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lnkılab şehidi 
Kubiliy'ın abidesi önünde 

ve etrafında 
Jli»lın Kubilay töreni çok 

parlak olda. Bu yıl, Kubilay 
KllDll seçilen 20 Mart, pek 
iaabetli olmuıtur. 

Hava ilkbnhorıc en tatlı 
bir rDoilydü. Ilık bir sıcaklık 
çok yaltırık 'ı bir güoeş lzmir 
ıeması üzerinde dalgalanı · 

yordu, Halkımız, içtc11 g elen 
bir neş'e ile kırlara serpilmiş 
ve hemen bemea hmirliler 
Te Karşıyakalılar babcelere 
dökülmüştü. 

Öğleden sonra Basmoba · 
neden kalkan birinci ve ikinci 
trenler basamaklara varınca· 
ya kadar dulu idi. Sayın 
halkımız Parti ocaklarımız 
ve Halkevi heyetleri, cemi· 
yetler, okul izcileri alun ba· 
linde Menmenc toplanıyordu. 

1 
canlandıran bir nutuk söyledi, 
binlerce vatandaş derin gö· 
iüs geçirerek hayalJeıinde 

bir daha o muş,um:'iünü 
hatırladılar. Yüreği yanık 
ibliyar anneler sel gibi göz· 
leıinden yaş1ar d"ktüler. Ar· 
kasından Manisa Halk Par · 
tisi ve Halkcd nam ına öğ · 
retmen B. Hik .. ı et Bozkurt 
kürsfiye çıktı, g ne güzel 
bir nutuk öyl~ di ve acı ha· 
tıraları uyandırdı, inkilibın 
büyüklüğünfi canlandırdı. Oı· 
du namına genç ıubayları· 
mızden B. Hayri, bağırdı, 
bütün ulus ve ordunun ulus, 
yurd ve iukilip uirunda kan• 
larını dökmeğe hazır oldu· 
ğunu anlatan çok ruhlu söz· 
ler söyledi. 

- Sonu 411ncüde 
---... •111111---

Tahsilat 
Fazlalaştı 

heyecan uyandırdı 
•" 
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Yeni Maça Hazırlıklar ... 

Menemen istasyonu önOn· 
deki geniş saba mahşeri an· 
dırıyor, lımirden, Manisadan 
relen trenler muttasıl bin
lerce vatındaıı bo koca 
meydana dakllyor, etraf te
peler, Kubiliy Abidesinin 
yaDJarı hıncahınç .• ~------~~~~--~~----~~~---····· .. ~--------~----~--~----------~-

lnkilib şehidinin bu se
neki töreoi şimdiye kadar 
görblmemiş ve kaydepilme
mit bir manzara arzediyor. 
Seneden aeneye cümburiye
tin ve büyük inkılibımızın 
ruhunu anlayan ve benimsi· 
yen halkımız içlerinden fış· 
kıran •e taşan bir coşkun
lukla inkıJib t•hidinin ve 
fedekir Kubiliyın haıia fa· 
ciasını gizünün 6nüne geti · 
riyor Ye müscbbiblerine li · 
net okuyordu. 

Geçmİ§İ bozuk Mehmed Ali tfspanva Reisieümhuru Fransa
bir polisimizi vurdu 

lımir Parti ve Halkevi 
namına avukat Bay Ekrem 
kürstlye çıktı, gür sesile 
hazin ve meş'um günü hatır
latan çok kuvvetli, çok belii 
ve inkilabın büliin azametini 

BAY ADIL 
Husuıi hesaplar direktör

lüğünce bina arazi ve yol 
Yerıilerioin tahsiline ehem· 
miyetle devam edilmektedir. 
Bu seneki tahsilat geçen se• 
neye oisbeten ikiyüı bio lira 
fazladır. Evvelkı gün tabsi· 
latı kontrol için husuıııi he
aaplar müdürü bay Adil bazı 
şubeleri teftiş etmiştir. 

I~TER GUL iSTER AGLA 
Eden Bulur 1 •• 

Rabatsızlıjı dolayiıile isti· 1 
rahatlı bulunan Şebidfahritf n 
karakolu mürettebatından l 
170 numaralı Abdullaia Ata
tek dlo sivil elduğu belde 
••ının cİYarında bulunan 
Mumcu kah•eıine iiderek 
bir ıhlimur itmek istemiıtir. 
kahveye fİıİnee bazı sabıka· 
lılarıo kumar oyrıadıiını 16r
aü, •• mennetmek iıtemit· 
sede kumarcılar, ukadaşlar 
aynasız geldi paraları topla
yın demekle beraber sen 
bizim İ§İmiıe ne karışıyor• 
sun diye üzerine hücum et
miılerdir. 

Arkadaşlar arasında baz•n şakılar olur, fakat bunların mantıki Ye iocitmiyecek surette 
yapılması gerektir. 

Bir gazetede okuduk. Güzel şiirler yazan bir bay bir bayandan bir mektup alıyor. Şiir· 
)erini beğendiğini ve i~inde kendisine karşı bir sevgi uyandığını bildiriyor, şair de bu 
teveccühkar ve lütufkar muameleden pek mütehassis olduğunu yazıyor. Birbirlerinio yüz
lerini görmeden iki aşık ve maşuk aylarca mektuplaşıyorlar. 

Bir gilo bayandan gelen bir mektupta: Yarın sızinle parkta buluşalım, şahsınızı tanıma
dığım için parka ielirken kırmızı kravat takın ve elinize kırmızı karanfil alın ve yazdığını~ 
ıiir kitabını da elinizde tulun,, diyor. Şaire gelen bu mektup muzip arkadıı~lannın eline 
a-eçiyor. Ertesi giio parkta ayni kıyafette on kişi birden bulunuyor. Za•alh şair, arkadaşla
rına yalvarıyor, kimine bir ziyafet, kimine bir başka hediye vadiJe hepsini savıyor, yalınız 
Hamdi adında ltir arkadaşı gitmemekte ısrar ediyor. Verilen randevü aaah geliyor. Karıı
dan bir bayan iÖrünüyor, dikkatlice kırmızı kravatlı Hamdiye bakıyor .. 

Hamdi ayağa kelkıyor, muzibliğini ileri götürmek ve arkadaıını ezalandırmık için baya· 
nın yanına sokulduğu sarada orada birdenbire karşısına çıkın iri yarı bir adamla kartala· 
ııyor, adam soruyor : 

- Şair siz misiniz 1 
- Neden .1orduunuı, evet cevahıaı veı iyor, Bu halleri biraı yakından ıstırapla seyrede• 

asıl ha.bikiki aıık tam yanlarına gitmek üzere iken adamın Hamdiye laatrı aayılır bir tokat 
attıi'ını ve "demek karıma her zaman aşıkane mektublor yazan ıendin ba,, diyerek baato
nunun Hamdinin kafasına yerleıtiriyor. Bunu gören itık oradan derhal ipi kmyor. Hamdi 
de muzibliğinin cezasını fazlasile görüyor. Eden bulur ederler doğrudur. 

Ey okuyucu ıen de b6yle muıiplere ye önüne gelen kadınlara A~ık olan böyle budala -
ların hallerine : 

B. ÖMER KAYA 
Polis kumarcılara karakola 

davet ettiği sırada geçmişi 
bozuklardan Mehmed Ali 
memurun üzerine lltılarak 
hançeri sol göğsüne ve ikin · 
ci defa da sol göz.üne sap• 
hyarak firar etm ğe başla
mıştır. Ağır yaralı olan bay 
Abdullah serseriyi bırakma· 
mı§ ve takibine başlamı§tır. 
Bu sırada izinle evine git
mekte olan polis Salih ras
geJmiş ve Mebmed Aliyi ya· 
kalamıştır. 

Çok k1n zayi eden polis 
Abdullah yere düşerek ken
dinden a-eçmişse de derhal 
celbedilen imdat ııhhı oto· 
mobili ile hastahaneye kal
dırılarak tedavi altına alın· 
mışhr. Abdullah dün gece 
vakte kadar ateşler içinde 
sayıklam lır. 

Mehmed Ali geç vakıt 
meşhut cürümler mahkeme
sine seYkediimiş ve isticva· 
hından sonra hakim Ömer 
Kaya tarafından tevkif edi-
lerek ceza evine gönderil· 
miştir. 

Subay)« rımız 
lstanbul 21 (Hususi)- Ya· 

kında silvari subaylarımız 
Nis, Roma, Losern, Var~o
•aya iİderek mtisabaka ya-
----l..1-.A 

va iltica edecek Frankocular 
ilerlemekte devam edivor 

Roma 21 (Radyo) - Is· 
panyada ciimhuriyetçiler pey· 
derpey teslim olmaktadırlar. 
Şimdi gelen bir habere göre 
ispanya cümhurreisioin Fran
saya iltica ettiği söyleniyor. 

Paris (Radyo) - General 
Fraako ordusunun kat'i za· 
feri yaklnş uışhr. V aıiyet 
çok sür'atle inkişaf etmek· 
tedir. Şimdi general Fraoko 

Madrid ile Barsdonun irti · 
batını kesmeğe çahşma~ ta· 

dır. Buna muvaffak olduğu 
gün zafer kat'idir. 

Roma {Radyo) - Havas 
ajo.nsıoın general Franko 
nezdindeki muhabirine beya
natta bulunan ispanya asileri 
be§ kumandanı general Fran· 
ko dedi ki: 

Bazı memleketlerde barhıa 
tarafımızdan kazanıldığı tak~ 
dirde lıpaayanın Almanya Ye 

- Sonu 4 6ncüde -
~--~~~~~~~~-00------------------~-

Gribe Tutulmamak için 
Kulağımızın duyduğu bir muhavere : 
- Yahu elinde bu ilaçlar ne. Bayağı seyyar bir eczaneye 

düodllo. 
- Ne yaparsın, bu sene gıribden nezleden kurtulamadım. 
- Sen de benim gibi Kabadayı fabrikasının son defa 

bin bir fedakarlık ve ihtimamla çektiği nefis •e 11hhi 
(Kabadayı), (Kordon) ve (Yüksel) rakılarından biraı İÇHy· 
din ne grib görürdün ne de hastalık. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Et fiyatlarının ucuzlaması 

zamanı gelmiştir 
Aldığımız bir mektuptur: 
.. Her •akıt zaruri gıdalarımııın ucuıhyacaiını ve halin· 

mızın bu suretle geçinmesinin kelaylaıtmlması için bazı 
yorddaşl rımın gönderdikleri yazılarını yazıyor ve bizleri 
korumak liltfünde bulunuyorsunuz. Bundan dolayi ı11etenile 
karşı derin ve umumi bir sevgi vardır. Fakat ne ıtlıria 
iDdiii vardır, nıdı tere yajlarnıın fiyatlara ilaeriadı bir 

-c.. • 
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1 Dünuanın En BOgOk Harb Dahisi 1 IDoktorun Nasiha tıerl 
1 T•murlenk - ~ Uykuda ve Rüyada 

Bir aşk lacıası !DÜNYADA 
NELER 

OLUYOR? i ı l ~ Aldanmak 
• --------------"""""'."'----:-:-=--:--:-- f!l Tenasül faaliyetinin fazla· 

1 Tarilai Tefrika Yazan: H. Türkekul~ hğından müteveJlid fz.iyole· 
RBBB - 152 - • ~ • ~ jik bir hadisedir. İfrat ile 

Saravımda ulunan v c imsak eden gençlerde gün· 
düzün gözün gördüiü ve 

ulusun ZI Şadm le tahteşuura intikal ediveren 

• d•J • bir çok cezib manzara ve 
1 a e 1 sın simaların UZVİY,etimiı üzerin· 

1 
Bir Molla atıldı: sındı şaşmadı. En çek te · de husule getirdiii tesirler 
- Peki, bu sözler:n sonu Jaıa dfişen ve yüreiinden dolayısile a-arip ve şehvani 

Fı aereye varacak? vurulan prenı Halildi. rüyalar ve onu ta\Hben de 
Mfinakaşa uzadı, sokak Şadmeleii nikibla al•ak rece aldanmaları vaki elur. 

ortasında kurulan ayak di· için u;raşan prens Halil, Bun ilatilim derler. 
waaı gittikçe kalabahklaıı- maksadını eyfeddin amca· lşınden, gücünden, vazife· 
J•rda, bir arap talebe güle· ya açmış, e tla büyük bir sinden başka şey düşünrui-
.rek şu cevabı verdi: hayret içerisinde: yen gençlerde zaman :z man 

- lbni Sinanın eseri na· - Nasıl olur prens haz· 
b bu biyolojik olarak vaki olur. tnl bitiyor bilmem? Fakat retleri, bunu ne ha an ve 

d h d d Ve hiç bir zarar iras etmez. bildiğim bir şey varsa o da ne e ulu şehinşa e en 
lbni Sinanın kadınları çok duy•asın. fakat bau gençlerde ve bat· 

b r>emiıti. Halil ısrar edi- ti bazı orta yaşlılarda ihti· 
severek kendi hayatınık ik- yordu ve şu aözleri söylü- lim sık sık ve fazla olarak 
tirdiğidir. Arkadan yü se 

u aesle bir Türk ilimi bajır- yordu : 
ra dı: - ŞadmeJeksiz ben yaşı-

vaki olur. O zaman tabii, 
asabi ve bedeni bir takım 
tesevvüsata sebeb olur. Bu uı - Ey kısa düşünceli,akıl- yamam. 

5ız adamlar! lbni Sinanın ki- Seyfeddin Halile pek çok gibilerin spor yapmaları, uy-
tabı na ıl mı bitiyor? Bü. .nasihatlerde bulundu, dinle· kuları gelmeden yataia gir-

k h k · d temedi, ı.ihayet maksadını 
yü e im ölüm döşeğın e Tim urun nedimlerinden Bi• · 
iken eserinin yüksek sesle 

gi!e açmıştı, ileride gelecek 
okunmasını vasiyet etti, bu 

memeleri, sert yatakta yat
mal~rı, h yıali şk romanları 

okumamalafi kendilerine teh· 

YugoslaYyanın Kahubar 
kazasının Viroreçımo köyün
de kanlı bir aşk faciası ol· 
muştur. Bu facıanın ikisi ölfi, 
biri de yaralı olmak üzere 
ana, kız ve baba kurban 
gitmiştir. Vaka şöyle ccryan 
etmiştir: 

"lzdroV1ko adlı biri Bogoı
lorı adlı birinin, Doniço adh 
karısını sevmişti. Maıuka 
oyunu bir kaç yıl devam et
mişti. 

Yugoslav karısının bu ha
reketiaden şüphede idı. Fa
kat mrşaur ve azılı bir hay
dud elan rakibile başa çıka
mıyacaiıoı anJıyarak sükut 
ediyordu . 

Yavaş yavaş kadının aşk 

volkanı söomeğe başladı. O 
da aşıkınd n yüz çevirir ol· 
du. Fakat deli aşık buna 
tahammül edemedi. Bu kerre 
de cebir ile kadını emrine 
itaate mecbur etm•ie baş· 
ladı. 

Bu haber kadının da ke· 
casının da canına tak dedi. 
Nilı yet bir ıün kadın yedi 
yaıındaki kıı:ı ile dığcr köy· 
deki belediye dairesine şiki· 
yet etti, oda birde zabıt 

yaptırdı. 

Köye dönerken iki kay 
arasındaki büyük şösenin 

tenha bir yerinde aşıkı ld· 
rovkoya rast a-eldi. Deli atık 
kadtnın üstüne atıldı. Han
~erlemeğe başladı. 

Küçük kız anasının feli · 
kelini görünce çıihklar çı· 

kardı. lzdiravko enu da bir 
hançer darbesile yere serdi. 
iki cesedi yol kenarına çe· 
kerek bıraktı. 

Yarım saat sonra katil 
kadının evindeki kecaaına 

,attı. Onuda birkaç ver nden 
hançerlerken "senide öldü· 

rüp ıosedc ölü yatan karı 
Ye kızınıııı yanma götüre
cegım,, demişti. Oıadan 

kurtulan ~yaralı koca soluğu 
şese üstündeki ölülerin yanın 
da almıştı . 

Bu müthiş manzarayı rö· 
rünce hemen kendisine ora· 
daki su kuyusuna atmak su· 

rctile o da nayatına son 
vermeğe çalışmışsa da kan· 
larile koşan bu adamın ar· 
kasına takılanlar Yugoslavı l 
kuyudan çık rmış ve hasta· 
haneye nakletmi ş lerdir. l 

Sokaklarda Gazete 
Satmak Usulünü 

Kim Buldu 
Sokaklarda a-azete satmak 

usulü zamanımıza aiddir. 
Bundan ~m aene evvel Inıil
terede gazeteler, ancak a_boa 
man suretiJe tedarik edıle- ,, 
bilirdi. Timez gazetesini sat
mak saadeti•e mail olanlar 
gazeteyi satmayıb kiraya 
verirlerdi . O vakıtler ıazete 
lüks eşya olarak telakki edi· 
lirdi. Bundan tam elli ıene 
evYel .sokaklarda fa&etO tat
mak usu 'ünl çıkaran logilte· 
rede Y artmeuthda ikamet 
eden Middleton adında iki 
kardeştir. Bu iki kardeş bu 
yüz.den hatırı sayılır dere
cede pııra kazanmağa mu· 
vaff ak olmuşlardır. 

Kcınan çala ,. bir şo( ore 
İsa bet eden tali 

ondan riea etmişti. 
tehlıkenin önünü almasını 1 ıuretle !kendisi için necat yic edecek sinema ve tiyat· 

roya gitmemeleri lizı aıdır. 
Bu gibi tedabir ile gayritabii 
ve sarsıntıyı mucib olacak 

~----------------~---------··-------~----------------------- \ 

işsiz. zamanlarında keman 
çalmağı itiyad edinmiş olan 
Peştenin taksi şoförlerinden 
birisi geçen gün bir eskici 
dnkkaoından hemen biç pa
hasına kırık dökük bir ke· 
man satın almıştır. 

iy yolunu açtı. O büyük Türk 
Dl alemine dil uzatanların diJi 

Şadmelek bu haberi öğre
nince sarayın içine saklandı, 
onu teılim ılmığa gelen 
memurlar ieri dönmeie mec· 
bur oldul~r. 

bir koparılır. 
me 
mı 

kı 

Mllnakaıa buraya daya•· 
dığı zaman kulaktan kulağa 
gılen miithit lıavadis hemen 

• bir şimşek ıüratile dağıldı, 
Jacrkesio ağzı a~ık kaldı. 
Semerkaodl.J r t•ıkıo bir 

alt lıalde birbirlerinhı yiıleriae 

Iran birk•J gün reçtikten 
sonra Şadmelek bazı dost
larının yardımile Ti111ur11n en 
büyük zevcesi olan Saray 
hatunun yanına koştu, eda· 
sından içeriye girer girmez 
ayaklarına kapandı, hınçkt· 

bu J.abkeldılar, yayılan ha'9er 
te ıu idi: 
m 

r 
1 

- Sarayımdald cariyıle
rim arasında bulunan yaban
cı ulusun kızı Şadmelek 
ida~ edilc'n. 

H11kes yerJeriae d.-ğılır
ken birbirlerine soruyorlar· 
dı; 

- Şadmelek kimdir? 
- Şimdiye kadar duyma· 

dıiı•ız Dir ad. 
- Acaba suçu ne imiş? 
- Her halde önemli bir 

oey olmasa ulu bıkan yol
dın bu haberj göndermezdi. 

Bütün Semerkandliler ve 
ıaray erkanı arazında bir 
bomba tesirini giisteren bu 
dehıetli iradenin iç yüzüaü 
kimae bilmiyordu. Yalnız sa· 
rayın eski emektarlarından 

rarak ağlamaia ve yalYar· 
maia başladı. Saray hat&ın 

çok iyi yürekli bir kadındı, 
cariyenin ağlamasına daya
namadı, onu ellerile tutarak 
kaldırdı, a-izünün ' yaşlarını 
silerek ~u sözleri söyle i: 

- Kızım, ltüyük ve şanh 
şehinşahın emrini yerine ge· 
tirmemek kimseain elinde 
değildir. 

( Arkası var) 
........................... 
i DOKTOR i 
i lih Sonad i ı 
ı Cild, Saç ve zührevi has· : 
ı talıklar müt~hassısı ı 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 : 
: Her gün öğleden sonra ı 1 
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idaresinde .Milli K ütüph ne sineması 

BUGÜN Iki enfes film birden 

~ 1 - F ka B smaz 
f<LORAL - HARDi (TÜRKÇE SÖZLÜ) 

1 2 - Casus Aş ı 
tC FRANRIZCA SÖZLÜ aşk ve heyecan şaheseri 
~ AYRtCA: Foks Dünya Havadisleri 

Her üç 
Saniyede 

1 Eşine rastlanınanıış 
gaı ip bir hırs ız 

olan bu 6nzadan stıretle kur· 
tulmak f mümküodnr. Biitlin 
bunlara rağmen bu vaziyet
ler devam edecek olursa i~· 
timai vaziyet müsait olduğu 

takdirde eYlenmektea başka 
çare yektur. 

Çanka)a 
o li 
Balıkesir, uaadırma, Afyon 

Kırk ğaç ve Soma Uşak ve 
sair şehırlerinin lzmirde mi· 
safir oldukları çok mükem· 
mel bir oteldir. Banyosu, te· 
mizliği ve her türlü konforu 
vardır, karyola ücretleri her 
keseye uykundur. Otelimıze 
bir defa teşrif edecek müş
terile1imizin son derece mem
nun kalacaklarını vadedeıiz. 

Keçeciler 152 Ne. da 
Mehmet ve Osman UJubor 

Gerek iş bürosu ıçın ve 
gerekse bazı vergi muafiyet· 
leri ve h er nevi itirazlarını 

tanzim e ttirmek istiyenlcr 
Büyük Kordicah hanında 39 
No. da Hukun mezunu Ilyas 
Arditi (Ozonarata) müracaat 
edebilirler. 1-6 

- Kronş 

Üç adam ölür ve beş 
çocuk doğar 

En ıon lteynelmilol ııüfus 
istatistikh:. rine göre dünyada 
senede 36,000,000 adam il· 
•ekte ve ayni müddet zar· 
fında 52,000,000 çocuk değ· 
maktadır. Daha sarih bir fi
kir verebil•iş o!mak için 

· diyebiliriz ki ber Uç saniye.le 
bir, üç adam ilmekte YO ayni 
middet zarfın.la beş çocuk 
eğmaktatlır. 

'll'trit~'-"Jl\ll~;r.Jll{l~:>· 

Her Zaman 
Taze Ve 

em inatlı 
Mevsim dolayisile Avrupa

dan damızlık sebze ve çiçek 
tohumlarımız gelmiştir. Yeni 
getirttiğim lngiliz Çin tohu
mu 7 sene için garantilidir. 
Park ve hususi bahçeler için 
şayanı tavsiyedir. 
Satlşl arımız taptan ve pe· 

rakende olup mağazamız 
müşterileıim i zin emrine ama·· 

dedir. Damızlık edinmek iste· 
yen meraklı çiçekçi ve sebze 
bahçıvanlarının bir kere ma· 
ğa zamıza uğr malan men
featleri ikt izasındandır. 
bmır Hisar Önü 34 No. Meram 

Tohumu H., AVNi 

A Telefon 
-2394· 

hrive ile i 
12 kısım Türkçe sözlü Izmirde ilk defa 

2 - Güzel r resm • g çidi 
3CO güzel kızın ve jomes Gagney beraber <:evirdiği 

büyük revü filmi 11 kısım 

3 4 EGLER JURNAL ve Kon1ik ~tiki 

~ * 1 ~ * 
GÖZLERiNi KORKUDAN... DUDAKLARlNI HAY-
RETTEN ... KALBiNi DE HEYECANDAN SAKLA

MAK iSTERSEN ........ 

D LAL • 

NeYyork zabıtası çok garip 
bir hıraııı ele geçirmeie ui
ra~maktadır. Bu garip hırsız, 

lursıılık yaptığı evlere bırak
tığı pu ulaJarla kendisini• 
hırsız olmayıp "senet muva· 

zenosiui., temin etmeğe ça· 
lıştığıaı söylemektedir. Ga· 

rip olduğu kadaı da esra • 
rengiz girünen lım adam kl\-
çük irad sahibi veyahud me· 
murların evlerinde11 ehemmi-

yetsiz baıı eşyalar çalıp yer
lerine zenginlerin evlerinde• 

çaldığı kıymetli eşyn!uı bı

rakmaktadır. Bir kaç iBD 

eYvel bir baB2erio eviode:ı 
çaldıiı 122 senelik kıymetli 

bir saati posta ile Nevyork 
unayi müzesine göndermi~-

tir. ·Saat ile beraber g-inder· 
diği bir pusulaya da "sahibi 

için lüzumsuz, fakat müzeye 
pek elzemdir,, ibaresini yaz· 
mıştır. 

Bu heveskir şoföy ıahn 
aldığı kemanı evine gôtürüp 
evirip çevirirken iç tarafında 
kimin tarafından yapıldıiına 
dair çok eski bir etiket gö· 
züne çarpmı§tır. Bunun üze· 
rine şof6r lıemen kema11 
mütehassıslarına gidip kimin 
tarafından yapıldığını anla· 
dığı vakit kendisine aüyük 
bir talilain teveccUlt ettiiini 
görmüıtUr. 

Meğer keman meşhur Stra· 
d .Y11niuıun eseri imif. 811gün
kii kıymeti 10,000 Jirayı bul· 
maktadır. 

Ucuz odun 
Karşıyakada tersane kar

şısında Alaybey meydanında 
ucuz fiyatla toptan ve pera· 
kende odun satılmaktadır. 
Kilosu 1 kuruş tonu 10 lira. 

Bu fırsatı kaçırmamalarını 
okurlarımıza tavsiye ederiz. 

1-15 
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il Daimi Encü eninden: 
Ödemişte yaptırılacak idarci hususiye kurağı 6531 lira 45 

kuruş açık tutarile 15 gün müddetle açık eksiltmeye konu· 
lacaktır . 

istekliler bu işe aid açın ve şartnameleri Nafıa müdürlü-
ğünde iÖrüp inceleyebilirler. . .. 

lstekliferio 2490 sayılı yasa hükümlerıne gore hazırlıya-
cakları teminat ve vesikalarile 31 Mart 938 Per~embe günü 
saat 11 de İl Daimi Encüme baş vurmaları. (817) 

e inden Vı avet D • • 
ım 

• •e 
~ ncu 

Emrazı Sariye hastanesine ilaveten yaptırıJe cak !erem 
pavyonu yapısı bir kısmı 9993 lira 1 kuruş açın tutarıle 15 
gün müddetle açık eskiltmeye konulm~.şt~r ... B~ işe a~~ .. k_e
şif, şarhtame vesair evrak Nafıa mudurludunde gorulup 
incelenebiJir. 

İsteklilerin 2490 sayılı yasa hüı fımlerine göre hazırlaya· 
cakları teminat ve vesikalarile birlikte 31 Mart 938 Perıem• 
b~ günü saat 11 de Vilayet daimi encümenine başvurma-
lari, (821) 
~~ ~ •• m. ~~r& ~ an~~s~~mm~m 

~ l'A TELEFON fJ 
~ s e ası 31s1 m 
r:2 BUGÜN Güzel şarkılarla b~zcnmiş Türkçe sözlü ~ 

Ali Baba is ·da = 
Herkesin ~eveceği bfıyük filim rt 
i laveten: Paramont jurnal E 

~ ~ 
CANAVARLAR VADiSiNi - Seanslar: Hergü,, 3-5-7-9,15 Cumartesi Pazar 1 de c;] 

VE BEY AZ MELEK FiLMiNi ~ ilave seansı vardır E 4C 
tC RENKLi MIKIYI VE JURNALi GÖR... ~ FtATLAR: 30 - 40 - 50 r-1 

~~6Bi~!Utl~;ElQt,i&i(~~X:C XXlf~X Eil&'U~&ı ~ it1 11 M5Ul" ~M ~ • .. l~&lrelt'•'t'l~&1 
-y-·----r.r ,,.,..., - ..... , "arıısırila No 35tt nısan ıabsıa Uoder ıeıetoo No ~497 



Sablf e 3 

Elenin •ö~{ı efece el•r 

Simdi çatacak adam arıyo lar 
Fransız gazeteleri FrMJtıZ ı leceğioi, bazı lngiliz gazete-

diplomatJarına, lngiliz matbu leri de "loiilizlerin anlına ya-
atı lngiliz devlet ri~a1ine pıştırılan bu lekeyi kim te-
ateı pihkllrliyerlar. Oolare. mizliyecek,, diye feryadı ba · 
"Hitler dolmayı hazırlarken sıp duruyorlar. Fransadan 

. . . . )llkselen ses de az efece 

C Halkın 5Hl ) 
,. • 1 - ,..., 

• 
nın 

Sazından, 
Sözünden 

21 MART 

1 Bedeli nakdi efradına 

1 

Nisan 28 duhul için elbise, po!ta) : 

p .l!~ :. "'· b, taniye ve sair teferrüat 
.lı :\ 1.. , ~ •• ~ keri numüoesine mu-
' .. i : .. ) ..ı ı ıL Hasau Bani ve şeriki 
Mehmet Gülaylar fabrikasından ıs-

marlama u~ulile temin edersiniz her 
halde ve mutlaka fabrikamıza uğra
manız kendi menfaatıaızın iktiza
sındandır. 

ADRESE DİKKAT: lzmir satış şubesi Alipaşa caddesi sar 
raflar karşısı yalnıı 31 numaradır. Büyllk levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şen biçer fabrika11. 

__....,~~~~~~·~ ~ ........... 
;:nci S;f Mth•s•1' li ,ı 

KAMÇIO\:iLU 

Cih ve Tenasül hasta hklara Vt" 1 
elektrik tedavisi 1 

lı:m ir - Birinci beyler Sokağı No. : SS Telefon : 347' 
1 ~~- ~ ~ -=--.-» bıç ıeıınızı • çıkarmadınız d d •. 1 "b. k' d ,_ k 

egı ız ım se en KOr ma • 
ODU yuttuktıa, f6Ydeye İn• V d d k' L b 

yız, er on a ı KB ramnn 
dirdikte• ıonra mı kıyamet Fransızların rulau henüz öJ· 
koparıyorsunuz.,, Deye çat- memiştir,, diyorlar. Fakat şu-
mağa başladılar. nu da unutmamak larımdır 

Fransız gıtzetderi Hitlerin ki yanlız efece söz söylemek 
hu kabadayılıiından sonra para etmez. Efece iş görmek 
Fransız diplomatlarının ru- harekete geçmekte gerektir. 
huna fatiha demek IAzımge· Efe 

Lord Halifaks Litv·anya 
Sefirini kabul etti 

Roma (Radyo) - Lud Halifaks Litvanya sefiri bay Balo-

kiyi kabul etmiştir. Bu mülikata siyasi mııhfeller pek bü· Leh ordusu Vil d k 
yük bir hemmiyet vermektedi. ler. Litvanya halkı büyük o a 1 2' çe en 
bir heyecan içinde parlementolarıoın vereceği cevabı öğ· . en
mek üzere yollara düşmüşler ve parlewento binasını kuşat
mıılardır. Litvanyanın hayat ve mematiyle alikadar muoa· 
kaıılar aiıli tutulmağa ~alııılmaktadır. 

Va•şova (Roclyo) - Leh or lus ı Vi nodan g e çerek meç· 
hul bir semte doiru ilerlerken h:ı lk bütün ~nske rlcri :hara· 
retle alkışlamış ve LihaoyayaJ karşı tehditkarane sözler 
sarf etmittir. 

Polis Artık Müdahale Etmiyor C n Çekişen Bir 
Varşova (Radyo) - Bu · üne kadar Lehlerin Litvanya I Paris (Radyo) - Kovnadan alman haberlere göre, Lit · 

~t ! 
aley~iade yapma§'a kalkıştıkları nümayişleri menneden polis Yanyada radikal parti meosubları Polonyaya vakıt kaybet-
bu Hetten itibaren halkıo bu düşmanca ve hücum istiyeo meden ccvab verilmesi taraftarı gö rünmüşlerdir. Bundan 
tezahürlerine karşı lakayt Ye hatta teşvik edici bir tavır al · bahseden f , ansız gazeteleri Litvanyayı bu saıı :te can çeki-
mağı ~atlamışlardır. şen bir adama bezetmektedirler. 

Topuı Se i duyulu ca! 

[Altın7sesi!duyulunca diğer seslerin işidilmediği gibi top patl adıktan soura da diplomatların nutukları, gazetecilerin 
makaleleri hedefine ulaşmak içi o kofaolara sivrisineklerin vızıltıları · kadar bile olsun tesir yapmaz. 

Si EG.ŞEN 
Hava şar tlarını en has!las " e ka t' i 

şekilde tesbit eden LÜFFT = 
Hava markah BAROME fRE 

f)ERECE. iGI~O~lE'Tl~E 
ile en maıuf fabrika mamulah 

Gözlük ve camları 
• 

S. FE D 
ifa Eczanesi de 

TOPTAN PERAKENDE 
~~~__...,,...~=--::--' ;c;.:a:J~ [!i••••••••••D••••••••••••~ 
fl KORDON, YUKSEL oe : Hükumet Karşısında : 

KABADAYI : TERZi : 

fMehmed Zekii işte bütün l:ımirin kapıştığı 
nefis Rakılar bunlardır 
l&:!:~~:!E s:3i : ......................... : 

lzmir Gazi Bulvurı 
Sağlık 

EVİ 
Hususi 
fi~f aha· ne 
Operalor Mitat 

Baran taraf .odan 
yeniden inşa ve 
tesis edilP.n bu 
hasta hane hm ir tL>.:;;...:....~ • ...._.a~_.ır,,;......;.~;;..,,J;~..::.&:a:::;;.;~.-.. 

ve civarının b!iyü~ bir ihtiyacmı karşılamıştır. En modern 
konforu haiz en mükemmel fen techiıahnı haizdir. Hasta
ların temizlik, istirahat ve ihtimamlanoa son derece dikkat 
ve ıtin a ed ilme ktedir. Kabul şeraiti fevkalade ehvendir. Ge
ce gür.düz da imi doktoru bulunan müessese mtiracaat ede
cekleri heran kabul eder ve hastalarını diledilderi dolıtorlar 
tarmdanaf t edavi ettirilmektedir. rT: i;=e:i=:kk.P:=:a:mı 

: ÖL.ÇÜEVİ ı i Baskül, kaııtar, masa terazisi yeni ve her nevi ölçü 1 
~ tamiratı kabul edilir. lıi 
~ Kolancılar (Eski kasaplar) No. 27 ! 
il lZ nR: Telefon - 2746 i 
~~·-'"' ~t:a:&.:.~ll=.~!;:.t;;;&Jl:;,ta ··~~~~ ~~JJ 

Elbisenizin ren S 1 
gi solar!a Gzül-

Boyası ile ku
maşıııızı Jstedi- , 
ğiniz renge ko 
layca çevirebi-

lirsiniz. n 
---11cn 

T ~lef on 3882 M 



Tenzilatlı 
Tarife 
Cevlet demiryolları idaresi, 

talebe ye muallimlere umumi 
tarifeden yapb~ı yüzde elli 
t nzil t bir Ni andan itibaren 
umuma mahıus tenzilltlı ta· 
rifeden yGzde elli tenzilat 
yapm•i• karar vermiştir. 

Konak iskelesi 
Konak ltında yapılmakta 

ı olan yeni iskele binasının 

in aatı bitmek nzeredir. 
c Bir Nisanda açılac k olan 
1 bu 1rOzel ve modern bina 
! için yapılacak merasim iş· 
i letme idareıince hazırlan· 

maktad1r. iskelenin taraça· 
~ aında umuma absus bir de 

aaziao meYCUUur. 

Seferleri 
Başlıvo 
Bayr klı vapurunda yapıl· 

makt olan t dilit bitmiştir. 
Vapur eferlerine ba lıya· 
cakhr. Bayraklı vapurunun 
12 mil sürati olduğund n bu 
vapur Konak - Karşıyaka 
arasında doğru seferler ya· 
pacak ve K rşıyakay 12 
dakikada gidecektir. 

Güzel Bir 
Müsamere 

Köy k nununun tatbiki 
Dasebetile don Karııyaka· 

nın Örnek k yünde blly!k 
bir bayr m yapılmış ve bu· 
raya Yamanlar, Alurca ve 
Hacıl&üseyinlerde bulunan 
bütün vatandaşlar iştir•k 
ederek akıama kadar bir 
çok eğl nceler tertip etmiş· 
ler ve vakitlerini hoı geçir· 
miolcrdir. 
Akıam da Hbtk Yali 2e· 

neral Kazım Dirikio himmet· 
lerile meydan getirilen ör· 
nek öyü okulunda parlak 
bir mü rnere verilmi ve 
ekullar başöğretmeni bay 
Alpbüke tar fınd n köy ka· 
aununuo mühim maddeleri 
iı.ah edilmiş ve çok alkışl o· 
mıştır. Sonra onun yavruları 
birçok ulusal şiirler söyle
diler, monoloklar okudular 
ve harmand lı oyunları oy· 
nıyar k etraftan gelen va· 
tandaşların eğlenceli ve gü· 
zel bir gece geçirmelerine 
ıebep oldular. - ....... 

lnkilap Şe • 
ı 

- Baştarafı 1 incide -

Büyük şehidin abidesi 
önünde eğildi onu ordu na· 
mıoa takdis etti, Menemenli 
yurddaşl r namına avukat 
bay Kemal bu meı'um günü 
lanetle yad etti, maılUm şe· 
lıidia önünde. snygı ile eğil· 
di, nutuklar bittikten sonra 
abidenin olduğu yere hücum 
başladı, bütün yurddaşl r bu 
kutsal abideyi tavaf ettiler, 
~elenkler koydular, s ygı 
ödevlerini tekrarladı! r. Saat 
on albyı kırk geçe ilk tren· 
ler Jzmir ve Manisay hare· 
ket etti. Bu suretle tören 
nihayet bulmuş oldu. Tren· 
lerden başka yüzlerce oto· 
mobil ve otoblisler, arabalar 
yollar dilıüldü, civar lı.öy-

Bir Reko D 

c HaDaa s , 

e Cl da r • 

' Paris (Radyo)- Harbiye Naı:mnıa verdiği bir emir üzerine Belçika orduları seferber 
halini almıştır. Dün gece kral k bineyi içtim a davet etmiş ve içtima dört saat devam et
miştir. 

G ·· eş, Gala asar yı O-7 Y di 
İstanbul 21 (Radyo) - Dün T ksim stadyumunda binlerce balkın huzurunda yapılan 

milli küme maçınd Güneş, G latasar yı 0-7 yenmiştir. Maç çok heyecanla ıreçti. 

Viy n d tih r ede le 
Viy na 21 (Radyo) - Eski d&biliye •e emniyet n zm Sturmen ile meşhur Noye Froye 

Presse g zete inin Başmuharriri Kurtdonnenfeld ve maruf taribşinaslardao Fridelin de in· 
tibar edenlerin r ınd dır. 

Yen • 
ı a ·r . ımı 3 - O Üçok 

Aak r , 21 (Hususi) - Onu Harbiye ile lzmirli Üçok rasınd yapılan maçda Harbiye 
sıfıra kar ı öç gölle Ôçoku yenmiştir. 

Cumartesi giinü yapılan Üçok • Muhafız iÜCÜ maçı 2-1 Mohıfuiücünüo galibiyetile 
neticelenmiştir. 

63 ilyon lira alıyo uz 
Istanbuf, 19 (Hususi) - Bankacılarımı:ıla lngilt re Maliyecileri rasında başlayan müza• 

kereler bitmiştir. lngilterenin, hül<üaıetimize 63 milyon Türk lirası için bir avans açacağı 
bildiriliyor. Bundan başka, limanlarımızın inşası ve Zonguldak kömür ocaklarında tesisat 
yapılacaktır. 

Japonla Geo ephesi e a zın hücüm ettiler 
Şana-hay 21 (Radyo)-Japonlar ansızın sarı nehir cephesindeki 150 bin kişilik kuvveti 

Geo cepheıine naklederek Çinlilere hücum etmişler ve büyük bir kanlı mu~arebe olmuş· 
tur. Bu muharebede her iki taraftan binlerce kişi ölmüştür. Muharebe 24 saat devam et· 
miş ve yirmi dört saat içinde J ponlar 'O kilometre ilerlemişlerdir. 

Fransızlar Vaziy ti Çok 
Kötü Gö ·· vorlar 

Paris (Radyo) - Fran111ı diploması mebafilinde Taziyet 
çok kötU ıöıühnektedir ve Avrupayı uçuruma ıürükliyebi· 
lecek h berlerin yetişme ini beklemektedirler. 

G::S--------------------~ 

Meksika Milletler Cemiyet•ni 
Pro esto Eti 

Cenevre (AA )·- AYus· ı olduiu beyan edilmektedir. 
turyanın ort dan k lkma ına Meksik Avusturyanın ma· 
karşı ilk protesto Meksika ruz kalmış olduğu harici te-
t r fıadan iÖnderilmiştir. cavüıü şıddetle protesto et-
M kdkanın Milletler Cemi· mektedir. Cihan efkirı umu-
yetindeki daimi murahhası 

Zabelaya gönderilmiş bir 
mektup şeklinde meztı ür ce· 
miyet umumi katipliği nez· 
dinde yapılan protestolara 
Avustury nın siy i akibdi· 
nia milletler cemiyeti misa· 
kına ve hukuku düvevin dün· 
y da müsellem ol n prensip· 
lerine k rşı ağır bir tecavüz 

a 

miye ine bitap eden Meksika 
sulhu elde etmenin ye Ha
beşiııtanda Çinde A•usturya 
ve ispanyada yapılan Beynel· 
milel sui .a tların önüne geç· 
mek yekine: bunu milletler 
cemiyeti misakı mucibince 
girişilmiş olan t ahbütlere 
riayeti olduğunu beyan et
mektedir. 

• 
ı a 

tif 
at 

ın 

Fran ada askeri bir kabine kurulacak 
Paris (Radyo) - Fr n a· 

daki gUnün en mühim siya· 
ai vak'csı geçen hafta istifa 
eden eski b şvekil Chau· 
tempsin dairei intihabiyesin
de aöylediği nutuktur. 

Müstaf b şv kil istif ıe· 
beblerini şöyle aolatayor: Ef • 
kfirı umumiye benim istifa· 
ma bııyret etmiştir. Benim 
niyetim milli bir kabine kur· 
m k ve bütün Fr nsız mil· 
1 tini temsil etmekti. 

Muhalefet buna manioldu. 
- ... .... ...... .. ...... ... 

lerden gelen binlerce halk 

Eski Başvekil s"ıüne de· 
vamla mali vaziyeti düzelt
mek i~İn kiuunuevvele kadar 
Bonnet ile ç hşhm. Bu faa· 
liyet Marşando ile dev m 
ettim. F k t yine mnhalefe· 
tin dik k f lılıile karşılaş· 
hm. Bir aralık sosyalistleri 
k ybetmek tehlikesile karşı· 
laştım. Fakat beni istif ya 
mecbur eden ha~ise Şuşnin· 
iin bilinmez kimin tazyikile 
plebesitk karar verme idir. 

Almanya 
Macaristan 
Bera ere 

Paria ( Radyo) - Nuren· 
berıı'de karııl tan Alman • 
Macar futbol milli t kımları 
ırüzel bir maçtan sonra 1 · 1 
beraberlikle neticelenmiştir. 

Buff stadında oynanan Fran· 
ız lagiliz Rugbi lngiliıler 

15 · 17 ile kazanmışlardır. 

Karı ını 
Ve Babasını 
•• 
Oldürdü 
1 • taobul 21 (Hususi) 

Sultaoabmedde sakin akçı 
çırağı Emin, geçimsizlik yil· 
ıüoden karısı Zehrayı ve 
kayınpederi Hasan ça•uşu 
bıçakla öldürmüştür. -·- • Po peı 

Harabeler inde kurşun 
borulu evler 

Bit çok madenler gibi kur· 
şun da ins oların en eskiden 
beri keşfettikleri bir tabiat 
cevheridir. Meşhur Pompei 
şehri meydana çıktıktan son· 
ra yanardağ lavlarının altın· 
dan lemizlenen bu şehirde 
bir ev bulunmuştur ki içinin 
su tertibatı hep kurşun bo· 
rularla vücude getirilmişti. 
Anlaşılan, eski insanlar da, 
bugünküler gibi, kurşunu, 
yumuşaklığı için bu işe el· 
verişli görmüşlerdir. 

.... ........................ .. , ~--...,...,.., ..... 
dan buoa yapmağa lazımdır. 
Sözlerile nutkuna nihayet 
vermiştir. 

1 

1 

yavaş, yavaş ~ekilmeğ'e baş· 
)adı. Bu eneki tezahürat 
cidden görülmemiş bir v zi · 
yette idi. 

Büyü'< mes'uliyctlerden çe
kindim. işte bundan dolayı 
istifa etHm. Arkaşım Leon 
Blum perşembe günü mec· 
liste ısrarla mali birlik kabi
nerıioin teşekkülünü istedi. 
Blum bakladır. Geç kalma· 
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ada a keri bir kabinenin J 
kurulması bekleniyor. l 
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ampir Korkusu 
"Pravda" okundu: 

Köylünfin biri gazeteye bir 
mektup yazıyor. Diyor ki: 
"Onbeş gündür köyümüzde 

müdhiş bir korku türüyordu. 
Bütün köy halkını vampir 
korkusu sardı. Evet, k6ye 
v mpir gelmiş, fakat bunu 
gören olmamış, lakin köy 
halkının hepıi de vampirin 
köyde olduğuna inandı. Her· 
kes inandı ki bu v mpir bizi 
gece yatağımızd n kaldırıp 
öteki dilnysy iÖtUrecek. 

Bu korku ile ortalık uyku· 
suz bir halde, birbir topla· 
n rak Ye nöbetçiler keyarak 
vampirden müthiş müdafaa 
hatları kurduk. 

Siliblanan 2ençler korku· 
d n sokak! ra çıkamad lar, 
onlar ancak dolu ıillhlarile 
kapu arkalarını ıiper almakla 
iktifa ettiler. Gerçe vampiri 
2öreo elmamakla beraber 
vampirin bir herek ti de gö 
rülmcdi fakat tam on beş 
gün receli gündözlü hep bu 
vampmn mevcudiyetinden 
bahsedildi. Bu mOnasr. betle 
yüzlerce vampir hikayeleri 

siylendi, bu hikayelerle orta· 
hiı kaplıyan vampir korkuıunu 

katmerlettikçe katmerletti. 
Köy bekçileri, ihtiyar he· 

yeti her· gece teplandı. • 

Konu uldu, deYeran eden 
rivayetlere dayanılarak vam • 
pirin vficuduna karar veril· 
di, bekçiler iüadüzleri kapı 
kapı dolaıarak geceleri kim· 
senin çıkmamasını ihtiyar 
heyetinin kararile bildirdi. 

Nihayet mesele kazaya 
aksetti, tahkike ıelen müd· 
dei umumi Yampiri meydana 
çıkararak köyümüzü ba he
lecaa ve esaretten kurtardı. 

Vampir kiaadi ? Yetmitlik 
ihtiyar fecc yarısı k6y ko• 
narındaki evinin kapısından 

laa,ı boş •• ç,p)ık 
bir bey2irin ormandaa ıilr· 
atle gelerek k ye 2irdiiioi 
ve bur un vampirden baıka 
birşey olamıyacaiına kanaat 
getirerek köyde vampir ol· 
duiunu konukomşuya haber 
verdiğini söylemİf, bu suretle 
koca bir köy balkının evha· 
ma gömüldüğü anlaşılm ı ştır. 

oooooooooooooooooooooooou,~ooc:JOCN>OooDOC>ex.oaıoooooooooooo 

Halkın Sesi kın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

deiiıiklik görülüyor. 

Belediyemiz lütfetse de şu meıbaha ıüsumunu bir aı 
indirse Ye ilkba'ıara girdiiimiı bugünlerde yine etin kilo unu 
geçen seneki ıibi kırka olsun yiyebilsck ne k dar sevine· 
cefıiı. Bir kerre d ha bu dileiimizin gazetenizde neşrini 
yalvarıyoruı.\, 

HALKIN S St - Hakikaten bu et meseleı•ni icab ettikçe 
ve ıırası düıtft"çe yaımaktan geri kalmadık. 

Halkımıııorefah ve saadetini korumak vazifemizdir. Arzu· 
nuz YeçhHe bir kere daha yaııyoruz. Bundan ltesi beledi· 
yemiıin himmetlerine kalmıştır. 

L II~ SESi HAKKIN SESiDiR 

lsoanya 
Reisicumhn 

Dü va Yüzü
u nü cehennemi 

- Baştarafı l incide -
ltalya tarafuıdan parçalana· 
cağı hakkındaki endişeleri 
)Crsiı bulurum. 
Şimdiden diyebilirim ki 

zaferimizden sonra ispanya· 
nın biç bir tarafma her han· 
gi bir devletin müdahelesi 
olmayacaktır. Velhasıl zan 
edildiği gibi lspınya parça· 
laomıyacakhr. Demiştir. 

• asu yenın 
Otomobil sanayiindeki 

nıevkii 
Amerikadaki Ford fahri· 

kalarınm etrafı, bir kaç se· 
nedenberi geniş fa ulye tar· 
laların haline getirilmiştir. 

Bu fasulyeler, Çinde ekilen 
Soya cinsindendir. Ford, bu 
fasulyelerin yağile boya yap· 
makta ve bu boyalar) oto· 
mobillerini boyamaktadır. 

Yağı alınan bu f.ısülyeler, 
şimdi yeni bir tecrübeye ta· 
bi tutulmaktadır. Gayet kuv· 
vetli tazyiklerle sertleştirilen 
Soya fasulyesile, Ford ara· 
balarının t bta ve demir ak 
samını yapmayı tocrübe et· 
mektedir. Am rikalılar, meY· 
cud madenlerinin bitmesin· 
den korktuları işin onlar da 
tıpkı Almanlar gibi sanayide 
ıun 'i vasıtalara başvuruyor· 

lnr. 

Dünya yüzilnün cehennemi 
denilt bilecek yer, Meksika 
hududu civarında ve Ameri
k nm Kolorado eyaletinde 
kain bir mıntakadır. 

Çurada bir göl vardır. Ci· 
vardan gelen bir çok tuzlu 
sular taşıyan nehirler, bu 
göle akarlar ve sular g&le 
düşer düşmez derhal galün 
üzerinde on, on beş sa ~ tim 
kalınlığında bir tuz tabakası 
hasıl olur. 

Bu mıntakada, insan ancakl 
birkaç sene yaşayabilir ve 
bu göle gözle bakmak müm· 
kün değildir. Göl sularından 
havaya yükselen tuz tozları 
insaua öyle bir hararet ve
rir ki bu harareti teskin et· 
mek mümkün değildir. Bu 
sebeble, bu mınt kaya, dün· 
ya cehennemi adı verilmiş· 
tir. 

• • • 
ı va nın 

Ga ib V siveti 
Dünyanın en garib tütün 

tiryakisi olarak geçenlerde 
vefat eden Holandalı Van 
Keaes'in ismini zikrediyorlar. 
Bu adamın vaziyeti mucibin· 
ce cenazesina iştirak eden· 
lere birer p ket ıigara da· 
ğı.ılmış ve mer sim devam 
ettiği müddetçe davetlilerin 
ıoğzından sigaraları düşme· 

u:iştır. 


