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FİATI ( ıoo ) Para 
Abon•: beJ•li: Sene/iti (1) lira 

Sabih, Ne,rf1ct Amiri •• 
Batmubarıiri 

SıR~I SANLI 
fdarebane: fzmirde Birinci 

Beyler SokağıDd• 

(Hallin> Seei) Matbaasuda 
8asdmıştır 

Geçmlyen yazı srar! ıverU Dez 

KISA VE AÇIK 

BiR FRANSIZ GAZETESİ BAGIRIYOR: 
ı Menemen Modern Bir Şehir ı.~Belediye eisi 8. Behçet 

Yüksek Ruhu 
Artık Yalancılık Yeter Oluyor • • • Uz'un 

2 bin lirasını zelzeleden mu
tazarrrır olanlara ve müte
baki 8 bin Jiranında ıehir 
yollauaa sarfedilmcsitıi iıte· 
mek suretile büyük alicenap 
lak göstermiştir. 

_ _,,,,_ra ... ---

Daladiey hükümetinin kuvvetlendirilmesi lüzumunu hep bir 
•iııdan ileri süren Fransız gazeteleri "Fransız milletini ay
larca oyalıyao, Fransanın iç ve dış siyaaasını son derece 
zafa dfişüren Blum kabinesi ile "halk cephesi,, partisine 
güa geçtikçe artan bir şiddetle hücumda devam ediyorlar. 
Bu hususta en ileri giden "Le Jour,, gazetesi "artık siyahı 
beyaz, geceyi gündüz göstermeğe çalışan bu yalan oyalama 
Propagandasına bir son vererek millett>, bu aldatıcı 
•e uyutucu poletikanın yaptığı zararlar yüksek sesle anla· 
tılmal ı dır., diye feryadı basmıştır. Franaız iyan meclisi aza· 
ları da .seslerioi Fransız matbuatına uydurarak "Fransauın 
daha fazla şunun bunun nazariyelerine tecrübe tıahtası ol· 
ınağa tahammülü kalmamıştır,, idiye Bluma "artık dilinizi 
tutunuz, lütfen şurada buruda ötmekte devam etmeyiniz., 
ihtarında bulunmak mecburiyetinde kalmıştır. 

MENEMEN BELEDiYE REiSi VE BELEDiYE DAiRESi ..., 

Daladive 
Hükumetinin~~ 
ilk c aatı 

Bugün Fransızlar ümidlerini Daladiye kabinesine bağla
blış bulunuyorlar. Bunun da elde edeceği muvaffakiyet Lon· 
dra ziyaretinin plançosu meydana çıktıktan sonra anlaşılm ş 
olacaktır. 

SIRRI SANLI 

Gandi Hakkında Rivayetler 

Paris gazeteleri Londradan 
•larak neşrettikleri haberlere 
töre Gandi hakkında masa· 
J, benzi yen bir çok ıi ı .. yel
ler işae ettirilmesine b.ı~l.ı.n · 
lnışbr. Onun a: tık k .n<li 
kendisine emniyet ve itirna · 
dı kalmadığını ve y Ş•.)' .. C ğı 
tilolerin sayılı olduğuna :4air 
i'iiya kendisi tarafından söy· 
leneo sözler bir çok gazc te · 

lere ve H 'ndlilere rermaye 
olmuştur. Evvelce çıkarılan 

bu rivayetleri tt lnıp eden 
yeni şayialar ortaya a~ılmak· 
tadır. Bu yeoi şayialara göre 
ooun her z:ımandao fazla 
kuvvetli olduğu bir deri bir 
kemik kalao bu Hindli Şefin 
her vftkit sarsılmaz bir azim 
ve iradeye malik olduğu 

iddia olunmaktadır. 

18TER GUL iSTER AGLA 

Menemene kadar bir gezi 
yapan muharririmizin gördük
leri: 

Menem en kaza merkezi 
şu bir kaç yıl içinde büsbü· 
tüo modern bir şehir haline 
girmeğe yüz tutmuştur. 

Adliye işleri: 

Menemen adliyesinde hum· 
malı bir çalışmaya şahit ol· 
dum. Müddeiumumi bay İf· 
hamı Sancarın himmet ve 
gayretile bütün işler yoluna 
konulmuş ve halk arasıDda
da bu zatın faaliyeti şöhret 
bulmuştur. 

Belediye reisi B. İdris çok 
çahşıyor. Yokluk içinde var· 
Jık yaratmağa uğraşıyor. Bu 
aene yalnız 1200 metre kal· 
dmm yapılmış ve Menemenli 
vatandaşlarımıza su ihtiyaç· 
larını gidermek üzere huır 
Janan tesisat projesi müte· 
abhidine ihale olunmuştur. 
Su işi sona erdikten sonra 
şehrin ikinci derecede ihti
yaçlarından biri olan elekti
rik tesiaatınada yakında baş· 
lanacağı memnuniyetle öğre· 
nilmiştir. 

Ötedenberi beş senelik 
tarım kalkınması proğramına 
ithal edilip Ged z çayının 
iozib&t altına alınması karar· 
laşlmlan projenin tatbikine 
ve Menemen ovasına açılacak 
olan kanallerin tetkiki..e baş· 
Janm ş ve birkaç güodenbe. i 
Menemende buluoanl su mü· 
hendislerinin faaliyete geç· 
tiği görülmüştür. Kanallar 
bitirildiği zaman Menemfn 
ovası baştan başa sulanacak 
ve mısır gibi senede iki mah· 
sul alınacağı icio halkımız 

Okumak Fikrin Cilasıdır 
Bir arkadaşımız yazıp göndermiştir: 
"Gazetenin birinde ıu fıkrayı okudum : 
İki hırsız ve serseri gece yarısı yağlı bir müşteri bulmak üzere sözleşirler ve caddenin 

k,ranhk bir köşesine gizlenirler, gelen geçenleri tetkik ederler. V akıt epice ilerlemiştir. 
O gece bir iş beceremiyeceklerioi anlarlar ve meyuıaoe birbirlerinin yüzlerine bakarlar, 
t,ı:n bu sırada karşıdan bir şahıs belirir, dikkat ederler, üstü başı temiz ve kıyafeti olduk· 
ç, düzgün. Tamam derler, bir kısmet başgösterdi. Şahıs yaklaşır ve hizafarından geçer, 
tlebaşılığı yapın arkadaşı biç kımıldamaz ve homurdanarak söylenmeğe başlar. Arkadaşı 
•orar: 

- Haydi niye söylenip duruyorsun, herifi çevirelim der, elebaşı şu cevabı verir: 
- Boşver, yoluna gihin. 
- Neden? 
- Görmiyor musun, nafile ümidlenme, ondan bir şey almamıza imkan yoktur. 
Arkadaıı bu kurda teliıla sorar: 
- Tabanca mı taııyor? 
- Yok ulan daha fena, kolunda kitap taşıyor. Senin anlıyacağıa halın biri demektir. 
Ben bu fıkradan çok meyus oldum, demek okuyanlar ve koltuğunda kitap taşıyanlar 

tiiğürtler ve cebi delik insanlardır. Bundan anlaşılıyor ki paralı olanlar ve işi yolunda bu· 
l11nınlar okumıya önem vermezler. Çünki bu fıkradan ben bu manayı anladım, siz ne bu· 
)Urursunuz. 

Menemen müddeiumumisi 
iLHAMI SANÇAR 

surur içindedir. 

Sıtma mücadele işleri : 
Sıtma mücadelesine de ehem· 
miyetle devam edilmektedir. 

BunuDla beraber Menemenio 
umumi sağlık durumu çok 
iyi bir haldedir. 

Kaza kaymakamı biltün 
işlerine ilgi ile sarılmıştır. 

Mahalli asayiş çok yolunda· 
dır Jandarma kumandanı 

B. lb3an değerli ve çalışkan 
zabıta memurlarım ızdandır. 

Vücuda getirilen yeni bi· 
nal ar ve müess.:ler hakkın· 
dak\ itib alaııınıtı Pazartesi 
günü yazacağız. 

- Sonu 4 üncüde 
--~ ecas, 

Ciano Romaya 
Döndü 

Şehir m-;~lisinio dünkü iç·~ 
tirnamda 938 yılı masraf büt·~ 
çesi kıstnen kabıd edilmiş, 

kalan kısmı da Pazartesi 
günkü toplantıd~ müzakere 
edilecektir. 

Masraf büdçesi müzake
resine geçilirken meclis, be· 
lediyenin başında bulunduğu 
yedi sene içinde birçok iş
leri başaran ve bayatını şeh
re vakfeden belediye reisi 
Behçet Uza karşı güzel bir 
harekette bulunmuştur. 

Meclisin 22 azası tarafıo
dna verilen bir takrirde Beh· 
çet Uzun lzmir şehrine yap· 
tığı hizmetlere bir mukabele 
oJmak üzere 10 bin lira ik· 

Daladiye hükumetinin iı 
başına geldikten ıonra gös-
terdiği faaliyetten bahseden 
lngiliz gazeteleri yeni Fraa· 
sız Başvekilinin bir azimle 
işe başlamış olduğunu ve ilk 
ağızda kayde değer muvaf • 
fakiyetler göıterdiğini mlit-
tefikan bildiı iyorlar. B. Da
ladiye'nin bu muvıffakiyetli 

ramiye verilmesi teklif edil· işlerinin lngilterede memna-
miıti. Düakü içtimada Bay niyetle karşılandığı açıkça 
Behçet Uz bu ikramiyenin görülfiyor. 
~~~~~~~~~~~-c:::::~~~~~~~--~~~ 

Varolsun Kahraman 
Süvarilerimiz 

Roma 30 (Radyo)-Dün beynelmilel bioicil~k müsabak.asına 
elli süvari iştirak etmiş ve bunlardan sekizı muvaffakıyetle 

1 
ve hatasızca başarmıştır. Süvarilerden dördü ltalyan, 3 Ü 
Türk, biri Almandır, birinciliği ltalyan, ikinciliği Türk, üçOn-
cülüğü Alman kazanmıştır. 

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

Konak iskelesinin 
vacı da temin 

heli ihti
edildi 

Yeni yapılan ve modern bir şekilde lnuulan ~Konak va
pur iskelesinin alt kısmında heli olmam uı bazı vatandaılar 
tarafından şikayet ediliyordu, Biz de gazetemizin bir köı•
sinde halkımızın dileklerini ve ihtiyacını öne siirmüş, bir 
kaç satar yazı yazmıştık. 

iskelenin yukarı kısmındaki sifonlu ve çok güzel . bir su· 
rette yapılmış o'an gazinoya ait abdeshane, ihtiyacı olan 
yolculara da açılacağını ve bu suretle noksanlığı haber ve· 
rilen bu ihtiyaca da cevap verilmiş olduğunu memnuniyetle 
öğrendik. 

Roma 30 (Radyo) Ar· Cidden çok zarif olan bu bina mimarını yürekten alkıı-
d lar ve Denizbank Izmir şubesi direktörübÜ de, halkımıza 

8i%im diyeceğimiz şudur: Okumak fikrin cilası ve medeniyetin itilisıdır. 
d•n müstağni görenlerin haline ey okuyucu: 

~.~v~dlukbKlrah Zkog~nun b~- · böyle güzel bir iskele ve yazın bol ve temiz hava alması 
K d' .. b gununde u unma uzere ır · · "k 1 b' · h d. tf '" · · d t b 'k 

en ısını un· müddettenberi Tiranda bulu· ıçıot mkud' emdme. ır gazmo e ıye e ıgı ıçın can an e rı 

it 
. . ve a ı~ e erız. 

n ltal.ya Harıcıye Na~ırı U IJ IlT .. T nnnp lll'UllJN QI'QTilTD 
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slY::ET VE ADALETi ILEİ Doktorun ıuımtıar~1DUNY~~tER 
Türk Dünyasının En Yüce Hakanı Baş Dönmel.eri OLUYOR? 

HAYAT VE IAHRIMAILllLARI = 
Yazan: H. Türkekaı! 

-11- ••••• ı 
11:w~ytülmal emininin meşhur nutku, esirler hak-

kında adiltlne kararlar, ihtiyarlar, kadınlar 
ve çocuklar evlere yerleştirildi 

Kumandan arkadaşlarımın edelim, bu cihet lbenim se-
ıl1ledikleri de dofrudur, bu- lahiyetim dahilinde olmadı-
aUDla beraber içimizde en ğından onu bat kumandanı-
J•th balunaa ve büyük ami- mızın reylerine terk ediyo· 
rimiz Haçcaç hazretlerinin rum ve sözlerime son veri· 
itimat Ye tevecciihiinü ka· yorum. 
zaamıı olan '-eytlllmal emi· Beytulmal emininin bu uzun 
aiai hakem yapalım, onun, nutku mecliı tarafından sü· 
ertaya atacaiı fikri kabul rekli alkıılandı. Hepıi de 
eclelim •• hu mlnakaıamıza kabul ettiklerini ve bu su· 
ailaayet verelim. retle hareketin muvafık ola-

Her taraftan 11muvafık" cağını ileri sürdüler. Hemen 
ıeıleri iıitildi ve beytiUmal ertesi gün il faaliyete geçildi. 
emini •Y•i• kalktı, elli bet ihtiyarlar, kadınlar ve çocuk· 
Jqlanada ve beyazla karııık lar evlere yerleıtirildi. 
ıiyab ıalralla bulanan bu zat ihtiyaçları temin edildi. 
ıa hitabede~ halundu: Hintliler ölümlerini veya bat· 

- Ey evllt Arap, ka türlü feliketlerini dütü· 
iki ıaattaaberi burada dö- niirlerken, birdenbire böyle 

cllaea ve gittikçe alevlenen biç ummadıkları ve bayalle-
mllnalrapnııı dinledim, renç rine bile getirmedikleri ada-
•• dlra1etli emrimiıin bak- Jetle kırtılaşıaca fevkalide 
lnmda ılıterdiii teveccllh mlitehasııs oldular ve ken· 
•• lıaretle buraya çıktım. dilerini onuttular, böyle bir 
Aciıaae fikirlerimi dinlemek millete karşı durarak nasıl 
lltf&ade bulaaursanur, gerek canlarından ve mallarından 
•akaddeı diaimizia Ye gerek oldular diye &lenlerini bile 
Jlce ill11alıjıa icaplarına tenkide baıladılar. •J•na... her Yakit ve her Eyi ve dürDst hareketler 
Jtrdı adaletle hareket yer· her yerde doıt kaıandirir. 
leri•i .rmtl•rı•ı ellerinden (Arkaıı var) 
aldıjamz bu İnlaDllrln iıyaD ft:flltQ'!tiiW 1 m 

ıdea Ye lrarıı daran genç· 
Jırini ilclGrdllnllz ve onlara 
•iltahak olan cezalarını ver , 
tli•iı ba clofrudar. Fakat ço· 
lak çocuklar beni, huıuıile 
kamalarını aldtlrmefe veya 
onları esir ve kale gibi kul· 
laamıya tanri ruı olmaz. Ve 
ltaaa llakkınız yoktur. Benim 
81alerimi red buyurmaz ve 
kabul ederaeaiz onları ıllrDp 
çıkarmak ve kaleden kov· 
malr, '8tla Hindistanı vel-
veleye •• ıoara da bütün 
Hintlilerin Bıerimiıe saldır
malanaa meydan vermek 
demektir ki ba hareket mu
vafık oJmaA gerektir. O hal
de bu biçareler için buıaıi 
bazı mahalleler ayıralım, her· 
aileye nüfaıaaa ıare birer 
bllyllk Ye kllçllr ev verelim, 
onlara .Umiadea ıeldiji ka· 
dar ıefkat ve muavenet gös· 
tereJim, yiyecek, giyecek ve 
lçecekleriai temin edelim, 
Ye ba mahalleleri kuvvetli 

Fransızca 
Konuşalım 
Parlons Français 

YAZAN : Sırrı Sanlı 

"ıirçok 1eneler F ranıızca 
okuyup yazdıkları halde Fran· 
ıızea konaımajı bir tiirlil 
beceremiyen öğrenciler, genç· 
ler bu küçük kitapla bir ay 
ciddi ıurette ağra11rlaraa ba 
dili pek kolayhkla konatma· 
ja muvaffak olacaklardır. 
Bu kitap Fransızca öğren• 
mek istiyen herkeae çok fay-
dalı olacağı gibi Türkçemizi 
iSğrenmek iıtiyen her yaban· 
cıya da dilimizi kolaylıkla 
öğretebilecek çok sade bir 
tarzda yazılmııtır. TOrkçe 
ı6ılerin elden geldiği kadar 
öı Ttırkçeden yazılmaınıa 
ayrıca özenilmiıtir. 

Değeri yalnız (6) kuruıtur. 

EGE 
Taksi 

hir inzibat altında tutalım. 
Oadan aoara da gece, gün
diz ayanı?. bu:uııalım, naııl 
0111 Hint top ak!ı1nndan bu· 
ılln yarın bir hareket ve ta· 
arraz Joğ.ıc.ıktır, bunu kar- Tel. 3 2 7 o 
ıalamak için ytı biz ileri hare· 
klbmıza devam edelim veya
hut buıaıuu tahkim ederek 

En liikı son model takıi 
otomobil ve otobiis ihtiyecı · 
nııı GECE GÜNDÜZ derhal 

m&d.f.ıa mevkilerimizi tesbit temin eder. Necmettin 

Bat cl6nmelerı çok D?ub- • 
telif sebeplerden ileri gelir. 

Meseli yaıhlarda veyahut 
erken yaıta damar katılığı 
hastalığına dllçar olanlarda 
tansiyon yllkıekliği neticesi 
bat dönmeleri olur. Ve en 
ziyade görülen de budur. 
Tanııyon çokluğu dimağ 

devranında ibtilltı mucib o• 
lur. Ve bundan da derece
sine göre az ve yabud çok 
tiddetle baş dönmeleri gö· 
rüliir. 

Tabii bunun tedavisi tans-
yoou derhal iadirmeğe çalıı· 
maktan ibarettir. Perhiz tan• 
ıiyonu dlişürmek için iğneler, 
müıhil dahilen iyod milrek· 
kebata ve hafif mllsbiller bu· 
nun başhca ilAcıdır. 

Aksine olarak çokl kanıız 
olanlarda, tansyonu çok dil· 
ıük olanlarda da bat dönme· 
si olur. Bu gibilere de tedavi 
vasıtası vücudü ve kanı tak
viye edici tedabir tatbik et· 
mekten ibarettir. 

Bu iki esas sebebden ma· 
ada kulak hastalıklarında, 
mide hastalıklarında, bazı aıa· 
bi hastalıklarda da çok bat 
dönmeleri olur. Bu sebebe 
göre de tedavi tatbik edilir. 
Heı halde baş dönmeleri ge
rek şahsi ve gerekse uıvi 
olmak ilzere zaman zaman 
ço~ 1 ehemmiyet keabeden 
bir marazdır, ihmal edilme· 
melidir. ---··---
Partisiz 
idare Şekli 

Bulgar Basınından : 

Yüz Seneden Fazla 
Yaşı yan Çiçekler 
Herkes çiçeklerin ömrü· 

nOn pek kısa olduğunu ve 
ekseriıinin ancak bir mev· 
sim yatadığını zanneder. Fa
kat bilhassa çiçekler hakkın· 
daki tetkikatile metbur bir 
Fransız nebatat alimi, yüz 
sene yatıyan çiçeklerden bi-
r isi bugün Paris nebatat 
bahçesinde bulunan Hindis
tan Azalya'sıdır. Profesör 
Botren'e göre bu çiçek yüz 
tene evvel Hindistandan Pa· 
rise getir.lmit ve elli sene 
Parisin umumi bahçelerinden 
biriıinde kalmıştır. 1895 de 
Pariı nebatat babıesine nak· 
ledilmiıtir. 
Hindistanın Azalya'sı bu 

kadar yaıh olmHına rağmen 
eski letafetini ve çiçekleri· 
de kokularını tamamile mu
hafaza etmekte imit. 

On beş günde bir kere 
. r işanlandı, bir kere 

evlendi , 
Nevyorkun methur bir dan- ı

1 

söz grupuoa mensup olan bu 
kadın on bet günde üç ke· 
re nişanlanmıt ~ayrılmıı . Ni
hayet d6rdüncüsii ile evlen· 
mittir. Onun için evleniti bir 
bidiae olmuttur. 

Nina Picrson ismindeki 
bu dansöz, vaktile bir Fran· 
sız milyonerinin karısı imif, 
Ondan ayrılmıı ve ıon on 
beı glln içinde Oç kere ni· 
ıanlanmııtır. Fakat nihayeti 
Londrada, bir boraa acentHı 
ile evlenmittir. Hükumet proğramını ve 

buıünkll idare ıistemini tas· 
vip edea mebuslar, toplan
tılarına devam etmekte ve 
hükumete olan bağlılıklarını 

1 Sovyet otom o- · 
bil istihsalitı 

bildirmektedir. Bu toplantı- Sovyetler birliğindeki oto· 
larda ittihaz edilen kararlar· mobil fabrikaları, 1929 sene· 
da röze çarpan karakteris- sinde 1,702 otomobil çık1r-
tik b:r cihet yoktur. Devle- mıtb. 1937 seneai pillnçola-
te, millete ve krala ıadak at rına gebe, bu ıene içindeki 
ve partiıiz bir idare ıekli.. istihıalleri 100,000 otomobile 
itte bütün toplantılsrın, ga· vaklatmıştır. 

zet& ıütunlarına akseden l 1939d kt 
kararların, telgrafların ve eme ep 
propağanda neticelerinin ıi· İn1:aatı 
arı bundan ibarettir. 'ı' 

Hllkümetin organı olan 1938 Senesinde Sovyetler 
"Dnes" gazetesi, baıtan ba- Birliiinde 2,345 yeni mektep 
ıa bu itle meşguldiir. Diğer inta edilecek ve talebenin 
gaıeteler ise yalnız toplan· umumi mikdarı, geçen sene· 
tıları ve ittihaz edilen ka- ye nazaran 3,5 milyon fazla-
rarların büllıalarını havadiı siyle, 33,3 milyona çıkacak-
kabilinden vermekle iktifa ,t;::;..,,..**'""Cl" , 

Ned~ofrıar. T k Fransızca Ders 
u us es ere- I . 
sinin Tarihi stıyen 
Nüfus teskeresi uıulü zan· 

nolunduğu gibi pek eski 
değildir. Bu siıtem garbi 
Avrupada ancak on beşinci 
asrın ortalarına doğru kabull 

Her türlü yazı iıleri için, 
en zarlf elbise, nakı11 çama· 
tır, şıpkı, kundura, mobilya 
ve intıat modelleri için, Ro.· 
ben Katan klltüpbanesiae mü 
racaatı. 

ve tetbik edilmiıtir. 1 

•*~~~*~*****~· 
Jı A Y YA ı E sı11ması TE\~PN ~ 
tC BUGON 2 b&1nk film birden ~ 

Çaylak muvaffak 
olmuştur 

lzmirde diyebilirim ki üç nüfuılu bir ha· 
nede hemen hemen bir aıçı tedarik etmek 

Mektup adresi : Posta ku· 
tusu 158 
Mağaza : Esnaf ve Ahali 

Bankası karıııında Çukur 
Han k•pısında_ D. 15 

-- . -
; Sonata Krotzer ~ 
41&ETHOVENIN ilahi masikiıile bezenmit: 

biiyik aık veihtiras filmi .. 

lspanyol Çiçekleri H 
lıpaayolca sözll •e ıarkılı biyük operetM 

Ayrıca: Paramunt jurnal i 
Seuılar: Sonata Krotıer 2,30-5,30-
9 da lapanyol çiıekleri 4-7,30 da 

zarureti vardı. Bu hususu nazarı itibare ala· 
rak lokantamızdan evlere kadar çeşit ye
meklerimiıden mahiye yirmi lira mukabilia
de göndermeğe bundan üç ıene evvel baı
lamııtık bugüne kadar bizi takdir eden 
muhterem müıterilerimizi bir kat daha mem
nun etmek için teıkilibmızı artırdık gayemiz: 
Y alaız para kazanmak değil muhitte bir 
ihtiyaç olan yemekçiliği yükıeltmektir. 

, Eıki Siileymaa ba~akD lzmir 
Lokanta M. a lak 

lzmir halkına 
müjde! 

Bir ıeoedenberi kıpab bu
lunan Kemeraltında nezafe· 
tile meıbur Veysel hamamını 
açhm. En nefis takımlarla 
modern ve asri bir tekle 
koydum teırif buyuracak 
muhterem müıterilerimi mem- 1 
an ed iimi Yad ııluim. • 

30 NllAN 

- 17- YAZAN: G6niil Emre 

Halime tevze hükumet kona
iındaki bayraiı 2örünce bey
ninden vurulmuşa dönmüıtü 

Halime teyze dedijim te • 
miz yürekli Türk kadını o 
gün yatakta ağır haıta yat
tığı için düşmanın tehre na
ııl girdiğini, bükümete bay· 
ratını çektiğini görmemiı. 

Sözü uzatmıyahm, birkaç 
gün sonra iyileşip kalkınca 
hükumet konağının üzerin
deki givur bayrağını gör· 
müş ve beyninden vurulma· 
ş 1 dönmüt. 

Zati ihtiyar bir kadınmıt. 
Birden bu givur bayrağını 
parçalamak ister gibi öne 
atılmıı emme bunun mOm· 
künsüz olduğunu anlayınca 
kahrından iÖğsünü parçala· 
mağa baılamıı. Görenler 
(Halime teyze çıldırdı) de· 
miıler .. Neyse sözü uzatmı· 
yalım, o güa zavallı kadın· 
cağız akşama kadar hüogllr 
hüngür ığlamıı. 

Fakat ertesi gün göz yaı
larını silerek çartıya çıkmıf, 
olan parasile kırmııı-beyaz 
ibrişim almıt ve evine dö • 
nerek kendi kendine bir 
ıeyler işlemeğe baılamıı. 

Halime teyze itlediii ıeyi 
kimseye göstermiyor, kendi· 
keadine türkiiler çağırarak 

çalı~ıyormuı. 
Söıll uzatmıyalım gtioler· 

den bir giln, Halime teyze 
elindeki iti bitirmiı, katlayıp 
ıandıj•na kilitledikten ıonra 
komıularına bir mevliid okut
muı. Soranlara: "Dün akıam 
Mustafa Kemali rüyamda 
gördüm. Merak etmeyin, 
sizleri yakında kurtaraca • 
ğım, bunu biitün memleket· 
lilerine müjdele .. Dedi) di
yor ve mevlüdü bunun için 
okuttuğunu söylüyordu. 

Halime teyze glinlerce 
beklemit ve eskilerin dediği 
gibi "bekliyen derviı mura· 
dına ermit" yani tınlı as· 
kerlerimiz ( ... ) ye girmit· 
ler ve Fransızlar arabayı 
çekip cehennem olmutlır. 

lıte o glln Halime teyıe 
koltuğunda bir bohça ile 
( .•. ) ye ilk giren komuta· 
ııın atını tutmuş ve: 

- Oğul, ıana bir arma
ğanım var. 

Demiı ve bohçasındaki 
koca bayrağı çıkanp: 

Diye ıe•incinden atlama· 
ğa bıılamıı. 

Komutan bu bllyük Tllrk 
anasının bayrağı iıliyen ib· 
tiyar ellerini öpmllt ve bir 
suvari koıturarak Halime 
teyzenin bayrağını hlkimet 
konağına astırıvermiı. 

O glln bütiln halk, Hali· 
me teyzeyi (memlebetin ana· 
sı) diye kolları llzc!rinde ta
şım•t· 

Beklediğini gören Halime 
teyze o aktam sevincinden 
hastalanmıı ve baftaıma 
varmadan zavallıcık rahmeti 
rahmana kavutmuf. 

( ..• ) ye ilk gir€ n komu· 
tan, Halime teyze ölOnce 
hiikümet konağı 6zeriade 
dalgelanan güzel bayrağını 

muıika ile indirmiı, iptkli 
bir bohçaya sararak (Hali· 
me teyzenin hediyesidir) di· 
ye üzerine yazm!f ve bll7ik 
kurtarıcı Mustafa Kemale 
gönder mit. 

Gözlerim birdenbire ya· 
ıardı. Baktım, muhtarın ela 
göz pınarlarından birkaç 
damla yaı yanaklarını okıı· 
yarak göjıOne yuvarlaaıwer• 
di. 

Gaılerimi ocaja çevirelim 
ve dlltlinmeğe baıladım: 

T6rk kadını! Sen,en limit· 
ıiz gllalerinde bile oğlana, 
babana ve kocana bir tek 
kelime ile yarddaılanaa 111 • 
yenerek g&ia&ndekl derin 
imanını ıaramadın. 

TUrk kadını bllyllkıln •• 
Çiinki bllyllklükler yaratan 
evlidlar yetiıtiriyoraun. 

Muhtar, kendikendine ıöy
lenir gibi: 

- Tınrı rahmet eyliye .• 
bliyük insanmıı. Dedi. 

- (Büylk) s&zü, Halime 
teyzeyi anlatamaz, muhtar, 
dedim, o Türk kadınıdır it· 
te .. 

( Arkuı var) _ ..... _, __ 
1 Dünyanın En 

Uzun Yolu 

- Bu bayrağı kendi elim 
ile bugiin için itledim. Türk 
ordusunun bir gün gelip de 
bizleri kurtaraC1ğını biliyor· 
dum. Ne olur adağımı yeri
ne getir, bayrağımı hükumet 
konağının direğine çekiver. 
Dalgalandığını gözlerimle gö • 1 

1 

Dilnyanın uzun yolu Ame· 
rikadadır ve Nevyork ıeh· 
rinin 42 inci sokağıle 52 inci 
caddeainin bitiıik aoktaıın· 
dan baılar. Bu nokta mecud 
plika, tu cümleyi taıır: Lin
koln Sanfransiıko yolu 3384 
kilometredir. Bütün imtida· 
danca renişliği 20 metredir. 
Bu yol on iki bilkümeti ka
teder, reyim. 

-------m~ı~ .-.....--TiiiiiiiMiiıiiiiliiiili=...__.~MGmiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiii&iiiİİİıİİİİİİiiiiii 

lzmir vilayeti Veteriner Di
rektörlüğünden: 

Aygır deposunun arapçıdaki 200 ve ıebitlerdeki 235 dl· 
nllmlük çayırlıklarının yalnız biçtirilmeıi 27-4-938 glln&ndea 
itibaren 15 g~n mliddetle açık eksiltmeye konutulmaıhır. 
ihale günü 12-5 938 pertembe güniidllr. 

Taliplerin teraiti anlamak Ozere Veteriner Müdllrlllitln• 
ve ekıiltmeye ittirik etmek üzere 2490 ıayılı kanuna g6re 
depozito akçesi veya Banka mektubu veaair enakla birlikte 
ihale gilnll Villyet daimi encllmenine mlltacaatlan ilb 
oluaur. 27-28-29-30 369) 
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·Fransa hakkında 
Devli Mevl 

Komuyu hafazakar DaiJy 
Mail gazeteıi, başvekil B. 
Daladienin millete karşı ce· 
surane bir taahhütle işe gi • 
riştiğini, silib fabrikalarında 
yeniden ite baılanacağını 
bükümetin temin ettiğini bil
dirdiğini, bundan başka yeni 
hııvekilin patronlarla ame
leye müracaat ederek onlara 
milli menfaat uğrunda uh
delerine düıen vazifeleri ifa
ya davet ettiğini, başveki· 
lin nutkundan da anlaşılaca
ğı veçhile bu kriz uıJaşma 
yolu ile halledilmediği tak-

Ne Divor? 
dirde hükumetin şiddetli 
hareketlere tevessül etmek 
mecburiyetinde kalacağını ve 
Fransız dış poletikasının esa· 
sının dahili rejimleri ne ş~
kilde olursa olsun, her mem· 
leket ile devamlı bir sulh 
kurmak,, olduğuna nazaran 
Fransanın bu hususta lngil
tere tarafından tatbik edilen 
realist noktai nazara tama· 
miyle intibak etmiş olduğu· 
nu bildiriyor ve Fransa na
mına bu "kuvvetli adam,, ın 
uzun müddet iktidarda kal· 
masanı temenni ediyor. 

Times'e Göre Fransa 
Times gazetesi başvekil 

B. Daladienin istediği fev
kalade selihiyetin mebusan 
mecliıioden 12 muhalif reye 
mukabil 508 muvafık reyle 
geçmiş ve ayanda ittifak'• 
kabul edilmiş olmasını bü· 

yük bir !muvaffakiyet ta}ı· 
yor, bundan başka grevler 

iıindeki başarılarını da tak· 
dirle anarak sermaye ile 
nıesai arasında uzua zaman 
süren mücadelede akdetm'ş 
olduğu mütarekenin ekoııo· 
nıik kalkınmıya olduğu 1'a· 
dar memleketin emniyetine 
de kıymetli faydalar temin 
temin ettiğini, milli menfaat 
Damına tam bir anlaıma ve 

1 

Sırrını mezara 1 

götüren dişçi 
Son zamanlara kadar kra

lın diıciliğini yapan Truman 

isminde bir doktor ölmüş 
•e kalbinde en yakın dosu· 
na bile söylemediği bir sırrı 
da mezarına glStürmüştür. 

Doktorun sırrı, önceden 
keıif "Ve tah.nin ettiğini hava 
harplarına, tayyarelere karşı 
alınan bir tedbirdir. Bulduğu 
bir uıul ile tayyareleri ha· 
•ada imha edeceğini iddia 
eden doktor, bu müthiş keş· 
fia:n ne olduj'uou söy!~me· 
DJittir. 

vuımak istiyen bü· 

işbirliğine başJangtç teşkil 
edecek olan bu mütarekenin 
mali müşkilah hafifletebile
ceği gibi mevduat sahiple· 
rinio itimadını da arthraca· 

ğını ve harice akmış olan 
milli sermayenin geri gelme
sinde amil olacağını, daha 
bugünden memleket içinde 

itimadın artmakta olduğunun 
göze çarphğıoı ve eğer hü · 
kümet, barice akmış oJan 
milli sermayenin avdetini h .· 
miu suretiyle bu hareketi 
tarsin etmek işinde muvaf· 
fak olursa tatili müteakip 
mec!isin huzuruna daha kuv· 
vetli bir vaziyette çıkacagını 
bildiriyor. 

Vaktini 
Geçirmeden 

Bahçenize yeni bayat, seb· 
ze, hububat ve meyva mah· 

sullerinizi ber'!ketli ve meb· 
zul yetiştirmek istiyorsanız 
düoyaca meşhur 

Rus l1ı imye\·i 

Gübrelerini 
Bir an önce Gazi Bulva

rında (18)numarada A. Akım 

sar ve C. A. İkizler ticaret· 
hanesinden arayıp alınız. Ala
caklara son on beş gün için 

çok büyük bir tenzilat yapı-
lacaktır. 6-1 

tün vıtandaılara bu tertibin devamlı biletlerini Cümburiyet 
kişesinden almalarını tavsiye ederiz. 

ı~'!fa~~~ı~~~~~~ 

1 ~OKTUR 1 
Salıh Sonad ~ 

Cild, Saç ve •llhrevi hastalıklar müt•ha11111 1 
ikinci Beyler sokak No. 81 Her gün öğleden sonra ~ 

~~B 

C ftallaa S.11 ) 

izmir Vilaveti Muhasebei Hu- l 
susive Müdürlüğünden : 

Senei sabık 

Kira bedeli 

Lira Kr. 

48 -
725 -
85 -

250 -
145 -
150 -
140 -
25 -

175 -
60 -

Numarası 

2 
8 

27 
. 26 

31 
29 
25 
37 

Cinsi Bulenduğu yer 

Dükkan 1 inci Karaoıman ça. 
Kahvehane Şadırvanaltı. 
Mağaza ikinci belediye ça. 

" ,, 

" 
" 
" Mağaza 

Dükkan 

" " " 
" " " 
" " " 

Birinci belediye 11 

Acem hanı arkası 
Mezarhkbaşı. 

Keçeciler çarşısı 

" " il 

Bedeli nakdi 
Nisan 28 'duhul için elbise, postal 

paluka, bataı iye ve sair teferrüat 
ibti7acaam u l;cri numüneıine mu· 
nhk 7ahaız 1 Iasan Basri ve şeriki 

Mehmet GiUaylar fabrikasından ıs-

marlama uaulile temin edersiniz her 
halde ve mutlaka fabrikamıza uğra
manız kendi menfaatınıznı iktiza
sındandır. 

30 NiSAN 

efradına 

ADRESE DİKKAT: Izmir satış şubesi Alipaıa caddesi sar 

raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Biiyük levhaya dikkat 

alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikan 
f181131 ~Eil!IHl-:miiililliEW--WZBE __ _ 

150 -
25 -
65 -
48 -
25 -
30 -
40 -
40 -
40 -

2·4-6 
89 
79 

3 
5 
3 

32 
34 
36 
40 
42 
87 

" 
Oda 
Dükkan 

" 

Namazgah Sebil yanı 

" 
,, üstü 

Namazgahta 

" 

i
l o~:a•r;;~~i;h·Aıi 1 

KAMÇIOuLU · ı Cilt ve Tenasül JıastahkJarı ve 1 
1 elektrik tedavisi 

İzmir - Birinci beyler Sok~ğt No. : 55 Telefoıı : 3479 
E':IEUiEIEa!illl81!S3SW w:Ea::2?.---E~<iiDiı:ırll 

110 -
25 -
50 -
50 -
70 -
25 -_ 
10 -

210 -
140 -
75 -
29 -
50 -
25 -
40 -

160 -
45 -

115 -
117 -

1700 -
205 -
115 -

25 -
25 -
60 -
30 -

7 
178 

11 
48 
44 

25 50 
14 
33 
5 

349-1 
403 
264 
22 
12 
37 

109 
111 

3 
1 

5-7 
9 

11 
13 
15 

il 

it 

" 
" Ev 

Ev 
Dükkao 
Ev 
Dükkan 

it 

Oda 
Mağaza 

" 
" ,, 

" 
Keçecilerde. 
Tilkilikte. 
lrgatpazarı. 

Birinci Süleymaniye. 
Namazgahta. 

" 
KızJarağası hauıuda 

Yol bedesttninde. 

" il it 

11 Osmaniye caddesi 
,, Jkiçeşmelik c. 

Kahvehane 11 

Ev 
Ev " Kerşıyaka lktisad s. 

" 
" 

Dükkan 

Karşıyaka Celalbey s. 
Karşıyaka Bahriye s. 
Karşıyaka Kemalpaşa c. 

" " " " 
Han Kemer caddesi. 
Kahvehane ,, ,, 

iki dükkan ,, ,, 
Dükkan ,, ,, 

" " " 
" " " 
" " " 

İdarei hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsleri 
gösterilen akar muhtelif müddetlerle kiraya verilmek üzere 
'.26 4 938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık artır· 
maya çıkarılmııtır. 

Artırma şartlarını görmek ve okumak isti yenlerin her 
gün Muhasebei hususiye mildüryeti varidat kalemine ve 
kirasına talip olanların arhrmaya iıtirak etmek üere 
12·5 938 tarihine müsadif Perşembe günü sabah saat 10 da 
depozito makmuzlarile birlikte vilayet daimi encümenine 
müracaat etmeleri ilan olunur. (1368) 

• 

Temiz, Taze 

ilde , 
Korsa, Güzlük 
Ba ron1etre, l)erece 
l .. c'istik eşya 
-r·u valct ~eşitleri 

Sıhhi lcYc zın1 
Daima bulunur. Her yerd en 
ucuzdur. 

S. Ferid 

Şifa 
Eczanesi 

şunlardır: 

Hükümet Sırası 

Filbaşı Türk çamaşır çividi 6 aylık he
diyeleri geldi. Hediye kazanan numaralar 

9 137 159 181 408 84 144 161 400 411 87 150 
162 405 98 151 163 406 709 109 156 164 407 
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Adliyede 
Tavinler 
Seferihisar müddeiumumi 

i mua•İni Hakkı Emirdağ müd· 
dei umumiliğioe, Çiçek dağ 
müddeiumumi muavini Ziya 
Seferihisar müddeiumumiliği· 
ne, Salihli sorgu hakimi En
ver Seferihisar ıorgu hakim
liğine tayin edilmişlerdir. ---·---
Ateşspor 
Kulübü 

Dün akşam Ateş kulübü 
f evkalide olarak toplandı 
ve görülen lüzum üzerine 
idare heyeti yedi kişiye ib-

lii etti. Bu kulüb muhiti 
dahilinde dört yerde rökar 

açm•i• karar vermiştir.A~l

lan r6karlar lırefpaşa, De· 
;irmendail, asans5r üstü, 
yıpıcıoğlu mıntakalarındadır. 

idare heyetine seçilenf•r: 

baıkanlıia Haydar, umumi 
kltipliie Bübter Meriçli,vez

nedarhğa Bürlun Ineirman, 

umum1 kaptanhia Belii Ki· 

riıkin, r6karlar müdürlüğüne 

Sami Tulun, azalıia Oıman 
Ôztültın, azalıia Feridun 
Eraerim. 

•• 
Dolaplıkuyu 
Muzik Kolu 
Geçen Çarıamba akşamı 

Tayyare ıiaemasında kıymetli 

Ye ıevimli bestekArımız Hay

ri Y eDiilln 'ün idaresinde C. 
H. P. Dolaplıkuyu muzik 

kelunua elde ettiği çok par
Jak muvaffakiyet ve zafer
den ıonra bu değerli ve san
atkir çocuklarımızın izmir 
HalkeJinde de bazı konser-

ler 't'eıeceklerioi sevinçle 
haber aldık. 

Cezaevi 
Müdürü 

lzmir cezaevi müdürü lb· 
rahim Hekimoğluna bir ay 

mezuniyet verilmiştir. lbra

him Hokimoilu meznoiyetin· 
den a-elinciye kadar müdü
riyete vekaleten Adliye teb-

lij'at müdürü B. Etem Elagöz 
bakacak tar. 

9 Mavısta 
Çıkıvor 

Birçok insaı:ların en çok 
tikiyet ettikleri bir nokta 
Yardır: çocuklarımız yıllarca 

Frangızca okudukları halde 

1 
en küçük bir mükaleme ve 
muhaverede bulunamıyorlar. 

' j işte bizim 9 Mayısta sah· 
~ lığa çıkaracağımız ve 6 ku· 
1 ruıa satacağımız (Fransızca 

i konuıalım) kitabı bu şika· 
ı yellerin ö:ıünü alacaktır. Ki-
t tap çıkmadan birçok okuyu· 
cularımız bunu (Halkın Sesi) 
matbaasından aramağa baş· 
ladıklarından bu pratik kita· 

1 bın 9 Mayısta satılığa çıka· 
ı rılacağmı ilana lüzum gör· 
• ;ınk. 

I Rab Sul ) 

Korku ne 
' 

bir istatistik 
Budapeşte 29 (Radyö) - Son bir iıtatistii• nazaran Çin-Japon barbında 2,5 milyon 

insan ölmüştür. Bunun 1,5 milyonu Çinlidir. 

Jandarmalar verilen emri dinlemezse 
Ankara 29 (Hususi) - Jandarmanın mülki vazifeleri arasında bulunan eşkiya takibi, 

hapishaneleri muhafaza, mevkuf ve sevk işleri esnasında bir suç işlemesi veya verilen emri 
dinlememesi halinde hakkında yapılacak takibatın memurini muhakemat kanununa a-öre 
yapılıp yapılmıyacağının tefsirine dair mllzekkere meclise gönderilmiştir. 

In2iliz - Fransız Görüşmeleri 

3Q Nli.AM 

Kırşehir ve Y ozı?ad felaketze
delerine iane listesi 

Norveç konsolosu Aotuvan ı 
lsordens 1 O, Haskiya Amato 
10, Sabri ve oğlu Selahed
din Sakarcı 5, Mühendis il· 
yef 10, Jozef N. Benmayor 
biraderleri 10, Isa Levi mah· 
dumları 5, H. Filipuci Reji
yo 10, Lüvi:ı G. Lkher Mor· 
den 2, jo,,ef F. Gomel 2, 
onbaşı oğlu Mehmet Cevdet 
ve şürekası 100, Ferruh 
Caymaz 1, ipekçi Salih 1, 
Süleyman Eryüksel tütüncü 
3, Jozef ve Jak Gabay 5, 

Londra 30 (Radyo) - logiliz-Fransız görüşmeleri dün de devam etmi~tir. 
keti alakadar eden milli müdafaa meseleleri gözden geçirilmiştir. 

Yorgancılar esnafından 5, 
Dr. Fnhri Işık 5, Dr. Celil 

Iki memle- Yarkın 1, Dr. Hasan Yusuf 

Rafael Kunya 2, Barki A· 
mado 3, Marko Sarda 1, 
izzet 2, Yusuf 3, Berber 
Yusuf 1, M. Mikalef ve Şii· 
rekası 30, Hüsoü R. Atec• 
ve A. Mikalef :20, Lafon Y• 
Mahdumu 30, Kemal Haracçı 
10, lsmail 2, Kumirci, Elbi· 
seci ve Mantocu esnafının 
verdikleri 172,50, Bahri 'fi 

Tevfik Fazlı 5, Ali Ihsan ve 
Tahsin Necipoğlu 30, J. Ji
ras 10, Bir zat tarafından 5, 
bir zat tarafından 1, lsmail 
Deniz 1, Kahramanlar bek
çisi Kamil Beşelioğlu 5, Ça • 
dırcı ve tenteci Yuda Çaves 
ve oğulları 5, Yunan konso
los vekilliğinden 10, Şamh 
Şükrü ve Biraderleri Nafiz 
ve mehmet 100. Bunun ne olacak? 

lstanbuJ, 29 (Hususi) - Adanada müessif bir hadise oldu, Birinci orta okul yedinci sı
nıftan talebe Nejat ilk derste kimya öjretmeni bayan B:nıeti ekmek bıçağiyle ağır suret
te yaraladı. Sebep talebenin bu dersten kırık not almasıdır. Cani talebe tevkif edilmiştir. 
Hadise nefretle karşılanmışhr. 

Çin Japon Tayvareleri Çarpıştılar 

Ahıır Levi 1, Rü~tti Saat• 

Başkan 3, Dr. lsmMil Ziya 2, 
Kazım Namıağa oğlu 10, 
Ç. J. Jiro ve şürekası 200, 
Fimik incir şirketi 100,Türk 
ecza deposu Danon 25, logi
liz general konsolosun kızı 

ve oğu 12,54, Strugo Kuis
pin 10, Bornova halkının ve· 
rip beledive reis vekili Et
hem elile 200, öz Ödemişli 
Hüsnü ve eşi Leman ve Fah-

Hankov, 29 (Rodyo) - Otuz Dokuz Japon tayyaresi, Hanyan deniz üsaü ile Lisank istasi ri 22, Halilbey okulu öğren-
yonunu bombardıman etmişlerdir. Hanyan deniz llssüude bin bahriyeli ve Lisank istasyo- cileri 6,35, lbrabim Hilmi ve 

man S, Anadolu inkişaf tica
ret şirketi 50, Neş'et Naşit 2, 
Ayşe Besler 1, Umdal Deniz 
ecentahğı 25, Galip Suner S, 
Keçecilerde Şekerci Basri 
Güresu 1, Sabri Şeker oğul
ları 25, Aziz Şenink 5, Bar· 
ber İbrahim Kurt, eşi ve ço· 
cuğu 3 Kasım bekit 2, 
Türk Sanayi ve ticaret şir· 
keti 100, Aşçı Klizım ve 
Servet 20, Mayer Arditti 10, 

nuoda da on sivil ölmüştür· Hüseyin Avni 15, Y afe bira-
Bombardıman esnasmda havalanan kırk Çin tayyaresi, Japon tayyarelerile hava muhare· derleri 10, Niga Uzunkol 1, 

besine tutuşmuşlar ve bunlardan onunu düşürmüşlerdiı.I Ahmet ve Asım Uz 10, ız. 
Çin tay.)·arelerioden üçü düşmüş, pilotlardan ikisi para~ütle inmeğe muvaffak olmuştur. mir kantarcılar tartı Emniyet 

Hava muharebesi çok şiddetli cereyan etmiştir. birliği 10, Kardıçah lbrahim 

Amerikada sıcak dalgasından ölenler var b. 100, Avner Borsacıoğlu5, 
Mehmet ve Hüseyin Özen· 
soy 1, M. Leyin 2, Paterson 
ve Şürekası 25, Halit bey 
okulu löğrencileri 509 krı, 
Şamuel Bencuya 10, Sala· 
bettin ve Ertugrul Sait Zih· 
ne ve Davit Asaporta 10, 
Saatcı Bernar Zaharof 2, 
Aorik Alioti 20, Piyer Ali· 
oti 5, Endiistriel Türk Ano• 
nim şirketi 100, lzmir ibra· 
caat şirketi 50, Buca birinci 
okulu öğrencileri 15, Kemer· 
altı caddesi esoaf'arı 4295 
krş, Yorgancı Mustafa ve 
Süleyman 1 O. 

Hakkı Türegün ve şürekaıı 
Nevyork 29 (Radyo) - Amerikada bilhaHa Nevyork, Vaşington, Şikago ve Kaliforni· 100, Notrikai Nesim 3,90, 

yada görülmemiş derecede sıcaklar başlamıştır. Sıcaklardan yirmirmi kişi ölmüştür. Dere- Kahveci Servet 2, Dr. Rifat 
ce sıfır üstünde 40 dır. Halim Pala 5, Hilmi ve Mi· 

Zelzele Mıntakasında Dün iki Zelzele Oldu tat Akça kardaşlar 10, Yan~ 
Kırşehir 30 (Hususi) - iskan umum müdürlüğünün riyasetindeki komisyon ,ehrimize 

to F. Azari 1,50, Şimoil 

gelmiş ve yeni kurulacak köylerin yerlerinin tesbitine başlamıştır. 
K1rıehir 30 (Hususi) - Yirmi dört saat içinde yeniden iki zelzele 

iki zelzele gürliltü ile başJamııtır. Çok tükür zayiat olmamıştır. 

Alazaraki oğlu Refail 5, Mar
ko Alazaraki 2, Abdullah 

hissedilmiştir. Her Ömer Midillili 25, Hıfzı Me· 

--------------00••"00 --------------
Başvekilimiz 

Dönüyor 
Atina 30 (Huıusi) - Bu· 

gün öğleyin Türkiye BaşYe
kili OeJAI Bayarla M. Metak
s11 yemeği beraber yimişler· 
dir. Celil Bayar akşam Se· 
liniie bereket edecektir. 

•• .... 

Kısa Şehir 
Haberleri 

Tam sınıflı okullarda ya· 
pıldıiı gibi köy okullarında 
da yeni yazı esasları tatbik 
edilecektir. 

§ Bu yıl fuarda bir de 
Kültür pavyonu açılacaktır. 
Bu pavyonu o fevkalade gü · 
zel olmasına karar verilmiştir. 

§ Cumaovasının Güner 
köyünden Hüsniyeye tecavüz 
eden Mehmed Akçay yaka
lanmı§tır. 

§ Romanyaya sokulacak 
ham pamuğun gümrük res· 
mine bir kilo için 8,75 leylik 
bir zam yapıldlğı Türkofise 
bildirilmiştir. 

§ Muğla ilktedrisat mü· 
fettişlerinden 8. Şevket, iz· 
mir ilktedrisat müfettişliğine 
nakil ve tayin olu!lmuştur. 

§ Cumaovası nahiyesinin 
Güner köyünde Mehmet Ak· 
çay; ayni köyden lbrahim 
k111 9 yaşında Hüsniyeyi 
kandırarak kirletmiştir. 

§ Karşıyaka belediye te
mizlik hanında arabacı Ça· 
vuş, lbrabim kızı 45 yaşın· 
da ayşeyi döverek dişini kır· 
mışhr. 

Hava Yolları 
Tarifesi 

Ha Ya yolJarı nakliyat ta· 
rifesi vekiller heyetince tas· 
dik edilmiıtir. 

Yeni tarifeye göre Anka· 
ra • bmir arası için 32, 
Ankara - Adana 30, Is tan· 
tanbul - Adana 35 (Ankara 
üzerinden), Ankara • lzmir 
33, lzmir - Adana 34 lira 
alınacaktır. 

Tarifenin muaddel seki
zinci maddesine göre biray 
zarfında muteber olmak Ü· 

zere gidiş ve dönüş biletle
rinden yüzde 30 tenzilat ya
pılacak, bu tenzilatın besa· 
bında sigorta bedeli hariç 
tutulacaktır. 

Dünvada 
Hıristiyanların adedi 
İslamlardan daha çok 

İddiaya nazaran dünya se
kenesi içinde en kesif nü· 
fuslu Haristiyanlardır. ikinci 
olarak Hind Mecusileri gel
mektedir. Üçüncü olarak 
Müslümanlar gelmekte imiş· 
ler. 

Elektrik 
Santralleri 
1938 senesi zarfında, ge· 

çen seneye nazaran iki misJi 
f azlasiyle, Sovyetler birliğin
de yeni elektrik santralleri 
inşaatına ve balen inşa edil
mekte olan santrallerin biti· 
rilmesi işine 1.018.000 000 
ruble tahsis olunmuştur. 

fYumurtakadar 
Tolu'. Düştü 

Istanbul, 29 (Hususi) -
Kayseri merkez kazasına ta· 
bi Himmet dede nahiyesin· 
de on dakika süren bir to• 
lu yağmıştır. 

Yumurta ceıametiode to-
lu düşmüştür. Nahiyedeki bi
naların camlan ve kiremit· 
leri kamilen kırılmıştır. 

Fransanın 
Umumi borcu 

Fransanın umumi borcu 
600 milyar kadardır. Her 
yeni doğan Fransız, tabii bir 
İcab olarak 12 ·13 bin frank 
nisbetinde borçlanmaktadır. 

Maamafih Fransanıe nüfusu 
artmadığından borcu da art~ 
mıyor demektir. 

Sabun 
Ron1 alılar Devrinde de 

~1evcud İdi 
ilk sabunu kimlerin kul· 

Jandığl anlaşdm1ş değildir. 
Romalı PJin temizlik busu· 
sunda eski Golvaların kül ve 
içyaymı karıştırarak bir nevi 
sabun yapıp kullandıklarını 
eserlerinde haber veriyor. 

Hatta o zaman, saç boya-
smın bile mevcud olduğu, 
bazı genç kadınlarıo saçlarını 
sarıya boyadıkları ve bunun 
için Dermanyadan hususi bir 
boya sabunu getirttikleri ya-
zılıdır. Hatta Pompei harabe· 
lerinde de mükemmel bir sa
bun imalathanesi meydana 
çıkarılmıştır. iddiaya göre sa· 
bun, ~ ismi de eski latiocede 
mevcut Sapo kelimt!sioden 
alınmış imiş. 

nemenlioğlu 5, Jak Topuz 2, 
Ernest Topuz 1, Çekoslo
vakya konsolosu 10, P. Fılneı 
ve şürekisı 30, Yuda Kara· 
su 10, 

Tedavüldeki 
paramız 

Ao kara 29 ( Hususi ) 
Türkiyede her sahada inkişaf 
vardır. 

Bugün tedavüldeki para 
186,630,457 liradır E 

---· .. ···-·--
3 Mayıs Ulusal 

~ayramı 
Roma 30 (Radyo) - Hit· 

lerin Romaya geleceği 3 Ma· 
yıs günü Ulusal bayram ola· 
rak kabul edilmiştir. 

Burnava Bele 
dive reisi öldü 

Uzun zamandanberi rahat· 
sız bulunan Burnava beledi· 
ye reisi Fehmi müptela o!
duğu hastahktao kurtulamı-
yarak dün vefat etmiıtir. 

Bir Kaza 
Şoför En verin idaresindeki 

eJli numaralı otomobil Bucak 
mevkiine giderken imam 
köprüsü civarında yedi ya· 
şında Metine çarptırmıı ve 
çocuk ağır surette yaralan· 
mıştır. 

Şoför kazayı müteakip fi· 
rar etmiştir. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC>OO°°' 

Son Telgrafların Hulasası: 
~----~~--~···· ~~~----~---ı 
Dün lstanbulda kesif bir sis tabakasından vapurlar iıle-

memiş ve bir Yunan vapuru Beykoz rıhtımına çarpmıştır. 
§ lstanbul elektrik şirketi 9 yabancı memura yol ver· 

ıniştir 

§ Sovyet Rusya ispanyaya 500 Çine de 670 tayyare gön· 
dermiştir. 

§ Habeş imparatoru Negljs, Milletler Cemiyetine olan 
borcunu ödemiştir. 

§ Suriye parlamentosu Filistioin taksimini itiraz etmiştir· 
§ Türkiye • Mısır • Yunanistan arasında bir Akdeniz itilifı 

yapılacağı hakkındaki haberlerin asılsız olduğu bildiril· 
mektedir. 

§ Hataya gönderilenek matbuat telğraflarının keliı:nesinin 
sekiz kuruştan çekilmesi VekiHer Heyetince kararlaştırıl
mıştır. 

§ Son yağmurlardan ve karlarm erimesidden Frat nehri 
taşmıştır. Nehire yakın köylerin arazisi sular altında kal· 
mıştır. insan ve hayvanca zayiat yoktur. 

§ Bugün Samsunda saat ikiyi beş geçe birbirini mütea· 
kip ve on saniye devam eden iki sarsıntı hissedilmiştir • 
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