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Çinliler Şanghay'ı işgal etmek üzeredirler 
KISA VE AÇIK 

Almanva Yeni Bir Avrupa 
Harbini Göze Alabilir Mi? 

Bir Japon alayı teslim oldu 
Tokvodan İmdad istendi 

~--------------.. no••~~-----------
Berlinin çizdiği büyük programı kimse layıkile bilmediği 

halde Fransız ve lngiliz gazeteleri bu hususta bir hayli de · 
dikodular uyandıracak tahminlerde bulunmaktan kendilerini 
alamıyorlar. Hele Paris matbuata bu meselede daha çok 
ileri giderek "Eğer Fransa kendini toplamazsa, eğer Fran
aız hükumet adamları harici siyasetimizi sağlamlaştırmak 
İçin dahili siyasetimizi düzene koymak imkanını bulmazlar 
Ve Fraasanın logiltere ile her z:ımandon fazla dost ve müt
tefik olduğunu ısbat edecek bir enerji sarfetmezler. 

ltalya ile anlaşmak hususunda hülyalardan vazgeçmezler 
ve hakikatlerle karşı karşıya gelmeğe razı olmazlarsa Al
manya yalnız Avusturyaya değil, bütün dünyaya da meydan 
okumaktan çekinmiyecektir. ,, Diye bağırmağa başladılar. 

Esasen bir lngiliz gazetesi de Fransızların bu dahili patır· 
tılarına karşı şu sözü ortaya atıyor : 

"Fraasaoın bu tavır ve hareketi düşmanlarını nekadar 
•evindıriyorsa dostlarını da o derece yes ve ümidsizliğe dü · 
türüyor. ,, 

Bakalım D.ıladiye kabinesi bu hakikatleri layikile anlıya· 
rak ortadaki derde şifa verecek bir derman bulabilecek mi ? 

SIRRI SANLI 

Gazneli Mahmut 
Siyaset ve Adaleti ile tanınmış 

TOrk diioyasının eu yüce kahramanı sayılan bu Türk br.
lcanı hakkında en meıhur tarihçiler neden o kadar çok gü-~ 
ıel ıeref •e ıan destanları yazmıılardır. Bunu paıartesi 
Düıbamııda okuyacaksınız. 

o 
TAM TEÇHiZATLI 

Şanghay 16 ( Radyo ) -
Japonlar mütenıadiyen ıic'at 
etmekte ve teı keltikleri köy 
ve kasabaları yangıncı müf· 
rezeleri tara fmdao ya ı.. ıl 
ma\c suretile harap edılmek· 
tedir. Şimdiye kadar beş 
yüz köy ve on kasaba yakıl 
mıştı r. 

Şanghay 16 (Radyo) -
Şangbayda vaziyet tekrar 
fenalaşmış ve Japonlar şehri 
terkederek gemilere çekil
mişlerdir. Şanghaym Çin 
milli çeteleri tarafından iş· 
gali bekleniyor. 
Şanghay 16 (Radyo)-Çin 

askeri karargahından alınan 
bir habere gör~ bir Japon 
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Eski Hindistan Hulvası Da Var Mı? 
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HiNDiSTAN BUGÜNKÜ MEBUSAN MECLtSI BiNASI 
Roma (Radyo) - Almanların Bağdada bava postası işletmek üzere yaptıkları projeler

den bahseden bazı Paris gazeteleri Seriinin "Hindistana doğru y.ıklaşma,, hulyasının tek
rar uyanması ihtimalini ortaya atarak bazı manalı neşriyatta bulunmak fırsatını "açarma
llııılardır. 
~ 2&1 i&MLW22!& ! us 

18TER GOL iSTER AGLA 
Ucuzluk 

Aldığımız bir mektuptur : 
"Dün Istanbul gazetelerinin birinde şu muhavereyi okudum : 
- Yahu ucuzluk diye bütün gazeteler bağırıyor, komisyonlar toplanıyor. Ucuzluk olduğu 

lıaııl beUi oluyormuı ? 
- Ammada yaptın ha, yalanmı sanıyorsun bir~der, nasıl belli olacak ? Mal ortadan kal· 

kır, kalkmaz. Bak dana etine, bak koyun etine, hastaları yakıp kavuran fiyevri gibi bir· 
den bire nasıl ateş pahasına farlayıverdiler. 

- Bundan biryeş anlamadım. 
- Canım onlarda ucuzlamadılar mı ? 
Hakikaten böyle oluyor. Meseli yağın kilosu (75) e indirildi diye bir gün gazetelerde 

bir hivadiı görüyor, seviniyor, ertesi gün aradık mı? Piyasada hiç yağ bulunmadığını 
ti>rllyoruz. Ucuzluk var, ekmekler on para indirildi, çok güze1, binlerle teşekkür, arkas:? Bu 
•uali sorduğumuz zaman başka bir arkadaş şu cevabı veriyor : 

- Iıte soğukluk yemek doloplarının fiatide indirildi ya ...• 
Ben evime yüz kuruşluk küçük bir teJ dolap alamıyorum, yirmi otuz liraya soğukluk ye· 

llıek dolabı benim neyime gerek ki .... ,, 
Halkın dedi·kodusu biter mi diyeceksiniz? Öyle ise aziz 

ÇIN ASKERLERi 
alayı bütün t ecbizatile Çin 
kuvvetlerine teslim olmuş 
Jaıdır. 

Şangbay 16 -- Japon iş · 
gaJ kumandanı Tokyodan 
ihtiyat kuvvetleri i stem'ştir. -·-Bir Yunan 
Vauuru 
Parçalandı 

lstnnbul, 15 (Hususi) -
Atlantik denizinde bir facia 
olmuş, Oras isminde bir 
Yunan vapurunda infilak 
vuku bulmuş, gemi pa ·çala
na:a~ batmıştır. 

Alfons Küdüse 
Gitti 

Rodos 16 (Radyo) - Eski 
ispanya Kralı Alfonı dün 
buraya geldi ve şehri gezdi 
Kral dün gece Kudüse mü
teveccihen hareket etmiştir. ---........ __ _ 
Kataloııvada 
Kanlı 
Mulıarebeler 

Paris 15 (Radyo)- Gene
ral (Solçago) nun kumanda
sındaki kuvvetler, ileri' ha
rekete devam ediyorlar. 

Bu kuvvetler, Bauelon ci
varındaki kasabalara cereyan 
v en elektrik fabrikalarını 

d it al ettiler. 

---------·---------------
8. Adil Raşid Paker 

Geçirdiği bir kazadan do
layi başından t ehlikeli bir 
surette yaralanuak bir aydan 
beri Ankara numune hub· 
hanesinde tedavi edilmekte 
olan hemşehrimiz:Maden tet· 
ki li ve arama enstitüsü şef
ı~rinden ve Aakara spor 
bölgesi disiplin komitesi üye
sinden Bay Adil Raşit Pa
kerin hastahane heyeti sıhhi
ye inin gösterdiği lüzüm üze
rine ı e '<ahat devresini ai
lesi nezdinde geçi ı ebilmesi 
V t! t ebdilha va etmesi için 
sıhhi mü'a virler refakat inde 
şehrimize gönder ildiğini ba· 
ber aldık . Hu k ıymetli hem 
şerimizin hastalığ ının buh
ranlı zamanlarında büyükle
rimiz tarafından gösterilen 
yakın alakadan ve arkadaş
lar ının hatırını so ı mak için 
yazdıkları mektuplardan do· 

Bulgar 

layı kendişile ailesinin çok 
mütehassis olduklarını öğ· 

rendik. 
lzmirimiıin yetişti• mekle 

iftihar etliği bu çok kıymetli 
gencimize biz de icil şif al ar 
temenni e :leriz. 

basını 
Türkiye Yeni Gemiler Ve Ye

Tersaneler Kuruyor • Dl 
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5 - NlSan 1938 tarihli- Zo78 
gazetesi yukarıki başlık al· 
tında ve "Gazeta Polska,, 
dan naklen neşrettiği bir 
yazıda balkan antantına da· 

tMC&;;:• 4WI@• 

bil devletlerin ticaret filola· 
rını tetkik etmektedir. B• 
yazıya göre bugiln bu deY· 
Jetler içiade eu kuvvetli ti
caret filoıuna malik olaaı • 
Yunaniatandır. Bu buıulla 
bazı garbi Avrupa devletleri 
ile müaavi sayılacak bir de· 
recede bulunan Yunanistan 
beynelmilel ticaretinde çok 
önemli ve büylik bir rol OJ• 
namakta ve 20 yaıını mlite· 
caviz gemilerin alınma11aı 
imir bulunan bir kanun ••· 
yesinde kendi ticaret filoıu· 
nu gençlettirmiı bulunmak· 
tadır. 

Yananiıtandan ıonra Yu· 
ğoslavya gelmektedir. Yu
goılavyanın ticaret filoıu400 
bin tondur ve birçok liman· 
lara ve adacıklara malik bu· 
lunaiı kendi memleketi ara· 
undaki deniz ticaretini yap-

- Sonu 4 ilnc6de -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------····----------------
Maktu fiyat meselesi 

Esnaf ınıızın hem işini ve heın de ahlakını 
düzeltecektir 

Bazı memleketlerimizde bilhaHa lstanbulun kapalı çarı•· 
sında yabancı gördükleri insanlara karıı öyle ya•an hare· 
ketler görülür ve öyle fazla fiyatlar söylenir ki, insan sor
duğuna, soracağına pişman olur, bundan baıka in•anların 
yakasına sarılırlar, "canım] darılma, sen de bir fiyat ver , 
sen de bir şey söyle,, derler, düşünür, taşınırsın, bari iıte
diği fiyatın yarısını vereyim, denin. Biraz nazdan sonra 
hemen razı oluverirler, bundan da hayli kir ederler. Bu ha· 
reketler yerli yurddaılar için bir dereceye kadar hazm olu· 
nabilir, fakat yabancı illerden gelenler için çok çirkin bir 
propağanda mahiyetinde bulunduğundan böyle tacirl~rin ma· 
nevi zararları bütün bir millete mal olmaktadır. 

Yurdunu ve ulusunu seven vatandaşlar bu yüı kızartıcı 
yavanlıklarından vazgeçmelidirler. Hükumetimizin bu huıuı· 

· ta hazırladığı maktu fiyat kanununun ne .kadar yerinde 
olacağı ve halkımızın hakkını koruyacağını söylemeğe bile 
lüzüm yoktur. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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ABBllBRllBa-•ıaaa m•m .. -------ı ınnNY 'DA . İ oonuanın En ııuok Harb Dahisi ; oktorun Naslhatıorı NELER 

i
l Timurlenk !,&.: --K-ız_a_m-ık--- OLUYOR? 

~ Hakkında Hapse Girmek 

' 

Tarihi Tefrika Yazan: H. TürkekalE Geçenlerde bir gün şurada R k K 
--~· - 171 - ·'*"~~~- e orunu ıran •~r -.~aD.:..ı burada slk ıık görülmeğe 

YAZAN: G6nül Emre -7-

Büyük ve çok yüksek, değerli ve kudretli bir başlayan kızamıktan bahset· Kalif orniyalı 
J miıtim. Burada ayni şeyi tek- Kaliforniyalı bir serseri, 

e , yüce Atatürk onu gene kurtardı. Şerefi]e rar etmiyeceğim. Yalnız bir iki sene zarfında, tam 189 
mütenasib bir me,·kie yükst itti çok lc izamık iyileştirdikten defa hepse girmiş ve hep 

Timurlenk, deniz kıyıları· 
nı taramak üzere kıtalar, 
müfrezeler ayırdı, bu rnc'a
tın önüne ieçtiği gibi, yer 
altında ı ıiınıp çıkamıyan 
dilşman eıkerlerinide haYa· 

kılJı, gitti. 
F ... kat tanrı bize acıdı, bü· 

yük ve çok yükıek, deierli 
ve kudretli bir el, yüce Ata· 
türk ODU rene kurtardı ve 
ıerefüe mütenasip bir mev
kie yükıeltti. Ebedi olarak 
Türk dünyasında •e 1 ürk 
tarihinde namını ipka etti. 

sonra uzun zaman perhizi ayni höcrede yatmıştır. Ge· 
boımaktln korkuyorlar. "Aca çenferde, başka bir höcreye 

Çam dallarından süzülerek ge
len hayat verici rüzsıar 
burnumuzu üşütmüştü 

ıızhktan ve açlıktan boimak 
ve öldürmek için lağım ağız· 
larına bilyük taılar koy
durdu. 

Şuvalyeler ve askerler bil· 
yük Ye dllnyayı titreten, Hin
distanı altüst eden bir Türk 

bakanına karşı kafa tutma· 
nın çok pahalı olduğunu an· 
ladılar ve kendi milletlerinin 
çoluk ve çocuk kanlarına 
girmiş oldular. 

Bu suretle Izmiri fcth ve 
Kaydafe kalesini yakıp yıka,. 
koca harp dahisi Timurlenk, 
osmanlı impiratorluiunun ve 

yüce Türklüj'ün göğsüne en 
deierli ve en ağır pahalı 
bir pirlint takmış ise de, de
vam eden karıaşalıklar ve 

harplar, bizi içimizden yıllar
ca kemiren kapitulasyonlar 
ve osmanlı padişahlarının 
l,erbat idareleri dolayisile, 
gafıl impiratorluk bu baba 
biçilmez ve eıine dünya yü
zünde rast gelinmeı Eıe 
bölgesinin ve bu yüksek pır· 
fantanın kıymetini bilemedi 
ve bu güzel ve müstesna 
şehri; ecnebi, melez ve kırma 
unsurlar elinde bıraktı, yı· 

lzmir Ticaret Lisesi 
Türkçe Ôiretmeni 
Hüı~ ll lürkekul 

NOT: Sayın okuyucuları· 
mızın lütüfklr teveccühlerin· 
den kuvvet alarak onbeı 
gündenberi çalışıyorum ve 

dünyada onutulmaz namlar 
ve ıanlar bırakan Türkün 
en büyük kahramanlarından 
"Suvek tekin,. hükümetinin 

en yükıek siması bulunan 
[Gazoeli Mahmudun] haya· 
tına ve Hindistan seferlerine 
ait birçok notlar haurhyo· 
rum. Bir iki güne kadar ge· 

ne bu ıütünlarda yeni bir 
Türk kahramanının romanını 
okuyacaksınız, ondan sonra
da gene TimurJengın torun· 
lanndan ve Hindistanın pek 
büyük bir devlet ve saltanat 
kuran, tıpkı Timurlenk · gibi 
yanındaki üç beş adamile 
koca bir impiratorluk kur
mağa muvaffak olan aıımkir 
dirayetli ve yüksek şair olan 
(Babur şahı) yazacağım. 

H. T. 

ba yemek verirsek ıaran kapatılan adam, yerini yadır-
dekunur mu ? ,, Endişesile gamış ve idareye müracaat 
süt ve yoğurt pehrizine de· ederek : "Beni o alıştığım 
•am etmektedirler. Halbuki höcrey~ naklediniz f,, Diye 
kızamıkta bu kadar perhiz yalvarmışhr. 
asla ~aiz değildir. Uzunca Jaoonlardaki 
perhiz kızıl hastalığına mah· 
sustur. Kızıl hastalığında bir Tahammül Kudreti 
ay zarfında iki defa böbrek G~çenJerde Japonyada 
ihtilatı vukua gelebilir. Hal· Fukuoka tıb fakültesini gez· 
bu ki kıramıkta bu ihtilat miı olan Fransız ilimlerin· 
hemen hemen mevzuu bahs· den G. Patey orada gördük· 
bile değildir. Bu sebeble lerini "La Presse Medicale,, 
hastalık iyileşir iyileşmez tıb mecmuasında anlatmak-
kızamıkta hastayı beslemeğe tadır. 

lsmail şlyle diyordu: 
- Bilseydim bu aşağılık 

çocuğu ölü doğuracak, şim
diyedek yaşatır mıydım heç? 
Neyse içecek suyu Yarmış 

kira tanın .. 
Geceleyin uykuda iken 

lsmail Haticeyi kaldırmış, 
göılerini bağladıktan sonra 

götürüp yanımızdaki uç.uru· 
ma atıvermiş. Sabah, Ismail 

bana bunları anlatırken ne 
de olsa içim sızladı. lsmail 
de kederli görünüyordu em· 
me: çalışmak lazımdır. Çünkü Jap?nyada hastanelerde 

bir çok tecrübeler ve gör· büyük ve mühim ameliyet· - Hakkıdır aşağılığın, 
ğülerle sabit olmu~tur ki larda alelekser mevzii enes· hakkıdır. Deyip duruyordu. 
bazı zayıf çocuklarda kıza- tezi kullanılmaktadır. Japon· iki gün sonra Ismail ba· 
mık verem ile ihtilat eder. lar çok mütebamül insanlar· na iİdip teslim olacağını 
nöbetler gelmeie başlarsa d r. Hele acıya karşı çok söyledi. 
öksürük uzar, onun için kı· cesurdurlar. Efı mühim a· _ Haydi, delilik etme, 
zamıkta perhiz kıza olma- meliyatları bağırmadan, sızı ülenı dedim. Asarlar seni. 
lıdır. çıkarmadan geçirmcktedir-

Kııılın önü, kızamıgv ın sonu I Omuzlarım silkerek cevap 
er. verdi: 

derler. Ne kadar doirudur. Olsa olsa ditlerini fazlaca 
sıkmaktadırlar. japon kadın· - Aldırma be Durmuı, -...- .... ,,... . .,__ 

Bay Celal 
Karasapan 
Şehrimiz ticaret okulunda 

vaktile beden terbiyesi mu· 
allimi iken Fransaya giderek 
tahsilini bitiren arkadaıları
muıdan B. Belal Tevfik Ka · 
rasapanın, yani Antakya baş 
konsolosluiuna tayin edildi
ğini ve Antakya ya baret et· 

Jarı dahi çok mütehammil· yaşamak mı bu sanki? 
dirler. Çocuk doğururken Çok yalvardım, kandırmak 
hiç ses çıkarmamaktadırlar. istedim, para etmedi. Sözü 

Tahtakurusundan ilaç uzatmıyalım, helallaştık, git· 

yapılıyor ti..Aylar geçti, lsmail için bir 
Hindi Çini doktorlarından haber alamadım. Sonradan 

Luong zehirli yılinların ısır- öğrendik ki delikanh kendi· 
masına karşı tahtakurusu is- ne kıymış.. Ölümünden bir 
timalini tavaiye etmektedir. 

sini bilir. Aman tetik bu· 
lun. 

Dikkatli '.ikkatli yürliyor· 
dum. Solumuzdaki korkunç 
uçurumun vahşi bir güzelliği 
vardı. Yalçın ve sert kaya
lar, ölümün sırıtan dişlerine 
benziyorlardı. Recep: 

- Beyim, dedi. Bu uçu· 
rumun adı, (Kör uçurum) 
dur. 

Sordum: 
- Neden böyle demişler? 
Cevap verdi: 
- Çok derindir de ondan. 

Fakat bu uçurumun asıl bir 
hikayesi var ki uzundur ol· 
dukça .. 

- Nasıl bir hikiye Re· 
cep? 

- Şu karşı ki çamlığa va· 
rahm da anlatırım. 

- Yolun sağındaki ağaçla 
tepede mola Yersek olmaz 
maı mı? 

- Olur beyim emme,ora • 
ıını çok rüzglr tutar. 

- Peki Recep, nasıl is· 
tersen. 

Heyecanla indiğimiz yoku· 
şun yan sırtını tırmandık. 
Recebin söylediği çamlığa 

gelince, ufkumuz birden ge· 
nişledi. Yani ta uzaklardaki 
köyleri bile seçebiliyorduk. 

~~---------------------~-------------~------- tiğini sevinçle haber aldınk. 
Bay Celal Zeki, derin görüşlü 
ve yurdsever bir siyasi me· 
memurumuzdur. Kendisine 
öz yürekten muvaffakiyctler 
clileriz. 

Gerek ölü, gerekse diri tah
takuruları ezildikten sonra 
suya karıştırılarak içilmelidir. 
Günde üç defa tahtakurusu 
içildikten sonra zehirin te· 
siri tamamile geçmektedir. 

. kaç gün önce köylülerine 
"hakkınızı helal edin, beni 
unutmayın!,, Demiş. 

Çam ağaçlarının hayat ve· 
rici dallarından silzUlerek 
gelen rüzgar, burnumuzu 
üşütüyor ve saçlarımızla ya
ramaz bir çocuk gibi oynı· 

yordu. 

M evva ve seb· 
zelerin vitamin 

zenginliği 
Birçok doktorlar domatesi 

ve baıı mr yya)aı ı Yita min 
zenginliklerinden dolayı taY· 
siye ederler. Fakat her do· 
mateste ayni mıktarda iyot, 
mangenez vesaire mevcud 
değildir. Bir meyva veya 
sebzenin vitamin itibarile 
zeaıinliği o meyva veya seb
zeyi yetiıtiren toprağın ve .. 
rimlilik derecesine göre de
ğişir. Meseli kalsiyomu za· 
yıf olan taprakta az kalsi· 
yomlu buğday yetişir. 

Kiralık Ev 
Bayraklıda Mizan sokağın

da (8) numaralı yedi odalı, 
balkonlu bahçeli ve çok fe
rahla bir ev kiraya verile
cektir. Taliplerin Keçeciler
de (Sadullah efendi) soka· 
ğında (22) n~maralı gazozcu 
Salih ustaya müracatları. 

Bir Elçimiz 
Lağvolundu 

L 'lodependanıce gaıete· 

sinden : 

Türk hliktımeti, Meksika· 

daki elçiliğıni kapatmıştır. 

Bu hareketin ıebebleıi ma .. 

lum değildir. Türkiyenin mas· 

lihatgüzarı Meksika hariciye 

vekilinden müsaade almış ve 

Nevyorka lcnüteveccihen ha

reket etmi~tir. 

Tahtelbahir 
Birinci kordonda eski it

faiye kulesi karşısında meze

lerinin bolluğu, içkilerin te

mizliği ve ucuzluğu ve bil
hassa ciğerleri yıkayan kör· 

fezin temiz ve saf havuı 
ile bütün lzmirin bildiği ve 

sevdiği bu gazino yeniden 

açılmıştır. Bir giden bir daha 
oradan ayrılamaz. 

Fuar hakkında 
Sekiı yıldanberi her ıene 

tertip edilmekte olan beynel· 
milel lzmir panayırının bu 
yıl da 20 Ağustostan 20 Ey· 
lüle kadar açık kalacağı, ıi
ya.retleri ve mal göndermeği 
kolaylaştırmak için birçok 
müsaadekarlıklar ve tarife· 
lerde tenzilatlar yapıldığını 
yazıyor. 

Devren satılık 
dükkan 

Basmahane Çorakk"apı cad· 
desinde 374 sayıla Üsküp 
oteli altmdaki aşçı dükkanı· 
nı bütün alitı ve mobilyası 
ile devren satılıktır talip 
olanlar Kestelli caddesinde 
153 Numarada Mustafa Gör· 
gü'ne müracaat etsinler. 

Elhamra Tel. 
2573 

********~~~~~*~~~~ 
: T A Y YIA R E sineması TE\i;f N ~ = ~l:JGÜN dünyanın en güzel filmi ~ 
t(Marınellakın mucidi büyük musiki üstadı)t idaresinde Milli Kütüphane sineması 

BUGÜN Geçen hafta takdim ettiğimiz 
(Mihracenin Gözdesi) filmioio son kısmı 

HİND MEZARI 
Baştan başa 1 ÜRKÇE SÖZLÜ 

Eski ve yeni Türk musikili harikalar şaheseri 

Ayrıca: FOl{S JURNAL 

SEANSLAR: 1-3-5-7-9 da başlar 
11 de ilave aeanaı Yar 

~ Tino Rossi = 
t( Hakiki bir zafer güneşi daha yarattı )t 
•• 1 .. 

~y AKAN BUSELER>+ 
tc Dünyanın en güzel filmi 

~ Ayrıca: Paramunt jurnal 
tC Ve Renkli MIKI 

tc 41( Seanslar: 1-3-5-7-9 da 

Tahtakurularının tıbda is
timali yeni bir usul değildir. 
Çok eski zamanlarda doktor
lar bunu tavsiye eylemişler

dir. 
Pling göz hastalıklarına 

karşı kadın sütü ve tu:ı ile 
karıştırılmış olan tahta ku
rusu ezmesini tavsiye eder
di. Matbioole tahtakurusunu 
idrar tutukluğuna karşı kul
lan1rdı. 

Demek tahtakurusu birçok 
işlere yararmış da haberimiz 
yok. 

Mücellid çıra2"ı 
aranıvor 

Mücellid işlerinde kulla· 
n1lmak üzere üç çocuk la· 
zımdır. isteklilerin Odunpa· 
zarında küçük Demir hanın· 
da Ahmed Nail basımevine 
müracaat etmeleri. 

Köyden ayrıldığım 7aman 
muhtar: 

- Beyim bu sayılmaz, de· 
di, köyümüze gelen en azın· 
dan bir hafta kalmalı; hal· 

buki sen çabuk kaçtın. Biz· 
den hoşlanmadın mı yoksa? 

Bu temiz yürekli köy de
likanlısının candan duygu
larına dilimin döndüğü ka· 
dar mukabele ettim, Veda· 
)aştık .. 

Köylül·!r, yolu şaşırmıya · 
yım diye yanıma Receba dın· 
da bir delikanlı kattılar. 
Receb ioce,uzun boylu,merd, 
yakışıkh bir gençti. 

Köyden yavaı yavaş uzak
laşmış, dik bir yokuşu ini
yorduk. Yokuşun sol yanın· 
da derin bir uçurum vardı. 
Ne olur, ne olmaz diye Re· 
cep atı elimden alıp çekme
ğe başladı, kendisine dedim 
ki: 

- Oğlum, benim atım yü· 
rümekten ziyade tökesleme· 

Recep: 

- Anlatayım sana, kör 
uçurumun hikaye~ini, dedi. 

Fakat Recebin sözünü 
keserek: 

- Y abu, dedim, bani ıu 
dallarında iplikler sallanan 
ağaç var ya.. işte onun sol 
ilerisinde yüksek bir mezar 
var. Kimindir a~aba? 

Recep: 
- Fatma ananındır, dedi. 

Fatma ana, şimdi sana an· 
latacağım hikayenin de sa· 
hibidir. Bir sigara yaktı, bir 
tane de bana verdi ve sö· 
züne şöyle başladı: 

- Fatma ana, pınar k6· 
yünden ihtiyar bir kadındı . 

Pınar köyü, bizim köylln 
arkasındadır. Fatma anayı, 
tanıyanların hepsi ıeverleıdi. 
Bir kızından başka kimsesi 
yoktu. 

(Arkası var) 

Satılıktır 
Avrupa tohumu demek damızlık ve her 

zaman taze ve cins demektir. Okuduğu
nuz Meram tabum mağazasının ilanları rek
lam değil bir bakikattır. Damızlık seb-

GERi KUPER'in amansız rakibi RANDOL 
SKOT - Dişi Tarzanın DOROTİ LAMUR -
Yıldızların yıldızı lREN DÜN'ün birleştiği 

IZMIRDE İLK DEFA 

ze ve çiçek ve meyvasız ağaç tohumlarını 
Meram tohum mağazasından tedarik ediniz. 
Kültürparkı yeıillendiren lngiliz çim tohu· 
mu toptao ve perakende ve Raygıras, La· 
vegras çim tohumu yedi sene dayanır. Park 1 
ve hususi bahçeler için şayanı tavsiyedir. 

Çiçek ve meyva ağaçlarmda ve sebı:e· 
lerde görülen pföıörön :hastalıkları ilaçları 

taze olarak satılır. lzmir Hisarönü 34 No. 
~u• •• v •1111 HIH ia Avai 

KA A ALTIN 
Mevsimin en parlak şaheseri 

En büyük iki yıldızm çevirdiği en güzel film 
ŞARL BOAYE - MARLEN DITRIH 

Baştan başa renkli 

Allahın Bahçeleri 
Renkli Miki, Türkçe foka jurnal. 

Hepsi buıünden itibaren LALE sinemasında 



Saldfe S 

Mizah . 

Sayfası· 

Köylü Kızı 
Kayın kızı köylü kızı 
Sea açtın kalbimde sızı 

Yad etsene a kımızı 
SeYdiaı seni köylü kızı 

KöyOn biricik kızı 
Sabah doğan yıldızısın 

Kalpler de dinmez sızın 
Yaktın beni köylü kızı 

Bak seYdi bu gönlüm seni 
Sen aşkınla yaktık beni 

Ah terkedip gitme beni 
Yıktın beni köylü kizı 

Köyde bütün güzeller 
Sana gıbta ederler 

Aşk perisisin sen derler 
Gülümsün köylü kızı 

Aşı!t oldum ben una 
Gençler düşmandır bana 

Kül oldum yana yana 
Sev beni köylü kızı 

HAMAL 
O. TAŞTEKİN 

-~·~··. 
Kroııometre 
- Azizim şu cep saatimi 

görüyor muru:ı, tam on beş 
gilndür ne bir saniye ileri 
gidiyor, ne de bir saniye 
geri kalıyor. 

- Ne mükemmel şey! 
Kronometre mi? 

Hayır zenbereği kırıl-
mış. 

Sıfat 
Mahkeme reisi maznuna 

dedi ki: 

- Bundan böyle komşu
nuz bay Ahmede eşek de
miyeceksiniz ya? 

- Demiyeceğim. Yalnız 
bir eşek görürsem Ahmed 
diyebilir miyim? 

Baloda 
Bay, bayana çarptı. 
Kadın öf keyfe döndü, bir

den gülümsedi: 
- Kusura bakmayın bay, 

çarpan kocam sandımdı da 
çıkışacaktım. 

Yanlış 
Kocaaı burada değildi. Ka· 

rııı çocuğunun resmini çıkar· 
dı. Fotoğrafçı örnek olarak 
bir resim gönderdi. 

Bayan o gün kocasına 
mektup yaııyordu, yanlışlık
la fotografçıya göndereceği 
zarfı kocasına gönderdi. 

Kocası zarfı açınca şaşır
dı. Çocuğunun resmi a)hnda 
da şu satır: 

"Bir duzine isterim!,, 

İdeal 
Genç bayanlar konuşuyor· 

lardı. Biri dedi ki: 
- ideal koca yok tur. 
Diğer biri itiraz etti: 
- Vardır. Me ela benim 

kocam Her ay bana 500 
Jira verir ve yüzünü ayda bir 
görürüm. 

Aşk 
Delikanlı yalvarıyordu: 
- Bayan, sizi çok sevi

yorum. Benden kaçmayınız, 
sizi dünyanın öbür ucuna 
kadar takip ederim. 

- Peki, ölürsem .. 
- Şey .. O zaman mezar· 

lığa kadar gelirim. 
• 

Dünya mı, in-
san mı, 

Baba dünyamı dönüyor, 
inaanlar mı ? 

- Doğru!IUnu kimse bil
miyor yavyrum ! Bana kalırsa 
akşama kadar dünya dönü· 
) or, gece oluaca dünya din
leniyor, insanlar dönüyor. 

Atma 
Ben tahtayı mermer 

gibi boyarım, sonra kendim 
tahta olduğunu an'amam, 
mermer sanırım. Bir gün 
emin olmak için mermer 
gibi boyadığım tahta parça· 
sıoı denize attım, battı. 

- Ben bir kış manzarası 
yapıp odama astım, surabi
deki su dondu ! 

Sır 
Ayşe sır saklamasını 

bilir. 
- Bu muhakkak. On beş 

senedir tanıyoruz, bir kere 
bile yaşını söyJetemedik. 

Meşhur Asım Sabunları 

Maniler 
Boyu, bosu incedir. 
Gidişi bilmecedir. 
Bir de bakarsınız, ki, 
Hayatı bir gecedir. 

Aldanır hem aldatır. 
Uyumaz uyanıktır. 
Denizde yaşıyan o, 
Yutulmaz bir balıktır. 

Yıldızlar pınl , pırıl. 

Sular bak şırıl, şırıl. 
Nişanlılar konuşur, 
Kıyıda mırıl, mırıl. 

---...~a.---

ş•kAv t 
Alt kattaki kiracı üst kat

tald kiracıdan şikaye etli: 
- Bütün gece gürülü pa· 

tuh ettiler: 
- Uykunuzu mu kaçır· 

dılar?. 

- Hayar zevldmi kaçır-
dılar, radyo çalmadım! 

eııa 
ihtiyar düşünüyordu. Sor · 

dum: 
- Ne var? 
- Sorma, dedi, parasız 

kaldım, açlıktan ölmemek 
için takma altın diJlerimi re· 
hine koydum, halbuki dişsiz 
birşey yiyemiyorum ! 

Ha! 
So~ güolerde, ortalık 

karardı mı tek satır yazı 
okuyamıyorum. 

- Doktora gittin mi ? 
Bunun doktorla alakası 

yok.. Parayı veremedim, şir· 
ket elektiriği kesti ... 

•• 
Olüm 

Aldırma, insan bir ke
re ölür. 

- İki kere ö mek ihtimali 
olsa merak etme aldırmıya
cağım. 

Biliyorum 
Ayyaşa dediler: 
- İçkinin her kadehinde 

zehir vardır .. 
- Biliyorum. 
- Biliyo"rsan neye içiyor-

sun? 
- İçiyoru.n amma kadeh· 

le içmiyorum şişe ile içiyo
rum! 

Adam 
Bir mecliste, bir muharri

re, bir zat sordu: 
- Sizin pederiniz bakkal 

değil miydi? 
- Evet. 
- Neden sizi bakkal yap· 

madı? 
Muharrir güldü. 
- Sizin pederiniz 

değil miydi ? 
- Adamdı. 

adam 

- Neden 
memiş? 

.. 
sızı adam et-

f 
Bir salonda, bir hanım 

ö vünüyordu : 
- 32 dişim tam mdır. 
Küçük oğlu atıldı : 
- Dün de dişçi iki tane 

taktı, 34 etti 1 

i za 
-- B ba, gözlerinizi kapa· 

yıp imzanızı atabilir misiniz? 
- Atarım oğlum. 

- Öyl~yse not kartımı 
gözlerinizi kapayıp imzala
yın ... 

EGE 

Taksi 

Bedeli nakdi 
Nisan 28 duhul için elbise, postal 

paluka, batan\ye ve sair teferrüat 
ihtiyacınızı ask eri numünesine mu
va'1k vahnız Hasau Basri ve şeriki 
•• i. :.ı .ı.: c LlcJlaylar fabrikasından ıs-

marlama U!ulile temin edersiniz her 
halde ve mutlaka fabrikamıza uğra
manız kendi menfaatıoızın iktiza
sındandır. 

efradına 

ADRESE DiKKAT: lzmir satış şubesi Alipaşa caddesi ıar 
raflar karşısı y lnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti f rika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. 

~~~~~~:~ ·~~~· 
~ ~ 1 DlKJOR i 
ı ali onad ~, 
~ Cild, Saç ve zührevi hastalıklar mütehassısı iJl 
1 ikinci Beyler sokak No. 81 Her gün öğleden sonra ~ 
~ 1 
l~~ıi= ~~~~)] 

de 
Hava şartlarını en hassas •e kat'i 

şekilde tesbit eden LÜFFT = 
Hava markalı SAROME TRE 

DERECE, İGR0l\1E'TRE 
ile en maruf fabrika mamulatı 

Gözl"k 
s. 

• 
ışen 

Eczanesinde 
TOPTAN PERAKENBE 
1r~~~~~~ .. ·~~~~~~ .. 

~ 1 a ·ı Hakkı Posmaz 1 
~ ÖLÇÜEVİ 1 

Tel 3 2 7 O & Baskül, kantar, masa terazisi yeni ve her nevi ölçül ı 
• ~ tamiratı kabul edilir. 

En lüks son model taksi ! Kolancılar (Eıki kasaplar) No. 27 
otomobil ve otobüs ihtiyecı· ~ IZMIR: Telefon - 2746 
nızı GECE GÜNDÜZ derhal ~~.::ıAC:.t& ~~a:..t=- ••a::.t:ıı~~~a;;t::KJ!ii;:S;;a,I 
temin eder. Necmettin 

Htr l •~• l ızıyo ruı, hiçbir !• Y bızı 
rremnun a lmıyor, foko ı en fenoıı: 
bütün tlrofııııızdokıfar bu çok klı!ü 

tob oıınıızdon dolayı ~ı z.ciın uzo~lc;ıyorlo~ 
....... r4'Qr' - -'i'• burada 

www a •w 

VALIDOL imdadımıza yeır~ frl 
q w _ ~. 

Onu bır Lere lt crube t dıniz , ondon wnro 
clunyırıı bır lo ı doho gun l görecehını~ ..... 

VALIDOlı domlo, tobltl ~• 
1-op holınde htr ttıor ıcit bulunur. 

i 
.! 

Dikkat 
Bayanlara l\liıjde: 
Bu senenin envai modelleri 

yazhk panama ipek hasır Ye 
sair şapkaları 150 kuruıa 
meşhur Universal şapka fab
rikalö ü Bay Abbas Azer 

hayatı ucuzlatınak inkilibında 

bir hizmet etmek için bugün· 
den itibaren satışa başlamıştır 

bu fmıatı kaçırmayınız alma

sanız dahi bir defa görünüz. 

Balcılar 191 T. 3811 

0;:°CÔ;;z·Ali - "I 
KAMÇIO\:iLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 
elektrik tedavisi J 

lzınir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 
~&~~-~ıaE:ElıEs::::E&i:::&~a~~iiiııi~B!:iıll ~!iii!:iE~ 

Haşaratla Mücadele Zamanı 
Geçen sene bütün İzmir· 

lilerin takdirl'!rini kazanan 
" Whiz ,, markalı meşhur 
Amerikan filidi ile bu sene 
yeni ve çok kuvvetli bir 
formülle çıkan "Fayda,, ve 
emHli ilaçlan taze ve mü· 
essir naftalin ve pire toz
larını, lngiliz markalı kim
yevi gübreleri, bağlar için 
kara boya ve zaçyağı. 
Ağaçlarda, fidanlarda ve 
çikeklerle güllerdeki ballık 
vesair haşarata öldüren ve 
Burnava Zıraat Enstitüsünün 
raporunu taşıyan " Kata
kilJa ,, tozlarmı ucuz ve 
kesin fiatlerle mağazamızdan tedarik edebilirsiniz. 

9 rakamını istismar etmek istiyenlerin mağazamızla biç 
alakası yoktur. 
Başka yerde de şübemiz yoktur. Lütfen yukarıdaki fır· 

mamıza dikkat buyurunuz. Telefon : 3812 
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ı iabiha Gökçen 

t
j Dönüvor 

Hava yarın iyi :olursa kıy· 
metli tayyarecimiz Sabiha 
G8kçen Aakaraya dönecek· 
tir. 

l\.tina radyosu 
Yeni yapılan Atiaa radyo· 

ıunun noksanları ikmal edi· 
lerek bu akşam aaat 21 den 
ıonra programlarına başlı· 

yac:aktır. • 

Fuarda 
938 Izmir enternasyonal 

fuarının dekorasyon işlerine 
yakında başfinac:aktır. Bu iş 
için bir ecnebi dekoraayoa 
milteha111sı celbedilecektir. 

Fuardaki vilayet paviyo· 
nunda dekorasyon işleri için 
vilayet daimi encümenince 
9000 lira tahsiHt ayrılmışhr. 

Vivana takımı 
lzmire gelivor 

Merkezi Avrupanın en 
kudretli futbol üstadları ara· 
•ında sayılan First Vienna 
takımı bugün lstanbulda ya· 
nn da Ankarada oynadıktan 
ıonra Salı akşamı şehrimize 
gelecek ve Çarşamba günü 
lzmir mubtelitiyle oynıya· 
cakhr. 

incir altında 
I
• PJaj Ve Gazino 

,,apılacak 
1 lzmirin güzel bir plaja ka· l YUfmHI İçin lizım relen tab· 

aisat Vilayetçe konmuş ve 
1 lnciraltıade 12 bin liraya 

• 

plijla bir gazino yaptmlma
ıına karar Yerilmiı plij 
Ağuıtota kadar ikmal edi
lecektir. 

Vakıf işleri 
Şehrimiz Evkaf müdürü 

bay Eıad Serezli, kazalara 
aid e•kaf işlerini teftişle 
meıgul olmaktadır. BuiÜD 
de Kuıadasına gidecektir. 

•• 
O~retmen 

Tayini 
lzmir Kız öğretmen okulu 

mezunlarından ve eski öğ
retmenlerden Bn. Tabire Ve
dan Kuyumcu Kea:a'paşa 
kaz1111 merkez okulu öğret· 
menliğine tayin edilmiştir. 

Yarın maç var 
Seyircilerden duhuliye 

alınmıyacak 
Viyana takımına hazırlık 

için bmirin muhteliti mor ve 
beyaz formalarle yarın saat 
17,5 ta karşılaşacaklardır. 

Halktan duhuliye ahnmı
yacaktır. ---oo---
Kısa Şehir 
Haberleri 

Müddeiumumilik dairesin· 
de, cürmümeşhut davalarının 
görüldüğü odada bir şahsı 
meçhul bir mıktar para unut
mqtur. Sahibi aranıyor. 

§ Torbalı kazas ı belediye 
reis vekilliğine sabık komi
serlerden B. Salim Aslanalp 
tayin edilmiştir. 

( Hallwa Seli ) 

Görülmemiş felaket 
Japonyada yüz bin kişi açıkta kaldı zarar çok 

Tokyo 16 (Radyo) - japonyada tuğyan oldu. Bir hafta mütemadiyen devam eden şid· 
detli yağmurlardan sonra Tiyon ve bilhassa cenup kısmındaki nehi,ler taşmış, iki yüz köy, 
on kaaaba ve bazı büyük şehirler su altında harap olmuştur. Yüz bine yakın nüfus evsiz 
kalmıştır. Ölenler çok ve r.arar mühimdir. 

ltalva ile Münasebatımız Çok Samimidir 
Roma 16 (Radyo) - Bura gazetelerinin yaıdığına gire Türkiye Hariciye vekili Tevfik. 

Rüştü Aras Mısır gazetecilerine verdiği beyanatta ltalya ile olan münasebetlerimiz çok 
samimidir demiştir. 

Kış yeniden geldi 
Anadolunun her tarafında kar ve yaimur var 

lstanbul 16 (Hususi) - Anadolunun her taraiına şiddetli surette yağmur ve kar yağ
maktadır Erzurum, Bayezit, Erz.iocan, Kars, Van, Siirde külliyetli mikdarda kar tipi de
vam etmekte ve diğer yerlere de yağmur yağmaktadır. 

Sakarya Y eşıl Irmak nehirleri taşmış Çorum ıösesi ve Irmak kenarında bu!unan Kara· 
burun köyü de su altında kalmıştır. 
Muğla vilayetinin her tarafına yağmur ve dağlara kar yağmaktadır. Hav.ılar çok soğu

muş ve kış günlerini andırmaktadır. 

Ankara Hapishanesinde Cinavet 
Ankara 15 (Husust) - Ankara hapishanesinde bir cinayet olmuş, yedi yıla mahkum bir 

katil, 15 sene hapse mahküm bir katili man ~at demirinin ucunu aivrilterek öldürmüştllr. 

Harici ve Vekilimiz 
Ankara va 

Beyrut Yolu 
Gelivor 

ile 

Beyrut 16 (Hususi) - Türkiye Hariciye vekili doktor Tevfik Rü1tü Araı bugün şehri
mize 2'eldi ye limanda büyük merasimle karşılandı. Hariciye VekHi akıam trenile Anka
raya hareket edecektir. 

Milli Güreş Takımımız 
htanbul 15 (Hususi) - Eıtonyada yapılacak beynelmilel güreş mÜ!abakalarına iştirak 

edecek olan millJ güreş takı.nımız yarın (bugün) Köatence yolu ile hareket edecektir. 

Museviler Hakkında Kanun 
Budapeşte 15 (Radyo} - Macar matbuatı, Macaristandaki Museviler hikkındaki Muse· 

viler hakkında çıkan kanundan uzun uzadıya bahsetmekte ve bu kanunun çıkmasını intaç 
eden a:nilleri saymaktadır. 

Gazeteler, bu kanunun, Almanyadaki museviler hakkında cari olan kanuodan çok daha 
hafif olduğunu kaydediyorlar. 

Budapeşte 15 (Radyo) - Zabıta, museviler hakkında çıkım kanuna muhalefet gösteren
lerden ve kanuna karşı teşkilat yapanlardan yüt kişi yakalamış ve tevkif etmiştir. 

Deniz bankta 
Tavinler 

lstanbul 15 ( Hususi ) 
lıtanbul liman işletme müdü
rü Raufi umum müdürlüğüne 
getirilmiş, eski müdür Sa· 
diddin de mübayat reisliğine 
tayin olunmuştur. Raufiden 
inhilal eden liman müdürlü
ğünede Hamid Saraçoilu 
tayin edilmiştir. --·---
Katalonvada 
Muharebeler 

- Baştarafı 1 incide -
Fraoksitlerin Vinaroz, Be

nikarlo, Alkanan ve Eldo· 
konya limanlarını işgal et· 
tikleri ve Valinsiye ile Bar
selon arasındaki yolu kese
rek Cumhuriyetçi ispanyayı 

ikiye ayrıdıkları bildirilmek
tedir. 

Frankistlerin Toı toza mu
harebesinde iki bin esir al· 
dıklan söyleniyor. 

ispanya cümhuriyetçileri 
cümhuriyetin yedinci yıldö· 
nümünde Barselonda teza
hürat yaptılar. 

Katalonyada şiddetli mu
harebeler devam etmektedir. 
Cümhuriyetçilerle Nasyona
listler ayn cepheden hücuma 
geçtiler . 

Yeni Türkiye t Uluslar 
Sefiri Sosyetesi 

M"oskova, 15 (A.A) 
Sovyetler birliğinin yeni 
Türkiye elçisi bay Terenti· 
yef 13 Nisanda Avrupa yo· 
luyle Moskovadan Türkiye
ye hareket etmiştir. 

Trak Vapuru 
Bandırmaya 
İşliyecek 

450 yolcu alacak bir vüs ' -
atte olan ve yolcular için 
bütün asri konforu haiz bu-
lunan Trak, Mayısın ilk haf
tasmda Almanyadan limanı
mıza gelmiş bulunacak ve 
kat'i teıemmülü burada ya
pılacakhr. 

Yeni vapurlarımızın Mar· 
mara tipi gurupuna dahil 
bulunan T1alr, Istanbul • 
Bandırma postalarına tahsis 
edilecektir. Yeni vapur şim-
di alh saatte yapılabilen, 

fak4tt hakikatte yolcularan 
bir gecesini alau lstanbul -
Bandırma arasındaki mesa
feyi iki buçuk saatte kat
edecektir. Bu suretle Ban
dırma ile limanımız ara sın

da sabah ve akşam munta· 
zam postalar yapılabilecek
tir. Bursalılar, Denizbanktan 
Trakın münhasıran Mudan-

Cenevre 15(Radyo)-Ulus
lar sosyetesi genel sekreter· 
liği, mayısıo 9unda yapacağı 
toplantının ruznamesini ilan 
etmiştir. Bu ruznameye göre, 
bu toplantıda on yedi me
sele müzakere ve intaç edi
lecektir. 

Ruznamenin başında, Ha
b~~istan meselesi yazılıdır. 

Altı bin defa 
büvüten1 mik

roskoo 
Harvard üniversitesinin fi

zik profesörleri, bugünkü en 
eyi mikroskoptan dört misli 
kuvvet:i yeni bir mikroskop 
yapmağa muvaffak oldukla
rını tebliğ etmişlerdir. Bu 
yeni mikroskop eşyayı altı 

bin defa büyütebilmektedir. 
Halbuki şimdiye kadar mec
cut olan en eyi mikroskop 
bunun ancak dörtte biri ka-
dar büyümekte ve bundan 
fazla büyütülmesine imkan 
olmadığı zannedilmekte idi. 
Yeni mikroskop bilhassa ma · 
denlerin tetkikinde kullanıl
maktadır. 

ya - lsC:anbul postalarına 

tahsisini istemi.Jerdir. Ba ıka 
bu şekli muvafık görmüştür. 

1' NiSAN 

Muhiddin Ustündai divor ki: 
Yazın Et 25-30 kuruşa düşecek 

Ankaradan dönen lstan· ı kuruş arasında yiyeceğiz. 
bul Vali ve Belediye reisi Halkın Seai: lstanbul vali 
Bay Muhiddin Üstündağ ga- ve belediye reisinin bu ıöz-

zetecilere lstanbulda yapılacak leri arasında lzmir halkı ka-
imar işleri hakkında beya· dar lzmi ·· belediye reisinin 
natta bulunduktan sonra et 

de dikkat nazarını çekmeğe 
fiatleri hakkında şunları 
söylemiştir : liyık bir nokta vardır ki 

" Et fiatlerimiz normaldir. o da lstanbulda yazın et fi· 
lzmir, Ankara ve Konyada yatının 25 nihayet 30 kuruıa 
da ayni fiatlerlc et s&tıJma· . düşeceği meselesidir. lstan-

ktadır Iımir:ve Konyadanfazla bula lzmirden et gittiğine 
mıktarda koyun getirteceğiz. göre lzmirlilerin de bu husuı-
Aldığımız tedbirler sayesinde ta biraz ümide düşmeleri 
bu yaz eti yirmi beşle otuz ihtimali yokmu dur. dersiniz? 

~----------0000------------

Bulgar basını 
- Baştarafı 1 incide - kuvvetlidir. Bilhassa son za-

makla iktifa eylemektedir. mantarda bu hususta Türki-
Son zamanlarda İtalya liman- yede pek çok çalışılmakta• 
larına, Tiryeste ve Venediğe dır. Ankara hükümeti eski 
seferler yapmak hususunda deniz ticaret fiJo.sunu ihya 
bazı tecrübelerde bulunul- etmek emelindedir. Bu cüm-
muştur. Bundan maada Yu- leden olmak üzere Almaoya-
nanistana, Arnavutluğa ve ya mecmuu on milyon Türk 
hatta lzmire de bazı seferler lirası değerini ihtiva eden 
yapılmıştır. Fakat Karade- 14 gemi ısmarlamışbr. Bun· 
nize, Mısıra ve Kudüse mun- la rın her biri 1600-5000 
tazam seferler yapmak tec· ton hacminde olacaktır. Bun-
rübesi. maalesef, iyi ve müs· dan maada Türkiye hüku· 
bet neticeler vermemiştir. meti logi!terenin yardımile 
Maahaıa hükumetin yardımı lstanbulda bir tersane vü. 
sayesinde Yugoslav ticaret cuda getirmektedir Bu ter· 
filosu Akdenizin garp iskele- sanede beş bin tonluk gemi· 
lerine olan ıeferlerine mun- ler imal edilebilecektir. 
tazaman devam etmekte-
dirler. Malumdur ki Türkiye 3455 

kilometrelik bir sahile malik· Yugoslavyadan sonra ge-
len Romen ticaret filosu 200 tir ve bittabi bu denizlerden 

istifadeyi düşünmektedir. 
bin tonu geçmemekle bera-
ber bu filo Balkan yarıma- Şimdilik ayni gaye ile '4 de-

niz bank 11 adında bir mileı· 
dasmın her tarafına monta• 

sese kurulmuş bulunmakta· 
zam bir surette sefer yap· 
maktadır, Köstence - lstan· dır. Bu müesseşe kendi vapur 
bul arasındaki mühim hattan lariyle Türkiyetıin ihracat iti 

ve kabotaj seferlerini tanzim 
başka Pire, Iskenderiye ve ve idare edecektir. 
Akdenizin garp iskeleleri, 
Romen filosunun muntaza· Yapılan üç yıllık piliaa 
man sefer yaptığı yerlerdir. göre Türkiye bükümeti ken· 

Türk ticaret filosu da Ro- di tersaneleri için üı bin 
menlerinkinden fazla olmakla amele angaje edecektir. Bun· 
beraber hemen yeni seferle· dan maada '.I limanlar iaıa 
ı i muntazaman yapmaktadır· edilecek ve yeni iskeleler 
lar. Fakat bu her iki filo da kurulacaktır. 
hükumetin yardım ile çalışa· lstanbulda gerek Türk gc• 
bilmekt< dir. milerine ve gerek ecnebi ge-

Ancak bunların istikbalde milerine mahsus büyük k&-
inkişaf etmeleri ü midi çok mür depoları yapılacaktır. 

-----·---.... . 

Su havların 
Evlenmesi 

ı Kambi)lO 

Ankara, 15 ( Hususi ) 

Milli Müdafaa Vekaleti su
bayların evlenme vaziyetleri 

hakkında yeni bir kanun 
projesi hazırlanmaktadır. Ye· 

Kişeleri 
lstanbul, 1 S (Hususi) -

İstanbul ve İzmir yolcu H· 

lonlannda birer kambiyo ki
şesi açılacaktır. 

Esham Ve Dö-
ni porje esaslarına göre as- • 
keri mektep talebeleri ile viz için 
teğmenlikte iki sene bilfiil Frankfurter, Kölniacbe ve 
hizmet etmemiş olan subay Berliner gazeteleri Ankara 
ve askeri memurlar evlene· esham ve döviz borsasının 
miyeceklerdir. açıldığından ve Maliye Veki-

Evli bulunanlar da askeri linin bu münasebetle söyle· 
mekteplere kabul edilmiye- diği nutuktan kısaca haber 
ceklerdir. vermektedirler. 

0000000000000000000000000000000000000000000000 

Son Telgrafların Hulasası: _______ .... ~ ------
Elektrik enerjisi için Çalışmalar ilerliyor. Kütahyada ku· 

ıu!acak büyük santraldan lstanbul elektriği temin edile· 
cektir. 

§ Moskova elçimiz B. Zekai Apaydın Ankaraya gel-
miştir. 

§ Gayri mübadil işleri tufiye edilecek, yeni projeye go· 
re gayri mübadil işleri cemiyete devrolunacaktır. 

§ Bir Mısırlı firma bu seneki hac merasimini filme al-
mıştır. İtk defa olarak Mekkede cereyan edeo bu merasi· 
min filme çekilmesine müsaade edilmiştir. 
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