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lngiltere lüzumunda Çekoslovakvaya yardım edecek 

KISA VE AÇIK 

Gazetelere o 
yenı sermaye! Hitlerin akdeniz siyaseti Başvekil Harp 

Okulunda 
Avrupa gazeteleri Almanyanın Avusturyayı yutması ha· 

disesioi bazmelmeğe vakıt bulmadan sütünlarını Polonyanın 
bir oltimatomla Litvanyaya oynadığı oyunun tafsilatı ile dol
duruyorlar. 11Parimidi,, bu meseleye hasrettiği bir makalede, 
Polonyanın Litvanya ile birleşmesinden hasıl olan kuvvet, 
Sovyet Rusyanın Almanyaya karşı yapabileceğı bir hücüm 
için bir istihkam hizmetini gör~ce ıti r. fngilterede liberalin· 
rın urganı olan Mancister gardiyan gazetesi ise bu hususta 
şunları yazıyor: 

Bisma k'ın başladıi?ı "Avusturyadan Akde
niz" _ siyasetine Hitler devam edivor 

~~~~~~~_,,_~~~•coo••----------~----~~---

Viya na, BalkanJar, yakın şark, 1.,irycstc Hindistan ve An1eı ika kapsıd.r 
Fransızca Ju·nal gazetesi bnlkanlar ve yakın şarko : miş olmasına rağmen fikir· 

bir makalesinde ŞU.Jları yaz · çıliış kapısıdır. "Almanlar Jerde devam eden Avu >tur-

"Bu mesele oldukça tehlikeli bir hadise çıkarabilirdi.Çün
ki Moıkova, Poll)oyanın bu memleketi yutmasına daha fazla 
likayd ve eyirci kal maz. Buna da sebep Polonyayı Alman 
inkişafına bir va ıta olarak tanımaktadır. Netckim Alman
ya da Sovyet Rusyanın Polonyaya yapacağı her hangi bir 
taarruza k rşı uzaktan seyirci kalmasına im kin yoktur.,, 
Daha bazı logiliz gazeteleri bütün bu hallere sebep, Mil· 
letler Cemiyetinin zaiflemesi için gösterilen ihmalleri ileti 
sürüyor. 

maktadır: bundan elli sene evvel Bis-" Al 'k · d~ · l ya arasından Akdenize çıkış 
manya 1 tısn 1 g, D' I e- mark tarafrndan başlaıımış siyasetine · yeniden kuvvet 

mesinde cenubu şarka doğru 1 olup 2 ır.ci Vııhelm l a ·a fın- ( 
istikamet c11yor. Viyana ' dnn bir müddet tehir edil· veriyorlar. 

ooocooooooooooooooooooooooooooooooooaoooaooooooocoooooo Şimdi Av ustur yanı o i lba kı 

Bay a urdk r nun ver- bu teşebbüsün meydaue çık
masına yardım edecektir. 

diğİ İ~ahat Fakat bugün Tıiyeste ile 
ve bütün mahallattaki bele- Brcnnet arasında Avusturya 

Roma matbuatına gelince, o her işte Almanyaoın haklı olduğunu 

ve her hadise ltalya-Almanya dost:uğuou bir Irat daha 
sağlamlaşhrdığını \ddia ediyor. 

Hulasa her gazete bu işi de yeni bir makale mevzuu ya· 
parak sütunlarını doldurmağa bakıyor. Şimdilik yalnız be
lisrnı bulan, zaif ve aczinden istifade edilerek hücuma uğ
rıyan ktiçük hükümctlerdir. 

SIRRI SANLI 

Neden Yeniden Umumi 
Harp Olamıvacak 

Bir 

beş devlet reisi iJe yaptığı 
mülakattan sonra bütün 
Avrupaya sirayet edec:ek 
yeoı bır umumı barbıo olma-
sının kolay olmadığını söyli · 
yor ve şu sebebleri ileri sü· 
rüyor: 

Evvelki giin "Halkın Sesi 
Hakkın Sesi,, köşemizde bir 
yurddaşın ganderdiği mck· 
tubu neşretmi~tik. Belediye 
reis muavinimiz R ... • c:. •• - ~ 
v ••• u. ___ ;&"uuıl -ne,rıyah· 
mı:ıla alakadar olarak o ta· 
raf belediye memurunu ve 
alakadarları celbe:t tirmiş ve 
icab eden tetkikatı yaphk
tan sonra böyle birşeyin 
vaki olamadığını tesbit etmiş 

diye memurlarnıa : 
Halkın şikayetine ve sızıl

tısına nıeyd n veımemeleıini 
ş!ddetle t e nbih etaıiştir . Ma· 
zotun dokuz kuruşa satıldı· 

ğına gelince: bay Suad mu 
harririmize, mnzot fiatlerinde 
bir yükselme alduğu ve to· 

~unun yetmiş liraya alındığı 

ve buna arnba ve amele üc
reti ilave edildiğinden dokuz 

kuruşa sahlması zaruıi bu· 
lunduğunu ve hiç ldmsenin 
zorlanmıyarak kendi reyine 

bırakılması ve yalnız şu ka
eM.Jj,utYİli~fuohn:1-&"tftlbcnfi 
umumun sıhhali namına el· 
zem bulunduğunu ve beledi· 
yenin yaptığı bu i11 halkımı· 
za bir kolaylık olduğunu 
aöylemiştir. 

1 - Bugün 1914 yılından 
daha ziyade ihtilaf ve mu· 
nazaa aebebleri olduğu halde 
b J günkü hüküm et adamları Le on Blum Muhalefeti Şid-

' Umumi bir barbın tehlikele
rini o zamanki ricaldtn daha 
fazla takdir etm~ktedirler. 

detle Tenkid Etti 
2 - Büyük devletler yeni 

bir harp için henüz hazırlan· 
mış değillerdir. Tam mana· 
sile hazırlanmak için onlara 
daha iki üç senelik bir müd
det lazımdır. 

3 - Henüz korkunç har· 
BAY HOVER bın dehşet ve vahşetini he-

Londra (Radyo) - logiliz oüz unutmıyan hayatta daha 
gazeteleri Londraya gelen pek çok insanlar vardır. 
eski Amerikan Cumhurreisi Hoverin bu beyanatı Lond-
B. Hover'io yaptığı beyanata rada çok eyi tesirler basıl 
tefsir etmektedir. Hover oo ı etmiştir. 

iSTER GUL iSTER AGLA 

Paris (Radyo) - Evvelki 
gü ı Fransız mebusao mec· 

Dürüst Olanlar Rahatla Yaşarlt1r 
Bahar geldi, her taraf yeşillenemğe baıladı. Havalar ıhk ve tath, gö~lere neş'e serpi.liyor. 

Bütün tabiat değişiyor kuzular, yeşil çimenler üzerinde sıçr1yor, sutler bollaodı, fıatler 

biraz düştü, .. kl"k .. "I · b' b 
Fakat insan hırsında, insan kalbinde, insan rubunda bir değışı ı goru mıyor, ır ay 

ineğinden süt sağan bir sütçüye raathyo~, aralarında şu konuşma oluyor : 
- Senin inek günde kaç kilo süt verıyor ? 
- Beş. 
- Ne kadarını satıyorsun? 
- On kilosunu ! A 

Demek ki beş kilo sütün içine beş kiloda su kabyor. Bu böyledir. Acaba bu saht~ka~hk 
ve hile ona kazandmyor mu sanıyorsunuz? Bilakis ve şiddetle hayır. O suyun belkı yuz 
misli 0 sahtekarın ve hilebazın sırtından çıkıyor amme farkında değildir. O, eğriliğin bin 
defa cezasını görüyor amma gafletinden aohyamıyor. Gün geçlikce bu adamın karışık ve 
hilleli süt sattığı herkes tarafından anlaşılarak yavaş, yavaş müşterilerini kaybediyor bu 

suretle onun yüzüne bakan kalmıyor. ,, .. • . .... 

!isinde müzakere edilup ek· 
seriyetle kabul edilen mali 
projeleı in kat'i olarak tas· 
diki için Senot den de geç· 
mesi ve tasvip edilmesi la
:umdır. 

işte bu projenin müzake
resi dün Fransız Serıol sunda 
görüşülmüştür. llk evveli ma· 
liye encümeni raportörü söz 

- Sonu 4 üncüde -

Ey insan oğlu nedir bu hırııo ve bu ıablekirlığın ? ! D~gru ve durüst ış ~orup kaza· 
nacağın beı on kuruşu çoluk çocuğunla tatla tallı yesen, vıcdanın rahat, kalbın ferah dolsa 

Dün şehrimizi şereflendi
ren Güneşli çocuklarımızla 
Alsancaklı fudbolcularımız, 
yarın stadyomda karşılaşa· 
caklardır. Heyecanlı olacağı
•• sanuığımız bu maçı gör· 
meje buton: lımirliler me
rakla bazırl11u»aktıdırlar. 

ne kaybedersin ? 
Ey okuyucu sen de böyle madrabazların şu gafletlerine : 

iSTER GULISTER !GLA 

değil, ltalya vardır. Şüphesiz 
bu bir engeldir. 

Fekat Almanlar her ne 
pahasına olursa olsun Adde· 
nizde çıkan bir bekleme 

salonu mevkiinde olan Adri· 
yatiğe varmak istediklerini 
bu maksadı mutlaka tahak· 
kuk ettirmeğe çalı~acaklar· 

- Arkası4 üncftde ~ 

Ankara 24 ( Hususi ) -
Başvekii Bay Celil Bayar, 
Dün Harp okulunu ziyaret 
etmiş ve öğle yemefini okul
da yemiştir. 

Saatlerce mektepte kalın 
Bay Celil Bayar, jimaaıtilı 
salonunu gezmiı ve takdir· 
lerini bildirmiıtir. 

--------.. no••---------

L o i d Corc'un , 
nJ:.-.n ı-ı; ı.ı,.!M; 

\ 

na yaptığı ziyaretteaı babıe
deD (Malen) gazetesi eliyor 

ki: 
"Loid Corç kadar ıolı. 

zamanında F •ıun fikirleri•• 
aykırı düşllnceler ortaya ata• 
bir adam daha yoktar. 

Loid Corç kadar Al· 
manyayı yUk1eltmeie va 
Fransayı küçlik d6şllrmei• 
çalışmış bir adam daha yolı· 
tur. 

Loid Corç kadar ıiyıai 
dönekli~ 1 ~r ve torniıtaalar 
yapmış bir diplomat dabı 

~ yoktur. 1918 de eski Alman 
,. K . 
imparatoru " ayaerı aııaız,. 

Bay D. Loid Corcuo~Fran- diye bağıran Loid Corç 920 
sada Mareşal F oş~ ~~~r:.:ı_-___ -__ s_o_n_u_4_n_n_cü_d_•_-__ _ 

SiNEMA KÖŞESi 

Elhamra bu hafta 
kadın erkek en gü· 
zel ve en kuvvetli 
sinema yıldızlarının 

canlandırdıklart 

Kan 
Davası 

VE 

Brodvay 
Melodi 

şahe!erlerini göstere
cektir. 

__ :Jô319 ______ S:all~~~LISS~---------

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------·· .. ----------------

iftihara değer sonuçlar 
Aldığımız bir mektup: 
"Geçen giin Örnek köyünün ilk okulunda yapılan müıa· 

mere hakkındaki yazınızı gazetenizde okuduium zımaa 
çok se•inmiıtim. Çüoki bu miıamerede ben de bir Hyirci 

- Soaa 4 Dacldı -



Sahife 2 

e Cocuk 
' 

( Halkın Sut ) 25 MART 

Sayfamıza .ilave 

Yanarlar 

ÇOCUKLARIMIZIN SAGLIGI : 

Kuşpalazı 
En tehlikeli hastalıktır. Bu, 

yalınız bademciklerde, küçük 

dil yanlarında değil, gırtla

ğa, buruna ve edep yerinde
de görülür. 

Kuşpalazı mikropları beyaz 
gül rengi zarlar, kabuklar 
yaparak oraya yerleşirler. 
Oradan zehirlerini bedenin 

her tarafana ynyarlar, kalp, 
böbrek hastalıkları yaptıkla

rı gibi, tanrı kurusun, inme 
de yaparlar. Ansızın kalp 

durması He de çocuğun ölü
müne sebep olur. Bu hasta· 
Jık her vakıt her yerde olur. 

Kuşpalazı çabuk geçer, 
bir kaç saat ve bir kaç gün 
içinde görülür. Bu hastahğa 

tutulan çocuk ne kadar ça· 
buk bakılırsa o kadar çabuk 

eyi olur. 
malıdır. 

Hemen aşı yapıl-

ve tedavisi 
[üzerinde kalır. Kuşpalazı kı
zamık gibi değildir, tutul· 

duktan sonra gene yakalan· 
mak ihtimali vardır. 

Tedavi 
Hasta çocuk hemen ayrı 

bir odaya kunmah, bakıcılar 

son derece dikkat etmeli, 
hastanın dışarıya attığı zar· 
Jar, tükrükler, balğamlar süb-

lümeli bir kap içinde topla· 
nıp kaynatılmalı, ev baştan 

aşağı temizlenmeli, bu temiz
lik eşyada da yapılmalıdır. 

Çocuk her halde yatakta 
yatmah, hastalık geçtikten 

sonra dahn biraz çocuğu 
yataktan çıkarmamalı, çüakli 

kuşpalaıı hain bir hastalık· 
hr, iyi oldu sanarak ayağa 

kaldırılan bir çocuğun kalp 
durmasile hemen öldüğü 

görülmüştür. Biray ıoora 
yava~, ynvaş kaldmlmah ve 
yürütülmelidir. 

Baba oğul kıra çıkmış· 

ilk günü aşı yapılarsa ölüm 
yüzde 4, dördüncü günü, 20, 
altancı günü 31 nisbetinde 
ölüm vardır. 

Bu hastalığın mikrobu 
ilk günlerde yalnız süt, 

sonraları çorba ve yumurta 
verilebilir. 

lardı. 

·~------------------------------------oo~-----------------------------~ 

uzun zaman çocuğun eşyası Oğlu her gördüğü şeyi 

soruyordu : 

- Baba bu ne ağacı ? 
- Ceviz ağacı oğlum. 

- Bu ağaçtan ne yapar 
lar? 

Osmanlı Medeni eti 
duayı söyledi: 

- Bunla11n adı Y cniçeri 
olsun, ulu Tanrı yüzlerini ak, 

- Keserler, etya yapar· 
lar oğlum. 

Osmanlı hükumetinin ilk ı 
kuruluş günlerinde munta· 
zam bir asker teşkilatı yok· 
tu. Bin kişiden toplanan ve 
ke:ıdilerine günde birer ak· 
çe verilen (Yaya) adile ku
mlan askerler halka çok fe
nalık yapıyorlardı. Hunlara 

kollarını kuvvetli, kıhnçlarını 
keuin, oklarını tesirli, ken· 

- Baba bunlar nedir? 
- VKUL. CYın ..... 

- Öküzden ne yaparlar? 

dilerini düşmana üstün ge· 
tirsin .. 

Sonradan yeniçeriler kü
lahlarının rkısına dikey - Derisinden kö!ele ya-

parlar, etini yerler. 

- Baba bunlar nedir? 

- Keçi evladım. 

- Keçiden ne yaparlar? 

- Keserler, yüzerler, ku-
zu yaparlar oğlum! 

•••• .. ••nuun•••••••• 

Bu uşuk 
Dün gece pantalonumu 

iki şiltenin arasına koyuyor· 
dum. 

Bu aralık oğlum geldi, 
baktı, sonra sordu : 

- Baba, pantolonunu ne · 
ye buraya koyuyorsun ? 

- Buruşuklukları düzel
sin diye oğlum. 

Çocuk biraz düşündü ve 
dedi ki : 

verilen gündeliğe uJiife de
nirdi. Şimdiki paramızla beş 
kuruş değerinde idi. 

Devlet büyüdükçe munta· 
zam askere lüzum görüldü. 
Çandarlı Kazıasker ·asker· 
lerin hocası demek- kışlalar
da oturmak şartile munta
zam asker yaptı. 

Bu askerlerin Rum çocuk
larından topJattırılmasıoı ileri 
sürdü. Buna "devşirme,, de· 
diler. İki bin Rum gencinden 
bir tabur yapıldı, her askere 
yayalar gibi günde iki ek
mek, iki yüz gram et, yüz 
gram pirinç, üç yüz gram 
yağ ve bugünkü para ile be· 
şer kuruş verilmesi kabul 
edildi. 

dörtgen biçiminde bir parça 
koydular, bununla Hacı Bek· 

taşın kolunun yenine benzet· 
mek isted ıler. 

O vakıt Avrupada böyle 
her vakıt asker kalan düz-

gün bir ordu yoktu. Her ge
ce güneş battılıtan sonra kıı· 

lalarda hocalar bu askerlere 
ahlak dersi verirlerdi. 

Yeniçeriler yay ve ok, bı
çak, pala ve hançer taşır
lardı. Sonra balta, teber, to· 

·puz kullandılar. Sipahiler 
kıhnçlarını yanlarına asar far . 
dı. Mızrak, lobut, topuz ve 

kalkanlarını ellerinde tutar 
!ardı. 

Bu yeni nskerler tabur ya- (Arkası var) 
pılarak komutanlarile birlik- H. T. 

te o vakıflar Amasya taraf- •• .. ••••••••••• .... •••••••• 
larında oturan ve gece gün· : o o K J o R ı 
düz Tanrıya tapm11kla vakti- : ı 
ni geçiren Hacı Bektaşi Ve- i Salih Sonad ıı 
linin Suluca Karaöyüküdeki 
evine gidildi, dua etmesi : Cild, Saç ve ıübrevi has- ı 
yalvarıldı. Hacı Bektaş kol· ı tnlıklar müt~hassısı ı 
Jaı ı geniş cübbesile elini bir : ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
neferin başına koydu ve ı Her gün öğleden sonra ı 

şu ........................ .. 
fi'1Cr-I~~~~~···~~~~~~~ 

B lsmail Hakkı Posmaz ~ 
j _ ÖLÇ °l!.E V i ; 
~ Baskul, kantar, masa terazı ı yenı ve her nevi ölçü : 
~ tamiratı kabul edilir. ~ 
~ Kolancılar (Eski kasaplar) No. 27 ~ 
~ IZMIR: Telefon - 2746 Q 
~JE:::t.3.c.ta~..:::::ııa;~k.t;a~ •• ı:::.t..::ı:ı;;:, ~.2Jli:.t::S~~:a::.t:at!J 
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cocu 
Fransa devrimi Çocuklar, bu tabloyu klın zdan ç ayı 

ız: ÇOCUK YAZILARI 

Öğretmtnim Kemal 
Tuoga'ya 

----~~~~~~~~-··~~~~~~~~~~-

F ran sız devrimini hazırlıyan 
sebebleı· nedir? •• 

Eğlencelerini boznıan1ak için ana yurda düş
rnan askerini çağıran ve soka n1enfaat düş
künü hainlerin, kralların ib. et dolu sonuçları 

----~~-------0000,----~--~~-----
Fransanın iç karışıklığı 16 

ıncı Lui zamanında olmuştur. 
lui yirmi yaşında kral oldu. 
Kendisi kalabalıktan ve tö· 
renden hoşlanmazdı. Onun 
en büyUk eğlencesi avdı, 
kendisine hükümct idaresin
den bir şey öğretmemişlerdi. 
Gayet korkak, acemi ve sö· 
ıünde durmayan, herkesin 
söylediğine kanan bir adam 
idi. Hiç idare!İ yoktu, ken
disini sarayındaki adamları 
idare ederdi. Kansı, Avus· 
turya imparatoriçesi Mari 
Terezin kızı Mari Antuvanet 
idi. Bu kadın eğlenceyi çok 
sever, serbest, kaydsızdı. 

Versay yaoında bir köşk 
yaptırdı, buraya kendi sev
digi kadınları doldurdu, ora· 
da eğlenirdi. inekten süt 
1ağar, çifrçi kadınlar gibi 
yaşamaktan zevk alırdı, mil· 
letio işile ilgili bulunmazdı. 
Paris halkı kendisini hiç sev· 
mezdi. Yaptığı pek çok mas
raftan her vakıt şikayet 

ederlerdi. Avusturyalı olması 
da hoş görülmezdi Kendisine 
Avusturyalı kan derlerdi. 

16 mcı Lui kral olduğu 
zaman maliye çok fena idi, 
halka ağır vergiler yükletil · 
mişti. Gelecek senelerin ver· 
gileri bile halktan zorla, ha
pisle, dayakla alınırdı. Lui 
vaziyeti kurtarmak için Tur· 
go adında birini Finans Ba
kanlığına tayın etti. 

Turgo çalıştı, sarayın fazla 
masrafların1 kıstı, vergileri 
hafifletti. Halk serbest ahş 
veriş y.., pamazdı, dış memle
ketlere malını s1.1tcl::nazdı. 

Turgo bunları kaldırttı, o 
vakte ka far balte zenginlerin 
yani asılzud elerin işlerini ve 
yoHın yapmak zorunda idi. 
Turgo bunla rı kaldırttı, fakat 
saraylılar ve zenginler Tur· 
gottan m~mnuo olmadı
lar onu ışinden çıkarttılar. 

Sonra kıral Neger adında 
bir bangeri Turgodun yerine 
getirdi. (1772) Neger hesap· 
lan yoluna koymağa çalıştı 

borç para aldı. Devletin ge· 
nel geliri ile saray ır asraf 
larını ilan etti. Halk sarayın 
ne kadar para savurduğunu 
öğrendi. Karaliçe ile saray 
adamları Negerin işini de 
beğenmediler. Sırrımız du
yuldu diye onuda karala şi

kayet ettiler işinden çıkart
tılar. 

lathlar, balkı uyandırdılar. 
Hükumeti ida re eden 

adamla~ saraya hoş görün· 
mek için çok paralar barca
dılart devletin parası kalma· 
dı, yine Negeri iş başına 

getirdiler. O zamanlarda 
Fransada üç çeşid_balk 
vardı : 

1 - Papaslar. 2 - Asil
zadeler. 3 - Okuyup yaz· 
ması olmıyan işçi ve orta 
halk. 

Neger bir meclis yapılma· 
sıoı ve bu mecliste halktan 
de üye bulundurulmasını ka· 
bul ettird.i. 

Meclis açıldı, (1788) 

Bu zamanda koyu istıb
dad vardı. Kralın sözleri 
kanundu, istediğini asar, ke
ser, hapse attırırdı. Memur
lar, asılzadeler, papaslar 
halktan istediklerini hapset· 
tirirler veya öldürtürlerdi. 
Memuriyetler para ile sah· 
lırdı . Fransa ordusu gönüllü
lerden toplanmıştı. Bunlar 
da zorla riya hiylc ile aske· 
re alınırdı, en ağır hizmetleri 
halk görürdü, zadeganın pa· 
pas'arın hizmetinde çalışırlar 
binalarını yaparlar, kendile
rine para veril mezdi. Bütün 
vergileri fakir halk verirdi. 
Hepsi köle gibi kullanılırdı. 

Arhk halk bunaldı. Biçak 
kemiğe dayandı. 

Meslis 1789 Mayısta Ver· 
say sarayının bir salonunda 
toplandı. Kral meclisi bir 
nutukla açtı, meclis bozuk 
olan para işlerini yoluna 
koyacağını ve işi ancak bu 
olduğunu söyledi. Halka bir 
hak ve meşrutiyet vcrilece 
ğioden söz açmadı. 

Bu mecliste halktan 584 
papas ve zadegindan 561 
üye vardı. Papas ve zade
gan saylavları bundan kork· 
tular, çüoki saray halk say
lavlarında çoktu. Nıhayet 

halk saylavları kendi arala
randa bir toplanma yaptılar, 
kendilerini millet ve killeri 
olarak ilin ettiler. ( Buna 
asambile nasyonal ) derler. 
Halk saylavları hemen haki
miyeti ele aldılar, bütün aiır 
vergileri kaldırdılar. Kendi
lerinin ha beri olmadan yeni 
vergi çıkarılmamasına karar 
verdiler. 

Bu sıralarda Volter \'e 
Montekyo adında iki Fransız 
şair ve edib filczofu lngil
tereye gittiler. Orada balkın 
serbestliğini, rahat yaşadığını 
gördüler, Parise dönünce bu 
iki yurd ve ulus sever yazı
cılar bir çok kitaplar yazdı
lar, gazeteler çıkardılar 
fraaııı ulusuna bunları aa-

Halk saylavları 20 Hazi • 
ran günü meclise gittikleri 
zaman salonun kapatılmış ve 
önüne asker konulmuş oldu
ğunu gördüler, hemen başka 
bir salona giderek toplandı-
lar, oradan meşrutiyet ida
resi kuruluncıya kadar çık
mamağa yemin ettiler. Kral 
bir beyanname ile halk me
buslarının bütün kararlarını 
feshettiğini ilin etti. Teşri
fat nazm salona geldi, halk 

Ned nSeve im 

Okulun:ı giden, dcrderinc çnhşan, p arlak bir d iploma alnn genç, şe refle, cesare tle par-
lak bir istik.,alc doğru koşar, okuluna g itmiyen, derslerinden e~· i notla r almıyan, eliade ' 
bir di ploması olmıyanlar da ileri gidemez, yolda düşer, her şeyden m~brum kahr. 
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Çocuk ynıılnrı : Tembellik 

E debiya t imtihanında og · 
retm en şu mevzuu verdi : 

- T embellik nedi r? 

Öğ encilerden biti 
mene dört büyük 
verdi. 

~ağıtlardan her 
şunu yazmıştı : 

işte 

Bu 
Tembellik 
Tir. 

••••••••mmn••••tt•• 

öğret· 

kağıt 

birine 

Bir okulda 
- Bay öğretmen, sevir ne 

demektir? 

- Arapça öküz demektir 
yavrum. 

- Pekala, niye sevir mu· 
ahedesi diyorlar? 

- Onu, öküz gibi adam· 
lar imza etmiş de ondan. 

AT Ü 'E 
Biz Ti.irk evlatla rı suıhrız eline 
T ürk ü sen kuvuşturdun en büyük emeline 
Yüreğimi z t itreyor gördükçe resminizi 
Silinmez evgimizin knlbimizden biç izi 
Yaşa şanla komutun yaşa şanh Atatürk 

Sivas ufuklarındnn hir güneş gibi doğdun 
Batıdan doğuya dökülen karanlığı boğdun 
S enin bir kumandanla Türkün yılmaz askeri 
Sakarynda can verdi fakat dönmedi geri 
Yaşıı şanlı kamutan yaşa ulu Atatürk 

Bu vatana uzanan bilekleı i keseı sin 
Düşmanların brşında tayfun gibi esersin 
Tanrının yarattığı en büyük bir esersin 
Nurunla benziyorsun göklerin güneşine 
Çoşkua kanıu maliktir Türklüğün ateş ine 

Elbette bırakmazsın bu iokilnbı yarı 
Şerefin sarmıştır h er yerde ufukla rı 
Seni çok seviyoruz biz T ü rk çocllkları 
Gönlümüzün içinde rüığii r gibi csersia 
Yurdu kurtaran sensin b izi kuı taran s ensin 

O lti okulu ~ inci A. Smıfından 
340 Mesadct Tezdoğan ıaylavlarının salonu bıraka· 

rak gitmelerini krahn em· 
rettiğini söyledi. Başkan 
Bayyi: 

-----------E::::i-------- ---

- Millet Meclisi biç kim
seden izin alamaz. 

Diye cevap verdi. 

Mirabo adında bir saylav 
da: "Eğer bizi buradan Çl

karmak isterseniz süngüye 

baş yurun,, dedi. Lui şaşırdı. 
Avusturya, Prusya, İsviçre· 
den imdad i tedi, yabancı 

askerler hududa geldiler. kadar 

Haik Kamil de Molen 
adında bir genç teşvikile 
ayaklandı. Bu ateşli genç 
Marseyer adlı marşile büs
bütün alevlendi. 

Bu sıra larda Ütileri bah
çesine bir çok ı,adın ve ço· 
cuklar toplanmış tı. Almanla
rın süvarilerinden iki bölük 
bu bahçeye girdi, halk bunu 
duyunca yabancı arkerlerin 
Üzerlerine atıldılar. Askerler 
karşı durdular, atlarını sür· 
düler, halkın bir kısmını çiy
nediler. Çoluk çocuğun \ ' C 

kadınların göğüsleri ni üng~

lerlc delik deşik ettiler. 

Bu zülüm ve vahşetle ya· 
pılan canavarlık Fransı z 
ulusunu büsbiitün çileden 
çıkarttı ve her yerden, her 
ağızdan intikam intikam ses· 
leri yükselmeğc başladı. 

H. 
-Arkası gelecek sayımızda-

En Büvük Zenv,i iiimiz 
Top ağım zdadır 

Yurdumuzua her ~ öşesinde yapılan tokrak bayramı çok 
neş'eli geçmiş köylülerimizi , çiftçilerimizi seviaç ve kıvanç 

içiade bırakmıştır. 

ET YİYEN NEBAT! 

Neb t 
Bnzı nebatlar çiçek ve 

yapraklarını güneşe ve ka
ranlığa doğru ÇC\ irirler. Bu, 
onların görüşüdür. O halde 
nebatlarda duygu var demelı· 
tir. Bazı nebatla rm duyguları 
pek kuvve tl i olur. Mesela : 
öyle nebatlar v~rdır ki küçük 
zararlı hayvauları yerler. Bu 
nebatlar, kendilerine küçük 
ve zararlı hayvanların ne va· 

e ? • 
kıt dokundukl rını h men 
nnlarlar, onlnrın bedenleri 
kıllı ve y pı kan olduğu için 
elle dokunulursa hemen ken· 
dini toplam ğa başlar. Üze· 
rinc çıkan ve dokunan hay
vanlardan biri ise, nebat 
toplana, toplana onu içinde 
hapseder. Yakalar, hayvan 
ölür, nebat da ondan sonra 
o hayvanm ö lüslinü yir, bu-

Seni? 
Anam, babam her şeyiu'l 
Yalnız sensin benim 
Gözlerim şevk ald ı, nura 

in ndı 

Karanlık kafam da aydınlandı 
Öğre tilderinle senid 
Doğru yolu gösterdin 
Yurduma ba ğ ladın b eni 
Bundan, çok sevE rim seni 

Kahramanlar okulu dör· 
düncü sınıf öğrencile· 

rindan 195 No. 
YAŞAR TO PCU 

urdu ı Yüzü
nü Güldüren 
Türk Çocuğu 

Tilrkiyedeki baş pehlivan· 
lığı elde ettikten sonora Pa· 
riste de Türklerin yüzünü 
güldüren, göğsünü kabartan 
Türküo gürbüz ve ğüçlii 
başpehlivanı Tekirdağlı Hll· 
seyinin Amcrikaya da çağı· 
rıldığı haber alınmıştır. 

Hesap oyunu 
Üç adamın yedisi dolu, 

yedisi yarıya kadar dolu, ye
disi de bomboş 21 varili var. 
Bunları üç adama müsavi 
olarak nasıl taksim etmek 
lazımdır? 

En çok nufuslu 
vilayetlerimiz 

Istanbul 883414, lımir 
596078, Konya 570992, An
kara 482261,Balıkesir 482261 
Bursa 441663, Sivas 435630, 
Manisa 425038, Malatya 
411S13, Seyhan 387000, Er· 
zurum 386428, Kastamoni 
361671, Trabzon 359791, Kü
tahya 349005. -

En az. nüfuslu dıı Burdur 
96152 dir. 

Hepsi 16,200,694 tür. 

nlara et yiyen nebat dirler. 
Ba zı nebatlar, sıçan gibi bü
yük hayvanları bile yakalar· 
lar. O halde nebatlar doyu· 
yor, görüyor demektir. Fakat 
nebatların iıittiklerine dair 
bir şey bilmiyoruz. 

• 
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Rakı 
iki Kiloluk Şişelerde 

Satılacak 
K&ç6k ıiıelerle rakı satışı 

aarboşluk eseri cürümlerde 
müe11ir olduiu görüldüğün
den inhisarlar idaresi rakı· 
nın en az iki kiloluk ıiıe· 
lerde satılmasına karar ver· 
mittir. Ve buna mukabil şa • 
rap ve biranın ucuzca temini 
içine ayrıca tertibat alına· 

caktır. 

Yaralama 
DQrı gece Keçecilerde 

Manisa oteli önünde aşureci 
Ali Aari Sinema büfecisi 
Ramazanı ustura ile yarala· 
mıı ve Ali de yakala roışhr. 

Hurşit Beri ne 
gitti 

Belediye elektrik ve ma • 
kine mühendisi Hurşit bazı 
tetkikat için Berliae gitmiı· 
tir. 

Su Tarifesi 
Su tarife komisyonu, önü

müzdeki hafta için Nafıa 
müdürü B. Mubittinin riya· 
ıetiade içtima ederek yeni 
ıa tarifeaini tesbit edecektir. 
Su lcretlerinin iki kuruı 

tenzil edileceği tahmin edil· 
mektedir. 

00 

Bu Hadiselerin 
iç yüzü 

Aranmalıdır 
Şelarimizden gene Gç renç 

talebe bir Amerikan ıilbine 
binerek firaar ettiği öğrenil

miıtir. Bu fitarların iSnDne 
geçilmeai ve gençlerin ikide 
birde böyle kaçmalaunın iç· 
ylzilaGn tetkik edilmeai icab 
eder aanarız. Vapur kaptanı 
ba gençleri iyice yidirip içir· 
dikten aonra ilk uğradığı 
T&rk limanında zabıtamıza 
teılim etmiıtir. ---··---
Bıçaklı Kadın 

Favzipaıa Bulvarında Bn. 
Ayıe isminde genç bir ka
dının çorabı içiode bir bıçak 
bulunduğu nazarı dikkati 
celbetmiı ve zabıtaca müsa· 
dere edilmittir. _ .......... ·-·--
Güzel Bir 
Müsamere 
Şehrimiz Karataş Orta 

okul öğrenicilerinin yarın 
akıam ve Pazartesi gecesi 
HaJkeviade güzel bir konser 
•e müsamere vereceklerini 
memnuniyetle öğrendik ço· 
culdarrmıza muvaffakiyetler 
dileriz. __ _,_I ___ _ 

Kadın Başı 
Tirede Meııdres civarında 

bir kadın cesedi görülerek 
Tire adliyesince tahkikata 
l:taılanmııtar. Cesedin yanlıı 
kafataaı mevcuttur. Vilcudu 
k&pekler tarafından parça· 
lanmııtır. Bu itibarladır ki 
hl•iyetimin teşbitine imkin 
görülememiıtir. 

( Hallaa 5-1 J 

T evere gazetesi ne diyor? 
Paris (Radyo) - ltalyann: Tevere gazetesi: 11 Eğer Fıansa ispanya işlerine karaşarsa 

Italya harekete geçecek ve Fransa ölüm tehlikesine uğrıyacaktır!,, Diyor. Bu neıriyat 
Fransada bomba tesirini göstermiştir. 

lngiltere lüzümünda Fransa ve Çekoslovak-
vava vardım edecek 

Paris (Radyo) - Havas ajansı Londradan haber Yeriyor: 
Günlerden beri merakla beklenen başYekilin hariciye siyaset hakkındaki izahatı nihayet 

dün avam kemarasında beyan etmiştir. 
Başvekil müşterek emniyete itimadı olduğunu ve uluslar kurumu bunu temine muvafık 

olacağını bildirmiştir. 
Ademi müdabeJe siyaseti Avrupa sulbunun idamesi için kuvvetli bir siyaset olduğuna 

inaniyoruz, lngiltere ancak üç bal karşısında harekete geçecektir. Onlarda, 
Ioıilterenin şahsi menfaatlerini haleldar edecek vaziyetlerde, Fransaya ve Çekoılovak

yaya yapılacak her hangi bir taarruzda muariz aleyhine harekete geçecektir. Demiştir. 
Başvekilin bu kat'i beyanatı bütün dünyada büyük bir tesir yapmıştır. 

İstanbulda Bir Aile Faciası Daha Oldu 
İstanbul, 24 (Hususi) - Aksarayda bugün bir aile faciası oldu. Şirketi Hayriyenin 52 

numaralı vapurunun kaptanı Mevlut, evine girdiği aırada, karısı Hikmetin eve aldığı Mu· 
zaffer tarafından bıçakla ağır alarak yaralındı. Mu:zaffcr Mevliit kaptanı yaralarken Hik· 
met te kocasının bağumamasi için dostuna yardım etmiştir. Mevlüt, evine geldiği zaman 
Muxaffer kendini göstermemek için abdesbaneye saklanmış ve buradan bıçakla Mevlüt 
kaptana hücum etmiştir. 

Katil Muzafferle dostunun bu kanlı işine yardım eden vicdansız kadın yakalanarak ad· 
liyeye teslim olunmuştur. 

Frankocuların ilerlemesi devam edivor 
Paris (R dyo) - Franko kuvvetleri ileri harekatlarına devam etmektedirler. Frankocular 

dün yeniden üç köy işgal ettiler. 
Asiler şimdi iki koldan yürümekte ve pek yakında bu kuvvetlerin umumi bir taarruza 

geçecekleri ıanılmaktadır. 

Vivanada Sivasi Bir Mahkeme Kuruldu 
Londra 24 (Radyo) - Viyanadll büyük bir siyasi mahkeme kurulmuştur. Ve suçlu ola .. 

rak eski Avusturya Başvekili Şuşning ile belediye reisi Şmit ve 38 vatanperverin mabke· 
mesine başlanacaktır, bu mahkeme gizli cereyan edecek ve Şuşning nef ce:zasına çarptın· 
larak hudud harici edilecektir ve diğerlerine çok ağır cezalar verilecektir. 

Yalaudiler aleyhinde bir tenkil hareketi icrasından korkan Y abu :liJerin muhacerati birkaç 
baftadanberi artmıştır. Hicret edenlerin miktarı son haftalar zufında üç bine baliğ olmuıtur 

Almanyada Sivasi Toplantılar Menedildi 
Danzig, 24 (A.A) - Almanyada yapılacak olan intihabat esnasında 10 Nisan tarihine 

kadar bütün siyasi toplantılar meaedilmiıtir. Nazi liderlerin nutukları ve intihabatın neti
celeri sokaklarda hoparlörler vasıtasile ilin edilmiştir. 

Cumhurivetçilerin Resmi Tebliği 
Barselon (Radyo) - " Düşman hatlarımızı sıkıştırmıştır. Kuvvetlerimiz Pina, Dela ve 

lryayı boşaltmağa mecbur olmuıtur. 
Leoradaki kuvvetlerimiz cansiperane çarpıştıktak sonra geri çekildiler. 
ihtilalci tayyareler Yuharalos ile Sankorilayı bembardıman etmişleıdir. " 

25 MART 
. 

Lion Blum Muhalefeti 
Şiddetle Tenkit Etti 

- Baştarafı 1 incide -
alarak projenin maksadını 

anlatmıştır. 

Mumaileyhten sonra Blum 
kürsüye ıelerek projeyi mü
dafaadan sonra muhalefetin 
kendi şabıına karşı takındıi'ı 
hisımaue vaziyeti çok acı 

•e ağır bir lisanla tenkit 
ederek dedi ki: 

Yilksek huzurunuza çıkan 
hükumet milletin reyile bu 
vaziyete yükselmiştir. 

Daha sekiz gün evvel milli 
bir hükumetin teıkili lüzu
mundan bahsettim. Fakat o 
hükumet sosyalistler tarafın· 

ı dan idare edilmelidir. ÇDnkll 
biz sosyalistler milletin reyini 
alarak burada bulunuyoruz. 

Blum'un izahatından ıonra 
Senot reisi M. Caillaux ı6z 
alarak Başvekilin ıözlerine 

cevab Yerdi: 
Burada her hangi bir kim· 

senin şahsen Baıvekile bir 
vaziyet takınmış değildir. 
Burada tenkid serbestir. Bi
naenaleyh Baıvekilin bundan 
alınmaması liıımdır. Dedi. 

Münakşalar devam ediyor. 
BJum'un itimad isteyip iste· 
miyeceği henüz belli olma· 
mııtır. 

Son Telgrafların Hulasası: ____ .... ___ _ 
Rusya Almanyaya taarruz etmek isterse Lehistan Sovyet 

kıt'alanoı arazisinde geçirmiyecektir. 
§ lognifiz Başvekili Nevil Çemberlayn 70 yaşını doldur• 

muştur. 

§ Rusya, lngiltereyi Fransadan ayırmak için bazı tedbir· 
ler almıştır. 

§ Buğday fiatlerini korumak ve ta~zim etmek, iç ve dıı 
piyasalarda buğday, hububat alım satımı yapmak için bir 
ofis kurulması kararlaştırılmıştır. Ofisin sermayesi on mil· 
yon lira olacak, icabında on beş milyon liraya çıkarılacaktır. 

§ Ankara Türkkuşu, bugün dünya uçuşlarında emsali 
görülmemiş ve yer almamış akrobasi figür yapmıştır. 

§ Manı denizinde, buğun kesif bir sis vardı. Bu yüzden 
iki vakur çarpışmış ve batmıştır. 

Her iki vapurun mtırettebatı kurtarılmıştır. Yalımı iki 
kişi kaybolmuıtur. --··-·-·-·--

Türk 
Sınırlarında 
askeri tahşidat 

Berut gazetesinden : 
Türkiye hükumeti hudud· 

Jarında askeri t:ıbıidat yap· 
maktadır. 

Son gelen haberlere göre, 
ikinci ve ellinci alay ile dör· 
düncü ve ellinci tabur 11 lzart" 
dan hareket ederek isken· 
derun yakınlarında "Payas,,a 
gelmişlerdir. Birinci taburla 
ikinci fırka "toprak kale,,ye 

Loid Corç'un 
Döneklikleri 

- Baştarafı 1 incide -
de F ransaya geldiği zaman 
Ribyanan "oe zaman Kayae• 
re sehpayı kuracağız?" ıua· 
line şu cevabı vermiıti: 

- Sizin gibi ince ve kur· 
naz bir diplomat o zamanki 
feryadımın bir intihap seh· 
pasan dan başka bir ıey ol· 
madığını anlamamıı mıydı? 

Yarın Loid Corçun Hitle· 
ri de ziyarete gittiğini itilir· 
sek biç hayret etmemeliyiz. 

lhtimalki Hitler de ona geldiler. 

H 
Mareıal Foşe yaptığı ziya· 

8V&tl UCUZ• retin sebebini sorarsa Fnrere 

1 k 
• • de ıu cevabı verecektir. tma IÇID "Sııin gibi zeki bir adam 

Hayatı ucuzlatmak için bu ziyaretin bir intihabat 
lsviçreden getirtilen profesör ziyareti ve Çemberlaynı bi· 

Kısa Şehir 
Haberleri 

Şehir Meclisi bir Nisanda 
doktor Behçet Uz.un riyase· 
tinde toplanacaktır. 

Mitlerin 
Akdeniz 
Sivaseti 

Soran •şehrimiz sebze ve raz müşkül bir mevkie soka· 
BerJin 25 ( Radyo ) - meyve banlarmda inceleme· cak bir poletika ziyareti ol· 

Mareşal Göring, dün Viya· lerine devam etmektedir. ~uğunu a~?'·~~~ mı?" . 

Göringin 
Vivanada 

§ Şehirde sivrisinek mü· 
cadelesine devam edilmek· 
tedir. Dün 624 eve belediye 
memurları tarafınd11n mazot 
döktürülmüştür. 

§ Yol vergisiyle mükellef 
amelenin yollarda çalıştırıl· 
masına bıılanmışhr. 

§ lzmirden Tireye gitmekte 
olan 500 sayılı otomobil, 
Tepeköyden geçerken Kazım 

paıa okulu civarında bayan 
Atçe Saray isminde bir ka· 
dına çarparak yaralanmasına 
sebebiyet vermiştir. 

§ Dün öğleden sonra Kan· 
tar karakalu önünde şoför 

Reşadın idare ettiği otomo· 
bil Kadri isminde birini aya
ğından çiğnemiştir. 

§ Yarın öğleden sonra sa· 
at 16 da Kız Lisesinde ya· 
bancı diller müsameresi ve· 
rilecektir. 

§ Dahili komisyoncuların 
kazanç vergisi hakkında di-

- Baştarafı 1 incide - naya gitmiştir. Göring'in Pı ofesör sebzecilerle, bak- fuar bakkındada malumat 
seyahati, bir hafta devam 

dır. Almanyanın Akdenize edecektir. kallarla temasa geçmiı ve toplamıştır. 
çıkışı şimdiki halde küçük ,;;;;.,;;;~~~~;;;;;;;;;;;~~~~~~ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOCIODOOODGO 

coktaı. işaretlerle çizilmiş SİNEMALAR Halkın Sesi hakkın sesidir 
bulunuyor. Fakat çok zaman 

geçmeksizin bu küçük nok· LALE SİNEMASINDA: 
tatarla çizilmiı işaratJer bü· Esirler Gemisinde 
yük hatlar halinde meydana VE 
çıkacaktır. " Tiryeste Alman· Kanunsuzlar çetesinde 
yayı Amerika ve Hindistanı Bu haf ta da Lale sineması 
kısa bir yoldan bağlıyacakhr. büyük filmlerden başka Türk· 

}eklerini lktisad . ve Mı.liy·~· çe aözlü dünya ınuou vesaire 
vesaire gösterecektir. Vekaletlerine ar:zetmek üze· __ _,...,.,. __ _ 

re ayrılın üç kişilik heyet TAYYARE SİNEMASINDA: 

~~!t~:. Ankaraya hareket et· Dördüncü Aşk 
§ Esnaf ve Ahali Banka- Ve ilaveten bütün lzmirin 

sı heyeti umumiyesi dün top-
bayıldığı 

Aıı• 8 b lanmış ve banka bir sene a a 
zarfında 95263 lira kir te-
min etmiıtir. 

§ Blediye otobüs direktör 
vekaletine baı memur Ali 
Rıza tayin edilmiıtir. 

§ ikinci Hubuk zabıt ki· 
tiplerinden Tahsin ihmal su· 
çundan beraet etmiştir. 

ASRI SİNEMADA: . 
Hacı Murat 
Türkçe sözlü f im ile ebe· 

di senfoni filmini) görmek 
için on binlerce halk Asri 
sinemaya akın etmektekte 
devam ediyor. 

- Baştarafı 1 incide -
sıfatile bulunmuıtum. O gece Örnek köyünün, Alurca ve 
Hacıhüseyinler köyünün halkı bayanlarile birJikte mllaame· 
reye: geldiler. 

inkılabı benimsemiş olan bu değerli ve münevver köy· 
lülerimizi böyle bayanlariJe birlikte ve asri bir kıyafette giS· 
rünce o kadar takdir etmiı ve mutahassas olmuştum ki 
tarif edem em. 

içten taıan büyük bir sevinçle bu okulun tamamlanma· 
sına büyük himmetleri dokunan ve bir emirle mubasebei 
hususiye bütçesinden yediyüz lira verdiren aziz valimiz bay 
Fazlı Güleçle vilayet encümeni azalarına ve köyün çahıkan 
halk partisi başkanına ve kurul azalarına ve okulun baı 
öğretmenine sonsuz teşekkür ve minnetlerimin suna1ması 
için bu yazımın "Halkın Sesi • Hakkın Sesi,, sütünüada ya· 
zılmasını yalvarırım." 

Haikı:ı Sesi: 
Okulun bitirilmesi için bundan beş altı ay önce sayın 

valimi:zin bu değerli yardımlarını gazetemizde bilmllnuebe 
yazmıştık. Yapılan himmetlerin böyle verimli neticelerini 
görünce bizim de iftiharla göğsümüz kabarmıştır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 


