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KISA VE AÇIK 

26 Eylôl Dil Bayramı 
Münasebetil~ 

:çekler kırk sekiz saat zarf1.nda bir milyon altı yüz hin kişi si
lah altına aldılar. Çek tayyare~eri Avusturya şehirleri Üze.-in
de uştu. Çekoslovakyanın her yerinde askeri idare ilin edildi 

Her yıJ olduğu gibi bu yıJ da 26 Eylfıl~ büyük dil bay
ramımızı kutlayacağız. 

------------------....... -
Her iakilibımızı yaratan Yuce Abtürk'fü yüksek deha· 

llDlD eseri olan dit kurultayımız, aşağıdaki ttıakJadlar için 
toplanmış ve bu büyük davayı muvaffakiyetlt başarmıştır. 

Alman notasına cevab verilmedi 
------------------------------- OC•• .... oo ------~~----~---------------

Dil kurultayı : 

A. - Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yüksek de
i .!rini; 

Hitler "Çek istihkamların! yıkmadan anlaşmağa yok" diyor 
f. 

· B. - Türk dilinin öz kökleri ve ifade kudret bakımın. 
daa bütün dünya dillerinden üstün olduğu; 

C . - Türk dilinin güzelliğ ni; 
O. - Ve tek kelime ile dilimizin bütün acun dillerine 

•nahk ettiğini, ilmi bir şekilde isbat etmiş ve türli ıebeb· 
lerle libkçemizin doğruluğu, güze!Jiğ i oi boztı n yabaıcı söz
lerden dilimizi temizlemiştir. 

Pil kurumumuz, biz" orta A~yaoın doğu -d !lğu ilk ı>edc 
n'yet ve yeai olaıı Tı.irk;e niı i a sÖ! gö .ıü . l:=ri )Ö.ıden zıng.n 
ve .kifayetli olduğunu ve yabancı kelime istilasının tuibi 
veya tahii aebeblerden ileri gelmediği mükemmel bir ~e
kifde ort,ya koymuştur. 

Büyük Atamızın İrşad eseri olan bu yüce muvaffakiyein 
clej'er biÇilmez kıymetini fU ıözlerle bülisa etmt ğe ç•hştıı . 

26 Eylif dil bayramı, her Türkün ınan ve iftiharla kut 
layacaiı ulasal bir bayramımızdır. Paris (Radyo) - Londıa

dan telefonJa alınan bir ha· 
lova k sefiri M. Mazarık baş · 

vekalet onuncu dairesine gi-
bere göre Londrada Çekoı- deıek Başvekil Çcmberlayn'ı 

·~------------------------~--~ .. ~~------------------~~--~----SIRRI SANLI 

lra nsa selerberliği ilan etti 
Grev vspan ameleler bugün işlerine başlamakla beraber hükô 

metin bütün ~~irlerine amade olduklarını bildirmişlerdir 
. Fransa başvekıh ıle hariciye nazırı Londıada görüsmelere dev.ım edi) orlar 

PARIS 25 ( Radyo ) ., Aziz Fransızlar; 
Hitler - Çemberlaya ara- • Size hitap eden bir pey-
ıında Gödeskberg'deki gö · gamber olmadığt gibi istik-
riımelerin aldığı cereyan ve bali de keşfedemez. 
Alman hükumeti tarafından Son hadiseleri ve tedbir-
verilea Çokoılovakyaya gön- leri rahatlıkla karşılayınız ; 
cUrilea MemiraDdun mubte- Fransa bütünlüğünün muha-
•iyatı ulaıılması üzerine fazası için bazı tedbirler al-
Fransa hiikümeti kısmi se- mıştır. Kardeşlerimiz hükfı-
ferberlik kararını vermek metin davetine büyük bir 
mecburiyetinde kalmıştır. aşkla icabet etmişlerdir. 

Bu hususta Başvekil O la- Allah bu milleti hiç bir 
diye •u beyanatta bulun· zaman terk etmiyrcekti . 
muıtur. Fransızlar ıize tavsiyele•İnı 

Ana vatan toprağının şi· ıudur! emniyet, dhiplın, ve 
mali t•rkiıinde ki (Bu Al· dua. Iıte ıizc üç k lime ki 
mab hudududur) kmmların bütün insaahğı tebarüz t t-
arzettiği tehlike hükumeti tirir. 
kıımi seferberlik ilanına - Konuştuğum dı..ki ada ka-
mecbur bırakmıştır. Fransız· ra bulutlar dağıJmak tema-
lar bundan hiç bir ıuretle • • yülüaü göstermektedir. Bü-
mütee11ir değildirler. Mem- tün gün hiikômetin davetine 
leket müdafaatı mevzuubah- Fransa sulh ister fakat dirdir. koşan genç vazifedar papas -
ıolunca Frausıı milleti tek memleket müdafaası mevzu- Paris Baş Pıpuı Mo111en· lan kabul ve onları beaek-
bir kalb gibi çarpar ve ça- ubıbs olduğu vakit vazife- yör Verdiet radyoda •t•ğı- tionumu bildirdim. Herkes 
lahıır. sini bibakkin ifaya mukte· daki beyanatta i>ulunmtttur. vazifeaini yapmaktan mem

nun bulunuyorlardı. 

iSTER GUL iSTER AGLA 
Her şey aslına dönermiş? 

Tren, otobüı ve otomobillerden önce uzak yerlerdeki şehirler arasında sekiz ıth araba· 
lar itlerdi. Şimdi Almanyada gene bu arabalar moda haline gelmiş ve şehirler ara1111da 
iı!emeğe baılamıştır. 

Bavyera, Sakıonya ve Palatmoda asfalt ve etrafı ağaçlı yollarda bu arabalar iıtetiliyor
muşl Arabaların şekli çarık biçi111inde ve tıpkı e'ıkisi gibidir. Yalnız bir farkı ,arsa da 
o da içine koltuklar yerleıtirilmiı ve dah• rahat bir hale sokulmuı elektrik limbalırı ko
nulmuıtur. Ve tekerleklerde de kalın lastik vardar. S en de ey okuyucum herıey aalıa• dö
nermiş di de bu asarda gene eski ıistem arabaların işletilme ,ine: 

iSTER GULISTER AG A 

Paris, (Radyo) - Paris 
amele saadikaları reiıi bu 
ıün iş nazırını ziyaret ede· 
rek grev halinde bulunan 
amelenin Pazarteai aabahın
daa itibaren vazifeleri bafı
aa gidecekler ini ve bütün 
Fraaıız A.nelesinin hükôme· 
tin emrine amade bir vazi
Yel te lbulunduğunu bildir
ıtaiıtir. 

lı nazırı mumaileyhi aa::.e
leYe hükôcn:t namraa teıek
kGrlerinin bildiıilmesi için 

-

Alman Memoraudumu'oa kar 
şı Hükumetinin cevabını tev· 
di etmiştir. 

Cevabın me!ni henüz bel
ili olmadığ~ gibi bunnn -;eş-~ 
lr;di~c~ği.;e katiyen ihtimaJ 
&verilmemektedir. 
~w Paris (R;-dyo) -1 Pıağd11n 
b;. be;--;; riliy o r-~ 
-B~t-ı;ğITiz"'s;ş;;kili ta- .. 
rafından P~ağ hükümetin;

~-g ÖlJd~i!-;;~-Gö-d;;tb~rg'de! 
Alman bük·a-;etit:;:;fıod;;;
verilen nota ilk Alman müd-

• 

• 

deiyatile okadar farkhdır ki 
logiliz Başvekili buoun ka
bulünü Çekoslova~ ya hüki· 
metinden iıtemeğe cesaret 
edemrmiştir. 

--Viyan~. 2s-=. Dün -A vaı · 
turya•top;;klan bi lhaas.-Vi:_ 
~yana üzerinde7 görül;n Çek_ 
;b~bardı~anltayy;,eleri te· - - ----- ., birlerde heyecan ""uyandırmıı 
~halka korku geçirtmiıtir. 
ı<• Tayyareler filo halinde 
gel~şler vef 4000mtreden 

- Arkası 4 üncüde -

~Iran şehin,ahı Mısır'a gidiyor 

__ ' PRENSES !~ FEVZlY!___ 

Önümüzdeki 1939 lbahu 
aylar1nda Mısır kr•lının kız· 

kardeşile Iran veliıbtıoın 

evlenme merasimi yapılacagı 
muhtemeldir. Bu vesile ile 
Iran Şehinıab 'ının Mısm 

• 
PRENS MEHMED RIZA 

resmen ziyaret edeceii 
yüd etmiştir. 

te· 

Majeste lran Şehinıalu 
P~ hlevi Riza Han Mısıra ri-
derken kardeşleri Atatlrk'I 
de ziyaret edeceği bildiri1or. 

• .--....e=e=-.:.~•sır:~-r.-r . ....::ı1 ............... wıı ... .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________ .... ________ __ 
Yaramazlar cezalandırılmalı 

ve zabıtamız buna bir 
çare bulmalıdır 

Ötedenberi bize s&ylenip durduğuna g&re bazı m
1 

ve sokaklarda yaramaz çocuklar ellerine birer upar · · · 
mitler, içine fındak ve ceviz bilyiiklütüade taılar 
eYlue farlatayorlar ı.. 7ibdea birçok camlu kıNGÖR 



lzmir 
Kahvelerini 
OO(AŞIYORUM·~ .. 
Yazan: Gönül Emre 
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g'Bu aiır vücutla tavandaki 
delikten içeri giremezdik ki ••• 

Araciığımız katil,": bu do
labın içindedir.. Amma ne
rede ?.. Fare değil ki bir 
deliğe girdi diyelim .. I 

Neyse sözü uzatmıyahm, 

elimdeki kamçı ilef dolabın 
düşemesini1 duvarlannı yok
lamağa başladım.~ Bu sırada 
kadının yüzüne bakhm, sa

0

p· 
saraydı, dolabın tahta tavanı, 
bama bir ümit verdi. Bir 
odun getittim, o dolabın 

tahta tavanını odunla aşa

ğıdan tazyik ettim. Bir iki 
yüklenmeden sonraj tavan 
yerinden oynadı, mesele ta
aıamlandı, çünkü bu tahta, 
ıbir kapaktan başka birşey 
değildi. 

Biraz daha yüklenince ka
pek yukarı kalkıvermesin-
mi? · 

Ben arkadaşıma: 
- ip ucunu yakaladım! 
Deyıı et, kadınla çocuk 

gayri ıh ıyari bir] çığlık ko
pardılar. 

Arhk yapılacak şey, do· 
labın tavanındaki delikten 
içeri girmek ve azılı katili 
saklandığı yerden çıkar
maktı .•. ~ 

Fakat gel gelelim, bu işi 
ne ben, ne de arkadaşım ya
pamazdık ... 

Hayretle sordum: 
- Neden? 
Güldü: 
- Neden olacak evlat! 

Benim de yanımdaki polisin
de iri iri göbeklerimiz var
dı. 

: yarak aşağıya söyledi: 
- Burası dar bir koridor

nur. Birkaç adım ilerisinde 

bir merd tven var .. · işte o 
merdivene doğru gidiyorum. 

Dedi. Şimdi hikayenin 
ötesioi size arkadaşın ağzın
dan anlatayım: 

Arkadaş, bir elinde feoe · 
ri, bir elinde tabancasını 

bu dar -koridordan geçiyor 

ve söylediği birkaç basamak

lık merdivenden indikten 

sonra küçük bir kapı ile 
karşılaşıyor .. 

Birme ile açtığı kapının 

arkasında ell~rini yuka11 kal -

dnmış olan bir korkunç göz· 
lü katili görüyor.. Derhal 
fenerini yüzüne tutuyor ve 

bağırıyor: '1 Düş önüme!,, he
rif kamaşan gözlerini uğuş
tururken yalvarıyormuş: 

.. Aman ben ettim, siz et

. ' d' meyın . ., ıye ... 

Neyse katil önde, bizim 
arkadaş arkada iki kat bii· 

külerek deliğin önüne gdi
yorlar ... 

Yukardan bir ses işittik: 

( Arkası var) 

Hamı!J: 

Muharririmiz Gönül Emre, 
bmir kahvelerini dolaşmakta 
ve birçok yurddaşlarla gö · 

rüşmektedir. Sayın vatan· 
daşlarımızdan heyecanlı ve 
ibret verici hatıraları bulu· 

nanlar varsa ve hu habrala· 

Röntgen gözlü 
kız 

Yunan köylülerinin azize 
mertebesine yükselttikleri 19 
yaşlarrnda, ve Talyana Ka
ritidu ismindeki bir kız İdo· 
meniden Atioaya getirilmiş
tir. Etibba cemiyeti tarafın
dan muayene edilecektir. 
Genç kıza röntgen kız ismi 
verilmektedir. Zira, her tütlü 
madeni eşyaya nüfuz ede· 
bildiği: iddia olunmaktadır. 
Bir çok köylüler( bu sayede 
hastalıktan kurtarmı ş, ica
beden tedbirleri aldırmıştır . 
Bir keresinde bir genç ka 
dının midesinde bir ur bu· 
lunduğunu söylemiş, ameliyat 
tavsiye etmiş, doktorlar mu-
1yene etmişler ve kızın teş· 
his kabil:yetioi hayran ol
muşlardır. 

Gene başka bir sefer de, 
ailesine parasını nereye sak
ladığını söylemeden ölen köy· 
!ünün 15 bin drahmisini giz
lediği yerden bulup çıkar

mıştır. 
- .. •••• ırmm•••••••• 

Karısından Da
yak Yiyen Bir 

Bok ör 
Amerikanın tanmm . ş bok· 

sörlerinden Şikagolu Kraus 
mahkemeye müracaat ede
rek karısı aleyhine boşanma 
davası açmış ve hakime şöy
le derd yanmıştır : 

- Bay bakim, karımdan 

mGthiş korkuyorum. Zira beni 
dövüyor, gömleklerimi param 
parça ediyor. Üıtelik de tek
meler indiriyor. Böyle zalim 
bir kadınla yaşıyamam. O · 
nun için boşanmak istiyorum. 
Mahkeme daha kararını ver· 
memiştir. 

Böcek 
YetiştireP 
Çiftlikler 

Bv ağar vücutla tavandaki 
deJikten içeri giremezdik· 

rın gazetemizde neşrini arzu Zararlı böcek'er mevcud 

ki? .. 
ediyorlarsa, bize bir mek· olduğu gibi faydalı böcekler 
topla hangi kahvede hangi de vardır. Banlar, zararlı 

Neyse polisimi acele ka- saatte bulunduklarını lütfen böceklerle mücadelede kul-
rakola yolhyarak bu deliğe bildirsinler. lan1lmektadır. Ş imdi Ameri· 
çıkacak bir arkadaşı getir- M h kada bu gibi böcekleri ye-u arririmiz, yurddaşları 
mesini söyledim. Dakikalar, gidip bulacak ve hatıralarını tiştiren büyük büyCik çiftlik-
bana saatten uzun göı ünü· ler tesis edilmiştir. Bu çift-memnuniyetle .. Halkın Sesi,, 
yordü. likler dünya ziraat müessese-

ne yazacaktır. 
Bir ~limde tabancam göz- lerioe faydalı böcek satmak· 

m!!ll!I--~---lerim kapıda bekliyordum.. tadırlar 

Satılık tu••tu··ncu·· c·· . 1 Nihayet arkadaşlar, çıka· 
geldiler. Delikten girecek o··kkA uce er diyarı 
polise lazım gelen talimatı ll 801 Hindistanda, Vadnaharda 
verdikten sonra dolaba sok- B· s'Tl ., hane istasyonu kar- yapılan kazılar sonuncu cü-
tuk ve yukarı çıkardık.. şısında 6 No lu tütüncü dük ce iskeletleri meydana çıka· 

Arkadaş, elindeki elektrık kanı devren satılık . Taliplerin rılmışhr. 
fenerile yaptığı iık araştır- iç.nJtkioe a.ıüıctc.aatlcua. Bir zaml!nlar Hindisranda 
mıyı bize, ağzını deliğe ko 6-2 yer yüzünün en kısa boylu 

-*:!:** *********:~:t:*~jt: ~:l:**:Jt*~ adamları yaşamış olacak. 
fC Elh T } f )t Çünkü bulunan iskeletlerin 
~ a m ra e e on )t boyu 40 santimdir. 
'ft 257 3 >t O diyarda hayvanlar da 
~ M insanlardan boylu değiller· 
)t ldaresinee Mılli Kütüpane Sineması >+ miş . Bulunan bir öküz iske-

! BUGÜN yeni sinem:l mevsiminin yeni ve ilk büyük ~ leti 45 santim yüksekliğin-
D filmi ve muhteşem ·program )t dedir. 
~ 1 - Peter Lorre ( Mr. Moto) ve Victor Mac. L3glcn )ıt -·-

.C tarafından emsaısiı: bir surette oynanmış ~ Talebeler 
i Vicdan Azabı ij Hakkında 
4 , ~ransızca sözlü büyük hissi ve içtimai film )t 
bilet lngiliz Kral ve Kraliçesinin Parisi ziyareti )f 

ai Jzmir 9 Eylfıl bayra;nı ve fuar filmi M 
Ankara 19 Mayıs get çlik bayramı = 

·---ürkçe izahlı foks jurnal )t 
iN OLtlar: 2 - S - 8 de ~ 

&RSEN1"25-30-40-50 Cumartesi talebe 1 de 15 K. )t 

Lise ve orta okullaruı es· 
ki talebe5iyle yeoi kaydedi
len talebeleri 30 Eylfılde sa· 
at 9 da mekteplericdl! bu· 
lunacaklardır. O gün talebe
ye hangi mektep ve sınıf ta 
ders görecekleri ayrı a rı 

Bir Kedi Düşmanı Kaza 
•• 

ticesinde Oldü 
Dünyada kediyi sevmiyen· / 

ler bulunur. Fakat buolann 
en tanınmışlarından birisi, 
Con Drüman isminde bir 
lngiliz nbitidir. 

Bütün hayvanları sevdiği 
halde kedi ile bir türlü yıl· 
dızı barışmayan bu zabit, 
kümesinde bin türlü hayvan 
bulundurduğu halde bir ke
d §gördüğü zaman cinler 
başına toplanır. 

Hatta, kedilere kendi düş
man olduğu yetmiyormuş gi • 
bi, kedilerin ezeldenb~ri 

düşmanı olan üç tane de 
köpeği yidirip içırmektedir. 

Bir gece, zabitin bahçesi · 
ne tesadüfen bir kedi gir-
------- ---- .. ----- -------

Tayyarede Bir Koli Gibi 
Seyahat Eden Y oleu . 

Londra'da Edvard adında : olursa olsun ,ıutJaka Amis-
bir memur, çok lüzumlu ve terda'ma yetŞrnek mecburi· 
müstacel bir iş için Amister- yetinde kalclğı için bir kur-
dam'a g tmek mecburiyetin- nazlık düşjtllllÜş, Qİdip bir 
de kalmıştır. Fakat l<razdan 
tayyare meydanına vardığı 

zaman yolcu tayyaresinin 
çoktan gittiğini, akşam üstü 
yanlız mar.şandiz tayyaresi 
hareket edeceğini öğren -
miştir. 

Fakat Edvard o gün ne 

kasa bu)r'uştur . Kasanın 

içine gire ek üz~rioden çivi· 

letmiş ve kendisini yük tay· 
yaresine sevkettirmiştir. 

Haki tattn biraz sonı a A-
mistertarna 
varmı~lr. 

11 koli., halinde 

Bütün dünya 43,078,630 
Otomobil var 

Amerika Ticaret Nezareti 1 
bütün dünyada mevcut oto
mo !>İllerin miktarı hak kında 
mufassal malumat cemedip 
neşretmiştir. Bu malumata 
göre senei haliyenin iptida· 
sında beş kıtai arzda bulu
nan otomobillerin umum sa
yısı 43,078,630 idi. 1937 se· 
nesi iptidasındaki bütür 
düayaı otomobillerinin say.
sına göre bir sene içint'e 
insanları bu binek vas tısı 
mikta~ı iki buçuk milfOn 
artmııtır. 

Geçen on sene içinde tes
cil edilen otomobillerin rnik· 
tarı yüzde 44 nisbetincJe art· 
mıştır. Oo sene evvel. bütün 
düoyada her 64 ki ıye bir 
bir otomobil isabet ~derken 
şımdi her 48 kişiye bir oto 
mobil isabet etme~tedir. 

Amerika mütte~id hükfı-
metleriodeki 120 f1ilyon nü· 
fustad her i ört kiş iye bir 
otomobil isabet etrnektedir. 
Çünkü düoyad, şimdi mev
cut kırk üç ıJ'ilYon otomo
bilden otuz ~Üsu: milyonu 
Amerika millıtioin elindedir. -------Devren satılık 

kahvehane 
BasmaJian~ fe ı zi Paşa 

bulvarı 13 1 rıo. kahve mo 
bilyesile devren satılıktır . 
Kabve11aneye müracaat. 

3 - s 

Nüfus başına ne kadar 
oomobil isabet ettiği nok
t'Sından birinciliği daima 
oubafaza etmekte olan A
Dlerikadan sonra sırası ile 
lgiJtere, Fransa, Almanya, 
Kanada gelir. 

En az otomobil kuJJaoan 
memleket Afrikanıa garbin· 
deki Liberya zeL cİ cumhuri
yetidir. 

Burada her 12821 kişiye 
bir tek otomobil isabet et· 
mektedir. 

Bütün dünyada mevcücl 
otomobilerden otuz milyonu 
Amerikada olup kalan onüç 
milyon otuz ryedi bin 338 
otomobil diğer memleketlere 
taksim edilmiş bulunuyor. 

Fakat Amerikanın bari· 
cindeki otomobillerden yüz-
de kırkı Amerikada imal 
edilmiş olduğvndan bütün 
dünya otomobilJer adeta 
münhasıran Amerikan fabri 
kaları tarafıddan imal edil
miş bulunuyor. 

Amerikada son zamanlar
da stok yeı.i otomobiller ve 
müstamel otomobiller mik· 
tarı çok azalmış olduğundan 
Amerikanın, bütün dünyanın 
ihtiyacını tatmin eden Ame-
rikan f .ıbrikalarının şimdi 
otomobil istihsalini bir kat 
daha tezyid etmeleri bekle-
nıyor. 

Bu gidi şle 

karı kocanan 
olacaktır. 

Aınerik .. da her 
bir otomobili 

' Amerikada 
radyo nıa 

Beynelmilel 
nun neşrettiği J 

göre bütün dül 
radyo makine! 
milyona baliğ 

Mikdarın yarıs 

Amerikada b 
Amerikada 

oto:nobil radyo! 
re otuz altı mi 
bin makine b 
Avrupada rad 
bariyle do kuz 
yedi bio dorty 
Almanya birin 
milyon dörtyüz 
bin altıyüz ile 
ci gelmektedir. 
en az dört ins 
naz arı dikkate 
yadaki "mede 
yüzde onu her~ 
celerini takib 
mektedir. 

Vindsor Dü 
di ren papa 

Bütü.ı kilise 
halef etine rağ 

dükü ile düşes' 
rahib Jardine, 
liode azami gü 
ruz kalmakta 
Ameıikada Holl 
lunan rahibe, 
zettirmemek i 
engeller çıkarıl 

Rabih, in gili3' 
vasıtasile logili 
tab ederek "D 
inekle ze~gia 
Paras;z da deği 
anlaşılmalıdır,. 

Şık Kaı 
Yer yüzüoüd 

lan bizim mem 
Saomayınıo dü 
kadınları şim 

Sn ot kabinesin· 
ni kadınlarıdır. 

Bu kadınla~ 
aşağı yukarı 30 
En azı ?.000 lir 
şıı hr. Bir Alm 
Eskimo k ı :lı nı 
Lutr kaplı , zi 
al jan te bi t '.lkl 
söyliyor. 

İnsanla 
yor 

Doktorların 

raporlara bakıl 
Amerikada 

sitesi profesör) 
neşrettiler. Bu 
son 'seksen s 
talebelerin b 
metre uzamıştı 

Buna mukab' 
mamıştır. 

a~~~~~~~~~~ı~~~~~~~~~ 

Manisa; Fuar kapa 
Oteli 

izmirin Temiz Ucuz 
Oteli 

Duş banyo sıhhi konfor 
mevcut lzmir halkına 

tavsiye ederiz 
Keçeciler Lale sineması 

karşısı No 76 

=Fakat yeni sinema do 
~ Kültürp:ırkın en güzel yerinde gazinonun 

~ Kültürpark Sinem• 
~ AÇ l I.J I YOR 
t( Mükemmel koltuk • en son sistem makine 
t( genış salon - dünyanın tn büyük filimleri 

ür irizller. .. ·· medik d oı 
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Efenin &Özü efece olur 

"Keskin 
rardır " 
Dünyayı 

Bu hafta içinde siyasal 
durum şöyle bir karıştı. her 

taraftan boralar, fırtınalar 
yağdı. Südetl( r canlandı, 
Çekler alevlendi. Almanlar 

faaliyete geçti. logilizler ve 

Fransızlar saçağa sarmak 
üzere bulunan ateşi söndür· 
mek için tehlikeye düşmek 
üzere bulunan sulhu kurtar· 
mak için ellerinden geleni 

yapmağa başladılar. iki gün 
öoce sinirler biraz yatışmış 

gibi görünürken dün ve bu· 

gün gene hız almağa başladı. 
Her tarafta kaynaşmalar ve 

endişeler baş gösteıdi. Ne 
oluyoruz yahu ? Böyle işle· 

rin masa başlarında haJli 
icap ederken birdenbire el· 

Jerini belJerinde ki silahlara 
götürenler hiç sonunu düşün· 

miyorlar mı ki gene insanlar 
ve dünya büyük bir felakete 

sürükleneceklerdir. Etmeyin 
Çelebiler bu işleri sulhan hal 
ve fasledin. Saçı bitmedik 

yetimler, dünyasının sonuna 
yaklaşmı\ ihtiyarları, boğaz-
!arını zar zor kurtaran fakir· 
leri ve kiıı9esizleri düşüoüo. 
Hemen sil.ita sarılmak, dün

yayı kana b>ğınak, güzelim 
yurdlara ate~er yağdırmak, 

ölümler saçmık kabadayılık 
ve insanlık ctğildir. Efece 

hareket edio, \er şeyi Efece 
inceleyin. Cahil ve Kültürsüz 

klzaolar gibi htneo eJinizi 
kamanı~ sapına götürmeyin 
buı:a mudlik ve 'nsanlak de · 

mezler, düzcesi kahpelik 
ve düzenbazlık O!rler. Bu 

dünya oe bana ve ıe de sa
na kalacaktır. lşlen güler 

yüzle halledin. Kınsenin 
burnunun kanamasıni bile 

elet ve vasıta olmayın ayıp
tır, günahtır. Zira eski ata-

larımız "keskin sirke küJPne 
d Demişlerdir. Bu zarar ır . ., 

üğüdü olsun göz önünle 
tutun. 

Efe 
----------------- -------~ 

.. 

Kahraman Mehmetçiğe 
İman dolu bir abidedir, bir kocaman seddir, 
Göğsün ki o r 'çın kayalardan daha serttir ! 

Süngünle parıldar valaoın toprağı yer yer 
Göğsüoda yanıp söndü bu dağlar, bu denizler!! 

Bağımda bugüo bin güneşin nuru parıldar 
Ondan kızarır böyle dağlar, bu ufuklar. 

Bir hamlede bin kere ölüp soura dirildin 
Süogünle nihayet koca bir zülmü devirdin. 

Alnın ~enin Allaha bakan bir garenettir; 
Bağrında çoşan hisleri dünyaya işıttir ! 

Nabzında vuran k .. ndan alır rengini gökler 
Azmin daha kaç yıl koca dünyayı sü ·ükler ! 

Sarsılmıyan imanına dünya bile dardır. 
Bir kal'aki tuoçdan başı Al 'aha kadardır. 

HAKKI EMRE 

00000000000000000000000000 OOOO<>oooooooooooocooooooocoo 

Güzel Gözler Müsabakası 

• 
nın 

Sazından, 
Sözünden 

____ ....,...,... _____________________ ~ ...... 

Köyler - Şehirler ! 
Köyler koca şebirl'!r doğuran birer tohum; 
Şehirler o tohumdan ağaç gibi yükselir; 
Köyler, yurdun bağrıod ın fışkıran birer yudum; 
O damlalar birleşir, şeh i r meydana gelir. 

Nasıl büyü le bir çocuk özler anasını 
Şehir özler köyleri, şeb' rli köylüleri; 
Şehirle köy paylaşır sevincini, yasını; 
Vardır şehirde köyün, köy :le şebirin yeri 

~ebirde yükselen fab ~ ika bacaları, 
Sıbaniyle toprağı süren köyü düşünür, 
Ttıgablarda dokunur köylü alacaları 
Battil yok yabancılar, şehirli hü·, köylü hür! 

Şebırlinin alnında biriken ter köy için; 
Köyihün alın teri şehit liye can verir. 
Şehir!e her iyi şey, her güzel yer köy ıçırı; 
Her urla şehirlinin çehresine kan verir. 

Ayrılmaz birbirindel keaıik'e deri gibi, 
Ne şehitli köylüden, ne de köy şc:hir ıide •. ; 
Hepsi de Atatürk'üo aynı eseri g:::, 
Işık alır \ehirler köyler hep aynı yerden. 

Ey şehir çocukları, ey köylü yav uları, 
Bir sonsuz nıuhabetle suılın, kucıklaşın, 
El ele şu doğları, kırla ı, koıuluı 
Atatiirk çocukları hıziyle geçin, aşın! 

Atatürk'e 
Sıvas'ın ToDuy kÖYilnden 

halk şaire Talib'in Ankarayı 
görmiye geldiği zaınaıı Ata· 
türk'e yakın olınaoır, coşkun 

luğu ile ~öylediği şiiıi bası· 
yoruz : 

Sensin vatanı koruyan 
Düşmanı yere sürüyen 
Seni eşsiz biliyorum. 

Yerde aslanlar aslaot 
Gökte yıldızlar akranı 
Türkün şahlanan kanı 
Tanrıya eş biliyorum. 

i 

Hasan mustahzaratı, 
gazoz ve meyve özleri 
her cins krem. kolan-

ya pod a ve saire 
........ .. ~...-.;.,~-=.....~~..._~ ....... ~ ........ r 

Aşçıbaşı Marka 
Makarnalar 

Selanik sergisinden birincilik 
madalyasını kazanmıştır ... 
W~:ii!!!i!-a6~;saE;.-

Dr. Demir Ali 
KAMÇ'O~Lu 

~ :ilt Tenasül hastalıkla
n elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 

Dr. Fahri Işık 
b:mir Memleket Hast•nesi 

Rontken Mi.iten., • ı ı 

RONTKEN VE 

Elktrik tedavisi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

ı r t.EFON: 2542 
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Şifa 

leri o izi 

Şa 

Fı 
Hane 

uyğun 

Çivici ha 
karşısı od 

Sali. 
: Cild. Sa1 
: hkh 
ı ikinci B• 
ı Her gil 
• • ......... 

Dı: 
Taze ~ 

... ÇiÇek, ağ 
ve Avrupa 

hisar öni 
n;ağaıasıı 

Cıfdİf!İZİ bozmayacak en : ljf; 
9üzeı tıraş bıçağı 

Emr edersen durur !u\n 
Nüfuzun dağları deler 
Şu devletler senden yı\ar 
Divanına geliyorum . 

Bize tatlı sözlerin var 
~~~~~~==-=~~~~J..--IJ.._._~~~. ·~· 

Kuvvetin dağlardan aşar 1 
Şevkin dünyaya düşer 

~--1----~_c.ı.ı:...n..w..JU..Jı..Axuıuu---~~~-

NüV4 llJXU~ BIÇA~LARI Tl.R~~ 
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l:iiJ:lliEJ@~ ' Dünkü ~h;~~'.'.&Şları 
1 (•J\IJ:i=JL:i!:Nll İdarei Hususiyenin kÔ : 4~~ '1kbahara bırakıldı 

~ Yüksek yarış ve islih Dördüncü koıu : lkrami· 
encümeninin lzmir Sonbahar f'yesi 600 Jira, mesafesi 2600 
at yarışları ikinci ve son · metre olan bu kotu çok be
haftası dün öğleden sonra yecanh olmuı ve dört at 
K1Z11çulluda koşu meyd&111n· iştirak etmiştir. 

__ ,_ .... , ___ _ 
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Belediye 
Seçimi 

Şehrimizde belediye seçi
mi hazırlıkları ilerlemiştir. 
Şehir meclisi aziJığı IÇln 
partice gösterilecek namzed · 
lerin tesbitine başlanmıştır. 

Pazarlıksız 
Satış c~ ertesi 

Vilayet makamı, haftaya 
Cumartesi günü tatbikine 
başlanacak olan pazarlıksız 
ıatlş kanunu etrafında son 
hazırhklar!Dı tamamlamakla 
mefguldür. Vilayet pazarlık-
sız satış kanununun tatbika

~ bnın, kontrol işinin nasıl ya
pılacağını belediyelere ve ti

~ caret odalarına tamim sure-
•: tiyle bildirmiştir. · 

tı • Sıhhiyede 
1 

Tayin 
Tepeköy hükumet tabibi 

bay ~ırrı Ulaş Ödemiş bü
lnimet doktorluğuna, Öde 
miş bükümet hekimi Faik 
Ürgancıol Fatih hükumet 
doktorluğuna tayin edilmiş· 
lerdir. 

ı Saat Kiraları 
.~ Ôlç&ler ve ayar kanunu. 
İt Dan tatbikat sırasında elek. 

trik tirketinden saat satın 
: alanlardan ikişer buçuk hra 
l ayarlama 6creti alınmışh. Bu 

paralann iadesine başlan. 
mııtır. 

c Polislerin 
' Maskeli Gaz 

Y: Talimleri 
Cumartesi günü öğleden 

Uf 'onra saat 14,45 de emniyet 
1 teıkilitı mensupları bükiimet 
konağı içinde gaz maskesile 
talimler y pmışlardır. 

ç Gaz maskelerinin kullanılma-
~ 11• çıkarılması talimlerini 
,, tekrarlamışlardır. Emniyet 

teıkilihnın talim ve tecrü· 
' L 1 • • • ue erını emnıyet idari kısım 

reisi B. Ibrahim idare etmiş 
' •e polislerimizin tecrübeler. f• biiyük muvaffakiyeleri 
&6rillmilştür. 

Halkevindeki 
Ege eecesi 

Dua gece Ege g~nçleri 
H.alke9 inde güzel bir toplan· 
tı yapmışlar ve gece geç 
Yakita kadar eğlenmişlerdir. 

Semimi bir hava içinde 
ıeçen bu neş'eli gecede İz
mir Liıeai mezunları toplu
ca baluıma imkinnu elde 
etmitler ve eski hatıraları 
yaıatan basbiballerde bulun
maılardır. 

Halkevimizin bu gibi top
lanbnın kucağını açması, 
tam masiyle halkın evi ol
duğunu göltermiş ve kendi
Iİne karşı duyulan derin 
baihlıfı arbrmışbr. 

Donanmamız 
gidi or 

Şanlı don mamızın bu· 
D limanımızdan ayrılacağı 
yleniy Kahramanlarımıza 

uluk temenni ede-

Musolininin dünkü nutku 
Roma, (Radyo) - Dün öğleden sonra kalabalık bir kıtle Ö!lüode Mussolini aşağıdaki 

aşağıdaki nutku irad etmiştir : 
"Düçe ezcümle' dediki: Şimdiye kadar ltalya hiç bir askeri tedbir almış değildir. Bir 

hükiiınetin deniz kuvvetlerini toplarken ltalya lüzum göreceği tedbirleri alırsa buna kimse 
şaşmamalıdır.,, 

Bundan sonra ltalyan başvekili barp sonu aktedilen anlaşmıların isıb~tsizliğindeıı bah
setmiştir. 

Bugün Bitler bir söylev verecek 
Berlin (Radyo) - D. N. B. ajansı bildiriyor: 
Bugün Hitler Sports'te hasıl Palais son hadiseler bakkmda bir nutuk irat edecektir. 

Nutvk radyo tarafından neşredifecektir. 

Fransada gece tedbirleri başladı 
Marsilya (Radyo) - Umumi vaziyet bir iki giio içinde yeniden gerginlik p ?yda ettiğin

den gazinolar, barlar, sinamalar Vı! bil'umum eğleace yerleri erkenden kapanmakta ve her 
taraf geceleri sükün ve karanlık içinde kalmaktadır. 

Rusyada Umumi Kıpırdama Baş2österdi 
Moskova (Radyo) - Alının hlberlere göre Lebistaa budualarıada Ruslar hummalı faa

liyete geçmişler ve !:-oler işgal edilerek asker naklirıe başlamışlardır. Her tarafta umumi 
kıpırdur a başgö·ttermiştir. 

Fransa Çekoslovakyayı yalnız bırakmıyacak 
Paril', (Radyo) - Paris matbuatı Fra~sanın muahedelere attığı imza 11n şerefini koru· 

mağı bildiğini ve bunun için Ç~ kleri hiç bir zaman yalnız bıkrakmıyacağtnı yazmaktadır. 
-------------- oov .. oo-- ------------

Umumi 
- Baştarafı 1 incide -

uçmuşlardır. 

Paris (Radyo) - Benes'in 
imzasını tac-ıyan resmi teb· 
fiği ihtiva eden beyanname· 
Çekoslovakya bük üme.ti son 
günlerde aldığı tedbirler 
hakkında şu iı:abatı vermek· 
tedir. Hükümeti umumi se
ferberlik kararını memleketin 
istiklalini tehlikede gördüğü 
için vermiştir. 

Bunden ancak bir taarru· 
za uğradığı takdirde istifa
de edeceksiniz. 

Alman notasına temas 
eden resmi tebliğ Alman 
meviyatınıo ılk taleplerle ou 
son istekleri arasında büyük 
farklar bulunduğu beyan 
edilmektedir. 

Paris ( Radyo ) - Müfrit 
solcu Fransız gazeteleri Çem· 
berlayinin HitJeri atlattığını 
yazmaktadırlar. Delil olarak 
lngiliz Başvekilinin Almaj 
devlet reisini bir müddet 
uyaladığını ve bu zaman 
içinde Çckoslovakyanın se· 
ferberlik buırlıklarını ta· 
mamlaması için vakıt kazan
dırdığını yazıyorlar. 

Londra, (Radyo) · - Bu 
sabah (dün) Dovuniog Strcet 
saat 10 30 da başvekilin ri· 
yasetiude kabini! lop'.a _ın.ş 
13,5 e kadar sürmüştür. 

13,30 da başvekil Buckni · 
gam sarayına giderek kral 
tarafından kabul edilmiş 
ralla öğle yemeğini yemiştir. 

14,5 de saraydan ayrılan 

Harb 1 ehlikesi 
başvekil tekrar arkadaşları· 
nı davet •ederek saat 17 ye 
kadar ıüren bir toplantıya 

riyaset etmiştir. 
Berlin ( Radyo ) - Bay 

Hitler beyanatta bulunarak 
demiştir ki: 

Çek sınırlarındaki istih-
kamları yıkmadan biç bir 
anlaşmaya yanaşamam.,, 

.Prag 25 (Radyo)-Son 48 
saat zarfında bir buçuk mil 
yon asker silib altına ahn
mıştar. 

Umumi seferberliğin ilanı 

ve itaat ehuiyenler derhal 
divanıharplere verilecekler· 
dir. 

Londra, 25 (Radyo) -
Varşovadan bildiriliyor: 

Polonyada mevzii sefer· 
berlik ilan edilmiştir. Rusla-

rın iki gün evvel verdikleri 
nota Lehistanda umumi bir 

heyecan uyandırmış ve Ru:c
lar aleyhine büyük bir mı

ting yapılmıştır. 
Paris, 25 (Radyo) Bu· 

dapeşteden bildiriliyor .: Çek 

dolayisile her tarafta askeri topraklarıoın Alman ordusu 
idare ilan edilmiştir. tarafından işgale başlandığ1 

Alman südetleri elyövm dakikadan itibaren Macır 

Çekoslovakya vatandaşı sı- ve Leh ordularinın da Ç'k 
fa tile seferberliğe iştirakleri topraklarana gireceği tek-r• 
mecburi olduğundan kaçan rur etmiştir. .... 

Fransa da Seferberliii 
ilan etti 

-Baştarafı birincide-

memur etmiştir. 
Paris (Radyo) - Dün sa

at 14,30 da toplanan Fransız 
kabinesi Başvekil ve hariciye 
nazırının harici siyaset hak· 
kında verdikleri izahc.tı din· 
lemiş ve 16,50 de dağılmış· 
tır. 

Dahiliye vekili müsyö Al-
ber Saro şu resmi teliği 

matbuata vermiştir. 
Bugün Daladiyenin baş· 

kanlıgında toplanan kabine 
Başvekil ve hariciye nazırının 
Çemberlayo • Hitler ikinci 
mülakatı esnasında vaki gö · 

1 
rüşmeler hakkında veıdikleri 
izahatı dinlemiş v' akşam 
üzeri Londrada lntiliz bil· 
kumetile vaki olacak konuş
mada takip ediJıCek battı 
hareketi şımdidtn tasvip 
etmiştir. 

Başv'?kil ve b,riciye nazırı 
saat l 7,40da ıondray• ha
reket etmişler ve 19,25 de 
Londraya varuıışlardır. 

Londra 25 ( Radyo ) -
Dün buraya gelen Fransız 
Başvekili ile Hariciye Nazırı 
nazarlar içfü,ıaına iştirak et
mişlerdir. Görüşmeler müte· 
madiyen dtVam etmektedır. 

EN SON DAKiKA: 
Bu sabah Paris, Londra ve Berlin radyoları ta rafından yapılan son ııeşıiyahn hüla.sası: 
~ Fransız ve logiliz matbuahnıa "Almanlar artık anlamalıdırlar ki s'bır ve tahammülün 

da bir haddi vardır. Berlin takdir etmelidir ki karşı tarafta da kuvvete karşı kuvvetle mu· 
kabele edec'!k kuvvetler mevcuttur.,, Mealindeki makaleler Beriinde asabiyet uyan· 
dırmıştır. · 

~ Prag Neşrettiği resmi bir tebliğde diyor ki: "Berlinden hudut)'' hakkında çıkarılan 
haberler yalandır. Bunlar Alman umumi efkarını azdırmak için uytfurulaıaktadır. 

~ İngiltercnin bugün müstemlekelerinden Londraya gelen telgraflarda bir harp vukuun· 
da lngiliz idaresi altında yaşıyaaların İogilterenin her zaman bi' işaretine koşacaklara 
bildirilmektedir. 

da yapılm•ştır. . Neticede Springbort birin· 
Birinci ~ oşu : ikramiye~ ci ve Komisar ikinci gel· 

295 lira, mesafesi ltOO met· miştir. 

reydi. Birinciliği Alceylto, Beşinci koşu: ikramiyeler 
ikinciliği Lüküsbar kazlO· 255 lira me,afe 3500 met· 
mıştır. 

İkinci koşu : lkram~esi 
320 lira, ~esafesi 1800 aıet
re olan bu koşuda J?ındi 
birinci, Springbort ikinıİ gel· 
miştir. 

Üçüncü koşu : Ikr;ıniyesi 
190 lıra, mesafesi 3():)0 met
reydi. Birinciliği ü~lü, ikin
ciliği Musul kazaoıııştır. 

redir. 
Birinciliği Musul ikinciliği 

Ünlü kazanmıştır. 
2 Teşrinievvelde yapılacak 

olan idarei hususiyeye ait 
son koşu belediye intihabatı 
doJayisHe yapılmıyacaktır. 
Ve bu koşu ilk bahara bı
rakılmıştır. 

Aziziye Çamlığında, Selçuk 
ve I{uşadası Kermesi 

Kuşadasında Kermes eğ- met Aldemiri candan tebrik 
lenceleri çok ı'arlak ve ne- eperkeo valimizin bize bu 
şeli geçti. Ku1adası Kermesi unudulmaz günleri yaşatan 
bu civar hılkını harekete himmetlerini minnet ve şük· 
getirmiş ve ;ok faydalı ol· ranla anmağı bir borç bildik. 

••• muştur. Val'mİz bulunamadı. 
Yerini doJ.Praıı vali muavini 
bay Cavit, polis müdürümüz 
ve fırka n•mına bay Mehmet 
Aldemir ok güzel sözler 
söylediıe · Akşam verilen 
bolo em6alsiz oldu. Bayan 
ziya baf•n Odet Lemi bay 
Servet bay Ziya ve arkadaş
larınır çalışması ve becerikli 
elleri' tertip edilen bu balo 

çok eşeli ve eğleaceli geçti. 
Az;tİye çamhğında yüzlerce 
Se~uklu ve Kuşadala ve köy
mıer gelen mısafirleri davul 
v' zurnalarla karşıladılar. 

Kuşadası bandosu çımhk 
oteli önünde çoıe güzel par
çalar çaldılar. Çok kalaba
lık vardı. O gün çamlık çok 
ınüstesna bir gün yaşadı. 

Hakiki zeybek oyunları oy
nandı pek çok alkışlandı. 
Saat yirmide verilen ziyafet 
çok parlak oldu. Saat beşte 
davetliler bu güzel ve müs
tesna yerden bayağı zorla 
ayı ılarak Selçuğa geldiler. 

Kuşadası kermesinin mun
tazam ve muhteşem bir şe
kilde hazırlanmasının hizmet
leri görülen kaza kaymaka
mı Bay Mustafa Çakaloğlu 

ve parti başkanı Bay Azmi 
Güvenç belediyenin genç ve 
faal reisi Bay Mitat, Sel· 
çuk Muhtarı Bay Hasan 
ve arkadaşları ve bilhassa 
parti yardımcı üyesi bay Mt; b · 

Dil bayramı 
Türk dili, en güı.el dil, 
Yavrum, bunu böyle bil!. 
Yabancı sözler değil, 

Öz Türkçe gerek bize ... 

* 4 • 

Toplandı dil kurumu, 
Konuşarak durumu, 
Dedi ki: "Türkçe bu mu?,, 
(*) Ağdak sözlerimize ... 

"En güzel Türkçe bize,, 
11 Başka dil gece bize" 
En tatlı hece bize 
Kendi ana dilimiz .... 

* * • 
Dil bayramıdır bugün, 
Yurt, sevinçtedir biitün, 
"[ürkçe her dilden üstün,, 
Haykmr her ilimiz ... 

••• 
Bu işte de Atatürk, 
Devrim yarattı büyük 
Sevinmektedir her Turk; 
DJyor ki: "ünlüyüz bizi. .. " 
(*) Ağdak 

Ağdab ___ ,. .. .,_ __ _ 
Atatürk'e 

- Baştarafı 3 üncüde 
Kılıçları paslandıran 
Dünyaları seslendiren 
Türk aslanı gö. üyo. um. 

Y .ı.dumuzuo gözb.b.ği 
Kalbimizin nur tabağı 
Göalümüa.üo cenoct bağı 
Sana öm6r diliyorum. 

.. Ulus,, 
.............................. . ..................... .. 
Halkın Sesi hakkın sesidir 

- Baştarafı 1 incide -
yapanlar çocuk oldukları için yakalanamıyorlar ve tabana 
kuvvet kaçıyorlar mış! Bu yaramaz ve ziyankar çocukların 
kardıkları camları yaptırtmak istiyenler de bu sefer camcı· 
larla uyuşamıyor, eskiden 25 ve 30 kuruşa takılan camlar
dan şimdi kırk ve elli kuruş isteniyormuş! 

Sorulduğu zaman verilen cevap şu imiş: "Şimdi cam gel· 
mi yor, onun iç.in pahalıdır.,, 

Polisimizin buna bir çare bulması yurddaılar tarafından 
rica ediliyor. 

Halk naınına teşekkür ve takdirlerin1izi sunaraz 
Karşıyakanın Bostanla mavkiindeki çeşmenin bol su ile 

akıtılması hususunda yazdığımız ricayı dikkat nazarına alan 
kıymetli ve çalışkan belediy~ reisimiz mahalline kadar gi
derek tetkikath bulunmuş ve hemen o civar balkının dilek
lerini yer-ne getirmek için icabeden emirleri vermiıtir. Ken
dilerine o taraf balkı namına teşekkürlerimizi sun•rıı. Zira: 

HALKIN SESi HAKKI~ SESiDiR 


