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Hatayda haydudlar 1ürk köylerini basıyorlar 
KISA VE AÇIK 

Düşündürücü Sözler 
Bu defa lstanbulda toplanan Balkan matbuat ve ekono· 

mi konseylerine iıtirak eden Rumen basın heyeti arasında 
bulunup vaktile Osmanlı imparatorluğu zamanın Ayan Mec
liıi izahlı yapan B. Nikola Basarya'nan Türk gazetecilerine 
•uku bulan beyanata, hakikaten üstünde saatlerce durmağa, 
derin derin düıünmeğe liyık sözleri ihtiva etmektedir. 

Balkan Matbuat Kongresi 
Dün Toplandı 

Bay Batarya diyor ki: 
"Bea, Türkiyede Oç devir gördüm. Istibdad, meırutiyet 

ve cümburiyet. 
Türkiye, bugfinkü idare ıeklile benliğini buldu. Evelce 

Türk hükumetine, Türk denilmezdi. Çüakü lisanı Türkçe 
değildi. 

Ttırkiyedc, evvelce Türk olmıyan unsurlar rahat yaşar, 
devletin müessisi olan Türklerse, her türlü sefalete maruz 
kahrl11rdı. 

fıte bu sözler cumhuriyet idaresinin" mükemmeliyeti ve 
Atatürkün yaptığı T6rk iakılibının büyüklüğünü gösteren 
en parlak deliJlerden sayılabilir. Evet eski devirlerde yalnız 
Türk unsuru ıerbeıt ticaret yapamaz, istediği şekilde para 
kazanamaz, refaha kavu,amazdı. O, daima ekalliyetlerin 
kazandığı milyoa!ara elde ettikleri bolluk ve saadete kar
şıdan bakardı. 

itle bunun içindir ki (Halkın Sesi) bugün Türkiyede tam 
mlnasile h6r, müstakil, bakim olan Türklerin ticaret ve 
ıabıi teıebbüste de bikim bir mevkide bulunmalarını ide· 
meji çıktıiı gündenberi kendine prensip edinmiş, ülkii bil
miıtir. 

, SIRRI SANLI 

lstanbu', 8 (Hususi) 
Balkan antanta matbuat 

konferansı dün Yıldız sara· 
yanda toplandı. 

Evvela Yuoan milli h ... yeti 
ikinci reisi Seferiyadis kür· 
süye çıkarak bir seneden 

beri Yunan heyetinin uhde· 
ıiude bulunan riyaseti bu 

günden itibaren Tiirk beye· 
tine devretmekle bir zevk ----------

Dünakşamki filim ve Askeri Bn. Sabiha'nın 
bandomuzun parlak konseri Kumandası 

Altında DBn gece Milli Kiitüpbane ı bay Galip Kiriıin idaresi 
ıinemasında Türkçe sö:ılü altındaki askeri bandomuz 
"Mihracenin Gözdesi,, fılmi· pek çok güzel havalar çal-
ain ıerefine halkımızın ar- mış ve bazı parçalar birkaç 
ıusu üzerine değerli şefleri defa tekrarlattm)mışhr. Ban· 

•• domuzun yüksek sanatı de-
Çe m ber IB VD vamla surette alkışlanmıştır. 

Bandomuz tarafından verilen 
Roma va konserde aşağıdaki parçalar 

G•d• çahnmışbr. 
1 1 VOr Sanatkarlarımızı gösterdik-

B. ÇEMBERLA YN 
Roma' 8 (Radyo) - Roma 

siyasi mebafilinde lngiliz 
Baıvekili Ç e 11berlaynın ya· 
kında Romayı ziyaret. ede· 
ceği teyid etmektedir. 

leri büyük kudret ve mu· 
vaffakiyetten dolayı öz yü
rekten kutlamayı borç bili
riz. 

Büyük muvaffakiyetle ça
lınan parçalardan bazılan: 

istiklal, Ouvertura·Leiehte 
Cavallerie, Valser ~ Reveri, 
Norma Kovertina, Ouvertu· 
ra·Makralovna, Anadolu milli 
türküsü, Sernat· lspanyol, Al· 
to Kamaret. 

Von Makenzen 
Roma 7 ( Radyo ) - Al· 

manyanın Roma sefaretine 
tayin edilmiş olan Von Ma· 
kenzenin bugünlerde otomo
bılle Romaya gelmesi bek· 
lenmektedir. 

18TER GUL iSTER AGLA 
Yalan 

Belgrad, (Hususi) - Türk 
Hava filosunun Balkan hü· 
kiimet merk< zlerini ziyaret 
edeceği haberi burada ehem· 
miyet ve sevinçle karşılan· 

mışhr. Bilhassa filo;a Ata
türk kızı Sabiha Gökçen'in 
kumanda etmesi keyfiyeti 
Yugoslav balkının alaka ve 
sevincini bir kat daha art
hrmaktadır. 

Türk paraşutçularının tay· 
yareden aplama manevraları· 
nı seyretmek için şimdiden 
halk arasında içli bir heye· 
can hükümfermadır. 

Yalancılık, bunun arkadaıı olan riyakirhk omuz, omuza yürüyorlar. Asrımızde bu iki 
menhus ahlak ve itiyad okadar çoğaldı ki ... 

Sivrisinek, sıtma ve firengi savaıı gibi yalancılıja ve riyakirlığ.ı karşıda seferber haline 
geçerek bütün varlığımızla mncadele açan çok yerinde bir hareket olur. 

- ~----

duyduğunu söyledikten son· 
ra Türk milli heyeti reısı 

Yunus Nadiyi riyaset kürsil · 
sünü işgale davet elti. 

Milletlerin dördüncü kuv · 
vet telakki ettikleri matbu· 
atın ehemmiyeti üzerinde 
tafsilita girişmeği zaid adde· 
derek Balkan matbuat birH· 
iinin her ~eyden evvel Bal· 
kan antanbnı tetkik ve tak· 
viyeye karar vermiş olduğunu 
yalnız bu vazifenin bile başlı 
başina bir kıymet ve ebem· 
miyette olduğnnu tebarüz 
ettirmiıtir. 

Bundan sonra siyasi tek· 
nik ve kültürel olmak üzere 
üç komisyon teşkil edilerek 
içtimaa nihayet verilmiştir. 

Yeni Sene 
Bütçesi 

Ankara\ 7 (Hususi)- Yeni 
sene bütçesi Meclisin umum' 
heyetinde Mayısan yirmi! ine 
doğru görüşülecektir. Bütçe 
encümeni, tetkiklerine Nisa· 
nıo on betinde baıhyacaktır. 

........ 1111111········ 

Adis-A babanın 
Nüfusu 

Adis ·Ahaba 7 (Radyo) -
Resmi bir istatistiğe göre 
Adis-Ababada 14 bin 585 
sivil ltalyan vardır. Bunla· 
rm 4 bin 380 i kadındır. 
Adis·Ababanın umumi nü· 

fusu yüz elli bin kişidir. 

•• 
Kral Karol 

Avereskoyu ziyaret etti 

-

Hangi çehreye baksanız riya maskesile örtülü olduğunu görürsünüz, hangi bahsi ve vak
ayı dinleseniz içine yalan girmiıtir. Saltnat devrindeki hükumet kaynaklarından fışkıran 
ı&zler hep yalandı. Şahsiyetler hakkında söylenen medhiyeler hep ynlan ve riya, yüzlere 
karıı yapılan iltifatlar yalan, "Seni seviyorum, her vakit sizi düşünüyorum, sizden başka 
samimi dostum yok, bilseniz size karşı ne kadar hürmet beslerim,, hitaplara yalan, karıla· 
rın kocalara karşı, kocaları karılarına karşı söyledikleri hep yalan, dubara, riyakarlık, men· Bükreş, 7 (Radyo) - Ktal 
faat. Eski ıairlerin yazdıkları kasideler yalan, nef'i dthşetli ve azametli, baki oynak, ne- Karol, hasta bulunan mare· 

Yeni Tefrikamız Timurlenk
ten Daha Heyecanlıdır 

Timurleak kadar heyecanla 
Timurlcnk kadar kahraman, 
Timurlenk kadar çok mace· 
ralı ve belki de bazı husus· 
larda ondan daha yüksek ve 
daha sağlam iradeli olan bu 

Türk hakam hakkında ta
rihlerde pek büyük stayiş· 

karace cümleler vardır. 

Meşhur Türk tarihi mu· 
harriri doktor Rıza Nur, 
Sultan Mahmudu Gaznevi 
hakkında şu sözl ri yazıyor: 

"Gazneli Mahmud Han. 
işte tarihlerin mcdb ede ede 
bitiremedikleri, uki kit •P · 
farda söylenen bütün masal · 
lar kahramanı bu zattır. 

Sevük Tekioliler devlerin 
en parlak yıldızi olan Gaze
ncli Mahmud, yeğitlik, zeka, 

aklıselim, doğruluk, merdlik 
gibi fıtri Türk basletlerinio 
hepsi kendisinde idi. Fevka· 
iade bahadir. cenk aleminde 
ve siyasetinde dahi idi, her 

nevi zafer için yüce ideal
lere malikti. Pek yüksek 
ruhlu bir Hakandı, edebiyatı, 
güzel san'atları, debdebeleri 
son derece ve mağrurane 

bir surette severdi . ., 

Gazneli Mahmut hakkın
da bütün tarihçiler "bu ulu 
türk hakanı kadar adaleti 
güden bir zat dünya yüzün
de görülmemiştir.,, Ojyorlar. 

Bu zatta Hindistanla uğ· 
raşmış, orada harikalar ya
ratmış, biltün Hind padişah· 
larile uğraımış ve hepsini 

1 
1 

kıhncına boyun eidirmif, 
diJle anlahlamıyacak kadar 
çok hazineleri, elmaılan Te 

- Arkası 4 linclde -- ..... 
Hariciye 
Vekilimiz 
İskenderiyede 

lstenbul 7 (H ... t) - .. 
sıra gitmekt • ola• llarici,. 
vekili bay Tenik Rlfll Aru 
bugtin Pireye mu•uallt tl
miı ve vapurda hararetle 
karşılanmııtır. 

Hariciye vekilimiz, Pirede 
Yunan baıvekili bay Metak· 
sas ile görilşmüıtür. 

Yunan başvekili hariciye 
vekilimize bir öğle ıiyafeti 
vermiştir. Akıam Pireden 
Iskeaderiyeye hareket et· 
miştir. 

-- KÖYÜ MÜI-IJE-; l 
OiNLEDiÜiM . 

~il<AVIL.J;U 
İkinci sayfamızda bugün tefrikaya başladığ,mız bu içli ve 

öılü eserin okunmasını öz yürekten tavsiye ederiz. 
Bu eserde en temiz ve yüksek milli duyğularımız (Ginlll· 

ova) nın kudretli san'at sazı ile terennüm edilmiştir. 

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR -----------------.... 
Haklı bir dilek 

Vezir ve Osman ağa sularınan tamiri dolayisile iki ay 
müddetle evlere akıtılmıyacağını haber alan halkımızdan 
bazıları telefonla matbaamıza aşağıdaki dileklerini bildir· 
mişlerdir: 

"Biz ötedenberi gayıikifi olan Vezir ve Osmanağa ıala• 
rıoın yeniden tamir ve sıhhi bir şekle sokulması ve yeai 
menbalar ilave edilerek sularımızın çoğaltılması huıuıuada 
belediya reisimizin himmetlerini sevinçle karııladık. Fak•t 
bazı mahalleler varki bu iki sudan başka sulan yoktur. 
Önümüz yazdır, belki de beş on gün ıonra hemen birden 
bire sıcaklara kavuşacagız, çünkü lzmirimizin iklimi b&yledir 
ve doğrudan doğruya soğuktan sıcağa geçildiği çok defa 
görülmüştür. iki ay gibi uzun müddet zarfında ıusuıluktaa 
halimiz ne o)ur? Belediyemizden yalvarıyoruz; bize bir çare 
bulsun, hiç olmaua bu gibi mahallelere çeımeler yapbraıa, 

HALKIN SESİ : Dün akşam sevinçle öğrendiğimize giSre 
belediyemiz su ihtiyacını göz önünde tutarak bazı mahalle· 
lere çeşme yaphrmaktadır. Fakat gene okuyucularımızın 

· anlattığına göre bu çeşmelerin arası pek çok mesafeli imiı 
bunun da bir çaresine bakılmasını çok yalvarıyorlar. dim açık meırep ve ıuh bir yalancı idiler. şal Avereskoyu evinde ziya· 

Ey aziz okuyucu, zaten dnnya da yalan, öyle ise sen de bu hallere: ret etmiıtir. ı 
Mareıal Avereskonun, teb· 
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Çocuk Sayfamıza ilave ııos Köyümüzde 
. ÇOCUKLARIMIZIN SAGLIGI : ısir zeka 
:Boimaca öksürüğü ve tadavisi cevap 

voklaması, buna bir 
verebilir misiniz? 

Dinlediiim Hikayeler 
1- YAZAN: Gönül Emre 

Bu hastalık, nöbet sureti
Je geJip yapışkan bir balgam 
ile nihayet bulan ve orasıra 
ıslık çalar veya horoz gibi 
ötercesine nefes aldıran bir 
öksürüktür. 

Bu da mikroplu ve başlarıoa 
geçici bir (hastalıktır. 

ilk altı aydan sonra her 
yaıta 2örülür; en ziyade 2-5 
yaılar arasında çok olur. 
Kendisi o kadar önemli ol· 
masa bile ciğer hastalığına 

sebebiyet vercl.iği için çok 
likkata ve sakınılmaga değer. 
Bu hastalık, bir hafta içiode 
belirir, önce hafif ve bayağı 
bir öksürük gibi başlıyarak 
gittikçe şiddetlenir. işte bu 
vakitte çabuk geçer, 6 · 8 
hafta kadar sürer. Bu basta· 
lık doğrudan doğruya geçer, 
eşya ile geçtigi azdır. 

Nasıl BakıJmalı ? 
Boğmacaya tutulan çocuk 

ayrı bir yere kaldırılmalıdır. 
Bir defa tutulan bir daha 

Çocuk yazıları : 

ı tutulmaz. 
~ Böyle hastnların teşi yok-

ken, açık havada, deniz lu
yılarında, bahçelerde ve kır
larda temiz havalı yerlerde 
gezdirilmeli ve eğer ateşi 

v rsa o vakit yatakta tutma· 
lıdır. 
Boğmacaya tutulan çocuk· 

lar sık, sık ve azar, azer 
yedirilmeli; çok yemek veri· 
lirse kusmalar görülür, en 
iyisi her öksürük nöbetinden 
sonra bir parça yemek yidi· 
rilmelidir. 

Kusma ve öksürme zaman· 
larıoda fazla önem vererek 
önüne tas tutmak ve saire 
gibi lüzumsuz şeyler nöbeti 
keseceği yerde uzatır. Çünkü 
bu gibi hareketler çocuğun 
sinirleri üzerinde tesir yapar. 
En güzeli çocuğu nöbet ha
linde kendi kendine bırak· 
malı ve işine karışmamalı· 
dır. Öksürür kten bir tehlike 
çıkması ihtimali yoktur. 

KIZILAY 
Demir parçalnının, kurşun 

yağmurlarının altında sanki 

dağlar çükmüş. 

Cehennem ateşlerile açılan 

kuyuların içinde ve dışında 

yaralı yatan erlerin çıkar

dıkları acı seslerin imdadına 

erlerin yaralarmı saran ve 
bizi birçok feliketlerden ko· 
ruyan Kııılayı unutmamalı· 
yız. 

Arkadaşlar yılda az bir 
para verip kızılaya üye olan 
her Türk vatanına karşı 
olan medenig borcunu yap-

koşan beyaz meleği andırır. mış demektir. 

Sanki ona kurşun işlemi· Kahramanlar okulu sınıf iV 
yormuş gibi dolaşıp Yurdu öğrencilerinden 195 No. 
uğrunda canını feda eden YAŞAR TOPÇU 

DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Tahtelbahir 
Birinci kordonda eski it

faiye kulesi karşısında meze-

lerinin bolluğu, içkilerin te
mizliği ve ucuzluğu ve bil
hassa ciğerleri yıkayan kör

fezin temiz ve sııf havası 
ile bütün lzmirin bildiği ve 

sevdiği bu gazino yeniden 
açılmıştır. Bir giden bir daha 
oradan ayrılamaz. 

EGE 

Taksi 
Tel. 3 2 7 o 

En lüks son model taksi 

otomobil ve otobüs ihtiyecı· 

nııı GECE GÜNDÜZ derhal 

temin eder. Necmettin 

lzmir inhisarlar 
lüğünden: 

Baş Müdür-

Alsancaktaki depolarımızda mevcut miktar, muhammen 
fiat ve teminatları aşağıda yazılı çul ve kınnaplar pazarlık· 
laS 1atılacaktır. 

isteklilerin 18/4/938 günü saat 15 te Baş müdüılüğümüz· 
deki komisyona gelmeleri ilan olunur. 
Miktarı Muhammen Teminatı 

Kilo Fiatı 

13881 
3385 
676 

5548 
23490 

K. 
10 

3 
6 

14 

Lira 
104 

7 
3 

58 
173 

K. 
11 
62 
04 
35 
12 

Kullanılmış kalın çul 
Iskarta çul ve kauaviça 

" f pi 
,, İnce kınnop 

(1113) 

Vaktile eyi kalpli bir ha
kan varmış, milletine ıyı 

bakar ve kimseyi incitmez· 
miş. . Bütün ulus da onu çok 
severmiş. Fakat bu eyi yü· 
rekli başk nı:ı baş veziri 
kinci ve fena yürekli bir 
adammış. 

Hakan onun işlerini bil· 
mediği için kendisine itimat 
beslermiş, memleketin ileri 

gelenlerinden bir zata bu ve-
zir kızmış ve fena yürekli 
bir adam olduğundan onu 
ölüm cezasına mahküaı et· 

tirmiş, bakana da nasılsa 

tasdik ettirmiş. Hakan vezi· 

rinin sözünü kırmamak için 
bu adam hakkındaki ölüm 
cezasını tasdik ettikten son· 

ra günlerce uyuyamamış, dü· 
şüamüş, nihayet vezirini ç11gır 

tarak ona şu sözleri söyle
miş: 

- Bu vatandaşın ölümü· 
nü tasdik ettiğimden 

dolnyı çok üzülüyorum, ayni 

zamanda de seni kırmak is· 
temiyorum, buna bir çare 
bul 

Vezir şu cevabı vermiş : 

- Peki Hakanım, iki ki· 
ğıd yazalım, birinde ''ölüm,, 
ötekinde ''kurtuluş,, olsun, 

ceza günü halkın önünde 
bu iki kağıdı maliliümun 

onune koyalım, hangisini 
alırsa ona göre hareket 
edelim 

Hakana bu çare iyi görün· 
müş ve hemen emir vermiş. 

Fena yürekli Vezir, kiğıd· 
lan hazırlamış, fakat ikisiae-

de "ölüm,, kelimesini yazmış, 
mahküm bangisiui çekse ge-

Satılıktır 
Avrupa tohumu demek 

damızlık ve her zaman taze 
ve ~ins demektir. Okuduğu
nuz Meram tıbum mağaza· 
sının ilanları reklam değil 
bir hakikattir. Damızlık seb· 
ze ve çiçek ve meyvasız ağaç 
tohumlarını Meram tohum 
mağazasından tedarik ediniz. 
Kültürparkı yeşillendiren in· 
giliz çim tohumu toptan ve 
perakende ve Raygıras, La
vegras çim tohumu yedi se
ne dayanır. Park ve hususi 
bahçeler için şayanı tavsiye· 
dir. 

Çiçek ve meyva ağaçla-
rmda ve sebzelerde görülen 
püsörön hastalıkları ilaçları 

kapalı kutulu içinde ve açık 
kimyevi gübreler ucuz ve 
taze olarak satılır. 

lzmir Hisarönü 34 No. Me· 
ram tohum mağazası 

Hüseyin Avni 

Elhamra el. 
2573 

* ***** **- *=**(, 

idaresinde Milli Kütüphane sineması 

BUGÜN Sinemacılık dünyasının vucuda 
getirdiği en muazzam Şark filmi 

«y AY Y!A R E sineması TE\i~~N =: 
t( BUGÜN 2 güzel film birden ~ 

tC ATEŞ M 
tt Meşhur Fransız artisti VICTOR 

FRANCEN'in nefis temsm 

Mihracenin Gözdesi ~ Mevgork damları altında 
Baştan başa 1 ÜRKÇE SÖZLÜ ~ 200 kız 25 artis tarafından temsil cdil-

Eski ve yeni Türk musikili harikalar şaheseri t( miş gençlik, neş'e ve güzellik kaynağı )+ 

Ayrıca: FOl{S JURNAl.J ~ Aynca: Paranıunt jurnal ~ 
SEANSLAR: 1-3-5-7-9 da başlar t( SEANSLAR: 2,30-5,50-9,10 Ateş )+ 

C t · 11 d ·ı· 1 +c 4,25-7,45 Nevyork )+ 
umar esı ve pazar e ı ave seansı var ·~~:r;~~~~~~~~~:W::J:W::J~IA 

ne ölümle karşılaşacak. Son· 
ra Vezir bu kararını iyi 
tanıdığı dostlarından birine 

anlatmış, oda bu çirkin işin 
önüne i{eçmek için hapisha· 

nedeki mahkuma Vezirin 
hareketini ve başının çare· 

sine bakmasını gizlice haber 

vermiş, zavallı adamcağız 

ertesi gün idam edilecekmiş, 

o gece sabaha kadar uyuma· 
mış, düşünmüş, pek çok 

sıkılmış, ölüm bu. Nihayet 
sabaha kadar uğraştıktan 

sonra bir çare bulmuş ve 
aklile kendisini bu dehşetli 

cezadan kurtarmış, balkın 
gözü önünde buluşunu tatbik 

ederek Hakanıo ve halkın 
takdirini kazanmış. Acaba 

nasıl bir çare bulmuş da bu 
dehşetli sonuçtan kurtulmuş? 

Her halde kağıdın birini 
çekmesi şarttır. 

---··---
Konser 
Dektor "Necati Kip,,e 

İşyar, okullu esnaf 
Her yaştan genç ihtiyar. 
Tıklım takhm her taraf; 
Gözlerin konseri var. 

Ellerinde filütler, 
Kemanlarla geldiler. 
Gün görmiyen insanlar 
Sahnede yü~seldiler. 

Daha ilk yay çekişte 

Kalbler heyecanlandı 
Çekilen her kirişte 
Ölü Mozar canlandı. 

Önce bir heykel gibi 
Soğuk, durgun çıkanlar 
Coşarak bir sel gibi 
içimize aktılar. 

Görmiyerek duyanla 
Görerek duymıyanın 
S~yrettik, heyecanla, 
İki türlü insanı. 

Ellerinde kemanlar, 
Filütlerlerle geldiler. 
Gün görmiyen insanlar 
Yükseltip yükseldiler. 
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25 - 3 - 938 
Ahsen Gürtin 

Kiralık Ev 
Bayraklıda Mizan sokağın

da (8) numaralı yedi odalı, 
balkonlu bahçeli ve çok fe
rahlı bir ev kiraya verile· 
cektir. Taliplerin Keçeciler
de (Sadullah efendi) soka
ğında (22) nıımarah gazozcu 
Salih ustaya müracatları. 

Şu gördüiün bizim Durmuş 
d vıdır. Tam 17 sene askerlık 
etmiş, birçok gurbet çiğnemiş 

Geçen yıl bütün tatilimi, 
iç Anadolunun yeşil pınarlı, 
serin rüzgarlı köyler in ~e ge
çirdim. Dört ay kadar süren 
bu uzun gezintilerimde, 105 
köy dolaştım. Bu yüzbeş 

köyde; genç, ihtiyar binlerce 
köylüden bir çok hikayeler 
dinledim ve bir çok şeyler 
öğrendim. 

Ben, çardak altla ı ında, 

ocak başlarında dinledığim 
bu heyecanlı ve acıklı hiki· 
yeleri; size elimden geldiği 

kadar köylü dili ile anlat
mağa çalışacağım. Şunu iti
raf edeyim ki, hikayeleri an· 
latan ihtiyar köylülerin; ko
nuşmalar arasında ıamau 

zaman eski günleri yaşıyor· 

larmış gibi heyecanlandıkla
rını gördükçe, ben de aynı 

heyecanı duyuyordum ... 

Bu yazılarımda, eski dere· 
beylik günlerinin yüz kızar· 
tıcı hayatını, kanlı bıçaklı 

eşkıyaların can yakıcı ma· 
ceralarıoı bütün ç1plaklıkla
rile okuyacaksınız. 

İll< köy yolunda: 
Sıcak bir gündü. Tökesle· 

mesini çok iyi bilen ahm, 
utanmasa yere seriliverecek: 
Yol amma da uzadı. Yanım
da ki genç köylüye seslen
dim: 

- Yahu Hüseyin, hani 
sen, bizim köy bir cıgara 
içimlik yerde, diyordun, ne 
o'.du? Hala görünürlerde biç 
bir köy yok ... 

Zeki köylü güldü ~e : 
- Beyim, dedi, sen cığara 

deyince hazırını anladın gali· 
bal .• Halbu ki benim dedi
ğim cığara başkadır. Hani. 
eskiden tütün keseleri vardı. 
işte onu çıkaracaksın. Buru· 
şuk bir kağıda tütünü gü· 
zelce saracaksın.. Kuşağın· 

dan taş çakmağı çekip ça
kacaksın almıyacak, çakacak· 
sın almıyaca~; nihayat fitil 
tutuşuverioce ciğaran yana· 
cak. Ondan sonra keyfli 
keyfli içip tükenesiye kadar 
da köye varacağız! .. 

Bu sefer ben güldüm : 
- Daha bir hayli yolu· 

muz var, desene!.. 
Hüseyin tasdik etti: 
- Aşağı yukarı öyle .. 
Baktım olacak gibi değil, 

Hüseyne dedim ki: 
- Nasılsa ikimiz de ciga· 

ra içmiyoruz. Bari bir köy 
Türküsü çağır da vakit geç· 

sin. 
Hüseyin: 
- Sesim güzel değildir 

emme bağırmasını iyi bilirim, 
dedi. 

- Canım, tek şu sıcakta 
uykum dağılsın da istediğin 

kadıır bağır! Dedim. Hüse-

) in, bir elini kulağına koydu 
ve yanık yaflık aşağıdaki 
türküyü Çl!ğırmağa başladı: 

"Bu dağın ardı gelmez, 
Yavuklum vardı gelmez, 
Yıllardır bekliyorum 
G .. .. k d 1 ' o zum arar ı ge mez ... " 

- Nasıl, dedi, beyim ho-
şuna gitti mi? .. 

- Gitmez olur mu Hüse· 
yin, dedim. Söyle allahı se
versen! ... 

Hüseyin, sesini temizle~ek 
için arka arkaya bir kaç de-

fa öksürdü. Ve gene kayala
rı çınlatmağa başladı: 

Dağlar dağladı beni, 
Gören ağladı beni, 
Zincirler bağlamazken 
Zülfün bağladı beni .. ,, 

Önümüzdeki dik yokuşu 
aşınca, köyün samanlıkları 

gözüktü .. 

Durmuş dayıyı din
lerken : 

Köye indik. Atlarımızı bağ· 
ladıktan sonra köy odasına 

gittim. Köylüler, ocağa ya-

kın sedirde bana yer verdi· 
ler. Kendilerine köyleri do
laşmağa çıktığımı, hoşuma 

gidecek hikaye ve türküleri 
toplayacağımı söyleyince çok 
sevindilu. Köyün genç muh· 
tarı bir ihtiyarı göstererek: 

- Beyim, dedi, şu gör· 
düğün bizim Durmuş dayı· 
dır. Tam ton yedi sene as· 

kerlik etmiş, birçok gurbet 
çiğnemiş, köyümüzde bütün 
olup biteni iyi bilenlerdendir. 

Ne soracaksanız, kendisinden 
sorun .. Aradığını bulanların 

sevincile gülümsedim: 

- Aferin muhtar, dedim, 
tanıştırdığına çok iyi ettin. 
Yalnız, benim soracağım bir 
şey yok. Durmuş dayı anlat· 
sın, biz dinliyelim. 

Durmuş dayı, kızarır gibi 
oldu ve: 

- Siz şehirden geliyorsu
nuz, dedi, önce siz bize bil
diklerinizi anlatın. Sırası ge· 
lince biz de bir iki lakırdı 

ederiz elbet. 
(Arkası var) 

Kabadayı, 1 
İzmirde ilk defa EALE sinemasında 

Yel esiyor .. Kasırgalar kapuyor... Atlar 

şahlanıyor ... Durunuz .. Çünkü : Yüksel 
KO DON 

ve 
rakıları 

Gürinmiyen Suvari 
Geliyor 

Dünyanın en eyi rakılanndandır komenİn· 30 
de rakı yoktur muhayyer olarak veriliyor, 1 
yeni yapmış o~duğumuz son sistem teşkilatlar 

kısım hepsi birden 
VE 

ve 33 senelik tecrübeli ustalar tarafından 
yapılıyor. KASADA YI, ve KORDON 
Rakıları Halis üzüm ve çeşme anasonundan 
yapılıyor. 

Renkli Miki, Türkçe foks jurnal. 

Hepsi bugün LALE ıinemaıunda 
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Tuzu Bulan 
Türklerdir 

Yavrularım, 
Eski atalarımız bHiyorsu· 

ııuz ki şimdiki gibi şehirler, 
kasabalar ve köyler olmadığı 
İçin dağlarda meyvesi, hava-

1 
ıı, suyu bol yerlerde yaşarlar 
te daha geniş bir öıgenlik 
İçinde bulunurlardı. 
Onların uğraştıkları hep 

topraklar, taşlardı. 
ilk insanlardan güz~I man

ıarah, geniş bir mağarada 
Yaşıyan bir aile vardı. Bu 
ailenin iki oğlu ve üç kızı 
bulunuyordu • 

Baba, çok anlayışlı ve çok 
akıllı bir Türktü. Çocukları· 
Ilı eyi terbiye etmişti, en 
büyük oğlu Tarımla uğraşı· 
Yor, yeri kazarak uraya buğ
day, arpa, darı dikiyor, ha
ziran sonlarında ürünlerini 
tophyor, babasının düşünüp . 
bulduğu iki yuvarlak taş 
ırasında buğdayları eziyor, 
Un yapıyor, sonra annesi de 
gene babanm yaptığı bir fu. 
runda onu pişiriyor ve bu 
suretle ge~iniyoı lardı. 

Bir gün baba çocuklarını 
ve karısını yanına aldı o ya· 
lcınlarda bulunan bir tepenin 
altındaki yeşil çamlar altına 
ıabraya gittiler. Bir iki saat 
İçinde birkaç tavşan, keklik 
•e bıldırcın avladılar, gene 
anne bir ateş yaktı, kuşları 
pembe, pembe kızarttı, sof
raya dizdi, baba önce ye · 
aıeğe elini sürdü, bir bıldır· 
cın aldı, tam ağzına götüre
ceği sırada yere düşürdü, 
Türk adetinde et lokmasını 
Yere düıürmek çok günahtı, 
baba hemen yerden bhdır· 
cını kaph, ete bulaşan beyaz 
tozları silkmedi, günahını 
hafifletmek için onu üzerin
deki tozlarla yedi. 

Fakat o neya, et le başka 
ve şimdiye kadar tatmadığı 
ve bilmediği bir lezzet vardı. 
Hemen karısına döndü ve 
ıu sözleri söyledi: 

- Şia-diki yediğim bıldir · 
cin biraz önce yere düşmüş· 
tü, onu yerden af<lım, top· 
raklarını silkmeden yedim, 

~ belki tanri benim suçumu 
bağışlar dedim. Fakat bilsen 
ile tatlı, ne lezzetli idi. Ka
rısı: 

- Öyle ise biz de o top· 
rağa banahm yiyelim, zaten 
kar gibi beyazdır. Dedi. Ba· 
ba büyük oğluna emretti: 

- Oğlum - elile beş on 
adım ötede bulunan beyaz 
bir toprak yığınını işaret 
ederek - şu toprak çok temiz 
bir yığına benziyor, git ondan 
bir avuç getir. 
Oğlu beyaz topraktan bir 

avuç getirdi, sofranın bir 
kenarma koydular, av etle
rini bu toprağa banarak ye· 
diler, hepsinin de yüzünde 
bir şaşkınlık görüldü, etlerde 
büyük bir lezzet hissettiler. 

işte çocuklarım bu beyaz 
topıak kaya ~uzu idi. Tuz 
böyle meydana çıkb. 

H. T. -·-
Aıine ve Oğlu 

- Sekiz yaşındaki çocuk· 
lar sekizde, dokuz yaşında· 
kiler do- kuzda yatıp uyu
yorlar. 

- Demek hannesiz biç 
yabp uyamauıaız. ~ ~ 

C Halkıa Sul ) 9 NISAN::ll 
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coc SAYFA. 
Türk inkılabından bir yaprak: 

"Ne Mutlu Türk Olana" 

Bize dünyada olup biten
lerden haber verce tarihler
dir. 

Tarihe iyi ün ve insanlara 
güzel gün bırakan insanlar 
ne bahtiyardırlnr. 

Yurd ve ulu:tuna özveren
lik yapan ve kahramanlık 
göst<:!ren insanların adı d ni· 
ma yaşar. Onun için bu gi · 
bilere "yaşıyan ölüler,. der
ler. 

Hepiniz tarih okudunuz, 
birçok ulusların geçirdikleri 
iyi ve fena günleri anladı 
mz, miHetiae iyilik edenleı e 
karşı gönlünüzde scvgr, kö· 
tülük edenlere karşı da tik· 
sinme duydunuz ve nnladınız 
ki iyilik etmek her halde 
iyi bir şeydir, fenahk etmek 
de kötüdür. 

işte şimdiye kadar öğren
diğiniz ve okuduğunuz bir· 
çok çeşit uluslar içinde bi· 
zim ulu Atatürkümüzün yap· 
tığı devrim kadar büyük ve 
yüksek bir iş okudunuz veya 
duydunuz mu? 

Dünyada hangi büyük. 
adam, yüce önderimizin ba • 
şardığı ve meydana getirdi
ği devrim kadar önemli bir 

•• 

iş ortaya koymuştur? Me· 
ğerse bizler, ne yüksek ve 
ne bahtiyar insanlarmışız .. 

Küçük dost larım, çok se
vininiz ve çok kıvanç duyu· 
n uz, çünkü Atatürk gibi bir 
b hanız var. 

Dünyada Türk devrimi ka
dar büyük bir devrim olma
mıştır. Daha büyük okullara 
gittiğiniz vakıt oralarda oku
yacağınız kitaplar ve öğre· 

neceğin· z olutlar sizi hayrete 
düşürecek, koca Atatürkü
müzün yaptığı devrimin bü· 
yüklüğfmü o vakıt daha iyi 
ve ıçli kavramış bulunacak· 
SIDIZ, 

Biz Türk ulusu, bir zaman· 
lar bütün cihanı titreten ve 
kılıncma boyun iğdiren pek 
yüce yiğitlere sahiptik, her 
bucakta ünler ve şerefler 
meydana getirdik. Acunu 
şanımızla doldurduk, fakat 
öyle çağlar da gelmişti ki 
kimse yüzümüze bakmıyor 
ve hatta Türklüğü ve Türk 
olmayı bir suç sayıyordu. 

Bütün milletler bizi aşağı
lıyor, bir pul kadar önem 
vermiyor ve insan saymıyor· 

- Sonu 4 üncüde 

Orneğe De~er Bir Sonuç 

':'. işte yavrular, ulusu, inkılabı ve yurdu için 
( kafalarile çalışanlar öldükten sonra böyle el ve 

üzerinde mezara götürülür. 
Bu, insanlar için ne güzel bir sonuçtur. 

kalemlerile 
parmak 

• 
,,lzmir" Uçaiına 

( lzmir Ufuklarında Ut;tuğu Gün Yazılmıftı. ) 
U!usumun bir "Ülkü,, sü gibi yüksek uç.tun sen. 
Kaaadıoı göğsümdeki kalbim gibi çarparak. 
Bütün lzmir çok yerinde bir kıvançla güleç, şen 
Selamladı, alkışladı seni sanki bir bayrak .. 

. 
Evet güzel bayrağ mız senin ile yükseldi, 
Afakımızda görünüşün hilal k adar güzeldi. 

lzmir demek Türkçemizde yurd se\•gisi demektir. 
Bunun için inan ki sen sana bakan her nazar 
Miccet ile, sayğı ile, seYgi ile c!o lu bir 
Mektuptur ki uçar sana onu sade kalp ya1a r. 

lzmir gibi seni Türkün kalbi daim sevecek. 
Sen de Tür ke lzmir gibi yeni bir aşıltsm gerçek .. 

Göklerinde uçakları )ükse1miyen milletin 
Barmacak bir yeri var : Knpkaranlık yer dibi 
Mahkumudur, esirliğ in, miskioliğin , zillelin 
O ulus ki yer a ltında yaşar köstebek g ibi. 

Ey adına "lz 'Dir,, denen uçağınr z uç, yüksel 
Sana puse gönderecek selam diye bin bir el.. 

Sırrı Sanlı 
------------ E:::J --------.~----

BiyoJoji derslerinden: 

Dünyanın en büyük bilmE.cesi 
yaşamak sırrı 

Kan nedir bilirsiniz. Eli· 

1 

kafes halindedir, içinde ilik 
miz kesilince akan bu kır- dediğiniz yumuşak birşey 

mızı su, yaşamamızın en vardır. Bu, vücudumuzun en 
önemli temelidir. Saflığımız, canlı, en çok çalışan kuv• 

· kanımızın temiz olup olma· velidir. işte bu ilikler kan-
masına bağhdır. Kanımız ze· daki kırmızı yuvarlakları 
birlenirse biz de zehirlenir, yaparlar. 
ölürüz. Kanın içinde milyon- Kan kemiklerden geçer-
larca küçük yaratıklar var· ken burada hazırlanan kır· 
dır, bunlar gözle görülmeı. mızı yuvarlakları ahrlar, ilik· 
Kandaki bu yaratıklar yu· ler hasta düşünceye kadar 
varlaktır, bunların bir kısmı bu hal sürer. Kan vücudu· 
kırmızı, bir kısmı beyazdır. muzda dola~ı-ken lnrmızı 
Kırmızılar daha çok olduğun- yuvarlakları da beraber .sü-
dan kanımız bu renkte gö· rüklerler. Çünki bu yuvar· 
rünür. laklar kendi kendine yürü-

Bu yuvarlaklar 0 kadar mezler, biçimlerini değiştir· 
küçüktür ki iğne ucu kadar wezler. Kanda yabanc1, dı-
kan içinde bunlardan mil- şarıdno karışmış bir mikro· 
yonlarca yuvarlak olduğu ba rastlarlarsa onu yiyip öl .. 
görülmüştür. Hekimler mik· düremezler. Sazan mikrop· 
roskop denilen kalın cam· lar onları öJdü,ürler. O hal-
larla bakarak bu yuvarlak- de kırmızı yuvarlaklar neye 
ları sayıyorlar. Onun için bir yararlar mı diyeceksiniz? Ce-
damla kanda ne kadar kır- vahı şudur: Yuvarlaklar bir 
mızı ve ne kadar beyaı yu· nevi arabadır, işleri kırmızı 
varlak bulunduğunu bilirler. rengi kanın her tarafına 
Bu yuvarlakların çokluğu ve ulaştırmak ve taşımaktır. Bu 
azlığı sağlığımızın eyliğini suretle havadan aldığımız 
veya fenahğanı gösterir. oksijen denilen gazı bedeni· 

Kırmızı yuvarlakların her mizin her köşesine yaymak· 
biıine ayrı, ayrı bakacak tır. Oksijen vücudumuzu 
olursak onların sarı olduğu- besler, kuvvetleştirir, sağlı-
nu göriirüz. Fakat milyon- ğımızı temin eder. 

: 23 Nisan Çocuk Bayramının 
yaklaşma11 ~münasebetile 

Ana ve Baba 
!Konuşuyorlar 

... 

- Bayan - Lütfen ten.iye 
söyleyiniz çocukların 23 Ni· 

~san bayramı için ölçülerini 
aldırdığım elbiseleri bu ayın 
biç olmazsa 18 nde bize 
teslim etsin. 

- Neden? 
- Belki düzeltilecek bir 

kusuru vardır da ondan. 
Elilem içinde yavrutarımııın 
en büyük bayramı olan bu 
bayramda düzgün ve yeni 
elbiselerle gezmemelerini 
doğru bulur musun? 

- Orası öyle fakat ıu fa· 
kir çocuklara ne diyelim? 

_ Onları da donatacak 
ve sevindirecek gene ıiıin 
gibi baylardır. Biraz kese· 
nin ağzını açınız bakalım, 
hiç olmazsa beş çocuia ıiz 
yardım edersiniz. Ötek~leri: 
ni de düşünen hamıyetla 
bayJanmız da bulunur. 

lzmir Şarkısı 
lzmir Şarkın ıönmiyen 
Parlak bir yıldızıdır, 
Pırlantah taç giyen, 
Altın saçlı kızıdır! 

Göklerinin doyulmaz 
Tatlı, mavi rengine 
Gönülleri ihtizaz 
Ettiren ahezgine. 

Her bağından bir gülıen 
Pembe bir ıafak doğar 
Hilal kaşlı lzmirden 
Uzak düıenler ağlar! 

Hüaeyin Avni 
Yuvarlaklar bedenimizin 

(arcası bir araya gelince kır· k nı'bayet 
0
•· ıu" rler, onların yerine her tarafını dolaşh tan sonra 1 mızı renkte g örünürler. \) E· 

akciğerlerimize gelir, orada yenileri iş baıına geç.,r. ger 
Sağlığı yerinde olan bir biriken havanın oksijenini bu yuvarlaklar kırmııi ciiere 

insamn parmağına bir iğne ahrla r ve gene dolaşırlar, - Sonu 411ncüde 
batırını1. çıkan kan hem --------~-...:_;_--~---------
koyu ve hem çok kırmızıdır, 
sulu ve rengi açık olursa o 

kimse hastadır. Kanın renk
siz olmaaı fena hava almış 
olmasındandır. Çürı kil fena 
hava, kandaki kırmızı yuvar· 
laklar için zehirdir. Onları 

öldürür ve azaltır. Sıhhatli 
olanlarda lurmııı yuvarlak· 
lar, hep ayni boyda olurlar. 
Bu yuvarlaklarm ortasında 
bir öz vardır. Bu öz gençler 
de kuvvetli, ihtiyarlarda ise 
zaıf ve hazan da görünmez. 

l{an Ner den Olur? 
Kan kemikten çıkar. Kan 

kemiklerimizin içinden do
ğar. Halbuki biz kemiği sert 
biliriı. Kemikler tıpkı bir 
binanın iskeleti çatısı gibi 

Başka Bir 

. - ............ ____.- -

Yanlız Bayan Minniler bay Mikiler değil, birazda ' dllnya 
Buyarahklarındır. Onlar da sanki Değerli insanlar elinde 
böyle medeniyete ve düzene sokulamazlar mı? 
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Fuarda 
Bu Sene Eğlenceler 

Çok Olacaktır 
. Fuar sahasındaki inşaata 
hız verilmiştir. Bu yıl çok 
eğlenceler tertip edilecek ve 
ziyaretçiler daha geniş bir 
surette hazırlıklar ve kolay· 
lıklar yapılması ve dış mem· 
leketlerden gelecek olanlara 
S Ağustostan 5 Birinciteş· 
rine kadar lzmirde ikamet 
hakkının verilmesi hususun· 
da yüksek makamlar nezdin· 
de teıebbüs edilmesine fuar 
komitesince karar verilmiş· 

tir. 

Genel İthalat 
Rejimi 

Mer'iyet mevkiinde bulu· 
nan 2·7005 sayılı genel itha· 
lit rejimi kararnamesinine 
bağla 3 sayıla Jistenin 377 A. 
B C ve 368 B C D numa • 
ralı pozisyoillarına ait güm· 
rük resimlerinde değişiklik 
yapılmasına Vekiller heye• 
lince karar verilmiş ve bu 
karar şehrimiz Türkofisine 
gelmiştir. 

Esrarkeşler 
Cumbuş 
Ediyorlardı 
lkiçeşmelikte sabıkalılar· 

dan Ali oğlu Hüseyin Öz 
ocağın evinde Kazım, Mah
mut, lsrail, Sadettin, izzet, 
Enver ve HaHJin toplu ola· 
rak esrar içtikleri zabıtaca 
haber alınmış zabıta esrar 
içenleri nargile ve markuç 

parçaları ve 60 gram esrar la 
yakalanmışlardır. Bu esnada 
Hasanın kızı zabıtaya haka
ret ettiğinden onun hakkın· 
da da ayrıca tahkikata baş· 
lanmıştır. 

Türkkuşu 
Gençleri 
Türkkuşu öğretmenleri dün 

de gene hava meydanında 
lımirde bulunan Türkkuşu 
talebelerinin antreman uçuş· 
farına devam etmişlerdir. 
Geçen sene Ankarada mo· 
törlü tayyare kampında tu· 
rizm brövesi almış olan bu 
gençler havanın uçuş müsa· 
adesine göre öğleden evvel 
veya sonra uçmakta ve bil· 
gileri kontrol edilmektedir. 

Vergiden 
Kaçılmaz 

Şehrimizdeki Türkuvaz bae 
rının eski müstecirleri tara· 
fından yapıldığı tesbit edilen 
vergi kaçakçılığı mühim bir 
yeküna varmıştır. Şimdiye 
kadar müstahdemin vergi· 
ıinden seksen dö rtbin liralık 
bir kaçakçılık tesbit edil
miştir. 

Çay Tiryakile
rine Müjde 
İzmir halkının on seneden 

beri sabırsızlıkla beklediği 
Hindistan çayları Ba maha· 
nede SAADET KIŞESINE 
gelmiştir. Tavsiye ederiz. 

(Halkın Seti ) 

haydudlar 
Türk köylerini basarak eza ve cefa edivor 

lstanbul 7 (Hususi) - Hataydan bildiriliyor: 
Partizanların ele başlarından Mustafa isminde biri, Narza köyüne giderek köy halkını 

Vatani partisine kaydetmek istemiş .. Halk bu teklifi reddedince seksen kişi kadar bir 
haydut çetesi köylüleri sopalarla dövmüşler ve Beşir ve Hüsnü adında iki zavallıyı da de
reye atmışlardır. 

Evleri yağma ederken memedeki çocuklara bile eza etmişlerdir. 
Köylülerden bir kısmı hali h stanededir. 
Bu köyü basan haydut çetesi, hiç bir adli takibata uğramadan Antakya sokaklarında 

gez.mektedirJer. 

Fi istinde Mühim Hadise er 
Kudüs 8 (Radyo) - Tarmelde oturan Yahudiler, Arapların hücumuna maruz kalmıştı:-. 
Tulkcrimde de bir köprüyü berhava için bomb lar koymuşlardır. 
Şimali Filistinde de mühim hadiseler olmuştur. 

~----------------------•• .. ••oo •••••--~--------------------
e re törünü öld .. rdüler ç • 

ıve s 
Ş ... nghay, 7 (Radyo) - Şanghay Hıristiyan federasyonu reisi, Çin Kızıl haçının direk· 

törlerinden biri ve Şanghay Çin üniversitesi rektörü Dr. Herman dün üniversiteye gider· 
ken üç c:eşhul şahsın hücumuna uğrıynrak yaralanmıştır. Mütecavizler kaçmışlar ve kendi
lerini takip eden lngiliz polislerine ateş etmişlerdir. 

Bunlar da mukabele ederek suikast faillerinden birini yaralamışl r ve netice her üçünü 
yakalamışl rdır. Dr. Herman nakledildiği hastnoede ölmüştür. 

• 
ısa ı o sey T p a 

lstanbuJ, 7 (Hususi) - Balkan ekonomik konseyi bu gün saat 14,30 da Yıldız sarayında 
harice vekaleti '\'ekili ve adliye vekili B Şü~rü Saraçoğlunun çok canlı bir nutku ile 
açıldı. 

spanvanın Hü umet Merk zi 
Paris 8 (Radyo) - ispanyadan gelen h berlere göre lspany hükumetinin muvakkat 

merkezi cepheden yüzlerce kilometre geride Alikantte veya Kartajan kurulacaktır. 

Kısa Şehir 

H berleri 
Değirmenderenin Sancak 

köyünden Eminenin eski ko
cası tarafından ağır surette 
döküldüğü ve kadının h s· 
talandığı hakkındaki iddia 
tetkik edilmektedir. 

§ Tütün cinsinin islah ve 
intizama sokulması için inhi
sar idaresi Haziran ayı için
de lzmirde bir tütün islab 
istasyonu vücuda getirmeği 

kararlaştırmıştır. 
§ Değerli saylavlarımızdan 

Muğla saylavı bay Halil Ege 
bölgesinin iktisadi durumunu 
tetkik etmiş ve bazı notlar 
almıştır. 

§ Vilayet köylerinde bay· 
van k"alkınması için alınan 
tedbirler ve alınan neticeler 
hnkkmda baytar müdürlüğü 
tarafından bir rapoıla bir 
harita hazırlanmıştır. 

§ Soy adı beyenname ve 
defterlerinden henüz lıülük~ 

lere işlenmemiş olanlar varsa 
bunlar derhal tescil edilmek· 
le beraber, şimdiye kadar 
soy adı seçip nüfus idarele· 
rine bildirmiyeolerin nihayet 
bir ay içinde defterlerinin 
çıkarılarak ııd verilme ve 
tescil edilme işinin bildiril · 
me lüzumuna dair Dahiliye 
Vekaletinden bütiin vilayet
lere tamim edilmiştir. 

§ Su tarifesini yeniden 
tayin edecek olan komisyon 
Nafia direktörünün başkan· 
lığı altında dünden itibaren 
toplantılarına devama baş· 
lamışhr. 

§ Ekonomi Bakanlığına 

bağlı büroların borsa bina· 
nasının üst katına nakilleri 
başlamıştır. 

ı 

§ Görülen ihtiyaç üzerine 
lzmirde ikiyüz bin liraya y~ni 

Zi aat 
K • ng esı 
İstanbul, 7 (Hususi) - Zi· 

raat kongresi hazırlıkları 
ilerlemektedir. Bu kongre 
için vilayetlere yeni yapılan 
bir tamimde, ziraatle meşgul 
olanların düşüodüklcrioi kon· 
greye bildirmeleri islenmiş· 
tir. 

.... ttttnmruttttHtt 

Eugün Değilse 
Yarın 

Londra (Radyo) -- "Man· 
cister Gardıya 11 gazetesi 
Almanyanın Çekosinvakya 
üzerindeki hulyalanndan ve 
emellerinden bahsederken 
diyor ki: 

" Berlin bu memlekette 
Almanlarla meskun, Almanca 
konuşan yerleri eline geçir
meğe karar vermiştir. Bunu 
bugün değilse yarın yapa· 
caktır. Bunun için de hiç bir 
devletten korktuğu yoktur. 
Yalnız Çamberlaymn son 
z manlarda Orta Avrupada 
korkunç bir facıanın önüne 
geçt;ğinc kani olmakta ve 
bu meselede Büyük Bıitan

nın mühim bir rol oynıya· 
cağını 1'abul ederek Londrayı 
ihmal etmeği muvafık bul
maktadır. 

--.-oo---
Otomobil 
Plakları 

Dahiliye vekaleti Beledi
yeye gönderdiği bir tamim· 
de otomobil, otobüs kamyon
ların plakalarının yeni şekle 
göre değiştirilmesini bildir
m~ktedir. 

bir posta ve telgrafhane 
binası yaptırılacağı öğrenil · 
miştir. 

: Vatikan'ın 
Gazetesi 
Ne diyor? 

Roma (Radyo) - Vatika' 
nan organı olan Oservatore 
gazetesi Alman isğalindeo 

sonra Avusturya mekteble· 
rinde duaların kaldırılmasını 

ileri sürerek bunun doğru 

olmadığını ve hakksız yere 
bu münasebetle bazı klise 

hadimlerine çatıldığını yıza
ruk yeni vaziyeti tenkit et· 
mektcdir. 

İn2iltere 
İtalya ile anlaşacakmış 

Proia gazetesi, lngiltere • 
İtalya müzakerelerinden ba
his yazdığı lakonik bir fık· 
rada diyor ki : 

"İtalya hükumeti en ziya· 
de ispanya işine ehemmiyet 
vermekte olduğundan iki 
memleket arasındaki uzlaş

maya bütün ihtilafların itha· 
li zordur. Maamafih B. Cbam· 
berlain Italya ile anlaşmak 
arı.usnnda olduğundan, zor· 
lukları atlatmak · mümkün· 
dür.,, 

Pr ·a 
Ne Yazıyor 

Balkan ekonomik konse· 
yine iştirak edecek olan Yu
nan hey'eti bugünlerde ha
reket edecektir. Bu heyet : 
Ekonomi bakanlığı mektub
çusu Karanikas, ayni bakan· 
lık müdü !erinden teodropu
los ve dış bakanlığı müdür
lerinden Argiropulas'tan mü· 
teşekkildir. 

Heyete 8 tane de teknik 
müşavir refakat etmekte o· 
lup teknik mevzuların rapor· 
törlüğünü ifa edeceklerdir. 

z~~;~~s~~~zAK 'f ayyare biletlerinizi mutlaka ( SAADET 

1 NiSAN 

Troçkivi mu- ı Almanlar tü-
haf aza için tün alacak 
1 t d b• Ankara 7 ( Hususi ) -

a 1080 e 8 lr Memleketimizden tütün mü· 
lngiliz gazetelerinin Mek· 

sikadan aldı ki arı telgraflar· 
da Troçki ile ailesine ve 
maiyetine mensup olanların 
kaffesinin silah taşımasına 
müsaade edildiği bildirilmek· 
tedir. Bu müsaade Meksika 
hükumetinin Troçki ve aile· 
sinin hayatlarını muhafaza 
için aldığı yeni tedbirler ara
sında bulunmaktadır. Troçki· 

nin ikametgahının bütün et
rafı gece sabaha kadar ten· 
vir edilnıektedir. Y eloız hü· 

viyetleri malum olanların 
ikametgahına yaklaşmasına 
izin verilmektedir. Evinin 
yakınında bulunan ağaçların 
yüksek dalları bile kesilmiş· 
tir. -· ..... 

Ne utlu 
Türk··mdi ne 

- Başta.-afı 3 üncüde -
du. 

Fakat 1919 Mayısının 19 
uncu günü Samsun ufukla· 
rından bir güneş doğdu. Bu, 
dünyayı ışığına boğan ve 
bütün dünya uluslarını şaş· 
kına çeviren büyük ve pen • 
be ışık, tatlı ve ılık harareti 
ile Türk dünyasmı ve Türk 
yurdunu ve ulusunu yaldız· 
layıp gözleri kamaştmcı bir 
durama getirdiği zaman bü· 
tün milletler bizim değeri· 
mizi anladılar ve gene önü· 
müzde saygı ve sevgi ile iğil· 
diler, itibar ve haysiyetimizi 
yükselttiler, dört bucaktan 
bize ellerini uzattılar, dost· 
luğumuza can athlnr, bütün 
işlerin izi beğenmeğe, bizi 
değerJemeğe ve örnek 
bile tutmağa başladılar, dün· 
kü düşmanlarımız boynumuza 
sarıldılar, bizimle elbirliği 
etmeği kabul et ' iler. Şimdi 

nereye baksak hep gülen, 
seven ve sayan yüzlerle kar· 
şılaşıyoruz. 

işte bunları yapdırtan ve 
Samsun üzerlnde doğan o 
biiyü'k güneş Kamil Ata· 
türktür. Bizi insanlık tahtına 
oturtan o yüce ve mukad · 
des eldir. 

Acunda Türk iı.kılabı ka
dar büyük ve çok yüksek 
bir devrim görülmemiştir. 

Hani cümhuriyet bayramla· 
rımızda hepimiz candan ve 
yürekten bir marş söyleriz: 

"Çıktık açık alınla ... 
Onu bir kere daha şimdi 

ağzınla oku ve her mısraın· 
daki anlamı güzelce düşün, 
baştan sonuna kadar ne 
söylenmişse biz oyuz. Öy'e 
ise gelin yavrularım hepimiz 
bir ağızdan göğüslerimizi şi· 
şirerek bağıralım ve yüce 
atamızın büyük cümlesini 
tekrarhyahm : 

"Ne mutlu Türküm diye· 
ne ... ,, 

H. T. 

bayaa etmek üzere Alman· 
yadan altı kişilik bir heyet 
Ankaraya geldi. Alakadar 
makamlarla temasa başladı. 

••••••••au ....... . 

Yeni 
Tefrikamız 

- Baştarafı 1 incide -
incileri Türk topraklarına 
taşıtmış ve bir çok kntüp· 
haneler, çeşmeler camiler 
meydana getirmiştir. 

lranlıların en büyiik şair· 
lerinden olan meşhur Fir· 
dev.siye şebDameyi yazdnha 
bu büyük TUrk bakanıdır. 
Firdevsi Mahmud Ga:ınevi· 
nin huzurunda bir mısra ıöy· 
leyince onun ağzını inci ve 

elmaslarla doldururmuş. 
Sanatın, ilmin, bedayiin 

bunun kadar aşık ve meftu
nu kaydedilmemiştir. 

Aziz okuyucularımız bize 
karşı gösterdiğiniz ilgi ve 
sevgiye layık olduğumuzu 

nbat etmek için işte ıize 
şimdiye kadar hiç bir yerde 
tefrika edilmiyen bu arma· 
ğanı takdim ediyoruz. Gene 
seve seve ve tatlı okumala· 
rınııa devam ediniz. Gene 
göğüsleriniz bu Türk güneşi 
ile kabarsın. 

Bivoloji 
Derslerinden 
-Baştarafı 3 üncude -

gelince orada taze bava yo· 
rine, fena bava bulurlarsa 
onu da alırlar ve vUcudumu· 
zun her tarafına yayarlar, 
o vakit hastalık baş göste· 
rir. 

Beyaz yuvarlaklara gelince: 
bunlar, kırmızı yuvarlaklar· 
dan daha azdırlar. Hastalık 
zamanında kırmızılar azalır, 
beyazlar çoğalır. Hastalığa 
göre bunlar bazan 4 5, hazan 
on misline kadar çoğalırlar. 

Bunların işi rast geldikleri 
yabancı mikropları öldür· 
mektir. Sazan eliniz kesilir, 
hemen oraya beyazlar koşar· 
lar, yaranın çevresini sarar• 
lar, dışardan gelen mikrop· 
larla kavgaya tutuşurlar. 

Yara büyükçe ise, o vakıt 
bedendeki aza beyaz yuvar· 
lak çıkarmak için yarış ya· 
parlar, o vakıt kandaki be· 
yaz yuvarlaklar çoğalır, hatta 
kanın öteki taraflarında bu· 
lunan beyazlar da yara olan 
yere koşarlar ve o vakıt 
dehşetli savaş başlar, eğer 
yara pis tutulursa dışarıdan 
gelen düşman mikroplar be· 
yazları yenerler, bedene gi· 
rerler, acılar çoğalır, bazın 
yara -tanrı saklas1n .. kınkına 
olur, insanı öldürür. Şu baldo 
hem kırmızı ve hem de beyaz 
yuvarlaklar bizim için çok 
faydalıdır. 

H. T. 
™-._000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Son Telgrafların Hulasası: ····-Amerika hükumeti, Avusturyanın Almanyaya ilhakını 
kabul etmiştir. 

§ ltalya donanmasının, Hitlerin İtalyayı ziyaretinde yapa· 
acğı manevralar için şimdiden hazırlıklara başlanmıştır. 

§ Dahiliye vekaletinde yer.iden teşkil olunan mahalli ida
reler umum müdürlüğü muavvinliğine Vekalet belediyeler 
şubesi müdürü B. Dilaver tayin edilmiş ir. 
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