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Arablar Türk idaresine hastet çekiyorlar 
KISA VE AÇIK 

Hep Romanva Meselesi 
--~----------------... ~--~~~~--------
ltalyan ve Alman gazeteleri Roaıanyadaki kabine deği· 

likliii hakkında neıretmeie baıladıklara yazıları bitirmeğe 
•akıt bulmadan evvel şimdi Fransız ve lngiliz gazetelerinin 
lllakale yağmuru altında bulunuyoruz. Bütün bu Avrupa 
IDatbuahnın fikir ve mlltalealarını gözden geçirince insan, 
l:au .. her kafadan çıkan bir seda" dao ne mana çıkarmak 
llzımgeleceğini tayinde zorluk çekiyor. Muhakkak olan bir 
fey varsa yeni Rumen hükumeti erkanı Faşistliğe, otoriter 
bir idare şekline bir hayli taraftar görünmekle beraber mü · 
teaddid memleketlerin müteaddid poletikacılaranın kulakla· 
nna .. mavi boncuk kimde ise gönlümüz de ondadır,. diye 
-bir feyler de fısıldamaıktan geri kalmamaktadırlar. Birbirine 
&ıd hüku'Detlerin de ayni suretle bu yeni kabinenin takibe· 
deceği siyasetten memnun görünmeleri vaziyetin tuhaflığını 
fiıtermeğe kifi gelir sanıyoruz. Y aloız Moskovadan esen 
rtlzgir biraz sertce gelmiştir. Rumenlere Basarabya mese
leıini tazelemek ihtarı da gösteriyor ki bu kararsızlık ve 
dedikodular kal'fııında en çok si~irleneo Sovyet Rusya ol· 
muıtur. 

Neticenin neye varacağını bu günden kestirme-'- o kadar 
kolay bir şey değildir. Fakat bu '1mavi boncu h;luiyesi. 
her memleketin matbuatını Ronıauya ile belki lüzumundan 
fazla meıgul etmeğe 1evketmi1tir. 

SIRRI SANLI 
----~--~------~~-81!1---------------------

Y ahu diler hak-
kında tedbirler 

Cumhuriyetçile
beyannamesi • 

rın 

Madrid (Radyo) - Şehir· 

deki s\vil halkın bir ay zar· 
fında çekilmf!sini hükümet 
bir beyanname ile emretmiı· 
tir. Şehri terketmek İ• temi· 
yenlerle polis araıında ıim

diden kavgalar baılamııtır. 

Romanva fntihabatından 
Çıkan İki Netice 

Sağdan (Journal - 24-12-937) 1 275 mebus ı. zaaıyor ve ~SO 
gazetesine göre : Romanya ~ebusu. olan lı?er&ller ıH 
intibabatından iki netice el· bırdeobıre onseluz mebusa 
de edilmekte bulunuyor : Ev· - Sonu 4 ünc&de --· veli intihabat kutularına 
kikim olan bir hükumet tah
min ettiği zaferi elde 
edememiştir; saniyen zafer, 
Romanya monarşisinde Hıt 

ler sistemini tesis etmek is
Uyen g upman tarafına k ç· 
mıştır .... Bu neticelerde eski 
perlamenterizmin umum reyi 
ile yıkılmasından çok da ha 
ıaşkınhk veren bir hal var· 
dır. Bu fevkaladelik yalnız 

Romanyada görülmekte olma· 
yıb Romandya yalnız şiddetli 
bir hal iktisab eylemektedir. 

•• • 
"Jeurnal des Debat" Rc-

Romanya 
İtalyan lmparatc··h -

ğunu 'fanıdı 

manyadaki vaziyet hakkında 
neşrettiii bir makalede ıu 
mütaleaları ileri sürmektedir. ~ _ ........ _.,... 

EYvelce R :nanyada it ba· B&kre, 6 (Radyo) - !k 
tında bulun.ın partinin inti- manya hlikümeti, Habeııslf • 
hab:ıtı icra etmesi muvaffak nın ltalyaya ilhakını •e ita"" 
olması için kifi idi. MeıeJi yan imparatorluğuna tanıdı· 
geçen tetrii devrelerden bi tını ltalyaya bildirmiftir. 
rinde 7 mebusa olan Gene· Romanyanın bu barek~ i 
ral Avere1ku e•velki intiha· Fransa ve lagilteredc fena 
hatlardan birinin aeıticesiade tesirler ayaadırmıtbr. 

--------------~·~·.., .. ~~~~~~~-
Berlin (Radyo) - Madrid· 

de yapılacak çevirme hare· 
kelini kolaylaıtırmak ve her 
suretle zaferi temin etmek 
için ıivil balkın ıehri terket· 
mesini cumhuriyetçiler karar 
altına almıılardır. 

oooo~ııOOGGOGODOGGQaDDDCIODDGDaa• 

Bllkreı (Radyo) - Baıve· : malları satın alınıyor. Genel 
idi Koganıa baıkanlıtı altla· barbden ıonra Romanya ta· 
ela toplanan Jeni kabine er- biiyetine geçen yahudilerin 
klıu Romaayanın iç ıiy11a11 kiğ'ıdları yenidf'o incelene· 
laakkındald pregramın tat· cektir. 
biki için alınacak tedbirleri Bükreı (Radyo) - Hükü· 
ılrllımllıtlr. Bu toplantıda met, Romaoyadan çıkacak 
klylerde bulunan ve sıhhi olan yabudilerin Üzerlerinde 
olmıyan yabadi meyhaneleri. para ve daviz bulunmaması 
nin kapatılmuı tekarrür et- için budud memurluklarına 
mittir. Her tarefta yahudi şiddetli eaıirler verilmiştir. 

iSTER GÜL iSTER AGLA 

--uıııııı--

Latin harfleri 
istivorlBr 

Kahire 6 (Radyo) - Mı-
11rda Litin harfleri kollan· 
mak hakkında bir cereyan 
ba,lamıştır 

Çocukları İyi 
F•a terbiye alan ve öteden 

beriden 6ğreadiği çirkin sözleri 
eyde ıarfeden ve babasından da 
.. Babanın canına nalet olsun" 
ı6ılall kapan, d6rt yaıındaki 
bir çocuk, bir gün hasta bulu
nan babaııaın yatbiı karyalaya 

Söze :Alıştırmalı 

yanaıuak: 
- Baba bana beıku•uı ver. 
Diyor. Babaıı hastalıjıaı ileri 

ıllrerek : 
- Çocuğum, giSrmiyor musun, 

bak ben butayım, timdi para 
iıteair mi? 

Çocuk ağlama batlıyor, ıonra 
da babasından 6irendij'İ fU 
fena ıazü a6yliyor: 

- Babanın canına linet ol
ım. 

Babası yavruya darılıyor, aon· 
ra çocuk piıman oluyer, gelib 
babasının elini öptiyor, boynunu 
blkllyor. O •akit adam çocu
j'ana beı kurut uzatarak : 

- Aferin, iıte böyle olmalı, al bakalıaı ıu beı kuruıunu. 
Diyor ve ayni zamanda da ıu mlinaıebetsiz suali soruyor : 
- Şimdi kimin baba11na lanet olsun ? 
Çocuk biraz düı&nd&kten ıonra iyi birıeY söylediğini sanarak : 
- Senin babana değil, benim babama linet olıua. 
Cevabını Yeriyor. Babaıı da kahkahayı basıyor l 
Çucaldarile konuımaııaı bilmiyen ve o•ların ı6ylediği böyle çirkin sözleri mennedeceği 

yerde 1avq yavaı~fllerek çocuklanna cGr'et veren böyle babaların haline: 

iSTER GULISTER AGL! 

• 
Bugünden itibaren Elbam-

rada Türkçe ıüzlü Seıar 

Borjiya beyaz perde de ta· 
ribin en karııık ve müdhit 
sayfalarını yaşatacakbr. 

= 11111111 il 1111111111 

~Bir öğretme· j 
§nin çektikleri:: 

-İnkılah romanı
·Asım ismet Kültür'e· 

YAZAN : Sırrı Sanlı 
Gelecek Cum'a günOn· 

den itibaren tefrika dme
ğe baılıyacağımız bu inkı· 
lib romanından parçalar: 

"Vaktile çok zengin o· 
lan fakat bu gü:ı servetini 
kaybeden Ahmed Zorlu, 
kızına öfkeli bir yüzle ba
ğırdı: 

- Annen bana o, ilko· 
kul öğretmeni ile evlen• 
mekte ısrar ve inad etti
ğini söyliyor, doğru mu? 

- Doğru. 
- Ben bu evliliğe hiç 

de taraftar değilim. 
- Neden? 
- Ç&nki onun aldıjı 

maaı o kadar azdır ki .. 
- Aiabeyimin de ilk 

6nce, öğretmen bayan Yal-
. - dızla evlenmesini zerre ka· 1 
~ dar istememiıtiniz, fakat S 
~ timdi gelininizle iftihar Ye ~ 
~ gurur duydujıınuıu a6yli· E - -E yor1uau•.. E i -Arkaıı ıelecek- § 

SiNEMA KÖŞESi ~ 

(Tayy,.re) .. Sözde Kızlar" la "Bakir Delikanlı~ filml.:·!,.~ 
göstermekle a1rın birçok içtimai yaralarını teırıb ve .ı.·ı.~ 
zamanda ıen, ıub, şakrak ıarkalar ve zarif nilkt le I'* hl 

yircileri meftun ve hayran edeceklerdir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR __________ .... 
Kaldırım meselesi 

Matbaamıza gönderilen bir mektuptur, aynea geçiriferm: 
.. İki seneye yakın bir zamandanberi kapılan•d a ...... 

sokak kaldırımlarının kıyılanndaki taılar belediye taıafı~daa 
ıöktürillüp fuar• gönderiliyor, bu ıuretle evlerimizin tem~ 
leri bu tiddetli yaimurlardan zarar r&rByor. beride tatml& 
edilecek olan tehir pilinı mucibince oturJuğumaz ıolmk· 
ların vaziyeti bozulacak ve yeai pillna ıöre caddeleal•• 
geniıliyecekmiı de ıimdiden onun için bu kaldınm tatlan 
ıijkillüyormuş! Bu pilinın tatbiki belki yıllara mit••• iftir 
O vakıta kadar e•lerimizin temelleri ae olacak ? Banda 
baıka belediyenin bir emirle ıökt&rdlil 'ba tqlar blaİrl 
malımızdır, onları biz vaktile kapımızın ön&ne kaldınm '1 • 
pılırken murafını yerdik. Zaten bu, belediye kumu.ta d 
&öyledir. Belediye yapıcıdar, yıkıcı, delildir. Bu l•J ' b
aun1 ite karıı ıiklyet edenler Ye dilekçe yerenler IMa tü 
ripten yakalannı ıtyırmıtlardır. 

Ve belediyemisia ne bakla halka ait olan kaldırın:uana 
taılarını ı6kt&;tinll lütfen yaıınız ... 

HALKIN SESi Hilll~ SESID'R 



( Halkın Sesi ) 
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Dünganın En Bügük Harb Dahi~ 1 Fagdalı Bilgiler : Cezaevi bir sana- Mekanik 
Terimleri 

i Timu le k İ 
~------------------------------~~---- E ea Tarihi Tefrika Y azan: H. Türkeku~ 
'IRmriB - 94 - •~t!lam 

: Tim r bağırdı: 
"Der ha 

bu Türk' .. 
[ 

• 
vermıyorsam 

le barba tu-
~uştur • çindir" . 

Timurlenk Bayezidin elçi· 
clerini bir müddet süzdükt en 
soara onlar şöyle bitab et
ti: J - Gördünüz mü, dedi , 
bükümdarıo1z ne söylediğiD i 

bilmiyor. Ne kadar saçma- , 
lad1ğını ıiz de işittiniz. Bu 
1 
derece hakaret ve bu kad r 

1
1bayağılık bir padişah ağzına 
yakışır mı? O, bu sözlerle 
tküçüklüğünü dünyay ilan 
11etmiş oluyor, ben de ona 
hüyüklüğümü göstereceğim 
ve onun aksine olarak ga

.1yet yavaştan davranacağ m. 
Memleketimize dönünce efen

e din ize !Öyleyin, buyruklarımı 
I yerine getirsin, eğer dilek
:erimi yaparsa kendisine ev
Jidımmış gibi davranacağım 
Yalnız yaptığı bu küstahane 
muameleden dolayı bana oğ
lunun birini gönderirse ken
ldiaini bağışlıyacağım. O ge· 
ne kendi topraklarında ve 

)hükümdar olarak kalır ,küçük 
Asya da benim hışmımdan 

ıkurtulur, kıhncımdan aman 
,bulur. Zaten dökülecek olan 

8 
Türk kanıdır. "Keskin sirke 
küpüne zarar verir., derler. 

O böyle kabaca meydan 
Y okumaktan ve yüksekten 
1 atap tutmaktan vazğeçsin. 
t( Düşünce ile yürüyenler al

ı dan mamışlardır. 
Elçiler, Timurlenk yerine 

döndüğü zaman geniş bir ne
a fes aldılar. Sanki sehpadan 
e alınmış ve affa uğramış bi-
e rer idam mahküınu gibi se
- vindiler. Sonra heyetin ı eisi 
g ilerledi. Timurlenkin buzu· 
. runda iğildi, oturduğu talıhn 
11 minderini öptü, şu suretle 
f "d . k ı · . ı areı e am eth: 

8 - Ulu şehinşah, iki bü · 
yük Türk bakanı arasında 
bir şey çıkmasını arzu etmi

v yoruz, henüz ok yaydan çık-

mamışlır. 

Timur, elçilerin yuzune 
derin derin ba tı, ağır ağır 

şu cevabı verdi: 
- Biz burada okunan 

mektubu duydunuz, sonra 
dünya benim kudretimi ta
nıdı , efendiniz de kör d~
ğilse işitmiştir. Biz Beyazid 
gibi kaba davranmak iste
miyoruz, yalnız onun mağrur 
başı mutlaka eğilmelidir.Harp 
takdir olunmuşsa onun önü
ne kimse geçemez. Yalnız 
kuvvetle umarım ki üstün-
lük bende kalacaktır. Çünki 
Tann 1'endi sıfatı olan ua · 
met ve haşmeti başkalarınm 
taklid etmesine raza göster
mez. 

Ben savaşa her saniye ha
zırım, hemen şimdi buyruk 
vermiyorsam bu da Türkü 
Türke kudırmamak içindir. 
Efendiniz iyi düşünecek olur
sa ' çarpışacak iki kuvvet 
kardeş kanı dökecektir. Bu-
nun mesuliyetini tamamile 
kendisine terkediyorum. Ya
rın Tanrının huzurunda ce
vabını o versia. Siz buyrun 
gidin elçiye zeval olmaz, yo· 
)unuz açık olsun. 

Elçilerin başkanı gene 
iğildi, bu sefer dizini öptü 
ve söze başladı: 

- Biz ödevimizi yaptık. 
Şimdi de ikinci bir vazife
miz var, hükümdarımızın ar
mağanlarını sunacağız. Gös
terdiğiniz nezaket ve ulüvvü 
cenaba binaen lütfen getir
diğimiz hediyeleri kabul bu· 
yurun. 

- Nedir onlar? 
- On at, on doğan, on 

atmaca, on pars, on şıbin, 

tilki ve on .. 
Timurlenk birdenbire ba· 

ğırdı: 

( Arkası var) 
J:;>oıoc:~========= ·===========-"'==r::=========:ıı:-=-Il ~ .... 1 

İl Daimi Encümeninden 
1 Vilayet yolları ihtiyacı için 5500 lira muhammen bedeJle 
l ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş olan bir arazoza 
l i:itekli çıkmadığından arazozun bir ay içinde pazarlıkla mü-
1 bayeası kararlaştmlmıştır. 
ç isteklilerin 30-12-S37 gününden itibaren 2490 sayılı yasa 
, hükümlerine göre hazarlıyacaldarı teminatlarile birlikte her 

u. Pazartesi ve Perşembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar il 
r daimi encümenine başvurmaları. (4588) 

bir •• ru e 
Bin nasihatten eyidir 

Feri a Kemi de 
bir tecrübe ile şimdi
ye kadar söylenen 
sözlerden bambaşka 
kat'i bir ilaç olduğu

nu gösterecektir . 
l Ağrı vernıeden na
l sırı sQker atar. 

1 

1 
D.KKAT: 

Ferid Na ır Kremi 
EPO: s. Feri~ !if, #- ~czt,esidir 

1 

---..-, 

Fötr Şapkalarını Nasıl 
l'emizlemeli? 

Eski fötr şapkaları yenile
mek için sert bit fırça ile 
her tarafını güzelce fırçala
malı, tozdao eser k~lmama
lıdır . 

Hık ispirtolu su hazırlamah, 
yumuşak bir fırkayı bu suya 
batırarak şapkanın her tara
fını, bilhasssa lekeli ve yağlı 
yerlerini fırçalamah. Şapka
nın her tarafı temizlendikten 
sonra fırçayı yıkamalı ve 
tekrar temiz ılık suya batı
rarak bir daha şapkanın her 
tarafını fırçaladıktan sonra 
gölğeli yahud sıcaktan uzak 
bir yere asarak kurutmalı. 

Odanın güzel kokması 
için kolay bir çare 
Oturulan odanın gayet gü· 

zel kokması için çok basit 
bir çare vardır. 

Temiz bir pamuk parça
sını güzel kokulu kolonya 
ile ısıtmalı ve kızgm demir 
soba yahut radyatör üzerine 

koymalı. Hararetin tesirile 
tebahür eden kolonya odaya 
güzel bir koku bırakar. Pa
muk kuruyunca ıslatıp tek
rar soba üerine koymalı. 

Kolonya yerine daima kulla
nılan lavantadan konulursa 
oda daha güzel kokar. 

Mont- Blanc 
Bir kilo kestaneyi haşlayıp 

kabuklarını ayıkla ::. ıktan sonra 
makineden geçirmeli, .içeri
sine bir küçük kadeh rhum 
yahud konyak, bir miktar 
küçük küçük doğranmış mey· 
va şekerlemesi, 250 gram 
vanilyalı ince toz .şeker, taze 
dört yumurtanın yalnız sarı
ilave ederek iyice karıştır
malı. Fmna girebilecek por
selen bir tabak içerisine 

kestane püresini bir tepe 
şeklinde koymalı, üzerine bir 
az toz şeker serpmeli. Yu
~urtaların aklarını telle vu
rup küpürtmeli. Sertleşince 

tabaktaki kestanelerin üze
rine ince zar gibi kabukları 

ayıklanmış ve bıçakla ince 
ince doğranmış badem serp
meli ve hafif fmnda pişir-

yi haline sokuldu 
Sekiyüz Mahkôma Askeri 

Ta imler Gösteriliyor 
Izmir ceza evinde şimdiye 

kadar ihmal edilen mevkuf 
ve mahkumların yaşayış tarz· 
ları intizam ve disiplin altına 

DUNYADA 
NELER 

OLUYOR? 
İ ki saatte evlendi, 

boşandı 
Amerikada öyle yerler 

vardır ki evlenme ve boşan
ma su içer gibi hallolunan 
meselelerden sayılır. Fakat 
bu sahada Avrupa Ameri
kaya karşı bir rekor kırmağa 
muvaffak olmuştur. Yugos
lavyada oturan Türklerden 
birisi sabahleyin saat dokuz
da bir kızın babasile eski 
usulde bir nikah merasimi 
yapıyor. Fakat bir saat son
ra öğreniyorJ ki aldığı kız 
evvelce kendisine söylendiği 
gibi 16 yaşında değil, henüz 
14 yaşındadır. 

Ve bir de gönderdiği gö
rücüler tarafından söylendiği 
kadar güzel değildir. Bunun 
üzerine güveyi, kızın çirkin
liğinden ziyade aradaki yaş 
farkını bahane ederek · kızı 
boşamağa karar veriyor ve 
saat on birde boş kağıdını 
gönderiyor. Bu suretle iki 

: saat zarfında hem evlenmiş 
hem de gene bekar kalmış 
oluyor. Yalnız, iki saatlık 
evliliğine mukabil kızın ba
basına verdiği mihri muacce· 
li artık geri kalmıyor. Zaten 
kayınbabası aradan geçen 
iki saat zarfmda o paran1n 
yarısını sarfetmiş bulunu
yordu. 

meli. Kestanelerin üzerindeki 
köpük pembe olunca fırın
dan çıkarmalı, soğumağa 
bırakmalıdır, 

alınarak bir de proğram ya
pılmıştır. 

Kadınlar kıımı erkekler 
kısmından kimilen ayrılmış 
ve ceza evinin arka kısmın
daa bir kapı açılmıştır. Ceza 
evi içinde bulunan ve bara· 

kalarda çahşan işçi mabküm
lar büyük bir binaya nakle· 
derek bir fabrika haline ge· 
tirilmiştir.' Şimdi bu büyük 

sanayi atelyesinde kontracıhk 
marangozluk , dokumacıhk 
ve sair bazı isler yapılmak
tadır. 

Ceca evinde metrük der
sane islab ederek muntazam 
bir surette tetrisata başlan
mış ve bir de mahkumlara 
okuma odası açılmıştı:. Sekiz 
yüz mefkuf ve mahkumlar 
içinde askeri yaştakilere ta-

lim ve terbiye askeriye ve 
daha yukari çağdakilere de 
beden terbiyesi yaptırılmak

tadır. Ceza evine kısa bir 
müddei içinde ilah eden ve 
mahkumla baba şefkati gös
teren di,ektör lbrahim He
kim oğlu'oun çalı~masını tak
dirle anarız. 

b.mir Ceza evi Türkiyede 
mevcud ceza evlerine bir 
numune olmuştur. ---oo---

Göçmenler 
İstanbul 6 (Hususi) - Bi

rinci genel müfettişlik bölge
sine şimdiye kadar 20558 
göçmen yerleştirilmiştir. 

Talebenin 
Saçları 

Ankara, 6 ( Hususi ) -
Okul talebesinin hepsi bir 

şekilde saçlarını kestirmeleri 
kararlaştmlmış ve Vekaletce 
bir formül tesbit edilmiştir. 

Bu formül yakında bütün 
Kültür direktörlüklerine bil-

6 AYDAN 12 AYA KADAR 

dirilecektir. Bu tamimde son• 
ra formüle riayet etmiyen 

talebe mektebe kabul edil
miyeceklerdir. 

' 

Tak itle 
HAVA GAZI T ~SİSATI 

YAPILMASINA lBAŞLANMIŞTIR 
Hemen idareye müracaat ediniz. Keşifler için ücret 

alınmaz. 

İdare : Belediye dairesi Birinci kattadır. 

·relefon : 2326 

9 Ev ül Baharat Deposu 

Güleryüz 
Pek iyi tanıdığmız baha-

1 ratçı B. Fazrl Dokuz Eylül 
Balcılar içinde 155 numara· 
da (Güleryüz Baharat depo
su) nu açmıştır. Çeşidler bol 
fiatler her keseye uyğundur. 
Müşterilerini daima Güleryüz 
ve tatlı dil ile karşıhyan bu 
arkadaşımıza biz de muvaf
fakiyetler temenni ederiz. 

Telefon 2383 

~·" -
Osmanlıca • Türkçe 

---••l!ıar---.. 
A 

akıi tesir-yanıtkım 
anilmerkez kuvvet-mer• 

kezkaç kuvvet 

atalet - eylemsizlik 
atıl-eylemsiz 

B 
baıit ameliye - elemansel 

işlev 

c 
cerri hareket - ıürüksel 

devim. 
cihet-yön 
cüz'i amel-eJemanseJ ça

lışay 

D 
dairevi hareket - dayrel 

devim 

delk-sürtme 
deveran-dönü 
devvar şua-döner vektör 

dinamik-dinamik 
diyagram-diyagram 

F 
1 - Fenni muvazene, 

sakin. 1-Dengebiiik, 
Sekinlik. 

2-
2-

H 
Hali sükunette-Dinik 
Hareket-Devim 

Hareketi muhassala-Bil· 
eşkel devim. 

Hareki-Devimsel 

Hatti sürat-Çizgel ivrne 
Helezon-Helis 

Helezoni hareket-Helisel 
devim 
Hemzeman-Eşinkurum 

Heyet-Sistem 

(Arkaıı var) 

---··---
Bul2ar kızları 
Rahibe oluyor 

Son zamanda bazı Bulgar 
kızlarının misyoner ı:ropa· 

ğandasına kapılarak ana ve 

babalarını terkettikleri ve 
Amerikaya, Afrikaya, Çine 

ve Aprupanın bazı uzak 
yerlerindeki manastırlara ra· 

hibe .sıfatle gittikleri hidi· 

se'eri umumi efkarı heyeca• 
na sevketmiştir . • 

Alakamız 
Yoktur 

1
' Ege Tecim ve Endüstri 

klavuzu.. adıyla çıkarılan 

kitabla Anadolu gazete ve 
müessesesinin maddi ve ma· 
nevi biç bir alakası olmadı· 
ğını bildiririz. 

ANADOLU GAZE TESI 
Baharabn döğülmüş ve:döğül

memiş tam çeşitleri, VALUVA
nın taze mahsul Ihlamur, ıS

PARTJ.\'nın meşhur Salebi 
zarif kutular-A t marka ku
da, garantili r 1 maş ve 

W& + •F F-4E?eEEJEJ~liEBIW P'*EDEm-9 

Birinci Sınıf Mutahassıs ı 

Dr. Demir Ali 
maranğoz bo}"aları, her cins asit 

1 karpit, gomlak ve diğer maran- ' 
gaz çeşitleri, dünyaca tanınm ı ş 

KAMÇIO\:iLU 1 
Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 

elektrik tedavisi 1 
l:ıanir - Birinci beyler Sok ğı No. : 55 Telefon : 3479 
~~ -SE:1;F &F.:3i!!i!:e::ai$EBW&:?S)Eam .... ~ Hasan ecza dep 

sunun her cies kolonya, losyon- Mt'it!J Dr. f AHRİ JŞf K >tEEEfl 
ları ve çok zengin tuvalet eşya- .. ~ lzmir Memleket Hast nesi Ron t' · C'11 Mütehassısı c+l 
sı ile gazoz özleri ve özlü unla rı .J ıi RONTKEN VE. t;2 

Radyolin, Kozmin, Datnos ve Kohicor diş macunl arı, devlet il :!] 
kinini, beyaz yünlü ve ipekli kumaşları yıkamak ve temizle- • r'2 Elektirik ted vileri yapılır a 

1 
mek için FEVA markalı Alman sabun tozu ve emsali. E ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 E 

1 Dikkat: Müşterilerinin zarar1n~ olan pazarlik usulü kaldı- E B 
rılmıştır. Her sorğuya derhal cevab verilir. Telefon3 882 ESBEEamaSESBıBESEtttlEEEfXIBBB~ 



COCUK 
SAYFASI 

Mono/oğ: 

Tornistan 
Belma 

Baya11lanm, Baylarım, 
Bana Torniıtan belma di· 

Jorlar. Bu adı bana takan 
ıınıfnnızın baıedci, fena kalb-

li 1 Hariı arkadaılanmdır. 
Zatea ad takmak okulJarda 
hemen, "emen moda haline 
gelmiı gibi blrıeydir. Çok 
•yıb ıeyler amma kime an· 
latıreınız ? 

Torniıtan Belma, Tornis· 
tan Belma, andan adımı da 
çıkarddar, şimdi okulda 
adım ıadece teraiıtan kaldı. 
Tornistan aı•ğı, Tornistan 
yukarı. Merak mı ettiniz ? 
Anlatayım, bu lağabı bana 
niçin takdılar söyliyeyim de, 
ıiıde benim gibi hayretler 
içinde ı•tkınhğınızdan çat· 
lamaz mısınız ? 

. Ben, gOya tenbel imişim, 
dersler kafama girmezmiş, 
llstliaede çalışmazmışım, işte 
bundan dolayi iki yıldır bir, 
bir üstüne sınıfı ters yüzüne 

terfi etmiıim!. Bak şu hale 
a kuzum insanlar, şirket va
purumu ki tornistan etsinler. 
Bununla beraber tornistanın 
iki türlü anlamuı vardır: bi
ri vapurların geri, geri git· 
mesi, ikincisi de: ağaran, 

aolmağa baıhyan elbiselerin 
çeyriJm.esidir. Şimdi siz bak 
veria, okullarda ıınıflarını 
dlaea çocuklara tornistan 
deailirmi?! Bunu ortaya çı· 
karan çekemiyen arkadaıla
rımdır, çünki sınıfta bOtlla 
öğretmenler benimle fazla 
uğraıırlar, verdiğim karıılık
lan laayretJe dinlerler ve ıon
ra da kahkaha ile gülerlerde 
onun için arkadaılarım beni 
kıskanırlar. 

Bir giln, biç unutmam, 
bayan &tretmen derse geldi. 
O giin ilen de ! aksi gibi hiç 
derıe bakmamııtım,• öğret· 
men beni görmesin diye 
ııramın gCSzlndea bir ıeyler 
atl~nHfllm ıibl bqımı ıı· 

Alsancak Marşı 
(Büyük sanatkar merhum İsmail Zühdü 

tarafından bestelenmiştir.) 

Alsancaktır şerefimiz, şanımız 
Alsancaktır namusumuz canım :ı; 
Alsancakla şealcuir vatanımız: 

A lsancakla karışıktı r kanımız 

* 

Kanımızla karışıktır bu bayrak 
Yaşamayız ondan olsak biz uzak 

* 

Savaşların, zaferlerin şanı biz 
Bu bayrakta okur, ezber ederiz 
Bu oldukça önümüzde hepimiz 
Ölüm saçan ateıe de düşeriz 

* 

Kanımızla kırışıktır bu bayrak 
Y aıamayız ondan olsak biz uzak 

* 

Sallandıkça azametle bu bayrak 
Türk dlinyası ıeref duyar muhakkak 

* 

Kanımızla karışıktır bu bayrak 
Yaşamayız ondan olsak biz uzak 

............................ 
ranın gözüne sokmağa meş· 
ğulken, odanın içinde bom
ba gibi bir ses patladı: 

- Belma gene orada ne
ler yapıyorsun? lnsanbkork
duğuna uğrar derler. Hemen 
cevab verdim: Şey öğretmen 
dedim, beş kuruş kaybettim 
de ... 

Dersini belledin mi ? 
Ögretmene karşı hayır denir 
mi biç? Hemen eveti bastım. 
"Öyle ise gel bakalım tahta 
başına,. dimeı. mi? Yerimden 

ka1ktam, karşısına dikildim. 
Dikildim amma ben de bit· 
tim. Başım fırıl, fırıl dönü
yor, kalbim gümbür, gümbür 
atıyordu. Ôiretmen beni 
süzdü, ıonra şu ıuali sordu: 

- Belma k1zım, lstanbul 
neClir? 
D&ıünd&m şu cebabı ver· 

dim: 
- lstanbul ö~ retmenim, 

Tiirkiyenin en ı. :;: l ve en 
büyük bir şehridir 

Arkadaşlarım gülmeğe baş-
ladı. Ben de kızarır gibi ol
dum, sanki bu yavaş gülüş· 

lerin manası ne idi ? 
Öğretmenltekrar izah et· 

ti; " Kızım dedi, dikkat et, 
lıtanbul kelimesi ne olur ? 
O vakit1 sklım başıma geldi, 
sayi bllgün gramer dersi 
vardı dedim, aksiliğe de 

Sırrı Sanlı .. ...................... .. 
bak ki körolası ıeytan sanki 
eline süngerini almış, dibden 
temelden beynimdeki bütün 
bilğileri silmişti. sonra ağ· 
zımdan "Sınıf,. gelimesi dü
ş.üverdi. Hurra gene sınıf 
baştan aşağı kahkahaları 
bastı. Öğretmen, kızdı, ser
sem, miskin dedi, isim niye 
derler ? Öğretmenim, hay· 
vanları, insanları, eşyaları 
gösteren kelimeye derler, 
dedim. 

Pekey Istanbul eşya de· 
ğilmi? Önüme baktım, utan· 
mışhm. Öğretmen seslendi: 
Bunun hokka getir. Bu ıırada 
yere bir çanta düşüp gürül
tü çıkardığı için eyice anlı
yamamışlım, galiba hokka 
istiyor diyerek ıoldan çark 
çark ettim ... Gidiyordum öi· 
retmen bağırdı: Nereye kı· 
zım? 

Öğretmen odasına - Ne 
yapacaksın? 

- Hokka getirin deme· 
dioizmi? Bu sefer eskisinden 
bin kat fazla çığlılc koptu, 
bütün çocuklar sıraların üze 
rine serildiler, patlarcasına 

gülüyorlardı, öğretmen de 
gülüyordu. Aceba ne oldu 
diye kendi kendime düşünür· 
ken öğretmen, bizde bu 
arapçayi hail atzımııdan 

bırak•mıd1 k, ihtimtl aalıy a· 

Çocuk Ve ipek Böce2i 
Çocuk -

Anne -

Anne, anne beni al bu yat. mektebind n, 

Mahbus gibi burada yaşıyamam artık ben. 
Dört yanımı çevirmiş kale gibi dört dıvar 
Burası okul değil, kara, korkunç bir mezar. 
Bahar geldi g~çiyor, ne kuş, ne çiçek gördüm, 
Ne çiçekten çiçeğe uçan kelebek sıördüm. 
Yemyeşil bahçelerde şarkı söylerken bülbül 
Bu zından hayatına edilir mi tahammül. 

Yavrum sana ders olsun bak ~u ipek böceği 

Senin gibi görmiyor o da kuş, çiçeği 
Kelebek olmak için bekliyor koz.asında. 

Bu gün yoktur dileği kırların ba~asında. 
Fakat yarın kelebek olarak dolaşac!lk, 

Çiçeklere konacak, dereleri aşacak. 
Unutacak kozada çektikler.ini bütün 
Ona başka bir sevinç Yerecek her yeni srün 

Okulda kendisini bir kaç yıl sıkmıyanler 
Bu bayat kavgasında olamaılar bahtiyar. 

Abst:n Gürtin 

Bir derste 
Öğretmen derste öirenci- - Bir daha beyaz altın 

lerine anlatmııtı: varmış öğretmenim, dün ak-

alık ne k 1dar 
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Vapurla giderken baıaa 
Yunuı balıklarının yarıı~ gi· 
riştilderini görlir ve balıkla· 
rın ne kadar siiratle yüzdük· 
lerine merak edersiniz. 

Bu hususta yapılan tedki· 
kata ilSre balıkların 5flrati 
cinsine ı6re deiitir. Maa· 
mafib baıı balıkların saatte 
on, on iki, battl baz11n on 
beş mil süratle yü7.dlıkl. ri 
muhakkaktır. Bazı bahrı mu
hitte büyük b&hklar günler
ce vapurları takib ve onlarla 
yarıı ederler. 

i lk Di 
IJünyada üç çeşit a)tm tam babam söyJemişti. Bugünk' ilmin kat ııetle 

vardır, yeşil, kırmızı, bP-yaz Ne imiş çocuğum.? ifadesine göre dünyısd1& ilk 
yeşil altın, gümüşle altın ka- - Pamuk. defa bir din tcsiı e"ı .. 1iye 
rııtırılır. - Afeı in yavrum, pamu- teşabbüs eden adam Abünau 

Kırmızı altın, bakırla altın ğun endüstride önemi çok ton adında eski bir Mısııh· 
Beyaz altın platindir. oJduğundan o da altın dere· dır ve mıliddan (1300) uae 
Bir öğrenci atıldı: cesiude kıymetli bir nebattır c 11 vcl yaşamıştır. ..................... ~ ............ , .......................................... .. 

Konuşma 

S~giliyavrularım, · 1 kendilerini i korumayı~bilirler, 
Hayatta en öoemli:ş~LY;: · ifakat ha!a~la!ını yontmay~ 

şamayı bilmektir. insanlar · pek az duşunurler, oysamkı 
. ........... ..,..,,..,.,. ----~ n u n • ~~ buna pek kolay muvaffak 
madın, ben size hokka di- olunamadığını deneme ile 
me~im, b~nun . sonuna bir görürler. Eski büyük adam· 
libıka getır dedım. lardan biri şöyle söylemiş· 

Hani 1 eklenti.. . dedim ya tiı: 
o :ün kafamın içinde bir "Yaşamak kısa,sanat uzun 
ihtilil vardı, karma karış ıktı, fırsat geçici, düşünme güç· 
eklenti eklenti. Mutlaka de- tür . ., 
dim öiretmen bu sefer de insanlar saadete ermek 
kendisi yanlış söyliyor, ey· için her şeyi ve her kuvveti 
lenti diyeceğine eklenti di- kendinde bulmalıdır. Çünki 
yor. Hemen cevabı bastım : berkesin en fena düşmanı 

- Öiretmenim lstanbulun kendi yüreğindedir. Yaşa· 
sonunda zaten zaten eylenti mak da eksik işler insanla· 
vardır. O rür.elim ve canım rın kendi kı rlarından do-
şebirde hiç eylenti olmaz mı? ;ar. Bizi 3 s )İen, başkala 

lıte o anda öğretmenin rının öğrettiklerinden ziyade 
yüzii allak, buHak oldu, aya- kendimizin dikkat ederek 
ğa kalkb bağırarak : öğrenmemizdir. Akıllı ve dü-

- Haydi yerine budala şüoceli çocuklar okulda Ye 
HDa iç tane kocaman sıfır. evde doıru dürüst hareket 
Dedi. H. T. ederler. Bir çecuk ne kadar 

1 

çok-arkadaş kazanırsa · ak
tıoı o kadar tatlı ve ı. · iei: 
geçirir, bu da kimse ile l:r,.
ga etmemek, herkesi t evmel, 
iyi geçinmekle olur. işte bu· 
na kendini idare derler. 

Okulda öğretmer erinin, 
evde de ana ve ! ··,.nuı 

sözlerini dfo lemivcnı r c, 11il· 
mezlerse, :: .-iJmiırra çor.ı.L 
ise mesud deiildir. 

Derslerinize dikk.-( d :t!ez 
ve çalışmazsr1nız y:ı ......... rJ2m,z· 
siniz. Arkadaşlarını:r: sizi ge• 
çer, bu suretle fırsat da eli· 
.,izden gider, çünki iter fe..!• 
cen saat ve dakika bir d.ılıa 
~·eriye d6nmiyecektir. Bf !r 

iyice dikkat et, dü:ıyada ı .. 
fa sürenler, rahat ya11ya11Iar 
hep , çocukluklaranda mekteb 
sıralan tbtDnde yalntlarım 

öldllrmiyenler Ye teabell'i• 
ahtmıyanlard1r. Bayle baylaı 
arkadaılarınıı yana oalArclaa . 
yılanclu kapr ıibi ka~ams. • 



(Hallan Sal ) 

Harda 
Madenler 

Ekodö Parinin 
makalesi bir 

Harda madenlerin memle· 
ketimizden ihracı bir kanun 
ile ya1ak edilmiıti. Alika
clarlara gönderilen bir emirle 
ba kanunun tatbikine dikkat 
edilmesi bildirilmiştir. 

Talebenin 
Otobüslerde 
Seva ha ti 

Çin sulha talibmiş 
Tokyo (Radyo)- Çin sulha talib olduğundan bu meseleyi müzakere etmek üzere Japon 

Başvekilinin başkanlığı altında toplanan bahriye ve harbiye nazırları ve bazı askeri ümera 
sulh şartlarını tesbit etmişlerdir. 

Çinliler Sulhu Kabul Etmezlerse .•• 
Tokyo (Radyo) - Japon hükumeti, Çinle sulh şartlarını inceledikten sonra, Çinin Japon 

kuvetleri tarafından edilen tazyin neticesinde sulha talib olunduğu ve bununla beraber 
Çinliler hakiki nedamet göstermezlerse Japon kuvvetleri ileri hareketlerine devam edecek
lerine dair bir beyanname neşretmiştir. 

Emir Şekip, dindaşlarımız Türklerden ay-
1'1lmamağı bin defa tercih ederdik, diyor 

Romanyada Fırkalar ara
sında aktedilmit bulunan 
ittifak ve anlaımaların gayri 
tabii olduğunu yazan sağdan 
"Echo de Paris" gazetesine 
göre: intihabat arefesinde ve 
esnasında en berbat tecavüz· 
ler yapılmııtır. Tituleskonun 
namzetliğini koymuş olduğu 
olduğu intihap · dairesinde 
belediye reisi öldürülmüştilr. 
Köylüleri harekete getirmek 
tevkif etmek ve dövmek ve 
intihap dairelerine sevket-

mek için jandarma kuvvet
lerinden iki sınıf silib altına 
alınmıştı. Görilnüt nazaran · 
halkın protestoları çok tid
detli olmuıtur. Ekalliyette 
kalanlar bükümetin mavaf
fa kiyeti karıısında boyun 
eğmiyeceklerind~n bu fena 
havanın devam etmesi muh· 
temeldir. Kralın otoriteıi 
azalmııtır. ikinci Karo) on 
yedi senedenberi bir nevi 
ıahane faıizm tesisine çalıt· 
maktadır. 

Belediye otobüslerde tale· 
belerden öğleden sonraları da 
n111f ücret almması vaki şi
kiyetler üzerine muvafık 
i&rmGı ve alakadarlara teb· 
lii etmittir. 

Cenevre (Radyo) - Suriye istiklalinin kahramanlarından Emir Şekip aslan gazetecilere 
şu beyanslta bulunmuştur: Şevtanderesi 1 

Uçurumuna Düşen 
lngiliz 
Manevraları Talebeler; sabah akıam 

daima nısıf ücretle sehayat 
edeceklerdir. 

Bir Katil 
Cezalandırıldı 

Kemalpaıanın Halilbeyli 
k6y6nde bir kız kaçmrken 
Muatafa adında bir genci 
lldliren Nuh oilu Mustafanın 
JAfl küçük oldnğğndan 15 
Nne yerine, üç sene hapse 
Ye 600 lira tazminata mah
kum olmuıtur. 

Osman Kutay 
Geldi 

"lngiltere, Arapların ayaklanması mes'uJiyetini ltalyaya yükletmekle bata ediyor. Çünki 
genel savaştan önce bize tam bir istiklal vad eden lngiltere sözünde durmamıştır. lngiltere 
bazı siyasi menfaatları için Yahudilere Ffüstinde bir hükumet kurmaya çalışmaktadır. Eğer 
Araplar bunu umumi harpten evvel bilselerdi, onlara ehanet eden lngilizlere uymaktan 
ise, dindaşları olan Türklerden ayrılmamağı bin kerre tercih ederlerdi. Zira bu suretle 
hakları daha eyi korunmuş olurdu. lagiltere bilsin ki Filistin iıi Araplar için bir hayat ve 
ölüm meselesidir. 

Grevciler inat ediyor 
Paris (Radyo) - Bay Şutan ve arkadaşlarının grevcilerle patronlar arasında bir anlaşma 

yolu bulmak için sarf ettikleri emekler boşa gitmektedir. Çünki bu işi karıştıranların ko· 
monistler olduğu anlaşılmaktadır. Paris banka memurları da nümayişçilere katılmışlardır. 
Greeler çok kötü bir safhaya girmiştir. 

Ekalliyetlerin hukuk ve menf aatları 
Bükreı (Radyo) - lngilizler gibi Fransız sefiri de Romanyadaki ekalliyetlerin hukuku· 

nun gözetilmesini istemiştir. Bu mesele milletler konseyinde de b11y Eden ve bay Delbos 

Kamyon 
Denizli (Hususi) - Şoför 

Mustafa Ali, Tavastan De· 
nizliye getirmek üzere kam
yonuna biri kad n olmak ü
zere beş müşteri olmuş, Ta· 
vas•an ayrıldıktan sonra 
kamyonun idaresini kardeşi
ne bırakmış, kendisi de sar· 
hoş olduğu halde müıterile· 
rin yanına oturmuştur. Kam· 
yon yolun 12 nci ve 13üncü 
kilometreleri arasında Şey
tand '!resi denilen bir dere· 
nin uçurumundan aşağı uç
muı ve parçalanmııtır. Şo
för Mustata Alinin kardeşi 
ölmüı, diğerleri, ikisi ağırca 

Bir mDddettenberi fsken
,&leriyede bulunan Şevurle 
otomobil fabrikasının Ege 
lmesıiti kıymetli ve mü-

tarafından ileri sürüleceği sanılıyor. 

Voroşilol Vı 
•ı d • k olmak lbere yaralanmıılar· 
ı a ıvosto ta dı~0 8ir0:i1i de.kayıptır. 

Buyuk hır hava 
.. "bbiı gençlerimizden Oı
aa Kutay şehrimize dön

•lıtlr. Şevurle. ve Osmobil 
b. ikalarının yeni modelle
de relmeğe baılaauştır 

Berlin (Radyo)- Mareıal Voroşilof Çindeki vaziyetin vehameti karıısında Viladi•oıtoka • t 
müteveccihen hareket etmiıtir. Mareıal orada mühim ve askeri mevkiin tahkimatını ve IS asvonu 
Pasifik okyanusundaki Sovyet donanmasını ve uzak ıark ordusunu teftit edecektir. Mare- Londra, (Radyo) - lngil-
şala Rus erkinıharb heyeti reisi ve donanması ku:nandanı refakat edecektir. · tere Mıaırda Süveş kanalı 

Enselendi 
Seferihisar hapishanesinde 

.JOl paraaı vermediğinden 
ı•ahbuı bulunan Talib oğlu 
Receb, gece hapishanenin 
tavanını delmiı, kiremidlik-
ten sokağa atlamak üzere 
iken yakalanmıştır. 

Türkçe konuşmiyanlar cezalandırılacak 
Ankara 6 (Hususi) - Manisa saylavi B. Sabri toprak, milli Türk dili yerine yabancı 

dil kullananın cezalandırılması hakkında büyük milJet meclisine bir kanun teklif etti. Bu 
teklif derhal dahiliye ve adliye encümenlerinin titkikine havale olundu • 

Tayyarelerimiz Rumen veliahtını arıvor 
Ankara 6 (Hususi) - Romanya veliabtını taşıyan torpidonun fırtına dolayisile biç bir 

limana uğramadığı hükumetçe haber alınmış ve derhal torpidonun aranılması için sahil vi· 
liyetlerimize ve ayni zamanda bir torpido muhribi de Karadenize açılarak taharriyata baı· 
lamııtır. Bir deniz tayyaremizde boğaz açıklanna kadar uçarak Rumen torpidosunu araş· 
tırmaktadırlar torpitodan biç bir haber yoktur. 

--------------00 .. 00 ..__-~-----------

ütün ova su· 
lar altında 

Manisa ovasını kimilen su Her Taraf Su Meclisin Kış 
Tatili 

'Kraliçe Mariva 
Muhribi 

bplamııtır. Bazı köyler su 
a1ı .. d. kaım., ve kayıkıarıa lar Altında 
Ç•Y11f oğlu köyüne sığınmış- Menderes nehrinin taıması 
t.rdar. Jandarma kumandını 
B. Hakkı lizımgelen tedbir- üzerine Torbalı ve Aydın 
Jeri aldırmaktadır. Soğukla- ovası sular altında kalmıştır. 
na baılamasile feyezan ke- Ve bu tuğyandan Razıbh 

Ankarm, 6 (Hususi) - Bü
ytık Millet Meclisinin bu a· 
yın on dördüne dotru kış 
tadili yapacağı tahmin edil
mektedir. 

ilmit ve tehlike az . lmag-a köprüsü sakatlanmıştır. Ôde· Meclisin kış tadili, Kinu-
b.tlamııtır. Salihliye tiddetli miş ve Adagide yolunda bir nusani ortasından Şubat or-
Jaimurlar yağıyor, dereler büyük yarık husule gelmiı sına kadar bir ay devam 

Sofya (Radyo) - Romanya 
Veliahdını Atinaya götüre· 
cek olan ( Kraliçe Matiya ) 
muhribi Karadenizde müdbiş 
bir fırtınaya tutulmuştur. 
Bulgar torpitoları muhribin 
imdadına yetişmek emrini 
almışlardır. 

üzerinde yeni ve pek büyük 
bir b.ıva istasyonu yapacak-
tır. Ayni zamanda Pord·Said 
deki sivil tayyare karargihı 
da askeri bir bava üsü ola
caktır. 

Bir Cesed 
Bulundu 
lstanbul 6 (Hususi)-Haı· 

köy aahillerinde Halatla bo
ğularak öldürülmüş bir meç· 
hal cesed bulunmuıtur. 

Roman va 
- Baştarafı 1 incide -

düıüyorlardı. O zamanlar 
geçti. Halk iş batanda bulu
nan partiyi tılsımlı bir şey 
addetmektedir. Romanyada 
medeni şuur inkiıaf etmiıtir. 
Bu inkişafa imil olan umumi 
terakkiler ve " Tsaranist " 
fırkasının propagandalarıdır. 

Sinğapor (Radyo) - lnıil· 
tere bava, deniz ve kara 
manevraları bu ayın sonunda 
başhyacaktır. 

Ehemmivetli 
Bir Nutuk 

Varşova ( Radyo ) - Po· 
lonya Hariciye nazırı miralay 
( Bek ) in 1 O ikincikin1111da 

1 söyliyeceği nutka büyük bir 
Önem v : ıilmektedic. Bu na• 
tukta Polonyanın MiUetler 
konseyi ve Sovyet Ruıya ile 
olan münasebetleri izah edi· 
lecektir. 

Sovvet elçisi 
Sovyet elçisi bay Ostrofs· 

ki Kogayı ziyaret etmiı ve 
hükOmetia aiyaıeti üzerinde 
ıaatlarca konuımuıtur. 

Tütün Sa tııı 
Ege mıntakaaında ıimdiye 

kadar 33 milyon kilo tiitla 
satılmaıtır. Müstahsil eliade 
henüz 1atılmaıı tiltln mik· 
tarının 4000 ton olduju siy· 
)eniyor, 

•• 
Tek ve tabii 
Amerikanın en büyük ve 

en namdar J. E. Fabrika11nıa 
938 model 6 8 11 limbab 
radyoları Şemsi Hakikat 
ucuzluk sergisine reldi. 

Fiatler çek ucuz olmakla 
beraber dtinyada mevcud iı· 
tasyonların kiffesini geceli 
gündüzlü bili fasıla net ve 
tabii bir sesle dinliyebilir· 
siniz . . 

Radyo almak istiyealer 
pa7.arlıkıız yorulmadan aldu• 
madan metin bir makineye 
malik olabilirler. 

taımaktadır nufüsça zayiat ve Manisa ovasında 3 köy edecektir. 
JOktur. sular altında kalmıştır. T f • • 
IPt-**~**~**ı*~***~-**~*li e sırı isteııdi 

Fransava Altın ~·T•AYYAR" • TELEFON 

G.. d ·ıd· a ı::. sıneması 3tsı 
OD eri I ! BUGON 2 filim birden . 

Elh T ı )t Ankara, 6 (Hususi) - Hiz-

am ra e • : mette~ ayrılan N~f~a memur 

2573 )t ve musdabdemlerının yapa· 

1 
mıyacakları işler hakkındaki 

idaresinde Milli Kütüphane aineması kanunda yazılı "imtiyazlı tir-

B U GO N muazzam TÜRKÇE SÖZLÜ film ketler,, ~abir~i~ tefsiri bir 

Sezar ,Bor:J•ı•yal .. tezkere de hukumet tarafın-

Floraaıa'nın debdebe ve ih işamı • 10 binlerce figüran >:
mlthiı ve muazzam mizansen • Sezar Borjiya'nın zebiri >: 
L&krea Borjiya'nın ateşli ihtirası • Halkla birleşen bir ~ I 

kahramanın zulme karı• isyanı M 
AYRICA: Foks Dünva Havadis]eri -~ 

Seualar: 3-5-7-9 Mı 

-~ ·---· -- - ·- •· 

dan Meclisten istenmiıtir. 

Mısırda Altın 
Bazı fenni tecrübelere ta

bi tutulan Mısırda altın mev
cud oldutu anlaşılmıştır. Yal· 
nız bu altının miktarı henüz 
hesab edilememiıtir. istihsal 
masrafı da çok yüksek ol
duğundan bu altınların istih· 
sali mevzuubahı dedildir. 

Paris (Radyo) - Afrika· ~ 
dan Fransaya tekrar 5 mil- ! 1 - Sözde Kızlar 1 
yon dolarlık altın gönderil- BFransanın en büyük artistleri Marıe Bell ve Henri Rolland 
miştir. Bununla Fransaya = tarafından temsil edilen muhteıem film m1 

gönderilen altın mıktan 2,5 R 2 - Bakı·r Deıı·kanlı ii 
milyonu bulmuştur. 

Nekada Si
.gara l Büyük macera filiınle?inde muvaffak olan meıbur artist 

r . [i GARY GOOPER tarafından temsil edilen mevsimin 
içtiler a en rilzel aık - heyecan • m~cadele filmi 

G b
. f d ! lldveten: Paramont ıurnal 

eçen ır eene zar ın a ~ 
Fransada içilen siğaranın sa· ili SEANS SAHTLERI 
y1SJ, a.dad itibarile 17 milyar 1 Her gün: 3,10-7,05- Sözde kızlar 5,0S-9 da Bakir 
242 mılyono bu,muı!ur. Fran- a delikanlı Cumartesi Pazar seand H l 1,05 de Bikir 
sanın nüfusa 40 mılyon ola- '91 delikanlı ile baş: Jr 1 
rak kabul edilirse adam ba- B FIATLAR: 30 - 40 - 50 
şına 862 sigara isabet eder. B&Ea~ma BZlll111BllR8 


