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Hatay 1 ürk idaresi altına girdi ----------------------------------------------KISA VE AÇIK 

ispanya işleri ve Avrupa 
-----------------0000--------------~-

Frankocuların hiç bir hükümet ve devlete ehemmiyet Bir Ermeni Heyeti Hataya Gidiyor 
vermiyerek toplarının ve tayyarelerinia ulaşabileceği yerlere 
•okulan dost diiıman ve bitaraf gemi ve kuvvetleri bombar
dıman etmek ve hele açık ve çoluk çocuklarile dolu gayri 
aıkeri cumhuriyetçi şehirleri yakıp yıkmak fırsatını kaybet
miyorlar. Bu dünyaya meydan okumanın bilhassa lngilte
rede ve sonra da Franıada uyandırdığı heyecan bay Muso· 
iininin de nazarını celbetmekten hali kalmadıgı için ltalyan 
Baıvekili nıhayet Frankoya lngiliz gemilerin~ karşı daha 
aygılı davranmak tavsiyesinde bulunmak lüzümüoü hissel ti. 

Her nekadar Frango, bir ihtilal hükümetinin başında bu
lunarak bazı zamanlar kanun harici ve beynelmilel kaidelere 
aykırı hareketlerde bulunmak mecburiyetinde kalmış ise de 
bilyük devletlerin onun hükômetini tanımak hususunda gös
terdikleri hüsnüniyetten sonra onun da biraz daha mutedil 
ve makul bir yoldan yürümesi lazım gelirdi. 

Her nekadar Almanyanın Avusturyayı yutmasından sonra 
Sadet Almanlarının Çekoslovakyada takip ettikleri malum 
siyaset Avrupayı kifi derecede telaşa düşürmüş ise de is
panya hadiselerinin tevlid edebileceği karışıklıklar korkusu 
ilk bldiselerden gelen teliş ve endişeyi ikinci planda brak
mııtır. Bugün Avrupa diplomatları pek yerinde olarak Av
rupayı altüst edecek korkunç boınba fitilinin lspanyollar 
elinde bulunduğunu itiraf etmekten çekinmiyorlar. 

SIRRI SANLI 

Turizm kanununun kabulü üze 
rine büyüklerimizden Valimize 

gelen telil'raf lar 

Viliyetimizin turizm lunu
aunun kabulünden dolayı 

Parti, Yilayet encümeııi ve 

belediye tarafınd:ın büyük
lerimize çekilen telğraflara 
Cevap gelmiştir. 

Baıvekilden valimize gelen 
telğraf ıudur: 

"Telğrafınızı aldım. Tu
tiım kanunu meclisten çık-

lluıtır. lzmirlilere memleket· 
ltrioin imarı için yeni bir 
•eıile ve imkin doğmuştur. 

ltanundan beklenen netice
ilin elde edilmesi için gös
tereceiiaiz gayretten emin 
olduğumu ilive eder ve he
Pinize teıekkür ederim.,, 

Baıvekil Celil Bayar 

Dahiliye vekilinden parti 

gen~l sekreterliğine gelen 
telğraf: 

Memleketin imar ve inki

şafında ehemmiyeti olan 

turistik yollar kanununa ver

diğiniz önemden dolayı sizi 

kutlular bir kat daha güzel

leımeğe layık lzmirimiz için 

her türlü hizmetin zamanın

da yapdacağını bildirerek 

güzel duygularınıza -teıekkür 

ederim. 

Dahiliye Vekili ve C. H. 
P. Genel sekreteri 

Ş. KAYA 

iSTER GUL iSTER AGLA 

lstanbul ( Hususi ) - Ec· 
nebi gazeteleri ordumuzun 
dün Hataya girdiğ 11i mütte· 
fıkan yazıyorlar. 

lstaobul (Hususi)-Hatay
dan alıDan haberlere göre 
Türkiye Fransız kurmay be· 
yetlerı arasında başlıyan iki 
tarafm gösterdiği büsoüoiyet 
sayuiode bazı teferrüabn da 
soo safhası tamamile bitiril
miştir. 

Bu son anlaşmıya göre 
Hatay Türk idaresi altında 

müsteldl olacak ve memle
ketin intizam ve asayişi sü-

•• 
Bir avcılık 
Komisyonu 
Yapıldı 
Değerli valimiz bay Fazlı 

Güleçin başkanlığı altında 
ziraat baş müdürü ile, baytar 
müdürü ve lzmir avcular ce
miyeti üyesinden doktoı bay 
Hüseyin Hülki Cura ve dok-
tor Oltf :..ütf.ü Rabmiden m'i 
rekkep bir komisyon teşek · 

kül etmiş'U.·. Bu komisyon 
av mevsim nin zamanını ta
yin avcılığın inkişafı içio 
icabeden tedbırleri tesbit 
etmiştir. 

Bükreş 

Sefirimiz 

Bükreş, 27 (Radyo) - Ro 
manya Hariciye nazırı Pet-
resko Kommen, bugün Tür· 
kiye sefiri Hamdullah Suphi· 
yi kabul etmiş ve kendisiy
le uzun müddet konuşmuı· 
tur. 

Kadın cahil olursa 
Bir Fransız gazetesinde okunmuştur : 
Dlinyada yapılan cinayetlerin menşeini ne içkide ve ne de esrarda aramak lazımdır. 

hepıi kadının batı altında toplanmışlar. Ne çıkarsa kadın yuzünden çıkar, fakat dünyanın 
en b&yilk kahramanını, en biiyük dahisini de yetiştiren yine kadındır. Yalnız kadını iyi 
yetiıtirıaek liıımdır. Kadın medeniyetinin ve . her güzel şeyin mihveridir. Kadın cahil ka· 
hrta medeniyet ve inıanlık alçalır. Sen de ey okuyucum, kızlarımızı okutup da ne olacak 
cliyea bazı cahillerin bu d&tünütlerine : 

kün tekarrür edinceye kadar 
Türk ve Fransız askerleri 
tarafından temin edilecektir. 

lstanbul (Hususi) - Ha-

byda~i Ermenilerin akıllarını 
başları na getirmek ve attık
Jar1 d ipsiz ve sonsuz mace-
ralardan sakınmalarını anlat· 

u ak üzere p .. trik kaymaka• 
mı Aslanyanio başkanlığı al
tındaki heyet yarın lskende· 
ru a hareket edecektir. 

Vaziyet çok nazikieşti 
Yeni Bir Genel Harbdan Korkuluyor 

Paris (Radyo) - lspanyol 
Cumburivetçilerinin ltalya 
şehirlerinden Veoedik, Ro· 
mayı ha>1a bombardımanı al · 
tında bırakacakları hakkında 
yaptıkları tehdid ltalyanlar 
tarafından alayla ve fakat 
Londra ve Pnris mehafili -...-.. .. ___ _ 
Nafia Vektli 
Şehrimize 

Geliyor 

lstanhul, 27 (Hususi) 
Nafia Vekili B. Ali Çetin
kaya, bugi?.n Ankaradao gel
mişti r. Hükfıınetin eline ge 
çen elektrik şirketidde kul
lanılacak memurların kadro· 
su .. u tespit ettikten sonra, 
İzaıire gidecektir. 

---··· a:;z;ı:;;ı:Q:P 

lıtanbul, 27 (Huıusi) 
ŞiJd ••çlanacla 3-\ ıalip 

tarafmdan da oldokca ciddi 
bir surette karşılanmıştır. 

. Par isten gelen bazı haber

lere göre bu tehdit baddıza
tında Romayı da· te l aşa d~

şürmekten hali kaJmamışhr . 
Muhakkak olan bir şey varsa 
Frankonun tayyareleri cum-

huriyetçilerin ellerindeki şe
hirleri yakıp yıkmakta de
vam etmektedirler . Ayni 

ı kaynaktan gelen diğer bir 
habere göre Musolini Fran

koya yabancı vapurların bom· 
bardımanım hemen kesmesini 
tavsiye etmiştir. 

Fransaoıo Pirene hudutla-
rında gizli aşikir almaia 

başladığı askeri tedbir· 
leri de Avrupa devletlerini 
iyiden iyiye kuşkular.dırılmıt 

Sonu 4 üncüde ~ 

Bir Mlltekaid Subayımızın Hatıraları : 

Cakırcalı' nın 
' Hakiki Maceraları 

---·.-.....-...----------Bu başlık altındaki çok heyecanlı ve meraklı hatıratı ya• 
rından itibaren neşre başlıyoruz. ÇakırcahDın en hakiki 
macer&larını bu tefrikada gö ecek ve beğeneceksiniz. 

Menemenliler lzmirde 
- - .. no••-------------

Buakşam Halkevinde l{ozanoğlunu Temsil 
Edecekler 

MENEMEN BELEDiYE REiSi VE BE!..EDIYE BINASI 

Menemen kaymakamı ve borcu olmak üzere gayet 
halk partisi başkanı, beledi- güzel bir çelenk koyac.!klar ~ 

ve akıam da h•lkevinde Ko· 
ye resi bay idris Tınaz ve zanoğlu piyesini temsil ede·] 
müddeiumumi lıhami Halkevi ceklerdir. Menemen gençleri' 
temsil heyeti ile menemen son zamanlarda çok çahıma-1 
gençlerinden mürekkep· bir ğa başlamıılardır. 
grup bugün şehrimize gele- Gelen heyetle Menemen 
rek Atatürk anıtına şükran gençlerini takdir ederiz. 

~ms.m~dli:-------------
HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR _____________ .... 

Sinek mücadelesinde elbir
liği olmalıdır. 

M. Onay imzasiyle aldığımız mektupta : 
"Dağıblan Mazotun ucuzluğundan ve sivri ıinek için çok 

faydalı olduğundan ve buna bütün halkımızın seve, •eve 
iştirak ettiğinden baha ettikten sonra mahallelerinde bulu· 
nan bazı komşuların mazot dağıtıldığı gün kapılarını, pen· 
cerelerini kapatıp içeride oldukları halde evde yokmuı gibi 
görünmelerini ve evlerinin sinek deposu olup komıu evle
rine yapıldığından şikayet ediliyor. Sinek mllcadelesi el bir· 
liğiyle olur. Haftada veya onbeı günde verilecek üç bet 
kuruşla rahatını temin etmek fena bir ıeymıdar? Ku•vetle 
umarız ki bu vatandaılar da bundan ıonra umumun ve 
kendilerinin rahatı için bu fedakirbktan çekinmezler." 

HALKIN ESi HAKKIN ES 
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1 IY~SE_T VE ADALETi ILEI Doktorun ıaslhatıari 
Turk Dunyasının En Yüce Hakanı B 'im--------

Türk Kadın Tayyarecisinin 
En Müşkil Uçuşu 

DUNYA.DA 
NELER 

OLUYOR? - E Evramı basuriye 
! i101mni'V1n,.r .. ,, .. l"'ııı .. Ji!I": ~DllJ~OOa. r..: Wııwı.:JıJl.M. 1111 ur f ~ Baıiur memelerinin başlıca 

H A YA T 
~.d lb ~ sebebi cihaz hazmi bozuk-

' E K A H R A M A N L 1 K L A R 1 ~ luklnrı ve bilhassa daimi in-
ITarilai Tefrika v m kibazd'ir . . Daimi inkıbaz ve 
ıt1Bmmm. 

58 
• azan: H. Türkekult;l eforlar yavaş yavaş bu me-

ıhB - - finEEtll> melerin meydana çıkmasına 
ei 8ZU)&ra bak, bu 2'eDÇ bizi sebep olmaktad•r. Basur ol· 

t d k 
mamak için günde bir bat-

ma e ece sanıyorum ta iki . defa kolay bir. suret-
a iki gürbüz biri yirmi üç, Mahmut bey Jevend vücudile te helaya gitmeyi temin ede· 
öieri yirmi dört yaşlarında eğilerek Oğuz Tekin obası bilmelidir. Bunun için sellül-

reelikanb ortaya çıktı, en ağır halkını ve diğer komşu oba. zu çok olan sebzelerin ter-
.ee ıikleti 100 kiloyu bulan fardan gelen misafirleri se- cih edilmesi şıırttır. Sırf et-
aemir külçeleri bir elle kal· JA ı d d d d le geçinen köpek, kedı' gı'bı' am a ı, yer e uran emir 
81rdılar, başlarının üzerinden külçesine yapıştı. hayvanatın büyük abdestle· 
8çer defa çevirdiler, gene Birinciliği alan iki ünlü rane dikkat edilecek olursa 

re bırakblar, daha birçok Türk buğatörü sade dikkat bunların daima kabız olduk· 

f
ençler bu müsabakaya iş· k 'l · 1 ları ve müşkiıatla abdest 
rik etti·• Yacı hududu 22 esı mış er ve bu genç tuya- 'ki .. h ettı eri görülür. Bilakis yal-
e 25 arasında ı·dı'. na eyecan ve hayretle ba-kıyorlardı. BiribirJerinin ku- nız ot ile yeşillik ile geçi-

Bu müsabakaları derin bir Jaklarına fısıldadılar: nen koyun, inek, sığır _ve 
Jlka ve heyecanla takip diğer hayvanatın büyük ab-

1 den Mahmut bey, yerioden - Bazulara bak, bu genç destleri hem mebzuldür hem 

lkt b b 
bizi mat edecek sanıyorum. 

ma ı, a ası Sevük Tekinin de mülayimdir. Tabii kabız 
ıanına sokuldu, meydanda - Yapsında görelim, on· olan insanlar bundan nümu· 
eirinci gelen iki gençle boy dan sonra da pek haklı ola· ne almalıdırlar. Ve ona gö-
lçmek istediğini ileri sürdü. rak gider bu kahraman gen· re daima sebzeleri yemeği 

ı-.vükk Tekin: • cia önünde diz çökeriz. De- tercih etmelidirler, Evramı 
•• - Biz, dedi. Misafiriz, bu di. Bu sırada Mahmut bey basuriye bir defa yerleşti mi? 
•umaralar bize hürmeten ya· demir külçeyi bir karış ye- Artık onların kendi kendi-

{ .•ılıyor. Şimdi senin ottaya rinden · kaldudı sonra gene lerine zail olması hemen he-
çı1kmaklığın münasip değil- bıraktı. Seyirciler arasında men mümkün değildir. A-
S4ir. bir uğultu başlamıştı. Kadın- meliyat lazımdır. Basur ame· 

•M Bu konuımayı işiden Satık lar tarafından da bir fısıltı liyatı çok güzel, çok radi-
•1tey ıöze atıldı: vardı. Türkinın helecandan kal bir ameliyattır. Mütema· 

1 - Oğal, dedi. Güzel söy- nerede ise göksii yırtılacak diyen kan zayi eden, zaman 
kiersin amma, sen henüz 0 gibi inip çıkıyordu. Bütün zaman büyük ızdıraplar ve-
'(•ı• gelmedin. Ortada birin· genç kızlar ellerini oğuştu- ren basurlardan bir kaç gün· 

Avalada "Vreme,, muha
biri Bo. Gökçen ile konşma~ 

larına devam fırsatını elde 
etmiştir. Çok şen ve neş'eli 
olmasına rağmen Bn. Gök· 
çen gazetecilere beyanatta 
bulunmak içinde çok muhte
rizdir. Buna, Türkiye elçili· 
ğinde beyanatta bulunduğu 

sıra dehi şahid oldu. 
- Ne zaman tayyarecilk 

ile olikadar olmağa baş!a
dıoız 1 

- Çok zaman evv~J... Da-
ha küçük bir kızcağız oldu· 
ğum zamanda arzum uçmak 
idi. Daima bunu düşünüyor· 
dum. Arzularımın" i tamamen 
yerine gelmiş olmasın dolayı 
mes'udum. 

Bn. Gökçenin kara gözle
rinde sevinç parılhları gö· 
ründü. 

- En müşkil uçuşunuz 
hangi uçuşunuzdur? 

Simyacı arın 
yedi madeni 

d.? Pe ır. 
Eski simyacılar aşağıdaki 

yedı maddeyi tecrübelerinde 
kullanırlardı: 

Altın: Apollonu veya gü
neşi, gümüş: Diyana veya 
ay, civa: Merihi bakır: Züh· 
re, Venüsü, demir: Marsu, 
teneke: jüpiteri, kurşun: 
Zühali temsil ederdi. 

- Geçen sene kürdlerin 
isyanı esnasında Dersim dağ· 
Jarında yapbğım uçuş en 
müşkil uçuşum olmuştur. Ha
yatımın en müşkil anı, şüp

hesiz bu anlar idi. Bundan 
başka büzük zorluklar ile 
karşılaşmış değilim... Haya
tımın en müşkil anları bun· 
lar olmuştur. Bütün bir ay 
asi köyleri üstünde uçtum 
ve bombalar attım. 

Gün oldu 50 metre irtifa 
uçtum ve asilere mitralyöz 
ateşi açtım. 

Bu cesurane faaliyetine 
mukabil Bn. Gökçene Türki· 
yenin en büyük nişanı veril
miştir. Bu tevcih tayyareci
liğin en yüksek tevcihidir. 

Bu nişan iki büyük soliter 
pırlanta ile müzeyyen bir 
nişandır ve Bn. Gökçen bu· 
nu kalbinin üstünde gururla 
taşımaktadır. 

Emedde 
Kanlı Bir Aile 
av2ası . 

Emed (Hususi) - Viran· 
cık köyünden Hacı lbrabim 
karısı Ü ınmühan, kocası lb · 
rahim ve oğlu Mustafa diğer 
oğlu Ahmet aralarında vuku 
bulan kavgada Mustafa ko
lundan biçalda, Ümmühan 
kafasından sopa ile ve ko· 

. !undan biçakla yaralanmıştır. 

66 Sterline Satılan 
Bir Tutam Saç 

lngilizlerin meşhur amiralı, 
Tnfalgar hakramanı Lord 
Nelson'un ölümünden sonra, 
Leydi HamJlton tarafından 
o zaman ki P, ens dö Gale 
gönderilen bir tutam saçı, 

müzayede de 66 lngiliz lira
sına tatıJmıştır. 

*"'* 
Su Destisi Su Yolunda 

Kırılır 
lngilterede dört yaşından 

beri balık gibi denizden çı
kamıyan, yaz kış Tanrının 
günü denize giren 65 lik bir 
ıhtiyar, kaphcalardan birinde 
banyo yaparken ölmüştür. 

• 
*** 

Vaktinden Evvel Do
ğumlarda Cinsiyet 

Rolü 
logilterede Durbamde vak· 

tinden çok evvel ve gayet 
cıhz olarak doğan bir çocuk 
günlerce süren mücadeleden 
sonra kurtulmuş, ölüm teh~ 
likesini atlatmıştır. 

. .iliği alan o iki genç obamı· ruyorlar, biribirlerinin kulak- lük bir ameliyat tedavisin· 
1 l:ın en ileri gelen iinlü buğa· larına eğilerek bir şeyler den sonra tamamen kurtul-
~rleridir. Onlar1n kaldırdık· söylüyorlardı. Sevük Tekin mak mümkündür. 

Yılan c.eklinde G ece saat 9 da vak'a ye· 
~ rine giden hükumet dokturu 

Pamuklara sarılarak bes
lenen çocuk, şimdi elektirik 
tedavisi görmektedir. ilk 
günler, çocuğa damlalıkla 
yalnız brandi vermişler, bir 
kaç gün sonra da, brandiye 
su, ve glükoz karışhrmışlar
dır. Şimdi süt verilmekte
dir. 

ı 

1 
arı ıey çok ağırdır. Hem bu manzara karşısında ani Küçük veliiçok olmıyan 

· .. ~en yaı cihetile onlarla aran- bir tıtreme geçirdi, ya oğlu memeleri de yeni usulle;Je 

çiçek v~ sorğu hakimi Ümmühanı 
Amcrikanm Ohyo eyale- agır yaralı olarak bulduk-

Doktorlar çocuğun kız ol
masının yaşamasını temin 
ettiğini iddia etmektedirler. ~·· 6-7 yaı farkın var, hem geri döner ve demiri kaldı- ve ilaçla kurutmak mümkün 

1
1<\e bu kadar ağır bir şeyi ramıyacağını söylerse, 0 va- olabilir. 

tinde yapraksız bır çiçek larındao ifadesini alamamış-
vardır. Adı Kobradır. Bu ne· lardır. Suçlular yakalanmış· *** 

•~aldırmak ve bir elle başı· kit ne olurdu. Bununla be· ---••---
t .. ıa üzerinde üç defa çevir- raber oğlunun kuvvetini biJ- Kopernİk Siste 

bata bu ismin verilmiş olma- Jardır. !ahkikat devam et· 
sı ayni isimd .:ki zehirli yala- mektedır. 

Zıpzıp Şampiyonu 
logilterede Lusacks'da 

1543 de ölen ve bugün 
astronominin kurucusu olan 
Kopernikin katinat nazari· 

' ... ek kolay olmasa gerektir diği için ona güveniyordu. 

~. Ma~mot ~ey cevap verdi; Mahmut bey, doğruldu, mi Nedir? 
h - ayın aşkaa, kuvvetle etrafı bir gözden geçirdi. 

na pek ziyade benzemesin- __ ... ,..,_,<ft.~ .... 11 

Felemenkte 
Evlenecekler 

dendir. Bu nebat, yakının
dan geçen ufak böcek ve 
sinekleri kapar ve onlarla 

ki.in Tin si ey· Green şehrinde 
muntazam bir surette zıpzıp 
şampiyonası yapılmaktadır. 
Ve bu tam 350 senedenberi 07•ıın w ilgiıbi y~kturk. Yalnız (Arkası var) 

I c~nug.u~ u ııe arııması 
1~orenınıze aykırı değilse ben 

ı ldje kendimi bir denemek is-
Jiyorum. 

} iki doıt başkanlar birbir
i lerinin yüzüne baktılar, Satık 

bey bu hevesin bir ğençlik 
~pırdamasına hamlederek şu 
f11zleri söyledi: 

9 
- Sevgili oğul göreneği

. ıJllİZe. •.ykı~ı. olmadıktan baş· 
ı bk• bızım ıçın bu iş bir kı· 

çnaç meıeleai bile olur. 
ı - O halde izninizle ben 

4 Ede ortaya çıkıyorum. Dedi 
~ d"e hemen meydana fırladı. 
a ~rkaıından Sahk bey de git

çti, bıJka hitaben şu sözleri 
z d'Öyledi: 

it - 86yiik sayın konuğu-

·znılA~ua ıuueısuHa aA e.<uoı 

·Olf D(D'fOJt mv3 aıavı11~ A 
. ZINl~'cf~'cf,ne 'cfQ 

·Nl~'cfZ'cfd ,neN'cf.LSI 
Nf,,l:>H3 'cf.L>t3A ısı§.1e'I 
!sauez:.la ıvqqıs !sappe:.l ıtıe.1 

-am;;,)I ueııae !U<>A ;;>A zn:.ln 
e.<h P!h5 .1!q ~!q lfe:.leı.11§ 

• e§ !Z!S '.nıp1ıh11 ıe1e~ zem 
-.ıea:sı '1.1eıe.<h qeqınm aA 
•mo.<!meıe 'aoıa.ıod atı§ 'ueı 

5nqed 'f HSVI 8lf HW euedWl?J( 
'ımızeAaı iuı •ueıaıuea da:> 
aA ıa 'ueıaqm!J SJint ıap2ıeı 
·HD•A ueı'Ja:>an.fo 'fD:.lO~ P!i 
-a5 .1aq aA !UD'aJ aa '!.ıaıau!'I 
-•m uoıome.ıS 'ıappsoıow 

UASfl }f!f~A!P~H 
u!.8u~z ~ A · ıoa muzun değerli oğlu Mahmut 

bey, müsabakalarımıza işti· 
nk ediyorlar. Kendisini siz aı~!SlfBL 
Jllfddaılarıma sunarım. r · 

Dehşetli bir alkış koptu, a A a.a!SaJa A 
~***~******:~*~~~* ****~~ 

. va Elhamra Telefon = 
! 2573 = 

ldaresinee Milli Kütüpane Sineması )t ------BUGON Harikulade 2 film birden takdim ediyoruz )fı 

· Günah! Çocuğu ~ 
Yraasızca sözlü: Francois Rosay : Pelix Oudart M 

... ., ....... " ~ Bohe ! Lu .. m >+ 
Dahi bestekar p rinı'nin ölmez eseri )t 

Başrollerde: Marth u E 1r-erth ve Jean Kipura Jıt 
Proğrama ilave 

8 

1 gg"k~LI MIKI u.. 
o ara : Re" ~.. ~ .,. 

beslenir. ........................... 
yesine, Kopernik sistemi ı ı 

ismi verilmiştir. Alman ırkın- ı O OK J 
dan gelen alim Krakovi, : o R ! 1 
Bolonya, Roma ve Pac!u ı S ı• h S ı 
üniversitelerinde okumuştur. ı a ı onad ı 
Ölümünden biraz evvel neş· ı Cild, Saç ve zührevi hasta- ı 
rettiği kitapla, fen aleminde ı hklar mütehassısı ı 
ihtilaller yaratmıştır. ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 

S t
• ) ı Her gün öğleden sonra ı 

OVye 10 851 : Telefon: 3315 : 

manası nedir ? !. ...................... .! 
Sovyet kelimesi Rusçada ucuz ve Acele 

(meclis) manasını ifade eder. S J k E J 
Ve bir Sovyet, bir mıntaka- 8 ti 1 V e 
yı idare eden işçi ve asker· Bahribaba parkı ile hasta-
ler meclisidir .. Sovyet, şimdi, hane arasında Damlacık 
Rusyanın komünist hüküme· caddesinde 34 ve 70-1 nu· 
tinin siyasi birliğinin adıdır. maralı evler acele ve ucuz 
Resmi ünvanı da Sovyet fiatle satılıktır. Taliplerin 
sosyalist cumhuriyetleri şu· Komeralbnda Hacı Sadullah 
rasıdır. Kısacası da USSR oteJiade arzuhalcı Bay Ali 
diya yazılır. Rızaya müracaatları. 10-1 

Güzelyalı Deniz Banyoları 
Sayın Halkımızın Emrine Açılmıştır 

Belediyemizin göstermiş olduğu yüksek alaka ve direk
tifleri ile yeniden yapılan tertibat sayesinde bayan ve bay· 
ların rahatca banyo almaları için hbsusi yerler yapıldı. Tam 
bir temizlikle beraber bütün mefruşat baştan başa yerleş . 
tirilmiştir. Banyomuzun radyo tertibatı ile her türlü istirahat 
ve ihtiyacı temin için büfede her zaman için soğuk yemek
ler ve meşrubat bulundurulduğu gibi rekabet kabul etmi
yecek derecede ucuzdur. 

Geceleri ışık tertibatı mükemmel olup haftanın bir gü· 
nünde balonlu deniz oyunları ve banyonun dış kısmHlda 

surette hazırlandığı kumlu plajda su topu oyunları 
. S or ve sıhhat kayoa v ı olan banyomuzu 

İçin Bir Usul 
Felemeokte evlenecek de

likanlılar tuhaf bir usule 
baş vururlar: Evlenmek İs• 

tiyen genç, kendisine eş o· 
larak seçmek istediği kızın 
kapısınJ çalar ve sigarası 
için ateş ister. Bu hal ev 
halkının nazarı dikkatini 
celbeder. İkinci defa tekrar 
ateş isterse, ya içeri davet 
edilir, yahud ateş verilerek 
kapı örtülür. Birinci şıkkın 
tebakkuku takdirinde deli
kanlının talebi is'af edilece
ği, ikinci şıkta ise red ce
vabı verileceği bildirilmiş 

olur. 

Bu seneki oyunları binden 
fazla seyir ,,i takib eylemiı· 
tir. Galip gelen Sam Spoı
ner adında bir sporcudur. 
Bu yaman sporcu 60 yaşın
dadır ... ÇevikliğiPİ zıpzıp o· 
yununa medyun bulunduğunu 
söylemektedir. 

••• 
Pire deve gibi 
Olsaydı 

Bir pire cüssesinden umul
mıyacak pek büyük bir çe
viklikle şayanı hayret sıçra
yışlar yapar. Fakat pire de
ve gibi olsuydı, ayni çevik· 
liği gösterirdi diyemeyiz. 
Hacimle beraber, çeviklikte 
tenakus ediyor. Dünyanin en 

eski
• •• • ~blı ·~bina .olan bu ;ü~ 

m UZeSI bütün duvarları Dinozor de-
Dünyanın en eski ve acaib nilen ve eski devirlerde ya• 

müzesi Amerikanın Viyoming şamış büyük bir hayvanın 
~yaletinde kaindir. Tek katlı kemiklerinden yapılmıştır • 

.~~~**** ~***~:~*****~*· 
TAY YA R E sineması TE\~~PN ~ 

a ,. BUGÜN iki müstesqa film birden 

iki Yavrucuk 
t( ALiCE TISOT - JAKLINE DAJX • RENE HERVEY ,. 
~ tarafından yaratılan büyük aile faciası )t 

20 m iyon ona aşık 1 
Dick Povvel - Ci: ger Rogers tarafından temsil edildi ~ 

~ Ayrıca: Zehirli gaz .ardan korunma çareleri. Kültür filmi >+ 
Seanslar: 4-7,30 da 20 milyon ona aşık, 5,35-9,05 de ~ 

t( iki yavrucuk gösterilecektir ı+ 

• 
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Mizah 

Sayfası 

Maniler 
Derd!n nedir? Bileyim 
Göz yaıını sileyim 
Başka isteğim yoktur 
Budur bütün dileğim. 

Geleyim bergün sana 
Olayım senden yana . 
Seveyim kana kana 
Budur bütün dileğim. 

Gündüzlerden bezelim 
Karanlıkta gezelim, 
Papalleri ezelim,• 
Budur bütün dileğim. ........ _ ....... . 
Pazarlık 

Salamon elbise yaptıra-
caktı. Bir arkadaşı ile ku · 
maş alacaktı. Bir mağzaya 

girdi. Bir k&ımaş beğendi : 
- Kaça metresi? 
- On bir lira. 
- Çok pahallı, gene her 

zaman alışveriş ettiğim dük
kana gideyim. 

- Dokuz papele bırakı · 
rım. 

Salamon gene pahalh bul· 
du. Yedi liradan bir fazla 
vıermiyeceğini söyledi. Ma; 
i'•za sahibi kumaşı yedi li
raya bıraktı. 

Mağazadan çıktılar. 
- Salamon, nasıl olsa al

dığın kumaıın parasını ver
miyeceksin. Ne diye bu ka· 
dar çekişiin ? 

- Anlamıyacak ne var, 
daha ~z kaybetsin diye! 

Diş 
- Ben bir tavuk kart mı 

taze mi, diılerden anlarım. 

- Ayol tavukların dişi 
yoktur. 

- Amma benim var! 

Yüz lira ve eliymiş? ! 

Bana istediğim elbiseyi almadın , öyle ise yüz lira ver· 
de uzlaşalım. , 

- Peki bu kadar çok parayı ne yapacaksın ? 
- Ne mi yapacağım, a bu da sual mi? Poker oynarım 

kocacığım, kazanırsam elbise parası çıkmış olur, 

Lokantada 
Müşteri, hiddetli hiddetli 

çatalını vurdu, gelen garso· 
na, elindeki yemek tabağını 
iade etti : 

- Ben bu berbat şeyi 

yiyemem ... Çabuk, Jokaota· 
nın sahibi boraya gelsin. 

Garson omuz silkti : 
- Beyhude çağırmayın, 

o da yiyemez! 

Palavracı 

Poker 
Tam poker partisinin ha· 

raretli bir ı:amanında, beş 

kişiden biri sekteden ö!dü. 
Poker dört kişi ile alhhsız, 
beş kişi ile alhlılarla oyna
nır. Dört kaldıklarıaı goren 
biri sordu; 

- Şimdi ne yapacağız? 
Altahları çıkarılım! 

• 
izmarit 

Meşhur palavracılardan iki küçük kopuk Pazar 
Milyonla biri anlatıyordu : günü karşılaştılar. 

Alimi Jibortuvarında gör- - Azizim, bizim Marsil· Biri sigara içiyordu. 

Maniler 
Gecem gündüzümsün sen 
Bir salkım üzümsün sen 
ister sev, ister sevme 
Şu iki gözümsün sen. 

Bahçelerde menekşe 
Göoül düştü ateşe 
inan ki rastlamadım, 
Ômremde böyle eşe. 

"Sivrisinek saz gelir,. 
"Davul zurna az gelir,, 
Sen benim oluversen, 
Hergüo bana yaz gelir. 

•••••• .. mum•••••••• 

Tüy 
Yahu bu kaz tüyünü 

nereden buldun ? 
- Ahmet verdi. Hem de 

onda da bir tane vardı. 
- Tuhaf şey, biz onu çok 

egoist biliriz, o kimse için 
tüyünü yolmaz. 

Kusursuz 
Aldığı kı'.'..ın kambur oldu· 

ğunu görenler: 
- Ayol, dediler, bu ku· 

surlu kızı neye aldın? 
- Biliki~ karım kusur

suzdur ... 
Kusursuz biz kamburJ 

Ekmek 
Biı çocuk telaşla fırına 

girdi : 
- Bayat ekmek var mı? 
- istediğin kadar var ... 
- Enayilik etmeyip ta· 

zeyken satmalıydın! 
Dedi ve kaçta. 

Benzeyiş 
- Şeker ne zaman iskan· 

bil kağıdına benzer? 
- Lokum olduğu zaman! 
- Hangi hayvan iskam· 

bil kağıdına benzer? 
Sinek! 

PEŞİN ve TAKSİTLE her MARKA 

BİSİKLET ve 

MOTOSiKLET 
Şenocak ticarethanesinde satılmaktadır. Reklama kapılmadan; 
T ornaks motosikletlerini ve mağazamızda mevcud her marka 
bisikletleri görmeden ve fiat öğrenmeden kat'iyen baıka 
yerden bisiklet, motosiklet almayınız. 

Başdurak Kemeralh Cd. Emirler çarş191 karşısında 
Numara 61 M. Alim Şenocak Telefon No. 4079 

~E~m~~~EESE~B§8~S~~ae~ma~•~· 
Çocuk Babalarına 

l\1ujde 

Rekabet 
Rekabet 

Rekabet 
" 30 " Liraya 

Bisiklet 
Almanyadan yeni getirtmiş olduğum ve lzmir piyasasın

da 45 liraya sahlan bisikletleri rekabet dolayısile 30 liraya 
sabşa başladım. Sınıfını geçmiş çocuklaıınızı sevindirmek 
için vereceğiniz en kıymetli hediye yavrularınızın malik ol· 
mak istedikleri bisiklettir. 

Ticarethanemize uğramadan başka ticarethanelerden al· 
mamalarını sayın müşterilerime tavsiye ederim. 

Adres : h:mir KemeraltJ karakolu karşısında No. 7 
Asım Başakın. 

~========= ------~~--~-=ııııc:~=:::ı=::;: ;:::ı:=ı=ı:ı~.'IC"">s=•o..,.ıs:ıı::-=m11illllll--

Altındamlası 
Dalya 

Bahar 
K olanyala rını 

Yanlız 

S. Ferit 
• 

düm. biraz canı sıkılmışa yada, itfaiye · işleri Paristen Öteki sordu : Meyi) 
benziyordu: çok mükemmeldir. - Sigaraya mı başladın? Yeni nikihhlar, nikah y 

- Ne oldu üstad üzül· - Olamaz. - Pazardan Pazara. memurluğundan çıkıyorlardı. apar 
müş gıbisin .. : - Nasıl olamaz? Her so· - Ya öteki günler? Damat iki büklümdü. • 

- Şövle böyle evet! kakla, yangın İmdad işaret- - Topluyorum! Biri dedi ki : Merkez Deoo ŞiF A Eczanesi 
- Ne oldu? leri vardır ... Bu bir demir uu uu - Yahu bu adam sa· 

B d d · t 'k' t l'k t k k t ,_w&! +w: -- -----• - ir tecrübe yapıyor· sutün ur, emır sütunun üs uya ı ı me e ı a arsın. u- a · 1 Birinci Sınıf Mutahaasıa 1 
dum. Kaza ile birkaç mil· tünde bir büyük kutu var· tudan hemen bir itfaiye ne- - Yok efendim, anlamı· 
yon veba mikrobu yuttum. dır. Yangın olunca, bu ku- feri çıkar! yorsun, karısına meyli var! ı Dr • Demir Ali 
.................... om ........ ._ .. ._ •• ._._............. KAMÇIO~LU 

lJcu~luk rekoru mmma>t Dr. FAHRİ 1~1 K >tr!»lm~ 1 EiJ.t ve Tena~ül hasta_lı~ları ve . .. . . ~. _ .. l elektrık tedavısı VE ~ lzmır Memleket Hastanesı Rontken Mutehass111 E . . . . 
[t RONTKEN VE & eJ~~~~~=~~!:;,: j~l:!e•f•on-: •3•4•79-•" 

il~ !~~ .~i~!~~~~ı 1 Elektirik tedavileri yapılır 1 
tSaya uygun Panama ve kadın 8 ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 2 
hpkalarını (150) kuruşa sat· EEEE~m~tm&Emma~aaaama~ 
~,kla ucuzluk rekorunu kıran 
"oiverıal şapka fabrikatörü 
~ly Abbas Azer piyasaya çı· 
lrdığı Krem Temizler sabu

lJ, de bir fen harikası yarat
P.•ttır. Tebrik ederiz. 

Adres: Balcılarda 191 No. 
Telefon: 3811 

Peşin . ve Taksit ile~ 
. En şık, en sağlam ve en ucuz elbise 
Jılcen Kavaflar çarşısında (35) No. da 

TER Z i 

kazım Şangüder 
~•~upanın en büyük terzi sanayi mek· 
bınden diplomalı olduğu gibi Avru

ve Aaaeribda ea çok rajbet ka · 

asss~s..~2ıaasssaass222s~1t m ~ 

~ Elbise ve Manto :ı 
i!1 Meraklılarına MIJdı !1 lay ve 
f:ızahitan, Baylar ve Bayanlar ~~ boyar solmaz. 

[+]En müşkülpesent müşterileri memnun [+~ 400 gram sık 

[•leden bu firmayı unutmayınız [t~ letindeki kuma 
R~ Tüccar terzi (Türkpazarı lbrabim ' f !( şa bir paketi ki 
[~1 Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeşidler. Terzi· [+~ fidir. 
r+l hanemizde bay ve bayanlar için son ~oda zarif ve tık [t~ 
+] manto, rob, tayyor, etek, bühız ve tovakar Zabitan ve (+J 
~ siviı elbise ve kaputları imal edilir. [~< Telef on 
t+] Muamelem peşin ve taksitledir. ~·~ 
J Bu. sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafidir.[:, ( 3882 ) RiDIKKA T : Yeni ~1ağaza Odunpazarı No. 12[+) 
M TELEFO~ ~76 ~ 
~ . 
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ıfkçılar 
t ıa •. suJarımızda 
lm41rken Tutuldu 
eiı• k E" il i 

1 
azaııaıa ır man 

e1ı clvanada kara ıula-
ia~lalailinde aandalla ba
r 1 tJan Yunan tabaa1ın· 

:ı •ıakızlı lıtirati oğlu Is· 
:eı,.'N btematis oğlu Ma

a 
1
flmrDk muhafaza teş· 

2ral.• IS ıayılı motörü 
f~af}daa yakalanmıştır. 
fı ı ı.ta bulanan ve kara 
a~_•:-- dahilinde avlanmıı 
Hjalıklar m&ıadere edil

sapkçılar Çeıme adli
•• tuUm olaamuılardır. 

'r•ı:algurcada 
a~nlı bir 
e;ttka oldu 
aı\naovaıı nahiyesine bağ· 
.. llprca köyünde köy 
a~a•İ anDade bir vak'a 
.... tar. 

P.r'lrde Eırefpaıa mevki
« oturan Ha1an oğlu 23 
..ta Ali, Balgurcalı Ha

,.:. kavı• ederek kendi
Wr eJ ıillh atmıı ve 

:el boiuından tehlikeli 
yaralamııbr. Y arab 

~•eye getirilmiı, Ali 
llflar. 

.U.e tahkikat.na miid
~ami muavini B. Mem-
1\i tarafında• el konmaıtur. 

Yamanlar 
~mpı 1 Temmuzda 

1 
Açılıyor 

la yıl Yamanlar kampın· 
birçok yeni tadilit yapıl

'• mllclllrlljilne çok değerli 
:\içlerimizden Ticaret Liıeıi 

••titil a;retmenlerinden 

Nevzad retirilmiıtir. Çok 
ili olan bu aeçimden 

J1 Verem Milcadele ce· 
etiain kıymetli ve çok 
terem baıkanı göz Dr. 

llitıtle, genç öğretmeni• 
tebrik ve takdir ederiz. 

eni Poligon 
• •• 
ıtmek Uzere 
K&ltilrparkta kapalı bir 

poliıona yapılmakta ve 
ek &zere bulunmaktadır. 

ele alta abı yeri vardır. 
ediye reiıi Dr. B. Behçet 

s, bu abı yerinin mükem· 
yeti için uğraımakta ve 

ayadan alb otomatik 
af getirtmeie teıebbüı 
iftir. 

Teknik 

lıhıııba BOroau 
• E. Çelebi 

miıçartııı No. 3~telefon 3435 
Mabaaebeye ait bütiin iı
nizi tam bir itimad ile 

vdi edebilirainiz. 
B&ro, kanuna uygun ıe
de ve muhtelif usullerde 

uhasebe tesis eder 

f ftalkm5ull 

ltalya nota verdi 
Paris. 27 (Radyo) - ltalya hükümeti; cumhuriyetçi ispanyaya bir nota vermiş ve 

Mayorka adasına vukubulacak her tecavüzün, ltalyan topraklarına karşı yapılmış gibi 
telakki edeceğini bildirmiıtir. 

Yahudiler lngiliz konsoloshanesi e hücum etti 
Varşova, 27 (A.A) - Bir Arap otobüsüne karşı suikast tertiıı ettiğinden dolayı Kudüs 

askeri mahkemesi tarafından idama mahkum edilen Polonyalı Szloma Beujozetin bu mah
kumiyetinin tasdik edilmesini protesto m hiyetiade Varşovan1n yahudi mahallesinde bin
lerce yahudinin iştirakiyle bir tezahür ve Siyonist teşkılatının şefleri mahkumun affını ta· 
lep eden nutuklar söylemişlerdir. 

Diğer taraftan geceyleyin birçok yahudi gençleri logiltere konsolosluğu önünde tera • 
hürattd bulunmuşlar ve konsoloshanenin camlarını kırmışlardır. 

Almanya ile Yeni Ticaret Anlaşması 
Istanbul 28 (Hususi) - - Almanya ile akdedcceğimiz ticaret muahedesi için Beılinde 

baılıyacak müzakerelerde hükümetimizi temsil edecek olan B. Numan Menemencioğlunun 
riyasetindeki heyet dün berliae hareket etmiştir. 

• 

Otuz Beş Kişi Yaralandı 
Bükreı (Radyo) - Deniz bayramı müoasebetile yapılan şenliklerde havai fişeklerden 

otuz beı kişi yaralandı. 

Yahudiler Hakkında Kanun 
Budapeşte. 27 (Radyo) - Yahudiler hakkındaki kanun, bugün intişar etmiştir. 
Bu kanuna göre. Yuhudilerd~n avukat, doktor ve mühendis olanlar, iş görebilmek için 

blikümetten vesika alacaklardır. 
Yahudi esnafa gelince ancak yüzde yirmisi iş görebilecektir. 

• 
Japonlar ilerliyor mu? 

Tokyo, 27 (A.A) - Domei Ajansının henüz: teeyyüd ememiş o aa bir haberine göre 
Lung Hayın cenubunda hareket icra etmekte olan Japon kıtaatı yeniden garbe doğru 
ilerlemeie başlayarak sular altında kalmış olan mtatakayı geçmeğe ve be mıntakanın ile
riıiade kiin bir noktayı işgal etmeğe muvaffak olmuılardır. 

--~~~~~~~~~~ .. oo .. ~~~~~~~~~~~ 

Basın birliii :Polonya bizden:Zimmetine pa-
Kanunu tütün alacak ra geçiren mah-

Ankara, 27 (Hususi) - . 
Türk baıın birliği kanunu, 
bliyük millet meclisi ruzna· 
mesine alındı. Kanuna göre, 
lstanbul, lzmir ve Adanada 
baıın birliği ıubeleri açıla· 

caktır. 

Kanun, bu içtima devre· 
sinde müzakere edilecektir. 

Kaza 
Telefon memerlarınd an 

Ahmet Çağlar ve jandarma 
Mehmet ve Yuaufun Yaman
lara gitmek üzere bindikleri 
otomobil Örnek köyü yakın· 
larındaki köprüde devrilmiı 
ve kendilerini yaralamıştır. 

Kaza şoförün dikkatsizli
ğinden ileri gelmiştir. 

Yeni Bir Yol 
Bitiriliyor 

Ödemiş • Salihli yolunun 
Temmuzun yirmisine kadar 
bitirilmesi için İcab eden 
tahsisat vilayet encümeni 
tarafından karar allana alın· 
mıştır. 

Ahmet 
Borovalı 

Şehrimiz lsveç fahri kon· 
solosu B. Ahmed Borovah. 
dün lzmir vapurile Istanbul
dan gelmiştir. 

Borsa 
Haberleri 

Cins Fiat 
Üzüm 18 
Ki. Zetinyağ 33 

Istanbul 27 (Huıusi)-Po· 
lonya hükumeti, bu sene 
Ağustos icinde memleketi
mize bir heyet göndererek 
tütün mübaya,ası için hüku· 
metimizle temasa gelecektir. 

Kültür Bakanı 
Vana Gidiyor 

Ankara, 27 ( Hususi ) -
Kültür Bakan• Bay Saffet 
Arıkan, Van üniversitesinde 
tetkikat yapmak üzere Per· 
şembe günii tVana gidecek· 
tir. 

Kültür Baka Dl, Van vili • 
yetinde bütün maarif işlerini 
tetkik edecektir. 

Ami Jonson 
Kaza Atlattı 

Londra. 27 (A.A) - Dün
kü tayyare şenlikleri esna
sında kadın tayyareci Ami 
Jonsonun tayyaresi yere 
düşerek parçalanmıştır. 

Tayyareci tayyaresinın en
kazı , arasın dun sağ salim 
olarak çıkarılmıştır. ··---
Vaziyet çok 
nazikleşti 

-Baştarafı birincide-
ve bu suretle hareket etme· 
nin orta Avrupa hükümetle· 
rini çok müşkil ve belki 
umumi çarpışmağı doğuracak 
bir felaket meydana getire
ceği korkusunu vermektedir. 

keme katibi 
Balıkesir 27 (Hususi) -

ihtilas suretile zimmetine pa· 
ra geçirmekten suçfu olarak 
tevkif edilen mahkeme baı 
katip muavini Kemal mah
kemeye verilmiştir. -·-
Şarkın 

"Mataharri" si 
Şangbay barlarımn bülbü· 

lü diye anılan 25 yaşlarında 
gayet güzel Leyla, Hankov· 
da Çin askeri karargahında, 
casusluk suçile kurşl!na di
zilmiştir. Şarkın Mataharrisi 

diye anılan genç kadın. bir 
gece evvel Amerikan genç 
kadınlar hiristiyen cemiyeti 
(Y. W. C. A.) binasında ya· 
kalanmıştır. 

Bu tevkife takaddüm eden 
günlerde yapılan araşbrma· 
lar neticesinde elde edilen 
vesikalar, kadının. Çinde iş· 
liyen büyük bir Japon ca
cusluk şebekesine mensup 
olduğunu ortaya koymuştur. 
Kadının şehirde bulunan ec· 
nebi bir bankadan 4 bin in· 
giliz lirahk bir çak te tahsil 
ettiği anlaşılınca, hemen tev
kif olunmuştur. 

........... --
On Altı 
Yaşında 

Profesör 
bir 

28 HAZiRAN 

Dişi aslanımız 
Bükreşte kaza geçirdi 

Yarı resmi ( " V reme ,. - ı kaza vukuuna ramak kal· ~ 
Belgrad. 21·6-938) gazetesi· mıştır. Halk tayyyare mey-~ 
ne Bükreşten çekilen bir te- danını o kadar ıarmııtı ki. 
leğrafta beynelmilel hava mi· iniş sahası çok daralmııtı. 
tingine iştirak eden Atatürk B. Gökçen bir feliketia 
kızı Bn. Sabiha Gökçenin '7uhuruna mini olmak [için l 
Bükrefte hafif bir kaza ge· sağa doğru ini bir viraj yap-
çirdiği bildirilmekte ve de· mış ve sahadaki ylikaekçe· 
nilmektedir ki: bir yere çarpmııtır. Bu yllz· · 

- "Bayan Sabiha Gökçen den tayyare tekerleklerinin 
11 Volti" markalı bir Ameri- lastikleri parçalanmıştır. Hal!"' 
kan tayyaresile gayet cesu- buki bayan Gökçenin biç 
raoe ve büyük sür'atle uçuş· birşey olmamış gibi. tayya· 
lar yapmış ve yere inmek reden gülümsemelerle çık-
istediği bir anda vahim bir mıştır. ,, 

---.... --- --
Yugoslav Gazetecilerine Bn. 

Sabihanın Cevabı 

Bayan Gökçen Ne Suretle Atatürkün 
~1anevi Kızı Oldu ? 

Tayyareciliğin.kadınlar için 
zor bir iş olup olmadığı 

hakkında sorulan suale Bn. 
Gökçen, bu sualden' adeta 
hayrete düşerek kat'iyatle 
şu cevabı verdi : 

- Hayır. pilot olmak ·güç 
değildir. Bakınız biz kadın
lar ile erktkler arasında fark 
tanımıyoruz. Biz artık böyle 
bir fark bilmiyoruz. 

Kadın bayatın bütün zor· 
luklarına. f erkekler gibi ta· 
hammül etmelidir ve bilme· 
lidir. Ben dört senedeoberi 
pi otluk ediyorum. ilk zaman· 
larda yalnız ben vardım; 

şimdi muvazzam olarak pilot
luk eden daha üç kadın var· 
dır. Kadınlar arasında tay· 
yareciliğe karşı alaka gün
den güne çoğalmaktadır. 

Bn. Gökçene, kadın ol· 
ması itibariyle değil. tayya· 
reci olması itibariyle daha 
bir sual sorduk. Hurafelere 
inananlar yanhz avcılar de· 
ğildirler; tayyarecıler de hu· 
refdere inanırlar. Tıbsımlar 

rad gazetecilerinin viki olan 
davetine; icabet eden "Son· 
posta,, gazetesi müdürü Er
cüment Ekrem Talu tercüme 
etti. 

tin. Gökçen, biran bize· 
hayretle baktı ve dedi ki : 

- Bakınız. bunu biç dO· 
şündüğüm vaki değil4ir. 

- İstikbal hakkındaki ni
yetleriniz nedir ? 

- Ben şimdi aıkeri pilo· 
tum ve orduya aidim. Tam 
manasiyle ordunun emrine 
amade bulunuyorum. ... 

Bn. Sabiha Gökçen Aa
kaara civarında kü~ilk bir 
şehirde doğmuştur. Babaıı 

Kemal IAtatürkün busuıt 
dostu idi v,e Türkiydnia v&· 
cude getirilmesi için yapıl· 
ması yapılan harplerde 
gayet cesurane çarpıımııbr. 

Bu harp iki dostu birbiriae 
daha ziyade yakıalaıbrmıt· 
tır. Bn. Sabiha Gökçenin 
babası bir harp eınaıında 
yaralanmış ve aldığı yarala
na tesiriyle vefat etmi•tir. 

ve benzerleri gibi işaretler, Kendisi yeni Türkiyenia •6· 
uf ak ttfek hurafeler daima cude getiı ilme si için birlikte 
mevcut olagelemektedirler: çalışt ğı iAtatürkün elinde 
Bn. Sabihada ne tılısımlar ölmüş ve ölürken : 
var ve nede karakedioin yo· - Sabihamı sana emanet 
lunu kesmesinden korku... edıyorum ,onu yetiıtir. de· 

Sorduk: miştir. 
- Hurafelere inanır mısı· O zaman Sabiha Gökçen 

nız? üç yaşında idi. Kemal Ata• 
Bu suali. Belgradın eski türk dostunun ölilrken ter-

işinası olup tesadüfen ıehri· kelliği emaneti yerine ge• 
mizde bulunan ve tercüman- tırmiştir; Sabihayı bilylitmllı 
hk etmesi hususunda Belg· ve terbiye etmiıtir. 
~~~~~~~--~~~c:::::J~~~~-~~~--~~ 

Mehmed ot yiyerek mi uyudu 
yoksa~ •• 

Ödemişin Sarısu köyünden ı hadise ehemmiyetle tetkik 
Mehmet Durmuş koyunlarını edilmektedir. 

dağda otlatırken bir kenar· --.ç
4

• 
1 

da uyumuş kalmış ve akşam Altı domuz 
üzeri evine dönmediği görül· 

düğünden aranmış ve bulun· 
muştur. Fakat Mebmedi uyan· 

dırmak kabil olmamıştır. 

Köylüler Mehmedi evine ge· 

tirmişler ve işe zabıta da 

karışmıştır. Bir ihtiyar köy· 
lünün anlattığına eöre bir ot 

varmış ondan yiyince insan 
derin uykuya varırm ·ş. Meb· 

medin da bu ottan yidiği 
veyahut bir düşmaıı lığa ma • 

vurulmuş? 
Eşrefpaşadaki avculuk ko

lu tarafından Ulucakta pazar 
günü yapılan ıürek avı çok 
eğlenceli geçmiş. altı domuz 
vurnlmuştur. 

İbrahim 
Hekimoğlu 
Mezuniyeti hitam bulan 

Def ter tutar 
IAnço tanzim eder 
lesap tetkik, tasfiye 

• • 

Çuval 
14 

23000 
160 
400 

Buğday 5,50-5, 70 
Bakla 4,30,-4,35 

Sudet Almanlarının Çekos
loslovakyada ortaya attıkları 
yeni dilekler ve bunları elde 
etmek için yaptıkları tahri· 
kit da Avrupa diplomatla
rını bihakkin endiıeye düşür-

Meşhur Fransız feyletof 
ve ilimi Piyer Kassrndi da· 
ha on altı yaşında iken za • 
manın meşhur üniversitele
rinden biri olan (Diny) de ruz kalarak ilaçla uyutulduğu 
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lzmir Cezaevi mtidürl bıy 
lbrabim Hekimoğ)u vaıifesi

e başlamıştır. 


