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Kudüs Sokaklarında Kanlı Çarpışmalar Oldu 
KISA VE AÇIK 

lngiltere anladı ki •.• ________ .. ,.,.. _______ _ 
lnıiltere ile ltalyanın anlaıması Londra ile Roma kadar 

d6nyayı yeniden bir kan tufanı içinde iÖrmek istemiyen 
bırıı dostlarını da ıevindirdi. Bir iki ıenedenberi birbirine 
raıeteler, hatipler, radyolar ve daha birçok propağanda 
yolları en acı sözleri sarfeden bu iki ulus bugün barıştık· 
larındaa, anlaştıklarından dolayi memnuniyet ve iftiharlarını 
giıJiyemiyorlar. 

lnıilterenin ltalya ile anlaşma işinde, çok yat.undan ali· 
kadar olan, Mısırın da memnun görünmesi Büyük Biritan· 
yanın bu anlaşmada Mısır menafiinide gözetm'!ğe muvaffak 
olduianu gösterir. Fakat doğrusunu söylemek lazım gelirse 
bu anlaşma meselesindeki zaferin büyük paytahb • bügün 
için • Londradan ziyade Romaya ayırmak lazımdır. 

... 

ldanbul 18 (Husuıi)-SOY-' 
yet Rusyanın Ankara nfiı
liğine tayin edilen B. Trenti
ef Moskovadan buraya ıeı
miştir. Ankaraya giderek re
isicumhura itimatoameıini 
takdim edecektir. 

••••• .. •.mı•• .. ••" 

Grev Bitti 
Paris 19 (Radyo) - GreY 1 

ilin etmiş olan yüz elli sekiz 
bin amele, bugünden itiba· 
ren iş tutacaklardır. 

. ........ lllHW•······· 

8. Tahsin Uzer 
lstanbul 18 {Hususi)-Te· 

d ıvi için Viyana ya gitmit 
olan dördüncü umumi mü· 

Esasen bunu berkesden ance Iogiltere de anladığı için
dir ki tam minasile hazırlanmış olmamasının günahını te· 
mizlemek makaadile bütürı kuvvet ve kudretini denizde ve 
haYada olduğu kadar karada da sifililanmaga sarfetmeğe 

baılamıştır. Londra hükumeti; IDgiltere gibi demir ve harp 
aanayii çok ileri gitmiş bir memleketin geceJi gündüzlü fa
aliyeti ile de iktifa etmiyerek Amerikadan tayyare satın 
almağa kırar verişi bu iddianın en parlak delilidir. 

Bombay, 18 (Radyo) - Müslümanlarla Bramanlar arasında bir arbede olmuş, şimdiye 
fettişi B. Tahsin Uzer ıeh· 
rimize döomüştür. Umumi 
müfettiş Viyanada iki ameli· 
yat geçirmiş ve tamamen ia
dei afiyet etmiıtir. 

SIRRI SANLI 
kadar yedi kişi ö lmüş ve yetmi ş kişi yaralanmıştır. 

Hükümet, arbedeı i ı önüne geçilmesi içiu esaslı tertibat almıştır. 
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~ HALKIN OZ ROMANI ----- Başvekilimiz Balkan Seyaha-
~ c::!l---~-----

i Halkımız böyle özlü ve ulu- i 
-- tine Başlıvor 

i sal hikayelerden hoşlanıyor ~ 
§ Bir haftadan beri gazetenizde intişar etmeğe başlıyan ~ 
5 "105 köyümll:ıde dinlediğim hikayeler,. i merak ve be- § 

yecanla okuyorum, muharrir (Gönül Emre) bize Lcendi 

dilimizte bitap ediyor. Bahusus romanın içindeki güzel 
maniler beni çok sardı. işte biz, böyle hayattan ve öz 
yurdumuzdan ahnmıı, hakiki hikayelerden hoşlanıyoruz. 

Meseli fU türküyil çok beğendim : 
Şu dağın ardı gelmez, 
Çoktan beklerım onu 
Gözüm karardı gelmez 

Bu romanı yazan (Gönül Emre) herhalde köyü seven -
~ bir arkadaştır. Bize heyecan veriyor. 
~== Ben de Anadolunun birçok köylerini gördüm. Haki- -

--= 

katen köy hayatını canlandıran hikiyelerin köylü ağzı -
~ dır, Çünkü köylülerimiz böyle candan ve açık konuşnr· -
~ lar. Gazetenizi bu güzel eserde dolayı tebrik ederim. : 
! Saygılarımın kabulünü dilerim. : 

Daiıni okuyuculırından 
Karşıyakadan Murad Ôzcan 

A ll kara 18 ( Hususi ) 
Başvekil bay Celil Bayar ve 

_ Hariciye vekili doktor Tevfik 
Rüştü Aras Balkan seyaha-

= ~ --11111111111111ııı1111111111111111111111111111111-- - 111111111111111111111111111111111il111il111111 ii 
'~• .. : 

iSTER GÜL iSTER AGLA 
Bövle Yavan Bahislere Girişmek 

Haysiyeti Kırar 
Bir arkadafımız yazmıştır : 

!U 

Bazı insanlar aklına geleni işlerler. ilerisini gerisini düşünmuler. Olmıyacak iddialara 
girişirler. Bu suretle hem haysiyetlerini kırarlar ve hem de gülünç mevzuu olurlar, Kadı· 
köyünde bir sosyetede böyle bir iddia dönüyordu. Baylardan biri ortaya şöyle bir fikir attı: 

- içinizden her kim Kedıköy iskelesine kadar yelnız bir ince bülüzle ve çıplak ola· 
rak gidip gelirse o, bahsi kazanacaktır. 

Ağır başlı bir bayan söze atıldı : 
- Bunun imkiuı yok. 
Derken mllnakaşa uzadı, işin içine bayanlarda karıştı. Genç kızlar fıkırdaşmağa başladı· 

lar. içlerinden biri dedi : 
- Sanki buda yapılmıyacak bir işmiş ki.. • 
Delikanlılar bu bahsi hararetle körüklediler. Nihayet genç ve güzel bir bayan elbisele· 

rini soyunmağa ve bahse girişmeğe hazırlandı. Hemen sokağa fırladı. Evdekiler pencere· 
lere ve balkonlara hücum ettiler. Genç ve çılğın bayan yataktan fırlamış bir deli gibi Kadı 
köy iskelesine giden yol üzerinde ıecelik kombinezonile yürümeğe başladı. Tabiatle her· 
ke1 hayretle durup arkasından bakıyor, bazılarıda yolunu değiştirerek peşinden gidiyorlardı . 

Nokta polisi bayanı durdurdu ve sordu : 
- Bu hal nedir bayan ? 
- MQsaade ediniz bay polis, bu kıyafetle şu iskeleye kadar gidip döneceğim ve bahsi 

kazanacağım. 

Polis şu cevabı verdi : 
- Maalesef bahsi kaybettiniz bayan, çünkü karakola gideceksiniz ve orada kalacaksınız. 
Ey okuyucu, sen de böyle çılğınca bahislere girişenlere : 

tine başlamak üzere önümüz· 
deki cuma günü hareket 
edeceklerdir. 

ilk ziyaret Atinaya olacak 
ve bu seyahat yirmi günsü · 
recektir ... 

Başvekilin avdetınden son-
ra Büyük Millet Meclisinde 
bütçenin müzakeresine baş 
lanacakhr. Maliye encüme· 
ninde bütçenin masraf kıs-
mının tetkikleri devam et· 
mektedir. Diğer encümenler· 
de de bütçenin varidat kısmı 
ile alakalı tetkiklerin ay ıo· 
nuna kadar ikmali bekle· 
niyor. 

•• 
İktisat Vekili 

Ankara da 
Ankara 19 - Viyanada 

bulunan iktisat Vekili B. Şa· 
kir Kesebir buiün şehrimize 
dönmüştür. - ...... 

Fra sa 
İngilterenin davetini 

kabul etti 

B. DALADIYE 
Paris 18 (Radyo) - Ha· 

riciye nazırı B. Bonnet ln
giliz sefiri Sir Erik Flipsi 
kabul ederek Başvekil B. 
Daladiye ile kendisinin Lon· 
draya gitmeleri hakkında B. 
Çemberlayn ve Lord Hali-
faksın davetlerini memnuni· 

Mussolini Ro
ma Sefirile 
Konuştu 

Vali 
Bergamadan döndü 
Üç gündenberi Bergama 

ve bava'isinde bu1unan ~• 
muhtelif tetkikler yapa• vali 
B. Fazlı Güleç beraberinde 
vilayet daimi encümeni aza· 
l•ı ı '6ulu1aduğu LaM• clna 
tehrimize dönmüştür. 

Roma, 18 (Radyo) - Ital· 
yan Başvekili Mussolini, bu 
sabah Almanyanın yeni aefiri 
(Von Makenzeni kabul etmiş 
ve uzun müddet konuşmuş· 

tur. 

Eskilere Rağbet Olsa ... 

Vapur ile iskele Arasında 
Duruşma. 
MÜTEKAİT VAPUR 

Karşıyaka, Alsancak, Pasaport ile Konak, 
Ara unda dolaştım yıllarca sefer ettim. · 
Her gün bin sitem gördüm, her giin şimdi batacak, 
Gibi ehanelerle vaktimi he Jer ettim. 

ESKİ KONAK iSKELESi 

Geldiler ve geçtiler üstümden senelerce 
Sayısını bilemem Çünkü tutmadım heaap 
içlerinden birisi çıkıp demedi erce 
Yıkmayın şunu yahu sizde yok mudur insaf? 

MÜTEKAİT VAPUR 

Ben, nihayet ne oldum? Çekildim bir köşeye; 
Şimdi bu kof göğdeyi çekip sürümekteyim. 
Süslenüpte çıkamam arhk sefer etmeğe. 
Ahiret diyarına doğru yürümekteyim. 

iSKELE 

Senin halin eyidir gene bana nisbetle 
Günden güne artıyor derdim sıkılmaktayım 
Sen, daha gün görürsü:ı dostum bu iskeletle 
Ben ise görüyorsun artık yıkılmaktayım. 

A. Oıaa 

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

Yerinde bir talep 
Aldığımız yirmi imzalı mektuptur: 
"Bizler Kuşıyakah pastacı, gazinocu ve kahveci esnafı 

Önümüz yazdır, bundan sonra gelecek müşterilerimize ta 
istedikleri kadar su verecegiz, sarfiyat o nisbette artac 
Eğer bizler de bahçelera sarf olanan yirmibeş tondan faıl 
için yeni tarifeye tabi tutulursak çok haksızlık olur. Çün 
bizim hucıyacağımız su, umumun sıbbatile alakadardır. 
mühim dileğimizin lütfen gazetenizin bir köşeciğine d 
buyurulmasını rica ederiz." 

HALKIN SESi HAKKI~ SESiDiR 
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~Sahife 2 ( Ralkıa Sal ) 

AllllllllBll11tt-llıllall sa, ıınuNYADA 
=ıstv ASET VE ADALETİ iLEl1 Dokterun ıaslbatleri NELER 

Türk Dünyasının En Yüce Hakanı ti .. . OLUYOR ? il r - 6 Anı vukua gelen 
lfCli'G[Ill~~ Sekteler · 

1 HA YA J J ( K A ff ff A M A N L 1 K LA ff 1 ~ Birçok defa işittiğimiz ve Gündüz diplomat, gece 
belki de gördüğümüz ini ö· musikişinas 

il Tarihi Tefrika Yazan: H. Tıirkekuım lüm vak'aları bizi hem mü· Dünyanın en mahcup dip-
·- - 2 - Btlc+lCIAD teessir, hem de mütehayyir lomatı kim midir? Buna Ar-

A bl H• d •d d eder. Böylelerini bir gün ev- jantin hükiimetinio,~Londra ra arın ın e gı en or usu 1 h b k elçilig-indeki hukuk mu-ıavı·rı· ve atta ir aç saat evvel 
Hind tacirine Haccac elmas kakmalı kokadan gayet iyi bir halde gördü· olan doktor Lafonedir, dife 

cevap verebiliriz. 
yapılmış bir tesbih hediye etti ğünüzü söylersiniz. Ve bu Filvaki Arjantinli diplo-

Harçcac Irak valisi iken zinesidir. Orada pek çok el- ölüm haberine asli inanmak mat, gündüz işile meşgul 
Bağdada Hint tacirlerinden mas ve ıocı toplanmııtır. istemezsiniz. olur. Londrada hemen he-
bir adam gelmiıti. Bu tacir Bin'icap eden tetkikatı yap· Ani ölümler neden ileri men biç tanıdığı yoktur. Bü· 
çok zengindi, yanında beşyüz tım. Hintlilerin muharip adam gelir ? tün gecesini evinde geçirir. 
ıilihb adamı, ikiyüz hizmet- lar olmadıklarını ve memle- Zahiren çok iyi gibi gö· Sefaretteki işi biter bitmez 
çisi ve üçyüz kadar da katip, ketlerini koruyacak iktidarda rüoen bazı insanların ölüm- evine koşar ve sevgili piya-
ıatıcı ve muhasibi bulunu· bulunmadıklarını ve eski an- )erinde ekseriya bir takım nosunun başına geçerek not· 
yordu. analara bağlı, cahil ve yalnız ihmaller ortaya çakar. Mese· lar yazar, yeni yeni besteler 

Bu bGyük tacir, her yıl zevklerinden baıka bir şey la bu kimsenin tansiyonu yapar. Evinin kilerini bir 
ilk baharda Ruıyaya, oradan d- - . . ld musiki odasına çeviren gün-

oşunmıyen ınsanlar o uğu- çok yüksektir. Ya bilmiyor, d- d' ı k 
Avrapaya geçer ve ilk ki· nu öğrendim. uz ıp omat, gece, musi i 
Dana d - 1 k .d B - Oraya ufak bir mücahit yahud bildiği halde fazla e· aşıklısı doktor, burada çok . 

ogru ra a gı er, ag· hemmiyet vermemektedir. sevdiği kedisine .konserler 
datta marta kadar oturur, kıhsı gönderirsek pek büyük 
bir kıral gibi yaıardı. ganimetlerin elimize geçece· Bazılarının kalbinde hasta· 

Haçcac bu taciri bir gün ğini muhakkak sayarım, ifa- hk vardır. Fakat gizli ıey· 
Basrada ıarayına davet etti, lınız siz de bana zahir olunuz reden müzmin bir idalei kal· 
Hint yolları ve Hindistan şe· ve açacağım iane defterine biyei iltihabi, kalb kapakla· 
birleri ve zenginlikleri hak- azami yardımlarda bulununuz rının bozulması gibi sebebl~r 
kında kendisinden bilgiler ve hatta vereceğiniz bu para• günün birinde ani ölümü 
edindi. lana ödünç olarak veriniz. pekala ika edebilirler. Bun-
Akıam yemeğinden sonra Sonra beş on misli ile size dan başka ani ve yıldırım 

Hintli tacirle Haçcac karşı iade edeceğim. gibi gelen bınnakı sadır 
karşıya nargile içiyorlardı. Eşraf ve ayin keselerini (anjin dö puatrin) ölümlerin· 

Haçcac çok müdekkik bir açtılar, epeyce bir yekun de de mutlaka eskidenberi 
adamdı. Her ici ince e.leyip ortaya dökllldü. Memleketin k ... alb şiryanlarında bir bo· 
sık dokurdu. Bahuıuı böyle gençlerinden ve Şirazdan 
yabancı adamlarla ıureta altı bin gönüllü baş vurdu, zukluk mevcut olduğuna da 
dost olur, onlardan malumat Hacçac ertesi yıl kendi ak· şüphe yoktur. Bazı böbrek 
toplardı. Gayet zeki ve kur- rabalarından Mehmet bin natamamiyetleri, m~hfazıi 
aiz bir adamdı. Kasım adında henüz yirmi fevkalkilye afatı dimağ şir· 

Bu zengin ve Hintli tacire yaşlarında bulunan bir genci yanlarının gene tasallübden 
içten görllndü, onun ağzın· bu ordunun başına kuman· veyahud spazmından müte· 
daa bir çok ıeyler öğren· dan yaptı, Hindistan ıeferi- vellit sekteler de ini ölümü 
dlktea •oara •ordu; ne yolladı. intac eder. Dimağ tiryanla-

- Demek memleketinizde (Arkası var) rının tevettürden patlaması 
aizia ıibi pek çok zenginler ~·~ da dimağ sektesini intac e· 
Ye muhterem zatlar vardır. Çinde der. Velhasıl görülüyor ki 

- Evet, memleketimizde Posta müvezzii olmak bütün gfümler muhakkak 
ıizin pek çok kıymet verdi· birer ıebebe bağlıdır. 
jiniz incileri biz alelade yer· için lazımgelen şartlar Normal gö:ünen birçokla· 
lerde kullanırız, onları yük· Çinde her istiyen posta rımızda kim bilir gizli gizli 
sek aileler ve kadınlar bo· müvezzii olamaz. Çünkü mü. seyreden ne gibi tegayyürat 
i. 1 t k k t .. 1.. vezzi olmak istiyen adam z arına a ma enezzu un- mevcuddur. Bunları çok iyi 
de bile bulunmazlar. Bizde çok cesur, çok kuvvetli ve 
elmaı pek çektur. Kumaşla· ayağına sağlam olmasını ıs· intihap edilmiş aile doktor· 

bat etmesi lazımdır. Onun larına hasta olmadan evvel 
rımııın ağırlığı ve bahası . d k 1 k sık sık kendinı'zı· 
çok ylikıektir.ı ıçin ir i müvezzi oma is- muaytne 

Haçcac gibi hariı bir ada· tiyen bir Çinliye kilometre- ettirmekle anhyabilirsiniz ve 

d kk 
lerce yol yürütülür, tehlikeli birçok felaketleri öoliyebi-

mın ı at edilse gözlerinin 
mıntakalardan geçirilir ve lirsiniz. 

ta iç ıibeklerinde yanıp ıö- bilhaHa Çinlılerin korktuk· 
• en '•ıklar - b'I" d" O Vakit vakit tansiyon mu· "' ı gore ı 1r ı. ' ları .,cin ve peri,, ferle dolu 
anlıyıcatını anlamıı ve ka- mahallere uğratılır. Eğer bu ayenesi, kan muayenesini ve 
rarını bile kafaaında vermit· tecrübeleri muvaffakiyetle idrar muayenesini asla ihmal 
ti. Sefir giderken kendisine atlatırsa o zaman müvezzi etmeyiniz. 
birçok hediyeler verdi. olabilir. 11:!&......,~;m•E~li!-mr:ım_Bll __ _ 

Kendiıiae halife tarafın- • ,.., ** n = 
dan kendisine hediye edil- E G E 
miı elmaa kakmah koka tes · 

pilaini de bu Hintli zengin T a k s ,· 
tıcire vermiıti. 
Haçcıc bir kaç gün sonra 

bir meclis akdetti, şehrin T 1 
hütün iyan ve eşrafını top· e • 3 2 7 o 
ladı, orada kendilerine giz- En lüks son model taksi 
lice fikirlerini döktü, ve şu ot;mobil ve otobüs ihtiyecı · 
sözleri söyledi: nızı GECE GÜNDÜZ derhal 

- Hi,ıdiıtan dünyanın ha· temin eder. Necmettin 

Tahtelbahir 
Birinci kordonda eski it· 

faiye kulesi karşııında meze· 

lerinin bolluğu, içkilerin te
mizliği ve ucuzluğu ve bil
hassa ciğerleri yıkayan kör· 
fezin temiz ve saf havası 
ile bütün lzmirin bildiği ve 
sevdiği bu gazino yeniden 
açılmıştır. Bir giden bir daha 
oradan ayrılamaz. 

~****~********~ 

verir. 

Şopenhavr'in son ne
fesini verdiği kar)'ola 

1860 da Frankfurtta ölen 
meşhur Alman filozofu Şo· 
penhavrın, içinde son nefe· 
sini verdiği karyola bulun
muştur ve Şopenhavr müze
siae naklolunmuştur. 

İngilterede doğan liki 
kafalı kuzu 

lngilterede Kentde iki 
başlı bir kuzu doğmuştur. 
Kuzu her iki başını da kul· 
)anmakta Ye her iki ağ~ile 
slit içmekte ve her seferinde 
de çifte melemektedir. 

ÇemberJayn karısını 
medhediyor 

İn~iliz Başvekili Chamber· 
lain, Börmiogamda verdiği 
bir nutukta karısından sta
yişle bahsetmiş ve: 

- Bir erkeğin medyun 
olacağı her şeyi borçlu .bu
lunduğum karım, ev muhi
tinde olduğu kadar, siyasi 
hayatımda d& eşsiz yardım· 
cım olmuştur, demiştir. ...... __ 
Lise Ve Orta 
Okullar için 
Hususi Riyaziye Ve 
Fransızca Dersler 

Veriliyor 
Taliplerip Üçüncü Beyler 

Şamlı sokağında 24 numa
raya saat 4.5 ila 5,5 kadar 
müracaat etmeleri. 

Devren satılık 
dükkan 

Basmahane Çorak kapı cad
desinde 374 sayı lı Üsküp 
oteli altındaki aşçı dükkanı· 
nı bütün alah ve mobilyası 
ile devren satılıktır talip 
olanlar Kestelli caddesinde 
153 Numarada Mustafa Gör-
gü'ne müracaat etsinler. 

Satılıktır 

19 NiSAN 

-KÖYÜMUID~ 

-
-9- YAZAN: Gönül Emre 

f Anadolunun vetiştirdiği her 
kadın avrı ayrı ~birer Fat

ma ana de2il midir? 
Kendi kendime: 

- Öyleyse, dedim, Rece· 
bin Hakkı var, Tanrı gül· 
dürmeyince öldürmiyor. 

Zeki köylü benim bu dü • 
şüacelerimi ıezmiş gibi de· 
vam etti: 

- Doğrusu inanılacak iş 
değildir emme,olmuş işte ve 
sözlerin kısacası beyim, Fat-

ma s.na ölmedi, bir buçuk 
sene yaıadı emme, yatakta 
kötürüm ve iki gözü kör ya-

şadı.. Hani yukarıda kafası 
parçalanmış demiştim ya, 
işte onun torundan okcak, 
zavallıcığın gözleri sönüver
miş .. 

Receb, acıklı hikayesini 
şöyle bitirdi: 

Fatma ana, ölmeden bir 
kaç gün önce köylülerine, 

- Öldüğüm zaman beni, 
düştüğüm kör uçurumun kar· 
şısına düıecek bir yere gö· 
mün. 

Demiş ve o gün bugündür 
uçurumun adı (kör uçurum) 
kalmış. 

Rüzgir, serin serin esiyor· 
du. Gözlerimi, sol ilerimiz
deki yüksek mezara, Fatma 

ananın mezarına çevirip dü · 
şünmeğe başladım. 

Birden Anadoluya bir ih • 
tilil bayrağı halinde geçen 
ve bütün memleketi etrafına 
toplayan Mustafa Kemalin, o 

karanlık ve karışık günler
deki yüksek fedakarlıklarını, 
ünlü kurtarıcılağını ve Fatma 
ana gibi candan yardımcıla
rını hatırladım. 

Kağnılar, uzun gıcırtılarile 
gözlerimin önünden g eçti ve 
bir daha anladım ki, Türk 

kadını, Türk erkeği gibi her 
zamın ve her yerde,en müı· 

kil vaziyetlerde dahi mem· 
leket vazifesini ö1. yürekten 
duymuş ve açık alanla yaşa
mıştır. 

Anadolunun yetiştirdiği 
her kadın bir Fatma ana 
değil midir? 

Ruhumun derinliklerinden 
bir şiir okur gibi, bir şarkı 
söyler gibi Fatma ananın 
mezarına doğı u şunları hay· 
kırdım: 

- Fatma ana .. Sen haya· 
tını bu güzel yurd uğrunda 

feda ettin, kazancın büyük 
tür. 

Bu günü görmedin, vefa· 

sız gözlerinden daha vefasız 
olan ömrün buna müsaad.s 
etmedi.. Büyük ana.. R~hua 
sevinsin ki, seni unutmadık, 
sizleri unutmadık ve unutmı· 
yacağız. 

Ruzgar, deli deli esiyor ve 
karşımızdaki ağacın çeşidli 

iplikleri bir ayrılık mendili 
gibi sallanıyordu. 

Ônümüydeki genit ovaya 
bakıyordum. Güneı, ikindi 
çizgisini aşmış, akşama yak· 
laşıyordu. Recebe: 

- Gidelim mi? Dedim. 
- Sen bilirsin. 

Diye cevab verdi. Hani 
buradan aşağısını seyretmek 
güzel oluyor da .. 

Recebin hakkı vardı. Önü· 
müzde uzıyan ve ruha ka

ranlık veren manzara, ihmal 
edilecek gibi değildi. 

içli köylüye sordum: 

- Biraz daha kalırsak 
gideceğimiz yere geç kal· 
mayı:ı, değil mi? 

Receb, parmağile bir ya· 
maçta tüten dumanları gös· 
tererek: 

- Varacağımız köy, aha 
orasıdır. Konuşa konuıa git· 
sek, bir saatten fazla silr
mez .. Dedi. 

- O halde mesele yok. 
Birden, bir akşam fiirinin 

şu aatırlarını hatırladım ye 

Recebe okudum: 

Göğü sar•n kızıllık, 
Boyadı suyu kana .. 
Akşam rüzgarı ıhk 
Bir kanad çarptı bana 

- Nasıl, dedim, Recob? 

- Güzel, dedi. 

ilave ettim: 

- Fakat ovaya inince sen 
de banal bir tiirkü çağıra· 
caksın . 

- işte bu olmadı be. im .• 
Günün kızılhğı, yava7 ya

vaı soluyordu. Recebe: 

- Artık gidelim!. Dedim. 
Receb, "peki,, dedi amma, 

bir şeyler söylemek istediği
ni anlatır bir şekilde ense
sini kaşımağa başladı. Sor· 
dum: 

- Bir diyeeeğin var gali
ba Recep? 

Güldü ve: 
- Fatma ananın mezarına. 

uğrayalım, diyecektim; biz de 
ieettir de. 

( Arkası var) 

Elhamra 
idaresinde MilJi Kütüphane 

Tel. 
2573 

sineması 

BUGÜN Geçen hafta takdim ettiğimiz 
(Mihracenin Gözdesi) filminin son kısmı 

!' A Y YI~ R E sineması TE\~~?N = 
~ BUGÜN dünyanın en güzel filmi ~ 
t(Marinellakm mucidi büyük musiki üstadı)t 

= Tino Rossi = 
t( Hakiki bir zafer güneşi daha yarattı >+ .. .. 

GERi KUPER'in amansız rakibi RANDOLF 
SKOT - Dişi Tarzanın DOROTI LAMUR -
Yıldızların yıldızı IREN DÜN'ün birleştiği 

IZMIRDE İLK DEFA 

KARA ALTIN 

Avrupa tohumu demek damızlık ve her 
zaman taze ve cins demektir. Okuduğu· 
nuz Meram tahum mağazasının ilanları rek
lam değil bir hakikattır. Damızlık seb
ze ve çiçek ve meyvasız ağaç tohumlarını 
Meram tohum mağazasından tedarik ediniz. Mevsimin en parlak şaheseri 

HiND MEZARI 
Battan başa TÜRKÇE SÖZLÜ 

Eski ve yeni Türk musikili harikalar şaheseri 

Ayrıca: FOKS JURNAL 

~y AKAN BUSELER>+ 
f( Dünyanın en güzel filmi tt 
~ Ayrıca: Paramunt jurnal a 
f( Ve Renkli MIKI )t 

Seanslar: 1-3-5-7-9 da 

Kültürparkı yeşillendiren lngiliz çim tohu· En büyük iki yıldızın çevirdiği en güzel film 
mu topt~a ve perakend~ ve Raygıtas, La-

1 
"ŞARL BOAYE - MARLEN DITRIH 

vegras çım tohumu yedı sene dayanır. Park Baştan başa renkli 
ve hususi bahçeler için şayanı tavsiyedir. AIJ h B h l • 

Çiçek ve meyva ağaçlarında ve ıebze- a ın a çe erı 
lerde görülen püsörön :hastalıkları ilaçları 
taze olarak satılır. lzmir Hisar6nü 34 No. 

Renkli Miki, Türkçe fokı jurnal. 
• i buıtaclen iti.barea LALE aiaemua ... 



•• 
Olü Kocasına Sinema Per-
desinda Rastgelen Kadının 

Garip Durumu 
Monpurnaa'da bir ıinema- / 

da bir komedi göıteriliyordu. 
Bu esnada seyirciler arasın· 
da aci bir kadın sesi itidildi. 
Bu ses (Huan, Huan) diye 
bağırıyordu. Kadının bu hali 
de seyircilere bir gülme oldu. 
Kadın bağırıyor, hal gülüyor
du. Biran oldu ki kadın ye· 
rinden fırlaaı. Halkı yararak 
aahne kapısına hücüm etti. 
kapı kapalı olduğu için ala
bildiiine bağırıyor ve kapıyı 
aarsıyordu. (Açınız, açınız, 
açınız zira kıracağım !) di· 
yordu. 

Ahali kadının bu halindeki 
ciddiyeti anlamış ve telaşa 
düımüştü. Nihayet sinemanın 
ıııkları yakıldı, kadının kim 
olduğu görüldü. Kadın alına· 
rak sınema direktörlüğüne 
götürüldü. Burada bozuk bir 
Franıızca ile ıunları söyledi : 

- Bana Ana Roeles der· 
ler bir Jspanyol doktorunun 
karısıyım. Nasyonafist lspan· 
yadan kaçmazdan iki hafta 

Bugünkü ve 
dünkü sinema 

yıldızları 
Bugünün giizellık ölçüleri, 

ıinema yıldızlarıdır. Bugün, 
en güzel addedilen ıinema 

yıldızları, tahayyül ed'len en 
güzel tip demektir. Bir me· 
rakh tetkik etmiıS Ye bugün 
en ziyade beğenilen sinema 
yıldızlarının on sene evvel 
en fazla b~ğeoilen sinema 
yıldızlarına niıbetle hem da
ha uzun boylu, hem de daha 
ağır olduğunu meydana çı· 
karmııtar. Bu itibarla zevk
lerimiz uzuyor ve ağarlaııyor 
demektir. 

Avın zivası 
Güneşin ziyası kadar 

kuv retlidir 
Güneıe nisbetle ay ziyası· 

evvel evlendik. Kaçarken 
keyığımız devrildi. Denize 
döküldük, kocöm boğuldu. 
Ben kurtuldum. Ben buna 
bu suretle kani idim ki ... 
Fakat bu akşam sizin gös· 
terdiğiniz filmde kocamı gör· 
dnm. 

Bunun üzerine direktör 
filmde kadının kocasını gös· 
teren kısmı bir daha gös· 

tedi. Kadm direktörle bera· 
her perde üzerinde kocasını 
tekrar seyretti, direktöre bu 
bapta fazlaca tafsilat verdi. 

Bunun üzerine tahkikat 
ba~ladı. Anlaşıldı ki betbaht 
kadının oturduğu oturduğu 

sokakta kadının ondan dört 
ev ötede kocası da yedi ay· 
danberi oturuyormuş. Bu 

yedi ay içinde nasılsa birbi· 
rine rast gelmemişler. Çünkü 
kadın gcceeleri uyuyor ve 
gündüzleri çalış ıyormuş ko· 
cası ise geceleri çalışıp güz
düzleri uyuyormuş. 

Manastırda 
Türk arazisi nasıl 

tevzi edildi? 
Sabık Manashr vilayetinin 

ağrar memurunun Pıavda 

gazetesi muhabirine yaptığı 
beyanata göre bu vilayette 

kalan ve Yugoslavya devle· 
tine devrolunan yirmi üç bin 
hektar toprak muhacirlere, 

vatana gönüllü hizmet eden· 

)ere, yerliden toprağa muh· 
taç olanlara, mektep, kilise, 
askeri,' jandarma bahçelerile 
ba11 cemiyetlere tevzi edil· 
miştir. Tevzi dışında kalan 
ancak üç bin hektardır. 

..... . ......... ..,,.,.,.....,., ..... 
nm çok zayıf olduğunu sa
nırız. Halbuki ayın ziyası da 

güneıinki kadardır. Bu ha· 
kikat fotoelektrik metodile 
ıs bat edilmiştir. 

Cumhuriyet Kişesi 

c 11 ..... Sal 1 19 NiSAN 

lktisadi Vaziyeti' 
miz Hakkında 

Bedeli nakdi 
Nisan 28 duhul için elbise, postal 

paluka, bataniye ve sair teferrüat 
llatiyaanw ask eri numünesine mu· 
vafık yalınız Hasan Basri ve şeriki 
Mdı::ıet Cüiaylar fabrikasından ıs· 

marlama usulile temin edersiniz her 
halde ve mutlaka fabrikamıza uğra· 
manız kendi menfaatınızın iktiza· 
sındandır. 

efradına 

Neue Freie Presse gazete· 
sinden : 

Gazetenin Istanbul muha· 
biri Tilrkiyenin iktisadi vazi· 
yeti hakkında şunla.rı yazıyor: 

" Türkiyenin para politi· 
kası ve devlet finans durumu 
günden güne daha ziyade 
salah alametleri göstermek
tedir. Tedavüldeki kağıd 
ayni olmakla beraber Şubat 
ayında altın ve döviz mev· 
cudu bir milyon Türk lira· 
sandan fazla bir tezayüd gös· 
termektedir. Döviz teahhüd· 
leri 2. 8 milyon artmıştır. 

Muhtelif kliring heSllpların

da pek az değişiklik olmuş· 
tur. Bu hesapta 28 milyon 
lirahk bir teabhüd bakiyesi 
görünmektedir. Buna karşı 
diğer taraftan Alman Rayş· 
bankda 17 milyon liralık 
bir matlup vardır. Devlet 
varidatı, içinke bulunduğu· 
muz mali yılda bütçedeki 
18 milyon kadar aşmıştır. 
Bu sayede beş yıllık plao 
çerçevesi içinde bilhassa si
lahlanma içleri için devlet 
masraflarının arttırılacağı 

söyleniyor. 

ADRESE DİKKAT: lımir satış şubesi Alipaıa caddeıi ıar 
raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikaıı. 

~~~~~ı~~~~~A 

i DOKTOR İ 
1 Cild, Saç ~ea!l~.; ~!!!:!~ütoba11ısı 1 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 Her gün öğleden sonra 1 

Türkive ile Almanya arasın
daki iktisadi vaziyet 

l•l~~~~~:~~~~~· 

Sık sık değişen 
Berliner gazetesi yazıyor: 
Bu gazetede intişar eden 

iktisadi bir makalede Avus· 
turyanın Almanyaya ilhakı 
üzerine Almanyanın dış eko· 
nomi durumu için büyük sa· 
lah ve inkişaf imkanları zu• 
bur elliği kayd ve büyük 
Almanyanın yeni komşuları 

İtalya, Yugoslavya ve Maca· 
ristan ile olan iktisadi mü
nasebetleri tahlil edilmekte· 
dir. Ayni zamanda bu mev· 
zuda Romanya ve Türkiye
den de bahsedilerek Türkiye 
hakkında şöyle deniliyo: 

"Türkiye ile Almanya ara· 
sındeki son iktisadi müzake
reler kafi derecede malum· 
dur. iki memleket arasındaki 
kliring hesabından Alman· 
yanın borçlu bulunduğu fev
kalade yoksek bir mlkdana 
itfası lazım gelmiştir. O za· 
mandanberi her ay tedricen 
Alman borcu azalmıı, bunun
la beraber bugün gene mü· 
him bir bakiye kalmııtır. 
Avusturyaya karşı ise vaıi· 
yet tamamen aksi bir inkişaf 
arzetmiştir. Yeni Türkiyenin 
Avusturya dan mübayaatı 

Avusturyaya yaptığı satışlar· 
dan fazladır. Bu sebeple 
Türk milli banka!ında Avus 
!urya lehinde büyük mik· 
darda m~baliğ ( 3 şubat ni· 
hayetiDde 1,767 milyon Türk 
liralık bir para ) blokedir. 
Şimdi Avusturyanm Alman
yaya ilhakı üzerine bu he· 
sapta ve emtea mübadele
sinde bir muvazene husulü 
memuldür 11 

Kiralık Ev 

Hava şartlarını en hassas ve kafi 

şekilde tesbit eden LÜFFT = 
Hava markalı BAROMETRE 

DERECE, İGROMETRE 
ile en maruf fabrika mamulatı 

GözlOk ve camları 

S. FERİD 

eER~ 

~\!.ıj.[;;;~-.81 
Şifa Eczanesinde 

TOPTAN PERAKENDE 
r~~~~~~···~~~ 

Bayraklıda Mizan sokağın· n lsmaı·ı Hakkı Posmaz 
da (8) numaralı yedi odalı, U 
balkonlu bahçeli ve çok fe- n •• •• 
rahlı bir ey kiraya verile· i O L Ç U E V J 
cektir. Taliplerin Keçeciler· i Baskül, kantar, masa terazisi yeni ve her neYİ iilçl lı 
de (Sadullah efendi) soka- i tamiratı kabul edilir. 
ğında (22) n'1maralı gazozcu n Kolancılar (Eıki kasaplar) No. 27 

~S=a~li~h§luEs~ta~y~a~m~ü~ra=c~at~la~r~ı·~~ i iZ MIR: Telefon _ 27 46 

Mücell • d çıraiı \!io._._ __ _,__,_ .. _D'ikk;t-' 
aranıvor 

Mücellid işlerinde kulla· 
nılmak üzere üç çocuk la· 
zımdır. isteklilerin Odunpa· 
zarında küçük Demir hanın· 
da Ahmed Nail basımevine 
müracaat etmeleri. 

Bayanlara 1'1üjde: 
Bu ıeneain envai modelleri 

yazlık panama ipek haıır •• 
sair ıapkaları · 150 kuruta 
meıhur Universal ııpka fab
rikatörü Bay Abbaı Azer 

hayatı ucuzlatmak inkilibında 

• bir hizmet etmek için bu,Un· 
den itibaren satııa baılamııbr 
bu fırsatı kaçırmayınız alma· 

sanız dahi bir defa görln&ı. 
Balcılar 191 T. 3811 

1 
Haşaratla Mücadele Zaman!'~ 
Geçen sene bütün İzmir· 

lilerin takdirhrini kazanan 
" Whiz ,, markalı meıhur 
Amerikan filidi ile bu sene 
yeni ve çok kuvvetli bir 
formülle çıkan "Fayda,, ve 
emsali ilaçları taze ve mü
essir naftalin ve pire toz-1 
larını, Ingiliz markalı kim
yevi gübreleri, bağlar için 
kara boya ve zaçyağı. 
Ağaçlarda, fidanlarda ve 
çikeklerle güllerdeki ballık 
vesair ha tarata öldüren .. ve 
Burnava Zaraat Enstitüsünün 
raporunu taşıyan " Kata· 
killa ,, tozlarını ucuz ve 
kesin fiatlerle mağazamızdan tedarik edebilirsiniz. 

9 rakamını istismar etmek istiyenlerin mağazamızla biç 
alikası yoktur. • 
Baıka yerde de ıübemiz yoktur. LiUfen yukarıdaki fır· 

') 
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1 Kıymetli tayyarecimiz Bn. 
( Sabiha Gökçen bugün ıa· 
i bahleyin tayyaresile Anka· 
1 raya gitmiştir. 
~ Kahraman kızımız uçma-

- h 
1 

dan evvel tayyareci arkadaş· 
!arı tarafından hararetle teş· 
yi edilmiştir. 

• 

1 

1 

;· B. Hakkı Verel 
1 l 

• s 

[ 

lı 
1 

1 

Sinop saylavı bay Hakkı 
Veral dün sabah İzmir va· 
puruyle Istanbuldan gelmiş 
ve üz.üm kurumu erkanı ta
rafından karşılanmııhr. Ha· 
ber aldığımıza göre bay Hak· 
lu Veral Üzüm kurumu mü· 
dürlüğünü de yapacaktır. 

Z. Besim 
Yeni ihdas edilen Deniz· 

bank balıkçılık enstitüsü mü· 
dürlüğüne üzüm kurumu is· 
tihb1rat müdürü B. Zeynel 
Besim Sun tayin edilmiştir. 

Su tarifesi 
12 kuruşa tenzil edildi 

Su tarife komisyonu na· 
fia müdürünün riyasetinde 
içtima ederek yeni denenin 
ıu tarifesini gözden geçirmiş 
ve yeni tarifenin 12 kuruş 
olmasını muvafık bulmuştur. 

Komisyonun vardığı bu ne· 
ticeye Halkapınar ıu şirketi 
mümessili itiraz etmiştir. 
Komiıyonun kararı Anka· 

raya bildirilecek, tasdiki ha· 
linde tatbik edilecektir. 

Edvar Bivanko 
Beynelmilel öhreti haiz 

tango kralı Edvar Biyanko 
•e arkadaşları dün lzmir va· 
puriyle şehrimize gelmişler· 
dir. 

Şefkat pulları 
20 Nisanda başhyarak 30 

Nisana kadar mektup, kart 
ve telgraflara kanunun tayin 
ettiği nisbctte Çocuk Esir• 
geme kurumu ıefkat pulları 
yapıştırılacaktır. 

Yağmur tekrar 
başladı 

Yirmi dört saatteaberi yağ· 
mıyan yağmur tekrar başla· 
mıı ve yağmurlardan birçok 
yerlerde ekinler yatmıştır. 

Mülhakattan gelen haber· 
lere göre de her tarafta sağ· 
nak halinde yağmur ve dağ· 
lara da kar yağmakta oldu· 
ğu bildirilmektedir. 

Her verde et 
ucuzlıvacak 
Et fiatının ucuzlaması hak· 

kında Dahiliye Vekaletinden 
gelen bir tamimde: 

"lstanbulda et fiatının 
ucuzlatılması için birçok ted· 
birler alındığı halde civar 
vilayetlerde et fiatlerindeki 
yükseklik yüzünden celeple
rin kasaplık hayvanlarını da· 
ima o vilayetlere götürüp 
sattıkları, bunun için birlik· 
ler teşkiline kat'i zaruret 
bulunduğu, Ticaret Odası 
ile belediyelerin bu hususta 
müşterek bir rapor hazırla
maları, vilayet vasıtasile Ve· 
kilete gönderm ~Jeri" bildi· 
rilmiştir.• 

( Halkm Sul) 

Kudüste kanlı hadiseler 
Çarpışmada elli kişi öldü. Sokaklarda ve 

Kahvelerde lbombalar patlıyor 
Kudüs, 18 (A.A) - Paskalya güuü burada kanlı hadiseler cereyan etmiştir. Kanlı bir 

çarpışma esnasında elli kişi ölmüştür. Akşam Küdusun Yahudi mahallesinde bir bomba 
patlamış ve bir ilıtiyar ölmüştür. 

Hayfada bir A'rap kahvehanesinde de bir bomba pathyarak müşterilerden birini öldür· 
müş ve yoldan geçen sek:z kişi yaralamıştı. 

•• 
Filistine Uç Bin Yadudi Gidivor 

Roma 19 (Radyo) - Basarabyadan Filistine gidecek olan üç bin beş yüz Yadudi için 
yer bazırlanmışhr. 

Af yon Müstahsillerine Kolavlık 
Istanbul (Hususi) - Uyuşturucu maddeler iohisarı bu sene afyon müstahsillerine yeni 

kolaylıklar göstermeği kararlaştırmıştır. Afyon alma müddeti ağustos ayına kadar uza· 
tılmıştır. 

Bu müddet zarfında bir kilodan eksik olmamak üzere ziraat bankaları şubelerine afyon 
teslim edeceklere, afyo11 bedelinin yüzde ıeksenine yakın bir avaas verilecektir. 

Bir milvon ile yarım milyon çarpışacak 
Roma 18 (Radyo) - Çinden gelen haberlere göre orada :zamanımızın en müthiş muha

rebesi hazırlanmaktadır. Çinliler cenubi Şantugta bir milyon kişilik bir kuvvetle yarım mil· 
yon japon askerinin ileri hareketini durdurmağa karar vermişlerdir. Japonlar ise silahlan· 
ma bakımından üstünlükleri sayesinde Çinlileri sayı fazlalıklarına rağmen yenebilecekleri 
ümidini muhafaza ediyorlar. .. ' 

Uçe Avrılan ispanyada Vazivet 
Saragos 19 (Radyo) - Franko kuvvetleri Akdeniz sahillerinin bir kıscnını işgal etmiş· 

lerdir. ispanya üç kısma ayrılmıştır. 1 - Frankocu ispanya, 2 - Katalonya, 3 - Cüm· 
huriyetçilerdir. Franko kuvvetleri mütemadiyen her cephede ilerlemektedirler. Cümhuriyet· 
çilerden iki tabur daha teslim olmu,tur. 

Romanyava Alman Nüfuzu 
Paris (Radyo) - Romanyada tevkif edilen demir muhafızlar reisi yüzbaşı Godriand ve 

diğer 200 arkadaşı Alman nasyonal - sosyalizmine benzer bir rejim kurmak ve memleketi 
Alman nüfuzu altına sokmak için aylardan beri çalışıyorlardı. Bu tehlikeye karşı koymak 
içindir ki kral diktatörlük tesisine mecbur kalmıştır. Şimdi tehlikeli unsurlar tevkif edildi· 
ğinden bütün zafer unsurları hükumdarın elinde toplanmıştır. 

B. A. Menderes: Beledive Kuvvetli bir 
manyetik 

hadise 

Türkspor kurumu ikinci 
reisi Aydın saylavı B. Ad· 
nan Menderes bugün Ay· 
dından şehrimize gelecek ve 
yarin First Viyana - lzmir 
müsabakalarını seyredecek, 
öbür gün Aokaraya gidecek· 
tir. 

Fuarda 
Faalivet 

Fuar afiş ve broşürleri 
tevzi edilmeğe başlamıştır. 

Bu ıeneki Fuarda Manisa 
pavyonunun tadil edilmesi 
ve burada Manisanın muh· 
telif mahsullerinin bütün 
zenginliği ile teşhiri karar· 
laştırılmıştır. 

Denizbank umum müdür· 
lüğü büyük bir pavyon inşa 
ettirecek ve burada deniz
ciliğimizin bütün varlığını 
gösterecektir. Haber aldığı· 
mıza göre bu pavyonda 
Türk deniz kahramanlarına 
aid büyük kıtada muhtelif 
tablolar bulundurulacaktır. 

Fuar günlerinde Mısırdan 

kalabalık bir türist grubu 
gelecek. Isviçre hükumeti, 
devlet trenlerinde fuarımız 
için tenzilat yaptı. 

Haklı bir 
şikayet 

Yeni yapılan Konak iske· 
lesinin alt katında yolculara 
mahsus hela olmadığmdan 

şikayet ediliyor alakadarların 
ehemmiyetle nazarı dikkat
lerini celbederiz. 

Hissesi 
Gümrük gelirinden ayrılan 

yüzde on belediye hisseleri· 
nin üçüncü üç aylık kısmı· 
mn belediyeler bankası tara· 
fından lzmir belediyesine 
45985 lira gönderilmiştir. 

8. Müfid 
lstanbula ~itti 

lk tisad Vekaleti Limanlar 
U. Müdü, ü B. Müiid dün 
Anafarta vapurile Mersinden 
şehrimize gelmiştir. Bugün 
lzmir vapurile Istanbula gi· 
decektir. 

•• 
Polis 
Teşkilatında 

Emniyet iş?eri genel direk· 
törlüğü evvelce 50 kazada 
teşkil edilmiş olan polis teş · 
kilitına yeniden 30 kaza 
ilavesine karar vermiştir. 

---oo---
7000 Çuval 
Şeker 

Dün ltalyan bandıralı ize· 
vo vapurile Tiryesteden lima
nımıza 7000 çuval şeker g e· 
tirilmiştir. ---·· ----------

Hulôsi Gür 
Bergamada bulunan vila

yet jandarma komutanı bin· 
başı B. Hulu~i Gür şehrimi· 
ze dönmüştür. 

Londra - Çok kuvvetli 
bir manyetik hadise Ameri· 
kada, Kanadada ve büyük 
Britanyada mühim meteoro· 
jik teşettütleri mucib olmuş· 
tur. lngilterede bu teşettüt· 
ler gece yarısına doğru his· 
solunmuş ve pusula ibreleri 
mühim ayrılıklar kaydetmiş 
ve elektro • manyetik cere· 
yanlar telefon zillerini hare· 
kete getirmiş ve bütün mu· 
haberatı inkıtaa uğratmıştır. __ ._. .. , _ _. __ 

• 
istediği zaman 
yağmur yağdı-

ran Amerikalı . 
Bir tuhaflık olarak Ame-

rikan gazeteleri yazıyorlar: 
Hatfild namında biı Ame· 

rilralı, istediği yerde ve is· 
tediği zaman yağmur husule 
getirebilmekte imiş. Bu zatın, 
hususta başvurduğu vasıtalar 
şunlardır : 
Yağmur yağdırılacak mın· 

takada birkaç tane ahşab 
kule inşa etmek. Bu kule· 
lerden her birinin üzerine 
madeni bir hazine konmak ta 
ve bu hazinelerin içine, an· 
cak M. Hatfild'in malumu 
olan kimyevi bir madde ko
nulmakta imiş. bir, iki gün 
sonra yağan yağmuru, dindi
rebilene aşkolsun, diyor A • 
merikan gazeteleri. 
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Atatürkün neşredilmemiş de
ğerli hatıraları 

Atinaika gazetesi yazıyor: 
"Kemalin hatırat.,, başlığı 

altında şunları yazmaktadır: 
Ulus gazetesi Mustafa Ke· 

malin, yeni bir hatırasını neş· 
retmittir. 

Prof. Afet'in, kaleminden 
çıkan bu yazıda, Atatürk'üo 
1907 de siyasi mülteci olarak 
Atinada geçirdiği hayattan 
bahsetmektedir. Kemal Ati· 
nadan gizli olarak Selaniğe 
çıkmış ve o devirde Selinik 
merkez kumandam olan Te· 
kirdağ saylatı cemal'in yar· 
dımiyle muvaffak olmuştur. 

Bn. Afet, bu yazısında jön· 
tilrk karakterinin mühim bazı 
noktalarını aydınlatmakta ve 
1908 kıyamının başlıca amil
lerinden olan Atatilrkiin ha· 

yatının gizli noktalarını mey· 
dana koymaktadır: 

Kamal Atatürk'ün Atiaada 
da yaşadığı hatıratından an• 
)aşılmaktadır. 

Atatürk'ün memleketimizi 
sevmiş olduğu muhakkaktır. 
Bugün, birbirine daha ziyade 
yakınlaşmış bulunan iki mil· 
Jetin dostluğu, o miıafirlik 
hatıratını daha fula canlan· 
dırmıştır. 

İstanbuldan yazılıyor: Bal· 
kan matbuat ve ihtiıat kong· 
releri Yıldızda toplanmışhr • 
Yunan heyetinin reisi B. Se· 
feriadis bir söylev vererek 
riyaseti B. Yunus Nadiye 
bırakmıştır. Bundan sonra 
nutuklar söylenmiı ve encll· 
menler seçilmiştir. 

~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~--

Sivri Sinek İşinde Kat'i Mü-
cadele İsti voruz 

Bir haf tadan beri devam 
eden sürekli yağmurlardan 

sonra şehrin birçok yerleri 
tekrar sularla doldu Güzel
yalıdaki arsa ve bataklıklar 

göl haline aldı bu yerler 
ııvrısınegıo yuvaları oldu. 
Şimdiye kadar belediye teş· 
kilatına dahil bulunan Karşı· 
kaya sivrisinek işi devlet 
teşkilatına alındı ve beledi· 
ye üzerinden Karşıyaka siv· 
risinek işini atmış bulunu· 
yor. 

En mfthim nokta lzmirin 
bir sayfiyesi olan Güzelyalı 
cihetidir. Bu mıntaka ihmal 
ediliyor bu mıntakada oturan 
beş bine yakın halk sivrisi· 
nek zamanı yaklaştı diye 
endişe atmtştır. 

Bu pis sinekler her aen~ 

birçok vatandaşlarımıza sıt· 

ma mikrobu aşılamaktadırlar. 
Sivrisinek mücadelesi de· 
vamlı ve neticeli bir şekilde 
maalesef yapılmıyor. Djier 
senelere nisbeten bu sene 
fazla yağmur yağdığından 

Güzelyah mıntakasınıo ek· 
seri yeri karasuluk, ufak 

gölcükler içinde kalmııtır •• 
bu yerler ileride sivrisinek 
menbaı olacaktır. 

Belediyemizden kat'i mli· 
cadele istiyoruz. Yalnız ma • 
zot dökme~Je İf bitmez. E· 
sash tedbirler ve bu suların 
kurutulması ve lağımlar açıl· 
ması liztmdır. ________ ..... _______ _ 

Şehir Meclisi 
Şehir Meclisi, dün öğle· 

den sonra Belediye reisi Dr. 
Behçet Uzıun reisliği de 
toplanmış, muhtelif mesele· 
lerle karşiyaka suyu için 
meclis azasından altısının im· 
zasile verilen bir takriri ko· 
nuşmuştur. -·-
Dünvaııın 

En Yüksek Ağact Ve . 
En Hızlı Hayvanı 
Dünyanın en yüksek ağacı 

Ökaliptüstür. Cenubi Avus· 
turalyada bu ağaç 1 SO mel· 
reye kadar yükselmektedir . 
Dünyanın en sür'atli hayvanı 
ise Szilanüs Paradoksüs adlı 
arıdır. Saatte 2500 kilometre 
kateder. Volüsel isimli sinek 
de saatte 2000 kilometre 
katedebilmektdedir . 

•••• .... wıım•••••••• 

Stratosfer ta· 
bakasında 2a
rib bir hadise 
Tayyarecilik alemi, stratos

fer denilen ve on bin ile 25 
bin metre arasındaki yük· 
sekliklerde1 : uçabilmek için 
mühim tecrübelerle meşgul· 
dür. Bu gibi uçuşlarda tec
rübe sahibi olmuş pilotlara 
göre, bu mıntakalarda uçan 
tayyarelerin arkasında gayet 
kesif bulutlar peyda olmakta 
imiş Bu hadisenin sebebini 
şimdiye kadar hiçbir alim 
izah edememiştir. 

Tavvarecilerin 
~.Jaruz Bulundukları 

~Tehlikeler 
Havada pek fazla yükıek• 

lere çıkmak tehlikel dir. 
Çünkü vücudun kanı, harici 
alemde kendisine kifi gele· 
bilecek hava tazyikini bula· 
mayınca dışarı fı. kırır. 

Fazla yükseklere çıkan 
tayyarecilerin korktukJarı bir 
tehlike de soğuktur. Bu gi· 
bi ahvalde kafalarına dal· 
gıçların giydikleri gibi bir 
başlık giyerler. Elbiseleri de 
kimilen kauçuktandır. 

lskoçvada 
Museviler 
Barınamaz 
Dünyanın en hasis insan

lar1 olarak lskoçyahları göı· 
terirler. lskoçyah o kadar 
hesabi imiş ki şimdiye ka· 
dar lskoçyada hiç bir mu· 
sevi barınmamış. 

Radlro 
Uyku ilacı yerini tutar 

Uykusuzluktan şikayeti o· 
!anlara Fransız profesörü 
Brodier şu tavsiyede bulu· 
nuyor: 

- Yatak odamza bir rad· 
yo mahioesi koydurunuz ve 
ses ayarını hafifletiniz. O 
suretle ki radyodan size an· 
cak mu ıltı halinde ıes ak· 
setsin. Sanki müz'iç biriıi 
size bir kitap okuyormuş gi· 
bi olursunuz ve yavaş yavaş 
gözleriniz kapanır. 
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