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KISA VE AÇIK : 

Sade suya sözler ••• 
Ateşli sözler •.• 

lngiltere Başvekili bay Nevil Çemberlayının avam kama
rasında büyük Britanyanın dış siyasası hakkında söylediği 
ıözler muhtelif memleketlerin muhtelif gazeteleri tarafrndan 
muhtelif tefıirlere uğıadı. Gazeteler gibi radyo istasyonla
rı da bu sözleri muhtelif şekilde daha doğrusu kendi dev· 
Jetlerinin ıiyaseti uygun bir surette tefsir ve izah ettiler. 

Halbuki bu beyanat ve nutukların ruhunu ele alırsak hiç 
bir gazete ve radyo istasyonunun bunu, uzun boylu tefsir 
ve tahlil etmeğe kalkışmasuıın lüzumsuzluğunu anlamış olu· 
ruz. Bu sözler, Avrupada hazırlanmak istenen yeni faciaları 
hedef yaparak söylendiği hale Avrupa işlerine okadar de
rin bir alika göstermiş olmaktan çok uzaktır. 

Bay Çemberlayn "lngiltere doğrudan doğruya orta Av
rupa ile bağlanmaısa da burada pathyacak bir kavgayada 
tamamen lakayt kalamaz" dedikten sonra Çekoslovakyanın 
bOtön dünyayı telişa düşüren istikbal ve mukadderatı içi o· 
de şu sözleri söyliyor : 

.. logiltere Çekoslovakya için kati surette hiç bir taahhü · 
de girişemez, fakat Avrupada çıkacak bir harbe de kami
len bitaraf kalamaz.,, lngiliz Başvekili demek istiyor ki: 
"'Biz Avrupa sarayının avlusunda zuhur edecek bir yangını 
söndürmek için dökülecek bir damla suyumuz bile yoktur. 
Fakat ateş sarayın saçağına sararsa biz de bu yangının 
söndürülmesi için itfaiyemizi göndermekten bili kalmıyaca
jaı" 

Epi sade suya sözler değil mi? 
Buna mukabil lngilterenin en büyük ve en mühim gaze

tesi olaa (Taymis) Bu sade suya sözlere mukabiJ çok ateşli 
bir makale yazarak lngilterenin bugünkü kaydsızhğını ve 
vurdum duymazlığını acı bir dille tenkid ediyor. 

Yarınki aayımızda biraz bu ateşli sözlerden bahsedece
cejiz. 

SIRRI SANLI 

Hataydaki maskaralıklar de
vam edivor 

ISKENDERUNDAN BlR MANZARA 

lstanbul (Hususi)-Hatay
da seçim neticesini Türklerin 

aleyhine çevirmek için 11itti
hadi vatani,, ciler yeniden 
bin türlü zülüm ve edepsiz· 
liklere başlamıılardır. iki 
ıeraeri arasında çıkan bir 
kavga esnasında atılan bir 
mavzer kurşunu Zehra adın-

da bir Türk kızını yaraladı. 
Yaralıy nın bir vatani olma
sından dolayı tevkif olunma

ması Türk unsurunda büyük 
bir teessür ve asabiyet uyan
dırmıştır. Hükumetimiz çok 
ilgili ve içli bir dikkat ile 
yapılan bu maskaraca teca· 
vüzleri takip etmektedir. 

18TER GUL iSTER AGLA 

BAR 
vekalet daha Yeniden iki 

ihdas edilecek 

Ankarr, 30 ( Hususi ) -
icra Vekilleri heyeti teşek · 

külünde bir hazine vekaleti 

ve devlet cihazının ah ngini 
temin edecek bir milli eko · 
nomi vekaleti (koo rdinasyoı) 
ihdas edilecektir. Bu tal dir· 

de bugünkü iktisad vekale· 
tinin ticaret vekaleti ismini 
alacağı söyleniyor. 

Yeni ,hdas edilecek milJi 
ekonomi vekaletine Nafıa 

vekili 8 . Ali Çetinlrnyanın 

getiril eceği ve diğer veka · 

le lerin de aynen muh&faza 

edil eceği, ileri sürülen ta h · 
minler a rasındad ır. 

Söylendiğine göre bay Fa· 
ik Kurdoğlu lk tısad Veka 

leline, şimdiki l ktisad Veki 'i 
bay Şakir Kesebir veyahud 
da Kastamonu sayl avı bay 
Tahsin Ziraat Ve kaletine 

getirilecek, iş Bankası umum 
müdürü bay Muammer Eriş 

de yeni ibdu edilecek ha· 
' z'ne Vekili olacaktır. 

Habeş çeteleri faaliyette 
Habeşistanda umumi açlıktan kar kuluyor 

HAliEŞLER TALiM EDERLERKEN 

Londra 30 (Radyo) -Ha ı Londra 30 (Radyo) -Ha· 
beşiıtandan gelen haberlere beş milli kuvvetlerile ltalyan 
göre kıtlık ve hastalıktan kuvvetleri arasında çarpış· 

binlerce kişi ölmekte olduğu malar devam etmektedir. 
bildirilmektedir. Ayni zaman· Dana gölünde bir ltalyan 
da bu $ene mahsülat yok romokörü Habeş çeteleri ta· 
gibidir. Umumi açlıktan kor· rafından içinde mürettebatı 
kuluyor. ile batmlmıştır. 

------~---------0000-----~--~~-----

Hu çekenler 
vakalandılar 

Adana (Hususi)-Kozanın 
eski kabaBakal köyünden 
Harputlu Hasan oğlu Mah-

mut ve oğlu Hasan adında 
iki kişi bir kaç köy erkeğini 
ve köy kadınını kandırarak 
evlerinde gizli içtimalar ya· 
parak " Hu ,, çekmekteler 
iken, bir köy delikanlısının 
ihbarı üzerine jandarmalar 
tarafından yakalanmışlar ve 
derhal adliyeye sevk edil
mişlerdir. 

Alma ı Harici
ve Naz rı An
karavaGelivor 

Hila Hürafelere inananlar Var mı? 
FON RBBENTROP 

Berlin 30 (Radyo) - Al
man Hariciye Nazırı Fon 
Rbbantrop Varşovaya g it
miştir . Alman Hariciye Na
zırı Vorşovadan sonra doğru 
Ankaraya gidecektir. 

Boş ıözlere ve dedi-kodulara kulak asmıyan bir zat her vakit böyle manasız sözlere kı· 
zarmıı, bir gün kendiaine Sah R'Ünü işe başlanırsa sallanır, bir türlü neticelenmez, Comar· 
tesi günü tıraş olmak iyi değildir, ayın son Çarşambasında yola çıkan felakete uğrar ! 
Demiıler. O, bu boş ve dedi-kodudan ibaret olan uydurma sözlere karşı : 

- Ben böyle martavallara inanmam, zorla değil ya .•. 
Demesi üzerine mubatıbı fU suali sormuş : 
- Peki sofrada on üç kişi ile oturmaktan da korkmaz mısın ? 
- Korkmam, yalnız bir ıartla. O, sofrada 13 kişilik yemek varsa. 
Cevabını vermiıtir. 
Sen de ey okuyucu elan böyle hürafelere İnananlara : 

iSTER GÜLISTER AGLA 

---.... ·~--. 
Bir vaour battı . 

Londra 29 (Radyo) -
Portsaidin cenubunda ve 
Süveyş kanalının medhalin
de Teney adında bir Ame
rikan vapuru batmııtır. 

---· 

At koş~ları 

Bahar at yarış larına 3 l\ i · 
sanda Kızı lçullu alanında 
başlanac a ktır. Yarışlar b e ş 

hafta sürecektir. 
Türkiyenia muhtelif yer· 

lcrioden 60 kadar tay, at 
ve ~ısrak İzmire geti rilm iş · 
tir. iyi dereceleri alacak 
hayvanların sahiplerine 2500 

lira sı busu :ı- i muhasebeden 

verilmek üzere 10030 lira 

ikramiye veril cektir. 

Başvekilimiz B Celil Ba· 

yarın yarım kan lngiliz tayı 

(Biltepe) de koşulara gir· 

mek üzere İzmire getiril

miştir. 

~----~------------~~ 

Hatav Delegesi Garo 
Parise Sıvıştı 

Antakya (Hususi) - Ha· ı 
tayda Türklere yapılan sui 
kasdleri yazdığından dolayı 
kapatılan Yenigün gazete· 
sinden sonra gazeteler şi.n· 

dil ı k bir şey yazmamakta 
Türk unsuru da bir tecavüz 

Köse İvanof 
Aleyhinde 
~ümay~şler 

Sofya 30 (Hususi) - Bul
garistanda vaziyet çok ka
rışıktır. Dün öğleden sonra 
eski başvekilin cenaze me
r. simi bittikten sonra bin· 
lerce halk Sofya sokakların· 

ve iftiraya uğramamak için 

güneş batar batmaz evlerine 
çekilmektedirler. Ortalığı ka· 

n tıran ve Ermenilere yüz 

veren delege Garo ansızı• 

Parise sıvışmıştır. 

Münhal 
Meb'usluklar 
lstanbuJ, (Hususi) - Miia· 

hal meb'usluklara lktisad 
Vekaleti müsteıarı B. Faik 
Kurtoğlunun, Bayan Conke
rin ve üçüncü Umumi mll
fettiş Bay tahsin Uzerle Tü
tün İnhisarı idaresinde emekli 
subay Osmanın namzed gös
terilecekleri bildirilmektedir. 

Müsteşa1'1ık 
Muavini 

Ankara 30 ( Hususi ) -
Sıhhiye vekaletinde bir m6s-

teşarlık muavinliği ihdas edil
miştir. 

........ ... 

da nümayiıler yaparak Köse 
lvanof hükümeti aleyhinde 
sözler sarfetmişler ve k&ıe 
lvanof kabinesinin çekilme• 
sini istemişlerdir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Çözülmez bir kör düğüm?! 
Şu et meselesi bir yoluna konamadı gitti. Yurdun bir 

köşesi olan Edirnede et fiyatları otuza satılırken, lstanbal
da o nisbette bir yükselme haberi alıyoruz. Hayatı ucuzlat
mağa uğraşanlar bu işe ne vakit bir çare bulacaklardır ? 
Memleketimizde şükürler olsun kesilecek hayvan mı yok, 
yoksa nakil vasıtalarımı azdır? Erzurumda on beşe ıatılan 
kuzu ve koyun etleri neden Istanbalda paballaşıyor, ve iz· 
mirimizde de elli kuruşta demir atıp duruyor. Geçen yıl 

- Sonu 4 ünc&de -
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Yazan: H. Türkekul~ l Tarihi Tefrika 
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imurlengin 
kan'a 

~ms~ l 
cenazesi Semer-
göderildi 

"Oğullarım, kılıncınızı da· 
ima cesaretle, şecaatle eli
nizde tutunuz. Aranızda eyi 
geçininiz. Çünki ayrılığın ve 
nifakın sonu pişmanlıktır. 
Çinliler üzerine - o vakitler 
Çine hatay derlerdi - yürü
mekten dönmeyiniz.. Doğru· 
luk ve adalet rehberiniz ol
malıdır.,, 

Bir müddet soluklarını sık· 
laıtırdı, sonra çok hafif ses
Je şunları fısıldadı : 

" Siz.i bırakıp gidiyorum 
deye çılgınlık ve şaıkınlık 
göstermeyiniz. Perişanlığa se
bebiyet vermeyiniz. 

Aranızda ayrılık çıkmasın." 
Nuriddin ile şeb maliki 

iıaretle yanına davet etti. 
Sesinin kuvetini toplamağa 
çalışarak onlara şu sözleri 

Hindistana posta tatarları 
gönderildi, pir Mebmet sulta
nı çağıracaklardı. Saray ha
tun o sırada Semerkand da 
işleri döndürüyordu , uıak 
yerlerdeki umumi valilere 
Timurun vefatı gizlice bildi
dirildi, yerine pir Mebmedin 
geçeceği de haber verildi. 

Çinliler üzerine harekata 
devam eden ordulardan sağ 
cenah, subayları başlarında 
bulunan kumandan Miran şa
hın oğlu Ye Timurun torunu 
prens HaliJi dedesinin yerine 
geçirmek için aralarında se
dakat yemini yaptılar ve ka· 
rarlarını Halile bildirdiler. 
Halil bu teklifi memnuniyet
le kabul etti. Fakat bu ha-

V ızamık 
Hastalığı 

Bazı mıntakalarda pek sal
gın halinde olmamakla be· 
raber kızamık vardır. Bu 
kızamık vak'aları oldukça 

hafif geçmektedir. Kızamık, 
aksırık, öksürük ve ate~ ile 
başlar. Gözler kızarır, ya

şarır. Üçüncü dördüncü gün

leri evveli yüzden başlamak 

üzere kırmızı daneler belir
meğe başlar. Yüzde, boyun-

da, kulak arkalarında, d aha 
sonra kollarda ve vücudde, 
nihayet bacaldarda dökünı ü 
tezahür eder. Bu esnada 

dereeei harard 38·39 ara· 
sın da seyredeı. Daha ağır 
vak'alrrda 39-40 derecede 
yürür ve çocuk çok sıkıntılı 

olur. Dördüncü, beşinci gün 
artık yavaş yavaş doneler 
soğumağa başlar, pul pul 

dökülür. Ve hasta iyi olur. 
Kızamık birinci ve ikinci 
devre saridir. Pul pul düşer· 

ken siraze:i azdır. Kızamık 
bilhassa zatürree iht i latı ya· 

söyledi: 

ber birclenbire orduya ya· 
yıldı. Halil mayeti ile birlikte 
hemen Semerkand yolunu 
tutmuş ve harbı terk etmişti. 

' par ve çok tehlike li olur. 

- Pir Mehmet, Cihangi
rin oğlu, benim yerime ge
çecektir. 

(Arkası var) 

YILD 
KADIN DIKİŞI..JERİ, 
ŞAPI{ALARI 

ATELYESİ 
Son moda zarif ve tababetin 
lüzum gösterdiöi sıhhi korsalar 

M. ETIMAN ve 
SAİME ÖZGÖREN 

Kendisi paytaht olan Se
mcrkand da oturacak, gerek 
ordu üzerinde ve gerek di
ğer işler hakkında istediği 
gibi büküm sürecektir. Ha
yatınızı ona hasretmenizi 
emir ve vasiyet ediyorum. 
Hepiniz ona son derece ita
at edeceksiniz, aksi takdirde 
aranızda ihtilaf çıkar, kurdu-
ğum ve çahştığım bu büyük "Paris dikiş akademisi,,nden 

b. k Diplomah ına yı 1111. 11 

Kızı>mık bazı zayıf çocuk· 
lorda veremin inkişafına yol 
açar. Bu hastalıkta kızılın 

aksine olarak iyileşir iyileş
mez bol bol beslemek lazım-

dır. Kızıl gibi on beş yirmi 
gün kerhize lüzum yoktur. 
Kızamıklı çocuklar yirmi gün 

kadar tecrid edildikten·son· 
ra serbest kalabilirler, ancak 

eşyası dezenfekte edilmelidir. 
bu sırada nezleli olan her 

çocuktan yavrularınızı sa
kınınız. ---oo---

Beş 
• 
ı 

Londra polisinin 3cele iş .. 
ler için kullandığı telefonun 
numarası 999 dur. Londra 
halkı acele işlerde, bilhassa 
cürmü meşhudlarde bu nu· 
maralı telefondan İmdad alır· 
Jar. Skotland Yard dedikleri 
bu daire her işi fevkalade 
bir hızla başarır. Netekim: 

"Bugünlerde saat 11,30 da 
bir otomobil çalınmıştı. Va· 
kanın vuku bulmasından üç 
dakika sonra 999 numaraya 
telefon edilmişti. Beş dakika 
sonra da polis çalınan oto· 
mobili bulmuş ve hırsızı hap· 
setmişti. Bu hususta polis o 
kadar acele davranmıştır ki 
harsız da bu sürate şaşmış 
knlmıştı.,, 

Bakınız otomobil sahibi 
v ııkayı nasıl anlatıyor: 

"Saat 1 J ,30 da Şeradit 
~ilisesi yanında duran oto
mobilimin iki göz arasında 

yok olduğunu gördüm. Sağa 
sola baş vurdum, bir şey 

göremedim, otomobilin gü· 
rültüsü1ce aşırıldığına şaş

tım kaldım derhal telefona 
gittim, 999 numaraya haber 
verdim, nöbetçi polisten şu 
cevabı aldım : 

- Tüccar sokağındaki 
karakola gidiniz, orası ara· 
banızı bulacaktır. 

Derhal bir taksiye atladım 

karakola vard ığım otomobi
Jinıin karakol önünde beni 

ı sız ~'e oto
lan ı or 

beklediğini gördüm, anladım 
ki 999 beş dakika içinde 
otomobili de, hırsızı da bul· 
muş~u.,, 

Polis bu muvaffakiyeti na
sıl temin etti? Polisin bu 
baptaki hareketi şöyle ce
reyan etmiştir: 

11999 la cereyan eden te
lefon konuşmasını Tüccar so
kağı karako'uoun tel~fon 
nöbetçisi de dinlemiş, h emen 
harekete geçmiş, ıokek baş· 
Jarındaki nöbetçi telefonlara 
bildirmiş ve cevap almış . Bu 
esnada 999 numara da rad
yo telefonu ile vak:ıyı tamim 
etmeğe başlamış fakat ayni 
zamanda Tüccar sokağı ka • 
rakolundan muvafık cevap 
almıştır ve telefon başa.da 
bckliyen otomobil sahibine 
tüccar ~so ağına gitmesini 
bildirmiştir. Bu hesaba göre 
bütün bu iş sekiz dakikada 
göriilmüştür. Bu dakikalar da 
hırsızın hüviyetini tayin için 
kaybedilen müddettir.,, 

999 numaralı merkezin is· 
tatistiklerine göre günde 700 
müracaat vaki olur. Bu mü· 
racaatlar yalnız hırsızlık için 
değildir. Acele muavenet 
için de bu numaraya baş vu· 
rulur. Evinde yangın çıkan 

bir kadın iki dakikada yan
maktan kurtarılmıştır. Yan· 
gını yapan caniler ve katil· 
ler de bu numara ile yaka
lanmışlardır. 

- ---------- -----------
Canlı 
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Mahsülleri 
a kında En son ıözü şu oldu: Hüküaıet Caddesi Şamlı 

"Allah bilir, ondan başka (Üçtincü Beyler) sokağı M•JI" 1 Bir şe)' )'Cn1eden ne Ekomomi bakanlığı tara· 
N 2a ı ı marş arın f d ı b ıd b ı k allah yoktur.,, o. kadar müddet )'aşar ın an stan u an aş ama 

Fakat Timurleogin en çok TELEFON: 2535 tarı•hJerı• üzere deniz kıyısınde bulu-
(D. 15-1) Normal bir İnsan bir şey nan ihraç memleketlerimizde 

itimat gösterdiği Cihangir yemeden ve içmeden üç dört k k 
adrcdeki og .. lunun og .. lu pir Biliyor musunuz ki büyük f k d F balı haneler yaptırılaca ve 

Satılıktır harbin sonuna kadar Alman ha ta a ar yaşıyab:lir. a- balık tuzlama trnnsit mallan 
Mehmet, o sırada Hindıstan- kat hayvanlar arasında böyle ayrılacaktır. Balık tuzlama 
da bulunuyordu. Kendisine Avrupa tohumu demek milli marşı diye bir şey yok- bir mahrumiyet muhtelif ne- yerlerinde kullanılacak kap· 
vaktinde haber gönderile- damızlık ve her zaman taze tu. Almanya her şeyin üstün· ticeler veriyor. Mesela en- lar, ihraç edilmek üzere re-
medi. ve cins demektir. Okuduğu- dedir cümlesile başlıyan mev· gerek yılanı bir şey yeme• simsiz girecektir. Bundan 

30 MART 

DÜNYADA 
NELER 

OLUYOR? 
Altı aylık olduğu halde 

20 kilo gelen ç.ocuk 
Dünyanın en şişman çocu

ğu bugün Birleşik Amerika 
hükumetlerinden Kentukide 
yaşamaktadır. Henüz altı ay· 
hk bulunan bu çocuğun a
ğırlığı 20 kilodur. Amerika 
ga:ıeteleri inanılması güç o
lan bu haberin doğru oldu
ğunu temin etmektedirler. 
Doktorlar ana sütünün ço· 
cuğu vefkalade beslediğini 
ve şişmanlattığını fesbit et
tikleri için anayı çocuğunu 

emzirmekten menetmişlerdir. 
Bu suretle küçüğün i"i ay 
zarfında tabii şekline gele· 
cegı tahmin edilmektedir. 
Bugün çocuk kat'iyyen ye· 
rioden kımıldanamamaktadır. 
Çocuğun ana ve babası 
muntazam vücudlü ve henüz 
on sekiz ile yirmi yaş ara· 
sında pek genç insanlardır. 
Çocuklar ıüçüncü aydan son· 
ra şişmanlamağa başlamış, 
şi mdi yirmi kilo olmuştur. 

Burnu ile alış veriş 
yapan zavalJı adam 
Weymouth'da bulunan Bnnt· 

han isimli bir adam, dük
kanlardan alış verişini burnu 
ile yapmahtadır. Yani kok
hyarak .. Zira zavallı adam 
kördfir. Herhııngi bir dük
kana götürülünce, dükkanın 
ortasında durmakla etrafı 
koklıyarak istediği şeyin bu· 
lunduğu tarafa do&"rulup Ye 
bularak satın almaktadır. 

lşio daha garibi, bir gün 
yolda giderken, önünden 
geçtiği bütün mağazaların 
neler sattığını birer birer, 
nnki görüyörmuş gibi, söy
lemiş ve arkadaşlarını hay
rette bırakmıştır. 

Adam, 22 senedenberi 
kördür. Kör olmadan gözle
rinin kuvvetile meşhurdu. 

Dünyanın En Uzun 
İ ~in1li Ada mı Kumandanlar, vezirler, tar- nuz Meram tahum mağaza- cud marşı ise lngilizlerin den iki sene yaşıyabilmek-

başka lazım gelen tuzlar, dış 
banlar, beyler büyük bir ku· sının ilanları reklam değil "Allah kıralı muhafaza etsin,, tedir. Bir Senbernar köpeği Uzun isimlerde lspanyol-

k k D 1 k memleketlere verilen fiat 
rultay yaptılar, bu mecliste bir ha İ attır. amız ı seb- 50-70 gün bir şey yemeden lara rekabet edilmez sanılır-

cümlesile başlıyan ml\rşları· üzerinden verilecektir. 
Timurun ilümünü ilan etme- ze ve çiçek ve meyvasız ağaç nın sözleri değişmiş bir şek- durabilmektedir. Bir beygir Y Y dı. Filhakika lspanyo) isiın-
megw e karar verdiler, yalınız tohumlarını Meram tohum 1. d b k b. d 'ld 20 gün sonra ölür. Tavşan ağmur ağdıran leri h ele lspanyol asilzadele· 

d d . ._ d ' · ın ~n aş a ır şey eğı i. 
torunlarından birini baş ku- mağazasın an te arıK e ınız. on günlük, bir kobay bir Garip Bir Ağaç rinin isimleri çok uzundur. 

K~ıt·· k · ı ı d' ] Nitekim ltalyanın da belli f ı k f ' k' ı k mandan yaphlar, Çinliler ve u urpar ı yeşı en ıren n· ha ta 1 ' are 1 1 gün ü Peruda çok garip bir agv aç Halbuki hu isimleri geride 
· ı· · t b t t başlı miJli bir marşı yoktur. b · t '- k ti ordu, Timuruo öldüğünü bil· gı ız çım 0 umu op an ve ma rumıye e anc.:u~ a a- vardır. i smi Tamay kapsidir. bır kan bir isim bulunmuş-

p erakende ve Rnygıras, La· Onun yerini faşist marşı ve b'l' A l · k 
miyÖrlardı. Bütün kuman- na 1 ır . yı ar ıse, ış mev- Yerliler ona kısac1 (Yağmur tur. Bu isim geçenlerde ve-
daalar ve vezirler Timurlen- vegras çim tohumu yedi se· kıra! marşı tutar.. Yunan imlerinde lılbanlarımn altını ağacı) demektedirler. Zara fat eden Tibetteki büyük 

ne dayanır. Park ve hususi milli marşı ise şair Mantza · yahy rak a)tı ay açlığa ve B 
gw in vasiyetlerini yerine getir- b h yaprakları sayesinde hava- rahibin ismidir. D uzun a çeler iç\n şayanı tavsiye· ld w b- -k susuılugw a mukavemet e t· 
meöi azmetmişlerdi. rosun yazmış 0 ugu uyu d aki buharı içer ve bilahare hhı şudur : 

• dir. b" .. · ' lk d mektedirler. 
Timurlengin cenazesi bü- Çiçek ve meyva ağaçla· ır şurın 1 parçasın an sıcak havalarda b J buharı Ahvang Lo Pu Tsang Ta 

yük oglu Şahruhun oğlu rında ve sebzelerde görülen ibarettir ve marş olarak ya· iŞ& d K 1- yağmur şeklinde etrafıoa Putan Şian Şay Vang Şo 
Olug bey kumandasında ve püsörön hastalıkları ilaçları zılmamıştır. logiliz milli mar- Şuh Lö Lang Şien ... 
kuYvetli bir kıta ile Semer· kapalı kutular içinde ve açık şını Henry Carrey yazmış ve la S :!:. f :t :tc***>t 
kandda gönderildi, saray kimyevi gübreler ucuz ve ' bestelenmiş ve 1740 da biz· Devlet dairelerinde kulla- lzmirde b'ç göı ülmiyen filmler haftası it 
hanım da dönmüştü. Saray taze olarak satılır. z t teganni etmiştir. Ame- nılan h er türlü ku t siye eş · Yüzlerce zincirlere bağlı esirler ... sayısız ~emilerin ze· ~ 
hanım, cenazeden daha önce lzmir Hisaröoü 34 No. Me· rik nın " Yıldızlı bayrak ,, yasının hariçte bulunan şah- birli ateşi ... yılmaz yigitle rin arslanlığı... )t 
Semerkanda vardı, hazırlık- ram tohum mağazası isimli milli marşını ise Scott ı;iyetler tarafından konulma- • G e • d )t 
lara başlattı, bir taraftan da Hüseyin Avni Key adlı bir Ameri kalı , bir mnsını , finans bakanlığı bü- S er e IS e ,. 
•*:Jt~tC*lt *:i:lt~::A:*:A::Jt:r!~~:t~:~j'l!~ logiliz harp gemisinin Balti· tün vilayetlere t mimen bil · Heyecan ... hayret ... kavga ... kıyamet... )t 

tc Elh 1 mur limanını bombardıman dirmiştir. Elinde bu eşyalar a u suzl r çe sinde ~,. 
tc am ra . ettiği sıralarda 1814 yılının t utulanlar hakkında kanuni 
ıu 2573 Miki, Türkçe foks juronl. Hepsi bugün LALE inemasında tC 14 eylülünde yazmıştır. t&okibat yapı lacaktır. >C :W: '$ıi JıC ~~~~'l=X. 

tC idaresinde Milli Kütüph ne sineması Telefon ,~B~ ~~~mrfiloo~~ 6 • u~. ~~ . S~BE 
t( t§l • TELEFON E 
tC BUGÜN iki enfes film birden ·2394- ~ s ma ı 3151 E 
~ 1 - Kan Davası FRNSIZCA SÖZLÜ BUGÜN 6 film 28 kısım birden a BUGÜN film birden ~ 
~ H d ~. 4 u··nc·· ~k ~ tCSILVIA SIDNEY - HENRY FONDA - FRED MURRA y - acı . TÜRKÇE SÖZLÜ ~ ~ ~ 
~ ~ E 
~ 2 - Brodvay Melodi . -1938- IVAN MUJOKIN •• Fevkalade aşk macerası B 
~ ROBERT TAY LOR - ELEANOR POEWLL 2 - bedi e f ODİ ~ Ayrıca büyük bir rnğbetc mazhar olan •• 

tC AYRICA: Foks Dünva Havadisleri FFRNAD GRAVEY E Al• ha in istanda ~ 
4( E ... LEI:> JUJ=> JAL ({ ·ı llll"k" ~ ilaveten: Paramont jurnal !.• tc Seanslar: 3-7 de kan davası 5-9 da brodvay melodi 3 - 4: - -c(, ... . '\.. '\..1 ve on11 { J.ut ı ~-----------.......;.-------r.. 
tC Cumartesi Pazar 1 de Brodvay melodi ile başlar M 5 _ 6 _ Fragu nıanlar 00 Seanslar: 2,45-6-9,14 Aşk 4,30- 7-54 Ali baba ~ 
-~~;w;~:v;~:r;ı:w;~:w;:v;:w;:w::w:~:w::w;:w;:w::w;:w:~:W:~BI , ____ ... ..._ ____ . -----• rtJ~~~t!J~r!JtclS~8 ~ • r.?J ~J~~ ~~ZEBt!l&Ba 



Eski Türk övkülerinden 

KILIC ZORU 
-1-

Asyada Türkler 

Yaman döğilşçülerdi 
Türkler Asya içinde 
Bu gidişle bir er kek 
Kalmıyacaktı Çinde 

Çinlileri doğruyor, 
Kesiyordu Türk oğlu 
Aıy ıda poyraz gibi 
Esiyordu Türk oğlu 

Evet Türkler gelmişti 
Bir f1rhna haline 
Çünkü dokuoulmuıtu 
Onun istikliline 

Türkler istiyorlardı 
Hür, zincirsiz yaşamak 
Diyorlardı: uo zaman 
"Savaş yapma)·ız ancak .• " 

Fakat Çinliler diyor: 
''Kabul etmeyiz bunu" 
Bu ıözün geliyordu 
Gene savaşla sonn .• 

Çinliler her savaşta 
Böyle kesiliyordu, 
Türk toprak kazanıyor, 
Onlar eksiliyordu .. 

Türkler bir milyon kişi, 
Çinliler yilz milyondu. 
Gene Türk bayrakları 
Çin ülkesine kondu 

Onlar pek çoktu ama, 
Afyon içiyorlardı, 
Kendilerini bile 
Zorla seçiyorlardı. 

Onlar uyuyadursun 
Türkün gözü açıkta 
Açılan her savaştan 
Türkler kazançlı çıktı. 

1 

Göğe el uzatmıştı .. 

Yüksek bürçleri vardı 
Bu kalenin dört yanda 
Eşi yapılmamıştı 
Senelerdir Turanda 

Üstü demir kakmalı 
Sağlaru kapıları var, 
Bir ıehri saklıyordu 
Arkasındaki duvar. 

Kapıyı dışarıdan 

Açmak çok zorlu işti: 
Onları içeriden 
Türkler kilitlemişti. 

Düşmanlar çalışsa da 
Hep Tanrının gününde 
Gene kalacaklardı 
Bu kapının önünde 

Mazgallardaki erler 
Okları yağdıracak, 
Düşmanın olacaktı 
Kısmeti ölüm ancak 

Kırk gün bayram yapıldı, 
Herkes unuttu yası, 
Adına dı-nilmişli: 

Erg enekon kalesi 

Casıı s Çin 1i 

Çinlil~r göndermişti 

Türk iline bir casus. 
Bu adam sokulmuştu 

Başbuğ Oğuza mahsus. 

Dedi ki: 
- .. Beni Çindeo 

"Dışarıya attılar, 
.. Zaptettiler evimi, 
nToprağımı sattılar!. 

Başbuğ dedi: 
- "Sebep ne?.,, 

Alçak Çinli inledi: 
"Ben Türkleri sevmekten 
"811 hale düştüm .. ,, dedi. 

Başbuğ dedi: 
- "Ey Çinli; 

"Sen bizim ülkede kal· 
' 

"Sana para vereyim, 
"Git, kendine bir ev al,, 

Yalanını yutturup 
Çinli murada er<li; 

• • 

LE 
Ergenekon şehrine 
Hemen postunu ıerdi 

Türk iline gelmekten 
Bu casusun maksadı 
Savaşta Çınlilere 

Kapılan açmaktı. 

Kendi memleketine 
Hemen gönderdi haber 
Hükümdar yola çıktı 

Ordularla beraber 

Bir gün Çin orduları 
Bu kaleye daya dı, 
Türkler kılıç suile 
Mazgallarda uyandı. 

Kolayca alınmazdı 
Bu kale, bu taş yapı: 
Çünkü kilıtlcnmiştı 

Demirden büyük kapı. 

Ne yazık, Çinli casus 
Açmıştı kilitleri: 
Çinliler bir sel gibi 
Dalmıştılar içeri. 

Düşmanları görünce 
Türkler şaştı bu işe 
Bu yiğitler takmıştı 
Gene canını dişe. 

Çok çalıştılar ama, 
Yine geri kaldılar: 
Bu yiğitler tekmışh 
Bu kaleyi aldılar. 

• 

Necdet Rüştü 
-Sonu yarın-

-.. -·-----
Tahtelbahir 
Biıioci kordonda eski it

faiye kule&i karşı5mda meze
lerinin bolluğu, içkilerin te
mizl iği ve ucuzluğu ve bil
hassa ciğerleri yıkayan kör
fezin temiz ve saf havası 

ile bütün lzmirin bildiği ve 
sevdiği Lu gazino yeniden 
açılmıştır. Bır giden bir daha 
oradan ayrıla nı z 

-2-

Ergenekon kale~ i 

Türkler kılıcı atıp 
Kazma küreği kaptı 
Ergenekon ilinde 
Büyük bir kale yaptı. 

Kabadayı, Kordon 
Yüksel Rakıları 

ve 

Dünyanın en eyi rakıJarındandır komeninde rakı yoktur muhayyer olarak veriliyor, yeni 
yapmış olduğumuz son sistem tcşkili<lar ve 33 senelik tecrübt:li u•talar tarafından yapıhyor. 

AAAAA66A! •AA a.a•a 1 L u·· ks Markalı 
1 

Sabunları 

41 Çamaşır Ve Banyonuzda Enıniyetle 
: KullanahiJirsiniz « BİR 1~ECRÜBE 
41 KAFıDİR ! » Her \ 7erden Arayınız 
41 Ümit Fabrikaaı Ticarethane&i Kestanepa:zarı 1 Telefon ~e]graf 
41 304:7 Un1idun ......... , .............. . 

Bedeli nakdi 
Nisan 28 duhul için elbise, postal 

p alaska, bataniye ve sair teferr üat 
ih tiyac nızı askeri numüoesine mu
vafı k yalı n ız Hasan Basri ve şeriki 
M ~hmet Gülaylar fabrikasından ıs-

marlama usulile temin edersiniz her 
halde ve mutlaka fabrikamıza uğra
manız kendi menfaatın1zın iktiza
sındandır. 

_+ _____ _ 

efradına 

ADRESE DİKKAT: hmir satış şubt si Alipaşa caddesi sar 
raflar karşısı yalnu: 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Baı:ri Şeobiçer fabrikan 

~ ._'i'~~~ı~~~~~· I DOKTOR - i 
1 Cild, Saç ~.a.~!!~.; ~~~!~ütebassısı " 
fi ikinci Beyler sokak No. 81 Her gün öğleden sonra ~ 
~~~~~ 110;::~ ~~~~il 

s SIK 
Hava şa rtlarını en hassas ve kat'i 

şekilde tesbit eden l ÜFFT = 
Hava markalı BAROME l RE 

l)l: RECE. İG J~() ,\1 E'TI~ E 
iJe en maruf fabrika mamulatı 

Gözlük ve camları 

S. FERİD 

EÖİŞEN 

Şifa Eczanesinde 
TOPTAN PERAKENDE 

fl'~~t:=="4~~~~~···~~~~~~~-.ı 

~ lsmai! Hak.~ı Po~maz ~ 
~ OLÇUEVI ; 
~ Baskül, kantar, masa terazisi yeni ve her nevi ölçü ft 
~ tamiratı kabul edilir. i 
~ Kolancılar (Eski kasaplar) No. 27 B 
~ iZ \'llR: Telefon - 2746 ! 
~~ ;:a ~~ Jiö.::.t=I ~·;&~t:a Jl:..?.;a •• 5;;.ta JE;::t::&Jli;;.t:S~ ~ ~s:;I 

iz mir 
Sağlık 

EVİ 
Hususi 

Hastahane 
Opt:rator Mıtat 

Baran taraf odan 
yeniden i n ş ve 
tesis edilen bu 
hastahane lzmir 

Gazi Bulvurı 

ve civarının b:iyük bir ihtiyacını karşılamıştır. Ea moclera 
konforu haiz en mükemmel fen techizatını haizdir. Hasta• 
ların temizlik, İstirahat ve ihtimamlarıoa son derece dikkat 
ve ıtina edilmektedir. Kabul şeraiti fevkalade ehvendir. Ge
ce gür.düz daimi doktoru bulunan müessese müracaat ede-
cekleri heran kabul eder ve hastalarını diledikleri doktorlar 
tarındanaf tedavi ettirilmektedir. 
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Sallll• 4 

t=t?1:Dil 1JI 
l•l!•l:iilü=i~I 
Görülmemiş 
Cinayet 
Kemalpaşada Ekmeksiz 

köyünün Paıa mevkiinde 
keçilerini güden Mehmet oğ· 
Ju 15 yaıında Halil baıı taş
la ezilmiş ve belinden aıa· 
&'ısı yakılmıı olar k bulun
muştur. Çok feci şartlar al
tında hayata gözlerini yum
muıtur. Cinayetin failleri 
meşbuldur. 

Halkevi binası 
Cumhuriyet meydanında 

200 bin liraya çıkacak büyük 
bir halkevi binası yapılacak 
ve bu meydanda Türk hava 
kurumu lzmir ıubesi içinde 
bir bina ve birde Türkkuşu 
kulübü binası inta edile
cektir. 

Petrol 
Ucuzlıvacak 
Dahiliye vekAleti viliyet

ler ve belediyelere yaptığı 
bir tamimde petroldan alın

makta olan azami resmin 
badema asgari tarife in tat· 
bikini bildirmiştir. Belediye 
aıgari tarifeyi tatbik eder 
etmez petrolun kilosu on 
kuruıa inecektir. 

Kısa Şehir 

Haberleri 
Hükumetimizle Sovyetler 

birliği arasında yapılan an
laımaya göre Sovyet Rusya· 
nın İzmir konsoloshanesi ya· 
rından itibaren faailetini ta-

itil etmege karar vermiştir. 
§ Ankaraya gitmiı olan 

vakıflar müdürü dün şehri
mize dönmüştür. 

§ İnhisarlar idaresi tara
fından Alsancakta yangın 
yerinde yapılacak olan depo
nun inşaabna yakında baş· 
Janacakbr. 

§ Damğasız ipek çorap 
ıatııı dünden itibaren yasak 
edilmiıtir. Bunden böyle 
damğaaız ipekli kadın çorap
ları satanlar hakkında ka
nuni takibat yapılacaktır. 

§ icra ye iflas kanunu 
tatbikata hakkında tetkikler 
yapmakta olan lsviçreli pro· 
feıör M. Leymın dün icra 
dairesinde me,gul olmuştur. 
Haber aldığımıza göre pro· 
fesör, icra işlerimizi, teşki
litımızı mükemmel bulmuş· 
tur. 

§ Cumaovası nahiyesinin 
Bulgurca köyünde lsmail kızı 
Döndü Akyol, Hüseyin oğlu 
lsmail Emir tarafından kaçı· 
rılmıştır. 

§ lzmir Türkkuşunda Ni
sandan itibaren derslere baş· 
ianacaktır. Öğretmen ve pli· 
nörler zaten hazırdırlar. 

Kiralık Ev 
Bayraklıda Mizan sokağın

da (8) numaralı yedi odalı, 

balkonlu bahçeli ve çok fe
rahla bir ev kiraya verile· 
cektir. Ta1iplerin Keçeciler
de (Sadullah efendi) soka· 
ğında (22) n&Jmarah gazozcu 
Salih ustaya müracatları • . 

C HaJkm Seıl ) 

Umumi Harp Korkusu 
Paris 30 (Rndyo) - Şimdi Prağdan Alınan haberlere göre Almanyanın ani bir hücu· 

mundan korkulmaktadır. Halkın heyecanı devam etmektedir. 
Budapeşte 30 (Padyo) Çekoslovakya hududlarına tecavuz edilirse umumi bir harbın çık· 

ma11ndan korkulmaktadır. Avrupa devletleri Almanyanın istili harekltını yakıudan takip 
ediyorlar. 

Almanva Romanva Petrol Ve Buğdavlarını 
Eline Geçirmek stivor 

Budapeşte 3 (Radyo) - 1917 de olduğu gibi Almanya, Roaıanya buğday Ye petrolle
rini eline geçirmek istediği anlaşılmıştır. Almanyanın bu düşüncesi Romanyayı korkutmak· 
tadır. 

Döviz kacıran şebeke , 
lstanbul 29 (Hususi) - Zabıtamız, Mersinde, koyun ticareti namı altında döviz kaçak

çılığı yapan mühim bir şebekeyi ele geçirmeğe muvaffak olmuştur. 
Bu şebekenin ele başılığını lstanbulda Prezefabi adında bir ltalyan tacirin yaptığ• tesbit 

olunmuştur. 
Şimdiye kadar yaptıkları döviz kaçakçılığının yekunu bir milyon lirayı bulan bu şebe

kenin hemen bütün unsurları Filistinlidir. Suçluların hepsi de yakalanmışlar ve mahkemeye 
sevkolunmuşlardır. 

lstanbulda köpeklerden geçtiği zannolunan 
bir hastalık türedi 

İstanbul, 29 (Hususi) - Burada, mahiyeti heniiz anlaşılamıyan bir hastalık baş göster
miştir. Bu yeni hastalık sıtma arazı ile başlamakta ve bazan da ölümle neticelenmektedir. 
Henüz tam bir teşhisi yapılama:nış olan bu hastalığm köpeklerden geçtiği zanolımmaktadır. 

Hava Ordumuz· Manevra Yapacak 
lstanbul 30 (Hususi) - Bu seneki manevralara hava ordumuzun da iştiraki tensip 

miş ve Müdafaai Milliye Vekaletince lizımgelen tahsisat da verilmiştir. 
edil-

Başvekilimizin seyahat tarihi tesbit edildi 
Ankara, 30 {Hususi) - Başvekil bay Celal Bayarın Balkan devletleri merkezlerine ya

pacakları seyahatin tarihi kat'i olarak tesbit edilmiştir. Başvekilimiz bu seyahatlerine 25 
Nisanda başlayacaklardır. ~endilerine Hariciye Vekilimiz bay Tevfik Rüştü Aras ta refakat 
edecektir. 

Hariciye vekili, bu tarihten evvel Kahireye gitmiş ve dönmüş olacakbr. Ba,vekilin ziya
ret edeceği Balkan merkezlerinden ilki Atina olacakbr. 

Suriye ve şarki Erdün Italvava peşkeş
mi çekilivor 

latanbul {Hususi) - lagiliz • ltalyan K"Örüşmelerinde Suriye ve şarki Erdünün vaziyetleri 
mevzu bahsolmuş ve lagiltere bu iki memleketin ltalyaya verilmesi üzerinde duruyormuş! 
Bu haber, ne resmi ve ne de gayri resmi bir taraftan teyit edilmiştir. 

Vatani Parti Sarsılıvor 
Şam 30 (Hususi) - Resmen değilse de hakikatte, Suriyede bir kabine buhranı mev-

cuddur. Suriye Başveziri ile Hariciye veziri Sadullah Cabirinin arası müthiş surette açıl

mıştır. 

Vatani partide büyük bir sarsıntı devresi geçirmektedir. 
------------· ---00••"'00---------------

Zeneinler 
•• 
Odesinl~r 

Paris {Radyo) - Fransız 
hükumetinin çok gizli olarak 
hazırlamakta olduğu mali 
projeden bahseden bazı mu· 
halif ve müfrit sosyalist ga· 
zeteler "Yeni hadiselerin 
çıkarabileceği yeni masarif 
yekunu fakir halkın umuz
larına değil, fakat zenginle· 
rin keselerine yükletmek 
daha doğru olacaktır. Bu 
masrafları zengiler ödesin· 
ler,, mealinde neşriyatta bu· 
lunmuşlardır. 

İran transit 
volu 

lstanbul 29 {Hususi) -
lran hükumeti ile hükiime· 
timiz arasında Iran transit 
yolu hakkında bir itilifoa
me imza edilmiştir. Buna 
göre, Karaköse ile Trabzon 
rasında sefer yapan devlet 

transit otobüsleri bundan 
böyle T ebrize kadar işliye

ceklerdir. 

Madrid 
Sefirimiz geldi 

l~tanbul, 29 (Telefonla) -
Madrid sefirimiz B. Tevfik 
Kamil dün lstanbula geldi. 
Yarın Ankaraya gidecektir. 

---.ıa•ır--,___...,.. 

Kokuların Sa-
•• 

at Uzerindeki 
Tesirleri 

Bir müddettenberi sa'ltle· 
rin kokudan mütesıir olup 
olmadı klan ciddi bir fen 
tedkiki mevzuu olmaktadır. 

Bu tekikat, bilhassa lsviçre· 
deki büyük saat müessele
rinde yapılmaktadır. Şimdiye 
kadar alınan neticelere göre, 
saatlerin işlemesi üzerinde 
bilhassa 2ül kokusu müessir 
olmaktadır ve saat rakkasını 
tutan mihver kaidesinin yüz-

de elli nisbetinde fozla delk 
ve temas yapmasını mucib 
olmakta imiş. 

• • Ha lif aks'la 
görüştü 

Paris 29 {Radyo) - Pa· 
risten avdet eden Lord Vi!
ton Çörçil bugün öğleden 
sonra Hariciye Nezaretine 
gitmiş ve Hariciye Nazırı 
Lord Halifaksla uzun müd
det konuşmuştur. __ ...,._ .. , ____ _ 
Buğdaydan 

Kahve yapan İngiliz 
alinıi 

Bir lngiliz aliminin yap· 
mış olduğu tetkiklere naza
ran kahvenin lezzeti koku
sunda imiş. Bu ilim bir ma
kine imal etmiştir. iki silin
dirden ibaret olan bu maki
nenin siliodirlerinden birinde 
kahve kavrulmaktadır. Diğer 
silindirde ise buğday bulun
maktadır. Kavrulan kahve
nin buhar ve kokusu boru
larla buğday silindirine geç
mektedir. Bilahare buğday 
kavıulduğunda kahvenin ay· 
ni lezzeti elde ediliyormuş. 

50 MART 

Kayseri Bez Fabrikamız 
Faaliyetini Arttırıyor 

Kayseri bez fabrikamız, 
yalnız Tilrkiyenin deiil,· ya· 
kın ıarkında en büyük pa • 
muklu üniteıidir. 

Fabrikamız, 1936 da dört 
milyona yakın kilo pamuk 
satın almııken geçen yıl dört 
milyon 246 bin küıür kiloya 
çıkarmıştır. Bu pamuklar 
fabrikaya vasati 45 kuruştan 
mal olmuıtur. 

Geçen yıl Kayresi fabri-

kamız devletten ve piyasadan 
32 milyon metrelik bez aipa· 
riıi almıştır. 

Bu fabrika 1~37 yılı içinde 
2452 i,çi ve yediylh: altmıı 
beş bin ıaatlik iı çıkarmıt· 

tır. Keyaeri fabrikası halk· 
tan gördüğü raimete daya· 
narak 1938 ıene1ine daha 
genit bir istihsal proıramile 
girmiı ve faaliyetini arthr• 
maia karar vermiıtir. 

Bayan Pitarın intibaları 
Bayan Pitarın Ankara kız 

lisesinde verilen çay ziyafe· 
tinde Türk kızları hakkında 
ki intibalarını, ricamız üze· 
rine gazetemize şu ıu~etle 

anlatmıştır : 

''- Bu Türk gençliğini, ve 
Türk kızlarının çok neşeli, 
canlı, içlerinden doğan ne· 
zaket, samimiyet ve ıevgile· 
rini pek yakından görmekle 
çok mütehassisim. Onlarda, 
hayat için, çalışmak için bü-
yük bir hüsnüniyet ve yüksek 
bir öğrenmek zevki görüyo
rum. Fazla olarak bunların, 

bir ders, bir konferans veril
diği zaman fevkalade mem
nun olduklarını ve teşekkür 
ettiklerini müşahede ediyo 
yorum. 

Bu nezaket garpta yoktur. 
Genç Turk kızları bu ba
kımdan çok hassas ve nazik· 
tirler. 

Diğer taraftan benim et· 
rafımı alan birçok genç Türk 
kızlarının Fransızca konuş
malarından da ayrıca müte· 
hassis oldum. Bu suretle da· 
ha yakından anlaşmıı olduk. 
Andarada birçok müessese
ler gördüm. Kız lisesini, Is· 

met lnönli enıtitüsünü, Ynk-
sek muallim mektebini ve 
Yüksek Z1raet enıtitnsonn 

gezdim, Buralarda gördük· 
lerim harukulide şeylerdir. 

Hatta yüksek ziraat ensti· 
tüsünün veteriner f akülte1i 
kısmında bir köpeğin ve bir 
kedinin ameliyatında ve bir 
kanaryanın teda9isinde bile 
bulundum. Bütün bunların 
harikulade şeyler olduğunu 
ve Türkiyenin her sahada 
ileri gittiğini görmek bana 
sevinç vercii. ismet lnönü 
en ~titüsünde küçük yavrular, 
kendi elleriyle yaptıkları çi· 
çeklerden bana bir demet 
uma&'an verdiler. 

Bunu hep g·öğsümde taıı· 
yacağım ve en güzel batıra 
olarak 1&klıyacığım. Son 1151 

olarak size ıunu söyliyeyim. 
Bu sabah bir Türk köylli 

evinin içine girdim. Köylü 
kadının bana karıı göster· 
diği misafirperliği, nezaketi, 
hiç unutmıyacağım. Anlıya· 
madığım kendi lisaniyle, fa
kat çok iyi anladığım haliyle 
ve hareketleriyle bu sade:ve 
samimi kadın, tam bir Ttırk 
köylü kadının temsil ediyor
du.,, 

Son Telgrafların Hulasası: 
----------·· .. ----------
Çekoslovakya Başvekilinin "biz dahili ve harici siyueti· 

mizde uyuşkan davranıyorsak, bunu korkumuzdan veya teh· 
did gördüğümüzden değil bunu arzumuza ve poletikamıza 
uygun olmasından yapıyoruz,, mealindeki nutku Londrada 
memnuniyet ve takdirle karşılanmıştır. 

§ ltalyan matbuatı Fransız teklifinin logilizler tarafından 
kabul edilmediğini gizliyemediğini sevinçle haber vermek
tedir. 

§ Cümhuriyetçi kuvvetlerin birdenbire kendilerini topla· 
yarak Frankocuları püskürtmeleri ve Nasyonalistlerin son 
zaferleri neticesinde ele geçirdikleri yerleri de geri alma· 
ları birçok A ı rupa şehirlerinde büyük bir hayret uyandır
mıştır. 

§ Leh ekalliyetlerinin de Alman ekalliyetleri gibi Çekoı
lovakya hükumetinden muhtariyet istemeleri Parisde müte· 
madi ve gizli propagandalaun bir neticesi gibi telakki olun· 
maktadır. 

§ Bu sene maarif vekaleti, muallim kadrosuna yeniden 
481 muallim almağı kararlaştırmıştır. 

§ Ankara Şehir tiyatrosu Adanadan Bağdada gitmiıtir. 
§ Trablus hududu civarıuda yapılan araştırmalar ıonuada 

çok zengin bir altın madeni bulunmuştur. 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

bugünlerde lzmirde etin kilosunu kırk ve pazarlarda bazan 
otuz ve otuzbeşe alıyorduk. Hayatın ucuzlatılacağını ve fa
kirlerin midesine bir parça et lokması gireceğini düşünür· 
keıı bu haberlerle karşılaşmak bizi heyal inkisarine uğrat· 
maktadır. Ötedenberi lzmirde mart aylarında her halde hiı 
edilecek derecede et ıüt ve yağ bolluğuna rastlardık. Bu 
yıl ne oldu? Buna şaşmamak için kendimizi çok zorlıyoruz. 
Her halde bu işlerin içine ihtikar şeytanının karıştığına 
hükmedeceğimiz geliyor. Ha!kımaz namına tekrar rica ediyo• 
ruz bu işlerle içten çahşılsın ... 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 


