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KISA VE AÇIK 
Bitler Romada 

Beş Perdelik Piyes ! 
Frasız gazeteleri, ltalyananın İngiltere ile anlaştıktan son· 

ra Fransa ile uzlaıma yolunu tutmasını lngiliz Başvekili 
Çemberlayn'a medyun olduğunu kaydettikten sonra diyor ki: 

Her taraf Alman ve Italyan bayraklarile 
süslendi. Bugün milli bayram var 

"Bay Nevil Çemberlaya eski İngiliz Hariciye Nazırı Ede
nin hayal üzerine kurulmuş siyasetinin doğurduğu hataları 
realist [hakikati gören] politikasilc tamir ve tash h ederek 
dünyayı yeni bir boğuşmadan kurtarmıştır.,, 

Lejor Ekodopari gazetesi bunun beş perdelik siyasi bir 
piyese mevzu olabileceğini ve ikinci perdenin Hitlerin Avus· 
turya lokması olduğunu söyledikten sonra, dördüncünün 
Roma • Paris anlaşması olacağını ve bu anlaşmalara rağmen 
beşinci perdenin daima karışık ve tehditkar bir netice al-
mak istidadını göıterdiğioi ilave etmektedir. • 

Muhakkak olan bir şey varsa Fransız gazeteleri ve diplo-
matlarının Çemberlayinin verdiği siyasi ve diplomatik ders· 
ten pek çok istifade etmiş olmaları ve ona göre dillerini 
değiştirmeleridir. 

SIRRI SANLI 
Berlin 2 (R dyo) - Hit· 

ler bu akşam saat 16,40 da 

1 Romaya hareket etmiştir. 
Hitler, Hariciye Nezareti 

binasından istasyona kadar, 
yaram milyon halk tarafın
dan teşyi edilmiş ve şiddetle 
alkışlanmıştır. 

Roma 3 (Radyo) - Hitle
rin hususi treni şimdi ltalya 
topraklarına girmiştir H itle
rin ıiyareti dolayisile ltalya· 
nın her tarafmda milli bay
ram yapılmaktadır. 

H u~r saat 20 de Remaya 
vuı olmuş bulunacaktır. 

Şimdiden Roma istasyon bi
nası ve caddeler yı.iz bin· 
!erce halk taraflUdan dol· 
muştur. ÇIN - JAPON HARBi 

Deyli Ekspres 15 günde 30 bin Jaoo öldü 

"Fransa 8 milyon süngülüvü 
cepheye diker'' diyor 

Londra (Radyo) - Deyli ı reketi baliade mühimmat 

Hankcu, 2 (A.A) - Res
mi Çin tebliği: 

Bütün gün muhtelif nokta· 
larda ezcümle Taiersvaogın 

farkında Pihasienin şimalin· 
de ve Tancengin garbında 
devam edan muharebelere 
rağmen Cantuğun şimalinde 
Çinlilerin vaziyetinde her 
hangi bir değişiklik o'ma· 
mışhr. 

Cansinin şarkında eo son 
mühim ıehir olan \'e Linfe 
nin ceuubi şarkiıinde bulu · 
nan Yicen istirdad edilmiş 
tir. 

Selihiyettar ukeri makam · 

\ 

ların bildirdiğine göre Nisan 
ayının ilk on bP.ş günü zar· 
fında Çinde otuz bin Jr1pon 
askeri ölmüş ve 1500 kişi 
esir alınmıştır. Düşmandan 

alınan ganaim arasında 4700 
tüftnk, 200 makineli tüfenk 
ve mühim mıktarda cepha· 
ne vard1r. 

Münakale 
Vlüsteşarlığı 
IstaobuJ 2 (Hususi)- lkti· 

sad Vekaletine bağlı bir 
(münakıle müsteşarlığı) teş
kili kararlaştırılmıştır. 

iSTER GUL iSTER AGLA 

Eksptes gazetesi lngiliz, 
Fransız anlaşmuından ve as· 
keri ittifaktan bahsederken 
diyor ki "en evvelce Fransa 
ile yapılacak anlaşmaların 
lngiltere için faydalı olamı· 
yacağı kanaatini besliyeo in· 
giliz umun: i efkarının bir 
kısmı bugün dü,üncesini de 
ğiştirmiştir. Çünki bugünkü 
anlaşma siyasi değil, aske · 
ridir Zira Fransa ç k kuv· 
vet ' idir. CC'pheye sekiz mil· 
yon süogülüyü dikebilir. Bu-
nunla beraber Fransanın çe· 
Jik ve betoudan yapılmış olan 
Majinov istibkamlarını aşa· 

cak bir ordu tasavvur olu· 
namaz. Fransa, Italya hudu
dundaki istihkamları da gene 
bu kadar metin olarak yap· 
maktadar. Bu istihkamların 
önünde Fransanın en mah · 
suldar toprakları cnünde 
Fransanın en mahsuldar top· 
rakları vardır ve son sistem 
vesaiti nak !iyesi mevcuddur ,, 
. M aten gazetesi de askeri 
ittifakın artık kıvamına gel· 
diğioden bahsederken diyor 
ki: "Her şeyini hazırlatmış· 

tır. Bugün iki ordunun ha· 

Kimseyi Küçük Görmemeli 
Bazı insanlarda kalıp kıyafet yerindedir, fakat koftor. Gene bazılarında gösteriş yoktur, 

karşıdan kılığına bakarsın da kendisine metelik vermezsin, halbuki o, bir cevher ve bir 
varhktır. Şu halde harici hüviyet bir bir vakit ölüçü olamaz. Bunun için meşhur bir atalar 
sözü bile vardır : 

"Kepenek altında er yatar,, derler. lnsenlar çok defa gösterişe ve Nasrettin Hocanın: 
"Buyurun kürküm,, hikayesi gibi elbiseye önem verirler, sonrada yanıldıklarını çok gör· 
müşlerdir. 

işte tıpkı bunun gibi zavallı eşeciklere de biz, bu gözle bakar kendilerine metelik ver
meyiz amma onların içinde de cevherli olanları yok değildir. 

Erzurumun Hınıs kazasında tuhaf bir vak'a olduğunu gazetede okuduk. 
Hıoıs!ılar bir gün bir kurt yakalarlar, ayağına zencir takarlar, hayvanı çarşıya getirirler. 

Herkes çoban köpeklerini birer, birer getirip kurdu gösterirler, bu garip imtihanda ! Otuz 
köpek iiçnde yalnız bir tanesi kurda saldırır, ötekiler kulaklarını indirip kaçarlar. Bu sırada 
başı boş dolaıan imam Hüsnünün eşeği karşıdan görünür, hayvan kulaklarını dikmiş oldu· 
ğu halde olanca sür'atle gelir, herkesin hayret ve merakını mucip bir şekilde ön ayakla
rını kaldırarak ve anırarak kurdun üzerine yumulur, tekmelerini savu rmağa başlar. Suçsuz 
olan kurdun bu birdenbire aslan kesilen eşeğin tekmeleri altmda can vermesine dayana· 
mıyan halk, eşeğe hücum ederler ve zorla kurdu elinden kurtarırlar. 

Nasıl beğendiniz mi ? 
işte bazan eşek böyle aslan da oluverir.I 
Ey aziz okuyucum sen de insanları küçük görerek onları ehemmiyete almıyan ve selamı 

bile fazla gören bazı kendini beğenmişlerin hııllerioe : 

11uur-Bma~ iSTER GULISTER AGLA 

ihtiyaçl rıoın nerelerde ve 
ne suretle tedarik edileceği 
ve nasıl kulJanıJacağı konu· 
şuluyor.11 

~·-
Arap Ricali 

ı\lısır B .A şvekiline mü
ettiler 

f • . Jı .. 

Kahire 3 (Radyo) - Fi
listio, T rablusgarp, Yemen 
V.! Bağ<iat Araplarının Mısır 
Başvekili Mehmet Mahmut 
paşaya gönderdikleri telğraf 
larda Mısırlılar namına Filis· 
tinin parçalanması projesini 
protesto etmesin_i istemiş· 

!erdir. 
---.. •o.-.... -

İlhami Sançar 

Menemen Müddeiumumisi 
B. Ilhami Sançar dün şehri· 
mize gelmiş ve öğleden son· 
ra Kuşadasına gitmiştir. il· 
hami Sınçar bir ay Kuşada· 
ıında vazife görecektir. 

Başvekilimiz Gazetecilere 
Beyanatta Bulundu 

......--,.._.--n.-------;--. ..::-~ .... ı genişliye halkın malı oJmuı· 
tur. 

Dedi. Bay Celal Bayar, 
istirahat içia İndikleri Pera· 
palas otelinde bazı ziyaret· 
ler kabul etti. Akşam husu· 
si trenle Ankaraya hareket 
etti ve istasyonda merasimle 
teşyi edildi. 

Ankara 3 (Hususi)- Dost 
Elen memleketini ~iyaret için 
geçen hafta Atinaya gitmiş 
olan Başv.ekilimiz Celil Ba· 
yar Vt: Haric;ye Vekili dok· 
tor Tevfik Rü~tü Aras bu· 
gün şehrimize dönmüşlerdir. 
istasyonda Başvekilimiz bü
yük merasimle karşılaamıştır. 

- ç:er---+ 

Lhnbul 2 (Hususi) Garo Tem s-
Başvekil bay Celil Bayar 1 8 } d 
lstanbul gazetecilerine olan ara " ş a 1 
beyanatında: Ankara 3 (Hususi) .:_Dün 

- Dostluk, kardeşlik, n. ü bura ye gelen Hatay Fransız 
veddet ve muhabbet .. işte müme!sili Garo hükumet 
Yunanistandaki seyahatimi· ricalile temasa ba~lamıştır. 
zin hüliıası.. iki memleket Garo bu hafta içinde tekrar 
arasındaki dostluk ~enişliye Hataya dönecektir. 

--------~-0000 

Süvarilerimit Teltrar Birin-
ciliği Kazandı 

Roma 2 (Radyo) - Bu· 
gün yapılan beynelmilel bi· 
niciler müsabakasında Türk 

subayları birinci, Almanlar 
ikinci- Ye - ltaJyanlar üçüncü 
gelmişlerdir. 

Hal ya Başvekili Musolini · 
nin bu müsabakanın birinci· 

}erine verilmek üzere koy
muş olduğu altın kupayı 
Türk subAyları almışlardır. 

Kupa müsabakanın sonun
da çekilen Türk bayrağı için 
yapılan merasim esnasında 
bizzat Mussolini tarafından 
Türk subaylarına verilmiş ve 
kendileı·i tebrik edilmiştir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
---------------···· 

fakat tadile 
bir karar 

Çok yerinde 
muhtaç olan 

Geçen gün yakın arkadaşlarımızdan biri bir parçadan iba· 
ret bulunan eşyasını Izmire nakletmek için Karşıyaka iske· 
lesine getirtir. O geceden itibaren tedavi altına girecek olan 
bu arkadaşın yatağı iskele memurluğu taraftndan kabul edil· 
mez. Telefonla bay memurdan sorduğumuz zaman pek haklı 
olarak kendisine verilen taUmattan dışarıya çıkamıyacığını 

bize söylemiştir. . . 
O gece arkadaşımızın )üzümlü olan tedavıden gerı bıra· 

kılmaması için iskele müfettişliğine de telefon edildiği halde 
o da gene tabii olarak verilen emrin hilafına ~hareket ede· 
miyeceğini bildirmiştir. 

Denizbank lzmir şubesinin eşya nakli meselesinin yalnız 
iki sefere tahsis edilmesi haddı zatında yolcuların istirahatı 
için çok eyi düşünülmüş ve yerinde veı ilmit bir karar iae· 
de günde bu nakil meselesinin iki defaya inhisar ettirilmesi 
o seferlerde eşya izdihamına sebebiyet vereceği ve bazı 
böyle müstacel işler zuhurunda zorluk meydana getireceği 
şüphesiz bulunduğundan sabahları Karşıyakaya, akşam üzer· 
leri lzmire gidip gelen seferlerde yolcuların az bulunacağı 
dikkat nazarına alınarak bu kararın biraz tadil ediJerek mü· 
sadenin genişletilmesini Denizbank direktörlüğünün himmet 
ve lütüflerindeo bekleriz. Bu da halkımızın ve bilhassa pazar 
günleri Karşıyakaya gitmek zorunda kalan pazarcılarımızıa 
diğer esnafın bir hakkı olduğundan her halde mantıkı ol· 
duğunu sandığımız bu dileğimizin kabul buyuıulacağını kuv· 
vetle umar ve sonra böyle kararların gazetelerle de ilanını 
rica ederiz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Sahifo 2 

41BBllBa&!J-LlıaBLI BAı 1 DUNY ADA 
lstv ASET VE ADALETi ILEll Doktorun Nasihatleri NELER i Türk Dünyasının En Yüce Haka~ 1 Kan Zayıflığı OLUYOR? 
"l?/if;l: l][!Oll~~Ga'JLElın]I Fakrüddem · 

HAY AT VE KAH HAM ANLIKLAR 1 ~' veM:;::dı;:ü~!y~:;:n ~:::::'. ~~b~!~:~~ö!~:~~e 
~ Kırmızı küreyvatın adedi bir 

Tarihi Tefrika Yazan: H. TürkekuıE milimetre mıkabuıda beş mil· 
RlllB• - 13 - &maaait yon dadardır. Bu, usulü dai-

İki Arap genci üç Haydarabatlı askeri kandır- resinde sayılabilir. işte, kan· 
d 1 A d "h · d 'J K da bu kırmızı küreyvelerin 

ı ar, rap or uga ına getır ı er ve asın1ın adedinin azalması kansızhğın 
huzuruna çıKardılar başlaması demektir. Mesela 

Bu iki Arap genci Hint ı ta dilleri tutulmuş gibi söz beş milyon yerine dört mil· 
dilini öğrenmişlerdi. Hayda· söyliyemiyorlardı. Mehmet yon, üç buçuk milyon, üç 
rabatlı askerlerin fırkaları Kasımın yanında bulunan milyon, iki milyon hatti bir 
arasına daldılar. Kendilerine beytülmal emini bu adamla· milyon ve daha az miktara 
bir dilenci süsünü verdiler. rın dorkudanf tir, tiri titreş· kadar iner. O zaman fakrüd-

ı Çadırlar arasında dolaııyor- tiğini görünce şu sözleri dem artık ağır ve bahis bir 
)ar ekmek dileniyorlardı. Bu- söyledi: ıekil iktisap eder. Hastanın 

ı raya toplanın ordunun on - Ya emir, izin verirsen rengi beyaz balmumu gibidir. 
beı bin kiıi olduğunu ve bir kaç diyeceğim var. Dudakla11 beyaz soluktur. 
Arapları Dival ıehrindenl ve - Söyle efendina. Göz kapakları şişer. Çarpın-

r kalesinden çıkarmağa hazır· - Görünüşe nazaran bu h, bat dönmesi, l•yakta du-
landıklarını öirendiler, henüz zavallılar çok korkmuşa ben- ramamak gibi araz görüliir. 
racalarının relmediğini ve bir ziyorlar, onlara şiddetli mu· Uzviyet artık kafi derecede 
kaç güne kadmr kendilerine amele yapacak olursanız he- oksijen alamaz, beslenemez ... 

Bir de fiküreyvahn adedi 
iltihak edeceğini ve ondan riflerio korkudan bir hal ola- tam olan fakat küreyvalın 
ıonra harekete geçeceklerini cakları şu-pheıı'zdı"r Bana 

ı haber aldılar. Derhal karar· kahrsa kendilerine. hüsnü içindeki kırmızı rengi veren 
çelik esasından başka birşey 

glblarına döndüler. Bir kaç muamele yapınız ve güzel· olmıyan (Hemoglobin) azhğı 
e Hintliyi del kandırdılar, bir Jikle, muamele iJe ağızların- olur. Yani kandaki kırmızı 

yerde hazine bulunduğunu dan malümat almıya bakınız, rengi veren çelik mürekkebi 
Ye fakat yanlarında çapa eğer ıiddet ve korku göste· azal nışhr. Burada da netice 

t kilrek olmadığından çıkara· recek olursanız sonunda bir ayni yola çıkar. Hasta ayni 
madıklarını Ye eğer kimseye faide memul değildir. iraz ile muzdarip olur. 

ı haber vermezlerse çıkacak Kumandan bir müddet Kanınzhğıo en iyi tedavi 
11 olan hazinenin yarı yarıya ayakta bitkin bir halde tit· vasısası karaciğerdir. Hergün 

paylaıılacağını anlattılar ve reıen üç Hintliytl baktıktan yarım kiloya kadar haşlama 
adamlan kandırarak .. arkala· Ye onları süzdükten sonra veyahud ıskara şeklinde ka-
rına takhlar, saklana, saklana beytülmal eminine şu cevabı ra ciğer yimelidir. Ameri· 
bir rece ordudan ayrıldılar. verdi: kada taammüm eden bu te· 
Üç Hintli ve Haydarabath - Hakkınız var ya ehi davi usulü şimdi her taraf-
aıker bunlann arkalarına doğru söylerainiz .• Bunlarla da kabul edilmiştir. Diğer 
düştliler, ıababa karşı kendi siz konuşunuz.I taraftan gene karaciğer hü· 

iı kararrihJarıaın hudutları içi· - Baş üstüne emir haz· lasasından yapılan kuvvet ve 
Y ne girdikleri vakit heriflere retleri, kan şurupları kullanmalıdır. 

anıızın Üzerlerine atıldılar, Beytülmal emini hemen Güneşin kansızlık üzerinde 
ellerinden ıilihlarını alarak elini birbirine vurdu, içeriye çok faydalı tesirleri vardar. 
bağladilır ve baş kumandan· giren bir nöbetçiye hitaben: Bol yemek, açık hava, bol 
lan Mehmet Kasımın çadırı - Git bana Cavezi çağır. güneş, kum bynyoları, yumur 
önüne retirdiler. Biraz sonra Cavez geldi, tanın sarısı kansızılığıa esas 

Bundan dört beş gün ev
vel Romadan Habeşistana 
tayyare ile 300,000 aded 
küçük balık gönderilmiştir. 
Bu balıklar meşhur Tuna gö
lüne dökülecektir. Maksad 
göldeki balıkların hem ade· 
dini çoğaltmak, hem de cins· 
lerini islib etmektir. 

Fasılasız 178 saat 
uyku çeken adam 
Belçikalının biri 178 saat 

del ksiz bir uyku çektikten 
sonra uyanmıştır. Kendisini 
muayene eden doktorlar 
adamı gayet sıhhatli bulmuş· 
lar ve hiçbir yerinde h k 
bir arızası olmadığlDı bay· 
retle görmüşlerdir. 

Tayyare gör ünce düşüp 
ölen İngiliz :köylüsü 

Ömründe tayyare görme· 
miş olan bir İngiliz köylüsü, 
köyüne iki tayyarenin indi· 
ğini görünce heyecanlanmış 
ve aşırı helecanından kalb 
durmasına uğramış, düşerek 
ölmüştür. 

Hırsızlık mütehassısı 
hapisten çıktı 

20 senede, mütehassıs bir 
hu sız sıfatile J ,200,000 lngi
liz Jirahk mücevher çalan ve 
işlediği cinayetler yüzünden 
senede 60 bin lira kazanan 
hırsızlar kralı Makkrey üç 
senelik hapisten sonra, tek· 
rar hürriyetine kavuşmuştur. 
Simdi 43 yaşında bulunmak
tadır. 

EGE 

Taksi 
Kaıım, iki genç kumanda· çünkü Hint dilini çok eyi tedavilerini teşkil eder. 

DID bu kareketini fevkalade bilen Cavezdi. Emin ona va- •nw Tel. 
takdir etti ve kendilerine ziyeti anlattı, Cavez hali Anıerikada kadınların 

3 2 7 o 
H birer avuç altın ihsan etti ayakta korku ve dehşet sa· müthiş Ruj sarfiyatı 

En lüks son model taksi 
otomobil ve otobüs ihtiyecı • 
nızı GECE GÜNDÜZ derhal [C ve abalarından öptü. Hintli- çan gözlerile bir baş kuman· Amerikada kadınlar bir 

leri huzuruna çeğartb. dana bir de beytülmal emi· senede 40 bin direği boya· temin eder. 
g Zavallılar korkularından nine ~ üpheli nazarlar fırlatan yacak kadar dudak boyası -----------

Necmettin 

B titreıiyorlardı, çtinkü Dival üç esire dönerek gayet tatlı kullanmışlardır ve bu rakam 9 Ma vısta 
kaleıi11de yapılan zulümleri bir eda ile: resmi istatistiklerden ahn· 

.: kaçanlardan iıitmiılerdi. Ade- (Arkası var) mışhr. Çıkıvor 

~·~****~**~***~*~ 
rı. iT A ' y A R E sineması TE\~;rN a 

jf BUGÜN 2 büyük film birden )t 

:; Sonata Krotzer = 
d~BETHOVENIN iJahi musikisile bezenmiş: 
"" büyük aşk veihtiras filmi .. 

lspan)'OI Çiçekleri = 
lıpanyolcı sözlü ve şarkılı büyük operet= 

Ayrıca: Paramunt jurnal M 
Seanslar: Sonata Krotzer 2130-5,30- = 

9 da lspanyol çiçekleri 4-7,30 da )t 

~~~~·~~~~~~~~~-

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
meklerimiı.den mahiye yirmi lira mukabilin· 
de göodermeğe bundan üç sene evvel baş
lamıştık bugüne kadar bizi takdir eden 
muhterem müıterilerimizi bir kat daha mem-
nun etmek için teşkilatımızı artırdık gayemiz: 
Yalnız para kazanmak değil muhitte bir 
ihtiyaç olan yemekçiliği yükseltmektir. 

Eski Süleyman bugünkü İzmir 
Lokantacısı M. Çaylak 

Birçok iosar.ların en çok 
şikayet ettikleri bir nokta 
vardar: çocuklarımız yıllarca 
Fransızca okudukları halde 
en küçük bir mükaleme ve 
muhaverede bulunamıyorlar. 

işte bizim 9 Mayısta sah· 
lığa çıkaracağımız ve 6 ku· 
ruşa satacağımız (Fransızca 

konuşalım) l<itabı bu şika
yetlerin önünü alacaktır. Ki
tap çıkmadan birçok okuyu· 
cularımız bunu (Halkın Sesi) 
matbaasından aramağa baş· 
ladıklarından bu pratik kita· 
bın 9 Mayısta satılığa çıka· 
rılacağını ilana lüzum gör· 
dük. 

_ 19 - YAZAN: Gönül Emre 
1 

Karşı dailarda karanlık çö
zülmeğe başlarken topçu

larımız ateş açtılar 
Hepimizi çok derin . bir 

keder sardı emme ağlanıp 
sızlanacak zaman değildi. 

Yüzbaşı: 

- Ne mutlu Murad çavu· 
şa .. Tanrı bu türlü ölümli 
bana da nasip etsin.. Hepi· 
nizin başı saiolsun çocuklar. 
işte görüyorsunuz ki gün 
geçtikçe zafere yaklaşıyo· 

rıız. 

Dedi ve harita çantasın· 

dan bir kiğıd çıkardıktan 
sonra şunları söyledi: 

- Çocuklarım, yarın E&· 

bah ordumuz bütün kuvveti 
ile taarruz edecektir. Saba· 
hın alaca karanlığında kah· 
raman topçularımız ateşe 

başhyacak, gün doğunca da 
piyadelerimiz ileri atılacak· 
lardır. 

Bizim bölük, şimd ı ki tut
tuğumuz sırtlardan taarruza 
geçecek ve ilerledikçe sağa 
doğru kaymağa çalışacaktır. 
Ben, Allahma kavuşan sev· 
gili kardeşimiz Murad çavu· 
şun takımı ile muharebeye 
gireceğim. 

Haydi çocuklarım göreyim 
sizi .. Şimdi gidip takımları· 
nıza verdiğim emri söyliye· 
rek hazırlanacaksınız. Ben, 
bu gece gene bölükleri tef
tiş edeceğim. Bütün hazır· 
lıklarınızı bitirip bana haber 
getireceksiniz. 

Haydi çocuklarım, Tanrı 
bizimle beraberdir. 

Dedi. 
Hemen takıma doğru koş· 

tum ve bu sevioç!i haberi 
verdim. Zaten bütün çocuk· 
lar günl~rdir taarruz emrini 
bekliyorlardı. 

O receyi sana anlatamam 
bey. Bir yandan hazırlanıyor, 
bir yandan sabahı bekliyor
duk. Hani bilirsin ya, insan 
bir ş~y bekledi mi, mübarek 
uzar da uzar. 

Neyse sözü uzatmıyalım, 

ortahk daha çok karanlık-

ken yüzbaşı geldi, bizi 
tiş etti, lizımgelen birço 
emirleri verdikten sonra bi· 
ze şu müJdeyi verdi: 

- Çocuklar, gece yarısı 
aldığımız son bir upord 
düşmanın kaçmağa haz r1an· 
dığını öğrendik. Artık b11 
cephede tutunamıyacakların 
anlamışlar ve daha geride 
cephe tatmayı düşünerek çe 
kilmeğe karar vermişler. 

Aman çocuklar göz açtır • 
mayalım keratalara •. Hepini 
zin arslanlar gibi çalışacağı• 

nıza d~tin imanım vardar. 
Mustafa Kemalin parolası 

nı biliyorsunuz: Ya gazi, y 
şehid .. 

Haydi hepinize muvaffaki 
yet dilerim, Allahaısmarl 
dı .. 

Deyip diğer takımları te 
tiş etmeğe gitti. 

Sözü uı.atmıya!ım.. Kar~ 
dağlarda karanlık biraz ça 
zülmeğe başlayınca kahra 
mao topçularımız ateşe ba 
ladılar, verdiler dumanı. Ver 
diJer dumanı. 

Toplarımız gümbürdedik 
bizim çocuklar: 

- Haydi görelim ıizle 
kara kızlar •. 

Diye haykırıyorlardı. s· 
mem bilir mısin? Bizim toı 
çular, sevdikleri topları 
"Kara kız,, derler.. Ney 
gene sözü uzatmıyalım.. il 
saat kadar sonra günef y 
vaş yavaş yü t. selmeğe ba 
ladı. Biz de günlerdir kınl 
rında bu günü bekliyen kı 
saturaları tüfenklerimize g 
çirip ileri abldık. 

E... Görmeliydin düıman 
halini. Birden salduışımıza 
kadar kızmış o kadar şaşı 
mışh ki, askerleri birbirle 
ni aüngüJiyorlardı. 

Biz, mütemadiyen ilerliyo 
lardı. 

( Arkuı var) 

İzmir Deftardarlığından : 
Satış 
No. 

1311 Güzelyalı Metres tepe S. 6 taj No. lu ev 
1313 Kuruçay M. Kağathane C. 41 42 Taj No. lu 

Lira 
100 ' 

ev ve arsa 217 
1314 ikinci Karantina köprü Mısırlı C. 230 Taj 

No. lu 533,25 M. M .• Arsa 159 . 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 15 gün müddetle 

açık artırma usuliJe müzayedeye konulmuştur. ihalesi 12·5· 
tarihinde Perşembe günü saat 15 tedir. Taliplerin Milli Eı 

ILA,.. N lak Müdürlüğüne müracaatları. (1374~ 

~*****~*******:*******~***~ 
Mustafa Nafiz Delen Tarafından: ~ ISTANBUL BELEDiYESi 

Satın aldıkları malın Verdikleri noter senedi ve tarihi tC ŞEHİR TiY A TR OSU 
cinsi şasi No. motor no. ılC 

1 - Hüseyin oğlu Yaıar Tepecik akşanı so. DO. 61 1j Elhamra Sinemasında 
ve şaban Menciz ,, ,, 11 ,, 59kamyon8279754 T40 19858 hmir, ikinci noterinin 11.3.38taribli senedi D 

2 - Hasan Ôzçoban Menemen Tütbentli mahallesi no.31kamyon8279755 T40 19916 11 11 ,, 21.3.38 11 ,, "" Haftalık Temsil Programı 
3 - ,, 11 11 ,, ,, no.31 kamyonet - T30· 6241 11 ,, ,, 31.3.38 ,, 11 1 3 Mayıs 938 Salı (FlDANAKI) Dram 

1 
4 - Recep oğlu Hayrı Sakarya Değirmendere çile kamyon 8279748 T40 19865 ,, 11 ,, 7.4.38 11 11 tC 4 

11 11 
Çarşanba (İNTİKAM MAÇI) Komed 

köyü no. 80 +c 5 
11 

,, Perşembe (MAKBET) Trajedi 
6 - Polikarp Mikalef Gazi Bhlvarı no. 32kamyon 8279747 T40-19866 ,, 11 ,, 28 4.38 ,, 11 ı 4< 6 ,, 

11 
Cuma (BiLMECE) Komed' 

7 - 11 11 " ,, no. 32 kamyon 8279744 T40-19870 ,, 11 11 28.4.38 11 11 1 ~ 7 
11 11 

Cumartesi (Bir adam yaratmak) Dram 
Yukarda ismi ve adresleri ya~h şahıslara hizalarında numara ve cinsi ~ztlı ~amyonet veya kamyonlarmüe~se~~ .... a-·_ı ~~=~-x-~-~---~=::::::~~~~~~~~~~~~~~ 

... - ,.__._ .......... _da aslanll _ _ __ _ 

Adresi Borçlunun ismi 



..... , 
Ecnebi Gazetecileri Bizi Rumen Basını Nasıl Görmüşlerdir? 

Carentul gazetesi "Şarkta çok aradım, fakat bulama· 
bir cevelan,, başlığı altında 1 dım. Orada dedikodu k ılüb· 

--------------------00--....-----------~-----

Bi r Gazetecinin Türkiye Hak-
kındaki intibaı Ve Balkan 
Antantının Favdaları 

neşrettiği bi( yazıda ezcüm · leri yoktur. Yeni nesil, her• 
le şöyle diyor : kesin ilahi reislerinin eserine 

"Türkiyeyi keşfettim. ittibaa çalışmakta, fünitleo· 
Balkan Antantının matbu- mekte ve yeni ronesar.s u· 

Universul gazetesi "Bal· koyuldular. at konferansına iştirak et· yandırmaktadır. 
kan Antantı,, başlığı altında Eski ve yeni Türkiye hak- mek üzere bir kaç arkada-
Batzaria'nın bir makalesini kındaki intibalarını ileride şımla birlikte lstanbula da· 
neşretmektedir. IBu makale· yazmak üzere şimdilik Istan· vet edilmiştim. lstanbulda 
de şöyle denilmektedir : bulda toplanan Balkan An- geçirdiğim bir hafta, gör-

"lstanbulda Yaldız Sara· tantına mensup devletler mek ve tahkik etmek için 
yının muhteşem salonlarında şunlardır : Türkiye, Roman· iyi bir fırsat oldu. Bize kar-
yapılan Balkan Antantının ya, Yunanistan ve Yugos· şı kardeşçe ve son derece 
senelik matbuat konferansın· lavyadır. nazikane misafirperverlik 

Pierre Loti'nin tasvir et· 
tiği Nostalijinin uçucu roma· 
tizmleri, yerlerini yeni bir 
insaniyete terketmiştir. Mil· 
letin sıcak ve an'anevi has· 
sasiyeti' yabancı unsurlardan 
ve bu onsurlann verdikleri 
yanlış telakkilerden kurtarıl-dan dönüyorum. Bu konfe· Bunlar konteransta diğer gösterildi. Atatürküa Türk· 

ranıta tahakkuk ettirilen iki devletin ·Bulgaristan ve leri arasında gördüğüm şa- mış tır. Muasır Türkiye, bize, 
kararlardan ve müzakereler· Arnavutluk- iştirak etmeleri yanı hayret disiplin, intizam sadelik ve fedakarlık dersi-
den bahsetmeden evvel, eski arzusunu samimiyetle izhar ve milli varlıktan ileri gel· ni fevkalade bir sur~tte ver· 
Türk dostlarımın bana karşı ettiler. Ve halihazardaki mü· miştir. Asıl şayanı hayret mektedir.,, 
göstermiş olduklara kardeşce nasebatın, birbirlerini müte· olan cihet, bünyece tam 
kabulden dolayı minnettarh- kabilen tanımak ve her tür· ol.ırak teşekkül eden bu mil-
ğımı arzetmek isterim. lü ihtilafı bertaraf edecek Jetin hassasiyetinde, yeni 

"Eski dostum düşman ol· bir bava yaratarak samimiş· rejimin mt: ydana getirdiği 
mıyacağını" ifade eden Türk tirilmesini ve kuvvetlendiril- istikrardır. Türk milletinin 
darbı meselinin manasını en mesini de tezekkür ettiler. bütün mevcudiyeti, Ankarada 
evvel onlar göstermiş oldu· Bu arzuların tahakkuku ço:C oturan büyük adamın işaret 
lar. Bugünkü Türkiyeııin ba· kolay olacaktır. Zira, bu dört ettiğ; isi ikamete teveccüh 

-:- ···-·..-..-
Spor Kulübü 
Mayısın on beşinci Pazar 

gününden itibaren lımir de· 
nizspor kulübü faaliyete baş· 
hyacaktır. 

nisi Kemal Atatürkün ener· devlet arasında ihtilafı mu· eto i1tir. 
Jik idaresi altında Türk mil· cip o'acak hiçbir mesele yok· Bazı konfe anslar müna· v 8 k tİD İ 
)etinin çok kısa bir müddet tur. Herbiri halihazırdaki sebetiyle Yuoanistandv, Bul· G 
zarfında bütüo sahalarda kendi hudutlarını kafi gör· garistanda ve Yugoslavyada eçİrmeden 
akıllara durgunluk verecek mekte ve komşularının hu- bulur d Jm. Sokakta veya zi· Bahçenize yeni bayat, seb-

b d ti k d f b. ydetferde te~adüf ec'i'en ir derecede tetevvüç ettir· u arma arşı a ena ır ze, hububat ve meyva mab· 
diği muvaffakiyetleri bizzat niyet beslemektedir. muhalif fikirler besliyeo bir· 
gördüm. Şanlı bir istikbale Diğer taraftan büyük müş- çok kimseler, herşeyin fena 
doğru yllrümekte olan Tür· terek menfaatler ve mubte· gitmekte olduğundan ve bi-
kiyenin istinat ettiği en emin mel müşterek tehlikeler, bu çağın kemiğe dayandığuıdan 

d .. t d J t• d h v 1 A bahsederek ilk farsatta o ve sağlam temel milli temel· or ev e ı a a sag am ve 
d. müttehit bir blok halinde dertlerini dökmiye çalışarlar. 

ır. 
bulu•mayı istilzam etmekte- Türkiyede bunun bir misa· 

Kemal Atatürk ve onun " dir. Bu toplanhda bulunan line tesadüf etmediğimi söy· 
çahşkan arkadaşları, Türk 1 leyebilirim. Türkiyede Ata· 
milletine asırlardanberi ka· aza 3r bütün hakikatlerin 

sullerinizi berP.ketli ve meb
zul yetiştirmek istiyorsanız 
dünyaca meşhur 

Rus k in1yevi 
Gübrel~rini 

Bir an önce Gazi Bulva· 
rında (18)numarada A. Akım• 

sar ve C. A. İkizler ticaret· köohüne vükuf peyda etmiş . türk"ün işlerine ve teşebbüs 
vuşamadıkları pek çok şey- lerdir. lerine iştirak etmek adeta hanesinden arayıp alınız. Ala· 
ler verdiler. Türk milletine +e w• va• WD umumi bir şekil almıştır. caklara son on beş gün için 

Bedeli nakdi 
Na~an :s duhul için elbise, postal 

palaska, bataniye ve sair teferrüat 
ibtiyac:ınw aıkeri numüneıine mu· 
Yalak yalınız Hasan Basri ve şeriki 
Mehmet Gnlaylar fabrikasından ıs

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

efradına 

ADRESE DİKKAT: lzoıir satış tubesi Alipaşa caddesi ıar 
raflar karşısı yaloıı 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. ,-""'"" ....... ___ -- . 

1 
o;:incö;;.;i;b·Ali 

1
1 

KAMÇIOüLU 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 
1 elektrik tedavisi 1 
.. lzmir - Birinci beyler Sokağ! 55 Telefon : 3479 
- ...... m:IB - -=~~· 

Temiz, Taze 

ilde 
' Koı sa, Gözlük 

Baronıetre, Derece 
I.Jastik eşya 
1\ı valet 9eşi ti eri 
Sıhhi lev<-zını 

Daima bulunur. Her yerd en 
ucuzdur. 

S. Ferid 

Şifa 
Eczanesi 

Hükumet Sırası 

bir milli vicdan duyguıu ya- O d 1 • ı h k 
F D ra a yapı an ış ere er .,. çok büyük bir tenzilat yapı- r+1Q~~~'='~~~~~ı~~ ıı::-~ıı::-ıı:ı~~'='~""''1~r.+:t 

rattılar Ve müılümaolıktan ransızca ers k ~~ ..................... ~ ... ~llMjllliiiııtll:iiiı: :.-. ~!ıı;.ı6~11Mı:lıi..,llWt .... tıWf ...... \.Y.,4 ..... ~~ 
sin iştira etruesi 0 kadar lacaktır. 6-1 ~

1 
23 .ı. isan münasebetiİe fevkalade ucuzluk [+] 

evvel Türk olduklara kanaa · ı• • tabii bir şekil almıştır ki, ~vc::ııacıusıı~li'BP "+. • •• [+] 
tini uyandırarak yaratıcı ka- stıyen bunu söylemek kimsenin ak- • ~.. TTRZi M. SELiM OZER r·.~ 
biliyetlerini ııbat etmek için Her türlü yazı işleri için, tından geçmemektedir. Bu, fzmİr halkına \"-' ı 
çalışmaya ve Türk milletinin en zar:f elbise, nakış, çama· milletin ruhu ve millet az· • I [+] 23 Nisan ?.38 .~en 31 Mayıs 938 e kadar ı 
damgasını taşıyan kültür ve ıır, şapka, kundura, mobilya mının bülasasıdır. Milleti mÜJde • [+l BUYUK UCUZI...UK 
medeniyeti tahakkuk ettir- ve inşaat modelleri için, Ro· idare eden adam ne kadar Bir ıenedenberi k palı bu- ~:~ Mevsimin en münasip Kare, Rige ve sair lkumaşlar- [+J 
miye icbar ettiler. ben Katan kütüphanesine mü yaratıcı olursa olsun millette lunan Kemeralt1nda nezafe· [+] dan, takımı 25 lira, Hereke, Yüniş ve emsali fantaıi ~ı 

Bu hakikatlerin derinlik· racaatı. bu ruh olmazsa bir şey ya· tile meşhur Veysel hamamını [+] kumaşlardan takımı 27 lira, fevkalade lüks ve fantaıi 1 
lerine nüfuı eden Türkler, Mektup adresi : Posta ku· pamaz. DeYlet reislerinin açtım. En nefis takımlarla [+] kumaşlardan takımı 29 lira: 1 
manevi esaret zincirlerini kı· tusu 158 istinat ettikleri enerjiler uy- modern ve asri bir şekle [+] Bu kumaşlardan mektepliler için yeleksiz üçer lira 1 
rap bir tarafa attılar, bura· Mağaza : Esnaf ve Ahali kuda olursa terakki imkanı koydum teşrif buyuracak ~~ı tenzilat yapılar. Çocuklar için kısa pautalonlu takım 15 2 
feleri yıktılar, neticesi takdir Bankası karşısında Çukur olmaz. Istaobulda birer ten- muhterem müşterilerimi mem· [:] ili 16 lira. . l[t) 
ve hayret uyandıran bir işe Han kepısında D. ıs bel hıne olan kahvehaneleri nuu edeceğimi vad eylerim. r+ı Tenıinatlı iş. Bu tenzilattan istifade ediniz :~ _.:.iilil _____________________ ._ [•] ADRES: Yeni Kavaflar çarşısı No. 8 1 

Cumhu" iyet Kişesi :•••.aa.aıaa11ıı••aa•a••••••••••ı t•lssssaessssssasssssr•1asessc•l tl 
Eski l\fahkeme ö. "r 11~ Ş'l c. No. 9ti berber Receb 1 . D 1 K K A T 

Her defasında va· • 1 LÜKS - Sabunların en pışkioidir. 
tandaşlaraoı büyük (!!I LÜKS - Ayvalık ve Reşadiye yağlarından yapılır. 
ikramiyelere kavuş· 1 LuKS - Her türlü hileden münrizebtir. 
turan bu uğurlu kişe i LÜKŞ - Cildi, eUeri, saçları koruy:•n yağane sabundur. 9 
gene son keşidede .t Siz de kes~oizi, çamaşırınızı ve vücudunuzu korumak •• 
uğurunu ısbat etti. 41 isterseniz L U K S markalı çamaşır ve banyo sabun· D 
40,000 liralık büyük 41 ıa~ıoı kul~anacaksıoız. Çünkü L O K S Türkiyenin D 

Filbaşı Türk çamaşır çividi 6 aylık he
diyeleri geldi. Hediye kazanan numaralar 

ikramiye isabet eden 
14178 numaralı bilet 
kiıemizden peynir 
tüccarı bay Envere 
satılmıştır. Bundan 
baıka 1500, 1000 ve 
500 liralık ikramiye 
mükafat kazaadırmış 
uğur ile şöhret ka· 
zanmış olan kişemiz· 

den bu saadete ka· 
vuşmak istiyen bü-
tün Y ıtandaılara bu tertibin devamlı biletlerini Cümburiyet 
kişesinden almalarını tavsiye ederiz. 

41~~~~~ı~~~~~a 

1 DOKTOR 1 
il Salih Sonad ıı 
~ Cild, Saç ve ıührevi hastalıklar mütthassısı ~ 
~ ikinci Beyler sokak No. 81 Her gün ögw leden sonra fi u.... ~ 

~ı~~~-lllf@IS 

.ımustesna bır sabunudur. • 
8 Ümit Fabrikası Ticarethanesi Kestanepazarı it 
• Telefon: 3047 Telgraf: Üaıiduo ft • •••••• ···"•i •••• ' •• • 

şunlardır: 

9 137 159 181 408 84 144 161 400 411 87 150 
162 405 98 151 163 406 709 109 156 164 407 

[ Bir ay zarfında alınmıyan hediyeler merkeze iade olu· 

~->t Dr. f A.HRİ l~JK >tEEt;l~ nur.] Telefon: 3882 

lzmir Memleket Hastanesi Rontken Mütehassısı S 6BSSSSSS22Sı2BSSBESS2SS2'='ıı:u=ı 
ti RoNTKEN vE ra r+ı Elbise ve Manto 
1 Elektirik tedavileri yapılır B f j Maraklılarına MIJdı 
a ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 ~ t!]z b. B 1 B l 
EE~Eaameamartıtt~EEmEE~E0~litti1~ [+] a ıtan, ay ar ve ayan ar ·~'~lD.11!1""~ 

[+]En müşkülpesent müşterileri memnun 

Meşhur Asım Sabunları ~~Jeden bu firmayı unutmayınız , 
Birinci sınıf sabunlar arasında sıhhi nefasetile temayüz [!] Tüccar terzi (Türkpa.zarı lbrahim 7. 

ederek Müteaddit sergilerin birinci derece madalyalarını [+] Karakaş) bukere yeni mağazada zen gio çeşidler. Terzi
kazınmış olmakla kadimi şöhrete haiz bulunan, ASIM · sa- [+] hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarif ve ıık 
bunları. hiç şüphesiz sabunların incisi ve birincisidir. (+] manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve 

Binaenaleyh bu sabunların haiz bulunduğu yüksek kabi- Dl sivil elbise ve kaputları imal edilir. 1 
liyet ve kudretinden istifade etmenizi ve her yerden "Ma- [+] Muamelem peşin ve taksitledir.j 1l 

kas markala A S I M sabunlarını ısrarla istemenizi tavsiye [+]Bu_ sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafidir.~ 
ederiz. r:~DIKKA T : Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12~ 

Deposu: Hisarcami arka kapı sıras1nda 905 sokak 14 '!~ TELEFON: 3276 z 
No. lu mağaza. Meşhur sabuncu A S 1 M l~&•X•:.+~~S~SS"l~'R•Z•:SS• 



Kız Lisesinin 
Parlak Müsameresi 
Şehrimiz kız lisesi öğreni

cileri tarafından yapılan mü· 
samere çok parlak ve çok 
heyecanlı geçmiştir. 

Önce istiklal marşı ile mü· 
samereye başlanmış, liseden 
üniversiteye, memleketten 
parçalar, edebiyat tarihimiz· 
den parçalar, baharın uyanı
şı numaraları bir san'at ve 
duyğu çerçivesi içinde pek 
güzel ve pek cazip temsil 
edilmiştir. Hele memleketten 
darçalar ve baharın uyanışı 
öyle canlı, öyle enfes yaşatıl · 
mıştır ki davetliler dakika· 
larca alkışlamaktan kendile· 
rini aİamamışlardır. 

Piyesteki rol sahipleri cid· 
den fevkaladelik yarattılar 
ve hepimizin göğüslerini ifti· 
harla kabarttılar. Bunun en 
önemli ciheti piyesin öğren• 
ciler tarafından kaleme alın
masıdır. Müsa"Dere baştan 
aona kadar çok intizamla ve 
güzel devam etti. Başta de
ğerli direktör ile talim heye· 

, tini ve sayın yavrularımızı 
candan kutlularız. 

Fırıncılar 
için Kazanç 

Fmnlar için kazanç vergi· 
leri tarhedilirken fırınlarda
ki makinelerin de bina ile 

a gayri safi iradlarının tesbiti 
n lizımgelmektedir. Defterdar· 
b hk, bu makinelerle tesisatın 

~ kıymetini takdir için beledi· 
c yece iki mütehassıs tayinini 

istemişrir. 

itfaiyeyi 
Takviye 

Belediye, itfaiyeyi takviye· 
ye karar vermiştir. Bu sene 

·n yeni bir motopomp ve ara· 
ti zoz satın alınacaktır. 

~ ---··---
E Ver2i 
B Eski İbraniler zama -

nında bile vardı e 
ıu Verginin tarihi de pek es-
! kidir. lbranilere kadar çıkar. 
rl lbraniler, hazreti Musa za· 
ıf manında hayvanlarının ve 
il istihsallerinin onda birini 
ti ıü'ıbanlara verirlerdi. Fir'e.• 
e vunlar zamanında ·ise, bu 
,f mıktar beşte bire çıkarıldı. 
rı Atinada, hakim Solon, vari· 

dalan derecesi ile artan bir 
müterakki vergi koymuştu. 
Eski Romalılarda ise, vergi· 

1 
ler, imparatodarıo askeri ve 

i hususi masraflarının karşılı-
1 ğını teşkH ederdi. 

a Edisonun 
1 
r Yarıda Kalan Mühim 
• Bir Nutku 

Meşhur Edisonun ömrü 
vefa etseydi, kağıd kitab 
yerine nikel sayfalı kitaplar 
baımayı tahakkuk ettirecek
ti. Edi~onun kanaatine göre 
nikel s a yfalı kitapların beş 
santimetre murabbaı hacmin· 
de olanları 40,000 sayfa ihti· 
va edekilecek ve ancak 460 
gram ağarlığında olacaktı. 
Fakat ömrü vefa etmediğin· 
den bu teşebbüs şimdilik bir 
tasavvar halinde kalmıştır. 

Muiz ihanet eden karısını öldürdü 
Istanbul 2 (Hususi) - Tünelde oturan Muiz isminde bir musevi, kendisine ihanet eden 

karısı Karoniyi bıçakla öldürmüştür. Kadının anası, öldürülen genç kadının resmini istiyen 
gazetecilere resmi 25 lira mukabilinde vermek istemiştir. 

Yahudi Mağazalarını Yağma Ettiler 
Roma 2 (Radyo) - Varşovadan bildiriliyor : Vilno civarında bir Leh polis memurunun 

bir yahudi tarafından öldürülmesi üzerine ahali yahudiler aleyhinde nümayişler yapmış, 
yahudi mağazalarını yağma etmiştir. 

Şuşnin~'in Kardeşi Tevkif Edildi 
Viyana 2 {Radyo) - BaZI yahudi tacirler sahte blinço ithamiyle tevlLif edilmişlerdir. 

Eski şansöyle veki!i prens Starhembergin zevcesine aid olan emlak zaptedildikten sonra 
şimdi de prensin 13 şatosu zaptedilmiştir Buna vesile olarak protestan fığın çıktığı bir sı· 
rada prensin ailesi taraf1ndan bu şatoların protestanlarm elinden alındığı iddia edilmek· 
tedir. 

Hulvava Kapılan Soyv.uncular B.M.Meclisinde 
Bartın (Hususi) - Şehri· ı rar veren açık göz geçinen Ankara 3 (Hususi) - B. 

mizde Ziraat Bankası şube· bir kaç budala, gece yarssı 
sinin camlı bir vitrininde ye· bankanın önüne gelmişler, 

ni paralarıtDIZID nümunele· ince bir demir parmakhkla 
rinden bir yüz, bir elli birde kaplı olan dolabm parmak· 
beş Jiralık teşhir edilmekte hklarıoı bükmüşler ve camı 
idi. Bunlar, birer nümune kırmışlardır. Hırsızlar yüz, 
levhadan ibaretti, hakiki pa· elli ve beş liralığı alarak 
raya çok benziyordu. Fakat a larak savuşup gitmişlerdir. 
üstünde numara yoktu ve Çalınan paralar kıymetsiz 
zımba vardı. Sadece halka olmakla beraber, bazı s af 

Millet MecJisi dün toplanmış 
ve celse açıhrk en Kayseri 
mebusu Veli Vasinin vefat 
ettiğine dair olan Başvekalet 
tezkeresi okunmuştur. Aya· 

1 ğa kalkılmak ve bir dakika 
sükut edilmek suretiyle mü
teveffanın hatırası taziz edil , 
miş ve bunu müteakip tuz· 
nameye geçiJmiştir. 

yeni paralan tanıtmak mak· yurddaşlara sürülmesi ihti-
sadiyle buraya konmuştu. mali düşünülerek hadise bü· 

Bu paraları görerek imre· tün zabıta teşkilatına bildi· 
nen ve bunları aş rmağa ka· rilmiş ir. 

-----·---.. H --------

Beledi ve Meclisi 
Meclis Cuma Günü Son Toplantısını Yapacak 

Şehir meclisi dün öğleden : de belediye toplanacak olan 
sonra Belediyede Dr. B. Meclis azası, belediye oto· 
Behc~t Uz'un reisliğinde bihlerile şehrin muhtelif eser 
toplanmış, Belediyenin yeni lerini ve inşaatı gezecekler· 
sene masraf büdcesi ile mez· dir .. Cuma günü Meclisin son 
baha, , otobüs ve Karşıyaka toplantısı yapılacak ve o 
tramvayları varidat ve mas· a1'şam Fuar gazinosunda 
raf büdcelerini müzakere ve belediye reisi ltaratından 
kabul etmiştir. Meclis azasına bir veda Zi· 

Perşembe günü saat 15 yefeti verilecektir. 
OOC>OOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooo 

Mu il ada 
Hareketiarz 
Muğla 2 (A.A) - Dün 

gece saat 22 yi 30 geçe 
tekrar şiddetli bir yer sar· 
sıntısı olmuştur. Kazaların 
hiç birinde sarsıntı yoktur. 
Bütün sarsıntılar doğu isti· 
kametinden geliyor. Sanın· 
tılar şiddetli olmakla bera • 
her hasar ve zayiat yoktur. 

Şileplerimiz 
Geldi 

lstanbul 2 (Hususi)- Lon· 
dradan satın alınan ve Bakır 
adı verilen 7300 tonluk şi· 
lep dün limanımıza getiril· 
miştir. Satın alınan diğer şi· 
lepler de yakında gelecektir. 

En çok 
şu lan 

konu
dil 

En ziyade müteammim 
olan dil Çincedir ve takriben 
400 milyon halk tarafından 
konuşulduğuna hükmoluna· 
bilir. İkinci gelen lngilizce
nin gene takriben 200miJyon 
insan tarafından konuşuldu· 
ğu iddia edilmektedir. Bun· 
dan sonraki dereceler sırasile 
Türklere. Ruslara, Almanla· 
ra1 Fransızlara. lspanyollara, 
Japonlara. Portekizlere, ltal· 
yanlara ve Bengalilere aid
dir. 

Sıcak Memle
ketlerde Olüm 

Her nedense soğuk mı n· 
takalara nisbetle ucak mem· ı 
leketlerde vefiyat daha faz• 

ladır. Bunun sebebi, sıcak 

memleketlerde vücudun daha 

az idman ihtiyacını duymak· 
t.:ı bulunmasıdır. 

••••• .. •mnııt .... •••• 

Dünvanın 
En Büyük Şeh r i 

Romadır 
Mevcud kanaat hilafına 

olarak dünyanın en büyük 

şehri ne Nevyork, ne de 

Londradır. En büyük şehir 

Romadır. Çünkü kapladığı 

bu saha 2058 kilometre mu
rabbaıdır. 

---oo---

Dünva Petrol 
Buhranı 

Üçüncü dünya enerji kon· 

gresine göre 1940 senesin· 

den itibaren bütün dünyada 

petrol gazının azaldığı farke

dilece ktir. 1945 yılında, bu 

fark daha artacaktır. Mev· 

cud maden knmürü ise, bu
günkü sarfiyat nazarı dik· 

kate alınmak şartile daha 
iki bin sene için kafidir. 

Meclis Kara İsalinin Man· 
surlu köyünden Ali kızı Ay -. 
şe GeJgctio ölüm cezasına 
çarp~ ırı lınasına ait mazbatayı 
tasvip etmiş ve posta ve tel· 
graf ve telefon umum mü
dürlüğü 934 yılı hesabı kat'i
sine ait kanun layihasını da 
kabul etmiştir. 

Kamutay Çarşamba günü 
toplanacaktır. -......-
En Uzun Ve En 
Kısa Bovlu Mil

letler 
Dünyanın en iri yarı insan-

ları Patagonyahlardır. Bu 
memleket halkının boy vaaa· 
tisi bir metre 78 santimdir. 
ikincilik Amrika kabilelerin· 
den Zululara aiddir ve sıra
sile kırmızı derililer ve Po · 
Jinezyalılar geliyor. 

Ancak bunlardan sonradır 
ki iri yarılıkta sıra lskoçya
Jara, logilizlere, İsveç ve 
NorveçlHere gelmektedir. Bu 
milletlerin boy vasatisi ise 
1,70 metredir. Yer yüzünün 
en ufak tefek insanları ise 
orta Afrikada yaşınan bir 
kavimdir. Bu kavim cücedir. 
Boy vasatileri 1, 50 metre
dir. 

Ciğerlerinizin 
l(uvv, tini Anlamak 

Usulü 
Bir insanın ciğerlerinin 

muntazam surette çalıştığı 

anlamak içio kuvvetlice bir 
nefes aldırdıktan sonra, tek
rar nefes almaya hacet kal· 
madan altmışa, batta yetmişe 
kadar yüksek sesle sayabil· 
mesi lasımdır. _ ..... _. . ._.,_,.,....__ 

insanların 
Menşei 

Amerikaka yapılan tetkik· 
ler, dünyada ilk yaşıyan in
sanların menşei bundan on 
bin sene evveline kadar icra 
edebilmektedir. 

Tiyatro Hareketleri: 

Satılık Kiralık! 
Komedi 3 Perde 

Dün akşam lstanbul bele
diyesi şehir tiyatrosunun çok 
yüksek san'atkirları " satılık 
kiralık ,, adındaki üç perde· 
lik komediyi oynadılar. Ge-
ne lzmirlilere pek müstesna 
bir gece geçirttiler. Elhamra 
idaresindeki milli kütüphane 
binasının kubbeleri kahkaha-
dan sarsıldı. Ağızlardan ih· 
tiyarsız olarak taşan ve fış
kıran şamatalı gülüşler du· 
varlarda akisler yaptı. 

Hiç biri diğerinden aşağı 
kalmıyan bu kuvvetli san· 
atkirlarımız jestlerini okadar 
tabii ve okadar doyarak ya· 
pıyorlar ki adeta bir harika. 
Vasfi Rıza, bu san'at toplu· 
luğunun bir incisi, bu temaşa 

hale uyğun ve zemini zama· 
na yaraşan sözlerinin güzel
liğinden başka kelimelerin 

berrak ve muntazam bir 
şekilde ağzından dökülüşü 
bütün ruhları kendine doğru 
çekiyor. 

O ne sevimli artist, o ne 
tatlı ve kuvvetli san'atkir .• 
Bu arada Bedia Von Ştatse· 
ri de onutmamak ve bu cid· 
den büyük hüner ve san'at le 

Vasfi Rızaya eş olan kadın, 
Sait Göknar gibi sahneyi 
dolduran aziz san'atkarları· 
mız onlarla san'at yarışında 
omuz omuza koşan ve diğer 
arkadaşlarını bütün kalbimiz
le tebrik etmeği, bir borç 

ruhunun süzülmüş bir usare- biliriz. 
sidir. Hareketlerinin tabiiliği, H. T. 
~~~~~~~~~~~c:::;;1~~~~~~~ 

Dünkü f elik et ve yıldırımlar 
Dün öğleden evvel haki· 

katen lzmirHleri korku için-

de bırakan sağnak halindeki 
yağmur gene bazı yerlerde 

seyliba sebebiyet ver miş ve 
bir çok yerleri su basmış 

ve birkaç yere de yıldırım 

düşmüştür. 

Ş imdiye kadar görülmedik 
bir şekilde düşen bu yıldırım-

lar lkiçeşmelikte bir eve, 
Hisar camisi minaresine, ka:ı

tar mevkiinde ahkamı şahsi· 
ye mahkemesinin bulunduğu 
binaya, Karşıyakaya ve de· 

1 

nize ve beyler sokağına Ana
dolu matbaasına bir çok 
yıldırımlar düşmüştür. Ana· 
dolu refikimizin matbaasına 
ve diğer yerlere isabet eden 
yı ldırımlar hamdolsun insan 
zayiatına sebep olmamış ise· 
de yaln ı z Soğukkuyuda bir 
bahçede çalı çırpı tophyan 
Ali adında fakir bir zavallı 
ile eşeğini telef etmiştir. 
Anadolu refikimize ve diğer 
lzmirli vatandaşlara büy6k 
geçmişler olsun ve tanrı bu 
gibi afattan cümlemizi sak
lasın. 

Kırşehir ve Y ozead felaketze
delerine xardım listesi 

Banko Di Roma 50, Banko ları 20, Aziz Paker 25, Kar· 
Di Roma m~murlan 24, Hay- şıyaka Türkbirliği okulu öğ-

riye 6, Misakı milli ilk okulu rencileri 22.69, Geri Toba-
öğrencileri 60, Karlo Sperco ko tütün şirketi işçileri ve 
30, Esnaf ve Ahali bankası memurları 300, lzmir tenis 
175, Bergamanın Şakran, kulübü 50, belediye zabıta 
Bahçedelen köylüleri 100,25 memurları kırk iki buçuk, 
Saatçı Moreno Gabay 5, Is- Emin Kasım Sakit 4, Üçün· 
mail Özgar 2, Bulgaristan cü Mıntaka Tapu sicil mu• 
muhacirlerinden Ahmet ça· hafızlığı memurları 5, Birinci 
vuş 25k, H. Jenni 5, Nesim mantaka tapu sicil mubafaz-

ve Bohor Varon 1, Fetvacı lığı memurları 5, DördüncU 
zadeler tülün mağazası işçi· mitıka tapu sicil mubafızhğı 
leri 26,80, Simsar isak Roditi 4

1 
Halkapınar~ Palamut fab· 

ve musevi hastanesi idare rikası işçileri 32, Faik Gök· 
heyeti reisi ve arkadaşları sal 5, Öınek köyü okulu 
tarafından toplanan 70,60, öğrencileri 450 krı, Ziraat 
Yemişçi Settar 1, Sperco başmüdürlüğü memurları 695 
acentesi memurları 19, krş, Jbrahim Göktuna 3, Ta· 

ithalat gümrüğü anbarları pu Sicil grup Müdürlüğü bü· 
Denizbank işçileri 16.55, it· rosu 15,30 Tütüncü Osman 
halat gümrüğü anbarları De· Tin ıo. Kambiyo müdürlüğü 
nizbank işçilerinden Ali Pa· memurları 11,39, Necip Genç· 
lu 10, Armutlu okulu öğren· türk 5, Di Amerikan Tütün 
cileri 71 kahveci Murad Bak· 
raç 1, Makinacı Mustafa 
Karaoğlan elli kuruş, zahire 
simsarı Şevket Akpınar 10, 

tüccardan Mustafa Kara:oğ· 
lan 20, pamuk simsarı Şarlo 
Beiveniste 1 O, tüccardan Ali 
KaraoğJan 5, yağ simsarı 
Ahmet Hüsnü 5, yağ simsarı 
Emin Tevfik 5, tüccardan 
Suad Öktem 5, tüccardan 
Sabri Kasaboğlu 5, tüccar· 
dan Tahir Erdem 5, tüccar· 
dan Tahsin Piyale 10, tüc· 
cardan Mehmet Nazmi Por· 
takal 25, Akşehir ticaret evi 
15, Nurettin Ulueren 2, Ko· 
catepe ilkokulu öğrencileri 
11.82, ikinci mıııtaka tapu 
muhafızlığı memurları 4, yor· 
gancı Muharrem usta evlat· 

kumpanyası Memur ve işçi· 
leri 463,24 Darağaç Türkmen 
fabrikası işçileri 26,66, Hüs· 

nü Erözenç, Emin Birsel ve 
Bohor Elhadef 15, Deniz 

Deniz Yolları işçileri 10, A· 
laçatı ikinci ilkokul Başöğ· 
retmenliğinden 5, Liman da-
iresi memurları 8, Pamuk 
Mensucat Fabrikası işçileri 

170, 'iS, Pamuk mensucat 
fabrikası işçilerinden Nazife 
1,45, Borvah zade Tülün 

mazası işcileri 86,07, Ziraat 
banlcası memurları 34,40, 

Mehmet Dedeağaçh 20, Ç. 
Livornes 5, iş dairesi dör· 
düncü bölğe memurları 25, 
Alsancak Mıntakasında Bn. 
Sabriye Salt elile toplanan 50. 
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