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ı § Vatının § a ı ıye e ı mızın e a e Harbiye 
Geliyor Ne vatandaş, ne vatan 

laf la sevilmez ! 
kuru§ iz,nir Halkına Be-§ zedeler Hakkında Beyanatı 

= . = = yannamesı _ 
V atanımııı, vatandaıımızı, bizi beıliyen bu yurt i!e, bu 

yurdda sevince, kedere ve her şeye ortak olduğumuz yurd
daıJarımıza sevgimizi, kardeşliğimizi göstermek günü, bu 
ulusal imtihanda parlak bir not almak zamanı gelmiştir. 

~ Sayın vatandaş: E 
l § Memleketimizin bir kö- § 
~ şesiodeki acıklı felaketi ~ 
E şüphesiz duydunuz. Bu fe. ~ 

lzmirliler bu yar1şta da ilk sırada, en önde bulunmak is· 
tediklerini, bulunacaklarıuı ve ilk günden itibaren bu işte 
büyük bir hamle attıklarını bütün memlekete ısbat etmeli· 
dirler. Vilayetimizin her köşesinden aldığımız haberler bu 
hamiyet ve yurdseverlik müsabakasında her yerden faza 
bir hızla yürUdüğümüzü gösterecek ve bizi şimdiden sevinç 
ve kıvanca boğacak kadar göksümüzü kabartmaktadır. 

Yurd severlik, yurddaşlar arasındaki samimi bağlıhğıu, 
candao sevişmenin kuru laflarla isbat oluoamıyacağını tak
dir eden lzmirİiler keselerini açmışlar ve felaket içinde çır· 
pınan vatanda~ ve kardeşlerimize yardımları ve lisanı bal
lerile bağırıyor! r : 

"Siz merak etmeyiniz, siz üzülmeyiniz bu işlerde bilhassa 
milJi feliyet günlerinde millet ile bükümetin ne kadar bara
ber yllrüdüklerini, bir düşündüklerini ve ayni zamanda hare· 
kete geçtiklerini görecek ve teselli bulacaksınız . Allah siz· 
lere başka derd gösteımesin .. u 

SIRRI SANLI 

Kültür Direktörüu,ü~, eençliii 
vazife başına ·ça~ırıvor 

Kültür direktörlüğü, ilk ı 
okul gençliğini öğretmenleri 
yoluyle aşağıdaki yaziyle 
vızıfe vazife başına çağml· 
mışlardtr. 

.. Orta Anadoluda tabiatio ---.. •1r·---
Fransa Başve
kili Londrada 

Pariı 16 (Radyo)-Fransa 
Ba§vekili Daladiye ve hari · 
ciye naım Jorj Bone bugün 
Londraya hareket etdlişler · 

dir. Perıembe güoil lngiliz 
Baıvekilı Çemberlayiole mü · 
him görüşmelere başlayacak · 
lardır. 

gece yarısından sonra baskı· 
na uğr1yarak çatıları başla· 
rıoa yıkılan vatandaşları 
iniltileri :bütün bir milletin 
yüreğinde ak:sler yıparken 
iniltilerin geldiği tarafa yar· 
dım ellerimizi uzatmak, hepi· 
mize borç olmuştur. 

Azlık çokluk, mevzuubahis 
olmadan elimizden geleni yap
mak suretile felaket görenlere 
dert ortağı olduğunuzu belli 
etmeliyiz. Genç öğrenc. leıin 
bir çok vatandaşların acımı 
karşında hassasiyetlerini im· 
tihan etmeğe hacet kalma· 
dan :temiz duygularla bu 
yardıma koşacaklarını unıa· 
rak kendilerini harekete ge
tirmenizi ve ilk okullarda f e· 
laket hadisesinin ünite plan· 
!arına bağlanarak coğrafya, 
yurd ve tabiat bilgisi ders· 
)erinde bir yer bulmasını tav· 
ıiye ve rica ederim.,, 

Felaket zedele-. 
re ilk vardım 

Ankara 26 - Hükumeti· 
miz ilk yardım olmak üzere 
felaketzede kardeşlerimize 
30 bin lira ayırmıştır. 

!STER GUL iSTER AGLA 

§ lakete hedef olan vatan· ~ 
§ daşfarına ısh ·abına ortak § 
~ olmak her şeyden evvel ~ 
E hepimize cıüşen vatandaş- ; 
E lık borcudl r Bu vaz ifeyi § 
E yerine g~ t irmek ıçın sİie ~ 
§ hiç bir teklifte bu'unnıı · g 
E yoruz. Yalnız alil anızı ~ s göstermel:: için ne· ver m<! k ~ 
§ lazı .nsa bunu kendi elio.zle ~ 
~ Kızalaya vermenizi diler ve ~ 
: saygılarımızı sunarız . ~ 
- C H.P. Başkanı § 
: İlbay F. Güleç = = 111111111111111111111111111111111111111111il1il11 Iİİ 

Kral Zo2onun 
Düğünü 

KRAL ZOGO 

Tiran, 25 (A.A) - Kral 
Zogonun kontes Apponyi ile 

izdivacı şenlikleri bugün 
başlamiş olup üç gün devam 

edecektir. Diln akşamdan itiba· 
ren Krahn sarayında Başve-

kilin, hükumet erkanının ve 
mülki ve askeri ricalin buzu· 

rile bir kabul resmi yapılmış· 
tır. Saat 23 de Kral ile be-

yaz bir rop giymiş olan ve 
pırlatadan bir taç bulunan 

müstakbel Kraliçe salona 
dahil olmuılardır. 

izdivacın tesidi merasimi 
bnsusi ve samimi mahiyette 
olacaktır. 

Bövle Adamlarda Oluyormuş ? 
Utanmak ve sıkılmak bir meziyettir. Bunu yalnız ablak i 1leriode kullanmak şartile. Yok

sa hakkını aramak ve bir vazifenin ifası hususunda istimal etmemek de doğru değildildir. 
Şu a§ıığıdaki vak'a Fransada cereyan ediyor : 

Gayet şık giyinen, dili düzgün, bilgisi yerinde açıkcası kibar geçinen centilmen kıyafette 
bir serseriyi ele geçiren zabıta heyeti kendisine soruyor : 

- Bu yaptığınız kepazelik nedir ? Bak şu kılığınıza bunları yaparken hiç sılkımadıoız mı? 
Kibarlık tavur ve kıyafetini bir maske şeklinde harici hüviyetine geçirmiş olan serseri, 

yükıek bir sösyete de çalım satan bir kont gibi vaziyet alarak, gözlüğünün camını ipekli 
mendilile sildikten ve dudaklarına mutad olan müstehzi ve bu suali nasıl bana sormak ce· 
ıaretinde bulunuyorsunuz ? Gibi acaib bir tavırla bakarak şu sözleri söylemiştir. 

- Bu kadar merasime ve ayni zamanda heyecana ne lüzum var monşer, hırsızlıktan, 
sahtekarlıktan, dolandırmcılıktan henüz bir kaç tane sabıkam ve mahkumiyetim vardır ! ! 
Ne olur sanki bu kadarcık kusur yalnız bende mi? 

Bu hayasız serseriyi isticvap eden zabıta heyeti hayretler i~inde kalıyorlar ve birbirleri
nin yüzlerine baktıktan sonra gülmekten başka bir söz bulamıyorlar. 

Sen de ey okuyucum kepazeliğin bu derecesine: 

- --..--

Ankara 25 (A.A) - Da· 
biliye Vekili ve Parti genel 
sekreteri B. Şükrü Kaya, 
Kırşehir ıelzelesi münasebe-

tile umumi müfettişli klere, 
valiliklere ve parti teşkilatı· 
na aşağıdaki tamimi gönder· 
miştlr: 

"Vatanın her bucağından 
ve halkımızden hükumete ve 
partiye Kuşehir ve Y ozgad 
köylerinin uğradığı acıya işti· 
rak telgrafları gelmektedir, 
"Hepimiz birimiz için,, diyen 

milli şiarımızın bu yüksek 
tahassüs ve tezahürvnü şük
ranla karşılaşırken zara· 
ra uğruyan vatandaşlar· 

rımızın ihtiyaçlarına yardım 

olmak üzere her tarafta ken· 
diliğ'inden alınan teşebbüs
lerle toplanmakta olan iane
lerin Kızılay merkezine gön
derilmek üzere mahallin Kı· 
zılay şubelerine verilmesini 
de rica ederim. 

Her felaket ve kazalarda 
- Sonu 4 üncüde -

Ankara şampiyor.u Harbi
ye takımı Cuma akşamı şeb· 
rimize gelecek ve iki maç 
y.; pacaktır. Ankara şampi· 
yonuoun şehrimizde yapa· 
cağı meçlar a büyük bir ehem
mi yet veriliyor. Genç Har
biyeliler hmirde hararetle 
karşılanacaklardır . 

.~,._ __ 
kirdailı 

Kara ı\liyi tuşla yeı.di 

~--------------~~--E:::3------__,....,.... __________ ~ 

B. M. Meclisinde 
Zelzeleden zarar ~Örenler ha 
kındaki kanun kabul edildi 

-
İstanbul, (Hususi) - Te

kirdağlı • Kara Ali iddialı 
güreşi çok lheyeca lı oldu .• 
Tekirdağlı, Kı r _. Aliyi ikinci 
devrenin bitmesine bir da· 
kika kala ve 29 uncu ~alii· 
kada tuşla yendi. 

Ankara 26 (Hususi) - ı sinin menolunması hakkın· 
Dün toplanan Büyük Millet daki teklifin ilk müzakeresi 
Meclisinde lımir otomatik yapılmıştır. 

telefon şirketi tesisatının sa· Zelzeleden zarar gör.enle· 
tın ahnması hakkındaki an· re yapılacak yardım ve · zel· 
)aşma müzakere ve kabul zele mıntakasında acele fa· 

J .... ... ... ~... ~ ... ..... . ... ...,.. ... -

hakkındaki teklif okunmuı 
ve Dahiliye Vekili tarafio· 
dan izahat verildikten sonra 
kanun kabul olunmuıtur. ~J 

edilmiş, çocukların umumi mirat ve inşaat yapılarak 
ıg. 

Habeş impara
toru nedi) or? 

Paris 26 (Radyo) - Ha· 
beş impar toruna maaş bağ· 
lanma rivayeti üzerine Ha· 
beş krah gazetecilere gön· 
derdiği bir mektupta sada· 
kay ihtiy cı olmndığını ve 
gazetelerin yazdığı gibi kral 
ve meosubinin daha evleri· 
ni !atacak kadar parasız 
olduklarını tekzip etmekle 
beraber : "Gllo gelecek bu 
·si kahramanca halle başvu-

evsiz k lanla ev verilmesi 
siaema ve tiyatrolara girme· 

Malzemei inşaiyeci Hasan Özçelikay 
Tüccar Bohor Koheo 
Güzelyalı otobüsleri nam1na Hüseyin 
Avukat Ekrem Uray 
Yün mensuc t Türk Anoaim şirketi 

" " n pamukların dikilmesi için 
lzmir ha valisi taksi şoförleri 
Karşıya kahlar 
Yardım ve karde~lik cemiyeti 

Yekun 

Lira 
10 
25 
8 
5 

1000 
100 
200 
470 

50 
1868 

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

Minnet Ve Şükranlarımız 
Karşıyaka Sıtn1a ve Sivrisinek ınücadele 

reisinin verdikleri izahat ve notlar 

75 

75 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin Manisa mıatakuı 
sıtma mücadele heyeti reisi kıymetli ve çalışkan doktorlan· 
mııdan bay Şevket Ôğe ile görüştük, Karşıyakada yapılu 
sıtma ve sivrisinek mücadelesi hakkında kendilerinden bazı 
iznbat istedik. Şahsen de sevimli ve son derece nazik olaa 
doktorumuz bize aşağıdaki notları lütfettiler ve mesaileri 
hakkında izahat verdiler. Biz de hallumızı tenvir etmek ve 
bu hususta gerek mektup ve gerek telefonla sorulan ve 
geçen günkü nüshamızda da bir okuyucumuıun yazdıiı 
mektuba cevap verm;ş olmak için aldığımız malümatı der· 
cediyoruz. Bay doktor diyorlar ki: 



Sahife 2 C llalkın Sul 1 

ammam1aamm1111a:aaa amma-, ·ııDONYA.DA 
SiY ASET VE ADALETi iLEI Doktorun Nasihatlerı NELER 

Türk Dünyasının En Yüce Hakan~ = Gözün Karası OLUYOR? 
~r.ıw:ıi~~illülınn~~ilıuı••]if'l'"u'1 jll-.q'11t'!l üzerinde Beyaz Leke · 
a;::ı.:;..t.:Wl:lll ıuihıLJc.;Jı.J~l.ıl ~.:.dl.Ulll Oalıa evvel, gözün saat Kravat ve Yakalığa 
H Ay AT v E K A H R 1 M A N L 1 K L A R 1 E cam~ şe~lindeki şeffaf . kı~- karşı isyan ----------------------11 mı uzer1nde her hangı bır 

Tarihi Tefrika Yazan: H. TiirkekuıE iltihap olduğu vakit peyda Bütlln diinyada yavaş ya· 
mama.. - 7 - EllSEAB olan beyaz noktadan bah· vaı kravat ve yakalıklar• 

6000 k• • • J 1 k t• ı setmiştik. Ve ekseriyetle karşı bir isyan baş göster• 
IQIDID o anca uvve 1 e mektedir. lngiltere ve Ame-'l:' 1 lenfatik, zayif, kansız ço· 

rikanın şık muhitlerinde tekbir getirmesi da~ları inletti c~kl~.rda ~U~Un g.?rüldüğü· kravat hele yakalığın pek 
"' llU soylemıştık. Gozde be- çirkin, mantıksız selim zevk· 

Arapların ansızın gelip ka- lence başladı. Altı bin kişi yaz lekeler peyda olması di lerini bozan bir nevi giyin-
lelerini koşatmalar1 üzerine bir ağızdan olanca kuvvetle· ğer sebeplerden de ileri ge- me vasıtası olarak telakki 
Hintliler kale içine çektikleri rile tekbir getirdiler. lir. Mesela şiddetli ve teda- edildiği görülmektedir. 
zaman ileri gelenler büyük Her taraf inledi. Dival ka· vi edilmemiş bir trahom da Bundan böyle, düz, rahat 

' bir kurultay yapmışlar, şehrin lesindekiler bu tezahürat karniyede ihtilat yapar ve yakala gömleklerle kravatsız, 
vali ve kumandanı da bu üzerine kale dıvarları üzerine orasını, hatta bazen kamilen gezmek ve bir boyuo atkı· 
mecliste bulunmuş, uzun uza- doldular. Arapların bu şen- beyaz bir perde şeklinde sile, bu 'gibi teküllüflerden 
diye görüşmüşler, din papas· liklerini ve çılgınca bağuma· örter, hasta görmez olur. kurtulmak imkanının bulu· 
la11 müdafaa edilmemesini Jarını anhyamadılar, papaıdar Bundan başka vuku bulan nacağı anlaşılmaktadır. 
ve vişnonua kendilerini mu- geri dönmek karar1ndan do· tromatik 1 arizalar, mesela; Japonlar Bakladan 
hafaıa edeceğini, [ Vişao layi ask~rlerin sevindiklerine gözün içine batan bir çöp, İpek Çıkarnıag'-' a 

1 Hintliler nazarında en büyük hükmettiklerinden balkın be· bir sopa, bir çakı veyahud 
mabuttur.] Ve kale bercinde yecanını ve korkusunu tes- bıçak darbesi, çivi darbesi Başladılar ... 
sallanan bayrak onun gölge- kin etmek için yer yer do- gibi birçok tromatik sebeb· Meşhur Japon kimyager· 

! si bulunduğunu, o bayrak laşhlar. Fakat halk bu fev- ler de tabakai karinede ilti- !erinden Rypohei İnuye Sun'i 
yere düımedikçe hiç bir ıey kalade hareketten çok ürk- hap yapar ve hatta karine· ipek imali tarzında pek 
olmiyacağını, düşmanların bir tüler. yi yırtar. O zaman iş daha büyük bir inkılab vücude 
gün geldikleri yere dönecek· Kalede yalnız Arap taciri- ziyade ehemmiyet ve tehli· getirm iştir. Son seneler için· 
lerini ileri sürmilşler!, Halk nin evinden başka hiç bir ke kesbeder. Göz, adeta de sun'i ipek bir çok mad· 
cahil vali ve kumandanlar yerde kalp rahatı yoktu, hiç akar. Bunuo tedavisi kabil· delerden çıkarılmaia başlan· 
ömürleri müddetince harp kimse bu kaynaşmanın aslı- dir. Tekrar düzelebilir. fa· dı. ltı,lyadao. koyun sntün· 

ı nedir bilmiyen saf ve ahmak rıı bilmiyordu. Arap.• orduJu k ı h d h ı den; Almanyada bazı ba· 
at yıı tı an sa a • usu e lıklardan mükemmel surette 

a adamlar olduklarından pa- şenlik yaparken Hintliler ga- ı b z ş ı'd qeklindeki 
ge en eya er Y sun'i ipek yapılm~ktad1r. Bu 

pasların bu garip itikatlarına rip bir hissin esiri olarak k f t daimi kalır ve gö 
aldanarak müdafaa etmeme· sabaha kadar sıkıntı ve en· esa e k ı · ~ Japon kimyakeri ise sun'i 

zün görme abi iyetinı ço ipeği soja baklasından çı-
ie ve neticeyi beklemeğe dişe içinde geceyi geçirdiler. azaltır. Bu mevzuya yıuın da karmakted1r. icadının işe ya· 

s karar vermiı olduklarını, (Arkası var) devam edeceğiz. rayacağına çok emin bulu· 
Arap tacir ve oğlu anlatınca -·--- oo nan Bay lnuye çıkarmış ol· 
hepsi bu tuhaf zihniyete gü- Vaktini Okullarda duğu ipeklerden kendine 
lerek o geceyi gene hoş ve yirmi beş kat elbise yaptır-
soh betle geçirdiler, sabaha Geçirmeden imtihanlar mıştır. 
karşı veda ederek ayrıldılar, işin dikkate değer bir ci· 

Bahçenize yeni hayat, seb· ilk k il d ı b k gün doğmadan keçi yolun- o u ar a ta a eye a- beti vardır. Bakladan ipek 
d kt 1 Ö"I d .. ze, hububat ve meyva mah· naat notu bir mayısta itiba- k an çı ı ar ve g eye ogru sullerinizi ber.,ketli ve meb- çıkarılması Japonyada pe 

a karatgihlarıoa geldiler. ren verilmeğe başlanacak ve fena bir tesir yapmıştır. ipek zul yetiştirmek istiyorsanız 
Mehmet Kasım, hemen tatil bir Hazirandan itibaren amilleri bu icad sayesinde dünyaca meşhur 

r arkadaşlunıı çağırdı, sağ ve başhyacaktır. llk mekt~plerin ipek fiatının hiçe düşeceğin· 
E salim gelenlerin gözlerinden Rus Kinıyevi beşinci sınıfların imtihanı bir den ko.kmaktadırlar. 

ve alınlarından öpüldü, he- Gübrelerini Hazirandan 12 Hazirana ka· Transilvanyada Garip 
n men bir meclis kuruldu, bü· Bir an önce Gazi Bulva- dar, Oıta okullarda Hazira· Bir E~ lenme merasin1i 

tiin vaziyet öğrenildi. · rında (18)numarada A. Akım- nın beşinden itibaren, Lise· 
Hintlilerin budalalıklarına sar ve C. A. İkizler ticaret- lerde, Lise bitirme imtiban-

bir hayli gülündükten sonra hanesindıen arayıp alınız. Ala- lar1 talimatname hükümlerine 
Kasım ilk önce şu suretle cıklara son on beş gün için göre 28 Mayısta başhyacak 
söze başladı: çok büyük bir tenzilat yapı- ve 12 Haziranda bitirilerek 

_ Ey kardaşlar, zafır gü· lacaktır. 6-1 bundan sonra olğunluk im· 
neşi doğmuştor. tihanlarına girilecektir. 

b Orduya müjde verdik. iki E G E Kültür Bakanlığı ikinci 
r gündür erzak ta bitmişti, bir T k • yazılı yoklamayı hükfımsüz 
r az sıkıntı çektiler, mamafi a s ı addettiği için talebe birinci 
i yarın kaleye gireceğiz ve is· yazılar yoklama ile öğretme-
, tedikleri saadete kavuşaca· menin mayıs ayında verece· 

ğız. Bu gece fevkalade şen- T ) 3 2 7 O ği kanakat notunun vasatisi 
likler yapılsın, her tarafta e • ile geçecektir. Kanaat no· 

En lüks son model taksi tunda azami 3 numara almak 
ateşler yakılsın yat&1 nama- otomobil ve otobüs ihtiyecı· 
.zından sonıa burada dualar ·· Ü mecburiyeti olduğundan ka-

nızı GECE GUND Z derhal naat notunda bir ve iki alan 
yapılsın, (beytülmal eminine temin eder. Necmettin ki 
dönerek) ıizde bu akşam :~~!;d:v:: 1::1r::z~isı::ın~: 
yapılacak dini ayından sonra Kı•ralık Ev ta kalacaktır. Kanaat notunaskere para dağıtın. Ondan 

k da 3 numaradan yüksek ve sonra bütün kıtaları çadır Bayraklıda Mizan so ağın-
3 numara alırsa evvelki notla etrafına toplayın, meşaleler da (8) numaralı yedi odalı, 

k f vasati 5 alınacak ve beş yakılsın, kendilerine diyecek· balkonlu bahçeli ve ço e· 
lerim vardır. rahlı bir ev kiraya verile· numara tuttuğu takdirde 

Kumandanlar, büyük bir cektir. Taliplerin Keçeciler- sınıfı geçebilecektir. Öğret-
d (s d il h f d') k menler kanaat notunu ver· surur içinde yerlerine dön· e a u a e en ı so a-

düler, bu müjde haberi her ğında (22) n&Jmaralı gazozcu meğe yakında başhyacak-
tarafa yayılınca çılgın bir eğ· Salih ustaya müracatları. lardır. 

Transilvanyanın Gena ka· 
sahasında evlene'cek kızlar, 
her temmuzun on yedisinde 
beraberlerine drahoma eşya-
larını ve aile büyilklerini a· 
larak kasabanın meydanh
ğmda toplanır ve kendileri
ni müstakbel namzedlere ar
zederler. Evlenecek deJikan
hlar da sıra teşkil eden kız· 
ların önünden geçerek gü
neş batıncaya kadar müs-
takbel eşlerini seçerler, er
tesi gün, seçimlerin neticesi 
muazzam bir nişan ziyafeti 
ile tes'id edilir. 
-~cu:. ~~ 

• 
Izmir halkına 

müjde! 
Bir senedenberi kıt palı bu· 

lunan Kemeraltında nezafe· 
tile meşhur Veysel hamamını 
aç.hm. En nefis takımlarla 
modern ve asri bir şekle 
koydum teşrif buyuracak 
muhterem müşterilerimi mem· 
nuu edeceğimi vad eylerim. 

-14 - YAZAN: Gönül Emr 

Yanık \Vlustafavı vanımızd 
delikanlılar da bireı •• 

ıroren 

ikişer etrafımızı aldılar 
Baktım, yanık Mustafa ıe· rini alıyorum Mustafaya, c 

vimli denecek kadar sıcak di. Hoş kız da Mustafaı 
kanlı bir gençti, yüzü gülüm· sesine aşık olmuş ya. .. 
siyordu. Mus.t~faya wbakt~m.: so~ 

- Hoş geldin Mustafa, gözlerının ışıgı yuzune vı 

dedim, şöyle yanıma geti· muştu. . 
· - loşaallah babbyar ol 
rın. 

- Burası iyi beyim.. Sen sunuz. Haydi bu güzel 
rahatsız olma, dedi. berin şerefine bize adın 
Fakat ısrar ettim, karşımda bi yanık bir türkü çağır. 

oturttular, konuşmağa baş· Dedim. Mustafa: 
ladık: - Sağol, bey, dedi. T 

- Mustafa, saz çalmasını rı senin de muradını ver 
biliyor musun? Ve kulaklarımızı okş 

- Bilmiyorum emme öğ· rak kalbimize dökülen 
reneceğim. yecanlı sesile, türküsünü 

- Neden şimdiye kadar ğırmağa başladı: 
öğrenmedin? Keten gömleğin yanı, 

- Elimiz değmedi de on· Yavrum canımın canı. 

d Dilden seven çok olur an .. 
Demin muhtar, sesinin çok Kalbten seveni tanı. 

güzel olduğunu söyledi. Sen· 
den birkaç türkü isterim. 

- Bizim türküler ne ola· 
cak beyim.. Hepsi uydurma 
şeyler. 

....:. Öyle deme Mustafa!. 
Ben, köy türkülerinin ço1' 
içli ve candan olduğunu bi • 
lenlerdenim. Bunları bana 
söyleme .. 

Muhtar söıe karıştı: 
- Haydi Mustafa, beyi 

üzme de bir türkü çağu !. 
Y rnık Mustafanın yanımı· 

za geldiğini gören delikanlı· 
lar etrafımızı çevirmişlerdi. 
İçlerinden bir çoğu: 

- Haydi Yanık Mustafa 
göster kendini. 

Diye onu heyecana geti · 
riyorlardı. 

Mustafa bir iki öksürdü 
ve aşağıdaki türküyü çağır· 
dı: 

Su gelir akma ile 
Taşlan kakma ile 
insan yare doyar mı 
Uzaktan bakma ile. 

Uzaklar seçilmiyor, 
Gönüldür geçilmiyor, 
Gönül bir top ibrişim 
Doıaşmış açılmıyor. 

Mustafanın sesi hakikaten 
güzeldi. Söylerken insanın 
içine tesir eden bir sıcaklığı 
vardı. 

- Aferin Mustafa, dedim, 
döktürdün. 

Muhtar, gururla: 
- Yamandır bizim oğlan. 

dedi. 
Ve ilave etti: 
- Yakında evereceğim. 

- Ya, dedim, öyle mi? 
- Evet beyim, hem kö-

yün en güze' kızlarından bi-

Su akar bendi bilir, 
Güzeller "fendi biJir, 
Ben yarin kölesiyim 
Satarsa kendi bilir. 

(Arkası v - ... -
Bardak Kull 
makNasılT 
ammümEtt 

Eski insanlar bardak 
lanmaL tan pek haz etme 
di. Hatta, bir sofra 
tek bardakla su veya 1 

, içerlerdi. Bu sebebledir 
On beşinci asırda, ziy 

Jere giden kimselere, s 
şarap içmeden evvel ağ 
rını peçete ile dikkatli 
leri ve bardakta artık b 
mamaları sıkı sakı te 
edilirdi. Ancak on ye 
asır içinde herkes içi 
bardak ayrılmıştır. 
bardak sofraya kodm 
Su istiyene hizmetçi 
tepsi ile su getirir ve 
dağı tekrar alırdı. 
hizmetçinin dalğınlığı Y 
den bardakların bir 
karıştıkları da olurdu. 

Tahtelbahı 
Birinci kordonda es 

faiye kulesi karşısında 

}erinin bolluğu, içkileri 
mizliği ve ucuzluğu ve 
hassa ciğerleri yıkayan 
f ezin temiz ve saf 
ile bütün Izmirin bild' 

sevdiği bu gazino ye 
açılmıştır. Bir giden bi 
oradan ayrılamaz. 

Elhamra Tel. 
2573 

*****~~~**~*******~ f TA Y YJA R E sineması TE~~~PN ~ = BUGÜN Türkçe sözlü Türk Opereti_= 

Çaylak muvaffak 
olmuştur 

lzmirde diyebilirim ki üç nüfuslu bir ha
nede hemen hemen bir aşçı tedarik etmek 

Dağları dumana ovalan ateşe boğaol 
köyleıi emrine esir eden kahramanlar 

Hudud Kahvesi 
idaresinde Milli Kütüphane sinemaıı fC A )t 

• ---8-U_G_O-. ~N-ik_i_ş_a_h_e-se;...r_f_il_m_bı-.r-de-n--·ı ~ rşın ~ 

BORA ~ ~ 
FRANSIZCA SÖZLÜ senenin en bilyük filmi . ~ JI Aa la lan. H 
Cbarles Boy er • Mich•le:Morgan J.L. Barrault : 19' J 1 . )f 

Zenda Mahkômları +c Türkçe şarkılar alatürka rakslar ,. 
Ronald Colman - Madeleine Carroll Ayrıca: Paramunt jurnal M 
Ayrıca: FOKS JURNAL Ve Renkli Miki M 

t 

zarureti vardı. Bu hususu nazarı itibare ala· 
rak lokantamızdan evlere kadar çeşit ye• 
meklerimizden mahiye yil'mi lira mukabilin
de göndermeğe bundan üç sene evvel baş· 
lamıştık bugüne kadar bizi takdir eden 
muhterem müşterilerimizi bir kat daha mem· 
nun etmek iç.in teşkilahmızı artırdık gayemiz: 
Yalnız para kazanmak değil muhitte bir 
ihtiyaç olan yemekçiliği yükseltmektir. 

Eski Süleyman bugünkü lzmir 

Çinin gizli sefahat evlerinin iç.yüzünü 
teren, kan kaynatan, sinir geren, k 

çarptıran şaheserler şaheseri 

YOŞİV ARA 
1 Reukli Miki, Türkçe foks jurnal. 

1 
Hudud Kahramanı 

5 f ı im 26 kısım 
Hepsi busıünden itibaren LALE sinema -- - .......... --
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'Halkevinin Dör.düncü Resim Sergisinde Te~hir Edilen Kıy-! 
metli Resimlerin Listesi Ve Değerli Ressamlarının isimleri 

Celal Üzer 
Kız öfretmen okulu resim 

öğretmemi: 

Portre, Atatürk, portre, 
Hakkı Baha Pars, Kermes, 
Poıtrem, eski ev, Bursa, ~ö· 
nıürclllar çarıııı, Kızlarağası 
hını, çarııda akıam, ay ışı· 
tında Meriç, 

Cemil Uçman 
Damlacık No. 98 : 
Knçnk menderes nehri, 

Antalya sahillerinden bir 
parça, Karadenizde bir fır

tına Ticaret mektebi, Köy 
hı yatı, 

Hamit 
Y olbedasteni No. 17 : 
Bir milJet böyle ldoğdu, 

harp döniiıü, kızılay, çeıme· 
~ başı, 

İlhami Dalman 
Karataı ve Tilkilik orta 

okulları resim öğretmeni : 
Yavuz dırtnavutu, Kara· 

taı işkelesinin kömürcü ka· 
y,kları, Güzelyılıdan bir grup, 
Üsk6dar harem iskelesi, Ka · 
rat.ı Bay hafız banyoları, 

Karııyakadan gece Jzmire 
bakıf, 

Kadri Atamal 
Erkek ve Kültür liseleri 

resim ağ·retmeni : 
Rumeli hisara, Natürmort, 

lımir körfezi, Kömür kayığı, 
Celil Bayar, paatel Kızlara· 
iası hanı, Portre, füzen, 

. 
·" "-'. ~\;"~ i!'f 

~~·l· ·>r. 
.~ııl~ .. ı~ , ~j 

Scıotler birb rını takıp •dıyar ve h!ı16 ıoboh'cy n ~l 
ta,. bır •uvvaııe •ollo'ıılmeL ıçın bu 16ıım 
olen s6lın loır uy• .. yo b r t~r" lovu,amıyoruz 

l!te burada 1 
\IALIDOL imdadımıza yetişir! .l 
tlnu bir kırı te crube td nıı. Zararı ı ve ~ 
ıınrrltrı llı~.ın ıdıcı olan bu ıl6ç uykuıwzlu{la t 
~0111 unıu1moı bır dev6dır. J 

VALIOOlı damla, t obleı •tHop } 

holınde "" eczanede bulıınwrlf; 
~ 

- L 1 O ·~· .. o ' 
'Jl':Cilloılı.Q::W:E.?ı~ -::.-; ~ l. 

~1111 .. .ıı;;.., • 

~ " ' 

Portre, pastel, 

Kasım Boyar 
Sakarya Okulu karşısında 

resim atölyesi No. 40 
Emekli Binbaıı 

Atatürk, hayalimde Ata
türk, Ankara abidesinden bir 
figür, Ankara kalesi, orman 
yangını, Natürmort,sulu boya, 
Naturmort, kavun, Natür
mort karpuz. 

Manzara sulu boya 

" " " 
" " " 
it " " 

" 
" " " 
it " " 
" " " 

" " 
" " " 
Nazn1i Çekli 
Emekli Binbaşı 

ikinci loönü muharebesi, 
topçu bataryasının mevz~e 
girişi, Yamanlar su taksim 
mahallinden Bornovaya bir 
bakış, Yamanlar su taksim 
mahallinden lzmire bir ba
kış, Beşiktaş iskelesinden 
Sarayburnuna bir bakış, Si· 
lifke, Gök!u, köyde bir bay· 
ram sabahı, Anadoluda bir 
harman, Anadoiuda bir har
man, Bergamada bir pazar 
(Buramlı c~mi), Foça sahili, 
Eski mektep, Bayraklıdan 

Turana bir bakış, Karııyaka 
çocuk yuvası, köylünün ine· 
ğini tedavisi, Karşıyaka Os· 
manpaşa camii (Atatürk an· 
nesinin öz yatağı), Sarıka· 

mıı çamları · kar, n aızara, 
balıklar, balıklar, ştftaliler • 
lzmir şeftalileri, şeftal ilu -

,, ,, Kıyıklar, 

Balıkçı çocuğu, iz mir Kızıl· 

çullu deresi, Anadoluda bir 
harabe, ihtiyar portresi. 
Göztepe, lzmir, Karşıyaka· 

dan Izmire bir bakıı, gece 
mehtap. 

Ragıp Erdem 
Kız öğretmen okulu iş dersi 

öğretmeni 

Bakımevi, Balıkesir, Ş1mh 
köyü, Büyük ada, Asri köy 
evi, Ihca deresi, köprü, salon, 

Hisar camii, portakal, civciv
lor, harman, şadırvan, Kara-
03man oğlu hanı, bir köy 
sokağı, Gülbaae parkı, 

Zeki 
Telefon şirketi işyarlarından 

{Füzen), Antik, Hermes, 
Potre, 
DEKORATiF SANATLAR 

Celal Uzet 
iyonik va10 

Kadri Atama} 
Tarış şarabı (Afiş) 
Kanyak ,, 
Sabun " 

Reşat l{ö ;tenı 
Tecim lisesi resim öğretmeni 
Afiş 

AMATÖRLER KISMI 

Abdullah 
Erkek lisesi öğrenicileri-

den: 
lngiliz 

Portre, 
bahçesi ( Etüt ) , 

Bastinıur '>I 

Sanatlar okulu öğrenici· 

lerinden : 
Portre, ( Füzen ) , 

Poıtre, 

Şahap 

aotik 

Erkek lisesi öğrenicilerin· 

den: 
Etüt, 

lerinden : 
Baş, füzen, etüt, pa1'1, 

Antik, füzen, 

Orhan Kartal 
Karataş orta okul öğreni

cileriaden : 
Etüt, füzen, 

Sevim Akn1en 
Natürmort, 

Sırrı İşlekel 
Karataş orta okul öğreni· 

cilerinden : 
Etüt, parsel, 

Yekta Türkçü 
Bay Necip Türkçünün kızı 
Karşıyaka Boşnak köyün· 

den Çatalkayanın girüoüşü, 

Celil Bayar, Çaydanlık, Bir 
lçift ayakkabı, kitaplar, tuva
lettakımı, saksı ve süzğü 
tenekesi Maden, maden su· 
yu şişesi, oturma odası, ce· 
viz vazo, 

---.ıral!ıt __ _ 

Başkalarını 
Zengin Eden 
Adam 

Bedeli nakdi 
Nisan 28 duhul için elbise, postal 

paluka, bataniye ve sair teferrüat 
ihtiyacınızı askeri numünesine mu
vafık yalını"- Hasan Basri ve şeriki 
r~~clıw~t Gülaylar fabrikasından ıs· 

marlama ueulile temin edersiniz her 
halde ve mutlaka fabrikamıza uğra· 
manız kendi menfaahoızın iktiza
sındandır. 

26 NiSAN 

efradına 

O OKiTO R 
Salih Sonad 

Cild, Saç ve "Zührevi hastalıklar müttbassısı 
ikinci Beyler sokak No. 81 Her gün öğleden sonra 

Hava şartlarını en hassas ve kat'i 

şekilde tesbit eden LÜFFT = 
Hava matkah BAROMETRE 

DERECE, İGR0~1El'RE 
ile en maruf fabrika mamulab 

Gözlük ve camları 

S. FER i D ~~~~ 
Şifa Eczanesinde 

TOPTAN PERAKENDE 

- -
Filbaşı Türk çamaşır çividi 6 aylık he· 

diycleri geJdi. Hediye kazanan numaralar 
şunlardn: 

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 alıamıyao hediyeler merkeze iade olu-
nur. ] Telefon: 3882 

Bayanlara Müjde: 
Bu senenin envai modelleri 

yazlık panama ipek hasır ve 
sair şapkaları 150 kuruşa 
meşhur Universal şapka fab· 
rikatörü Bay Abbas Azer 
hayatı ucuzlatmak inkilibında 
bir hizmet etmek için bugün
den itibaren satışa başlamıştır 
bu fırsata kaçırmayınız alma· 
sanız dahi bir defa görllnlb:. 

Balcılar 191 T. 3811 
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Kültür 
Müfettişleri 

Kültür Bakanlığı orta ted • 
riaat müfettişleri muhtelif 
Yiliyetlerin teftişlerine baı
lamıılardar. Pazar günü şeh
rimize dört müfettiı gelmiş· 
tir. 8. Besim ve 8. Necmed· 
din dün ıebrimiz okullarında 
teftişlerine baılamışlardar. 

Bir Yaralama 
Ali ve Süleyman adlarında 

iki arkadaı evvelki gece Su· 
•ak vapuruyla Karşıyakadan 
dönerlerken Nazif isminde 
birile kavga etmişlerdir. iki 
auçlu fazlaca sarhoş oldukla
rından Naıifi yaralamışlardır. 
Suçlular yakalanmıştır. 

Karşıyaka 
Halk evi 
Çalışıyor 
Karşıyaka Halkevi çalış

malanna hız vermiştir. Komi· 
teler yavaı, yavaş teşkil et
mektedir Baıkan B. Sabri 
Menteıe oğlunun himmetleri 
pek açık görünmektedir. Ev
•elki Pazar günü, kıymetli 
a•ukatlarımızdan B. Süley· 
man Faikın başkanlığı albn· 
daki ıosyal yardım komitesi 
ve gençlerimiz gayrete gele
rek Oç dört saat içinde zel· 
zele feliketleri için kapıları 
birer, birer dolaımak suretile 
470 lira topladıkları ve bu
nu Akşehir :merkezine gön-
derdikleri sevinçle haber 
ahnmıntır. Varolsun aziz 
gençlerimiz ve hayır seven 
değerli avukatımlz. 

Kasa Hırsızlı2ı 
Çeımede B. Kelimi Erta

nnı elektrik ve un fabrika· 
ııadaki kasasını açmağa te
ıebbüs eden sabıkalılardan 
Zaim oğlu Hasan ve suç or· 
tağı Ali yakalanmıı ve Ad
liyeye •erilmiıtir. 

Yapı Limitet 
Şirketi 

Emlak ve Eytam Bankası 
yllz bin lirahk sermayeli Em· 
lak Bank Yapı Limitet Şir~ 
keh kurmağa karar vermiı· 
tir. Bu şirket vatandaılara 
paraları yavaş yavaş öden· 
mek ıuretile ev yapacaklar. 

Şehrin temiz
lik işi 

Şehrin muhtelif yerlerinde 
bir çok batakhklar Belediye 
temizlik işleri tarafından dol
durulmuştur. Ayni zamanda 
ıebrin temizlik işine çok 
dikkat edildiği memnuniyet
le görülmektedir. 

Bay İhsan 
Menemen kazası Jandarma 

bölük kumandanlığına tayin 
edilen kıymetli Jandarma 
subaylarımızdan Ihsan vazi
fesine başlamıştır. 

Borsa bütçesi 
Borsanın 938 yılı bütçesi 

bugün ticaret odası mecli· 
ıinde müzakere edilecek ve 
tasdik için lkUsad Vekile· 
tine gönderilecektir. 

( llalba Sal ) 

Feci Bir Tren Kazası 
Parls, 25 (Radyo) - Lizyö ıehrini ttvaf etmeğe giden "Hacaları,, nakleden bir tren 

Bordo - Baris ekspresi tarafından ezilerek parçalanmış ve 10 metre kadar ıürilklenmittir. 
6 ölü ve 10 yarala vardır. 

Felaket mıntaksında tekrar 8 defa zelzele oldu 
Ankara 26 (Hususi) - Dün zelzele mıntakasında sekiz deh yer sarsıntısı hafif surette 

hissedilmiştir. 
Büyük sarsıntı 57 vilayetten 19 vilayette hissedilmiş ve 33 vilayette hissedilmemiş ve 5 

vilayette de tahribat yapmıştır. Zarar gören vilayetlerimiz Karşehir, Yozgad, Kayıeri, An· 
kara, Niğdedir.~ 

lsoanya Kralı Olmak Istivor 
Roma 24 (Radyo) - ltalyada oturan lıpanya prensi Don Huan, Franko hllkfımetine 

yazdığı bir mektupta kendisinin ispanya krallığına namzed olduğunu bildirmiştir. 

Kadınlar yeraltı madenlerinde çalışacaklar 
Cenevre 26 (A.A)- Beynelmilel konferans tarafından kabul edilmiş olan kadınların yer 

eJtı maden ocaklarında çalıştırılmasına aid mukavele Türk hükumetince tasdik edilerek 
Milletler Cemiyeti umumi katipliğine daimi Türk delegesi tarafından tevdi edilmiştir. 

Akdeniz Kıvılarında İlerliyorlar 
Roma 27 (Radyo)- Frankistler Akdeniz kıyılarında ilerlemektedirler. Dün gene Akde

niz sahilinde cümhuriyetçiler iki kasabayı daha terkederek çekilmişlerdir. 
•• 

Çinliler Uç Mevki Aldılar 
Londra 26 - Şanghaydan gelen bir haberde Çinlilerin ıon zaferlerinden ıonra şimalde 

Hi-Sien istikametinde ilerlemeğe başlamışlıu ve Şan; viJiyetinde de üç mevki ele geçir
meğe muvaffak olmu,lardar. 

------------· ---OO••"'OO ----·----------

Bir eşek 
Pazarı altüst etti 
Sarayköy (Husust)-Pa:ıar 

yerinde bir eıeğin ürkerek 
dört nala kalkmaıı ve önn
ne çıkanı çiinemesi beş ki
şinin yaralanmasına sebebi
yet vermiştir. Y arahlardan 
ikisi kadındır. Bunlardan 
Acıdere köyünden Rıza, De
nizli memleket hastahaneıi· 

ne kaldmlmıştar. 
Etek, yeni sahibi üzerinde 

köye doğru giderken oto· 
mobilden ürkmüş ve semeri
ni yularını koparıp sahibini 
yere fırlatmış; pazarın kala
balığına dört nala dalmıştır. 

Merkebin alhnda kalarak 
yaralananlar Fatma, . Ayşe 
ismindeki kadınlarla, Mitat 
ve Kazım oğlu Mehmettir. 
Hastaneye ıevkedilen Rıza· 
nın yaralan ağırdır. 

Tavin 
lzmir Evkaf mümeyyiz ve 

muhasebeci B. Niyazi Arka 
Kadıköy vakıflar mümeyyiz· 
liğine, Ankara mümeyyizi B. 
Nazmi lzmir Evkaf muhase· 
beciliğine tayin edilmişlerdir. ...-..-

Dahilive vekili 
min bevanatı 

- Baştarafı 1 incide -
olduğu gibi Kızılay genel 
merkezinin bu defa da bü· 
tün teşkilatını seferber ede
rek felaketzedelerin imda
dına koştuğunu teşekkürlerle 
arıederim." ----· .. ·--.--
Yanmıyan 
Ağaç 
Amerikada Almis Ruhla 

adh bir ağaç vardır ki yan
maz. Amerikan orman ida· 
re1i, büyük orman yangınla
rına mini olmak için, büyük 
ağaçların arasına bu ağaçları 
dikerek perde germekte ve 
böylece muazzam yangınların 
önüne geçmektedir. 

ı Şeyh Furhanın karılarile öuüş
mesi şüpeli görüldü 

Yafa 24 - Şimali Filistin· ı karşılamışlardır. 
deki Arap tedhişçilerinin Zira bir arap şeyhinin ya· 
reisi olan Şeyh Farhanın in- hancı zındancılar önünde 
giliz divanıbarbında idama böyle bir jestte bulunmasına 
mahk fım olduğu malümdur. ihtimal ver~iy?rlardı. K~d~n-
F b 'd d'I :.1 • lar derhal ıshcvap edıldık· er an ı am e ı meıoen ev· 

1 d .. t k ·ı b' d f ten sonra kadınların dudak-ve or arısı ı e ır e a 
ları ar111nda getirdikleri haş· 

görüşmeyi istemiştir. Kadın· 

lar askeri makamahn müsa· 
adesi üı:erine hapishaneye 
gelmişler. Ve Fer hanla ku· 

caklaşmışlardır. Z1ndancılar 
mahkumun karılarını dudak
larından öpmesini şüpheyle 

başları Farbanın ağzına bı
raktıklara anlaşılmıştır. Mak
satlara kocalarını kendinden 
geçecek kadar tahrik ederek 
teşçi etmekti. Bu manevra 
Fahranın kurıuna dizilmesine 
mini olmamıştır. 

~~----~~~--··~~~~-~---~-

Yelpaze 
Ne Suretle 
Icad Edildi 

'Bir batıııda üç 
çocuk 

Memleket hastanesinde bu 
gün bir anne üç çocuk bir-

Bugünün kadınları tara- den doğurmuştur. Doktorla-
fındın terkedilen yelpazenin rımızı, anneyi tebrik eder 
ne suretle medeni hayata ve yavrulara uıun ömürlerle 
girmiş olduğunu biliyormu· mes'ut günler dileriz. • 

ıunuz? Bilmiyorsanız haber icio maskeıini yüzüne doğ· 
verelim : Yelpaze, ilk defa ru sallar ve rüzgirlanırdı. 
Çinde icad edilmiştir. Kan· Yelpaze yapmak fikri onun 
si adla güzel bir Çin kızı, bu hareketinden mülhem ol-
sıcak havalarda ıerinlemek muştur . 
ooı>ooooooooooooooooooooooaıooooooooooooooooooooooooo 

• 

Son Telgrafların Hulasası: 
~-~~-~~~~~++••~~~~~-~-~ 

lstanbul gazetecileri, dün Başvekil 8. Celal Bayar şerefi
ne bir ziyafet vermişlerdir. Ziyafet esnasında Başvekil, wem· 
leket dahilinde müçtemi ve münferid seyahad ederek gör· 
düklerini yazmak tavsiyesinde bulunmuştur. 

§ lngilizlerin meşhur Brentfort takımı, Türkiye futbol ta· 
kımlarile müsabakalar yapmak için memleketimize gelmek 
istediğini bildirmiştir. 

§ Apolond gölünün bir kanal açalmak ıuretile Marmara 
denizine akıtılması dütünülmektedir. Bu suretle göl ortadan 
kalkacak, mühim mıktarda boş· arazi alde edilecektir. 

§ Hor Belisa Fransız ricalile konuştuktan sonra Londraya 
göndü. 

§ ltalya, Fransa müzakereleri, Kont Ciınonun Tirana 
hareketi dolayisile muvakkaten durdu. 

§ lngilterede kadın tayyareciler askerliğe geçmek isti· 
yorJar. Yüz kadının müracaatı tetkik edilmege başlandı. 

§ Almanya hükumeti, Romanyaya bir muhtıra vermiş ve 
mübadele suretile petrol verilmesini istemiştir. 

§ Estonyada yapılmakta olan Avrupa Greko • Rumen 
güreş şampiyonası müsabakalaranda Hüseyin, Yaşar, Yuıuf 

Arslan, ve Mersinli Ahmet yenildiler. 

26 NiSAN 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

1 - Kapıların arkasına ıey değildir. 
a11lan cedv~llere işaret edi- Biz esaslı olarak bu yazi-
len rakamlar, halkımızın an· feyi üzerimize aldık ve ıo· 
lıamasına mahsus değildir, o nuna kadar da uğraıacak ve 
hakikaten ıifreye benziyen müıbet neticeler elde edece· 
iıaretler mtlcadele reisi ııfa- ğiz. Karşıyakanın sinek kay· 
tile benim ve ıube doktoru nakları evlerdeki kuyu, havus, 
arkada,larımın kontrol ede- su birikintilerinden ziyade 
bilmesine ve on günde bir Bostanla arkasında bulunan 
yapılan işlerin tetkikine mah- bahçelerin arkalarıdır. Bu 
sustur. mel'un sinekler aııl buradaki 

2 - Dökülen motorin ta- çukurlarda ve arıklarda ye· 
mamile parasızdır ve hükfi- tişiyor ve ıonra lzmirin de· 
metimiz tarafından parası vamlı rüzgarlarından bulunan 
temin edilmiştir. nim' bab dedikleri inbat rllr.· 

Halkımızdan bir para alı- garının önüne katılarak Kar-
namaz ve ahomıyacakbr. şıyaka mahallelerine geliyor-

3 - Mücadele sahamız Jar ve halkımızı rahatsız edi-
Bayrakhdan Bostanlıya kadar yorlar. 
12 kilometredir. Bu mınta- Bu semtteki bahçe sahip-
kada ne kadar kuyu, havuz, leri ııkı kontrol altına aba-
arık, su dolu çukur varsa mıştır. Bahçelerdeki arakla· 
hepsi birer, birer gezilerek rını ve çukurlarını temizle· 
tcsbit ve işaret edilmiş ve mi yenlerden ağar ceza alına· 
bir cetveli yapılarak müca· cak ve hem de umumun ra· 
dele memurlarına verilmiş ve batının ve sıhhabnın bozul-
beş müsavi kısma aynlmışhr. masana sebeb oldukları için 
Her memura bu suretle 950 kendileri hakkında da kanu· 
şer ev, kuyu, havuz ve saire ni takibat yapılacaktır. Bun· 
esabet etmektedir. dan başka Karşıyakanın ti"' 

İlmi surette tesbit edildi- mai tarafında açılmış olan 
gine göre sineklerin sürfe- bazı taş ocakları arasındaki 
lerden yetişip çakması on gölcüklere de muntazaman 
günde olduğundan bu yer- motorin döktürülmektedir. 
ler her on günde bir ilaçla· Sayın Karşıyakalılar ve yurd· 
nacaktır. Bu ameliyat ve dö· daşlar emin olsunlar ki cüm· 
külcn ilaçlar parasızdır. Ay, buriyet hükumetimiz ve onun 
seae değU, sivrisineklerin bu memurları olan bizler, veri• 
ha validen kökü kesilinciye len vazifeleri hak kile yap-
ve bir tane kalmayıncaya mağa ve vatandaşların her 
kadar devam edecektir. suretle istirahat ve ıaadet· 

4 - (H.Z.) imzalı vatan- lerini temine uğraşıyoruı. 
daşan geçenlerde gazetenize Kendilerinden bekledij'imiz 
yazdığı mektupta biraz ağır- ve istediğimiz yapılan feda· 
ca bulduğum ve gene bir kirlıkları takdir etmek ve 
ywddaşıb samimiyetine ba· bizlerin çalışmalarına vo vic· 
ğışlamak zorunda kaldığım, dani hareketlcıine ve hük6 · 
11nlataya zeytinyağı gezdi· metin şefkat ve koruyuculu-
rir,, gibi tabirine gelince: ğuna itimad ve emniyet göı· 

Bu maktar motorinin ser· termeleridir. 
pilmesi indi mütaleaya müs· Aziz doktorumuzun bu iza· 
tenid değil, ancak ilmin ve hatlarına teşekkür ettik ve 
mühhassısların tecrübesi ne· kendilerinden ayrıldık. Hal· 
ticesi beher metre murabbına kımızın refah ve saadeti 
40·50 gram dökülmesi lazım uğurunda yapılan bu eylik· 
gelirken biz onu 70-100 gra· lere ve çalışmalara karıı hü-
ma çıkartarak döktürtmek- kfımetimize, sıhhiye bakanlı· 
teyiz, bundan fazlası israflar, ğına ve mücadele heyetine 
geçen yıl haftada birer kilo candan ve yürekten minnet 
dökülmüşse bu miktar tah • ve şükranlarımııa ıunmayı 

minden ve israftan başka bir borç biliriz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Duvar ilanları Talimatnamesi 
Kabul Edildi 

Kabul edilen talimatna· 
meye göre, afişler belediye 
encumeoi tarafından tayin 
edilecek yerlere, masrafı sa
hibine ait olmak üzere uı· 
lacak ve belediyece beher 
metre murabbaından beş 

kurut ücret alınacaktır. Bu 
ücret asgari bir gün içindir. 

Belediyenin daimi ilin yer
lerine talik edilecek daimi 
reklamlar şu suretle ücrete 
tabidir. 

Kağıt, mukavva ve saire 
üzerine yazılan veya yapılan 
resim, yazı ve alametlerden 
beher metre murabbaından 
senevi 25 lira, daha büyük 
ilanlardan sene\•i 50 lira a
hnacakbr. 

ikinci sanıf yerlere asıla
cak ilanlardan senevi 15 li
ra, bir metre murabbaından 
daha büyük olan ilanlardan 
30 lira, ücü:ıcü sınıf yerlere -

asılacak ilanlardan ıenevt 10 
lira, bir metre murabbaından 
büyük ilanlardan 25 lira alı· 
nacaktır. 

Bu ilanların yazma ve ta· 
lık masrafları sahibine ait o
lacakhr. 

Ayni yıl içinde ilin müra· 
derecatının tebdili ayrıca üc· 
rete tabidir. Otobüsler içine 
konulacak ve belediyece ta· 
yin edilecek kıtadaki ilanlar• 
dan haftada 50 kuruş alana· 
caktır. 

Fransada 
Garib Bir Sehlm 

Usulü 
Beşinci asırdan sekizinci 

asra kadar Fransada insan· 
)ar birbirlerini nasıl selimlar 
idi, biliyor musunuz ? Baı· 
}arından bir saç koparıp 

karşııındakine vermek sure
tile. 
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