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TELEFON 3503 1 
FfATI ( ıoo ) Para 

A6one IHJeliı Senelili (T) lira 

• • • Almanva Süded ışını harbla mı halledecek? 
KISA VE AÇIK 

Bu yolun b:r çıkarı olacak mı? 10 bin Yahudi Filistine gidiyor 
L iki •lrtamdır, radyo iıtaıyonlar1nıa verdikleri b~berler 
Çeklerle Sidet Almanlarının tehlike k&pr&ıllnll kazuıs, 
bellııs geçme;e. muvaffak olduklaunı bıldirdikl" ri halde 
geae bası gazeto:ierde çıkan J<1Z1lara baaulırıa ıulbun kur· 
taraldıfı bakkındald Bmidleria pek Hğlam te nellere dayan· 
m•dıiı anlaıdmaktadır. Hele Goring'ın lngilterey iğn liyl'D 
ıu •Sulh içia banca gevezelik eden loriltere kendi Yabuch . 
memleketine ıulb vene daha iyi etmit olur." 

--- -------- ------- - - ....... -----------------
Gençlerin reisi beyanatında Lehistanda açlıktan ölmektense 

Filist;n hududlarında çarpışarak ölmek bir ıereftir diyor 
fr;'~ • "' 1 tarikile Filiatine gidec~kler· : L' biı 'an topraklarında aç· 

Ve HitJerin dllayaya meydan okuyıa bu .. Almanya bu 
gln çok kuvvetlidir ve ondan zayiflik bekliyeoler çok al 
daamıı olacaklard1r." 

S&zleri ortaya ataldıktan ıoara rad1oların anlaımaaıa te· 
mia edildiii hakkındaki Defrİy•hD3 ne dereceye kada r bel • 
bağlamak llzım geleceği düı&nülecek bir muamma balioı 
almaktad1r. 

Londraaın milstekil gazetelerinden "Sunday Times" teb 
likenia lagiltereain kap11ıaa kadar yanaıtığını ve kap yı 
l~(ilisleri uya~dar~cak bir ıertlikle çalma;a bazıı~a~d ı ğını 
•"- -b&yle tebhkela anlard•, her ) •m•n olduğu gıbı gene 
liltla laıiltıleria logiltere bOlclimdioin b.-r rmrina ifaya bazı· 
oli,...r1aı yazması çok manalı alimet ve itartllerden sayı 

? Fıliıtiade Yahudi ı<öylil K1ıdın Ve Erkekler 

m kan .. timize lfÖH Ortada DÖ düğüıouz b n tü il zor Varıova 11 ( ) - zuhklannı ikmal dıriıludir. 

bhlikelere raimen bl Ü .:..&evletlc-r gö ü ı r n bu ç • ... 

m •laa bir çıkar1aı bulm•i'• Cll1•t•C•k•• dıı 11c çalıtm j'• 

Hindiı ta adan Fdi de· Göoiilliilerim yedı bini er kek 
cek olan mavi ıömle li on üç bini kız dar. Yakında Ro · 

mec rdarlar. Meierki biitla ayanın ka rı f•caiıoı y~oı 
•e uah \ir kıyametin arefeshtde bulunalım .. 

bia faıiıt Y abudi ge11ci lıa· manya, Bulgariıtaıt, Türkiye __________ .. _________ _ 
5 1RMI ~~L• Südet işi 

Gôring diyor ki: lngiliz sefiri Hiti·;~ hükômeti-
Almcu• k•ndrşlerim z doku- 1 nın alacaiı vaziy~ti bildirdi mi .... 
nulmasına artık tilhammÜ- Almanya Südet işini harbla mı halledecek? .. 

lümüz kalmadı 

Berlht, 11 (A.A) - Ser· 
lia matlnıU1111a kanaatine 
ılre dla G6ring tarafından 

ılyleaea aatak, ecnebi mem · 
leketlere ve bilbaan Çekoı· 
loYakyaJa bir ihtar mahiye· 

ti.dedir.. Diter cihetten Al· 
maa ıaıeteleri Almaa milli · 
yetiae •• ona• ıimamdarla · 
nu• matbaatta Pratın tah· 
... _ iımlai verditi hare· 
_.., karı111ada metaaetle· 
rini mubaf asa etmeie deYam 

edeceklerini yazmak ta dırlar. 
Blyik kar mızı harflerle çı · 
kan baılaklarında Vo ~lkiıc· 
her Beobachter ıaseteai GCS· 
rin'in ıu ı&zlerini tekrar et· 
mektedir: Alman kardeıleri· 
mize dokunulmaıına artık 
tabammll edemiyecetiz 

Ba r•ıde ıunları ili Ye 
eylemektedir : 

G&rinı'in bu be1anab her 
11oktadaa yalnız muhtevaıi 

- Sonu 4 &acilde 

iSTER GUL iSTER AGLA 

. -

B ÇEMBERLAYN 

Pariı (Radyo) - Lo dra· 
dan haber alınmıİtır. 

Din pazar olmaıına rağ· 
men Davininr Street de Baı· 
vekil Miıter Çenberlayiain 

batk anhiı altında hariciye 
nazırı Lort Halifakı, dahiliye 
nazırı Sircon Saymoa ye 
harbiye nazırı Sir Samuel 
Hoare toplanmıılardır. Top· 
laatı dlrt ıaatten fazla ılr· 
mDıtllr. 

Toplantıdan çıkan nazarlar 
kat'ıyen beyanatta bulan· 

Buda mı Asrın icaplarından ? 1 
Y eaı •iıaalalar koruluklar arasında dola111orlardı. Kolkola ıirmiılerdi, ileride kuracakları 

kaıaaealn temel taılarını nasıl atacaklarını ve meı'adiyet yollarını naıd keıfedecelderini 
dltlalyorlardı. Kadıa ilk tecrlbeyi J•P naia karar verdi. Eatiplfdea bir ka9fa çıkardı, 
•o•racla mmtakbel koca11aa aıkile '.vkile bir tokat ıallidı, reaç niıanli •eadeledi, baıı 
41Ddl, keadini çimenleri• &zerine atarak bır11adaa atla mai a baıladı. Bayan bunu göriia 
ce 1•••• ıokulda ona t tlı ve oynan bir aeıle ıa ılzleri ıö1ledi : 

iki ı&ıllm bl1Je bir tokatla kendini yere bırakar danlır11a e•lendikten ıonra aaııl 
m 'ad oluraı !. 
~.. de ey okuyucum ba kaba •• mln11ebetaiı tecrlbeye bak bak ta zamanın bu 

cilte•i••: 

iSTER GOL iSTER !GL.l 1 

m.aktaa çekiamitlerdir. 
Sıun haberlere g&ıe lagi· 

liı hiikiı netinin Siide.t itin· 
deki noktai nazarının Hitlere 
bildirilmesi için BerHn arfiri 
Headeraoali talimat veril· 
miıtir. 

Prağ, 1 l (A.A) - Reuter 
aja111ınıa muhabiri bildiriyor: 
Sureti umumiyede batıl ofaa 
kanaata ı5re Çekoılov.alcya 
ile Sii Jetler arasında cue • 
yan eden mnzakereleı İn SÜ , 

B. H \LIFAKS 

I& ün etle mi de•am edeceği 
veya Alamanyanın keyfi bir 
ıureti teaviyeyi kabul ettir
mek mi iıtiyeceği • ki bu 
harp demektir· 24 18at zar· 
fında anlatıl• cakbr. 

Aylardanberi m6temadi· 
yen Alman gaıeteleri •e 
radyoları tarafıadan Japılan 
propaiandalarla baıule ge· 
len gerıinlik ve dllımaalık 
neticeıinde deldi bir bAdi.e-

. - Sona 41aclde -

dir. Yalnız oa bin Yabu:lı hktaa ölmekteıue kardeıte-
muhacirin toplu olarak fi · 
li 4tİne girmelerine lngiltere 
bü~ iimeti mihaade etmem, k· 
tedir. Bunun için göoüllülerin 
rtdı gaztlecılue beyanatında 
biz ne kurıuodan ne Arap· 
lardaa ve ne de lngilizlerin 
polisl•ıiad•n kork m yor uz. 

rimiıi kurtarm k için Arap 
farla vq.ruıarak ö1.nek bizim 

içio da\ıa hayarhdır. 

Biıler dünya ehi ı uma· 

miıiae Y abudileria mobarip 

olduğunu tanıtacak ve fere· 
fımiıle ö mt ğe gi itiyoruz. 

--------------~oooo~~~~~~-~ 

CENEVREDE FAALİYET ····----
Delegeler gelmeğe başladılar 

8. CO\tMEN 
Pariı (Radyo) -Cenevre· 

den b•ber alanmııhr. 
Üç aydanberi yaz t•t li 

dolayiıilo siyasi faali yeller 
görülmiyea Cea ne birden 
bire çehrea1nt t'eiiıtirmiıtir. 

Birçok m~mleketlerden 
baıhyao ıiyaıi delegeler Ce· 
nevreaia hakiki manzatasını 

iktisap etmiıtir. 

B. LITVINOF 
eden 16 ıncı ma4•• lıerilMle 

- Arkw 4 lncflde -
.. 1 

Frankonan 
Çekilecek mi? 

Dila ıabah gelea Fran11z 
Hariciye Nazın Möıyo Jorj 
Bone öğleye kadar Sovyet 
Ruıya delegesi Litvinof Lord 
Helifak11a mua•i Bollerle ve 
en nihayet Romanya Hari · 
ciye Nazm Möıyö Commen 
ile görBımBıtür. Mamailey 
Perıembe g&aü tekrar döa · 

P · Londra 11 ( RadJO ) -
mek izere dna akıam arıae Frankonua me•kii iktidarclaa 
hareket etmiıtir. çekileceti hakkıada çıkn 

Diter taraftan baber ve· ıayialar k•vvetle•mifllr • 
rilditine g&re lagiliz bikü . Frako•Dn rerine kim , •••• 
meti paktın değiıtirilmesi ceği meçbuldllr. Fraako çe· 
hakkında aaambOleJe bir kilir çekilmeı lıpanya bopı· 
teklifte bulanacak ve bilhH· ma •ıaıa ortada• kalkacaj'I 
ıa zecri tedbirleri ihtiva ı lmid ediliyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
---------------HN--------------
Halkımız memnun ve 

müteşekkir 
Halk baakHı açıhyor. Halkımız için çok faydalı olacak· 

hr. K&çllk eıaafa uıaa boyla merasime llzlm flrmedea 
kola1lalda yardım edecektir. 

Bu suretle eıaafımıı ufak tefek 11kıatıııaı defetmlt ola• 
cağından bu bankanın karalaıa bıllnmıı lıeriade blylk 
teıir ve memnuniyetler uyandırmııhr. 

H!LKIN SESi HAKKIN SESIDffi 



Sahife 2 

Bulgar basını 
--------••na .. --------

Yeni Bir Merhale 
Bled konferansı müzake-

el~riyle bunların uyandırdığı 

!!isler, bize Selanik Paktı
ın imzalanmasının Bulgar 
mumi efkar1 tarafından bir 

mrivaki şeklinde kabul 
dildiğini hatırlatmamızı za· 

uri kılmaktadır. Böyle bir 
anlaşmanın imzalanacağına 

dair herhangi bir müjdeden 
haberdar olmamıştır. Beynel-

milel biiyük hadiler de na· 
zarlarını balkanlardan ayır· 
mış bulunuyorlardı. 

Bundan maada Bulgaris
taııın sessiz yapmakta oldu· 
ğu mücadele, o derrce gü
rültüden azade ve diğer 
mağdur milletlerin açtıkları 
mücadelelerin ısrar ve iddi · 

alarından o kadar uzaktır 

ki; bu durum insana Bulga 
ristanın içiode buluoduğu 

şeraite alıştıgı ve boyun eğ· 
diği hissini vuiyordu. 

F eli ketler milletleri çelik
lcştirmcktc ve biraz daha 
şuurlu yapmaktadır. 

imkanları çok şuurlu bir 
surette tetkik <den Bulga

ristan, harp denizinden kal
ma bulanık suların geçip 
gitme1ini bir hıyli bekledi. 

Selanik anlaşması, bize, 
Neully'nin vermediğini verdi. 

Filhakika görülüyor ki, Ro· 
manya sulhunu olduğu gibi 

Balkan barışıııı ko. umak 
için de çok az bir gayret 
satfetmek kafidir. 

18 Bin Kadem Yüks~klikten 
• 

Geceleyin Paraşütle indi 
Bir sene evvel 22400 ka· 

dem irtifadan gündüzün pa
raşüt ile yere inerek cihan 
rökoru yapan G vvynn~ Joh
ns isminde Galli bir lngiliz 

bir kaç gün evvel de gece
leyin 1800 kadem irtifadan 
paraşüt ile iomeğe muvaffak 
olarak gece cihan rökorunu 
yapmıştır. 

Evvelki rekorda gendisini 
tayyareden attıktan sonra 
ancak 18000 kadem aşağıya 
indikten sonra paraşütünü 

açmağa muvaffak olmuştu. 
Bu defa dahi kendisini on 
sekiz bin kademe aşağıya 
attığı vakit ancak yere 4000 
kadem kaldığı zaman para
şütünü açabilmiştir. 

Mumaileyhio gece cihan 
rökorunu yapacağından ln -
giltere hava idaresinin ma
lumatı bulunduğundan Salis
bury ovasındaki dört tayya
re meydanı hazır bulunuyor
du. Tayyareci kendisini pa· 

: raşütü ile aşağıya salıverdi

ği zaıuan belindeki kuvvetli 
elektrik fenerini sı1< sık sal-
lıyarak mfvcudiyetini yerde· 
ki hava memurlarına bildi
recekti. 

Aksi tesadüf olarak aşa
ğıya· kendisini salıverdiği 
zaman fener bozulmuş şua'la 
işaret vermeğe muvaffak 
olamamıştır. Rüzgar ise pa
raşütü ile birlikte kendisini 
uzaklara sevkctmiştir. 

Hava idaresi civardaki 
bütün köylerin ahalisini ha
rekete getirmiş ve tayyare· 
ciyi bir fundal.k içinde sali
men bulmuştur. Tayyareci 
hemen Nothoravon tayyare 
meydanına götürülmüştür. 

Diğer bileğindeki baroğraf 
hangi irtifalarda seyrederken 
aşağıya indiğini göstermiş 
olduğundan gündüz cihan 
rekoru yapın tayyarecinin 
şimdi de gectı rekoru yaptı· 
ğ! bütün dünyaya ili 1 edil
miştir. 

Kutru 1 metre ve a2"ırlıiı 25 
kilo b!r mantar 

Avusturyanın Altenburg 
şehrinden bildirildiğine göre 

oradaki ormanlarda her sene 
gayet büyük mantarlar ye
tişmektedir. Bu maotarlar 

o kadar büyük oluyor ki bir 
tanesi bütün bir aileyi ~o-

yurmağa kafi geliyor. Fakat 
geçen gün Leina ormarla · 

rında dolaş an tenezzühçüler 
orada şimdiye kadar görül-

memiş büyük bir mantar 
keşfetmişlerdir. 

Bu mantarın hangi fasile-
den olduğu belli değildir. 

1 Zeiirli olmadığı için yeni-
l lebiliyor. 

Bulunan mantar bir ağa
cın gövdesi etrafında yetiş

miş ve bütün gövdcyı kap· 
lamıştır. Kutru bir metre 

kadar ve ağırlığı da 25 kilo 
idi. Bunlar büyük bir kafile 

halinde olduklarında hemen 
maotarı aralarında taksim 

ederek evll rioe S?'Öfiirmiişler 
v .. p:şirip yemişlerdir. 1 Cu 

büyük mant_ar haberinin bir 
"Nantar,, olmaması temenni 
edilir. 

~*********~*~*:~*~*~*~*****~ 

t Elhamra Telefon = 
~ 2573 ~ 
~ idaresince Mılli Kütüpane Sineması ~ 
4( BUGÜN Herkesin hoşuna gidecek Fransızca sözlü M 
fC iki büyük film birden )t 

t Pariste Buluşalım = = Başrollerde : KLODETTE KOLBER T - MELVYOR ~ 
4( DOUGLAS - ROBERT YOUNG )t 

= Mr. Moto = 
tc Esrarengiz Adanı >+ = Başro11erde: PETER LORRE - VIRGlNIA FIELD ~ 
fC Dünyanın en büyük heyecan filmi )t 

' .. 
'Kl1'ım harbi na-:lzlinda Adasında Mutedil Ik- DÜNYA.DA. 

sıl oldu ? lim Mahsulleri Yetiştirilecek NELER 
1852de Fransız] imparato· 

ru üçüncü Napolyon, 1740da 
akdolunan b~r muahede ah· 
kamına dayanarak Filistin
deki mukaddes yerlerin la
lin kilisesine iadesini istedi. 
Ruslar taraftndan yardım 
gören Yunan kilisesi zaman· 
la latinlcri, bu camiadan çı-

karm14h.~ 
Dini meselelere karışmı

yan Türkler, Fransa veya 
Rusyayı gücendirmek iste· 
mcdiklcrindcn kah Ruslara, 
kahta Fransızlara uysalhk 
gösteren bir · siyaset kullan
dılar. Sonunda, Rusyanın 

tehdidine maruı kalıncı, 
1853 birinci teşrininde Rus· 
yaya harp ilan ettiler ve 
Fransa, logiltere ve Sardun· 
yadan yardım görerek 1855 
e kadar muharebeye devam 
ettiler. 

Bu sıralarda sulh teklifin· 
de bulundular. Ve muahede 
30 mart 1865 de imzalandı . 

Hindi standa 
İki Türlü 

Yahudi Var 
Hindiıta11da bulunan Ya· 

hudiler, 6 ıocı asırda Siru· 
sun zülmüoden kaçarak ora
ya iltics etmişlerdir. Bunlar· 
dan bir kısl'lı cenupda Ko
şin, diğeri de Bombayda 
Kolabada bulunurlar. Fakat 
bu Ya hudilcrin Hindistana 
Miladın ilk scnele•inde hic
ret ettikleri de meydana 
çıkmıştır. Bombay Yahudile
ri Miladi 6 ıncı asırda Y c · 
medden geldikleri ihtimal 
dahilindedir. 

Hindistandaki Yahudiler, 
iki kabiledir. Kabileleriu bi
risi beyaz, diğeri siyahtır. 

Arab Yahudiler, tıpkı yerli 
. Müslümanlar gibi giyinirler, 

beyaz Yahudilerin rlbiseleri 
başka türlüdür. 

Yumurta Hır· 
sızı Milyoner 

ispanya ile cenubi Ameri • 
kada büyük bir şöhret sa· 
bibi olan ve bir Çok fa bri • 
kaların direktörü bulunan, 
ayda bin lira safi geliri olan 
68 lik biı ihtiyarın yumurta 
hırsızlığı yaptığı ve bir cür
mü meşhvd tertip edilerek 
polis tarafından işaret kon· 
muş yumurtaları çaldığı mey· 
dana çıkarılmıştır. ihtiyar 
değeri 9 kuruş olan bu yu· 
murtalara mukabil 6 lira 
ödeyerek bıpis cezasından 

kurtulmuştur. 

İzmir 
Lokantası 
Birinci kordondaki Süley· 

mau lokantası namile maruf 
lokantayı bundan bir sene 
evvel ismini değiştirerek iz· 
mir lokantası tesmiye ettik. 
Bugün ayni lokanta lzmirin 
ideli kahve namiyle anılan 

ve memu. in kooperatifinin 
tahliye ettiği binaya nakle
dilmiştir. Fiatler her kes"ye 
uygun olmakla beraber ferah 
h lokantamız muhterem müş
terilerimize gece gündüz 
açıktır. 

Methum Lokantacı 
Süleyman Katibi 

Avrupanın büyük Britan · ı 
yadan sonra en büyük ada· j 
sı hliudadır. 1918 senesin- · 
denberi müstakildir. Fakat 
bu devletin şeli ayni zaman· 
da Danimarkanın kralıd r. 
Nasıl ki İngiliz dominyonla
rınıu, mesela İrlandanın İn· 
giltere ile alakası, İngiltere 
kralın· n ayni zamanda her 
dominyonun ayrı ayrı kralı 
bulunmasından ibarettir. 

lzlanda Şimali Münc•mid 
Okyanusunun dahilinde bu
lunduğundan erazi5inin fbir 
çok kısmı yaz kış kar ve 
buzlar ile örtülüdür. Bunun 
için adanın mesabası 102,846 
kilometre murabbaı olduğu 
halde nüfusu yüz bindir. Bi · 
oaenaleyb kilometre başına 
bir nüfus isabe• ~diyşr. Nü· 
fusun azlığı şidaetli soğuk
lardan ve pek az !ziraat ya
pılması dan ileri geliyor. 

Halbuki şimdi bu ada 
Avrupanın en münbit bir 
noktası ~aline gelmektedir. 
lzlandanın arazisi volkanik
tir. Helda, Osl<jadja ve 0-
erafa isminde meşbvr vol
kanları daima lav s;ıçmak· 

tadır. 

Eskimolar 
Medenileçiyor 
Motörleşmek arzusu yer 

yüzünün dört bucağına ya
yılıyor. Asırlardanberi tek 
kürekle yürüyen Venedik 
gondollarına motor takıldı. 
Şimdi de Es~ imolar kırk yıl
lık kayıklarından usanmışlar 

Artık kürek çekmek istemi
yorlar. Kopenhag fabrikala
rından~ birine, kayıklarına 
takmak için 450 motör 15· 

marladılar. 

Volkanik olmasından Gey· OLUYOR ? 
ser denilen sıcak su çıka· • 
ran bir çok membaları, kap 
lıca ve ılıcaları vardır. 

Bu kaynar su çıkaran 
menbaların sayısı 1.100 dür. 
Bunların mebzül sıcak suları 

şimdiye kadar bir işe ya·a· 
mayıp heder olup gidiyordu. 
işte şimdi bu _sıcak sular 

borular ile, hususi yapılacak 
limonluk ve ·serlere nakledi
lerek oraları bedava r ıslata· 
cak, binlerce hektarlık me· 
sahasında olacak olan bu 

tabiı sıcak mahallerde her 
türlü meyva, sebze ve çiçek 
yetiştirilecektir. 

Bunların hasılatı adanın 

yüzbin nüfusunu doyurduk
tan başka şimali Avrupada 
logiltere ve hka11dinavya 
memleketleri gibi hariçten 
sebze, meyva ve çiçek cel· 
beden zengin sanayi ülkele
rini.. ihtiyacını da temin ede
cektir. 

Bu" suretle şimali kutba 
yakın çorak bir ada Avrupa· 
nan mutedil ülkeleri ile sebze 
meyva ve çiçek yetiştirmeğe 
rekabet edecektir. 

Macaristan da 
Temerküz 
Kampı 
Macaristan Dahiliye Nazırı 

politika mahkumları ıçın 

Macarıstanın şimalinde Eğer 
mevkiine yakın bir yerde 
temerküz kampı vücuda ge
tirilmiye karar vermiştir. Bin 
kadar siyasi mahkum bu 
kampa gönderilecektir. 

İptidai 
• 

Dr. Şaht Kansın fan 
Ayrılı, o:-

Alman Reisicbh r..~ .ii e'< 
törü meşhur iktısadcı 'o~ · 
tor Şaht karısından ayrılmak 
üzere mahkemeye m6racaat 
etmiıtir. Doktor Şaht. otuz 
beş senedir evli idi. Bir oğ
lu, bir de kızı vardır. 

•*• 
Kedilere zulüm eden 
cıdam hapis yatacak 

lngiıteı ede adamın biri bir 
kediyi, ilkönce suya batıra
rak bu şekilde on dakika 
tutup öldürmek, sonra ma· 
hallenin tenha bir köıeıinde 
kafHını taşla ezmek ıuçile 
mahkemeye verilmit ve bir 
ay ağır hapis cezası yemiı

tir. 
Adam, 14 kediyi niçin öl

dürdün ? 11 sualine karıı : 
"Yavrularına bakmıyordu, 

kızdım. Onun içia ö'.dür
düm.,, demiştir. -·· Bir Or2un 
İçinden 
Neler Çıkar? 

logilterede 174 yıldan beri 
bir kliscde bulunan org te
mizlenirken içinde lüzumsuz 
kağıdlar, fındık, fıstık, par· 
takal kabukları, çikolata yıl
dızları çıkmıştır. Org' un bil· 
yük bir kısmı da içerisinden, 
siçim, kordela ve fotia bağı 
ile bağlı olarak buluomuı
tur. 

Köpeklere 
Harp İlan 
Edildi 

lnsa11ların süsü 

Kiliseye gidenlerin n~zir 

için bu bağları bağladıldarı 

bağladıkları ve org'u da bir 
nevi çöp tenekesi gibi kul
landıkları anlaşılmıştır. 

•••• 

Buenos Ayreste bugün 
200,000 köpek var. Bu kö
peklerin ısırdığı insanların 

sayısı da her sene 10,000 i 
buluyor. 

Arjantin İçtimai yardım 
birliği bu hususta belediye· 
nin nazarı dikkatini celbet
miştir. 

Belediye bir komisyon toF· 
lattı. Bu 200,000 köpeği im
ha edebilmek için bir harp 
planı hazırlatıyor. -
M"rat dağı kok 

kömürü 
Bu Kuru, tozsuz, kömürü 

Ankara palas direktörlüğü 

ve S. Bonnici ve mahdumu Gi 
rit han No. 48 den alınız. 

Tonu 22 lirad1r. 

-l!IE:3!El-e!i?~--
Damızlık 

Taze ~akız baklası, sebze 
çiçek, ağaç tohumları, yerli 

ve Avrupa cinslerini arayanlar 
hisar öoünde Meram tohum 
n ağazasında bulur. 

• 
lzmir Buca 

Kültür Lisesi 
Leyli - Nıtıari 

orta ve lise için 
edilmektedir. 

kız erkek 
talel>e kayt 

. 
ilk okul için leyli talebe 

d · lı r 9-15 
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Kenya kadınları bütün 
dünya kadınları gibi süse 
düşkündürler Ellerine geçen 
telgraf tellerinden süsler, 
küpeler, halkaiar bilezik ve 
taçlar yaparak, bunları ku · 
laklarına, boyunlarına, baş· 

larına takarlar. 

İtalyada 
Ordunun 
Sancakları 
ltaly harbiye nezareti ordu 

kıtaatının sancaiua~ına Savua 
kıraliyet hanedanı armasın-

dan maada imparatorluk kra
lının ili vesini emretmiştir. 

Bersağliyeri kıtaatının ana
nevi sancaklarının yerine de 
üç renldi sancaklar kabul 
edilmiştir. 

Silahlanma 
Yarışı ve denıir 

istihsala tı 
Bütün dünya ıilihlanmak· 

ta olduğundan bam demire 
roğbet fevkalade artmıştır. 
Bundan dolayı müstahsil 
memleketler seneden seneye 
demir madenleri hasılatını 

arttırmaktadırlar. Mesela Le· 
biıtaa 1932 senesinde 77000 
ton demir iıtıbsal etıiği hal-
de bu mikdarı 936 s nesinde 
468,000 ve 937 de 780,000 
tona çıkazrıııştlr. 938 sene
sioia ilk altı ayında istih!a· 
li dört yüz tonu bulmuştur. 

Bu hesaba göre bu sene-
ki istihsah sekiz yüz bin 
tondan fazla olacaktır. 

Amerikada 
Sakız çiğneme 
Modası 

Amerikan ticaret odaları 
birliği taraf andan hazırlanan 
bir istatistik geçen sene 6 
milyar paket sakız sarfolun· 
duğunu gösteriyor. 

Amerikada çiğnenilen n
kn: değildir. Bal ve şekerle 

'ş"la h1lioe gtti ilen kauçuk· 
t n y• pılır. Amerikada salnz 
ç. i ğ_emeni..ı bu suretle çoğ•· 
hşı Sütün sarfiyatının azal· 
masına scbeb olmuştur. Çün
kü sakız çlğniyenlcr bilbas· 
sa az cigara içmiye çalıf an 
tiryakilerdir. 

Panama ka a-

lının faaliy 
1936 yılında, Panama ka

nalından mecmuu 28 milyon 
tonilato tutan 5383 gemi 
geçmiştir. 

Bırnlardan alınan rilsumda 
5 milyon lngiliz lirasıdı. 

'fren 
Nakliyatında 

Bir Rökor 
Şimdiye kadar trenle nak

ledilmiş olan en büyük şey, 
Amerikanın Misori eyeletin· 
den TekHsa gönderilen 245 
ton ağarlığında ve 30 metre 
uzunluğunda bir çdik kule
dir. 



lalalf• ' 

Elenin sözü efece olur 

Efe, Efece Düşünür, Kahpe
lik Ondan Uzaktır 

Birkaç gün öoce Ödeişm, 
Bayındır, Bergama, Dikili 
taraflarından lzınire gelen 
bizim kızanlar at koşusu ye· 
rinde güzel cirid oyunları 
oynadılar ve eski a:ı'aneleti 
diriltiler. Çepkenli kua don
lu kızanlarımız gene ün aldı
lar, eski hatıraları dirittiler. 
Şimdikilerin eskilerden bir 
farkı varsa kafalarının nurlu, 
dimağlarının dolu olma4J1d1t. 

Bu zamanın tfeleri kültü
rel vadide ve medeniyet 
yollarında ilerlemektedir. Es
ki dedelerimizin cirit oyun 
larıDI zevkle ve sevgi ile 
seyir etmiyen hiç bir yurttaş 
yoktur. Zaten detik demek 
doğru özlü, aydın kafalı de 
mektir. Efelik demek yurdu
na can -tan bağlı, ulusuna 
sadık, doğruluğu kendisine 
rehber edin.ııiş, herkese ey· 
lik eden demektir. 

Efenin elinden, dilinden, 
belinden çıııan işler efece 
olur. Kahpelik, onların şıari 
demek değildir. 2.amanımııın 

ve doğrulukta olduğunu 
bugüo anlamıyan kalmamış· 
hr. Her yuddaş Efeliği işte 
bunun için sever. Zaten sa
yın Ulusumuz, dünyaya Efe 
gelmiş, Efe gibi yaşamakta 
Efece dü.şünmektedir. Kah -

pelik Efeye yakışmaz. Her 
yerde, her işte, her hu!lusta 
Ef~ce hareket etmek, Efece 
söz söylemek, Efece düşün
mek orıun şiarıdır. 

Efe --
İhtıyatsız 

- Hayatınızdan 
musunuz? 

H .. ! 

memnun 

- E ... l.lık hayatından? 

- Daha yeni taDıchğım 

bir insana aileme aid bütün 
husu~iyetleri aotattım. Ben 
de çok ıhtiyatsız bir İosa 
ntm ! 

Fazla 
efelerinin kafaları kültür Acam Y amyamJa ın tHne 
ışıklarife do'udur. Zaten ben- düştli. l:Sagladılar. Kazauı 
ce efenin anlamı da: doğru kayoatmağa başladı'ar. 
sözlü, doğru özlü olmak de- Adam yal ıardı : 
mektir. lzmirimizi ziyaıet - Sakın beni kazana at· 
eden bizim kızanlar da işte mayın, bı::nim bı::l!llıyc:cek dört 
böyle asri rfef .. rdenı'ir. çocuğum var . 

Efelik kıyafette değil, ka · - Beoım yirmı dötr ço 
fada ve karekterde, ilimde, cuğum var y .. !.. 
m~~ooooooooooooooooo~~oo~~ooex>~~oooo~~~~m 

Güzel Gözler Müsabakası 

--------------111111111 ... -------1------ı 1 K O p o_N_l ._N_o._-_3_2_--

t il.ıkın 1 eıl ' 

Güle güle 
Sessizce durma sakır, 
Kerdini söyle kııı'.ll; 
Yanıma sokul ya~ıo. 
Bir parça şöyle ~ızıcn .. 

Anlarım eşk işini, 

Dünyanın gidiş=rıi, 

Anlıtt bana l<i~ini, 

Ne olmuş böyl e kızırr.! 

Sevmişsin, sevilmemiş, 
Üzülme bu da mı ş. 
Çok toysun bir parça p·ş 
Srn güle gü 'e kızı ! 

• ••• •••UJJUU •••••••• 

Emin Yer 
Avcı nişan alırken, top e· 

ğı ko, ar b .ı ca ~hrının yan ı na 

otu ı u ôu Avcını avcıııkta· 

ki mabardİui İ\l bıleo biri 
bunurı se"ıt- bıoi 3Öyi cH : 

Ea ~ınia yt:r O r '1!1ıdır 
da. 

E!lmer bayan, sarışıo ba
yan" so•du ~ 

- Nış•olın nasıl? 

- N şanlım mı, o artıK. 1 

nişanlııu d . ğıı ! 
- lyı olmvş e aseo buda 

lanın b.ri ıdi, ayrıldıoız 

dt:mc.: k ... 

Ne Olsa 
Bu nasıl iş, borç para 

iste!m .. k ıçın evime geJmı· 

yorsuouz oa beni kendi evi
nize çağır tıyorsunuz. 

- Böyle daha iyi, ne olsa 
b~n sizi kdpı dışarı etmem 1 

• 
nın 

Sazından, 
Sözünden 

Kiracı 
Adam evinin üst katını 

kiraya verecekti. T nlib olan 
birine sordu : 

- Pıyano ç~lar m sınıı ? 
Hayır. 

Keman? 
Hayır. 

Şukı söyl r misiniz ? 
H . yır. Gargara yapar -

ken dde dolaba kapanıp ya· 
parım 

Evinde 
Birader derdim büyük. 
Nt'den? 
Y t mek yiyecek bir lo· 

karıta bu!Jmıyorum . 

- B e n sana bir yer tav· 
s'ye edeıicn, evinde imiş gi
bi y ·ıııek yusio!.. 

- Arn an birader ben evim 
de ım ş gibi yiyect"k İ!~temi· 
yorum ki ... 

Felsefe 
Eş ğe sin~kler hücum etti. 

Eşek bir müddet kulaklarile 
kuyruğıle çırpındı, tepindi, 
nihayet baylurdı: 

- Şu sınekler n~ eşek 
şey 1 ... 

Eski nişanlı 
G ç kalmıştı: 
- Eve geç gitmekten çe-

kini} oruın. 
De ıi. Sozdula ; 
- Neye? 
- Eski nişanlım kızar da 
- Eski nişaolıob bera· 

ber mi oturuyo• suouz? 
- MaaUeeuüf evet, son 

günlerde karım oldu da .. 

r-· .. -öo·i·i·o·R·······i:S. Ferid 
i Salih Sonad ! E c z Acı B Aşı 
ı Cild, Saç ve ıübrevi basta· : Kuvvet Şurubu 
ı lıklar mütehassısı :: 

1 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 Sıhhat 
: Her gün öğleden sonra : 1 z• d ı• k 
: Telefoo: 3315 : 10 e 1 .......................... , G ı·k 

Aşçıbaşı Marka ~:h~,.~~r 
Makarnalar Merkez depo: 

Selinik ~sergisinden birincilik 
mad;lyas1D1~kaz;.;;1Ştı;:--- i1iil!il~----
Dr. Demir Ali 

KAMÇIO\:iLU 

f:ilt T enasü) hastalıkla-
rı elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler So. 

No. : SS Telefon : 3479 

Şifa Ecz..1nesi 
---:::-.= ::ie WB9-E!B:i5E 

Peşjn ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbise· 
lerinizi [Kavaflar çarş1s1Dda 

(35) No da 

TERZİ 

Kazım 
Şangüder'e 

yaptırmız. 

Birinci Sınıf Mutabassıa ---~---Dr. Fahri Işık . 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Müt ... "' ı 
RONTKEN VE 

Elktrik teda' isi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

1 ELEFON= 2542 

12 ETLÜL 

FUAR İÇİN UCUZLUK 

Bütün dünyaca tanınmış 

Wanderer 
Marka motosiklet ve bi!likletleri sağlamlık cihetinden her 
markanın fevkinde olduğu ve fiatları da her mağazadan 

d.ba ucuz verdiğimizi ve bu markadan başka 

28 Liraya 
diğer marka bısikletlerimiz bulunduğu1Jt.ı v..: h r çeşid bi
siklet ve teferıuatları da peşia ve taksitle loptan ve pera· 
keode satışa başladığımızı sayın müşterilerimiı.e müjdeleriz. 

Adres: BalcıJurda Arap hanı yarıır d ı No. 18~ 

HALlT ~EYFEDDıN ÖZKILIÇ 

1 
umaş oyaları 

Pclmuklu, Yünlü, fpekli, Ke 
tenli, 5un'i' ipek ve her cİD!I 

karışık kumaşları kolayhkla 
boyar. 

Solmaz ve iç çamaşırları 

boyaınaz. 

15 Kuruşla 

4002ram 
ağırlığında her kumaşın em
niyetle rengini değiştirebilir· 
siniz. 

Toptancılara mühim iskoDto 

yapılır. 

9 Eyliil Baharat Dekosu 
TELEFON: 3882 

Cildinizi bozmayacak en : JyoıJ11-
9«zel tıraş - bıçağı LtJXlJS 

NV'IA l UXtJ~ BlÇAı-:LARI f IHA~ .. 
ME RAl<L ILARJ NIN HEP SiNi 

ETTİ • BİR HE RE 
fv'EMNUN 

~ULLANINIZ ! .. 

Dl POSU Yıemer-oltı 

~<.?80 

Horokol kar::ıısındo 

Fırıncılar 
HancılarJSucular 

Okt1-sun 
l 

Belediye nizamnamesine 
uyğun. nakliye arabaları 
Çivici hamam sakarya okulu 
karşısında No. 36 

FAİK ŞİMŞEK 

MAZHAR ÖNGÖR 
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Tahmil 
Ve ahliye 
Müddeti 

Devlet Demir yolları idare. 
si, ihracat mevsimin.de bu
lunduğumuz bu sıralarda ih. 
racata sektedar etmemek ü
zere bazı tedbirler ittihaz 
etmiş, ve derhal tatbikine 
geçmiştir. 

Bu tedbir Jere göre evvel· 
ce vagonların 24 saat kabul 
edilen tahmil ve tahliye müh· 
Jetleri bu defa 'sekiz saate 
indirilmiştir. 

Fuarımızı 
Gezenler 
Fuarımızı yirmi bir günde 

ziyaret edenlerin adedi alh· 
yüz bini gtçmiştir. Bu vazi· 
yete nazaran bir ay zarfında 
ziyaret edeceklerin adedi 
bir milyon kişiden fazla ola
caktır. 

Germencik 
Kooperatif 
Bayramı 
lzmir kooperatifler birliği 

dün hususi bir trenle Ger· 
menciğe kadar bir seyahat 
tertip etmiştir. D.ıvatlileri 
hamil bulunan tren 8,45 de 
AJsa4c ktan hareket etmiş 
ve hat üzerindeki kooperatif 
müesaesah ziyaret edilerek 
Germenciğe gidilmiştir. Ve 
Germencikte kooperatif bay
ramı binlerce halk tarafın· 
dan coşkun tezahüratla kut
lulanmışhr. 

Geç vakte kadar neş'e 
içinde eğlenen mınfiıler 
Hat 19 da hararetle teşyi 
edilmişler ve saat 22 de Jz. 
mire dönmüşlerdir. 

Çalıştılar 
Dün Gnzelyalı puarınd• 

belediye memurları ihtikirJa 
iyi bir şekilde ugraştılar bil
hassa merkez kolundan 16 
Hasın Uşkay ile Karantina 
mıntaka.sından Rtfiğin çalış
maları şıyaaı takdirdir. -----.. ·---
Yüz Paralar 
Kaldırılacak 
lstanbul, 11 (Hususi) -

Piyasada eski bir ve on ku· 
ruşluklar ile kuruşların yeri· 
ne yeaileriti ikame etmek 
üzere aon günlerde darp ha· 
nede ki f • liyete hız veı il
miştir. 

Eski yüzparahklannda kal· 
dırılması kararlaştırılmıştır. 

eec Pariste Mühim 
• 
ğı 

kı 

fı 

Toplantılar 
Paris 12 (Radyo) - Ka· 

bine meclisi bugün öğleden 
sonra ve yarında nazırlar 

mecJisi azalarının iştirakile 
mühim fevkalade bir toplan
tı yapılacaktır. Top'antılara 
ehemmiyd verilmektedir. 

r ...... s 

ı ilan 
İzmir - Göıtepe Ameriken 

t kız koleji direktörlüğünden : 
Leyli ve nehari yeni talebe 

kadromuz dolmuştur. Müra · 
caat edilmemesi. 

( Jlalkıa Seıı J 

Prağda Bir Hadise 
600 Kişi Karakolu Taşladılar Ve 

100 Kiş\ Yaralandı 
Prağ 12 (Radyo) - Dün akşam Karlovivarinin dış mahallelerinde bir hadise olmuş Hit

ler partisi asasından Halim ile sosyal demokratlarından ikisi arasında çıkan kavga esna· 
sında polise tokat vuran Halim polisler tarafından öldürüldüğü iddia edilmiş ve karakolun 
önüne 600 kişi toplanarak nümayişler yapmışlardır. Bu vaziyet karşuında askeri kuvvet 
celbedilerek güçlükle nümayişciler dağıtılmış ve ka11şıklık esnesmda 100 kişi yaralanmıştır. 
Pr ağ 11 (Radyo) - Teplis - Sanov dan Henlein taraftarları mıntıkanın hükumet dairesi 

öoüude bir nümayiş yapmışlardır. Pazar yerinde iki bin Henleioci Alman ve Südet muşla
rını söylemişlerdir. 

Nümayişçiler akşacna kadar sokakları gezmişler ve güçlükle dağıtılmışlardır. 

Çekoslovakya ltalyaya tebliğatta bulundu 
Roma 11 (Radyo) - Çekoslovakya sefiri dün akşam ltalya hükumetine Prağ kabinesi· 

nin bir tebliğini tevdi etmiştir. 
Bu tebiiğin Südet meselesile alakadar olduğu zannedilmektedir. Kontciyanonun gaybu

beti dolayisile Çekoslovakya sefiri hariciye nezaretinin kabine şefi ile de görüşmüştür 

Almanyanın İmparatorluk Ruyası 
Paris (Radyo) - Çek - Südet ibtilafınm son günferd ?ki gerg·inliğini tahlil eden Ameri

kan gazeteleri Almanyayı bir büyük impiratorluk rüyasını görmekte olduğunu v~ Amerikan 
efkarı umumiyesinin Almanyayı mütearriz tanıdığını yazmaktadırlar. 

Almanyanın rüyası Çekos!ovakyadan sonra Macaristan, Ro:nanya ve Yugoslavyaya kadar 
Uzadığını yazmakta ve bir barbm vukuu takdirinde Amerikanın Avrupa demokrasileri· 

ne yardıma koşacağını bildirmektedirler. 

Köylerde Sıhhat Memurları Bulunacak 
lstanbul 11 {Hususi) - Sıhhiye vekaleti bütün köylerde birer sıhhat memurunun bulun· 

durmasına karar vermi~tir. Sıhhat memurları için lzmir, Konya, Adana vilayetlerinde kurs
lar açılacaktır. 

Moskova manevrala ına 
asker iştirak 

yarım 

etti 
milyon 

Moskova 11 (Radyo) - Moskova mıntakasınd 1 ve mareşal Varoşilofua huzurunda yıpı· 
lan büyük manevralara beşyüz bin kişi iştirak etmiştir. Manevra esnasında motorlu kıt'at 

mareşal tarafından takdir edilmiştir. 
-------------- 00'-.. 00--· 

• 1 ayyare pıyangosu 
50 bin lira.lık büyük ikramiye 18315 numa

raya isabet etmiştir 
lst.nbul, 12 (TELEFON) -

Türk hava kurumu piyango· 
sunun dün ve bugün çekilen 
numaraları: 

So,ooo 
18415 No. ya 

15000 -lira 
:!:; i :; n u111J.ra va .. 

1·2,000 İira 
15~0H numanıya isabet 

et 111 :st i c • 

21873 29848 
No. lar 

10,UOO er Lira 
kacanmışlardır 

27465 37796 
Numaralara 3000 Lira 

25167 26246 
10095 10115 
25245 25157 
Numarahıra ı 000 er 

Lira <s~ıkmıştır 
:;uo Lira Kazananlar 
2064 6892 8600 17913 

21870 24269 30612 303 
906 164 

846 9944 20124 2066 
9056 20059 24 9 2~73 
3157 3692 4901 5865 
4771 5524 5086 7165 
8177 9643 10551 10386 

11441 12326 12864 12529 
12153 13649 16790 ?006 
21383 21644 22220 22958 
22088 23149 24738 29948 
30111 
31462 32870 33635 33907 
3308~ 33439 34115 34127 
34374 35467 37288 37746 
37581 382~3 38938 38034 

Amortiler 
Sonu (15) ve (73) olan bi

letler ikişer lira amorti ala
caklardır. ... 
Saadet Kiş~si 

Bu keşidede de onbeş bin 
lira kazanan 2573 numaralı 
bileti Saadet Kişui sahibi 
Hasan Tahsin uğurlu elile 
bay Hüseyin ve Mehmede 
vermiştir, ayrıca üçer bin lira 
kazanan 27465 ve 37796 nu· 
maralı biletleri mütekait 
yüzbaşı l-lüsnü ve styyar 
fıstıkçı Mehmede vermiştir. 

Bu uğurlu ve hayırlı kişe 
bu defa da her zaman ol -
duğu gibi birkaç vata:ıdaşı

mızı mes'ud edip rffaha nail 
etmiştir. Bu mes'ud neticeyi 
gör~n vatandaşlar da her va· 
kit tayyare piyango biler le· 
rini Ssadet Kişesi,, nden 

almağa can atmaktadırlar. 
Bu uğurlu kişenin sahibi B. 
Tahsin Önderi tebıik ederiz. 

••• 
Otomobil 

kazasında öldü 
Miyami, 11 (Radyo) -

Sabık ispanya kralının bü · 
yük oğ u Kont Kavadonza 
bir otomobil kazasında öl
müştür. 

Konyada Feci 
Bir Kamyon 

Kazası 
Konya (Hususi) - Konya 

ile Sarayönü arasında, üç 
kişinin ölümü ile neticelentn 
bir kamyon kazası olmuştur. 

Arapacı oğulJarJDdan şoför 
Mehmet, kamyona tuğla ve 
kereste doldurmuş, gece sa
at 1 O da şehrin dışından 
Sarayönü nahiyesine hareket 
etmiştir. 

Yüklü olan kamyonun üs · 
tüne Konyalı Mehmet, tene-
keci Hüseyin ve köse Said 
adlannda üç adam binmiştir. 

Kamyon Akköprüyü geç 
rniş , fakat arada bulunan 
yokuşa çıkarken sür'atle ka
paklanmıştır. Yolculardan 
ikisi derhal, biri de bir müd
det sonra ölmüştür. Şoföre 

bir tesadüf ueri oluak hiç 
birşey olmamıştır. Şoför tev
kif edilmiş, tabkikata ba{· 
lanmıştır. 

12 EYLÜL 

BRAVO AYDINLILARA 
Denizli l\'lanisaya 9 eol attı 

Dün Alsancak stadında hakem Yamanlardan Said 
Ege tiklerinin son müsaba
kaları oynandı. Maçlardan 
evvel merasimle bayrak çek· 
me merasimi yapıldı sahada 
ilbay Fazlı Güleç, spor bol
g esi as başkanı Reşat leb
lebici oğlu ve birçok zevat 
bulunuyordu. Askeri bando 
l;tif parçalar çalarak seyirci
leri eğlendi riyorlardı. 

Günün ilk maçını Denizli 
Manisa takımlan arasında 
yapıldı . Denızlilerin hücum 
hattı çok muvaffakiyetli bir 
oyun çıkararak Manisalılara 
tam 9 gol attılar. Manisalılar 
ancak iki gol atabildiler. 

Bu turnovının en son mü · 
sabakası olan Doğanspor 

Aydın maçı saat l 7de başladı 

idi. 
Oyunun ilk.dakikalarından 

itibaren minfirler çok. bakim 
oyoamağa başladllar. Bir ara 
lık Doğanspor lehine verilen 

bir penaltıyı Reşad çekti. 
Aydın kalecisi bu muhakkak 
golü bir p lonjonla kurtardı. 

Oyunun bundan IODl'aki 
kısımlan Aydınlıların semere 

vermiyen hakimiyetleri altın· 
da cereyan etti. Maç bittiği 
vakit iki takım %'birbirlerine-\ 
gol yapamamışlardı. 

Averaj usulüne göre kupa• 
yı Doğansporun alması lizım 

gelmektedir. Dünkü mueaf· 
fakiyetli oyunlarından dolayı 
Aydınlıları · tebrik ederiz:. 

- - ·· .... ··-
Ceoevrede 
Faaliyet 
-Baştarafı birincide

fazlasile duracaktır. 

Asamblenin bu devredeki 
içtimaa riyaset etmesi için 
Hollanda delegasyonu rei~i 
ne teklifte bulun 1lmuşsa da 
mumaileyh rahatsızlığını ileri 
sü rerek red cevabı vermesi 
üzerine Romanya Hariciye 
Nazarı müsyo Commeu'e ayni 
teklif yapılmıştır. 

Kabulü takdirinde muma-
ileybin intihabı muhakkak 
gibidir. 

Görine diyor ki 
- Baştarafı 1 incide -

itibarile değil gerek Alman 
ya da gerekse ecnebi mem
leketlerindeki psikolojik a
kisleri dolayısivle pek mü· 
him siyasi bir hareket ma
hiyetindedir. B~rlioer Boer
ıen Zeitung gazetesi diyor ki: 

ı En Uzun 
Bıyıklı Adam 

iddiaya nazaran dünyının 
en uzun bıyıklı adamı bir 
Macardar. Adı Jan Kont a· 
dır ve Budape~te c'vuınJa 
ot uru·. iki bıyığı bir uçtan 
öbür uca kadar b·r metre 
yirmi santim tutmaktadır. _,. ...... , __ 
Şöhretin Sırrı 
Meşhur Rus edibi Gorki 

ile ayni derecede meşhur 
bir musikişinas olan Çalya· 
pinin gençlikleri pek derbe
der geçmiştir. Bir gün, iki 
arkadaş işsiz güçsüz: teh r, 
şehir dolaşırken bir kasaba
da bir tulüat kumpanyasının 
önüne gelmişler ve ıu ilAnı 

görmüşler : 
Şarkı söyliyecek muganni 

aranıyor. 

Karınları aça ış, müdüre 
müracaat etmişler. Gorki 
kabul, Çalyapin de kapı dı • 
şarı edilmiş. Bir köÇ aene 
sonra ayni Çalyapin dünya 
nıo en meşhur bir mugaoai
si olmuş•ur. 

Vaziyetin vehameti karşı
sında bazı ecnebi fmahfdle
rin Çekoslovakya işinde it· 
tibaz ettikleri tarzı hareket 
dolayısiyle yüklendikleri mes· 
uliyet nazari dikkatlerini Arıların sıhhat 
celbttmek lazımdır. ı 

Su .. det • • teşkilatı vardır 
1 ŞI j Arılar kovanlarını bekler, 

- Baştarafı 1 incide - nöbetçilik ederler ve yaban· 
nin çıkmasından koı kulmak- cıları içeriye sokmazlar. Ba· 
tadır . z:ı arılar da Ö ı Ü l•şıyıcılığt 

Çekler, şimdi, bu gibi ha· yaparlar: Mt'sela kovandaki 
diselere girişmekten ictioab arılardan ölecek ve yabud 
etmekte iseler de nazırların ha 'çtm g :len bir düşı:n a 
faaliyette bulundugu bir çok böcek katledilecek olursa, 
merkezler olduğu için vahim ölü hşıyıcılı({ı ile mükellef 
bir hadisenin çıkması her arılar, çürüyüp te kovanın 
an beklenilir. Bununla bera · havasını bozmasın diye ölü· 
ber Prağda telaş ve panik lerin cesedlerini dışarıya ta-
eserleri göıülmektedir. şımakla mtikelleftirlar. 

0000000000000000000000000 ooooooooooaooooooooooooooo 

Piyan20 Meşheri 

Kültürparkta Neipc Sadık 

Damlapıoar Dekave motör· 

sikletlerile numaralar yapa· 

rak halkı hayretlere garke· 

den Bay Ahmet Gökalpia 

ö!üm kalitesi dibindeki Tur· 
gutlulu Eşref Temi zerin ço · 
cuk eairgeme kurumuna aid 
piyango meşherini übtlln Iz
mirliler ve lzmire gelenler 
ziyaret etmelidirler. 


