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Yunan milleti BaşiJekilimizi sabırsızlıkla bekliyor 
KISA VE AÇIK 

Bitlerin 'f avırları Fransayı 
Düşündürüyor 

• • imparatorun 
Riyasetinde 
Toplantı 

: Görülmemiş bir i't A vusturyanın 
istiklali 

Son posta ile gelen Fransız gazetelerinin siyasi makale 
•e tenkidlerini okuduktan sonra insan, tereddütsüz hükme· 
debilir ki Hitlerin Avusturya işinde takib etmcie karar 
Yerdiği - önce tatlı, daha sonra fcıZla enerjik ·siyaset Fraa
ıız ricalini adamakıllı düşündürmeğe başladı. Fransız Hari
ciye Nazır1 fikrini muammalı cümlelerle hafif etmeğe lüzum 
g~rmeden açakca bağırıyor : " Avusturyanm h tiklili Avıupa 
ınuvazenesi iç:n zaruri bir unsurdur. Tunanın suladığı hav· 
ıada hiçbir devletin hakimiyetini çekemeyiz. Biz i cabında, 
Çekoslovakyaya karşı yaphğımız taahbüdlere sadık kala· 
caiımızı isbat edeceğiz. " 

Bu sözler, dahl. Alman devl~t reisinin Avusturyaya karşı 
ikinci oltimatomunun verilmesi mevzuubabs olmadan bir kaç 
gün önce söylenmiş ve bir çok Fransız gazeteleri tarafm· 
dan da alkışlanmıştı. Hele düııkü radyoların Hitler ve arka· 
daşlanoa atfettiği yeni karar ve tebdit!er Frnnsız parla
nıentosunda münakaşa edilmeğe başlandığı gün Fransız ri· 
calinin d~ha çok ıinirleneceği şüphesi zdir. Esasen Fransa da 
bugün anlamıştır ki sözlerinin bir tesir hq sıl ttmeai onların 
tiddetli olması kifi değildir. Çeneler işlerken harp levaza
ınatını hazırlıyacak fabrika makinelerinin de durmadan ça
lııması lazımgeleceğini Fransız poletikacıları çok aUi anla· 
11uşlardır. Ve bunun içindir ki bütün dünya gıbi Fransızlarda 
.. ıulhu takviye edecek kuvvetler ,, hazırlamağa koyulmuş· 

lardır ..• 
SIRRI SANLI 

Tokyo 4 (Radyo)- Japon 
askeri şfırası dün impau~o · 
ruo riyasetinde toplanmıştır. 

Başkumandanlığın neşret
tiği bir beyannamede bir ay 
zarfında yüz bin Çinli öldür
diiklerini bildirmektedirler. 

canavarlık 
•• 
Ummünün Balta ile 

cesedini 
kafasını 
vaktı keserek 

Ödemi,io Çana\<çı köyiin· rım yar berıi öldürme diye 
de çek canavarca bir cina- ailayarak yalvar mışsa da taş 
yet işlenmiştir. 21 ) aşında kalpli cani koyun gibi kes'!· 
çoban Mustafa dağda koyun· rek öldürdükten sonra kadını 
larmı güderke:n Şomiteler ' bacaiından orm anın hücra 
köyünden 28 yaşlarında Meh-

1 
b 'r köşesine sü:üklemiş ve 

med kansı Ümmüye rasge· etrafından tepladığı çalılar1a 
Jiyor. Ötedenberi bu geoç Ümnıünün cesedini yakmıştır. 
kadına anla~ılmıyan bazı Katil işlediii cinayeti tefcr -
bisler duyan ve red ce ı abı rüatil'! anlatmıştı r. Bu vahşi· 
aldığı için kin besliyen bu yane cinayet Ödemiş mahi · 
genç lcanrıvar, Ümmünün tinde derin l>ir teesaür uyan-

üzerine hücu11 ederek altına dırmı~tır. 
almış ve odun keslif:i balta - ' •• • .. 
ile evveıa kadının boynunu Ankarada 
keserek kafayı vücuduedan 
ayırmıştır. Enstitüler 

Zavalh kadın balta ile öl- lskenderiyede tıkan "Eyip· 
dürürken\ canavara çocukla- tion Eltin,, den: 

'il• Ankarada enstitülerin bu· 

r-.... ...... r~ B. D~LBOS 
Berfin - Fransız dıt baka• 

nı B. Oelbos'un "Tunacla 

l{1zılçuUu kadın eğitmen:ınırsunda Kozak yaylasından 2 köylü kızkardeş Ajan lunduğu mevkiye "Enstitü 
şehri,, demek daha dogru 
olurdu. Dir ktör B. Ali Par 
He Matbuat Umum Müdür· 
lüğünün hana terfık f'ttiği 

B. K. 8 Jkerm a Ankar.a 
h skkında bana uzun tafsıJat 
verdi le r. 

kimse eğemenlik edemez, A· 
vusturyanın istikbali Anapa 
muvazenesi için zaruri bir 
unsurdur ., mealindeki beia:
natı Berlin matbuatı tarı.fıa:, 
dan şiddetli tenkidlere ui· 
ramııtır. 

- Gönderecekler 

lzmirimizcle büyük ve canlı bir varlık gösteren '· Kfıltür ,, dergisinin bir Martta çı· 
itan ( 69) uncu ıayısının kabını ıüsliyen sağlam bünyeli ve asil yüzlü iki koylü Türk 

/ ltı.zını gösteren bu zarif kılifeyi ele çocuk sayfamıza armağan eden değerli iıpekteri· 
:!!iz bay Asım Kültür' e tefekkürü bir borç saydık. 

18TER GÜL iSTER AGLA .• 
İki Arkadaş 

iki eıki ahbab bir kahvede oturuyorlardı, arkadaşı ogünkü gazetelerden birini eline aldı, 
okumağa başladı, öteki arkadaşıda y1.nında oynanan satranc oyununa dalmı~tı, aradan b!r 
•aat kadar bir zaman geçti, oyuna daJan adam saata baktı bir saattenberi ~:vun scyrettı· 
i'ini gördü, hemen arkadaşına döndü, onun dalğm, ve gözlerini açarak gayet d~~tkatle hali 
okumasında devam ettiğini görünce sordu : 

Azizim bu ne dikkat, bune merak, çok garib veya acayib bir roman yeyahıı"'-\ heye· 
taab bir ma1almı okuyorsun ? 

UJGENERAL FRANKO 
Belgrad 4 ( Radyo ) -

Balkan hükumetleri yakında 
Franko hükumeti nezdine 
birer a j in göndereceklerdir. 

---••a.r---
Mesele 
edildi, 

tekzip 
fakat .• 

BAY BENES 
Paris-Çekoslovakya cum· 

burreisin·o Musolioi aleyhin· 
de bazı sözler sarf ettiğine 
dair Romada çıkanlan riva· 
yetleri bay Benes resmen 
tekzip ettiği halde sıene 
onun dedik"dulan baıa ltal· 
yan ıazete ve mecmualara 

Ankaradaki ziraat eoesti · 
tüleri zi ·adtin her şub si ile 
meşgul olarak m eml.!ketin 
ihtiyacatını temin etmekte
dirler. Arıcılık enstitüsü bile 
varc!ır. Profesö rler ecnebi ve 
Türk mütabassızlarından mü· 
te şı::l>kildir. Herşey bükume· 
tin bu işlere Y\:rdiği ehem· 
ı•'İyd i berrak olarak göster· 
mek\t!dir. 
Oıman nümune çiftliği 

tatbika t sahası ola rnk kulla 
nılmaktadır. Bu cennet gibi 
yerlerde yaşayan talebe dün
yanın en mesut insanları sa
yılmal dırlar. Kemal Atatürk 
burasını memleketine bağış· 

lamıştır. 

Türkiyenin en büyük teı· 
kilatı HaL<evidir. Memleke
tin her tarafında Halkevleri 
kurulmuştur. 

Ruzveltin 
Başkanlığında 

Tonla nacak 

B. RUZVELT 

Vaşington 3 (Rulyo) 
Senato meclisi Pazar ılnl 
fevkalade bir toplantı yapa· 
cakhr. Bu toplantıya batta 
Reısieumhur B. Runelt ol· 
mak üzere elli generalde iı· 
tirak edecektir. 811 toplaa· 
b~a çok ehemmiyet veriJmek 
tedir. 

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

Çok Sevindik 
Bir çok imzah aldığımiz mektuptur: 
"Geçenlerde lzmire gelen denizbank umum direkt6rl1ne 

biz memurlar tarafından vaki olan müracaat hüınü neticeye 
varmıştır. Sayın direktör derhal vaziyetimizi itibar nazarına 
alarak Karşıyaka vapurlannda yüzde elli tenıilitla bize pa· 
so vermeği emir bu}'urmuşlar. Bu lütüflerioden dolayi kea· 
dilerine en samimi ve sıcak minnettarlıklarımızı sunarken 
devlet müesseıelerindea olan şimendifer idaresile belediye 
otobüslerinden de ayni lütfü göreceğimizi kuvvetle umar Ye 
bu dileğimizin "Halkın Sesi • Hakkın Sesi,, köıeainde neı· 
rini rica ederiz." 

Halkın Sesi: 
Memurlarımıza yapıla1n bu yardım Ye eylik tam yerinde 

ve çok isabetlidir. Şimendifer idaresi ile belediyemizin bunu 
örnek tutacağını ve yardımlarını esirgemiyeceklerini kuvvet• 

le umaraz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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JBevazid'in sağ koluna inme 
t endi ve dili tutul uştu 
etiı Yüksek ruhlu olanlardan, ı züne islifhamkane bakıştılar. 
~bOyük iıler beklemek haklı Zira onların olup bitenlerden 
fır~ıur, çünkü zaferlerin en h berleri yoktu. 

~0,Bcesi bağıtfamaktır. Ertesi gün başka bir ça· 
ran Ah bu ihtiras... dıra hapsedilmiş olan oilu 
al Gede, Bayi:ıidı kulelerin· Musa Çelebi Ye Timurtaş 
0

\len tuttu, kadından çekildi paşuyı da Bayizidin çadırına 
~~t.na : getirdiler, ~ünkü Bayizid ak-

11 - Padiıah hazretleri, de· şamdanberi kendinin kaybet· 
e,li. Sizi çadırınıza götürelim. miş ve kırk derece hararet 

Bayizid, bir çuval et ve içinde yanayor ve sayıklıyor· 
kemikti, şıı\<ın ve perişan du. iki gün sonra bir az 
jGedenin yüzüne baktı ve gözlerini açrbilnıişti, oğlu 

dilll sözleri kekeler gibi: söy- Musa Çelebi ve Firuz bey 

ıiledi : yatağının kıyısıoda idiler. 
tı - Ya bu kadın, bu hasta Musa Çelebi sordu: 

ve biçare masum kadın ne 
r. olacak ? - Nasıl baba, dedi. Biraz 

eyim isin? Geçen gece nasıl 

e - O yerine götürülür, te-
davisine dikkat edilir. geçti, inşallah biraz eğJene· 

- Kendisile bir dakika bildiniz değilmi? Yıldırım 
ıöriiıemez miyim ? 

k - Şimdilik imkanı yok, 
r rörüyorsunuz baygındır. Ya
: rın Şebinşaha soralım, izin 

1 verirse belki. Bayezit baıka 
e birisi söylemedi, kanı çekile, 
r. k"l n .. . 1 . çe ı e, y regı para anı, pa-
~ ralana ayağa kalktı, önünde 

çatılmıı iki sıra çelik ve par
: lak kılıçlar altından ağır, 
f •iır çadırın kapısına doğru 
• yürümeğe başladı. Kapının 
f 6nünde bir defa daha durdu, 

yüzünü Oliverasına çevirdi, 
ı uzun, uzun baktı, içini çekti. 

Kendisini iki kollarından 
n tutan iki generalin deli1etile 
i ata bindi, gene alayla ve 
v meıalelerle çadırana döndü. 
ı Onu, çadır kapısında hali 
ı ayakta bekliyen esir general 
ı Menet ile Firuz bey karşı
' ladı, Bayezit titriyordu, bey
f niai müthiş bir vulkan ya· 
kıyordu, hemen elbiselerile 
yatağına yıkıldı, tın yeri be
yazlanmış, horozlar ötmeğe 
baılamııtı. iki felaketzede 
oımanlı eıiri birbirlerinin yü-

..., uıc 'C ===== t 

bulanık gözlerile oğlunu 
süzdü, Firuz beye ıersem, 
sersem baktı, ondan sonra 
yerinden doğrulmak kalk· 
mak istedi ve bağudı: 

- Bana o geceden hiç 
bahs açmayın, tekrar yattığı 
yere düştü, sağ koluna inme 
inmişti, dili de tutuldu. 

Timurlenk bu haberi öğ· 
renince çok müteessir oldu, 
hemen hususi doktorlarını 
Beyazidin çadırına gönderdi, 

onlara şiddetli emirler verdi, 
eyi bakılmasını tenbih etti. 

Musa çelebi, çok kederli 
idi, babasının birdenbire fel
ce uğraması ve dilinin tu· 
tulması ona dokunmuştu. 

( Arka~ı var) 
........................... 
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FADIL 9 EYLÜL 
Horoz. marka kumaş boyaları geldi 

Pamuk, artifisyeJ ipek, yün, ipek kumaş ve elbiseleri boyar 
Yalova . ıhlamuru, Karadeniz salebi, Bom bay kanası, damla 

aakızı, dış macunları ve fırçaları, Kakao, Ncstle sütü ve unu 
gazoz ve meyve özü, Hasan özlü unu, şık bayan, lstanbolio 
Pertev kremleri, podralar, çocuk podraları, sodalar, asidler, 
traı bıçakları sabunları ve hrçası, Seylan, Cava, Akkuyruk, 
Altınbaş, 1,. ~· 3 num.aralı harman çayları, sanayi ve zira tte 
kullanılan bıl umum kımyevi maddeler, saç boyaları badana 
boyaları, Kaol, Vim, Parafin, Go=ııalaka, V. S. 
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ŞiF A ECZAHANESININ 

Fenni 2özlük 
çeşitleri f evka1'1de zen 
gindir. 

AJttn, Nikel, Bağa 
Çer~eve numaralı ve 
renkli camlar, Spor 
Tayyare gözlükleri, 
Barometreler, Dere
celer her zaman mev
cud ve çok ucuzdur. 
Df.KK~AT 

... 

S. Ferid 
.lif 11.u.~Qllll~-i -

Aileve il2i, ana ve babaya 
sevgi böyle olur 

-2-
Çocuk hıçkırarak "ah ba· ı öyle geliyorduki, bir gece 

bacığım böyle söylemeyiniz,, babası uyanarak kendisini 
dedi. Yaptığını söylemek tutacağını veyabud kiğıd 
üzere iken babası sözünü ları sayarak aldandığını an· 
keserek: lıyacaiını umarak gene ken· 

u Ailemizin naul sıkıoh dini zorladı ve kalktı. Daha 
içinde bulunduğunu biliyer, o akı m annesi Sunguya 
hepimizin fedakarlık yapmak bakarak babasına demişti ki: 
zoruoda olduğumuzu anJiyor· "Sungu basta, bak nekadar 
sun, görüyorsun ki ben bile soluk, yanucuğum neyin 
iki kat uğraşmağa mecbur var söyle? ,, 
oluyorum, bu ay şimendifer Babası ona çatık çehre ile 
kumpanyasından yü7. liralık bakarak "neyi olacak vic-
bir ikramiye verileceğini he· dansızlık! tenbellik,, demişti. 
sap ediyordum, bu sabah Anne "hasta .• ,,, diye devam 
onun da yalan olduğunu öğ· etmek is terken baba, "artık 
rendim .. " laiç umurunda değil.. " clc-

Bunu duyunca çocuk sustu. mişti. 
içinden "hayır, bayır sevgili Bu cevab fedakar yavru-
babacığım. Sana hiç bir şey cuğun yüreğine zehirli bir 
söyliyemiyeceğim, çünkü se · ek gibi saplanmıştı. 
nin için ben canımı feda et-· Ah hastalığı hiç onun 
meie hazmm, bu: sana yer- umurunda değil öyle mi ? 
diğiru üzüntüyü bir gün ge- Eskiden öksürdüğünü duyun· 
lecek ödeyeceğim, sınavları· ca titriyen, üstüne rerilen 
mı muvaffakiyetle bitirece· babayı artık onu biç sevmi· 
ğim, bayatını kazanmak için yordu. 
sana yardımda devam ede- Yüreği demir mengene 
ceğim, seni öldüren yurgun· altında ezilen Sungu kendi 
luğu hafifleteceğim. Sungu kendine: 

gece çalışmaları, uykusuz "Ah bayır babacığım, şimdi 
geceleri ve harap geçen gün- artık hakikaten yazmaktan 
leri, yesli uğraşmaları; baba- vazgeçeceğim, senin sevgin 
sının acı tekdirleri daha dört olmadan ben yaşayamam, 
ay sürdü. Fakat işin fena yüreğini sevgini tekrar ka-
tarafı, baba, çocuğu bir bay- zanmalıyım, aana her şeyi 
laz, bir nankör sanarak on- söyliyecek ve artık biç al-
dan soğuyor, ileride kendi- datmıyacağım, eskisi gibi 
sinden hiç bir şey bekliye- derslerime çahşaçağım, ye· 
miyordu. ter ki , . aziz baba cağım sen 

Yavrucuk babasının duru beni sev." Di)ordu. 
munu görerek sonsuz. acıyor O gece artık bu kadar 
ve kederleniyor ve arkasını çalıştığı odayı son defa zi· 
döndüğü zaman babasına yaret etmiş olacaktı, ayak-
gizlice öpücükler gönderiyor larının ucuna basarak yaza 
ve yüzünü şefkat, acıma ve odasına girdi, eline kalemi 
özün duyğuları kaphyordu. aldı, sargı kağıdlarını öaüne 

Sungu bu duyğularla za· çekti, başlıyacağı zaman eli 
yıflamış ve güzel rengini kay- bir kitaba dokundu, kitap 
betmişti. Her akşam, kuvvet· paldır küldür yere yuvarlan· 
sizliğinden "artık bu akşam dı. Çocuk babasının uyana· 
kalkamıyacağım, babacığıma cağını ve kendisini yakalı· 
gizli yardımımı yapamıyaca· yacağını gözünün önüne ge· 
ğım,, diye içi yanıyor, lıav- tirerek titremeğe başladı. 
ruluyord'1. Fakat gece yarısı Fakat hiç bir ses işitmedi, 
saat on ikiyi ilan edince ken yaz!sına devama başladı. 
disioe cesaret vermeğe çalı· Çünki babasının kendisine 
şıyor, yapamıyacağını, baba· karşı mahcub ve küçük dü-
sının gene yorulacağını dü • şeceğini görmek istemiyordu. 
şüncrek vicdan st"mtıl rı Qysam ki babası düşen ki· 
içinde boğuluyordu. Ona, tabm gürültüsünü duymuş, 

Elbisenizin ren g 
1
1 

gi s?l~rsa ijzül~ it 
meyınız, yenı 

yaptırdığınız kos l 
tümün rengi bo U 
şunuza gitmi· L 
yorsa sıkılmayın B 

9 Evlôl aı 
Baharat 1 
Deposu ~ 
odan alacağınız 

Arti 
Boyası ile ku· • 
maşınızı _istedi· l 
ğiniz renge ko 
layca çevirebi
lirsiniz. 
Telefon 

: 
1 

ÇOCUKLARIMIZIN SAGLIGI : 

Su Çiçe2"i 
Bu hastalığa çabuk ve çok malıdır. Sekiz veya en çok 

ıeçtiği için rüıgir çiçeği 16 gün sürer. Bu baatalık 
de derler. En çok 1-1 O yaı· tehlikesizdir, bununla bera· 
ları arasında çokça görülür. ber hastanın yatakta kılmaıı 

11_17 gündür. Hastalık bir- lizımdır. Bu hastalığa tutu· 
denbire başlar, 1ı . 24 saat lan çocukların vücudu bite•İ 

ye kurutulmalı ve ıivilceler 
içinde şiddetini ahr. Biraz sulandıkça pudra sürmeli, 
ateş, biraz ktriınlık, sonrada cocuğun ateşi varken yalnız 
•Ücuduo ötesinde berisinde süt Ye yuğurt vermelidir. 
tek tük görünen dökfintüler Dikkat edilmezse çocuğun 
kabuklanır, bunlar düşünceye başka hastalığa tutulmuı 
kadar çocuğun edasıuı ayır- gibi tehlike vardır. 
~~~--~~~~~~~ı::;:;::J~~~~~~~~~~~ 

TÜRK iNKiLAB T ARIHI 
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1922 de · 
İtilaf devletlerinin mütarc· 

ke teklifleri, 22 mart. 

Afyon cephesinde Büyük 
taarruzun başlaması,2' aius· 
to!. 

Afyon Karabisarın Yunan
Jılardan kurtarılması, 27aius· 
tos. 

Dumlupınarda Başkuman

dan meyden muhareb~si, 30 
a&"ustos. 

Atatürkün ordular! ilk he
definiz Akdenizdir ileri! em· 
rini vermesi, l eylul. 

Yunan başkumandanı Ge
neral Trikopis ile diğer ku
mandanları esir olması, 2 
eylül. 

Türk ordusunun bmire 
girmesi, 9 eylQI. 

Garbi Anadolunun Yunan 
ordusundan tamamile temiz
lenmesi, 18 eylül. 

Mudanya konferanıının 

açılması, 3 teşrioievvel 11 
teşriuievvele kadar. 

usulca arkasından odaya 
girmiş ve bu hayırlı yavru· 
sunun bütün hareketlerini 
gözü ile görmüştü. Hemen 
arkasından seslendi: 

- Yavrucuğum, evladım. 

Mudanya miitarekeainia 
akti 11 teşriniev•el. 

ismet foönünftn Hariciye 
Vekili seçilmesi, 26 teırini· 
evvel. 

Saltanahn ilıuı, 1 teırini
sani. 

Vahdettinin bir ln,iliz 
harp gemisile lstanbuldan 
kaçması, 17 teşrinisani. 

Lo:ıan kenferanıının açıl· 
ması 20 teşrinisani 

1923 de 
Birinci Büyük Millet Mec• 

lisioin intihabın yenileşmesi

ne karar vermesi, 1 nisan 
Atatürkföı 9 umdeyi ilinı, 

84 
Lozan ~ muahedesinin ak· 

ti 24· 7 
Halk: partisinin teıekkll· 

)ü 9-8 
ikinci Büyük Millet Mec· 

!isinin açılması, ismet loana
nün Lozandan Ankaraya av· 
deti, 11 ağustos. 

( Arkuı var) 

gel. 
Dedi ve oğlunu kucaiına 

alarak annesinin yatağının 

yanına götürdü, onu kolla· 
rıuın arasından annesinin 
kollan üzerine bırakarak: 

Şimdi iki baş birbirine da- - Karıcığım, öp onu, ıa· 
yanmış, iki kalp dünyada rıl ona. Benim yerime dört 
biç bir benzeri bulunmıyan aydanberi çahıan bu feda· 

bir heyecan ve sevgi ile çar- kir yavruyu kucakla. A, ıi· 
pıyordu. Babası her şeyi an· lesine yardım için çıhıırken 
Jamıştı. ben onu kabahatli görilyor· 

Sungu birdenbire sıçradı, dum. 
babasının ellerine sarılarak Sungu annesinin kucaiın· 
hınçkırıklar)a bağırdı: da yatağına yatırıldı. Sabah· 

- Ah babacığım beni af- leyin gözlerini açtığı zaman 
fet, beni affet babacığım. babacığının baıı ucunda ona 

Babası yavrusunun alnını kollarını sararak uyuduğunu 
göz yaşlarile ıslatarak onu görmüştü. 
öpüyor, öpüyor: İşte yavrular, aileye ilgi, 

- Asıl sen beni affet ana ve babaya sevgi böyle 
yüksek kalpli yavrucuğum, olur. 
aziz Sungum, gel benimle SON 

ooooooooooooooooooooooocx 000000000000000000000000000000 

lzmir Gazi Bulvurı 
Sağlık 

EVİ 
Hususi 

Has tabana 
·Operator Milat 
Baran tarafJndan 
yeniden inşa ve 
tesis edilen bu 
hasta ha ne iz mir .,._____;...ı.:.-~~.:..ı...:...;==.._;.;_...=~~:..;;ı;ıı; 

! ve civarının .ıbüyük bir ihtiyacını] karşılamıŞTı;:wEn~moder-;
;;konforu haiz en mükemmelfenitechizatıoı-haizdir. Hasta:'j 
ların[temizlik, istirahat ve ihtimamlarına son derece dikkat 
ve itina edilmektedir. Kabul şeraiti fevkalade ehvendir. Ge
ce gür.düz daimi doktoru bulunan müessese mliracaat ede· 
cekleri beraa kabul eder ve butalarını diledikleri dolıtorlar 
tanndanıf tedavi ettirilmektedir. 
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k usu~: d ev
1 
e ~ ~ Halkevi için ~ Spor ve Oyun Çocukları Gür-

arşı. o ev erı ~ Ufuklarda tutu!an, bir ateştir .Halkevi . §\ büz ve Neşeli Yapar 

r 
... .........- E Zulmetlerle boguşan, fecre eştır Halkevı § 

: Ülkülü nurlar saçan, bir güneştir Halkevi -
; Durma yürü arkadaş, bu yokuşu çabuk aı 

ı 
: Bu devrim, baıka devrim, bu savaş başka savaş : 

1 

HaJkevinia güneşi halelenmiş başında _ 
; Alev olsun yurdunun ülküsü bakııında -

Uluıun devlete karşı bir 
çok 6devleri vardır. Bunlu· 
dan en önemlileri: Verıi 
borçlarını vaktinde ödemek· 
tir. Hiik6mete elinden rel· 
diği yardımı yapmak, kanun· 

lıra aykın it görmemek, ge
rek kendisi, gerek ulusu ve 
ailesi ve ıerek yurdu için 
çalışmak ve bir işle ujraş· 

mak. aylak durmamak sre
rektir. 

Çocuklar da okullarda 
kendilerine verilen ödevleri· 
ni ve derslerini hazırlarlar. 
öğretmenlerinin ıöılerini din
lerler1e yurdlarına, devletle· 
rine, ana ve babalarına hiz· 
met etmit olurlar. 

Sonra hnk 6meti, devleti ve 
ulusu ıevmek ve ona can· 

'dan bağlanmak da a-erektir. 
Yurd, ulus ve aile sevgisi, 
bütün ıevgHerin üstünde ge
lir. Tenbel bir çocuk toplu· 
luk ve yurd için zararlı bir 
varlıktan baıka bir şey de· 
ğildir. 

Devlete karıı ödevlerimizi 
diitiinlirken bize yeni Tür· 
kiye d~vletini en sağlam te
mellerle yeniden kuran dev
let baıkanımız ve bUyük 
kurtarıcımız Atatürkü min· 
Det ve tiikranla anmayı 

unutmıyahm. 

= Şuurlansın benliiin laer adım atışında 
: Durma yüıü arkadaş, bu yakuşu durma aş _ 
_ Bu devrim, baıka devrim, bu savaş başka savaş 

~ Karşıyaka: HÜS EYiN A VNf = 
111111111111111111111111111111111111111111il1111il11111il111111il1111il11111111111il111111111111111111111111 = 
Osmanlı İmparatorlu2'unun du

rakla çağı ve sebeble i 
Osmanlı im para tor luiun un 

durakla sebebleri şunlardır: 
1 - Baıta bulunan padi· 

şahlar, onların adamları çok 
ca\lil, işten anlamaz, idare• 
den aciz ve beceriksiz adam
lar olduiu için yalnız kendi 
eilencelerini düşünürler, ulu· 
sun işlerine önem vermez
ler, devletin gelirini arala· 
rında paylaşırlar, büdccsiz, 
düzensiz laareket ederler, 
başa getirdikleri adamları 
iyi seçmezler, kendileri gihi 
görgüsüz ve bilgisiz adam-
ları bulurlar, ulusu ezdirir· 
)erdi. 

2 - Bu çağlarda Osmaoh 
imparatorluğu Avrupanın 
rüesasından, ilim ve fıkir iler 
lemeainden geri kaldığı için 
okullar eski tarzda devam 
ediyor, coğrafya nedir bilin· 
miyor, ekonomiye bakılmı· 
yor, yeni çıkan taıın araıla
rına önem verilmiyor, bu su· 
retle bütün ticaret yolları 
ve araçları Avrupa Uluıla· 
rının eline geçiyor, Akdeniz
deki çalışma Atlas denizine 
dönüyor, limanlar birer ıs
sız körfez haline giriyor. 

Osmanh imparatorluğu dış 
ülkelere hiçbir mal gönder· 
miyor ve devamlı olarak bu· 
ralardan Avrupa tecimerleri-
nin kasasına alhnlar akıb gi · 
diyor. 

3 - Askerler ve sipahiler 
yüzden çıkmııtı . inzibat 

namına birşey kalrnarnıştı. 
lsledıkleri vezirleri indirirler, 
istediklerini başot geçirirler 
veyahud öldürürlerdi. Bir çok 1 
paşalar, bunları k endi iş ' eri n · 
de kullanırlar Ye hırslarını 
bunlar vaaıtaıil e t - trnin et-
tikleri için idare alttüst 
olurdu. 

'4 - Tımar ve zeamet ge
ne biliisiz ve "örgüsüz adam · 
larm elinde bulunduğundan 
halka zulüm ederler, köylüyü 
soyarlar, ağır y •rgiler alırlc:r, 
kendi eğlencı- !erine harcu
lardı. O çağlarda ulus devlet 
ve hükümete, devlet ve hü· 
kumet de Ulusa dOşmaodı. 

5 - Osmanlı impiratorlu
ğu 16 ve 17 inci yüz yıllarda 
yaptığı savaşlar sonucu ola
r&k hudutlarını genişletmiş 
büyük devletler ve ülkelerle 
ve balkanlarla komşu olmuş 
ve savaşlar uzamıı mağlübi· 
yetler baş göstermiş olduğun 
dan yurdun her tarafında 
düzenlik bozulmuş, savaşlar· 
dan eskisi gibi gelirler ve 
baçlar alınmadığından para· 
sızhk ortalığı kaplamış ve bu 
yüzden işler bütün, bütün 
fenalaşmıştı. 

Spor Marşı 
Yarmak daimi bir harekettir, 
Karada, denizde ve havala rda 
Gezmiyen, yüzmiyen, uçmıyaolar da 
Mezara girmemiş oir iskelettir. 

Bir sporcu her ye i görüp gezecek, 
Gülerek zorluğu kırıp ezecek. 

Çelikten bir bacak, granitten bir kol. 
Vilcuttan sağlamdır bizdeki iman 
Sağlam baş, sağlam kol: Budur tam insan 
Kuvvetle bak bizim tuttuğumuz yol. 

Sporcular geçiyor hedefleri ş an, 
Şanı da gençliğin şanlı bir vatan. 

Sırrı Sanlı 

Türkiyede hangi bölgelerde 

6 - Yurdun her huca 
ğında karışıklıklar çıkmış, 
birinci Ahmedin karası Kö
sem sultan, Kanuninin kan· 
Si Hürrem sultan, Safiye sul· 
tan, Turhan sultan gibi pa· 
dişah karılara ve batta üçün· 
cü lbrabimin cariyelerindt:n 
Şekerpare ve üfürükçü cinci lar da kargaşalıklar çıkar· yoktu. işte bu sebebler do· 
hoca gibi herifler de idare mışlar ve devleti zaifletmiş · layisile 1579 dan 1683 yılı 

• 

ne gibi meyva çıkar 

Zeytinin en çok yetiştiği 
Jerler - Batı Anadolunun 
deniz kıyıları, Marmaranın 
gliney deniz kıyıları, Sinop· 
tan itibaren doğu Karadeniz 
kıyıları, doğu Akdeniz kıyı· 
ları, Adana, Tarsus, Ceyhan, 
Maraı. Birecik, Urfa, An· 
tep, Gediz ye Menderes kı· 
yıları, Mudanya civarında etli 
ve gayet tatlı zeytin yetiıti· 
ren Trilye, Salamuras, Ed· 
remid •• Ay•abk ıeytinyai· 
luı ••tbarclu. 

Portakal, limon, turunç, 
mandalina batı anadoluda da 
Sultanhisar, hmir. Adananın 

ıDörtyol ilçesi, Oebeliberket, 
u<;,aden~~!.!yılarındi° Rize, 

Sürmene, en meşhuru : Dört· 
yol portakallarıdır. Burada 
yüz elli bin ağaç vardır. 
Her:ağaçtan 500 den 2000 
ne kadar portakal alınır. 
Memleketimizden Rusyaya 
çok portakal gider. Diğer 
ülkelerede köoderirler. 

Üzüm-üzüm yurdumuzun 
hemen her t;rafu;-d; yetişir. 
lstanbulda Yakacık civarında 
çavuş üzümleri meşhurdur. 
Batı anadoluda: lzmir, Mani
sa ve civarı dünyanın en gü· 
ıe} üzümlerini yetiştirir. Ayin
tap üzümlerinden en· eyi pek
mez yapılar, Tekirdağındada 
yenecek eyi ü.ıüaıler _vardır. 

Dut, incir- En güzel dut 
Malatya ve Kemaliyede ye
tişir, çekirdeksiz olanları kü· 
çtik olur ve kurutulur, pek· 
mez ve peıtilide olur. ipek 

' böceği yetiİÜ;mek içi;-e;
bllyilk dutluklar Bursadadır. 
BuDlar mey;lıiıdir. ED mel-

işlerine burunlarını soktuk- lerdir. sonuna kadar Osmanlı lmpa · 
!arından ve memuriyetleri, 7 - Bunlardan başka Os ratorluğunda bir duraklama 
kadılıkları para ile sattık· manlt imparatorluğunda bu· çağı görülmüş, ondan sonra· 
lar ndan Abaza Mehmed pa- Junan insanlar yalnız Türk· da imparatorluk parçalan· 
şa, Kalenderoğlu, Vardar lerd en değil, belki yetmiş~ mrığa ve aşağı düşmeğe baş· 
Ali paşa, Canbolat oğullan türlü milletlerden teşkil edil·a lamıştır. 

i ve Karayazıcı gibi başkan· diği için arala rıoda birlik H. T. 

••••••••••••••••••••••o•c .... ••••••o•ı ••••••• ... •••••••••••••••••••••••••••••••• .... 
Çavuştan öğretmen Olur Mıı? 

Değerli Kültür direktörü· 
müz bay Ali Rıza Özkurtun 

bur incirler; Nazilli, Aydın, 
Germencik, Söke, Ödemiş, 
Denizli lzmir ldt-nizi kıyıla• 
rındadır. Istanbulda Kavak, 
Patlıcan ve Sultan Selim in-
cirleri şöhr&tlidir. incirin ku
rusu Avrupaya •• Amerika· 
ya glSnderilir. 

(Gelecek hafta dijer 
meyYeleriD ıoaa) 

lımirde pek büyük bir bilg! .. 
ve ülkü kaynağı:oıan ukül· 

tür,, dergisinin bir Mart ve 

69 sayısında (Çrtvuştan öğ

retmen olur mı?) başlığı al· 
tında yızdıa-ı ve derin bir 

inceleme mahsulll olan yazı· 
yı bUtUn okuyucularımıza 

tavsiye ederken, gene bu 
çok faydalı dergide '41nkı1Ab 
•• K&y Ôjretmen Okulu 

nasıl çalışıyor,, başlığı altın

da çıkan ve hepimizin gök· 

sünü kıvançla· kabartan ya· 

zının bezendiği orijinal re· 

simlerden "musiki salonunda,, 
..!:_:'yazı makineleri'başında,, 

yavrularımızın uğraştıklamu 

glSsteren iki gfizel- fotoğ;;7 
fiyi çocuk sayfamıza almakla 

bDy6k bir ıevk ve iftihar 
duyuyoruz. 

.f MART 

( 

! 
Feıia mı 

Yapmış? 
Saçların ıslanmıı.. Sa· 

na banyoya girme dıye kaç 
defa tenbih etmemiş miydim? 

- Girmedi.n anneciiim, 
düştüm. 

- Amma elbiselerin 11· 

lak de ğil. 
- E ... et doğru, dayak yi

yeceğ'mi b 1 ~iğim için baa· 
yoya düşerken ıslanmasın 

diye hemen çarçabuk ~oyun· 
dum, feoa mı yaptım aone· 
ciğim? 

• • 
ı~ın 

Bayan Ce:nilenin oğlu az 
kalsın plajda boğulıcakh, 
etraftan yetiştil e r, kurtardı·. 

}ar ve evine göoderdiler.Ka · 
zayı öğrenen annesi oğluna 
fena halde çıkııtı: 

- Yüzme öğrenmedea 
önce denize girme diye ıa· 
na kaç defa tenbih ettim. 

- İyi ya anneciğim, ben 
de öğr~nmek için girmiıtim. 

kabahat kimde 
- Oğlum ben yoken d&a 

eve getirdiiim çilek reçelini 
içmissin, annen 6yle ı6yliyor. 

- Ben içmedim babacı· 
iım .. 

- Y akim içti ? 
- içine bir piık6vi dit· 

müş, bütün şurubu içmit ol· 
duğunu gördüm. 

- Sonra ne yaphn ? 
- Ben de sizin kadar kız· 

dım, hemen ona bir ceza 
verdim. 

- Nasıl ceza? 
- Ağzıma attım, onu dit· 

)erimin arasında parçaladım, 
ezdim, binbir zahmetler çek· 
tirdim, sonrada yuttum. 

Çocuk 
Düııvasında 

" Cumba. iyet " okulunun 
değerli öğretmenlerinden 
ve kuvvetli yazıcılarınmız· 
Bay ismet Aytekin Kültü· 
rün bu başlık altından top· 
ladığımız en güzel ea duy· 
ğulu ve çocuklarımız için 
yazılmıı nefiı hikiyelerini 
üç gün sonra küçilk bir 
kitab şeklinde ve bet ku· 
ruş ~eğerle çıkarıyoruz. 
Büyüklerin de aeve ıeve 
okuyacaklari bu faydalı 
eseri bilhassa okul 6ğret· 

1 
menlerine tavsiyeyi bir 
borç saydık. ... ................ . 

Niçin aksırırız? 
Burnumuz, ciğerlerimizi• 

bava borusudur. Oraya ya· 
bancı bir ıey girerte heme• 
hapşırırız, bu yabancı ıeyi 

dışarıya atarız. Biber ribi 
yakıcı şeyler de burnun içi• 
ni gıcıklar. Eğer bapıırmak 
istemiyorsanız barnunazua 
ucunu iki taraftan pırına~ 
larınızla 11kınız, burada bir 
sinir vardır ki b11tırınca be· 
yine aksırmak için •erdiji 
emri geri alır, fakat niçiD? 
Bmau uue 6j'ruemımiftlr. 



~azine 
il\rsaları 

Defterdarlık, yangın yer
}indeki hazine arsalarına 
~ vüz elli bin lira tutarın-
5.ki bonolarını yakında be· 

e~1diyeden alacaktır. 
A Defterdarlık, yangın sa· 

f ~ında yeniden üç maliye 
11ıiresi in~a ettirecektir. 

1Jmu-;i 
,, Mecliste 

11~e kararlar veı-iJdi? 
•Vilayet Umumi Meclisinin 
~nkü toplantısında adi ve 
~vkalide masraflar bütçele

D /nin konuşulması bitirilmiş· 
dr. Çocuk hastahanesine, 

Heni Halkevi yapılmasına, 
ebly1r cemiyetlerine, fuara, 

erem pavyonuna yardımlar 

~
pılmasına ve Karşıyakada 
ımanpaşa camii avlusunda 
tan Atatürkün anasının 

flezarı etrafına yaptırı lacak 
l:ark ve abideye harcanılmak 
rİD on beı bin liranın ay· 
\imasına karar verilmişti r. 
' ••••••••mmn .. •••••• 

eluare Dö Gala 
·r Dün gece Elhamrada (Ateş 

'lOıoa~ceği) şerefine verilen ga
li gecesi lzmirde çoktanberi 

~
~&rlllmemiş bir san'at ve 
leeyecan hadisesi olmuştur. 
hu müstesna musiki ve filim 

ıayramında bulunamıyanlara 
•iradıkları mahrumiyetten 
#olayı acımamak elden gel

e•ez. Bari ziyalarını tahfif 
~çin (Ateş Böceği ) ni görmeğe 

1koısunlar. 
•••• ... •JWUllt•Httt• 

Negüs Proteso 
t Etti 

Negüs lngiltereoin ltalya
ıaın Habeşistanı ilhakını tanı· 
mağa karar vermesinden do· 
layı protestoda bulvnmuştur. ._..._ 
Kısa Şehir 
Haberleri 

( HaJloa Seti ) 

lslanbulda feci bir kaza 
Istanbul 3 (Hususi) - Bugün Çorlu - Edirne yolunda feci bir otomobil kazası olmuştur. 

Şoför Şevkinin idaresindeki 16 numaralı kamyon balık tüccarı Süleymanla ortaklarını himİ· 
len Çorludan Edirneye giderken Selimkaşa köprüsü civarındaki köprüden dereye yuvarlan· 
mıştır. Yolculardan Halil ölınüş, Ali de hafif yaralanmıştır. Şoför Şevki delirmiştir. Tahki· 
kata eevam olunuyor. " 

Yunan Milleti Başvekilimizi Bekliyor 
Atina 4 (Hususi) - Katimerini gazetesi Türkiye Başvekili B. Celal Bıyarın Yunanista

na yapacağı ziyareti hararetle karşılıyor ve Yunan milletinin iki dost memleket antantı 
için selefi kadar hararetle çalışmış olan B. Celal Bayan kabul etmekle bahtiyar olacağını 
bildirerek diyor ki: 

Başvekil Celil Bayar Atinaoın eski dostu Dr. Tevfik Rüştü Arasta Yunanistana geldiği 
vakit bütün Yunanlıların Türk· Yunan dostluğuna ne kadar bağ'h olduklarını görecektir. 

Tethişçilerin Muhakemesine Dün De 
Devam Edildi 

Paris (Radyo) - Tass Ajusı Moskovadan bildiriyor: 
Rejime ve büyük şahsiyetlere suikasdda bulunmaktan suçlu bulunan 21 kişinin muhake· 

mesine dün de devam edilmiştir. 
Dünkü celsede suçunu inkir eden Hariciye Komiserliği muavini Pletnef kabahıtini iti

raf etmiştir. 

Bu son hadise dünyanın dört taufında büyük akisler yapınıştır. İsveç doktorları cemi
yeti Staline bir telgraf göndererek !uçlu doktorların affı cihetine ~idilmesi ricasında bu· 
luo muşlardır. 

Dünkü celsede halk komiseri lvaoof ve Ziraat komiseri Zubarek dinlenmişlerdir. Bunlar 
da aleyhlerine isnad olunan suçları itiraf etmişlerdir. 

Papas Ortadan Y okedildi 
Raris (Radyo) - Berlinden Havas ajansı muhabiri bildiriyor: 
Dün 7 ay hapis cezasına ve 1500 mark cezai nakdiye mahkfıın edilen ve hapis müdde· 

tini bitirdiği için tabliyesi beklenen papas Nimeler dün mevkuf bulunduğu hapishaneden 
ahnarak msçhul bir semte götürülmüştür. Papasın nereye götürüldüğü kimse bilmemektedir 

--~----------~~~------~•••• .. oo•••• .. ~~---~-------~~~~--
ister Gül ister Ağla 

- Baştarafı 1 inci Sah1fede -
Evet çak garib ve çok meraklı. 
Şunun mevzuunu bana da anlatsana .... 
Bu acaib romanın ve meraklı masalın mevzuu o nisbette basit .. 
Nedir? 
Belediyemizin 9 milyonluk projesi 

Ey okuyucu sen bu hülyaya : 

ISTER GÜLISTEH AGLA 

4 MART 

BiR ÖÖRETMENIN 
ÇEKTiKLERi 

~~~~~~~~~~-··~~~~~~~~--~-

- İNKILAB ROMANI -
Yazan : SıRRI SANLI -Asım ismet KUltDr'e· 
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- Ulus, sen hakikaten çok m ert ve feda kar 
bir öğretmen imişsin. 

Ulus onu tekrar okuluna 
kavuşturan lspekterin büyük 
müjdesinin verdiği sevinç ile 
anlatılması güç bir saadet 
içinde yüzdüğü halde gene 
onu en iğrenç bir iftiranın 
acıklı felaketinden kurtaran 
Nihalin annesi için neler söy
lemiş olduiunu öğrenmekten 
kendini alamıyordu. Bunun 
için ispektere sordu: 

- Allah vers! de bu duy· 
gulu çocuk hususi öğretme· 
nini kurtarmağa çalışırken 
annesini ağır ittihamlar al· 
tında bulundurmasaydı .. 

- UJus, hakikaten sen, 
çok merd ve fedakar bir 
öğretmen imişsin. 

Senin htikbalini mahvet· 
meği daha hayatta iken genç 
yaşında sana mezarını kaz· 
mnyı gözüne a lmış bir kadı· 
nın niye bir kazaya uğrama· 
sını istemiyorsun. 

- Hiç şüphe etmem ki 
siz de benim yedmde olsay· 
dınız başka türlü hareket 
edemezdiniz. 

- Belki doğru söyliyor
sun, fakat çocuğunun öğret· 
menine böyle bir his mese
lesinden dolayı böyle suikasd 
yapan evli ve çoluk çocuk 
sahibi bir kadının bu dere· 
ce yuvarlanabileceğini aklı

ma getirmezdim. Bununla 
beraber emin ol Ulus, kızı 

fazla söyletmeden onun •i
zından senin masumiyet ve 
beraet kararını alabildim. 

- Bu ince düşünüıünilze 
çok teşekkür ederim. 

- Şimdi o meseleyi bıra
kalım. Senin inkılib roma• 
nınla "Okullarda disiplin" 
adlı broşürünü ne zaman çı· 
karmayı düşünüyorsun? 

- Kültür Bakaclığına iÖD· 

derdiğim ilk eserimin böyle 
bir mükafatla takdir edildi-
ğini gördükten sonra, doi· 
rusunu isterseniz, bana bü
yük bir cesaret geldi. Esa· 
sen son zamsnlarda gazete· 
lerin sütunlarına geçen mü· 
nakaşaları okuduktan sonra 
bu cesaretim bir kat daha 
artmıştır. 

Bu broşürde iki sene ev· 
vel ortaya attığım fikirlerin 
o zaman bazı "imseler tara
fından tenkid edildiiini ve 
:zamaıısız ve mevsimsiz sa
nıldığını görmüş olduğum 
için onu neşretmeği uyğun 

bulmamıştım. 
Sonra öğretmenlerin seli· 

hiyeti, mesuliyeti ve önemi 
hakkında yazılan yazıların 

bir öğretmen tarafından ka
leme alınması bana biraz ga
rip ve iddialı göründüğün
den bunların neşrini daha 
başka bir .zamana bırakmayı 
bende muvafık bulmuştum. 

(Arkası var) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Son Telgrafların Hulasası: ---···· ltalya Hariciye Nazırı K ont Ciano ile Fransız Hariciye 

Nazırı B. D elbosun memleketimizi ziyaret etmeleri kat'i 
surette tekar rür etmiştir. Yalnız bu ziyaretlerin tarihleri 

Bulgarl.stan Ingı·ıı·z Italyan{' Başvekı011·mı·z henüz tesbit edilmiş değildir. 
• İtalya Haı iciye Nazırı Kont Cianonun, Boğazlar mukave· 

davet edildi görüşmeleri Beyanatta ıesioi ıtaıyan•n tastikini nıüt~akıp memleketimizi ziyaıet 
Roma (Radyo) _ Balkan 1 B edeceği anlaşılmaktadır. 

antantına dahil devletler Londra (Radyo) - Roma· ulundu § Hayatı ucuzlatmak ve bahalılıkla mücadele içi.a_hviç· 

müştereken Bulgaristanı an· daki lngiliz sefiri Lort Perth Büyük Miilet Meclisinin reden g etirilen mütehassıs B. Loras Ankuaya varmışhr • 
tanla girmesi için resmen cumartesi günü memuriyeti· tatili esnasında cereyan eden Vazifesine başlamıştır. 
davet etmişlerdir. Gönder· ne döneceği resmen bildi· siya!i hadiseler üzerinde § Reisicumhur için lngiltereden saf'ln alınan yat, bir kaç baff a 
dikleri davetnamede Bulga- rilmektedir. Başbakan Celal Bayar ve sonra lstaobula getir ilecektir. Ege süvarisi Sait kaptan ile 
ristcnın Italya imperatorluk Bu vaziyete göre Italya mürettebat, yatı teslim aloıak ve getirmek üzere bugün 
unvanını da tanımasını iste- Hariciye Vekili Dr. Aras, 1 ngiitereye gitmiştir. • 1 d' lngiliz görüşmeler ine kuvvetli beyanatta bulundu HükuA 
mış er ır. · . § Evvelki gün ani olarak kalp sektesiııden ölen ltalyan 

tulga.ristanın muvafakat bir ı' htı' mal ı' le o"nu"mu"zde1 - ı· t' bu b t b ttı 11 me ın eyana 1 ve a şairi G abriele Domuçyonun naşı önünde ltalyan Başvekili 
cevabı verecegw i muhakkak h ft 'lk .. 1 · d b h k tı' ç "ttef'kan n ı:ının ı gun erın e aş· are e gıup a mu 1 Sinyor Mussolini iği lerek ihtiram vazifesini yapmıştır. 
nazarile bakılmaktadır. J kt t · 1 d anaca ır. a svıp 0 un u. Şairin ölümü dolayısile dünyanın her tarafından ltalya 

Münhal ••• hükfııneline taziye telgrafları gelmektedir. 

Anlaşma Düzeltme ıtaıya ıaaıı müteveffanın karısına taziyelerini bildiren bir 
Mebusluklar telgraf göndermiştir. 

Ol k ~ Çocuk sahifemizin " Hal · § p ı h · · p k'' k '- d R Ankara (Hususi) - c. H. aca mır o.onya arıcıye nazırı e ıo·pe yaKID a omaya 
kevi ,. için başlıklı şiirin al- w h t V t l · t f d b" "k b' Partisi münhal mebusluklar yapacagı seya a a arşova gaze c erı ara ın an uyu ır 

Paris (Radyo) - Beş bil- tıncı satırında " halelensiof,, h · t f d ' l ı t d' 
için yakında namzetlerini ı e emm ye at e ı me · e "· 
gösterecektir. yük hükumet logiliz p~oje· denilecek yerde yanlış lık la Paris (Radyo) - Çin Ja· lerin 764 tayyaresi parçalan· 

**ı *~:J:)t:J::lt***~:k - sini kabul ettiğinden anlaş- halelencniş şeklinde dizildi- pon harbınm başladığı gün· dığı ve en çok Çin tayyaresi 

T ı » manın yaklaştığı söyleciyor. ğinden düzeltiriz den 1 Mart 938 tarih ine ka· .zayiatı Şaogay harbında vu· 

r e . ,. - - . WSJIBP" dar Japonların 74 ve Çinli- ku bulduğu Japon kaynak· 

2573 )t ASRAJ Si.NEMADA T elefon ı larmdan bildirilmektedir. • ~ I ·2394· ~~~~mE~rai~t?lOOEf!lE~~su~~~~~am~•a 
ı idaresinde Milli Kütüphane sineması P'.:. 1 ELEFON E 

" Bu hafta Asride film bayramı. Mütemadi heyecan ve gülwek ~ TA yy AR sineması 3151 ~ 

! 
BUGÜN Haftalardanberi sabırsızlıkla beklediğiniz en rr ~ a 

büyük hasretinize kavuşuyorsunuz M 1 - Ölüm Tayvaresİ l1 BUGÜN Emsaline ender tesadüf edilir iki büyük film ! 

a Ateş böceği ~ 2·:·ş~~·~ü~:;i1~~k;m~:ı:;1~1:;~.ım İH!:r Y!R~~ıN!l:~:E~.t!.m.il ettiği şaheseri 
JANET MAKDONALD • ALLAN JONEs ~ 3 K k d ı · ~ 2 - Başkasının kılığında 1 

Muzik, aşk, heyecan, merak dolu şaheserler şaheseri )t- - &O a~ ~Ş e~ .. E ARMAND BERNAR - ANDRE LE FAUR 
AYRICA F l D H d' ] · )ft Lora( ve Hardı Turkçe sozlu 7 kızım t;l l . . fi1 

: o{$ ünya ava ıs erı U.. 4 R ki' ' 1 ·L· (1) k 1 ~ laveten: Paramont ıurnal ... rr 

1 

en ı ve şarttı ı mı~ı ısım ~..ı1 a 
Seanslar: 1-3,30-6-8,30 da cumartesi pazar 10,30 da S - Yeni Eğler Jurnal ve firağ.nanl a r ~ FıATLAR: 30 - 40 - 50 B 
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B• R k D h Vatandaşları servet ve saadete kavuşturmak hususunda pi· ( SAADET k• • ) d dünyanın en nefis, en leziz ve en ııhhi 

lr e Of 8 a: yanko biletlerinde rekoru kıran bay Hasan Tahsin under'in IŞeSI D e çaylan da bulabilirsiniz. Bir kere tec-
riibe _eJtiiJDıiz zaman bunun bir hakikat olduiuau siz de bizler gibi 6ğrenecekıiaiı. Çorakkapu poliı merkezi karıııında No 354 Hasan Tahsin Önder Telefon No 3497 


