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Diyarbakırde 27 defa yer sarsıntısı oldu 
• 

KISA VE AÇIK emberlayn 
hasta 

Acıklı bir kaza ve ölüm : Bir batında 
Simirnov Yoldaşın Sözleri 

Sovyet Bahriye Komiseri Smirnov'un 1 Mayıs'ta Viladi· 
vostok'ta Japonlar aleyhinde söylediği hakaretli sözlerle do· 
lu söylevi Japonya ıiyui mabfilJerinde, gazetelerinde, umumi 
efkarında ve hükumet erkanı arasında bir hiddet ve pro· 
testo kasırgası kaldırmıştır. 

Japonların iddialarına göre Smiınov bu nutkunda : "Ka 
na susamış Japon empeyalesterleri ile çılgın Jakoo ordusu· 
oun Sovyet sınırlarında hazırladıkları taaruz planlarını Sov· 
yet orduları her zaman akamete uğratac k derecede bir 
itaret bekler vaziyettedir,, mealinde söylenen sözler Tokyo 
pükümetini resmen de harekete geçmeğe mecbur etmiştir. 

Bu nutuk ile bir nutkun doğurduğu hiddet ve nefret fır
tınası Uzak Şark ufuklarında yeniden şimşek ve yıldrım· 
larla dolu bulutlar p eyda edebilir. 

SIRRI SANLI 

Jimnastik Bayramı 

Yarın saat 14 Kızı'çulludaki koşu sah.ısında yapılacak 
jiauıastik bayramı çok parlak ol•caktır. Bu münasebetle 
12,20 den itibareo onbeşer da,kika fasıla ile üç tren tahrik 
tdilecektir. 

19 Mayıı bayramının progra:nını yarın neşredeceğiz. 

Yunan Donaı ması Vati'de 

Atina, 18 (Radyo) - Yunan donanması Siyam'ın Vati li
b•ııında toplanmıştır. Donanma yakında yaz manevralarına 
t!!!!yacaktır. 

ll\TER GÜL ISTER AGLA 

Loudra 17 (Radyo)- Baı· 
vekil Nevi! Çemberlayn, ro · 
matizmadan rahatsız o'du
ğuudan dolayı perşembe gü
nüne kadar yataktan ayrıl

mı) acaktır. 

-~ .. -----
Vergiler 
Hafif letili vor 

Kazanç buhran ve muva· 
zene vergisinin birleştirilme-

sine ve nisbetJerinin indiril· 
mesioe dair olan ve dört 
s . nelik müddete bağlanan 

kanun projesi en.cümenlerde 
yakında tetkik edilecektir. 
Hazırlanan yeni kanuna göre 
200 liraya kadar maaş alan
lardan yüzde on dört, ikiyüz 

birden dörtyüze kadar yüzde 
on altı dörtyüzden yukarı 
yüzde on sekiz tevkifat ya-. 
pılacaktır. 

•• 
Bir Deli 
Bir DeliJi 
•• 
Oldürdü 
Şehrimiz Memleket hasta

hanesinde deliler koğuşunda 
b_Ju~an saralı bir deJi du-

vardan söktüğü bir taşla Ali 
adında bir delinin kafasına 
vurarak bayıltmış ve temadi 
eden darbeler altında zavallı 

adam can vermiştir. Katil 
Seferihisarlı Ahmettir. Bir 
müddet hastahanede yatmış 

ve tedavi edilmişti. Müddei
umumilik işe el koymuştur. 
Delilerin hastahanede bıra· 
kılması hususundaki mütale~ 
amızı ayı ıca yazacağız. 

Sabah Bucadau hareket 
-eden 302 sayılı lokomotif saat 
~ltıyı çeyrek geçe Alsancak 
:istasyonuna yakın bir yerde 
durmuştur. Buradaki makas
taki her zaman olduğu gibi 
bir dakika bekliyen katar 
:aııl istasyona gelmek üzere 
hareket etti. 

Tütün fabrikasında 1şliyen 
Bucalı Çemalin e~i ba) a:ı 

Naciye işinin başına bir an 
~e yetişmt!k üçiu trenden 
2thımış ve taı yığını üzerine 
cruşmüştür. 

ZQvalh 'kadının yağını 
::fi ııı ili _,_ - ııı ıı m = 
~ Artık h-tli:tık ~ 
l usa~dık 

' 1 Hatay4"a gene müstem-
J lekeci.Je"ıi1ı çevirdikleri pa• 
J Htika dolapları ırk ve kan 
kalf§cşlerimizi susturmak, 
.sirıdirmek ve eJlerinden en 

ı 
~ukaddes hakları olan is

tiklal ve büriyetlerini ayak
lar altında çiğnemek için 
her denaeti, her ma!kara· 
lığı her edepsizliği yap· 
maktan çekinmemcğe baş
ladılar. 

Her türlü zülüm ve taz· 
yike rağmen kardeşleri
mizin o gadap ve ışkence 
muhitinde de seçim işle-

"' rinde kazandıklarını gören 
fırıldakçı ve duzenbaz in· 
sanlar şimdi de intihabata 
tehir etmeği düşünerek 
oyun içinde oyun, dolap 
içinde dolap, hile içinde 
hile kepazelikleri irtikap 
ederek gene suları bulan· 
dırmak, havayı karışbrmak · 
ve bulutlandırmak sevda
sına düştüler . 

Beş on yıldanberi en 
mühim memleket davala

t rını bak ve kuvvetine gü· 
veoerek beynelmilel mab· 
keme ve divanlarda barış 
ve do!tluk esaslarına da
yanarak halletmek hüsnü· • 
niyetini gösteren yeni Tür
kiye onu, anlamak istemi· 
yenlere maddi ve askeri 
kuvvet ve kudretini de 
göstermegi muvaffakiyetle 
başarabilecektir. 

Hatay meselesi dolayi· 
sile yapılan ve hiç bir 
hükumete ıeref kızan· 
darmıyan dönekliklerden 
oyun bozanlıklardan Türk 
ulusu kadar, Türk hükô· 
metinin de sabır ve tabam· 

Kocamı Maymuna Çevirmi~sin mülü kalmadığın• bağır· 
Y mak zamanı gelmiştir. 

Sazı çok tuhaf inaanlar vardır : Her şeye kusur buluyorlar. Etliye, sütlüye burnunu so· Artık biz de milletimi· 
ttı,,, hiç bir feyi beğenmezler ve tenkit ederler. Her şeyin iyisi ancak kendilerinde bu· zin hiddet ve asabiyetine 

11
'1r zehabına kapılırlar! terccman olarak haykırı· 

itte böyle bir kusur buluculardan bir bayan kocasile birlikte bir fotoğrafçıya başvurur· yoruz : Ne vakite kadar 
· Bayan titiz ve ayni zamanda da güzel, Bay is~ _çok çirkin ~e adeta.. orangotan~ b~n· bu milletinin ve bu hükfı· 
t, fakat çok zengindir. Fotoğrafçı bu müşterılerının kıyafetlerıne ve luks otomobıllerıne metin sabır ve tahammü· 
~k•rak yağlı bir kapıya çattığını anlar ve hemen kompilemana başlar. lünü sui istimal edeceksi· 
Q•yan sinirlenir : . . niz? Ne vakite kadar ka-
....., Çimdiye kadar çıkardığınız en iyi fotoğraflardan bir albüm varsa verınız ? nunlara, beynelmilel teşki· 
......, Baıüstüne Bayan, (Bir albüm uzatarak) buyurun. Jit ve tesisata gösterdiği· 
•dın albümü alır, dakikalarca evirir, çevirir, nihayet birini seçer, gösterir: miz bu vakur riayetkirhğı 

" iş! e böyle olsun. miskince bir korkaklığa 
ber. Fotoğrafçı kendilerine şekil vermekle meşgul olu!. Bayın yüzün~ .bakar, ~alis oran· atfedecekıiniz? Artık ye-
t,ll. Dakikalarca uğraşır, çiftleri yan yana birer koltuga oturtur, herıfı g6ldürur olmaz, ter, arhk zülum ve haka-
ı ciddi durmuını söyler büsbütün acaib bir şekil alır, yan çevirir . berbad, havaya ret biçaiı, sabır ve ıükün 
lırır feliket. Nihayet usanır. , kemiiine dayanmıı ve onu 

Siz bayım, der. töyle tabii olarak nasıl isterseniz öyle duruqu_z, ........ .-~- -----·~--.-ug 1:.nı..1z, • ·menfİatiıi • 
--1 tJ JIU 

çelen taşlar onu ray üzerine 
atmıştır. Bir ayağı trenin 
tekerleklerine takılan Naci
yenio vücudu rayların üzeri
ne düş öğünden hurdehaş 
olmuş ve hemen vefat et-
miştir. Vakı haber !llunr 
alınmaz müddeiumumi mı':,.. 
vini bay Rü~tii U,k :·c ha· 
dise mahalliae lr,..Jşrııuş ve 
tahkikata b~.şlamışhr. Bu fc· 
ci kau ..... eabii hiç kimsenin 
mıesdiy ~ti görülmemiştir. 

* • • 
Dünkü tren kansına kur 

ban giden betbabt bayan 
Naciyenin dört de yavrusu 
olduğu anlaşılmıştır. 

Tütün inhisar idaresinin 
cigara dairesinin bu vazife 
kurbanının zavallı yavrularma 
biraz yardımda bulunması 
çok yerinde ve çok insani 
bır ödev olacaktır. - ···-·--
B. Hüsevin 
Avni 
Hasus şairlerimizden ve 

değerli arkadaşlarımızdan 8. 
Hüıeyın Avni Ozan birden 
bire hastalanmıştır. Kendile
rine acil şifalar diler ve bu 
yüksek ruhlu kardeşimize 

.. geçmiş olsun,, deriz. 

3 Erkek üçü kız alt•, 
çocuk 

Londra ( Radyo ) - Hin· 
distaıun Birman çiftlij'indea 
May Ni isminde bir yerli ka· 
dın altı çocuk birden dilaya
ya getirmiştir. Çocukların 
üçü erkek, üçü kızdır • 

• 
Franko Kuvvetleri ilerliyor 

Bilbao, 17 (A.A) - Franko kuvvetleri Sierra De Gadar 
mıntakasında ileri hareketlerine devam etmiı ve Hora Del 
Rubielosa giden yolda Val De Lioares ve Al"a)a Dela 
Selvayı zapteylemiştir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________ .... _______ _ 
Hakikaten çok haklı ve çok 

yerinde bir dilek 
Dün kendisini yakından tanıdığımız bir arkadaı ıu mek· 

tubu göndermiştir: 
"Baharın letafetinden bilistifade yukarı mahaUita uan· 

dım, ve tayyare şehitliğini, kadife kalesini ve civarını do· 
laşhm. Fakat iki mühim tesir altında kıldım: biri tatlı, Bte· 
ki çok acı .• 

Bakınız anlatayım: lkiçeşmelikten yayaş, yavaı gezine, 
gezine bayram yerine, oradan da Eşrefpaıaya çıktım, mwı· 
tazam ve temiz bir şöse üzerinde yürüyerek ıehitlij'e gel
dim. Bir park halini alan mukaddes şehitlerimizin ıan ve 
ıercflerine çok yaraşan modern mezarlığı takdirle ıeyrettim, 
buraları düzelten ellerin öpülmeğe layık olduiunu gördlm, 
sonra kadifo kalesinin olduğu yere çıktım, buralarm ela 
ağaçlarla, çamlarla silılenmiı olduj'unu ve bir park baliae 
getirildij'ini şükranla mllphede ettim. Buı iı. 

• 
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İSIYASET VE ADALETi ILEI Doktorun Nasihatleri ı NELER ~ ~ 
1 Türk Dünyasının En Yüce Haka~ IJ CTece İdrara OLUYOR? _. __ _.,.__ 

i i(C!if!J: [i_1JICl!l1Ji ~ l'Ji!l[filll alkmak ~ · ı 
8 ff j J A J V E Normal of arak gece idra • Son~a Heni Bir Sene-
B f KAH R l M AN L 1KLAR1 ~ ra kalkmak viki değildir <le Kaç Para Kazandı? 
B ~ Geceyleyin idrara sık sık B 
lllTarihi Tefrika Ya.zan: H. TürkekuıE uz üzerinde panelle kay· 

~i ·-- - 24 - 41EBB&m. kalkmak yaşlılarda bilbusa ma şampiyonu ve filim yıl· 

M h d K 
ehemmiyeti haizdir. Tansi· dızı Soaya Hepi, 1937 film 

i. e me asım Kaleye Doi- yonu çok yükselmiş 01a0ıar· senesindeki çevirdiği filmlere 
da bu vakidir. Hatti birçok k b·ı 42 143 1 · ı· ı· ru Yu··ru··vu·· c Emrı·nı· Verdı· mu a ı ' ngı iZ ırası 

y hastalar tedavi ve perhiz almıştır. Bu ücret Amerikan 
S&vari olanlar firar yolu· Önde Brahmanlar, arkada ile tansiyonlarının düştüğünü Cumburreisi Ruzveltin maa· 

e- au tuttular, arkalarından gi- kale kumandanları ve vali geceyleyin idrara kalkmama· sından 3 misli fazladır. Zira 
~ den Arap siivarileri onları· ve onların arkasında halk mağa başlamaları ve rahat Ruzvelt senede on beşbia 

de Julıçtaa g.eçirdiler, gece müme11illeri olduğu halde uyudukları zaman kendileri · lngiliz lirası almaktadu. in· 
J•nıına "doğru liay huy ke- Arap ordusuna teslim oldu- nı anlarlar 1 gilterenin en fazla maat alan 

- 30- YAZAN: G6nül Emre 

Biz cahiliz emme yapılan işleri 
birçok mürekkep valamışlar

dan çok ivi anlarız 
- Sen nereye gidiyorsun 

babalık ? .. 
ihtiyarın buruşuk yüzünde 

bir tebessüm dolaştı . Sırtın

daki çiftini silkiterek düzelt· 
tikten sonra : 

kep yalamıılardan çok iyi 
anlarız ... Bizim. Atamıza can• 
dan. gönülden inananımız 
vardır.. biliyoruz ki o, her 
şeyi eapacak... Tanrı lbaşı• 
mızdaa eksik etmeğe .•.. ıildi. lar ve kalenin anahtarlarile Demek ki tansiyon yük· adamı, imparatorluk kimya 

,u Der.edeki ağ1rlıklar ve ka· birlikte birçok kıymettar he· ıekhği geceyleyin hastaları sanayii müdürü olan Lord 
~ rarrihtaki kadınlar ve yara- diyeler · g etirdiler ve baş bir kaç defa idrara kaldırır. Mcgovvandar. Ve ıenede, 55 

- Torunumu görmeğe gi · 
d iyorum evlad ... Tanrı bağış· 
lasın 7 yaşını yeni bitırdi ... 

- Varol.. sen de dayı ••• 
Dedim, beni bu s6zlerinle 

~ lılar ıebre nakledildi, burası kumandan Mehmet Kasıma Bundan başka erkeklerde bin ile 60 bin lngiliz lirası 
~ cidden muhteşem saraylarla, sundular. prostat büyüklüğü de bu ara- para kazan11. 
' bahptlerJe süslü! bir pay- KHım, gelenlere bir fziya· zt husule getirir. Prostat er· 

tahtb. fel verdi. Öğleden sonra keklerde kestane deı l en ve 
Taerinl buradaki sarayı kaleyi teslim almak üzere mesa nenin ağzında bulunan 

çok muhtetemdi. iki tabur gönderdi. bir uzuvdur. Yaşlı larda bu 
Bin nakiyeli büyük havu- Akşam üzeri kalenin her uzuv büyümeğe başlar ve 

zun etrah büyftk ağaçlarla tarafının teslim alındığına idrar yolunu tazyik ederek 
ç.evdrilmitti. Aj'açların üze- dair resmi binalar üzerine idrar zorlukları husule geti· 
rın e kartıhklı salıncalıdar Arap bayrağı çekildi, her rir. Ve bilhassa sık sık ve 

Yardı~ tarafta a11yiş temin edildi- ııdarapli idrar yapmalar mer =q sahncaklara ağaçların ğine dair işgal kuvvetleri dana getirir. G eceyleyin id· 
yu arısına yerleıtirilen ma· başkanlığı hrafından gelen 
karalara takılı ipler Jucuna rara kalkmak daha diğer 
bailanmıı sepetlerle~ (:tkılı· rapordan anlaşıldığı ıçın bir takım sebeblerden de il~· 
yordu. Mehmet Kasım Hint ileri ge· ri gelir. Fakat bizim burada 

ipten Ye bambu ağaçları- lenlerile birlikte kaleye doğ· belJi başlı söylemek istedi. 
nıa liflerinden ve dallarından ru yuruyuı emrini verdi. Gü- ğimiz bu iki mühim sebep-

••• 
Halk t' O fazla hangi 
filmlerde n hoşlanır ? 

Holivod miinekkidleri, yap· 
tıklan istatistikler neticesin· 
de elde ettikleri kanaate gö · 
re, sinemaya gidenler, yüzde 
besa bile aşk filmlerini 20, 
komedileri 15, macera film· 
lerini 12. hareket filmlerini 
11, esrar filmlerini 11, gü· 
zellik filmlerini 10, faciaları 

3, musiki filmleri 2, hakika· 
te uygun filmleri 1 nisbetin
de tercih etmektedirler. 

Dedi... 
- Ktz mı, oğlanmı ? 
- Kız!.. 
- Kızlar, kendilerini çok 

sevdiı irler .. 
Dedim. ihtiyar köylü : 
- Öyledir emme, tanrı 

olanlarınınkinide bağışlasın .. 
benim bir tek oğlum ve bu 
oğlum1m da bir yavrusu var .. 

Bir ayda bir, iki ayda bir, 
ta uzaklardaki köyümden 
kalkar, yavrucuklarımı gör· 
meğe geli r im ... 

Dedi. Sordum: 
- Hğlun niye böyle uzak 

köyde oturuyor ? 
Cevap verdi : 

çok memnun etfin.. zaten 
sizdeki bu derin iman de· 
ğil midir ki, bizi bugün için 
olduğu kadar, yarın için de 
ümidli yaşıyoruz... Varol 
dayı ... 

Bir pınarın batına gelmiı 
tik. lbt y.u köylil : 

- Sana ikrem edecek 
pek birşeyim yok .. bir alçak 
gönüllülük edersen şuracıkta 
bir ekmek yiyek... dedi ... 

- Hay .. hay ... 
Burası, çağtldayan akan 

bir pınardı. Sular, yatıkça 
bir kayadan, yerdeki uzuu 
bir kayaya dökülüyor ve 
gümüş salkımları halinde 
uzanıp gidiyordu ... 

• örülmllf Ye iiç kitinin yan zel bir törenle içeriye giril- tir. Herhalde bilhassa yaşlı 
yaoa yatabilmeai kadar ge· di, mabetlerin yiiksek yer le- olan zevat kadın ve erke· 

*** - İçgüteyi girdi evlid .. 
ne yapayım .. takıldım : 

O turduk. 
ihtiyar k<Sylü, atımı ağaca 

bağladı. bir müddet konut· 
madaa akan buz ribi ıuları ait o)aa yataklar kuş tüyün· rine çıkan gür sesli müezzin· ğin sık ıık geceleri idrara - lçgüYeyi ise hali duman 

f ı dendi. Y atailD üzerine toz ler ve bütiin kıtalar tekbir kalkmaları mutlaka kendile-
' Ye yaprak dökülmemesi için getirerek kıılaları ve kale rının ehemmiyetle nazarı 

Küçük Sevdalıların 
Maceraları 

13 Y aş1ndaki Snayder ile 
10 yasındaki Kropp birbirle· 
rini deli gibi seviyorlarmış. 

Aşkları okadar ilerlemiş, ha
raretli bir şekil almış ki ni · 
hayet çıkar yolu evlenmekte 
bulmutfar. Fakat aileler nin 
böyle bir düğline razı olmı· ı 
yacali:larını kestirerek ev le· 

1 

riaden kaçmışlar. Hadise 
çabuk duyulmuş, kaçaklar, 
Los Angelos yolunda yaka-

1 

lanmış ve muradlarına ermek· 
ten mahrum kalmışlardar. 

oğlunu o ••. 

- Orası öyle ... 
seyrettik. Birden hatırıma, 
köylerden birinde bekledi· 

, ) 
1 1 

ı· 
' ~; 

iki metre kadar yükseklikte . burçlarını, resmi daireleri İş· dikkatlerini celbetmelidir ve 
beyaz ipekten mamul bir gal ettiler, bütün orduya sebebini araıtırarak tedavi· 
örtü çekilmişti. ve kumandanlara o gece zi • sine çahşmahd1rlar. 

Aralarında yaramşar metre yafet çekildi. • - -..-
faııla ile asılmış olan bu ha- Mehmet Kasım, ertesi gü 
Yayi karyolalardan tamam nü bir tebliğ çıkardı, mahal· 
on tift karyola vardı. leJere dellallar iÖnderildi, 

Mehmet Ka11m, iç bahçe- biç kim!lenin kılına doku-
de olaa b11 karyolaları kadın- · nulmıyacağı ve balkın iş ve 
lara tabıiı etti. güçlerile meşguJ olmaları 

AJariye yakın Mollan kale için dükkanlarını ve mağa-
•e ıehri vardı, burasını be- zalarını açmaları ilin edil-
hemehal zaptetmek lizımge- di. 
liyordu, çilnkn paytabbn ka- ( Arkası var) 

Oevren satılık 
bakkaliye ' 

Ailemin esbabı sıhhiyesi 

dolayisile diier bir memle· 
kete gitmek mecburiyetinde 
kaldığımdan Başturak Kes
t elli caddesinde en işlek mev
kii olan Salih efendi hanı Vak'a tahmin edeceğiniz 

gibi, Amerikada reçmiştir. 

Diye güldü ve ilave etti : 
- Hani birisinin hatırını 

sorarken "Nasılsın" dedik
leri zaman, "Eh .. içgüveysin-
den hallıca .. ., derler ya.. sen 
de onu düşünerek ıöyledin 
bunu değil mi ? 

- Evet .. dedim .. 
- Oğf um, şimdi gid~ce-

ğim, Klanuılar köyüoden 
bir kıza vuruldu. Oğlum da 
zorlu delikanlıdır ha.. kızda 
güzel.. hem de zengindir .. 
kısmetmiş evlediler ... işte bu 
yüzden birbirimize uzak düş
tvk ... 

ğim güzel bir tilrkllnün fU 
sözleri hatmma geldi : 
"Sen de yanık, ben de yanık, 
"Sular "kar buz bulanık .•. ,, 

ihtiyar ve temiz kalpli 
köylü: 

(Arkası var) 

--·~ 
Avni Nuri Ağa
beyim Ve Va

simdir 
Ağabeyim Avni Nuri ta· 

rafından Aoa-'o!u gazetesinin 
12·5 938 tarihli ve 7503 nu-pııı mesabesinde olan bu •••••• .. •• .. •••••••••••••.. tam karşısında 36 numarah 

kale ele geçirilmezse Alari ı ı bakkaliye dükkanında bulu-

., c ıehri emniyet altında de- ıı O O K J O R ıı nan gerek bakkaliyeye ve 
jildi. rerekse tütün bayiJi&-ine ga-

Satılık Mo
torlar 

- Hayırhsısı ... 
Diye yolumuza 

ettik ... 
devam 

maralı nuıhasında benimle hiç 
bir maddi ve manevi itiliil 
olmadığ1nı yazıyor da ben 

1 1 Mehmet Kasım kumandan· ıı SaJı•h Sonad ıı yet elverişli ve gösterişli 
olan mostra ile üzeri moza- El kt ·k · t•b ı· d Ş h. d k? ı t larile g6rüttü, hepsi de bu e rı ıs ı sa an e ve sa - e ır e ne var ne yo 

ı Cild, Saç ve zührevi hasta· ı yıklı tezgah ve bakkaliyeye nayide . her türlü makineleri E l'k vl k 
dftıilnüıü muıip gördü, be· - - Y ı , sag ı ··· 

ı lıklar mütehassısı ı ait variller, depolar ve saire tahrike yarar iki tane Dizel K .. I" t k ·ı men ertesi günü orduya ha- - oy uye opra verı e· 
re~et emri verildi. ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı levazımı toptan devr ıuretile sistemi motorlara sahibiz. Bun ceğini gazeteler yazdı. Her 

ı Her gün öğleden sonra ı acele satılacıgv ını bildiri tim ları satın almak isteyenler h Jd ı ? 
MoJtaa kalesi sarıldı, baı 8 e as ı var ·· 

............ •••••••••...... talip olanlar dükkana müra· Gazi bulvarında 18 numarah Ol ı d 
kumandan bir beyanname - maz o ur mu ayı .. 

Mu••r8C88t caat etsinler. mazaya müracaatları. 1-6 At .. b b · k d çıkardı, bunda kale kan dö- c::::===·..,..::=.-s:::::ıı:=:_.oemıı:.t~":!Dll=~::;;..,.J=....::.. • _ =-~..... === amız, goz e eğı a ar 

Sordu: onu eluı vaıi olarak tanıdı· 
ğım cihetle kendisinden da· 
va ettiğimi ilin ederim. 

ALI HiKMET 
MESERREÇIOGLU 

1 Fransızca Derş 
l 

· isti yen külmekıizia teslim ediline E 
1
.) sevdigi köylünün berıeyini 

h . k' · k 1 d k 1 tsİnlet9 daı•mı• encu••menı•ndo_n•. dü•ünür. Hepsinin sırası var ıç amıenın ı ına o onu • " Her türlil yazı itleri içla, 
mıyacaiı aksi takdirde kat- Bingazili Mustafa oğlu Makam hizmet otomobilile Nafia kamyonları için beş ta- dayı .. yapacak, sizin için her en zarlf elbise, nakıı, ,ama• 
liam yapılacağı ilan edildi, Mustafa, Mahmud Farbut, ne 700 X 16 ebadında iç ve dış beş tane 600 X 17 ebadında şeyi yapacak... ıır, şapka, kundura, mobilya 
Hintliler toplandılar, ondan Ömer Nail, Hüseyin oğlu iç ve dış ile altı tane 600 X 20 ebadında iç ve dış dokuz Şunu, derin bir gururla ve inşaat modelleri için, Ro· 
evvelki şehir ve kalelerin Niyazi, Hasan Hüseyin Fat· tane 825X20 ebadında iç ve dış lastik satın alınacağından ıöyliyeyim ki bu ihtiyar kö; M ben Katan kütüphaneıine mil 
akibetini öne ıürdüler, hal· ma ve Sadiyenin Servilıhan· isteklilerin 30 mayıı 938 pazartesi saat 1 lde daimi encü· lü, elini kalbinin üstüne gö· racaatı. 
kın gözü zaten yılmış oldu· da (20) numaraya müracaat J mene bat vurmaları. (1568) türdü ve şu sözleri söyledi: Mektup adresi : Posta ku· 
ğu ıçıa Jsalenin teslimine etmeleri rica olunur. ·e!!'llJll'!!!!!!!!i!!~~ ... =--"'.:~~ ~~ - "t!"'!!!!!!!!!!!!!!!! - Tanrı batımızdan ek- tuıu 158 

~~,:~:.t:tt:.t:.t:.t:.t:*:H~:.t:.t:.t:.t:.t~:.t:.t~ lzınir şehirli ve köylü halkına ~;;ği~1::;.;_0b;. ~~'i:'.~:·.::; a.~~!:. .. ~.;;,::!d;• ç~~:~ 
:w;~ Elh Telefon tt 1 m Ü jde ! . . . yapılak işleri birçok mürek· Han kapısında D. ıs 

am ra " ***1t*****~:i:***~ı*~~*:l:=*~* 
2573 >t 1 Mevsim dolayiıile senenin en sağlam ştk ve zarif kaşe ti· 1j T A y y A R E s·ıneması TEL3E1F510N fC >+ 1 sor ve envai çeşid yazlık yünlü kumaşlardan rekabet kabul "' 

4C~ ldareainee Milli Kütüpane Sineması )t 1 etmiyecek derecede yalnız ( Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki t( 
u.. M b d G ·ı ı ) f b 'k d b 1 ,u BUGÜN dünyan1n tekdirini kazanae 2 film birden 

8 
UGO . . . 1!T 1 e me iı ay ar a rı asın an azar ve ısmar ama toptan "' * N Gayet nefıs 2 fılm bırden ~ ve perakente satışlarını temin edebilirsiniz. Muh'erem müş· i 1 • Müşkİ) itiraf . 

1 1 - Ack Modadır u.. terilerimizin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. Bol ve Alb p . J . H 1 E . k V S .. b 
"S " · 'dl · · · b. k · k · · .1 1 er re1an, anı ot, rıc on tro en 

Fransızca sözlü LORETTA YOUNG -iTYRONE POVER~ ' zengdın çbeşıkl e~ımızı ır ere görme ıçın müşterı erimizi 
" can an e erız. ite 2 - Tamara 

)t '> Çıldırtan Dudaklar >+ FiatJer: Aıım Riza biraderlerinin modern kuma-.Jarından ,1,,1 z R b k il " t D engin evülü şarkılı, dansh üyü operet 
.. lü LILIAN HAYEY JOHN BOLES >+ 2 purovalı caket pantalon 24 lira, 3 purova,. 1.7. kaşe caket "' 

, soz · )t 4f Ayrıca: Paranıunt J·urnal 
<; Jurnal ) de en son havadi~ler J+ pantolon 1 purovalı 14 lira, krepsi caket pantolon envai 41< --------·------------->+ desen 1 purovalı 12 liradır. t(Seanslar: Her gün Müşkil itiraf 2.45-5,40 9 da .• Tama• 

-6-9,15 Aşk moda, 4,4S-7,45de çıldırtan ,. ADRESE DİKKAT: lzmir 1atıı şubesi Alipaşa caddesi sar +c ra 4,15 ve 7,35 de başlarl 
----.......;.;ıı......... ___ ,__.:....llidılıCi....JllLllhllU!Ll4~0~Ht!u!•~u~ı!_1 ~5~0 _ _ ..J,.L~r~af~la~r~k·~rt~•:•~ı ~1~·~••:u:_:3~1~n:a:•~ar::•:da~r~ . ..:B:ily~&~k~le:v:h:•y:a~d:i:k:ka~t~t( FıA TLAR: 30 - 40 - 50 



Mllif • 3 ( Htlkın Sesi ) 

Kadına, aşka ve güzelliğe dair 
(AsriJ tKız) 

ihtiyar - Kızım böyle çırıl, çıplak gezme bir parça utan! 

Asri kız- Biliyorum, ihtiyarlar bize esasen düşman. 
ihtiyar - Size dilşman, sizi böyla terkü ihmal edenler, 

Size düşman arkanızdan koşup :iğfal edenler. 

Asri kız- Af edersin, bizi kimse bendü iğfal ~edemez, 
Nasihata ihtiyacım yoktur, artık sözü kes; 
Sizin gibi köhneperest, an'anacı haydutlar, 
Terekkiye hiil olan mütehakkim merdutlar. 
Hiç bir vakit bizim kutsi arzumuzu kıramaz, 
Anlayınız bunları da sükut ediniz biraz, 
Ben bir gencim ne istersem oou icrı ederim, 
Ne oluyor sana söyle? .. Buna rnzı pederim. 
Medeniyet asrıdır bu, cehalet devri değil, 
Kadınlar hürmet ğöster, pişigibına eğil! .. 

ihtiyar - Medeniyet mefhumunu yanlış idrak ettiniz, 
Kime hü met lazım gelir, biz pekala biliriz, 
Şekilperest hiçbir kadın celbi hürmet edemez, 
Şerefsizdir tuttuğun yol deme buna mukaddeı. 
Açık, 1açık gezmek ile medeniyet olamaz, 
Böyle takJitl~rJe .insan cehilden kurtulamaz. 
Olmalıdır asaleti, ruhunda bir kadının, 
Zavahire kapılarak şekle aldanma sakın. 

Asri kız- Sen kanıma aptal herif; 
ihtiyar - Kesme dinle lafımı : 

Söyliyorum vicdanımda toplayıp insafımı, 
[1) Bir kadın, yahut ki bir kız bivukuvu bihüner' 

Ev İşinden anlamaz, avareser durmaz, gezer 
1 

Geç yaşında ilme rağbet eylemez, takdiri yok 
Meclisi ilmü hünerde kudreti takriri yok. 
Gün gelir, düçar olur derdü belaya akibet 
Kim görür bunda zarar, elbette; MiJlet, Memleket 
An olur bunlar da h ~lince bulur b:r er fakat 
Sözde lazımsa eğer bir parça kaydü ihtiyat. 
Şimdi ben arzeyJeeim, dikkat ile gfış eyle sen. 
Likia etme öyle hiddet, olma zi nhar dilş keo; 
Şlipbeıiz ba hs haricinde pürvekar niıvanımız, 
Sa bibi · fuzlü meziyyet ırkımız, ibvanımız. 
Böyle kızlar b!şüôr, mefkuresiz bir erkeğin, 
Hiç düşünmez, vadına raptı hayal eyler hemin. 
Bir zaman icabıhal : aşku muhabbet, zevkitatp 

[2] 
Sonradan başlar geçimsizlik, netice: barbü darp 
Böyle birhmecmuadan teşkil olunmaz aile, 
Eluik!olmaz hanede can cidalü gaile. 
Devri sermesti geçince iftirak yüz gösterir, 
Eski hıuu iştib :ı , aşku muhabbetler erir, 

Geldim 
Karacaoğlanla beraber 

Sevgilim .. Kapının eşiğine ben 
Yüzümü, gözümü sürmeye geldim .. 
Gül yanaklarının goncalanndan 
Şiirime çelenlder urmaya geldim. 

Baygın bakı~rnda başka bal varmış, 
Görnıiyen gözlere bir vebal varmış, 
O, al dudaklarda tatlı bal varmış, 
Bu bal duda ~ları görmeğe geldim. 

Kapuoda !>elderim bağrımda (el) im, 
Yolunda can vermek en boş emelim, 
Murada eripte sonra güzelim 
Dirim d~fterimi dürmeye geldim ... 

Avni Ozan 

Birbirinden ayulırlar, gayzü nefretler ile 
B:r daha geçmez o am • bikri kıymettar ele, 
Sonradan başlar sefalet; gayesi fuhşa varır, 
işte böyle m 2 hvolur bir kız, mezellette kalır. 

Asri kız- Asri bir kız öyle mi? 

ihtiyar - Olmaz mı dersin müptuel? 
Müofcil olma kuzum, birkaç ıöıtım var, kaç-

ma gel! 
Asrilik; asarı Garba iktifa etmek demek, 
Asumanı ilmü fende irtika etmek demek, 
Hür ve serpest olmalı nisvanımız lakin biraz, 
istemez mi eylemek suikarinden ihtiraz? 
Asırın ilmü fonoini hüsnü telakki etmeli, 
işte yol bu; .. daima şehı aba doğru gitmeli, 

Asri kız- Haydi aptal; · 

ihtiyar - Çok tecavuz eı!edin artık yeter, 
Kızlığın.lan da seoin olmakta şüpheler. 

Asri kız- Bir ağaçtan düştüm oldum rahnedar, 
f şte bak destimde vardır bir rapor ferman kadar 

ihtiyar - Öyle düşmüşsü~ ki: yalnız merkezin görmüş 
zarar 

Korkma hiç madem elinde böyle bir ilim var. 

[1] Hece vezoile başlayan bu manzumede burada üç 
failatüo bir failün ile yürümüştür. 

(2) Ash taraphr. Kafiye zaruriyetiyle tarp suretinde 
yazılmıştır. 

18 MAYIS 

! 1 

' 
Sicak havanın size l J.r~ret vermesi, k!ıneıızı zehir
leyen "Toxin" lenn ,.,i una ~rtm.ı .. md.l •dir. Bu 

. tehlikeli'' Toxin" k· i l. O" MEY VA '1 UZU,, 
- 4 c. i1 iccr-"k def ediniz. Er O kz·z ·; .. • 'UY•ı.:t vcıicidir. 
j ~ l 

A-:-:.~ E .. TO ı~a!;mızı t<m~z1cı·, vi.ı ..!Jdlkı zchiıkri arar, ' ~'t~~ · ı •ı ı.. • k ı.· .. .. ENO ~ /._,. ~ ı! ! ,, •• ı;arr..:.°l..:tm ve ·aı:-ıııı~ .o:~nc grccr. .. sıze 
: ıhh::m:.uzı ve kuvYl!tı •. ıY.ı ıad'.! eac.r. 

Temiz, Taze 

ilde , 
Korsa, Gözluk 
Barometre, Derece 
Lastik eşya 
'fuvalct. ~eşitleri 
Sıhhi Jevazın1 

Daima bulunur. Her yerden 
ucuzdur. 

S. Ferid 

Şifa 
Eczanesi 

Hükumet Sırası 

esess~sısszsaaasa:ss:ssssı a ~ 

;,ı Elbise ve Manto 
t!~ Meraklılarına MIJdı 
&~Zabitan, Baylar ve Bayanlar 
[t)En müşk61pesent müşterileri memnun 

tkden bu firmayı unutmayınız 
~l Tüccar terzi J (Türkpazarı lbrahim . ':\. . 
J] Karakat) bukere yeni mağazada zen gın çeııdle.r. Terzı· 
f hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarıf ve ıık 
f. manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve 
f. sivil elbis~ ve kaputlara imal edilir. 
f. Muamelem pefİD ve taksitledir. 

~~DiKKAT: Yeni ~1ağaza Odunpazarı No. 12 
r!~ TELEFON: 3276 
·~~SSSZS'S:•:·~:·:+::SS .. 



Nejad Ferid 
Eczacı Başı 
Almanya ve Amerika fa· 

kültelerinde kimya ve biyoloji
den iki doktorasını büyük 
muvaffakiyetlerle vermek su· 

' retiyle birinci derecede dok-

1 tora diplomalarını alan şeh
rimizin Ye bfitün memleketi
mizin zeki ve irfanı ile ifti • 
iıi ettiği kıymetli gencimiz 
Nejad Ferid Eczacı başıyı 
pek az gençlere nasip olan 
IJ11 parlak zaferinden dolayı 
rerek kendisini ve gerek 
bahtiyar aııa ve babasını 
tebrik ederk~n biz de sevinç 
ve saadet duymaktayız ... 

8. Benal'in evi 
kurtarıldı 

SaylavJarımızdan bayan 
Benal Nevzad'ıo dün Güzel· 
yalıdaki evinin bacası tutuş· 
muş ve ateş çatıya da sira
yet etmek üzere iken yeti
ıenrkahramao ıtfaiyemiz ta-
rafından söndürülmüştür. 

Bav Sıddık 
Üoiv.ersite hukuk profe-

ıörlerinden bay Sıddık pa· 

1 
zartcsi günü şehrimize gele-

l c;ek ve burada iki konferans 
ı verecektir. 

ı Suç, suç üstüne 
Dün earar kaçakçılığından 

dolayi a Jiye cen hak ye
rinde duruıması yapılan Ci
deli Hüseyin komser muavini 
bay Hilmiye, heyet huzurun
da çirkin sözler aöyliyerek 
tahkir ettiğinden hemen bir 
zabıt varakası t•tuJmuştur. 

Vali Tirede 
Vali 8. Fazla Güleç, tef

, tiı için •dün Tire kazasına 
ı ~itmiıtir. 

Tavvare 
Modelleri 

, f Tayyare modelcilik kursu-
11 nu bitiren öğretmenler, ha

zırladıkları tayyare modelle-
ıini kışla avlusunda uçur-

c muılardır. 
• 

' Tokyo Şehri 
t Her Sene Biraz Daha 
c 

ıt Batıyor! 
1' ı Tokyo şehri, senede 2,5 

Diyarbakırda zelzeleler 
Istanbul, lg (Has~si) - Şimdi alınan bir haberde Diyarbakırda dün 27 defa zelzele ol

muş maddi ve manevi hiç bir zarar olmamıştır. Yalnız halk çok korku geçirmiııtir. 

Kahraman Binicilerimiz V Brşovada 
Varşovada yapılacak büyük enternasyonal binicilik müsabakalarına iştirak etmek üzere 

TOrk ekibi varşovaya gelmiş baluouyor. Ekip 8 biııici ve 15 attan mürekkeptir. 

Londrada bir lacıa 
Y eraltında iki tren çarpıştı 

Londra, 17 (Radyo) - Bugün, yeraltmdaki hatta iki tren çarpışmıştır. Bu çarpışma, çok 
şiddetli olmuş ve 20 kiti ölmüş, 29 kişi de ağır surette yaralanarak hastaneye scvkedil
miştir. 

On Beşinci Yıl Döııümümüz 
lstanbul, 17 (Hususi) - Curnburiyetio on beşinci yıldönümüode \rnmşu dost ve müttefik 

devlet reisleri ve başvekilleri Aokaraya davet edileceklerdir. 
On beşinci yıldönümü münasebetile kısmi bir af ta ilan edileceği şayiası deveran et

mektedir. 
----------- ---oo"' .. 00---------------

Tu a Alman qududuna kadar v,enişlettirilecek 
Bertin, 17 (A.A) - Alman hükumetinin aldığı bir karara göre Ren Mayn ve Tuna ne · 

birleri birbirleriyle birleştirilecek ve Tuoanın mecrası genişletilecektir. Bu huıusta neşre
dilen bir kanun Avusturyanın Almıınyaya ilhakıom ve dört senelik planın tatbikinin bu 
birleştirme keyfiyetini mübhem kaldığını kaydeylemektedir. Bu işler 1945 senesinde nıba
yete erecektir. Tuaa nehri de Almanya hududuna kadar gbnişletilecektir. Bu hususa lazım 
olan krediler adi büdcedenft alınacaktır. 

Dost Y ogoslav generalı Ankarada 
Ankara 18 (Hususi) - Yugoslavya harbiye ve bahriye nazırı Or general Mariç berabe

rinde refikası olduğu halde Aokaraya geldiler istasyonda müttefik ve dost general hara
retle karşılandılar. 

--~--------------~•• .. ••oo•••• .. --------------~---------
Lunghav deniz volu kesilmedi 

Hankov 17 (A.A) - Royter ajaıısı muhabirinden: 
Çinliler Japonların Lungbay deniz yolunu kesmiş oldukları haberini tekzibde berdc-

vamdırlar. 
Çinliler Susovfuoun henüz Çinlilerin kontrolü al~ıoda buluoınakta olduğunu ilave etmek

tedirler. 

Müzakereler Pek Yakında Başlıvacak 
Londra, 17 (A.A) - B. Hayolayb ile Çekoslova" hükumeti arasındaki müzakerelerin 

pek yakında başlayacağı tahmio edilmektedir. Zira bu an çok müsaid telakki ediliyor. 
B. Hayolaynın wüzakerabn muYaffakıyetle neticelenmesi için Çek - Sovyet misakının 

terkini mutlak şart olarak ileri sürmekte ısrar etmiyeceği zannolunmaktadır. Vaziyet çok 
nazik addediliyor ise de ümitsiz sayılmaktadır. Çünkü Hayhlayoın itilafıirizane bir battı 
hareketinin tehlikelerine tamamile müdrik olduğu tahmin olunmaktadır. 

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

Von Friç şatosunda ikamete memur edildi 
Berlın 17 (Radyo) - Alman ordusu sabık erkanı harbiyei umumiye reisi general Von 

Friç, hükumetçe kendi şatosunda ibamete memur edilmiştir. 

Karabük Celik Ve Demir Fabrikamızın 
Na livat Yolu 

lstaobul, 17 (Hususi) - Karabük çelik ve demir fabrikamızın nakliyat yolu, Bartın Ka· 
rabük arası olacaktır. Ayrıca Amasya limanıoa da bir hat uzatılacaktır. 

ı pus sür'atle batmaktadır. .. .. ••••••••••••••••••o••••••••••••••' •••••••••••••••••••••••••• ... •••••• .. •••••c .. 
a 1 1923 de vuku bulan zelze· ı• t G •• ı ı• t A v } 

·' ı ıedenberi ıehir, bilhassa ti- s er u s er g a t caret hayatının merkezleşti- - Baştarafı 1 inci Sahıfede -
ti Marunuçi mıntakası 39 çok genç kızlar ve erkeklerle birlikte fotoğrafçıya gelirler. 

puı batmış bulunmaktadır. Fotoğrafçı hazırladığı kartlardan birini bayana, birini kocasına ve diğerlerini genç erkek-
Bunu haber veren Japon· lere verir. Bay yoluna çıldırdığı karısının kart üzerindeki resmine gözlerini dikerek bir 

1 4 ,anın meşhur şahsiyetlerin- müddet baktıktan sonra bayana iğilerek : 
ı ~ den doktor Goro Kitazava- - Ne güzel çıkmışsınız karıcığım ? 
· •dır. c Demesi üzerine hiddetle yerinden fırlayan kadın fotoğrafçıya hitaben : 
ı ! F - Bu ne biçim fotoğraf böyle ? 

• n r&DSIZCByJ Fotoğrafçı şaşırır, birçok insanın yanında acil bir mevkie düşerek sorar: 

t K 
- Rir kusurmu buldunuz bayancığım ? 

1 onuşmak - Ôyle kusurlar ld, bilmem nasıl söylemeğe cesaret edeyim, kocamı adeta maymuna 
f ı • çevirmişsiniz. 1 t Stl )"enler Kahkahalarıni zorlukla zapteden gençler ellerile kağızlarını kapatularken gayri ihtiyari 
•,. ~ 6 Kuruş mukabilinde mat- kendini tutamıyan fotoğrafçı şu cevabı verir : 
'' 1 ,aamız tarafından çıkarılan - Ne yapayım bayan, bilirsiniz ki bu nihayet aslıııı olduğu gibi çeken bir camdır. Eğer 
, >arJons Français adlı kitabı bir tablo olsaydı ona birkaç itinalı fırça darbesini esirğemez ve belki size beğendirebilir-

1 Mektepli), (Yavuz), (Dev- dim. Okadar retuş yaptığım halde bukadarına muvaffak olabildim. 

1 
ı im), Gaziler caddesinde Artık bu izahat üzerine oradakilerde kahkahalarını salıverdiler. Zavallı koca, yerlerin 
1 B S h' ç 1 T lk dibine geçti, iri iri ter damlaları dökmeğe başladı. 

1 ı ay up 1 ü cü), i ilikte Sen ey okuyucu, böyle müzib ve kocasını yabancıların yanında küçük düşüren böyle 
11 I Emel), ve sair kitapcı dük- çılğın kadınların f U hallerine : 
11 :Anlarından alıp hediye ko-
• t •onunu matbaamıza gönde· 

1 i . iSTER GULISTER AGLA 

Kırşehir ve Y ozg ad felaketze
deleri yardım listesi 

Bostanlı okulu öğrenci ve retmen Abdurahman 9.45,I 
öğretmenleri 6.32, inhisarlar Değirmendere Sancaklı kö· 
Çamaltı tuzlası memur ve yü halkı 31,55, Dej'irmea· 
işcileri 310.74, Bozkurt tem· dere Palamut ve Çakaltepe 

köyleri halkı 19,15, Değir-sil kolu ve musiki birliği ta
rafından 9, Değirmendere 
Karacadag köyü halkı 8.30, 
Değirmendere Traşça köyü 
halkı 40 45, Değirmendere 
Kesre köyü halkı 58 50, De· 

ğirmendere Ahmed beyli kö· 
yü halkı 22.75, Değirmen~ 

dere Gümüldür köyü halkı 
32.60, Değirmendere Sancak
lı okul öğrencileri adına öğ-

mendere Yeni köy halkı 28.30, 
Değirendere köyü halkı36,05, 
Değirmendere Tarım kredi 
kooperatifi 77,15, Mereinli 
okulu başgğretmeni Elmaı 
Küçükakman 2, Değirmen· 
dere Kesre köyü okulu öğ· 
rencileri ve öğretmeni 5. 

Bugün toplanan 697.31 
Dünkü yekun 19302.20 
Dünkü yekun 19999,51 

------.. no .. --------

Centilmence 
Bir llırsızlık 

Kent dükü, 17 sene ev
vel bahriye mektebinde bu
lundnğu !lıralarda, arkadaş-

Jarand4o birıne, altın işlemeli 
bir sigara kutusu hediye et
mişti. 

Şimdi, Darsetşir kruvezo
runun kumandanı olan bu 
arkadaşı, geminin, ziyaretçi

lere açık olduğu bir günde, 
bu yadigar tabakasını kay
betı:oişti. 

Aradan günler geçtikten 
sonra, postadan gelen bir 
pakette, sigara kutusile şöy
le bir mektub çıkmıştı : 

"Sizin değerli yadigarınızı 
aldığımdan dolayı affediniz. 
Bir cahiUik ettim. Bunu siz· 
ce •e kadar kıymetli oldu· 

ğuou içini tedkik ettikten 
sonra anlamış bu'unuyorum. 

Mesleği hırsızlık olmayan 
birisi.,, 

Belediyesin
den üste vergi 

alan şehir 
Vaziyetin ayni halde olup 

olmadı~ını bugün bilmiyoruz. 

1 Bir Norveçli 
Talebe 
Kurbağayı Nasıl 
Tarif Ediyor 

Bir Norveçli talebeye im· 
ti handa: .,Kuı ba j'ayı tarif etf,, 

demişler. Şöyle cevap ver
miştir : 

"Kurbağa harikulade bir 

kuştur! Ayağa kalktı mı, a -
deta oturur gibi bir vaziyet 
alır, sıçrad~ğı zaman uçar gi· 
bidir. 

Adeta aklı yoktur, kuy

ruğu da bulunmaz. Ve otur

duğu zııman da malik olma· 
dığı bu kuyruğun üzerine 

oturur!,, 
Birşey anlıyabildiniz mi? 

Fakat 1535 senesine kadar 

Almanyanın Ebern ıehıinde 

halk vergi vermek şöyle dur· 
sun belediyeden vergi alırdı. 

Adam başına belediyenin 
ödediği para 60 marktı. Şeb· 

re aid olan ormanların işle
tilmesinden mütevellid vari-

' datın halk arasında takıimi· 
dir ki Ebernlileri dünyanın 

en imtiyazlı insanları halinde 
koymuştu. 

~-~---------------c:::!----------------~------

Son Telgrafların Hulasası: 
-~-~------~~-·· .. ----~~ 
Sıhhiye vekaleti müfettişlerinden Zihni sıhbıye vekaleti 

müsteşu muavinliğine tayin edilmiştir. 
§ Haziran ayında Yunanistandan lzmire 150 seyyah ge

lecektir. 
§ Fransa hariciye nazırı yakında Ankaraya gelecektir • 
§ Cinoveda bulunan ltalyan Başvekili Mussolini dlin Ro· 

maya dönmüştür. 
§ Eski Habeş imparatoru Cenevreden Londraya gitmiıtir. 
§ Polonyadaki Okranyalılar hükumete müracaat ederek 

istiklallerini istemişlerdir. 
§ Meksikada çıkan isyan bastmlamamışbr. İsyan daha 

bir çok vilayetlere sirayet etmiştir. 
ooooooooooooooooogOOOOOOQOOOOOOOOOOOCGO 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

gibi ayağının altına serilmiş olan Izmir şehrini ve körfezini 
seyrediyorlar ve bu muhteşem manzara karıısında eğleni· 
yorlar, oh bu yüksek zevk ne kadar anlatılsa ifade edile
mez .. Buraya kadar gelmişken bir de yıkılan ve tarihi öne
mi olan yapıları gezeyim dedim. Mağaraların içine daldım, 
işte bu ikinci görüşlerim çok acı oldu. Çünkü be~ on sey
yah gördüm, büyük bir dikkatle bu kovukları tetkik edi· 
yorlar, fakat nasıl kovuklar içerisi adeta pisliklerle dolu 
ve müteaffin bir lağım ve kanalazısyon!I O derece piı, o 
derece fena koku ki, ancak bir iki dakika zor tahammül 
edilir. 

Oralarda dolaşan yabancı ulusların karşısında hicabımdan 
yerlerin dibine geçtim. 

Çok yalvarıyorum, buralara bakmak ve temizletmek han· 
gi daire ve makamın vazifesi i4'e derhal faaliyetıe geçmeH 
ve bu çok çirkin manzarayı ortadan kaldırmalı ve bir çare· 
sine bakmalıdır.Zira ecanibe karşı pek ayıptır.,, 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
1 nız •. 
=· ................................................................................................................................................ ... 
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