
Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: İzmir ikinci Beyler sokağı 

Abone şartlan: Seneliği 700, altı aylığı 400 kuruş 
Resmi ilanlar için: Maarif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
~l~ANADOLU)M~b~~;;-~ 

Yıl : 4 - N o : 963 Telefon: 277 6 

• ULUSAL 

İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Perşeme - 1 Nisan 1937 

•- Başbakanımızın 
Belgrad seyahatı sulha 

.; 

matuf tur ve bir dostluk 
tezahüründen ibarettir. 

--~~~~~------~~~~ 
Fiati (100) Para 

Alman yanın Yeni Siyaseti: Sulhperveranedir 
Almanya, Avrupa kuvvet 
müvazenesinin lehinde 

olmadığını anladı 

Bir çeşit pul 
Belgrad, 1 (Radyo) - Ma

yısın birinden itibaren Ro
manya, Çekoslovakya ve Yu
goslavyada bir çeşit posta 
pulu kullanılacaktır. 

••• 
Gümrük anlaşması 

yapacaklar 
·-·-· 

namına Birlesik Amerikanın, Avrupa sulhu , .. . 
gormesı İngilterenin silahlanmasını lazım Belgrad 1 (Radyo) - Yu·· 

goslavya- Bulgaristan arasında 
yakında bir gümrük anlaşması 
yapılacaktır. 

Berlinde endişe uyandırdı 

Bay Baldvin saraydan çıkarken 
Paris 1 (Radyol) - Fransız ınanmış ve bu suretle mua

gazeteleri Almanyanm Lokarno hede ve statokoları dinleme
ve Versay muahedelerini yırt- mek siyasetini takibe başla-

tığı zamana nisbetle çok sakin mıştı. . 
bir vaziyet aldığını kayda şa· Habeşistanın Italyanlar tara-
yan görmektedirler. fından yotulduğu bir sırada 

Nazi Almanyası, kısa bir muvaffakiyet ile tatbik edilen 
zamanda muazzam bir kuvvet bu siyaset, Çekoslovakya ve 
vücude geldiğini görünce Av- İspanya hakkındaki müfrit 
rupa karışıklığından kafi de- düşünce ve emeller yüzünden 
recede istifade edileceğine bugün akamete mahkum ol-

---~~----•~•~• 1--. .. --~~--

Protestolara rağmen va-
purlar tevkif ediliyor 

-· -· ihtilalciler Madrid önünde bü
)'Ük harplere hazırlanıyorlar 

Paris, 1 (Radyo) - İhtilal- Londra, 1 (Radyo) - lhti-
cilerin, Madrid civarında bü- lalcilere aid harp gemileri, 
Yük taarruzlar hazırladıkları ve lngilterenin protestolarına rağ-
bu taarruzların mukaddemesi men dün, Cebelüttarıka giden 
olmak üzere dün tayyare faa- lngiliz vapurlarından Porterol 
liyetine geçtikleri söyleniyor. adındaki yolcu vapurunu tev-

Belcika Kralı , 
Stoyadinoviçe nişan 

gönderdi 

_,_,. . 
Belçika kralı Leopold 

Belgrad 1 (Radyo) - Belçi
~anın Belgrad elçisi, bugün 
.aşbaka.ı bay Stoyadinoviç'i 
~Yaret ederek Belçika Kralı . 
t a Majeste üçüncü Leopold 
arafından teberrü edilen Leo· 

Pold · · · B ·· nışanını vermıştır. u mu-
tıasebetle bir de nutuk irad 
etıniştir. Bu nişan, Belçikanın 
en bü .. k . d yu nışanı ır. 

kif etmişler ve araştırmalarda 

bulunmuşlardır. 

Bundan ba§ka bir , Fransız 
~vapur~datevkif edil~iştir:- -

Belgrad 1 (Radyo) - Muh

telif memleketlerden nasyona· 

listlere mühim miktarda zehirli 

gaz geldiği bıldirilmiştir. Tet· 

van şehrinde çıkan ihtilalde 

nasyonalistler mühim muvaf

fakiyetler elde etmişlerdir. 
Nasyonalistler aleyhine hazır· 

!anan kompilo faillerinden 150 
kişi hapis ve 50 kişi kurşuna 

dizilmiştir. General F ranko, 
İspanyol Fasına gitmiştir. 
----ı--. .......... ---

Ziyaret 
Belgrad 1 (Radyo)- Alman

ya'nm Belgrad elçisi, Yugos
lavya başbakanı Milan Stoya · 
dinoviç'i ziyaret etmiştir. ..... 

Türkkuşu 
lzmire iki planör 

gönderiyor 
Ankara, 31 (Hususi)- Türk

kuşu izmire iki planör zön
dermi e karar 

muştur. 

İngilterenin fevkalade silah
lanması Almanyanın' ve İtalya· 

baları ltalya ve Almanya'da 
yoktur. 

Bu gayri müsaid vaziyete 
nın da ayni şekilde hareketi 

ile mukabel~ görmüştür. İngi· 
Birleşik Amerikanın da "lngil
terenin silahlanma faaliyetinin 

lizlerin en müsait bir tahsisat Avrupa sulhu için en büyük 

ile yapılan teslihatını Fransa· garanti" olduğu hakkındaki 
nın da ayni şekilde bir hare· kanaati kuvvetlenmiş ve Al
keti ile takviye edilince İtalya manya müfrit ve ihtiraslı siya
ve Almanya' da vaziyet değiş- setten vaz geçmeğe mecbur 
miştir. Çünkü İngiltere ve Fran kalmıştır. 
sanın çok kuvvatli mali men- Devamı 4 üncü sahifede ----------. ........... 
Bir Hind ticaret şirketi Ha 
beşistandan koğuluyor --. . -

lngiltere Italyanın bu kararını 
şiddetle protesto etmiştir 

Adis-Ababadaki istasyon binası 
Roma 1 (Radyo) - Habe- İtalya hükumetince kararlaştı· 

şistanın birçok büyük şehirle- rılmış ve şirketin merkezine 
rinde şubeleri olan (Mehmed o suretle tebligat yapılmıştır. 
Ali) firması altındaki Hind Son haberlere göre, İngil· 
ticaret şirketinin tatili faaliyet tere Hariciye nezareti bu 
etmesi, ve on gün içinde Ha- kararı şiddetle protesto et-
beşistandan uzaklaştırılması, miştir. 

-------------~~~·~··~···-~ .... ·----~-------
Lindberg Temmuzıla 

~.Dü;-A.tinaya,vardı İnönü kampı ikinci 

Bay Lindberg 
Atina, 1 (Radyo ) - Meş-

hur tayyareci kolonel Lind
berg, karısile birlikte dün 
buraya gelmiş ve Tatoy tay
yare istasyonuna inmiştir. 

Lindberg, bugün gayri ma· 
lum bir semt için buradan 

devre faaliyeti 
Ankara, 31 (A.A.) - İnönü 

kampının Temmuzda başlıya
cak olan ikinci devre faaliye
tine hazırlık olmak üzere Türk 
Hava kurumu genel merkezi 
İstanbul, İzmir ve Bursada 
açılmış olan Türkkuşu şube
lerine ameli çalışmalarına bir 
an evel başlamaları için bu
günden itibaren muallim ve 
planör göndermeğe başla
mıştır. 

Bursaya dört planör, Ada
naya 5, İstanbula 3, lzmire 2. 

Bursaya: Abdurrahman, Ek
rem, Rüstem; Adanaya: Fikri, 
Mehmed, Cemal Uygun; İstan

ibula: Alaeddin, Cemaleddin, 
Selçuk; İzmire: Hüseyin, Hik
met, Bölge. 

Temmuz başına kadar ta-

Mısırda siyasi ihti· 
ıatıar baş gösterdi ------IJ!uhalif partiler liderleri,' .başba-
f kanın davetine~icabet etmediler 

Nahas paşa Mısır 
Kahire (Hususi ) - Mısır 

Darülfünun talebesi ve Cami
ülzher talebesi Mısırın istiklal 
mücadelelerine iştirak ederek 
siyasi hareketlere alışmıştır. 

Mısır yüksek mektepleri ta
lebesiyle mezunları (Mısır genç
liği) adı ile bir de teşkilat 
sahibidirler. 

Mısır gençliğinin lngiltere 
ile muahede yapılmak için 
(Vatani birlik) cephesinin teş
kilinde ve binnetice Mısır

İngiltere muahedesiyle Mısır 
istiklalinin kazanılmasında fay
dalı bir amil olmuştur. 

Bazan da gençlik aşırı ha· 
rekat ederek asayişi muhil 
addedilecek hadiseler çıkarmış 
veasılasayişi;--ın-ahzurlu 
tarafı olarak fırkalar bunları 

istismar etmeğe teşebbüs et
mişlerdir. 

Şimdi Mısırda muahedenin 
tatbikatı ve bu arada kapitü-

Bay Delbos 
Dün uzun uzadıya 

izahat verdi 
Paris, 1 ( Radyo ) - Dün, 

Eliza sarayında reisicumhur 
Bay Lebrunun riyaseti altında 
vukubulan içtimadan sonra 
resmi bir tebliğ intişar etm!ş-

Bag Delbos 
tir. Bu tebliğe göre, hariciye 
nazırı Bay Delbos, ispanya 
kontrolu ve Yugoslavya·Italya 
paktı hakkında uzun izahatta 
bulunmuştur. 

ler, muvaffak olanlar yapıla
cak seçimden sonra lnönüne 

talebeleri arasında 

1 
lasyonların ilgası meseleleri 
vardır. 

Veft fırkasına mensup olan 
IMıs;r-hükumeti Hariciye Ve-· 
ziri;-Akvam--C~miyeti katipti-· 
ğine Mısır misakının birinci 
maddesi mucibince! daima ta
ahhüdatına riayet etmiş oldu~ 
ğunu ve Akvam Cemiyetinin 
silahlanmıya müteallik nizam
larını kabul ettiğini ve bütün 
şeraiti haiz olduğunu beyan 
ederek Akvam Cemiyetine ka
bul edilmesi için notasını gön· 
derirken bu işi daha evvel 
Mısır' daki bütün partilerle mü
zakere ederek ittifakla ve el 
birliğile hareket etmeğe teşeb
büs etmişti . 

Mustafa Nahas paşa dave
tine muhalif fırka reisleri ica
bet etmediler. 

Ve (Başka işleri, muahedenin 
dahili işlere ait kısımlarıkı bize 
sormadı ki şimdi yalnız bunun 
için istişareye gidelim) yolunda 
istinkaflarının sebebini anlat
mak istediler. Nahas paşa da 
muhalif partilerin parlamento· 
da ve ayandan azalan vardır. 
Her iş orada kendilerine arz 
edilmektedir yolunda mukabe
le etti. İşte bu sıralarda işe 
talebe de karıştı . 

Ezber camiinin geniş saha· 
sında hatipler (kapitülasyonla
rın ilgası için hitabeler irad 
ederken araya (muhtdit tahsil) 
ve saire gibi bir takım mese
leler de girdi. Hükumet, polis 
ve askerle inzibati tedbirler 
almağa mecbur oldu. 

Muvafık ve muhalif partilere 
mensup talebe ağız kav~asın
dan sonra sopalarla da döğüş
meğe başladığından dağ·ıdıldı. 
Birazı da yaralandı . 

Ezberdeki yabancı talebe 
bitaraflığı muhafaza ettiler. 

Hükumet talebenin böyle 
işlere müdahalesini menetmiş, 
parlamento idaresinde talebeye 
böyle vazifeler düşmediği bil-
dirilmiş, aksi halde buna karşı 
tedbir almağa mecbur kalaca
ğını ilan etmiştir . 

Mısır gazeteleri ve komşula
rın gazeteleri talebe döğüşme
sini tasvip etmiyorlar ve tale
beyi siyasi maksatlarla bu yol
da istismar edenle · 



- Hiçbir şey &öylemedi. 
Ancak yüzünde memnuniyet· 
'5iılik alfümi göstermiş ve çeh
resi lütfü nezaketten, infial ve 
hiddete tahavvül ve tebeddül 
etmişti. Onun korkunç çehre
~jnj ilk defa olarak o gün 
görmü~tüm. 

- Kacası ne demişti. 
-. Zannedersem arabada 

bulunan kadına dikkatle ba· ı 
kamamış, lakin hakikati öğre· 
nince yani kendi familyasına 

benz~diğini anlayınca pek bo
zulmuştu. 

- Arabanın nereye gitti· 
ğini anladın mı? 

- Evet, araba bu cadde
den geçerek Gülümbos cadde
sine vasıl oluncaya kadar ar
kasından gittim. Sonra 75 nu· 
maralı caddeye iirince kay
boldu. Beu de işimin başına 
döndüm. Maamafih bu ane 
kadar merkume ile madam 
Minastonun arasındaki benze· 
yişe hayranım. İşte bu vefat 
eden ve ölümün dehşetli pen· 
Çesine uğramış olan zavallı bi · 
çarenin benzerini o gün göı • 
müştüm; bakınız, öldüğü halde 
gülüyor zannedersiniz, 

- Kimbilir; belki bu ölen 
madam Minastodur. Maksadı 
kendisine çok benziyen bu ka· 
dını öldürmekle takipten kur· 
tulmak istemiştir ve belki de 
beni burada meşgul ederek 
şeriki mel' aneti olan Krose
rin firarını mümkün kılmak is
temiştir. 

Karter, asabi ve hiddetli 
olarak söylenirken mühendisin 
yazıcısı ve vekili olan zat içeri 
girdi. Cesedi görünce elemli 
bir halle ; 

- Hey Allahım nedir bu 1 
Kimi görüyorum? 

Karter sordu : 
Bu kadın kimdir? 

- Madam Minasto'dur. 
- Mühendisin ikametgahı 

nerededir? 
- Santral Park meydanı· 

nın garp tarafında kain birin· 
ci sokakta iki numaralı ha· 
nedir. 

- Şimdi Mister Minasto 
nerededir? 

- Elbanidedir.~Bugün öğ
leden sonra avdet etmesi kuv· 
vetle muhtemeldir. 

- Tabii şimdi evinde hiz
metçileri vardır. ·Mister Mi· 
nastona zaman avdet iedece
ğini sana söylemedi mi? 

- Hayır! Ancak meclisten 
çıkınca saat on birde bizim
konuşacağını söylemişti. 

- Hayır! Ancak meclisten 
çıkınca saat on birde bizimle 
konuşacağını söylemişti. 

- Şimdi saat on buçuk· 
tur. Sana emir ediyorum. 
Telefon tönünde bekle. Mu
maileyh seni çağırdığı zaman 
derhal bana haber ver. Sakin 
kendisine birşey söylemezsin 
zira, bu fena havadisi en ev· 
vel kendisine ben haber ve· 
receğim anladın.;;.Lmı? Yalnış 

hareket etmiyesin ha .. 
- Emredersiniz. 
Kartert hemen çıktı. Dok· 

tor ve muavinleri cesedin 
muayenesini ve ikmalile rapor· 
]arının tanzim ve itası için 
orada kaldılar. Katip de, Kar
terin emri üzere telefonun 
önünde ayakta bekliyordu. 

· esadüf 

-·· _:a: d"* 

cereyan ettiği halde mühendi
sin ikametgahında bulunanlar 
vukuat mezkfıreden hiçbir şey 
bilmiyorlardı. 

Karter, mühendisin ikamet· 
gahına varınca kapmın zilini 
çekti. Hizmetçi kız kapıyı 

açarak mumaileyhi görünce ve 
Minasto ile görüşmek istedi
ğini zannederek: 

- Mister Minasto o da 
değildir. 

Dedi Karterl 
Mister Minastoyu de~il, ma

dam Minastoyu görmek isti· 
yorum. 

- Daha şimdi uykudan 
uyandı, yatağında oturuyor. 
Kendisinden ne istiyorsunuz? 

- Kendisile mühim bir 
işim vardır. 

- Pepala. Ziyaret :kartınızı 
veriniz, maamafih sizinle bu 
saatte görüşmek arzusunda 
bulunup bulunmadığım bil
mem .. 

Karter bu gayri memul ha· 
bere karşı şaşırmış kalmıştı. 

Sabahtanberi gördüğü işittigi, 
dinlediği ve düşündüğü şeyleri 
hizmetçi kız alt-üst etmişti. 

- Nasıl? Madam Minasto 
bu gece burada mı yatmıştır? 
Şimdi mi uyandı. 

- Herkesin uyuyup uyan
dığı gibi madam Minastonun 
uyanmış olduğunu söylersem 
nazarı dikkatı celbedecek ne 
vardır? 

Karter, sükunetle cevap 
V"rdi! 

- Hakkmız vardır. Neza· 
ketli küçük matmazel, yalnız 
madamdan, beni kabul etme
sini rica et, işte ziyaret va
rakası. 

Hizmetçi kızın gözü Karte· 
ri görür görmez irğildi: 

- Meşhur Mister Karter 
sen misin? Kız, kendisile 
sözü biraz uzatmak istiyerek 
yüzüne lütfü nezaketle güldü. 

Karter, kızla eğlenmekten, gü

lüp oynaşmaktan mazurdu. 

Çünkü arkasında bıraktığı 

bunca mühim ve müstacel 

işler dururken latife edecek 

ve aşk dakikaları yaşatacak 

zaman değildi. Maamafih elile 

kızın yüzünü okşıyarak ve gü
ler yüzle: 

- Rica ederim, güzel kü-

çük matmazel yukarı çık. Ma· 

dama benim geldiğimi haber 
ver. Çünkü onu şimdi gör
mekliğim icap ediyor 

Hizmetçi elinde kart bulun
duğu halde yukarıya çıkarken 
Karter dahi kızın haberi ol
madan arkasından çıktı. Kız, 

madamın bulunduğu odanm 
kapısı açıp içeri girdi. Kapıyı 
da açık bırakmıştı. Madam, 
karyola içinde arkasını kapıya 
çevirmiş olduğu halde çayını 
içiyordu. Hizmetçi, kartı ma· 

· dama vermiş ve Karter ismini 
okuyunca hiddetle: 

- Kimdir bu Nikola Kar· 
ter, ne istiyor? Zevcimin bu
rada olmadığını kendisine 
söylemedin mi? Beni değil, 
Mister Minastf)yu görmek is
tiyor. 

- Karter, seslen İnis'in ta 
kendisi olduğunu tanımıştı. 

Hemen içeri dalarak madamın 
önünde durdu, gözlerini göı· 
lerine dikerek keskin bir na-
zarla : 

1 Nisan 937 
(Ulusal Birlik) 

Merinos koyunlar1 için Do torların en çok 
yeni teş~bbüsler korktukl r· nedir? 

Hükumet, bu hususta Almanya . . -~- . A • 

k 1 k •tt•h d·ı 1 t Tedavılerın esasını, ılaclardan zı., oyuncu u ı ı a ı e an aş ı _, . k :1 _J yaae ınanç teş ı eaer 

Merinos koyunları 
Ziraat Vekaleti, Almanya- kuzusu yetiştirmek üzere ter-

dan beherini 300 liraya yakın tibat alınacaktır. Bu miktar, 
bir para mukabilinde getirt- beşinci sene sonuna kadar 
mekte olduğu Merinos koçla- gittikçe artacaktır. Merinos 
rının ihtiyaca yetmediğini ve mıntakalarındaki, halk, sunl 
damızlıkların hepsi Almanya- tohumlama işlerinden çok 
dan getirildiği takdirde iklim memnun bulunmaktadır. Ge· 
değiştirme dolayısile telef ola- çen yıl tohumundan faydalı 
cağını düşünerek Alman ko· neticeler alan kö1 lü, koyunun 
yunculuk ittihadile bir anlaş- aşılanması İçin baytarlara baş 
ma yapmıştır. vurmaktadır. 

Bu anlaşmaya göre, Alman - -- • 0 • ----

koyunculuk ittihadı Karaca· yeni y 1 
bey Merinos yetiştirme çiftli-

ğine saf kan 500 baş et ve bu·. tçesı" 
yapağı Merinos koyunu gön· 
dermiştir. Memleketimizde ye· 
tiştirilecek bir kısım koçlar 
bu sürü içinde doğan kuzu· 
lardan seçilmektedir. Mükem· 
mel surette yetişmekte olan 
bu kuzularla şimdilik Merinos 
mıntakası ayrılan Bursa ve 
Balıkesirin Manyas kazası hu
dutları içinde Merinos cinsi· 
nin üretilmesi işine devam 
olunacaktır. 

Ziraat Vekaleti, Merinos ye
tiştirme işlerinde koçlardan 
olduğu gibi sunl tohumlama
dan da iyi netice almaktadır. 
Mayısın on beşinden haziranın 
on beşine kadar Karacabeyde 
suni tohumlama için. bir kurs 
açılacaktır. Bu kursa 300 bay
tar ve 30 küçük sıhhiye me
muru gönderilecektir. Vekale: 
bunların harcirahlaını bulun
dukları yerlere gönderınek 
üzeredir. Kursa ait bütün alet
ler ve sair malzeme tamamile 
hazırlanmiştır. Bu kurstan ye· 
tişecekler, açılacak 30 istas
yonda suni tohumlama işlerini 

Devlet yeni yıl bütcesini 
hazırlıyarak Kamulaya sundu. 
Bu bütcemiz geçen yıla naza
ran 17 milyon lira f azLsiy!e 
229,676,000 liradır. Bunu al· 
tın olarak hesap edersek aşa
ğı, yukarı 23 milyon altın lira 
eder. Osmanlı padişahları 

devrinde devletin nüfusu 30 
milyondan fazla olduğu za· 
manlarda bütcelerimiz 30 
milyon altını aşamazdı O za
man şimdiki gibi büyük işler 
başaramazdık ve başardığı· 

mız büyük işlerden devlete 
varidat gelmez; bütün · parayı 

halktan ve daha ziyape köy
lüden alırdık. Şimdi devlete 
en az vergi verenlerimiz köy· 
lülerimizdir ve devlet varida-

tının çoğu gümrüklerden, in· 

hisarlardan, demiryollarından, 

limanlardan, çıkan mallarımız
dan alınıyor. 

Bütcenin en mühim mas· 

rafı yurdu koruyan orduyadır. 

Kara, Hava. Deniz ve imala· 

tıharbiye ve haritacılık gibi tatbika başlıyacaklardır. 
Bu yıl toh:.ımlardan 60 bin bütün askeri işlerimize bu yıl 

kuzu alınacağı tahmin edil- 64,430,635 lira harcanacak. 

mektedir. Sun'i tohumlamada 
memleketimizdeki mevcut şar
lara göre yüzde yetmişe ya
kın muvaffakiyet hasırolmak· 
tadır. Geçen yıl yüzd.e 60 
bir netice alınmıştır. 

Gelecek yıl Merinos çalış
ma mıntakasına Balıkesirin 
diğer kazaları ve Çanakkale 
vilayeti de sokulacaktır. 60 
bin yerine 120 bin Merinos 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
İzmir · Birinci beyler ~okağı · 

Elhamra sineması arka sında 

No.: 55 

Telefon: 3479 

Bütün bu paraların içinde 
askerlerimizin yemesi, içmesi 
giyinmesı, silahı, cephanesi, 
top tüfeği, zırhlıları, tayyare
leri, tankları, hayvanları, mo
törleri ve bütün malzemesi 
dahildir. 23 buçuk milyon li· 
ra jandarma, polis ve idare 

' memurları maa5 ve masrafla· 
rına, 6,5 milyon lira sağlık 
işlerine. 12,5 milyon ·lira kül
türe, 15 milyon lira bayındır
lığa ayrılmı{tır. 

Geıi kalanları da 54 milyo· 
nu eski borçlarımızla yeni 
yaptırdığımız şimendiferlerin 

masraflarına olmak üzere dev
letin diğer halk hizmetlerine 
sarf edilecektir. 

Ceza gören esnaf 
Belediye tenbihatına riayet 

etmiyenlerden bazı esnaf, be
lediye encümenine verilen 
raporlar üzerine nakti çcza-

İngiliz doktoru, mecmualar· bebini anlamıyarak kızarlar. 
dan birine yazdığı bir maka· Fakat bakını~ vaziyeti nasıl 
lesile, doktorların en ziyade izah ediyorlar. 
korktuğu şeyler neler olduğunu "- Adamın biri bir gün 
anlatırken böyle bir mütalea bana gelerek kendisini muaı~ 
ileri sürmektedir. zep eden bir öksürükten kur-

* tulması için ilaç istedi. Bir 
* * Bu doktor, kendisine bazı şişe ilaç verdim. iki ay sonra 

şantaicı hastaların geldiğinden gene geldi. Ayni çeşit öksü· 
ve en çok onlardan çekindi- rükten şikayet ediyordu. Ev· 
ğinden bahsediyor. Bununla velce verdiğin ilacın kendisine, 
beraber, mesleğinin hakiki herhalde yaradığını, bu defa 
eri bir doktor için, bu da bir da kendisinin müsteit olduğu 
mesele teşkil etmez ya.. bir öksürüğün tazelendiğini 

Bakınız nasıl olmuş. Günün söyliyerek eski ilacı yeniden 
birinde bir genç kız, bu dok- ve.rdim. Bir iki ay sonra, ayni 
torun kabinesine gelmiş, mu- şey tekrar etti. Sonra haber 
ayyen bir hastalıktan bahset- aldımkl, kendisini veremden 
miş, doktor kendisini muayene muztarip olduğu için bir sa· 
etmiş, lazımgelen ilaçları tav· natoryoma yatırmışlardır. Şim· 
siye etmiş.. Bunların netice· di bundan ne mana çıkıyor? 
sinde artık hesabı görüp git· Yaptığımız tahkik netice· 
mek lazım değil mi sinde anladık ki bu hasta, 

Görünüşte öyle... Fakat benden başka iki doktora 
bizim kız, yerinden kımılda- daha gidiyormuş. Üç doktor 
mıyor, garip garip doktorun da öksürüğün ehemmiyetini 
yüzüne bakıyormuş.. takdir etmeğe fırsat bulma· 

Az sonra birdenbire şunu dan ayni hataya düşmüştük: 
demiş: Eğer bu hasta, muntazaman 

- Eğer bana şuracıkta on ve ayni öksürükle yalnız biri· 
sterlin vermezsen, senın ıçın mize haftada bir, yahut orı 
"üzerime hücum etti,, diye günde bir gelseydi, daha et• 
haykırırım. Herkesi buraya raflı bir muayene yapabilecek 
toplarim. Rezil olursun. ve meselenin esasına vakıf 

Doktor derhal kapıya koşu· olabilecektik. Fakat vizitele· 
yor. Ardına kadar açıyor. rinin arasındaki bu uzun fa· 

- Haydi ~ diyor. Avazın sılalar dolayısiyle, müzmin bir 
çıktığı kadar bağır. Bakalım şey olduğundan şüpheye mey· 
ne yapacaksın! dan kalmıyordu.,, 

Hakikatte doktorun, böyle * * * 
bir şeyden ürkmesine mana Bu şayanı dikkat vakaları 
yoktur. Fakat nede olsa can anlatan İngiliz doktoru, sözünü 
sıkıntısı değil mi? şu cümlelerle bitirmektedir: 

,/\ "Gariptir ki, benden fevka· 
Eski zamanlara aid bir hi- lfalc bir tedavi kudreti bek· 

kaye vardır. Mutaassıp bir ( Devamr 4 üncii sahifede) 
Arnavud, karısını muayeneye F [/ S 
gelen doktoru, asla odasına rate i perco 
sokmak istememiş. Bir iple 
kadının bileğini bağlamış ve 
ipin ucunu kapının aralığından 
çıkararak doktorun eline ver
mış. 

Bu müthiş bir taassup ve 
mutadın fevkinde bir kıskanç-
lık misalidir. 

İngiliz doktorunun söyledi
ğine bakılırsa, bugün bile 
doktorlar, pek kıskanç koca· 
!arı düşünerek hareket etmek
tedirler. 

Mesela diyor ki: 
"- Bazı evli kadınlar var· 

dır ki, ben onları kendi evle· 
rinde muayeneye gittiğim za
man, kapıyı açık tutmadıkça, 

onlara en küçük bir nezhak
kında bile goruşmem. Bu 
tedbirim, kendilerinden kork· 
tuğum için değildir. 

Kendilerir.inA fevkalhad kıs

kanç kocaları vardır da onun 
ıçın... İnanılmıyacak şeydir: 
Fakat bazı kocalar vardır ki 
karılarının her hangi başka bir 
kimse ile yalınız bulunmasını 

düşünmeğe bile tahammül ede· 
mezler, Ve bu hususta doktor· 
]ara verilmiş olan mutat me· 
zuniyet, onları hemen hemen 
deli eder.,, 

* :.t. >/-

Doktorlar, biribirlerinin has· 
tasını niçin almazlar. Başka 
bir doktor tarafından bakıl· 
makta olan bir hastaya miisa· 
adesiz veya davetsiz niçin git
mek istemezler '? 

vapur acentası 
ROYAL NEDERLAND 

KUMPANYASI 
"BACCHUS,, vapuru el· 

ycvm limanımızda olup R01'· 
TERDAM, HAMBURG ·ve 
AMSTERDAM limanları içirı 
yük alacaktır. 

"HERCULES,, vapuru 21 
Martta BURGAS, VARNA .;e 

KÖSTENCE limanları içirı 
yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIP 

"AASNE,, motörü 29 Mart· 

ta beklenmekte olup yüküııiİ 
tahliyeden sonra ROTTEIZ' 

DAM, Hr\MBURG ve SKAN· 

DlNAVYA limanlarına yük!İ' 
yecektir. 

SERViCE MARlTlME 
ROUMAIN ,, 

"SUÇEAVA,, vapuru 'J,J 
Martta gelecek PIRE, MAL 'f P. 
ve MARSILYA limanları içiıt 
yük alacaktır. 

"PELES,, vapuru 9 Nisaod8 

gelip PiRE, MAL TA, MAIZ' .. ~ 
SiL YA limanları için ytı 

alacaktır. 
Yolcu ve yük kabul edet· 
Daha fazla tafsilat için lkiı1' 

ci kordonda Tahmil ve Tabii)'~ 
binası arkasında FRA TEJ...~ 
SPERCO vapur acentalığıl18 
müracaat edilmesi rica ohınıJ" 

tır 
Navlunlardaki ve hareket 
rihlerindeki değişikliklerindeJ1 
acenta mesuliyet kabul etJ1leı-



Sabif.e J (Ulusal Birlik) 
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·: lıiktige s Kocalar mek~ebi 
1 

w. F. H. Van rekisı Limited lzmir Yün Mensucatı 
- Ehemmiyet vermeyın, Evet. Öyle olacak. Der Zee TUrk A. Şirketinin 

Madam .. Pardon, Georgette. - Bak, Gorgette, ben ne Vapur 8CeOt&Sl 

He_y•c;;.~::..dan mı? Sizde düşün~:;,:~·· DEUTSC~ L~!~E LINIE Birinci Kordon Rees binası Halkapınar kumaş f abrikasl 
heyecan ha? Aman ne tuhaf! ~ Bu akşam tiyatroya git- Tel. 2443 Tarafından mevsim. dolayııile yeni' 
Çok tuhaf doğrusu.. sek. Bu hafta büyük tiyatro· G. M. B. H. THE ELLERMAN LINES L TD. k d ğ k · ı 

- İzah edeyim: Sizi bu· da güzel bir piyes varmış. Hamburg "LESBIAN,, vapuru 19 mart· çı ar ı r umaş ar: 
rada görmekle öyle bir halde "İşlerim müşkül bir safhaya " ANGORA " vapuiu 29 ta LONDRA, HULL ve AN- Sagv lam 
b l k·r A · · d. · ı· l Marta dogvru bekleniyor. ROT-

U onuyorum ı ynı zaman- gır ı gıre ı senin e o kadar VERS'ten gelip yük çıkara-
. da, düşünüyorum: Belki. az bir arada bulunuyoruz ki! TERDAM, HAMBURG ve Zarı··r-

BREMEN l. l "k cak ve ayni zamanda LON-- Belki, ne? Bu akşamı seninle beraber ıman arına yu 
B ık . ı d" d alacaktır. DRA ve HULL için yük ala-- e ı ge mesey ıniz a· geçirmek benim için büyük 

ha iyi olurdu. Tabii kendi bir saadet olacak. AMER.İC-ARıN-EKX•PmOı:ı11wP1R•T--LINESI caktır. 
hesabına değil. ~ Sahi mi? THE EXPORT STEAMSHIP "GRODNO,, vapuru 8 ni-
~ Kimin hesabına? - Tabii ya! İnsan sevdiği- CORPORATİON sanda LONDRA, HULL ve 
- Sizin hesabınıza. Ayni ne bütün zamanını onunla "EXAMELIA,, vapuru 30 ANVERS'ten gelip yük çıka-

zamanda .. Paulun hesabına. beraber bulunmağı o kadar Martta bekleniyor. NEVYORK racak ve ayn} zamanda LON-
Evet, Paulun. Sizin kocanızın. istiyor ki! için yük kabul eder. DRA, HlJLL için yük ala-
Benim arkadaşımın. - Neler sölüyorsun Paul! 

- A !. Bu kadarı olmaz! - Düşündüğümü söylüyo- PiRE AKTARMASI SEYRi 
Üç aydanberi peşimi bırakmı- rum. Gayet samimiyim. SEFERLER 
yorsunuz. Bana türlü vfütlerde - Demek bu kadar bera· "EXCALIBUR,, vapuru 9 
bulunuyorsunuz. Nihayet bir Nisanda BOSTON ve NEV· 

caktır'. 

"OPORT0,1 vapuru lima

nımızda olup LIVERPOOL ve 

SWENSEA'dan yükünü tah· 
her tiyatroya gideceğiz? YORK · · PiRE' d h k t 

gbünl dd~lilik edip, teklifinizi ka- - Evet. Sonra da istersen edecekt;;_ın en are e !iye ediyor. Ayni zamanda 
u e ıyorum ve t vinize geli- b d LIVERPOOL ve GLASKOV İr yer e oturur beraber ye· S h t ·· dd f yorum. Bunu yaparken şere- eya a mu e ı: 

fimi, namusumu, mevkiimi, ko- m~k yeriz. PIRE-BOSTON 16 gün 
' - Ah! Ne iyi çocuksun PiRE NEVYORK 18 ·· camın sevgisini tehlikeye atı- - gun 

sen Paul! Kocacığım beniIJl! 

için yük alacaktır. 
''FLAMINIAN" vapuru 5 ni

sanda LIVERPOOL ve SVEN-
yorum. Sonra siz bana kalkıp Bilsen ne kadar teessüf edi- SERViCE MARITIME 
"Gelmeseydiniz daha iyi eder· ROUMAIN SEA'dan gelip yük çıkaracak 
diniz,, diyorsunuz. yorum. BUCAREST ve ayni zamanda LIVERPOOL 

- Neye? 
Siz nesiniz, biliyor musunuz? "DUROSTOR,. vapuru 3 Ni- ve GLASGOV için yük ala-

- Hiç. Yani, ben de çok Ô 
Ahlaksızın biri l sana doğru bekleniyor. K S- caktır. 

Geor2'ette bunları söyler söy- mesudum demek istiyorum. TENCE, SULINA, GALATZ THE GENERAL STEAM NA· 
lemez, kapıyı vurdu gitti. Biran sustular. Sonra, Ge- ve GALATZ aktarması TUNA VIGATION Co. LTD. 

Pierre, içinde bulunduğu orgette: limanları için yük alacaktır· "AD JUT ANT,, vapuru ~i-
k l kt k k d. - - Göreceğimiz piyesin adı - ' h · d ı LO şaş ın ı an çı ıp en mı top- ne? JOHNSTON WARREN LINES san ni ayetın e ge ip N· 

layıncaya kadar Paulü karşı L TD .- LIVERPOOL DRA için yük alacaktır. 
d b ld P l Diye sordu. T h 

sın a u u, au : Paul: "DROMORE,. vapuru 11 ari ve navlunlardaki deği-
- Karımıe söylediklerine dedı'. Nisanda bekleniyor. LIVER- şikliklerden mes'uliyet kabul 

ilave edecek birşeyim yok. - "Kocalar mektebi,, S 1. l edilmez. 
d Sonra, gülümsiyerek ilave POOL ANVER ve ıman a-

iyordu. Kendisi bütün hisle- etti: rından yükaçıkaracak ve BUR-
rime tamamile tercüman olmuş GAZ, VARNA, KÖSTENCE, 
b 1 - Tabii yeni kocaların mek-

e uc zdur 
Yeni yap t ırc-.ıcağın ı z elb iseler ıçırı bu mamulatı tercih ediniz 

• e er a ış 
1 

Birinci Kordonda 186 numarada SAR .. 
HALI T. A. S. ... 

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
1KANDEMİR Oğlu 

ZM R 
Pamuk Men 

Türk Anonim 
ucatı 
Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 

Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapat bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

u unuyor. SULINA, GALATZ ve IB· 
O da kapıyı* çekti, gitti. tebi.. . Bitti RAIL' e limanları için yük 

· * * ı--~·~----~ kabul edecektir. iki saat sonra Paul'le karısı IR'-
karşı karşıya yemek yiyorlardı. D_Okt~r 1 DEN NORSKE. MIDELHAVS· 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

- Nasıl oldu başının ağ- _ LINJE • OSLO 
rısı, ka~ıcığım? . ı AJı Agi.h "BOSPHHRUS,, motörü 19 

- Bıraz geçtı, Paul. Çocuk Hastalıkları Nisanda bekleniyor, ayni gün 
- Bana kalırsa mağazalara ı . mütehassısı DIEBPE ve NORVEÇ liman-

çok girip çıkıyorsun da ondan lkinciBeylerSokağı No. 68 !arına hareket edecektir. 

... b~a;::ş:ın.:..:a!ğr:_:ı~yo~r~, _G~e~or~g~e~tt~e~··-~.!!~!!!T!i.!!!!l!!e!~o~n~~3~4~5~2~~~ "SARDINY A,, motörü 22 
- Mayısta bekleniyor. PiRE, IS-

,.. N. K 
151 4' ' y 4''K u u ' 

C>l Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
rnarnıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 

)Urdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 
:tenginden birinin de senin olmıyacağını kim iddia edebilir. 

KENDERIYE, DIEPPE 
NORVEÇ limanlarına yük ha-
reket edecektir. . 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez . ., 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

• 
Mücellit 

Ali RIZA 
H4Mi13*3"'9 

Sür' at, zar af et 

Ve ehveniyet 
YENİ KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

• -DO TOR 
İsmail Ziya Tregull 

Memleket hastanesi Asa- 1 
biye ve Ruhiye mü

tehassısı 

Muayenehane İkinci bey
ler sokak. 

Telefon No. 3990 
Pazardan maada hergün 

öğleden sonra hasta kabul 
eder. -· 75 

Hamdi Nüzhet Cancar 

SıhhatEczahcl esinde 
1 ·--

... .... 
~ .. .. . 

bulunur 

:" Kuruf 
, 

, 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshı1dir. Okadar ~ararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
de 



Sayın Başbakanımızın Belgrad seya
atı, sulhun idamesiyle alakadardır 

....... -- .... - ----- l'I 

ismet lnönü Belgradda dört gün kalacaklar ve Yugoslav
yada fevkalade tezahüratla karşılanacaklardır 

Istanbul 1 (Hususi) - Sayın başbakanımız İsmet lnönünün file göre İsmet İnönü, Yugoslav kabinesi erkanı ile mülakatlar 
Belgrad seyahatı takarrür etmiştir. da ve Yugoslavya hükumet naibi prens Pol ile de mühim bir 

İsmet lnönünün Belgrad' da fevkalade merasimle karşılan.:t· temasta bulunacaklardır. 
Başbakanımızın bu seyahatı, doğrudanedoğruya şarki Avrupa 

cağı, bütün Yugoslavya' da şimdiden başlamış olan hazırlıklar· ile Balkanların sulh ve selametiyle alakadardır ve aynı za-
dan anlaşılmaktadır. manda biriuirine çok sıkı dostluk rabıtaları ile bağlı ve yakın 

Başbakanımız, Begrad'da dört gün kalacaktır. Bu husustaki şarkın iki en kuvvetli ve kahraman milletinin mütekabil sevgi 
program henüz neşredilmiş değildir. Fakat Salahiyettar maha· ve saygılarının samimi bir tezahürüdür. 

• M • • • .._._. 
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-Ali paşa ve kira Frosini 
Yan ya gölünün kanlı facı ası 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ikinci Kısım: Kasırga 

- 91-

Ali paşa kimseyi nezdine ka-
bul etmek istemediğini Tahi

re kat'iyyetle bildirdi 
Zaharyanın öldürüldüğü ha

berinin gelmesine intizar et
meden Tahir Ali paşa namı

na birçok hazırlık larda bulun
muştu. 

Ali paşayı da bir nevi ah
ham kaplamış bulunuyordu, 
maiyetindekilerin çoğundan 
şüphe ediyor, geceleri de 

kuvvetle sanıyordu. 
Halbuki Zehra, Yanya 

gölünün kenarındaki bu ratip 
ve kapanç konağın usul ve 

adetlerine bir türlü alışama
mış idi ve işin başka bir hu-

Japonya pal8mentosu- ltalya, kapitülasyonlar 
nun feshi meselesi işinde Mısırla beraberdir 

vakitli vakitsiz konağın oda 
ve koğuşlarında araştırmalar 

yapıyor ve yaptırıyordu. Bu 
sebeple konağın muhafızların
dan ve hizmetkarların 1an bir 
çoğunu da değiştirmişti. 

susiyeti daha vardı; Çerkes 

kızı Zehra, ayni zanıanda sev
dalı idi. Çerkes kafası ve 
Çerkes inadiyle başkasını se
viyordu, başını verir, fakat 

gönlünü feda etmezdi. 
Ali paşanın bunlardan hiç 

haberi yoktu. Ömrünün so
nunda, Frosininin red ve tah
kirinden sonra bir tahkir da
ha görmesi mukarrerdi. Por· 
sumuş kalbi, yeni bir aarbe
ye daha hazırlanmış idil 

----------------' Hükômetin kararı, muhalif par 
tilerde derin akisler uyandırdı 

Fransa, Montüroya gidecek 
olan delegasyonu ayırdı 

Tokyo 1 (Radyo) - Japon
ya parlamentosunun feshi, 
muhalif partiler üzerinde de
rin akislar yapmıştır. 

Ayaşi kabinesinin, bu şe
kilde hareket etmesi, iyi bir 
tesir . bırakmamıştır. 

Söylendiğine göre, yeni se-

Varidatta 
fazlalık 

Ankara, 31 (Hususi) - Bu 
sene 9 aylık varidatımız, ge
çen seneden 14 milyon fazla
sile 80 milyon liraya balığ 

olmuştur. 

Almanya, Aı;rupa 
kuvvet miivazenesi
nin lehinde olmadı-

ğını anladı 
Baştarafı 1 inr.i sahifede 

Almanyanın İspanya mü-
dahaleleri hemen hemen 
kesilmiş gibidir? Merkezi 
Avrupa sulhu için en büyük 
tehlike olan Çekoslovakya 
istilası teşebbüsleri de Alman
lar tarafından müteaddit def
alar teminat verilerek tekzip 
edilmiştir. 

Fransız gazeteleri, Alman
yanın sulh ve muahedelere 
karşı hürmeti arttıkça tabii 
ihtiyaçlarının da diğer dev
letler tarafından nazarıdikkate 

alınması ihtimalinin artacağını 
açıkca yazmaktadırlar. ... -

Milli küme tiklerine 
iştirak eden takımla
rımız hareket ettiler 

Milli küme liklerine devam 
rtmek üzere Üçokspor takımımız 
<lün Bandırma ekspresile, Doğan. 

L'por takımımız da bu sabah Afyon 
trenile hareket etmişlerdir. Doğan· 

epor kafilesinin başında kulübün 
reisi arkadaşımız Bay İbrahim de 
bulunmaktadır. Antrenör de refa
katinde gitmektedir. Giden oyun
cular onaltı kişidir. 

Üçok kafilesi 2 idareci ve 16 
oyuncudan mürekkeptir. Kafilenin 
başında B. Hoca Mehmedle Bay 

· .Fehmi vardır. 

Üçok cumartesi günü Fener, 
pazar günü de Beşiktaş takımı ile 
oynıyacaktır. 

Doğanspor da ayni günlerde 
sıra ile, Gençlerbirliği ve Ankara· 
gücti. ile karşılaşacaktır. Sporcuları· 
mı.z teşyi edilmişlerdir. Hayırlı se· 
phtll''" ,. ı- İzmir beaabına iyi neti
celer d ileri:ı:. 

1 

çimde, hükumeti tutacak siya
si bir parti tesis edilecektir. 

Parlamentonun feshi, Ja
ponyanın harici siyasetine de 
tesir yapmıştır. 

Roma 1 (Radyo)- ~ısır ka
pitülasyonları için Montrö'de 
toplanacak olan konferans, Ni
sanın 12 sinde ilk toplantısını 
yapacaktır. -. --

Kü~ük antant bu
gün toplanıyor 

--·--Konsey yarın akşama ka
dar devam edecektir 

Paris, 1 (Radyo) - Küçük 

antant konseyi, bugün Bel

gradda toplanacaktır. Konsey, 

yarın akşama kadar sürecek 

ve müteakiben bir resmi teb
liğ neşredilecektir. 

Romanya dış bakam Bay 
Antonesko bu sabah Bel!rada 
vasıl olmuştur. 

-------~ ... ·~----------

Korkunç bir çocuk 
--------·~----··~~.-----~---

iki başlı ve dört ayaklı 
insan olur mu? 

Atina (Hususi) - Volos belediyesi hastanesi doğumhane
sinde 40 yaşlarında bir kadın bir vücutte iki kafalı, dört elli 
ve dört ayaklı bir acube doğurmuştur. Anasının karnı yarılarak 

doğurtulan bu acube emsaline pek az tesadüf edilir bir şeydir. 

Doktorlar bu acubenin hamile kadının bir kazaya uğrayarak 

rahmindeki ikiz çocukların henüz tekamül etmeden alınmasın
dan ileri geldiğini söylemektedirler. 

-----------·-............ ~·------------
iki bin kişi hicret ettiriliyor 

Yuanezburg 1 (Radyo) - Hicrete icbar edilen iki bin kişilik 

bir halk kitlesi, bugün buradan hareket edeceklerdir. Bunların 

çoğu, son zamanlarda Al:ııanya'dan kaçan Yahudilerdir. 
----~-~~~··-·~· ... ---------

Bugün Bombayda genel grev 
Bombay 1 (Radyo)- Bugün, yeni temel yasası aleyhine ol

mak üzere bütün Bom bay' da grev ilan edilecek, mektepler ve 
mağazalar kapanacaktır. 

-------------Kültürparkta 
asfalt yol 

Fuar komitesi, dün beledi

yede toplanmış, Kültürparkta 

Basmahane - Alsancak kapı

ları arasındaki caddenin as
falt olarak inşasına karar ver
miştir. Yolun blokajı ve ke
narlarının kesme kordon taşı 
yapılması müteahhidine ihale 
edilmiştir. ....... 

Ekmek fabrikası 
Belediye tarafından Halka

pınarda belediyenin un fab-

rikası civarında inşa ettirile · 

cek olan ekmek fabrikası te

şebbüsü epey ilerlemiştir. Bu 
hususta belediye ile İktısad 
Vekaleti arasında muhabere 
cereyan etmektedir. 

Bay Zeki Afşin 

Rusyadaki fabrikalardan İz
mire teslim şaı tile ekmek fab
rikasının bütün makinelerinin 
fiati istenmiştir. 

Ankaraya hareket etmiş ve is· 
tasyoada birçok dostları tara
fından uğurlanmıştır. Aziz hem 
şehrimize hayırlı yolculuk di
leriz. 

Bir müddetten beri İzmir' de 
teftişatta bulunan iktisat Ve
kaleti muamelat müfettişi Bay 
Zeki Afşın bu2ün ekspresle 
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Roma' dan haber verildiğine 
göre, bu konferansa İtalya da 
iştirak edecek ve Mısır'ın tek
lifine mümaşat eyliyecektir. 

Paris 1 (Radyo ) - Fransa 
hükumeti, Mısır kapitülasyon
larının ilgası için Montrö 'de 
toplanacak olan konferansa iş
tirak edecek delegasyonu teş

kil etmiştir. Bu hey' et, başba
kanlık müsteşarı bay Fransova 
Deteşan'ın başkanlığında bulu
nacaktır. 

••• 
Doktorlar 

En çok neden korkar 
(Başlara/ ı 2 inci sahi/ede) 
)iyen hastadan ürkmem. Bu 
hasta isterse, bende mucize 
kudreti bulunduğunu lvehmet· 
sin. Onun bu itikadı bana 
tam manasile inandığını gös
terir. Ve tecrübe ile sabittir 
ki, bütün tedavilerin 
ilaçlardan çok daha 
inanç teşkil eder.,, 

esasını 

ziyade 

.... 1 ...................... . 

Halkevi köşesi 
1 - İstanbul üniversitesi 

rektörü ve Devletler hukuku 
ordinariyüs profesörü Bay Ce
mil Bilsel konferansını 2/Nisan 
937 Cuma günü saat 17 .30 da 
Halkevi salonunda (Boğazlar 
anlaşması) mevzuu üzerinde 
verecektir. 

Kurslar: 
2 - Geçen yıl olduğu gibi 

ilk tahsili bitiremiyen vatan· 
daşlara ilkokulu bütünleme 
kursları açılacaktır. 1/ Nisan 
937 Perşembe günü derslere 
Eşrefpaşada Tınaztepe, Tepe
cikte Şehit Fadıl ve Arapfı
rını caddesinde Dumlupınar 
ilk okullarında başlanacaktır. 

Kaydedilmek istiyenler pazar
dan başka hergün Dumlu-
pınar okulu başöğretmenliğine 
müracaat etmeleri. (Okul tele
fon numarası 3473 dür) 

3 - Halk dersaneleri ve 
kurslar komitesinin kararile 
bu yıl da Fransızca, İngilizce 
ve Almanca kursları açılacak

tır. Derslere 1/Nisan/937 gü
nünden itibaren başlanacağın· 
dan kaydedilmek istiyenlerin 
Pazardan başka hergün Dum-
lupınar okulu başöğretmenli

ğine müracaat etmeleri. 
4 - 2/4/937 tarihine rast

lıyan Cuma günü saat 17 de 
Dil, Tarih, Edebiyat şubesinin 
umumi toplantısı vardır. 

Ve Nihayet bir gün Tahi
re: 

- Beni arayan olursa, ve
zirin rahatsız olduğunu ve bir 
kimseyi kabul edemiyeceğini 
söyler ve savarsın! Yalnız 
bunlardan bir veya bir kaçı
nın konağa gizlice girmesine 
meydan verme hal dedi: 

- Merak etme paşam. 
Gözüm dörttür. 

Ali paşa bu teminattan 
müsterih olarak Hareu . dai
resine geçti. 

(Arkası var) -···· Narlıdere cina
yetinin muha

kemesi 
Narlıdere köyü muhtarı Bay 

Hü.seyini öldürmekle maznun 

Hasan ve İhsanla kendilerini 
Bu emniyet hissile de bir kapı 

ve bir küçük tepe penceresin-
den başka girip çıkacak yeri bu suça teşvik etmekle maz-
bulunmıyan küçük odayı araş- nun altmış yaşında Zebranın 
tırmaya lüzum görmedi. muhakemelerine dün şehrimiz 

Bu oda, Tepedelenlinin hal- Ağırceza mahkemesinde de-
veti idi . vam edilmiştir. Geçen muha-

Bu sıralarda Yanya beylik keme celsesinde müddeiumumi 
konağında bir genç kız, se- iddiasını serdetmiş, Hasan ve 
vimli, güzel ve Zehra adlı bir ihsanın hafifletici sebepler na-

kız vardı. 

Bu kızı dostlarından birisi Dairelerde 
Tepedelenliye hediye etmiş Yeni mesaı saatı 
bir Çerkes idi. Zebranın gü-
zellik ve cazibesi cidden hep- başladı 
sinin fevkinde idi. Resmi dairelerle müessese-

İşte, ihtiyar Vezir bu akşam !erde bugünden itibaren yaz 
bu dilberi koynuna alacaktı. mesai saati tatbikine başlana-
Hayatının en mühim faslını caktır. Saat sekizden onikiye 
teşkil eden büyük zevklerin- ve onbeşten ondokuza kadar 
den birisini daha yaşıyacaktı. ça lı şılacaktır. Yalnız adliyede 

Hodkam ve zevkinden baş- sekizden onikiye, ondörtten 
ka hiçbir şey düşünmiyen ve onsekize kadar çalışılacaktır. 
bilmiyen Ali paşa, dilber Çer- Bunun sebebi evelce bazı 
kesin bütün hayvani arzu ve muhakemelerin saat on dört 
zevklerine hizmet edeceğini olarak tesbit edilmiş olmasıdır. 
,~ -; 

j Bundan böyle mutbak işlerinizi Ma. 
ı zat ve mümasili yağlarla iş/iyen 

i Heidenia 
YAKINIZ 

Tolumbasız, is vermez ses ve 

sedası yok, mavi alevle yanar, 
yüksek hararet randımanı verir ve 

Çok az yağ sarıeder 
Merkezi, satış deposu Gazi 

bulvarında Ziraat bankası karşı
sında DÜNLOP satış yeri 

Posta kutusu: No. 275 

!Su ocaklara mahsus Mazot ve mümasili yağlar satılır ve 
evlere kadar gönderilir. 

Izmir vakıflar direktörlüğün
den: 

Vakfı N. cınsı mevkii bedeli 
Selatinoğlu 155 ev burç S. 36 

,, ,, 50 ,, Tamaşalık 36 
Yukarda yazılı akarata fgösterilen bedel üzerinden on gaıı 

müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 1/4/937 per· 

şembe günü saaF'ön beştedir. isteklilerin vakıf!er m~Jürlü~:i.ıe 
müracaatları ilan olunur. 23 28 1 859 
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