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Fransadaki Buhran Fransa uyan ! ..... 
daki kabine buhranının nasıl bir çıkmaza girdiiini 

•' k için, Şotan hükümetinin iktidar mevkiiaden çekil· 
ile kabineyi teıkile gene ayni hükumetin maliye nazı
lllemar edilmesini ve onun ayakta duramayarak tekrar 
baıvekilin kabineyi kurmağa mecbur olmasını 

,,Atatürk Türkivesi Osmanlı 
imparatorluğuna Benzemez '' 

lllek kifidir. 
"'•adaki kabine buhranı Fransız gaıetel~ıi kadar in· 
lllatbaahnı da iıgal eden bir mesele olmuştur. Loadra 
tecileri Paristeki politika ve farka gürilltülerini lagiıte

dabili işleri kadar alikah ve telişh mutalealarla ten· 
•e tahlil etmekte devam ediyorlar .. 
arkası kesilmiyen ıiyaıi dedikodulardan müteessir o• 

(Taymis) gibi ağır başlı gazete bile yaşıyaa Fransız dip
~ •e hükumet ricalini kırmaktan, gücendirmekte?ı çe-
1Yerek ve yahud bu, pek nazikiaa olmıyan tanı hare
tıkınmağı göze alarak "Fransadaki bu esefli hidise 

~hrtalarıa önünü almak için Fransaya bugün Puankare 
demir iradeli, oto. ite ve şahsiyet sahibi bir adam Ji · 
ır" demeğe mecbur kalmıştır. 

. •hii.D olduğu üzere Fransadaki gürültülerin başlıca se· 
•tçiler;e patronlar, sermaye ile say arasında doğan anla· 
mazlık olduğuna göre bu iıde eski Fransız baıvekille· 

en ti. Heryonua, (sermayenin ayni zamanda vatansever 
01ma11 liıımdu) yolunda ortaya attı&"ı nazariyeyi boş bir 
olarak kabul etmek gerektir. Ancak bu ıuretle Fran

baıka memleketleride alikadar eden bu dedikodula· 
'nnae geçilebilir. 

SIRRI SANLI 

eşh.ur Trocki , 
beraet etti 

f.t•vas ajansının verdiği 
famat• g&re Treçki me· 
sini tedkik etmek lzere 
anan arsıulusal komiı· 
Ruıyanın kendiıine ve 

._ ile Leon Sodof atfettıii 
mden beraetine karar 
ittir. Çünki timdiki Sov· 

rejimi aleyhindeki ihti· 
erle hiçbir alikası olma· 
Ilı bildirmiıtir. Sovyet 
~ümeti ise Troçkinio fa-
likle alakası olduğunu 
ia etmiıtir. 

'1ubtelif milletlerden on 
İden mllrekkeb olarak le· 

• kili eden bu heyet Troç· 
·a bu iddiada suçlu olma· 
kanaatına varmıı ve 

babatsizliğine müttefikan 
"ar vermiştir. 
labkikat sekiz ay devam 

'ta.aittir. Komiıyonda Ame
nın meıhur profesörU De· 

!'t, Fransız sabık komünist 

TROÇKI 
partisi azasından Ruzme ve 
Almanya muharrirlerinden 
Oto ile Meksika gaıetecile
rinden Ramor dahi bulun· 
muılardır. 

~TER GflL iSTER AGLA 

= lskeaderuada çıkan Vah
det gazete.si Fransızca İnde· 
pendance gazetesinde gene· 
Jerar Tonga imzala bir ya
zıyı naklediyor : .Bir müddet 
evvel "Atatürk ve yeni Tiir
kiyenin hakiki çehresi" iı· 
minde bir kitab çıkarmıı 
olan B. Jerar Tongas bu 
makalesine "Fransa uyan,, 
diye başlık koyuyor ve Türk 
gazetelerinin Hatay davasın· 
daki heyecanlı neşriyatının 

Fransada "Fransız aleydarı 
bir hücum şeklinde ta\ s f 
edilmesine itirazda bulunarak 
diyor ki: 

Bu korkunç bir yalandır. 
Çünkil hepsi hararetli Fran
sız dostları olan Türk mes
lektaşlarımızın şu anda şid · 
detle hücum ettikleri F ran 
sa değil, hükumetimizin mes· 
ul adamlarının tavsifi güç 
politikasıdır. 

Uyan Fransa ! 
Bütün Türk dostlarımızın 

bu istiraph haykmşları, su
rette tehlikede olan Fransız 

lfocalığı Şahsi Menfaati Yolunda Kullanan 
, bir köyde yobazlardan biri halkı çok izaç edermiı, onları ikide birde ahret cehennem 
-~blarile korkutaıak hayra sarfedeceğim diye ellerindeki beı on kuruılarını da çeker alır· 
't ! KBy&n delikaalılarından biri her vakit bu hale kızar hocadan intikam almayı düşü
~Uı.. Bir glln. kurnaz delikanlı hoca çarşıda i~en evine gizlice girmiş, bir dolaba sak· 
L-~~ıı, yobaz evıne dönm&ı, tam ıoyuaub yatacagı sırada dolabdaki genç sesine bir baş· 
~ vererek: · 

._;- Kum yaslı .. Yani kalk namaz kıl ,, demif, yobaz bunun ilihi bir ses olduğunu sana· 
t lıemen yataiandaa farlamıı. abdets abb namaza darmuı, dakikalarca dua ettikten ıon· 
' rene soyunmuı tam yatatıaa gireceği sırada genç gene bağırmıı : 

- Kam yaılı. 
Y obaı gene yata;ındaa fırlamıı : 
- Hazır yarabbi. Demiı namaza durmaı, bitirdikten ıoara gene kurnaz köylli delikanlısı: 
..... Kam yaslı demiı. • 
Yobaz gene kalkmıı : 
- Hazır yarabbi. Demit namaza durmuı. 
lf .. ı11 ıabab ezanı•• kadar herife mekik dokutmuı, e• sonua.ta yobaz uylraıuıluiun ye 

Türk d«11tluğunun yıkılma· 
mas: içindir ... Ke Dors.-y 
Fransa ile Türkiye arasında 
her sahada el birliğine da· 
yanacak hakiki bir Fransız· 
Türk dostluğu kurmak için 
mazi ile alakasını kesmek 
istl' mi yor. 

- Sonu 4 iincüde 

Sinema Kö,eai : 

.. 
Bu hafta Elhamra müıte· 

rilerine, Holivodun göz be· 
beği sayılan en büyük ve en 
parlak yıldızların iştirakile 

(Çıplak Melek) ve (Aııklar 
Yolu) gibi mevsimin en güzel, 
en manalı ve en zengin iki 
filmini ıunmakla bahtiyardır. 
811 filmleri g3rebilenler de 
daha az balatiyar ıayılmıya· 

devam ediyor 

Rusya hemen 
silaha sarılacak 
Japonva Rus hududuna asker 
yığıyor. Valilere yeni talimat 

Moskova (Radyo) -- Rus laamıılardır. iki Raa 61mlt· 
gazeteleri uzak şark hadise- tür. 
ferini yakından ve büyük bir Tokyo (Radyo)- japonJ•• 
alaka ile takip etmektedir- nıo her tarafından Tok101a 
fer. Bu gazeteler, ceDubi gelen valiler, Dahiliye naıı• 
Çinin Japonya tarafından yu- rıaın baıkaahğı altında top· 
tulmasını, Ruslar için çok la~mışlardır. Nazır valileri 
tehlikeli saymakta ve bundan 
dolayi Moogolistana bir ateş umumi vaziyetten haberdar 
sıçrıyacak olursa Rusyaoıa etmiş ve bundan sonra ah· 
hemen silahla mukabeleye nacak yeni tedbirler için 
mecbur kalacağını yazmak halkı hazırlamalarını iıtemit· 
tadırlar. tir. japonyaaın mühim da· 

Tokyo (Radyo) - Sovyet· kikalar yatadığını Ye bittin 
lerio, dış Mogolistanda 40 halkın hükumete yardım et· 
bin kişilik bir ordu tahşid meleriai ileri silrmüıtilr. 
ettiği ve Rus subaylarının •o.---
kumaadasıoda da ~O bin Mo· 
golun bulunduğa Harbinden 
bildiriyor. Japonya bu hazır· 
hklara karıı bududlara as· 
ker yığmağa başlamıtbr. 

Rdval (Radyo) - Estonya 
ile Rusya ar&11ndaki g&I don-
muştur. Bir Rus müfrezesi 
nehir üzerinden yürüyerek 
Estoaya topraklarına geçmek 
istemişse de hudud muhafız
ları tarafrndan silahla karşı· 

•• 
Nişanlanma 
.. Anadolu" refikimizin sa· 

bip ve baş muharriri ve De-G 
aizli meb'usu bay Haydar .. 
Rllştü Okten'in kızı Bn. 
Şermin Okten ile merhum 
ker~ste tüccarı bay Hasanın 
oğlu bay Nibadın niıan tö
reni dün akşam lzmir palaı 
ta yapılmıştır. 

Genç nişanlılara sonsuz 
saadetler ve bay Haydar 
Rüştü ile eşine yeni mürvet· 
lere nail olmalarını dileriz. 

Cenevreve 
Gitmivor 

:Londra 20 ( Radyo ) :-
Uluslar ıoıyeteıi komeyiaia 
6nümilzdeki içtimada 8. Me
nin bulunmıyacaiı •e lafilis 
delegasyonu riyaıetinia, Ha· 
rıcıye Nezareti mllte..,a 
Lord Grabon tarahndan idare 
edilec,ği söylenmektedir. 

HALKIN SE i HAKKIN SESiDiR 
~~----~~----·· .. ~~~----------• 

Bozyaka lzmirin Bir Cennet 
Köşesidir ••• 

Dünkü nüshanızda Halkın Sesi - "Hakkın Seıi" köıe· 
nizde lzmir Belediyesinin halk menf.ıabna yapacağı yararlı 
işleri sevinçle gördük ve okuduk. Bizimde bir dileiimiz •ar 
bunun bu köşede neşrini rica ederiz. 

Bizler, Kitipoğlu ve Bozyaka ıemtlarinde oturan yurtd•t· 
ları aız. Hergün bu cihette bulunan evlerimize gidip ıelmek 
için yegane yolumuz olan Bozyaka bağlar yolundan iti•· 
mekteyiz. Bu yol pek berbat adeta geçilmiyecek bir bale 
gelmiştir. Bir gün gelseniz bu yoldan geçmek için ıorlak 
çeken okul talebeleriyle, ihtiyar kadın ve erkeklerin halim 
görseniz bize de hak vereceğinize hiç ıiphe yektar. 

Bozyaka şimdiye kadar lzmirimizin en tirin, hav111 eo• 
temiz ve bol en eğlenceli bir yeri olduğundan •• baralana 
ehemmiyetini gözden kaçırmayan Belediyemiz ba ıemti ... 
bir içine idbal ederek idaresini oraya kadar usabmfb ,,. 
evvelce bu taraflarlarda jandarmalar bulanarkea Ye tehir .... 
rici sayılırken, polisin idaresine verilmiıti. 8a ı&zel Ye ekle 
den müstesna yerin bakım11z bırakılmaıı dotra olm- ,.. 
rektir. 

Çok rica ediyoruz : Yol elektrik, ve nakil natalan ılW 
medeni ihtiyaçlanmızı Belediye g&z öallnde tatarak ba Hmt• 
leri de ıenlendirsin ve yapbjı, yapacaiı ıenelik (imu plba 
ve ıebir iıleri içine bu güzel yerleride idbal bayuraaa : 

lmsa: N. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



Sahife 2 

~amaaa11&BBB&a:mmaaa aa•ı 1 DOnganıı En Bügük Harb Dahi~ 1 
1 Timurlenk 1 
11 Tarihi Tefrika Yazan: H. Türkeku'S •mama• -106- GES8E• 
Tevekkülün bizzat yazarak 
gönderdi2i mektub Tinıuru 

adamakıllı neşelendirdi 
Pek az gülen bu heybetli kanı taşıyan öz Türk bakanı 

adam o gece hep tebessüm taşıyan öz Türk hakanı bir-
ediyor, vezirlerine, beylerine birine zıd, birbirinden başka 
oğuJlarına, torunlarına prens- ve ayrı ldüşünüyorlar, biri 
lere ve kırk büyük generale şarabın kıalhğından fışkıran 

timdiye kadar görmedikleri neşe ile, ndi kanından ol· 
iltifatları savuruyordu. mıyan ı;bancı kadınlarla 

Herkes kulaktan kulağa dünyas111f kaybetmiş öteki 
Timurlenkin o günkü neşesi· de tabii musiki ile samimi-
ni fısıldıyordu. yet hav.ı içinde ruhile içti· 

- Hasta ve güzel ece ği aşk şarabile sarhoş ol· 
kendi elile mektub gönder- muştu. Her ikisi de birer 
mıı. çift gözün esir ve hayranı 

Timurlenkin neşesi her- idi. 

kese sirayet etmişti Çok En sonra dokuz büyük 
aevdikleri hakanlarının yüzü- bilgin tarafından dualar o· 
nün gülmesine meftun ve kend.u, dini merasim bu su · 
meclub nazarlarla bakıyorlar retle bitti. 

onların da içinden şevk ve Ortada hazin ve derin bir 
ferah taşıyordu. süküt basıl oldu. Herkes 

Mevlüde başlandığı zaman gözlerini Timura çevirmiş, 
hemen hemen dünyanın en heyecanla çarpan kalblerini 
aüzel ve şakrak seslerine ll ·ı b t k b ·· d • e erı e as ırara u mu · 
malik olan hafızların da bu hiş adamın ağzından çıka· 
umami sevinçten ilham aldık· cak sözü ve son emri bekli . 
ları için coştukça coşmuşlar, yorlardı. Timurlenk seyrek 
seslerini geliri güzel koyver- sakallarını oynata oynata 
miılerdi. Timurlenk pürneşe duasını bitirdi, önce gözle-
gözlerini kapatmış, vecd rini bütün hazırun üzerinde 
içinde okunan mtvlüdü ve gezdirdi, yavaş yavaş yerin -
ilibileri dinliyordu. Dokuz den kalktı, ayak üstünde bir 
hafızın ruhları yerinden oy- gerildi, şimdi herkes kolla. 
aatan gür ve tınnan sesleri rını kavuşturmuşlar, ayağa 

otağdan dışarıya fırlıyor ,ova- kalkmışlar ve başlarını önle -
ları çınlatıyor, vadilerde, dağ rine doğru iğmişlerdi: Acaba 
konklarında akisler basıl bu büyük adamın ağzından 
ediyordu. ne çıkacaktı? 

Bu ne tecelli idi, iki ayni (Arkası var) 

El1ı~;~~ssı~1 
ı ııraklılırına MIJdı [•~ 

Zabitan, Baylar ve Bayanlar [•l 
[•] 

En müşkülpesent müşterileri memnun [t] 

eden hu firmayı unutmayınız [t] 
Tüccar terzi {Türkpazarı lbrahim ~] 

~.·l Karakaş) bukere yeni mağazada:zen gin çeşidler. Terzi· ~~ 
hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarif ve şık [+] 
manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve ı•l 
sivil elbist: ve kaputları imal edilir. +] 

~f Muamelem peşin ve taksitledir. t] 
1 Bu. sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kilidir. ;J 

f>IKKA T: Yeni i\1ağaza Odunpazarı No. 121•~ 
TELEFON: 3276 !] 

•l 
,.. ,. ,. ·~~SeES~ZC"·X•:SSS. 

öksürüğün 
Mezlenia, Bronşiti ı biricik ilacı 

Her eczanede bulunur. Hem ucuz hem çok tesirlidir. 

M. Deuo S. Ferid Eczacıbaşı 
sidir 

( Halkın Seal J 

Şark Filozofu 
Hidavet Keşfi ile bir saat 
Şark filozofu Hidayet Keş· tayım. 

fi epi zamandanberi gözük- Sigarasından bir iki nefes 
mez oldu. Bunun gözükme· çektikten sonra i'ave etti. 
mesi bana bir çok düşün- - E .. Bizim baba Sırrılne 
celere sebeb oldu. Kendi alemde? Onu da çoktan gör-
kendime: medim. 

- Acaba öldü mü? Has-
ta mıdır, yoksa burada yok 
mu? 

Dün akşam saat 7 de 
Basmahane istasyonuna gir· 
diğim zaman filozofla karşı
laştım. Bir elinde bir kilo 
ekmek, diğer elinde bir fin
can salep bastonu da her 
zaman olduğu gibi paltosu· 
nun cebine takılmış bar şa

hısla konuşuyor. Beni görür 
görmez: 

- Ne haber gazeteci? 
- Hayırlar üstad, sen ne· 

relerdesin yahu? Kendin gö
zükmediğin gibi yazılarını da 
okuyamıyoruz. 

Filozof kendine mahsus 
edasile güldü. 

- Haklısın fakat, şimdi 
havalar soğuk eJJerim uşu· 

yor yazamıyorum. Ayn: :ıa

manda yeni bir işe başladım 
o da soğuk. iki soğuk bir 
araya gelince mesele değişi· 
yor. 

istasyondaki yolcu bekle· 
me salonuna girdik, filozofa 
bir sigara verdikten sonra 

- Hayrola ne işi bu? 
Kaşlarını kaldırdı 
- HaberiD yok mu senin? 

Ben şimdi Mersinlide dalyan 
tuttum, ticaretle meşgulüm. 

Dünya siyasetlerinden uzak· 

- iyidir üstad, senin gö· 
zükmediğinden o da merak· 
ta doğrusu. Hiç insan ara
sıra yazı yazmaz mı? 

Filozof ofladıktan sonra 
- Dedim ya.. Şimdi ben 

dünyadan bihaberim .. 
Saat yedi buçuk ayağa 

kalktı hemen sordum: 

- Kuzum üstad şu dünya 
poletikasıcı nasıl görüyorsun? 

- Hoppala .. Ben gitmek 
isterken sen şimdi sual mi 
soruyorsun? Dünya siyaseti 
ile alakadar olmıyorum. Ben 
yalnız Hatay meselesini dü-
şünüyorum. 

Bu iş ne olacak? 
- o:acağı varmı ya, oldu 

bitti. Sen Türklerin kırılmaz 
azmini bilmiyor musun? Biz 
nuh deriz, peygamber deme
yiz. 

- Yani? 

- Yanisi, manısı şu ki : 
tuttuğumuzu koparırız. 

.Filozof coşmuş bir haldeJ 
hararetle anlatmağa başla

dığı bir sırada trenin üçüncü 
kampanası çaldı. Kampanayı 
duyar duymaz: 

- Eyvah tren kaçıyor, 
başka gün görüıürüz,AJlaba
ısmarladık. Diyerek uzaklaş· 
tı gitti. 

Mustafa Özsüer 
~~~~~~~~---oooc-------------------

f agdlll Bilgiler :· : Ankara orman 
Fena Havalar çif~iği ~amu-
Nevral ji ve göz ya- (atı bırası 
şarmasına karşı ne Mezarhkba}I evkaf hanı 

ittisalinde 398 numaralı dük-
yapmalı kanda Ankara orman çiftliği 

Bu mevsimde soğuğa, ya- birası ile Bozca ada şarabı-
bud rüzgara maruz kalarak nın en nefisini satıyorum 
nevralji olanlar pek çoktur. duble bira, on iki buçuk, 
Bilhassa yüzde, cild üzerinde şarap yedi buçuktur, bübrek 
bir nevi sancılar insanı çok ciğer kaşer ve saire gibi me-
mustari p eder. zeler de beş kuruş gibi ucuz 

Sancı olduğu zaman şu fiyatla satılmaktadır. En eyi 
pomat sürülürse pek çabuk plaklarla radyo dinlemek ve 
zail olur. 5 gram zeytinyağı, temiz içki içmek isteyenler 
10 gram mentbol 20 gram mutlaka dükkanımıza teşrif 
lanoline. buyursunlar Almanvari büfe-

Bunlar kar1ştmlıp pomat miz son derece temizdir. 
haline getirilmeli ve kullanıl · Müstecir 1. Kostı&k 
malıdır. .. · · """'w u 

leri silmeli. Rütubetli hava-
Soğuk havada rüzgara çı- larda saçların ondüleleri ça· 

kınca gözleri yaşaran çok buk gevşeyip bozulur. Bun-
kimseler vardır. Bu rahatsız· lara eski intizamını vermek 
lıktan kurtulmak için gözleri için saçları kolonya ile ıslat-
sık sık şu ilaçla yıkamalıdır. malı, taramalı, şeklini ver-

200 gram gülsuyu, 20 gı· meli, bir file, yagud tüJle 
ram gıJiserin karıştırılarak bağlamalıdır. 
bir şişeye konmalı. Temiz ~olonya çabuk kuruduğu 
bir pamuk üzerine bir kaç için saçlar çabuk ici biçime 
damla ilartan akıtarak göz- gelir. 

Hasan Basri Şenbiçer 

Şeriki Mehmed Gülaylar 
Hazır ve ısmarlama elbise fabrikası 

Bay ve Bayanlar şık elbise diktir
mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meb· 
med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
Sor:ıski ve Alber Barob kumaşların· 
dan iki provalı kumaı ve dikiş 22 
lira Asım Riza biraderlerinin Halka· 
pınar çulaki bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki pıovalı 15 lira İskoç yün 
iş 21 lira iki provalı Sayın müşteri-
lerimin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 
ADRESE DiKKAT: lzmir satıı ·iubesi Alipaşı caddesi sar 
raflar karıısı yalnır 31 numaradır. B&ylk le•haya dikkat 
1 abi e 

21 lldacl Klna• 

HiKAYE 

Ça ğıcının Kızı 
Emine, annesinin etekleri

ne sarılmış durmadan ağlı

yordu: 

ismet Aytekin Kültür 
• ları b!rbirine karışmıştı; 
• - Hayır anne. Beni dö•'" 

- Beni göndermeyin artık 
okula, benimle hep eğleni· 
yor, çocuklar diyordu. 

Annesi kızının bu çdğınca 
ağlayışından bu yalvarışından 
telaşlanmıştı. Zaten iki ço
cuğu hamaldı. Birisi daha 
kundakta; anc•k Emine okur
sa belki kendini kurtarabile
cekti. 

Annesi çocukların Emine 
ile niçin alay ettiklerini bi 
liyordu. Emine sınıfm en çe
limsiz çocuğıydi, sonra ü.stü 
başı e!kiydi, elbiseleri, anne-
sinin zaman zaman çamaşır 

yıkadığı evlerden kızı için 
verdikleri büyilk entarilerin, 
çorapların, yarım yamalak 
Eminenin zaif vücuduna gö· 

re uydurduğu uzun buruşuk ve 
biçimsiz şeylerdi. Hele ayak 
kapları o kadar büyüktü ki.. 

Çocuklar ekseriya arkadan ba
sarlar ve onu düşürürlerdi. 

Fakat yapılacak başkab ::ı şka ne • 
vardı. Çocuğu başıuı eğecek 

dişini sıkacaktı. Gülsünler 
ona, ayağına bassınlar enta
risinden çeksinler Emine hep 
dayanacaktı. 

Hem annesinin bergün sı· 
kı sıkı tembihleri bu idi. 

Annesi Eminenin etekle
rine sarılışına aldırış etmiyen 
bir durumla: 

- Ben sana her zaman 
söyliyorum Emine. O çocuk
lara cevab verme, öğretmen
lerine söyle, dimiyor muyum? 

Emine başını kaldırdı, göz
leri kıpkırmızı olmuştu. Saç-

mediler ki. 
- Neye ağlıyorsun o hal

de? 
Bugün bütün sınıf kır• 

gitmiştik. Orada öğretmeD 
bütün sınıfı bir halka yaptı, 
çocuklardan kimisi nutuklar 
okudu, kimisi bir çok şeyler 
söyliyerek bizi güldürdüler. 
Sonra çocuğun biri kalktı. 
Öğretmene dönerek: 

- Öğretmenim Emine g8• 
zel oynuyormuş. iste
diğin kadar zeybek, köçek 

havaları dedi. 
Bütün çocukların yüzleri 

bana çevrildi ve hepsinin 
yüzünde alayla karışık gül· 
meler başladı. Bir kısmı da· 
yanamıyarak )eni zorla orta
ya çıkarmak için kollarım
dan, eteklerimden çektiler, 
ben utanıyordum. Beni111 
utandığımı ve istemediğimi 
gören öğretmen: 

- Brakınız dedi, zorla 
olurmu? 

Fakat çocuklar israr edi-
yorlardı, nihayet bizim ma
halledek; Ahmet ortaya çıktı, 
yüksek ~esle ve gülerek: 
-Öğretmenim, dedi. Emi· 

nenin babası çalgıcıdır, dü
ğüDlerde, eğlentilerde ut ça
lar; Emine de türlü, türlü 
oyunlar oynar, sonra ona 
para verirler. Ve sesini da
ha yükselterek: 

- Çalgıçının kızı olur da 
bilmez misin Emine? Yalao 
söyleme. 

Ve sonra Emineye karşı 

yavaş sesle : 
- Sonu 3 iincüde 

~~~~~~~~~~-··~~~~~~~~~~~ 

lngiliz - Yunan 
dostluğu 

Yunan gazeteleri umumiyetle 
bu dostluk.tan bahsedivorlar 

lngiliz- Yunan dostluk bir
liği, kent düküne bir ziyafet 
vermiştir. 

M.Metaksasın da hazır bu-
lunduğu bu ziyafette, dük 
şunları söylemiştir : 

"Burası da benim vatanım
dır. Kendimi yurdumda sa
nıyorum. Bu memleket, ka· 
dimdenbeıi memleketimle 
bağlıdır. Düşes, memleketini 

gördüğü için ne kadar se· 
vindi ise, ben de Yunanistanı 
o kadar sevdim. lngiltere ile 
Yunanistan arasındaki dost· 
luk yalnız medeniyet yüzün
den değildir. 

M. Metaksas bu nutka şu 
cevabı vermiştir : 

11 Dük hazretlerinin, mem
leketimiz ve medeniyetimiz 
hakkında ;söylediği samimi 
ve berrak sözler, hepimizi 
mütehassis etmiştir. Yunan 
kalpleri, kendisini eski ve 
sevimli bir hasım olarak kar
şılamışlardır. Yunan milleti 

en sevgili prensesinin şanlı 
lngiliz hanedanına mensub 
asil bir uznvla eş olduğunu 
görerek sürur içinde bulun
maktadır.,, 

"Katimerini,, gazetesi bu 
hususta yazdığı başmakale
sinde, İngiliz - Yunan dost· 
luğunun bir def'a daha te· 
yid edilmiş bulunduğunu, te· 
barüz ettirmektedir. 

iki milletin teşriki mesai·E 
si, aynı zamanda sulhe, ta· 
rakkiye. medeniyete ve is
tikbale de faydalı olacaktır.,. 
--- ---- ııliiiiıııiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiijjiiiiiİ"--.ıiii--iiiiiiii __ iıiiıiii __ iiiiiııı __ iiiii ___ ---;:a_.. 

İzmir Defterlığından : 
İzmir Mustahkem mevki Alsancak anbarında toplanmıt 

listesi Milli Emlak Müdürlüğünde mevcut 64 kalem muhte
lif marangoz ve demirci aletleri hurda demir tel, otomobil 
lastikleri 15 gün müddetle açık arttırmaya konmuştur. lha· 
lesi 28/1/938 tarihinde Cuma günü sabah saat 10 dadır. 
Taliplerin yevmi mezkiirda Atsancak inşaat anbarında top-

~'~~ 
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Nafia Müdürlü2ündeıı : 
İdarei bususiyeye ait Tilkilik nahiye ocağının isticarınd~ 

bulunan binanın onarılması münakasası yanlıtlıkla 17 lkincı 
Kanun 938 Pazartesi gösterildiğinden bu eksiltme 24/lkincİ 
Kanun/ 938 Pazartesi günü saat 11 de Daimi Eac;lmend• 
a ılaca·ı i in la u . (186) 



(H~SalJ 

COCUK SAYFASI 
N Sakarya 
C e fÜzeJdir şu akar su 

eyJin gibi boyu posu 
8eıı çok severim doğrusu. 
Geçtik ondan atlı yaya 
Şan)ı şerefli Sakarya. 

Boı değildir • bu edası 
Vardır binbir hatarası 
Tarihlerde geçer babıı 

T •nar onu bütün dünya 
ŞınJı şerefli Sakarya. 

kan kokar toprağı, taşı. 
Çok zorlu oldu ıavaşı 
Aldı binbir arkadaşı. 

1Calbimi:ı.i oya oya 
Şanlı şerefli Sakarya 

Dpymadınsa benden işit 
Ankaraya oldu kilit 
Düşmana vermedi geçit 

leke sürdürmedi aya 
Şanlı şerefli Sakarya. 

Türkiye bir gelin diye 
Tabiat vermiş hediye 
Sevmeliyiz ölesiye 

Kıyıları dantel oya 
Şanlı şerefli Sakarya 

Ahsen Güıtin 
........ mı ....... . 

una ne denir? 

Ben sana verdiğim ko· 
taman " portakalın, çoğunu, 
trılan payını ablana vere· 
teksin dediğim halde ona 
bir dilim bile vermemişsin, 
bu ayıb değil mi? 

- Ona aslan payını ver 
dediniz. Artanlar hiç porta · 
kal yer mi? 

....... •mnuı•••••••• 

Açık Hava 
Kütüphanesi 

Madridin güzel bir par
lcı11da çocuklar için güzel 
tir kütiiphane kurulmuıtur. 
•panyada 23 milyon nüfu
•tın 10 milyonu yazıp oku· 
ı.aa bilmez. 

Çocuk kütilpbacesi her 
•abab saat dokuzda açıhr, 
lllcıam güneş babnca kapa· 
"!'· Çocuklar gelirler, iste· 
dılderi, beğendikleri kitabı 
•eçerler, soera aiaç altları
lla çekilip okurlar. 

Bu kOtUphaneyi eski dik
lttör Primo dö Rivera kur
ı.auı, oadan ıoara her bil -
)tik lıpuya ıehrinde bayle 

kitlpbaae yApalmııbr. 

Konuşma 

Aziz yavrularım, küçük rıyorum. Sonra bu kitablar 
dostlarım, size hem çahşmağı ve hem 
içinde yaşadığın bu asır, de hakkınız olan oyunlarını -
dünyanın en güzel, en faydalı zı da zevkle, neşe ile oyna-
ve en ışıkh bir asrıdır. Bun- mağı öğretiyor, bizim za · 
dan dolayı şansınıza teşekkür manlarımızda bir çocuğun 
etmelisiniz. oynaması bağışlanmaz bir 

Vaktile biz de sizin gibi yaramazlık, haşarılık , hatta 
çocukken böyle düzgün okul· suç say ılırdı. 
J arımız, gazetelerimiz, dergi- Başınızda temiz, her ş yi 
lerimiz ve böyle güzel kitap· bi len, anlıyan, gören ne gü-
larımız yoktu. Yıllarca okula zcJ öğretmenleriniz var. Ağız · 
gider, gelir, taban teperdik, larından şeker akıyor. Göz· 
yine doğru dürürıt ve en it11tt111111111111111111111111111111111111111111111!! 

kolay y~zılar~ ~ile .. okuya~az· ~ Küçüklere § 
dık, resım yuzu gormezdık. s :: 

d h b. · · :::ı M •• .,d ! = 
Bak !i?1di siz a ~ . uın:ı ~ U J e § 

yıldan ıtıbaren kendınıze gore = p k k d d v )' •• - = 
yazılmış dergileri, ikiyeleri, ~ e ya. ı~ da ebgerıAogh· § . . . = retmenlerımı:ı. en ay = 
masalları, dızımlerı okuyor, i . k il ·;ı.· d - : . __ . :: senın o u ar ı\'ın yaz ıgı = 
herşeyı ogrenıyorsunuz. Daha = - I ·· l · b ı t = .. _ . . . ? = guze tıır erı ve ay sme :: 
buyuk sınıflara geldınız mı 1 K .. it" .. . ki : _ . . . .. u urun yıoe çocu arı - : 
Duaya hadıslerını ve dunyada . . b 1 d v k .. -k = 

1 • • ••• • = mız ıçıo azara ıgı uçu : 
o.up bıtenlerı ogrenıyorsu· = k ti' h k ~ ı · · = . : ve ıymc ı aye erı mı · : 
nuz. Ne mutlu sıze, ne bah· = . . . 'f k"t ı = . = nı mını ve zarı ı ap ar = 
tıyar ve şansla çocuklarsınız : ki' d b v = = şe ın e asacagımızı ve :: 
sız. ~ bunlara bet kuruştan fazla ~ 

Bugün bile size verilen ve ~ fiyat koymamağa çalışaca· ~ 
hatta dürüst, namuslu ve iyi ~ ğımızı küçük okurlarımıza ~ 
ahlaklı olmağı öğüdliyen ki · § şimdiden müjdelerir. § 
tablan okuyorum da kendi- § Halkın sesi Basımevi § 
me göre ibret <ier sler i çıka· =m1111111111111111111111111111111111111111111111111ii 
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ANADOLU SAV AŞINDA KADIN 

İftira ••• 
En sıkıcı mısafiri fakr olan 

Bir viran 
Evin, haşa insan yatan, bir inin 

Ah enin 
Ve mateme yuva olan kapısında 

Tek, tenha. 
Ağlıyordu, sefil, basta, aç baygın 

Bir kadın ! 
Ah, neden? 

Anadolda: beslenmeden besliyen 
Bu çok çekmiş yurtta bütün kadınlar 

Hep ağlar? 
Neden neden hayatında hep gamdan 
Göz yaşından, yoksulluktan yapılan 
Zehirleri içen basta ve nalan, 
Bu anneye yoktur biç bir acıyan ? 
Her vakitki zairleri sefalet, 
Soğuk, açlık ve mihnet 
Olan o pek yıkık evin hep tasa 
Giren kırık kapısında 
Bir ağlıyan kadını bir geçene 
Sordum: Bunun göz yaşına sebep ne ? 
Üç çocuğu, kardeşleri, kocası 

' Damadı ve amcası 
Asker olup hepsi birden gittiler 

Mutlak bundan bu keder! 

•• • 
Demin mecruh keyik gibi ağhyan 
Hasta kadın şimdi vahşi bir kaplan 
Gibi kinli, yıldırımlı gözlerle 
Yıldırımdan fazla yakan gözlerle 
Dedi bana biraz evyel cevap veren adama 
Utan, bir Tllrk kadınına atılmaz bu iftira ! 

5ırrı S..lı 

<l11alia kara ,aaluinde yaıılmıtb) 

. 
~- -

)erinden şefkat ve sevgi ta· 
şıyor. Oh sevgili ve bahtiyar 

~~=!~ini~?:~;~!! 1 
zaman yan yana oturunuz. 
Elinize bir kağıt alınız, yu-
karısına bir cümle yazınız. 

Sonra kağdı kıvırarak yaz· 
dığıoız yazıyı örtünüz, yanı-

nızdakine veriniz, yal111z yaz· 
dığınız cümlenin son kelime· 
sini söyleyiniz. O da bu son 
kelimeye göre bir cümle 
uydursun, yine kağıdı katla· 

sın, son kelimeyi arkadaşına 
söylesin ve katlanmış kağıdı 
versin, ve böylelikle beş , on 
veya on beş kişi arasında 
bu cümleler devam etsin. 

Herkes yazacağını bitirdik
ten sonra açıp kağıt, baştan 
sonuna kadar okunsun, gül· 
mekten katılırsınız. 

Hikaye 
Battarafı 2 incide -

- Piı birde nazlanıyor• 
sun, dedi. 

yavrular, onları çok seviniz, 

onlara çok saygı gösteriniz. 
Onlar yanan mumlar gibi 

Ki tap)arı Bütün çocuklar •k&çek. 
düğünlerde para topluyorsun, 

ışıklarını size veriyorlar ve 
sızı manen ve maddeten yük
seltiyorlar. Fakat kendileri 

Korumak 1 oyn• bizde para veririz. 
diyerek alaya bııladılar. 

Kita? ve defterleri yırtılmak· I 
tan kurtarmak için kaplarına Öğretmen çoçaklara beDİ 

ı bırakmalarını söyledi ve hat• 
eriyorla1', onları sıkmayın , 
üzmeyin biç .. Sizi çok seven 
amcanızın dileklerı budur. 

Hikayeci amcanız 
H. 

........ lllfflll ........ 

Yumurtanın 
Sertleşmesi 
Her şey kaynayınca yu

muşadığı halde yumurta ne· 
den ıertletir bilirmisiniz? 
Yumurtanın içinde tutkala 

benziyen bir madde vardır. 
Bu madde birçok atumlerden 
örülmüştür. Isıtıldığı vakit 

bunlar aertleıir. e~yazında 

albomin vardır, albomin kay· 
nayınca sertleşir. Kandaki 
albominde ısıtıhrsa sert bir 
hale gelir. 

Bir tavsiye 
Çok değerli öğretmenle

rimizden bay ismet Aytekin 

Kültürün, pek güzel bir ço· 
cuk hikayesi olan " çalgıcı 

Emine " başlıklı yazı ikinci 
sabifededir, o1rnmayı onut
mayınız . 

zor eskiyen ve yıı tılan bazı 

yağlı kağıt dediğimiz parla" 
kağıtlar vardır, onları kap· 
Jamak lazımdır. İçinden bir 

yeri yırtılırsa, o yeri ufak 
bir kağıda zamk sürerek 
hemen yapıştırınız yırtık bil
yümesin. 

Kırık tabaklar 
En çok kırıl an şey tabak

tır, kırık çok değilse bu ta
bak onarılabilir. Mesela çat
lak bir tabağın çatlağını 

zamkla yapıştırıp sıkıştırsak 
öylece durabilir. 

- ···-·...-.-
Daha iyi 
Duvmak 

Gözlerimizi kapatırsak da· 
ha iyi duyabiliriz. Bazı in-

sanlar müzik dinlerken göz
lerini kapatırlar. Buaun se-
bebi : Başka şeylerle olan 
ilgimizi kesip bütün dikkati· 

mizi musiki üzerinde topla· 
dığımız içindir. Çocuklar da 

bütün dikkatlerini derse ve· 
rirlerse anlamadıkları birşey 

kalmaz. 
~~~~~~~~~-----------------------------

Buna da diyecek vok •.• 

- Hayrola gene çarşıya mı? 
- Ne yaparsın. Çocuta bir bahriyeli elbisesi aldık,ıimcti 

bize .. mademki beni kaptan yaptınız, timdi de bana k&çllk 
hir ıemi almalısınız, okulda biz her dersi elimizle tutarak, 
ılll•llıle 16rerek 6peairiı" di11 beai çarıı1a ılrilkliyor. 

ta azarladı bile. Sonra Ahmedl 
Emiae gene ağlamaya baıladı. 

" - Oönüıte bütOn 1olda 
Abmedin bu söylediklerial 
duyan çocuklar, benimle ei· 
lenmeğe baıladılar. 

" Çalgıcının kw, klçtik 
Emine" 

Bizim ııaıfta bir çok ço
cuklar öğretmen ıörmedea 
yanıma ıokularak Ye etekle· 
rimden çekerek, ayaklanma 
ba1arak: 

- Bunları da oyundan al· 
dın değilmi? Şu ayak kabı· 
)ara bak, hangi bayana karıı 
kınttın da sana buna Yereli. 
Diyorlardı. 

Ve kimbilir bana okulda 
daha neler ıöyliyeceklerl Bel· 
ki bütün çocuklar teneffia· 
te, sokakta, benim pqimi 
bırakmadan arkamdan ba• 
ğıracaklar : 

- Çaliıcının kızıl Köçek! 
Ve annesinin tekrar etek· 

lerine sarılarak : 

- Beni bırakma anneci• 
ğim . diyordu. 

Aone1i uzun uzun düılin· 
dü, çocukların söyledikleri 
doğ ru idi. Kızını kocaııyle 
düğünlere, eğlencelere ıöa• 
deriyordu. Babası ut çalar· 
ken oda oynıyor ve paralan 
toplıyordu. 

Kı zı gitmese kazanç yan 
yarıya düıecekti .. Zaten bat· 
ka gelirleri yok ki. Büth 
bir bayat böylece ıarbotlan 
coşturarak onlardan para 
almak . 

Kadının içi sızladı. Glıle· 
ri yaıardı. Kocasını da ne• 
kadar hırpalıyorlardı ıarbot· 
lar .. Hele Eminecik durma· 
dan oynamaktan o kadar 

yorgun dütilyordaki .•. 
Eminenin aaçlanm ok ... 

mai• baıladı ve ya•a' au· 
le : 

- Emine ıen (İne • 
çıkarma ya.-rum, teaefflle 
çıkma, herıeyimiıden feda· 
kirlık yapacağız. 

Ve ıonra kadıa g6derhli 
yumdu. Kendi kendine 111· 
lendi: 

- Aç ölıek de bizimle ı•· 
ne b&yle eğlenecekler. Ha· 
yat bu, o çilrük 8ç tel .. 
.-ıııldamasa •••• 

lmet A,tekia Klltlr 



Sahife 4 ( Hallwa Sui ) 

Kömü• 
Ucu~ladı 
I\1uhtekirler Ceza

landırılacak 

·Bulga_rlar işkence yapıyOr 
lzmir mıntakası orman baş 

2ühendisi B. Ali Rıza kö
ıür hakkında yapmakta ol
uğu tetkikat ve teftiıini 
kmal etmiştir. . 

lstanbul 20 (Hususi)- Bulgaristandan gelen haberlere göre Türklere yapılmakta olan 
işkence devam etmektedir. 822,000 Türk mektebsiz •e muallimıiz kalmııtır. Bilhassa köy
lerde bulunan Türkler şehirlere hicret etmektedir. Tazyik tahammül edilmiyecek bir yazi-
yettedir. 

Ihtililcileri.n bombaları feaa tahri~at vapmış 
Londra (Radyo)- ihtilalcilerin tayyare ile Barselona attıkları bombalar, şimdiye kadar 

görülmemiş tahribat yapmıştır. Yollar, insan ye hayvan ceıedlerile dolmuştur. 
ı Son bir ay %arfında kö
cıür yakmak için beş mil
on kiloya yakın ruhHtname 
erilmiştir. Bununla beraber 
zmire her gün hariçten 80 

1 la 140 bin kilo arasında 

Dikili yolunda bir cinayet 
1:ö:nür gelmekte olduiu tes· , 
tit ediJmiftir. Yakında bu 

Bergama 20 (Hususi)- Dikili pazarından Bergamaya dinmekte elaa Adil eğlu Said Ya· 
yaköy mezarından geçerken atılan kurşllnla öldürülmüştür. 

1 
akam iki misli artac~ktır. 

1 Kömür depolarında beş 
oilyon kiloya yakın kömür 
toku bulunduğu tesbit edil

. niştir. Ve bazı muhtekirlerin 

lngiliz Alman do tluğu 
1 
~izli depolarda külliyetli mik-

Londra (Radyo) - Anglikan kilisesi meclisi baş papasın riyasetinde toplanmış •e uıun 
müzakerelerden sonra lngilterenin Almanya ile dostluğunu ile ri gltürmesini Ye merika 
ile Fransa arasındaki münasebıtını kuvvetlendirmekle, milletler cemiyetin sadak kalmasını 
kararlaştırmıştır. ~ farda kömürleri bulenduğu 

'ıaber alınmıs ve bu mubte-
cirler hakkında derhal taki · 

1 Jata başlanmıştır. 
Türkce konuşturmak işi 

' 1 Baş mühendis Ali Rizanın 
1 ou kontrolunun f aidesi der-
1 :ıal görülmüş ve kömürün 
1 dün perakende olarak kö-

Istanbul 20 (Hususi)- U .u:. mi yerlerde Türkçe konuşulmasının temininin Halkevlerine 
~ıra kılacağı anlaşılmaktadır. 

J.3aşta lstanbul, lzmir ve M ı! rsio olmak üzere Türkçe konuşulması işi zecri tedbirler al· 

mürcüler çarşısında 5,5 ile 
ı b kuruş arasında satılması 
ıtemin edilmiştir. Ba7!ı mahal
ılelerde el'an 8 kuruşa satal
ı dığ1 haber alan orman ida· 
ı resi muhtekirlerin tecziyesi 
ı için alakadarlara malümat 

maktansa şuurlu tedbir alma işi olduğundan l'ürkçenin Türk olmayanlar tarafından da ana 
lisan olarak kullanılması ve öğren .neleri için faaliyete geçilecektir. 
••••••••••••••••••••••O••••••••••••••ı ............................................ . 

İster Gül İster Ağla 
- Baştarafı 1 inci Sabafede -

yorğunluğua tesirile : 

vermiştir. 

- Bacaklarda kollarda kuvvet kalmadı de•iş ve yorK-anı kafasına çekerek tlerİ• .,ir 
uykuya dalmış. 

Bunun gibi bazı müesseselerde bazı kız ve erkek gençleri nafile nainaıı andıran bir 
şekilde bir çok zamanlar (stajyer) sıfatile haftalarca, aylarca çalışbrırlar ve sonunda işle
rimiz eyi gitmedi, bütçede tahsİ!:•atı çıkmadı gibi bebanelerle onlara: (elde ayakta ku•vet, 
cepte tramvaya vapura verecek para kalmadı yarabbi!) feryabnı bastırtarak işlerinin 
başından uzaklaşmağa sebep olurlar. 

:Kalb durma
ısından ölenler 

Ey okuyucu bayatın bu cilvelerine: 
Ödemişin Zeytinlik köyün· 

den Ahmed Ödemişe gelir· 
ken yolda ölmüştür. 

§ Narhderede oturan baba 
Elif dün karakol önünden 
geçerken düşerek ölmüştür. 

iSTER GÜL iSTER AGLA 
Ordudan köv- Dahilive veki-

,Paraşüd Kulesi lüye at leti taşra me-
satılacak morları Kültürpark paraşüd kule

sinin asansörü tamamlanmış 
ı ve dün işletilmeğe başlan· Ankara, -iMilli Müdafaa 
1 mıştır. Dün asansörle kuleye Vekaleti ile Ziraat Vekaleti 

Ankara, 20 - Dahiliye 
Vekaleti memurları taşra 
teşkilatı kanun projesi ve
kalet tarafından meclisten 

yeni bir kanon projesi hazır
ı on kız çakmış ve kuleden 

lamıştır. 
atlamışlardır. •• Prs)eye göre, orduda bu- geri alınmıştır. Proje bu-
ıM •• 1 •• lunan 12 yaşını doldurmuş günl,ü ihtiyaçlara uygun bir 
ı us umanların atlar köylüye taksitle satıla- şekilde yeniden bazırJanmış-
1 d bilecektir.SBu suretle, yeni tır. Proje Dahiliye Vekale-·.sa akatyemı·nı· atlar alınarak, ordudaki atlar ti direktör encümeninde bir 

1 

Pekin (Radyo) - Türkis· gençleştirilmiş, köylü de at k d h - d . ·ı 
sahibi edilmiş olacaktır. ere 8 8 goz en geçm e-

tan müslümanlarından iki cektir. 
milyon halkı temsil eden bir a al yeni hükümler ilave su-
heyet, bugün buraya gelmi~ retiyle hazırlanan proje, bü-
ve yeni Çin hükumetine sa- Kapatılmış tün DahiJiye Vekaleti taşra 
dakat yemini vermiştir. Hü· Şanghay (Radyo) - Çin memurlarının terfihini temin 
kiimet reisi heyetle uzun hükümeti Tingpo kanalını edecektir. 
müddet konuşmuştur. tamamen kapatmıştır. Proje önümüzdeki toplan-

•****f<*:A:~*****ı* ~~* *~~~~*ti tıya kadar meclise verilmiş 
• 41( )+ olacaktır. 

~t Elhamra el. ~I Kaput bezleri 
; B idaresinde Milli Kütüphane .;~?.!.3 ~ ucuzladı 
1 -ıK BUGÜN İki muazzam film birden >+ lstanbul 20 (Hususi)-Hü-
1 tc M kumetimizin teşebbüsü üzeri-

: jj 1 ÇIPLAK MELEK ~ ne kaput bezlerinde yüzde 

Atatürk 
Yalovada 
Ankara 20 (Hususi)-Ata

türk refakatlerinde başYekil 
B. Celil Bayar, Dahiliye •e
kili ve Parti genel sekreteri 
Şükrü Kaya, hariciye! vekili 
Dr Aras olduğu halde bu
gün saat on beşte hususi 
treole Yalovaya hareket et
mişlerdir. 

Atatürk trene Gazi istas
yonundan binmişlerdir. Ha
riciye vekili bay Aras Ya
lovadan konsey içtimaına iş
tirak etmek üzere Cenevre
ye gidecektir. 

---o111~111ıır---r 

43 kişi tevkif 
edilmiş 

Paris 20 (Radyo) - ihtilal 
teşebbüsüne iştirak ettikle
rinden dolayi şimdiye kadar 
tevk'f edilenier 43 kişiyi 

bulmuştur. Bunların arasında 

generallar ve mühim şahsi

yetler vardır. ...... ~ 

,., 12· 18 arasında tenzilat ya-
' +( Fransızça Başrollerde : )t . G•• •• b• •ft 
. tc MARLEN DİTRİCH - Herbert Marchal - Nelvin Duglas )t pılmıştır. OZSUZ lr ÇI 

: t 2 AŞIKLAR YOLU ~ ır ...... ÖÖfİÜİt .. ••1 
1 .C Fransızca Baş rollerde : ~· 1 ! S • S i : = DİK .• ~OVEL - Madelen Karol ve Amerikanın 3 M ; i alıh ODad : 
1 
~ komıgı Rl fZ Kardeşler. ~ , : Cild, Saç ve zührevi has· ı 

ı ~ AYRICA: Foks {)ünva Havadisleri M : tahklar mütehassısı ı' 
ı fC - Mı 1 : ikinci Beyler sokak No. 81 : ! 
, 4C Seanslar: 3,15-5,15-7.30-9 da başlar )t 1 ı Her gün öğleden sonra ı 
; '1~~:~~~~~~~:v::v::v::v:~~~~:v::v::v::v:• ........ ...... .. ......... . 

Balık 
Londra hayvanat bahçesi 

havuzlarına gözsüz bir çift 
balık getirilmiştir. Eu balık
ların batta gez yeri bile yok
tur. Buna rağmen bu balık
lar tabii bir his ve görür 
gibi hareket etmektedir. 

-- ................ - .. ....... ·-• • • • • ..-- ~ --~ ....... .,..~. • - • . ..._..~~,r 
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BiR ÖÖRETMENIN 
ÇEKTiKLERi 

~~~~~~~~~~-••~~~~~~~~~~-

- İNKILAB ROMANI -
Y cıan : SıRRI SANLI 

-7-
-Asım ismet KDltür'e· 

Böyle Bir Ögretmenin Okullarda Bulunması
nın Yurd Yavruları İçin Daimi Bir Tehlike 

Olacağını Söylemiş !.. 
- Bilmem benim hususi tında bu büyük muarif me • 

dert verdiğim bay Nihat Ak muru ne yaptı ? 
j'ünün kızı Nibali tanırmısın? - Beni öteden beri sevdi· 

- Nihali görmedim, tanı- ği ve okullarda yaptığım 
madım, fakat onun hakkında mini-mini hizmetleri mubala-
ve senin aleyhinde dönen ğalı bir surette takdir ettiği 
bazı rivayetleri işittim. inanmak istememiş ve Nihalin 

- Demek bu fa~ianın asıl annesine benim için "Kültür 
kahramanını da bıliyorsun. dairesinde pek çok takdir-

- "Dedikodulara bakılırsa namelerim bulunduğunu ıöy-
bunun hem kahramanı ve lemiş. 
hemde kurbanı aen ola- - Kızın ann°ai buna ne· 
cakıın. demiş? 

- Madamki bv işi bu ka- - Israr etmiş ve böyle bir 
dar biliyorsun, sana artık öğretmenin okulda bulunma· 
mukaddeme yapmağa lüzüm sının memleket çocukları 
görmeden meseleyi anlata- için daimi bir tehlike olaca-
bilirim. Nihalin annesi bir imı tekrar edib durmuş. 
rfin çek eyi taoıdıiı büyük - Bunun üzerine o adam 
bir kültür memuruna bir sana ne dedi? 
rün demiş ki: - Bu kadmın pek çok 

- Birkaç aylık verdiği tanıdıkları olduğunu ve bir 
bus t si dersle kızı baştan çı çok meseleierde tuttuğunu 

karmağa kalkışan bir öğret· kopardığmı, kendimi müda-
mene nasıl yüzlerce yurd faa etmek ve isnad ediien 
yavrusunu teslim ve emniyet suçu çürütmek için bana bir 
edebiliyorsunuz ? hafea mühlet verdiğini söy-

Çiçek merakla sordu : ledi. 
- Bu korkunç ittiham al- ( Arkası var) 

~~-----------------~··no.•~-------------

Fransa Uyan 
- Baştarafı 1 incide -

Uyan Fransa! 

ızmir birinci icra memur-
luğuudan: 

Karataş Şehid Nusret so-
kak 14 numarada oturmakta 
iken halen ikametgahı meç
hul bulunan Muamı.ller Batır 

Atatürk Türkiyesi Osman
lı imparatorluğuna hiç ben-
zeme.z ve bilhassa her türlü tarafına : 
iştihaların üzerine serbestçe Pennetti ve Periyenti tica· 
teveccüh edebileceği bir sö- rethanesine 39 lira ve ayrıca 
mürge değil, kudretli bir masraf borcunuzdan dolayı 
millet teşkil eder, haklı ola- aleyhinize teşkil edilen ve 
rak bizimle müsavi şartlar yukarıda numarası yazıla 
içinde münasebette bulun- dosyada müstenidi icra ve· 
mak isteyen bir memlekete saik olarak emre muharrer 
karşı eski politikamızı baş· sened üzerine işbu borcunu· 
tanbaşa değiştirme)iyiz. zu 5 gün zarfında ödemeniz 

Hatay Türklerine her türlü veyabud gene bu müddet 
tazyik yapılmakta ve Türk- içinde borcı karşı bir itira· 
ler çok defa ateşli milliyet- zınız varsa şifahen bildirme-
ciliklerinin neticesini hapisba- niz ve üçüncü şahıslar ye-
nelerde düşünmeye mecbur dinde alacağmız vana sara-
kalmaktadır1ar. Bu Fransız haten bunları da zikretmeniz 
mümessillerinin ... Hatay istik- v~ gene bu müddet zarfında 
lalinin tahakkukunun imkan- beyanda buluomassanız hapis 
sız olduğunu isbat etmek ile tazyik edileceğiniz 
istediklerine insanın inana· ve bakikata muhalif beyan-
cağı geliyor. da bulunduğunuz takdirde 

Türkiye hükumeti, 2 ilk- hapis suretile cezalandırıla· 
kanunda Fransız - Türk an· cağınız çekler, poliçeler ve 
laşmasının tamamiyle tatbi- emre muharrer senedlere 
kini talep etmek için Fran· mahsus ödeme emri maka-
saya bir nota vermiştir. Bu mına kaim olmak üzere ta-
notanın tesisirini gösterme- rafınıza ilanen tebliğ olunur. 
sini ve Ha yayın Fransız -Türk Beş günlük müddet ilanın 
dostluğunun mezarı haline { neşri tarihinden itibaren mu-
gelmamesini temenni edelim. 11 teberdir. 207 
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