
Dün Kırşehirde yeniden dört zelzele oldu 
KISA VE AÇIK 

Çekoslovakyada Almanlar 
Çekoslo•akyada yaşıyan ve her gün yeni bir vesile, ka· 

çırılmıyan bir fırsatla "Biz de varız, bizi de unutmayınız, 
bize de kendi kendimizi idare edebilecek bir hususi idare 
şekli veriniz, yalnız bir hudud içinde, yalnız bir arada ya
ııyan değil, fak at Çckoslovakyanın her köşesine dağılmış 
Almanlara birbirlerilc anlaşacak, birbirlerine yardım edecek 
ıurette ya~amalarına müsaade ediniz.,, Diye haykıran Sü· 
det Almanlarının her istedikleri kabul edildiği gün Çekos· 
lovakyanın egemenliği ve bütünlüğü ne olacaktır? 

Türk - Elen Muahedesi 
imzalandı 

1 Kırşehir ve Y ozv.ad f elaketze
deleri e iane listesi 

Atinada büyük tezahurat yapıldı. Ba5vekilimiz 
k ral tarafından kabul edildi 

işte Almanyanın Çekoslovakyayı yeni bir Avusturya ha
line sokmasını istemiyea, buadan çekin~n hükumetler dip· 
lomatlannın birbirlerine sordukları mühim ve endişe verici 
sual budur. 

Bugllnkü vaziyete göre Çekoslovakya, Cümhurreisinin bu 
gibi siyasal soru ve sorgulara verdiği şiddetli cevaba rağ
men bu iş kapanmış, halledilmiş olmaktan çok uzaktır. 

Bu meselenin halli için Çekoslovakya, kendi kuvvetinden 
ziyade müttefiklerinin yardımlarına dayanmak mecburiye
tindedir. Unutanlardan, onua bütünlüğünü üzerine alanlar-
dan en güvenilecek dostları bir taraftan Almanya ile de 
anlaşmak fırsatını kaçırmıyorlar. Bu hususta onun en sami· 
mi ve hararetli dostu olan Fransanın en büyük gazeteleri 
de Çeklere hiç cesaret vermiyecek tarzda neşriyata başla· 
dılar. Bunlar soruyorlar: "Bizimle dost ve müttefik olan hü· 
kumetler, en mühim kararları verirler veya başka bir dev· 
letle yeni anlaımalar yaparlarken bize daoışıyorlarmı ki biz 
de kendimizi onların her müşkül zamanlarında imdadlarına 
koşmak mecburiyetini hissedelim?,, 

Görülüyor ya .. Her millet gibi Çekler de kendi kuvvet
lerine dıyanamıyacaldarsa vay onların da hallerine ... 

SIRRI SANLI 

Donanmamız Manevralara 
Başlıyor ••• 

l\lanevra Silivri ile Ert"ğli arasında yapılacak 
ve hakiki top ve torpil atılaçaktır 

.. 
-~· .. 

• 
-lstenbul, 28 -(Husbsi )-=---;;;;:oda olacağından bu;ada 
Bir mayıstan itibaren doban· icabeden bütün tertibat alın-· 
mamıı büyük manevralara mıştır. 
başhyacaktır. ilk yapılacak Manevralarda hakiki top 
manevra Silivri ile Ereğli ve torpil atılacağından Te· 

iSTER GÜL iSTER AGLA 

Atioa 28 (Hususi) - 1 ürk 
Elen muahedesi imzalanmış· 
tır. Atinada büyük tezahürat 
yapılmıştır. 

Atina 27 (Hususi)- Baş· 
vekil 8. Celal Bayar bugün 
saat 11 de trenle buraya 

geldi. istasyon ve civarı bü· 
yük bir kalabahk ile adeta 
taşmıştı. Her tarafta Türk • 
Yunan bayrakları da'galanı-

yordu. istasyonda Yunan 
Başvekili 8. Metalssas, hü· 
kiimet erkanı askeri kuman· 
danlar, gazeteciler yer almı ş 

bulunuyorlardl ... 

Tren Atina garına girer· 
ken etraftan 11 Zito Türkiye 
zito Atatürk,, sesleri yükse· 
liyordu 

Başvekilimiz emsalsiz te· 
zahüratla karşılandı, vagon
dan inince Bay Mehksasla 
mu saf aha etti. Bu sırada 
bando muıika Türk ve Yu · 
nan milli marşlarını çalmak· 
ta idi. 

İstasyonda selam resmini 

kird-:.ğ, Silivri hattında işli· 

yen yolcu vapurlar ve motör
lerin manevra şırasında ihti
yatlı bulunmaları için acen· 
telere ve hususi vapur sahip· 
lerine deniz ticaret birliği 

tarafmdan manevra haberdar 
edilmiştir. 

- · Çocuk Terbiyesi Çok Ehemmiyetlidir 
Çocuklar, hepiniz bilirsiniz ki göreneklerin taklitçisidirler. Onun için terbiyenin en 

başta gelen düsturu aua ve babalarıo her şeyden önce onlara hareketlerile hüsnü misal 
olmaları lazımdır. 
Çocuklarımızın okullarda imtihanlarda muvaffak olmamalarının da başhca sebeblerinden biri 

de evin içinde her gece radyonun vakitli vakitsi1. çahnması ve çeşit oyunların oynanması 
ve eğlencelerin devam etmesi, hatti baıan içki içilmesi ve sairedir. Bunu srören çocuklar 
da ne ders çalışma gayreti görülür ve ne de iyi huylar elde edilir. Şu aşağıdaki hikaye 
görenek taklitçiliğinin açık bir misalini teşkil etmektedir. 

Çocuğun biri evde oynarken dikkatsizlik neticesi olarak merdivenden yuvarlanır, alnı 
şişer, kolu incioir, bittabi annesi tarafından bir bezle acıyan yerleri sarılır ve ilaçlanır. Ço· 
cuk o vaziyette sokağa çıkar, arkadaşlarının yanına gelince, yaramazlar onu böyle eli yüzü 
sarıb gördükleri zaman içlerinden biri şu sözleri söyler: 

- Vay canına Ali, tıpkı babana dönmüşsün!. 
Çocuk şu mukabelede bulunur: 
- Elim yüzüm sarılı olduğu için mi, yoksa dayak yediğim ve kavga ettiğim için mi ba-

bama benzettin? 
Demek bu çocukların her gün evde gördükleri şeyler bunlardır. Sen de ey okuyucum, 

ıu hikayeye mi, yoksa hikayenin mevıuuna mı: 

yapan askeri kıtayı teftişt~n 
sonra başvekil ve Hariciye 
vekili ikametlerine tahsis e · 
dilen otele gittiler. 

8. Celil Bayar ve Tevfik 
Rüştü Aras biraz istirahat
ten sonra coıruca saraya 
giderek defteri ~mahsusu 
imzaladılar. 

Tavvare 
Seferleri 

lstanbul, 28 ( Hususi ) 
Atioa ile lstanbul arasında 
tayyare seferlerine yakında 
başlanacaktır. 

~·-
Sütten 
Zehirlenme 
Pınar başılı bir sütçü bazı 

kimselere sattığı sütten ze· 
hirlenme vaziyeti göı ülmüş 
ve derhal tahkikata başlan

mıştır. 

••••• 
Frank o 
Ne diyor? 

Berlio, 27 (Radyo) - Ge· 
neral Franko, Alman mat
buat mümessillerini kabul 
etmiş ve beyanatta buluna· 
rak demiştir ki : 

- Ecnebi memleketlerden 
bize iltihak eden göoüllüle· 
rin çekilmesi, bize zerre ka· 
dar tesir etmiyecektir Esa-
sen bu gönüllülerin miktuı 
azdır. 

Umumi vaziyet, tamamen 
lehimizedir. Biz harbı kazan
dık ve begün bile muzaffer 

Tüccar Yuda Alkolombra 
ve mahdumları 15, Feyzi 
Arpacı 50, Rahmi Filibeli ve 
kardeşleri 200, A. M. Bar· 
maymun 7, şerbetçi Niyazi 
5, Şerif R12a halefleri 50, 
Dok tor fijjseyin Cura 5, 
Şarl Bala dur 20, B. A. Go · 
mel ve şü rekası 30, B. A. 
Gomel damadı Rober Politi 
20, Y ako Eskenazi halefleri 
10, bir hayır sever tarafın· 
dan 15, zahire simsarı hak 
Roditi 5, Kavaf Cemil At
las 10. Dişd H. Raif Barçın 
1, camcı Mustafa 5, kundu
racı Rasim Duygun 5, dok-

tor Cevdet Fuad Özyar 10, 
elbiseci Ahmed Hamdi ve 
ailesi efradı 10, Politi limi
tet şirketinden 25,teı zi Meh· 
med idris 2, Nuıi Çol.ıkoğlu 
ve ortağı 25, Jan Antepli 
çorap ve fanela atölyeıi iş· 

Mısır Kralı 
Yakında Menıleketi

mize Gelecek 

fstanbul, 27 (Hususi) 
Kahireden haber veriliyor : 

Mısır kralı Birinci Faruk, 
yakıada memleketimizi ziya· 
ret edecek ve Atatürkün mi
safıri olacaktır . 

Kralın Kahireden ne gün 
hareket edeceği, h ' oüz res
men tayin edilmemiştir. 

Alakadar mebafil, seya· 
hat gününün bu yakınlarda 
tesbit edileceğini söylüyorlar. 

çilerinden 12,95, lngiliı ge• 
neral kon!oloduğundan 10, 
Hanri Van Der Zee 50, Ed· 
var Alioti 10, J.K. Papadi· 
mitriyo 15, Yusuf Çağlıyan 

1, Kavaf esnafaoın araların· 

- Sonu 4üncüde -.......... 
Şük Ü Kaya 

Ba~v~kil Cehil Bavaı-a 
.,/ 

\ 1 ektı:let Ediyor 

Ankara, 28 ( Hususi ) -
Başvekil CelAI Bayarın mem· 
Ieket dışında bulunduğu müd· 
det içinde kendisine Dahili
ye Vekili Şükrü K ya veki· 

Jet edecektir. Hariciye Ve· 
kili Tevfik Rüştü Arasta 
Adliye Vekilimiz Şükrll 
Saraçoğlu vekalet edecektir. ---·· ... ---
Kız Kollejinde 

Müsamere 
23 Nisan çocuk haftası 

m:inasebetiyle dün akşam 
saat 17 de Kız kollejinde 
güzel bir müsamere verilmiş· 

· tir. lngiliz ve Amerikan kon· 
solosları da davetliler ara· 
sanda bu1unuyordu. Müsame
renin en güzel kısmı temıil 
edilen bir lspanyol opereti 
idi. Bu operetin baş rollerin· 
de vazife alan Bn. Şefkat, 
Bedia, Nihal, ve Nelli pek 
büyük muvaffakiyet göster· 
mişlerdir. 

Doğru bir talep 
Aldığımız bir mektup: 
"Ben Karşıyakada oturan karilerinizdenim. Sazan işimin 

icabı olarak şimendiferle ve hazan da vapurla gelir, iide
rim. Akşam Üzerleri ve sabahları gerek iskeleye ve gerek 
istasyonlara erkenden geldiğim olur, tabii tren ve vapurun 
hareket saatını beklemek zaruretinde kalırım. Fakat çok 
defa oturacak yer bulamadım, ayakta dolaşuım, yorulurum, 
sonra tren veya vapur hareket eder, dikkat ederim, oturan-
lardan pek azı kalkar, bilet ahr, yolculuk yapar. . 

Diğerleri yerinde oturur, kımıldamaz. Bundan anlarım ki 
onlar, yolcu değil, vakit geçirmek için yolculara ait yerleri 
kaplamışlardır. Halbuki buralarda yapılan oturma yerleri 
ance.k yolcolar içindir, bunun bir çaresine bakılmasını devlet 
demiryolları işletme direktörlüğü ile, iskele baş memurlaran• 
dan rica ederim.,, 

HALKIN SESi HAKKI~ SESiDiR 
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l0!t-8' Güneşe OLUYOR? 
H A YA T VE K A H R 1 M A N L 1 K L A R 1 1 !:~~~~~rhavaı ... n Cekosıovakyada Kış 

1 sogvuk ye bilhassa rutubetli Nasıl Uğurlanır? 
Tarilıl Tefrika v H Tı k k Ç k 

il
_,_-.. ~ a.zan: • ür e u/ geçmesi bu son aylarda ol· e oslovakya köylerinde 
-~· - 9 - ..::...::..99.-... b .. 1 d , 

YAZAN: Gönül Emre -16 -

- Da~~- dukça umumi rahatsızlığı ugun er e ıuıı uğurlamak, 
. Oyleye doğru bayrak direği kırıhyor, cahil mucip olmuştur. Nezleler baharı karıılamak için küçük 

halk bunu Vişnonun bir gazabı olarak kabul birbirini takip etmiş, anjinler kızlar1n merasim hazırlaması 

Askerlik hayatında geçen en 
he)recanlı vak'a han~isidir? 

h. k 'k 1 adettir : 
" ediyorlar ve hiç mukavemet göstermeden ka- ıç e sı o mamıı, zatürree· 1 ler de az çok görülmüştür. Birı kışı, biri yazı temsil 

eyi teslim ediyorlar. Halkı sünnet etmek Bundan başka müzmin ro· eden iki kocamın bebek 

- Artık gün kararıyor, ı -:- iyi olmaz mı beyim .• 
dayı, dedim. Yoku yolunda Sabah rüzgarı adamın içini 
gerek.. açar .. Dedi. j 

için zorlıyorlar matizmasi olanlar da vücu· yapılır. Kış yeni şarkılar 
G

.. ki d ht l'f k d söyliyerek köyden çıkarılır, 
- Haydi uğur ola.. Zati Biraz sonra iri fincanlar• 

gideceğin köy de uzak de· da kahvemizi getirdi. Bir 
uneı ışı arile yer yüzü· men ibadethanelere ve evle- un mu e ı a samın a • ld ı d .. d" b'lh l · tarlalara götürülür. Bahar 

Du ya ız a ıiı zaman, bütün rine koıııuyorlar, daha büyük gun uz ve ı asa g~ce erı ' d ı y d ı ti · v bebeği gene şarkılarla kır· 
ğil.. Haydi uğur ola.. Dedi. yandan da ocağı harlattı. 

Dağların yavaş yavaş ko· Sabahları insanı üıUtecek 
or u •iır ıklarını hayvanlara cezaya çarpılmamaları için ız ırap ı saa ar geçırmege 

ilki b 1 t O b lardan köye döndürülür. 
Y eliyorlar, verilecek ku· dualara koyuluyorlar. aş amış ır. muz ve oyun 
mandayı bekliyorlardı. Cavez, Mansur ve Fehir tutulmaları, bel ağrıları muh· t 

yolaşmağa başlayan gölgeleri kadar soğuk yapıyordu. 
içinden yol almağa başladım. OcağlD duvarına birçok 

Mehmet bin Kasım, man· derhal koşarak kale kipıla· telif şekillerde bir çoklarında . 
cınık atanları yanına çağırdı rını açıyorlar, Araplar elleri· görülmüş ve el'an da devam 
onlara şu emri verdi: ui, kollarını sallıyarak içeriye etmekte bulunmuştur. 

- Hedef kale üzerinde giriyorlar. Bir an evvel bol ve güzel 
dalgalanan Hint bayrağıdır, Mehmet Kasım, şehrin va- güneşin devamlı bir surette 
onu niıan alın ve devirin. lisini ve komutanını huzuruna bayatbahş şualarına kavuş· ı 
Sakın dıvuJar üzerinde gör· getirtiyor, kimsenin burnunun istiyoruz. Bol bir güneş ziya-
d&illnllz biç kimseye iJiıme· kanamıyıcağını ıöyliyor, halk sının bütün bu arızaları silip I 
JiD mademki mukabele gör· işleri baıına geçiyorlar, o süpüreceğine şüphe etme· 1 
medik, bizim de başkalarına gün akşama kadar asayi~ mek lazımdır. Devamlı ve 

_ :sarar Yermemiz cinayet olur. temin ediJiyor. ve bol bir güneş ziyasına 

*** 
Hem '"fayyare, Heın 
Otomobil Hem de 

Tahtelbah · r 
Ontaryolu Gurli isminde 

bir zat, hem havada uçan, 
hem karada giden ve hem 
denize dalan bir gemmın 
ihtira beratını almıştır. Bu 
ihtiraın motörcülükte yeni 
bir inkilap yaratacağı söy· 
lenmektedir. 

Serin bir akşam rüzgarı resimler çivilenmişti. Bu re· 
çıktı. simlerin çoğu da askerlik 

Sol ilerimdeki çam orma· hayatanda çekilmiı fotoğraf· 
nını tırmanınca varacağım lardı., 
köyün samanlıkları tek tük Muhtara sordum: 
seçilebiliyprdu. Kendi ken· - Bu reıimler senin ga· 
dime şöyle düşünüyordum: liba?. 

- Dün, yani saltanat gün- - Evet beyim, dedi, as• 
)erinde benim gibi bir İn· kerlik günlerimde çektirmiş· 
sanın tek başına bu dağlar· tim. 
da dolaşmasına imkan var Kalktı, bunlardan birisini 
mıydı? çivisinden çıkararak getirdi 

llancınık~ılar hemen verilen Ertesi gün bütün halk ge· hiçbir mikrop mukavemet 
emir &zerine evvelce ilç ca- nit meydanlıklara toplathrı· edemez. Mıkropların muka- , Mi* = • «'HE *P 

•a• kumandanın girdiği keçi rıhyor, zaten sersem ve c•· vemetinin kırılması, rutubetin Fransızca Ders 
Bu sualin cevabını gene ve: 

ben kendi kendime veriyor· - işte bizim bölük. De· 

w 

dum: d' ı. yolu tarafındaki yük1ek da· bil olan ha\k meydanlıklarda ortadan kalkması ile yuka· 
jl• üzerine tırmandılar, bay- Arapların hocaları tarafın- rıdanberi saydığımız gripler, f stiyen 
raiı hedef yaparak bir bir dan yapılan dini propağan· bronşitler, anjinler ve roma· 

- Ne miimkün ... Ne müm· 
kün. 

Baktım, hepsi bıyıklı, ars
lan gibi delikanlılardı. Hep· 
sinin yüzünde merdlik ve 
neşe okunuyordu. Bizim 
muhtar, yani Hasan çavuı 

bölüğün ortasında diz çök 
müş bir dag gibi duruyordu. 

ardısıra taılar yağdırmağa dalarını koyun kaval dinler tizına evcaı da sür'atle orta-
batlaclılar. gibi başlarını eğip dinledik- dan kalkar. 

Mehmet Kaıım, Cabir ve feri bir sırada papasJar te-
laşla ortaya atılıp telkinata 

arkaclaılarını çadırına çağırt· yelteniyorlar ve sakınEaldan-
b onJan da ıu buyruğu 
Terdi: mamalarını, Viınonun gaza· 

Uzun devamlı ve yorucu 
bir kışın yorgunluklarını gi· 
dermek için şimdilik iste· 
diğimiz tek şey, güneştir. 

bına ugv ramamalarını bagv ıra· 
- Kardaılar, yanın za kifi w. 1

• •
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rak söyliyorlar. 
mikdarda asker alın, bildiği· Bu haber Mehmet bin Ka· 
~iz delikten girin, bayrak 
dtııer, düımeı hemen kale 

B kapılarını bize bize açın ve 
E Akın kimse ile s'val yap· 
~ mayın, eğer onlar tarafından 

,l.ir taarruz ve mukavemet 

sımın kulağma geldiai zaman 
şu emirnameyi çıkarıyor: 

:E~1İRNA~1E 
Tabur ve alay kuman

danlarına 

Fransızca 
Konuşalım 
l>arlons Français 

YAZAN : Sırrı Sanlı 

1ir~ok seneler Fransızca 
okuyup yazdıkları halde Fran
sızca konuşmağı bir türlü 
beceremiyen öğrenciler, genç· 
ler bu küçük kitapla bir ay 
ciddi surette uğraıırlarsa bu 
dili pek kolaylıkla konuşma
ğa muvaffak olacaklardır. 
Bu kitap Fransızca öğren
mek istiyen herkese çok fay· 
dalı olacağı gibi Türkçemizi 
öğrenmek istiyen her yaban· 
cıya da dilimizi kolaylıkla 

öğretebilecek çok sade bir 
tarzda yazılmıştır. Türkçe 
sözlerin elden geldiği kadar 
öz Türkçeden yazılmasına 

' ıörecek olursanız o vakit iş 
; i'>8ıkalaıır. 

Her halde ihtiyatı ve ted· 
~iri elden bırakmayın. Cabir, 
'Manıur ve Fehir yanlarına 
1elli arkadaı alıyorlar, evvelce 
11irdikleri delikten kale içine 
~okuluyorlar, kimseden mu· 
-.avemet görmedikleri için 

Ehaliyi dini mübin İslama 
davet edin, ve hepsini ıün· 
net edin. Karşı duranları 
derhal katledin. 

'ilerliyorlar, umumt kapılara 
!'-akın bir yerde bekliyorlar. 
1 Ôileye doğru, bayrak direği 
~Jibları ahlan taşlarla kırılı· 

Başkumandan 
Mehmet Kasım 

Hintliler bir taraftan pa · 
pasların telkinatından dolayi 
Vişaonun gazabından titre· 
şiyorlar, bir taraftan da çıkan 
bu dehıetli emirden ürküyor· 
lar, nihayet ölmeği tercih 
ediyorlar, sünnet olmamayı 
karar vererek ıiddetli mu· 
kavemet gösteriyorlar. 

1Jor, Hintliler bunu' görünce 
'Viınonun kendilerinden yüz 
a:~evirdiğine zahip olarak he-
1\~_......_, __ ......,.....,.._--.--......,. 

(Arkası var) 
ı;;;;;:;;iiiiiiP<ö-......__.,....iiiiıiiiiiiiiiiiiiiiia~ ayrıca özenilmiştir. 

lzmir vilayeti Veteriner Di- Değeri yalnı z (6) kuruştur. 

EGE rektörlüğünden: 
' Aygır deposunun arapçıdaki 200 ve şehitlerdeki 235 dö-
111tımlük çayırlıkJarının yalnız biçtirilmesi 27-4·938 gününden Taksi 
tibaren 15 gtn müddetle açık eksiltmeye konuşulmuştur. 

ihale gönü 12-5-938 perşembe günüdür. 
k Taliplerin ıeraiti anlamak üzere Veteriner Müdürlüğüne Tel. 3 2 7 O 

'Te eksiltmeye iştirak etmek üzere 2490 sayılı kanuna göre En lüks son model taksi 
;edepozito akçesi veya Banka mektubu vesair evrakla birlikte otomobil ve otobüs ihtiyecı· 
~:ıibale günü Vilayet daimi encümenine müracaatları ilan nızı GECE GÜNDÜZ derhal 
laıDlunur. (1369) temin eder. Necmettin 

~ı:' •~*~**~**~*e 
~lhamra Tel. iTAY~IARE sineması TE\~~?N = 
bil 25 73 i ABUGOrN ŞTür,kçne sözlü :rürk Opereti\&. M,.tt içt idaresinde Milli Kütüphane sineması : 

bli BUGON iki şaheser fHm birden 

:: BORA ! >t 
defRANSIZCA SÖZLÜ senenin en büyük filmi ~ JIAalalan ! 
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ZE ~ Ve Renkli Miki ~ 

Her türlü yazı işleri için, 
en zarU elbise, nakış, çama· 
şır, ıapka, kundura, mobilya 
ve inşaat modelleri için, her 
türlü gazete, mecmua ve 
kitap için Roben Katan kü· 
tüphaneıine müracaatı. 

Mektup adresi : Posta ku • 
tusu 158 
Mağaza : Esnaf ve Ahali 

Bankası karşısında Çukur 
Han kapısında D. 15 

lzmir halkına 
müjde! 

Bir senedenberi kapalı bu· 
luoan Kemeraltında nezafe· 
tile meşhur Veysel hamamını 
açtım. En nefis takımlarla 
modern ve asri bir şekle 
koydum teşrif buyuracak 
muhterem müşterilerimi mem· 
nuu edeceğimi vad eylerim. 

Vaktini 
Geçirmeden 

Bahçenize yeni hayat, seb· 
ze, hububat ve meyva mah· 
sullerinizi bereketli ve meb· 
zul yetiştirmek istiyorsanız 

dünyaca meşhur 

Rus 1( imyevi 
Gübrelerini 

Bir an önce Gazi Bulva
rında (18)numarada A. Akım · 
sar ve C. A. İkizler ticaret
hauesinden arayıp alınız. Ala-
caklara son on beş gün içio 
çok büyük bir tenzilat yapı-
lacaktır. 6-1 

Biraz sonra güzel bir ay 
doğdu. 
Konakhyacağım köye var

dığım için gene köpek ses
lerini işitiyordum. Atı dur· 
durdum ve heybenin altına 
bağlattığım kalın sopayı 
alarak yoluma devam ettim. 

Bereket ki köye girerken 
birkaç delikanlıya rastladım 

da köpeklerin saldırmaların· 
dan kurtuldum . 

:y.*• 
Erken uyandım .. 
Kızılgelik şairane bir köy .. 
Kızılgelik şairane bir köy .. 

Ta uzaktı aabahın ilk ışık
larile parıldıyan dere suları, 
kmlmış büyük bir aynaya 
benziyordu. 

Gene mnhtarın evindeyim. 
Muhtar kırk yaşlarında iri 
yarı ve merd bir köylü. Ku • 
laklarına yaklaşan burmalı 

bıyıkları var.. Adı, Hasan 
çavuş .. Seferberliğe ve Yu· 
nan harbine iştirak etmiş, 
yararlıklat göstermiş bir as· 
ker. 

Pençereden karşıki dere· 
nin sularını seyrederken muh· 
tar beni de uyanmış mı, ya
tıyor mu? diye yoklamak 
için yavaşça kapıyı açtı. Be· 
ni pençerede görünce: 

- Maşallah beyim, dedi, 
erken uyanmışsı :ı . Sabahlar 
hayrola. 

- Eyvallah mubtar .. !Köy· 
leri dolaşmağa başlayınca 
ben de sizin gibi erkenci 
oldum. Her halde iyi bir şey 
bu .. Dedim. 

Muhtar güldü ve: 

Sırası gelmitken muhtara 
dedim ki: 

- Senin askerlik haya· 
tında geçen en heyecanlı, 
en güzel vaka hangişidir? 
Bunu bana anlat. 

Muhtar, bir müddet dl\· 
şündü, bıyıklarile oynadı ve 
sonra: 

- Hangisinden baılıya-
yım bilmem ki.. Dedi. 

Fakat aradığını bulmuı 
gibi gülümsedi ve ocağın 
ateşini düzelterek: 

- Sana Halime teyzenin 
büyüklüğünü anlatayım. 

Dedi ve söze başladı: 
- Şimdi sana anlataca· 

ğım hikayeyi anlattı. Biliyor· 
sun ki son zamanlarda dOı· 
manlar dört bir yanımızı ıar· 
mış anamızı ağlatıyordu. 

işte Fransızlar da bu ka
ra günlerin birinde ( ••• ) 
girmişler, hükumet konatına 
gidip bayraklarını direğe 
çekmişler. 

( Arkuı var) 

Düğme Koleksiyonu 
Yapan Kadın 

78 Yaşlarında bulunan bir 
Amerikan kadını, 65 sene
denberi üşenmeden tam 
14882 tane düğme toplamış· 
tır. Bu düğmelerin hepsi 
tektir ve içlerinde birbirinin 
ayni olanı yoktur. 

------------------------------------------- ;;;;;::;;;::: .... 
Çaylak muvaffak 
. olmuştur 
lzmirde diyebilirim ki üç nüfuslu bir ha· 

nede hemen hemen bir aşçı tedarik etmek 
zarureti vardı. Bu hususu nazarı itibare ala· 
rak lokantamızdan evlere kadar çeşit ye· 
meklerimizden mahiye yirmi lira mukabilin· 
de göndermeğe bundan üç sene evvel baş· 
lamıştık bugüne kadar bizi takdir eden 
muhterem müşterilerimizi bir kat daha mem· 
nun etmek için teşkilatımızı artırdık gayemiz: 
Yalnız para kazanmak değil muhitte bir 
ihtiyaç olan yemekçiliği yükseltmektir. 

Eski Süleyman bugünkü lzmir 

Dağları dumana ovaları ateıe boğanlar ve 
köyleri emrine esir eden kahramanlar filmi 

Hudud Kahvesi 
Çinin gizli sefahat evlerinin içyüzünü göı· 

teren, kan kaynatan, sinir geren, kalb 
çarptıran şaheserler şaheseri 

YOŞİV ARA 
1 Renkli Miki, Türkçe foka jurnal. 

Hudud Kahramanı 
5 fılm 26 kısım 

Hepsi bugilnden itibaren LALE ıinemaıında 



Benimki de 

- 1-

Size tanıthrayım bu sayı bay Galibi: 
Bu ıenç çok inatçıdır tıpkı bir keçi gibi 
Nuh der, peygamber demez, bir dediğinden şaşmaz 
Müaakaıaya baılar, sulh olmağa yanaşmaz. 
Bir kere ak deyince o na11lsa karaya 
Sözünü 2eri almaz dünya girse araya .. 
Kimsenin kabul etmez asla düşüncesini, 
Mutlak iddia eder her süjenin tersini, 
Artık saptığı yoldan geri dönmez bir daha 
Onun kızar, köpürür bu huyuna bey baba. 

Bu, bay Baha da kim mi? Tanıştırayım size, 
Toprağa toprak diyor, deniz diyor denize, 
iki kere iki dört. Buoa durup beş demez,: 
Karaya kara diyor, Galip gibi halt yemez. 
O inatçılık etmez keçi gibi karşında, 
Boşa ayak diremez, çünkü aklı başında .. 
Doğruyu anlatırsan sözünü kabul eder, 
Çıkmayan yola sapmaz, bildiği yere gider. 
~inatçılıktan vazgeç" diye, Galibe çatar, 
Öteki biç durur mu, gene palavra atar. 

- · 2 -

Onların sözlerine biraz kulak verelim, 
Kulağımızlıt duyup, gözümüzle görelim, 
Baha söze başladı: 

- Çok aeverim iJk güzü, 
Sanki doğdu sanırım ben içimde gündüzü: 
Ne tatlı, ne güzeldir Haziran şafakları, 
Yüzümüzü öperken rüzgarın dudakları, 
Tan yerleri ağarır, sonra yükselir güneş, 
iri bir elmas gibi göklere gelir güneş. 
Yaprakların üstüne düşen yaş 
Kurur gittikçe artan sıcakla yavaş yavaş 
Sakalar, isketeler söylerken bize şarkı, 
Yaz gününün bulunmaz artık cennetten farkı. 

*** 
Galip bu .. Hiç durur mu? Ahr her şeyi göze, 
Mutlaka şu cümleyle atılır heDJen aöze: 
- .. Benimki de tersine .• Ben ilk güzden hoşlanmam, 
Oıı yıl yaz görünmese, onu bir kere anmam: 
Yanar, kömür oluruz dünya sanki bir ocak, 
Basar iğrenç bir sıcak, tutuşur köşe bucak, 
Manasız çiçeklerle yaz kaplar sağı, solu. 
Deli kızın fistanı gibi toprak renk dolu .. 
Gözümüze görünilr kış halbuki tertemiz, 
Karda seçilmez olur ne bir leke. ne bir iz: 
Pis toprakları arter ben çok severim onu1 

"Hava ıojuk,, ta söz mü? Üşürsen giy paltonu. 

*** 
Baha baıka söz açar: 

-"Güzı:ldir bülbül sesi: 

C llalkıa Seli ) 

Tersine! ••• 
Yazan: NECDET RÜŞTÜ 

"Ay ışıklar sererken bize nisan gecesi 
"Bu uzaklardan gelen yalvarışı dinlerim, 
"Dinliyorken ağlarım, ağhyorken inlerim! .. ,, 
Galip gen'! atılır: 

-"Benimki de tersine: 
"Kargayı değişirim belki bülbül sesine!.. 
"Şairler ona diyor: Bir hüzüolü hıçkırık .. 
"Bense diyebilirim: Kuyuda paslı çıkrık!,, 

Baha der bu sefer de: 
-"Çok severim spoıu, 

"Bir vakitler kırrm ıştııa ben kürekte rekoru: 
"Çelik kollu gençlerle yılmadan ettimj yarış, 
Galip alaya başlar: 

-"Benimki de tersine: 

''İşittim yapılır bu yarışlar her sene, 
"Israrla çağırırlar .. Bu, boş sözlere uymam, 
"Yarış $eyrederken , çüakU hiç keyif duymam ! .. 
"Esirler çekiyormuş fes kiden kalyonları, 
"dana bu kürekçiler bahrlar onları!..,, 
Gene dişini sıkar, Baha gene sabreder: 
-"Operalo: olruaya ben çok hevesliyim .. der, 
"Bu ne büyük hizmettir: Elindeki bıçakla 
"Hayatı kurtarırsın operasyon yapmakla!!..,, 
Galip, bir sert bakış!a, gene Babayı haşlar, 
-"Benimki de tenine!..,, diyerek söze başlar!.. 
Gene herkesi boğar bir sürü palav, aya, 
Her kafadan başka ses .. Oda döner havraya!.. 

•) 
~ r) -

Baha bir gece gitti karısile baloya, 
Dans edecek, şampanya içecek doya doya, 
Bu, yılbaşı gecesi, biraz eğlenecekti !.. 
Renk renk giyen kadınlar bir süslü kelebekti, 
Erkekler simokinli .. Herkes güzel, herkes şık!. 
Tamam balo: şampanya, dans, cazbant, koku, ışık!.. 

Bir ara tek ba,ına Baha küfeye gitti, 
Fakat o an Galibin gür sesini işitti, 
Doğrusunu söylersek, buna sıkıldı canı:'J 
Mutlak fırlıyacaktı gene beynine kanı, 
Pa'ayra atacaktı .. Nitekim öyle oldu, 
Şımarık edasile, Galip hemen1 sokuldu, 
Dedi ki: 
-"Bak, karşıda iki güzel kadın var, 
"Onların sayesinde ben mesudum ne kadar, 
"Eğer onlar olmasa .zevkim, neşem !Yarımdır: 
"Birisi metresimdir, birisi de karımdır!.,, 
Baha genç lıarısının namusunu bilirdi, 
Sıkılmadı, yüzünde bir tebessüm belirdi,I 
Dedi ki: 
-uBiliyorum bu sözün de yalandır, 
"Sen, bu saqmalarınla, git başkasını kandır!..,, 
Baba sonra bir ciddi ahenk verip sesine, 
Dedi: 
- "Fakat bu sefer: Benimki de tersine!.." 

28 NiSAN 

Bedeli nakdi efradına 
Nisan 28 dı.. hul için elbise, postal 

"'palaska, batar iye ve sair teferrüat 
ihtiyacınızı asl:..ri numünesine mu
vafık yalınız Hasım Basri ve şeriki 
Me!ımet Gülaylar fabrikasından ıs-

marlama u!ulile temin edersiniz her 
halde ve mutlaka fabrikamıza uğra~ 
manız kendi menfaatınızın iktiza
sındandır. 

ADRESE DİKKAT: lzmir satış şubesi Alipaıa caddesi sar 

raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 

alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. 
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1 r. Demir Ali 
KAMÇmO~LU , 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 
j elekt.rik tedavisi 
· hınir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefo:ı : 3479 
• ~ ~ m:s::=-- - l!BSI 

Temiz, Taze 

ilde , 
Korsa, Gözlük 
Baronıetre, l)crcce 
Lf\stik esva 

~., 

'f uvalet ~eşitleri 
Sıhhi leva zın1 

Daima bulunur. Her yerden 
ucuzdur. 

S. Ferid 

Şifa 
Eczanesi 

Hükumet Sırası 

1 
1 
1 
1 • 
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~ 23 1' isan münasebetile fevkahide ucuzluk R~ 
"f" • . •• l.f.1 
[•] TTRZİ M s ~ LIM OZER [+] [•] . [•ı 
[+] 23 Nisan ?.38 .~en 31 Mayıs 938 e kadar [f. 
m BUYUK UCUZLUK a 
~:ı Mevsimin en münasip Kare, Rige ve sair lkumaşlar- cı 
[+] dan, takımı 25 lira, Hereke, Yüniş ve emsali fantazi ftl 
[•l kumaşlardan takımı 27 lira, fevkalade lüks ve fantazi r+ı 
[+] kumaşlardan takımı 29 lira.~ [+] 
[+] Bu kumaşlardan mektepliler için yeleksiz üçer lira [+} 
~~l tenzilat yapılır. Çocuklar için kısa pautalonlu takım 15 m 
c!1 ili 16 lira. r+ı 
[•l Tenıinatlı iş. Bu tenzilattan istifade ediniz r+J 
{+] ADRES : Yeni Kavaflar çarşısı No. 8 ftl 
r .. 1~~~~'='~~,,~ ~ıı;ıı~~'='~~~~,..~~~~~'='' .... , r.., .. TJ~lliiıtllOidlıii:'iııfıı..-..~..-.ııııo.~tıiillı;i~llıiOııll._..,~ıw. ......... ~~~~..,._ ..... ._...._LT" lT,ı 

şunlardu: 

Filbaşı Türk çamaşır çividi 6 aylık he
diyeleri geldi. Hediye kazanan numaralar 

9 137 159 181 408 84 144 161 ' 400 411 87 150 
162 405 98 151 163 406 709 109 156 164 407 
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1 Yanlış Hiç içe-

•• 
rek Oldü 

De•let demiryollarında ame· 
1 Jelik eden Sami iımiade bir 
- adam, rahatıız bulunduğu 

ikin ıabah evinde mevcud 
illç ıiıeleri arasından birini 

f yanlıı olarak scçmit ve per· 
•enırat içmiıtir. Zavallı 

adam •eca içinde basta ha· 
••Y• kaldıraJmııisa da biraz 

" • 
b 

• 
b 
y 

ıoara ölmüıtnr. 

Tuzlada Bir 
işçi Ağır 
Yaralandı 
Çamalh Tuılaıınde müeı· 

•if bir hldise olmuıtur. Ali 
Oıdfaa iımiade bir amele, 
arkadaıla11ndan Abmedi bi
çakla af1r surette yaralamıı 
•• tahkikata batlanmııtır. 

Yaralı derhal hastahaneye 
kaldırılarak tedavi altına 
alınmııbr. Ahmedin yara11 
ajır oldoiu için dftd if adeıi 
tesbit ediJememiıtir. 

Bir Kövlü 
Boğuldu 

Menemenin Seyrek köyün
de lbralaim oğlu Abdurrah
man, rece vakti Bağlı mev
kiiade dolatnken karanlıkta 
ıöıü karararak dolap kuya
ıaaa düımlit ve boiulmuı • 
tar. 

: Balık avlarken 
: yaralandı 

Ev•elki giln Karaburun ka
zaııaa bağlı Parlak köyü ci
Yarmda müessif bir kaza ol

I muıtur. Kö~o bet kilometre 
IJ mesafedeki Badem bükli sa-

• 
D 
)J 

hilinde dinamitle balık avlı-
1; yan Halil, dinamiti atetliye
J ceji ıırada elindeki dinamit
• ler iıtiil etmiı ve vücudu
I DUD muhtelif yerlerinden ağ1r 

ıurette 7aralanmııtır. 

Za•allı köylü veci içinde 
1 yerlere yuvarlanmıı ve teda· 
ı, Yİ altına ahnmııtır. 

~ Bir suçlu mah
~ kemede bayıldı 

Öldürmekten! suçlu Muı
tafanın mahkemesi neticelen
mit ve ağar crza heyeti, ka
rarını tefhim etmiıtir. 

13 Sene ağır hapse suçlu 
kararı ayakta dinledikten 
ıoara rahatsızlanarak baygın· 
bk geçirmiı ve mahkeme 

J ıalonanda yerlcrel yuvarlan
mııtır. 

k Suçlu derhal hastahaaeye • kaldırılarak tedavi altına •• 
ilı alınmıthr. oo---
bc 
• Yuvasını Aia-
cın Dibine Ku

ran Kuş 
Yeni Ginede bir küçük 

kuı vardır ki yu•asını büyük 
ajaçların dibine yapar ve 
ıonra, bu yuvayı çiçek ve 
yeıil dallarla süsler ve çi • 
~ekler aoldukca bunları ta· 
zeler. Bu aebeble yerli halk, 
ba kuıı uıüs seven kuı" 
derler. 

lngilizler lena haldı kızdı 
Londra (Radyo) - Japonların, Tunvo adındaki logiliz vapurunu tutarak vapurdaki Çinli 

iıçileri yaralamaları lngilterede büyük bir hiddet ve asabiyet fırtınası hasıl etmiştir. 

Cumhuriyetçiler Canlanıvorlar 
Pariı (Radyo) - Cumhuriyetçiler dağlık mıntakada kahramaaca mukavemet ediyorlar. 

Asiler de itiraf ediyorlar, Katalonya cephesinde cümhuriyet kuvietleri ağır basıyorlar. 

Amerika Donanmasının Takviyesi 
Vaıington 27 (A.A) - Reisicumhur B. Ruzvelt yeniden muntazam ihtiyat ordusunu tesis 

eden seferber edilebilir talim görmüı askerler miktarına 75 bin kişi daha ilavesini tazam
mun eyliyen kanunu imzalamıştır ... 

ln2ilizler veni ver2i teklifinden memnun değil 
Londra 27 (A.A) - Dün birdenbire vergilerin arttırılacağına dair maliye nazmnın be· 

yanahnı mevzuubahis eden gazeteler bunun memlekette iyi bir intiba hasıl etmediğini kay· 
dediyorlar. 
Taymiı gazetesinin mütaliısına göre maliye nazırı yeni bir milli istikraz ile memleketin 

kredisini zayifJetmek istememitti ... 
Fakat dün teklif ettiği tarzı hal de pek halkın hoıuaa gitmiyecektir. 

Saadet Vapuru Karaya Oturdu 
lstanbul 28 (Hususi) - Saadet vapupuru Marmara denizinde Fener adası açıklarında 

karaya oturmuştur. Vap~nun kurtarılmasına çalışılmaktadır. 

Dün Dört Defa Zelzele Oldu 
lıtanbul 28 (Hususi) - Dün Kırşehirde 3 Yozgat ve Ankarada 1 yer sarsıntısı hi11e

dilmiştir. Zelzelenin birisi şiddetli diğerleri hafif olarak geçmiştir. 

Moskovadaki ihtilal şebekesi 
Moıkov11 28 (Radyo) - Moskovada ihtilal hazırlayan dini bir teşkilat meydana çıkarıl· 

mııtır. Bu hususta Moıkova zabıtası tahkikatına devam etmekte ve işle alakadar 40 papas 
yakalanmııtır. Ve on d6rt kiliı~de yapılan aramada bazı mühim evraklarda bulunmuıtur. 

~---------------------~------~~-oo .. ~oo~---------~-----------------------
lstanbulda bir 

şifa yurdu 
Bundan önce lstanbulda 

bulunduğum zaman "gümüı 
· suyu,, askeri hastanesinde 

tedavi edilen bir subay dos
tumun ziyaretine gitmiıtim. 
Hastanenin bütün teşkilitı 

en ıon modern terekkiyata 
uygun ve betyüzü mütecavüz 
biçare hastaların ıifa um
dukları bu yurdu, cidden 
takdirlerin fevkinde çok te
miz ve muntazamdır. insan 
böyle müesseseleri görünce 
göğsü iftiharla kabanyor. 

Bir çok dostlar1mdan bu 
yüksek ve önlü müessesede 
gördükleri intizam ve mü
kemmeliyeti dinliye, dinliye 
kulaklarım doldu. F evkalide 
hezakatlarile şöhret bulan 
ve dillerde destan olan dok
torları ve bilhassa dahiliye 
mütehassısı bay Raifin ken
disine baş vuran hastaları 
hakkında gösterdiği ıefkat 
ve alaka ve teşhisi hususun
daki kudreti zikre şayandır. 
Istanbuldan döndüğüm gün

denberi bu hayırlı ve şifa 
dağıtan müessese hakkında 

bir kaç satar yazı yazmak 
ve içimde toplanan takdir 
hislerini söylemekten ve bu 
duygularımı bildirmekten 
kendimi alamadım. Bu yazı
mın gazetenizin bir köşe,ine 
iliıtirilmesini rica ederim. 

M. N. 

•• 
Devren Satılık 

Dükkan 
lzmirde Kemeraltında Hacı 

Alipaşa otelindeki tütüncü 
dükkinı sahibinin mazereti 
meşruasına mebni devren 
sablacağından isteklilerin 
sahibine müracaatları. 
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Su havların 
Rütbelerinde 

Ankara 28 ( Hususi ) - ı 
Subay rütbelerinde teğmen 
tabirinin ilıteğmen, asteğ-

men tabirinin teğmen veya 
ıubay tabirinin de asteğmene 
tebdili hakkında bir kanun 
liyibası hazırlanmıştır. 

Spor işleri 
Kültür Bakanlığına 

bağlanıyor 
Ankara 28 (Hususi) -

Spor teıekkölleri Kültür Ba
ka nhğına bağlanacak ve 
Kültür Direktörlüğünde bir 
spor işleri bürosu ihdas edi· 
lecektir. --··----
2,000 Yumurta 

Yumurtlyan 
Balıklarl 

F eliketzedele 
iane Listesi 
- Baştarafı 1 incide -

da toplayarak verdikleri 27.02, 
kavaf tezgahlarının toplayıp 
verdikleri 3,5, kahveci Ham· 
za Atalay, Osman ve Ah
med T atari ticarethanesi 50, 
kemerde bahçıvan Ali 1, 
gümrük önünde paçacı izzet 
10, kunduracı Kulalı Ahmed 
Ôzmen l, Köseleci esnafı 
tarafından 38,75, Mustafa 
Sıtkı Bcşikcioğlu ve kardeş
leri 10, Dilsiz, sağır ve kör
ler kurumu batkaoı Albert 
R. Karmona 3, Mehmed Ali 
Bayraktaroğlu 10, Rifat 
Bayraktaroğlu 5, Cemal Ata
kar, S. Pelin, H. Bakar 10, 
A. Pelin 4, Döşemeci Hasan 
1, Çulluoğlu hanı kunduracı 
esnafı 18.55, Abdurrahman 
Demir mağazasında Hüseyin 
ve lbrahim 10, mütekait Ya-

Eğer bir kısım hayvanlar- kup Sağol 5
1 

Zahire B1>rsa-
Ja nebateh tahrib eden tabii sanda Hüseyin Canlıkaya 2,5, 
bazı hadiseler olmasaydı, yer 
yüzü bu hayvanat ve neba- elbiseci Yusef Çik:urel 10, 

Iran konsolosluğundan 10, tata almıya kafi gelmezdi. 
Meseli öyle balıklar vardır Halimağa çarşısında kantar-
ki bunlar ilk defa 2000 yu- cılar tartı birliğinden 10, 
murta yumurtlar. Bunun yan· doktor Zibil 10, Huber Gi-
ıı dişi, dişi, yarısı da erkek- udici 10, sebzeci Kizım 2, 
tir. ikinci sese, bu balıktan Fahreddin Aykol 1, Mehmet 
2,000,000 uçuncü sene ve Hüseyin Egeli ve Dervit 
2,000,000,000 balak meydana Demiroğlu 50, Şemoel ve 
gelir. oğlu Nesim Valensia 3, Fe-

Sekizinci senede iıe lemenk konsolosluğundan 10, 
2,400,000,000 balık meydana Herman Spirer 200 er lira 
gelecektir. Artık itin debıe· 1164 lira 82 kuruş teberru-
tini varın siz hesab edin. atta bulurwıuşlardar. 

OOOOOOOOOOOOOOCOOCIOOOOOOOOOOG~OOOOOOOOOOOOOOOOOCOGOO 

Son Telgrafların Hulasası: 
~~~~~---~--~~···· -
Devlet meteoroloji iıleri umum müdürlJğü hizmetlerinde · 

kullanılmak üzere satın alınacak telsiz muhabere ve dinle
me ilet ve cihazları için 300 bin liralık bir taahhüde giri· 
şilmesi hakkındaki kanun liyihası Meclis ruınamesine alın
mıştır. 

§ Londra büyük elçiliği müsteşarı Bay Sedat Zeki Örs 
merkeze nakolunarak ryerine Brüksel elçiliği müsteşa11 Bay 
Kadri Riza tayin edilmiştir. 

Tayyare ile 
takla atma 

rekoru 
Tayyare ile cambazlık yap

makta maharet sahibi bir 
lngiliz tayyareciıi havada 
takla atma rekorunu kırmış· 
tar. Tayyare filo kumandanı 
bulunan bu lngilizin ismi 
Moldur. En ufakl bir fasıla 
vermeden arka arkaya tayya
resile yüz kırk yedi takla 
atmakla hayrete değer bir 
rekor tesis etmiştir. Takla 
atma rekoru şimdiye kadar 
bir Alman tayyarecisinde 
idi. Bu Alman 1934de Stut· 
qard tayyare karargahı üs-
tünde 120 takla atmıştı. 

lngiliz tayyarecisi Mol 147 
takla attığı zaman tayyare
sinin mevkiini ayni yerde 
tutmağa muvaffak olmuş ve 
bu suretle tayyare idaresinde 
büyük bir maharet te gös-
termiştir. 

Evlerine Pev
nir Sokmıvan 

Adamlar 
Büyük peynir fabrikaları· 

nın da şarap fabrikalarında 

olduğu gibi hususi muayene 
memurları vardır. Bunlar da, 
her gün peynir yemekten 
bıkmışlardır. O kadar ki 
evlerine peynir sokmazlar . 

Kaplan ve 
Yılan 

Hit.distanda nıçın n1u
kaddes sayılır ? 

Kaplan ile yılan1n Hindis
tan halkına her yıl verdik· 
leri nüfus zayiatını Allah 
bilir. Galiba bu yüzden ola· 
cak, bu yırtıcı ve zehirli 
hayvanlar Hindistan halkınca 
mukaddes sayılırlar. Hemen 
her evin ehli bir veya bir 
kaç yılanı var dır ve halk bu 
soğuk hayvanları kendi elile 
besler ve bu hayvanları gün
de birkaç defa takdis eder. 
• 
içki sevenler 

için bir meslek 
Şarap fabrikalarının müte

hassıs muayene memurları 
vardır. Bunlar, şarap mevsi
minde, fabrikama çıkardığı 
muhtelif cins ıararapları tec
rübe eder, ve bu yüzden her 
gün zil :zurna sarhoş olurlar. 

Kamboc kralı-
• • 

nın ısmı 
Kamboc kralının ismi diln

yanan uzun isimlerindendir 
ve şu şekilde yazıhr : 

Pre Bach Samdach Prea 
Sisavatmonivong Chamchak· 
rapong Harireach Barmint
hor Pbouvanay Kraykeofa 
Coulalay Prea chan Brong 
Campuchea Thippedcy. 

İmzası işte şudur : Siso
vatmonivong. 

28 NiSAN 

Yılanın en Bü
yük Düşmanı 

Kirpi ve leylekle yılanın 
en büyük düşmanıdırlar. Fa
kat yılanın leylekten ve kir
piden daha büyük bir dilt· 
manı vardır. O da tavus ku• 
şudur. Sazan bu hayvanların 
yalanı yemek için çarpııbk· 
ları da vakidir. 

lzmir Sicili Ticaret Me
murluğundan: 

Tescil edilmit olan (Ak· 
deniz gemi itleri Türk ano• 
nim şirketi) nin 19-4-938 
tarihile ta1dikli sirküleri Ti· 
caret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 2263 numarası· 
na kayt ve tescil edildij'i 
ilaa olunur. 

lımir ıicili ticaret memur· 
luğu reımi mülarü ve 

F. Tenik imzası 

Sirküler 
14-5·937 Tarihli ıirgüleri· 

mize zeyildir. 
Şirketimiz idare meclisi 

azalığından ayrılaD. B. jaquea 
Fentazianın yerine 15-2-938 
tarihinde toplanan hissedar· 
lar umumi heyetince idare 
meclisi izahğına intihap edi· 
len Bay Henry lacharinin 
24 11-936 tarihli sirküler 
mucibince idare meclisi iıa· 
larının haiz olduğu ıelihi· 
yeller dairesinde diğer bir 
idare meclisi azası •eya 
fonda döpuvuarlardan birile 
müştereken ıirketi temsil ve 
ıirket namına imzaya seli· 
hiyettar olduğunun kayıt 
buyurulmasını ve mumailey· 
hin zird~ki imza numuneai
nin nazara alınmasını rica 
ederiz. Bu vesileylede te· 
veccüh ve itimadınııuı deva• 
mını diler ve ıaygılarımııı 

sunarız. 

Henry Zachaı iııin imıa 
numunesi : lmzası 

Genel sayı : 5323 Özel 
sayı : 1 62 

Iıbu 19 ·4 938 tarihli ıiı kil· 
ler a\tındaki imzanın ıat ve 
hüviyeti dairece maruf lımir· 
de Birinci Kordonda kiin 
Akdeniz gemi itleri Türk 
Anonim şirketi idare meclisi 
azasından Henry Zıcbari'nia 
olup münderecatını ayneD Ye 
tamamen kabulden ıonra 
memurun Hayri Diaçbalnr 
önünde bizzat vaıettiiini 
tasdik ederim. Bin dokuz 
yllz otuz ıekiı yılı Ni11a 
ayının on dokuzuncu Salı 
günü 19 4-938 

T. C. lzmir ikinci Noteri 
resmi mührü ve Noter Emin 
Erener imzası. 

Genci sayı : 5323 : Özel 
sayı : 1·62 

işbu sirküler suretinin dai· 
rede alıkonulan 19-4-938 ta· 
rih ve 5323 genel sayılı aı· 
lana mutıbekah tasdik kılın
dı. Bin dokuz yüz otuz sekiz 
sayılı Nisan ayının on do
kuzuncu Salı gilnü. 19 4-938 

lzmir ikinci Noteri reımi 
mührü ve imzası. 

lzmir Deftardarlıiından 
Yunanlı satışı Lira 
1312 Alsancak ikinci Kordon caddesinde 422 eski 

ve 162 taj numaralı ev 3500 
Yukarıda yazılı Yunanlı evinin mülkiyeti peıin ve nakit 

ile ödenmek ve vakıf ile olan ilişiğinin alıcı tarafından 
kesilmek şartile ve kapalı zarf uıulile 10 güü mliddetle 
müzayede konulmuştur. ihalesi 5-5 938 tarihinde saat 15 
dedir. Taliplerin kapalı zarfları ihale gOnü saat 14 de ka· 
dar ve yüz de 7,5 teminatlarile birlikte Varidat müdürlG· 
güne vermeleri. (1330) 


