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ierimizi yükseltecek pek r ransız u u un e ur za l er 
Önemli bir teşebbüs ı · 

Cumhuriyet hüküm etimizin hP.r sahada olduğu gibi ikti· şer e 1 ne 
dt ~landa da pek verimli teşebbüslerde buluuduğu şükran 
1 mınnetle görülmektedir. Bu cümleden olmak üzere 'Für
ye Cumhuriyeti 1939 ıenesinde açılacak olan Nevyork 
rıisine iştirake karar vermiştir. Böyle bir sergiye iştirak 

bir ziyafet verildi 
--------------------··----~~~~-~ .... -.. --~~~~~~------~----------~---

Ziyafette Ata.Aürk ve Lebrön'ün sıhhatlarına ve Türk 
şerefine i~ilmişt:r Fransız ordularının m~nin rnanaaı pek büyük ve pek değerlidir. Yalnız eko 

mı sahada değil, ayni zamanda milli hüviyet ve şerefimi
--~~~---~~-------~--------~~~~H .. 

ve Türk seviyesinin olğunluğunu gösterecek bu teşebbüs Ruslar 
klunda ne ıöylenilse gene azdır. Bundan dolayı 2 - 24 
mmuz Amerikada Türk günü olarak kabul edilmiştir. Şu 
ide milletimiz bütün dünyaca tanınmış ve değerlenmi~ 
ıcaktır. Yaşasın yüce Önderimiz ve büyük babamız Ata
·k ve onun kurduğu Cumhuriyet ve çalışkan hükumetimiz. 

tay ·şinin hallinden dolayı memnuniyetlerini bildirdi 

H. T. 
:-----------~---~~---c:::::ı~~-------------------------------

K ··ıt •• k' u urpar .•• 
--

Geçen sene ilk defa iz- leri, sayın "Fazlı Güleç,, in 
Iİre geldiğim zaman; lzmirli şerefine, buz gibi boğulan-
porcu arkadaşlarım beni mış limonatayı sayın doktor 
ıir hayli gezdirdikten sonra "Uz,, un sıbhahna içerek 
!Cültürparka götürmüşlerdi. taze bir canla gezerek Fuar 

Yurdun, hattA yabancı yerine doğru gidiyorum. 
nemleketlerin her köşesın- Büyük felaket enkazı f.ze· 
!en gelen i:ısanlarla bir riue atılan bu emek tahmin-
meşher mahşerine dönen lerinden fışkıran başaklar, 
•fuar" ı zevkle, gururla, kı· Türk zekası, ve Türk işçisi· 
1ançJa, yarın daha büyük nin bereketJi eJJerinde güzel-
bir inançla gezmiştim. Tat lik ve sanaho bir şaheseri 

hatırasını yüreğimde, göz olarak vücüt bulmuş, ve bul-
re gönül çeken manzarasını makta.. Bu muazzam işin 
lıisevimde bir sene hasretle kıymetli başarıcısını güneşin 
ıakladığım güzel lzmire ni· aJbnda, toz ve toprağın için-
ııayet evvelki gün tekrar de yapılanlarla yapılmakta 
reldim. olanları tetkik ederken biraz 

p tereddüt görüyorum. 
auporttan rıhtıma çıkar· G- 1 1 . k uze zmırio bu aziz işçi 

:ı maz eşyalarımı civar kah- doktoruna kendimi hissettir-
relerden birine i:urali arak, .. medeo takip ediyorum. 

· İskenderun 10 ( AA ) -
Ancdolu ajansının hususi 
muhabiri bildiriyor: 

Fransız . kulübünde dün sa· 
••••••••mnm•••••••• 

Ruzveltin 
Arabasına Atlanıak 

İstedi 

runüa boğucu 's caklığına Bir gazetecinin vücudu 
:hemmiyet vermiyerek ter- belki onun büyük tevazuu- Oklahoma, 10 (A.A) -
ııye terliye yürüyordum. nun huzurunu bozar diye Reisicumhur Ruzvelt şt.hir-

Bembeyaz bir bina önün- korkuyordum. Yatında bir den geçerken ufak bir hi-
le~im. "Konak vapur iske· kaç kişi var. Fakat tanımı· dise olmuştur. Vudi Hoka-
esı,, . B' 1 k b 0 d . d 42 yorum. ır ara ı · ır usta- ay ısmin e yaşında bir 

Tam manaaile asri, bütün başı olduğunu tahmin etti· adam reisicumhurun araba-
1~.mulile modern bir bina.. ğim birine yaklaşhm : sına atlamak istemiş ise de 
r.ok yakut bir tabak gibi se- - Bunlar kim? sorguma poJis memurlarından biri bir 
·~l~n körfezin göğsüne iliş- sorguyla cevap veriyor : yumruk atarak adamı yere 
1rılmiş bir inci gibi.. - Siz tanımıyor musunuz? sermiştir. 

Giriyorum, ruha ferahlık Hayır ben yabancıyım, bu· Hodkay pt>lis merkezine 
'eren bu zarif binada sıcak- ralı değilim diyorum. O bunu götürüldüğü zaman verdiği 
•n bunal-.n içimi serinlet· Türkiyede taaımıyan var mı? ifadede sadece reisicumhu-
llek İçin alev renkli ıurubu Der gibi bir bakışla beni run potinlerini boyamak is· 
!!,!el lzmirin yorulmaz işçi· - Sonu 4üncüde tediğini söylemiştir. 
~~-~~~!!!!!!!!!!!!!!'!!!~~~!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!~~~~~~~~~~~!!!!!!'!!!~~~~~~~~~~ 

L~TER GÜL lSTER AGLA 
Şans Olunca 

1 
Bektaşinin biri yirmi para ele geçirmiş, bunun on paraaile ekmek, on parasile peynir 
ınıı, haline şükür ederek giderken yolda açık pencerenin önünde ağzına çatalla pirzola 

erilen köpeği görünce kendi kendine şöyle : 

- Hey ulu tanrım, bir kere gözünü açta bir köpeğe bir de bana bak da kul nasıl bes· 
tnir örnek - al. 

Bunun gibi Bulgaristanda da küçük bir çiftlik sahibi pek sevdiği köpeği için bir piyan· 
to •lır, tesadüfen bu ya geçen gün köpeğine iki yüz bin leva isabet eder şimdi köpeğin 
t6çiik ve zarif bir evi olduğu gibi yiyecekleride arttmlmış ve kendisine bir de hizmetçi 
•hsiı olunmuş ! 

Sen de tty okuyucum bir k~peğe bir insanı uşak yaptıran paranın şu cilvesine ; 

at 11,30 da 1 ürk subayları şükrü Kanatl ıya ve bıtkon· 
şerefine bir şarap ziyafeti solos Celil Karss; paoa ya• 
veıi!miştir. Toplantıda Aa· kariya kaydettiğim ıözlerle 
takya baş konsolosu ve Is· ifade etmiştir. 
kenderun konsolosu ile vali Ankara, 10 (A.A) - Ha• 
de bulunmuştur. ber aldığımıza g6re Sovyet 

Büyük Önder Atatürkle büyük elçisi hariciye vikilimis 
Fransız cumhur başkanı Lcb· Dr. Arası ziyaret ederek 
runun sıhbatlarıoa ve TürK • Hatay işin : n Fransa ile Tilr· 
ve Fransız ordüluının şere· kiye arasında dostana bir 
fine içilmiştir. surette halledilmesinden do• 

Müteakiben· Albay Şükrü 

Kanatlı, Albay Feyzi Men · 
güç ile lske nderundaki gar· 
nizon kumandanı binoaşı 
Süleyman Dınçrny öğle ye-
meğine alıkonulwuşlardır. 

Antakya, 10 {A.A) - "iç· 
ten gelen bu harikulid" he
yecanlı halk duygu ve teza
hürlerine hayahmda ikinci 
dda olarak şahid oluyorum. 
Birincisini istiklalini kazanan 
Polo~yaya Lnh suvarileri gi-
.rerken gördüm. ikincisini de 
şimdi Türk ıuvarileri Rey· 
haniyeye girerken hazır bu
fun uvorum . ., 

Bu sözleri Reybaniyedeki 
Fransız garnizonu kumanda· 
nı dün suvarilerimiz Reyha
niyeye girerken mini m·ni -·-Hatay Davası 
ve Alman 
Gazeteleri 

Bütün Alman matbuatının, 
Hatay davasının halli karşı
sında çok müsaid bir lisan 
kullanarak Türkiyeyi tebrik 
ettikleri bildirilmekte ve ez
cümle Völki! clıer Beobacb· 
tar gazetesinin bir makalesi 
kaydolunmaktadır. 
~ •.. _,_ 

Değerli vali
miz durmadan 

çalışıyor 

Valimiz Fazlı Güleç, gene 
vilayete merbut kaza kay· 
makamlarını merkeze davet 
ederek sah gününden itiba· 
ren idare sistemleri, iktisadi 
vaziyetler, köylülerin refa!11, 
ziraat işleri, hayvan bakım· 
lan hakkında uzun uzadiye 

Türk kızının hıçkmklar ara
ıında söylediği küçük hitabe 
karşısındaki tehassüılerini 

layı hükumetinin memnuni
yetle tebriklerini ifade et· 
miştir. 

lstanbul (Hususi) -Halep 
ve Suriyede vataniler aley· 
hinde geniş bir galeyan g&· 
rünmeğe batlamııtır. Bura· 
)arda 1 ürklere kaı ıı ıon za
manlarda yapılan tazyikler 
azalmıştır. 

----------~---------~··----------~---------~~-----

Belediyemizin muvaff akiyeti 
----~~----~---••nct••------------------~-----

Dün Güzelyah pazarında Et 40 kuruşa sattı- · 
rıldı. !\1uhtekirler cezalandırıldı 

Belediyemiz dün de Gü· 
zelyalı pazarındaki ihtikirla 
mücadele etmiştir. Kasaplar 

geçen hafta koyun etini elli 
kuruştan aşağı satmadıkları 
için pazardan çıkarılmıştır. 

Bu hafta belediyemizin hal
kımıza ucuz et yedirmek 
için pazarda tertibat aldığını 
haber alan kasaplar yola 
gelerek koyun etini 40 ve 
dana etini 25 kuruşa satmış· 
lardır. Diğer eşyalarda yüzde 
elıi derecesinde ucuz aatılmıt 

ve fazla satanlar pazarda• 
çıkarılmışlardır. 

Kısa bir mliddet içiade 
pazarda yapılan ba acuzlak· 
tan dolayi halkımız belediye• 
ye teşekkür etmektedirler. 

Güneşin altında Nbabtaa 
akşama kadar yorulmaz bir 
azımla muhtekirl~re kaaanu 
ne oldutuna anlatan mınta
ka amirlerinden bay Şahap 
bay Hilmi ve dıier memar 
arkadaılarınıa candan çahı· 
malarını takdirle anaraı. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ----------.... -----------
Doğru iş görmeli, helal 

para almalı 
Birçok meyvecilerimiz şikayet ediyor: 
"Hanlara hergün civardan birçok meyve kllfeleri reliyor, 

biz de bunları satın alarak dükkanımıza getiriyoruz. Fakat 
birçok küfeler ağızlık diye üzeri seçme meyvelerle 6rtllil· 
yor, alt taraflarına en fenaları konuyor, tabii zedelenir ve 
boıulur diye bu meyveleri bizler muayene etmeden alıyoraı, 
dükkanlarımıza döndüğümüz zaman alt taraflarının boıak 
olduğunu görünce çok meyli• oluyoruz. Meyve aatanlana 
ellerini vicdanları üzerine koyarak böyle hallerden vaııeı• 
melerini rica ediyoruz, lütfen bu dileğimizin razetenizia bir 
kaşesine yazılmasını yalvarmz.,, 

görüşiilecej'ini ve icabeden H 'LKIN SESı" Hfillll SESiDiR 
tedbirlerin alına~iiıniı~m~e~m~-~~~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



9w••---.:•• ••ı Y • DUNY lDl 
8 SIYASET VE ADALETi İLEI Şap~!:~!:~:!'o~!ı NELER 
R Türk Dünyasının En Yüce Hakanı tl şapka sanayiine 

ll.?E.timlJlmDın!J111iV1iTI .. iill\&iı~.. nnl darbe indırdi OLUYOR? 
il IDH-----1.m.JIJbLlb~Jl.:.dW~ IHI Yunanistanda açık başla 
ı H A J A J V [ 1 A H R l M A H L 11 L A R 1 = gezme modası şapka sanayi- Büyük İskenderin 
llllTarihl Tefrika Yazan: H. Tiirkelınll ::.,~·~:::: i:!~~~~'.\• ~::: Mı~r a::.:,!u~~~; U mü· 
•RWlt - 69 - 41BCICIBD nistanda en ziyade gençler fettlşi profesör Ahmed Ke· 

Ulu hakanım, güzellik sa bit ar~~~:: r.;i~!~~:bro.dasından mal Kav-Asu vadisinde yap· 
tığı araştırmalar neticesinde 

bir şey deiildİr alınan ... malumata•göre. yaztık "Dünya fatihi,, denilen bü· 

Te•eccübftnüz yüce ha- elçi, Mahmut banın veziri hasır şapka fabrikaları, bu yük Iskenderin kabrini bul-
kanım. imiş, alayı da kalabahk ve yüzden kapılarını kapamış· mıya muvaffak olmuştur. 

Mahmut Gazo~Yi, odada ihtişamlı imiş. lardır.,Yunanistanda kış şap· Mısır hükümeti profesör Ab-
ge.ıiniyordu; karıııına ayna Hakan, kası yapan fabrikalar da med Kemale keşfini tamam-
tesadüf etti, kendi endamını - Ben de onu haber ve- kapanma vaziyetine düş· laması için mühim tahsisat 
orada göıünce biraz durak· recektim. Komşu ve kardeş müşlerdir. vermiştır. Fen alemi bu keş· 
lıdı, sakalının bazı yerlerine hükumete karşı:bizde konuk Yunanistanda alına 'l bü· fe büyük ehemmiyet atfet-
ak düımüş ve vücüdu da severliğimizi; göstermeliyiz. tün tedbirlere rağmen şap· mektedir. 
biraz erimişti, bu halile ken· - Ferman bakanımızın. kasız gezme modası günden *** 
dini çok çirkin buldu. için· Ne buyruk verirlerse yerine güne inkişaf etmektedir. 
den bir ıh çıktı, teesaürle getirdiler. Gençler. ~ Yunanistanda eski 

Birbirlerinin resimlerini 
görerek aşık olan tift ıadriazamına döndü şu söz- - Huduttan ' itibaren bü- Yunanlıların: şapkasız gez· 

)eri ı6yledi: tün kentler bezensin, pay- diklerinden dolayı büyük a· Birbirlerinin resimlerini gö· 
rerek aşık o]an ve tayyare 
poatasile mektuplaşan. kar
şı karşıya gelmeden daha 
birbirlerinin yüzünü görme· 
den nişanlanan bir çift ge· 
çenlerde evlenmişlerdir. 

tahbmızda görülmedik haz1r- damlar:olduklarını ileri sür-
- ihtiyarlığa doğru gi· k 

d 
h lar yapılsın, elçiye bir sa· müşlerdir. 

iyoruz. ray .hazırlansın. ~---
Hediyeler, şanlar ve şeref- _ Ferman efendimizin. 

ler ne ka~ar yüksek olursa Altı baluk şehrinde ve di-
olson bu yaşta bizi beğene· ğer uygur? memleketleketle-
cek kadın da bulunur mu? rinde : faaliyet başlamışh. 
Baksana yüzüm çok çirkin, Sultan Mahmudun sadrıa-
baı vezir Mahmut hanın en- zamı uygur sınırlarına girin-
diıesini ve teessürünü gider· ce büyük tezahüratla karşı· 
mek için şu cevabı verdi: laştı, ummadığı iltifata.maz· 

- Uyu bakanım, güzellik har oldu. 
sabit bir ıey degildir. insan- Gerek maiyeti ve gerek 
)ar yükıek meziyet ve abli- kendisi ipekli döşekler ve 
kile sevilirler. saraylar içinda Vl! fevkalade 

Sizde • bi1a riya arzedi· uaz ve ikramla -iletliyÖrdU:---
yorum • insanlığın en bilyiik Baş vezir ve maiyetio.deki i 
meziyeti olan en güzel ahlik kumandanlar uygur şehirle-
ve kimse.ya naaip olmiyan riodeki medeniyet~eserlerini, 
çok yüksek bir fazilet var· fabrikaları gördükçe hayran 

d 
oluyorlar ve notlar alıyor· 

ır. lardı. 
~abmut han sadrıazamı· 

nın umuzuna elife. dokuna· 
rak: 

- Çok doğrudur, dedi. 
Diinyanın en aııl güzellik 
f.:.zilettir, ahlaktır. insanla· 
rın zengin veya büyük rüt
bede olması elinde değildir, 
fakat iyi kalpli ve faziletli 
olması her vakit mümkün
dür. 

Sadrıazam oldukça muh· 
teşem bir alayla yola çıktı. 

Maveraünnehri ' geçti, uy
gar hakanı pek:mn ban, o 
vakitler•de ~altı basak şeh
rinde oturuyordu. Kendisine 
sultan Mahmut Gaznevi ta-
rafından bir sefaret heyeti
nin gelmekte olduğunuj ha· 
ber verdi. 

ilin han vezirlerini topladı 
paytahtlarına doğru gelmek· 
te olan bu müsliman Türk· 
lerin baŞ vezirine karşı yapı· 
lacak iıtikbal merasimini 
kararlaşhrdı. 

Kurultayda şu sözleri söy
ledi: 
-Duymuşıunuzdür ki gaz· 

ne sultanı Mahmut han tara
fından yurdumuza bir ilçi 
kurulu geliyor. 
Baş vezir cevap verdi: 
- Evet ulu hakan işitmi· 

şiz. Hem gelmekte olan bu 

(Arka1ı var) 

Manisa oteli 
Müsteciri Salih Zorer 
Keçecilerde Lale sine

ması karşısında 
Her yere yakın ve büyük 

bir bahçe içinde havadar bir 
köşktür. 

Temizlik yeni konfor, sı
cok ve soğuk banyolar ol
duğu gibi sivrisinek ve tahta 
kurusundan eser yoktur. Bi· 
rinci yatak elli, ikinci kırk, 
üçüncü 25 kuruştur. Bir de· 
fa tecrübe ediniz. 

•• 
Kara koç 
Ilıcaları' 
Tabiatın şifa kaynağı et· 

rafın yetilliği ve güzel man· 
zarasile meşhur Scferihisarın 
Karakoç ılıcaları açılmıştır 

müzmin romatizma ve siyatik 
böbrek karaciğer ve sinir 
hastahklarıoa karşı bir şifa 
kaynağıdır. 

Muhterem mısafirler yed-
lerinde nüfus kağıtlarını bu· 
lundurmaları şarttır. Otobüs
ler birinci kordonda 12 nu· 
maralı garaj fan haraket 
eder. 

*****~******:**~*********~ Elhamra Telefon ~ 
2573 M 

50 Sene Süren 
Dargınlik 

1888 senesinde Mişiganlı 
bir delikanlı daha iki gün 
evvel nişanlandığı sevgilisi 
ile bir ağız kavgası netice· 

sinde tdarıJarak ayrılmış) 
ve aradan tam elli sene geç· 

ııı tikten .. sonra,' yani 1938 yı· 
.:ıinda tekrar birbirine rastlı
f tan sevgililer, geçmişi unu: 
t tarak sevişmişler ve yeniden 
evlenmişlerdir. 

154 Yıl 
Kaybolan ada 

Kutub f denizlerde Buve 
adlı bir ada vardar. Bu ada 
1789 se11esinde kt~fedilmiş 
sonra uzun zaman bu adayı 
bulmak mümkün olmamıştır. 
Tam.(154) sene Buve adası 
gemiciler•ve kutub kaşifleri 
için bir sır olmuştur. Valdiv· 
ya keşif heyeti nihayet bu 
adayı (154) :sen o_ ıonra tek
rar bulmuştur. 

1 •• 
,Her nevi 
Sandal ya 

Yerli mamulatı hasırlı ve 
tahtalı sandalya)arınızı ismet 
paşa Bulvarı Zinet' garajı 
karşısında 30 numaralı dük· 
kanda sandalyacı Şalom Şı
raziden arayınız ... Sipariş ka· 
bul edilir. 

Delikanlı 28, genç kız 26 
yaşu~dadır. ikisi de Hiodis· 
tanda 

4 
bulunmakta, ve bal· 

ay)annı tayyare ile yaptık· 
ları seyahatte geçirmekte· 
dirler. 

• 
ln2ilterede 
Kaç tane tahlisiye 
sandalı vard. r? 

Resmi istatistiklere göre 
lngilterede (167) tahliye san· 
dalı vardır. Bunlardan 137 

tahlisiye sandah vardır. Bun· 
lardan 137 si metörlü, 30 
tanesi de yelkenli veya kü· 
rekli idi. Tahlisiye idaresi 
1938 nisanına kadar 65633 
kişinin bayatını kurtarmıştır. 
Bu da kurtuluş tarihinden 
itibaren 114 senede haftada 
11 kişinin kurtanldığlDı gös
terir. 

• 
lrlandalılar 
lngilizleri niçin 

Sevmezler? 
lrlandalıları lngilizlere kar· 

şı en fazla kin beslemiye 
sevkeden hadise altıncı Han· 
rioin bir fermanıdır. Bu fer· 
man mucibince bütün lrlan· 
dalılar bıyıklarını traş et mi· 
ye mecbur edilmişlerdi. Bı -
yığını traş etmiyen lrlandalı 
hemen idam olunurdu. 

Güzelyalı Deniz Banyoları 
Sayın Halkımızın Emrine Açılmıştır 

Belediyemi:z.in göstermiş olduğu yüksek alaka ve direk· 
tifleri ile yeniden yapılan tertibat sayesinde bayan ve bay
ların rahatca banyo almaları için hbıusi yerler yapıldı. Tam 
bir temizlikle beraber bütün mefruşat baştan başa yerleş· 
tiriJmiştir. Banyomuzun radyo tertibatı ile her türlü istirahat 
ve ihtiyacı temin için büfede her zaman için soğuk yemek
ler ve meşrubat bulundurulduğu gibi rekabet kabul etmi
yecek derecede ucuzdur. 

Geceleri ışık tertibatı mükemmel olup haftanm bir gü· 
nünde balonlu deniz oyunları ve banyonun dış kısmında 
hususi surette hazırlandığı kumlu plajda su topu oyunlan 
dahi yapılacaktır. Spor ve sıhhat kayuağı olan banyomuzu 
bir kere teşrif edecek sayın müşteriler memnun kalacak-

Bir Mütekaid Subayımızın Hatıraları: 

Cakırcalı 
' E F E'nin 

Hakiki Macera arı 
-11-

Oilum merak etme ayail 
kesilmiyecektir 

Beş on gün bekledim ce· ı 
vap çıkmadı, canıma tak 
demişti, her felaketi göze 
alarak bir daha acıklı tel
graf çektim, bu sefer Kare· 
na'dan Hacı İzzet paşayı 
vasıta yaptım, cevap yok. 

Üçüncü defa ser tüfekci 
Tahir paşa vasıtasile Sultan 
Hamide diye çektim, gene 
birşey çıkmadı. Dördüncü 
defa olarak valide Sultan 
vasıtaslle diye yazdım ,gene 
hasır altı oldu. Artık hasta
hanenin sıkıcı havası, telgraf-

lara cevap almamaklığım, 
bir taraftan da ameliyatımın 
yüz üstü kalması ve günden 
güne yaralarımın şiddetlen -
mesi beei çok üzmüş ve çıl· 

ğıü bir hale girmişti. ~Bu se· 

fer kalemi elime aldım çok 
acı bir telgraf • bazuladım, 

· bu:ilda daha fazla tafsilat 
verdim, vatan ve milletin 
selameti uğıunda yaptığım 

hizmeti öne sürerek, şimdiye 
kadar yaptığım bu fedaki • 
rane hizmeti bir ecnebi hü 
hükumeti olsaydı, evime 
kadar doktor gönderir ve 
beni kurtarırdı. Kaç defalar· 
dır telgraf çekiyorum mer
hamet yok, burada bir kö· 

mı var, ayağın kesilmez, 
rak etme. 

Dedi, çıkıp gittiler. 
Haydarpaşa hastaban 
kaldırdılar, iradeyi tebli 

tiler, tabii bal baıka 
On seKiz ay sonra a 
kalkabildim, koltuk de 

ğile geu.biliyordum. e· 
hava tebdili ve isti 
verdiler. 

Tamamile eyileşt kten 

ra beni Aydın tahuruna 
diJer, bu sırada ecol!bi 

sik memurları geldi. B 
alayı dolaştılar, sıra ile 

tün subay!an çağırıyo 
yanlarında getirdikleri 

telif çifte doktorlar tar 
dan muayeneleri vaptırı 

yorlar ve o sırada yeni 

mış olan Jandarma niza 
mesinden tebriti bir de i 

han yapıyorlar, karara 
tediyorlar, bu karar kat' 
liyetegayyerdir. 

Sıra bana geldi. Bu ec 
tensik memurlarının yan 
bir de Ziya bey adında 

Türk miralayı var. Bi 
imtihana girdik. Muaye 
geçtik. Ayağımdan çora 

çıkardılar, yaralarımın v 
şeye atıldım, yaralarım kurt· 
landı, ölümle pençeleşiyorum. yetine baktılar, •sonra ş 
Sizden başka sığınacak bir bir· karar çıktı : 
yerim kalmadı, feryadlarıma ( Arkası var) 
lütfen merhamet buyurun _,,.,_., __ _ 

dedim. ıki gün sonra hasta· Ayakkabıcın 
haneye bir liva, bir mirialay 

ve bir kanun zabitinden mü y aptıg'"' 1 k öv 
rekkep heyet geldi, tahkikat 
yaptılar ve yanıma . gelerek İşden çekilmiş olan 
sordular : lngiliz ayakkabıcısı, ev 

_ Hangi hastahaneyi is· arkasındaki .büyük baaç 
tiyorsun evlid. küçük bir köy kurmuş 

Burada köye bas her 
Dediler. Ben de Haydar bulabilirsiniz. Kilisesi, ev 

paşa hastahanesine kaldırın, havuzu, sineması olan 
orada operatör Ömer Şevk\ model köyde, gramofonla 
bey var, o lbana bakar ve liyen bir radyo istasyonu 
ameliyat yapar. Dedim. "Sen vardır. Fakat ., lngiliz i 
bu zatı nereden tanıyo; sun?,, radyosundan istifade e 
Dediler. 313 Yunan harbın· memektedir. Zira küp 
da bulundum, Yenişehir Ka- sağırdır. Sabık ayakkab 
layaka nahiyesinde yaralan· şimdi bir kule, bir de yıl 
mıştım, bizi oradan Yıldız ğirmeni yapmııktadır. 
hastahanesine getirdiler, bi· ..................... .. 

DOKTOR 
rinci koğuşun yedinci yata- ı 
ğında idim, Ömer Şevki bey ı 
de Yıldızda cerrah yüzbaşısı ı 
idi, beni tedavi etti, o vakit - ı S ı• h S 
tenberi kendisile mektüpla· ı . a 1 .. o~a 
şmm ve kendisini yakından ı Cıld, Saç ve ıuhrevı hast 
tanırım, cevabını verim. Mir· ı lıklar müt~bassısı 
liva yatağımın yanına y.ak· : ikinci Beyler sokak No. 
laşh : ı Her gün öğleden sonr 

- Oğlum, dedi. Padişa~ ı Telefon: 3315 
• # 

hımız. tfendimizin sana seJa · : • ...... "" ......... . 

· ldaresinee Milli Kütüpane Sineması M 

---J- K~öiNfi· TALii ~ 
BUGÜN iki müstesna film birden lardır. MÜDÜRİYET 

000000 ooooaoooooaooooooooooooo tc 
Sefalı, "Gıd81ı ve Şifalı = 1- Ateş Gecesi 

Fransızca sözlü: Joan Gravford - Vilyam Povel • Robert )1 
Montgomery. Neşeli, eğlenceli büyük komedi t'. 

Ateş Böceği U 
Jeanette Mac Donald • Allan Jones M 

~------~-----------------------------~ Seanslar: Kadın talii 5-9 da Ateş böceği 3-7 de \t 
~~~:rw~~~~~:,;:rw:w;ı:J:w;:rw:w;:rw =-=~·-. 

Neden herkes pek çok ryıllardan beri ~ Gaby Morley ve Vıktor Fıancen tarafından müstesna: 

(Kabadayı, Kordon ve Yüksel)~ 2bi: ·z;~·;:•ş Ad~:ı; heyecan filmi 

rakılarını tercih ediyor. Çfüıkü yapılışında usta, ve tecrübeli tC Mauı ice ChevaHer • Eyvier Popesco gibi iki bnynk 
bir el en sıhhi iptidai maddeleri en mahir bir şekilde i ti- ~ 
mal etmekte ve zevk ve sefa için içilen bu müstesna rakı· '.( san'atkirın en nefis eseri 

lara ayni zamanda bir gıda, bir deva ve bir 11ifı basıalarını 1 tc Seanslar: Zaman adamı 3,40-7,20 Ateş gecesi 5,20-. 
vermektedir. . •:,.c~;w:~~;ıt~~~~:w; :f:: =F ~:Jıe:m:Jıı 



Salaffe S ( H.ıkın Sul ) 11 TEMM 

Elenin aö.zü efece olar 

Dünya işleri yavaş, yavaş 
yoluna giriyor mu? 

En son bOyük atamızın 
dileği yerin~ getirildi. Kah
raman Mehmetçiklerimiz Ha
tay topraklarında inzibata 
ellerine aldılar, Oradaki kan 
kardeşlerimizin ıevinci arttı, 
dünyaya yeniden doğmuş 
gibi oldÜlar, Türk kadınlara 
ve Türk anaları 1>rdumuzun 
ayakları altına kendilerini 
atarak yurtseverliğin ve uluı 
sevgisinin en büyük örneğini 
bir dalıcı dünyaya il an etti
ler. Bizim Hataya girişımizi 
bütün dost devletler sevinç
le karşıladılar. Başta logiliz 
dostlarımız olduğu halde 
Fransız, Yuğuslav, Yuaan, 
Romanya gibi dost bllku
nıetlcr de bayağı bayram 
Yaptılar. 

Bu önemli işin başarılme
ıı dünya sulbuna tesiri oldu. 
Gene Tilrkler dünya denge
sini temin etmiş oldular. 
Aferin şu Türke ve Fransı• 
za.. aç gözlülere, tilki gibi 
karııdan fırsat bckliyenlere 
nıeydan vermediler. iki mü
him devletin el ele verme
sini gören diğer hükümet
lerde lspanyol politikasında 
lngilizJerin gösterdikleri çı· 
kar yolu hemen tasdik etti
ler, orada ıenelerdcnberi 
ezilen çoluk, çocuk ve ka
dınları kurtarmış oldular. 
Komşularının mal•na göz dı-

: ken ve el lemin işine bu
runlarını sokanlara: 

"Yaptığımız bu iş, gittiği· 
niz bu yol kahbeliktir, baş
kaların evine girmeğe bir 
aile efradını birbirine katma· 
ğa ne bıkkınız var ? Çeki· 
lin bakalım çele biler,, dedi· 
ler. Uzak Şarkta da Çin 
ulusu ' kendini toparlamağa 
başladı. Topraklarını, yurd· 
larını alan Japonlar üstUne 
bir de canlarınızıda verecek
siniz, hepimiz biziaı tutsağı -
mız olacaksınız, ağzınızdaki 

son lokma bızimdir.,, Dedi
ler. Bunun üzerine Çinliler 
el birliği yaptılar "Ee yeter 
artık kabadayı, biz de insa
nız beyahu, bukadar olurmu?,, 
dediniz. Silahın sapına ya
pıştılar. Bayağı Japon ordu
sunu sardılar. Bu gidişle ül
kelerinin bir kısmını kurtar· 
maları ihtimali kuvvetlidir. 
Aza kanaat etmiyen çoğuda 
bulamaz derler. 

Satılık evler 
Güzelyalının en havadar 

ve güzel yerinde olnn cami 
sokağındaki yeni yapılmış 
20 ve 22 numaralı evler sa
tılıkhr. Her türlü konforu 
havidir. Görmek ve aJmak 
isteyenler içindekilerine mü
racaat edebilirler. D. 6 

Güzel 
Bayan bir taraftan boya

nıyor, bir tar ftan söyleni · 
yordu, kocasına çıkışıyordu: 

Bır araJık haykırdı : 
- Ben Hhtekarlıktan 

biç hoşlanmam!.. 
Kocası sordu : 
- Ôyleyııe neden boya

nıyorsun?!. 

anılmış 
Köylü şeb re ilk dda in· 

mişti. Bir mağazaya girdi. · 
Kafeste bir plpağan v ... ı dı. 
Köylü ilk defa gördüğü t u 
garip kuşu hayran hayran 
seyrederken papağan : 

- Ne bakıyorsun? diye 
bağırdı. 

Z•valh köylü şaşırdı . Eli · 
ni ağzına götürdü ve söylendi: 

- Aa .. a ... Ben scnı kı..ş 
sanmıştım!... 

O u b r bre tecr l.g ed nız Zcırcıntı , c 
ı nırları ı .. km ad cı cılan bu ılôç uy~U$U1 ~o 
kcırıı u ul cıı b devôd r 

VALIDOLı domlo, toblet •lftıop 
~o do t:er eczanede bu un ur 

• 
nın 

Sazından, 
Sözünden 

Taarruz 
iki arkadaş gece yarısın· 

dun sonra yangın yerinden 

geçerken bir kaç haydudun 
taarhuzuna uğradılar. 

Bir hayli boğuşma oldu. 
Nihayet iki arkadaş can

larını kurtardılar, bir fene· 
rin altına gittiler. 

- Kavga esnurnda biri
n·n gartlağma sarıldım, dedi, 

herifın kravatı elimde kaldı. 

Arkadası kravatı aldı, 
boynuna taktı : 

- Benim kravatım yahu!. .. 
········ ....... . 

Veresiye Ve 
Taksıtle 

Bol Ve Zengin 
Hediyelik F. şya 

1 PEŞİN ve TAKSİTLE her MAR 

BİSİKLET ve 

MOTOSİKLET 
Şenocak ticarethanesinde satılmaktadır. Reklama kapıl 
Tornaks motosikletlerini ve mağazamızda mevcud her 
bisikletleri görmeden ve fiat öğrenmei:lcn kat'iyen 
yerden biıiklet. motosiklet almayınız. 

Başdurak Kemeraltı Cd. Emirler çarıısı kar111ı 
Numara 61 M. Alim Şenocak Telefon No. 

~s~m~m~m~~msaasa~zzsmzam& 
Çocuk Babalarına 

J\1üjde 

Rekabet 
Rekabet 

Rekabet 
" 30 " Liraya 

Bisiklet 
Almanyadan yeni getirtmiş olduğum ve lzmir piya1 

da 45 liraya satılan bisikletleri rekabet dolayııile 30 li 
satışa başladım. Sınıfını geçmiş çocuklarınızı ıevindirı 
içio vereceğiniz en kıymetli hediye yavrularınızın mali 

Motosıklet, gramofon ma- mak istedikleri bisiklettir. 
kineleri, en f ehni ve her çe· Ticarethanemizc uğramadan başka ticarethanelerde 
şid çocuk oyuncakları vanti- mamalarını sayın müıterilerime taniye ederim. 
latörler lüks lambalan. el ve Adreı : lzmir Kemeralta karakolu karşıtında N 
cep çantaları, traş levazımı, Asım Başakın. 

kampana marka listik pabuç •- ~·. ----•1
----... --. . ı Bırıncı Sınıf Mutahasaıı 

ları, şışe poraelon, alamiyom, 
ve mutbah eşyaları, karar- 1 Dr • Demir Ali 
maz çatal kaşıklar, ıizi şa- KAMÇIO\:iLU 
ıırtacak bin bir çeşid eşya Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 
ucuz ve yeni açılan Keme- 1 elektrik tedavisi 
ralt . caddesi Sıhhat eczanesi lzmir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 
karşısı YEKTA ERCIL'IN lılm!E•• liilmB-m:ms- ----• 

Peşin ve Taksit ile ISTANBUL PAZARIN
DA BULACAGINIZ . 

yek tanın çam kokulu ko.. En şık, en sağlam ve en ucuz elbise 
lonya ve esanslarını arayınız. diken Kavaflar çarşısında (35) No. da 

__ .__1!1!!!!!!!!!!!!~==~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111!!!!!! T E R Z i 
ft'mta>t Dr. F AHRI IŞIK Mıt!l~E .. ı En Büyük Hüner Kazım Şangüder 
il lzmir Memleket Hastanesi Rontken Müt ... !)a!s2 ı [;] Rakoru Kırmaktır 
8 RONTKEN VE ~ Hayatı ucuzlatmak inkıli-
fi bında ön a ak oJmak ve re· 
11 Elektirik tedavileri Vü ılır ~ koru kırmak için Bay Abbas 
B ikinci Beyler Sokak No. 29 l I:.LEFON: 2542 ~ Azeı 3 - 5 liraya aldığanız 
•'1.:llD Panama ipek yazlık Bayan 
ll'Ma~ct~Ert8mf.ı% ~Et;l~~E~c+l~~~~a~ şapkalarını son model ve hat-

s F E R I• D ti müşterinin arzu ettiği bış· 
• ka 11\0delleri 150 kuruşa sat· 
E C Z A G 1 BAŞ 1 maktadır. Ben bu fiyeti ve 

Yag""'. sız Kremı· ş•pkaıarı gördüğüm için ba· 
yanları ve Bayları menfaatları 
için ucuzluk rekorunu kıran 
Abbas Azer Üniversal Şapka 
Mağzasını görmeleıini tavsiye 
ederim. 

Adres: Balcılarda 191 No. Telefon: 3811 

Yalnız Türkiyode değil bil tün Balkan 
memleketlerinde, Iranda, Arabistanda ve 
Fransa ile logilterede en çok tutulmuş 

revaç bulmuş meşhur ( ARTİ ) maı kalı 
ALMAN kumaş boyalarını diğer b . yalara 
herhalde tercihan alınız. Çünkü: 

Gençleştirir - Güzclleıtirir 
Her yerde bulunur. 

MERKEZ DEPO:_ ŞIP'A ECZANESi 

Artı• boyası ile boyanan kumaı biç 
solmaz. 

A t • boyası ile boyanan r 1 kumaş terlediğiniz-
de çamaşırlarınızı boyamaz. 

A t • boyası; 400 gram 
r 1 sikletiode yün, ipek 

iplik, keten, floş ve karııık 
her cins kumaşı emniyetle •e 
kolayca boyar. 

Fiati 15 kuruş 
Toptancılara mühim iskonto 
yapılır. 

Telefon 
( 388~ ) 

Avrupanın en büyük terzi sanayi mek· 
tebioden diplomalı olduğu gibi Avru· 
pa ve Amerikada en çok rağbet ka
zaaan finiversal sistemini takib eder. 

İsmail Hakkı 
Pusmaz 

ölçü Yapımevı 
Baskü], Kantar, Ma
sa Terazisi yeni ve 
her nevi tamirat ka
bul edilir. 

Eski kasablar kolancılar 

numara 27 

Telefon 
2746 

... ~ ....... '41!!S™' ............... ~~~ ....... ~~~,_, 
-~·':'i•ı··;:·;ı•ı::ı ...... ~ .. ı:i•••·:·;ı11i.ia a:iiı~~~·n-d•' 
[•J 

' Elbise ve Manto 
f!' Mıraklılarına MIJdı 
(!lZabitan, Baylar ve Bayanlar 
[•!En müıkülpeaent müıterileri memnaa 

Weden hu firmayı unutmayınız , 
DJ Tüccar terzi (Türkpa.zarı lbrabim i!!1/ 
[~ı Karakat) bukere yeni mağazada zen gia çetidler. Term· 
[f, hanemizde bay ve bayanlar için ıon moda zarif ve pk 
f:ı manto, rob. tayyor. etek. bülu.z ve tovakar Zabitan ve 
'- ıivil elbiıe ve kapatlan iınl edilir. 
ı Muamelem peıin ve takıitledir. 
~]Bu ı6zlerin doiruluğunu anlamak için bir tecrlbe kllidir. 
fDiKKAT: Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12 

TELEFON: 3~76 



Tepecikte bir 
D yaralama e DGn ıece •••t yirmi birde 
r i Tepecik Çakar •okağında 

e ). Oıldlplli oğlu kasapb k yapan 
irı 326 doiumlu Davut, Sabri 

D i Ye birkaç arkadaıile e•de 
ıo nlu içip eilenirlerken Da

ac. nt ile aıker Sabri araıında 
ar bir afur kavğası çıkmııtır. 
91 Davud fazlaca sarhoı ol
D claiundan hiddetle dııarı 

1 pkmıı, Sabri evde kalmıı 
4 tliier arkadaılarile biraı da· 
dl· ha eilendikten sonra dağıl

' : clddarı sırada evinin kap111 
lı lntinde duran Davud bir el 

aillb • tmıı, çıkan kurıun 
dı Halkapı narda iıçi bulunan 

f l,tipli M uıtafanın aağ baca· 
~ jının kabasından yaralamıı 

•• Davud ıilihile birlikte 
zabıtamız tarafından derhal 
JakaJanmııtar. 

' ·~~-----
,Candan Tebrik 

Ve Takdirler 
8 Kızılay cemiyeti hakikaten 

ıefkat yuvasıdır. Vatandaı· 
lar hakkında gösterdiği ya· 

vı rarJar yazmakla bitmez. Ha
• airan ayı içinde birçok dis
.4 paaıerlerinde 2548 hastaya 
.. ktırmıı iliçlarını da para-

• ıaz vermiıtir. Baıların bulu· 
:ıa •an çok deierli ve faziletli 

t haıkanı B. Dr. Cevdet Fu
atJa ıayın arkada,larını can-

Ü ••• tebrik ve takdir ederiz. ---.. ---
Kavga 

Karııyakada so;uk kuyuda 
1830 ıayılı sokakta çocuk 
kavtaıından dolayı iki kadın 
.. tbafa, HÇ HÇa srelmek 
lıere iken yetiıen poliı me-
mura kendilerini ayırmış ve 
• birbirinizden tikiyetiniz 
Yarsa bayarun karakolun 
kapıları açıktır " diyerek 
m&tecaYiıleri men' e muvaf • 
falr olmuıtar. 

••• 
ICamplar 
Bugün Törenle 
lçılıyor 

Çilimıiz ve kansız çocuk· 
lana kuvvetlenmesi için ha· 
aırlanan iki kamp bugün tö· 
:realea açıhyor. Seçilen ço· 
caldar tamamea yerlerine 
•tmiılerdir. Baılarinda da· 

lmi doktor bulunacağı siiy· 
1eamektedir. _ ......... ··-· .. .,_,._ 

Teknik 

lahısıba BOrosu 
M. E. Çelebi 

(emiıçarıısı No. 3:telefon 3435 
Muhasebeye ait biltün it· 

hrinizi tam bir itimad ile 
evdi edebilirsiniz. 

• Blro, kanuna uygun ıe
fdlde ve muhtelif usullerde 

)luhasebe tesis eder 
Def ter tutar 

PJanço tanzim eder 
flesap tetkik, tasfiye 
:Ve ihtilafları halleder 

t llaDma Seli , 

Bir tayyare · faciası 
Roma 10 (A.A) - içinde hava kulübünün sivil pilotluk müdürü kaymakam Menghi ile 

Roma valisinin biraderi Prens Mario Colonna bulunan bir sivil tayyare Tiber nehrine düı· 
müı ve içindekiler ölmüıtür. •• 

Umumi Harpte Olenler 
Budapeıte 11 (Radyo) - Bir istatistiğe göre umumi harpte Almanlar 2,5 milyou 6lü 

4 milyon yaralı, Fransızlar bir buçuk milyon ölü 2 milyon yarah, lngihzler iki milyon 
elii üç milyon yarah, ltalyanlar bir milyon ölü bir buçuk milyon yaralı, Amerikalılar bir 
milyon ölO iki milyon yHalı vermişlerdir. 

Buna şaşkınlık alameti denir 
lstanbul (Hususi) - Suriyeliler siyaset denizinde pusulasız harekete başladılar. lskende· 

ruııun eHerinden gitmesini bir türlü çekemiyen Suriyeliler, Tarablus ve Lazkiye limanları· 
nın faaliyete getirilmesini istiyorlar ve bu hususta propağandalar yapıyorlar. lskenderun 
limanına karşı boykot yapılmasını istiyorlar. 

Fransızlarla iş birliei yapılaca~ 
Paris (Radyo) - Fransa hükumeti ile aramızda yeni bir iş birliği yapalacığt ve bu hu· 

susta ticaretimizin inkişafına çahıılacağı öğrenilmiştir. 

Beynelmilel Ga~etecilik Federasyonu 
Bern, 10 (A.A) - Samperi da heyeti umumiye halinde toplanen lsviçre matbuat cemi· 

yeti azaları şimdiki beynelmilel gazetecilik federasyonundan çekilmeğe karar vermişlerdir. 
Bu karasın verilmesine sebeb olarak federasyonun yüksek prensibi olan matbuat hürriye
tininfederasyonda iza bulunan diğer devletlerin büyük bir kısmında mevcut olmadığını ileri 
sllrmilşlerdir. 

Heyeti umumiye merkez komitesini münasip bir zamanda ecnebi matbuat te şekküllerile 
temasa geçerek müzakere yolu ile beynelmilel gazeteciler anlaşması vücuda getirmeğe me
mur etmiştir. 

Bu takdirde ı-azeteciler arasındaki münasebetler mesleki mtselelere inhisar edecektir. 

kolera felaketi 
Londradan doktor ve ecza gönderildi 

Londra 11 (Radyo) - Hindistanda devam etmekte olan kolera çok tehlikeli bir va:t.iyet 
almııtır. Hindistan• tayyarelerle ecza ve doktor gönderilmektedir. Günde ölenlerin adedi 
betyüzll bulmaktadır. 

Yafada bir bakkal dükkanı berhava oldu 
10 kişi ölü ve birçok yaralı var 

Budapeıte 11 (Radyo) - Kudüsten bildiriliyor Filistinde bazı Yahudi :kadınları gizlice 
evlere bomba dağıhrlarken yakalanmışludır. 

Yafada dün bir bakkal dükkanında anide bir infilak olmuı ve2 bakkal dükklnındaki 
mahzende gizli olan yirmi sandık cephane patlamııhr. infilak neticesinde 10 kiti ölmüştür. 
ve b1r çok ta yaralı varılır. 

• • • 
iki Bin Japon Askeri imha Edildi 

Şaoghay 11 (Radyo) - Sarı•ehir civarında dün Japon ve Çin askerleri arasında beş 

saat devam eden bir silnğü muharebesinden sonr nehir kenarında ııkııtmlan iki bin Japon 
askeri kimilen imha edilmiştir. 

Kendisine 
Kızını vermiyen adamı 

Öldürdü 
Balıkesir (Hususi) - Mer· 

keze bağlı Bakaçak köyün· 
den 18 yaşında Mchmed a-
dında biri uzun zamandanbe
ri Hasenın kızını ıevketmek· 
tedir. Birkaç defa kızı ba· 
basından iıtemişse de, baba
sından iıfemişse de, babası 
ba izdivaca razı olmamıştır. 
Geçen glln Mehmed, Hasa· 
nın tarlada orakla meşgul 
olduğu ıırada, yanına git-
miı ve arzusunu tekrarla· 
mııtır. Hasan bu sevdadan 
vazgeçmesini ve kızı katı· 

yen kendisine vermiyeceğini 
tekrarlayacayınca gözü ka
raran Mehmed, tabancasını 
çekerek atmıt yaıındaki ih· 
tiyarı aldllrmtıştür. Katil ya· 
til yakalanmıı ve adliyeye 
teallim edilmiıtir. 

Asılsız Bir 
Haber 

Ankara, 10 (A.A) - ls
tanbulda intiıar eden Türk
iıe Post rgazetesinin 18 ta· 
rihli ve 141 numaralı nüı· 
basında mahreci Tokyo olan 

Kültürpark 
- Baştarafı 1 incide -

süzdükten sonra: Belediye 
reisimiz Dr. Behçet Uz'Ja 
fuar mimarı, ve baş mühendis. 

Arhk yanındakilerin kim· 
ler olduğunu öğrenmiştim .. 
geziyorlar, konuşuyorlar ya· 
vaş yavaş sokulark kulak 
veriyorum: Temmuz nihaye· 
tine kadar biteceğini müj· 
liyorlar .. Bir an içinde yü· 
zllnde ki düşünce hatları 
yerlerini neı'eye terkediyor· 
lar. Oyuncağını bulan bir 
çocuk gibi sevinçle oradan 
ayrılan sayın "Uz,, u ne ya· 
zıktır ki geriden uzun uzun 
tetkik imkinını bulamadım. 

Otomobil onu çoktan iş 
mabedine götürmüştü. 

M. Zeki Çift 

bir telgrafta Tokyodan Mek· 
keye kadar imtidat eden 
mıntakadaki Müslümanların 
anti komintern birlik yaptı· 
ğından bahsederken Türki· 
yeni bu teıekküle dahil ol· 
duğuna dair haberin tama· 
mile asılsız olduğunu Ana
dolu Ajansı beyana mezun· 
dur . 

Metruk emval 
Taksitleri 

Ankara (Hususi) - Hazi
nenin taksitle sattığı metruk 
emvale aid borclunun 15 se• 
ne müddetle tecili hakkında· 
ki kanun bu günlerde Res· 
mi Gazetede neşredilerek 

meriyete konulacaktır. 
Kanunun neşrine ait for· 

maliteler ikmal edilmek üze· 
re bulunduğundan, bu mu· 
ameleler bitinceye kadar 
borçlann sıkııtırılmamaaı Ma
liye Vekaletince alakadarla· 
ra bildirmiştir. 

Bugünkü 
Cerrahinin 
Babası 

Bugün kil cerrahinin baba. 
sı diye tanılan John Hunter 
1793 yıhnın 22 birinci teıri· 
ninde bir klise medhalinde 
gömülmüş, elli yıl sonra da, 
ondan bakiyei izamı çıkarı· 
larak logiliz meşhurlarının 
gömüldüğü, Veatminster Ab
bny' e defnedilmiştir. 

11 TEMM11Z 

Kurbağa tekniği 
Karşıya belediye banyosu 

çok sefalı oluyor. Dün bir 
müddet havuzda yüzenleri 
seyrettik. Çocukların ve 
gençlerin takla ahşları, de· 
niz içinde şakalaşmaları cid
den güzel.. sıcak günlerin 
harareti ancak "denizle tadil 
edilebilir" faidesini görenler 
soluğu burada alıyorlar. 

Bunlar arasında bir zat 
dikkat nazarımızı çekti. Kim· 
dir ? Diye sorduk : Bay N. 
dediler. O, tavlada da ı•m· 
piyonmuş amma parmak 
oyununda emsali olmadığı 
yüzücülükte de müstesna 
imiş ! Kendisine bu yüzmeyi 

nerden öğrendin ? Diye so rul
duğu zaman, şöyle kaşlarını 
kaldırdı, çehresine bir ciddi
yet verer~k, anlatmağa baş· 
ladı : 

- Ben, dedi. Uzun zaman 
Karaburunda oturdum, orada 
denize devam eder, kıyılarda 
bulunan kurbağaları inceler 
ve onların yüzüşlerine dikkat 
ederdim. 

Bir arkadaş kahkahayı 
bastı, yahu dedi, bu kadar 
atma denizde kurbağa olur
mu? O, istifini bozmadan 
hafif tebessümle şu cevabı 

verdi: 
- Azizim, dinliyen ı6yli· 

yenden arif gerek, deniz ke
narında bir de çay vardı, 
onu söylemeğe lüzllm g&r· 
memiştim. 

Hülisa, devrilen çamı ıe· 
ne yerine diktiğinden hikl· 
yesinin alttarafını antlatmıya 
başladı : 

- işte ben, dedi. YBııne 
teknij'ini o kurbağadan al• 
dım. 

Hakikaten bu Bay ytııer· 
ken tıpkı bu hayvanı taklit 
ediyor. Bacaklarını yanlarına 
açarak öyle yüzüşüvar ki •..• 

Yalnız kaplumbağa gibi ye· 
rinde sayan bu arkadaıa : 

- Çok iyi azizim ba tarı
da yüzmek kurbağa te .. kni
gine uyğun görllnüyor amma 
sür'Rt az. 

Dedileş. O, gene ıu ce
vabı verdi: 

- Yüzmenin tam bam 
teline bastıniz : Denizde yllz· 
mek esasen kanı yerinden 
oynatarak onun cereyanını 

ağır, ağu temin etmektedir. 
Gene kahkahalar ortalığı 

çınlattı. 
H. T. 

Halimağa Çarşısı Dün Büyük 
Bir Tehlike Geçirdi 

Dün akşam Halimağa çar· 
şısanda Meyveter gümrüğü 

sokağında ki Pirinç hanında 
tüccardan Arditinin kiracısı 
bulunduğu 1 sayılı üzüm 
boyama ve temizleme ima:lit· 
hanesinden çı k an ateı anide 

de büyümüı ve etrafa sar
mak istidadını göstermişsede 
beran uyanık duran fedakir 
itfaiyemizin aldığı sıkı bir 
tedbir sayesinde ateş cenber 

içine alınarak mülhit bir fe· 
ilkelin önüne geçilmiıtir. 

Deponun içinde bulunan 
eşya ve malzeme holveçya 
sigorta şirketine otuz bin 
liraya sigortalıdır. Bina ıi· 
gortasızdır. Zarar bin beıyiiz 
liradır 

Saatlarca ateıle mücadele 
eden itfaiye kumandaaımıı 
ve neferlerini candan takdir 
ederiz . 

Türk - Fransız Dostluiu 
11Journal des Debats., Pa- : nizdeki muvazenin takviyeai-

ria gazetesinde M. P. Bernus ne matuftur; bu anlatma, 
diyor ki: şarki Akdeniz muvazenesini 

Bu anlaşma büyük bir ihlal etmek iıtiyenlerin gay· 
memnuniyetle karşılanmalı· retlerine mini olacaktır. San· 
dır. Kiinatın bugünkü vazi- cak meselesini taaviye ede· 
yeti ıçinde h•sıl olmuş bulu· cek; Fran11, 1 ürkiye ve Sa• 
nan ve Türkiye ile lngiltere ıiye arasındaki münaıebet-
arasındaki bağların kuvvet· leri metin esaslarına biaa 
lenmesiyle tahkim edilmit eyleyecek olan anlaımalar 
olan anlaşma gayet iyi te· Fransa ile Türkiytı arasında 
sirlerde bulunacaktır. bir dostluk muahedeıile taç-

Bu anlaşma Şarki Akde· lanmıştır. 

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

Bir Hizmetçi 
Milyoner oldu 

logiliz zenginlerinden biri, 
uzun müddet yanında çalııan 
ve kendisine büyük iylikleri 
dokunan ev bekçisi kadına, 
öldükten sonra 6 ev, ve bir 
buçuk milyon lira bağışlan· 

mıştır. Aldığı 40 lira aylıkla 
geçinen kadın, şimdi milyo· 
nerJer sırasına geçmekle be-
raber, efendiıinin hatırasını 

taziz etmek için, onun en 
sevdiği evini bir kiliıse hali· 
ne getirmiı ve orada yaıa· 
mağa başlamıştır. ---.. ·-----
Kaymakamlar 
Kon2resi 

Kaymakamlar kongresi ya· 
rın Valimiz 8. Fazlı Güle· 

Kara Kiri Ne 
Demektir 

Japonlara mahsus ve ade
ti milli bir mahiyeti olan 
intihar usulildiir. Bir zaman
lar, mecburi idi. Bu usiil 

1868 de kaldmlmıı. fakat 
daha bili birçok Japon asil
zadeleri ve askert unsurları 

tarafından her hangi bir ıe· 
refıizliğe karşı tatbik olun
maktad1r. Kelimenin manası, 

karnı keserek deımek de
mektir ve Hara Kiri yapan
lar karınlarında haçvari iki 
yara açarlar. - -
çin başkanlığında viliyette 

teplanacak bilhaaaa zirai kal· 
bınma ve hayvan yem mese
leleri görüılllecektir. 
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