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KISA VE AÇIK 

Bir devlet parçalanırken •.• 
Polonya askeri marş ileri emrini alarak hududu geçti 

----------------~---------~-~ ....... 
Sulhu kurtarmak !için büyük devletler Çekoslovakyayı, 

harp yapmaksızın, parça ~parça yapıp kuşa benzettiktf n 
aonra şimdi de bu devletlere mensup bazı gazeteler insan 
kanı akıtmadan barışı temin etmek şerefini pay)aşamıyoı
lar! Daha düne kadar barbın, top ve tüfek kuvvetinin bin
bir türlü şeref ve şan destanını terennüm eden bu bazı 
gazetelerle bazı radyo istasyonları şimdi istedikleri kadar 
sulhun kurt:uıcıları hakkında medbiıeJer ve kasideler neş· 
retsinler, bütün cihan kimlerin harbe aşık ve kimlerin sul
ha meftün olduklarını pekala anlamıştır. Yalnız, Çekoslo
vakya, bir kurbanlık koyun gibi bacağı benim, saçağı senio, 
burası bunun, şurası oııun diye puam parça edildikten 
sonra müstekil olmak saadet ve bahtiyarlığına malik olan 
milletlerin alacakları iki ibret dersi vardır: 

Lehli/er birkac şehir işğal ettiler 
' Zafer taklarına şu yazılar yazılmıştır. " 

artık ~bedi olarak birleş ik 
Hoş 2"eldiniz 

" 
hududun iki tarafına yığılan 

halk tarafından c.lkışlanmış· 

- Sonu 4 üncüde -

1 - Bundan evnlki makalelerimizde söylediğimiz gibi 
kuvvetli ve çok kuvvetli olmağa çalışmak. 

2 - Bu kuvveti, bu çok kuvveti "Milleti vahide,, olmağa 
ç.ılışmak suretile elde etmek ... 

Çeki !rİn akibeti, Ata türkün vaktile milli hükumeti ku
rarken "Milleti vahide" prensibine verdiği kıymet ve ebem· 
miyctin manasını büsbütün tebarüz ettirmiştir. Bugüo, bu 
derslerden sonra, bizim için yapılacak bir şey varsa oda: b niçte 
kalıp ta anayurda kavuşmak istiyen ırk kardt>şlerimize bir 
an evvel kucaklarımızı açarak birao evvel onları hasretleri
ne ve maksatlarına kavuşturmaktır ..• 

SIRRI SANLI 

Paris (Radyo) - Poloa
yanın eo büyü \c askeri ma-
reşal Migrilteh dün akşan 
saat tam 14 de radyo ile 
general Bortovskinin kuman-

.. ••••••••••••••••••o•••••••••••• .. ••ı ••••••••••••••••••••••••••••• .... •••••••••• .. 

iz mirin şanlı zaferi 
------~--~~--~~-··---------------------

lzmir vilayeti belediye seçimin~e 
rekor kırdı dahilinde 

Türkiye 

Halk Atatürk'ün partisine ve parti başkanımız Fazlı Güleç.'in 
davet.ne gönülden bir sevinçle koştu 

Dün sabah lzmir merke
zinde le ıza ve nahiyeJerinde 
sabah saat 7 de başlıyan be
lediye seçimi 12 saat zarfın
da nihayet bulmak surP.tile 
mılletimizin siyasi rüştioi ve 
C H. pırtisine içten bağlı· 

lığını bir dohl göst c. rdı. Be· 
lediye kanunu bu seçim için 
bir hafta müddet koyduğu 
halde vilayetimiz balkının 
ruhundaki heyecan ve kabi· 
liyeti çok yakındın bılen 

müdebbir ve halkçı valimiz 
, bunun bir · güode yapıl o bile

ceğine kanaat getirmiş ve 
bütün kaza ve nahiyeleri 
dolaşarak ve parti merke

zinde sık ıık toplantılctr ya
pılarak alakadarlara o ıa gô· 
re taHmat verilmışti. ilk 
hamleyi ~eydiı.öy ve Buca 
nahiyeleri yaptı. Seçnek 
hakkını haiz 3 4 bin vatan· 
daş altı saat icinde mütte
fikan parti namzetlerine rey 
vererek en öo safta yer aldı. 
Saatlar iJerledikçe bütü.ı 
mülbakattan par ti merkezjoe 
ve vilayet makamına sevinçli 
muvaffakiyet telğrafları yağ-
mağa başladı. Valimiz ve 

parti il ve ilçe yöokurul 
üyeleri yıldırım 9aatile birçok 

intih:ap dairelerini ve kaza
larını dolaşıyorlar parti mer
kez bürosu, şaşmaz bir saat 
kadar muntazam çalışıyordu. 
Ec uzak bir kaz• ve nahiye· 
nin sorusuna V'llimiz yolda 
ve otomobilde on dakika 
içinde cevap vermek suretile 
muhabere işlerinde dahi re-

kor kırılıyordu. Akşama doğ· 
ru beklenilen mesut 11 etice 

hasıl oldu. Ve miHetimiz 
yüzd~ 95 den fazla reyıoı 

kullanmak suretile halk par· 
tisinin nmzetlerine itimadını 
gösterdi. Bu manzara lzmir 

vilayeti cbalisiniu milli ve 
içtimai davalarda ne kadar 
yekvücut olduğuna en beliğ 
bir misaldir.' Halk tabakala
rını sevk ve idare sanatının 

- Sonu 4üncüde 
~~------------------------------~ ----------~~~~~~ ...... ---.... """""""'~"!!'!"'..!!!!"'~-

dasındabi Polonya ordusuna 
ileıi marş emrini vermiştir. 

Bu emir üzerine Polonya 
ordusu bir saatlık yörüyü~· 

ten sonran biraz evvel Çe· 
koslovakyanıo hakimiyeti 

n)tında bulunan Tebesioi İş· 

gal etmiştir. Polonya o ·dusu 

en son terekkiyatın ,icap 
ettirdiği bütün elemanları 

c a mi bir halde bulunuyordu. 

Bugün Polonya orduııu 

Frischtali işgal edecek ve 
bu işgal yürü , üşü 10 Teşri· 
nevvelde hitama erecektir. 

Polonya ordusunun işgal 

~.tt ı ğı a aıi 18 ~ilometre mu· 
rabbaıodadır. Ve müb•m 
demiryolları havi bulunma k· 
tadır. 

Vaı~o ıa, 3 (A.A) - Smig
ley Rydz, General Berinoes · 
kinin idaresindeki askern 
marş emrini söylediği bir 
nutuk tan sonra radyo ile 
vermiş ve Leh kıtaatı bun· 
dan böyle İsmi tnrihe geçen 
Ceszyn köprüsünden geçe
rek şehrin eski Çek kısmına. 

girmiştir. ilk müfrezeler şeh· 
rin evvelce Çek olan kısmı
na saat 14 Ü beş geçe var
mış1ar ve üzerinde "boş gel· 
diniz, artık ebedi olarak bir
leştik,, kelimeleri \lkunan bü
yük bir bandrolun altından 
geçmişlerdir. Kataat e ki 

--
Fransız meclisi 

- --4!4! - ---

DaJ;ıdie izah,1t verecek 

Pctris (Radyo) - Yarın 
Fransız mebusan meclisinde 
Başvekil bay Daladie son 

- Arkası 4 üncüde -

Bui!Ün ikinci mıntakanın işğaline başlandı 
------------------------00""••00 --

C ek cumhur reisi istifa etti 
' ----~------~~---~~~••••••OO•• .. ••----~~----------~-----

Çekoslovakyaya iki tabur 
geldi şimdilik asayişe 

Prıığ 3 ( A.A) - Hükü 
met Kovalisyoo partilerile 
müzakereden sonra yeni 
hududun tahdidi ve buna 

mutaallik büHio meseleler ile 
meşgul olmak üzere birçol< 
nazırlardan mürekk~p husu· 

si bir komite teşkiline ka· 
rar vermiştir. Komiteoin 
reisi BaşvekiJ general Siravi 
dir. Saat on üçte Alman kı 
taatı ilk Çek Alman budu· 
dunu Rumberg ılt: F,i~dJand 

ile arasındaki general Von 
Bvekun k urnandaıiın da gt ç · 

Ah•ak Ve Mu
aşert..t Adabı 

G~nçlerin behemehal 
okumaları lazım bu mühim 
ve çok faydalı eserin tef · 
rikasına yarından itibaren 
başlıyoruz. 

mişlermir. 

Prağ, 2 (A.A) - Bobem
ya bölge ofisi budud bölge
leri balı<mı ikametgahlarını 

logiliz askeri 
bakacak 

terlsetmemeğe davet etmek
te plebisit bölgelerinde kal
manın devlete karşı yüksek 

Sonu 4 üncüde -

' 

iSTER GUL iSTER AGLA Tefrikamız da görüle- ~c:mln=t!E"';s;m __________ __ 

insan Ne Kurarsa Başına O Gelir. 
13 Rakamının meş'um olduğunu !, Salı güoü yapılan işlerin ters giderek sallandığını ve 

uğurlu gitmediğini !, Bir kibritlk üç kisi sigark yakarsa behemehal birinin başına bir fela· 
ket geleceğini ! Söyliyenler ve bu götü düşünceleri aşılıyanlar mutlaka bir iotirika peşin· 
dedirler. Böyle martavallara inananlar mutlaka ufdellerdir. IJsan hangi gün ne iş yapa-
caksa onun bayırlı sonuç v~receğine inanmalı ve ondan so 11a temiz yürekle işe başla-
aıalıdır. . 

Ey okuyucum sende böyle kocakarı uydurmalarına önem verenlere : 

iSTER GULISTER AGLA 

cektir ki insanlara herşey · 
den evvel lüzumlu ve her 
şeyden üstün bulunan ah· 

lak muaşeret adabıdır. flüs · 
nü ahlaktan ve insanı her 
yeı de sevdiren ve saydı· 
ran iyi terbiyeden mahrum 
olanlııır hiç bir zaman me
deni insan sayılamazlar. 

Bu eser gençlerin ve 
her yaşta insanların ha· 
yatta samimi ve hakiki bir 
kulavuzu olacaktır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Alnımız açıktır kimseden 
şey beklemiyoruz samiı-' 
gular temiz yüreklerde 

Dün seçim yapıldı. Bütün ulus partimize 
ma(lar beslediği için çok kuvvetle um 
naııızetlere reyini verdi. Geçen dört yıl , 
sütüolarda gayet bitarafaoe ve sırf sayın 

- Sonu 4 üncüde -
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lzmı·r DUNYADA 
. NELER Barbaros Ve Preveze 

Kahvelerini 
OOLAŞIYORUM: ... 
Yazan: Gönül ~mre 

- 13 -

mi Ben idam sehpasının ~altına gi
gü den ve kurtulan bir adamım m( 

Jer Dedi. Ben de gazetecili
rİlı ğimi talunarak: 

Neyse, beni dar bir koridor
dan küçücük bir odaya gö
türdüler. idam mahkuaılarıoa 
yapılan kısa merasimi~bana

da yaptıktan sonra bir sürü 
jandarma ile dışar( çıkar
dılar. 

mı - Yazmak şart değil ya 
he canım .. Konuşalım işte ... 
na Bay Keriaı Atasoy bir si
fÜ ğara çıkerdı, yakh ve anlat
va mağa başladı: 

- Ben idam sehpasının 
a altına kadar gitmiş, fakat 

bir mucize kılından kurtul
muş bir adamım ... 

Bu başlangıç beni merak-
landırdı. Daha alaka ile 

ı dinlt.!mege başladım. 
Devam etti: 
- Milli mücadelenin en 

hararetli günlerdeydik. Bir 
gün mensup olduğum çete 
kumandanlığı5 beni yanına 
çağırarak çok mühim ve 
mahrem bir vazife verdi. 
Bu vazifeyi yanımdaki 23 
arkadaşla beraber yapacak-

n tık. Neyse, verilen .. vazifeyi 
0 gerektiği şekilde· ifa ettik. 
lı ifa ettik amma, lstanbul 
c hükômeti adamları bizi· ya
[ kaladıkları gibi kodese attı-
1: lar. Aman dedik zaman de
ı dik fakatJ dinliyen kim!? 
ı Yapılan her milli harekete 

karşı gelmek istiyen lstan· 
bul hükumeti adamları hazır 
ellerine fırsat geçmişken bi · 

J zim canlarımızı ya kıp milli 
kuvvetlere bir göz dağı ver
mek istiyorlardı. 

Artık lamı, cimi yoktu. 
Kurbanlık koyun gibi ölüme 
doğ1 u gidiyordum .. 

Burada bay Kerim Ataso
ya so. dum : 

- Ö 'üme götürüldüğünüz 
bu dakikalar neler duydu
nuz? 

Gülerek cevap verdi: 

- Herhalde mütbiş bir 
korku .. Kalbim, heyecandan 

duracak gibi oluyordu, ney
se; bizim üç bacaklı ölüm 
direği gözüktü. Kendi ken
dime kuvvet vererek dedim
ki: "kısmetim bu kadarmış. 
Ne yapahm memleket uğ· 

rundaki bu ölüm, şehadet 
sayılır.,, Ben, bu oları düşü-

nüyorken, arkamdaki jan· 
darına beni durduttu ve 
"haydi biraz ayaklarını aç!,, 

Dedi. Herifler bir an önce 
beni sallandırmak istiyorlar
dı. 

Soo gayretimi tophyarak 
sehpaya doğru yürümeğe 

başladım. 

Ölüm direğine tahminen 
on onbeş adım kalmıştı ki 
ark ~dan bir ses bağırdı: 

" Durun, durun ! ., Diye .. 
döndüm bize doğru bir jan
darmanın koştuğunu gördüm 
gelen jandarmanın elinde 

bir kağıt vardı, bu kağıdı 
beni asmığa memur edilen 

Biz böyle mukadderatımızı 
beklerken, 23 arkadaşın başı 
olan benim, idama mahkum 
olduğumu haber aldım. Is· 
tanbul hükumeti bu.. Ya
parmı yapardı. Bu · haberi 
alır almaz bende ne kadar 
para varsa gizlice gardiyana 
verdim ve milli kuvv~ tler 
kumandanına (verdiğiniz va- müfrezenin çavuşuna verdi. 
zifeyi yaptım, bu sebepten Düşünün bir kere, ölüm dı-
bcni idam edecekler. Kur- reği bütün korkunçluğuyla 
tarmanızı yalvarıyorum) şek- karşımda duruyordu. Beni 
linde bir telğraf yazarak durduttular müfreze çavuşu 
derhal çekmesini söyledim. kağıdı aldı, okudu, yüzüoü 
Ben. bu telğrafın cevabını buruşturarak beni gösterdi 
bekliye durayım, herlfler bi- ve (bu adamı, şimdilin ha-
ze, karanlık ve rütübetli pisbaoeye iade edio) emrini 

hapishane ölümden beter verdi. 
heyecanlı de~ika)ar geçirti- Sevinçten çıldıracaktım ... 
yorlardı. Daha birkaç dakika evvel 

Ve nihayet bir gece yarısı ölüme doğru yürü rken, bir· 
beni yatağımdan kaldırdılar. d en kuı tulınqLm bu nasal 
Zaten bugün yarın, diye bu olurdu ? 
uyandırmayı da bekliyordum. ( Arkası var) 

**** *******~:~~~~~~~~***M~ 
Elhamra Telefon = 

2573 ~ 
Idaresinee Mılli Kütüpane Sineması J+ 

_B_U_G_Ü-. -N- Pek muhterem lzmir halkına iftihar ve şe- ~ 
refle sunduğumuz muazzam proğra )t 

1 - Loral ve Hardi i' arıyor = 
TÜRKÇE SÖZLÜ ~ 

2 - Altın Yağmuru ); 
FRANSIZCA !SÖZLÜ 't 

a - Ulu Önder Atatürk 'ün Doğu Anadolu şcyahatleri ~ 
e t<. filmi ( Türkçe Sözlü ) Mı 

arala 1ar: 3-7-Altın yağmuru5-9daA.tatürk, Loral barditt'. 
ur " 
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lS TEk 

OLUYOR ? ı 
· 28,000 Metre yükfekl -: 

ğe çıkmaya hazır

Janıyorlar 
Amerikalı tayyareci Ste

kens, bir balonla 22000 met
re yüksekliğe çıkarak dünya 
yüzünün rekorunu kumıştır. 

Profesör Pikarın havalarda 
yaptığı tetkiklerden istifade 
eden iki Leh alimi bu ayın 

nihayetinde 28000 metre 
yüksekliğe çıkmak üzere 
Lebistanıo Zakopar ş~hri:ı
den havalanacakJardır. Bine· 
cekleri balonun yüksekliği 

120 metre olup 1~4000metre 
mikabı hava alabilecektir. 
Bu balon için 300 bin zlatı 
s arfedilmıştir. Leh alimleri 
teşebbüslerinde muvaffak 
olurlarsa meteoroloji ilmi 
çok istifade edecektir. 

* 'f ,,. 

An1 rik da 2 ı\1ih·on 
J 

Serseri \ Tar 
Amerika müttehid bükü.· 

metleri umum nüfusu yüz 
yirmi beş milyondur. Bundan 
iki milyonu Sf ueri olduğu 
tesbit edilmiştir. Bu iki mil· 
yon kişi iş ve ekmek bul· 
mak için bu geniç memle· 
keti baştanbaşa ıerseriyane 
dolaşmaktadırlar. ·Lakin ek
seriya müntazam ve daimi 
bir iş bulamadıklarından di· 
ğer s ~ rseriler gibi kanunun 
dışında hareketlerde buluna· 
rak halkın huzur ve rahatını 
kaçırmaktadırlar. 

Amerika hükucneti on üç 
milyona baliğ olan işzislerden 
ziyade zaten muntazam mes
lek ve maişeti olmıyan ser
serife,in bir çaresini bulmağa 
çalışmaktadır. 

Bir Yanar Da
iıo Yapabil

dikleri 
Sumatra adasına civar 

Sond boğazında Timbora 
adlı biı yanar dağ vardar. 
Bu dağ 1815 de bir defa 
indifa etmiş ve etrafa o ka
dar müthiş bir kül yağrnuru 
yağmıştır ki bu yüzden 65 
bin kişi ölmüştür. 

Dağın f .rlattığı küller eğer 
Paris gibi geniş bir şehrin 
üzerine düşmüş olsalardı, 

bu şehri 1500 metre kalın· 
lığında bir kül tabakasının 
alhnda b1rakırlardı. Timbora 
dağı bu indifadan evvel 
4300 metre iken indifadan 
sonra 2760 metreye alçal
mıştır. ---··· ... --.. 
Ege Kitap Evi 

Hisarünü No. 6 
Bilumum okul kitapları gel

miş ve satışa başlanmıştır. 
Her aradığınız okul kitapla· 
rını bulacaksrnız. 

4 - 15 

Ürolog Operatör 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

Böbrek mesane prostat 
idrar yolu hastalıklarını te 
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler N.ıwanzade No 5 

Muharebesi - 4 -

Bu gemilerde deniz asker
lerinden maada kara asker· 
leri de bulunduğu cihetle 
müttefiklerin kuvveti 60,000 
kişiye baliğ oluyordu. Bu 
gemilerde bulunan topların 
2594 e baliğ olduğunu Av
rupa tarihleri yazmaktadır. 

Halbuki Türk donanmasında 
bulunan toplar vasati olarak 

300 (üç yüı) e baliğ oluyor
du. Cetvellerin mukayesesin • 
den anlaşıldığı üzere gemi· 
lerin adedi, cesameti ve top 
kuvveti cihetile mütefikler 
Türk donanmas1na kat kat 
faik idiler. 

İlk ~1uharebe 
Türk donanmasındaki mü· 

rettebat üç kısımdan müte
şekkildi. 

(1) Gemiciler ki, asıl bah
riye askerini teşkil ederler. 
Kür~k ve yelkenle geminio 
idaresi, topların kulJanılması 
bunlara aittir. 

(2) Kürekçiler ki, ya for • 
salardan veya ağır cezaya 
mahkum olanlardan müte
şekkildi. 

(3) Sefere çıkarken gemi
lere (;lınan piyade askni 
olup Arkeboz tüfeklerile ve
ya yay ve oklarla muharebe 
ederlerdi. "Rampa,,dan son· 
ra asıl iş bunlara düşerdi. 
Hayrettin paşanın donanma
sında dört sancak beyi ko · 
mutasında külliyetli miktar
da piyade askeri vardı. 
Düşman donanmasının 

çokluğunu gören Sinan reis 
ile sancak beyleri, dü . manıo 
Akçeum burnunda karaya 
asker çıkararak Prevezeyi 
muhasara etmesinden çekin· 
diler. Hayrettin paşaya mü · 
racaat ederek sahili muha · 
faza etmek üzere karaya 
asker ve top çıkarılmasını 

teklif et~iler. Hayrettin paşa 
sahil düz ve arızasız olduğu 
cih~tle bu tedbirin muvafık 

olmadığını, çünkü düşman 

filikalara asker doldurup bü
yük gemilerin top ateşi ile 
himaye ederek sahildeki mü · 
dafileri pek fena bir mev
kie ilka edeceklerini, eğer 
kendisini dinlerlerse bütüo 
askeri gemilerde bırakıp 
düşmanla deniz muharebesi 

yapmak fikrinde olduğunu 

söyledi. Bunun üze ı ine san· 
cak beylerin~n a kerleri ile 
karaya çıkmala • aııa müsaade 
efti. 

Diğer taraftan Hayrettin 
paşa donanma komutan ve 
kaptanlarını toplıyarak şu 
emri verdi : 

11 Direklerinizi aşağı ahn 
ve tertibinizce kol kol, ve 
saf ~af olup hemen bana 
nazar edin her ne kim eder
sem siz de öyle edio ,, Gö · 
nüllü gemilerini ayrı bir far
ka halinde olarak Turgut 
reisin komutasına vermişti. 

Andrea Dorya ise, gece 
sahile sandal· göndererek 
karaya çıkmak için keşif 

hareketi yaptırdı. Sahilin 
Asker tarafından tutulduğu· 
nu gö ünce ertesi sabah bu 
civara hücuma karar verdi. 
26 Eylfılde yirmi, otuz ka 
dırğa göndererek bu açık 
sahilde sper yapmıya uğra· 
ştn Türk piyade askeri üze
rine top ateşi açhrdı. Bu 
hali gören gönüllü kaptan· 

)ardan Murat ağa gemisi ile 
düşman üzerine ahldı. Le
vent kaptanlarından Turgut 
Reis, Ali Köle, Güzelce Meh · 
med, Sadık Reis dah , ge
milerile düşman üzerine y~k
laşarak top ateşi açtılar. Bu· 
nun üzerine düşman gemile
ri karadaki askerlerle uğraş· 
maktan vazgeçerek levent 
gemileri üzerine yürüdüler. 
Hayrettin paşa dahi mahi
yetindeki beylik gemilerle 
ileri atılarak top ateşi açtı. 
Türklerin hücuma geçtiğini 

gören kadırgalara bizzat ko
muta eden Aodrea Dorya 

geriye döoerek açıkta de
mirli duran büyük yelkenli 
gemilerin arkasına çekildi. 
Bunların d ı k imisi demir 
keserek, kimisi alelacele de
mir alarak kaçhlar. 

1 ürk donanmasındaki pi
yade askeri hemen kamilen 
karaya çıkartlmış olduğu ci
hetle Hayrettio paşa düşman 
donanmasını takib etmiyerek 
tekrar Preveze limanına 
döndü. Karadaki askerleri 

ve topları öğleye kadar ge
milere aldıktan sonra liman
dan -çıktı, Pıeveze bu· ı u Ö· 

nünde donanmayı la{ 7 t 

ti ve akşama kadar burada 
kaldı. Yatsı namazından son
ra uykuya yatttı. Biraz son
ra uyanarak hayırlı bir rüya 
gö rdüğüoü, muzaff eriyetin 
kendilerine tevveccüb ede
ceğini müjdeledi. Bu suret
te mürettebatın k uvvei ma · 
neviyesini yükseltti. 

Ertesi sabah erkenden yo· 
la çıkılarak Paksa 11 Bıbşiler" 
adasına kadar gidildi. 

(Arkaıı var) 

Nef~s Kudreti 
Bir insanın tam sıhhatta 

olması iyi ve derin nefes 
alabilmesile ölçülür. 

iki nefes almak ne de
mektir. 

Normal bir insan derin bir 
nefes aldıktan sonra, aldığı 
nefesi verinceye kadar yük
sek sesle 50 ye kadar saya
bilir. 

Derin bir oefesten sonra 
tam sahbatto olan bir insan 
nefes verirken tam 1 dakika 
30 saniye e diyebilir. 

-~~~~~~*~~*:~~~~~~~~~~~~~*~~ 

i Fuar kapandı R 
M ~ 

~Fakat yeni sinema do~uyor ~ = Kültürpukın en güzel yerinde gazinonun karş1S1nda : 

= Kültürpark Sineması = 
~ A(~ILIYOR ~ 

Mükemmel koltuk - en son sistem makine • rahat ve )t. 
~ geniş salon - düoyaoın. en büyük filimlcri • büyük )f. 
M sürpiri:ıller... Görülmedik dekorasyon... )+ 
~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~-
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Elenin ıözü efece olur 

Dünya Barışa Kavuştu ••. 
Meşhur Ata sözüdür : 
"Bir delinin boıduğuau on 

akıllı düzeltemez., derJer. Bu 
defa bir alulJınm yaphğını 
eğer yapsaydı onun elde 
ettiği düzğünlüğü binbir deli 
yoluna sokamıyacaktı. İşte 
bugün bütün diiDyaoın afe· 
rinledeği, birçok anneJerio 
gece gündüz dua ettiği lo
giliz Başvekili Ç!mberlayoın 
kazandığı topsuz, tüfeksiz 
bu büyük zaferde bütün in
sanların, batti kavgazı gö 
rünen büyüklerin idare ettik
leri milletlerinde ~hayır dua
sını kazanmasına sebep oldu. 

: dünyayı ateşe vermek, insan
ları birbirine katmak için 
g~çtiği yerlere fesat ve tn· 

Çemberlayn, tayyareye 
bindi, fakat bu biniı, silah
sız çoluk çocukların başla

rına bombalar yağdumak 

için geğil, bütün milletlerin 
küçük yavrularını, titrek ib · 
tiyarlarını böyle bir ateş ve 
bomba yağmurundan kurtar
mak için oldu. 

Çemberlayoıo tayyaresi 

vir beyannameleri değil, fa
ita\ biraz meram anlamaz 1 

gibi görüneD devletlere dost
luk ve sevgi duyğularını ta
şıyan muhabbet mektupları 
ulaştırdı. 

Çemberlavn, felaket ve 
sefalet tufaoaoa tutulmuş 
Nuhun gemisinden uçuk kuı
tuluş 11oktasına erişen bir 
barış ve kurtarış küver cini 
~ibi felaketzede insanlaıa 
helas ve "ulb müjdesi yetiş· 
t"r di. işte elinde kuvvet, 
bazularında kuvvet, sıiahla · 
randa kuvvet ve kasasında 
servet olduğu halde suf in-
sanlığı kanlar içince görme
mek için yaptığı kab•dayıca 
bu hareket hakiki Efeliğin 

ne demek olduğunu bilenler 
için "Yaşa aslanım" diye 
karşılanacak bir Efelik ol
muştur. 

Efe 
-------- ----c:= ------------

Onun Arkasından 
Simsiyah saçların bir g'ce gibi 
Görünce gözlerim karardı güzel! 
Bir "an., da, bir "ısır,, yaşadım sanki 
Hicranınla benzim sarardı güzel! 

Gözümden gönlüme alupta benim, 
Kalbimi böylece yıkıp da benim, 
Gönlümü peşine takıp da benim 
Bırakıp gidecek ne vardı güzel! 

HAKKI EMRE 
--------------··-----------

Nereye? 
Kadın kocasıoın kendine,1 

muti olmasını istiyordu : 
- Öyle olmahıın ki, dedi, 

kendini denize at, dersem 
hemen deaize atılmalısın ... 

Erkek ıapkasıoı giydi, ıo· 
k•ia çıkıyordu : 

Nereye gidiyorsun ? 
Sözünü yerine getirmeye 
Ne yapacaksın ? 
Yüzme öğreneceğim. 

Güzel Gözler 
Müsabakası 

No49 

Sevkilim: 
Gerdikce sen yüzüne tül 
Aıkınla oldum ben, bülbül! 
Saçlarına kırmızı gül, 
Takma beni öldürürsün! 

Öldürüp kanıma girma, 
Her güzele gönül verme, 
Gözlerine siyab sürme 
Çekme beni öldürürsün! 

Beyaz göğsün bana karşı 
Açma beni ôldürürsün. 
Gözlerini süze, süze 
Bakma beni ölt1ürü: sü:ı. 

İ. H. E~RE 
••••••••mrao•••••••• 

Sabretsin 
Yolcu gişenin önünde sa· 

hır sızlandı : 

- Bay memur baksan 
saatlerdir gişenin önünde 
bekliyorum. 

Memur soğukkaalıhkla ce
vap verdi : 

- Ben senelerdir arka· 
sında bekliyorum ama hiç 
şikayet etmedim! 

Ne İyi 
iki nişanlı, kıra çıkmışlar

dı .. Kız, erkeğin gözlerinin 
içine baktı : 

- Seninle bütün hayah· 
mız, burada, bütün insan-
lardan uzakta geçse ... 

Erkek gülümsedi ne iyi 

.......... , 

• 
nın 

Sazından, 
Sözünden 

Olur 
Hayıetler ederim ben bu acuna, 
Dokunmam biç zülfü yarın ucuna, 
Yarası olanlar be 1<l ?o kocuna: 
Söz'erioı onlara dikenli olur .. 

Elimizd\! iken rahat yaşamak, 

Kendi keodimize kurlrız duzak, 
Böylece ne kadar didinüp durs Jk:~ 
Sabah rüzgarları sa u yeli olur .. 

Dü~üııen zamanın bin bir derdin", 
Aklını kaybt>d• r zır deli olur. 

Düny rnııı bill'nler germü serd ni: 
Ha şeyi hoş görür di l ehli olur, 

İ. H. Emre 

Senden çektiklerim 
Güodı!n güne içimd.: i ıleyor bir hazin ses 
Bu sesime yabancı kız sendeo .. başka herkes 
Ne zaaıan bir acı ile k ıvranırken yerind.: 
Bilsen ismin ne hazin ialiyo: o an dilinde 
Saklıyorsun sevgili bir sır g bi içinde 
Geçiyor hep gülllerim bütün aup içinde 

Kalbim gibi titriyor gö. ünce seni dilim' 
Bu vaziyet ne kaJar bilsen ne kadar elim 
Kaç zamanlardır gözlerim gözlerine bakmadı 
Gözlerimden acılar ta kalbine akmada. 
Gönlümün sığmadığı bu yer yüzünde beni. 
İnan ki senden başka zchirJiyeo olmadı. 

Başka Adam 
Erkek evine sarhoş git

mişti. Karısına yemin etti : 
- Vallahi, billahi bir da

ha içmem. Görürsün, yarın

dan itibaren büsbütün baş· 
ka adam olacağım!. 

Sarhoş sözü bu; doğru o· 
lur mu? Ertesi anşam gene 
zilzurna idi, karısı çıkıştı : 

- Hani büsbütün başka 
adam olacağına söz vermiş

tin?. 

- V allabi, billahi sözümü 
tuttum karıcığım? Ama ne 
vapayım ki o başka ad~m 

da ayyaşın biri imiş. 

Makine 
Meteliksizdi. Nihayet gün

lerden bir gün talihi açıldı, 
· çok zengin bir kadınla ev
leadi.i 

Bir gün karısile beraber 
gezerken yolda eski bir ah
babına rastladı. 

Ahbabı arkalarından bak· 
tı baktı da yanındakine: 

- işte dedi, evrakı nak
di makinesiyle beraber gi
diyor! 

Güç 
Adamın esvabı renk renk, 

Hakkı Emre 

•• 
Ornek 

Adam tek atlı arabasına 
binmiş gidiyo;du. Öğle üı· 
tü bava sıcaktı. Oturduğu 
yerde şöyle biraz kestirdi, 
uyuya kaldı. Gözünü açtığı 

zaman kendini bir hendekte 
buldu. Başıboş kalan at ara· 
bayı hendeğe yuvarlamıştı! 

Adam kalktı, aha yular
larını sarıldı ; 

- Maşallah dedi, görüyo
ru:n sen de otomobillerden 
örnek alıyorsun!.. 

Kim Söyledi? 
- Bay, ben avukatım, ka· 

rmızdan ayrılmak istiyorsa
nız, davanızı üzerime alırarr. 

-- Benim karımdan ayı ı

lacağımı size kim söyledi ? 
-Kımse Eöylecncd;, ka· 

pıoızın önündeki tabak kı

rıklarıoı gördüm de ... 

---~---Sanat 
•• 
Oğrenmek 

İsti yenlere 
Mürettiplik , makinistlik , 

mücellitlik öğrenmek istiyen
ler Suhulet matbaasına mü
racaat etsinJer. 

l\1eşhur ARTi kun1aş 
boyalan, boya sabun
ları ve çiçek boyalan 

her cins baharat 
IEHJ__._. !!m11!S--

Aşçıbaşı Marka 
Makarnalar 

Selioik sergisinden birincilik 
madalyasını kazaomıştır ... 

i!Ba!'J li!3l!l:- s - -=me.-

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mute ..... • 
RONTKE.N VE 

Elktrik tedavisi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

Tt! LEFON: 2542 __ &e::m ___ _ 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\:iLU 

:ih Tenasül hastalıkla· 
rı elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler So. 
No. : SS Telefon : 3479 

---~-----

3 Birinci Teıria 

S. Ferid 
RCZACIBAŞI 

Kuv\'et Şurubu 

Sıhhat 
Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder~ "~llC 

Merkez depo: 
Şifa Eczanesi 

~-:-...~-.. ... ~aem:~~~~~;: 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve ı>n u ·uz elbise
lerinizi Kavafliıtr çarşısında 

(35) No da 

T 1:. I~ Z f 

Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız. 

Birinci Sınıf Mutabassıı 

Fırıncılar 
Hancılar Sucular 

Okusun 

Belediye nizamnamesine 
uyğun nakliye arabalara 
Çivici hamam sakarya okulu 
karşısında No. 36 

FAiK ŞiMŞEK 
........................... 
i DOKTOR i 
! Salih Sonad i 
•• ı Cild, Saç ve zührevi baıta-• ı ı laklar müteha11111 
ı ikinci Beyler ıokak No. 81 ı 
ı Her gün öğleden ıonra ı 
ı Telefon: 3315 ı .......................... 

Damızlık __ ...,,,....,,.,,.....,_ .. 

tllTazen~akız baklası, sebze 
Çiçek, ağaç tohumları, yerli 
ve Avrupa cinslerini arayanlar 

hisar önünde Meram tohum 
ır. ağ azaıındalbulur. 

' Cİidinizi bozmayacak en 

Büze/ tıraş bıçag· ı = : lfCVfl-
LtJ Xl/5 

parça parça kumaşlardan 
-P.:" ___ ----

dikilmişti. 

Dişçiye geldi koltuğa o-
turdu. 

- Dişçi geliniz, dedi. 

Asistan dişçiye fısıldadı : 

-- Uyuşturucu birşey ver-
miyelim. 

- Neden? 
- Sonra deli olup olma· 

dığını anhyamayız! ... 

Kız, biran duraladı : 
Geceleri şehre gidece· 

Manisa 
Oteli 

İznıirin ''f enıiz Ucuz 
Oteli 

Duş banyo sıhhi konfor 
mevcut lzmir halkına 

tavsiye ederiz 
Keçeciler Lale sinema11 

kaışısı No 76 

Nf V\ l lJ.X JS BIÇAl<LARI TIRAŞ .. 
Ml:.RAUL 11 ARININ Hf PSINI 

Elfİ. eıİH HERE 
MEMNUN 

~UlLANIN!l l .. 
VlPV5U M~nıcıaltı Horol-col ~arsısında 

MAZHAR VNtiÖR N-80 
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Bir Genç Kız 
Trende Parçalanarak 

Öldü 
Bayındmn Çanlaköy hal· 

kından 20 yaşlarında Bn. 
Latife istminde bir kıı bir 

' tren kazası neticesinde par· 
çalanarak ölmüştür. Bn. La · 
tife saralı ve dilsiz bir kız · 
d1r. Kendi adeti veçbile evin · 
den firar ederek Kızılcaköyü 
çaym kenarındaki demiryolu 
üzerinde dolaş1rken izmirden 
Bayındıra gitmek üzere tre· 
nin gelmekte olduğunu gör
müştür. 

Saralı kız, har ek et halinde 
bulunan trene binmek iste
miş, sağ kolu kırılmış ve 
vücudunun muhtelif yerlerin· 
den ağu yaralar alarak ha · 
yata gözlerini yummuştur. 

Hadiseye Adliyece el ko· 
nulmu~tur. 

Hamile Kadın 
Döğülür mü? 

Dün Şehitler karakoluna 
müracaat eden bir zat, Hal
kapınar iplik fabrikasında 
çahşan Bn. Lütfi yenin fabri · 
kadaki amelelerden lbrahim 
tarafından dövüldüğünü, f ab · 
rikadaki dokuma makinele· 
rinden birinin üzerine yuvar
landığını, beş ayhk hamile 
bulunan Sn. Lütfiyenin bu 
ıukut neticesi sancılandığını 
ve hayatının tehlikede bu 
luaduğvnu bildirmiştir. Adli · 
ye hidiıeye el koymuştur. 

Bütün Okullar 
Açıldı 

Bugün orta mektepler ve 
liıeler açılmış ve derslerine 
başlamışlardır. 

M. Budak 
Geldi 

lzmir Jandarma iç ilçe 
takım komutanı üst teğmen 
B. Müfid Budak mezuniyeti 
hitam bulduğundan Gazi 
Antepten şehrimize dönmüş· 
tür. 

Seyyah ve yol
cular İçin 

Gümrük ve inhisarlar Ve
kaleti Türkiyeye gelen ve 
Türkiyeden Ecnebi memle· 
ketlere giden seyyah ve yol· 
caları gümrüm kontrölü hak· 
kluada ayd nlatmak ıçın 
•Yolculara Bilgi,, isimli bir 
broşör çıkarmışlar. 

~·-

Küçük ev 
Pazaryeri Hatunine civa· 

rın .:i a iki üç odalı k iralık 

bir ev aranıyor. Odun paza· 
rında (2) numaradal manifa· 
turacı M. Salibe müracı at. 

3-1 
• 

DOKTOR 
Tevf k Lütem 

MERKEZ HASTANESi 

Kulak, Burun, Boğaz 
Mütehassısı muayenehane 2ci 

Beyler Numan zade 
•okak No 5 

Her gün öğleden sonra 

' Jlalkıa lul ) 

Macaristan meselesi 
---------- --••OO•• ------------

Çek Macaristan Hükumetleri Arasında 
Halledilecak 

Paris (Radyo) - Bugün (dün) B Kamil Kroşta Pıağdaki Macaristan sefirine verdiği 
bir notada azlıklar dolayisile Macaristan hükiimetile olan itilafın aralarında halledilmesini 
istemiş ve bunun için Macar ve Çek devlet adamlarından mürekkep bir komisyonun der
hal işe başlamasına razı bulunduğunu bildirmiştir: 

Meııkfır notayı hükümetine tebliğ eden sefir biraz sonra hükumetinden aldığı talimata 
uyarak Pıağ hükumeti ı;ezdine giderek şunları söylemiştir ; 

Macaristan hükumeti Munib anlaımasınan esasları dahilinde Macaristan • Çekoslovakya 
itilafının iki devletin tayin edacekleri komisyon marifetile sür'atle halline muvafakat edi· 
yoruz. bunun üzerine sefir ile Çek otoriteleri arasında komisyonda vazife alacak zevabn 
tesbitine başlanmışt•r. Bu itilafın · bu halta sonuna kadar halledileceği kuvvetle tahmin 
ediliyor. 

ltalya atiden pek nikbin değilmiş! 
Roma (Radyo) - Bütün dünya matbuatının sulhun kurtarılmış olması hakkında göster

diği nikbinliği mübaleğalı gören ltaJyan siyasi mahfilleri bu mütalealan tefsir ederken 
"ltalyanın bu meselede fazla nikbin olmadığıaı ve daha Avrupada yapılacak pek çok 
adilane ... işler kaldığını,, ilave etmektedirler. 

Doeu Vilayetlerimize Kar Y ae·ıyor 
lstanbul, 3 - Kars, Erzurucrı, E•zinc!n, Bayazidde bava su~ıuııeti sıfırın alhna düşmüş 

ve kar ya~mıya başlamı~tır. Bu gün Aoadolucun Garbı bö lgeleri bulutlu ve diğer bölgeler 
açık geçecektir. Eskişehir mıotakasıoa sü ekli ve tahripli yağmu ı lar yağmaktadır. 

Ruzveltin Bir 1 eşebbüsü 
Paris (Radyo) - Nevyorktan verilen bir habere göre Amerika Reisi Cumhuru yeni bir 

teşebbüste bulunmak üzere alakadarlara müracaat e~miştir. Ruzveltin fikri Versailles mua • 
hedesile karma karışık bir veziy~t alan Avrupa işlerini yeni baştan tetkik edip adilane bir 
surette halletmeğe çalışmağa bunun için Amerika Cumhurreisi Vaşingtaıİda toplanmak 
üzere bütün Avrupa milletlerinden murahhaslar davet edilecektir. 

Papa Çeklere teselli veriyor! 
Roma (Radyo) - Papa Munih konferansmın mukarreratını kabul etmekle dünya sul\ıunu 

kuıtaran Çekoslovakya ricaline hayir dualar vermekte ve bu memleketin daha küçük ol· 
makla beraber daha mes'ut ve bahtiyar olarak yaşamasını ve tealisini temenni etmektedir. 

Sovyet Rusya Taraftar Deqilmiş ! 
Roma, (Radyo) -MoskJvadıo alıolo hıberhre göre Sovyet Rusya hükiineti Çek me· 

meselesinin hali hususuad• r"'y ve fikrini ifade etmek için B. D.dadiyeye selabiyet verdiği 
haberini tekzip etmektedir. 

Yunan Deniz Manevraları Hitam Buldu 
Atina, 2 (A.A) - Atina ajansı bildir.yor : 
Deniz manevraları Selioik limananda nihayet bulmujtur. Kral bir eaJİroame ile mürette• 

batın vaziyet va talimlerindeki mükemmeliyetten dolayı iftihar hislerini bildirmiş ve subay
ları tebrik etmiştir . 

Lülebüreazda Feci Bir Cinayet 
Edirne, (Husu5i) - Lüleburgaıın Hamidabad köyü civarında çocuklar oyun oynarken 

bir hafta e vvel gömüldüğü anlaşılan bir cesed bulmuştur. Bir erkeğe ait olan bu cesec.'in 
başı, kolları ve bacakları koyun eti parçalar gibi parçalandığı görülmüstür. 

Cinayetin failleri aranmaktadır. 

143 Kazada polis teşkilatı 
Ankara 3 (Huıusi) - Emniyet umum müdürlüğünün kararı üzerioe 

teşkilatı tamamen kurulmuştur . . 
143 kazada poJis 

- - --------- 0000-----------
Koli Postalar 
Yabancı memlekdlerden 

g !lece k ve b d ileri lderi ng 

yoluyle ödenecek koli posta· 
farın ithalini kolaylaştırmak 

ve alakadarların paketlerini 
uzun müddet beklemeden 
alabilmeleriaı temin etmek 

maksadile yeni bir kara.r 
almıştır. Bu karara göre 

Cumhuriyet merkez bankası 
bulunmıyan yerlerde mer-

kez banpasına gönderilmek 
üzere mill i bankalara yahrı· 

lan paket bedelleri mukabi · 
linde bu bankalar tarafından 

verilecek imar müsaadelerine 
istinaden ve merkez bankası 

tarafından bilahare g önderi · 
Jecek olan imar müsaadele
rinin muayyen bir müddet 

Fransız meclisi İkinci Mıntaka 
- Baştarafı 1 incide -

Muoih alllaşması hakkında 
izahat verecek ve ayni iza
hah Başvekil muavini müsyo 
Şotan Parlamentoda vere· 
cektir. 

Ruznamede yalnız radikal 
partisinin parlamento gurubu 
reisinin beyanatı gösterıliyor· 
sa da birçok hatiplerin söz 
alıp müoakaşalar açacakları· 

nı tahmin edilmektedir. Me· 
busan meclisi reisi müsyo 
Herriotnin de bu münase
betle bir nutuk irad edeceği 
zannedilmektedir. 

içinde posta idarelerine ve · 
rilectğinin bildirilmesi şartile 
paketler sahiplerine verile
cektir. 

İşgale Başlandı 
- Baştarafı 1 incide -

bir vazife olduğunu bildir· 
maktedir. 

Berlin, 3 (Radyo) - Sü · 
det Almanlarile meskun mın· 
takanın birinci kısmı~kami 
milen işgal edilmiıtir. Bugün 
sabahlezin Eğer, Karlisbard, 
Fişern şehirleri işğal edil· 
meğe başlanmışhr. 

Londra 3 - Çekoslovak· 
yaya gönderilen iki tebur 
logiliz askeri mahalline var· 
mışbr. Bu asker plebisit 
oluncaya kadar bu mıntaka · 
da esayişi idare edecektir. 

Roma 3 - Çekoslovakya 
Reisi Cumhuru Beneş istifa 
etmiştir. 

• • 

3 Birinci Teırin 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştaraf ı 1 incide -

dumuzun nefıne olarak umumi hallerde dikkat nazarı çekici 
yaz•lar yazdık ve belediyemizden ricalarda bulunduk değerli 
başkanımız bay doktor Behçet Uz, bunlara lakayt kalmadı, 
sayın yurddaşlarının mümkün olabilen dileklerini yerine ge· 
tirdik. Ayni zamanda da lzmirimizi ağaçlandırdı, bazı yerle· 
rini cennete döndürdü. En başta fuar çok büyük ve ölmez 
bir eserdir, Mustafa bey caddesi, Alsancağ• doğru açılan 
sokak, kordondan fuarın büyük kapısına ve fuarın Basma 
hane tarafındaki kapısından Basmahaneye kadar uzanan 
geniş cadde ve gazi bulvarı cidden emsalsizdir. lzmirin çeb· 
resi sekiz yılda çok başkalaşmış ve modern bir tehir haline 
girmiştir. Kendilerine içten gele 11 duygularla yurtd •e ulus 
namına en hararetli teşekkürlerimizi sunarken bu deiferli 
arkadaşımızı tekrar riyaset sandalyasında görmeği ö~ yü· 
rekten dileriz. 

Kendisinden idare etmek mesuliyctini üzerine aldığı ıebri 
imar ve şehir halkını da re(aba ve ucuzluğa kavuşturmak· 
tan başka birş~y bekliyenlerden olmadığımız için tebrik ve 
takdirlerimizin samimiyetine ve halkımızın menfaabna uygun 
düşecek ve bazan da herhangi bir belediye memuru bak· 
kında okuyucularımızın gazetemiz vasıtasile yapacakları di
lek ve şikayetleri de ayni samimiyetle yazacağımız 
nacağınızı ümit etmek istiyoruz. Zira: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Polonya askeri 
- Baştarafı 1 incide -

tar. Piyade kısmı küllisi g eç· 
tikten sonra eski asilerden 
mühşekkil n üfrezeler naza· 
ri dıkkati celbetmekteydi. 
Bunların başuıda Cieszyn 
Silezyasinin Lt h hal~ını Çek 
parlamentosunda temsil et· 
miş olan mebus Volf bulun· 
makta dar. 

•••• 
Erzincan 

Şümendif er istasyonu 
mcras:mle açıldı 

Ankara, 2 (A.A) - Er · 
zincan Kemah şimendüfer 

istasyonu bugün merasimle 
işletmeye açılmııtır. ........ _ ....... . 
Yararlı 
Sebzeler 

Patates zihin açıklığı verir, 
zihni de dinlendirir. Havuç 
asabı teskin eder, tene iyi 
gelir. ıspanak enerjiyi artı· 
r11, kuvvet verir. Kuru fasul · 
yenin cüaılei asabiye üzerin· 
de çok şifalı tesirleri vardır. 
Bezcly? ukeklere durğunluk 
kadın!a .. ~ uçarlık telkin eder. 
Lahana ve karnabahar cığır· 

hk verir. 

Şoven 
. Aşm milliyetperver olan· 
lara Fransızlar Şoven derler. 
Bu kelime "Cbauvio,, ars ı u· 

Jusal olmuştur. 

Şoven on sekiz yaşında 
bir Fransız genciydi. NapoJ
yonun muhafız alayına gö · 
nüllü yazaldı. Her harbe iş 

tirak etti. 17 yerinden ya
r .: landı, üç parmağı kesildi. 
Bir omuzu kırıldı . Alnı de· 
tindi. Ondan sonra Şalen 
ismi milliyctpervuliğe alem 
oldu . 

17 Yaşında 
'fayyareci Kız 

Fransanın en genç kadın 
tayyarecisi 17 yaşında Şan· 
yo adında bir kızdır. Babası 
da tayyareci olan bu kız da
ha küçük yaşta tayyareye 
merak sardırmış, geçenlerde 
bütün ailesinin huzuriyle pi· 
lotluk imtihanını vermiştir. 

Izmirin zaferi 
-Baştarafı birincide

büyük üstatlarından biri olan 
valimiz ve parti başkanımız 

sayın Fazlı Gülç'i intihap 
encümeni reisi Behçet Uzu 
ve her ikisinin mesai arka
daşlarını bütün gönlümüzle 
tebrik ederiz. ·- ... ··-·..--
Dünyanın Cay 

İstihsalatı 
Çinde her ıeae 400,000 

ton çay yetiştirilir, la: giliz 
Hindistanında 180 bin ton, 
Seylinda 96 bin ton, Japon· 
yada da 44 bin ton çay ye· 
şir. 

• 
lngiliz banka-

notlarının 
kağıdı 

logiliz bankanotlarının ba· 
sıldığı kiğıd, 1727 de inşa 

edilen bir kiğıd atelyesinde 
bazırlanar. Hu, bir fabrika 
değildir. Bu iş, iki asırdır 
babadan oğula intikal et· 
mektedir. Bu müddet zarfın· 
da bu kağıdın . ciaıinde en 
ufak bir değişiklik yapılma· 
mışhr. 

Güç f mtihsın 
Çiode posta müvezziliğine 

talip o!anlar güç bir imtihan 
verirler, u rp dağlara brma· 
nar , bakir ormanlar gtçer, 
nehirler, şöller aşar, ve hatti 
hayvanların in kurduğu yer· 
Jerd11 dolaşar, geceleri tekin 
olmadığı binalarda yatar, 
omuzuna ağ:r yük alap uzun 
yol yürür. Bütün bunları ba· 
şarırsa poda müvezzii tayin 
edilir. 
• 
insan 
Oturmıyan 
Bir Şehir 

Dünyanın en yeni lıiikô· 
met merkezi, Avuıtralyaaın 
payitahtı olan Kanberradar. 
Bu şehir (50) bin nüfus için 
yapılmıştır. Mükemmel evle· 
ri, yolları, elektriği, kanali· 
zasvon tesisatı, her şeyi her 
şeyi vardar. Yalnız aekeaeıi 
yoktur. Çünkü hiç k imse ba 
modern şehirde oturmak iı· 
tememektedir. Mevcut bal
kın hemen hepsi resmi me· 
murdur. 


