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KISA VE AÇIK 

2,000,000 Irk ve 
deşimiz 

SIRRI SANLI 

kan kar-

Muhasebei Hususiye' koşusu 
dün binlerce sevircinin buzu 
runda parlak surette yapıldı 

Parti gurubunda bllyük bir alaka ye duygu ile görüşülen 
göçmenler meselesi hakkında verilen büyük ve tarihi karar 
hepimizi yurdun yükselişi ve kuvvetlenme!İ bakımından ne 
kadar ıeviddirirse yeri vardır. 

Bu sok önemli karara göre beş senede yıllardan beri ana 
vatanın hasretini çeke:ı iki milyon kan ve can kardeşimiz 
sevgili yurtlarına kavuşmuş olacaklardır. 

Bu göçmen ve dolayısile nüfus adedinin arttırılması siya· 
setinin bu memlekete yapacağı hizmetleri, temin ~deceği 

'. yeni kuvveti burada aolatmağa, aydınlatmağa lüzum $lir· 
nıüyoruz. Çünki bunu anlamıyan, takdir etmiyen ne ulusun 
bir ferdi •e ne de devletin bir reeli kalmıştır. Esasen bu
nu aalamıyan siyaset dünyasında olup bitenlerden birisini 
anlamamış sayılır. 

Biz yalnız bu mesele hakkında d iyeceğiz Li, bugün ltalya 
ve bilhassa Almanyanın binb!r türlü zorluklara karşı son 
zamanlarda elde ettikleri muvaffakiyetleria en başlıca amili 
fazla •e her yerde kendini gösteren nüfus fazlalığından 
başka birşey değildir, onun için bükiiınefonizin ve partimi· 
:ziıı Türk nüfusunu toplamak hususunda gösterdikleri uya· 
nıklık bu memlekete yaptıkları ve yapacakları hizmetlerin 
en parlağı Hyılabilecektir. 

Bravo ücok'a , 
----~~~~~~~~-··~~~~~~~~~~-

Harbiye've :tam 7 gol attı 

Dün Alsancak stady ... mun· 
da milli kilme maçlauna d:!· 
•aın edildi. Misafir Ackra 
takımı Alsan cağı ma ğlüb et · 
'besine rağmen iyi b r t -- slt· 
bırakmadığından Üçokn ma?f· 
1~b olması beld nmiy, n bir 
lty değildi. 

Netekim Harbiye talıım ı· 
~lb biç de zannedildiği kadar 
"'1vvetli olmadığı dünkü oyun 
dtu sonra daha iyi anlaşıldı. 
~çok dün çok güzel oy· 

oadı galibiyette Saidin bü· 
yük hiHesi vardı, Bu kıy· 

metli oyuncu tnkımma tam 
dört gol kazandırdı. Oyun 

zaman zaman zevkli hareket
ler arzetti. 

Misafirler biri ofsayidden 
olmak üzere dört gol yap~ı
lar. Harbiyenin kafa ile yapı· 
lan ikinci gol güzeldi. 

Üçok oyun bittiği vakıt 
7 4 geıl ip bulunuyordu. Na-

iSTER GÜL iSTER AGLA 

Muhasebei hususiyeoin iz· 
mir ilk bahar at koşuları 
dün öğleden sonra Kızılçul

ludaki koşu sahasında on bin· 
lerce halkın huzurunda par
lak bir surette yapılmış'ır. 

Birinci koşu: ( tay deneme 
koşular) mesafe 1200 metre 
birinciliği Lüksbar, ikinciliği 
Kayan Han, üçün'-nlüğü El 
oğlu 

İkinci koşu: ( Handikap ) 
mesafe 2400 IDt' tre birinciliği 
Andıra bodin, ikinciliği Mah 
mure üçüncülüğü güzel Der· 
be:nt 

Ü çüoü ~oşu : (Buca koşu· 
su) mesafe ~000 metre, bi· 
riııciliği Şipka, ikinciliği Za
vada, üçüncülüğü Floıiya. 

Dördüncü koşu : {Büyük 
iz mir koşusu) mesafe 2400 
metre birinciliği Sönener, 
ikinciliği Dandi, üçüncülüğü 

mık ve Hamdi birer penaltı 
kaçırdılar. . .. 

Hakemin idaresi Uçok 
aleyhine ofsaitteo verdiği 
gol istisna edilirse eyi idi. 

Galip gelen Üçok takımı· 
mızı tebrik ederiz. 

A. Ö. 

Bueünün Zihniveti ? ! 
Geçenlerde Halkevinde değerli san'atkarlarımız tarafından bir resim sergisi yapıldı, bu· 

tada pek güzel tablolar teşhir olundut Türk gençlerinin san'attaki kudreti ve ressamlıktaki 
tllaharetleri harkese tes'im ettirildi, o güıı salonda bu levhalara seyredenlerden hoşkü bir 

•at genç bir ressama şu sözleri söyledi : 

·. ~~ 

Növis. 
Beşinci koşu : (9 Eylül !~ o· 

ş t:su ) mesafe: 1200 metre 
birinciliği Ferıuh, ikinciliği 
Çelenk, üçüncülüğü Akm. 

Altıncı koşu : (Btıroava 

koşusu) mesafe 2600 metre 
birinciliği Ca rı, ~kinciliği iki 
nama ah Yıluıez, üçüncü Yıl· 
mu kazanmış) • rdır. 

Dün ayni zamanda 1 Ma
yıs bayramı münuebetilç 
koşuya binlerce h;\lk gitmiş 
ve 13,30 da ko~uya g'den 

- Sonu 4 üncüde -

Pr ns Pol tüm 
ge eral oldu 

BeJgrad 1 ( .ı\.A) - Salta· 
nat niyabetinin bir kararna
mesi ile ve harbiye nazarla
rının teklifi üzerine naip 
hükümet prensi pol tüm ge· 
neralJığa terfi edilmiştir. 

Ben es' ten 
Bitlere 

- Teblolarınızı gördüm, çok güzel ve san'atlı buldum, yalnız ufak bir noktaya dikkat 

!ltzarınızı celbetmeme müsaade buyuı ur musunuz ? 1 
- Hay, hay irşadınıza teşekkürlerle mukabele etmek vazifemdir. 
- O halde söyliyeyim üstadım : Şu tablonuzdaki muvaffakiyetiniz aşikar, yalnız modern Wif<ilılıı'~ 

değil! Paris (Radyo) - Nazi re· 

Başvekilimiz Istanbul yolunda 
Selanik 1 (A.A) - Şimdi 

Celal Bayar ve Hariciye Ve
kilimiz Tevfik Rüştü Aras 

Selaniğe geldiler ve burada 
iki saat kalındı. Bu müddet 
zarfında valii umumiyi ziya· 

ret edi!ıniş ve Selinikten 
geçen h er Tüı k için bir ka-
be o!an Atatürkün evi ziya· 
ret edilmiştir. 

Bir mayıs bayramı olduğu 
içio her taraf kapalı olmakla 

beraber Türk misafirler bütrn 
sokaklarda en samimi tcza· 
hüratlarla alkışbnmışlardır. 

Atin:ı 2 (Radyo) - Se· 
lanikten alınan habere göre 

Türkiye Başvekili Sdanikte 
iki saat kalarak şehri gez· 

diktı;;n sonra lstanbııla mü· 
tevc cciben hareket etmiştir. 

Teşyi merasimi çok parlak 
olmuş ve istasyonda bi;ılerce 
halk Türk Başvekilini selam· 
lamış!ardır. 
~~~~~~~~~~-oo 

Edvar Ervo 
Kahirede 

İskenderiye 2 (Radyo) -
Mısır Kralı Haşmetlu Faruk'u 

Parise davet etmek üzere 
buray' gelen Fransız parla· 

mentosu reİ!İ Elvar Eryo 
yarıo Kc.hireye gidecektir. 

Kral Ve Ana Kraliçe 
Belgrada Döndüler 

Belgrad l ( A. A) - Kral ildnci Pi yer ile valide kraliçe 
Mari ve prenses Tomislav ile jprens Andre Dalmaçyadaki 
Milocer şatosundan dün öğle vakti Belgrada gelmişlerdir. 
Kendileri istasyonda naibi hükumet prens Pol ile Prenses 
Olga ve krahn mülki ve askeri daireleri erkanı tarafından 
istikbal edilmiştir. 
~o:.ı:::;,y:~~~~~"1Z~~~~ı:ızur..-a ı::!:i:Olı:=<~~~SI!~~ 

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

Dün parkta gezen bir arkadaşımız aşağıdaki mektubu 
göndermiştir, bizde olduğu gibi neşrediyoruz: 

"Dün Bahri Baba parkını dolaştım, baharın güzel bir gü· 
nü idi. Ağaçlar yeni yapraklanmış, çimenler, bele sarmaşık
lar öyle iştahlı ve öyle yeşil ... ki, tatlı ve ılık hararet al· 

f · k 1 ı'iminin iktidara geçtiği yıldö-
Genç ve zeki san'atkir biraz durakladı ve bu zari ımayı derhal avrıyara c şu cevabı 

'lerdi : nümü dolayisile Çekoslovak· · 

? ya hükumeti reisi mösyö Be-

tında birer elmas parçalar1 gibi par ldıyorlar. Çamların key
fine hiç diyecek yok. Bize bu cinnet köşesini hediye eden
leri, içimden gelen meonet ve şükran hislerile yad ettim ve 
saadetlerine kalben dualarda bulundum .. işte yurt ve millet 
için ölmez eserler böyle olur. Yalnız bu güzellikler arasında 
kendimi bayağı kaybetmiş bir halde iken vücudumda yor
gunluk duydum, yeni boyanmış ve yeni yapılmış olan kalın 
tahtalı ve çok güzel kanapelerin birine kendimi attım, bir 
müddet çamların arasından süzülen taze ve temiz havayı 
teneffüs ettim, sonra vakıt epeyce ilerlem!ş bulunduğu için 
gitmek üzere ayağa kalkmak istedim. Fakat o ne ya? Pan· 
talonum bankoya yapışmış! Yavaş, yavaş zorladım, nihayet 
yapıştp kaldığım yerden kurtuldum, bir de ne görsem beğe
nirsiniz!! Tahtalar çamdan olduğu için, bazı tahtaların yarık
larından çıkan sıcağın tesirile erimiş, bulunan çam sakızı 
ve küspe hemen oturunca beni oraya mıhlamış. Aradan bir 
saat kadar bir zaman g~çtiği için adeta küspe tutkal vazi
fesini görmüş ve sertleşmiş ve beni güya ''bu güzel yerden - Babs buyurduğunuz şu kotra ve kuşlar değil mi . nes Hitlere aşağıdaki telğrafı 

- Tabii... keşide etmiştir. 
- Kolay canım, kotrayı tahtelbahir, kuşları da tayyareye çevirdinmi tam bu zamana 

iki devlet arasında ihtilaflı 
ll)'ğqn bir tablo meydana gelmiş olur. 1 1 · d k" •t•ıAfl mese e erın ara a ı ı ı a ar-

Hakikaten bugünün modası ve bu asrın icabab, musikisi! edebiyntı 1 şiiri ve güzel san· LJ dan çok az olduğunu müşa· 
''arı! top, tüfek, tahtelbahir, bomba ve tayyaredir. hede etmekle bahtiyarım ya· 

Sen de ey okuyucu, insanların zihniyetine hakiı:n olan bu hale : 
kın zamanda aramııda hiç 

ayrılma,, der gibi kanapeye çakmış ! 
Birşey değil, bu küspe okadar sırnaşık ve yapışık bir 

maddedir ki ne silmekle ve ne de yıkamakla çıkar, her 
halde leke bırakır. Benim gibi diğer bir vatandaşın da bir 
pantolondan olmaması için bunu gazet~nizin bir köşesine 
iliştirin bu kibi kanepelerin bir çaresine baksınlar. ,, 



IY AS~~~ALETI IL~I Doktorun laslbatıarıl 1DflNY ~~tER 
Türk Dünyasının En Yüce Hakan.!_ 1 Erkeklerde Çabuk OLUYOR? 
! [!]IC]f;l;J~t!I!l!ın~ İhtiyarlan1ak ·, 

HA YA T 'E K H 
E Kadınlarda yumurtalık fa· 1-lolivudun Aşk l\leşesi 

A RAM AN L 1KlAR1 ~ aliyeti ozalmağa ve bilahare Yıldırınıla Ha rp Oldu 1----------------------E kaybolmağa başladığı zaman 
"' ... • ı ur eRa • bir kadın artık asla genç "a•an.· H. ,... k ı.. ıı Holivudda büyllk bir feli· 

- 12 - EBSB& ket olmuıtur. Bütün Ameri· Kaı sayılamaz. Bu müddet aza· 
alles ntliler, mukavemet göstermiyor, « adanı öl- mt 45 .. 50 yaştır. Bu dev· ka filmlerinin aşk macera· 

~ · b' k d d t larında görülen büyük bir 
.esin rmek değil, en muzir bir ha)rvanı hile öldür- rey~ ~ıren . ır • ·~ a .e· 
ınaa k . . . . . .. . nasulı faahyet azaldıgı nıs· meşe ağacı bir yıldırımla ha-

e hızım dınımız de gunahtır » suretınde bette vücuddde yağlılık baş· rap olmuştur. 
mukabele ediyorlar lar ve ıişmaolar. Erkekte de Bu meıe ağacının altında 

Şehrin bütu .. n e•lerı','. du-k· b k k k aşağı yukarı ayni eaziyet bütün •ık sahneleri oynanır ıra ara ileri hare ita ede· dd F k t k kt ve dalları altında da en 
ları, ilanları vesair ticaret vam edilmeıi ve çoluk çocu· mevcu ur. a a er e e 
oJara seçilen bir heyet ğunuo kalede bırakılması tenasülli kudr~ti? - . azaldığı 
fından tesbit edildi. Ne görüşüldü. ve tamamen bıttıgı yaş mu· 

dar 11akit para ve kikıy- Kalenin ve ailelerin mu- ayye~ ~eğild'r= H~le tkadın· 
fi t ı ld f lar gıbı mesela elh yaşta te· e e eıya varsa top attırı ı. ha azHı için beşyüz kişi bı· .... f' . . l'k 'f 

1 
• 

V eytBlmal eminine teslim rakıldı. naıuıı IElYOJO ı vazı e erın 
d d l . . . kalkmıı bulunması hemen 

ua u, epo ara yerleıtırıldı. Geri kalan kuvvet, Hasan h Ak• d - 'ld' y 
edi. eriye kalan eıya •e bir 8 ~men vad ı b~gı kır.-· edt· 

k k _ asri kuvvetlerile birleşerek mış yaşın a ır er egın e 
umaı askere daııtıldı, Hayderabat üzerine yürümek - 1 b'I' F k t k . çocugu o a ı ır. a a a-

aıım olonıın defterler üç üzere bir cuma günu.. c:ıehı'r- d · · b ı· k' d - ·ı 
• • -ı ın ıçın u as a •• ı egı • 

ha olarak yazıldı, bırı den ayrıldılar. d ' • k ki d 'bt' 1 k k .. - . . ır. r.r e er e ı ıyar ı 

a a umumi vahlııe, bır~ or· Mehmet Kasım, Zehra bint prostatın büyümesi ile çok 
aua baı kumandanlıgına Zebiple birlikte olarak ordu- alikadardır. Prostat yalnız 
Oçiincütü de esaa olarak nun gerisinden gidiyordu. erkeklere mahsus bir uzuv-

yttllmal emini de bırakıldı. Zehra her ae tehlike olorıa dur. Mesane ile idrar yolu-
Mebmet Kaıım, ordusunu b' J t' ~ · b d b ı olsun Mehmet Kasımdan ay· nun ır eş ıgı sa a a u u-

. udi batına bırakmıı deiil- rılmıyacağını ve kendiaile nur. Beynel&Tam kestane 
ka i, anları her glln talimle i'- beraber ateşe de olsa gire- derler. işte bu uzvun büyfi· 
te• ıal ettirir, ıehrin haricin· ceğini kat'i olarak ıöylediği mesi erkeklerde ilk ihtiyar· 
-~ eki orduıih çadırlarında için bu defada gene ordu ile Jık alametlerinin başlamasını 
hi atarır, hiç birisinin kale içi· birlikte hareket etmişti. intac eder. Şüphesiz husye-
ol ~ ıirmesine müaade etmtz· ileri karakollar yoUarıoa lerin ifraz ve ifrağ kuvvet· 

Bu suretle inzibat yolunda 
re eli. landan ıonra baı ku· 

aadaa, Haaaa Basri adında 
kumandanın idaresine 

teııdüf eden bütün ıehir, !erinin azlığı da bu bidise-
köy ve kasabaları zaptedi- de imildir. Malftmdur ki ge· 
yordu. Nihayet Hayderaba- rek kadınlarda ve gerekse 
da beı kilometre kadar yak· erkeklerde yumurtalıkların 

uzun Amerikan buseleri te· 
ati edilirdi. Ağaç ve pek 
yaşlı idi N ebatatçılar en 
aşağı 1200 senelik olduğun · 

dan müttefik bulunuyarlardı. 
Yıldırım ağacın kökünden 

gövdesine doğru ehemmiyetli 
bir 'kısmını tahrip etmişti. 
Bilahare çıkan şiddetli rüz· 
gir da bu aşk meıesini yere 
sererek imha etmiştir. 

~lae Vest ingiltereye 
Davet Edildi 

Sinema yıldızı Mae V est, 
yapında Loodra sahillerinde, 
haftada 4 bin logiliz lirası 
ücretle bir ay kadar çalış· 
mak şartile bir teklif almış· 
tır. Fakat yıldız kat'i bir 
karar vermiş değildir. Zira 
6mründe hiç denis yolculuğu 
yapmamıştır. Ve ! 

- Londranın teklifini ka
bul edecak olursam, büyük 
havuzu geçmek çok entere· 
san olacak ! Demiştir. 

İD ıuyari vererek Sınıt neh· 
a • boyanca bir tarama bap· 
11 aııaı emretti. Hasan Baari, 

birden on kilometre kadar 

faıtılar. ve husyelerin barict ifıaıla· 

Etraf dağlarda biı çok in- rı olduğu gibi ayrıca kan Berıı·nde ku··r
içine aevkettilderi ifrazı da· 

sanların kaynaştığını gören bilileri de vardır. Prostatın 
ileri=karakol efradı bat ku· 

büyümesinde genç iken çe
zaklara gitti. Bir çok köy
.. ri ıaptetti. Hiç mukave· 
et ıörmiyordu. Bu bal dik· 
at nazarını çekti, bir Hintli 
• ıarda: 

mandana bu vaziyeti anlattı-
lar. O raya kadar elini kolunu kilen sık ve çok belsoğuklu. 
sallıyarak gelen Arap ordu ğu hastalı:ılarının çok deh· 
o dakikadan itibaren kendi· li vardır. Belsoğukluiuna 

yakalanların bilhassa prostat 
lerini topladılar ve irtibatla· iltihabı ihtilih yapmamasına 
rını temin etmek üzere] der· dikkat etmeleri istikballeri - Neye yurdunuzu ve mil· hal teşkilita giriıtiler. 

Mehmet Kasım, iki zeki için çok ehemmiyetlidir. etinizi müdafaa etmiyor· 
unaı? 

kumandan seçti, onlara şu 
- Bizim dinimizde kıtal emri verdi: 

ramdır. - Siz bu gece kabahatı-
- Memleketini ve milleti· nızı değiştirin, Hintlilerin içi· 

i mlldafaa etmek için in · 
aanları öldiirmek belildır ve 
hatta ıevıptır. 

- Bizim dinimizde yalnız 
aıaa değil, en zararlı bir 
hayvanı bile ildürmek gü· 
aahtır. 

Biz bu yiizdea biç bir hay· 
Yanın etini bile yemeyiz. O 
da haramdır. 3 

Haaan Basri, Hintlinin bu 

ne sokulmağa: ıayret edin. 
Bu topluluğun iç yüzünü an· 
layın ve bize bildirin. 

Bu iki zeeki Arap genci 
"Samina ve atana,, diyerek 
çadırlarına çekildiler, kıya
fetlerini tebdil ederek or· 
manlar arasına daldılar, ıöz
den kayboldular.! 

( Arkası var) 

itikadını aynen bat kuman- • 
dana bildirdi. lzmir halkına 

Arap kumandanları bu ci· •• •d 1 
haletten istifade ile ileri ha- mUJ e • 
rekata devam etmeği karar· Bir senedenberı kapalı bu-
tırdılar. Baıkumandan bir lunao Kemeraltıoda nezafe· 
ukeri divan kurdu. Hayde- tile meşhur Veysel hamamını 
rabat ü~~ıiue yürümek için açtım. En nefis takımlarla 
kumandanı .. un reyini sordu modern ve asri bir şekte 
we Hintlileıio bo garip iti· koydum teşrif buyuracak 
katlar,n1 d~ onlara anlattı . muhterem müşterilerimi mem· 

Fransızca Ders 
isti yen 

Her türlü yazı işleri için, 
en zar}f elbise, nakıı, çama· 
ıır, şapka, kundura, mobilya 
ve inşaat modelleri için, Ro
ben Katan kütüphanesine mü 
racaatı. 

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

Bankaaı karşısında Çukur 
Han kapısında D. 15 

EGE 

Taksi 
Tel. 3 2 7 o 

En lüks son model taksi 
otomobil ve otobüs ihtiyecı · 
nızı GECE GÜNDÜZ derhal 
temin eder. Necmettin Kalede bir mikdar muhafız nuu edeceğimi vad eylerim. __ __;:__ __ ,._ __ ;;.... ____________________________ __ 

**~~~*1c~!ldt*~~**~~ 

T A Y Y A R E sineması TE\~~?N ! 
~ BUGON 2 büy6k film birden )t 

i1S Sonata Krotzer = 
r.tCBETHOVENIN ilihi muıikisile bezenmit~ 

büyük aık veihtiras filmi .. 

11 lspanyol Çiçekleri = 
llspanyolca sözlii ve şarkılı büyük operet~ 
.C Ayrıca: Paramunt jurnal M 

1 Seaaılar: Sonata Krotıer 2,30-5,30- J+ 
9 da lıpaayol çi,ekleri 4-7 ,30 da 

Çaylak muvaffak 
olmuştur 

lzmirde diyebilirim ki üç nüfuslu bir ha
nede hemen hemen bir aşçı tedarik etmek 
zarureti vardı. Bu hususu nazarı itibare ala· 
rak lokantamızdan evlere kadar çeşit ye· 
meklerimiıden mahiye yirmi lira mukabilin
de göndermeğe bundan üç sene evvel baş· 
lamıştık bugüne kadar bizi takdir eden 
muhterem müşterilerimizi bir kat daha mem-
nun etmek için teşkilatımızı artırdık gayemiz: 
Yalnız para kazanmak değil muhitte bir 
ihtiyaç olan yemekçiliği yükseltmektir. . . 

dan müzesi 
Berlinde hayvanat bahçe

sinin yakınında bir kürdan 
müzesi •ardır. Bir dişçi bu· 
rada ti eski zamanda kul
lanılan kıymetli ve süslü kür· 
danlarınnan b ... günüo basit, 
11bhi ve ağaçtan yapılmıı 

bütün kürdanları toplamıştır. ........ 
Vaktini 
Geçirmeden 

Bahçenize yeai hayat, seb
ze, hububat ve meyva mah-

sullerinizi bereketli ve meb· 
zul yetiştirmek istiyorsanız 
dünyaca meşhur 

Rus (( imyevi 
Gübrelerini 

Bir an önce Gazi Bulva· 
rıoda {18)oumarada A. Akım· 

sar ve C. A. İkizler ticaret· 
hanesinden arayıp alınız. Ala
caklara son on beş gün için 

çok büyük bir tenzilat yapı· 
lacaktır. 6-1 

9 \Vlavısta 
Çıkıvor 

Birçok iosaı:ların en çok 
şikayet ettikleri bir nokta 
vardır: çocuklarımız yıllarca 

Fransızca okudukları halde 
en küçük bir mükaleme ve 
muhaverede bulunamıyorlar. 

işte bizim 9 Mayısta satı
lığa çıkaracağımız ve 6 ku· 
ruşa satacağımız (Fran11zca 
konuşalım) kitabı bu şiki· 
yetlerin önünü alacaktır. Ki· 
tap çıkmadao birçok okuyu· 
cularımız bunu (Halkın Sesi) 
matbaasından aramağa baş· 

ladıklarından bu pratik kita· 
bıo 9 Mayısta satıhğa çıka-

2 MATIS 

-18- YAZAN: Gönül Emre 

Murad çavuş ikindiye doğru 
şehadet şerbetini içti, ba
şınız sağolsun yüzbaşım 

Bana bayrak hikayesini 1 Muhtar, kurtuluı olmadı-
anlatan muhtar Hasan ça· ğını anlayınca batını salladı 
vuşe dedim ki: ve: 

- Türk kadınının yurd· - Hakkın Yar be1im:: 
severliğini canlandıran hi· Doğrusu ben açtım, dedi, 
kiyeni derin bir gurur için· nereden de hatırladım kera· 
de dinledim.Şimdi de asker- tayı. 
lik hayatında senin başından Tabakasını bana uzattı: 
keçmiş en heyecanlı vakayı - Yak bir •İiara .. Naııl-
dinlemek istiyorum. ıa olan oldu. Gayri anlata· 

Muhta, gözlerini ocağa cağız. 
dikti. Birden yüzündeki çiz- Dedi •e hikiyesine bat· 
gilerin değiştiğini gördüm. ladt: 
eski günleri düşündüğü belli - Anadolu harbinin en 
oluyordu. şiddetli ve en heyecanlı iÜD· 

Anadolu har binin başın· lerini yaşıyordbk. Karıımız-
d an sonuna kadar bütiin he- da 61üm ve ateı püskOren 
yecanını yaşamış olan bu düşmana göz açtırmıyor, ca · 
merd asker, kimbiJir neler nımızı dişlerimize takmıı 
görmüş, neler geçirmişti? çarpışıyorduk . 

Yavaş yavaş gözlerini O gün gene akıama La· 
ocaktan ayırarak: dar döğüşmüş, dütman aıke· 

- Sana bir şey 11öyliye· rine duman attırmııhk. Ge· 
y'm mi bey? Dedi. Ben tam ce karanlık basınca beni 
on beş defa ölümle yüı yü· yüzbaşının çağırdığını s&y· 
&e geldim; birçok tehlikeler lediler. Hemen yerime çok 
atlattım. Fakat baoa en çok sevdiğim Süleyman onbııı· 
dokunan bir vakayı anlata- yı vekil bırakarak yüzbaıı· 
cağım. nın yanına koştum. 

Sustu. Bir ıigara çıkarıp Süleyman onbaşı dedim de 
yaktı. Ocağın duvarına da· hatırıma geldi. Dağ gibi de· 
yanarak ağır ağar konuşma· likaolıydı. Tanrı rahmet ey-
ğa başladı : Jiye.. Ha, nerede kaldım, 

_ Sana, şimdi anlataca- evet yüzbaşının yanına koı· 
ğım hikiyede korku ve ölüm tum, yüzbaıının ylbll her 
yoktur emme bana çok do· vakıtkiaden daha çok ıtıll-
kunduğa için söylemek isti· yordu. 
yorum. Hali acırım kirala· Baktım oraya diğer çavuı 

arkadaılar da gelmiılerdi, ya. 
Gene ıustu. Yüzünü bir Anladım ki bir hayırlı haber 

efem kapladı. Sigarasından var gine. 
bir iki nefes çektikten son- Yüzbaşı: 
ra devam etti: - Murad çaYDf& haher 

_ Hila acırım karalaya.. göndermediniz mi, niye ıel-
Givurdu, düşmandı emme medi? 
ne de olsa gine insandı. Diye sordu. Oracıkta ıa-

Hasan çavuı birdenbire rışın bir onbaıı ileri çıkb 
•e:• sustu. Derin bir heyecan • 

içinde olduğunu anlıyor, fa· - Murad çavuı bugiln 
kat bir yandan da sabırsız· ikindiye doğru şehadet ıer· 
lanıyordum. betini içti. Baıınız ıağolaaa 

Dedim ki: yüzbaşım!. Onun yerine ben 
- Anlaşılan bu hikaye ieldim. 

seni çok incitmiı olacak. Bir Dedi. 
türlü anlatamıyorsun. 

Hasan çavuş: 
- Evet beyim, dedi, baş· 

tan da söyledim ya bu va· 
kayı hatırladıkça müteessir 
olurum. Neyıe geç bunu .. 
Sana bir başkasını anlata
yım da dinle .. 

- Mümkünü yok Hasan 
çavuş. Beni derin bir mera· .. 
ka saldın.. Dedim, demin 
söylediğini anlatmazsan da· 
rılırım sana. 

Ve ilave ettim: 
- Gerçi seni çok müte· 

essir eden bir hikayeyi tek· 
rarlabp seni yeniden heye· 
canlandırmak istemezdim 
amma neyleyim ki sen aç· 
tın. Haydi Hasan çavuı,seni 
dinliyorum. 

(Arkası var) 
Q 

H~r ,eyo kızıyor\.'ı, h çbır ~·Y ı:sızi 

m mnun ctnı.yor, lokcı on fenou: 
b.•un c•rchmızdcı~ er bu ~ok koıu 

. 

ıcıbıol nıı~c!cın do'oyı bıLden uzdloııyorlor. 

lıte burada 

VALIDOL imdadımıza yet i ~ irl 

Onu b k,. c 1 crub~ edınıı. ondan sıııırıı 
dunyOf• t. r kol det.o gOıel g6ıetthınız 

VA ll O O l • domlıı, ıcıb ·~I • • 
t. ,ı lıol nele hu ecrnnedo bulunur. 
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lzmir Defterdarlıiından 
icra No. Lira 
340 Hisar camii civarında Kızlarağası hanı 

ve müştemilatı 1060 
Yukarıda yazılı hanın ıenelik icarı 15 gün müddetle ve 

açık artırma usulile müzayedeye konulmuıtur. . -



• 
nın 

Sazından, 
Sözünden 

Karacaoi'landan Parçalar Tamam 
- 1 - : 3 - - Poliı onu nasıl yaka· 

ladı şaııyorum. Mükemmel 

kadın kıyafetine girmişti, 

erkek olduğunu anlamak im· 
kansızdı .. 

Şu yalan dünyaya geldim geleli, 
Daha 'ile ıclecek- başıma benim 
Efer o nazlı yar benim olmana, 
Bakın göılerimin yaıına benim .• 

O bir ikrar Yerdim onu güderim, 
Vefasız dilberi ya ben nederim? 
Baıım ahr ilim ilim giderim, 
Sevgilim düşerse peşime benim .. 

Oüda biilblll gibi ötemez oldum; 
Türlü kumaşlarım satamaz oldum: 
Kınaman ağalar yatamaz oldum; 
Giriyor nazlı yar düşüme benim .. 

"Karacaoğlan,. yarı gördüm uzaktan 
Gözlerim bozardı kan ağlamaktan 
Ziyade korkarım zalim felekten, 
Bir gün ağı katar aşıma benim. 

- 2-
Benden selim söylen Aydın elinin 
Top kara zülüflü mayalarını .. 
Bizim elde çakır doğan avlamaz; 
Şahan kerek bu sarp kayalarına .. 

Yaz gilniln6n ıeli böyle mi çağlar?. 

Sabahtan uğradım kıza 
Boyu servi dala benzer 
Yanında bir gelin vardı 
Al yanağı bala benzer 

Gelin hörülerdeıı höıü 
Kızsa mdeklerdeo biri 
GcJio al çimenli koru, 
Kız tomurcuk güle bevzer. 

Kızdır görmcnıiştir gerdek 
Gelin yeşil başlı örde~; 
Geziyor elinde bardak 
Kız turnada tele benzer. 

Gelin, dedim aktır yüzün; 
Hiç menendi yoktur kızın; 
11 Karacaoğlan,. ikinizin 
Kapınızda kula benz< r 

- Kumaşçı dükkinınıo 
1 

önünden geçerken durup ca· 

meki ıa bakmamış .• 

Dünya 
iki çocuk arasında: 

- Dünya dönüyor elbette 

ıoanıyorsun. 

- Hayır. 
- Neden? 

- Dünya dönse, mektep 

hep ayni yerde durmazdı .. 

Eşinden ayrılan ah çeker, ağlar; 
Yıkılmış siyeçler, bozulmuş bağlar, 
Bakan yok gönlümün yaralarına .. 

"Karacaoğlao,. der ki beo de sel olsam 
Yarin bahçesinde esen yel olsaaı ' 
Mevlam dilese de bir top gül olsam 
Sokufsam zülfünün aralarına 

Bedeli nakdi efradına 
Niıan 28 duhul için elbue, posta) 

paluka, bat.aniye ve sair teferrüat 
illtiyacınw aıkcri numünesine mu
va&k yalınız Hasan Basri ve şeriki 
Mehmet Gülaylar fabrikasından ıs· 

marlama usulile temin edersiniz her 
halde ve mutlaka fabrikamıza uğra· 
manız kendi menfaatınızın iktiza· 
ıındandır. 

ADRESE DİKKAT: bmir ıabş şubesi Alipaşa caddesi ıar 

rafJar karıısı yalnıı 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 

alimeti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. 

r
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Birinci Sınıf Mutahasıı.s ı 

1 Dr. Demir Ali I 
KAMÇIO\:JLU 

1 
Cilt ve 'f enasül hastalıkları ve 1 

elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 

lıkm::m21!1:S ı:pwwp-ım:s;mliiii:5ıil • atii!IM__.. 

Temiz, Taze 

ilde , 
Korsa, Gözlük 
Ba ron1etre, l)erece 
Lastik eşya 
Tuvalet 9eşitleri 
Sıhhi leva zın1 

Daima bulunur. Her yerden 
ucuzdur. 

S. Ferid 

Şifa 
Eczanesi 

Hükumet Sırası 

- -
Filbaşı Türk çamaşır çividi 6 aylık he-

diyeleri geldi. Hediye kazanan numaralar 
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larsaklarını 
·)eştiler 
1 ~nelki gün Kırdeniz mev· 
u ıde gemici Rizeli Ahmed 
aı IİD otlu Ali Oıman, yan· 

les ada çahıan Rizenin Deli 
sin Pinden: topuz oğlu Ah· 
aı •'ia biçakla karnını deşe
oc c barsaklarını delmiştir. 

ren Jm baliade bulunan Topuz 
y 1mleket hastahanesine ge· 

eisi Jmiı ve hastahanede ope· 
cu Br mua•iai doktor Bay 
h cep Hasan Gü•enkan ta· 

ave'"dan derhal muvaffaki· 
fle :ıe ameliyat yapılarak 
V 1'9akları dikilmiı •e hayatı 

rtarıl11111tır. 

.di. ima Kontrol 
·;ı Edilecek 
liy Oteller, banlar •• misafir· 
eri aelerin ıı kı kontrol edil· 

teb Jİp ihmal edildiii •• bu 
~yetin umumi sıhhat için 

keli oldujı~ iıaret edi· 
ek badema bu gibi yerle· 

· •• billl111a helllannıa 
ka DİZ buluadarulmasının tc· 
te~ıl ile her ay yapılan kon· 
•'! lla vekllete bildirilmesi 
hi ımmiyetle bildirilmiıtir. 
ol 

iç [arşıvakada 
d•..,. t K ı··b·· relB U U U 
öı Baı•eklliz Celil Bayarın 
J• lametlerile Karııyakada 
k •iz kıyıııada bir yat kulO
a yaptırılacaktır. 

D' l>eaizbaak bu işi üzerine 
lriae almış ve plinlarını 

\ ıe hazırlatmııhr. Kulüb için 
r, i bet bin lira harcanıla • 
1 tar. Denizbank İzmir ıu· 
f • direktörü Bay Hatmet 

se'nin bu hususta çok 
makta olduğunu sevin~!• 

rendik. 

ermes 
ilenceleri 
D yıl Mayısın 22 sinden, 
una kadar devam etmek 
re Bergamada bahar eğ· 
celeri yapılacakt11. 

Bunun için Bergama otel· oı 
, lokantaları ve diğer ea
bazırlanmakta ve gide· 
olan misafirlerin her ıu· 

e rahatlarını temin etmek 
re uiraımaktadırlar. Bir 

içinde Bergama yıkı· 

ziyaret edilecek, diğer 
ıhur yerleri gezilecek Di· 
•ye, bir milyon büyük ça· 

belki dünyada eıine 
relinmiyçc~k derecede 
el Kozak uahiyesi çamlı· 
a Ye Çaadarh kazasına ve 
a bazı civar köylere gi· 
cek b'" r gün yeni bir 
ramla, zeybek, cirid ve 

kan oyunları yapılarak cok 
teaoa günler yaşanacak-

ok Güzel Ge-
çen Bir Gün 
Dün öğleden sonra Kar· 
aka kız öğretmen okulun· 
1apılan atletizm musaba· 

a rı ve bir çok beden ha· 
etleri •e spor oyunları 
lak olmuştur. Bu müna· 

betle öğrenicilerimiz çok 
'eli ve çak güzel bir gün 
amıılardır. 

NGiN OLMAK• 

Dün 6 dela zelzele oldu 
Kırşehir 2 (Husuıi) - Dün gene gllndllz ve gece giirültü ile karıtık altı defa lıafif ola · 

rak bir ıarsıntı hissedilmiştir. 
Kırşehir 2 (Hususi) - Zelzele mıntakasındaki iskAn komisyonu zarar görenleri ve mik

darını tesbit etmiştir. 

Hatay seçimi mayısın on beşinde 
lskenderun 2 (Hususi) - Hatay mebus seçimi mayısın ikinci haftasında başhyacaktır. 

Ve bu tarihten evvel Fransız delegeıi Garo Ankaı aya giderek Türk ricalile temas ede· 
cektir. 

Antakya 1 (Hususi) - Halayda seçim işinde dalaveralar devam etmektedir. Ne olursa 
olsun dört yüz bin Türk hiç bir zaman hukuku zayı olmayacaktır. 

Büvük manevralarımız hBşlıvor 
lstanbul 2 (Hususi) - Kahraman harp filomuz ege sahillerinde manevralarına başlamak 

üzere tertibatını ikmal ettiğinden karadeniz ve bava manevraları başlamak üzeredir. 

1 Mciyıs bayramıl Fener bahçe 
Ankarada galib geldi 

Ankara (Hususi}- Comar· 
tesi günü miUi kümeden çı
karılan Fenerbabçe takımı 
AnkaraıücünO 3 - 2 mağlub 
etmiştir. 

r 

~-------------••no••~~~~~~~-

Bütün dünyada sükiiaetle 2eçti 
Paris {Radyo) - 1 Ma)·ıs 1 

bayramı hakkında dünyanın 
dört tarafından gelen haber· 
Jere göre slikt\netle Ye ha· 
diıeıiz geçtiği anlaşılmakta· 

dır. 
Yalnız Çekoslovakyada 

Alman gençliği ile Çek genç· 
liii arasında ehemmiyetsiz 
kavıalar olmuş ve iki taraf· 
tan da birkaç kimse yaralan· 
mııtır. 

balık halkevi önünde toplan
dılar. Nutuklar söylendi. Fa· 
kat hiç bir hadise kayt edil
medi. 

Berfin (Radyo) - 500,000 
kişilik bir işçi kafilesi önün· 
de geçen Alman şefleri mil· 
teaddin nutuklar söylemiş

lerdir. 
ikinci defa olarak ayni 

günde nutuk ı&yliyen Bay 
Hitler dedi ki : 

Almanyanın unutmadıiı 
bir zamanda yaıamak bizim 
için bahtiyarlıktır. Demiştir. 

Bundan ıonra hariçte bu· 
lunan Almanların vaziyetine 
temas eden Alman devlet 

Prağda bir nutuk söyliyen 
Reiıicümhur bay Benes de· 
di ki : Hükumet memleketin 
bikimi ııfatile Heyleyn'in 
tekliflerine karşı bulunmalı· 
dır. Artık bu işi ciddi te· 
likki edip ona göre vaıiyet 

reisi Hitler bunların hakkını 
almanın sırası gelmiıtir. 

Diğer taraftan Hitler dün erıeç teslim edileceğine ka· 
söylediği bir nutukta "bun· ni bulunduğunu ve ilk ola-
dan soııra Almanya hiç bir rak bu hareketi Prığ bl\kii· 
zaman utanmayacaktır De· metinden bekledigini söyle· 
miıtir. miştir. 

Perağda: elti bin kitinin Paris (Radyo) - Fransa· 
önünde yapılın bir nümayiş· nın birçok yerlerinde yapılan 
te bir hatip sulh için çahş· toplantılarda hiçbir hadise 
malıyız; fakat gene icabe- kaydedilmiş değildir. 
derse sulh için harp ta et· Dün eski Başvekil Leon 
meliyiz. Demiştir, Blum ve Pol Reynand birer 

Brükselde: büyük bir kala· nutuk söylemişlerdir. 

-----------------0000 
Fazla Keyfin Sonu 

Beş kişi denize döküldü 
Dün Refik, Fehmi, Nazlı Güçlükle beşide denizden 

ve daha iki arkadaşı biriııci çıkarılmış ve derhal memle· 
kordonda Tuzla sokağındaki ket hastanesine gönderilerek 
Abmedin kahvesinde biraz tedavi alhna alınmışlardır. 
içtikten sonra keyf olan bu Hastanede bir muharriri-
beş ahbap çavuşlar bir ka· miz Nazmi ile görşmüı vı-
yık gezintisi ile eğlencelerini kayı şöyle anlatmıştır. Ben 
deniz üzerinde devam etmek bu felaketin geleceğini bili· 
istemişler ve dolmada bir yordum Refik'e söyledim 
kayık tutarak binmişler ve korkmayın denizciyim dedi 
tamam yirmi metre kadar 
açıldıktan sonra coşan ah· bak kazadinlemedi demiştir. 

Kazazedelerin sıhhatları eyi· 
baplar eğlencelerine muvaf- d 
fak olmıyarak kayığı devir· 

ir. 

mişlerdir. Kayık devrilir dev
rilmez hepsi denize dökül· 
müş ve akılları başlarına ge· 
lerek feryad etmeğe başla
mışlardır. 

Kazayı karşıdan polis nok· 
ta memuru bay Mehmet gö· 
rerek imdatlarına koşmuş ve 
bu sırada va.zife ile Tepe· 
cikten dönmekte olan 246 
numaralı polis memuru bay 
Sırrıda otobüsten tehlikeyi 
görerek otobüsu durdurmuş 
ve imdatlarına koıulmuıtur. 

__ _.. .. .,_ __ 
Koşu 

Baştarafı f incide -
tren fazla yükten Kızılçullu 
yokuşunu çıkamamıı ve bil· 
mecburiye Alsancaktan bir 
lokomotif istenmiştir. Vagon· 
lar, yirmi dakika sonra ge· 
len diğer lokomotifin yardı· 

mı ile güçlükle çıkarılmıştır. 
Halk yirmi dakika kadar 
yokuşta beklemek mecburi· 
yetinde kalmııtır. 

Kemer Telef o
nu Bozuk 

Kemer istasyonundaki u· 
muma mahsus telefonun bo · 
zuk olduğundan şikayet edi· 
liyor. Ehemmiyetle merdinin 
nazarı dikkatini celbederiz. 

izin Hakkında 
Bundan sonra memurin 

kanunu mucibince alınacak 
mezuniyetlerin zamananda 
kullanılmasi hakkında :yeni 
bir kuar verilmiştir. 

Başını vardılar 
Eırefpaşada 721 numara· 

da kahveci Hüseyin dün 
kahvesinde çalışırken dört 
kişi tarafından dövülmüş ve 
başından yaralanmışt11. 

Ormaıı 
Suçlarından yakalanan 

Hayvanlar 
Orman su~larıodan dolayı 

tutulan nakil vasıtalarının 
bilhassa hayvanatı bakariye· 
nin bazı yerlerde belediye· 
)ere tevdi edilerek duruşma
nın sonuna kadar glinlerce 
hanlarda bırakıldığı ve bu 
suretle hayvanların telef ol
dukları, hatta bu müddet 
zarfında hayvan bakım mas· 
rafının hayvanların kıyme· 
tiai geçmekte olduğu adliye 
Vekaletince tesbit edilmiştir. 

Tutulan bu nakil vasata· 
)arından bozulacak olanların 
muhafaza91 müşkül olduğun· 
dan mahalli hakimlerin du· 
ruşma sonuna kadar ema
neten mu haf azasını istilzam 
eden bu emanetlerin kanun 
hükômlerine göre sattmlma · 
sı ve bu suretle idare ve 
hayvan sahiplerinin zarar· 
dan kurtarılmasının temini 
istenmektedir. 

Markoninin 
Doğum Günü 

Markoninin doğum günü 
ltalyada bit bayram günü 
gibi tes'id edilecektir. Bu· 
gün, önümüzdeki Pazartesiye 
düşmektedir. 

ADET 

Şehir tiyatrosunun bir zaferi 
İıtanbul belediyesi ıerhir ' muzda bu değerli ye ,akıek 

tiyatroıunun lzmirde Elhamra aanatkirlarımızın temıil et· 
ıinema ve tiyatro binasında tikleri araıuluıal ı&bretlere 

Cumartesi ve Pa1ar akıam- malik &lmez mllelliflerin biç 
lan •erdiği sıibel temıiller ZSlmiyecek eserleri hakkında 
hakikaten temaıa ıan'atı için yazı yaımayı lllıumıuı ıayı· 
birkaç kelime ile anlatılamı· yoruz. 
yacak kadar parlak ve göz Yalnaı "Sözlln kııaaı" ko· 
kamaıtırıcı bir ıafer gibi medisi ve .. Siıe 6yle ıeli· 
bütün lzmirJilerin ulusal Kül· 
türümüz namına, göğüslerini 
iftibarla kapartmııtır. 

Komedide olduğu kadar 
dramda da büyük sanat ha
rikaları yaratan bu tiyatro 
elemanları yalnız seyreden· 
)ere neşeli saatler veya de
rin derin düşünmeğe sevke· 
decek ruhi heyecanlar geçir· 
mekle kalmayıp ayni zaman· 
da tiyatro ile alakadar her· 
kese bir sanat okulunun üs· 
tadları gibi ders vermekte· 
dirJer. Biz bu küçük sütunu· 

yorsa,, dramile "At marti· 
ni " adlı komedide g6s· 
terilen harikülide muvaf-
fakiyetten sonra bu milli mll· 
essese reportuvarının en ne· 
fis ve en manalı bir kome
disi olup bu akıam oynana-

cak " satılık kiralık " dede 
gene hepimizi hayretten hay· 
rete düşürecek muvaffakiyet 
ve şan çiçeklerinden yapıl· 
mış zafer büketleri toplıya
cağına kuvvetle inanıyoruz. 

Sırrı Sanlı 
~~~--~~~··~~~~~~~~~~ 

Kırşehir ve Y ozv,ad f eliketze
delerine iane listesi 

Mustafa ve Aziz 5, Haşit 

ve Ahmed BeşikcioğJu 10, 
Ostro Türk limitet şi rketi 
30, Ostro Türk Jimitet şir
keti memurları 26, lbrahim 
Meftuo 5, Banka Komerçia· 
le ltaliana 50, Mehmet Ne· 
bioğlu 25, lzmir Arşeveki 
Monsenyör Jozef Deskofi 10, 
Şerbetçi Hüseyin Galip, Sır· 
rı Beyanaı, Halim Spatra ve 
ortakları 25, Faik Tokatlı 10, 
Ruhi Şermi S, Karşıyaka 
Ankara ilkokulu öğrencileri 

40,8, Herman Spirer kum· 
paoyası işçileri 174,20, TO· 
tün tüccarı Sabri Fetvacı 

100, Alfred Müzör 5, Oı&m 
kurumu müessesesi 300, Sa
lamon Algra:ıti 5, Alber Ga
bay 3, Saçmacı hamamı mllı· 
teciri Kanber 2, Mehmet 
Süleyman ve Ahmet Sarıoi· 
lu 50, Ali 5, Şemoel Uıua· 

boy 1, Ahmed Kadıoilu 50, 
Göztepe lngiliı kilisesi S, 
Misyon Lazariı S. 

~~~~~~~~~~~c:::1~~~~~~----------

lstanbulun imarına başlanıyor 
fstanbul şehirinin prajesi· 1 kabristan lıtanbul fethinden 

nin tatbikına başlanacaktır. bir yıl evvel meydana gel· 
Bu suretle Istanbuluo çeb· miye başlamış ve Hita:-ın in· 
resi denişmek üzeredir. ilk- ıası esnasında 6len yeniçe· 
önce Yenicaminin meydanı riler buraya gömülmlılerdir. 
açılarak mibed ortaya çıka. Mal6aı bulunduğu veçbile 
relacaktır. Eskiden 1864 ve Fatih bu hisar sayesinde Bo· 
1870 ydlarmda daha k l!Çük taza hikf m olmuı •e Bizaa· 
mikyasta ıehirde değişiklik· sı muhasara altına ılınııtır. 
ler yapılmış ve meırutiyet· lstanbul kabristanındaki me• 
ten sonra vuku bulan yan· zar taılarının stili çok muh· 
gınlar ıehirdeki dar ıokak · teliftir. Şimdi fose nihayet 
farın temizlenmesini kolay· bulan taılar yoktur. Yeni 
laştırmıştır. mezarlar çok şıktır. 

lstanbul imar edilirken ba· Rumelihiıar kulesinin için· 
zı meıarhklar da ortadan de Fatihin ikamet ettiji o· 
kaldırılacaktır. Ezdlmle Ru· da bile vardır. lstanbulua 
melihisar kabristanının bir ablokası esnasında pıditah 
kısmı yola gidecektir. Bu bu kulede oturmuştur. 

ooooooooooooooooooooooOOQOOOOOOOOOOOOao 

!Lokomotif mu
cidinin uğradı-
ğı hücumlar 

Lokomotifin mucidi olan 
lngiliz Stevenıon tam iki 
sene muarızlarının hücumla· 
rına cevap vermekle meıgul 
oldu, her kafadan bir ses 
çıkıyordu. Birisi, at neslinin 
mahvolacağını, ötekisi loko· 
motifin bacasından yangınlar 
çıkacağını, bir diğeri dahili 
turizmin kalkıp memlekette· 
ki otellerin ve hanların yı kı

lacağını, bir başkası kazaların 
artacağını iddia ediyordu. 

Bir gün, bir adam Steven· 
son'a sordu: 

- Ya trenin önilne bir 
öküz veya inek çıkarsa? 

Stevenson cevap verdi: 

- Öküz veya ineğini vay 
haline. O davayı böylece 

ı kazandı. 

Gazetelerde 
IJk Defa Tefrika 

Edilen Eser 
Dünya gazetelerinde ilk 

tefrika halinde ne~redilen 
eser Robenıon Cruıoe ol· 
olmuştur. Bu eseri tefrika 
eden lngilizce gazete Lon· 
don Post'tur. Bu eser 7 Teı· 
rinevvel 1719 dan 17 Teı· 
rinevvel 1720 ye kadar tak· 
riben bir ıene devam etmiı· 
tir. ---··----

Dünvada 
En Rahat Evlilik Ha
yatı Geçiren Hayvanlar 

Dünyanın en ahenkli aile 
hayatı geçiren hayvaalan 
sümüklüböceklerle kaplum· 
bağalarmış. Bunun sebebi 
ıudur : Bu hayvanların ayni 
yuvada müştereken yaıamak 
imkinından ebediyen mah· 
rum bulunmaları imiı. 
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