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G eçmlycn yav ut 9erf 1 .:nez 

lngiliz ltalyan görüşmeleri yarın başlıyor 
KISA VE AÇIK 

Sulhu idare etmek için de ••• 
Umumi barbde lngilterenin oynadığı mühim rolü, küçük, 

bOyük bükümetleri avucuna almak için yapbğı fedakarhk
ları, gö5tcrdikleri dirayeti ye bilhassa yeni dünyanın yeni 
•e genç kuvYetlerini Almanların korkunç savletlerine karşı 
koy•ak ve yıj'mak için oynadığı siyasi ve askeri oyunları 
batırhyanlar, bugün Loudranın dünya barışını tehlikeye koy
mamak ıaaksadile takındığı vaziyeti gnrib bulmaktan ken
dilerini alamamaktadırlar. 

:Dün akşamki zi-ı 
yalet parlak oldu 

Bu halleri batırlıyanlarla beraber logilterenin kuvvet kay
naklara hakkında esaslı tedkik ve tetebbüleri olanlar büyük 
Britanyanın bugünkü siyasetinin korkudan ziyade tokluktan 
ve aç kalmı§ milletlerin sıkıntı ve ı:orluklaranı takdir etti
ğinden takip ve tatbik edildiğini anlamakta müşkilat çek
mezler. 

Bununla beraber bugün lcıgiltere anlamıştır ki harp işle-
rinde olduğıı gibi 5ul'ı meseleleirinde de sözünü geçirtebilmek 
için pek büyük kuvvet sahibi olm:ık lazım gelmektedir. işte 
bunun içindir ki lngilterde bazı lngilizlerin bile boşuna git· 
miyen bir tarzda takibine karar verdiği bu sulh işini iste
diği iİbi muvaffakıyetle idare etmek ve netice!eudirebilmek 
için hazırlanıyor, müdbiş surette hazırlanıyor. • 

SIRRI SANLI 

Moskovadaki Muhakeme 
Bukarin casusluğu kabul edildi 

Paris (Radyo)- Mosko•a
dan haber veriliyor: 

21 maıououn duruşmasına 
dün de ayni dekorda devam 

edilmittir. Dünkü celsede 
Bulıaria ile müddeiumumi 

Viçenıky arasında iki saat 
süren bir münakaıa olmuş
tur. 

Müddeiumumi karışık ve 
ıııırtıcı suallerle mumaileyhi 

itirafa sevketmeğe çalışmış
sa da muvaffak olamamıştır. 

Bukaria cuusluktan başka 
biç bir ıuçu kabul etme
miıtir. Bunun üzerine müd-

deiumumi kendisinde'l lngH
tere, Almanya ve Japonya 
hlikümetlerinden hangisi le-

hine caıu~luk yaptığı hak· 
kandaki sualine Bukarin ıııü· 
kutle mukabele etmiştir. 

Yatınki celsede madam 
Y akovlava dinlenecektir. Bu 
madam bu 21 kişi nin muha-

kemesi bittikten sonra başlı
yacak olan 11 ler hakkında
ki muhakemede maznun sı· 
fatile bulunmaktadır. 

Adaların 
Amerika va 

"' 
llhakı 

Vnş . ogto::ı, 7 (A.A) 
Ruzvelt büyük Okyanustaki 
F eniks takıaı adalarından 
Ganton ve Hendcr bury ada · 
ları üzerinde Amerika haki· 
m!yetioi ilan etmiştir. Fede
ral rejister bugüu Reisicum-

iSTER GÜL iSTER AGLA 

ViJayet genel meclisin· a 
toplant ı la rı sona ermiş bu1un
duğundan halk partimiz ta· 
rafından lzmirpalasta üyelere 
mükellef bir ziyafet ve• il· 
miştir. 

Ziyafette mebuslar, idare 
başkanlari, bankalar direk
törleri, şehir meclisi üyeleri, 
teşekküller ve kurumlar re· 
isleri hazır bulunmuştur. 

Valimiz Bay Fazlı Güleç 
g~ne çok samimi ve çok 
d t ğer!i bir nutuk söylemiş 
ve ezcümle: 

11 Umumi vilayet meclisinin 
intihab devresi sonuna erdir
mesi dolayısile partimiz tara
fmdan meclis azaları şerefi
ne verviş olduğumuz ziyafete 
lütfen icabet cden sizlere 
ayrı, ayıı teşekkürlerimi bil· 
diririm. Meclis dört sene lik 
mesaısını büyük bir vatau 
sevgisile ifa etmiş ve bugün 
bu mesaisini sona erdirmiştir. 

MeC:isio umumi azaları ar· 
kadaşlarımın çalışmalarında 

yalnız vatan sevgisini ve vic· 
danlarının sesinı hakim kıl

dıklarını yüksek huzurunuz
da t ekrar eylemekle zevk 
duyuyorum. Arkadaşlarını 
ferağatla, büyük bir medeni 
cesaretle owuzfarına aldıkları 

hu ı u bu iki a danın idaresi 
altındaki adalara ilhakı için 
hükumete hitaben yazdığı 

kararnameyi neşredece ktir. 

GÜZEL BİR KEŞİF 
Amerikada bir kimyakEr, epice uğraştıktan sonra nihayet yarınki savilşın en faydalı ve 

medeni cephanesini bulmuş ... Uyku!. 
Havadan bir tayyarenin serpeceği uyku tozları, siperlerde bulunan ve cephelerde vazi· 

yet almıı otan bütün askerleri, subayları beş on dakika içinde tatlı, tatlı esneterek derin 
bir uykuya kavuşturacak, bu suretle cephelerde top, mitralyöz ve siJab patlamaları yeriue 
devamlı bir guıltı ve horultu başlıyacakmış! Oh ne ala bir buluş .. Dünya ve insaniyet bo
ğuımadan ve birbirinia gırtlağına atılmaktan kurlularak sakin, sessiz ve telaşsız bir islira· 
hate kavuşacak. 

Gene bu uyku ilicı, beceriksiz aşıkları muradına erdirecek, diplomatları, rakiblerini man· 
tikile ve tedbirle mağlub cdemeyib, karanlığa tabanca sıkmaktan, avukatlara boş çene oy· 
natmaktan, kaynanaları korkutmaktan, gelinleri lakırdı borasından kurtaracak. 

lzmjr halkı, ortaya atılan tantanalı projenin biran evvel mevkii file konup çarçabuk ya
pılmadığına ve bu işin bir hülyadan ibaret bulunduğuna üzülüb sıkılmasın bir avuç uyku 
tozu Izmir semasına serpildi mi ? 1 Mesele yon demektir. Günler, baftnlar, aylar hatta se
neler biran içinde gelib geçtikten sonra halk cskabı kehf gibi gözünü açmcrı bütün hül· 
yaların hakikat olduğunu görmekle sevinecek, o vakte kadar Kültür BAkanlığıda çocukların 
anlıyabileceği bir metamatik kitabİnı hazırlatmış bulunacaktlr ki bu yüzden de bütün veli
ler ve ana babalar iç sıkıntısından kurtulmuş olacaklardır. 

• 
Sen de ey okuyucu, bu blllyalara : 

iSTER GULISTER AGLA 

vazifeleri ifa eylemişlerdir. ,, 
Demiş ve davetlile r üzet inde 

j çok iyi tesirle r bırakmışhr. 
1 V ulimiz gene sözlerine devamla 

ş bir meclisi aıalarını n dn çok 
1 ç1ılıştıld ı:ı.rıbı "Her iki r. eclis 
da ma metailerinde ve vicdan-

larının scsisi cesaretle dinle 
mcldc ve l(ararla r ını vahın 

sevgisin e istinad e ttirmekte· 
d id er.,, De miş ve şiddetle 

alkışlanmışlardır. 

Sonra Foçah Aziz ve de
ğerli üstadımız bay Sırrının 
pek çok senelerd c: nbcri yurt 

ve ulus işf erindeki içli çalış · 

ma 'arına mükafat • olmak 
üzere pek yer inde olarak 
parti namına armağan edilen 

altın saat üzerine gözleri 
şükrım ve minnet yaşlarile 

dolarak çok heyecanlı seda
sile kendisine karıı gösteri

len kadirşinaslıktan dolayi 
veciz bir ifade ile teşekkür 
etmiş, sonra belediye reisi 
bay Behçet Uz ayağa kalk
mış bay Fazlı Güleçia değerli 
nutuklarıadan, teccübkar söz· 
!erinden dolayi mütehassis 

kaldığını beyı\ll etmiş ve ıoo
ra avukatlarımızda bay Ek
rem heyecanlı sözler söyle-

a:iş ve " Atatürkün evladı 
olmak bahtiyarlığına kavuş
mak da ne büyük saadet 

duyduğunu,, ilave etmiştir. 
Ziyafet geç vakitc kadar de
vam etmiş ve milli oyunlar 
oynanmıştır. 

Ziyafetten sonra bay Fazlı 
Güleç bir köşede gazeteci
lerle, bankacılarla, doktor 
ve avukatlarla g ayet samimi 

karişmış, içten hasbihaller 
yapmış ve avukat bay Mu
rad Çmar vecde gelerek şi

irler okumuş ve valimizin 
böyle ar kadaşlarile iyi ve 
neşeli bir g ece geçirmesine 
çok sevindiğini ve iftihar 
duyduğunu söylemiş ve te · 
ıekhür etmiştir 

--..ı••---

Roma Tekzib 
Ediyor 
Romu, (Radyo) - R esmi 

· mahafil Parisli bir gazetenin 
güya ltalya hükumetinin 

Habeş imparatoru Negfüı'e 
bir takım şartlar tahtında 
yeniden Habeşlerin başına 

getireceği bakkmdaki neş
rettiği haberi tekzib etmek
te ve bu gibi havadisleri 
neşredcnleri su:niyetle itham 
etmektedir. 

Diğer taraftan Londradaki 
Habeş delegasyonu neŞret
tiği resmi bir tebliğde Sama
jeste Habeşistan imparatoru 
Negüs'Un ltalya ilhakını ta
nımağa kat'iyen zıra göster· 
mediğini ve bazı gazetelerde 
bu hususta neıredilen haber
lerin HHtan ari olduiunu 
bildlrmıktıclir. 

Kamutayın dünkü toplantısı 

Ankara 8 (A.ı\)- Dünkü 
Kamut y toplantısı nda Refık 
incenin Rece b TaroJ hakkın · 

deki arzuhal encümeninin 
1099 numaralı kararına yap· 
tığı itiraza karfı enclimen 

maıbab muharriri ile iüraı 

sahibinin Mılli Müdaaa •e 
Muarif Vekillerinin cevabı 

din lenmiş neticede a· zubal 
encümenlerinin milli milda· 
faanın noktai naıarıoı leyid 

d en karnn ltabul edilmiştir. 
Bundan sonra Ma ra~ın Ur
cne 1 öyünden Mehmet oğlu 
Mush fa Karg nın ölüm ceza-

sına ç rı~ tırılması hakkında 
maıbata kabul edilmiıtir. 

l çtimoa y:uın de am edile· 
cektir. 

A manva hazırlanıvor, Fran
sızlar da boş durmuvor 

Paris (Rad ~tliılitt; .e. ....... llK 

yo) - Almao 
yanın soo za ,.. 
manJarda den' z,. 

ve bava ku• ~ 
vetlerine verdi 
gı ehemmiyet 
ve bilhassa ti-
caret tayyare
lerini icabmds • 
harp tayyaresi , 
halioe sokmak 
için aldığı ter
tibat Paris mat· 
buatında yeni
den d edikodu· 
lar uyan<f ırma · 
ğa sebebiyet 
vermektedır. 

Bu dediko· 
dularrn Fıan 
sanın yeni harp gemile.i yapması için lüzum gördüğü biH· 
çelerin Frnnsıı. parlamentosu taraf odan pek büyiik kolay• 
Jıklarla kabul ve tervicine yardımı olmuştur. 

- •• no .. 

Mussolini Frankoya Kuvvet 
Ve Mühimmat Gönderdi .. -, 

BAY MUSSOLINi 

Londra, 7 (Radyo) - Is· 
parıyadan son gelen haber-

lere g öre Mussolini verdiği 
bir emirle Trabulusgarbtan 

BAY FRANKO 

yedi bin kiıilik bir kuvvetle 
bir hastahane gemisi dolaıa 
mühimmat ve 24 tayyareyi 
Frankoya göndermiştir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~~----~~--~---···· 

Başka Bir Teklif 
Başka bir yurddaş şu mektubu yazmıştır: 
"Dünkü Halkın Sesi • Hakkın Sesi,, köşenizde bir yurdda· 

şımızın Karşıyaka va puı larına radyo konulmasına dair bir 
teklifini gördüm, bu istek hepimizin canına minnet olmakla 
beraber onda'iı önce, şiddetli soğuklarda titremekten kur
tulmak için gene az masrafla olacığını sandıiım kalorifer 
konulsa daha uygun olur kanaatındayım ? 

- So•• 4 bcldı -
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Sakarva üze inden Zon2 )da-
ğa, oradan da dirne top

raklarına 
Geceleri birçok hoşsohbet 

adamlar kendi ini eğlendiri· 
yor, şen hikayeler ve sözler 
&Öy}üyorlardı, ODU kendi dür 
şUncelerile yalnız bırakmı· 

yorlardı. 
Bir gece Beyazid adamla· 

rile gizli bir içtima yaptı, 
Firuz bey bir plin kurmuş· 
tu. 

Ba plin mucibince kaçı· 
lacak ve tekrar bir ordu 
toplatılacak, Timur ordusu· 
na s ldırılacaktı. ilkin bu 
fikir ortaya atıldıiı zaman 
Timurtaş paıa, ordu komu· 
tanı general Minnet ve Mu· 
se çelebi tarafındsn hara
retle karşılandı, fakat Be· 
yazid düşünceli idi. O kaç· 
mayı blla kUçüklnk sayıyor· 
du Ayni zamanda Olivera· 
sını ve diğer saray halkını 
Timurun eline bırakıp da 
nasıl kaçabilirdi. Adamlarına 
şu kelimeleri f151Jdadı: 

- Bu düıünceniz boştur. 
Kuvveden fiile çıkması ise 
gayet zordur, bundan vaz
geçiniz. 

Firuz bey izahat verdi ve 
ıunları anlattı: 

- Ben boş durmadım şev
ketlim, ordudan adamlar 
payda ettim, küçük oğlunt1z 

v• 
sreçecegız 

1 

rada tedarik ettim dediğin 
ad mi rın ıadakatine emin 
misin? 

- Tamamile padişahım. 

- Öyle iıe iıe devam 
ediniz. 

- Ferman efendimizin. 
- Peki buradan lfirar ae 

ı ae suretle olacaktıs? 

- Buraya yakın bir ça
dırdan tunel kazılacak, biz 
oraya geçeceğiz. O çadırda 
posta tatarı kıyafetine gire
ceğiz, o suretle Timurlenk 
ordusunun arasından çıkıp 
gideceğiz. 

Bu konuşmadan on beş 
glin geçmişti. Bir gece ak· 
şamdan hazırlık görülmüıtü, 
Firuz b~yin tahminine göre 
o gece el ayak çekildikten 
so ra çadırın ortasından bir 
delik açılacak ve hepsi bir
den o delik vasıtasile biraz 
ileride bulunan çadıra çıka· 

cakl rdı. Yıldırım, Timurtaş 
paşa, general Minnet, Musa 
çelebi ve Firuz bey tetik 
üzerinde heyecanla gözlerini 
yere dikmiş bakıyorlardı.Ön· 
lerindeki toprak kımıldama
ğa, oynamağa ve derinden 
çapa kürek sesleri gelmeğe 
ba~ladı. 

(Ark sı var) 
çelebi saltan Mehmet haz· 

' b retleri Amasyada vali imi~
I! lcr, kendilerine mektup bile Bulearistan Ve 

~·---

y yazdım, onlar Timur ordu.su
n oman va 

Tü ki ri 
nun sağ cenahı olan UJudei 

e 
eteklerinde daimi gizli bir 

rı 

1( müfreze bulunduracaklar, 

1

1 
I Sakarya üstünden Zongul· Etnos gazetesinden: 

dak limanına ineceğiz, ora· Bulgaristan Ye Romanya 
da Bizans imparatoru bize Müıllimanl rı Türkiyeye göç-
bir gemi hazır bulunduracak meye devam etmektedirler. 
Karadeniz yoli 'e Edirne top· Bugüne kadar Türkyaya 15 
rak1arına çıkacaiız. bin kişi iskan edilmiştir. 

Beyazidin beyninde bir Bulgoristandan gelen mu· 
d ıimıek ç ktı, biraz daha bacirler de Trakya ve garbi 
~ doğruldu, şu cevabı verdi: Anadoluya yerleşeceklerdir. 
b - Peki bunlar temin edil· Göçmenler eşya ve hnyvan-
r di mi? ları ile birlikte g elmektedir-
o - Evet şevketlim ben Iu. Bulgad stonda kalmak 
d gizlice muhabere ettim, elini istiyen Türkler in vaziyetle-
( yan ceplerine sok rak bir riui iyileştirmek üzere Tür-
g kağıd paketi çıkardı, şimdi- kiye ile Bulgarısf an arasında 
v ye kadar rkade lcrının bile görüşmeler başlamıştır. 

e haberi olmıy n bir mektup •••••••••••••••• •••• .. •••• 
e çıkardı ve Beyazide uzattı, O O R ı: 

Beyazid cele satırlor üze· 
rinde gözlerini gezdirdi, ce- ı s li on ı 
vap verdi: • 

_ Firuz bey, sizin gibi • Cild, Saç ve zührevi has- : 
zeki bir adamımdan çok tahklar mütehassısı ı 

ikinci Beyler sokak No. 81 : 
n hoşnudum, seni kimseuin 

ı Her gün öğleden sonra ı 
'i n gözlemediğine ve yahud bu· .......... " .... •••••••••• 

: t •** :l:tC* :i:**::ttx~::R:::ııiC~st:Jt 
l,stc Elh ':~: am 
ı: ,. 
il Is it ld resinde Milli Kütüphane sinem sı 
l t )t BUGÜN H ftalardanberi sabırsızlıkla beklediğiniz en 

1 ~' ~ büyük hasretinize kavuşuyorsunuz 

:: :u Ateş böceği 
' E .. 
' kt( 

Gözlerde perde 
Yaşlıların hepsinde değil 

fakat bazılarında gözün cis· 
mi billuri denilen adesesi 
şeffafiyetini • kaybeder. Bu· 

lanmağa başlar, hafif beyaz, 
mavimtrak bir renk alır. 

Hastada ayni zamand g~r· 

mede bir bulantılık peyda 
olmaia başlar. Yavaş yavaş 
vazıh olan rü'yet kuvveti 

azalır, eşhası tanımamağa 

başlar. Gitıide cismi billüri· 

nin bu ke afeti rt r ve ar· 
tık siya] hüzmelerioin gözün 
şebekiye tabakasına iirme· ~· 

ıine oldukça mini olur ve 
hasla yalnız karanlık ile ay-

dınlığı farkedebilecek bir de
recede rörebilir. Artık perde 

kalınlaşmış demektir. Bu va
ziyete gelen hasta ameliyata 
s~vkolunur.§ Ameliyat kalın· 

laşan ve kesafet kesbeden 
cismi billuriyi çıkarmaktan 
ibarettir. Şüyhesiz oldukça 

mühim ve tehlikeli bir ame· 
liyattır. Fakat eli alışkan bir 
miitehassıs için pek güç de-

iildir. Bir hafta kadar sröz 
s rılı kahı ve bir hafta sonra 
basta ıörmeğe başlar. Bila-

hare daha iyi görmesi için 
çıkarılan adese kalın1ığınd 

bir gözlük camı takılır. O 
zaman görme nimetinden 

mahrum kalan hasta tekrar 
aydınlığa kavuşur. 

---··---
Tütü e ait 
Görüş eler 

EIJinikon Melloodan: lstan
bulden yazılıyor: 14 Tütilo me· 
selelerinde y.ıpılan ani şma 

tarafları memnun etmiştir. 
Bu mesele daha ilk Balkan 
kongresinde görüşülmüştü. 

Türkiye, Yunanistan v~ Bul· 
garistan devletlerini Milletler 
cemiyetine vermiş oldukları 

21 mart 1933 tarihli müşte
rek beyanname, mühim tarihi 
bir vesika haline gelmiştir. 

O devirde Balkı:nlılar yeni 
uyanıyorlardı. 

-"""~-...... 
• a 1 

Bir taraftan dünya pamuk 
istihlaki gerilemekte, bir ta · 

raftan da pamuk ekili saha
lar artmaktadır. Ekim tah-

didah için 1936 yılında tat
bik olunan "Toprağı Muha· 

f aza,, proğram beklenilen 
neticeleri yermediğinden bu 

sene Amerikaaa p muk ekim 
tahd idatına girişilecektir. 
1937/38 dünya pamuk rekol· 
lesi, 1936/37 deki 30,9 mil 
yona karşı 38,1 balyadır. 

UMUMi ZiRAAT İŞLERi: 
Yazlık hububat (buğday, 

arpa, yulaf) mısır ile diğer 
nebatat, ı:-:!ıut, mercimek, 
tarla fasulyesi, kır bezelyesi, 
patates ilh gibi nebatatın 
yerleri hazırlanorak bu aylar 
ekilmiş olması lazımdır. Güb
relenmiş yerlere de çiflik 
gübresi verilmelidir. 

gibi sebzeler.in ekilmcs.i?e OLUYOR 'l 
bu ay da nıbayct verıhr. r 

MEYV A BAHÇESi İŞLE· 
RI: 

Yazlık sebze fidanlarının 
ekileceği yerler sürülerek, 
srübrelenip bellenerek, yerle· 
ri hazırlamr. 

BAG iŞLERi: 
Bağ ihdas olunacak ma· 

hallere asma çubuklarının 
dikilmesine, eski bağların 
topraklarının bellenip gübre· 
lenmesine, asmaların budan
ması gibi mühim meliyata 

Bu ayda, meyvalı, meyva- bu ay sonuna kadar nihayet 
ıız •iaçların dikilmesin~, verilmesine itina edilir. 
keza evvelce dikilmiş a~aç- ÇiÇEK BAHÇESi iŞLERi 
ların ayıklanma ve budanma· Yazlık çiçeklerin ekilecek-
sına devam edilir ve bu ay· leri yerlerin tarh ve t nzi-
da budamanın ikmal edilmiş mine, toprağın gübrelenerek 
elması şarttır. hazırlanmasına, hariçten te· 

Meyv ağaçlarına musallat darik edilen s=-ül, yasemin, 
olan bir takım tufeyli, man- hanımeli, mor salkım, leylak, 
tari, muzır haşerelere karşı, akasya gül ibrişim, akasya 
ağaçların poli sülfür ve kar· mimoza veya akasya amir· 
bonilyom ile iliçlanmasına ve paris, laburnlum gibi birçok 
ağaç gövdeleri temizlenerek kokulu ağaçların, fidanların 
kireçli 2'Öztaşı veya kükürtlü dikilmesine ve yabud bu 
kireçle badanalanması fay- ağaçların tohumlarının bu 
dalıdır. ayda tohum yastıklarına ekil· 

Eski aiaçlarla, geçen veya mesine, dikilmesine devam 
evvelki seneler dikilmiş olan edilir. 
genç fidauların boğa~ları, Hercai menekşe, kokulu 
etrafları bellenerek bir mik- menekşe fideleri de bu aylar· 
dar çüa ümüş çiflik gübresi da, bahçelerde, açıkta, yer· 
verilir.: lerine dikilirler.: 

Bu ay nihayetine doğru, KÜMES İŞLERİ 
meyva ağaçlarına kalem aşısı Bu ayda hindi, ba~ı cins 
yapılmağa başlanır. . tavukları, cebri bir şekilde 

Sebze bahçesi işleri - Bir kuluçka yapılarak altlarına 
çok yızhk sebzelerin tohum· civciv • çıkarmak için taze 
lan yerlerine, sıcak veya yumurta konur. Kümesler 
ılık yastıklara ekilirler. Bun- esaslı bir şekilde temizlene-
dan evvel sıcak yastıklara rek badana ve dezenfekte 
ekilmiş olan sebze tohumla· edilir. Tavuklara daha bir 
rından çıkan fideler, diğer müddet bol gıdalar, yemler 
sıcak veya ılık . yastıklara yerilir. Kuluçka makinesine 
ekilerek şaşırtmaları yapılır. bu ayda yumurta konabilir. 
Kuşkonmaz, ıspanak, pa- Tavşanların dişileri, bu aylar-

pates, nane maydanoz, de· da, erkeklere gösterilerek 
reotu, turp, marul, salatalık çiftleştirilir. 

Amerikanın En Şık 
Giyinen Erkekleri 
Amerika terziler cemiyet

leri federasyonu en iyi giyi • 
nen Amerikalıların liıteıini 

neşretmiştir. Cumhurreiıi 
Ruzvelt listenin başındadır. 
Terziler federasyonu "akşam 
yemeğinde giyilen cekeş" ve 
11smokin 11 için birinci müka
fatı Runelte vern.iştir. Hiç 
bir Amerikalı smokini Ruz· 
ve!t kadar şık giyinmiyormuş 
Clarc Gable pantolonları ve 
11sper 11 ceketi için ikinci ml
kafata kazanmıştır. Amerika 
belediye reislerinden Şikaro 
belediye reisi eo şık sriyincn
dir. 

"'** 
Bütün Çocukları İkiz 

Olan Bir Aile 
Ameriknda Jowada madem 

Ralph Sievers ikiz olarak 
doğurmuştur. ikiz erkek kar
deşi vardır. Bnbasının da iki & 

kıı kardeşleri olmuıtur. An· 
nc .. inin de kız kardeşleri 
ikizdir. 

*** 
25 Yıl Sonra Dün)1an.n 

\ 1 aziveti Ne Olacak? 
.; 

_ Şikago Üniversitesi profe· 
förlerinden Dr. Wilyam Oog
burik son günlerde yalnız 
Amerikaya değil, bütün dün· 
yaya taalluk eden bir kon· 
ferans vermiştir. 

Dkktora göre 25 sene 
sonra yani 1963 de dünyanın 
nüfosu azalmağa başlamıı, 
çocuklar daha zeki olmakla 
beraber zamanımız çocukla• 
rının hassasizetinden mehrum 
bulunacakmış, · şehirlerde de 

------~---------0000.----------------- e şimdikilere nisbetle çok kil· • 
rıy 

çük olacak1armış1 doktor bu 
konferansında 25 senes onra 
karı koca boşanmalarının 

Şa 
tele 

bir çok m if g z • azalacağı ve hayat ihtiyaçla· 
rının çok artması dolayısile 

1 evli karıların en aşağı yarı· 
sırım ücretle çalişmağa muh· 
taç kalacaklarını söylemiştir. 

bii üddet p t 
el-İcilani, "El·Eyyam., gazetesi 
s bibi Nesuh Bnbil 11 Sami 
Kebara 11 mütercimi Suba
meddin, Beşir el - Lehani, 
Muhammedülhatib, Abu Ham
da el - Eucer vesaire vardır. 

Şam (Hususi) - Suriye 
matbuatı muhtelif mevzular 
ve bilhassa hükumetin mu
haliflere karşı aldıiı şiddetli 
tedbirler üıererine durmak
tadır. 

Bütün Suriye gazeteleri 
bu tedbirler hakkında aşağı
daki haberleri vermektedir· 
ler: 

"Hükumet muarrızlara karşı 
filiyata geçmiş ve şidcJ.et 
kullanmaya başlamıştır. Ayın 
17 inci kşamı muhalefet 
reislerinden birkaçı tutularak 
hükumete mnkavemet ve is· 
yana teşvik töhmetile hapse 
atılmışlardır. 

Tevkif edilenler arasında 
müttehid çephe reisi Zeki 
Hatip, Şam meb'usu Münür 

T lefon 
-2394· 

Amerikalı profesör bu söz· 
!erinin ilmi ve fenni esaslara 
istinad ettiği de onferansa 
ilave etmeği unutmamıştır. 

Tevkifin sebebi bu şahıs- etmeğe karar vermiştir. 
ların bir yerde toplanarak Bu tedbirler icabından ola· 
hükumetin politikasını tenkit rak hükumet umumi asayış 
etmeleri ve buna karşı alı- namına muzir gördüğü bazı 
nacak vaziyeti müzakere et· gazeteleri tatil etmiştir. 
meleridir. Suçlular m12hkemeye tevdi 

Bundan başka şehirde bü- edilmişler ve 22 şubatta ya· 
kfımet aleyhine beyano me· pılan mahkemeleri neticesin-
ler neşrederek halkı tehyiç de aşağıdaki cezalara çarp-
etmeğe teşebbüs etmişlerdir. tmlmışlardır: 
Bunun üzerine şehirde heye· Zeki el - Hatib, Nasuh 
can zuhur etmiş mah ilerde Babil ve Münir Eclani dört 
de toplantılar yapılmıştır. ay hapse, Nuri el Zar, lızet 

Vatani parti öğleden son· Kadura, Muhittin Seyufi, 
ra saat üçten yediye kadar Sait Elnablisi altı gün hapse, 
süren bir toplantı yapmıştır. Mehmedül Hntip ve Ahme· 
Parti, vaziyeti incelendikten dülhntip ve Ali Macid altı 
sonra halka bir beyanname 1 ay hapse mahküm olmuşlar· 
ne~redilerek kcyfıyeti anlat- dır. Diğerleri beraat etmiı· 
maya ve halkı sükfına devet lerdir. Bu hafta Asride film bayramı. Mütemadi heyecan ve gülmek 

•• 
1-0üm • e ı v 

Senenin en büyük filmi (10) kısım lzmirde ilk defa 

2 -Ş lo asri z n ar (10) kısım 
3 - KAN KARDEŞLER 

Loral ve Hardi Türkçe sözlü 7 kızım 

4 - Renkli ve şarkılı miki (l) kısım 
5 - Yeni Eğler Jurnal ve firağmanhı r 

~e c m~ • t!lmv:~!m~~tSl!l~ ~ ~rm ~ 
~ l TELEFON E a e,ııu:ı...m. •-t.:11 31s1 m 
t...l BUGÜN Emsaline ender tesadüf edilir iki büyük film ta 
B • ~ 
m - s e s m 
NHARRY BAUR - GINA temsil ettiği şahesera 

m 2 - Başk sının ıl ğı a m 
~ ARMAND BERNAR - ANDRE LE FAUR E ı• t ..c ·= AVRICA: Foks Dünya liavadisleri ACI 

f ) tC Seanslar: 1-3,30-6-8,30 da cumartesi pazar 10,30 da Şarkın en büyük Türkçe sözlü filmi ( pek yakında ) 

J/\NET MAKDONALD - ALLAN JONES 

Muzik. aşk, heyecan, merak dolu şaheserler şaheseri 
ti ilaveten: Paramont ı'urnal [;] 
~ E 

FıATLAR: 30 - 40 - 50 [t 

R~~ı:w:~~ :J~~~~:ıc•.•----------·------• saEs~.,~.,~-mSSE~as~ aasmza 
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Seyfeddin •• om er .. .. 
gunu ••• 

~~~~~--~~~--------~----~·· .... ~----------------------------~~---
Küçük Hikiy.~ciliğin Büyük Ustadını Bundan Çok Yıllar 

Once 6 Martta Kaybetn iştik! 
6 Mart gilzide hikiyecimiz ı hükümlerini değiştiren bir hyarak içti mı i bir cereyan 1 tarihe geçen zabit Ömer 

Ömer Seyfettinin öldüğü merhalenin ta başındadır. halinda vüs'at kazandı. Seyfettindir. 
gündür. Milli lisan ceryanı- Yani o bir inkilapçıdır : Ö- Ömer Seyfeddinden evvel Kısa ve tam ıöyliyeyim: 
nın mübeşşiri ve bayraktarı, mer seyfeddine kadar devam yazı lehçemizin estetiki Di· Yolları ayrı olmakla beraber 
küçük hikayeciliğin biiyük eden bir edebi Usan, Ômeı van edebiyatından, Acem ben, Ômeri, Ni:ıım Hikmet 
üstadı, arkasında şeref ve S f d kültüründen uta kalan ter- ve Refik Halit kadar ıeve· k ey e inle beşlıyan diğer bir 
ıymet derecesi kadar ieniş d b 

1 
kipli bir ucubeden zevk di· rim. 

b. b J k b k k - ı· e e i isan vardır. Vakıi, ır oş u ıra ara goçe ı leniyordu. işte aınl bu nok· ı• • ı H b• t• 
ıeneler eldu. Derinleştikçe ondan evvel de konuşma di- tadan Ömer Seyfeddin mü· SM81 8 1 p in 
sızısı artısn yaralar gibi Ôme· Jine yakın bir ifade ile yazı bimdir ve iıtikbalde asıl bu fı• krİ 
rin zıyaından doğan elem ve yaıanlar vardı: fakat ancak noktadan Ömer Seyfeddin 
teersilr de yıllanıp yaşlan- ondan sonradır ki bu ifade, edebiyat tarihinde herkes· 
dıkça kendini daka iyi belli sistematik bir tekil aldı, ve ten başka bir mevkiia sa· 
etti. Bua-ün hissediyoruz ki bütün Türk edebiyatını kap· hibi olacaktır.,, 
içimizden, özilmüzden kopan ~ 

parça; dil ve benlik aaba~ın- Elektrik Çok Eskiden ıü-
da belkemiğimize kudret Ye-

ren bir unıurdu. Ômeri Sey· Eski devirlerde rekken nasıl 
fettinin aşbğı milli lisan J A d ? 
bayrağı bugün biltün milleti ma um u ' yapılırdı 
ı~Jgesine toplamıştır. Adı Biliyor musunuz ki elektri-
konmamış ebedi bir bahar ğin icadı pek eski zamanla. 
çiçeği gibi nadide hil<iyele- ra aiddir. Fakat tatbikatı 
rinin benzerini okumak ise pek basit olduğu halde in· 
onun ölümünden sonra bir sanlar, bu bilyük nimetten 
dirhem bal bulabilmek için uzun müddet istifade ede-
bir çeki keçi boynuıu ye- memişlerdir. Eleldriğio reı· 
mek kadu güç.. men icadı on yedinci asırdan 

başlamıs sayılır, bu icad Ot· 

Aka Gündüzün 
Fikri 

"Ömer Seyfettinin ölümü· 
nün yıldönümüne ailamıyo· 
rom, Ömer Seyfettinsiz ka· 
lan edebiyata ailıyorum, Ô · 
mer çocukluk arkadaıım, bü · 

yük bir mektep arkadaşım, 
büyllk bir yazı arkadaşım, 
büyük bir meslek arkadaşım 
ve biiylik arkadaşımdır. Onun 

ölülbü ile öleceğime ıöre ö
lüm arkadaıım da olacaktır. 
Milli din ve milliyet peygam· 
berleri üremezden ve türe· 
mezden önce Ömer ve ben 
böyJe peyiamberlere ihtiya· 
cı olmayan iki kişilik bir 
llmmet idik. Sonra içimize 
Ali Canip gelince aşınmaz 
ve kopmaz bir saçayak ol
duk. Büyük Tevfik Fikreti 
Ômerle beraber okuduk ve 
arzu ilk öğrendiğimiz şiir 

Fikretin "Baharı teranedar" 
ıdır. MıJliciiiğe ve milli hika
yeciliğe 011 Uç yaşında baı
ladık. Sonra başımız çulanan 
evliyalarıo sayısı ürkütmekle 
bitmedi. Cancaiazım bir tip 
idi. Fakat bir şaheser tip. 
Temiz ve sağlam bir ittihat
çı idi. Temiz ve sağlam bir 
döğüşkendi. Temiz ve sai· 
l ım bir vatan müdaf aacııi 
idi. Balkan harbinde Yanya· 
nın meşhur Ticani kalesinin 
mOdafaaıunda bölüğünde beı 
nefer kalıncaya kadar çar
pııan ve adını bildirmeden 

to dö Gerik namında birine 
izafe edilır, Halbuki 1250 
senesinde Jeşiyele ismindeki 
Musevi hahamının evlnde fi
tilsiz ve yağsız bir timba 
yardı ki göz kamaştırıcı bir 
bir ziya neırederdi. Haha· 
mın düşmanları evinin kapı· 
sına elini dokundursalar, kı
vılcım saçan şerareler çıkar
dı. Büyük bir iliın adamı o
lan bu haham, düşmanlara· 
nan teşvikile zamanının hü· 
kumdan tarafından celbedil· 
di. Verdiği izahat üzerine 
kendisine büyücü muameJeai 
yapılmadı. 

Eski Mısır mabedlerinden 
bir kısmı da menşei meçhul 
bir şekilde aydınlatırılırdı. 
Bugünkü ka!laatler, bu ay-
dınlıkların daha o zaman 
keşfedilmiş olan elektriğe 
atfedı lmesi Jaıım geldiğini 
kaydetmektedir. 

Petrol Kralı 
Lleterding Sen i\1oriçle 

Eğ1eniyor 
Birçok gizli teşkilatların, 

dünya petrol menbalarının 
başında bulunan, milletler 
ara1ınki en büyük iktisadi 
muharebelerde perde arka· 
sında en büyük rolü oynıyan 
An gol· Holanda petrol krala 
Sir Deterding 71 yaşında 
bulunmasına rağmen üç defa 
evlenmiştir ve bugün de dip· 
diri bir halde Sen Moriç kar 
eğlencelerine iştirak etmek
tedir. 

Eski zaman eserlerinin ya · 
zılmasında lrnllamlan mürek · 
keblerin nasıl yapıldığı tah· 
mirıi olarak malumumuzdur. 

Avrupada bunu umumiyetle 
rühban manastırlarında ocak 
kurumundan yaparlardı. Bu 
mürekkep son derece sa· 
bitti. Oo yedinci asra kadar 

bu usul böyle devam etti, o 
zaman Pariste bir mürekkep 
fabrikası açıldı ve bu bir 
kadına aiddi. Şarkta da ga
yet nefis mllrekkep yapan 
sanatkarlar vardı, fakat ge· 
ne o zaman yapılmakta olan 
a)hn satııı bir mürekkep 
vardır ki bugün bu mürek· 
kebio sırrı kaybolmuştur. 

Tezhibcilik sanatının bir şa
beseai olan bu mürekkep, 
bngünkü medeniyetin sırrına 
erişemediği meçhullerden bi 
ri olarak kalmağa mahkum· 
dur. 

Elli Senedir 
Devam Eden 
Yangın 
Dünyanın yanğın rekorunu 

iene Amerika elinde bulun· 
duruyor. Bakınız nasıl: Bun· 
dan elli sene evvel Ameri
kanın Obio eyaletindeki kö· 
mür madenleri amelesi grev 
ilin etmiştir. Bu grev altı ay 
devam ettiği halde iki tara· 
fın arasını bulmak mümkün 
olmamı~ ve grevciler bir iece 
maden kuyularına ateş ver· 
mişlerdir. 

Bu mıntakanın ooda bir 
kömür istihsalihnı temin et-
tiği için bu yangın yüzünden 
husule gelen zarar azimdir. 
Yangın elli senedenberi bü
tün şiddetile devam etmek· 
tedir. 

0 Teceddüt edebiyatı,, mü· 
ellifi lsmail Habip Ömer 
Seyfettin'e dair ıu kanaati 
izhar etmiştir : 

11
- Rahmetli Orhan Scy· 

fcttin için vaktile ''Teceddüt 
edebiyatı,,nda yazmış oldu· 
ğ'um sahifelerden bir kaç 
cümle alıyorum : 

"Milliyet ceryanınm ateşin 
1bavarisi, terkipsiz Türk~ nin 
aıimkar bayrakta:ı, kılınç e· 
linde çetelerle, kalem e!iade 
terl:ipçilerle harbeden ikizli 
bir mücahit. Vüzuha aşık, 

göl2eye düşmandı. Onun hi
Lciyelerinde ne Refik · Hali· 
din dışı, ne Yakub Kadrinin 
içi var. Hikayelerini t eksif 
etmiyor, bulduğu mevzuu şi· 
şiriyor. Buluş kudreti fazla, 
bulduğunu süsleyip genişlet 
mekteki meziyeti mükemmel
di. Çoğu ö:ı yakmaktan zi· 
yade, azı çok yapmayı bilen 
bir san'atkardır.,. 

Sekiz dokuz sene evvel 
yazılan bu satırlara şimdi şu
nu ilave edebiliriz : 

Bir çeyrek asır evvelinden 
sade Türkçenin en temiı. e· 
serlerini veren ba kalemi, Ö· 

lümünün 12 inci yıldönümüo
de dahi hala sıcak bir has· 
ret'e özl&yoruı; demek k 
yeri hali bostur, bu boşluk 
onun ölümünü daha ıiyade 
facialaşhran ikinci bir ölüm 
oluyor. Çünkü giden yanlız 
bir hikiy .:ci, yanin~ bir san' -
atkir değil, kendini gayeye 
'iakfetmiş bir idealistti. 

Genç yaşında tıbbın hata· 
11na kurban olarak öldüğtı 
zaman : "Zavalh Ömer Sey
featio!11 demiştik; ölümünden 
on iki sene sonra ise 11za · 
valh bizler,, dememiz lbım 

geliyor!" 

Ali Canip diyor 
Merhum Ömer Seyfettinin 

arkadaşlarından şair Ali _ç~ 
nip onun bakkındakiJ fikirle-~ 
rini şöyle bülisa ediyor : 

"- Ömer Seyfeddinin e
hemmiyeti, yanlız kudretli 
bir hikayeci oluşunda değil· 
dir. O, bütün edebi kıymet 

ŞiFA ECZAHANESININ 
Fenni, 2özlük 
çeşitleri fevkalade zen 

Hasan Basri Şenbiçer 

Şeriki Mehmed Gülaylar 

gindir. 
Hazır ve ısmarlama elbise f ahrikası 

1 MARJ' ~ 

lzmir Gazi Bulvurı 
Sağlık 

EVİ 
Hususi 
H a!s ta hane 

Operator Mitat 
Baran taraf .odan 
yeniden inşa ve 
tesis edilen bu 
hastahane lım i r -=~==:.ıı...--

ve civarının büyük bir ihtiyacını karşılamı1tır. Ea~ıao~eraJ 
kenforu haiz en mükemmel fen tccbi:ıahnı haizdir. Hasta
ların temizlik, istirahat ve ihtimaml arına sea derece dikkat 
ve ıtina edilmektedir. Kabul şeraiti fevkalade ehvendir. Ge
ce ı:ü r: dü:ı daimi doktoru bulunan müessese mllracaat ede· 
cekleri heran kabul eder ve hastalarını diledikleri doktorlar 
tarındanaf tedavi etliril•ektedir. 

~Wl!!illCBIE:l!!IBW ~llE!!!!il!l!!IE~llmiil: --ı 1 Birinci Sınıf Mubıba1111 I 

1 Dr. Demir Ali 1 
KAMÇIO\;LU 1 Cilt ve .. f enasül hastalıkları ve 

1 elektrik tedavisi 1 
lz.nir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 }''1ıtn : 3479 

~EE3BEBlir-l3CllS~~as:Y''3G&-= -- !Bl!!iiEal_.. 

!i!ZR~ Dr. FAHRİ IŞIK >+a&BI 
~ l:ımir Memleket& Hastanesi: Rontkea MUtelıassııı CI 
§2 RONTKEN VE il 

~ Elektirik tedavileri yapılır 1 
!!1 ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 B 
g • 
E~mHE~m~~~ıs~EBBllEEE~RRllB 
ji1911!!ma!':_, ·ı · ......... ..0 ............. 

1 K•JtOON, YÜKSEL ve , : tHükfımet Karıııında ı 1 KABADAYJ ! TERZi 1 
ı tıte ~iltün lzmirin kapıştığı 1 iMehmed ZekiJ 
~ nefıs Rakılar bunlardı!a,J ı ı --= li!::ll!JlilBW!!!jiF ....................... .. 

Elbisenizin ren 9 
gi ı~J~rsa 6:r.ül~ • 
mcyınız, yenı 

yaptırdığınız kos '/ 
tümün rengi ho i 
şunuza gitmi- L 
yorsa sıkılmayın B 

9 Evlôl • Baharat! 
Deposu ~ 
odan alacağınız 1 
Artiı 
Boyası ile ku- U 
maşıaızılistedi- l 
ğiniz renge ko 1 

1 . b~ 2 ayca çevıre ı- ,...., 
1 

lirsiniz. n 
Telefon 3882 ~ 

.. 1\ .. 

·~--~~-: 1 
'i lzmir Yün Mensuc•tı ~ 
1 Türk A. Sirketinin 1 
~ Halkapınar Kumaş Fabrikasının 1 
'ı· saii:ı:ı·z~e;;;i~çv:ıu;;~d~r 1 

Satış yerleri 
1 Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş., 1 Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oilu 

B~~~~ı~~-~~· 
Çanka1ra Vevsel 
Oteli Hamamı 

Alttn, Nikel, Bağa 
Çer~eve numaralı ve 
renkli camlar, Spor 
Tayyare gözlükleri, 
Barometreler, Dere
celer her zaman mev
cud ' 'e çok ucuzdur. 

Bay ve Bayanlar şık elbise diktir· 
mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meh· 
med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
Sor;lski ve Alber Baroh kuma§ların- Balıkesir, Bandırma, Afyon 
dan iki provalı kumaı Vf} dikiş 22 Kırkağaç ve Soma Uşak ve 

lzmirin temiz ve en ıılıhi 
her türlü konförü baiı bir 
hamamdır. Hamamımııa ge• 
len müşterilerimizin ıon de· 
rece memnun kalacaklarını 
-.ad ve tem n ediyoruz. 

DİKK .. A T 
S. Ferid 

Sifa 

lira Asım Ri:ıa biraderlerioin: Halka- sair şehirlerinin lzmirde mi· 
pınar çulaki bir provalı takım 13 lira safir oldukları çok mükem· 
Nezaket iki pıovah 15 lira lskoç yün mel bir oteldir. Banyosu, te· 
it 21 lira iki provah Sayın mtışteri- mizliği ve her tnrlü konforu 

lerİ•İn bu fırsdı kattr•a•alarını tavsiye ~deriz. vardır, karyola ücretleri son 

ADRESE r>IKKAT: lı•ir aatıı 9ubeai Al:paıa eaddHi sar derece ucuzdur. Otelimize 

IHSAN 9e ŞERiF 
BOSKURT 

raflar karıı11 yalnız 31 aa•aradır. BBylk levJaıya tlikkat bir defa teırif edecek milı-
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Gölün 
Yapılmasına 
Başlandı 

938 Fuarı bahar çalışma
ları Pazar gününden itiba
ren açılmııbr. Kültürparkta 
Fuar iıleriyle ujraımak üze· 
re 200 k'şilik bir amele 
kadrosu ~faali ye geçirilmiş· 
tir. 

10.000 metre murabbalık 
bir sahayı işgal edecek oJan 
ıun'i gölün meydana getirH· 
mesi için çalışmalara baş
lanmıştır. Sun'i göl dört ay· 
da ikmal edilecektir. 

Dünkü cinayet 
Dün öğleden sonra Bas

mahane istasyonunda Burno
vaya gitmek için trene bin
mek isteyen yirmi yaşlarında 
Fatma eski nişanlısı Mehmet 
oğlw Şemsi tarafından 6 ye 
riaden ağır surette yaralan· 
mı,tır. 

Katil elindeki sustalı çakı 
ile yetişen zabıtaya teslim 
olmuıtur. 

iki yaramaz 
çocuk 

Kültürparkta Cemil ve Sü
leyman namında iki yaramaz 
çocuk kimsenin "' görmediği 
sırada pavyonun direklerini 
ıakmek için uğraşırlarken 
ince bir direk Cemilin üze
rine düımüı hafif surette 
yua)anmııtır. 

Ateşçi Düştü 
Dlin gece saat dörtte Bas

mahane istasyonundan depo· 
ya giden lokomotif, ateşçi 
Nuri lokomotifin fenerini ç&
karırken kazaen düşmüş ba
tından ve muhtelif yerlerin· 
den ağır surette yara'andı· 
iından derhal hastaaaney~ 
kaldmlmışhr. 

Kamvon altın
da öldü 

lzmirden Tireye gitmekte 
olan b.mir belediyesinde ka· 
yıtlı ve şoför Memduhun 
idaresindeki 539 numarah 
ka~on Burgaz gölü civarın· 
da deveci Kırşehirli Bekta
ıa çarparak albna almış ve 
deveci öloillştür. Şoför za· 
bıtaca yakalanarak adliyeye 
teslim edilmiıtir. 

Bölge reis e • 
geldi 

Muğla spor bölgesi reısı 
Selim Yatağan ve Denizli 
bölgesi · reisi Kadri şehrimiz· 
deki Ege Jiklerinde bulun
mak üzere şehrimize gelmiş
lerdir. 

( Halaa Seıl ) 

lstanbul Adliyesinde Suiistimal 
lstanbul, 7 (Hususi) - lstanbul adliyesinde mühim bir suiistimal hakkında tahkikata 

devam edilmektedir, Emin ve Necmi adlarında iki adliye mutemedi, 17,000 lira ıibi mü· 
him bir paranın hesabını verememekte oldukları için nezaret altına alanmışlardır. 

Hükômetçiler zafer şenlikleri yapıyor 
Pariı (Radyo)- Barcelondan haber veriliyor: 
Kartanianın 40 mil mesafede hükümct deniz kuvvetleri tarafından evvelki gün batırılan 

geminin Canarias olmayıp Baleore gemi!i olduiu hnkkındaki haber lıaük6metçileri çok se
vindirmiştir. 

Sevinçlerine sebep şu yeya bu geminin batırılması değil Baleore gibi çok bUyük ve 
kuvvetli bir gemiyi batıracak kadar kuvvetli ölan donanmalarının muvaffakiyetinden ileri 
gelmiştir. Bauelon zafer şenlikleri yapmaktadır. 

İngiliz-İtalyan görüşmeleri yarın başlıyor 
Paris (Radyo)- Romadan haber veriliyor: 
logiliz sefiri Lord Pertb bugün (dün) Romaya vasıl olmuştur. lngiliz-Italyan görüşme· 

feri Polony Nazırı Beck'io gitmesini müteakip başlıyacaktır. Bütün hazırlıklar ikmal edil

miştir. 

Polon va - ltal va Görüşmeleri 
Roma (Radyo) - Dün akşam Polony Hariciye nazırı miralay Beck Romaya gelmiştir. 

istasyonda Kont Ciyano ve birçok büyük şahsiyetler tarafından karşılanmıştır. Mumaileyh 
evveli kral sarayına giderek tefleri mahsusasını imıa ettikten sonra ölü kralların bulunduğu 
Panthcnona giderek merasimle bir çelenk bırakmıştır. Oradan meçhul asker abidesine 
ve general Pıtouvsky'nin mezarıne bir çelenk koymuştur. 

Beck ğörüşmelerine Faşist partisi bina,ında başlamıştır. Biitün gazeteler bu mülakatların 
ehemmiyetinden bahsetmektedirler. • 

Sanıldığma göre logiltere tarafından tahakkukuna çolışılan dörtler paktına Polonya 
girmek istemediği gibi bunun haricindeki Berlin - Roına mihverine de girmek istememekte 

imiı. 

Macarlar d Yahudileri sürüvor 
Budapeşte 7 (Radyo}- Burada yahudiler aleyhine büyük bir nümayiş yapılmıihr. Ya· 

hudi unsuru Macaristandan sürülmeğe karar verilmiştir. Bu hareket yahudileri çok korkut
muş ve yahudilerden bazı tüccarlar evlerinden çıkmamışlardır. 

Kısa Şehir 
Haberleri 

lımirde yapılacak olan ço· 
cuk hastahanesi için Sıhhiye 
Vekaleti 20 bin lira yardım 
etmeğe karar vermiştir. 

§ Belediye encümeni 938 
mali yılı bütçesini görüşme· 
ğe başlamıştır. Bütçe Nisana 
kadar bazırlanmiş buluna
cakbr. 

§ Valimiz bugün Kemal· 
paşaı.ın Armutlu köyüne gi· 
derek orada kooperatifi tet
kik edecektir. 

§ Nazilliye gidip geldiği· 

ni dünkü nüshamızda yazdı
ğımız şehrimiz Tecim lisesi 
öğretmenlerile öğrencilerine 

fabrika direktörü tarafından 
verilen kuı.u şöleni pek par
lak olmuş ve ögrencilerimiz 
bu lütüften pek mütehassis 
ve memnun kalmışlnrdır. 

§ Dün ltalyan bandıralı· 

lsev vapurile limrmımıza 2000 
çuval şeker çıkarslmıştır. 

Müzakere 
Başladı 

Londra 8 (Radyo) - in· 
giliz - ltalya müzakerelerine 
başlanmıştır. Anlaşma cuma 
günü resmen devam edecek
tir. 

Kurutulan 
Bataklıklar 

Bu ay içinde belediye ve· 
saiti ile bin metre murab 
baındaki muktelif bataklık
lar kurutulmuştur. 
~ ~- ... 
meclisinin Nisan toplantı.sına 
yetiştirilecektir. 

§ Şehrin imar komsiyonu 
perşembe günü belediyede 
doktor Behçet Uz'un başkan· 
lığında toplanacaktır. 

§ Türkiye ile Yunanistan 
arasında hayvan alışverişini 
ilerletmek için denizbank ta
rafından seferler haz~rlandığı 
öğrenilmiştir. 

§ Belediyemiz tarafından 
yukarı mahallelerin yol, la
ğım ve elektrik ve su işleri
Je uğraşacağı ve bu taraf 

Buyük Şef 
Konseri 

Şe eflendirdi 
İstaubul 7 (Hususi) -

Atatürk, evelki gece Anka· 
rada Yeni sinemada Bn. Me
lek ve arkadaşlarının ver
dikleri konseri şereftendir

mişlerdir. 

----·---Konsolosluk
lar kapatıldı 
Moskova 7 (Radyo)-Sov

yetler konsoloslukların ilgaşı 
hakkında Almanya ile anlaş
tığmdan her iki taraftaki 
konsoloslukların kapatılma· 

sına karar verilmiştir. 

B. Osman 
a ı 

Hül~ümet vtteı in eri B. 
Osman Kayalı dün Bulgur· 
caya giderek hay •anlarda 

görülen bulaş•cı hastalıldarın 
tedavisine başlamış ve haeta 
lığın önüne geçilmiştir. 

8 MART 

BiR ÖGRETMENIN 
ÇEKTiKLERi 

---------------------··---------------------
- INKILAB ROMANI -

Yazan : SıRRI SANLI -Asım ismet KDltür'e· 
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Ne kadar gülünç ye acıklı bir zihniyettir. Öğ- · 
retmen yalnız ellerine teslim olunan bir yav
ruyu beslemek ve büyütmekle değil fakat .. 
- Demek bu adam yazı

lacak yazılarla yalnız dost 
avlamak, şundan bundan 
aferin toplamak lazım gele
ceği kanaatindedir. 

- Bunun dedikleri birşey 
değildir. Fakat ondan dalıa 
çok mütefekkir sayılan ve 
Kültür aleminde oldukca 
önemli bir mevki sahibi olan 
bir a limimizle yaptığımız bir 
münakaşada miitefekkir alim· 
den ( 1) yeni nesle yarataca· 
ğımız milli ve siyasi idealde 
okulların oynıyacağı röllerden 

ziyade alınacak tedbirlerin, ya· 
pılacak kanunların daha faz
Ja tesirli olabiJeceğini işitti

ğim zaman derin bir hayret 
ve daha çok derin bir yeis 
içinde kalmıştım. 

- Demek, senin alim ve 
mütefekkir dediğin bu zat 
ülkülerin kamçı darbesi ile 
doğacağına veya doğmadık· 
tan sonra büyüyüp yük-
seleceğine kanaat getiren 
bi lgin taslaklarından biri 
olacak. 

- Ona alim ve mütefek· 
kir deyen ben olmadığımı 
ve bana onu öyle tanıttır

mak istediklerini ilive et
meldiğime müsade ediniz .. 
Yıllarca "Yaşasın Cumhuri· 
yet,, diye seslerini göklere 
ulaıtırmağa çalışan insanların 

Bir garib rüzgarın esmesi 
ile birdenbire "bin yaşasın 
monarşi,, diye bağırmaların
da beis görmedikleri bir za· 
manda kültür işlerinde, ülkü 

meselelerinde, rejim şekille· 
rinde kafaları, vicdanlar& kalp 
vurmaları ellerinde bulundu· 
rrcak, onları besliyecek Ye 
büyütecek okulların ve öğ· 

retınenlerin oynıyacakları ro· 
lü, yaratacakları imanı kfiçük 
görmek, hor ve hakir bulmak 
ne kadar ıülünç ve acı bir 
zihniyettir. 

Ôğıetmen yıınlız ellerine 
teslim olunan bir yavruyu 
beslemek ve büyütmekle de· 
ğil fakat her türlü maddi 

sınırları aşarak onun vicda· 
nını ve ruhunu kemirebile· 
cek paslı veya çılgın fikir 
ve itikatların miyazmaların· 
dan korumakla da mükel· 
leftir. 

Ellerine en mühim bir ema· 
neti teslim ve emniyet ede· 
ceğimiz öğretmenler de en 
önce kendi nefislerine emni
yet ve itimadları olmalı ve 
öyle öğretim ve terbiye mü· 
tehassısları yetiştirmeliyiz. 

Ulus, Cumhuriyet rejimini 
yeni nesile, yürekleri tutuı
turan bir aşk ateşi yapmak 
için ta ilk okullarda Tlirk 
yavrularına nasıl bir ruh aıısı 
hazırlamak lazım geleceğini 
öyle coşkun ve oynattıran 
bir ifade ile anlatmıştı ki 
fspckter esasen ötedenberi 
takdir ettiği genç öğret'lle· 
nin bu ülkü sevgisine büs· 
büiün meftun ve hayran ol· 
muşlu. 

( Arkası var) 

------~-------------00----~---------------

Anadolu havası 
Curentul gazetesinden : tarafına dikilen salkım ağaı-
Balkan konferGnsını takip ları, (Akasya) ıoğuk ve mu-

ctmek üzere Curentul gaze- bitin kısırlığı ile alay ediyor· 
tesinin Ankaraya gönderdiği laf. 

muhabiri mahsusi (Anadolu Ankaradaki Halkevinde 
havası) başlığı altında neş- yalnız bir belediye tiyatrosu 
rettiği bir başmakalede, se· vardır. 1 tanbuldan ve yahud 
yahat intibalarını hikaye et· ecnebi memleketlerden gelen 
tikten sonra Ankara hakkın- tiyatro kumpcnyaları, orada 
da şöyle diyor : oyun verirler, üç de sineması 

"Modern Türkiyenin büyük vardır. Halevi, kulüp ve yeni 
adamı, Atatürkün, alayişsiz, sinema. 

reklamsız kazandığı büyük Lakin bu şehrin manzarası 
zaferden biride Ankara etra- çok muhteşemdir. Kuvvet ve 
fındaki bataklıkların kurutul· irade azmini ifade etmekte· 
ması olmuştur. Atatürk'üo 
Timurlenk dağları üzerinde dir. Şehrin muhtelif mahal-
mağrurane yükselen bu ka· lerinde meydana getirilen 
lesi, sanki bütün dünyaya umumi bahçelere yağmur 

§ Belediye daimi encümeni 
dün belediyede fevkalade bir 

toplantı yaparak yeni yıl büt
çesi üzerinde müzakerelere 

yurddaşlarımıııu da seviodi
rileceği haber alınmıştır. Fi
Hyata hazirandan itibaren = 1111111 111 1111 lll lll lll 111 111111 111111111 111 111111 il 

başlamışlardır. Bütçe şehir başlanacaktır. · : v o S D =-~: 
şöyle haykırıyor : işte, tek yağmıyor. Fakat insan iradesi 

oooooooooooooooooooooooooooeooooocooooooooooooooooooc oo § 

-= Gazetemiz Baş mürd- § Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide - • 

bir adamın zaferin. semayı sağarak yağmur ge-
Ankara bir iş kalesicJ.ir. tiriyor. Atatürk'ün iradesi, 

Kadınsız bir şehirdir. Bütün yeşil bir Ankara yaratmak 
sokaalnrı birer imalathane değil midir? Muazzam stad-

Devren Satılık 
Tütün Ve Rakı 

Barakası 

Nasıl olsa vapurun kazanı daima faaliyettedir. O ateş 
yanıyor ve o kömür sarf olunuyor. Yalınız kamaralara bir 
buru döşenmesi kalıyor. Bu teklifim pek yavan olmasa ge· 
rektir, çünkü şiddetli soğuklarda benim gibi titriyen az 
yurddaş yoktur. Hele sabahları birinci ve iki~ci seferleıle 
akşam üzeri ve gece seferlerinde bir köşede büzülmek 
biç de kolay işlerden değildir. 

§ tibi B. Rauf Başar'ın dün E s gece uir erkek evladı dün- ~ 
· ~ yaya gelmiştir. Yavruya § 
1 § uzuu ömürler temenni ede· ~ - -- . -:: rız. -
iin ıı 11111: 1111ıı111111111111ı111111111111111111111: 

olan °bu payıtahtta kadınların 
1 

yumlar yapıldı. Asırdide ha
ne işleri olabilır? Şehrin her rabeler de meydana çıkarıldı. 
nooooooo~oooaoooo,.ooooı>0000000000QODOOOCOOOOOOOO 

Son Telgrafların Hulasası: 
Şükran (Eıki Hacı Hasan) 

otelinin medh linde bulunan 
Uitiin ve rakı barakası dev
ren satılıktır. Pek çok müş· 
terileri bulunan btJ satış ye· 
rini almık iıtiyenler ismi 
geçen otelin müdürlüğüne 

bış YdTIUlllar. 5 • 1 

Bu dileğiminde gazetenizin bir köşesine yazılmasını rica 
ederim.,, 

BALKIN SESI HAKKI~ SESiDiR 

uizj· be man 
K21ntaşta Mağııza açmış

tır. Saat ve Gramofon tamir 
eder çok ucuz ve çok temiz 
iş yapar. Bu işler için artık 
şehre inmeke lüzum kalma· 
mıştır. 6-1 -

---------···· A11karada büyük bir borsa binası yapılacak ve bu bina 
Londradnki borsa binasına benziyecektir. 

§ Londra, Nevyork, Paris borsalarında dün biraz duriun· 
luk vardı Fransız fıranğı biraz daha düşmüştür. 

§ Makidonyadan kalkan bir yolcu tayyaresi kaza netice-

sinde düşerek yanmıştır. 
§ Dört İtalyan gemisi dün Lizbona gelıniştir. 
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