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KISA VE AÇIK 

Başvekilimiz Bel~rad'da 
Ta.ryarekara~-ı Yeni bir meydan' 
gahını gezdı _ 

ine bolu facia
sının neticesi 

-----------------0000-----------------
Belgrad' dan alınan te)braf radyo ve ajanı haberleri Yu· 

goılavya paytahhnda Türk Baıvekili ve dış işleri bakanına 
gösterilen sevgi ve samimiyet tafıifih ile doludur. Bu taf· 
ıilittan çıkarılacak mana ve alınacak netice şudur: Celil 
Bayar ile Rüştil Arasın Belgrad seyahati ziyaret iadesinden 
ibaret bir diplomatik nezaket ve seromoniden başka da si· 
yasi ve enternasyonal bir kıymet ve ehemmiyeti vardır. 

Avrupa devletlerinin dost ve düşmanlarını ayırmak ve 
icabında birbirlerine yapabilecekleri yardımları mukaveleler 
ve muahedelerle anlamak istedikleri ve bnnun için de pek 
yakından temaslara geçtikleri bif zamanda balkan ant~ntını 
vucude getiren hükumet ve milletlerin de birbirlerinin kol· 
ları arasına atılarak istikbalde yapılabilecek müşterek işleri 
müştereken ve önceden kararlaştırmaları gayet tabii hadi· 
acler sırasında sayılmalıdır. Bilhassa orta A vrupa devletle
rinin ıiyasi görüşmelerini tefsir eden Avrupa matbuatının 
ikid.e birde Tuna ve Balkanlar siyasetinden oldukça manalı 
bir tarzda bahsedup durmaları balkanlılar arasında daha 
ııkı ve gün geçtikçe sağlamlaşması elz :m balkan antantını 
beıliyecek inkişaf ettirecek yollar bulunması ihtiyacını bir 
kat daha şiddetlendirmektedir. Daha bir çok ıebepl{ rden 
dolayi Celal Bayarıo büyük bir selahiyet ve büyük şefimiz· 
den ilham edilmiş şumullu bir otorite ile Belegrada gidişi 
bugün için hem bir nezaket icabı ve hem de bir siyaset 
muktezasıdır. 

SIRRI SANLI 

Serbest güreşler 
~~~~~~~~--~oo~~~~~~~~~--

Birinciye Atatük Kupası 
Verilecek 

Ankara, 10 ( Hususi ) -
Bnynk Şef Reisicumhur Ata-
tnrk bize en uygun gelen 
aerbeıt güreşib taammümünü 
emretmişlerdir. Şef 4 ve S 
Haziranda yapılacak büyük 
güreı müsabakalarında birin· 
ci gelecek gruba verilmek 

üzere bır "Atatürk kupası" 
ihdas etmişlerdir. Yapılacak 

müsabakalara Ankara, Balı
kesir, Diyarbakır, Edirne, 
Erzurum, lstanbul, f zmir, 
Kastanoou, Konya, Samsun 

ve Seybandan olmak üzere 

on bir grup iştirak :edecek
tir. 

•••• .... uırını•••••••• 

Yahudi ilk 
Mektepleri 
Viyana, 10 (A.A) - Ya· 

dudi çocukları için ayrı ilk 

mektebler açılmasına karar 
verilmiştir. 

Bitler Berlinde 
Bertin 11 (Radyo) - Bir· 

kaç gündenberi Romada bu· 
!unan devlet reisi Hitler diin 

I8TER GÜL iSTER AGLA 

Londra 11 (Rac'yo) - In
giltere kralı altıncı Jorj, dün 
Hendu;ı dün Hendua tayyare 
l ıtaatını teftiş etmiş ve tek- . 
nisyenlerle konuşmuştur. -·---
Valimizin 
Kadirşinaslı ğ' 

Halkevinde açılan resim 
sergisine iştirak eden san'al 
karlarımız şerefine, değerli 
valımiz B. Fazlı Güleç tara
fından Ankarapalasta veri· 
lec.!k ziyafette şehir tiyat· 
rosu san'atkarlan ile mek
teplerin resin, edebiyat mu· 
allimleri ve gazetecilerde 
davet edilmişlerdir. 

Valimizin bu kadir~inaslığı 
cidden takdire sezadır. 

----·~---
48 Buçuk mil

von gelir 
lstanbnl (Hususi)-lohisar· 

lar idaresinin bu seneki ge
liri 48 buçuk milyonu bul
muştur. 

gece saat 23 de Berline 
dönmüştür. Hitler istasyonda 
gece geç vakit olmasına rağ
men yüz binlerce halk tara· 
fından karşılanmıştır. 

Açık Ve Pulsuz Dilekçelere Devam 
Hakikaten biz de şaştık. Gazetemize öyle tuhaf yazılmış ar:ıuhal örnekleri geliyor ki •• 

kiğıdların ıslanıp korumalarından ve yazıların zor okunur bir şekilde yayılmış olmasından 
ıüphe etmiyorsakta bazı saf kadınlarımızın Hızırılyasa yüklettikleri vazifeler okadar çok ve 
.içinde okadar saçmaları var ki birkaç tanesi~.ide daha yazmıya aevam edeceğiz : 

Bir Ornek 
"Ben kansat sahibiyim, senden çok şey istemiyeceğim, başımı soktukum bir evim var, 

tavanı eskidi, direkleri çürüdü, Allah saklasın Kırşebirde olduğu gibi Izmirde de hafif bir 
aalllanh olsa ev başıma çökecek bana görüamezinden evimi tamir edecek kadar para gön· 
derde fU evimi yaptırayım.,, 

Bir başkası diyor ki : 
"Bir tane oğlum var, bu ıene sınıfını geçemezse ibka kalacak, ona zibin açıklığı ver de 

derslerini bilsin imtihanlarını bülbül gibi versin.,, 
Okuyucum bunları oku oku da : 

~~--~~--~--.. ,.,..~~~~~~~-
İnebolu faciasına ait daya 

kağıtları dün akıama kadar 

tetkik edilerek pelikan fe· 
neri yanında 11 yolcu'-• 
boğulmasına ve yedi yolca· 

Barbarosun türbe~i mevdana 
çıkarılıyor 

Befiktaşta Barbaros · Hay· 
reddinıin türbesi Civarının 
açılarak türbenin meydana 
çıkarıJacağmı yazmıştık. B. 
Ptost bu hususta tedkikler 
yaparken evveJa tramvay 

caddesinin vaziyetile alaka· 
dar olmuş ve Karaköydcn 
Boğaza doğru uzayan cad· 
denin dar k11ımlarının ge· 
nişletilmesini münasib gör· 
müştUr. 

Bu cadde lusmt n 25, kıs · 
men 30 metre genişliğin e' c 
olacaktır. Türbenin bulun· 
duğu yerde caddenin geniş· 
liği behemehal 24 metreyi 
bulacaktır. 

Bu münasebetle türbenin 
önündeki B şiktaş muhafızı 

Hasan Paşanı n türbesi, po
lis karakolu bioast kaldm
lacak, Beşiktaş vapur iske · 
lesine giden yol on dört 

Güzel yalı 

Güzelyalı otobüslerinin kal· 
dırılacağı hakkında bir şayia 
duyulmuştur. lnciraltı, Ilıca 

zamanı geldi bu zamanda 
otobüs!eri kaldırmak doğru 
değildir. Ayni zamanda oto · 

büıler ıabah ve akşam En 
çok amelenin işine yaramak · 
ta fiyat ve sür'atten istifade 

etmektedirler. Otobüsleri kal· 
dırmak değil islab etmek 

_....,,. ···-·--
İneiliz 
Kabinesinde 
Tebeddülat 

BAY ÇEMBELA YN 
Londra 10 (Radyo) - 8. 

Çemberlayn kabinesinde bazı 
tadilat yapmak fikrinde ol· 
doğunu bildirmiştir, 8. Çor· 
cilia kabin ye eirmeai ihti-
mentaatin .~ -

buçuk metre genişliğinde o· 
lacaktır. Bu yo1uu kenarında 
ve iskelenin boğaz tarafın· 
daki kısmıdda otomobillerin 
durmasına mahsus meydan 

- Sonu 4 üncüde -

Otobüsleri 
•. 4.. '; 

lazımdır ehemmiyetle beledi
yemizin nazarı dikkıtioi cel
bederiz. 

nun kaybolmasına ıebebl1et 
vermekle maznun birhld 
kaptan bay Mehmet AH , 
üçüncü kaptan bay Rami, 
birinci çarkçı bay Salim, 
ib inci çarkçı bıy Halıt •• 
fazla yük alması için emir 
vertn bay Zekeryanın, mal 
mes'ülü olan Deniıbanım 
muhakemeleri neticeaiade 
bay Mehmet Ali 9 ay on fla 
hapse ve 72 lira ağır pan 
cezasına, Dcniıbank idarul· 
ni dava eden polis bay Nec• 

m d Hnia dtnizde boğıllu 
küçük oğlunun ceza ve tica
ret kanunları maddci mahıa· 
sası mucibince bin lira ah 
tazminatına mahkumiyeti•• 
Veysel oğlu Mehmedia laa· 
basının kazada boğuld .... 
hakkındaki iddiası kat'i R· 

rette sabit o'madığı boğula•· 
)anlar veya kaybolanlar an• 
sında bulunamamasına biJla• 

en bay necmettinin kaza 81• 

nasında eşyalarının zi,.a 

uğradığı hakkında resmi bir 
vesika ibraz edilmediğiad• 
kendilerine tazminat veril ... 
sine mahal olmadığına vel 700 
kuruı mahkeme masraf
bay Mabmet Aliden, 20 lira· 

nın da Denizbanktan tabii· 
Jine kabil temyiz olmak ün· 
re karar veri im ittir. --------

Dün Karşıyakada Ba•ka 
sokağında bisikletle dola ... 
Nasır adındapi çocok yecli 
yaılarında Muvaffaka çarp• 
tırmış ve batından yaralu• 
mııtır. 

------------------------!:::3~~~~~~~--~---

Galatasaray Takımı Geliyor 

Istanbul Galatasaray takımı Cuma günü şehrimize 1ıele· 
cek ve Cumartesi günü Üçok ve Pazar günüde Alsancak 
takımları ile karşılaşacaklardır. 

8Ei~aıu~~--ııııa::S~r lm:ı ...... ı=illmllESllZ:B::llll~&*EI• ................ . 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ---------.... ---------
Doğru bir dilek 

Aldığımız bir mektuptur: 
"Biz yurddaşlarınız Alsancak semtlerinde oturuyoruz. iti· 

miz Basmahane taraflarındadır. Her gün sabah ve akıamlan 
işlerimizin başına gider ve eve dönerken Fuarın ortasındu 
geçen yoldan işlemek zorundayız, çünkü bu yol hem eli& 
ve kestirme hem de muntazamdır. Fuarda eğlenmiyecejimi· 
ze göre, bizden gidip gelirken bet kuruş duhuliye alıyorlar, 
hükümetimiz Istanbul köprüıilnden bile b&yle yol par 



• 
l ı Sabite 2 ( ftallwa Sut ) 

~~~i;.~~~LETI iL=;· Dottorıı ıaslbatıarıl DUNY~~tEH 
Türk Dünyasının En Yüce Hakanı 1 .._ ... _. _____ _. QLUYO 

11ffit3: ı ı_-i ~~;~ka~~:ı7.:~l~ffh~s
) HAY AT VE KAHRAMAN Ll KL AR 1 ~ ::v:~:·~~~~:ı.:·ok~!:~:~:: 

ı ti tavsiye ederim: 

l>iyangoda ikramiye 
kazanan köpek 

'arilai Tefrilıa Ya.zan: H. Türkeku/B Bütün izamız bir beynimiz 
' - - 19 - eaama• ve ~inirlerimiz de yorulur. 
a llüyük havuzun etrafında rakaseler dönüyor, Bilhassa bu, kafalarile çalı-

Bulgaristauda. Sofya civa· 
rında küçük bir çıftlik işle· 
ten Y ekoff adında bir köy
lü çok sevdiği köpeği namı· 
na bir Bulgar piyangosu bi · 
Jeti alır. Tesadüf bu ya, bu 
bilete 200,000 leva çıkar. 
Bunun ilzerine sözünün eri 
olan Y ekoff köpeğe en ıon 

f ~hmet Kasımla Zehra Bint Zehip ateşli göz- şanJarda azami derecesini 

~rile birbirlerinin ruhlarını emiyorlar, sevgi- bulur. Yorgun beyin ve ıiair-
lerinin derecesini yek diğerine anla tn1ak !erimiz içinde bir nevi zebir 

basıl olur ve bu zehir sık 
r • 
1 istiyorlar sık istirahat yapılmadığı tak· 
; Cavez bu hakarete kartt ı ıçın ses çıkarmadı, sadece dirde uzviyeti zehirler ve ça-

cP•ini cıkarmadı, kurnaz ve şu cevabı verdi: buk ihtiyarhğm başlamasına konforu ihtiva eden bir ku · 
lube inş1 ettirir. Köpeğin 

yemegı dahi zenginleşil'. 
şimdi köpek Sofyaya götü
rülüp teşhir edilecekmiş .. 

• blki bir adam olduğundan - Evet doğrudur. Arka· saik olur. Tam bir dinlenme 
• dSID Mehmet Kasıma karşı daşları toplıyalım görüşelim. ile, uyku ile vakit vakit ya· 
• ıfan meyilini derhal sez· O gece havuzda bulunan bü- pılacak seyahatler ile uzvi-
1 dıti.I yük havuzun muhteşem fıs· yelten bu zehirlerin ifrağı 
• Kız o günden itibaren kıyeleri etrafıoda bir toplan· mümkündür. Dimağ ve sinir *** 
' lebmet Kasıma kin bığla- tı yapıldı. yorgunlukları asabi kimse- BeynelnıileJ şa tranç 

müsabakası \ llfb. · iki gün içinde hazırlıklar lerde beyin hastalıklarma 
Aradan bir hafta daha bitirilerek asıl paY.laht olan müstaid olanlarda tehlikeli 

11:eçmi1ti, Mihrace taer, (Arap Aluri üzerine yürümeğe ka· beyin hastalıklarına ve sinir 
Yr baaa ıonra tabir demiş- rar verildi. hastahklanna sebep olur. 

~lr.J pek sıkı nezaret al· Meclisi dağıldlktan sonra Kendimizde kuvvet hisset-
rmda bulundurulmadığı için Hint rekasaları getirtildi, tikçe sağı, solu ve ilerisini 

1 1 r ıün sarayın gizli mab- ı~hra, Mihracenin kızlarına 1 'düşünmiyerek mütemadiyen 
"•Dleriaden kaçmJmış ve bir ait ağır ipekli elbiseleri gey· 1 çalışıyoruz. 

Dünya şatranç şampiyonu, 
doktor Alehin Margatede ya
pılan beynelmilel şatranç mü 
sabakasında Letonyalı Petro
fa yenilmiştir. Bununla bera· 
ber, Alehin, rakiblerinden 
yaı ım puvan ileride bulun. 
maktadır. ~toJt taharriyata rağmen bu- miş ve cidden pek cazip bir 

1 

Dinlenmeyi düşünmiyoruz .. 
f ~aamamıştır. şekle girmişti. Hele bazılarımız gibi çahş-

l Mebıpet Kasım, ömründe Mehmet Kasım bir sedirde mağı bir zevk telakki eden- *"* 
Ark'.a arkaya 8 defa 
ikiz doğuran kadın 

i Sllrmeaiji böyle ıüılfi saray uzanıyor, Zehra da kuı tüyü I ler için bu çok müsaidhiş 
ye bahçeler içinde, on, onbeş yastıkları birbiri üzerine yı· 1 bir şey oluyor. Bu kat'iyen 

1 ~ kadar •ıkın en hülyalı ğarak sağ kolunun dirseğini doğru değildir. Dinlenmek 
re ıemeıeli 'nJarıaı yaşamı· bu yastıklara vermiş olduğu 1 için, istirahat için seyahat 

Kızılcahamama tibi Kızıl
caköy muhtarı Molla Hüse 
yinin 311 doğumlu eıi hep-,. ve aıı1 vazifesi olan istila halde ıüzgün ve baygın na· 1 için sarfedilecek zamana, pa· 

'• fethi onutmıya başladı. zarlarile Mehmet Kasıma ba- ıaya acımamahdır. Bun11 israf 
rakın umam valisi Haçcacın kıyordu. denilemez. Fakat mütema-

d
MyttUinaJ emini olarak bu Rekasalar ortada fırıl, farı) diyen çahşmakla kuvvetimiz· 
.J.- &L • • den, enerı'imizden mütema-

~a.n;r JJesız gencın yanına dönerlerken bu iki genç, 
:.r.,·ı 'ht' diyen israf etmekte oldugv u-

• vı ı en ı ıyar ve umur ateıli gözlerile birbirlerinin 
iL muzu daima hatırda tutalım. 
drılrmüı ıiyaset kurdu , ruhlarını emiyorlar ve kaJp-

11_ Mütefekkirler , münevverler 
ııreacin Kendini aıkın )erinin derinliklerinden fışkı· 

t ·'- kendinizi unutmayınız !.. 
ansız .. 1'olları ara~ına bırak- ran sevgileri yekdiğerinin 

si de ayni babadan olmak 
üzere ikiz olarak on altı ço. 
culci doğurmuştur. ikiz do· 

ğan bu çocuklardan şimdiye 
kadar dokuzu muhtelif se
nelerde ölm6ştür. Yedisi 
hayattadır. ---,00---

rıab• ıoronce endııeye düı- yüzlerine serpiyorlar ve aık- Dokuz·d· efau··st ~o. vvetler birli· 
ıl, ir gün Mebmetj Kasımı )arının derecesini anlatmak _ 

1 z\lyaret ederek kendisine şu . iıtiyorlardı. Gece yansından Üste İoca edı•. gınde •patates 
c,azleri söyledi: bir saat sonraya kadar bu 'IC' 

m - ~ziz oğlum, seni ikaz eğlence slirdü. )en cebir Sovyzetelerllbyı·rıı·8gvı·,tlpatates 
'\\met bana verilen vazifele· Sonra Kasım ellerini bir- y 

ıı.:n L-ıındad B ·· b Miliddan üç bin sene ev- kültu" ru.. bakımından bu" tün .. "" ır. ana gucen· irine sllrdil, yanına koşup 
.-e, Mihrace Tabiri dikkat• gelen bir hizmetçi kadına şu vel kurulmuş olan meşhur dünyada birinci mevkii işgal 
~lik eseri olarak kaçırdık, sözleri söyledi: Truvanın duvarları ancık ye· eylemektedir. Filhakika, dün 

ybu adım bizim batımıza bir ni keşfedilebilmiştir. ya patates ekimi arazisinin 
,,.,k felike t getirebilir, artık - Hanımı odasına götü- Bu dHvarlar dokuzuncu yüzde 30 u Sovyetler birli· 

rünüz, sonra da Ahmedi ça· T d ı d ç hreJecegi hesap etmek, onlar ruvanın uvar arı ır. finkü ğiodedir. 
ğırınız. b h' d k d f H 1.-Zerimize gelmeden ve kuv· u şe ır o uz e a tahrib arpten evvelki devreye 

k~etleriai yıkmadan ve topla· Zehra Bint Zehip gider· edilmiş ve dokuz defa inşa nazaran Sovyetlerdeki pata· 

d ken Kasımın iki elini tutarak 1 t Gil l H il · a•a an önce bızim davran· o uumuş ur. ze e eni tes zerıyatının randımanı yüz-
"•amız ve göz a,hrmamız eğiliyor, " rabbiye emanet ,, elde etmek için eski Yunan· de 31 nisbetinde fazlalaş· 
dJlzımdır. diyerek ay~ılıyor. Kasım da hların saldırıp hik ile yeksan mıştır .. 1938 senesinde pata-
af Mehmet Kasım, batını emirberi Ahmetle odasına ettikleri şehir yediııd Truva tese tahsis edilen arazi de 
l•n&ne eierek dtıınnd&, ihti- çekiliyor. idi. 6,708,600 hektara çıkmıştır. 
ltJara Jçiaden kızmıştı, fakat Ertesi gün Kasım yatağın· 

Bahribaba beiedive sahil park pffaçcacın kendisine karşı dan kalkar kalkmaz hemen 
bf6yleaiti sözleri ve bu ada- beytülmal eminini yanına ça· 
d•a karıı gösterdiği itimadı ğırtıyor. açıldı • 

gazın osu 

z 

•e verdiii selihiyeti bildiği ( Arkası var) Başta lzmirimizin en muhteşem saz heyeti olduğu halde 

Dr. F A.H.R 1 1 4i:..J K u.as,...a.. sahibinin sesi mugannisi ve sesH filmlerde seve seve dinle-
~ iT ~ diğiniz meşhur hanende bay Mustafa Çağlar ve bayan Sü· 

r Memleket Hutanesi Rontken Mlltebassısı B zan, Remziye, Hayriye, Nazird ve bayan Meliha sahil park 
1 RONTKEN VE E gazinosunda okudukları nefis şarkılarile lzmirimizin musiki 

1 Elektirik tedavı·ıeri yapılı' r m meftunlarıcı hayran bırakmaktadırlar ayrıca meşhur Türkiye 
aı şarloıu şarlo Sami te eti de gazinomuzdadır. Her akşam 

I ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 B yeni numaralar yapmlktadırlar muhterem lzmir balkının bir 
IRIJtlllllllllllRRSKl~llBflRBBCICIEBt'tS~ defa gazinomuza teşriflerini bekleriz. 1-4 

Haftalık ''femsil Programı 

.z"~*~*****S. :***********=*" •**~*~*:*~****~ı*~*~**~*~ii 
ısT ANBuL BELEoiYEsi = ~ T ı y y A.R E sineması TE~~~?N = 
ŞEHİR TiY A TR OSU ~ ~ BUGÜN 1518 • 1937 Avrupa tarihini musavver ~ 

Elhamra Sinemasınd11 = ~ lngiltere Tacının incileri ~ 
J+ ~ 419 senelik bir maziyi iby.: eden bu filmi sayın müda- ~ 

(Ateş Böceei) Buakşam 

~ t( vimlerimize tavsiye ederiz = 
: ~ .. .. . N~~a~ .. B~n~uiu M 
>+ +c Kuçuklenn sevdıgı, buyuklerın alakadar olduğu küçük = 12 

13 
Mayıs Perşenbe SuZÜN KISASI 

11 Cuma KRAL LiR 
" 

)+ t( artist Şirley T emple ve Victor Mac Laklen )+ 

--------------->+ tC A rıca: Paramunt ·urnal M 

[11 MAYIS 

- 25- YAZAN: Gönül Emre 

Belli olmaz çavuşum, senin 
tüvsüz kurna~ herifin biridir 

Sabiden yapbklair işi göz- ı tü devrilmiyeyim mi ? Biitfln 
den geçirdim, sorup soruı· çocuklar, ister istemez gtl· 
turdum, baktım ki Tüysüz lüşmeğe başladılar. Canım 
iıi adamakıllı kıvırmış... sıkılmadı emme, ip kopmuı 

Aradan günler geçti. Mu- tur, diye ayağa kalktım, ae• 
rad onbaşı bir gün gelip : nin Memiı bir köıeye çekil-

- Hasan çavuş sana bir- miş kıs kıs gülüyordu. 
şey söyliyeyim mi, Ters ters bakhm emme 

Dedi. B:zim bölükte hani gene birşey diyemedim. Çlln· 
sarı lüysüz bir Memiş varya... kü, neferler : 
işte o, neferlerin bazılarına - Olmad•, olmadı.. ip 
"ben yakında onbaşı olaca· koptu .. diye bağırıyorlardı .• 
ğım. Çok geçmeden de ça· Ben, hayır! .. Artık Memiıle 
vuşluğa merdiven dayayaca- ip çekişmem! .. Dedim ve i;i 
ğım !,, Demiş. Bu sözler be- kestim. 
ni sinirlendirdi. Bu herif Sonradan öğrendim ki, 

meğer senin Tüysiiz kurnaz 
yoksa bizi beğenmiyor mu ! 

Güldüm ve Murad onba· Memiş ben, halatı elime do
lamağa çalışırken, karata 

şıya : 
- Vaz geç bu sinirlen· 

mekten ... Dağ gibi delikan· 
lılar dururken böyle çilimsiz 
bir herifi onbaşı, çavuş ya· 
parlar mı ? Dıha doğru dü
rüst neferlik edemiyor be l 
dedim. 

}'akat Murad onbaşı boy-
nunu büktü: 

- Belli olmaz çavuşum, 

dedi, senin Tüysliz kurnaz 
herifin biridir. Geçende gör
medinmi yüzbaşının gözüne 
nasıl giriverdi. Biz, tüysüz, 
çilimsiz falan fıshk diyoruz 
emme herifçi oğlu yamftn ... 

Sözü uzıatmıyalım, iki ay 
kadar sonra bir kar kezinti· 
sine çıktık. Yiyip içiyor, tür· 
lü oyunlar oynıyorduk. 

Bir arahk çocuklar halat 
çekmeye başladılar. Ben de 
çoştum, halatı kaptığım gibi 
bağırdım : 

- Hey çocuklar ! Bana 
çıkacak varmı ? 

Bir hayli beklediğim halde 
istekli çıkan olmadı. Bunun 
üzerine çocuklar takıldım. 

- Yazık size be 1 Yazık ... 
insan bukadar çekinğen olur 
mu be ... 

Bu sefer kim çıksa beğe· 
uiısln ... Levend delikanlılar, 
aslan gibi babayeğitler durur· 
ken bizim Tüysüz Memiş 

boy göstermesin mi ? Sinir
lendim emme, ıayri davet 
eden ben olduğum için : 

- Haydi üleu yapış hala
ta! .. Dedim. 

Senin Tüysüz Memiı kıv
rak bir hareketle halatı tut· 
tu. O bir başta, ben bir 
başta çekmeğe ibaşladık. 

Fakat birşey oldu .. Birden
bire ip elimde iken arka üs-

elindeki çakı ile halatı kert· 
miş, çekerken adamakıllı 
direterek beni çukura yuvar· 
layıvıermiş ... 

Bıınuda, kendisi neferler• 
den birine söylemiti. Zati 
ben, işi aşağı yukarı çaamış· 

hm emme bir yandan da 
"ip kendiliğinden kopmuıtur., 
diye ummamııtım. Neyse 
sana birşP-y ıöyliyeyim mi ? 
Ogün den beri senin memiıle 
sarmaş dolaş ahbap olduk. 
Çünkü, beni bir biçimine ı•· 
tirip yere sermeıi hoıuma 
gitti. Yani, beni baıka ttır-

lü deviremiyecejini düın
nünce, bu kurnazhj'ı yapmıf .• 
vtlcudu calııdı emme kafaıı 
kaf111 işliyordu. Karatanıa •• 

Ahbap olduk emme, ba 
vak'ayı hatırladıkca ister 
iştemez sinirlenirim ... 

(Arkası var) 
........................... 
ı ı 

i DOKTOR 1 
i Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve zührevi hasta· ı 
ı lıklar milt4!ha11111 ı · 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
ı Her gün öğleden aonra ı 
........ H ............... .. 

Fransızca Ders 
lstiyen . 

Her türlü yazı iıJeri için, 
en zarlf elbise, nakıı, çama• 
şır, şapka, kundura, mobilya 
ve inşaat modelleri için, Ro
ben Katan kütüphanesine mi 
racaah. 

Mektup adresi : Posta ku
tusu 158 
Mağaza : Esnaf ve Ahali 

Bankası karşııında Çukur 
Han kapısında D. 15 

A a;,_t\si Gİliİ IA!'1!1'İ-:l!İS DUNYADA YOKTUR 
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Ezerbaycan 
Şiir Edebiyatı Antolojisi 

Azerbaycan Devlet Ne~- : ri Nizami'nin Leyla ve Mec· 
riyat dairesi, Azerbaycan nuouna bir başlangıç da bu 

şehrine ait bir antoloji tertip kitapta yer almış bulunm ~k-
etmiş ve bastırmıştır. Bu tadır. Diğer taraftan onü-
kitapta miJJi ıairlerin ve çüncü asır şairlerinden Ha· 
halk epik şiirlerinin bir çok sanoğlu'nun şiirleri de mev· 
numuneleri vardır. Bunların cuttur. Başkaca bu ·eserde 

Mirza Şafi Vazıb'ın şiirlerinin 
tercemeleri de yer almış 
bulunmaktadır. Boedensta· 
edt'in Almanca tercemesi 
ile Garbi Avrupaya bildiril· 
miş olan bu şair, bu suretle 
Sovyetlerde de layık olduğu 
tarzda bilinecektir. 

arasında en mOhimi, ezcüm· 

le, Azerbaycan edebiyatının 
en eski abidelerinden birini 

teıkil eden " Kitabı~" ede 
Korkut,.un bir parçasıdır. 
Bu ilk defa olarak Rusçaya 
çevrilmiıtir. Aynca Iran şai-

Kuşlara mah
sus hastane 
Londra civarında Ember 

Farm adında bir çiftlik var· 
dır. Burası, dünyada eıi bu· 
lunmıyan bir yerdir. Bir kuş 
hastanesidir. Yollarda ele 
geçen yaralı kuşlar buraya 
getirilir ve tedavi olunurlar. 
Uçmak kabiliyetioi ebediyen 
kaybe'denler ise bu hastane· 
nin daimi misafiri olarak alı
konurlar. 

Yelkenli Gemi-
lerin Yapabil
dikleri Sür'at 

Hafif ve yelkenli gemiler 
hazan büyk bir sür'atle de· 
nizde yol alırlar. Y ıpılan bir 
tecrübe, fU neticeleri 'vermiş
tir : 

Hafif meltemde saniyede 
iki metre. 

Hafıf Rüzgirda saniyede 
dört metre. 

Kuvvetlice rüzgarda s ni
yede yedi metre, 

Kuvvetli rüzgirda saniye· 
de onbir metre. 

Serio rüzgarda saniyede 
on altı metre. 

Çok serin rüzgarda sani • 
yede yirmi iki metre. 

Sort rüzgarda ıan·yed ~ 
yirmi sekiz metre 

Maamafih bu hesap vasa
tidir. Fğer tekne ve yelken
ler daha mDkemmel olurst, 
o zaman bu sür'at saniyede 
37 metreye kadar yüksele· 
bilir. 

Almanvada 
Doğuın Hadiseleri 
nasıl karşılanır ? 

Almanyada bir çocuk doğ· 
duğu zaman, o çocuğun doğ 
duğu mabaJJede şenlik ya · 
parlar. Bu adete, Müaibte 
daha fazla riayet eder Jer, 
gerek Münihte ve gerekse 
köylerinde bir çocuk doğ- · 
duğu zaman, bütün kilisele 
rio çanlan on dakika müte · 
madiyen çalarlar. __ _..._ im __ _ 

Sürek avı 
Karşıyaka Halkevi avcılık 

spor k ulübü g eçen pazar 
günü Emiralem nahiyesinde 
iki koldan bir sürek avı yap· 
mış ve birçok domuz ve mu · 
zir hayvanlar öldürülmüştür. 

Saatler bırbırnı ıalıp edıyor ve h6I6 s.abahleyın 
toze bır ~uvvetlc lalkcbılmü ı~ın bıze 16z m 
olan s6bn bır uykuya b ıurlu kavuşamıyoruz. 

fite bu r odo 

VALi DOL imdadım ıza yet i ~ i rl 

Onu bır kere ı~crübc edınız. Zararsız ve 
sinırleri le•kin edıcı alon bu ıl6~ uyku:uzluOa 
kar~ı umulmaz bır dev6dır, 

VALIDOl: demle, tablet vır hep 
holındo her eczanede bulunur, 

( Htlkıo Se1i ) 

Batan Gemilerin Yeniden 
Yüzdürülmesi 

1937 senesinde Sovyet / 
dalgıçları, 84 gemiyi yeni· 

~den yüzdürmüşlerdir. Bun· 
ların arasında, 11570 tonila-
to!~~ Yunan Georgies, 
Iogıhz balıkçı gemisi Nayt-
veç ve Norveç gemisi Bi· 
rinci Kriı.tiyan da dahil ol· 
mak üzere Odesa limanı ci· 
vanada karaya oturmuş ve-
ya batmış 8 yabancı mem
leket gemisi de vardır. 

1938 senesinde de 7~00 
tonilatoluk lngiliz Corj Es· 
seks, 800 tonilatoluk Sov· 
yet Stefan Razin petrol ge
misi , Murmanıketan 24 mil 
açıkta bir fırtınada karaya 
oturmuş bir kayıkçı g emisi 
ve dah a muhtelif hasarzade 
geru il e ı kuı tarılmışhr. 

G ene bu seoe zarfı nda , 
1916 senes inde bir torpile 
dt-ğerek H erEones fenier 

mıntakasında bat.1n Jivuşçi 
torpido muhribi Karadenizin 
dibinden yukarı çıkı:uılec11k· 
hr. Diğer taraftan Mariopal 
limanının ağzında karaya o
turmzş Azneft petrol gemisi 
de yüzdürülecektir. 

Kara denizde Müdahele 
harbi esnasıoda batan Mari 
gemisinin araştırmalarına da 
bu sene içinde başlanacak· 
tar. 

Uzak Şarkta da dalgıçlık 
ve gemi yüzdürme faaliyeti
ne devam olunmaktadır. 

Bu sene zarfında Sakalia 
civannda bir sığlığa geçen 
senenin Teş inievvel inde o-
turmuş olan fngiliz 700 to· 
nilatoluk T erek Moller ge· 
misi ile Kamçatka sahiller in· 
de bir avaryaya uğrayan 
Nansi MoJler g emisinin kur · 
tarılması a mel iyesine başla· 
nıp biHrilecekli r. - - ·----------------

Bağcılar, rençberler, ve böcek
le rde z ra r görenle r, herhal
de okusunlar reklam değil 
ufak bir tecrübe ile ha ki

kati görecekler 
Bağcıla r, Bahçe sahipleri bu s ene " BAMBUL ,, ve saire 

zararlı böceklere karşı müessir olan AMERİKAN TAC: LE· 
FOOT kumpanyasının BAG MACUNU (TREE TANGLE
FOOT) kulfanmışlar ve çok faideıioi görmü,lerdir.3 

Bundan maada ayni kumpanyan1n, aşağıdaki ilaçları tav
siye edilmektedir: 

Ağaçlara, fidanlara, çiçek ve bilumum sebzelere zararlı 
olan uça~ böceklere karşı Tanglefoot PLANT SPRA Y Fi 
DAN İLACI. 

Yaz mevsiminde hayvarı sineği ve sivri sineklere karşı 
Tanglefoot STOCK SPRA Y iLACI. 

Bu ilaç bayvanlarıo tüy ve derilerine ve ineklere süde 
hiç bir zarar vermediği gibi bilakis yaralarına iyi şifadır. 

Evlerde karınca ve hamam böcekleı inden kurtulmak için 
Taoglefoot "ROACH AND ANT ,, POWDER iLACI 
KULLANILJR. 

Bu ilaç ayni zamanda tarlalarda bulunan ve sebzelere ı t 

rar veren "DANA BURNU" böceklerini itlaf eder. 
Amerikan TANGLEFOOT kumpanyasının son zamanlar· 

d.a ha~t~ne.' ~tel, Fabrika, ev ve saire yerlerde dezenfek 
~ı!oo ıçın ıshmal edilmek üzere " Tanglefoot DIFUSO ,, 
ılac nı keşfetmiştir. Bu ilaç gene Amerikan TANGLEFOOT 
kumpanyasının "Taoglefoot DIFUSOR,, tesmiye edilen MA
KINASI ile istimal edilir. 

Bütün mallar depolarımızda mevcuttu. 
AMERiKAN TANGLEFOOT kumpanyasının umum 

Türkiye acentalığı : A. LAFONT VE MAHDUMLARI LI
MITET ŞiRKETi... Depo : HaHmağa çarşısı No. 25 IZMİR 
Telefoa No. 4093 7-9-11 ---------

11 MAYIS 

flzmir şehirli ve liÖylü 
r 

halkın 

1 

.•• d ' mUJ e •••• 
Mevsim dolayisile aenenin en sağlam şık ve zarif kaıe ti· 

ıor ve eovai çeşid yazlık yünlü kumaşlardan rekabet kabul 
chı:iyecek derecede yalnız ( Hasan Basri Şen biçer ve ıeriki 
Mehmed Gülaylar ) fabrikasından hazır ve ısmarlama toptan 
ve perakente satışlarını temin edebilirsiniz. Muhterem müş· 
terilerimizio bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. Bol ve 
zengin çeşidlerimizi bir kere görmek içio müşterilerimizi 
candan bekleriz. 

Fiatler: Asım Riza biraderlerinin modern kumaşlarından 
2 purovalı caket pantalon 24 lira, 3 purovah 27, kaıe caket 
pantolon 1 purovalı 14 lira, krepsi caket pantolon envai 
desen 1 purovah 12 liradır. 

ADRESE DiKKAT: lzrnir satış şubesi Alipaıa caddesi aar 
raflar karşısı yalnıı 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. 

Temiz, 1,aze 

iltic , 
Korsa , Gözlı, k 

Ba roınetre, Derece 
Lastik eşya 
Tuvalet. 9eşit lcri 
Sıhhi lev3 zın1 

Daima bulunur. Her yerd c: n 
ucuzdur. 

S. Ferid 

Şifa 
Eczanesi 

Hükumet Sırası 

·--_;,__," -.J 

msssesesss22sı~ssssE&4SSSltlSI 
~ 23 1 ' isan münascbetile fevkalade ucuzluk ..._j . .. 
G] TTRZI M. SELiM OZER 1 

[+~ 23 Nisan ?38 .~en 31 Mayıs 938 e kadar 1 
m BUYUK UCUZLUK f!l Mevsimin en münasip Kare, Rige ve sair kumaıfar· ı 
[+] dan, takımı 25 lira, Hereke, Yüniş ve emsali fantazi 
[+] kumaşlardan takımı 27 lira, fevkalade lüks ve fantazi [+] 
[t] kumaşlardan takımı 29 lira.: (t) 
{+] Bu kumaşlardan mektepliler için yeleksiz üçer lira ft) 
[+] tenzilat yapılar. Çocuklar için kısa paQtalonlu takım 15 1 
C•l •ıA 16 ı · ,, .. 
~~ 1 a ıra. m 
c!1 Teminatlı iş. Bu tenzilattan istifade ediniz [tl 
[+] ADRES : Yeni Kavaflar çarşısı No. 8 M 
mss2:.;:aasssaessz2a28ms2sssmm 

Yaz gelai çok su içmek 
zarardır. Susuzluğu gider
mek için ( Kalküte ) den 
su. eti mahsusada ge irtti · 
ğimiz (D ... mirhindi) d en az 
bir miktar almak kafidir. 

Yemekleri fazla kaçmrsa· 
nız korkmayınız derhal üze 
rine ( Hasan Mey\ e Özü ) 

nden bir kadeh içioiz. Her 
yemekten sonra kullanmak
tan çekinmeyinız. Çünkü 
hem ucuz hem de fayda· 
lıdır. 

Kışlık ve yünlü eşyayı : 
kaldırıp saklarken herhalde 
taze ve hilesiz (Naftalin) ile muhafaza ediniz.· Bu hususta 
tam emniyette bulur.manız için bu~ihtiyacınızı mutlaka depo· 
muzdan temin ediniz. Geceleri sizi rahatsız edebilecek ha
şarat i~in en keskin ve öldürücü ilaçları depomuzda bula· 
caksınız. Bunaltıcı sıcaklarda eksir tesirini yapan ( Limon 
çiçekleri, Filiz, 9 eylül çiçeği) ve daha muhtelif kokulu ko
lonyaları , bayanlar için her cins tuvalet eşyasını en ucuz fi· 
atlerle depomuzdan tedarik ediniz. Telefon 3882 

Meşhur Asım Sabunları 
Birinci sınıf sabunlar arasında sıhhi nefasetile temayllz 

ederek Müteaddit sergilerin birinci derece madalyalarını 
kazanmış olmakla kadimi şöhrete haiz bulunan, ASIM aa· 
bunları, hiç şüphesiz sabunların incisi ve birincisidir. 

Binaenaleyh bu sabunların haiz bulunduğu yükaek kabi· 
liyet ve kudretinden istifade etmenizi ve her yerden "Ma
kas markalı A S I M sabunlarını ısrarla istemenizi tavaiye 
ederiz. 

Deposu : Hiaarcami arka kapı sırasında 905 ıokak 14 
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Halkaoınar 
Suyu 

lzmir su şirketinin taah· 
hüdlerini yıpmaması yukarı 
mahallere su vermemesi, ta
miratını tamamile yapmaması 
gibi sebebJer ortaya sürüle
rek bu müessesenin de satın 
alanması Nafia Bakanlığıncna 
karar altına alındığı malum· 
dur. 

Su şirketinin direktörü ta· 
rafından BeJçikadaki merke
zini keyfiyet yazılmış ise de 
henüz cevap gelmediğinden 
satış müzakerelerine daha 
birkaç gün girişilemiyeceği 
öğrenilmiştir. 

Beledi venin 
Trambüsleri 

Belediyenin Almanyaya ıs
marladığı on trambüsten iki· 
ıi haziran içinde gelecek, 
beşioin karo serisi Berlinde, 
diğerleri Şonenşıneakta da 

bitirilmek ü.r.eredir. Bunlar 
oldukça rahat ve kullanış· 
hdır. 

Teftiş 
Valimiz bay Fazlı Güleç 

mendrea bavalısındeki kaza· 
laruı teftiıine çıkmı~tir. 

Halkevinde 
Konser 
lstanbul konservaturu mu· 

allimlerinden B. lskenderun, 
Mayısın yirmi dördüncü ge· 
cesi lzmir halkevinde bir 
konser verecektir. 

Tekrar 
Bozuldu 

Bayraklı vapuru diln ak
şam Karşıyakaya giderken 
ufak bir bozukluk yüzboden 

yoluna devam edememiş ye 
yolcular müşkilatla, aktarma 
suretiyle karaya çıkarıl· 

mıştır. 

Memurların 
Vergileri 

Tene içinde yeniden işe 
başlama ve işi barakma do
layisife tarh olunacak kistel· 
yevm verğilerin hesabında 

ayların otuzar gün ve sene
nin de 360 güo olarak hesap 
edildiği aolaşılmışhr. 

Maliye Vekaletinden bu 
hususta gelen tamimde se
nenin 365 gün hesaplanması 
ve her aya göre taksim 
yapılması bildirilmiştir. 

---··---

( Halkm Seıl ) 

idam . edilen kadın 
Adana 10 (Hususi) - Bir müddet evvel sevdiği adamın karısını ve çocuğunu ortadan 

kaldırmak için balın içine koyduğu zehirle feci surette ölümlerine sebeb olan Ayşe dün 
bükü.met meydanında salben idam edilmiAtir. 

Yu2oslav harbive nazırı Ankaraya geliyor 
lstanbul 11 (Husuıi) - Yugoslavya harbiye nazırı general Meriç ayın on yedisinde ls

tanbula gelecek ve buradan da Ankaraya gidecektir. 

Jauonlar Amov adasına taarruz ettiler 
Amoy, 10 (A.A) - Amoy limanı bu sabah Japon harb gemileri tarafından bombardıman 

edilmiştir. Bombardımandan sonra Japon kuvvetleri Amoy adasına taarruz etmişlerdir. 
J apon tayyareleri civarda ecnebiler meskün olan Kulangsu adasına beyannameler atarak 

Amoy adasının işgal edildiğini bildirmişler ve ecnvbilerden bu adayı terketmelerini rica 
Beyannamede aynı zamanda ecnebi gemilerinin mücadele sahasından uzaklaşmaları iste· 

nilmektedir. 

bir pltinço Korku ne 
' Londra, 10 (A.A) - Markham madeni felaketinin bilancosu : 

14 ölü, Enkaz altında bulunan 90 amele, hastaneye k -A ldırıl ınış olan 39 amele. 

Habeş meselesi bugüne kaldı 
Londra, 10 (A.A) - Haile Selassiye Londraya geldiği zaman bir hafta içinde Cenevre

ye gitmesi muhteme~ olduğunu beyan etmiştir. 
Cenevre 10 (A.~) - Öğleden so ıra Habeşistan istilasının tanmmasına tahsis edilecek 

o1ao celse yarına talık edilmiştir. 

Fransız - ltalvan müzakereleri 
Roma 11 (R~dyo) - Fransız - ltalyan müzakereleri bugün öğleden sonra Kont Aamo 

ile Fransız maslahatgüzarı arasında devam edecektir. 

Yobazlar. mahkum oldu 
Antalya, (Hususi) - Üfürükçülük etlikleri anlaşılan G:ılip Yemenli ve Bekir Mekkeli 

adında iki adam yakalanmıştır. Bu Yobazların muhakemeleri bitmiş bunlardan biri iki bu· 
çuk ay hapse 41 lira para cezasına, diğeri de iki ay yirmi gün hapse, 55 lira para ceza· 
sına mahkum olmuşlardır. 

Asilerin hücumları akim kalmaktadır 
Madrid 10 (Radyo) - Asiler hareketlerin en faaliyetli sahası Teruel ve Kastello ·ı vila· 

yelleri arasındadır. 
Asilerin hücumlarına cümhuriyetçiler kuvvetle mukllvemet etmekte ve Nasyonalistler an

cak tayyare bombardımanlarının himayesi altında cüz'i mikyasta ilerliyebilmektedir. •Asiler 
cenahlarda bir muvaffakiyet kazanmıyacaklarını anladıklarından şimdi faaliyetlerini merke
ze çevirmiş bulunuyorlar. 

l\'ladalya veri-: dişi su piresinin 
ne yüzük ~arip bir 

Eski Romalılar zamanında h 
altın yüzük muharebede ya- ususiyeti 
rarlıkları görülen kimseleri Dünyanın bir garip hayva-
mükafatlandırmak için veri · nı da Defni den len su pire-
len bir takdir nişanesi idi. sidir. Eğer bu h11yvancık 
Eski asil Romalılarla şövalye dar bir saba da fazla mik-
rütbesini baz kimseler de darda yumurtlamak mecbu-
altın halka takarlardı. Bu riyetinde kalırsa bu yumur· 
takdirde altın halka sol elin talardan yalnız erkek yavru 
küçük parmağına takılırdı. çıkar, saha fazla geniş olur· 
Bilihara Fran31zlar da buna sa yanlız dişi yavru çıkar. 
benzer benzer bir nişan ih- Nüfus muvazenesini bulmak 
das etmiş ve buna " Altın için ne fazla dar, ne de faz-
halka,, adını vermişlerdir. •••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni bir 
Mevdan 
- Baştarafı 1 incide -

yapılacaktır.' 
Bu baro3 türbesi ile deniz 

kenarmdaki sahada 15 met· 
re genişliğinde bir rıhtım ve 
rıhtımın üzerinde bir deniz 
müzesi yapılacaktır. Burala· 
ra ağaçlar dikilecektir. Ya
pılacak istimlak için 150 bin 
liraya ihtiyaç görülmektedir. 

la geniş bir yerde yumurt
lamamahdır. .......................... 

Fransızların , bu nışan ı da 19 Mavıs Güneşi munhasıran askeri mahiyette 
idi. Atatürk'ün Samsuna çıkış günü olan, ve büyük inkilibı· 

D.. mızm başlanğıcını temsil eden 19 Mayıs bayramı ıçın mu· 
llDV8DID harrirlerimizden Gönül Emre iki tabloluk güzel bir eser 

S f d Umumi Nüfu ' U hazırlamıştır. 
O ra 8 ~000000000 Bulmu5tur ilk ve orta mekteplerde temsil edilmek üzere yazılan bu 

Fazla gülmek tehli- Dünyanın umumi nüfusu eser, Atatürkün Samsuna çıkmak üzere hazırladığı günlerin 
kelidir bakklnda ilk sabice istatis- canlı ve heyecanlı hadiselerini kısaca anlatmakta ve yurd 

tik (1873) de tesbit edilmiş- sevgisini kudretle ifade etmektedir. 
Pragda Paskalya yortusuo- tir. O zaman elde edilen Birinci tablo bir liselinin evinde g eçiyor ve İzmir kapıla-

da bütün askerlere kuzu zi· rakam (950) milyondur. 1935 rında can veren babasının heyecanlı hatıralarını annesinin 
yafeti verilmiştir. de Milletler Cemiyeti tara- ağımdan dinliyor. 

Ziyafet esnasında, koğuş fından yapdan umumi nüfüs Sevinçten göz yaşlara döken annesi, yavrularını Atatür-
lardao birinde bir manga tesbiti ise (2,000,000,000) ra· kün fotoğrafı önüne götürerek: 

kamını vermiştir. " Atamz varken, babanızın acısı onutulmaz mı ? ,, Diye 
asker yemek yerken, manga-

Bu rakamlara göre Ame- Türk kadınhğının yüksek duygu ve düşüncelerini söylemek-
başı çok tuhat bir söz söy- rikanan nüfusu yüzde (214), te ve sevinmektedir. 
lemiş ve herkes, yemeği bı· Avrupanın nüfusu yüzde (76) İkinci tablo, bir ilk okul mektebinde, dünün ve bugünün 
rakarak, katıla katıla gülme- Asyanı ıı nüfusu yüzde (43) bir mukayeseli denile başlıyarak heyecanlı söylevler ve şi-
ğe başlamıştır. Gülmek faslı nisbetiode artmıştır. Nüfusu irler okunuyor, Atanın fotoğrafı coşkun bir sevinçle alkış-
o kadar sürmüş ki, baş~a azalan tek kıt'a Afrikadır. laoıyor. Ve dışardan duyula!l ulusal bir marşıa ahengile 
mangabaşı olduğu halde üç (1873) de (203) milyon nü· perde kapanıyor ... 
kişi bayılmış ve iki kişi de fusu varken bu mikdar (1935) Bu değerli eseri bütün okul öğrencilerine ana ve babalara 

11 MAY 

Kırşehir ve Y ozead felik 
zedelerine yardım liste 

Hamdi Bekir 10, Zeytincilik nova Kurs okulu öğr 
istasyo~u müdürlüğü memur- ve öğrencileri 14, Kült 
ları 5, Cumhuriyet okulu 5 sesi öğrencileri 27 ,55, 
A. öğrencileri 6,55, Burno· rük komisyoncuları 
va Hilal okulu öğrencileri 100, Fransız kız okulu 

3,75, Buca kızılay şubesi ta- retmen ve öğrenciler 
rafından 1 inci defa 7G,20, Karşıyaka belediye m 
Aziz ve Ahmet Burvalı 100, ları 8,95, Zeybek Rakı 
iş Bankası lzmir şubesi me· rikası sahip ve işçileri 
murları 87, 71, Hayır sever Orman Başmühendisliği 
bir zat tarafından 10. Olivi· murlara 21,29, Musevi ı 
ye ve şürekası limited va· mektebi öğrencileri 
pur acenteliği 30, istiklal o- Musevi Yetim mektebi 
kulu öğrencileri 4, 13, Bor- dürü Gabriyel Boton 3 

Korkunc ölü ....... 
' Bursa, (Hususi) - Akça· ı ten sonra Ôıner fenala 

lar köyünden Yahya oğlu başlamış, yemek yeme 
Ömer adında biri hastaha· muştur. Köyden bir i 
nede kudurarak ölmüştür. kendisini hastaneye get 
Vak'a şöyle olmuştur : ve şuuru muhtel bir 

Akçalar köyünde bir müd. yette olarak hastaneye 
det evvel birkaç kişiyi bir· rılmıştır. Hastanede t ec 

sine imkan kalmadığı g 
den köpek ısırmıştır. Köpe· mekle beraber Ömer t 
ğin ısırdığı kimseler hasta· 

edilmişse de kudurarak 
haneye gelip tedavi edilmiş- bir surette ölmüştür. 
ler, fakat Ömer beni köpek r'n köyde temas ettiği 
ısırmadı diye bu tedaviye selerle hastanedeki He 

gelmemiştir. ler kuduz tedavisine 
Aradan otuz gün geçtik- tutulmuşlardar. 

'" ••ca ,.. ...... 

Mektup Müebbed 
Getiren Balık rek 

P eçore nehri üzerinde ka
in Ust-İjma köyü balıkçıları, 
bir kaç zaman evvel bir sa· 
zan bahğı avlamışlardır. Bu 

Berlin 10 (A.A) -
tes Oktavia Vilopolsk 

susluk cürmünden d 
müebbed kürek cez 

bB.hğın sırtında sırt kürek- mabküm olmuştur. 
Jerine bağlı 2 sanfimetre 

Müzesine gönderilmesi 
uzunluğunda selüloitten bir olunur. Balığın nerede, 
küçük silindir bulunmuş ve 

gı tarihte ve ne suretle 
si1indir üz.erinde logilizce ve lanmış olduğunu da bil 
Norveçce olarak "içinde bir niz. Ayni zamanda avl 
mektup vardır,, cümlesi o· bahkcının ismini de ya 
kunmuştu~. ve bahğın sırt pulları 

Bu Sazan bahğı, hemen bir kaç tane de nü 
Sovyetler birligv i balıkçılar ·· d · · gon erınız.,, 

Enstitüsünün Arkaejel şube- Sovyetler birliği 
sine verilmiştir. hk enstitüsünde yapılan 

Silindirin içinde şu mek- saplara göre, bu Sazan 
top çı~mışl ı r: lıgı, Ust-ljma'ya gelebil 

"Bu mektubu kutusu iJe için takriben 4 500 kilo 
beraber Oslo şehri Zooloji re katetmiştir. 

0000000000000000000000000000000000000000000000000 

Son Telgrafl~rın Hulasası: 
~~~~~~~~~~ .. ••~~~~~~---~~~ 

Madrit şehrinde ancak iki aylık erzak kalmıştır. Bu 
ziyet karşısında açlak ve sefaletten korkuluyor. 

§ Mısır kıralı Faruk Ali Mahir paşanın saray nazırla 
dan htifasıoı reddetmiştir. 

§ Belçika bütçesinde bir milyar iki yüz milyon açık 
layisile kabinenin istifası muhtemeldir. 

§ Romanya eşki Başvekili B. Goganın cenazesi dün 
reşte teşhit edilmiş ve bugün miUi alayla defnedelecek 

§ Fraosı L atlantik filosu Fas sahillerinde manevrala 
başlamıştır. Manevra yirmi gün devam edecektir. 

§ Mussoli 14 Mayısta Cenevrede mühim bir nutuk 
liyecektir. 

§ Erzurum dahilindeki ~arasu ve Aras nehirleri kari 
erimesinden taşmıştır, suları bir çok köprüleri ahp gö 
müştür. · 

§ Amerikada kalkınma proğıamı tamamile tatbik ed 
ği takdirde 1939 senesi bütçesi açığı 3 milyar 72:? mi 
dolar ohcakhr. 

Halkın Sesi hakkın sesidi 
- Baştarafı 1 incide -

kaldırmıştır. Mademki orası bir yoldur ve bu yoldan gidi 
ği takdirde halkrn yakınhk ve temizlik cihetinden istifa 
vardır, o halde bu para da kaldırılmalıdır. Fuar faaliytı 
iken belki bunun mahzuru olabilir, fakat sair günlerde • 
huJiye tatbik etmek uygun mudur? Belediyemizin lütüf 
himmetleriuden rica ederiz; bu parayı af buyursunlar. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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