
Hududunda Çarpışmalar Oldu 
KISA VE AÇIK 

Geç olsun, güç olmasın 
Fransız gazeteleri Inıilterenin Fran~ayı biç bir hususta 

yalınız bırokmıyacaj'ını memnuniyet •e şükranla yazdıktan 
sonra lngiliz diplomasisinin süküaet ve itidalinden de hay· 
retle bahsetmekten kendilerini alamıyGrlar. 

Bununla beraber Lendra matbuatı Fransızların bu hayret 
Ye tereddüdünü giderecek makaleler neşretmekten hali kal

ma?1.akt~_dı~: ~ir.az ge~ olmakla beraber loiilİZ gazeteleri 
loııhz bukumehoın derın gaflet ve ihmalini en acı bir dille 

tenk~t etmekten de çekinmemektedir fo... Bu gazeteler diyer
lar lu: Almanluın bu hareketini taayyüp ve tekbih etrııekte 
devam .edec:ğiz,. falıcat bunun biç bir faydası yoktu .. , çüoki 

u nevı emrıvakılere cevap vermek için çok evvelden tam 
manası ile siliblanouş ve hazırlanmış olmak ıerektir. 

lşt~ lnıriltere bu hakikatı bütün acıhiı ile anlamış ve ona 
göre davranmağa başlamıştır. ,, 

Ôyle un ed.iyoruz ~i .Hit~erin biitün dünyaya vertliii bu 
so~ ~erslc lngıltere gıbı, bu .ün milletler de Ingiliz 2'azete· 
le~Jnm ~rtaya attıkları müthiş hakikatı anlamışlar ve öğren· 
mışJerdır., 

SIRRI SANLI ---------_ ..... ____________ _ 
feshedilivor 

10 Nisanda 
~ayiştag meclisi 

Yeni seçim 

Berlin, 17 (Radyo) - Hit 
ler, yarın, Rayiştag meclisini 
fevkalade içtimaa davet edi 

1 
Yor. ı 

Haber verildiği ı. c böre, bu 
içtimad11, Avusturya Snta 
teri Seys lokuar da hazır 
bulunacaktır. 

Hitler, Rayiştagta mühim 
bir söylev verecek ve Rayiş· 
tagın f esbedildiğinı, yeni 

intihabata, Avusturyada bile
pisitin başlıyacağı 1 O Ni~an · 
da yapılacağını b"ldirecektir. 

AHikadarl rın verdiği ma· 
lucnata gör~ yeni Rayiştag· 
da yalnız Almanyada değil 
halen Daoimarkanın elinde 
bulunan Şlevik O isten eya • 
Jetinde Çekoslovakyada, Ro· 
manyada ve Yugoslavya ile 
Dançigde bulunan Alınanlar 

IRTER GÜL !STER AGLA 
Kadın Var, 

- Gazeteler çok defalar biz kadınlardan bahsedi· 

yorlar. 
- iyi amma kardeşim, dü~üıımiyorsunuz ki biz diye 

hepimizi onlarm yazdıkları kadınlara benzetmekte bak 

llHlDıZ. 

- Neden? 
- Çünkii onların dillerine doladıkları kadınlar kül· 

) tlirü noksan, cahil ve geçim hususunda birçok kusurları 
! görülenlerdir. Halbuki evinin idaresini ciddiyet ve şuur

la eline alan ve her işioi intizamla gören bayanlar hak-

kında kim nediyebilir ? 
- Vakıa orası öyle. 
- O hslde gazetelerin çok defa bizden bahsetme· 

lerine kızmak doğru değildir. Bilikis memnun olmahyıı, 
,.... çünkli bu suretle faziletli cinsimizin ve iyi kalbli ba

yanlarımız değeri bir kat yükseltilmiş oluyor. 

- Anhyamadım ? 
- Öyle değil mi ya, böyle kocalarını mahkemelere 
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§ 18 Mart ~ e ~ f ürk celfıdet ve )'il-~ on Blum prog-1 lngiliz - 1 talya 

Görüşmeleri 
~nıazlığının şaheseridir~ 
§ 18 Mart, bugün çok § 
~ kutlu bir gündür. Bugün, ~ 
~ Türk celadet ve yılmazlığı E 
§ topçuJuktaki f~ vkelade kod·§ 
~ ret Ye satveti bütün dün ~ 
~ yaya duyurulmut ve Tlirk ~ 
§ askerinin mebaret ve kud- § 
E reti hnıttuılmıştır. Bu2ün E 
~ köy kanununun de kabul § 
§ ed:ldiği gündür. 18 Mnrt, § 
~ Türk ve cilııan tarihinde ~ 
E altı11 hatlarla yazılmağa ~ 
§ deier. Varolsun TUrldülr, § 
§ bin yaşasın e nun yüce ön - ; 
E deri Atatürk. § 
1il11111il111111111111111111111111111111111111111111: 

Alman 
Hududunda 
Talışidat 

Belgrad 18 ( Radyo ) 
Çekoslovakyadan gelen ha· 
berlere göre Alman hudud-
larıoda tabşidat devam et
mektedir. 

Çek!!,~k~~y~~aar-1 
___ ruz .t.dı.! ~cıuuıuu 

diyor ki : 
B. Hitlerin keo di südet 

ırktaşları lchınde pek yakın· 
da şu veya bu tarzda mü· 
dabalc edeceğinden kimse 
şüphe eylememektedir. Eğer 
Fran!la Çekoslovakyayı mü-
dafaa için seferberlik yapar· 
sa, lngilterede salahiyetli 
ıatlar, "Fransanm yaoıada 
yer almakta gecikmiyecek
tir.,, Diyorlar 

da mebus göndereceklerdir. 
iyi malôrnat alan mebafil, 

Hitlerin, yalnız devlet reisi 
kalacağını ve Mareşal Gö
riogin Basvckil olacağını ha
ber veriyorlar. 

Son haberlere göre de; 
Hıtler; Romanya kralı Karol 
nezdınde teşebbüsatta bu-
lunmuş ve petroller bakkıo· 
da komanya ile Fransa ara-
sında akdedilmiş olan mua · 
hedenin feshini iıtemiştir. 

ramını 

.... 
Paris (Radyo) - Saat 16 

da bl'şvekii Blum Jdi,.çi\u,A 
mmı okllmuşlur. Başveıul 
ezcümle dedi ki: 

okudıı 
da alacağı tedbirler saye
sinde düzeleceğini beyan et
miştir . 

D eJbo9un kabineye alın· 

maması sebebini şu şek ilde 

izah etmiştir. Son zaman lar· 

da mumai lnyhio kararsız bi r 
siyaset takip ettiği znnni 

her ta rafta şayi olmuştu Bu
nun ö:ıü e gcçm ~k laz ımdı. 

Kabinemin siyaseti ileride 
görüleceği üzere ist i k rarlı 

o lacaktır. Şiın di n e sö; ii lyor-

--

KONT CIANO 
Paıis ( Radyo) - Rorna· 

Jdan son dakika haber alıa· 
mışh r : 

~T1bwi'kurıt4=cirlıL ')v' .. ~aıt.\ 
etmjştir. 
_,.__::.--------~----....... ---
0 laca k tı r. Çünki hükumetim 

Hükumet silahlanma proğ
ran: ı 11 mümkü .ı olduğu ka· 
dar çabuk tamamlamak eme
lindedir. Yakında umumi 
manevralar yapmak için la· 
zım gelen terbbatlar alın· 
mıştır. 

sak yarın o olacaktır. De· 
miştir. Başvekil sözlerine ni
hayet verirken dedi ki: 

çok kati kararlar al.nak ar· 
zusundayım. Demiştir. 

Flanden Blumun sözlerini 
tasvip edici beyanatta bu· 
lunmuşlur. Hükumetin bü· 
yük bir ekseriyetle itimad 
kazanacağı kuvvetle tahmin 

edilmektedir. Mali meselelere temas eden 
Başvekıl pek yakın zaman-

-·~-

itfiııof 
Diyo ki 

Harekete Bugün 
Gt> çcbiliriz Yarın 

Çok Geçtir 

Paris (Radyo) - Moskova 
muhabiri bildiriyor : 

Dün B. Litfioof çok mü
him beyanatta bulunmuştur. 
Dünya h&diseleri öyle karı
Şlk bir bal alınışhr ki göz 
önünde bulunan hadiselerle 
me~ğal iken biç bekleıimi
yen vaziyetlerle karşılaşıyor. 
M\sali son Aımanya Avus· 
turya hadisesi : 

Vereceğiniz itimad reyle· 
rının fazlalığına bilhassa 

ehemmiyet veriyorum. Sizin 
reyler benim için bir ı·ehber 

Si NEMA l-<ÖŞESI 

Bu haftu Elhamrada (Casus Aşkı) ve Türkçe sözlü (F~: 
ka Basmaz) adlı iki barukulade büyük film bütün lımarı 
çekecek, memnun edecek, hayretler içinde bırakacaklar. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
-----------------···· Bir kere daha yazıyoruz 

Bir çok def alnr yazıldı, her vakıt gazetelerde de okudu· 
ğumuz veçhile halkımızau refahını dü.şünen v~ i~ ediaen 

ı sayın hükumetimiz Avrupadan mutai.assısler getnttı, hayatı 
ucuılatmıının yollarını tetkik ettiriyor, Erzurumda bay lhıan 
adında bir yurddaş ortaya ahhyor, ben etin kilosunu onbeı 
kuruşa vereceğim diyor, sonra lzmirin beş on kilometre 
uzaklarında tere yağının kilosu atırış yetmişe satıldığı halde 
lzmirde yüz yirmiden aşağı düşmiyor, bari bunlarda halis 
ve EJaf olsalar gene bir şey sö)lemiyeceğiz. Halbuki içlerin
de karışık olııııyanı yok .. Bilhassa körpe yavıularımızın ve 
okullara devam eden öğrencilerimizin sabahları kabvalbla· 
rını teşkil edecek ve ~nları kuvvetlendirecek olan tereyağı 
me!elesinia tedkik edilmesi çok yerinde bir hareket olsa 
gerektir. Bir kue daha belediyemizin dikkat nazarını çe· 

kiyoruz.~ 

eürükliyenlerin ve bir külhanbeği gibi eşlerine kafa 
tutanları baylanmız gördükce eşlerilc ölçerek kendi kendilerine : 

11meğe11e ben nekadarda 
meaud imiıhn,, diyerek bir kat daha biıler• kartı olan iylikleri11i ve 11viiltri kuvvetle· 

Büyük devletler eğer arzu 
ederlerse bu gibi h areket· 
lerin önünü alabilirler. Bugün 
mlidahale ederlerse vaktinde 
yahim hadiselerin önüne ge
çerler yarına kalırlarsa çok 

ı•ç olar .lımif tir. 

HALKIN SESl HAKKIN SESIDIR 
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BB&aES_Llı_ 

oonuanın En B&uok Harb Dahisi =ı a .. • B 

Çoçuk Sayfamıza ilave 
Timurlenk E 

E 
----------------------------------------~~ Tarihi Tefrika Yazan: H. Türkekul~ 
llBBB• - 1so - ~EEEE• 

el Şad Melek isminde bir Iranlı kız uyur)<en beni 
•öldürmek istiyen lranlı gençten beni kurtardı 

91 Timurlenk zevcelerine çok zevcelerine hürmetkir oldu-
ıayrı gösterirdi. Cariyelerle ğu için kırgınlığını biraz ta-
laiç münasebeti yoktu. en- dil etti, Nedime ıu suali su-
ili daireıinde yalnız ni ahlı ali sordu: 

I! kadınlarından ve bir de ih - tSen bu kızı gördün 

0 
tiyar hizmetçi kadınlard n mü? 
baıka kimee bulunmazdı. - Evet ıehinşabım. 
Gen~ cariyeler ecelerin biz- - Güzel mi? 
metine bakardı. Sarayın bü- - Eşini bulmak imkin· 

İf tin hizmetçileri, uşakları, sızdır. 
muhafızları hep Türklü. Timurlenk düşünmeğe baş· 

Bu mllaaeebetle torunla· ladı, kaşlarını çatta bir çey-
a rıadaa Halilia bir vakası bi · rek sonra şu emri verdi: 

se cilıaanfiria baıka millet- - Bana baştarhanı ve 
ten olanlara karıı takındığı Şabrubu gönderin. Oo da-
taYra pek ıBzel ııbat edece- kika ıonra Şahruh ile, Tar-
ji için burada o vakadan han huzura girdiler. Timur, 

• mal6mat vermeii uygun bul· oğluna hitaben: 
dak. Ba ıuretle Timurlenkin - Şah Ruh dedi. Iranda 
seYceleriae k ırıı olan mer- senin bayatını kurtaran bir 
batiyetini de anlatmıı olaca· kızdan bahsediliyor doğru 
tıs: mu? 

" Şehinıah, Iran seferinde - Evet uhı babam, ıad 
· iken Şad Melek iıminde k~- Melek adında bir lranh kız 
1 m&r ıibi ıiyab kaılı, ıiyah uyurken üzerime hançerile 

iri gözl&, beyaz teali gayet atılan bir Iran gencinin elin· 
dilber bir ıran kızı ıehzade- den beni kurtardı. 

1 lerden birini bllytik bir teh- Bu genç kimmiş? 
1 likedea kurtardığı için ken· (Arkası var) 
ı dİIİDİ taltif etmiıler ve Se· 
• •erkanda aaray kadınları 
J •••111da. iretirmiılerdi. Vevsel 

HaliJ bu müstesna dilberi •.L. - - - .. 

TÜRK iNKiLAB T ARIHI 
~6-

- 1926 - da 
Ecnebilerin kabotaj hak

kının nihayet bulması. 19 
Niıan. 

lstanbulda Sarayburnu 
parkında ilk defa olarak 
dikilen Atatürk heykelinin 
a91lması. 3 • 10 

- 1927 - de 
Ankara Kayseri demiryo · 

lunun işlcmiye açılması. 29 
Mayıs 1927. 

Cumhuriyet halk partisinin 
ikinci büyük kongresinin 
açılması. 15 Teşrinievvel "23 

Üçüncü Büyük millet mt:c· 
lisinin intihabı yenilemeye 
karar vermesi, 26 Mart 931 

Türk çocuklarının tahsil· 
lerini Türk mekteplerinde 
yapmaları hakkındaki kanu
nun kabulil. 29 Mart 1931 

Dördündi büyük millet 
mecJisiain açılması. Atatür-
kün üçüncü defa reisicumhur 
intihabı. 4 Mayıs 931. 

Birinci Türk dil Kurulta
yının toplanması, 26 Eylül 
193l. 

Iran Şehinşabının Türkiye
yi ziyareti. Haziran 931. 

ikinci nüfus tahriri yapıl· 
ması, 20 Teşrinievvel. 1935 

büyük logilterc kralının Türkiye-
ye gelişi, Eylül 936 

TeırinieYvele kadar,, 
Atatürkün tarihi 

nutkunu 
T. evvel. 

söylemesi. 15•20 Türk ordusunun Çanakka-

Birinci nüfus tahriri ya
pılması. 28 Teşrinievvel. 

Üçüncl'ı Büyfık millet mec· 
lisinin açılması, Atatürkün 
ikinci defa Reisicumhur in· 
tibabı. 1 ntşrinisani. 

Ankarada Müz~ önünde 
dikilen Atatürk heykelinin 
açılması. 4 Teşrinisani. 

Aokarada zafer abidesinin 
açılması, 24 teşrinisani. 

- 1928 - de 
Teşkilitı esasiye kanunun

dan dine ait •addelerhı çı
karılması. 10 Nisan 

Beynelmilel rakamların ka· 

leyi işgali ve boğazların tab · 
kimi, Eyliıl 1936. 

S O N 

Güzelliğin kilo 
ile ölçüldüiü 

yer 
Afrikanın büyük göller 

mıntakasile Hind denizi ara
sındaki mıntakada bir kabile 
vardır. Halkı zencidir. Bu 
kabilenin kadınları tüzel sa· 
yılabilmek için, son derece 
ıiıman olmaları şarttır. Bu 
ıitmanhk, çok defa bu ka-
dınları ayakta tutmıyacak 
kadar fazla olur. Kadının g6rlace hemen itık olmuş her türlü konföril haiz bir 

Ye oaanla gizlice görilımeae hamamdır. Hamamımıza ge- rayburnu parkında harf in- .~ ... - .. ......:...J.. "" •ebeple, o 
haılamııtı. • len IDÜfterilerimizin son de- kiJibını müjdeleyen tarihi .i ...... o ... o·ı· .. r·o··R··· .. ···:i 

Genç prens rece gündüz rece memnun kalacaklarını nutkunu söylemesi. 9 Ağus-
Şah Meleğin aıkile yanıp vıd ve tem n ediyoruz. tos. ı S ) •h S d ı 
tutaıuyor ve v11lidesinin ar- IHSAN qe ŞERiF Türk harfleri kanununun : . 8 1 008 : 
kaııadaa, önünden dolaıı- BOSKURT Büyük millet meclisince ka· ı Cıld, Saç ve ıübrevi has- ı 
JOrda. bulü. 3 teırinisani. ı tahkJar mütehassısı ı 

Timurleak o ııralarda Hin· Çank&) 8 • 1929 • da ı ikinci Beyler sokak No. 81 : 
diatanı fethetmek üzere ıe· M : Her gün öğleden sonra • 
fere çıkmııtı. Ote)ı• illet mekteplerinin açıl· •••• .. •••••• •• ••••••••H•! 

y ması, 1 Kanunusani. U d 
oJda iken aedı'mlerı"aden 8 ı k L" J d CU Z 0 U O a ı esir, tlandırma, Afyon ıse er en arabi ve farisi 

biri $admeleöin maceraıını K k - d 1 • • ._ Kar•ıyakad t k • •.r agaç ve Soma U•ak ve ers erının .aldırı lması. 1 Y a ersane u-
afzandan karırdı, ıehinıab ., E ı A 1 ş sın da Al b 
N 

7 aaır ıehirlerinin Izmirde mı'· 1 Y u. . ay ey meydanında 
edimi ııkıthrdı, Şahmelek f A k ucuz fıyatla t t sa ir oldukları rok mükem- n ara - Sıvas Demiryo· 

0 P an ve pera· 
ile torunu prens Halı'I ara. :r 1 kende odun t ı k d mel bir oteldir. Banyosu le· unun açılması. 30 Ağust sa ı ma ta ır. 
ıındaki muaıakayı öirendi. mizliği ve her türlü konfora 1 1930. os KiBlosuf 1 kuruş tonu 10 lira. 
Şadmelec7in ıebzade Şahru· d M u ırsatı kaçırrna J • var ır, karyola ücretleri her enemen irtica hadisesi k 1 ma arını 
ha yaphiı fedakirlık yüzilo· k 23 K . 0 ur arımıza tavsiye ederı'z. 
d ~seye uykundur. Otelirnıze anuouevvel 1930 

en ba kızın Iranlı olduğu- bır d f t 'f d ~~~~~~~~~" }.....:]5 
na bakılmıyarak eceler tara- e a eırı e ecek mü•- ~...,~ ~~~ .. :,.;:.~ ~~~=~~~~~~~-

t ·ı . . . " ~T . . ~ııw1a...: .......... ~~ıe-~~··~~~ 
fı d erı erımızın son derece mem- opr k h 1 ---·~ 

• an saray erkinı arasına nun kalacaklarını vadederiz. r• .. ~ a , ıyı ma su vern1ek için boJ gıda ister[•] 
aJıa~aıı kabul edildiğini öğ- Keçeciler 152 No. da ~.~ Her nevi ~.~~ 
rendı, canı sıkıldı, fakat M l,:A K • "' •• ll1~ 
........ !Atae&A ebmet ve Osman UJubor r•l IMYEVI GUBRELE [•] 

L 
• A.~ ~ .-·aı a~ r•J ı•l 

• • ÇOCUKLARIMIZIN SAGLIGI : 

Çiçek Hastalığı, Aşı Nasıl 
Yapılır ? 

Eskidenberi insanlar Çiçe- ı hastalıkları geçinceye 
ğe tutulmamak için birçok aşılanmazlar. 
çarelere baş•ururlardı. Hid- Aşı çocuA-un kolunun y 
liler bir defa çiçeğe tutula- karısına hemen omuz baıı 
ntn bir daha tutulmıyacağını yapılmalıdır. Önce orası i 
denedikleri için çiçekli bir pirlo suyu ile iyice ovulm 
adamdan aldıkları kanı sağ- veyahud eter denilen s• i 
lam bulunanlara aşılarlar ve yıkanmalı, kuruduktan ıon 
o çocuğun bir daha o basta· keskin bir çakı veya jil 
lığa tutulmamasını temin ucu ile bir iki çizik yapma 
ederlerdi. kan çıkmağa baılayınca ilz 

Sonr• lngiliz hekimlerinden rine tüyde bulunan çiçe: 
meşhur Oenner aşıyı buldu. aşı!lını sürmelidir. Atı yala 
Çiçek aşuıı bundan 135 yıl bir yere değil, dört ye• 
önce meydada konuldu. ince yapılmalı, bir tutmazsa öte 
camdan yapılmış küçük ve tutar. 
nıun şişelere tüp derler, bu Aşı suyunu çizikler üzeri 
tüpün içine çiçek aşısı koou· sürdükten sonra kuruyun 
lur ve çocuklara aşılanır, bu kadar beklemeli, ıonra üz 
suretle o çocuk çiçek basta· rine temiz ve yeni bir tüi 
liğıoa tutulmaz. Tüplerin içine bend bağlamalı veya böyle 
kounlan çiçek aşılarının nasıl bir h afta bırakmalı, ond 
yapıldığını söyliyelim : sonra aşının tutup tutmadı 

Önce körpe buzağıların, belli olur. Eier dört aııd 
danaların karınlarına çizgiler hiç biri tutmamışsa tekr 

yaptıktan sonra onları aşılar· 
yapmalıdır. 

Asının tuttuğu &zerin 
lar, o~ yarıklarda cer&hat yara halinde bulunması 
toplanır bu cerahatlar bir k b 1 b 11. 1 A 
yere biriktirilir, içine biraz 
gliserin ve ha mızı fenik ko· 
nur, işte bu çiçek aşısıdır. 

ç:ocukları ne vakıt 
aşılanıalı 

Memede olan çocukları 
hemen ilk haftalarda aııla
makta biç zarar yoktur. Yal· 
nız çocuklar anasının meme· 
ıile değiJ, emzikle beslenirse 

olursa aıı)anıiıama'rı ;u:.~ 
ortalıkta çiçek hastalığı ıü
rüfüyorsa o vakıt yapılabilir. 
Aşılanmamış bir çocuk çi· 
ç~k hastalığına tutulan başka 
bır çocukla bir arada buluo
s~ ve herncn hastalığa tutul
mıyao çocuk aşılanırsa gene 
bu hastalık bula;maz ve kur~ 
tul ur. 

Bazı çocukların bedenle
rinde tuzlu balgam ve saire 
gibi yarası, beresi bulunanlar 

a arması ı e c ı o ur. 
tutunca orası kızarır, kab 
rır, cerahat bağlar, son 
kabuk tutar. Dokuz il 
sonra kurumağa başlar. A 
ihc günlerde kıııaır, bir 
ağmr, çocuğa ateı reli 
iştahı azdır. Çocuğun aıı 
kaşımamasuıa dikkat edilm 
Jidir. 

Eğer aıı kaıınır, yanları 
sıçrahlırsa hastalık vücu 
, .. J ••••• ' • , .... t, v~rlerde k 
barcıklar olur veya yılancı 
denilen hastalık g6rtililr. 

Çocuk aııfandığıaın «"rte 
günü banyo edilebilir; fak 
ondan sonra iki hafta kada 
banyo yapmamalıdır. 

Süt çocuğu vaktinde bi 
defa aşılanan ve asııı tuta 
çocuk beş sene çiçek hasta 
lığana tutulmaktan kurtulur 
Beş sene ıonra ikinci aı 
yapmak faydalı olur. 

il Daimi Encüm~ninden• 
kü~a:ıal;;İreai ihtiyacı için satın alınacak 300 kı•;ma, 2S 

k 
' 300el ar~bası, 100 urgan, 500 kazma sapı 500 k&-

re sapı çckıç sapı 100 100 , 
lira 50 k ' varyoz, keser sapı 1237 

. uruş muharnmen bedelle 15 gün müddetle a ık 
eksıltmeye konulduğuadan isstekliler 2490 1 bç 
kürnlerine .. b sayı ı yasa ü-
M t 938 Pgore ~zı~la!.acakları tcminatfarile biılikte 28 

ar azartesı guou saat 11 de il d . A • 

baş vurmaları. aımı encümenıne 

il D 
• • (79S) 

. ~ımı Encümeninden U
••ks ark )J . ~ ~ RUS GÜBRELERi UMUM ACENTASI :] 

S 
~ I•J .s. AKIMSAR ve C. A. IK ı ZLEJ~ ~ 

~~~---a•b• UUJarı • f3 Tıcaretbaa .. ~adea en ucuz liatl•rla ı.edarik edilebilir !:~ 
Çamaşır-'~ e . ~anyon1;Jzda Enıniyetle • [•J Gazı bulvarı No. 18 JZı\IİR [•l 

Nafıa daıresınce olbaptaki t . 
alınarak 25 çadır 1675 I' bşar namesıne tevfikan satın 
müddeti . ıra mu ammen bedelle on bet glia 

Kul)ana~ıJır .. ınız « BiR 'fECRÜBE : S[•l~8s:~6~ae!+l[•lC+l[•l[•l[•.lSSS~SESf!j 
_K~Fıon~ ! )) ' er Yerden Arayınız !.I lzmır Gazi Bulvurı 
Umıt Fabrilıaaı Ticarethaneai Kıeıt w T ] f anepazarı a. Sa "' ) k 
e e on 'f elaraf D • g 1 

• .:~. ünıidun ı . EVİ 
B d 1

• •@ " , •••• H A 

e e ı nakdi efradına I ususı 
Nisan 28 duhul için elbise, postal H a.'s ta han 8 

alaaka, bataniye ve 41 r 1·,. t f - t I • t errua O 
hyacınızı askeri numü.,esioe mu- P rator Mıtat 
fık yaJanız Hasau Basri ve şeriki Baran taraf odan 
ebmet G&layJar fabr"ikasından ıs- yeniden inş• ve 

1 1 teıis edilen bu 
ar ama uıu ile temin edersiniz her 
ld ti k f hastahane lzmir ~~~§l!W 

• •e mu a • abrikamıza uğra-
aaız kendı" f ve civarınıa büyük b'ı 'ht' k 

men aabnızın iktiza- konforu h . "'- r ı ıyacınt arşılamışhr. Ea modern 
andır. aız en muii;emmel fe t h' 

Jarın temizlik, istirahat ve ibt' n e~ ızahnı haizdir. Hasta-
DRESE r>IKKA T: lz•ir ıatı b . A . ve itina edilmektedir K b 1 ıma.~ afrına son derece dikkat 

r kar1111 yahuz 51 • '.ı ıa eıı lıpaıa caddesi aar ce gücdüz dairni doktora ~ lıeraıtı ~vkaJide ehvendir. Ge-
.. ti f rtk lfaua a•ara ır. Büyiik levhaya dikkat cekleri beraa k b u u unan mueasese müracaat ede-

ı 

' 

• a ı luri .Ş.altiteı faltrikuı. tarıadanaf teda:i :~t~rtı:.~~.~~:~alarını diledikleri doktorlar 

• ,.,.............. ·----r- . I 

1 
e açı.~ ~ksılt~eye konulduğundan isteklilerin 2490 

sayı ı yasa bukumlerıoe .. b ı 
birlikte 28 Mart 938 p gore . a~!r ~yacakları teminatlarile 

- . azartesı guou saat 11 de il d . . 
encumenıne baş vurmaları 7 aımı 

- . ( 98) - ,,....._. • ._,, _..._.. ~,_..,..__......._İiiiiiiii..,ıiiiiil 

SiF A ECZAHANESININ 
Fenni ı?Özlük 
çe~itlcri f evkaJade zen 
gindir. 

Alttn, Nikel, Bağa 
Çerçeve numaralı ve 
renkli cam]ar, Spor 
Tayyare gözlükleri, 
Barometreler, Dere
celer her zam:ın mev
cud 'e cok ucuzdur. 

DİKKA r 
S. Ferid 

Sifa Eczanesi 
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COCUK SAYF 
.. -Oyunlar ve 

rahat 
hakkında 

Aziz yavrular, 

• 
ıs-

Oyunların sağlık noktasın· 
dan önemine gelince: 

Oyunlar ahlik üzerinde 
gayet büyük ve en iyi tesir 
yaparlar ve iz bırakırlar. 
Oyunların günlük uğraşma· 
larımıza Ye çahşmalarımıza 
kadar sokularak değerli ıo· 
nuçlar bıraktığı ıüphesizdir. 
Zira bunlar her hangi suret· 
le bir fayda yolu olmaksızın 

>-- bir takım insanları ayni H· 
kir etrafında ç&hştmr ve o 

kimseleri arkadaş olarak 
kabul etmeği ve yaşayışta 

başar1nın en kuvvetli aracı 

olan bır.iği aıılar ve kökleş· 
tirir. 

Oyunlc&r, insanlara hakka 
ve doğruluğa tapmak göre
neiini verir. Çünki ortada 
ne kadar büyük fayda olursa 

olsun haksızlık etmenin çok 
ayip bir şey olduğunu herkes 
bilir. Oyunda hakkı göz.e· 
tenler her işte hakka uygun 
İf g6rmeğ'ı öğrenirler. Kafa

ııtıı d~rslerle yoran çocukla
rın kanları bi raz ağır devr 
etmeğe başlar, bu yüzdeo 
hafif baş ağrıları ve beden· 
de de bir rahatsızlık ve ağır· 

'hk duyulur. Oyun hemen ka
nı harekete getireceii için 
b&tüo bu rahatsızlıklar ça· 
buk defolur, yerine neşe ve 
kuvvet gelir. 

Oyun kadar istirahat da 
lizımd1r. Oyunlarla çok yo· 
rulaa çocuklar istirahati de 
unutmamalıdırlar. Her vakıt 
oyun zaur verir. Yazın ve 

baharda ağaçların gölgele· 
rinde ve çimenler üstünde 
uzaumak, suların boş ıeale

rioi, kuşların cıvıltılarını din· 
lem~k o~ güzeldir. K1r ha
vası vücuda olduğu kadar 
fikrio genişlemesi için de 
çok lazımdır. 

Çünki demişlerdir ki yer, 
gök, tarlalar, bağlar, bahçe· 
ler, ormanlar, çaylar, 2öller, 
dağlar ve deniz en iyi okul· 
lardır. Bunlar bize kitapla· 

rın hiç bir vakıt öğreteme· 
dikleri şeyi öğretirler. Su 
üstünde kayıkla g~k, or· 

mantarda, bahçelerde çiçek 
toplamak, taş ocaklarında, 

deniz kıyılarında hayvan ka· 
bukları ve yosunlar, çeşidli 

taşlar toplamak ne kadar 
eğlenceli ve faydalıdır bilir 
misiniz? 

H. T. 

Gerçek 
Ve Masal 

"Floriyao" dan 
Bir rün kuyusundan çıkar 
Bayan Gerçek çırılçıplak; 
Onu gören genç, ihtiyar, 
Kaçışırlar bucak bucak. 

Ne bir lokma veren olmuş 
Üstü başı harap diye. 
Ne bir yer gösteren olrnuş 
Zavalliya sevab diye. 

Düşünürken acı acı 

Karşmna Masal çıkmış. 
Başında elmaslı tacı, 

Giyimi de gayet şıkmış. 

Hepsi sahte fakat parlak; 
Bunu gören genç, ihtiyar 
Etrı.fına toplanarak, 
Sevinip alkışlamışlar. 

Masal. gerçeğin yanına 
Sokularak üzülme! der. 
Dolaşalım biz yauyaoa; 
Çünkü hayat böyle ister. 

Akıllılar seni görür 
Beni iyi karşılarlar. 
Ahmaklar da beni göriir 

, Seni severler sayarlar. 

işte böyle fU dünyada 
ikimiz de geçiniriz. 
Kedere eyleriz veda; 
Hergüa gülüp eğleniriz. 

Ahsen Gürtin 
•fr-. 

Okullarda 

Niye geldin çocuğum, 
Eokul yok mu? 

- Şey anneciğim dur, &ğ .. 
retmenim dedi ki .• 

Ne dedi? Çabuk söy· 

Güzel bir cevap le. Bugün Cuma değil mi 

Öğretmen ·(öğrenciye) oğ- hani fakir çocuklar için ye· 
mek parası ~ötürecektik. 

lum, yazdığın vazife çok iyi, _ Ha.. Sabi. Bak akşam 
yalnız bir ciheti var ki... 

bay baban da söylemişti ya, 
Ôgv renci - Ne gibi öaret· 

• unutursunuz diye •. 
menim? b• • • - Ya anneciğim. ırıncı 
Öğretmen-Senin yazdığın dersten çıkınca baktım, bü· 

Yazife Bülendin vazifeıile tün çocuklar bayan öğret· 
ayni... mene babalarınlD ve anne· 

Bu va2iyet karş111nda :ıe- lerinio gönderdikleri yardım 
ye hükmetmeli? paralarını veriyorlar, ben 

Ôirenci - Htılendin yaz· usulca sıvııtım, kofa koı• 
dıj1 vazifenin de benimki ka· ıetdim, h•ydi çabuk el da 

•• 
Anadolu • • Urünlerimiz ı Fenni 

Eğlenceler Yeşil ovaların zümrüd bağların, nerelerde çıkar Her yanın acvioçle, neı'eyle dolu 
O yüksek ve yalçın çamh dağların. 
Kurbanız yolunda biz Anadolu. 

Pancar yetişen yerlerimiz: 
Üç türlü pancar vard1r. Biri 
yemeklik, turşu yapılır. ikin· 
cısı: 15 ~ ilo kadar ağırhiı 
olabilen ve süt verdirmek 
için hayvanlara yedirilen pan· 
car. 

Size geçen hafta bu ıtl • 
tunda bir f yüzüğün iplikıiz 
olaralc havada asılı bir hal· 
de nasıl duracağından bah· 
settim. Bu defa da hemen 
hemen bunu o ayni fakat da· 
ha merakhıını anlatacağım. 

Şakr1yor derende aşık bUlbüller, 
Açıyor dağ nda gül ve aüobüller, 
Bir r~miş üstünde bütün gönüller 
Kurbanız yolunda biz Anadolu. 

Üçüncüsü de şeker panca
rıdır. Bu, ikiden dört kiloya 
kadar ağırlığı olanı vardır. 
Yüzde on dört şeker alınır. 
Olduğu gibi kaynatılırsa hel
va gibi de yenir. 

Mustatil (Dikeydörtken) 

Kalınııtın bir zaman düşman elinde 
Ezildik yıllarca gayzile kinde, 
Aradık kokunu tatlı yelinde, 
Kurbanız yolunda biz Anadolu. 

şeklinde ve bir yumurtayı 

içine alabilecek kadar bil· 
yüklükte bir bez parçası 

alınıı . Bunun dört köşesine 
beyaz pamuk ipliği bailayı· 
nıı. Ve gene )·ükıekçe bir 
ye•e asınız. Bu bezin orta· 
sına b:r yumurta koyunuz, 
bezle beraber yakınız. Yu· 
murta da yüzük ~ibi düşo İ · 
yecektir. 

Semana bir kartal geliyor kanat, 
Hayata katarsın yeniden hayat, 
Bağrında yaşıy; n ilim ve sanat, 
Kurbanız yolunda bir Anano u. 

Şeker yapmak için, pan-
car ö ce t~m z yıkanır, 1'D· 

delenir, sıcak sudan geçirilir, 
bu sırada şekeri suya geçer, 
bu su koyu kahve renginde· 
dir, bu su, hayvan kömü
ründen süzülerek rengi açık· 
laştmhr. 

ALI U!.. VI YIDIRIM 
Y arlnız yumu ta çok ığlf 

Er~inlik Savaşı için 
Sonra, makineye sokulur. 

olduğundan içini boşaltmak 
lazımdır 

Sararken her taraftan etrafı kahpe düşman 
Dedirtti ona aman, KAM.AL adlı kahraman 
Sakarya, Duwlupıoar, fnöoünde bu ordu 
Yoketti düşmanları kurtardı güzel yurdu 
Çalıştı kadın, erkek, 

Burada acele çevrilir, bam 
şeker meydanalgeJir. Bu şe
keri temizlemek için başka 
mak!neye aktanrl .. r, bund~n 
sonra bildiğimiz şeker haline 
giru. Geri kalan tortu ya 
hayvanlara verilir veya ispirto 
yapılır, gübre olarak ta lıul 
laoıhr. 

Tabii yumurtanın bot ol-
duğunu kimse bilmiyecek. 
Boşaltmak için şöyle hareket 
ediniz: 
Yumurtanın her il<i tara· 

Sonu belliydi gerçek 
Düsmaoı boj acıktık, zafer kazarıacak 
Yılmadan ona çattık, dediğimizi yaptık 

fıodan iğne ile deliniı. Deli· 
ğio birinden yumurtanın içini 
eminiz. Az sonra yumurta· 
mn boşaldığJnl görecekıiniı. Lise öğrcncılerinden 3151 

OSMAN ULUBUR 
oonooooooooooooooaocooxx. ODOO:>e>ooooooooooooooooooo En çok pançar, Trakyanın 

birçok yerlerinde ve AlpolJu 
!'eker fabri .asının yanlarında, 
Uşak taraflarındiıl yetişir. 

Bu denemeyi yaparken ta· 
bii beıle beraber iplikleri 
birkaç defa tuzlu suda ıslıtıp 
kurutmayı unutmaıanııı. 

Gül yaprakl·~-
rını kim keser? 

Eğer bahçenizdeki gül 
yapraklanna dikkatle baka· 
cak olursan1z bep•ioio ke
narlarJnd .. n düıgün surette 
parçalar kesildiğini göıürıü· 
oüz, aceba bu ı ları kim kesti 
veya kıkh dersiniz? 

Yapraklar öyle düıgün 

keııilmiştir ki buola11 ancak 
yaramaz bir çocuk makasla 
kesmiş olabilir. Fakat bunları 
kesen çocuk d~ğil, küçük 
bir arıdır. Bizim bildiğimiz 

an kovanında yaşıyan arı 

değıl. bu, uzak ormanların 

yer altındaki geçitlerind.e ve 
ya toprağın içinde, eaki dı· 
var aralarında yaşıyan başka 
bir cins arıdır. 

Gül yapraklarını kesen arı 
yakrağın üstüne konar, yap· 
rağm kıyısına yerleşir, ken· 
disine liıım olan patçayı br· 
naklarile muntazam surette 
keser. Bu kestiği yerin etra· 
rafına iyi bir çerçeve ördük
ten sonra kestiği parçayı 

önceden hazırladığı yuvasına 
götürür, burada topladığı bu 
kesilmiş gül yapraklarını, 

tıpkı bizim bir sayfa kağıdını 
elimızd~ yuvarladımız gibi, 
yuvarlar. Bunu diğer yuvar
lanmış gül yapraklarının ara
sına geçirir. Bunları birbiri 
arasına geçirerek düzgün bir 
şekle sokar. 

Bu yaprakları böyle kese 
haline getirdikten sonra yu
murtalarını bırakır ve ileride 
bu yumurtadan çıkacak arı· 
lar1n yiyeceği gıdalar1nı bu
raya toplar. 

türeyim. 
- Aferin yavrucuğum, 

böyle hayırh işler ıçin koı· 
mak, terlemek şereftir. Al 
şu parayı da götür evla
dım. 

Kubilav 
Ey ı . kilibın, namusun bü

yük ve kudsi ıchidi. Bütün 
varhğ1nla ant içiyorum ki ! 
Senin öcünü bu günkü Türk 

geç iği alacaktır. Sen ölme· 
dın sen yaşıyen bir ölüsün 
ebedi istirahatğabında müs· 
terib ol. 

KUBiLAY 1 
Seni na uussuzca bir ölü

me harcıyao o alçaklar bu

Afyon 
Bu ürün, Afyonkarabisar, 

Konya, Balıkesir, Kütahya, 
Eskişehir, ~masyı, Malatya, 
Bursa, Ayd1n, ·Tokat, Tekir· 
dağı, lzmir bölğesinde ve 
daha bir çok yerlerimizde 
yetişirsede yalınız adları ya
zılan yerlerden çok mikdarda 
çıkar. 

Pa n1uk gün mutJak ardında bırak 
ınış olduğun kudretli bir Son zaman yapılan fabrika 
varlığın ayakları altında çiğ lar dolayisile yurdumuzda 

çok miktarda pamuk yetiş· 
neoeccktir Senin temiz ka· tirilmesini Cumhuriyet hüku 
nınm öcü alınacaktır. metimiz takip etmektedir. 

Kufüiy biz seni aramızdan Bugün Adana, Mersin, iz· 
sona terkettık f .. kat bırak· mir, Aydın, Balıkesir, Denizli 
tığın bu büyük hatırayı " tarib Muğla, Manisa ve Meuemen, 
ve bizler. Ölünciye kadar Elazık, Bayıit, Gaziayintap, 
unutmıyacağız u~utmayız.. Maraş, Kocaeli, Anla ya böl· 

Sen ey muazzam ve mü· geleriode çok yetiştirilme1'· 
beççel ölü r Çok ş e refli bir tedir. 
ölüm yaşadın bizde senin Hükumetimiz, Mendres ve 

Ö. Faruk Gürman .. •'··-·--
Neler oluyor? 

- Gazeteferde npJer •ar? l 
-- Oıha ne olaon, bir ko· 
c11m•n memleket haritadan 
·ı· d. ~ı ın 1. 

- Bu nasıl oldu ? 
- Bunu j;?'azeteler yaııyer• 

far. Fakat ası] sebebini tarih 
yaıacakhr. 

'b' b d · · b' d k'k Gediz çaylarını yoluna koyu· 
gı ı u yur ıçın ır a ı a eı·ımece yor ve çevresindeki bütün 
çekinmeden bu Liurda öl- tarlaları ve bahçeleri ıulaya-
meğe haz1r1z. cak bir bale getiriyor, ileride Ben on iki harfli~ büyOk 

Büyük asker mefkiire~i buraları birer pamuk bölgesi bir $ehirim. 
mürşit dinle 1 Göğsüm de olacaktır. 10 uncu 11 inci 12 inci 
vuran kalbi kızıllacan mer· ( A k ) harfle im yemek düşüomiyen 

y r 811 var bir insan olurum. 
merlere perçinledim. Onu -·- 5 inci, 8 inci harflerim bir 
o tuoçlaşan kalbi oradan Küçük Asker nota. 
hiçbir kuvver ıökemeı ve ı inci, 2inci, 4 6ncli ve be· 

k k · Vatan içia çahşır 
sö emiyece tır. şinci harflerim; demirleri ıı· 

Askerliğe alışır 
Kubilay ey asil ve fedakar kışhra11 alet. 

T~ k c' Hep talim yapar evde 5 inci, 11 inci, 9 uncu vı ur gen ı.... H h h d 
em arpte hem cep e e h fi • .. üld Arkandan milyonlarca ki- onuncu ar erıaı gon en 

şiyi gözü yaşlı kalbi kan ağ- Subaya verir selam olanı çok az b~unan arkadaı. 
lar bıuıktın 1 Vakitsiz ölü· Köküdür aümer, cli..n • • 
müo eo çetio varlıkları bile Vatandır onuo canı Bu bilmecemizi çözenlerden 
sarstı. Ve sen tarihte bir Bayraktır ouun kanı birinciye (Halkın Seıi) nin 

üç aylık aylık abonesi, ikin· 
yaprak daha açtın. Ekmek yemez su taşır ciye bir dolma kalem, 6çiin· 

Kubilay muazzez ·mübarek Ona bakta seo şaşır. cüye güzel bir albüm d6r· 
ölü .. Senin kitabeni~atunçla- O · d d düocüye bir kitab. laeıinciye na sevgı yur u ur · 
şan taşına kızıl kıp kızıl şim Sevdiği hep ordudur. bir defter, beşinciye bir ka· 
şekler yazacak. Seni İsrafil kalem, yirminciye kadar birer 
melekleri emzirecek ve sana O, yalnız birşey vapar kartpostal. MDkifat kazanan 
her ana bel...bağlıyacaktır. O, hep askere tapar larla bilmeceyi halledenlerin 

Şehitfeti Bey Okulu Vatan için çahıır adları bir Nisanda tıkacak 

- Yaıa anneciiim, sen Sınıf 5. A. Aıkerliğa ahıır. olan "Okul Seai., derfiaiade 
;iiıllllıııliİIİİiiİİİıılııiiiıilİııllllııı ... ..:i.-.....a..&1.--~J.1;:.:.0:.:::D:~:Afr::N:.-=::..=.:::.:..:~a~M~.&.~lıl!~:J:L~P~Ö~~!.l'-~~!::::~JJ~Jı!!!!,~'~uLJı..11~~i&;1._..-...,_-ı_n-.-..w,._.. • u1u • llY"anya Harıa e • ıaıa Sa._... •, , .__.._, 
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1 Ankarada 
ıUğraş vorlar 

Valimiz Fazlı Güleç Mer· 
alideki ağç fidanlığına yar· 

te d0 I . . . z· t v ı ım e ı mesı ıçm arsa e-
ııiletine, Belediye reisi bay 

Cfıchçet Uz'd b:mirde yapı· 
r ıcak Adliye sa r ayı için Ad· 
y:ŞC Vekaletine baş vurmuş· 

II Grdır. Valimiz ve risimiz 
;

1 kmir için Ankar d çalış· 
1 ç'akt darl r. 

h 
h y g 

Hisar c mi i rkasınd 954 
i~yıh sok kta Şamh Şükrü
Dün alı ve H lil Çaylının 

rı °sü tecir bulunduğu 3 sayılı 
k lıondracı dükkamndan yan2nı 
al rlkmışs da hemen bastırıl· 
'§ ıuştır. Z rar 400 lir ka · 

tardır. 
Ci 

r ir Me ele 
.C < Tirede s raf Lıhn 3300, 
e} 'Hibçi Ali de 800 lira ortaya 
n \oy rak bu p ralarla altın 

cıhyorlar. Ali lstanbula gidip 
1Jltınları kağıt! değiştirerek 
Jaha fazla kar edeceğini 
öylüyor. Ortağı Lahna razı 
~luyor, Ali Istnobula gidiyor. 
Birk ç gün sonra Tireye dö
yor. ortağil hesap görmeie 
başlıyor. 

Ali ltın t bvilinde 300 lira 
az ndıkl rını il ri ı;c;ruyor. 

Lahn hissesini ist d ı za· 
man Ali Ist nbuldan b n 
bavaleaile gönderdiiini söy· 
lüyer, bmire geliyorlar. Böyle 
birşey eJm dıi'ı nlaşılıyor. 
Sonra Ali par al rı düşlirdü • 
iünü anlatıyor, Tire müddei
umumiliğe mürac at ediliyor, 
tahkikat yapılmaktadır. 

~mniyet işle i 
Yeni poli teşkilatı k nu

au mucibince emniyet büro 
iıleı incie çalıştırılacak me
murl r inzib t işleriyle ali
kadar edileceklerdir. lzmirde 
de u teşkilatın ikmaline te
şebbüs edilmi~tir. Y kında 
polis muamelat memurları 
işe b §lıyacaklardır. 

Polis muamelAt memurla· 
rının kıyafetleri de ayrıdır. 
Açık y kalı polis elbisesi 
geyeceklerdir. 

Şimdiki halde inzibati İf· 
ferde çalıştırılan memurlar
dan istiyenler. Muamelat me
muru ol bileceklerdir. 

Bu uretle muamelelerio 
dah kolaylıkla tevir edile· 
ccii anlaşılmakt dır. Mua

' melat memur) rı da, inzibati 
'işlerde ç lıştırılan memurlar 
1 a-ibi tekaüt hakkından isti· 
: fade edeceklerdir. 

At r 
ikiçeşmelikte Yüzbaşı Ha-

sanağa sokağınd oturun 
Süleym nın binek arabası 
hayvani rınd n biri, beş yaş· 
larmda Şükrü isminde bir 
çoğu ısır k yar lamı tır. Ço
cup tedavi altın nlınmıştır. 

Asri Sinemada 
"Kronşd tlı Babr'yelileri,, 

Türkçe sözlü film şcheseıi 
başlamıştır. Har retle tavsiye 
ederiz. 

( Halkın Scal ) 

Alman ek Budu da Ç rpışma ar Oldu 
Londr 18 (Radyo) - Beynelmilel vaziyet çok tehlikeli bir şekil almıştır. Büyük Avru

pa devletleri oo hadisatı çok yakından takibetmektedirler. 
Londra 18 (Radyo) - Alman ve Çek hududunda dlln iki tarafın keşif kolları arasında 

yarım saat k d r üren bir müsademe olmuştur. 
• 

ocula Akden·ze o 
nıvor 

Roma 18 (R dyo)- ispanyada franko kuvvetleri yıldırım süratile Akdenize doğru akın 
etmektedirler. Birkaç gün zarfında asi kuvvetleri Akdenize ineceklerdir. 

Rom 18 (Radyo)- Cümburiyet~iler mukavemet etmiyerek Franke kuvYetlerine teslim 
olmaktadırlar. 

ngil 0 z devlet a amlar P iste 
Paris (Radyo) - Havas ajansı Londra mub biri telirafla bildiriyer. 
Pek yakın bir zamanda lc2ilterenin en mümtaz devlet adamlarrndan Lord Eden VVisten 

Cburchill ve Loya Gesrges Parise gidecekler ve Fransız devlet atlamlarile mühim fÖrüş
melerde bulunacaklardır. 

cnebı e 1 e ivo Jar 
Viyana, 17 (Radyo) - Ecne i devletler sefirleri, memleketlerine dönmek üzeredirler. 

Çekoslovakya sefiri bugün Praga hareket etmiş•ir. Romanya sefiri de y rm Viyanayı 
terkedecektir. 

v·y ad r e 
Viyana 17 (Radyo)- Dün akşam bir çok tanınmış yabudiler tevkif edilmiştir. Vindsor 

dükünü bir çok defalar malikanesinde kabul etmiş olan Lui dö Ricild de mevkuflar ara· 
ııodadır. 

Bar on s· Günde Üç fa ombalandı 
Paris (Radyo) - Dün günün muhtelif saatlerinde Franlco bava kuvvetleri Barselonu 

bombardıman etmişlerdir. 
İlk bombaıdıman sabahleyin saat 7,45 de vukubulmuştur. 75 ölü, bir çok yaralı müşa

hede edilmiştir. Saat 10,30 da yapılan bombardımanda 40 ölü ve en niha)et 14 de yapı · 

lan bombardımanda 100 ölü ve binlerce ldşi yaralanmışlardır. 

Polonva - Li vanya ihtilafı 
P ris (Radyo) - Polonya-Litvanya hududunda vukubulan hadise dolayısile Litvanya 

H rıciye Nezareti neşrettiği resmi bir tebliğde hüktimetio bu hadise dolayısile Polonya 
hududund tahkimat ve Küba ordusunun seferber edileceii akkıadaki haberleri katiyen 
tekzip ederek bu haberlerin aslı ve esası olmadığını bildirmiştir. 

lı12iliz kabinesi ünva hadis leri karşısında 
Paris (Radyo) - Loadradaki Temps gazetesi muhabiri dünkü loiilİZ Parlamentosund ki 

içt :maı mevzuu b bsederek gazetesine gönderdiği h berler şöyle hülasa edilebilii. Muha
lefet yazıları bilhassa Çekoslovakya ve lsp ay işleri de hükumetin kat'i ve enerjik bir 
sivaset takip etmesini istemektedirler. 

Çemberlayn bu hususta teminat verdikten sonra hükumetin ademi müdabele siyasetine 
sadık kalmak arzusunda bulunduğ'unu söylemiştir. 

Su izahattan sonra Başvekil Fran a ile daima sıkı bir irtibat mevcut bulunduğunu söy
lemiştir. 

Muhabir yazısına devamlı muhalefetin logiliz hükumetinin ıerek 20 şubattan sonra ge· 
rekse ondan evvel Almanya ve ltalya tarafından uy !andığına kani bulunduğunu beyan 
etmektedir. 

••••••••••••••••••••• O•••••+ .. ++••OOı ....... +•++++••••••••+•• +•••••+•+• .. •+++•• .. 
·ster Gül ·ster Ağ a 

- Baştarafı 1 inci Sahıfede -

niyor demektir. 
- Sen hep ötedenberi böyle düşünür ve onlara to;1, kondurmnzsm. Halbuki onların için

de öyleleri varki. Hergün bin difa k falrrı topuzla döğülmeğe layıktır. 
Erkekleri yola getirmek içio binbir türlü usül ve vasıt varken bu hususta yalnız şiddet 

gösternıeği düşünen bazı bayanların bu biçim muhakemelerine : 

Ankara 17 (Hususi) -
Buhran, muvazene vergileri 

üzerinde yapılac k tenzilat 
hakkındaki k nun son şek· 
lini almış gibidir. Kanun Ja
yiba .. ı önümüzdeki baft lar· 

da meclise sevkedilecektir. 

A 

• z 
• 'IVe F 

Edirnede ynpılan ağaç 

bayramı çok parlak olmuş, 

At tük anıtı önünde tören 
yapıldıktan sonra bütün halk 

KırJ nğaç yolunda açılan çu
kurlar b şma gelerek dikilen 
Elğaçları gözden geçirmişler 
ve bayram yapmışlardır. 

iSTER GULISTEH AGLA 

Sayim vergilerinin yokla
masına bir nisanda başlana· 
cak ve on beş gün devam 
edecektir. · 

Bu mesele hakkında aldı
ğımız bir mektubu yarın 

neşrediyoruz. 

ç 

G elecek çocuk sayfamız
da birçok değeıli öğretmen· 
)erimiz t r fındnn ünütelere 
uyğun olar k yazılmış yazı· 
1 r bulunacağını şimdiden 
yavrularımıza müjdeleriz. 

.. a 
Birlikte Hareket 
Edecekler n1i? 

Maten gazetesinin Lond
ra muhabiri bildiriyor : 

"iyi haber alan mahafiller· 
den bildirild iğioe göre, ba · 

kani r, Fransa büyük elçisi

nin lngiltere dış Bakanına 

bildirdiği çok ehemmiyetli 

bir teklifi tetkik edecekler· 
dir. 

Bu teklif, Almany uın Çe· 
koslovakyaya kc.rşı bir te-

cavüzü tnkdiriode iki mem-

1 ketin birlikte harekete 

geçeceklerini bildiren bir 

lngiliı - Fransız beyanname
sinin neşridir. 

1 Bir Reko Da a: 

ti ART 

Karısını kıska
n ölü 

Yugoslal'yanın Srem Met- ı yaleti sa&-a, ıola sallanır• 
ropiçf" şehrinde oturan dul mış. 

Ana ~lerin evine Martın Ana diyor ki : bir akşam 
birindenberi ölen ruhlar gel- başımın altından yaıtıiın çe• 
meğe başlamış. kildiğini hissettim, bu çeken 

Kadının ifadesine 2öre ilk eli tutmak istedim, fakat 
günlerde bu ruhlardan kork- elim boşa gitti, bir ıey ya• 
mamıştır, çünki işin iç yüzü· kalıyamadım. 

nü antıy mamış, fakat ruh · Bir akşam Ananın akra· 
larla uğraştı&"ınıa farkına Ya· basından bir erkek gelip 
rınca kemıuya kıçmağa bunları ıirmek ve Ana'yı 
mecbur olmuş imiş. muhafaza etmek üıere bu 

Ana'nın sözlerine bakılır· evde kalmış, o 2ece o ka· 
sa, kemşudao döadükten dar hadiseler karşısında kal· 
senra küçük bir odaya ka- mış ki bir ikinci akıam git· 
panmış, hazreti Is nm kan- m eie cesaret edememiş. 
dilini de yakmış, fak at bü- iazı kimseler bu fevkali· 
tüa bu tedbirler p ra etme- deiiğ'i ~('rmek üzere Ana'nın 
miş, bir takım güvercinler evine misafir gelmişler, bir 
peyda olarak uçuşmağa baş· tarafta• ruhların hareki tını 
lamışlardar. Evin mudukları beklemişler bir taraftan da 
açılarak sular alntılmış, s • içki içmişler, gece y rısına 
atlcrce su kıtıldıiı halde kadar beklemışler, nihayet 
lavabo bir türlü dolmazmış, sızmışlar. Bunların da if de· 
ıufar akmağu başladıi'ı za- sine röre yarı geceye kadar 
man dıvarda da ilü kecuı- hiç bir bidise olmamııtır, 
nın çehresı belirirmiş, on üç yarı geceden sonra olup bi -
yıl evvel elen kocasının 1aı- tenlerde.. de haber alma· 

le 
Fevkalade sa· ış 
Acele yolculuk 

dolayı::o,de 
20 Mart Pazar günü sa· 

baaı saat 10 da Giıtepe 

Yali konağı karşıs ında 765 
sayılı evde madam Hayım 

Barki ve diğer bir ile ait 
nadıde mobilyaları a~ık ar

tırma suretiyle satılacaktır. 
S tılacak mobily 1 r me 

yanında fevk iade tüks me
dern iki kapılı şif•nyeralı 

ynalı dolap tuv leti iki a· 
det karyola maa somya ve 
yatak ve cibinlikleri, iki a · 
det kominodosu aynalı büfe 
servant, kare açılır yemek 
masası ve birçok perakende 
Avıupa yemek iıkemleleri, 
hasır kanepe takımı, iki ka-
pılı ceviz aynalı dolop, lau
man, tuvalet ve kominodosu, 
Avrupa mnmulatı direkli 
dört köşe iki kişilik bronz 
karyola maa somya şemsiye· 
likler, yeni bir halde ayaklı 
Singer nnkış ve dikiş meki
nası, gayet kıymetli bul iş
lemeli büyük aynalı cardin
ye ro boyusu ve ayni mahn
orta masası, fevkalade eyi 
sesli Alman piyanosu maa 
taburesi, aynalı aybur, iki 
kişilik kesme nikel karyola, 
duvar saatı, pokt:r masası, 
9 ve 7 şer p rçah kanepe 
takım! rı, bllyük camlı yazı
hane brıncıvick markalı Jüks 
salon gramofonu 50 adet 
plakile beraber. iki adet çi
çekli kolona komodinol2r, 
peşkirlik, eyi bir halde cüm
büş, perde ve bronz kornezler 
şezlonk, kaydiruba, despeoç, 
Çin vaıolar, siğara masaları 
1 vhalar, büyük çul, etejer, 
!edef işlemeli tabure, çocuk 
arabası, büyük salon ayna ı 
ve Uşak, Gördes, Demirci, 
Acem h lıları ve seccadde
leı i ve air birçok lüzum eş· 
yal r satılac ktır. 

Fırsatı kaçırmayı.:ız. Fır · 
sat aı tırm salonu 1 

ı Aziz Şınık. Telefon : 2056 

si) 

mışlardır. 

Ana evine papası da da· 
vet etmiş, okutmuş, üfletmiş, 
mukaddes su attırmıf, koca
sının bir resmini de kiliseye 
asılmak üzere vermiştir. 

Papa•ın ifade İne bakıhr
sa, bu ruhlar kocasmın ruR 
bunun arkadaşJarıdır. Ana 
yabancı bir erkek ile yaşa

dıiından Ye bu erkekle ya· 
kında evlene eğinden dolayı 
kıskançlık duyan kocası bu 
eYlenmeye mani elmak için 
diğer ruhların y rdımı ile 
Aoa'ya savaş ilan etmiştir. 

ınat 

istediler 
Londra 18 (Radyo) - Ro

manya, Çekoslovakya hükiı· 
metleri lngi tere ve Fransa· 
dan lem inat istediler, hu· 
dutlara sıkı bir kontrol kon· 
du. 

rza Tasallôt 
Bayındırda Hacı lbrahim 

mahallesinde babçevan Dur· 
muş oğlu Süleyman, ğecele· 
yin Mustafa oğlu Tabirin 
ırzına t&Salliit maksadı ile 
evine girdiğinden zabıtaca 

tutulmu~tur. --oo---
Z man 

T Ve 
i t 1 

Mevsim dolayisile Avrupa· 
dan damızlık sebze \!C Çiçek 
tohumlarımız gelmiştir. Yeni 
getirttiğim lngiliz Çin tohu· 
mu 7 sene için garantilidir. 
Park ve hususi bahçeler için 
şayanı tavsiyedir. 

Satışlarımız taptnn ve pe· 
rakeode olup mağazamız 
müşterilerimizin emrine ama· 

dedir. Damızlık edinmek iste-

1 
yen meraklı çiçekçi ve sebze 
bahçıvanlarının bir kere ma· 
ğcuaınıza uğramaları men· 
featıe i iktizasındandır. 

lzmir Hisar Önü 34 No. Meram 
Tohumu H. AVNi 


