
Alman yanın istila hareketi devam edecek mi? 
Budapeşte 7 (Radyo) - Dün Taymis gazetesinin yazd ığına göre 

Almanya Çek topraklarında Alman ekalliyetinin mesktin bulun
duğu yerleri tamamile ilhak etmek üzere olduğunu ve bu maksadı 
en yakın bir gir de ve ansızın yapacağını kafi bir ifade ile yaz-

KISA VE AÇIK 

Bu Sivasi Pivesin Başka Per
deleri De Olacak Mı? 

Budat>eşte istasyonunun Londradan alıp dünyaya yaydığı 
bir radyo haberine göre ''Taymis,, gazetesi yazdığı bir ma· 
kalede Atmanyanın Çekoslovakyadaki Alman ekalliyetlerinin 
meskun bulundukları yerleri gene bir emrivaki ile ele ge
çirmek için m}him hazırlıklarla meşgul imiş. 
Baıka zamanlarda, Avrupa devletler müvazenesine sağ

lam bir an'ane ve büyük bir taassup iJe bakıldığı ve bağla
nıldığı bir devirde olsaydı, böyle bir radyo veya telğraf 
haberine kimı ~ inanmaz ve "hiç böyle bir şey olur mu, 
olabilir mi?" Suali ile ba rivayete gülünür ve geçilirdi. Fakat 
pek çok yıllardan beri bir " Alman hulyası ,, tavsıfinden 
ileri gidemiyen Almanya-Avusturya birleşmesi tahakkuk 
edince insan artak hiçbir hülyaya sabah gözler açılınca or
tadan kaybolan bir rüya nazarı ile bakmamağa başladı. 

Onun için Budapeşteden alınan bu radyo haberi bugün 
için biraz mevsimsiz görünse bile dünün ve bugünün olup 
bilenini görenler ihtiyarsız olarak kendi kendilerine bu so
ruyu ıormaktan kendilerini menedemiyorlar: 

«İlk muazzam ve haşmetli perdesini gördü
ğümüz bu siyasi piyesin daha ikinci, üçüncü 
ve belki de dördüncü ve beşinci perdelerine 
de seyirci olacak nuyız?» 

SIRRI SANLI 

105 Köyüm·üzde 
Dinledi2im Hikayeler 

YAZAN: Gönül Emre 

Yazdığımız bazı küçük parçalarile okuyucularımızın bir
de~bire derin alikalarını kazanan bu miJli eserin yarından 
itibaren neşrine başlıyoruz. 

Bunu okuyunuz ve muhafaza ediniz. Çünki bu çoluk ço
cuğunuzun siyasi bir ilmihali, dün ile bugünü mukaye.se 
eden canlı bir tarihi olabilir. 

SiNEMA KÖŞESi 

BugDa aaat tam dokuzda lstanbulun görmekle doyama· 
dığı lzmirin sabırsıılıkla beklediği Tilrkçe sözlü ve şarkılı 
(Mihracenin Gözdesi) filmi bir (Gali) gecesi ile gösterili
yor. Bu muhteıem film ıerefine askeri bando en nefis ve 
yliksek parçalar çalacaktır. 

18TER GUL iSTER AGLA 

Şükrü Kava 
Bir 

ı sövlev verecek 

BAY Ş.KAYA 
lstanbul 7 ( Hususi ) -

Balkan matbuatı kanseyi de 

öğleden sonra Dahiliye Ve · 

kili Şükrü Kay anın bir söy· 
)evi ile açilacaktır. 

---""l•L- ... 
Sinan Günü 

Büyük Türk mimarı Sina
nın yıl dönümü münasebetile 

şehrimizde de ihtifal yapıla
caktır. Halkevi Ar komitesi 
hazırlıklarım tamamlamıştır. 

İzmir Tezadlar Şehri Oldu 
lzmir de bir tezadlar şehri oldu, gitti. Nereye baksanız bir birine taban tabana zıd ıey· 

lerle karıılaııraınız .• 
Meseli : Şehrimizin bir köşesi temiz, muntazam, yeşil ve modern binalarla süslü, öte 

tarafı piı, intizamsız ve bakımsız. Gene dikkat ediniz : Bir tarafta asri bir hayat ve kıya
fet, Avrupai bir tarzı hayat, öte tarafta kurunuvustayı andıran iptidai bir yaşayış,bir tarafı 
elektlrilderle, parklar ve partellerle süslü, öbir tarafı hava gazı ve isli petrol limbalarile 
dolu. Geae bir tarafta işliyen otobüsler üzerinde her türlü takyidad ve tef t işler cari, ayak
ta bir kiti göriUürse hemen ceza hazır, aksi tarafta halk kucak kucağa ve ayakta ar
ka, arkaya dolu 1 Ne gören v1r, nede soran ? Bununla beraber bizi biraz teselli eden 
ıudur : Bu yalnız bizim memleketimize baı değil, bütün dünya böyledir. 

Sen de ey okuyucum bu hallere bak bak da : • 

iSTER GÜL iSTER AGLA 

maktadır. 

İstiJa siyasetinin devam edeceği hakkında bu şayialar1n yeniden 
kuvvetlenmesi Prağ, Paris ve Ron1ada bir bomba f gibi patlamış 
ve siyasi ın.ehafili düşünce almıştır. 

Vezir ve Osmana~a suları Pa-1 
zartesi günü kesilivor, hal
kımız tedbirli bulunsun 

lktisad 
Vekaleti 
Müsteşarlığı 

Belediye reisi Vezir ve 
Osmanağa sularını teftiş et· 
mek üzere yanı oda su mü · 
hendisi bay Muammer o ldu 
ğu halde bu iki suyun men · 
baına kadar gitmiş, incele
meler yapmıştır. lzmirin mü · 
him bir kısmı mahaJJeJerinin 
ihtiyacını temin eden bu su
ların muntazam bir şekle 

sokulması ve yapılacak yeni 
tesisatın çabuklaştırılması 

hakkında müteahhidlerle gö -
rüşmüştür. ,. 

Bugün bu iki su ihtiyaca 
cevap vermekte olduğundan 
yeni kaynaklar ilave edile
cek ve çoğaltılacak ve · su 
yolları d Aba sıhhi bir ş ekle 
ıokulacaktar. işlerin iki ayda 
ve acele bitirilmesi için mü
teahhitlerle anlaşılmıştır. Su
lar Partesi gününden itiba· 
r~n kesilecektir. [ Halkımızın 

- -, 

ona ona göre tertibat alma· 
sı lazımdir. Belediye tarihi 
kıymeti bulunan Namazgah 
mezarlığı ağorasındaki meş· 
hur suyu KüJtürparka akıta
caktır. işe başlandığı haber 
alınmıştır. 

Amerika Cün1hurrcisi bağırıyor: 

"Ben diktatör de2ilim ve ol
mağa da niyetim vok" 

Pariı (Radyo) - Bazı Av- J 
rupa gazetelerinin bay Ruz· 
veltin Amerikada bir nevi 
diktatörlük tesisine karar 
verdiğine dair yaptıkları neş-
riyata Amerika cumhurreisj ....... ,, 

Sevvahlar 
Dün Zağre vapuruyle şeh · 

rimize 17 Alman gezgincisi 
gelmiş ve lzmirin her tara
fını gezmişlerdir. _ ___, .............. -
Haile Selise 
Habeş İnıoaratoru 

Ünvanını Taşın1 1yacak 

şu sözlerle cevap vermiştir: 
- Benim diktatör olmak 

için ne niyetim ve ne de is· 
tidadım vardır. Ben tarihi 
an'ane ve meseleleri ve bir 
de mevcud diktatörlüklerin 
içyüzünü p ek ala bildiğim 
için Amerikada da her ne 
şekilde olursa olsun bir dik
tatörlük kurmağı aklımdan 
bile geçirmiyor um. Esasen 
bende diktatör olacak vasıf· 
lar da yoktur. 

lkti5anbu1, 6 (Huıuı!) -

lktisad Vekaleti Mütt,.ıar

hğına Türkofis umumi reisi 
B. Bürhan Zıhninia tayie 
edileceği söyleniyor. 

•• 
Delbos Neler 

Söyledi 

.. 

·-
Paris 6 - Etki hariciye 

nazm bay Delboı bir çok 
ecnebi diplomatlariyle birlik· 
te Aköy Franıe kalllblade 
bir kabul reımiade balma· 
mut ve bir nutuk ı6yliyerek 
Fransız diplomaıiıiae lalkim 
olan alicenap fildrlerclea 
bahsetmiıtir. 

Bay Delboı hak preuip
lerinin nihayet kuvvet anl
lerine galebe çalac•i• imi· 
dini bildirmiıtir. 

-~· .. ··. -
Subaylar 
Hakkında 
Ankara 6 (Huıuıi) - Or• 

du subaylar beyetian terfi· 
lerinne ait kanun liyibaaı 

~meclis ruzaamesine abam11• 
tır. Buna göre, iki sene içia• 
de kıt'ada ve kurmay YUI• 
fesinde ehliyet rlıterecek· 
)ere iki sene dı laa w
zammı verilecektir. 

M5 W\• MM Cffi*M"Zh 1'Wtftftrt •• 

Brüksel 6 (Radyo) - Bel
çika Hariciye Vekili dün bir . 
beyanarla bulunmuş ve Av-
rupa karışmsında ki müseb
bibleıin birincisi Habeş im· 
paratoru Selise olduğunu 

ve kendiıinin badema Habeı 
lpmaratona llnvanını taıımıya 

ı olma •• b6 lı · tir. 

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR 
•o .... 

Oteki Vapurlarda da Radyo 
İsteniyor 

Biz okuyucumuz yazıyor : 
" Yeni alınan Bayraklı vapuru ile sabah, akıam, Hyalaat 

çok zevkli oluyor, bundan dolayı n'!kadar teıekkiir etıek 
azdır. Evvelce " Halkın Sesi • Hakkın Sesi ,, ılitaaunuıcla 
yazdığınız vechile d iğer vapurlarada Deaizbank lımir ıubui 
lütfetsede birer radyo koysa sevincimiz bir kat daha arta• 
cakhr. LütlEn şu yazılarımın gazetenizin bir köıesine derç 
buyurularak dileğimizin tekrar edilmesini yalvarırız :. " 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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llBBBRll!IBlEllDaıBaaa Emet• r.: ıı 1 DOnaanıı En · BlgOk Harb Dahisi ; ·~~k~~run lasl~atleri 

1 Timurlenk İ ı::ıZ:-Nısfı Tuıani 
~--------------------tl Çok eskidenberi bir ihti-

1 Tarihi Tefrika Ya.zan: H. TürkekulS yarlık hastalığı gibi telakki 
RBB&lt - 165 - 41EBEED edilirdi. Filhakika, genç ve 

Timurlenk Jkendisine itaat orta yaşlarda niizul İJBbeti 
. ender vaki olur ve öyle ol• 

(etmİvenJerİ SOD derece malıdır . Halbuki bilhassa 
harp sonu yıllarından sonra 

şiddetle cezalandırırdı daha henüz elli yaşlarında 
Temirin -bu lngiliz tarih

çiı~'). Timurlenke Temir diyor 
ve "sarayında yaşamış olan 
iki vak'al nevisten biri ken· 
diıini bir ifrit gibi gösteri· 
yor7diğeri dl ' emsalsiz bir 
kahraman olarak tasvir edi
yor. 

lbni Arapıab, Temirlenki 
merlaamet nedir bilmez, f e
aa ve kat~Ulm yaptıran bir 
adam diye tarif ediyor, Şe
rafeddin ise Temir o kadar 
ceıurc!'ur ki bu şecaat saye· 
ıinde 'Ttirk miilküne şehin
t•h oldu ve bütün Asya in· 
tasını kendine ram etti. Çin 
hududundan Rum diyarına 
kadar zaptetti. Kendi mül· 
küaü li:endi idare etti ve hiç 
bir vezire tibi olmadı. 

Her neye teşebbüs etti ise 
muvaffak oldu. Herkese kar
şı nazik, merhametli ve cö
mertti. 

Yalnıı kendisine itaat et· 
miyealeri son derece şid
detı. cezalandırırdı. Bu da 
ıiyueti icabı idi. Adaleti 
ıevercU, onun mülkünde zul· 
meden hiç cezasız kalmazdı. 
Okuyup ôğrenmeği takdir 
eder ve okumuş adamlara 
kıymet verirdi. Güzel sanat· 
lar ._., çabıanlara daima 
yardtm ederdi. Harbı düşü
n&~ k•rar verirken cesur 
oldip fibi, yaparken de 
ceıurdu. Kendisine sadakat 
•e bizruet edenlere karşı da
ima . iy,iJik etmiştir. Hiçbir 
iyiliii unutmamıştır.,, 
Zamanımızın tarihçilerinden 

Sir Sykea, Percy ve Leon 
Ganoa, Arminius Vamprey 
de lerafeddioin dediklerini 
doğru ve bitarafane bulmuş-
lardıf.rt'. · 

Şerafeddin lranh, Arapşah 
ise Iraklıdır. 

lngiliz tarihçisi devam 
ediyor: 

"Temir Avrupa hüküm
darlarife dostane münasebat
ta bulunmak için çahştı.lda
reli altındaki vasi imparator
luk dahilinde sekeneyi teş· 
kil edenler arasında her hal· 
de şurası aşikardır ki yahu· 
diler ve nasturiler, melekit· 
ler gibi" hıriıtiyanlar da var· 
eh. 

Temirlenk iki defa hıris
tiyanİar hakkında katliam 
yaptırmışhr. Lakin bunun 
aebef>i bu hıristiyanların ken
di ordusuna bUyük zayiat 
dirmit olmalarıdır. 

Hulasa Temir, hakkında 
son derece takdir ve son 
derece husumet gösterilen 
bir adamdır. Bu husustaki 
noktai nazarlar ya Temire 
karşı zaten husumet besle
miş olan mağlüpların veya 
Iran, Hindistan ve Avrupa 
tarihçilerinin kendi fikirleri
dir. 

Avrupa tariblerinda düş· 

men kellesinden yapılmış ku · 
lelerin bahsı geçerken Te
mirin adı da mutlaka bera· 
ber zikredilir. 

Filhakika kesik insan baş· 
!arından yapılmış olan bu 
kuleler pek korkunç bir man· 
zara arzettiğini tekrara lü· 
zum yoktur. 

Lakin şunu unutmamalı ki 
Temirin kestirdiği düşman 
kafalarından kuleler yapmak 
gibi hareketlerini bu günkü 
tatlı medeniyet devrine göre 
muhakeme etmemelidir. O 
zamana nazarlarımızı çevi
rince görürüz ki Hiratta hü
kümdar olan Malik ile diğer 
birçok hükümdarlar da ayni 
suretle kuleler yaptırdılar. 

Bundan başka Engizisyon 
faciaları meydandadır. 

(Arkası var) 
••••••••oınm•• .. •••• 

i , dsuzluğun 
~beb Oldueu 
Hastalık 

Biliyor musunuz ki Ceder 
denilen ve insana pek fena 
bir manzara veren boyun 
şişinin sebebi iyodsuzluktur. 
Norveçde, Modüm denilen 
bir mıntaka vardır. Bura 
halkının yüzde (65) den faz· 
lası bu hastalıkla maluldür. 
Bilhassa, mekteblik çağdaki 
çocuklar bu hastalığa tutul· 
maktadır. Şehir halkına nis· 
betle bu hastalık köylüyü 
daha ziyade tercih etmek-
tedır. Denizden çıkarılmış 
tuzla yemekleri tuzlamak, 
balak yemek bu hususta tav· 
siye edilen en tesirli ilaç
lardır. 

Kiralık Ev 
Bayraklıda Mizan sokağın

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

olanlarda sık sık nü1ül İsa· 
beti vak'alarına tesadı.f edi
liyor. Harbiumuminin tevlid 

ettiği yorucu ve üzücü ha· 
yet, beyin yorgunlukları, 

alkol vasaire gibi birçok su· 
isttimalaba bu işde muhak
kak dahli ve tesiri vardır. 

Şüphesiz nüzül 
nm sebeblerinden 

başlısı tansiyon 
ğidir. 

hastalığı· 

en belli 

yüksekli· 

Bir böbrek hutalığı, bir 
damar hastalığı sebebile yük· 

selen damar tazyiki bazan 
28 ve otuzu geçer. Bittabi 
bunun neticesi bir damar 
çatlamasıdır. Beyinde çatlı

yan bir damar derhal tazyik 

altına aldığı merkezler üze
rinde aksi tesir b usule geti

rir ve bu merkezlerin idare 
etliği azada felç görülür. 

Yüzün yarısı, dil, bir kol, 
bir bacak nezfin yani yayı· 
lan kaoın sür'at ve derece· 

sine göre ya tamamen veya· 
hud kısmen felç olur, tutmaz 
olur. Hasta konuşmaz, dil 

çok ağırlaşmıştır. Nüzül İsa~ 
bet ettiği zaman hasta ken
dinden geçmiş bir halde ise 
ve bilhassa derecei hararet 
de yüksek'e hastanan ölece· 
ğine kuvvetle hükmedilir. 
Mz amafih bazan böyle vt\ka· 
)arda yapılan kan alma ame· 

liyesi ve diğer tedavilerle 
yavaş yaş açılır ve o zaman 
..ı

0

• tarafın t amamen mefluç 
olduğu meydana çıkar. 

Bazı zaytf felclerde tedavi 
ile oldukca iyi bir netice 
alınmaktadır. Felcler hemen 
tamamen geçmektedir. Fakat 
bu vak'Jar nadirdir. Her hal· 
de böyle bir arıza geçiren
lerin iş hayatından uzanca 
bir müddet çekilmeleri lazım
dır. Zaten fekler ne kadar 
zayıf olsa dımağda eski cev
valiyet ve faaliyet kalmaz. 

Vakitsiz nüzül isabetinden 
korunmab için iki çare var• 
dır : 

1 - Tansiyonu yükseltme· 
mek, 

2 - Böbrekleri kontrol. 
Gerçi bunların haricinde 

de mesaici frengi neticesi ve 
şeker hastalığı neticesi de 
bazı felcler g·örülür. Fakat 
ekseriyetle felclerin sebebi 
tekrar edelim ki, damar ka· 
tılığı ve böbreklerin natama· 
miyetidir. ·-----------1· •*****~***:i:*****~*ri Elhamra Tel. ~TAYY;ARE sineması TE\m>N-= 

25 73 j BUGÜN 2 güzel film birden ~ ı 
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BUGON 938 mevsiminin en nefis filmi tc MARI ROKK VE IDA WUST )t 

·-SARI ZAMBAK ! Sevimli Serseri ! 
MARTHA EGGERT ve dünyanın en büyük ~ MAURICE CHEV ALIER tarafından )t 

· komikleri tarafından yarablmıştlr t( tem!lil edilmiş en son ve eugüzel film M 
HAVADİS fllminde: Alman devlet reiri M. +c Ayrıca: Paran1unt jurnal M 
HİTLER'in Viyanaya girişi ve yapılan ~ SEANSLAR: 2,45-5,40-9 da fakir ~ 

bütün tezahürat tekmil teferrüatile ~ talebe un- '7 ~n .I- <:. ..... : .... ı; ura.-ri \l 1 

Dirilen ölüler ınUNYADA 

Geçen birinciteşrin ayanda J 
Romanyanın Köstence şeh· 
rinde bir f mncı çırağı ani 
bir surette hareketsiz kalmış 
ne kımıldanıyor, ne de ne• 
fes alıyordu. Hekimler bu· 
nun kalbden öldüğüne ka· 
rar vermişlerdi. Halbuki bu 
gencin idraki yerinde idi, 
etrafında yapılan telaşı gö· 
rüyor ve anlıyordu. Ancak 
bu telaşı gösterenleri ikaz 
edemiyordu. Bütün cenaze 
ınerasimioin seyircisi olmakla 
beraber kendisini tabuta 
koyduklarmr, etrafındakilerin 
aklaştıklaranı görüyordu. 
Kaldırıldı, mezara konuldu, 
tam mezar içinde · tabutun 
kapağı çakılırken birdenbire 
dile geldi. 

- Mezarcı, acele etme 
yahu ben ölü değilim diye 
bağırdı. 

Mezarcı korkudan düşüp 
bayıldı. Oradakileri bir telaş 
aldı, etrafa kaçanlarda oldu. 
Bir müddet sonra mezarcı· 
nın akh başına geldi. Ölünün 
kalkmasına yardım etti ve 
ailesine haber verdi. 

Ben bu vak'ayı Pravda 
gazetesinde okudum. Bu mü· 
nasebetle dirilen ölüler hak
kında vaktile ecnebi gaze· 
telerinde okudum ve ölenle
rin ailelerinden işittiğim şu 
hikayeleri de hatırladım. 

Vaktile Fransız şairlerin
den Abı de Prevo ye bir su· 
ikast yapılmıştı. Aldığı ağır 
yara itibarile hekimler öldü· 
ğüne büküm vermişlerdi. Ken 
disine otopsi yapılmak üzere 
üzere iken ölü kımıldamış 
ve bağırmağa başlayınca he
kim bir sinir hastalığına tu
tularak tabana kuvvet kaç
mıştı .~ 

Nasıl ki Fransız dramcısı 
Raşel dahi bu suretle öl· 
müştü. Kendisini balsmala· 

Satılıktır 
Avrupa tohumu demek 

damızlık ve her zaman taze 
ve cins demektir. Okuduğu
nuz Meram tahum mağaza

sının ilanlara reklam değil 
bir hakikattır. Damızlık seb· 
ze ve çiçek ve meyvasız ağaç 
tohumlarını Meram tohum 
mağazasından tedarik ediniz. 
Küllürparkı yeşilJendiren ln
giliz çim tohumu toptno ve 
p erakende ve Raygıras, La
vegras çim tohumu yedi se
ne dayanır. Park ve hususi 
bahçeler için şayanı tavsiye· 
dir. 

Çiçek ve meyva ağaçla· 
rında ve sebzelerde görülen 
püsörön hastalıkları ilaçları 

kapalı kutulu içinde ve açık 
kimyevi gübreler ucuz ve 
taze olarak sallhr. 

lzmir Hisarönü 34 No. Me
ram tohum mağazası 

Hüseyin ·Avni 

mağa başlamışlardı. Fakat 
bütün balsma çanaklarına 
bir tekme vurarak dirilmiş 

ve hakiki ölümüne kadar 
hayli yaşamıştı. 

On beş yaşında vardım. 
Selanikte Yumurta Mehme
din Halil ağa adlı bir kom• 
şumuz bize şu vakayı hika· 
ye etmişti. Halil ağa demişti 
ki: 

- Babam Yumurta Meh· 
med öldü, başına topiandık. 
ağladık, ağlaştık. O gece 
babamızın ruhu için kuranlar 
okuduk, cenazesini sabaha 
kadar beklettik. Sabah ke
fenler, tabutlar, teneşirler 
hazırlandı , ateş yakıldı, bjr 
kazan su konuldu. Babamı 
teı.teşire uzatblar ve yıkama
ğa başladılar. ikinci su ya· 
but üçüncü sıcak su tamam· 
lanmıştı ki babam teneşirden 
kalktı ve oturdu, şaşkın şaş· 
kın etrafına bakındı ve: 

- Ben ölmedim. Herkes 
dağılsın. Dedi ve kalkup 
odasındaki yatağına girdi. 
Bundan soura babam daha 
çok seneler yaşadı. Ve ke· 
fenini başına sarık yaparak 
hekiki ölümüne kadar taşıd1. 

Bu gibi haller Fransada 
çok olmuştur. Bu yüzdendir
ki Fransa parlamentosu1866 
da bir kanun neşretmiştir. 
Bu kanuna göre ölülerin 
yirmi dört saat sonra gö· 
mülmeleri ve ölümün tama-
mile tahaffüz kararı verildi. 

Ölülerin tabutunda ve me
zarda çektikleri azabı tasvir 
için Kardinahn biri Fran!llZ 
sinato meclisinde genç bir 
p!pa! ın vak'as ını söylemiştir. 

Bu papas da böyle tabutun
da yaş1yormuş, fakat kendin· 
den geçmiş bulunuyormuş, 
artık mezara konunca ken· 
dine gelen, bu iki gün için· 
de çektiği azap anlatalamı· 

yacak kadar ağırmış: 
Kardinal bunları söyledik· 

ten sonra demiştir ki : 
- Baylar, bu genç papas 

ve bu azaplar1 çeken b~ndim. 
H. Z. Osma -·-Bir Kibritle 

3 sigara yakmak neden 
uğursuz sayılıyor 

Bir kibritle üç sigarayı 
yakmanın neden meş'um ol
duğunu biliyormusunuz? Bil· 
miyorsanız bildirelim : 

lngilizlerle Boerler harbe-
dcrlerken açık arazide siga
ra içen lngiliz askerleri, si· 
garalarını yakmak icin kib
rit yakarlardı. Bu ıştk, karşı 
tarafın avcıları için mükem-
mel bir hedef teşkil ederdi. 
Kibrit yakıldığını gören as· 
kerler, sigaralarını yakmak 
için kibrit Efakılan noktaya 
toplanır ve böylece ldüşman 
kurşununa hedef olurlardı. 
Bir kibritten üç sigara yak
manın şeameti işte o zaman 
anlaşılmıştır. 

NELER 
OLUYOR 1 

Amerika bayrağına bir 
yıldız daha konuyor 
Birleşik Amerika hüku· 

metleri bayrağına bir yıldız 
daha ilave edilecektir. Tek
sas arazisinden ayrılacak 
bir kısım, yeni bir hükumet 
olarak Birleşik Amerika hü· 
kiimleri kadrosuna girmek· 
tedir. 

Bu işe Qııayak olan Tek· 
sas ahalisinden birisidir. Ye· 
ni hükumet için hazırladığı 

kanunu esasi ile BirJeıik 
hükiimetlerio varidatının e· 
hemmiyetli surette artacağı· 
nı vadetmektedir. Teksas 
eyaletinde at ve köpek ya· 
rsşları memnu bulunuyor. 
Halbuki bu ilhakla yeni eya• 
Jette bu gibi yarışlara müsa
ade edileceğinden bu yüzden 
varidatın ehemmiyetli suret· 

te artacağı tahmin edilmek· 
tedir. Fakat yeni hükümette 
yapılacak en büyük yenilik 
kara koca boşanmasına dair 

tatbik edilecek kanundur. 
Bu kanuna göre bir ay müd • 
detle yeoi hükumette oru• 
ranlar yalnız yüz dolar hare 
vermekle bo~anma kararı 
alabileceklerdir. 

• ........ 01.1111••······ 

Dünyada 
Yazılan ~n kısa teJgraf 

ve mektublar 
Dünyada, şimdiye kadar 

en az kelime ile meramılll 
ifade etmiş olmak rakorunu 
meşhur Fransız şairi Viktor 
Hügo'ya aiddir. Milteveffa 
"Sefiller,, namındaki eserini 
neşrettiği zamanda Fransada 
bulunuyordu. Tabiine şöyle 
bir telgraf çekti : "?,, Bu
nunla, eserinin akibetini 80· 

ruyordu. Tabi! de ona şu. 

cevabı verdi : "!,, 
Maamafih Viktor Hügo'ya 

ait olan bu rakoru bir lngi
liz zabiti kırmıştır. Bu zabit 
uzun zaman Hidistanda idi. 

ve ailesine mektub yazmı· 
yordu. Bir mektub buldu. 
İçinde bir istifham işareti 
dı. Ne var, ne yok, demek 
istiyordu. Zabit, yeni bir ıey 
yok manasına gelmek ilzere 
bir beyaz kağıdı yollamakla 
mukabele etti. 

EGE 

Taksi 
Tel. 3 2 7 o 

En lüks son model taksi 
otomobil ve otobüs ihtiyecı• 
nızı GECE GÜNDÜZ derhal 
temin eder. Necmettin 

Kabadayı, 
Yüksel ve 

lzmirde ilk defa EALE sinemasında 

KORDON rakıları 

Yel esiyor .• Kasırgalar kapuyor... Atlar 
şahlanıyor ... Durunuz ... Çünkü : 

Güriomiyen Suvari 
Geliyor 

Dünyanın en eyi ralularındandır komen:n- I •• VE 
de rakı yoktur muhayyer olarak veriliyor, 

yeni yapmış o!duğumuz son sistem teşkilatlar Opü~meden yatılmaz 
ve 33 senelik tecrübeli ustalar tarafından '-" 
yapılıyor. KABADAYI, ve KORDON Reukli Miki, Türkçe foks jurnal. 

' 
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HiKAYE Bedeli nakdi efradına 

ESKi URD 
Nisan 28 duhul için elbise, postal 

palaska, bataniye ve sair teferrüat 
ihtiyacınızı askeri numünesine mu
vafık yalınız Hasan Basri ve şeriki 
Mehmet Gülaylar fabrikasından ıs-

NecJi güzel kızdı. Par· 
maklar arasında ipek gibi 
kayan bal rengi saçları, se
vimli yüzü ve mütenasip vü
cudu ile kendini muhite pek 
çabuk sevdirmişti. lzmire gel
diğinin daha ilk haftasından 
itibaren etraft0a toplananlar 
her gün biraz daha çoğalı
yordu. Bunlar her tabakadan 
insanlardı: çapktn memurlar, 
genç tüccarlarla gönülleri 
ihtiyarlamamış eski zengin· 
ler ve daha bir çokları .•. 

Patronu da kendisinden 
çok memnun görünüyordu. 
Neclioın gelişi ile barda bir 
canlılık başlamıştı. Müşteri· 
ler dağılıp da hesap belli ol
du~vakit sevinçi her ak
şam biraz daha çoğalıyor, ve 
adam ferahlanaıı gön'üode 
bu yeni oyuncusuna bir min
net duyuyordu. 

Necla, birden etrafını sa
ran bu hayranlara arasmda 
bucaladı. Muhitinde kazan· 
dığı krediyi kayJetmemek 
için daima mütebessim, her· 
kese karşı biraz müsamaha
kar davranmakla beraber 
içlerinden yalnız Suad'ıa sı
kı fıkı oldu, ahbablığını iler· 
Jetti.. 

* q. • 

Suat yakışıklı, tam Necla
nın hoşlanacağı bir erkekti. 
Bir kere kadın idare etmek· 
te, onunla konuşmakta ince 
bir mehareti olduğu belli 

- idi. Sonra kibar çapkınlar· 
dandı ... 

Az zaman içinde çok an
laştılar. Birbirlerini belki de 
sevebileceklerdi.. Erkek be
kir ve güzeldi. 

Hayatta bir hayli tecrübe
leri vardı. J:Sir çok kadın si
maları geJici, geçici sergü
zeştlerin silik birer k abrama· 
nı olarak kafasında bir kaç 
gün yaşamış, sonra onutul
muıtu bile ... Fakat Necla .. 
Bu bar kızı hiçte ötekilere 
benzemiyordu. Onda insanı 
meşgul eden ayn bir hassa 
vardı sanki .. 

Kadının da ondan hoşlan
dığı belli idi. Seviştiler .. Er· 
kek seviyor, kadın sevildiği· 

YAZAN: Fikri İnalöz 
mek ve genç kızın dudakla
rında kendi dudaklarının 
biriken ateşini söndürmek ... 

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

Her şeyi yolunda gidiyor· ADRESE DİKKAT: Jzmir satış şubeıi Alipaşa cadd 
du. Suad memnundu. Yalnız 

l d bb 
. raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya 

son :ıaman ar a sı atı, evet 1• . f 'k H B · ş b. f b ·k 
h 

. . b ki • .. 
1 

a ametı arı a asan asrı en ıçer a rı aıı. 
o sı aatıoın ozu ugunu, guze , 
Neclinın yanında bile artık j@~~~~~ı~~~~ 
eski ihtirasla, şehvetJi göz· lı ~ O O K J O R 
lerle uzun uzun kalamadığını 1 
görüyordu .• işte kederlendiği, 1 Salih Sonad 
~:ı.üldüğü yeğine taraf bu 1 ~ Cild, Saç ve .ıührevi hastalıklar müt~bassısı 
ıdı. "' [I ikinci Beyler sokak No. 81 Her gün öğleden son 

/~ ~ ~~~~~~:~~~~ 
Bir Cumartesi akşam1.. - v • 

Dalgın dalgın sokağın kıv· SJK . SIK DEGIŞEN 
rımını dönclü. Köşebaşında Hava şartlarmı en hassas ve kat'i E R 
bir otomobiJ ile karşılaştı. şekilde tesbit eden LÜFFT = e 

ni biliyordu.. Fakat kadınrn tavrı, davet- Makine yanından geçerken Hava markala BAROMETRE :::-~lil!!Jii 
Tanışalı bir buçuk seneyi kar gözleri delikanlıda garip durdu ve içerden ihtiyar aşı- ~ r:;ı~~~EI 

geçtiği halde birbirlerine . bir tecessüs ve bir a laka kının başı göründü: DERECE, İGRO.\fETRE ~ . · 'li 
karşı olan alakalan bir par- 1 uyandırdı. Bir müddet ~o· - Sllat .. Suat.. ile en maruf fabrika mamulatı 
çacık olsun zayifJamamışh ·nuşmadan yürüdüler ve ni- ilerledi. Şoför kapıyı aç- ~t~ ~ ~ ~! ~~~: 
bile. bayet arka so!nklarda bir mıştı. Erkek yanaştı ve bir-

Hatta o kadarki: altı ay eve daldıJar. . den şaşırdı .. Göi:lerioe ioa· 

evvel artak erkeğin eski zen· Bu ilk gece ... Ve bu ge· namiyordu.. . 
ginliğinin kalmadığlnı eyice cenin kadında bıraktığt iJk Bir an evvel toparlayama~ 
fark ettiği halde genç kız tatlı hatıra yalnız kalmadı. dı. Kadın atılmıştı: 

d - Suat, gir.. Bak sana gene on an biraz olsun yüz Buluşmalar çoğaldı. Kadm 
kızım Neclayi takdim edeyim. 

çevirmemişti. Suadı sevmişti. Onu saatlar· D ı d. k. iye ses en ı ve i ı çıp· 
Bunca servetin kendi sarı ca kollarından bırakamıyor, lak kol g~nç erkeği içeri 

saçları rğ una tükendiğini güzel delikanlının bütün sı- . çekti.. Makine akşamın bu 
bi'. iyor. Suadı gene seviyor· caklığıoı kendi damarlarında saatinde asfalt yolun ucunda 
du .. Hatta kaç defa Suad duymak için kıvranıyordu. kayboldu gitti.. 
eli boş olarak onun yanına Suada kadının kucağı ka· Ertesi gün bir parça daha 
geldiği halde bile gene o dar kesesi de açıktı ve de- sararan ve zayıflamış görü-
tatlı bakışların harareti aıal· likanh asıl bunu kaçırma- nen Suad ihtiyar r aşıkın her 
mamışh. mak için Neclidan ayırdığı gece eline sıkıştırmakla biti-

Eeeh ... Delikanlı artık bir zamonlarını ona veriyor, ka- remediği on lirahkların sır· 
zamanki gibi parasızda de- dının şehvetle kıyranışla- rını öğrenememişti. Genç 
ğildi. iyi bir tesadüf ona rına çok kere yapmacık ha· erkeğin ana ile kız arasında 
bir de geiir yeri bulmuştu. reketlerle iştirak ed:yordu. bir transit vazifesini görerek 

Bir güa bir kadınla tan ş . Parayı cebine koyupta ka- bu hale gelen vücuduna kar· 
tı. Bu, şık, fazla boyalı, bir pıdan çıkmca Suac' a yeni şı ilk defadır ki içinden ge-

Gözlük ve camları 

S. FERİD 
J~;j ~ıımıııı;;ıı 

~~~~r 
Şifa Eczanesinde 

TOPTAN PERAKEN 

fi'-~~~~~~···~~~ 

~ lsmai.~ Hak.~ı Po~maz 
~ OLÇUEVI 
n Baskül. kantar. masa terazisi yeni ve her nevi 
~ tamiratı kabul edilir. 
~ Kolancılar (Eaki kasaplar) No. 
a IZMIR: Telefon - 2746 
~~E:ta:a::.ta~:a::.ta ••s::ta~~...:ıı;-~ 

iz mir Gazi Bulvurı 
Sağlık 

EVİ' 
az geçkin görünen biri idi. bir güneş doğardı. Alın len bir hayıflanma duydu... HUSUSİ 

Suadın Necla dışında bir teri ile kazandığı bu para "Necdet Rüştü ağzından 
sergüzeşt aklına g lmezdi. ile elleri dolu Neclaya git· nakleden " H a'.s t alh a n'.e. 

FİKRİ İNALÖZ ı . :Jt>t:fc~:ıt1c:l't::t*:lt*~:Jt~: .t;;t~~9t)t1c:*~1t1c1c=-: --- J>perator Mitat i Meşhur ASIM Sabunları E ~Tahtelbahir .s;;:~::~:~:::· 
""' Cilt, ı M Yünlü, )t Birinci kordonda eski it· tesis edilen bu M Saç ağzası: ipekli )t faiye kulesi karşısanda meze· hastahane Izmir ....__.___.-'--'-_..,_~"""'"-;.:w;.a.~-. 
4ı( Hisar camii arka kapı )t lerioin bolluğu, içkilerin te- ve civarının büyük bir ihtiyacını karıılamıştır. En~m 
+c ~!~ulu sırasında: Çamaş1rlar )ıt mizliği ve ucuzluğu ve bil· konforu haiz en mükemmel fen techizahnı haizdir. 
t( h 905 inci sokak, için 'I hassa ciğerleri yıkayan kör- ların temizlik, istirahat ve ihtimamlarına son derece 
tC as has )t fezin temiz ·ve saf havası ve itina edilmektedir. Kabul şeraiti fevkalade ehvendi 
t( sabun 14 No. lı mağaza. 1abun M ile bütün Iımirin bildiği ve ce güc:düz daimi doktoru bulunan müessese müracaa 

H EVLER İÇİN : 11 kiloluk torbalar tertip edilmiştir. = sevdiği bu gazino yeniden cekleri heran kabul eder ve hastalarını diledikleri do 
T\ 1 B' 'd b' d h tarındanaf tedavi ettirilmektedir. t( Sayın müşterilerimin tekiiflerini dileriz. )t açı mıştır. ır gı en ır a a ""'e:ISIBIB•=-1&:.BJ_ .. _ 

fl~ljiii5jEBF"iiRSEB!I Eii!3!a!!!Elm&M3 
" !ll::W::W::W::W::W::W::W:?:W:ı:w:~:w;:ıı; JC~:W::U: :W: ~)f oradan ayrılamaz. ı Birinci Sınıf Mutahassu 

a~· .... •• · Dr. Demir Ali emıı .. illllmmaata~dlıııaaaaaıutı ılhAtaaıaeaa~ !il~~>+ Dr. F A.H R I I ~JI K >+mmet: ı KAMçıoüLU a luks Markalı !:} li1 lzmir Memleket Hutanesi Rontken Mütehassısı &I Cilt ve Tenasül hastalıklan ve 
41 Sabunları ~ la RONTKEN VE B ı elektrik tedavisi 
! ç v B d E . : a Elektirik tedavileri yapılır I • lzaıir - Birinci beyler Sokağı Nn.: 55 Telefon: 3 • amaşır e anyonuz a mnıyetle D ~liiZiiir:-SBillfm:ısN!p"f rmmaE&iB ___ liECii ... 

ti K JI h·ı· . . sı·R 1 ... ECRU" BE • E ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 tl H ti M.. d 1 z 
41 u A a~a .ı ırsınız (( e EEEt!l~EE~ctt!Jı~gmamE~~Eamaas~ aşara a uca e e am 
G KAF1DIR ! » Her Yerden Arayınız • Geçen sene bütün İzmir~ G - · as •111!'!'11~~~ .-..~~~llll!!'ll~ı~~~~~~~~~~..._.,.~..., G Umıt Fabrikası Tictlrethaneıti Kestanepazarı ~ -~~~ı:;,~~~~ ~~~~~~~.:,~~~~~,~- liJerin takdirhrini kazanan 

CI ~felef on ~e]graf = f!~ f!~ "Whiz., · markalı meşhur 
• 3047 . Umidun D [•ı Elbise ve Manto [•ı Amerikan filidiile bu sene 

••••• ~· M ki 1 MIJd [+. yeni ve çok kuvvetli bir 
••

1

•• ••••Wi\Tiiqı}JQ'P 'Ql',f0111J ••• ft ıra 1 arına 1 [• formülle çıkan 11 Fayda,, ve 

Dikkat ~!~Zabitan, Baylar ve Bayanlar ı:J emsali ilaçlar1 taze ve mü-
~11 1 essir naftalin ve pire toz· 

Bayanlara ~iüjde: [+]En müşkülpesent müşterileri memnun . ~~l larını, lngiliz markalı kim· 

Bu senenin envai modelJeri r~eden bu firmayı unutmayınız ,, ' ı:] yevi gübreleri, bağlar için 
r!' Tüccar terzi (Türkpa:ıarı lbrahim ' . ~ı kara boya ve zaçyagy ı. 

yazlık panama ipek hasır ve ~·.1 K k ) b k · .. d · ·dl T zı 
k 

~+." ara aş u ere yenı magaza. .a zen gın çeşı e.r · er • [+ Agy açlarda, fidanlarda ve 
sair şapkaları 150 uruşa ~~ d b b l d f k il [+] hanemiz e ay ve ayan ar ıçın son mo a zarı . ve şı J. çikeklerle güllerdeki ballık 
meşhur Universal şapka fab· r.ıtt b k bül t k Z b t ..: ,f,, manto, ro , tayyor, ete , .. uz ve ova ar a ı an ve ~ vesair haşaratı öldüren ve 
rikatörü Bay Abbas Azer .. k ı · ı d·ı· [+] sivil elbise ve aput arı ıma e ı ır. rıi't Burnava Zıraat Enstitüsünün 
hayatı ucuzlatmak inkilabında [+] Muamelem peşin ve taksitledir. * raporunu taşıyan " Kata· ,,,,T>......,, .. , •• ., 

bir hizmet etmek için bugün- [+]Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafidir.~+] killa ,, tozlarını ucuz ve 
den itibaren satışa başlamıştır E R kesin fiatlerle mağazamızdan tedarik edebilirsiniz. 

bu fırsatı kaçırmayınız alma· f!jDiKKAT: Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12(!~ 9 rakamını istismar etmek istiyenlerin mağazamız 
sanJZ dabj bir defa görünüz. [+] TELEFON: 3276 2 alakası yoktur. 

•'-""...._~~~~-1-ia._-ıLifl.......I~IX_~.)_-U~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.&R.L~~~KA-liH!ll:~A....AJ.-ııiou.nAH1.-.-..__...1UU<ıım:.__._......._..__..l-K.l......_ndaJ, 
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Ürünlerimiz 
hakkında 

Dünyaca şöhreti olan Ege 
mıntakasının üzümlerini ıs· 
lah etmek ve ihracatını ko
laylaşhrmak !için standard 
meselesi hakkında kontrol 
dairesi bu ay içinde Anka
rada toplanacak olan ziraat 
kongresine beş rapor gön
dermiştir. Raporlarda yalnız 
llzümden değil, hububattan, 
ve yaı meyvalardan da bah
sedilmiş ve ahnacak tedbir· 
ler gösterilmiştir. 

Maliyede 
Tayinler 
Basmahane tahsil şefi Kad· 

ri Bilgin Mersin maliye mü
rakipliğine, Alsancak maliye 
tahsil şefi Fethi Basmahane 
mali~e şubesi tahsil şefliği

ne, Alsancak tahsil memuru 
Ihsan Basmahane şubesine, 
Basmahane tahsil memuru 
Abdullah Afıaocak şubesi 

tahsil memurluğuna tayin ve 
tebdil edilmişlerdir. 

Balkanları 
Gezecek 

Atatürk kızı Sabiha Gök
çen, Türkkuşu öğretmenleri
le birlikte lzmirdeki Türk
kuşu üyelerine tayyare ile 
antrenmanlar yapbrmaktadır. 
Sabiha Gökçen on gün son
ra Ankaraya dönecektir. 

Haber aldığımıza göre, Sa
biha Gökçen; Ankaraya dön
dükten bir müddet sonra 
Balkan turnıesine çıkacakbr. 
Türkkuşo başöğretmeni Sa
biha Gökçen, tayyaresile 
Balkan devletlerinin hüku
met merkez.terini dolaşacak 
ve bu seyahat havacılık dün· 
yasında mühim akisler ya
ratacaktır. 

Bazı Kitaular 
Değiştirili}ror 

Ötedenberi bazı öğrenici
lerin anlamakta güçlük çek
tikleri matematik, fizik ve 
kimya kitaplarının değiştiri· 
leceği ve yerlerine daha 
ameli ve anlaşılması kolay 
kitaplartn yazılması ve bu 
hususta alakadar öğretmen
lerinde bilgilerine baş vuru· 
lacağı sevinçle öğrenilmiştir. 

8. Müfit Necdet 
İstanbul deniz ticaret mü

dürü bay Müfit Necdet tet· 
kiklerde bulunmak üzere bu 
akşam şehrimize gelecektir. 

Boş yere mü
racaat etmeyin 

At, Kabr, Eşekten alın
makta olan sayım vergisinin 
kaldırıldığına dair kanun vi
layetten alakadarlara tebliğ 

edilmiştir. 

Vilivetin Sıhhi 
Vtıziveti 

Vilayetin umumi sıhhi va
ziyeti evvelki senelere naza
ran çok iyi olduğu memnu
niyetle öğrenilmiş ve vili
yette sari hastalık yok gibi · 
dir. 

ZENGiN OLMAK t 

(Halkın Seli ) 

Vaziyet Çok 1 ehlikeli 
Şimali Bohemvada Alman Bavra2"ı 

Çekildi Ve ~indirildi 
Pıağ 6 {Radyo) - Şimali Pobemyada, Südet Almanları ile zabıta arasında bazı müessif 

hadiseler olmuştur. 
Genigoart belediye reisi, Südet Alrnanlaranın bayrağını çekmiştir. 
Zabıta, derhal belediyeye gitmiş ve bayrağı indirwiştir. 
Vaziyet, çok naziktir. 

Vekiller heyetinin mühim kararları 
IstanbuJ, 6 (Hususi) - Ankaradan buraya bildirildiğine göre Vekiller Heyeti, ecnebi 

memleketlerden. lzmir fuarını ziyarete gelecek olanlai için meccani vize verilmesini ve bu 
gibi ziyaretçilerin Türkiyede iki ay kalabileceklerini kararlaştırmıştır. 

Bu karar, bütün elçiliklerimizle konsolosluklarımıza derhal tebliğ olunacaktır. 

lngiliz - ltalya muahedesi 
Londra 7 {Radyo)-Kabine dün tekrar fevkalade bir toplantı yapmış ve Roma sefirinden 

müzakereler hakkında gönderilen raporları tetkik etmiştir. 
Londra 7 {Radyo) - lngiltere - ltalya muahedesinin gelecek hafta iptıdalannda prafe 

edileceği alikadarlarca söylenmektedir. 

Şuşnig Delirdi 
Viyana 6 (Radyo) - Eski Avust"°ya Başvekili Şuşnig son vaziyet dolayisile delirmiş ve 

Viyana civarmdaki timarhaneye kaldmlmıştır. 
Ayni zamanda timarhane hür.ırn bölüğü ile muhafaza altına alınmıştır. 

Haricive Vekiklmiz Metaksas ile görüşecek 
Atiaa 7 (Hususi) - Türkiye cumhuriyeti Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras bugün Pi· 

reye vasıl olacak ve hararetle karşılanacaktır. 
Pirede Yunan Başvekili bay Metaksas ile görüşecektir. 

Balkan konsevi öğleden sonra açılacak 
lstanbul (Hususi) - Balkan ekonomik konseyi, bugün saat on dörtte hariciye vekiline 

vekalet eden Adliye vekili Saraçoğlunun nutku ile Yıldız sarayında açılacaktır. 

Artist Seniha bir Almanla evlendi 
Berlin (Hususi) - Istanbul şehir tiyasrosu artistlerinden Almanyada tahsil etmekte olan 

bayan Seniha bir Almanla evlenmiştir. 

Müvazene i"ergisinde beşte bir tenzilat 
Istanbul 6 (Hususi) Müvazene vergisinde yapılacak tenzilatı tesbit eden yeni kanun 

layihası bir kaç güne kadar Meclise verilecektir. 
Vergide beşte bir nisbetinde tenzilat yapılacaktır. 

----~-------~-----------~~ OO••~OO~--------------------------~~-------
Kısa Şehir 1 ifavi Kral lstanbuldaki 
Haberleri Kabül Etmedi Almanlar 

Türkiye - Fransa ticare· 
tine ilişik tediye anlaşmasının 
17 inci maddesi buna dair 
örneğin allmdaki izahat hü 
kumlerine uyğun olmıyarak 
bazı mallar için tek nüsha 
menşe şahadetnameleri ya
pıldığı görüldüğünden bun· 
ların çift yapılması [B. ve A.] 
diye işaret edilmesi alaka· 
darlara bildirilmiştir. 

§ Vilayet tevfiz komisyo-
nu dün vali muavininin baş · 
kanlığı altında toplanmış ve 
komisyona gelen kağıtları 
neticelendirmiştir. 

§ Yeni! bayraklı vapuru· 
nun dümen zenciri kmldı
ğından tamir edilmek üzere 
tersaneye çekilmiştir. Galiba 
yeni vapurumuıa nazar değ
miştir. 

§ lzmir tuzlalarından 8800 
ton tuz ihraç edilmiştir. 

§ Maliye Vekaleti müst e-
şarhğma eski müsteşar Faik 
getir iJecektir .; 

§ Dün sabah altı seferini 
yapan Bayraklı vapuru Kar
şıyakadan lzmire gelirken 
zincirinde arıza olmuş ve se · 
ferlerini yapmamıştır. 

§ lzmir - Pire seferlerine 
dünden itibaren başlanmıştır 
ve şimdi lik her Çarşamba 

günü haftada bir defa 3efer 
yapacakbr. 

Kahire 7 (Radyo) - Baş
vekil Mahmed Mahmud Pa· 

şa istifasmı Kral F aruğa ver
mişse de Kral bu istifayı 
kabul etmemiştir. --- oo- --

E manın tarih
te oynadıeı 

roller 
Dünya meyveleri arasında 

elma kadar tarihi bir mahi-

yeti olanı yoktur. Frenklere 
göre Hazreti Ademin cennet 

ten kovulmasının sebebi, 
Havvaoın leşvikile bir elma
yı yemiş olmasıdır. Nitekim 

İsviçrenin istiklal tarihinde 
de bu meyva mühim bir rol 
oynamış ve Giyom Tel oğ-

lunun başına konan elmayı 

bir okla vurup memleketini, 
kendisine bu fena oyunu oy· 

nıyan müs~evlilere karşı a
yaklandırmıştır. Meşhur Nev· 

toıı'a, cazibe kanununun 
mevcudiyetini ilham eden, 

bir gün ağaç altında uyur· 
ken başına düşen bir elma 

olwuşlür. Nitekim bundan 
bir asır evvel Fransız içti· 
n:ıaiyatçısı Furiye, Paristeki 
elma fiatile vilayetlerdeki 
fiatlar arasındaki farka ba-

Istanbul 6 (Hususi) - Is
tanbulda bulunan Almanlar 
9 Nisanda plebisite iştirak 

edecekler ve kiralıyacakları 

bir vapurla denize açılarak 
orada reylerini kullanacak· 
lardır. 

--e+c--

Yangın 
Ron1anyada iki köyü 

n1ahvetti 
Bükreş - Büyük bir yan

gın Romanyanm Leontmeşti 
nam iki köyünü harap et
miştir. Burada yanan insan· 

lar da vardır, fakat henüz 
tesbit edilmemiştir. Bu arada 
bir de demir fabrikası yan· 
mıştır. 

İhracatçıları
mız okusun 

İstanbul, 6 (Hususi) 
Almanya hükümetince, Al
manyada cari döviv ahka
mman Avusturyaya da teş

miline karar verilmiş ve ih· 
racatların Viyanadaki döviz 
santralı ile temas etmeleri 
alakadarlara bildiri imiştir. 

karak meşhur nazariyesini 
ortaya atmıya vesile olmuş

tur. 

7 NiSAN 

ltalyan-lngiliz 
Anlaşması Hakkında Pravda 

Neler Yazıyor ? 
lngiliz-Italyan anlaşması· 

nın parafe edildiğine dair 
olan haberler doğru değildir. 
Bu anlaşma ancak 15-16 
Nisanda Romada parafe edi· 
lecek ve tarafeyn imzalaya· 
caklardır. Deyli Ekspres ga· 
zetesine göre sekiz madde 
üzerinde anlaşılabilmiştir. Bu 
maddelerin başlıcasından bi· 
ri de iki tarafıo Ak1eniz· 
deki menfeatlerini tan1mış 
olmalarıdır. İki taraf her se
ne ikinci kanunda Akdeniz
de yaptıkları tahkimatı ve 
yahut ittihaz ettikleri tedbir
leri ve planları birbirine bil· 
direceklerdir. FiJistindeki ida • 
re şeklinde ltalya menafii de 
dikkat gözüne alınacaktır. 

Sulh zamanında da harp 
güclerinde de Süveyş kanalı 
her millete açık buluoacak· 
tır. 

ltalya logilterenin cenubi 
Arabistandaki yani Kızılde• 
nizdeki menafiini tasdik et• 
mektedir. Kızıldenizin şark 
kıyalarında hiçbir teşebbüste 
bulunmıyacaktır. 

Italya Habeşistandaki Ça· 
na gölünden Muır pamuk 
tarlalar•nın sulanmasına sü· 
bulet gösterecektir. ltalya 
işgal ve nüfuzundaki arazi
nin her tarafındaki propa· 
gandaya nihayet verecektir. 
ltalya ispanyanın tamamiyeti 
mülkiyesine riayeti temin et· 
mekle beraber dahili harp 
bitince oradaki askerlerini 
çekmeği taahhüd ediyor. ln
giltere Milletler Sosyetesinde 
ltalyanın Habeşistandaki hi· 
kimiyetini tasdik ettirecek, 
ondan sonra ltalya da Lib
yadaki askeri kuvvetlerini 
azaltacaktır. 

Son Telgrafların Hulasası: ----------···· - -Romanya.dan kaçırılan iki yüz milyon m!rklık altın hak· 
kmdaki tahkikat esnasında yakalanan bir banker tevkifha
nede intihar etmiştir. 

§ Üç Mayısta resmen Romayı ziyaret edecek olan Alman 
devlet reisi Hitler için çok muazzam bir istikbal programı 
baz rlanmıştar. 

§ Hitler Salzburga varmış ve büyük merasimle karıılan· 
mıştır. 

§ Rusyanın Sofya sefiri Sovyet yüksek meclisinin kararile 
azledilmiş ve Moskovaya çağmlmıştır. 

§ Singaporda bir lngiliz harp tayyaresi gece manevrala • 
randa kaybolmuştur. 

§ Şamda bozuk et satmak meselesinden avcılarla mağaza 
sahipleri arasında kanh bir arbede olmuş ve bu kanlı hi • 
diseye askeri kuvvetler müdahale etmi~tır. 

§ Dün Şikagoda büyük bir yangın olmuş ve 7 kişi diri· 
diri yanmıştır. Yaralılar çoktur. 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooa 

Sivasta tüvler 'Ürpertici bir 
cinavet oldu _ ___...... . 

Bir adam anasını ve iki çocuğunu öldürdü 
Sıvas (Hususi) - Burada iş polise aksederek mesel 

Bekir isminde birinin 65 bütün çıplaklık ve feciatil 
yaşlarındaki anasmı ve iki meydana çıkmıştır. Cesedle 
çocuğunu baltta ile parça- evin için içinde kazılan bl 
lamak suretile öldürdükten çukurda bulunmuştur. Bun 

ların baş, kol veya bacak sonra evinde kazdığı çukura 
gömdüğü anlaşıl mış ve ken· 
disi yskolanarak Adliyeye 
verilmiştir. 

Bir müddettenberi işsiz 
olan Bekirin ruhi bir hasta
lık geçirdiği rivayet edıl

mektedir. Karısı bundan altı 

ay kadar evvel vefat etmiş· 
tir. K atilin biri 7, diğeri de 
4 yaşlarında öldürdüğü yav· 

rucaklardan başka lise dör
düacü sınıfına devam eden 
Hayriye isimli bir de kızı 

vardır. Bir güo mektebden 
dönen Hayriye evinin kapısı
nı kilitli bulmuş, sokak ta 
rastgeldiği babasının içeri 
girmesi teklifinden her na· 
sılsa korkarak komşulara 
sığinmışhr. 

KatiJ bundan sonra ana
sını ve diğer çocuklarına so ~ 

ranlara köye gittiklerini söy· 
liyerek aldatmış ve başka 
bir gün Hayriyeye tekrar 
sokakta rasgelince dişlerini 
gıcırdatarak : "Ah bit de 
seni şöyle bir tenhada yaka· 
layıp işini bitirsem de öte
kilerin yanına, kuyuya gö:ı
dersem,, demiş, Hayriye de 
bunu akrabalarına anlatmış, 

gibi bazı azasının neden ek 
sik olduğu katile sorulmu 
bunların ceste ceste taşın 
rak suya atıld ğı cevabı a: 
lınmıştır. 

Bütün Sıvas bu feci cin 
yetin dehşeti karşısında te 
essür içindedir. - .. ,..,.._ 
Karıncanın 

• 
Taşıma 
Kudreti 
Ban hayvanların ken 

cüsselerine nisbetle nakl 
debildikleri ağırlık aklın a 
mıyacağı kadar fazladır. M 
se)a bir karınca, kendi agı 
lağından 60 defa fazla ol 
bir nesneyi istediği ye 
nakledebilir. Karıncanın 
kabiliyetini bir insan kuvv 
tile mukayese edecek ola 
sak şu neticeye varırız : 

70 kiloluk bir adamın 40 
kiloluk bir şeyi nakletme 
Bund:>, karıncanın lehine 
lan nokta, kendisinden 
defa fazla ağır olan şe 
nakletmek için tekerle 
vasıtadan istifade 
le bulunmasıdır. 


