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KISA VE AÇIK 

Bitlerin Roma Seyahatı 
Hitlerin, Musolininin Berlin ziyaretini iade etmek için 

Romaya iİdişi yalnız Italya Ye Almanyayı değil, bütün ci
lıın ıiyaıt mahfellerini, gazetelerini ve radyo istasyonlarını 
hummalı bir faaliyet denesine soktu. Alman devlet şefinin 
ltalyaya sıidiıi ve ltalyanın ona~ hazırlamakta olduğu çok 
gasterişli kabul, her şeyden önce - bazı rivayet ve tahmin
lerin hilafına olarak • Roaıa - Berlin mihverinin hiç bir su
retle zayifJamadıiını Ye zayiflamıyacağım bütün dünyaya ispat 
etmek içindir. 

Biz, bunu beş altı hıfta evvel yazdığımız küçük bir ma
kalede izaha çahşmıı ve birbirine dayanarak dünyaya mey· 
dan okuyan Mussolinl ve Hitlerin bu siyasetlerinin istinad 
ettiii Roma - Berlin mihverini her oe bahasına olursa ol· 
sun aajlam göstermek .mecburiyetinde bulunduklarını ileri 
ıürmüıtük. Bugün bu siyasal seyahatte yapılacak gösteriler 
hep bu mecburiyetin belirmeie yüı tutmuı delil ve alamet
lerden başka birşey değildir ... 

SIRRI SANLI 

At Koşularının Sonu 

Yarıı ve ıılih encümeni· Şimşek 50 kilo, Güzel Der-
ıaia at koıuları neticelendiii bend 48 kilo ile koşacaktır. 
İtin bu hafta hususi idarenin Üçüncü koşuda Romanı 
beıinci hafta at koşuları ya- 68 kilo, Kumyar 64 kilo, 
pıJacaktır. lavada 60 kilo, Ôzdemir 52 

Pazar giinü yapılacak beı kilo, Veregata 48 ~i'o . Fıor· 
lcoıudon üçü handikap ko· ya 47 kilo ile koşacaktır. 

Dördüncü koşuda Sunenı r 
fQıudur. ikinci koıuda yer 63 kilo, Növis 60 kilo, Oan-
•lacak olan Andrau Budin di 57 kilo, Spring Port 54 
6S kilo, Sada 58 kilo, Mah· kilo, Tumru 52 kilo ile ko · 
llıure 55 kilo, Şengün51 kilo, şacaktır. 
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~dliye vekaletinin bir tamimi 
lı esası üzerine kurulmuş 

olan yeni ceza evlerindtn 
tezaJarını çekmekte olan 
llıabkiımların talepleri üıe
rine hükmü ver4:D mahke· 

llıenin reisi tarafından m " ş · 
ruten tahliyelerine karar ve · 
rilerek mer'iyet kanun -ın. n 

befinci maddesi muci hince 
Vekil ete gönderilmekte olan 
llıeıruten tahliye kararla r ına 
llıilteallik evrak arasında 
llıahkiımun Türk ceza kanu
llUnun on üçüncll maddesin · 
de yazıla üçüncü veya dör
düncü devre ıeraitiu hangi 
t•ıihte konduğunu yeni ceza 
evine girdiği tarihte ceza· 
•ının ne kadarını çekip ne 

""'"-. 

1 

kadarı geri kaldığını ve 
üçüncü devre şeraitine kon· 
muı ise cezasından ne ka
darını bu devrede ve ne 
kadarını dördüncü devrede 

ve hangi işlerde çalışarak 
geçirdiğini tasrih etmek la
zımdır Ayrıca meırutcn tah· 
liyeıine karar verildiği ta· 

rihte geri kalan cezası mık
tarmı gösteren vesikaya da 
lüzum görüldüğünden bun
dan sonra gönderilecek tah· 
tiye işlerine aid evrak zik
redilen suçların eklenmesi 
ve mahkômiyetini iyi halJe 
geçirdiğini natık olan hapis
hane komisyonu mazbatası
nın da gönderilmesi istenir. 
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SıRRI SANLI 
ldarehs ce: lımirde Bi inci 

Beyler Sokağmd• 
(Ralkn> Sesi) Matbaa11ada 

Baı=lmıttır 

Geçmlyu JIW geri ~ _ri!.nes 

General Metaksas Diyor ki: 
Vasıtanızla Atatürk'e tazimlerimi arzetmek isterim. O büvük 

adam Türkivede esaslı bir medenivet ocağı kurmuştur 

Alina 28 (A.A) - Başve· 
kil Celal Bayara refakat 
eden Anadolu aj a nsı hususi 
muhabiri bildiriyor: 

Başve kil Celal Bayar, Yu · 
nan Türk muahedesinin İm· 
zaıınd3n sonra Yunan mat· 
buatına aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

Muhterem Yunan matbuatı 
kıymetli siyasi bir vesika 
imzaladığımıza samimi surette 
kaniim. imzamı koyduktan 
sonra çok büyük bir devlet 
adamı olan arkadaşım Ekse
lans general Metaksasa söy
lediklerimi burad~. tekrar 

edersem hakiki duygularım 

olduğu gibi tebarüz eder. 
Kendisine: 

''Tebrik ederim, Her iki 
memlekete g eçerken büyük 
hizmet edilmiştir. Birbirimizi 
tebrik etmeğe layıkız. imza· 
ladığımız bu muah~de bal .. 
kanlarda esasen teessüs et-

miş olan sulhun emniyetini 
büyük dostluğun ve ittifakın 
yeni bir tezahürü oldukdan 
başka bu hududu da aşarak 
umumi sulha da hizmet e
decektir. işte bu fikir ve 

l 
zihniyetle ellerinizi hürmet I 
ve muhabbet le sıkıyorum.,, 

Dedim. ı 
Hakiki duygqm ve düşün· 

cem budur. içinde bulun
makla çok büyük zevk ve 
heyecan duyduğum memle-
ketinizdcki tezahürata gc· 
li ce : 

Mübalagasız ifade edebi· 
lirim ki bu kadar büyük ve 
kalpden gelen coşkun teza
hürata ve candan kabule 
şahit olunmamışhr. Ve ben 
ilk defa göıüyorum. Bunu 
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Görülmemiş bir vahşet 
S_evrek kövünde bir adamın havalarını kese
rek bo2'dular ve elbisesinden korkuluk yaptılar 

Menemenin Seyrek köyün- 1 tan sonra kuyunun içine korkuluk yapmağıda unutma· 
de şimdiye kadar görülmemiş atarak boğmuşlardır. mışlardır. Cinayet derhal 
esrarengiz ve korkunç bir Canavar ruhlu katiller ci- Menemen müddei umumili· 
cinayet işlenmiştir. Seyrek nayet işlendikten sonra inti- ğine haber verilmiş ve mücl-
köylü 45 yaşlarında lbrahim kamlarını anlatmak için Ab- dei umumi B. Ilhami Sançar 
oğlu Abdurrahman evvelki durrahmanın ceketini iple yanına aldığı Jandarma ko· 
gece karısı 35 yaılaı ıoda iki ağacın arasına germişler mutanı tegmen Ihsan ve 
Ayişe ve üç çocuğu ile nyur· ve Ü:ttüne de kasketini ko- hükumet dokturu ile derhal 
ken belli olmıyan adamlar yarak bir de insan şeklinde vak'a mahal ine gitmiş ve 
tarafından yatağında ağzına -- • ·• •·"' tahkikata bizzat el koymuş . 
bez tıkanarak bahçeye çı- Kraliçe tur. Abdurrahmanın cesedi 
karılmıştır. kuyudan çıkarılmıı ve otöbsü 

Bahçede evveli zavallı Ab- 1'1üslüman kadınları yapılmıştır. 
durrabmanın koyun gibi ba- ·b· 
caklarını ayırarak ustura ile gı 1 yüzünü vual ile Bu korkunç cinayet bir 
hayalarını kesmiıler ve bir kapanı ş iotilcamdan doğduğu tahmin 
çiçek demeti gibi evin için· edilmektedir. Ve bu yüzden 
deki pençereye itina ile koy· bir çok kimseler zan altına 
duktan ~oora Abdurrahmanı alınmıştır. Tahkikatı işgal 
sürükliyerek yahnayak 15 etmemek için şimdilik fazla 
dakika mesafedeki Dolaplı.. yazamıyacağız yalnız birkaç 

memleketime götüreceğim, 
memlekt time anlatacağım. 
Qnlar da hiç şüphesiz he
yecanıma ve şükranıma iş•i· 
rak edeceklerc!ir. Türk-Yu
nan do1tluğu ddaıidir ve 
daimi kalacaktı r. Çünktı 
kuvvetini bu iki mem'eke· 
tin esas menfaatlerinden alı
yor. 

Kıymetli arkadaıım gene-
ral Metaksasın Büyük Şefin 
hakkındaki teminata bizi her 
zamanki gibi fevkalide mil· 
tehassis ve minnettar etmiı
tir. Kendilerine arzı şükran 
ederim. 

Yunan milletinin bfiyük •• 
birleıtirici Şefi Haımetl6 
Kral hazretlerine hllrmetle 
tazimlerimi arzetmek benim 
için büyük bir saadettir. 

Sözümü bitiı irktD edebi 
- Sonu 4 üncüde -

Bugün Çocuk 
Sayfamızda 
Değerli şairimiz B. Hüse

yin Avni Ozan'ın çok güzel 
bir şaheseri olan " Miki ile 
Minni ,, şiirini okuyunuz. 

"" . 
ve vazife şinas Jandarmanın 
gayret ve himmetile cınile· 
rin ele geçeceği muhakkak
tır. 

1'1ene men nasıl çalışı
yor, ne suretle 

yükseliyor ? 
Gün geçtikçe gllzelleıen 

ve her gün yeni bir terekki 
harnlesi ile zenginleşen Me· 
nemen muhabirimiz biz;e 
muntazaman bu ıirin kasaba 
hakkında enteresan yazılar kuyunun önüne getirmişler· gün içinde çok kıymetli Me-

dir. Orada zavallı adamın nemen müddei umumisinin 1 yazacaktır. 

ceketini ve kasketini aldık-

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Vapurdaki radyo hakkında 

bir dilek 
Sor2u Yerinde Olmalı 

Geçen gün yakından tanıdığım arkadaşlardan biri anlatıyordu: 
- Pazar günii tath ve alık bir bahar havası yaşadık, o gün yanıma küçükleri aldım, 

Ötedenberi medhini duydugum Karşıyakada Yamanlar suyunun taksim havuzu yanındaki 
iazinoya çıktım, küçük çamların altında bir masa işgal ettim, oturdum. lzmir körfezinin 
llıisli bulunmaz güzelliğine daldım. Birçok aileler sürü sepet, çoluk çocuk yemeklerile, sec· 
tlldelerile akın etmeğe baıladı, bir taraftan da onları seyrediyordum. 

Yokuıun aıağısından doğru bir aile kafilesi koptu, en önde oldukça şık, tuvaleti yerin
de bir bayan, çantasını koluna l.ustırmış, ağır, ağır yokuşu tırmanıyor, arkasında da önce 
hamal sandığım ve sonra kocası olduğonu anladığım bir zat, sağ eline büyücek bir sepet 
•lmış, sol elinde de gramofon, omuzunda bir seccade olduğu halde sepetin ve gramofonun 
Uçlarına yapıımıı ikisi erkek, biri kız üç küçük yavru, piliçli tavuklar gibi cıvıldaşa, cıvıl
daşa geliyorlar, fakat adamcağızın yorganluğu yüzünden belli, 1llnıodan iri ter daneleri dö· 
lclilOyor. Tam benim olduğum yerin biıa11na ielince artık dayanamadı, elindeki sepeti ve 

claki ••c:c:adıyi yere bırakarak, derin bir of çekti, ıolumaia baıladı. 

Aldığımız üç beş imzalı mektuptur: 
"Yeni gelen ve "Bayraklı,, adı verilen vapurda radyo •ar 

Tiran 28 (A.A) Dün diye ayiarca hasretini çektik, vapur geldi, birkaç gün radyo 
nikah merasiminden sonra ile gittik, geldik. Sonra hakikaten bazı günler bir kaç plağa 

inhisar eden ve anlamadığımız Arapça ıarkılar ylizünden kra! sarayda da muazzam 
bazı vatandaşlar tarafından istenilmiyea radyo kaldırıldı, bir ziyafet vermiştir. Ziya-

fetten sonra kral ve kraliçe şimdi nadiren sabahları radyonun sesini duyuyoruz. Fakat 
maiyyetleri ile birlikte Ora- ne de olsa eski ve yeni plak, arapça şarkı ve saire gene 

bir eğlence yeıine geçiyordu. Aceba gene bu radyonun 
ca hareket etmişlerdir. Ba-

. biraz faaliyete getirilmesi imkint yok mudur? Bir kere lüt
layını orada kralın villasında 

fen bizim de şu dileğimizi gazetenize geçirseniz.,, 
geçireceklerdir. 

Kraliçe nikAh merasimin-
!l.ı bir llallim kadını i- HALKIN SESi HAKKI~ SESiDiR 
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Büyük iskender 
Bevin Zarı Hümmas 

Bu çirkin hastalığın mikro
buna "Menenğokok,, derler. 
Bu mikrop vücuda girince 

Nas·I Tedbir Al 
Ha1tahğın deva 

delince bulaşıcıdır, 
çocuk hemen bir o 
rılmalıdır, yanına 

; l 7 Yaşından yukarı olanların başları vurulsun, 
papaslar tutulsun çocuklar, kadınlar ve 

ihtiyarla r n1abetlere doldurulsun 
Mansur evine mı safir oldu· 

ğu Baidatlı Arabın genç 
oğlunu Mehmet Kasım tanı· 

ı tıyor, Hint dilini] mükemmel 
• öğrenmişl bulunan bu genç 

Mehmet Kasımdan aldığı 
ı direktif üzerine kalenin için

deki meydanlıklarda dolaıa-
• rak halka işgal kumandanı-
• nın emirlerini bildiriyor, eğer 

müşlimanlığı kabul ederler 
• ve ıünnet olurJarsa i~leriode 
• ve güçlerinde serbest olduk-

larını ve ke:ıdilerinio kılla· 
• rına bile dokunulmcyacağını 
' anlatıyor. Zavalh cahil halk, 

1 rahiplerin mütemadiyen tel· 
kinleri neticesi olarak ilibla· 
rı olan Vişnooun gazabından 

1 
korktukları için birdenbire 

1 her tarafta isyan bayrakla -
rını açıyorlar ve Arapların 

üzerine saldırıyorlar. ihtiyar· 

1 lar ve kadınlar evlere çeki-
1 liyor, gençler ellerine geçir

dikleri sopa, odun balta ve 
diier bir takım iptidai alet· 

1 
lerJe karma karışık ı. uman
dansı:r. ve inzibatsız hücum 

, ediyorlar ve birkaç yüz müs· 
limanı ıehit ediyorlar. 

Mehmet bu haberi öğre· 
1 nince der hal şu mtithiş emri 

•eriyor: 
- 17 Yaşından yukarı 

olanlar1n başları vurulsun, 
J papHlar tutulsun, huzuruma 

ıetirilsin. Çocuklar ve kadın
lar mabetlere doldurulsun. 

Arap delikanlaları ve mu-
haripleri hemen kılınçlarını 
kınlarından çıkarıyorlar, hal· 

1 kın üzerine çullanıyorlar, so· 
kaklarda kan gövdeyi götü-

• rtiyor, Hintlilerin feryadı ay
yuka çıkıyor, papasJar birer, 

ı birer tutularak zencire vuru-
luyor, Kasımın huzuruna ge· 

ı tiriliyor, çocuklar kadınlar, 

~ ihtiyarlar mabetlere dold1•ru· 
11 loyor, hepsi esir ediliyor. 
~ Bir harp divanı kuruluyor. 
~ Bu katliama sebep olan pa
ı· ı pas ar ö1üme mahkum edili-
11 yor, hemen kale burçlarına 
• Hılıyor. Kaçabilenler kurtu

luyor. 
Ertesi günü şehir bir mez

baha haline dönüyor. Meh
met KaE ım, bir harp meclisi 
kurarak arkıdııla riJe konu· 
şuyor •• ıu ıö deri söy· 
liyor: 

- Kardaılar b:ı icabeden 
k insaı bk vızifem'zi öne~ gös· 

terdık. Kimıe 1in burnunun 
kaı amamuuu temin ettik, 
hiç kimseye tıarruz edilme-

v 
il 

mesini emrettik. Fakat Hint
liler budalalıkları yüzünden 
şeytana uydular, hak f diııil 
inkara saptılar, bizim ken
dilerine karşı gösterdiğimiz 
dürüst muameleye karşı ısyan 
yolunu tuttular, papaslarınan 
telkinahoa kapıldılar ve işte 
cezayı sezalarıDl da buldular. 
Şimdi şehirde kaçanlardan 
başka ihtiyarlar, çocuklar 
ve kadınlar kaldı, bunlar 
hakkında ne yapmayı dbşü
nüyorsunuz? 

Bir zat şu cevabı verdi: 
- Onları azad edelim, 

şehri terk etsinler, varsınlar 
istedikleri diyara gitsinler. 
başka bir zat söze kanştı: 

- Ya emir, onlara teklif 
edelim, herkes evlerinin bir 
köşesinde otursun, diğer ta
rafını ailelerimize tahsis et
sio, ayni zamanda bizim hiz
metlerimizi de görsünler. 

Bir alay kumandanı şu 

fikri ortaya attı: 
- Emir hazretleri, arka

daşlarımın fazla merhametli 
ve kalplerinin rakik olduğu
nu görüyorum. Bilince harp 
icaplarmdan olarak cezri ha
rekete ge_çmeliyiz, bize düş
man olanları ve bahusu ı ko· 
calarım, kardaşlarını öldür
düğümüz kadınların kinlerine 
hesaba katarak onları "göğ
sümüzde beslemek ve bayat 
hakkı vermek doğru değil· 
dir bu hareket sakat ve mu
hataralıdır, hemen şimdi on
ları hapsettiğimiz yerlerden 
çıkaralım ve cümlesini kı· 
hçtan geçirelim. 

Bu şiddetli kumandanın 
sözlerine bir çok itirazlar 
yapıldı. Meclisin münakaşası 
ve müzakeresi uzadı, baş 
kumandan ayağa kalktı, elJe
rini birbirine vurarak gürül
tüyü teskin ettikten sonra 
ıu beyanatta bulundu: 

- Kardaşlar, ey dindaş· 
lar, 

Biz hamdolsun müslimenız, 
ulu dinimiz zülümden uzak
tır. Adeleti amirdir. 

( Arkası var) 

-·~ 
Devren Satılık 

Dükkan 
lzmirde Kemeraltında Hacı 

Alipaşa otelindeki tütüncü 
dükkanı sahibinin mazereti 
meşruasına mebni devren 
satılacağından isteklilerin 
sa bibine müracaatları. 

-1-
Çok eskiden Yunanistanın 

Şimalinde Makidonya deni· 
len memleketi Filip adında 
bir Kral idare ederdi. Filip 
çok iyi bir kumandandı.. Bir 
çok muharebeler kazanmıştı. 
Oğlu lskender ile de iftihar 
ederdi. 

İskender kuvvetli, cesur 
ve her türlü sporu, av eğlen
celerini çok severdi.. Ilcride 
Krıtl olacağı için kendisine 
lazım olacak daha bir çok 
şeyleri öğrenmişti.. Kibirli 
olmadığı halde sözlerinde bir 
azamet vardı. 

Bir gün Filip satın aldığı 
cins bir atan yörüyüşünü gör
mek için adamları ve isken· 
der ile geniş bir meydana 
gitti. At en iyi binicileri bile 
yanına sokmıyor tekme ata· 
rak buysuzlanıyordu. Ahn bu 
halinden çok kızan Filip 
hiddetle "bunu geri yoJlayıo,, 
dedi .. 

Derhal İskender : "rica 
ederim baba alt gönderme 
bir de ben bineyim onlar 
atın huyunu bilmiyorlar ben 
anladım,, dedi .. 

Filip en meşhur binicilerin 
bile yaklaşamadığı ata bin
mek istiyen oğluna iyi bir .. 
ders vermek için " peki ,, 
dedi.. 

lskender atın yanına gitti 
yularından tuttu.. Yüzünü 
güneşe çevirdi. İskenderin 
zeki gözleri alin gölğesinden 
korktuğunu götmOş onun 
için böyle yapmıştır.. Bunu 
gören babası yanındaki asil · 
zadelerle beraber oğlunu teb
rik etti .. 

lskender daha çocuk iken 
bir çok mübim işler görmüş 
o zamandan ne kadar akıllı 
ve zeki olduğunu etrafıcda
kilere anlatmıştı .. 

1 

Oğluna güvenen Filip uzak 
bir yere barba giderken Is
kenderi yerine bıraktı.. Çok 
geçmeden iş başmda bir ço· 
cuğun bulunduğunu işiten 

düşmanlar memlekete hücum 
etmeğe başladılar.. lskender 
korkmadı askerlerini toplıya· 
rak düşmana yörüdü .. Büyük 
bir harbı kazandı .. Memleket 
halkı :müstakbel krallarının 
bu zaferlerinden gelecek gün 
lerin çok par[ak olacağmı 

dü~ünerek öğündüler ... 

-2-
Iskeoder daha genç iken 

ölen babasının yerine tahta 
geçti , bir çok muharebeler 
yeptı şehirler za.ptetti.. etra
f ma okadar dehşet verdi ki 
her nereye gitse halk sev-bj 
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b Sonata Krotzer >+ 
ğ ~BETHOVENİN ilahi musikisife bezenmiş: 
kı •• büyük aşk veihtiras filmi .. 

d ~ lspanyol Çiçekleri ~ 

Çaylak muvaffak 
. olmuştur 
lzmirde diyebilirim ki üç nüfuslu bir ha· 

nede hemen hemen bir eşçı tedank dm ;k 
zarureti vardı. Bu hususu nazarı itibare ala· 
rak lokantamızdan evlere kadar çeşit ye· 
meklerimiı.den mahiye yirmi lira mukabilia· 
de göndermeğe bundan üç sene evvel baş
Jamışbk bugüne kadar bizi takdir eden 
muhterem müşterilerimizi bir kat daha mem· 
nuo etmek için teşkilatımızı artırdık gayemiz: 

ıü =lspanyolca sözlü ve şarkılı büyük operet= 
la <tc Ayrıca: Paramunt jurnal ---=ıı....-._S_e_a..;.;..n-'s--'la.;,_r..;.;..: _S_o_n_a.;;..ta_;__;,,;K;.;_r_.;_ot_z...;;.e_r ...;;2~,3.;..0.;..-.....;;5..:.., 3_0;...--"""--L-"YıJa:ı.ıılo ı_c.z __.p:uaaır[La~vıeıkna&ızauo:'..Lmnıa::nk-ııdi~f :ı muhitte bir 

mekten ziyade ondan kor
kardı. 

Şehrin birinde fıçı içinde 
yaşayan Dıyojen adında çok 
gar İp bir adama rastladı. 

Çok zengin ve şöhretli olan 
Dıyojen insanlara süslü evde 
güzel elbiseler geymeden de 
saadet içinde yaşana (biline
cegıDI göstermek için fıçı 

içinde yaşıyordu. İskender 
şehri ahnca halk Dıyojetiyi 

de büyük krala hoş geldine 
gitmesini söylediler.. Fakat 
o " o kudretli kahraman eğer 

- Sonu 4 üncüde -
~~.~~ 

Fransızca 
Konuşalım 
Parlons Français 

YAZAN: Sırn Sanlı 

1ir~ok seneler Fransızca 
okuyup yazdıkları halde Fran· 
sızca konuşmağı bir türlü 
beceremiyen öğrenciler, genç
ler bu küçük kitapla bir ay 
eiddi surette uğraşırlarsa bu 
diJi pek kolaylıkla konuşma
ğa muvaffak olacaklardır. 
Bu kitap Fransızca öğren· 
mek istiyen herkese çok fay
dalı olacağı gibi Türkçemizi 
öğrenmek istiyen her yaban· 
cıya da dilimizi kolaylıkla 
öğretebilecek çok sade bir 
tarzda yazılmıştır. Türkçe 
sözlerin elden geldiği kadar 
öz Türkçeden yazılmasına 
ayrıca özenilmiştir. 

Değeri yalnız (6) kuruştur. 

EGE 

Taksi 
Tel. 3 2 7 o 

En lüks son model taksi 
otomobil ve otobüs ihtiyecı • 
nızı GECE GÜNDÜZ derhal 
temin eder. Necmettin 

~ ·nv+f+'&bBM\48,\11$' ffMM 

hastalık zuhur eder. Bazan 
salğın bir surette hükmünü 
icra eder, en ziyade çocuk· 
larde gfüülür. Bu hastalık 
çocuktan çocuğa pek az ge
çer, r yalnız sağlam olanlar 
beyin zara humması mikrop
larını burunlarında, boğazla
rında ta şu larken, öksürürler, 
aksmrlar etrafianna bu mik-
ropları saçarlar. Bu hastalık 
kalabalık olan yerlerde, yor· 
gun gimselerde, sıhhatine ve 
temizliğine dikkat etmiyenler
de, burun ve boğazlarında 
hastalık olanlarda çabuk gö-
rülür ve kolayca geçer. Bun· 
dan başka soğukta bu has
tahğı vapar. 

Hastalığın mikropları 4-3 
günde vücuda yayılır ve 
yumurtlar. 

Bu Hastalık Nası) 
Başlar ? 

Önce inancı bir nezle ve· 
ya boğaz ağrısı ile başlar, 
sonra baş ağrıla11, kusmalar, 
peklik, boyun sertliği, bacak 
serliği, havaleler, sıcaklık ve 
saire görülür. 

kirmesini bırak 
hastaya kim bakac 
nız o girip çıkmalı 
fasında da girer ve 
elini süblürneli ıu 

malıdır. Beyin zarı 
hastalığını derhal ha 
mek lazımdır. 

Sonra hasta çoc 
geçirmeden bel 
içine beyin zarı . 

panzehiri olan aşı 

malıdır. Bu hususta 
dikkatli ve çabuk d 
okadar isabetli olur. 
tahğa karşı banyol 
istifade edilir, yalnı 
lar, 38 40 derece 
olmalıdır. 

Baş ağrısına kar 
buz kesesi konur, 
karşı tenkiye yap 
hafif müshil verilir. 

Böyle hastalara 
gibi sulu şeyler ve 
DudaklariDdaki uç 
asikburuklu su ile 
hdır. 

lzmir Def tardarlığıııda 
Ada Parsel Kapu No. Kıymeti Şağili 

1 7 199 20 Sivaslı Ali 
1 8 197 300 Bucalı Yunus Be 
1 9 100 Boıyakalı Ri:zanı 
2 2 • 35 FılorinaJi Nebi 
3 1 20 Giritli Sabunaki 

3 

4 
17 
17 
16 
15 
14 
14 
4 

14 
14 
14 

14 
13 
13 

2 

3 
2 

220 

6 2 
3 5 
4 15 
2 26 
2 22.23 24 25 
4 20 
5 
6 
8 

16 

27 
39 

kalıp bastığı yer 
20 Giritli Hasanın 

tığı dam 
80 Kayalarh ,Zihnull 
60 ,, Mümin 
60 Arap Hacı 
20 Sebetçi Tahir 
30 arnavutnuri,Must 
30 Şaşallı Ramazan 
80 11 Mehmet,süley 
35 Raşit oğlu Ali 
90 Deştaban Abidi 

140 Ahçı Ramazan 
120 Selim Karısı H 

oğull "'l rt Ahmet.S 
25 Nalbant Zekeriy 

Fransızca Ders 13 

9 
1 
2 
4 38 

80 Kunduracı Meh 
30 Ali oğlu Mustaf 
15 Şaşaltı Karacaoğ 

karısı Hadem 
20 Hulusi isti yen 

Her türlü yazı işleri için, 
en zara elbise, nakış, çama· 
şır, şapka, kundura, mobilya 
ve inşaat modelleri için, Ro· 
ben Katan kütüphanesine mü 
racaatı. 

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

Bankası karşısında Çukur 
Han kJ\ pısında O. 15 

Vaktini 
Geçirmeden 

12 
12 
10 
10 
10 
10 

9 
9 
4 

12 
10 
7 

6 
8 
5 
7 

12 
14 

2 
3 
2 

245 

85 

7 32 
2 40 
2 201 202.203 

25 Niğdeli Hasan 
70 Şoför Hamit 
25 Filorinalı Adem 
40 Kürt Dabil 
60 Nalbant Hasan 
10 Süleyman oğlu 

220 Y anyah Elmas 
25 Gir tli Hasan 
lG Sucu Recep 
20 Bozya ,cah Riza 
35 Abdurrahim, Ke 

Komooovalı Emi 
Yuk~rıda ada, panel kapu No: lan ve şağilleri 

hammen kıymetleri yazıh Bulgurca şiftHğinde 
kalma ebniyelerin arsası çiftliğe ait olmak üzere 
niyeler 15 gün müddetle ve açık artırma usulile m 
satışa çıkarılmıştır. ihalesi 9 - 5 · 938 tarihinde 
günü saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlü 
racaatları. Satış bedeli peşicdir. - -Bahçenize yeni hayat, seb · 

ze, hububat ve meyva mah· 
suııeri :ı. izi ber~ketıi ve meb· lzmir vilayeti Yeterine 
zul yetiştirmek istiyorsanız 

dünyaca meşhur rektörlüğünden: 
Rus l< İmye\ i Aygır deposunun arapçıdaki 200 ve şehitlerde 

Gübrelerini nümlük çayırlıklarının yalnız biçtirilmesi 27-4-938 
Bir an önce Gazi Bulva- itibaren 15 gtn müddetle açık eksiltmeye konu 

nnda (18)numarada A. Akım · ihale günü 12·5 938 perşembe günüdür. 
sar ve C. A. İkizler ticaret- Taliplerin şeraiti anlamak üzere Veteriner Mü 
hanesinden arayıp alınız. Ala- ve eksiltmeye iştirak etmek üzere 2490 sayılı ka 
caklara son on ..... b ..... e~,......-.......~__ı___--=d=-=e:_ı::__=o-=-zi=--=-t-=-o--=a--=k:.1:ç..:::..::;.esi veya Banka mektubu vesair evra 
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COCUK S 

Miki ile Minni'nin düğün gecesı ıçıo bazırJaklar. Yaloız 
Kedilerden lazımgelen teminat alınmıştır. 

Miki ile Minni 
(MIKI) 

A benim miniminim 
Simsiyah gözlü Minnim 
Seni bf idi yorum gel, 
Bak, havaya ne güzel. 
ilkbahar çiçekleri, 
Şenlendirdi her yeri. 
Çıkalım sehralara, 
Dalahm hülyalara. 
Yanakları al Minni, 
Dudakları bal Minni.. 
Hoşça geçsin günümüz, 
Kalmasın üzünUlmüz. 

Uyku girmez gözüme, 
inan benim sözüme. 
A,kın yaktı bak beni, 
Ya al, ya bırak beni. 
Benden yana bir göı at, 
Yüreğim ehin rahat. 
Söyle bakalım Minni 
Şen de sevdin mi beni? 
Bayıldım kollarına, 
Ben ıenia yo11arına 
ipek halı açayım, 
Altın, ıümüı 11çayım. 
Söyle bana yaıın kaç 

_ {MiNNI) 
Benim şimdi karnım aç 

(MIKI) 

1 
t 

Ya, öylemi? Vah, vah, vah 
Baaa aid bu günah. 
Gel gidelim beraber, 
Eti t!_ulunmaz dilber. 
Bizim kilerimize, 
ikram eclcvim size, 
Taze sucuk, pastırma, 
incir, üzüm ve hurma, 
Tereyağı, bal, kaymak, 
Ne varsa tabak, tabak. 
Seni bekliyor hepsi. 
Hazardır tepsi, tepsi. 

Puf böreği yer misin, 
Kadaif ister misin? 

(MINNI) 
Harap oldum açlıktan, 
Gidelim, durma aman 
Haydi sevgili Miki, · 
Söıllme emin ol ki 
Karnım doyduktan sonra 
Gezeceğiz kol kola. 

(MİKI) 
Aman ne memnun oldum, 
Şimdi eşimi buldum. 
Gel girerek kol kola 
Hemen çıkalım yola. 

Bak.. işte ıeldik Minnim 
Budur benim kilerim. 
Ne isterisen hazır, 
Bu ıüt, bu yağ, bu baldır. 
Bu likördür, bu vermut, 
Kendin doldur kendin yut 
Teklif, meklif istemez 
Bu küp içinde pekmez. 
Sucuklar kangal, kangal, 
Canın ne isterse al. 
Yumurta vereyim mi? 

Ver. 
(MlKİ) 

Bunu da ye emi? 
(MINNI) 

O nedir Miki Mavz'ım? 
. (MIKi) 

Neyse, sormak ne lizım. 
(MİNNİ) 

Verme artık çok olur, 
Sonra midem bozulur. 

(MIKf) 
Doydu mu karnın gülüm? 
Nete saçan bülbülüm. 

(MİNNl) 
Doydu. Şarap içelim, 
Bur da geceliyelim. 
Gelsin dostlarımız da, 
Bulunsun aramızda. 
Zevk edelim hepimiz, 
Y apılıın törenimiz. 

İKiNCİ KlSlt\I 
Misafirler· bir ağızdan 

Miki Mavı'ıa düğünü şere
fine içelim 

Gülelim, eğlenelim, kendi
mizden geçelim 

Tikitak, tikitak 
iç şarabı keyfe bak. 

Mikimavz, Mikimavz 
Şaraptan getir biraz. 

(MlKi) 
Arkedaşlar bu akşam bizi 

sevindirdiniz, 
işte tarap .. Ne kadar ister· 

seniz iç'niz 

Hep bir ağızdan 

1 ikitak, tikihk 
iç şarabı keyfe bak. 

Mikimavz, mikimavz 
Likörden de ver bira 

(MiNNi) 
Misafirler bilseniz ben ne 

kadar mesudum 
Neşeyle içiyorum şarabı 

Yudum yudum 
Dansedelim kalkmız hepi· 

miz birer, birer 
Durmıyalırn, içelim tazelen· 

sin neşeler 

(Hep bir ağızdan) 
TikitAk, tikitak 
iç şarabı keyfe 

Mikimavz, Mikimavz 
Şaraptan getir biraz 

(MiKi) 
Şarap getirmek işi bana mı 

düştü gene 
Gidip biraz alayım 

(MiNNi) 
Şarap . alırken Miki düştü 

fıçı içine 
Ben karalar bağlıyım. 

Küçük 
Çalgıya meraklıysanız, ba

banız da size istediğiniz çal· 
gıyı almıyorsa, bunu kendi 
kendinize yapı bilirsiniz.Bun· 
da iki usul vardır: 

Birincisi büyük ve küçük 
boyda iğnel er alınız, bu iğ· 
neleri bir tahta üzerine çivi· 
leyiniz, sonra elinize küçük 
bir değnek alarak bunların 

seslerine göre yerlerini tayia 
ediniz. 

Musikiye meraklı iseniz 

ses it rl de elbet bilirsiniz. 
[ Do, re, mi, fa, :;ol, la, s1. ] 

Mateme döndü düğiin, 

Elden gitti Miki 'miz. 
Ne fena günınüş bugün 
Eşs iz ka ldı Mini'miz 
Ağlayalım geliniz 
Bu kanayan yaraya 
Zehir oldu eğlencemiz 
Şeytan gi:di araya. 

Miki, şen bir yiğitti, 
Herkes severcii onu. 
Ne çare elden gitti 
Hayatın budur sonu. 
Ağlıyalım gdiniz 
Bu kanayan yaraya, 
Zehroldu eğlencemiz 
Şeytan girdi araya. 

Çocuklara 

Miki'nio yaptıkları iyi şey 
mi? Doğru mu? 

Hırsızlıhğın mutluluk getir· 
mesi ne mümkün 

Yatsıya kadar yanar yalan· 
cıların mumu, 

Sonu hudur yalanla, dolanla 
geçen ömrün. 

26 Nisan 938 
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- Haberin var mı arkadaş 
-Hayır. 
-Miki ile Minni'nin düğün-

leri varmış. 
-Ya .... Sana davet tezke

resi geldi mi? 
-Onlar bizi adam yerine 

korlar mı sanırsın? 

Piyano Eskimi yen Bir Nazariye 
iğneleri bu seslere göre 

taksim ettiniz mi, elinize kü
çük, fakat eğlenceli bir pi
yano geçirmiş olursunuz. 

rr·---w;:;~==:::::=:~~ ......... --t-:=::-~-~ 

Eğer biraz daha fazla me
raklı iseniz ve yapacağınız 

oyuncağın biraz daha güzel 
olmasını istiyorsanız ,o vakit 

şimdi tarif edeceğimiz piya
noyu yapırıız. Daha ziyade 
memnun olursunuz .. 

temizl k 
ve 

ikincisi : Önce yedi t ane 
şişe bulunuz, Bu şişeler bi ra 
şişesi, ilaç şişesi veya hu 
türlü şi şe ola bilir. Yanlız 

hepsinin boyu bir olmalıdır. 

Sonra an: Jıklı iki sandal· 
yayı, aralarında az genişlik 
kalacak surette arka arkaya 

getiriniz. Üzerine bir değnek 
koyunuz. Et veya sucuk asar 
gibi, şişeleri agılarından bağ· 
layıp bu değaeğ üzerine üze· 
rine asınız . Sonra istediğiniz 
sesi çıkar tmak için şişelere 

su koyunuz. 

Bilmecenin Çözümü 

M fA "d o k eseıa: o,, sesı çı ara-
cak şi şeye fazlaca, "si,, se
sini verecek şiş eye az su 
korsunuz, aradaki şişelerde 

de sırayı ona göre taksim 
ederainiz, işte size bir pi ya· 
no ki parayla bulamazsınız. 

Yalnız evdekilerin kafasını 
şişirmemek üzere, elinize bir 
değnek aldınız mı? çalba· 

1 S Nisan tarihli bilm'ece· 
miz "Ses11 tir. Hakikatten 
dereden karşıy& tamam~n 
gölg esiz geçen şey sestir. 

Bize g elen yüzle rce bilme· 
ce mektubunda Balık, ayna, 
kurbağa, su yel, rüzgar ve 

su gibi kelimeler vard ı r. eun
lar ve l~ opousuz mekiub 
gönderenler hed·ye kazan
mamışladı:-. Doğru halleden
leri ilan ediyoruz : 

Birinci - Karantina Kan· 
tarcı Mustafa oğlu sokak 16 
No. da 1. Ümit Tankut ga· 
zetemizin üç aylık abonesini. 

ikinci - Ol ti okulu s. VA. 
409 Ferdi dolma kalem. 

Üçüncü - Kocatepe oku
lu s. iV 224 Ihsan bir albüm 

· Birer çocuk kitabı alacaklar· 
Is. Paıa o. s.1118 422 Şe· bam çaJ. 

'illi ~afettin, 839 sokak Niyazi 

H 
Özek, Is. Paşa o. 72 Kıy-

er Vakit OkU met, Halitbey o. 1178 Fazıl, 

' Kitab okumak en büyük 

eğlencedir. Okuyan ve 

okumayı seven yükselir. 

Bir genç şıklığı, güzel-
liği ve zenginliği ile değil, 

kitablarının çokluğu ve bilgi

si ile ö ünm<ğe ve iftihar 
etmeğe hakkı va rdır. 

Olti o. 72 Nermin KoJcuog· 
lu, Kemeraltı Posta müvez
zii Adil Hoşgün, Is. Paşa o. 
122 Hasan, Dumlupınar oku· 
lu sı ıf 2 de 59 Şakir Tur· 
gul, Ş1? . Fethi o, 552 Fatma 
Özbarlaz, ş~. Fazıl o 637 
Ramiz, Alsancak o. 275 Ah· 
met Demiryürek, Dumlupı-
nar o . 27 Zülfükar Hıdır, 
İsmet paşa o. 572 Nail, Is. 
paşa ma. 19 no. da Afet 
Olti o. 56 Neriman Aslancık, 
Karataş karakol karşısında 
Neriman, Olti okulu 459 H. 
Akkayoo, Şe. Fethi o. 267 
Osman Ergören, Dumlupınar 
a. Börüment Şeııiaci, Fevzi 
pa~a o. No. 19 Mansur Akça, 
Sakarya o . Aziz Kera, Dum-
lupınar o. 155 Hamit Ciliv, 
Olti o. 333 Cihan Katmerci, 
Dumlupınar okulu 191 Tekin 
Çullu, Dumlupınar o . 131 

••••••• 

,. Tufan Ünaldı, 1 ilkilikte lok· 
macı Ibrahim , ı .. ; Paıa o. H. 
Adayaman, Is. Paıa o. 111 B. 
Nevin Çmlar, Alsancak o. 
452 Fer udun Dörtoluklar, 
Şehit Fethi o. 42 Hulusi Er· 
gürlü , Şe. F etbi o. 238 Mu
ammer ibrişim, Kız Usesi 
Mürvet T opuzlıan. 

Pazartesi gününden itiba· 
ren bilmece memurluğuna 

müracaat ederek hediyeleri· 
nızı alabilirsiniz. 

---"l!ltaıa-·---

Eski zamanlardı bilyilk 
d.enizlerin trans atlintikleri, 
şimdi antikadır. 

Bu Haftaki 
Bilmece 

Ben dört harflı bir ıehir 
ismiyim. Size şeker gönderi· 
yorum. Bunun için mi bana 
"Hizmetçi,, diyorsunuz. 3, 4 
üncü harflerim beyaz mana
sına gelir. 4,3,2 harflerim g&
zünüzün üstüdür. Fakat ben 
i.ınirden (trel!le) 7 8 saat u
zaktayım. 

Beni bilenler şeker kaıa• 

nacaktır. Bilin bakıyım bea 
kimim? •• 
:111111111111111111il11111il111111111111111111111: 
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Bazı hayvanlar· yememeksizin nasıl 
r ·-

Bunlara misal yılanlardır. Onlar yazın karınlarını fazlaca ·doyururlar, kışın köşelerine çekilirler. Bütün kış bir şey ye· 
meden yaşarlar. Çünkü yazın yedikleri bol gidadan bir kısmı vücutlarında yağ halinde birikir, işte kışın bu yağ deposun
dan gıda alarak geçinirler ve yaşarlar. Bunun için yazın sonlarında şişman bıraktığımız bir yılanı ilk baharda zayif 

buluruz. 

1 
1 
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Dışarı çıkan 
mahsul 

Bu mahıal ıeneıi Dıllm 
kolteainln ~3000 tonu ih· 
t edilmiı, ılde ~000 ton 

].ldm kal•ııtır. Kalan kııım 
la ıatılmaktadır. 
lldı incir yoktur. 29000 

tea iacir ilaraç edilmiıtir. 
llıta~ıll elinde kalan üç 
•ll1ea kile t&tnaden ilçte 
klai ıataıa aalih değildir. 16 
lala ton pamuk ihraç edil· 
aittir. Pamuk mabsulO da· 
lalh iıtibllki artmııtır. 

Bir cinayet 
Çamalb tuzla11 civarında 

Kaıburnu dalyanında bir 
ciaayet iılendjtini d6nkü sa
,ımızda laaber •ermiıtik. Bu 
thıayeti iıliyen Riıeli Ahmet 
lfla Osmandır. Ali Oıman, 
kendi memleketlisi Ahmet 
tifa Alamedi rece Yakti bi· 
;alda karnından •iar ıurdtı 
raralamıı ,. kıçmııtır. 

Bu cinayetin, eıki bir dest· 
lak yliztınden iı1endiii zaa 
edilmektedir. 

Verem Müca
dele Cemive-
tine teberru 
l•mir komiıyoncoları ve· 

n• mlieadelı cemiyıtiae 
100 lira teberru etmiılerdir. 
omiıyoncalarımıııa g&ster· 

•it eldaklara bu yerinde ıef • 
lıat ueri cidden takdire 
pyaadar. 

Harbiyeliler 
Aramızda 
Aaakara ı•mpiyonu renç 

Harbiye çecukları bu ıkıam 
bmlrin misafiri ol ıcaklar ve 
it 11Dleriai aramızda, lzmir 
•porcalaranın sıcak muhitinde 
pfİreceklerdir. 

Bir Baba 
Ôvey Kızına tasalltıt 

Edecekti 
Otla Tekecikte SeYinç so· 

••tında 17 numaralı eyde 
Yaad adında biri, karısı bn. 
Salibe ve &vey kızı bn. Ze· 
Uhayı jilet bıçaiil• muhtelif 
yerlerinden yaralamıİİır. Hl· 
•ııeni• sebebi, Fuadın Qyey 
kımna ~irkin bir teklifte bu· 
lanmaııdar. Bu vicdansız •· 
••m elli yaılarındadır. 

Kızını 
Yaraladı 
qrefpl! ş 2 d 1 Tokaydın ıo· 

••tında m6e55jf bi r bldiaa 
elmaıtar. Kunduracı Şerif 
GIYeııç , on y~di yatındaki 
kın Ernin, nin bir talabe ile 
allkadar olcluğuau Ye bera· 
l.erce t "lebe çayırına gide· 
nk g'zd:ğini haber almıı, 
•iddete kapılarak eline ıeçir
•iii çapa ile kızını baıından 
•t" ıorttte yaralamııh. 

(11.nm.S..ı) 

Yer Sarsıntısı Devam Edivor 
latanbul 29 (Huıuıt) - Kırıehir Y• Yozıadda dlin tekrar yedi defa r.elzele bissedilmit· 

tir. Zelzelelerden Kırıehir hnktmet konatı çatlamıı Y• hük6met binası derhal tabUyı edi · 
lerek memurlar çadırlara yerleıtirilmiı Ye Yaıifelerini orada ı&rmeğe baılamıılardır. 

Ankara 29 (Huıuıt) - Çitekdefıında yır aauıntısından fııkıran kiremid renıindeki ıu 
ke11lmiıtir. Dünkll ıarııntılardan dağın muhtelif eteklerinde yeniden tekrar bıt yerdı ıu 
fııkarmata baılamııtır. Suların ikiıi ıııak olarak akmaktadır. 

Bulgaristanda Yeni Matbuat Kanunu 
Sofya (Radyo) - HükGmet, yeni bir matbuat kanunu baıırlamaktadır. Bu matbuata ida

re edecek olan muYakkat bir kanundur. Kanunucı karekteristik olan ciheti, gazete mec· 
mua ıibi blltlin neıriyatın İliilİ bllro tarafından basılmazdan eYYel kontrol edilmeıi cihetidir. 

Çiçek daiı Kaymakamı Tekaüde Sevkedildi 
Ankara 29 (Hususi) - Yer sarsıntısı mıntakallna dahil olan Çiçekdağı kazaaı kayma · 

kamı ilk aanınh haberini çok geç vilayete haber verdiği iİbi böyle felaketli bir zamanda 
yaziyetin icabettirdiii hassasiyet ve faaliyeti i&stermediti anlaııldıj'ından tekaüde sevke· 
dilmiıtir. 

Yalnız Yahudiler Tevkif Edilmedi 
Roma, 28 (Radya) - Resmi bir teblii bay Hitlerin yakın ziyareti münasebetiyle bin 

Y ah udinin tevkif edildiğini uydurma bir haber olarak gösteriyor. Baıa ihtiyat tedbirleri 
abnmıııa da bunlar münhasıran yahudileri istihdaf etmit değildir. 

------------------------ •• .... oo•••• .. ------------------------
Metaksas 
Divor ki 
-Baıtarafı birincide

olarak de\'am ıdf&eiine 

emin elduğum Türk - Yunan 
dıstluiu için : 

"Y aıa11n bu bil yük dost
luğumuı" 

Derim .. 
Atina 28 (A.A) - T&rk • 

Elen munzam paktının im· 
zaıını m6teakip dtın Elen 
baıvekili G~neral Metakıu 
Türk ıazetecilerini kabul e· 
derek aıağıdaki beyanatta 
bulunmuıtur : 

Türk matbuatının mubte· 
rem mtlme11illerini aelimla· 
makla bahtiyarım. Burada 
kendinizi bizıat kendi mem· 
leketinizde telikki etmenizi 
'te Türkiyeye dönerken Türk 
Milletinin hararetli ve sami· 
mi hissiyatını götürmenizi 
dilerim. 

:Kırşehir ve Y ozv,ad f eliketze
delerine iane listesi 

L. K. 
Bö ı ekçi Ahmet 1 
Roben •e Eli 1 
Bakkal Aziz 1 
Yeni Kavaflar çarıısıda 

terzi Ali Emia 5 
Bensiyon Alkaranati 5 
Ömer Tun alı 5 
Jak Eloııaraki 5 
Süleyman Adamoilu 1 O 
Ali Haydar Naıh 30 
Mustafa Nazlı 20 
Hususi muhaaebe baı • 
kitibi Hilmi Koman 3 
Elektrik ıirketinde Ek· 
rem Geaçeilaa 
Tevfikpaıa hamamı m6s· 
teciri Bn. Kadriye 5 
Tevfikpaıa Hamamı 

Müstahdimi 3 
Ödemiı latiklAI okulu 

50 

S.11 316 Mustafa Kaynar 150 
F. Sulari Limited 
ıirketinden 

lzmir temsil kontuvarı 
namına F. Sulari 

15 

direktör muavini Mx. 
Lovvenstein 
K•valah Seyit Yusuf 
Karagöz oğlu 
Ömer Muharrem 

•• 

5 

200 
50 

Nereye 
Sürülecekler? 
Bükreı 28 (Radyo)- De· 

mir muhafızların şeflerinden 
tevkif edilen 157 kiıiye kft
çük Valanıiya, TransoluYaD· 
ya ve Bokovinada bazı ma • 
na1tırlar bir sene mllddetle 
mecburi ikamet mahalli ola· 
rak gösterilmiıtir. 

Memleketimiz-
de ne~adar ya

bancı var 
Yenibahçede yapılacak 

büyük ıtadyom için vaki iti
razları nazarı dikkate alan 
belediye, 8 . Prostun ıtadyom 
mahallini tetkik etmesini is· 
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Yunanistanda Türk Edebivatı 
Hakkında Konferans 

Atina Rotariven grubunun 6rnek ve prensipler ç1kardı· 
yaptığı son toplatıda Tilrki· ğını Kamil Atatürk daha 
ye 1efiri 8. Rilıen Eırefle diln ıöylemiılerdir • . 
ıefarethane erk.inı baıtr bu· Keza bundan birkaç aene 
lunmuı Ye, B. N. Mosbopu· eYvel Balkan milletlerini• 
loı Tilrk edebiyatı hakkın· mümessillerilı lıtanbulda 
da bir konferans veı mittir. görü l6rken, Balkan milletle• 
Konferanstan ıonra Türk rının cedleri kanları, •• 
elçisi Atina Rotariyenlerino menteleri müıterek bulunda· 
beyanı teıekktır ettikten ğunu Ye hepimiıin Orta 
ıonra, Türk edebiyatının Asyadan gelmiı oldupm•ı• 
inkiıafına dair ıunları ıöy- tebaruı ettirmiılerdi. 
lemiıtir : Kamil Atat6rk'Oa bu ıCSı· 

.. Türk içtimaiyabnın her )eri, Yunaniıtan •• diter 
kolu büyftk Önderimizden Balkanlı dost ve m6ttefik· 
ilham almaktadır. Yeni Tiir· lerimizle olan bağların ••i· 
kiyenin, gerek takip ettiği lamlığını, ıul\ı idaaline olan 
siyasada, gerekse dahili ida· sevgimizi ve beteriyete karıı 
resinde, gökten inme kitap· beslediğimiz muhabbeti ber· 
larla meçhul kaynaklardan, rak olarak meydana koymak· 
deiil, biızat hakiki hayattan tadır. 
----------~~------~c:::3~------~--~-------

Büyük Iskender 
- Baştarafı 2 incide -

beni görmek isterse beni 
kulübemde de bulabilir" dedi. 

Bu sıralarda henüz gayet 
iyi tabiatlı olan iskeoder ga· 
rip ihtiyarın bu sözlerine kız· 
madı ve onu görmeğe gitti. 
Fıçı içinde yaşayan Dıyoje· 
ıı io bir çok arzulaı ınıo ola
bilecej'ini zan eden lskeoder 
ona kendisinden neler iste
diğini ıordu . Diyojen güne· 
şin l5nüade duran Iskendere 
karıı: "gölge etme baıka bir 
şey istemem" diyerek cevap 
verdi. 

Kanı görerek keadiıinı 
gelen lskender çok miitee11ir 
oldu ve kendisini 6lünüa 
üzerine atarak hamil olduiu 
hançerle kendisini de öldür· 
mek istedi. Etrafındakiler 
yetiştiler. 

"Cesur bir çocuk büyDr, 
akıllı ve iyi bir adam olabilir. 

Fakat fena insanların ya· 
nında ıyı kimseler bile 
bozulur ve bir zamanlar her· 
kerkesin takdir ettiii her 
memleketi sapteden adam 
gelir gün kendisini 11pt edı· 
mez ve bütün ömrnnca ona· 
tamıyacağı bir çok fena ha· 
reketler yapabilir." 

Öğretmen 
Halit Etilmez 

Iskender bu söze yalnızca 
güldü ve Diyojeni bırakıp 

gitti. Kral biiyüdiikce etra· 
fında kendisinıe "dllnyanın 
en bllyük adamı,, olduğunu 

s&yliyen bir takım dalgavuk· Kısa Hizmetli 
ların tesirlerine kapılarak Memurların Maaşları 
zalimletmeğe Ye merhame· 
tini bozacak kadar ickiye Nasıl Verilecek? 
başladı. Bir gün büyük .ıa· Dahiliye Vekaletinden ıe· 
ferden sonra parlak bir ziya· len bir tamimde deniliyor ki: 
fet veriyordu.. her zamanki " - Kısa hiımete tlbi 
gibi gebe dalğavuklar isken- olarak silah altına alınanlaı~ 
deri methte adeta müsaba- dan maaıları memur olanlara 
kaya giriımiıdiler.. davetli· yedek subay okulundan çı· 
ler arasında Filip zamanın· karak yaraubay rtıtbeaile 
danberi memleketi için çalı- kıt'aya iltihakları tarihinden 
ıan çok iyi bir komutan itibaren menıup oldukları 

Bu mlibim dakikada Türk 
hükümetinia reisine karşı 

olan hayranlık ve dostluk 
hislerimi bildirmek isterim. 
O bükümet reiıi ki, milleti· 

olan Klitüı de vardı. Bu ce· dairelerde maaılarıa·n la• 
limitetten 25 temiıtir. b 

1 t t. t'k -d- ı- -ü sur asker dı' aerlerı'nı'n sözle· olarak verilmesi ve ııyet a Listik tamircisi s a ıı ı umum mu ur Ui • niıi yüluek mu~adderahna f d 1 b" rı'nı· yalnızca dı'nlı'yor, hı",. maaşlar haiz oldukları rltbe 
Durak Riıa 1 tara ın an yapı an son ır .,. d ld J;. k 

g6Uirmek yolunda azimkir . . l k . bir•ey söylemiyor Fafak Is· maaıların an aı o u.o ta • 
k. 1 b" il "d Dualas Vittal 5 istatasllğe göre mem e etı- y d' d 1 d k" f k 

Ye ıyaset i ır e e 1 arı • mizde ecnebi tabiiyetinde kenderin bukadar merh edil· ar e ya aız ara a 1 ar 
18 

etmekte ve eski mümtaz Haydar Dündar S Vekilet bütçesinden verilme· 
olan erkek sayısı 27,723 ya· meıini istemiyordu. Bir ara- si icap etmekte olduiu baldı 

dostum B. Aras gibi şayanı Jak ve oğlu Anı• banci tabiiyette bulunan ka- hk etraftakiler hiçbir harp bu gibilere baıı kıt'alarca 
takdir mesai arkadaılarına Siddem 2 dın sayısı da 25,823 dür. kaybetmiyen yegane kralın yarsubahk maaılarınıa Yeril· 
malik bulunmaktadır. Necati Börekcioilu 10 27723 Yabancı tabiiyetinde Iskender olduğunu söyleyince 

H·ı · S ı ·ı· H dig" i anlaıılmıthr. 
Vasıtanızla Türkiyenin bü· ı mı e vı ı ve asan erkekten 1273 toprak mah- artık tahammül edemedi. Verilmit olan yauubaylık 

yük ıefi Kemal Atatilrke Keresteci koJlektif Şr. 50 süllerİ, sanayi ve küçük sa· "Filip de daima kazanırdı" maaılarının eıhas zimemi 
tazimlerimi arzetmek te iıte- Bayan Saniye~lğneci natlarda 5948, ticaretle dedi.. hesabına alınarak tahsilini 
rim. O büyük adam ki dahi- ıokıtında 50 6562 nakliye ve muvasala Babası dahi oha kendisi · ve bu gibilere teaviye olunan 
yane bir ıurette milleti canlı Felemenk tütün ıirketi l OO il~ 1247; umum idare ve ne denk dünyada bir kimse· maaıat miktarını miibeyyin 
kuvvetlerini yükıek haslet· " " " hizmetler , serbest mes- nin olacağını kabul et mi yen cedvellerin y ekilete gönde· 
lerini tanzim etmiı ve 1 iirki- direktörü G. De. !eklerde 2833, ev iktisadiyatı lskender Klitüs'üa bu mü- rilmesi tebliğ edilmiıtir. Bu 
yede esaslı bir medeniyet Groot 10 ve şahsı hizıuetlerde 706 ki- dabalesine çok kızarak he· gibilere : 
ocağı meydana çıkarmıştır. Felemenk tütün ıirketi ti çalışmaktadır. yecanla ona "korkak,, diye A) Vekiletler ve Diyanet 

.... •• •••••••• ...... ..a .............. ~ •••••........................................ bağardı. işleri reisliklerindeki memur· 

ister Gül İster Ag"' la Bütiln ömrünce kahraman fardan kısa hizmete tabi ola· 
bir asker olarak tanınan ib- rak yedek ıubay okuluna 

- Baştarafı 1 inci Sahıfede - k tiyar omutan: sevkolunanların memuriyet 
Bayan biraz ilerlemiıti, döndü bıktı, arkada mola verilmiı olduğunu gördü hemen soldan _ Korkağım veya değilim ve maaıları mıktarları bak· 

00 çarkederek yanlarına geldi ve adamcağıza: fakat bir zamanlar seni ölümR kında alakadar makamlar 

A d - Nasıl, dedi, iyi etmedik mi, buaün hem temiz bava alıcag-ız ve hem de haftanın bü· d k d m anva a • en urtar ım. tarafından doğrudan doğru· 

ı tün yorgunluklara çıkacak, gelir gelmez bayağı içim açıldı, ciğerlerim tazelendi. Diye krala kartı koydu. ya yedek ıubay okufu 
ı:.ı'ms .. · İ 7. Ve Numarah Aile reisi oldug-unu o vakıt anladıg-ım bu zat karasına dik, dik bakarak irini ırekti ve •u H dd b k d d ~ " .,. Y i eti ir u urma ere· komutanlığına malumat veril· 

Sokaklar cevabı Yerdi: cesini bulan zalim kral be · mesi. 
- Evet çok iyi ettik! Ben de bugünkD yorganlug-u, bir hafta dairede masamın batında d k h · k k B ) V ·1 • J b Almanyaaın Manhaym ıeh· lin e i ançerı çe ere : erı mıı o an a ma· 

telifi ederim. riain ıokakları, Amerikada - Defol oradan. liimattan sonra maatları art· 
Alnından terler akan ve yorgunlug" u yüzünden belli olanlara kar•1 sarf kendisini düıüne· D b k h · ı ı k d k olduiu ıibi isimsizdir. Ekse· Y iye ağırara ançerı mış o an aran eza ye e ıa· 

rek alay eder aibi b6yle ıuaJ soranlara: f O d h · k b k 1 k t 1 " riıi numara taşır. Bazıları da • ulattı. an a i hyar o· ay o u u omu an ıgına 
alfabe barflerile işaret edil- iSTER GÜL JST EJl AGLA mutan kanlar içinde yere malümat verilmesinin uıul 
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