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Dan anmamız iskenderiye'ye 
KISA VE AÇIK 

lngiltere ile İtalya anlaşırken ••• 
Başvekilimizin Atina Gezisi 

Bazı Fransız gazeteleri Londra ile Romanın anlaşmak 
iizere oldugunu ve bu iki uzlaşma ile iki devletin birbirine 
pek çok yakınlaşacağını pek te tatlı ve sıcak olmıyan ifade
lerle yazmağa başlamışlardır. 

Hele bazı siyasi muharrirler lngilterenin daha b r yıl ÖD "' 

ce biç de baz ve hazmetmediği ltalyaya böyle birdenbire 
kollarını uzatmasını biraz garip ve su götürür bir teşebbüs 
addettiklerini de gizlemeğe lü1um görmiyorlar. 

Bu siyasi muharrirler Fransanın dostu ve müttefiki in · 
iilterenin ltalya ile böyle birdenbire kucaklaşmağa heves 
etmesini pek de hoş görmemekte belki de haksız değiller· 
dir. Fakat tereddüd ve boş yere vakıt kaybetmenin lngiliz 

ıiyaseline her zam1n uygun düşmiyeceğini kestiremiyen bu siyasi 
muharrirler unutmamahdırlar ki Londra hükumeti Habeş 
muelesinde ltalyaya kaışı şiddetli davranmak istediği 
zaman logilterenin dostu müttefiki Fransanın başında bulu· 
nan devlet adamı lngiliz umumi efkarını hiddet ve isyana 
getirecek derecede gevşek ve zaif hareket etmek yolunu 
tutmuıtu. Londra bunu unutmadı ve unutmıyacaktır. 

işte bunun içindir ki ÇemberJayn ve taraftarları Fransada 
daha kuvvetli, daha enerjik. daha ziyade tuttuğunu kopa
rabilir bir bükümet görmek istiyorlar ve bunu görünceye 
kadar da kuvvetli buldukları hükômetlerle anlaşmak fırsahnı 
kaybetmek istemiyerlar ... 

Say~ı ödevi 

Bundan 350 yıl 6nce ıu 
esmini gördüğünüz dahi 
imarın kafasından ve zeki
ından doğan san'at, bugü
ün en büyü't mühendis ve 
imarlarını hayrete diişürü· 

or. Bu Türk dahisinin ya· 
attığı harikaları gören her 
nsanın onu, yürekten takdir 
tmemesi mümkün değildir. 

-- Sonu 4üncüde --

SIRRI SANLI 

Türkler 
Ve Aleviler 
Birlikte 

İstanbul, 8 (Hususi) -
Antakyadan bildlriliyor : 

Son günlerde Süeydede 
ölen Şeyh Marufun oğlu 
Hüseyinin cenaze namaüıoı 
120 Alevinin iştirakiyle ve 
ilk defa Antakya müftüsü 
kaldırmışlar. Namazı Alevi
lerle Türkler yan yana kıl-
mışlardır. Cenazeye iştirak 
eden Alevi ve Türklerin sa· 
yısı binden fazla idi. 

Muhtarı 
öldürdü 

Gemlik (Hususi) - iki 
Q"Ün evvel gece saat yirmi 
iki buçuk raddelerinde, ka
zamıza bağlı olan Kapaklı 

köyünde köy korucusu otuz 
yaşlarındaki Ali ile Muhtar 
arasında henüz sebebi anla
şılmıyan bir kavga çıkmış 
ve neticede Alinin attığı ta· 
banca mubtann kalbine İsa· 

~bet ederek yere sermiştir. 

Yaralı muhtar Bursa has· 
tanesine kaldırılmış ise de 
derhal ölmüştür. 

18TER GÜL iSTER AGLA 

Istaobul 8 (Hususi)- Baş· 
vekil Celal Bayarın ayın yir· 

--t:-~•· .. 
Adlive Vekili
mizin beyanatı 

lstanbul 8 (Hususi)-Adli· 
ye Vekilimiz bay Şükrü Sa
racoğlu bugün Istanbul ad· 
liyesinde tetkiklerde bulun· 
muştur. Vekil gazetecilere 
beyanatında: 

- icra işleri mütehassısı 
tetkiklerine devam ediyor. 
Ağırceza meşhud cürümleri 
için yapılan kanun meclise 
verildi. Noterler kanunu ad· 
tiye encümeninin tetkikinden 
geçti ve yakında meclis umu
mi heyetine verilmek üzere 
hazırlandı Müzakeresine baş · 

lanmak üzeredir. 
Avukatlık kanunu adliye 

encümenindedir. Adliye teb· 
ligatı posta ile yapılacaktır. 
BuDun için icabederse mü · 
başirler postahanelerin em· 

rinde çalıştırılacaktır. Demiştir. 

Eline Terzi Ve Kunduracıdan Fatura Gelmiş 
Ecnebi bir müessesede ıenelerdenberi çalışan bir memur her yılbaşında vadedildiği h ıl-

e aylığının artmadığ.nı görünce patronunun yanma girer ve şu sözleri ıöyler : 
- Patronum, her yıl beni atlatıyoraunuz,bu yılda aylığımı artırmazsanız başba bir iş ara· 
ak zorunda kalacağım. 
Patron cebinden çıkardığı küçük bir deftere baktıktan sonra şu cevabı verdi. 
- Bu yıl arzunuz yerine getirilecektir, yalnız bir şartla. 
- O şert ne nedir. 
Hiç bir arkadaıına aylığının arttığını söylememek. 
Memer ik tarafına ıüpheli nazarlar fırlattıktan ve keodisile patronundan başka odada 

imse olmadığını anladıktan ıonra : 
- Asal bu sırrın ıizin tarafınızdan söyleomemesini ben rica edeceğim. 

- Neden? 
- Çünk& karımın kulağına giderse bu ay mutlaka eJime terziden ve kunduracıdan dol· 

nn yekünlü fatura gelir de ondan. 
Ey okuyucum sen böyle ecnebi şirketlerinde çalışanlarla, kendisinin haberi olmadan 
inin gidip terziden ye kunduracıdan veresiye mal alarak faturasını kocasına gönderen· 
rin hallerine ve bu vaziyete müsaade eden erkeklerin miskinliklerine : 

mi beşinde Atinaya ve Bel· 
grada yapacağı seyahat 
programı tesbit edildi. Bu 
seyahat 11. gün sürecektir. 
Büyük Şef Atatürk yakında 
Istanbula gelecek olan Cüm· 
burreisliği yatını Başvekilin 
Pire seyahatine tabsis et· 
mek arzu ve lütfünü ızhar 
etmişlerdir. Başvekil Atina· 
da radyoda bir nutuk söy· 
liyecek ve bu Dutku Başve· 
kil Metaksasın bir nutku 
tıkibedecektir. 

••••• ... mum•••••••• 

Anahtarları 
Teslim Etmiş! 

Piyer Az.eria isminde bir 
İzmir hemşehı i 1i. Burnavada 
mevcut büyük bir evini has· 
tahane ittihaz edilmesi ıar· 
tile hazineye bağışlamıştı. 
B. Azeriının hmirdeki veki· 
li evin anahtarını Milli Em· 
lak idaresinin mesut mumur· 
larına teslim etmiştir. ---.. ·----
Fenerbahçe 
Gelmivecek 

Yol masraflarının gönde
rilmemesinden dolayı Fener· 
bahçenin lzmire gelmiyeceği 
anlaşılmııtır.: 

Pazar günü 
)arına hazırlık 

-
Sahih, Neplyat Am!rl n \ 

Ba,muharrlrl 
SıRRI SANLI 

idarehane: lzmirde Birinci 

Beyler Sokapd• 

(Halkro Sesi) Matbaua11da 
Basdmıtbr 

Geçmlyen ya:ıı gcın verilmeı 

Gidecektir 
İran gazetelerinin çok sami 

mi ve kardeşçe duvguları 
Tahranda çıkan ''Küşiş., 

ve "ltlaat,. gazeteleri Türk 
ve Iran dostluğu hakkında 
birçok stayişkarane sözler 
yazmakta ve bu dostluğun 

kıymetini tebarüz ettirmek
tedirler. Ezcümle : 

"Türk mil!etinio lranlılar 

ve onların büyük şehinşahı 

hakkında besledikleri halis 
ve samimi duygularına şahit 
oluyoruz. Bu iki komşu ve 
kardeş milletin son devirle
rini görmüş ve tarihlerini 
tetkik etmiş olan bir lranlı 
için pek ferahlanılacak ve 
sevilecek bir hadisedir. 

Gene Tür ki yenin bizim 
memleketimiz hakkında dai· 
ma gösterdiği dostça ve 
kardrşçe duy,uları hiçbir 
zaman unutamayız ve bu 
duyguların milletler arasında 
cari nezaket ve set gile gös
terilmediğini ve bu metin ve 
çalışkan milletin kalbinden 
kopup geldiğini biliriz ve 
takdir ederiz. 

Bunu da hiç söylemeğe 

hacet yoktur ki Iran milleti 
dahi kendi komşusu ve din
daşı olan Türklerin her gün 
biraz daha fazla ilerlemekte 
ve kendi büyük rehberleri 
"Atatürk., lin yüksek dehası 
ve önderliği sayesinde bü· 
yük muvı.ffakiyetler elde et
mekte olduklarını görmekle 
son derece memnun ve mü
teheyyiçtir. Bü)ük şeflerinin 

rehberliğile Türkiyenin da 
ma ileri gitmesini ve ) 6 
selmesioi isteriz ., Diye yal 
makta ve bir yerinde de: 

"lranlıların Türklerden yal 
nız memnun olduklarını d 
ğil dostlukta daima kayla 
ve şartsız sona kadar hali 
bi r samimiyet ve derin b" 
sadakatle sebat ettiğini bi 
dikleri, ahlakının ır.eticlığia 
güvendikleri Türk milletini 
muhabbetini kaunmağı mu 
vaffakiyet saydıklarını d 
< östermiştir. ........ ı········ 

Bay Blum 
Çekilecek mi~ 

t 

8. DALADIYE 
Paris (Radyo)- Bay Blum 

çekilecek oluua yeni kabi
neyi teşkil edecek zatın bay 
Daladiyenin olacağını Pariı 
gazeteleri yazıyor. 

ı;..._ _______________ ~--c:::!l-----------------~--

y avuz lskenderiye gidiyor 

lstanbul 8 (Hususi) Donanmamızın, Yavuz ve torpitoları
;:mızın da iştiraki ile bu ay sonu lskeaderiyeyi resme• ziya• 
lrete gideceği bildirilmektedir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~~~~~----~····~--~~--------

yerinde bir dilek 
Aldığımız yirmi imzala bir mektuptur: 
Mezarlık başında (939) numarala sokağımız bakım11z •• 

delik deşiktir. Su birikintilerinden ıeçilmez bir halde bulma· 
duğu için biz esnafın zararını mucip olmakta ve kazancı• 
mıza darbe vurmakta ve ayni zamanda sokaktaki çamur •• 
pislikten sıhbatlarımız bozulmaktadır. Çok yalvarıyoruz: 
Belediyemiz buna bir çare bulmalı ve pek kısa olan ıoka· 
ğımızın tamir ettirilmesi için bu haklı dileğimizin gaaete· 
nizio bir köıeciğine yazılmasını rica ederiz ... 



Sahife 2 C Halkın Sut) 

1••ammaaB-.1naaaamamaamma1t llDÜNYADA .I oonuanı~ En BDUDk Harb Dahi~ İ Doktorun Nasihatleri NELER 
• Tımurlenk m B~~s~2ukluğu OLUYOR ?ı 
~ı m Bulun dıkkatlere rağmen, 
~ . . . . m bütün yapılan nasihatlere 

1 Tarıhı Telrıka Yazan: H. TürkekulS rağmen gençlerde bu menhus 
REBS• - 166 - eEttEE• beli eksik olmamaktadır. 
Eier teslim olursanız bütün Umumi kanaatlere göre bel-

• • soğukluğunun ehemmiyeti 

&halı kat)J amdan m&SUD yoktur. Asıl mühim olan 
firengidir deri ~r. 

kalacaklardır . • • Şüphesiz frengi çok mü-
Bunun him bir hastalık olmakla Yalnız bunlar, Timuı un 

yaptırdıklarından daha ufak
tırlar. Timurnn yaptığı katli
amlar hakkında da ayni su· 
retle muhakeme yürütülme· 
lidir. Şunu habrlamalı ki Ti· 
murlengio bulunduğu zaman 
larda merhamet bir zaaf ese
ri sayılırdı. 

O asırlarda Avrupa hü
kümdarlarını da merhamet 
bissiyabna karşı pek az mü· 
temayil buluyoruz. 

Bunun misalleri pek çok
tur. 

Agincourtra lngilizler Fran
ıız esirlerini katliam etmiş· 
)erdi. 

Nikbolu muharebesinde 

bayraklar astırırdı. 
manası şu idi: 

beraber belsoğukluğu da 
zannolunduğu kadar gerçek 
ehemmiyetsiz bir hastalık · 
değildir. 

Umumiyetle hastalık te· 
lardır. masın dördüncü veya beşinci 

günü başlar. Sarı, yeşil itraz 

Eğer teslim olursanız, bal
kın başındakiler müstesna 
olmak üzere bütün ehali 
katliamdan masun kalacak-

Fakat, buda neticesizlka- ile müterafık olarak çok ız· 
lınca üçüncü gün Timurleok dıraph yanarak idrar başlar. 
çadırına kapkara bir takım Eskiden buna, bu ızdıraba 
bayraklar çektirirdi. 

Bunun manası korkunçtu. telmiban hastalar (ustura is-
Çünkü siyah bayrak muha- ter) derlerdi. Hakikaten, bil-
sara altındaki şehrin zapt hassa ilk batfası bu ızdırap 
edileceğini ve şehir halkının azami dereceyi bulur. ifra-

zat çok fazladır. Sarı, yeşil 
biç acımaksızın kılıçtan ge· cerahat mütemadiyen akar. 
çirileceğini bildirmekti. 

Sivasta, Heratta, Bağdatta Şüphasiz bu devirde bütün 
böyle olmuştur. hastalar ızdıraptan kuı tul. 
Bağdat birinci defa yalnız mak için tedaviye koşarlar. 

haraca bağlanmıştı, gerek Fakat ekseriyetle ızdırap ve 
akıntı azahr azalmaz da te· 

Baidatta ve gerek Ş:ımda 
Timure pek çirkin hareket- daviyi terkederJer. Halbuki 
lerde bulunulduğu için ikinci basla tık h · nüz iyileşmemiştir 
defada bu memleketler tah- Ve işe bu zamanlarda ibti-
rip edilmiştir.,, lata başlar. ihtilatların en 

Timurleok hakkında bir başlıcası husyelerio iltihabı

Arnavutluk Kıralı 27 
Ni~anda evleni}·or 
Arnavutluk meb'usan mec· 

lisi Kıralın evlenmesine aid 
kanunu tasdik etmiştir. Bu 
kanuna göre Kıral ile Kıral 
ailesi efradı hakkında mem• 
leketin kanunu medenisi ah
kamı cari olmayacak ve kı· 
rafın tasvibile yapılan nikah 
şer'i ve kanuni sayılacaktır. 
Nikabın akdediteceii gün 
ve mahalli Kırat tayin ede· 
cektir. Kıral Zogo kendi 
evleneceği günü tayin etmiş
tir. Nisanın 27sinde Tiranda
ki Kıral sarayında nikah ya
pılacak ayni gün K"al ile 
Kıraliçe birkaç hafta kalmak 
için Oraca gideceklerdir. 

Anıerikalılar büyük bir 
tayyare yapıyorlar 

Bir Amerikan bava nak
liyatı kumpanyası, Atlantik 
denizinden uçacak yeni bir 
tayyarenin inşasını sipariş 

ettiğini ilan etmekted'r. Bu 
yeni tayyarede 120 yolcu ile 
16 tayfa bulunacaktır. Yeni 
tayyarenin şimdiye kadar 
yapılanlardan farkı yalnız 
büyüklüğü ve çok yolcu al
ması değildir. İstenildiği 
takdirde hemen saatte 480 

ehlisalip ordusu ile lngiliz, 
Fransız, cerman şuvalyeleri 
Türk ve Sırplardan yakala
dıkları esirleri kesmekten 
kendilerini alamamışlardır. 
Halbuki henüz muharebe 
baılamamış, ve evvelce taf
ıilitı verildiği üzere, eblisa· 
)ip orduıu Tllrk ve Sırp hu
dut kıt'atını yakalamışlardı. 
işte katliam edilenler bu kıt· 
attı. Yalnız Timurlenk tara· 
fından emredilen katliam!ar 
v11i mikyasta yapılmıştı. 

logiliz tarihçisinin yazdığı 
yazıyı aynen okuduk. Arap
şab gibi garezkirların Ti
murlenk aleyhinde yazdıkla· 
rını gördük. Bitarafane tet
kik eden lngiliz tarihçisi ne 

dır. (Oışit) derler.. Husye-
lerin birisi şışer. Fevkalade kilometre süratle hareket 
vecanaktır. Derecei hararet edebilen bir bombardıman 

'fetkikata göre Timurun 
emrettiği, yapllrdığı katli
amlar askeri harekatın icap 
ettirdiği lüzüm ve zaruret
lerden ileri geliyordu. Hatta 
Timur, kendi zamanındaki 
hükümdarların pek çoğundan 
daha ziyade müsamehakir 
olarak hareket etmiştir. Ri
vayet edildiiine göre Timu· 
run çadırı üzerine muhare
bede ilk gUn evveli beyaz 
bayraklar asılırdı , bunun 
manası: Muhasara altına alı
nan memleket halkının tes · 
lim oldukları takdirde katli
amdan masun kılacaklarını 
bildirmekti. 

güzel mütalea yürütmüştür. 
Biz, bugünkü zihniyet ve gö · 
rüşie muhakeme ediyor, Ti
muru kan dökücü bir bakan 
tanıyoruz, buna ecnebi mu· 
riblerinin de telkinleri inzi· 
mam ediyor. Eskiden mek· 
teplerde osmanlı tarihi oku· 
nur, Türk tarihinin adı bile 
anılmazdı. 

(Arkası var) 

= EGE 

Taksi 
Tel. 3 2 7 o 

, Lakin ıebir, o gün Timur- En lüks son model taksi 
lenk ordusuna teslim olmaz- otomobil ve otobüs ihtiyecı· 
ıa Timurleak devrisi gün oızı GECE GÜNDÜZ derhal 
çadırının tepesine kırmızı temin eder. Necmettin 

~~~=******:*~********~~ 
.c Meşhur ASIM Sabunları ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~)fı 

Cilt, 1 Mağzası: Yünlü, ~ 
Saç H' .. arka k ipekli ısar camıı apı )lı 

1j ~!~mu ıırasıodı: Çamış1rlar )t 
.,.. için ~ 

has 905 İllcİ sokak, has )t 
ıabun 14 No. lı mığaza. aabun 

EVLER IÇf N : 11 kiloluk torbalar tertip edilmiştir. ~ 
Sayın müşterilerimin teklifl~rini dıleriz. )t 

y\.kselir. Artık hasta yatağa tayyaresine tebeddül ede-
düşer çünkü bu vaziyette bilmesidir. Bu muazzam tay· 
çalışmasına imkan yoktnr. yarenin planlarını tertib eden 

Mabadı yaran Amerika tayyare zabitlerin-·-Postada Gecik
me Rekoru 
Dünya postalarında gecik

me rekorunu, elyevm İngiliz 
~osta idaresinin elinde bulu· 
İLln bir mektup kırmıştır. 

Bu mektup üç senede dört 
defa devrialem yapmıştır. Bu 
mektubun mürselileybi seya· 
hale çıkmış olan bir Londra· 
lıdır. Fakat, bir müddet zar· 
fında mektup sahibini bir 
türlü bulamamış, her defa 
yollandığı şebird :n mürselü · 
nileyhin hareket etmiş oldu
ğu görülmüştür. Bu suretle 
mektup 189 mem!eket dolaş
mış ve her geçtiği memle· 
kette pullanmıştır. Bu ıebeb· 
le, miıline nadır tesadüf olu
nur bir nesne diye lngiliz 
posta idareıi bu mektubu 
müzesine koymuştur. 

Londrada 
Arziyat müzesinin 

nakli 
Londradaki arziyat mü

zesini iki sene evvel başka 
ve yeni bir binaya naklet
mişlerdir. Nakil işi tamam 
bir sene sürmüştür. 

den Stefan Severskidir.Tay· 
yarede yemek salonu, bar, 
yatak odaları bulunacakhr. 
Yeni tayyare bombardıman 
tayyaresi şekline tebdil edil
diği vakıt 2400 litrelik on 
bomba taşıyacaktır. 

Fransada 
Garib İnıUılı Kasaba 

İsinıleri 
Aşağıdaki kelimeler. Fran

sada birer kasaba ismidir Bu 
isimlerin hususiyetleri soldan 
sağa old~ğu gibi sağdan 

sola da ayni imlada olmalar! 
ve ayoi suretle okunabilme· 
feridir. CelJac, Eve, Eze, Er· 
dre, Lavat, Noyan, Noroo, 
Oo, Sajas, Sarras, Savas, 
Taxat, Sus, Sos ve ili ... 

Tah~elbahir 
Birinci kordonda eski it· 

faiye kulesi karşısında meze

lerinin bolluğu, içkilerin te· 
mizliği ve ucuzluğu ve bil
hassa ciğerleri yıkayan kör· 

fezin temiz ve uf -havası 

ile bütün lzmirin bildiği ve 

sevdiği Lu gazino yeniden 
açılmıştır. Bir giden bir daha 
oradan ayrılamaz. 

9 NiSA 

...J 

-2- YAZAN: Gönül E~ 

Sarı Kezban işi çakar gibi• 
muş emme, gene bir kötül1 

guman etmemiş •• 
- Peki Durmuş dayı, de

dim, sana büyüklerimizin 
yeni yeni başarılarını anla
tayım. Amma ben bitirince 
seni dioliyeceğiz ... 

Beni dikkatle dinliyeo Dur· 
muş dayı, anlattıklarımdan 
ço'< memnun oldu, sordu : 

- Beğim, sana neyi anlat 
mamı istiyorsun? ... 

Cevap verdim : 
- Eskiden bazı Sultanlar 

zamanında köyünüzde her 
halde birçok acıklı vak'alar 
geçmiştir. Bana bunlardan 
bi:ini veya hepsini anlat! .. 
Durmuş dayı, içini çekti : 
- Bırak eski günleri... 

Gene ihtiyar gönlümü derde 
· salacaksın.. Seni dinlesek 
daha iyi olur. Kimbilir senin 
daha ne güzel, ne bayırlı 
haberlerin vardır, dedi. 

- Tabii var, fakat mu· 
hakkak seni dinlemek istiyo · 
rum, dedim. 
Durmuş dayı, harıl harıl 

yanan ocağına baktı ve : 
- Aklıma gelmişken, sarı 

Kezibaoın hikayesini anlata· 
yım, dedi. 

Muhtar, Durmuş, dayıya 

sordu : 
- Nereden aklına galdi 

dayı? ... 
ihtiyar, cevap verdi : 
- Ne bileyim ben .. Geldi 

işte!. .. 
Ve ağır ağır anlatmağa 

başladı : 

Günahsız sarı Kezba
nın, yüz kızartan hi
kayesi: 

Buodan 25 yıl önce, kö· 
yümüzde Recep ve sarı Kez
ban adında iki kardeş vardı. 
Namuslu ve çalışkan insan· 
lardı. Sarı Kezban çok zorlu 
bir kızdı doğrusu ... Daha 16 
yaşında iken, yakın ~öyler· 
den birine gelin gitti. Fakat 
kocasile geçinemedi ive yı· 

hna basmadan kardeşi Re· 
cebin yanına döndü ... 

Recep ve: sarı Kezban 
ufacık tarlalarında çalışır, 
kimseye muhtaç olmadan ge
çinirlerdi... Geçinirlerdi am
ma, bütün köyü rahat bi
rakmayan azgın ağamız, bu 
iki kardeşi rahat bırakır
mıydı? Söıü uzatmayalım, 

bizim ağa, diğer kadınlar 
gibi sarı Kezbana da göz 
koymuş. O zaman köyümilz
de Emine bacı adında ara 

bulucu kötü bir kadın 
Ağa, bu karıyı, gön 
yapıversin diye sarı 
bana yollamış. 1 

Fakat namuslu Kezb 
- Bir daha evime g 

bana öyle ötü lakardılar 
sen kafanı şu kör bal~ 
yararım, diye kovalamı 

İşin Emine bacı ile y 
mıyacağını aolıyan i~ 
kurd, bir gün Kezbanı 
nar başında çamaşır ~ 

ken yakalamış ve : 

- Kızım, demiş, ke 
niye böyle yıpratıyorsu 
zirn eve gelde de raha 
Teyzene evde yardımı~ 
kunur. 

Kez bani bu sözleı e 
kaşlarını çatıp şu cevab . 
mış: 

- E işi ağırdır, Y. 

mam .. Hem evelallah 
lım da yerindedir ... 

Kurnaz ve aziın ağa 
)emiş emme, hiç oralı g 
memiş .. 

Aradan bir iki hafta 
miş, ağa, bir akıam 
nıo ağzından kilçlik 
ile Kezibana ıu haber 
lamış : 

"Yaran bizim evde b 
kalburlanacakmıf, A 
selim etti. Keziban ab 
sin de bize yardım edi 
dedi .. " 

Sarı Keziban ·o gec 
şünmüş, taşınmış ve 
yiyecek değiller a.. M 
ki ağanın haremi habei 
mıı .• Yarın gidivereyimj 
miı. 

Ertesi gün kalburunu 
ladığı gibi ağanın evin 
miş. Meğer ki itin · 
oyun varmış. Ağa o 
erkenden karısını, uıa 
birer işle şuraya buray 
muş ve evi tenhalatmı 

Hiç birşeyden hab 
mıyan Sarı Keziban, 
çalmıf, kapı çekilen bi 
kendiliğinden açılıv 
Kadıncağız yukarı ç 
bir de bakmış ki kimse 
yok .. 

Odaya seslenip g 
ağa ile kaışılaşmıı. A 
şey belli etmeden: " 
demiş, tiyzen kalburl 
mağa gitti. Sana da ıu 
odada buğdayı yıkı 

dedi ... " 
( Arkuı ~~~~~~~~~~~~ı~~~~-~~~~~~~M 

------------------------------------------------------------------

Elhamra 
idaresinde Milli Ktıtiipbane 

Tel. 
2573 

sineması 

Kabadayı, 
Yüksel ve 

KORDON rakıları 

.......................... 
lzmirde ilk defa EALE ıinemaıındı 

Yel esiyor .. Kasırgalar kapuyor... At 
ıahlanıyor ... Durunuz ... ÇOnkil : 

Gürinmiyen Suva· 
Geliyor 

Dünyanın en eyi rakılarındandır komenin· 30 
de rakı yoktur muhayyer olarak veriliyor, 1 
yeni yapmış o!duğumuz ıon sistem teşkiliHar 

kısım hepsi bird 
ve 33 senelik tecrllbeli ustalar tarafından 
ya~ılıyor. KA.BADA YI, ve KORDON 

VE 
Renkli Miki, Türkçe foks jurnal. 
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YAZAN: Necdet Rüştü 1 
-ı-

Dönenin gözleri yaprak yeşili 
Dönenin aşkile canlar de9ili. 
Gelmiyor çekilen hasretin sonu, 
En fazla seviyor dört kişi onu. 
Birinci aşığı bir genç apath 
Bu ıevda yel gibi batından aştı. 
Bir bıçkın: omzuna almış ceketi 
Bışı11da sol kata eğmiş kasketi, 
Şayaktaa panta1on paçaları bol 
Üstünde ok resmi dağlanmış bir kol 
Alnına dökülmüş dağınık saçı, 
Eskiden raslanan bir tulumbacı. 

• 
Genç kıza yazdığı şu aşk mektubu 
Ruhunu •nlatır kendisidir bu: 

Güzel kız . Köledir sana külbanlar, 
Bıçkınlar önünde duruyor salta .. 
Muştayı yiyince dünyayı anlar: 
Haber ver birisi olursa balta .. 

Bakınca tutuştu gönlümün kavı, 
Kof bana gelmiştir bu göoül tavı 
Sen balık etinde bir deniz avı: 
Plijda atmıştım ben sana olta .• 

Peşinde tutkunlar kalabalıkttr, 
Abayı yakmıyan sana alıktır. 
Dediler: çok şişman. Dedim: kışhktır. 
Fena mı, bak şunun yediği halta. 

Hoş değil bu sıska kızların biri, 
Marula benzersin: göbeğin iri 
Sana göz koyanlar kalır mı diri; 
Çelmeyi atınca alırım alta.; 

Seninle yapalım gizlice düğün, 
Yanında kslayım bir gece, bir gün. 
Razıyım o sabah etsinler sürgün: 
Gittiğim yer olsun isterse Malta. 

Hey anam bakışın sustalı çakı, 
insana seçtirir karayı akı. 
Aşkından içerim binlikle rakı, 
Bir sağa, bir sola vururum volta 

ApaşJD mektubu kı11 korkuttu, 
Bu nuıl eşkiya, nasıl hayduttu. 
Elbette evlenmez bir ıerserile; 
Herifin yüzüne bakmadı bile. 
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Bir paşazadeydi ikinci seveo, 
Sen gel de bu zübbe adama güven. 
Barlarda geziyor bu genç her gece 
Frenkçe söylüyor varken öz Türkçe, 
Halini anlatmak görmekten beter, 
Yazdığı mektubu okumak yeter. 

Baılayım derdimi size açmaya: 
Hürmetle yaparım önce reverans 
Maşeri. Bir akşam geliniz çaya, 

Si•izlc edelim bir parçacık dans. 

Moa amor. Bakmakla doyamam size: 
O ipek kaküller olmuş fri:r.e. 
"Virjin,, in "Pol,,uyum geleyim dize, 
Aşkımı söyliyayim, demeyin silins. 
Balayı yapalım kaçıp bir yana: 
Beraber gideHm "Dövil,,e, "Kan,, a 
O kumral saçları koklatın bana, 
Bu bence dünyada en güzel esans. 

Yolumda bir sonsuz hasret göründü, 
Aşkımız "Romeo jülyet,, e döndü. 
Aylardır sanmayıo ümidim söndü, 
Elbette bana da yardım eder şaos. 

ideal kadınsın .. içim eriyor. 
Aşk beoi öldürüp yere seriyor 
Halimi görenler diskor veriyor: 
Yazıktır, bu kızdan vazgeç ekselanJ. 

Ben siıi bırakıp nasıl giderim, 
Tükenmez göz yaşım, bitmez kederim. 
Canımı adayıp size öderim: 
Maşeri.. Bir puse vetiniz avans. 

Güzel kız kalbinde bir nef. et duydu, 
Düoyaaıo en ıüppe adamı buydu. 
Elbette uzanmaz bu gence eli: 
Dururken kendinin güzel öz dili, 
Yabancı sözleri paralıyordu. 
Frenkçe kelime sıralıyordu. 
Sevmedi; adeta düşman kesildi, 
Onu da toz gibi gözünden sildi. 
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Üçüncü seveni: bir iş adamı. 
Pırlanta diyerek yutturur camı, 

Alinin başından külahı alır, 

Veliye giydirir; hep ka rla kalır. 

Küstahdır, pişkindir, düşmez tasaya: 

Parayı toplamak için kasaya, 
Kalmıyor hileden, düzenden geri. 
Elinde bir koca kasap süngeri, 
SiJmeğe uğraşır kara yüzünü. 
Geceye katmıştır o gündüzünü: 
Her zaman bir başka kalıba girer, 
Bin dolap döndürür, murada erer. 
Döneyi istiyen bu çam sakızı 
Kızdırdı bu adi mektupla kızı 

Güzd kız .. Çok parlak istikbalim var, 
Ticaret işinde basmam mantara. 
Zenginim; kasamda duran alhnlar 
Tartılmaz vurulu hatta kantara. 

Doludur, görünmez kesemin dibi. 
Gönüller zaptettim ben Karon gibi. 
Açıp girmek için çünkü her kalbi 
Sahibin altından bir anahtara. 

Bana var; gel, çatma o samur kaşı, 

- Sonu 4 üncüde -

Belçikanın 
Y un1urta istih"ali çok 

. yüksektir 
Harbden evvel Belçikada 

tamam 12 milyon tavuk var· 
mış. Beher tavuk senenia 
seksan beş günü yumurtlar· 
mış. Fakat o zaman, bul yu
murtalar Belçikanın kendi 

' 
Bedeli nakdi 

Nisan 28 duhul için elbise, postal 
palaska, bataniye Vf. sair teferrüat 
ihtiyacınızı asl .. eri numünesine mu· 
Yafık yalınız l lasan Basri ve şeriki 
Mehmet Gülaylar fabrikasından ıs-

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

efradına 

ADRESE DİKKAT: bmir satış şubesi Alipaıa caddes· 
raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya di 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası . 

G~~~~~:~~~~~ i DOKTOR 
1 Cild, Saç ~.a.tü!~vi ~~~~~ütebassısı 
(1 ikinci Beyler sokak No. 81 Her gün öğleden sonra 

~~~~~~ı ~- ~~~ 

SIK SIK DEGİŞEN 

ihtiyacına kafi gelmezmiş. 

Halbuki 1929da, ayni mem· 

Jeket 659 milyon yumurta 
ihraç etmiştir. Bunun sebebi, 

evvela tavuk sayısının art
masıdır ki şimdi bu mikdar 
23 milyonu bulmuştur. Son

ra da scneııin seksan beş 
günü yumurtlıyan tavukların 
yumurtlama kabiliyeti, cins· 

Jeri ıslah edilerek 120 güne 
çıkarılmıştır. Bu hesaba göre 
Belçikada, bir senede 2 mil· 
yar 700 milyon yumurta is- Hava şartlannı en hassas ve kat'i 

tihsal olunmaktadır. Fakat şekilde tesbit eden LÜFFT = ER~ 
bu yumurta'arıl bir adam Hava markalı BAROMETRE 

saysa, hesaban nltındaa kalk· .. ,DERECE, İGR0-'1E'TRE 
mak için asırlar İster. .1 f f b "k l"t 

ı e en maru a r1 a mamu a ı 

Satılıktır 
Avrupa tohumu demek 

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

sının iliolan reklam değil 

bir hakikattır. Dam11.lık seb
ze ve çiçek ve meyva~tz ağaç 

tohumlannı Meram tohum 
mağazasından tedarik ediniz. 
Kültürparkı yeşillendiren in· 
giliz çim tohumu toptao ve 
perakende ve Rayguas, La
vegras çim tohumu yedi se
ne dayanır. Park ve hususi 
bahçeler iç'n şayanı tavsiye· 
dir. 

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

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

lzmir Hisarönü 34 No. Me
ram tohum mağazası 

Hüseyin Avni 

Kiralık Ev 
Bayraklıda Mizan sokağ1n

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

GözlOk ve camları 

S. FERİD 
I Şifa Eczanesinde 

ı 
TOPTAN PERAKEND 
li'~~~"=r~~~···~~~~~ 

1 ~ Ismai.~ Hak.~ı Po~maz 
~ ·oLÇUEVI 
~ Baskül, kantar, masa terazisi yeni ve her nevi 
~ tamirata kabul edilir. 
ft Kotancılar (Eski kasaplar) No. 27 
a IZMIR: Telefon - 2746 
~~--~s.:t:::Kk.t:ill~~ ··~~~~~ 

iz mir 
Sağlık 
EVİ' 

Hususi 
H a:s tatha n:e. 

Operator Milat 
Baran taraf .adan 
yeniden inşa ve 
tesis edilP.n · bu 

Gazi Bulvurı 

hastahane lzınir ~~~~2.~~~m~ 
ve civarımn büyük bir ihtiyacını karşılamıştır. Eo;mode 
konforu lıaiz en mükemmel fen techizatıoı haizdir. Hast 
lann teıniz!ik, istirahat ve ihlimamlarına son derece dikk 
ve itina edilmektedir. Kabul şeraiti fevkalade ehvendir. G 
ce gür.düz daimi doktoru bulunan müessese müracaat ed 
cekleri heran kabul eder ve hastalarını diledikleri doktorl 
tarmdaoaf tedavi ettirilmektedir. 

rJm3!12E&E:aF5Fı:şıs:;w SiEilllil!!lallB*1!!!31*'!!1W~Bll_.ılmliilmlml_:_ml_ 

ı Birinci Sınıf Mutahassu 

aAA••dlıı••iaAa•aaa ••ıaaıa.a••• ! a .. ·tt~>t Dr. FA.HRİ ı~,IK>tmsas .. • 1 Dr. Demir Ali • L .. k M k 1 I~ ~ KAMÇIO\:iLU 
G u s ar a 1 f) ~ lzmir Memleket Hastanesi Rontken Mütehassısı B 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 
t Sabunları r a RONTKEN VE ~ elektrik tedavisi 
1 D ~ Elektirik tedavileri yapılır~ l lzruir - Birinci beyler Sokağı No.: ss Telefon: 3479 
41 Çamaşır Ve Banyonuzda Emniyetle 9 E ikinci Beyler Sokak N!>· 29 TELEFON: 2542 ~ H.-:&Bliil&'!ıEJJll!:&il!PM•• aııcEd-=-1 :a:aZ&aii!l--
411 Kullanalıilirsiniz « BİR TECRÜBE g elei!Et;'IE~EEm~ımrti.'tl3Emmc;:;s~~a~s~ aşarat a uca e e aman 
! KAFiDİR ! » Her Yerden Arayınız D Geçen sene bütün İzmir· ~ ·~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~A 
• Ümit Fabrikaaı Ticaretlıaneai Kestanepazarı it mıııı:.ııe,~.:.,~~~~.:'ı ~.:.ıı:a~~ıııı:.~~~e,ıııı:.~~~.lill Jilerin takdirl'?rini kazanan 

41 ''f elef on Telgraf it f!ı Elb• M t f?I 1 3047 ümidun D [~~ ıse ve an O C• ......... • '"'•ı •••• .,.~ ••• f !i Meraklılarına MIJde f ~ 
Dikkat f!~Zabitan, Baylar ve Bayanlar c!l 

[+]En müşkülpesent müşterileri memnun [+) Bayanlara 1'1üjde: 
Bu senenin envai modelleri 

yazlık panama ipek hasır ve 
sair şapkaları 150 kuruşa 

meşhur Uni .-ersal şapka fab
rikatörü Bay Abbas Azer 

hayata ucuzlatmak inkilabında 
bir hizmet etmek için bugün· 
den itibaren satışa başlamıştır 

bu fırsata kaçırmayınız alma· 

sanız dahi bir defa görünüz. 

Balcılar 191 T. 3811 

[~~eden bu firmayı unutmayınız ~·ı 
~ Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahim . [: 
f~) Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeşidler. Terzı- [t 
[+] hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarif ve şık [•] 
[+] manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve [+] 
f.] sivil cibise ve kaputları imal edilir. [+] 
[+] Muamelem peşin ve taksitledir. •• 
[+]Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafidir.~+] 
E ~ 
'~~DİKKAT : Yeni Mağaza Odnnpazarı No. 12f!ı 
t!~ TELEFON: 3276 s 
.m ~ 
•aıB.ıf*& 1eı3 1eı3 ~ • ~ [•l 

11 Wbiz ,, markalı meşhur 
Amerikan filidi ile bu sene 
yeni ve çok kuvvetli bir 
formülle çıkan 11Fayda,, ve 
emsali ilaçları taze ve mü· 
essir naftalin ve pire toz
larını, logiliz markala kim· 
yevi gübreleri, bağlar için 
kara boya ve zaçyağı. 
Ağaçlarda, fidanlarda ve 
çikeklerJe güllerdeki ballık 
vesair haşarata öldüren ve 
Burnava Zıraat Enstitüsünün 

·raporunu taşıyan 11 
Kata· ~mlii~~~~ 

killa ,, tozlarını ucuz ve 
kesin fiatlerle mağazamızdan tedarik edebilirsiniz. 

9 rakamını istismar etmek istiyenlerin mağazamızla hi 
alikası yoktur. 

Başka yerde de şilbemiı yoktur. Ltıtfen yukarıdaki fır· 
mımızı dikkat bu uruauz. 



ali 
enemende Vazifesi 

( .......... , 

başında ölen saylav 
VaU bay Fazlı Gllleç dlla Ankara 8 (Husuıi) - Çankırı mebusu bay Mustafa bugün mecliı toplantısından ıonra 
aemene lfiderek kazaya Maliye encllmeninde çalııırken &zerine bir fenalık gelmiı ve vefat etmiıtir. B. Maıtafa 
bası itleri teftit etmiıtir. Sellaikte dotmuı, Hukuk ve Maliye tahıil etmiıti. E•li idi. Beı çocuğu vardı. Vazife ba· 

k • Ö T •• k ıında ölllmll An karada derin bir tee111lr uyandırdı. 

.!ur.~ m••~· t•h~!.. Eilence Yerleri Kaz~nç Ver~~~~ de lndirili'!or 
baJ ıevld Ôz Tlrk, lzmit l~tanbal, ~ (Hamıi) - Kazanç vergııınde yapılan degıııklıkler etrafında ıu malumat 

Jft defterdarlık tahlillt verılmektedır : . . . . • • . • 
t • dil i t• Eileace ve buıuıi ııtıhlik vergıaıne tib• olmalarından ve bu vergının 934 senesınde kal-

e ayın e • f ır. d"I k .. k ·ı 1 • nk k 
V•ıa ti · d b 1 d i dırılmaıından dolayı ayni aenede kalbal e ı en azanç 'fergısı anuau ı e verg erı yu se 

a.aye mız e a an a a ..ı 1 • I" 1 . k"I' J k i b h 1 
..1..1 t h -1 • ı k d niabete tibi tutulmuı tiyatro, aiaema, p iJ, ça ı• ı, ıç ı ı, o anta ve gaz no ve a çe er 
uue çe a&1ne lf a ar h . f. . dl · d ıtd' ki • · • 
iL~ • • • d k l 1 t lıletenleria, iıgal ettikleri ma allerin gayrı ıa ı ıra arı Dzerın en u ıyece erı vergı nıı • 

1U11 ııını e o ay aı ır· k 1 • 1 1 • · ı · d d 35 "f • d betleri y&zde 30 ve 75 ten yüzde 45 ıe, ap ıca ıı eten erın vergı erı e ylh e ten 
Ye yazı eam e umumun k h lk .. 1 • · h 'b • d h ecc&hllnll kazanan bu kıy- 25 ıe in~irilmekted!r. Ba tenzilden ma aat, a ın eg ence ve ısbra at ı tıyacını a a 

il memaramana kendisi ucuz temın etmektır. 

terfi aay.ıaaye•i•azife- Rumen Haricive Nazırının Bevanatı 
ele de ma•affakiyetler 

er ve mumaileyhi kutla· 

Yarınki 
Gezinti 

Şimendifer idaremiz her 
a yardan mahtelıf yerle· 
••y•hat tertip etmekte 

am edecektir. Bu haftaki 
bat Ôdemiıe y•pılacak-

• Ôdemifliler lzmirli kar· 
leriai iyi bir aurette kar· 
mak içia pek çok baz1r

yapmıılardır. Ôdemiı 
yui de ba buauata ge • 

•1r proıram haıırlamıı· 

Lokantacılar, otomolbiciler 
aair eanaf faaliyete geç· 
erdir. 

eni Cezaevi 
Şlkrl Kaya bul•arı ize· 

ı•1cteld 23 Ayıla ada hele· 
tarafmelaa Adliye Ve· 
·ae elenedilmiıtir. Bara• J 

moclera bir ceza eri bi· t•- lalylk bir ele Adliye 
lillllrot ,aptınlacakbr. Şimdiki 

eYial ele ba arsaya ma 1 l•..., •eJediyeye bırakacak· 

Bay Bilal 
Aclliye Veklletinin çok 

lda blldmlere vermekte 
ata nakclt mOklfattan 
Hruı lzmir Aaliye ikinci 

l•IU:ak mahkemesinin kıy· 
tll reiai b•y Bilile veril· 
tir. Kıymetli adliyecimizi 

brik ederiı. 

Bir Cinayet 
Dlla bir kahvehane ortak· 

pdan dolayı kırk lira bor· 
an vermek iatemiyen lb

lhıalliıın, eaki ortajı Ali'nin 
mrıucteıl Haaa• otlu Hilaeyin 

hma bekliyerek ona cl6rt 
rerinden •iır aurette biçakla 
7vahyor •• kanh biçaiile 

ld&lelaımamilik makamına 
flderek tealim oluyor. 

Memurlarımı
zın eğlencesi 
Memurlarımız 23 niaan cu • _,.r .. 1eıi gllnl ailelerile birlik· 

• KııalçuUa koıu yerininin 
Hlllllll:iı altında a&zel bir ba· 

etlenceai] yapmap ka· 
r vermiılerdir. 

F bk Aşısı 
Ziraat veklleti, Gaziantep 

llclanbjıadan SOOO fıabk aıı • 
a lzmir villyetl emrine ver· 

tir. 

Bükreı 8 (Radyo) - Rumen Hariciye Nazırı bay Komnen gaz.etelere harici aiyaaet hak
kında beyanatta bulunmuıtur ve ezcllmle: 

"Hllkumet harici aiyasetini anane'fi esaslar lizerine devam ettirecektir. Faaliyetimizin 
yllksek gayeai ebedi huda !larımız1n değiımez çerçi•esi içinde barııın muh•fazaaı olacak
tır. Bundan dolaya ittifak ve dostluk bajlarımızı kuv•etlendirmeğe ayni zamanda blltlln 
de'fletlerle ve bele komıularımızla olan mDnaaebetlerimizin inkiıafına çalııılacaktır. ,,demiıtir. 

A 

Avan Meclisi Projeyi =Reddettiiinden · 
Nümavişler Yapıldı 

lıtanbul (Hususi) - Ayan meclisindeki ailmayiılere karı• on bin polis, meclis binaıını 
muhafaza altına almıılardır. 

Ayan mecliıinin mali projeyi reddetmesi ve kabine buhHnıaı meydana getirmesi ilıerine 
akıam ıol cenaha mensup halk yığınlar1 L\lksenburg 1arayı önünde iyan meclisi aleyhinde 
nDmayiı yapmıılard1r. ____ ....;.. ______ ---00 .. "00-------------
Zıraat Odası 
Seçimi 
Zıraat odaıı intihabatı d&n 

ıona ermiı ve aıatıdaki 
zevatlar aeçilmiılerdir : 

B. Rahmi Karadavad, Meh· 
met Alelemlr, Çiftçi Necati, 
Karııyakalı Hikmet, Çiiliden 
lamail Altıntaı, Pinarba11n· 
dan lımail G&leç ve Balço· 
vadan Mebmed Ali. 

Ba zevat aralarında birinci 
reiıl ie B. Mehmed Aldemir 
aeçilmiıUr. Yeni heyeti teb· 
rik ederiz. 

Malôllere 
Verilen 
Toorak 

Maliye Veklleti, MalOI er· 
lere terfi kanununa g&re 
verilmekte olan 200 lira 
kıymetindeki arazinin tefyizi 
muameleleri bitirildikten son· 
ra ba muamelenin maaı ka· 
yıllarına ve resmi aenetlere 
iıaret etmiyerek tekrarlı a. 
derQelere aebep olan fin•n• 
memurları ba tediyeleri taz· 
min edeceklerdir. ........ _ ....•... Taflan ga~ino

su kapatıldı Ticaret 
ikinci beyler •okat•ndaki Muahedeleri 

Taflan gaıinoıu sahibi be· Berlin (Radyo) - Alman· 
lediyenin maaaddak listesini ya, lniçre, Macariıtan 'fe 
tahrif edip mDıterilerini it· Polonya araaında ticari mO· 
fal e!tiıi için bu defaya zakereler yapılmaktadır. Bu 
mahsua olmak llzere beledi-

müzakerelerden makıad bu ye encilmeniace on glln mOd-
detle aeddiae karar veril· memleketlerin Avuıturya ile 
miıtir. Ba karar a·azinonun aralarındaki ticari ve mali 
kapuıuna ayrıca asılacaktır. anlaımalar Almanya ile ara· 
Bazı eıhaaı da iğfal cttikle· lanndaki miltekabil ticari 
rioden aynca da adliyece mllaasebetlerin heyeti uma· 
takibata baılanmııtar. miyeıine idhal etmektedir. 

Trak vapuru 
geliyor 

Kilel 8 (A.A) - TDrk de
niıyolları idareıi beHbına 

Krup tezgihlarında yapılmıı 
olan T rak vaparuan teael
lllm muamelesi ve Baltık de· 
nizinde tecrilbeleri Ttırkiye 
bllyilk elçiıi de hazar olduğa 
halde yapılmııtır. 

Marmara aahilleriade iıli
yecek olan bu vapur 450 
yolcu taııyabilfcektir. ---,oo---
Hayvanlar 
Y ekdiğerini 
Nasıl tanırlar 
Bizim nazarımızda biltlln 

hayvanlar b1rbirleriae ben· 
zerler. Halbuki her hayva· 
nın kenaine mahsus bir hu· 
auaiyeti vardır ki hayvanla
rın kendi aralarında birbir· 
lerini tanımalarına yardım 
eder. 

Meseli bir tavuğun ibiğini 
keıinis, diter tavuklar ona 
yacaacı muamelesi yaparlar, 
bazı ah•alde 6ld0rllrler. ____________ ............. ___________ _ 

Döne'nin 
- Baıtarafı 3 Oncüde -

Pırlanta bir taçla ıüsle o baıı, 
Platin kutuda pudr anı taıı, 
Elmaılı tarakla saçını tara. 

Benimle evlenen murada erer, 
Altını kucakla 6nilne aerer. 
Daima kalıptan kalaba girer, 
Bin dolap döndürtir ben gelmem dara 

Gizleri hiddetten parlaya söne, 
Ba iireaç mektubu yutmııtı Döne. 
Kendine bil.niıti bana büyilk zili. 
Etmedi bakmaya bile tenezzül. 

-4-

Dördtlncll ıeveni, candan seveni: 
Bir uzak yerdeki k6y 8ğretmeni. 
Adını kim anar, ona kim a6yler, 

4 seveni 
Şehirden uzakta, meskeni kiyler. 
Ne para arzusu, ne caka, ne ıan; 
Feragat sahibi sessiz çalııan 
Namuslu bir gençli, aıil Tilrktü bu. 
Y ızmııta bu kısa, temiz mektubu: 

Seni ilk giSrüıte yOreiim efordu: 
Sevgin bir bıçaktır, bağramdan vurdu. 
Ey güzel sevgilim, fakat 6vilame: 
Ben senden ziyade •everim yurdu. 

DaYullar çabada harman yerinde. 
Atlılar göründü. Geldi gelin de. 
Mektebin yanında tek katlı bir ev. 
Bir ana öitidil: karını çok sev. 
Yazmadan bir dueak. Baıma bir etek, 
Çevrilen kuzular, ıarkılar, gerdek. 
Bu yardu ıeven genç, bu köy hocaıı 
Olmaıtu D8aenin mesut kocaaı. 

N. R. 

' NllA 

Hatay delegesi 
Parise gitmiyor 
Antakya, (Huauıt) - An· 

takyada Delegesi Garonun 
Parise gitmek 6zere Berata 
hareketini bildirmiıtim. Fa· 
kat Garo Paris seyahatinden 
vazgeçmittir. Buna da sebep 
Paristen yeni bir emir ahn· 
mıı olmaııdır. Gerek isken· 
derun ve gerekse Ant•kya· 
da, Türk olmayan Jand11ma 
zabitlerinin kiffesi birer de· 
rece terfi ettirilmiılerdir. 

Askerlik 
Şubesinden 

Yedek subaylar çağ
rıLyor 

1076 sayılı kanunun 7 inci 
maddesine göre ölçme, istih
kim ıııldak yedek yar ıu· 
bayların terhis tarihlerinden 
iki yıl geçmiı olanların 45 
ginlllk ıitaj görmek lizere 
lı ıtaya sevk edileceklerinden 
ölçme yedek yar ıubıyları· 

nın bu ayıa 12ıinde istib
klm rııldak yedek yarıubay· 
larının da bu ayın 17 ainde 
ıabeye mllracaat etmeleri 
ilin olunur. 

Yedek subay yetişe
ceklere 

Yedek aubay yetiıecek 
kadar okuyan kııa hizmetli· 
lerden 333 dotumla ve bun· 
larla muameleye tabı olanla
rın askere alınma aaraaı gel· 
miıtir. 

Şimdilik 333 dojumlu ve 
daha eıki doğamlulardaa 
her ne aebeple olursa olsun 
askere ıönderilmamiı olan 
-Deniz aınıfı mDateına· kıaa 
hizmetlilerden yerli ve ya· 
bancı ehliyetaamesiz • olaa 
bu gibilerin 1 mayi• 938 de 
hazubk kıtaaında bulunma· 
ları mukarrer bulundutan· 
dan • 25 nisan 938 tarihine 
kadar lzmir aakerlik ıube· 
aine mllracaatları ilin olu· 
nar. 

Aialiılen tekaüd edi
lenlere: 

3255 aayılı kanunla 1 Ha· 
ziran 930 tarihinden evvel 
maliiJen tekailt olanların ter· 
fıh zarularına zam yapılaca• 
iıodan ıubemiz malllllor def· 
terinde kay•th olan bu gibi 
malDlleria bu haktan iıtifa
de etmek üzere malıyeye 
müıacaatları ilin olunur. 

1334 doğumluların 
yoklaması: 

1334 doğumluların ilk yok · 
lamalarına Haziran 938 ni· 
ha yetine kadar de'fam edile· 
cektir. 

Şimdiye kadar yoklama· 
larını y•ptırmamıt olaa mtl· 
kelleflerin her glln 6ileden 
evvel ıubeye mBracaatları 
illa olunur. 

Birkaç ıln evvel Hatay• 
tan Ankaraya gitmit bala· 
nan bay Mehmet Adalı eltla· 
kil Toroı ekıpreıile Aclaaa· 
dan Hataya ıeçmiıtir. Ba1 
Adalı Ttırkiye aeyahatinelea 
pek memnundur. Gla reç• 
tikçe gllzelleıen, bayıaclı.la· 
ı•n T6rkiyeye hayran kal· 
mıı ve milli gururuna• ver•· 
diği heyecanı ıaıetecilere 
ıamimi bir liıanla aalatmııtar •. 

Suriyede ve Halayda fraak. 
düıme.de devam ediyor. la· 
giliz 165 frank, Oa01anh al· 
tını 1320 kuruıtur. Bir çok 
tacirler T6rk par•ıı lıeria· 
den muamele yapmaktadırlar. 

Dünvanın en 
eski 2azetesi 

çıkıvor 
Japonların Pekinde teala 

ettikleri mnıtakil Çin hlk6· 
me'i dtloyanın en eaki ı•· 
zeteaini tekrar çıkarmaia 
baılamııbr. Bu l'a&ete hl· 
kumetin reımi tebliilerial 
neıredecektir. Eıaaea bu 
gazete bundan dokaz Jtl• 
ıeae ev•el Pekinde ilk çık· 
tıiında hflldlmetia nqiri ef· 
klrı olmak llzere çıkmııb. O 
zaman "G&neıin otla .. adı· 
aı taııyan Çin imparatora 
tarafından neıredilea ba 
gazete 1912 tarihinde ••ı· 
riyatanı keımiıti. Şimdi Ja· 
ponların teıiı ettikleri Pekla 
bDkumeti Çin imparatorla· 
tanan variıi olelapaa iddia 
ettijinden bu imparaterlap 
çıkardıjı ilk gazeteyi de ib· 
yaya karar Yermiıtlr. 

... 

Saysrı ödeöi 
- Baıtarah 1 incide -

. Buglin Türkiyenin her tara• 
fanda ba koca aan 'atklr içia 
ihtif allor yapılmakta •• aclı 

her kiıede ıayıı ile anıl· 
maktadır. 

Bizde merhumun ruhaaa 
fatihalar ithaf ederek ala 
namını ae•gi ile anmaiı bir 
ulusal adev bildik. 

ilerleyen 
Buz dağlan 
Şimal denizlerinde kazala· 

ra mlni olmak için haaaal 
rasad gemileri buzların çl· 
züldüğll mevaimlerde ba mı•· 
takalarda dolaıır ve ç6zllea 
büyük buz parçalarının İlli· 
kametlerini gemilere bildirir. 
Bu ıene, 600 kadar cumadl· 
yenin mutedil dealzlere dot· 
ra ıllrllkleaditini bildlrl1or
lar. ileride kim bilir ae ola• 
cak? 

Nafia Müdürlüğünden 
Saa'atlar okulu demirhane yapııı ikmali iapab 8794 lira 

70 kuruı açın tatarı ile ve IS gjn mllddetle açık ebilt· 
meye konalmaıtur. 

istekliler 2490 aayalı yaıa hükümlerine ıare haıırhyac:ak• 
ları ve gereken belgeleri ile birlikte 19 Niıaa 938 Salı 
gllnll aaat 11 de Nafia mlldllrlüğü .. de müteıekkil komia10• 
na ba, vurmaları ilin olunur. (1096) 


