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KISA VE AÇIK 

Bitlerin Roma ziyaveti ve 
Fransız gazeteleri . 

Hitler ltalyadan ayrıldıktan sonra nümayişlerin arkası ke: 
ıildi, fakat Avrupa gazetelerinde ve bil bassa Fransız mat
buatında çok çanlı ve ateşli . münakaşa ve dedikodular baş 
lıdı. Bu gibi meselelerde en ileri giden ( Figaro ) gaıetesi 
!Jitlerin Roma seyahatcndan babsedetken diyor ki: ,, Bu 
U~üncü rayih iç.in felakettir. Bu diktatörliik süngü ü altında 
katolik bavyerası verec eyaletı halkı ve Avusturyanıo esir· 
leri pek çok müteessir olacaklardır. 

Fakat bu hadise ltalya iç!n de bir f. laket o1abi.ir . Muso 
liniyi Hitleria nazar noktasına uymağa s"irükleyen şey Fran· 
sa ve onun ötesicdeki lngilte ı enin zara darıca olarak ltal · 
Yaya verilen emirlerdir. 

Böyle feyler diplomasi tarihinde politika hediyesi diye 
~esmiye edilmiştir. Bu da geçmişte görüldüğü gibi PtUsya 
ıle Almanyanın birleşmele i için p , usy ~ya yapılan vadlar 
gibidir ki Almanyaya iltihak eden bu ikinci imparatorluğun 
hayatını söndürmüştür. 11 

Iran - Irak Dostluk Muahedesi: 
- -- _,_ 

Tahran, 12 (A.A) - G eçen yaz lran ile hak arasında 
aktedilen hudud ihtiıaflamıuı sureti h ili hakkıo d 1ki ani ş · 
ma ile Martda Iran parlamentosu tarafından kabul edilen 
lrao Irak dostluk muahedesi Şah tarafından tasdik edilmiş 
ve bioaenal~yh meriyete girmiştir. 
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Göçmenlerimiz 

Viıayetimiz dahilinde ya· 
pılmakta oJan göçmen evle
rinin bitmek üıere olduğu 
ve bu yıl ~vilayetimize yirmi 

beş bin göçmen gelecejı 
öğrenilmiştir. 

Diğer Fransız gezeteleri de Romada iki devlet şefi ara· 
sında pişirilip kurtarılan siyasal aşlardan bahsederlerken 
bazı acı sözler fırlatmaktan kendilerini alamıyorlar, bununla 
beraber ooJarı eo ziyade kuşkulandıran bazı İngiliz gazete· 
lerinin ·lüzun undan fazla buldukları · soğuk kanhlığıdır. Habeşistan artık yok 

Sıhhiye Vekaleti bu me•· 
sim için Nazım vapurunu 
kiralamıştır. Bu vapur ilk 
kafile olarak Köstenceden 
bin altıyüz göçmen getire· 
cektir. 

SIRRI SANLI 

kızılçullu köv öğretmen okulu NegÜs Habeşistanda harb devam etmekte ol
duğunu ve kararın Eylüle bırakılmasını istedi 

Eylül ve Teşrine kadar 
getiı i!ecek göçmenldrio sa· 
yısı yirnıi beş bini bulacak 
tır. Göçmenler için lstanbul 
Tuzla mevkiinde yüz bin lira 
saıfıle mükemmel bir kamp 
hazırJanmaktadır . 

Kıulçulludaki köy öğret· 
llıen okulu yaz tatili yapmı· 

Yıcak ve derslerine devam 
edecektir. Bu okulda smıf 

lfeçme zamanı eylüldur. ilk 
teşrin de de yeni yıl tedrisa· 
tı başlayacaktır. 

Eğitmen kursu da devam 
etmektedir. 30 kadın ve 63 
erkek öğrencisi vardır . Bun
lar ilk teşrinde diploma! arıoı 

abcaklar ve hemen köylere 
layin edilecekler ve maaş 
almıya başlıyacaklardır. 

T. Piyangosu 
40 bin lira 28551 numaraya 

isab~t etmiştir 
lstanbul 12 ( Hususi ) - 4 

Türk Hava kurumu piyango· o 000 
•unun keşidesine bugün de ' 

devam edildi. Kazanan nu· 28551 No. ya 
tnaraları bildiriyorum: 
---= 

iSTER GOL iSTER AGLA 

Cenevre, 13 (Radyo) -
Uluslar sosyttesi bonaeyi 
dün toplanmıştır. 

Reis, celsenin açılması 
üzerine Sabık Habeşistan 
imparatorunu salona davet 
etmiştir. 

Negüs, son derece müte· 

12,000 lira 
2929 No. va 
10,000 lira 

25070 No. va 
2,000 lira 7088 No. ya 
1000 lira 2.>7 40 45~L5 

Nun1aralara çıkınıştır. 
- Sonu 4 üncüde 

Mütefekkirler Dalğın Olur •• 
Bir arkadaşımız yazmıştır : 
"Diin geee Milli Kütüphanenin Elhamra idaresindeki tiyatroda idim. lstanbul şehir tiyat· 

rosu san'atkirlarının "Ateşböceği,, komedisini seyrediyordum. Komedinin muvaffakiyetle 
oynandığından ve milli san'atkirlarımızlb şahsiyetlerinden söz açacak değilim. Yalnız bir 
arkadaşın pek erken bunamış demiyeceğim amma, hitabet kürsülerinde son zamanlarda 
çokca alkış toplamağa başhyan sevimli ve değerli bir zatın dalğınlığından bahsedeceğim : 

Bu zatla tiyatro holünde karşılaştım, kendisile bir yıl kadar lzmir Halkevinin temsil ko· 
lunda beraber çalıştığımız için eski arkadaşlığı ihya maksadile yanına yaklaştım, nasılsınız 
( ..... ) ciğim dedim. Bu aziz arkadaş dalğındı, yüzüme şöyle bir dikkatli baktı, elimi tuttu 
ve : " Söyle bakıyım adın de idi ? ,, ( ..... ) dedim, gülerek şu cevabı verdi; "Evet bilmez 
nıiyim, Karşıyakada oturan ... zade .•• H.,, dedi. Tekrar elimi sıkh, ben de kendisinin ya· 
nıldığnn yüzüne vurmamak için hemen ayrıldım ve tabii bu değerli arkadaşın dalğınhğına 
katılıyordum. Arasısa kendisini gözucula tetkik ediyordum. 

O, düşünüyordu, beyııinin içinde her halde bir burgu ve bir istifham kıvnlmıştı .. Bu da 
kim? işte dostum, şimdi bu satırları okuduğunuz zaman hakikati anlamış oldunuz. Ben o 
llıesai arkadaşınım. 

Sana çok derinden sevgi ve saygım olduğu için bu sürpirzimizi yaphm. 
Şimdi ey okuyucum ve ey sevgili dalğın kardeş, bu hale : 

etmiş, her devletin, Habe· 
şi!tan meselesinde istediği 
hareket etmek hususunda 
serbest olduğunu söylemiş 
ve celseye son vermiştir. 

................... 
Kültürpark 
Hakkında 
Kahremanlar okulu değerli 

öğretmenlerinden B. Kema· 
lin Kültürpak hakkındaki 
güzel ve enteresan yazııı 

gelecek çocuk nüshamızda 
neşredileceklir. Şimdiden 

tevsiye ederiz . ..... . 
Dünkü 
Yangın 

essir olduğu halde içer ye 
girmiş ve yerine orurduktan 
sonra, İngiltere Hariciye Na· 
zırı Lord Halifaks söz al· 
mış ve sulh için Habeşistan 
meselesinin artık halli lazım· 
geldiğini ve çünkü, bu mem
leketin baştan başa halya· 
nı~ işgali altında bulundu· 
ğunu söylemiştir. 

Baytar müdürü 
öldü 

Güzelyahda tramvay cad· 
desinde 1041 ıayılı evde ban· 
yo odasının üstündeki odada 
elektrik kontağından yangın 
çıkmış ise de yorgan ve baD 
ufak t f .!k eşyadan baıka 
bir şey yanmadan itfaiye ye· 
tişmiş ve işin önürıü ala11~tır. Bunun üzerine Negüsün 

vekili ayağa kalkmış ve Lord 
Halıfaksın sözlerini redde
derek pıotestoda bulunduk· 
tan sonra, şunları söylemiş· 
tir : 

Habeşistanda bergün mü· 
sademeler olduğu ve bu me· 
meselenin Eylüle kadar talik 
edilmesini istemiştir. 

Bundan sonra, Rusya Ha· 
ıiciye Nazırı Litvinof söz 
söylemiş ve Uluslar Sosyete· 
sinin, her :ıaman platonik 
kararlar verdiğinden teessür 
duyduğunu beyan etmiştir. 

Diğer devletler murahhas· 
Jarı da sıra ile söz söyle
mişler ve lngilterenin tekli· 
fine iştirak eylemişlerdir. 

Bundan sonra, Konsey 
reisi Monter kararı tebliğ 

---4•1iıt..---
• •• 
ı~mirli Ulkü 
Nasıl Uçman 

Oldu; 
Okurlarımıza ( 105 köyü· 

müzde dinlediğim hikayeler ) ı 
adlı milli eseri armağan eden 
Gönül Emre'oin yukarıdaki 
başlıkla güzel hikayesini ge· 

-- .... 
öldüğü teessürle haber alın· 

lzmir baytar müdürü Adil 
tedavi için Istanbula götü· 
rülmüşse de kurrarılmıyarak mıştır. 

1Z2r:ı::mcnllaı!!m:;:z:::~Z!:m11::~i:&;S~~~ra s:emau:m ........ 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR -------- -·· .. 
Çok haklı ve çok doğru 

bir dilek 
Aldığımız mektuptur: 
"Biz öğretmenler müşahede ve tetkik derslerimizle ilıili 

bulunduğu için bazı müsait günlerde kır geıintileri yaparız. 
Halbuki bu gezintiler çok defa burnumuzdan gelir. Geçea 
gün bir parti kızılçulluda koşu yerine gittik, arkamızdan hir 
sürü ipsiz takımları geldikten başka bisikletçiler ve moto· 
sikletlerde geldi, beş alhyüz vatan yavrularının aralarına gİ· 
rerek 11saab on kuruş,, diye bağ1rmağa başladılar, çocuklar 
evlerinden aldıkları beş on kuruşlarını yemiş vesair yiyecek
lerine harcamaları ve bu suretle karınlarını doyurmak ve 
kuvvetlerini kazanmak lizımgelirken birbirini görerek biıik· 
letlere sarılmağa başladılar, bir çokları da onların arkaları· 
na takıldılar. Biz öğretmenlere birer emanet olarak teslim 
edilen yavruların başına bir kaza gelmesin diye adeta eridik 
aktık, bisikletçilerin ve çocuklarm kalabalığı arasında hız· 
lı, hızlı gezinmeleri ve dakikadan dakikaya bir kaza çıkma11 
ve sonra mesuliyetinin bize raci olması düşüncesi hepimizi 
harap etti. Bu gibi hallerin doğru olmiyacağını yazmanızı 

rica ederiz ,, 
Halkın Sesi: Bu hal cidden dikkate şayandır, bir çareıl· 

ııe bakılmalıdır, öğretmenlerimizin endişeleri yerindedir. 

JIAT.KIN ~P.~i RAKKTN SP.STnTR 
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Sahife 2 C Halkm Sul J 13 MAYIS 

Cocuk Sayfamıza ilave 
' İmtihanlar dolayisile bir hikaye: 

İsraf Toplıvan Adam .. ,,., .. ~~~~~~~~ 
Bir yaz akşamı ( Bülent ) 

bahçede asma ile örtülü Ka
meriyenin altında oturuyor
du. Gözleri yarı kapalı, ar
kasına dayanırken ayak ses· 
lerinin yaklaştığını işitti ve 
arkasına ağır bir torba yük
lenmiş acaip bir küçük ihtl ~ 
yar birden karşısına çıktı, 
(Bülent) e başını saHadı ve 
"akşam şerifleriniz hayir ol
ıun,, Dedi. 

Sonra tıpkı kendi evinde 
imiş gibi oturdu ve şapka· 
sanı çakardı.~ Bir kaç dakika 
ihtiyarın söze başlamasını 
bekledikten sonra Bülent 
" satıcı mısın ?f,, diye sordu, 
fakat ihtiyar bu süale gülüm· 
sedi ve başını salladı. Birden 
bire "sana işimi söyliyeyim,, 
dedi. "Ben koIJeksiyoncuyum,, 
Bele ot "ne toplarsın?,, diye 
sordu. "Pul mu, eslci para mr, 
yoksa el yazdarı mı? Bunlıı
rın hepsini ben de toplama
ğa çalıştım senin kollcksiyo 
nunu da görmeği çok ister· 
dim.,, 

ihtiyar gene tebessüm et
ti. Ve dedi ki: "Hayır, öyle 
ıeyler toplamam. Ben israf 
toplarım.,, 

Bülent bay retle "Al israf
mı toplarsın, bu nasıl şey ? 
Ben ömrümde böyle bir kol
leksiyon işitmedim. lsraf sö 
züyle ne demek istediğinı 
anlamıyorum. 

Onu nerede buluyorsun? 
o nasd şe1?,, 

lhtiyar•ağır torbasıt ın bağ 
larını çözüp yere korken, 
"bal işte benimde sana ~öy 
liyeceğim şey bu,, dedi. 
" Dünya benim gibi israf 
tophyanlarla doludur. 

Yalmz şimdiye kadar sen 
onlan görmemişsin, ,, 

"Biz iosantaran israf ettiği 
ıeyleri toplıyarak dolaşırız 
vakit, fırsat, para, saadet, 
her gün bunl:rı toplarız ve 
bazın yDkilm(iz müthiş ağır 
olur. 
Şu torba ile pakete bak, 

hepsi bugün toplandı.,, 
Bülent hayret etti ve "ba· 

na onların bazısını göstersen 
pek memnun olurdum. 

Ne olur göıterirmisin? ,, 
Dedi. 

ihtiyar "bir2 şey göstere· 
cek olursa:m kendi ierafını 
gösteririm, çünkü onu topla· 
mak için bana bır çok zah
met verdin,, diye cevap ver· 
di. 

Bülent hiddetle " bugün 
ne israf ettim bilmek ister
dim,, dedi. " Bu ne saçma 
ıeyl,, 

ihtiyar keskin bir nazarla 
"öylemi ? 11 dedi. "Öyle ise 
batıra def terimden bugün 
senin neler israf ettiğini 

okuyacağim.,, Küçük bir ki-

tap çakardı ve sahifelerini 
çevirerek "işte hesabın bu
rada. Şimdi dinle" Dedi. 

" Evvela bu sabah seni 
uyaodırdakları vakit üç daki
ka kaybettin. Vaktile yala· 
ğıodan çıkmadın ve daha 
keyinmeği bitirmeden sokak· 
ta kavga eden iki köpeğe 
pençereden bakmak içinse
kiz dakika daha! kaybettin. 
Bu kadarı kahvaltıdan ev· 
vel. 

"Mektepte vazife defterine 
Resim yapmakla on daki

ka, ve mektebe götürdüğün 
gazeteyi okumak için de on
bir dakika kaybettin. 

"Eve geldiğin zaman, an -
nenin sözünü dinliyerek doğ
ru odana gidip elini yüzünü 
yıkayıp saçını fırçalayacağına 

merdiven başındaki şikayet· 
lerinle dokuz dakika sarfet
tin. Sokakta oynamak için 
durdun ve musiki dersinden 
on iki dakika israf ettin ve 
fazla olarak .. ,, 

Bülent ihtiyarın sözünü ke· 
serek "dur aıtık, rica ede· 
rim dur!,, diye bağardı. "Ar
tık israf ettiğim vakitten ba
na bundan fazla bahs etme. 11 

"Pekey, öyle ise sana di-
ğer şeylerden bahs ederim -
kaybolmuş fırsatlanndan. me
sela, bugün bir kuş yuvası-
nı bozarlarken gördün, kur
tarabileceğin halde bir keli· 
me bile söylemedin. O kü· 
çük oğlanın bilyelerini dü
şürdüğüoü gördüğün vakit, 
onları toplamağa yardım ede
ceğine yalnız güldün. 

usen bisikletinle daha ko· 
lay gidebileceğin halde hem
şirene pastahaneye kadar o 
uzun yolu yürüttün. 

''Mektepte tarih dersini 
hiç dinlemedin işte al sana 
kaybolmuş bir fırsat daha. 
Fotin bağım düğümlendi di· 
ye hiddetlendin ve böylece 
nefsini idare fırsahnı kay· 
bettin. Annen odaya girince 
kalkıp ona sand alya verme· 
ği onuttun ~ ve nezaket gös· 
termek fırsatını da kay
bettin. 

"Bir daha aJmıyacağım di· 
ye karar verdikten sonra 
tekrar sakız aldın. 

Bu hem para ve hem de 
eyi karar israfı değilmi idi ? 
işte sana söylediğimi ispat 
ıçio kafi saydım. Gayret et, 
sevgili oğlum, benim her 
günkü yükümü pek çok ha· 
fifletmek senin elindedir. A, 
dinle! annen çağırıyor; koş, 

ıica ederim, bir dakika kay
betme. Allah rahatlık ver
sin l 11 

Bülent yerinden fırladı ve 
eve doğru koşarken ihtiyar 
ortadan kaybolmuştu. 

(lngilizceden) 
Çocuk yazıları : 

Meşhur Asım Sabunları 
Birinci sınıf sabunlar arasında sıhhi nefasetile temayüz 

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

Binaenaleyh bu sabunların haiz bulunduğu yüksek ka bi
li yet ve kudretinden istifade etmenizi ve her yerden "Ma· 
kas markah A S 1 M sabunlarını ısrarla istemenizi tavsiye 
ederiz. 

l Deposu : HiHrcami arka kapı s11asında 905 sokak 14 
1 No. lu ma v aıa. Me bur sabuncu A 

Tarihı Hikayelerden: 

Çalınan 
1 -

Eski Iranda Metlenin kral· 
larından biri bir gün rliya· 
11nda kontesin bir oğlan do· 
ğuracağını ve bu çocuğun 
kendi yarine Metlenin başına 
geçeceğini gördü. 

Bundan çok korkan kral 
kızmın çocuğu olur olmaz 
adamlarına onun öldürülmesi 
için emir verdii .. çocuğu ıs· 

sız bir tepenin başına götür· 
düler fakat kendileri öldür
meğe acıdılar. Ve orada bu· 
lunan bir çobana çocuğu 

kimsenin gelemiyeeeği bir 
yere bırakarak kendi ken· 
dine ölmesini söylediler. 

O sıralarda küçük çocuk
ları öldüğü için çok kederli 
olan çoban ve karısı çocuğu 

kendi eviadları yerine koyup 
büyütmek istediler ve bir 
tavuk keserek çocuğun göm· 
leğini kana boyayıp ertesi 
gün kanh gö leği "gece 
kurtlar çocuğu parçaladı,, 
diyerek adamlara verdiler . 
çoban ve karuı çocuğun 
adıuı Kurus koydular., 

Evleri geı çi fena idi, yi 
yecek ve elbiseleri iyi değil
di fakat küçük krosu çok 
mes'uddu. 

O büyüdükçe l kuvvetleni· 
yor, güzelleşiyor doğru, ya· 
kışıklı kibar ve cesur bir 
bale geliyordu .. 

-2 -
Biraı büyüdükten sonra 

sürünün başında kendisi kit· 
meğe başladı .. b-Jr çok defa· 
laı koyun ve geçilerioi kurt
lardan kurtardı. 

Kurus her zaman sürü ile 
gezerdi hazan da köydeki 
çocuklarla beraber oyun oy
nar zeki ve cesur olduğu 
için onlara kumanda eder 
kendisini kral diye çağırtırdı. 
Ve lhakikaten hakiki bir 
kral gibi Krusun bakışlarında 
bir asalet vardı. 

Krusun oyunlarda otlard 1n 
yapılmış bir tacı arkadaşla· 

rından muhafızlar ve birçok· 
ta asilzadeleri vardı.. bir gün 
oyun oynarken bir zengin 
çocuğu Kurusun emirlerine 
itaat etmiyeceğini söyledi.. 
"ben dedi, bir çoban oğlu
nun yap dediğini yapamam.,, 

Kurus kim olursa olsun 
krala karşı itaat edilmek 
lazım geldiğini itaat etmi· 
yenlerin cezalandıı da cağını 
söyliyerek derhal etraftaki 
muhafız çocuklara kendisit)e 
karşı gelenin döğülmesini 
emretti .. 
Çocuğun dayak yediğini 

gören babasının derhal krala 

Çocuk 
giderek büyük bir kı%ğıohkla 
'•ey büyük kral, evladlar1mız 
çoban çocuklar1ndan mı da· 
yak yiyecek,, diye şikayet 
etti.. kral derhal çobanın 
oğlunun getirilmesini emretti. 

Kurus'a neçin böyle yap· 
bğını sorunca o "beni kral 
yaptılar fakat bu çocuk emir· 
)erime karşı geldi bir krala 
ne yapması lazım gelirse onu 
yaptım. 11 

Kurus karşısındakinin ken· 
di dedesi olduğunu bilmiyor· 
du.. kral bukadar cesaretle 
kendisine cevap veren çocu· 
ğun bir çoban çocuğu olma· 
sına hayret etti.. 

Ve işi n aslını araştirmak 
için çobana bi rçok sualler 
sorarak bundan hakikati ol· 
d&Jğu gibi anlattırdı. Bunu 
işi ten kral çok korktu. Eğer 
rüy asa doğru ise bir gün 
kendi yerine onun geçeceğini 

düşünmekle beraber bu ce· 
sur çocuğun öldürülmesine 
de kıyamadı. 

Kral memleketin akıllı 

kimselerine meseleyi anlattı 
fakat onlar korkulacak bir· 
şeyin kalmad ğını işte çocu· 
ğun oyunda kral olduğunu 
söylediler. 

Bundan çok memnun olan 
kral Kurus'u annesine baba
sına gönderdi. Evvele~ ço· 
cuklarının çalındığın zanneden 
ana ve baba kayıp çocukla
ranı görünce çok sevindiler. 

Kurus bundan sonra çoba · 
nın kulübesindeki hayatından 
tamemen farklı bir hayat 
hayat geçirmeğe başladı. 

Büyük bir evde._..birçok biz· 
metçilcr arasında yaşıyor 
her istediği yaptırılırdı .. fa· 
kat hiç bir zaman çobanı 

unutmıyor oradakı serbest 
hayatı hatırlıyordu .. 

Artık çok çalışmağa baş

layan Kurus bilhassa askeri 
talimleri öğreniyor .. hiç bir 
kimseye ne kötü lif söyli · 
yor nede kızıyordu .. o der· 

diki "eğer bir insan kendisini 
muhafaza edemezse kendi 
askerlerini ve maiyetin deki· 
)eri hiç blr zame n idare 
edemez,, epey büyüdükten 
sora orduya subay olan Ku · 
rus etrafındakileri idaresine 
alan büyük babasının üzerine 
yürüdü. bir zamanlar ken • 
di!ıinin öldürülmesi için emir 
veren dedesini hapsetti ve 
yerine kendisi geçti .. 

Büyük dedesin rüyası ni· 
h~yet senelerden sonra doğ · 
ru çıktı .. 

İstiklal Okulu 
HALİDE EGlLMEZ 
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~!1 Elbise ve Manto f!i 
~j Meraklılarına Milde &1 
IJZabitan, Baylar ve Bayanlar &~ 
[t]En müşkülpesent müşterileri memnun [+' 
gJeden bu firmayı unutmayınız [~~ 
[:] Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahim f~ 
[t] Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeşidler. Terzi- [+} 
(t] hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarif ve şık [+] 
[t] manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve [+l 
W sivil elbise ve kaputları imal edilir. [+] 
[+l Muamelem peşin ve taksitledir. ;; 
{+,,Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafidir.[•] 

(!~DİKKAT : Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12ij 
~ TELEFON: 3276 s 
~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ 

Türklerde Terbiye 
Orta Asyadaki anayurtla· ı sosundaki müsamahaları ço 

rından göç ederek her tara- tur. 
fa kendi medeniyytlerini gö· Cengizban ahfadından K 
türen ve gittikleri yerlerdede bilay, Buda mezhebinden o 
medeniyetin tekamülünü te· duğu için ( Nu ) ya tspb • 
min eden Türkleri, dinlerini halde, pazarları Nasturileri 
de temas ettikleri kavımlare ayinlerine iştirak eder. cu 
aşıhyorlardı. maları da Müslümanların ca 

Gerek Çinlilerin ve gerek milerine giderdi. 
Hint ve lranhların lilahların· Aynizamanda Türklea in e 
da ve dinlerinde eski Türk eski dinleri) olan Tabiiye di 
dinlerinin tesirleri görülür. nine de sadıktı. 
Bu din şu suretle hulasa edi· Türk kabilelerinde kuvve 
lebilir: ve nüfuz Hindularda Brah 

"Yukarıda mavi gök kat· manlarda olduğu gibi tama 
larile aşağıdaki yağız yer kat- men Şamanların eUeriode de 
larının - Diğer bir tabir ile • ğildir ; kaqile başkanı, yahu 
aydınlık ülkelerle, karanlık hanın nufuzu galiptir. 
ülkelerin ulu tao11sı Kara Türklerin istila devirlerin 
Handır. Fakat Karahan bu de kablie reisinin bu tefev 
ülkeyi doğrudan doğruya ida- vuku ve ~bunu telkin ede 
re etmez. Aydınlık ülkelerin t erbiye hayli müessir olmuş 
idaresini Bayülkene, karanlık tur. 
ülkelerin idaresini de Yer· 
likbana vermiştir. 

Bayülken iyJikleri müka
fatiandıran iyJik mabudu, 
Y erJilıan da kötülükleri ceza
landıran kötülük mabududur. 

Birincisine ümit, ikincisi· 
ne de korku yüzünden ıba· 
det edili r. 

Tanri Karahan doğru · 
dan doğruya işe karışmayan 
yüksek bir varlıktır. 11 

işte bu temellere dayanan 
din ve bu dinin törenlerini 
bazı ad&mlar halka, gençliğe 
telkin ederlerdi. 
mamafih Türklerin din hu· 

N. Atuf 

Fransızca Der 
İsti yen 

Her türlü yazı işleri için 
en zarU elbise, nakış, çama 
şır, şapka, kundura, mobily 
ve inşaat modelleri için, Ro 
ben Katan kütüphanesine 
racaatı. 

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

Bankası karşıs1nda Çuku 
Han kapısında D. 15 

lzınir şehirli ve köylü halkın 
müjde! ••• 

Mevsim dolayisile senenin en sağlam şık ve zarif kaşe ti 
sor ve envai çeşid yazlık yünlü kumaşlardan rekabet kabu 
etmiyecek derecede yalnız ( Hasan Basri Şenbiçer ve şeıik 
Mehmed Gülaylar ) fabrikasından hazır ve ısmarlama topta 
ve perakente satışlarını temin edebilirsiniz. Muh:erem müş 
terilerimizin bu farsah kaçırmamalarını tavsiye ederiz. Bol v 
zengin çcşidlerimizi bir kere görmek için müşterilerimiz' 

candan bekleriz. 
Fiat!er: Asım Riza biraderlerinin modrn kumaşlarından 

2 purovah caket pantalon 24 lira, 3 puro. ... :_ kaşe cake 
pantolon 1 purovalı 14 lira, krepsi caket pantolon envai 
desen 1 purovalı 12 . liradır. 

ADRESE DİKKAT: lzmir satış ~ubesi Alipaşa caddesi sar 
raflar karşısı yah:uı 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. 

ptt~>+ Dr. F A_HRİ IŞIK >tmmaa 
5l b:mir Memleket Hastanesi: Rontken Mütehassısı 
~ RONTKEN VE 

~ Elektirik tedavileri yapılır 
1J ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 
E~m~E~~E~~~:~EE~~EEmE~mams 

Temiz, 1 .. aze 

ilac , 
Korsa, Gözlük 
Barometre, Derece 1 
Lastik eşya 
Tuvalet ~eşitleri 
Sıhhi levazım 

Daima bulunur. Her yerden 
ucuzdur. 

S. Ferid 

Şifa 
Eczanesi 

Hükumet Sırası 



Sahife 3 

Kediler 
Mini mini kediler 
Onlar şöyle dediler : 
Miyav, miyav karnım aç 
Y okmu biı.e bulamaç ?! 

Hani bize manco, et 
Nerde eski bereket 
Kalktı o eski günler 
Kalmadı o düğünler 

Sırayla dizilirdik 
Ne bulur isek yirdik 
Şükrederdik tanrıya 
Tutulmazdık sancıya 

Mışıl, mışıl uyurduk 
Hele bizim kılkuyruk 

Horuldardı her gece 
Uyur idi böylece 

Şimdi kalmadı takat 
Herkesten yeriz tokat 
Allahım bizi kurtar 
Ortadan kalsın zarar 

NAHİT - iSMET TÜRKEKUL 

Sütcü 

Bugünlerde Sütten zehir
lenenler çoğaldı, dikkat et
ınek gerektir. 

Bu Haftaki 
Bilmece 

Küçük okuyucumuz Bayan 
Ayten Turgul "Uşak,, bilme
cesinin halli ile birlikte bir 
bilmece göndermiş. Teşek
kür ederiz. 

Bayan Aytenin bilmecesi : 

"Birkaç hafta evvel gaze · 
telerde geçen bir Şehir is· 
mi bulacaksınız ki beş harf· 
li olacak, baş harfimi alırsa· 
nız dost bir devlet olurum. 
5,4,3 harfler im sevdiğiniz 
bir meyva. ikinci harfimin 
noktasını kaldırırsanız 4,3,2 
hıflerime dokunursanız ca · 
nıoızı yakarım.,, 

Bu bilmeceyi çö enlerden 
30 kişiye muhtelif hediyeler 
verilecektir. 

5 Numarala koponumuzu 
kesip bilmece mektubunuza 
yapıştırmayı unutmayınız. 

KUPON 5 

( Htlkın Sesi ) 

Manevralardan &onra lzmire gelecek Yavuzumuz için: 

YAVUZ 
t'(" - ------ -

Hoş geldin Türkiyenin sularına bükmeden 
K\.'Ca Yavuz seni, biz çoktanberi bekit riz: 
Yalnız biz değiliz yollarını gözeten, 
Gülmedi, eğlenmedi hasretinle Akdeoiz! 

MaYİ köpüklerini Marmaranm yuarak 
Bize selam getirdin gördüğür. şehirlerden 
Eugin gökler iistünde sallandıkça al bayrak 
Seni Tanrı saklasın kem bakıştan, kederden! 

Ey kuvvetler, kudretler, benlikler saçan Yavuz 
Seni büyük alkışla selamlıyor memleket 
Ey tarihte bir dönüm noktası açan Yavuz 
Sen de yaşıyacaksın, yaşarken Cumhuriyet 

Hiiseyin A vnı Ozan 

ÇALIŞ 
Kardeşime -

UçHver bir kuş gibi sonu yok boşluklara 
G .eçen saniyen gelmez boş durma çalış yavrum! 
Medeniyete bergün yeni harika ara 
Bu yol yarış yoludur sen buna alış yavrum!.. 

So!durma b ıyrağımın kıpkızıl rengini sen 
Düşmanına gü üver aldırma barış yavrum! 
Dünyanın gidişine bt'k sen nasıl ister.sen 
Geri kalma çalışta geçene yarış yavı um. 

Vahşi düşmanlarına gökten ger kanadını 
Bu yol bir fen yo!udur hızın bir rüzgar yavrum 
Gökte işle Türkleriu başbuğ Kamal adını 
Çalış çalış bu yerler sana daha dar yavrum! 

TEVFİK GÜZEY 

iki Boksor Y avromuz , __ _ 

Ni • Dl 
Uyu yavrum, uyku gerektir sana, 
Tasa verme ağlamakla anana,· 
T cıın yerleri ağarıyor, yatsana. 

Uyu artık sabah oldu ninni, 
Işık saçan yüzün soldu ninni. 

Ne mutludur sana doğdun Türk ve er, 
Sorar isen seni tanır gökle yer, 
Bu sanlı ad, bu üıı bizlere yeter. 

Uyu yavrum gece günü ekliyor, 
Sınırlarda er!er seni bekliyor. 

HÜSEYiN A VNl OZAN 

15 l\1ayıs Pazar günü yapılacak Şehidler ihtifali münase

betiyle : 

Hava Marşı 
..... 
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Atatürktür güneşin 
Türkkuşu yoktur eşin 
Göğüsleri kabarhr göklerde 

yükselişin. 

Yüksel gökler senindir 
Ulusunu sevindir. 

Çelik kanatları aç 
Gökten yere selam saç 

Görenler hayret etsin 
Desinler bu ne uçkaç 
Yüksel gö1der senindir 
Ulusunu sevindir. 

Güneşleri kucakla 
Ay'ı koynunda sakla 
Alkış tutsun yıldızlar 
Atıver bir kaç takla. 

Hüseyin Avni Ozan 

•• 
Çocuk a ıma Oğüd 

Kardaşın olaada esrarını fahşeyleme sen 
V aktolur düşmanına öğretir öğrendiğini 
Sanma dünyada acır var sana senden gayri 
Laf alıp vermeden her halde sakın: D :nle beni. 

Karada mı, 
Denizde mi 

Eaha çok duyarız 
Biliyoruz ki ses havada 

dalga halinde ilerler, bu dal· 
galar rast geldikleri şeylere 

çuparak kırılırlar, deniz dal 

Hüseyin Avni Ozan 

Beceriksizlik 

ruz, bak resimlerimi1e, birde gaları kayalara çarparak na· 

Şu resimlerini gördüğünüz 
iki yavru dün matbaamıza 

geldiler. Çıkarttıkları bu resim 
leri bize uzattılar, masum ve 
saf bir tavırla şu sözleri söy
lediler: 

- Amca. siz bu fotoğraf
lan basarmısınız? Biz Türki
ye şampiyonu olmak istiyo-
ruz. ikimizde şimdiden eyi 
vuruşuyoruz, her gün idman 
ediyoruz, sporu çok sevi o-

kulüp açacağız. sıl paralanırlarsa, ses dalga· 
Yanımızda birkaç arkadaş ları da havada gelirken ev-

vardı, bu yavrularla alaka- lere, ağaçlara ve daha bir 
dar olduk, pekey dedik, ne çok engellere çarparak aza-
yazahm.? hrlar, halbuki denizde veya 

- Canım, bir şeyler uy- gölde ise böyle engeller ol-. 
durursunuz, orasını siz bilir- madığı için biç bir yere 
siniz: Dediler. Hakikaten bir rastlamaz, olduğu gibi kula-
san'atkar ve bir artist bakış- ğa gelir. Onun için detiz 
h olan bu yavrular kim bilir üzerinde karalardan daha 
istikbalin birer Demseyleri uzak mesafelerden işidebi-
olmiyacakları ne malum? Şun liriz. 
ların ciddi bir tavırla duruş- -;;Ja'7nı;fu"""'. sevfmli ;aku; · 
larına bakınız. Bu Türk yav- çehreleri ne alımlı 

1 ~· • llgrayınız, menfaatin ":s . . 

- Hala bir iş bulamadın 

mı? 
- Birçok yerlere başvur

dum, adımı yazdılar ve bana 
haber vereceklerini söylediler. 

- Öyle ise ömrünün so· 
nuoa kadar beklemek zorun· 
dasın. 

- Neden? 

13 MAYIS 

Sınıfta İnbisa 
Ben şairim diyorsun 
Ne desem yazmıyorsun 
Gösteriyorsun inat 
Böyle ıairmi olur? 

Şair şöyle doğrulur 
Der kuzum etme ısrar 
Herşeyde olur fakat 
Su11fta yok inhisar. 

Hüseyin Avni Ozan -------
Bilmecede 
Kazananlar 

4 Numaralı bilmece "Uıak,. 
Şfhıidir. Kazenanların isimle· 
rini yazıyoruz : 

Pazar esi gününden itiba
ren Bilmece memurluğumu· 

ıa ıı.üracaatla hediy~lerinizi 

alabilirsi .iı 
Birinci, O lti okulu S. V. 

A. 155 Perıbao al,çeıy. 

ikinci, hti~dal okulu S. il 
Mediha. 

Üırüocü Şehit Fethi Bey 
Okulu S. lV. 333 Kaya (!oy 
adı okunamadı.) 

Birinciden üçüncüyü ka· 
dar şeker. (Paketler içinde). 

Birer küçük paket ıeker 
Kazananlar 

Dumlupınar okulu S. 1 Ay• 
ten Tuğrul. 

Şehit Fethi Bey okulu 
S. il B. Sedat Sezaver. 

Şehit Fethi Bey Okulu 
S. 4 A 499 lbrahim Sök-

men. 
Mazarhk başında Mehmet 

İlkdoğan. 
Misakimilli okulu S. 3 B. 

Sevim. 
Misakimilli okulu Si 4 B . 

Saime Ergürcan. 
Misakimilli okulu S. 3 B. 

H. Öner. 
M. Ali Ôıkalay Arasta 

No. 301. 
Misakimilli okulu S. 3 8. 

Belkıs Kızılkan. 
Zülfükar Hıdır 2 Ada No 

27. 
Misakimilli Okulu S. 3 B. 

Mecide Aksoy. 
Kabri\manlar Okulu S. 4 

Cemil istemi. 
Kahramanlar okulu S. 4 

Mükerrem Örgücüler. 
Kahramanlar okulu S. 4 

Müşerref Engin. 
Olti okulu S. 5 A. ibra· 

him Bölünmez. 
Kocatepe okulu Sınıf 4 

Ihsan. 
İsmet paşa Bulvarı Ber· 

gama oteli katibi Sabri Bay• 
lan. 

Olti okulu S. V A. Ali 
Akyıldız. 

Olti okulu S. V A. 75 
Fatma Kolcuoğlu 

Keçecilerde Mustafa Coı· 
kuosel. 

Karantina İskele caddesi 
Ali Sürendal. 

Tepecik Sinekli caddesi 
R. Sağlık. 

Kahramanlar okulu S. 4 
Mustafa Erişçi. 

Kahramanlar Şehitler cad:O 
de. No. 38 M. Utkucan.~ 

Kahramanlar okulu S. 4 
Mehmet Sengür. 

Kahramanlar okulu S. · 4 
B. Fahret Dörtoluklar. 

Alsancak Okulu S. 5 A. 
Osman Türkmen. 

- Çü~kÜA iŞi;fge~ciia .. gf. 
dip kovilamadı .. ıa i ·a. 



On Liralık 
BankanotJarımız 

Yeni oa liralık bankanôt
lar pazartesiden itibaren te
davüle ~çıkarılıyor. Çıkarıla· 
cak mikdar kadar eskileri de 
tedavülden çektirilecektir. 
leı yıl ıçiode eskileri tama
men ~değiştiriimiş buluna· 
caktır. 

---oo---
Dün va va 
Örnek olduk 
Hiodistanın Pencap maliy" 

komiseri lzmire gelerek nfi· 
mune köylerimizi görecek ve 
tetkikler yapacaktır. Bu zat 
Pencap racahğının maliye 
vekilidir. Raca kendisini Türk 
kaylerini görmek ve onların 
hayatlarını ve geçinmelerini, 
ne suretle hareket ettiklerini 
Jakından anlamak ve bunu 
esaı tutarak isla':ıat yapmak 
fikrindedir. 

Toprak 
Mahsülleri 
Of isi 

Merkezi Ankarada oJmak 
Gzere hububat ve sanayiine 
•ilolar ve uyuşturucu mad
delere taaJl<ik eden işleri 

Yeni Büdçemiz 250 Mil}ron Liradır 
Ankara, 12 (Hususi) - Yeni büdce:niz, 250 milyon lira olarak tesb t edilmiştir. Hava 

büdcesine 81 Deniz büdçesinc 6, Askeri fabrikalar için 5 küsur milyon lira ayrılmıştır. 
Milli Müdafaa büdcesinin yekunu, 61 milyon lira tutmaktadır. 

Maarif Vekaleti için 14.670, 130 lira, Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekileti için 7 milyon, 
Adliye için 9 Milyon ve Ziraat Vekaleti için de 7 milyon 148 bin lira ayrılmıştır. 

Ankara, 12 (Hususi) - Ulu önderin, millet hazinesine yeniden teberrü buyurdukları em
lakin kıymeti, dört buçuk milyon lira tahmin olunuyor. 

Italva Kralı Trablus'a Gidiyor 
Roma, 12 (A.A) - Kralın bu ayın 21 inde Trabulusa bir seyahat yap•cağı iyi malumat 

alan mabafilden bildirilmektedir. 

Fransa ltalva ile yakınlık istivorsa 
Milaoo, 12 (A.A) - Gazete Del Popolo Alman ltalyan münaubetin samimiyetinden 

şüphe eden bazt Fransız gazetelerine cevab vererek : 
Eğer Fransa ltalya ile bir yakınlık tesis etmek İ!tiyorsa Berlin · Roma mihuerini bo2· 

mak arzusuudan vaz geçm~lidir, diyor. • 

• Tayyare 
' 

pıyangosu 
- Baştarafı l incide - : 8400 11984 ~7388 

t>OO Lira kazananlar 1 33053 18546 23963 
7329 7601 9552 9872 3300 3036 18977 

10021 10212 10788 10796 32798 31223 25286 
31791 891 9654 

10927 11544 12168 13029 15555 18024 35983 
15445 15541 15776 15892 

32178 32001 4445 
16661 18821 18653 19490 19241 12921 21376 
19491 19749 21073 22422 
22841 23802 24726 27166 35513 18583 8682 
~7894 28967 29060 29196 24859 2442 34229 

4541 
15282 
30540 
16852 
25843 
21498 
13634 
31205 
22548 

2781 

29557 30~36 31318 31325 !5293 
31864 32075 32544 35288 50 Lira Kazananlar 

18821 15612 25071 
9186 17803 23892 

21535 32422 27343 
31512 37058 37026 

4487 12308 23488 
Son iki rakamı 51 

20349 
36548 

4074 
28268 
29634 
ve 52 

olan biletler, yirmişer lira 
amorti kazanmışlardır. Onda 
b r biletler iki lira, beşte bir 
biletler de dörder lira ala· 
caklardır. 

Kırşehir ve Y ozırad f eliket
zedelerine yardım listesi 

Posta ve Telgraf Başmü • 
dürlüğü memurları 76,94, 
Ankara okulu öğretmenleri 
6, Düatepe okulu öğretmen· 
leri 4,50, Jszef Abolafya 

1, Keçeciler Müsevi oku· 
lu öğretmenleri 6, Karataş 
ortaokul öğrencileri, ikinci 
defa 34,S3, Muhtar Ataman 
ve Baba Erman müessesi 
işçileri 25,70, Vali Kazımpa· 
şa okulu öğretmen ve öğren· 
cileri 50,20, Sadık Akseki 1 

ve damadı Hasan Atay 25, 
Sadullah 50, Balçova okulu 
öğretmen ve öğrencileri 16,19 
Erkek lisesi sınıf 1 8. öi· 
rencileri 1,22, Bedri Akger
man 15, Buca ortaokul &ğ-
retmen; öğr~nci ve memur· 
lan 33,10, 9 Eylül okulu öğ· 
retmen ve öğrencileri 22,50, 
Musevi Yetim okulu öğret
meni M. Kın 1, Buca üçiio· 
cü okul öğretmen ve öğren· 
cileri 7, Paçacı Şaban u•ta 2 

~~~~~~~~~-··~~~~~~~~~~ 

Ama hafız köp-
rüden uçtu 
Bir kaç gün evvel Damla

cık deresinio üstündeki köp· 
rüuün yıkılan korkuluk dtva· 
randan 15 metre derinliğin· 
deki uçuruma ama hafız na· 
mında bir zavallı düşmüş ve 

bu feci vaziyet etraftan gö· 
rülerek ıavalla ama derhal 
hastahaneye kaldmlarak ya· 
raları tedavi ettirilmiştir. Bu 
kaza hakkında yaptığımız 
tahkikata göre Damlacık de· 
resince müteahhit tarafından 
yapılmakta olan bu lağım 
inşaata için köprünün korku· 

Almanya da 
Demir stoku 

kalmadı 
Dört senelik planın dikta· 

törü Göring'in son verdiji 
bir emre göre Almanyanın 

emlak sahibleri nihayet ağus· 
tosun iptidasma kadar evle· 
rinde ve sair yerlerinde bu
lunan bütün demir parmak
lıklarını hükumete teslim ede 
ceklerdir. Bu demirler Al
man fabrikaları tarafından 
makineo, harb malzemesi ve• 
saire imalinde kullanılacaktır. 
Almı oyada demir ıtoka 

mevcudu kalmadığı için dört 
senelik programın tatbikine 
ancak bu suretle imkan bu
lunacağı tahmin edilmekte 
dir. 

Gat"İp sistem 
lj idare etmek üzere kurula· 
m cak toprak mabsuJleri ofisi· 

nin 17 milyon lira sermaye
ıi olaıaıına karar verilmiştir. 

1 

35620 36588 38128 38172 1046 15901 30449 6284 
38585 38588 39039 31437 6195 8227 29953 
1156 1578 3386 3864 27049 36520 32980 321 
4602 4652 4864 5385 8278 5402 39860 39174 

14802 34030 24116 1696 27837 28419 29223 10861 

40 bin liralık büyük ikra· 
miyeyi Kemeralhnda tatlıcı 
Recep ustanın yanmda çah· 
şan iki mustaf al ara ve on 
bin lirayı Cemil isminde bir 
diğer vatandaşımıza isabet 
etmiştir. 

luk dıvarı hotbehot yıkılarak 
oradan dereye toprak dökül
mekte imiş fakat her inşaat 

yerinde bir tahta perde ve· 
yahut muvakkaten bir par· 
maklık yapmak lazım iken 
bu cihet her nedense ihmal 
edildiğinden bu kaza olmuş
tur. Kazayı müteakip korku 
luk davarı derhal örülmüş· 
tür. Şükür edelim ki daha 

lngilterede on beş sene· 
de ı beri devam eden bir mü-
nakaşa var: Ölçüler müna· 
kaşası. lngiltere bir türlü 
modern ölçüleri kabul etmi
yor ve eski zaman sistemini 
takip ediyor: Anan?perestlik. 
Ancak ölçüler meselesinde 
bu ananeperestlik hem alanı, 

---··--
Kedilerin 

Y aramazlıiı 

33548 30943 742 8583 
7978 18023 13481 4467 

150 Lira kazananlar 
1965 3827 6362 7618 

Belediyemiz. Halkın sıh· 8664 9820 1197 12025 
hatife alakadar olan sağlık 12198 15506 17308 18781 
Ye temizlik İJlerinde göster- 19014 24615 27088 27322 
diii yüksek ilgi ile memle· 'l.7626 28621 28947 30565 
ketin arzularını tatmine ça· 31021 33430 35329 37279 
çahıtıj'ını teseUümle beraber 39494 
bu günlerde coğalan ve ev- 1217 39030 
lerde tencere, sahan ve da· 1096 28100 
yak iİbi yemek mevzuatına 15196 9000 
baılannı sokarak bunları ya 1681 10266 
layan ve evlerde boş bulduk· 25969 20729 
la.n bir takım yiyecekleri 14832 25809 
•ıırmakta mebaret gösteren 4867 17186 
Ye aabahlara kadar bağrış- 3566 6508 
ma ve çağmşmalarile uyku- 3158 30106 

19957 
130 

16847 
7634 

27495 
14772 
19111 
30701 

22196 
4215 

35963 
5770 
6476 

33622 
30100 
13589 

ları kaçıraiak herkesi rahat· 100 Lira kazananlar 
•ız eden az harçbaneli :ser· 68 1876 1953 2580 
•eri kedilerin bu itlaf çerçi 3038 3667 4494 6935 
veıı haricinde bırakılmış ol· 7007 8208 10635 10994 
maıı keyfiyeti şayanı tetkik- 11260 12334 12915 14096 
tir. Üzerlerinde çok vaktt 15422 16919 16980 17083 

1 kudazlvk eserleri görülmüş 18829 18940 19516 19934 
ı olan ve adeta kendilerile 19951 21090 2 . 685 22~21 
ı mücadele edilecekmidir, ço· 24014 26097 26574 27945 
ı jalmıı bulunan bu kedilerin 29~06 31714 33659 33949 
' de imhası için belediyemiz 36245 37204 37546 38093 
tarafından ıimdiden tedbir· 38209 

ı ler alınırsa ileride vuku mel· 37808 23236 8622 23977 
c bat faciaların önüne geçmiş 9847 28384 33180 17956 
1 olur zanederim. 21105 15284 424 27373 
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Buakşam (Kral Lir ) E 
14 Mayıı Cumartesi KRAL EIR )t 
15 ,, ,, Pazar KRAL LiR M 

utc Temsillere tam saat 21 de başlanır. = 
ktc Dıkkat: Yalnız Kı·al Lir temsillerine 20,30 da başlar )t 
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Başvekilimiz 
Sof yada 

Ya rın f stan bul da 
Bulunacaktır 

İstanbul, 13 ( Hususi ) -
BaşvekiJimiz Celil Bayarla 
Haridye Vekilimiz Tevfik 
Rüştü Arası hamil olan hu· 
susi tiren Sofyaya varmıştır. 
istasyonda Bulgar Başvekili 
Köse lvanof bük iimet erkanı 
tarafından karşılanmıştır 
Başvekilimiz Saraya giderek 
kral Boris tarafından kabul 
edilmiştir. Celal Bayar Sof· 
yada dört b~ş saat kalacak 
ve akşıma doğru lstanbuJa 
müteveccihen hareket ede
cektir. ..... 
Giizelvalı Oto
büsleri fKaldı
rılmıvacak 

Belediye otubüs işletme 
meselesini genişletecektir. 

Yukarı mahalJeler için de 
kaptıkıçtıların i~letilmesi 
düşünülüyor. 

Güzelyalı otobüsleri şim· 
dilik kaldmlmtyacaktır. Tram 
vay kumpanyası o taraf hal· 
kının ihtiyacını temin etmeği 
ve fazla arabalar bulundur· 
mııyı taabdüd ettiği takdirde 
bu iş o vakit düşünülecektir. 

•• •• 
Uç Avlıklar 
Üç aylıklarını a l~m·a dan 

ölen tekaüt ve yetimlerin üç 
aylıp maaşlarının vereseJerİ· 

ne verilmesi hakkında Mali· 
ye Vekaletinden vilayete bir 
tamim gelmiştlr. 

Bir Amerikalı 
Gazeteci 

Şehrimizde tetkikde bulu · 
nan Amerikalı gazeteci Mis· 
ter Duglas, dün fşehrimizin 

bir çok yerlerini gezmiş, be
lediye işlerini görmüş ve ba 
zı okullarımıza uğrayarak 
resimlerini almışlardır. Tet· 
ldklerine devam edeceğıni 

ve gazetesinin bir nushasrnı 

tamamen şehrimize basrede· 
ceğini öğrendik. 

Bilet 
llmihaberi 
Aranmıvacak 

Devlet Demiryolları ver· 
diği son bir kararla nakil 
ücretlerini kendileri veren 
orduda rütbeyi haiz askeri 
şahıslarla erbaşlardan üçte 
bir bilet ilmihaberi aranma· 
sı usulünü kaldırmıştır. 

,,. ..... ·--------·------
Satılık Mo

torlar 

acı bir kaza olmadı. 
·······• ı:I!Jlıı •······· 

Hava Şehidleri 
16 Mayıs Pazar günü, ha· 

va ş e hidleri günüdür. Kadi
fekalesinde ha va şebidliğin · 
de büyü k ihtifal yapılacak 
hava şehidlerimiz tebcil ve 
takdis edileceklerdit. 

hem satanı, hem de memur
ları şaşırtıyor. 

Çünkü bir "ston,, insaa 
tartısında 8 kilo, hayvan tu
hsında 76 kilo, peynir tartı
sında 14 kilo itibar ediliyor. 

işin içinden çıkabilineniz 
çıkınız!. 

--....._~,,•-=-----rWMoiiı.-.----~rr.---.. ,._iiiAôiiiiiilliiiiiiiiiilm ...... 

inhisarlar Baş Müftül!!2-ünden: 
İdaremizden verilmiş olan tütün ve içki bey 'iye teıkefe 

leriuin müddeti 31 Mayıs 938 de bitecektir. 
Bu itibarla öııümüzdeki sene için rnhsatname alacak ba

yilerin 16 Mayıs 938 den itibaren 1 Haziran 938 tarihine 
kadar tezkerelerini yenilemeleri lüzumu ilan olunur. 1595 

....., . ~=-:===== 
• 
lzmir Def erdarlığından: 

Gayri mübadillerin istibkaklarına karşılık tutulan Yunalı 
mallarının, satılarak tapuya tesçil ve müşterilerine teslim 
olunduklari tarihe kadar tahakkuk etmiş ve tahsil edilme
miş olan vergilere Belediyeye ait resimleri, 2 Mayıs 938 ta 
rihli ve 3374/ sayılı kanun mucibince af edildiğinden bu 
gibi vergi ve resimler terkin edilmiştir. 

Bu gibi emlaki bilmüzayede sabo alıpta Hususi idarece 
müterkim vergisi istenmesinden dolayı henuz tapuya tesçil 
ettirilmeyen müşterilerin işbu tescil muamelesini yaptırma• 
lan içiu beman Milli Emlak müJürlüğüne müracaatları ve 
müterakim vergi isteneceği endişe ve mülahazasile bu mal
ların müzayedelerine iştirakten çekinen müşterilerin bu dü· 

Elektrik istihsalinde ve sa şüncelerine artık mahal kalmadığı ilin olunur. 1587 

oayide her türlü makineleri "***-***1t*~***lt:*~:A:******-*ll 
tahrike yarar iki tane Dizel Jj T A y y A R E sı·neması TEL3E1FS10N 
sistemi motorlara sahibiz. Bun n 

lan satın almak isteyenler 1' BUGÜN dünyanın tekdirini kazauae 2 fılm birden 
Gazi bulvarında 18 numarala n 

mazaya müracaatları. 1-6 ~ 1 • MüşkiJ İtiraf 
:••••••••••• .. ••••••••••••! f( Alber Prejan, Jani Holt, Erick Von Ströhen 

i S I~hO K ST O R d f i 2 ~!e':!!~!.k.1ı, dan•" büyük op••el İ 
: a 1 ona ı 4M Ayrıca: Paramunt jurnal >t 
ı Cild, Saç ve zührevi hasta· ı +<-----.;_----------- )t 
ı (ıklar mütehassısı ı +(Seanslar: Her gün Müşkil itiraf 2,4~-5.40 9 da .. Tan .. •;t 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 : tC ra 4,15 ve 7,35 de başlarl )t 
ı Her gün öğleden sonra ı tC FıATLAR: 30 - 40 - 50 )t ........................... -~~~~~'4t~~~~~~~:v:ı~~~~~~~~~-

Al 
F 

P., 
•ltı 

fili 
bild 
ttp 

p 
tele 
De 

''Ilı 


