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Zelzeleden yeniden 3 köy tamamen harab oldu 
KISA VE AÇIK 

Atatürk Cenup Vilavetle
rimizde 

R .-y TER 
Yüce kurtarıcımızın cenup vilayetlerine yapacağı ziyaret 

ona bütün varhğı ile bağlanan ve tapan Türk milletini ne 
kadar sonsuz bir sevince boğmuş ise, binbir türlü oyun ve 
garazkarlık ile onu hasta ve iş başmdan çekilmiş göster
mek istiyen idi, bayağı yalancı ve maskara düşmanlarımızı 
da o derece hudutsuz bir yeis ve ümitsizliğe gerkede· 
celi tir. 

Sabrın da bir hududu vardır 
~~~~~~~~~-:-~~~~~~~-····· ... ~--~~~~~~----~ 

Hatayda Yunan ve Yugoslav azalarının istifa ettiği sövleniyor 
bir istihbarat z~hitine göre Hatay bir imtih -ın ~~Çi'rivormus 

Tarihin, yeni bir Türk tarihi yaratmak için Türk milletine 
hediye ettiği Atatürk, her sahifesi bir milleti asırlarca müf
tehir ve mağıur edecek bu yüce ve ulusal Türk tarih kitabını 
henüz tamamlamış değildir. 

Reyhaniye, 18 (A.A) - . v· A ı . .- G.dd·ı 
Anadolu Aj .rnsının hususi Bü \ı ük Şef Cenup 1 ayet erımı_ze 1 1 er 
muhabiri bildiriyor : J ~""'..,...,""""" 

Bu sabah burada hükfı .. ,.~ i\ 
1 

Ooa çok şanlı şerefli, ve yeni k .ı hramanlık destan· 
lan dolu fasıllar ve devirler katacaktır işte bunun içindir 
ki Türkler bugün Atalarının cenup vilayetlerine gideceği 
bab~ri üzerine nekada r sevinip bayram ediyorlarsa Türk 
düşmanları da okadar elem ve matem günleri yaşasalar 
yeridir. 

met meınudannın tevil · ve '1->! l"' • 

müdafaa edemiyec<!k'eri çok ~~ 

Fransanın bu işte oynadığı iki yiizlii siyaseti için de başka 
bir gün ağzımızdan baklayı çıkaı acağız. 

SIRRI SANLI 

Belcika basını 
' Atatürk kızı Sabiha Gökçen 

hakkında ne vazıvor? 

"La Gazette,, - Brüksel, 
gazetesinden : 

Türkiye artık çarşaf ve 
haremler m~mleketi değildir. 
Bugün Au.de, her iotibabat
ta intihap dairesine giderek 

reyi. i kullanmakta, ipek ço · 
rap geymekte, dansinglerde 
sigara içmekte ve Piycr 
Lotinin eserleri yerine Pol 
Moran n eserleı iııi toplamak
tadır. 

Bu kadar kasa zamanda 
bu kadar radikal, kafi ve 
tam bir değişme, görülmüş 
şey değildir. Esasen misal 
yukarıdan gelmektedir. işte, 
yukarıdaki resimde, pilot 
mevkiindeki Kamil Atatnr· 
kün manevi kızıdır, Sabiha 

Gkkçen orduya mensup o· 
lup, bav.a ordusunda teğmen 

riUbe-siyle hizmet görmekte· 
dir ve bu rütbe, kendisine 

nail olabileceği yüksek hi
mayeden dolayı değıJ, fakat 

kendi meziyeti dolayısile ve· 
rilmiştir. 

Sabiha Gökçen ço1.i ate· 
şin fakat ayni zamanda ilim· 

le mücehhez bir tayyareci 

dir. Bu meyandan olmak ü

zere, manevralar esnasında, 

kendisinin, bir avcı filosu 

yüzbaşısı tarafından idare 
edilen düşman taraf.na men· 

ıup bir tayyareyi yere iomi· 

ye mt~bur etmiş olduğu 
zikrediliyor. 

----··---
Mısır Kralı --- .... 
~lemleketimize 

Gelecek 
Londra, 20 (Rady) - Mı· 

su Krah Faruk ve Kraliçe 

Feride Eylfıl ay1nda Tür ki· 
yeyi ziyaret edeceklerdir. 

Kral ve Kraliçenin lzmir 
fuarını gezmeleri muhtemel
dir. 

!STER GifL iSTER~ AGCA -

feci bir hadise dah ı vuku-
bulmuştur. Türk kardeşleri 

nin listesine rey vermı::k Ü · 

zere Reyhan iye tcıcil büro -
suna gelmekte olan Ayran· 
cı şark köyünden 12 kadıtr 

Kürt Ekıadi 1e;yüp isminde 
teşekkül eden Hoybancılarııı 
teşvik.ile şiddetli bir taa rru-
za uğramışlardır. Bir Fran· 
sız mülazimi ve iki jandar· 
ma vak'a mabaline çok ya· 
kın bir yerde bulunuyorlar
dı. Tescil bürosu da uzakta 

- Sonu 4 üncüde 
---Al!IAl!ltiıt __ _ 

Romen 
Başvekili 
Varşovada 

Biikreş, 19 (A.A) - Baş · 
vekil patrik Mirenesko bu 
akşam Varşo vaya hareket 
edecektir. - - ı;:.---

Elhamrada 
iki büyük ve müstesna fi

limden başka Başbakanımız 
Celal Bayar'ın dost Yunanis
tanı ziyareti ve yapılan çoş· 
kun tezahurat ve Selanikte 
Atatürk'ün doğdukları evi 
ziyareti tekmil teferruatile 
gösterilmektedir. 

Yarını Düşünmelidir 
Dünkü nüshamızda yazmışhk, "Alman yada bir kilisede bal hazinesi bulunmuş !,t Çahşkan 

arılar, Almanyada metrük bir kiliseyi ittihaz ederek senelerdenberi buraya mabsüllerini 
dökmeğe ve biriktirmeğe başlamışlardır. Geçenlerde bu kilisenin tamiri ve yeniden kulla· 
nıJması iktiza etmiş. keşf için gidtn mimarlar hayretler içinde kalmışlar, arıların yıllardan· 
beri birikdirdiklerı gıdaları birkaç tona varmıştır. Aularla karıncalar birkaç yıllık gıdasını 
bir yere yığmadan rahat etmezler. Şu yaratıklar gerçi görünüşlerinde sevimli hayvanlardan 
değildirler. Fakat insanlara karşı yaptıkları hizmet pek büyük ve faydalıdır. 

Bu mini mini hayvancıklar bize müessir bir ibret levhası olmalıdır. Zira bazı düşüncesiz 
vatandaşlar görülüyor. Ellerine geçen mirasları har vurup, human savurdukları gibi, bazı· 
ları da yokken veya kazancı az olduğu halde kendisini lüks ve fantazi hastahğına kaptı
rıyor, şıklığa özeniyor veyahut kumara ve içkiye düşüyor, gırt)ağına kadar; borca gömülü
yor, sonra da oturduğu ev icra vasıtasile sahhyor, kendisi ve çoluk çocuğu sürünüyor. 
Böyle kafadan silahsız onlanların hallerine ey okuyucum : 

~ . 

1: -J.' 

Ankara 19 (Hususi) - Büyük Şef Atatürk bu gece Cenup vilayetlerine hareket buyur• 
muşlardır. Ulu Önder, Mersinde kalacaklar, orada bir müddet oturacaklardır. 

Ata~ürk'ün Cenup seyahatine büyük ehemmiyet atfedilmektedir. 
------~~~~----~--~••OO•• 

dünkü bayram neşeli geçti 
Buca alanmdaki koşu yeri 

ve Kızılçullu çevreleri bin· 
lerce halk ile dolmuştur. 
Sahada tahminen otuzbinden 
fazla insan vudı Dün sabah· 
leyin kalktığımız zaman her 
tarafın ay yl'dızlı kırmızı 
bayraklarımızla donanmış ol 
duğunu gördük. 

Saat onda Cumhuriyet 
meydanına okul ve halk hii · 
cumu başladı, yaratıcı ve 
bugünleri bize ve gençliğe 
bağış 'ııan Yüce Atatürkün 
anıtı önüode herkes sayğa 

• . -GJ...--• .,.. .• 

Asri sinemada 
tivatro 

Anadolu turnasından ge· 
len ve iki gündeoberi şehri~ 
miz Asri sinemada 28 kişi
den ibaret heyeti ile oyun 
veren Sabriye Toksesin bu 
akşam fevkalade bir temsili 
vardır. Ayrıca varyete numa-

ve sevgi ile eğilerek bir de
fa daha minnet ve şükran 
hislerini tebarüz ettirdiler ve 
heykeli çelenlerle süslediler. 
Ayni tören Kerşıyakada Ata· 
türkün aziz ı.ı onelerinin me· 
zarları başında da yapıldı, 

bu ulu kadında takdis edildi. 
Koşu yerinde Valimiz bay 

Fazlı Güleçle birlikte komu
tanımız general Rasım Aktuğ, 
genera l Nuri, mevki komu 
tanı bay Asım Aksacı okul 
öğrenciieıi aruına girerek 
hepsini gözden geçirdiler ve 
ayrı ayn atletleri teftiş et· 
tiler, bayramlarını kutladılar, 
"Sağ ol,, karşılığıyle saygı· 

larıni gösterdiler. 
Saat 14,50 de askeri mu

zikanın istiklal marşile me· 
rasime başlandı. 

Erkek lisesinden bay Haı-
met çok güzel bir nutuk ıöy
ledi. 19 ıo · yuıta baılıyaa 
Türk ulusunun ihtilal ve mü· 
cadele hareketinin kutsiye
tini an1ath. En sonunda "ne 
mutlu Türküm diyene,, ve· 
cizesile hitabe!ine son verdi .. 

Geçit resmi başladı: en 
önde kız atletlerimiz olduğu 
halde bütün okul öğrencileri 
atletleri ve izciler tam Tiirk 
vakar ve şerefine uygun bir 

- Sonu 4 üucüde -
~tDl:!iB~~~:ıllL"!!WZl'~~-=ll:Biı::!i1i21illZll:ml:Slıl1&111• 

HALKIN. SESi HAKKIN SESiDiR ________ .... _______ _ 
ve otobüsçüleri

dileği 
1Kaptı kaçtı 
• • • 

mızın 
Dün matbaamıza bir kıç otobüsçü geldi, hallerini anlat· 

tılar. Otobüsçüler diyorlar ki: 
'

1Biz Eşrcfpışa ve Güzelyahya seferler yapıyoruz, durak 
yerimiz Elhamra sineması önüdür. Haftada bir ve hazan 
iki defa otobüslerimiz dezenfekte ediliyor, tabii halkımızın 
sıhhatile alakadar olan bu iş çok güzel ve çok faydalı. Be· 
lediyemiz bu suretle tam vazifesini yapmış bulunuyor. Yalnız 
bir nokta var: eskiden otobüslerimizm dezenf" e edilmesi 
bulunduğumuz durak yerinde yapılıyordu. Şimdi ise Güzel · 
yere ve Bumahaneye gitmek zarureti karşısında kalıyoruz. 
Aziz belediyemiz, lütüf buyursalar da dezenfeksiyon memu· 
ruou bulunduğumuz yere gönderi~lerse pek minnettar k a la

cağız. 
Bu istirhamımızın sayın reisimize iblağına gazetenizi ta· 

vassüt ederiz.,, 

raları gösteriJecek ve bayan 
n~..._..---..~.._._..._.._...___.,_~~--~~~~~~~~--.Jl~-Llh.ll!l~LA~c-LJı...._..,. A KKTN 8P.STDIR 

.. 



• 
: ;mamactll)]~aaaam:aaam~m~a ı 
=c.siv ASET VE ADAL Ti i E; 
~ Türk Dünyasının En Yüce Haka~ ~ 

Çocuk Sayfamıza ilave 
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1 J HAY AJ V ( KAH UM ANLI XL AR 1 i "Küçük arkaılaıım Ümit Tankut'a,, 

1
1 
ı Tarihi Tefrika Yazan: H. Türkekrıl E Geçen kış bir Şubat a - medim, sokağa fırladım. 

Yaralı ku~ 

lıJmSEtt - 26 - .&t;lt!lt!l şam ydı. Sabahtan beri ha- Henüz öJmiyen zavallı 
._, f •k hl f • fif hafif yağan yağmur, yol· kumruyu öldürmek için ba-
'.~e ret ve 1 ra a hali enın )arın çukurlatma dolmuş mi· şını koparmak istedikleri bir 

"'-. ocanı dakı· prensese a ktıl r Dİ mini gölcükler meydana sırada ellerinden aldım. Onlar 
J:t ._ getirmişti.. sapanlarını kurtarmak içın 
'ı: - Bu yavruya söyle, yol- yere indirmesi, bir defa da- Son yüklerini boşaltmağa çevik ayaklarile çamurları 
',.arda sıkıntı çekmiş mi, keD• ha yüzüne bakmaması haya- giden tek tük yük arabala· sıçrata S!Çrata kaçtılar ... 
!isine l~zımgelen sarfı gös- linde canlandı, sonra sevgili rınm tekerleklerinden çıkan Kumruyu tutan elimde bir 
termişler mi? babasının esareti ve Aluri iniltilere benziyen seslere sıcaklık hiuettim. Zavallının 

D Kadın Hintli prenseslere şehrinin yakmlarıoda dar bo- zaman zaman sokak köpek- parlak tüyleri arasından kan 
.döndü, aynen halifenin söz- ğazda dağdan taşlar yuvar· lerinin ulumaları karışıyordu. sızıyordu. Yarısı tam kalbi· 
ilerini tercüme etti, yalnız lablmak suretile hayatına Sokağa bakan pencerem- nin üzerindeydi.. Zalim ço· 
fbüyük kız cevap verdi: · feci bir şekilde son verilme• den bu hüzünlü akşamı sey- cuk, onu yanlız kalbinden 
e - Çok rahat geldik. si haberini duyduğu dakika- rediyordum. yaralamakla kalmamış, sa-
i Küçüğün malicubane önü- da ~eçirdiği acıyı hatırlad1, G6züm iki çocuğa ilişti. panının taşını kanadına da 
'}le bakmasını ve söylenen gözlerinden sel gibi yaşlar İkisinin de başları açık ayak- isabet ettirerek onu da par· 
:9akırdıya karışmaması hali· akarak şu cevabı verdi: ları çaplaktı. Gözleriyle ağaç · çalamışh. 
fenin dikkatinden ka9madı, - Halife hazretlerinin dü- lar arasında birşeyler ara· lzdırap biçareyi kıvrandı· 
bu sefer ona hitap ederek: şündükleri gibi degv ildir. Bi- f b b. yorlar, ütursuzca ga ır nyordu. Göz kapakları ya· 

- Sen bir şey söyleme- zim ıçın bugün en me'ut h b. lb. 'k. · çamur, ga ır su m ıntı· rıya kadar kapanmıştı. Bel· 
din yavrum.? gündür, çünkü büyük bir k J ı J d 

K 
sine bata· çı a i eriyor ar ı. ki ızdırabıodan, belki de o-

i üçük prenses mahzun hükümdarın huzuruna kabul 
b 

Bana biraz daha yakla.şan na yapılan bu suikastın fa-
ir tavırla iri ve emsalsız edilmek şerefine nail olduk. 

k. k haylazların ellerinde birer ilini ben sandığında", kuv· 
i ı ya uta benziyen gözleri· Halife bu sözleri duyunca 

1ni halifenin gözlerine çevi· oturduğu yerden farladı, bir lastik sapan olduğunu far- vetsiz gagası arasınt aldığı 
k k kettim. parmaklarımı ısırıyor, kü,.ük 'rere koyu, koyu baktı, az top gibi ızı yerinden ka- T 

'daha devam etse mutlak parak göğsü üzerine bastı. "Ab zalimler .. bu fenalığı pençelerini avucuma batı· 
adaman "yangın var, yetişin,. - Sen, sen dedi. Meğerse bir lokma ete tamaeu mi rıyordu ... 
diye feryat etmesine meydan bir melek imişsin, hakiki yapacaksınız?.. Hem bilmi 
vermeden gene yere indirdi melek cennetten çıkmış bir yor musunuz ki o bir lokma 
ve "ablam söylediya,, dedi. burdu. eti bir kalb durdurarak elde 
Halıfenin başı dönmüş ve Mihracenin büyük kızı ile, edebileceksiniz... Ah yara-
adeta sarho~ gibi bir hale Hintli kadın birbirleriue~ba- mazlar ... ,, 
gelmişti. kışlalar, ikisinin de gözlerinde Tam pençeremio alhndan 

Bir müddet heyecanını şimşekler çaktı. geçecekleri sırada birisi öte· 
zaptetmekle uğraştı bu kızın Nefretle ve ikrahla halife- kini kolundan çekerek ldur· 
gözlerinde ne ilahi bit kuv· nin kocağında duran pren· duttu. Eliyle karşıda bir 
vet vardı. sese baktılar. ağacı göstererek bir şeyler 

Sonra şu suali tevciye Halife küçük prensesi ko- söyledi. Birlikte ağaçın ta 
etti: ~ cağında, birazJ gezdirdikten altına kadar sinsi sinsi so· 

- Neden böyle mahzun sonra gene yerine ot.ırttu kuldular .. Bırisi cebinden çı· 
ve mükedder duruyorsun? kendini de kanapenin üzeri· kardığı taşlardan beğendiği· 

- Hiç. ne gelişigüzel bırakıverdi. ni sapanının meşioine yer· 
- Yoksa buraya geldiği· Elini vurdu, ıçeriye~ giren leştirdi.. Sol elindeki ağaç 

ne mi ve memleketinden ay· hizmetçi kadına: çatalı yukarıya doğru nişan 

Ona bir kaç gün ancak bir 
insana gösterilen ihtimamla 
baktım. Mes'ut bir tesadüf 
eseri kurtu:du. 

Günaşli ve ılık bir günde 
kumruyu sokağa çıkardım. 

Avucumu açhm. Bir müd
det hareketsiz durdu, sonra 
kanatlarını açarak adeta 
ieriodi, uçtu.. uçtu ... 

Kendi kendime : 
"Ne mutlu bana, dedim. 

Eğer çocukluğumda öldür· 
düğüm kuşlardan bir tane· 
sini afettirebildiysem ... 11 

rıldığına mı yanıyorsun? - [Elile büyük prensesi aldı. Meşininden tutarak las-
Kız hafifçe titredi, sonra göstererek] bu hanımı al, · w • d' d' Çocuklar·, bgı ger ı, ger ı ... 

kendini topladı, bu dil onu haremde istirahatını temin O anda yapılmak isteni- Bu mevsimde ana kuşla-
aıhırliyor ve elektriklendi- etsinler, bu gece dinlen· len cinayete mani olabilmek rao yavrularına uçmak öğret-
riyordu. sın. için hllykardım.. Ne yazık tiğioi göreceksiniz, Onları 

Gözlerinin önüne siyah ka- Dedi. Büyük prenses za· kı beni duymadılar. kendiniz öldürmediğiniz gi-
ranfil bıyıklı, geniş pehlivan ten çok heyecana düşmüş Gerilen lastik kurtuldu. bi öldürmek istiyenlere de 
bazolu, iri kömür gibi siyah ve sıkılmış olduğundan biz- ağaçtan çırpına çırpına bir mani olunuz. Yanhz kuşla-
ve keskin bakışla Arap de- metçi kadının işaret etmesile kumru yuvarlandı. ra değil, bütün acizlere da· 
likanlısı Mehmet Kasımın hemen ayağa kalktı ve kapı- Sapandan çıkan bu taş ha şimdiden fenalık yapma-
sıbhat dolu çehresi geldi, ya doğru adeta koşarcasına sanki beni kalbimden vur· mağa bilakis onları koru· 
onun hakaretle yanından he· gitti ve kapıdan çıkh. ·b· ı muş gı ı perişan etmişti. mağa a ışınız ... 
men gitmelerini ve gözlerini (Arka. ı var} Daha fazla tahammül ede· Suad Sezaver 
.... aııEal!: liıiElliiliEl .. IBiiiBllB 

Birinci Sınıf Mutahassıa I' !Em~ Dr • FA ff R İ ( Ş f K ~ct~m! 
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KAMÇIO\:iLU 1 fi RONTKEN VE ~ 
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Temiz, Taze 

ilac , 
Korsa, Gözluk 
Barometre, Derece 
l.asti k eşya 
·ruvalet ~eşitleri 
Sıhhi levazım 
aima bulunur. Her yerden 

ucuzdur. 

S. Ferid 

Şifa 
Eczanesi 

Hükumet Sırası 

-~~~t;f~~~~m~~ll Yaz geldi çok su içmek 
l zarardır. Susuzluğu gider

___ r __ 

mek için ( Kalküte ) den 
su ı eti mahsusa da getirtti· 

ğimiz (Demirhindi) den az 
bir miktar almak kafidir. 

Kışlık ve yünlü eşyayı 

kaldırıp saklarken herhalde 

taze ve hilesiz (Naftalin) ile muhafaza ediniz. Bu hususta 
tam emniyette bulunmanız için bu. ibtiyatınızı mutlaka depo· 
muzdan temin ediniz. Geceleri sizi rahatsız edebilecek ha· 
şarat için en keskin ve öldürücü ilaçları depomuzda bula
caksınız. Bunaltıcı sıcaklarda eksir tesirini yapan ( Limon 
çiçekleri, Filiz, 9 eylül çiçeği) ve daha muhtelif kokulu ko· 
lonyaları, bayanlar için her cinı tuvalet eşyasıoı en ucuz fi. 
atlerle depomuzdan tedarik ediniz. Telefon 3882 

, ... ---- ---.-. .. 

HiKAYE : 
111111111111111111 il 

İnsan Düşünmedeıı Söz 
Sövlememeli 

Bir ilk okul öğrencisi sa
bahleyin evinden çıktı, oku · 
luna gidiyordu. Şehrin bir 
yetinde beş yolun birleşt ği 

yerde büyük bir meydanhk 
vardı, bu meydanhğıu orta· 
sında da büyük bir saat gö 
rünüyordu, ogrenci saata 
baktı, daha ders zamanına 

bir Hat vardı, "şimdı okula 
gidipte ne yapayım ? Kimse 
gelmemiştir, biraz gezeyim,, 
dedi. Mahalleler arasına dal· 
dı, epeyce dolaştı, çok güzel 
bir köşkün önünde durdu, 
çiç ~kleri, rengarenk gülleri 
seyrediyordu. Çiçekler ara· 
sında birdenbire gözüne bir 
levha ilişti, okudu, gördüğü 
levhada şu yazı vardı : "ha· 
linden memnun olaca bu 
köşk eşyasile birlikte hediye 
edilecektir.,, Heman koştu, 
kapıyı çaldı, karşısıoa bir 
hizmetçi çıktı ne istediğini 

sordu. Öğrenci bahçedeki 
levhayı okuduğunu ve evi 

Satılık Mo
torlar 

Elektrik istihsalinde ve sa 
nayide her türlü makineleri 
tahrike yarar iki tane Dizel 
sistemi motorlara sahibiz. Bun 
ları satın almak isteyenler 
Gazi bulvarında 18 numaralı 
mazaya müracaatları. 1-6 

ı istediğıni söyledi. Hizmetçi 
gülerek "içeriye gir çocuğum" 
dedi. "Bayana söyle." Çocuk 
girdi, evin bayanı bu küçük 
misafirini güler~k karşıladı, 
ne istediğisi sordu : 

Öğrenci şu cevabı verdi : 
- Bahçenizdeki levhayı 

gördüm, ben halimden çok 
memnunum, köşkü almağa 

geldim. 
Bayan öğrencinin kulağını 

tuttu, ona tatlı bir dille : 
- Yavrum, küçüğüm, de· 

di. Sen düşünmeden bu söıü 
söylüyorsun.~ 

- Neden Bayan teyze ? 
- Çünkü bak halinden 

çok memnun olduğımdan 
bahsediyorsun, sonra da köş
kümüıü istiyorsun, buna ne 
ibtiyacıoız var ? 

Öğrenci düşündü, baş1n1 
salhyarak: 

- Sahi, dedi. Beo bura
sını dilşünmemişthn. 

H. T. 
= -

Fransızcayı 
Konuşmak 

isti) enler 
6 Kuruş mukabilinde mat

baamız tarafından çıkarılan 
Parlons Français adla kitabı 

(Mektepli), (Yavuz), (Dev-

Devren satılık l 
bakkaliye 

rim), Gaziler caddesinde 
(Bay Supbi Çulcu), Tilkilikte 

(Emel), ve sair kitapcı dük

kanlarından alıp hediye ko-

ponunu matbaamıza gönde· 
rioiz .. Ailemin esbabı sıhhiyesi 

dolayisile diğer bir memle· 
kete gitmek mecburiyetinde 

kaldığımdan Başturak Kes· 
t ""Jli caddesinde en işlek mev· 
kii olan Salih efendi hanı 
tam karşısında 36 numarala 
bakkaliye dükkanında bulu· 
oan gerek bakkaliyeye ve 

gerekse tütün bayiliğine ga· 
. ..---

1 ~l~öste;i; 
olan mostra ile üzeri moza

yıkh tezgah ve bakkaliyeye 
ait variller, depolar ve saire 
levazJmı toptan devr suretile 
acele satılacağını bildirir im 
talip olanlar dükkana müra· 
caat etsinler. 

- : ! 

İzmir Vilayeti 
iından: 

Defterdarlı-

Askeri zat n1aaşları hükumet dairesinde 
M~liye vergisinden Mülki zat maaşları yeni 
ı\1aliye binasında açılan vezneden tediye olu
nacaktır. 

1 - Askeri ve mülki zat maaşları eı babı
na 2 Hazi an 038 den iti haren aşağ daki fık
ralarda yazılı ınahallerde tediyat vaoılacaktır. 

A - Askeri mütekaitlerle askeri uul ve ye
timlere, hükumet dair1?sİ içindeki ~ialiye vez
nesinden. 

B - Mülki müteka' tlerle mülki dul ve yetimlere Saman 
iskelesinde yeni Maliye Şubesinin bulunduğu binada açılan 
vezneden tediyat yapılacaktır. 

Alakadar zat maaşları erbabınm 2 Haı..iran 938 Sah gü· 
nü mesai saatından itibaren akşam saat 18 ze kadar bu 
tahmata göre kendilerine mahsus kişelere müracaat edile
rek s1ra numarası üzerinden istihkaklarını almalara. 

~ - Aylıklarını Emlak ve Fytam Banka
sından kırdıran askeri ve mülki mütekait dul 
ve yetimlerin maaş cüzdanlarile birlikte muamelesi ~a

pılmak üzere 27 Mayıs 938 Cuma gününden itibaren D~f
terdarhk muhasebesine müracaat etmeleri : 

3 - Yoklama ilmihaberlerinin alınmasına 
15 ~1ayıs 938 tarihinde başlanacak ve 28 Mayis 

938 tarihine kadar devam edeceği sayın alakadarlara arzo· 
lunur. 16, 20, 30, (1618) 
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lzmirli ülkü nasıl1 

ucman 
' Üıkü, ilk okulun dördüncü 

sınıf1nda iken esya, tabiat 
derslerini çok severdi Evde 
de böş zamanlar1nda otomo· 
bil, motosiklet, uçak ı isleri 
yapar ve buolan doya doya 
seyrederdi. 

Bir eşya dersinde, öğret· 

menleri, beraberinde geti rdi · 
ği bir motör modelini göste
rerek : 

- Çocuklar bugün sizinle 
ınotöı lerio nası işlediklerini, 

neye yaradıklarını konuşa
cağız 1 

Dediği zaman, Ülkü bütün 
alakasını öğretmenin tatlı bir 
anlayışla akan sözlerine ver
mişti. Okadar ki dersin nasıl 
bittiğinin farkına bile var
mamıştı ... 

1 encffüste, arkadaşlarını 

etrafına tophyan Ülkü, masa 
üzerindeki motoru işleı iyor, 
izahat veriyordu. 

Ü!künüa candan alakasını 
gören şakacı arkadaşlarından 

- Ülkü, bu telaşınfa seni, 
makinesinin motorunu çalış

tıran bir makiniste benzeti
yorum .. Bu ne beyecay böyle?. 

Diye takıldı. Ülkü şu ce
vabı verdi: 

- Keşki bir makioist ola
bilsem •. 

Orhao. söze karışb: 
- Makioist olmak bir iş 

değil ki.. Nasılsa dayın tay
yareci; sana motorlar üzerin· 
de istediğin bilgileri vere
mez mi? .. 

- Veriyor amma, kavra· 
yamadığım çok .. 

Bu sırada çalan zil, çocuk· 
ları bu tatlı konuşmalardan 
ayırdı. 

*/r 
Ülkü, orta okulal geçince, 

ilk okulda tabiat, eşya ders
lerine verdiği sevgiyi, fizik 
dersinden almağa başladı. 

Makine ve motör, ÜJkünün 
ruyalarına bile giriyordu. Ül
kü, birçoh geceler uykusun· 
da, koca bir motörü çalıştır· 
dığını veya bir tayyarede uç
tuğunu gö ıüyor, uyandığı 

zaman bu tatlı uğraşmalardan 

ayrıldığına üzülüyordu. 
Babası, ÜJküoün makine 

ve motör sevgısını bildiği 

için, o yıl sınıfı çok iyi de
rece ile geçtiğinden kendi
sina güzel bir motör alıştı. 

Ülkü uçar gibi koşturdu· 
ğu motosiklet ile 'kşamları 
Kordon boyunda gezerkeP, 
derin bir haz duyuyordu. 

oldu? ... 
J.1 o pr gürültült!ri, Jgüzel bir 
rnuzik kadar kulaklarını ok
şıyor, rüzgar, gür saçlarını 

dalğalandirıyo du. 
Ülkü, motosikletini temiz

lemek, ufak tefek bozukluk
larını yadmak gibi işleride 

kendisi yapıyordu. 
• * .. 

O gün ülkü, uçuş meyda·I 
nında idi. 

Kalbi heyecanh' çarpıyor, 
dayısını sabırsızlıkla bekli
yordu. 

Çünkü dayuı bay (Uzman 
onu tayyaresile bugün uçu · 
racakb. 

Biraz sonra dayısı, meşin 

elbiselerini geymi ş o duğu 
halde geldi. Ülkünün yanına 
yaklaşarak: 

- Nasıl 1 ielikaoh.. Ken
dine güveniyormusun? Şimdi 
uçacağız ... 

Dedi. Ü ,kü gülerek cevap 
verdi:: 

- Artık koca adam oldum 
dayı .. Kendime güvenmesem 
size beni uçurun, diye bu 
kadar yalvarırmıydim ? .. 

- Haydi Öyleyse ... 
Tayyareye bindiler. Birden 

derin bir motor hırıltısı ... 
Saısıntılar.. Ve t~yyare bir 
kaç defa ileri geri gittikten 
sonra havaiandı. 

Ülkü, yukarada şiddetle 
esen rüzgarın sesine karışan 
motor gürültülerinden başka 
bir ses işitmiyordu. 

Bir aralık aşağıya baktı: 
derin bir boşluk •• Yarım sa· 
at kadar dolaştıktan sonra 
yere ir.diler. 

Ülkü, ~ ulaklarıodaki gü· 
rültüyü bala duyuyordu. 

Dayısına teşekkür ederken: 
- Dayı ben de senin gibi 

bir uçman olacağım .. 
Dedi .. I 

* * ,,. 
Bayan Emine oğlu Ülküyü 

karşılamağa gidiyordu. 
Y ıllardu uçman olmak için 

her fedakarlığı göze alarak 
çalışan Ülkü, emeline kavuş· 
muş, uçman olmuştu. Ve an
nesine bu sevinçli haberi 
vermeğe geliyordu. 

Ufuktan bir tayyare gö
zü~tü. Bütün gözler oray~ 

çevrildi. Herkes bayan Emi
nçye: 

- Müjde.. müjde.. i~te 
Ülkü geldi, tebrik ediyordu. 

Az sonra hoınurdayan bir 
motör sesi duyuldu ve birkaç 
dakikanın içinde Ülkü yere 

( Ht.lkın Sesi ) 

SAY 
Dikiş Yurdları 

Marşı 
0 Üstad ve saD'ı:ıtka~ r terz·1 M Et· ' t . ıman a,, 

Elimizde güneş gibi parJıyan 
Bir silah var adı onun iğnt!dir 
Bir silah ki ölüm saçmaz; neş'edir, 
Saadettir dağıttığı her zaman 
Sır silah. ki kurşun atmaz, nur saçar 
Kadınlığa refah veren yol açar. 

**·X· 

Bir sila 1ı ki işledikçe pa ıldu 
s~falete, ~sarete siperdir 
Şimşekle den yapılm ş bir fenerdir 
Buoun ile kurtulacak kadınlar. 

Bu şimşekle, b.J güneşle Türk kızı 
O l acaktır, yer yüzünün yıldızı. 

İğnemizi sevip takdis edelim 
Bu dünyada bir ş~y olmak istersek 
Çahşmaktır bizi mes'ut edecek 
Bunun için yurdumuza gidelim. 
Saadet te zannetmeyin verilir 
İnkilipla ahoır bir şeydir .. 

SIRRI SANLI 

20 MAYIS 

Çinlilerde 
Terbiye 

Çindeki öğretmenler he· 
men geçmişi ve an'anayi öğ· 

retaıek!e meşğuldürler. On· 
!arda yenilik ve fikri hiç 

birşey yoktur; herşey geçmiş· 
ten gelmiştir ve öylece de
ğişmeden devam etmelidir. 

Çinliler eski Türklerden 
ne kapabildiler ve pek eski 

medeniyetlere aid ne öğre
nebildilerse aynen onu mu· 

hafaza etmektedirler. 

İsanın doğuşundan altıyüz 
yıl önce Çinde iki inkılapçı 

____ __..,~------~------~-----~••••••oo•••••~----~---------------------~ 
görüüdii: Sio· be, Gong·tse 
bunlardan birincisi hüriyet, 

Küllürpark ve 
cocuk bahcesi 
' ' Yazan: Kahramanlar Okulu öğretmeni Kemal Tunga 

Yılları ümid dolu gözlerle 
arkada bırakan Türk çocuk

ları, Türk yavruları (Atamı· 1 

rabı, manevi elemi şimdi da
ha yakından yurd içiaden 
içiyorlar. Kültürpark ve ço· 

z1n) kendilerine yaratacağı ı cuk bahçesi yapılırken bil · 
çocuk ruhuna çocuk sevgi· hassa yakınlığı itibarile oku-
sine, çocuk zevkine uyğun lumuz çocuklarının sevinçle-
babçeleri oyun yerlerini be· rini gözlerine bakan her in-
yinlerine, dimağlarina kuvvet san okumakla güçlük çek-

ve sağlamhk verecek bu yer- mezdi Küçük dimağlarile 
leri Cumhuriyetio kuru sula- vatanın her köşesi Atatür-
rından bekl.!mekte idi. Yıl· kün yaratbğı ve yaratacağı 
larca ecnebi diyarlarda resim eserlerle dolacağını kavramış 
lerioi görüp içini çeke çeke ve iman getirmişlerdi... 
seyreden küçük varlıklardan Sayın Uray Başkanımız. 
act sızan yavrularımız ızdı· Vücuda getirdiğiniz bu e· 

indi. 
Anne ile oğulun kucaklaş

ması ç'>k heyecanlı oldu. 
Bayan Emine, sevincinden 

ağlıyor, Ülkü annesinin elle
rioi doyasıya öpüyordu. 

w . ~ 
Her sabah keskin bir mo

tör gürültüsü ile uyanan İz· 
mirliler, meşhur uçman Ül

künün tayyaresinı alkışlıyor, 
onu candan selamlıyorlardı ... 

GÖNÜL EMRE 

serden dolayi size ne kadar 

teşekkür etsek, minoetdar• 
lığlmızı söylesek sevincimi
zin kuvvetini ifade edeme• 

yiz. Şüphesiz lzmire kazan· 
dırdığımz bu yüksek eser 
çocukların azami istifadele· 

rine matuftur. Fakat şu 
muhakkak ki biulerce gözü 
yaşlı yavrvlarımıza eserini· 
zia kapısı kapalı olduğu içi ı 
her b:ıba iki, üç çocuğuna 

her gün beşer kuruı verip 
lönderemedi"inden azab 

Kıskanacak
larmış ?! 

Altı yaşlarında olan Peri· 
hana bir dilim ekmek üzeri
ne reçel sürerek eline verdi-

ler, Perih:ın ekmeği aldı, 
eğildi, alt tarafına baktı, he
men annesine seslendi: 

- Anneciğim, dedi, neye 
ekmeğe reçt 1 sürdünüz? 

- Ft:na mı yavrum, ağzın 
tathlansın diye. 

- Eyi a.mma şimdi alt 
dişlerim üst dişlerimi kıs
kanacaklar. (Ekmeği geriye 

uzatarak:) Alınız bunu, ben 
bile, kimseye fenalık yapa· 

mam. Bu ekmeifo altına da 
reçel sürün de o zav~Uılar
da üzülmesin ve mahzun ol
masm!.. 

içeris\nde, çocuk ise görüp
te gidemediğinden azabı 

katmerleşmiş ümit ettiği şe

yi göremediğinden sevgısı 
bağrında düğümlenip kal
mıştır. 

Binlerce lira sarflle vücude 
getirdiğiniz bu eser dünyaca 
takdir edilmiş ve takdir edi-
lecektir. Bu yerin gayesi 
şüphesiz sarfedilen paranın 

çıkarılması ve şehrimize va· 
ridat menbaı olmakla bera· 
ber daha ziyade zamanımızın 
çocuklarmın istifadeleri mev~ 

terekki taraftarı idi; ihtiyar· 
lara karşı baş kaldırı} ordu. 

Öteki ise nksine olan eskiliği 
devam ettiriyordu. Halkı 

aileye, hükumete bağlamak 
fikrinde bulunuyordu. Bu 
terbiye ihtiyarlara pek uygun 
geldiği için Çinde çabuk kök 

saldı ve bugüne kadar da 

sürdii. Konfeçiyos mezhebine 
göre fazilet sahibi olmak, 

ancak hükumete; itaat ile 
kabildir. 

Çir.de en küçük 
bi1e okul vardı, ilk 

köyde 
tahsil 

pek yayılmıştır. Buralarda 

on ya~ından sonra erkek 
çocuklar okumağı ve barb 
yapmağı ve ayni zamanda 
gençlerin takib etmeğe mec· 

bur oldukları hareket tarz 

larını öğrenmek için okula 
giderlerdi. On üç yaşından 
itibaren de musiki ve şarkı 

öğrenirlerdi. Okuldaki tcı h· 
sil on dokuz yaşında biterdi. 

Kızlar ise evleninceye ka
dar analarının yanından ay· 

rılmazlar ve evde bir ev ida
resine lazım olan işler ve 
hizmet 1 ~rle uğı aşırlardı. O· 
kullarda tahsil ve .terbiye, 
eski gidişleri öğretmekten 

ibaret kaldığı için Çin ilerli
y.,memiş ve bugünkü ibtidai 
halinde kalmıştır. 

N. A. . ........................ .. 
zuubahs olarak düşünmüş ı ı 
ve vücude getirmişsinizdir. ı o o K T o R ı 
Binaenaleyh bu kıymetli ese- ı ı 
rinizin kapusunu yalnız ço J Salih Sonad J 
c~ldara parasız açarsanız ı Cild, Saç ve zührevi hasta· ı 
bıolerce .ana ve babanın sa~ 1 ı lıklar mütehassısı ı 
gı ve mmnettarhklarını bır ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
kat daha kazanmış olacak· ı Her gün öğleden sonra ı 



8. Mahmut 
Alman yaya giden ha vaga

ai clirektlrl bay Mahmut 
Berllnde tetkikatını ikmal 
ettifiaden yakında lzmire 
.taaecektir. 

Acı bir haber 
Zelzeleden yeniden 3 köv kimilen harap oldu 

Yavrularımı
zın Yardımı 

Ankara 20 (Huıusi) - Kırıehir ve Yozıat dahilinde sükünet buldu zannedilen yer sar
aıabları tekrar baılamııtır. 

24 Saat zarfında 18 defa ıiddetli bir sarsıntı olmuı ve üç köy kimilen harap olmaıtur. 
Sarsıntıların en ıiddetlisi 40 saniye devam etmiıtir. 

Defirmendere Nabiyesiain Felaketzedelerin imda.dına her zaman olduğu gibi hükumetimiz koımut ve lizımgelen 
K•re kiSyl ilk okul öğret· yardımlar yapılmııhı. 

:;r:~!;;n f~~~:t::::1~~~~ lngiliz - ltalyan ihtilafı Tehlikeye mi düşüvor? 
•etlerimiz için aralarında bet Londra 20 (Radyo) - ltalyauı Fransa tarafından Barselona esleha ve mllhimmat ver
lin oplamıılar ve parayı 1 mek suretiyle ademi mlidahale prensibini ihlal etmekte olduğunu bahane ederek General 
Kızıla7a teslim etmiılerdir. Franko lehinde yeni bir müdahalede bu unmasından korkulmaktadar. 

~..-. ltalyanın böyle bir hareketi lngiliz ltalyan itilaflarını tehlikeye dtııllrecektir. Lord Porton 
Misakimİ))j bu noktaya Kont Cianonun nazarı dikkatini celbetmiı olduğu ıöylenmektedir. 

Okulu Fransava Oltimatom Verilmemiş ••• 
Geçen gün yazdığımız veç-1 

bile Misakimilli okulunun 
laamiyetli ve yurtsever öi
reacileri zelzele feliketzede
le i için 60 lira toplıyarak 
ıehrimiz kızılay merkezine 
Yermiılerdi. Haber aldığımı
ıa g&re bu yavrular arala
rında rene ayni hayirli mak
utla bazı iç çamaşıra topla 
mata da karar vermiılerdir. 

Paris, 19 (A.A) - B. Daladiye matbuata beyanatta bulunarak Fransada neıredilmekte 
olan yanlıı haberlerin aleyhinde bolunmuı ve ıöyle demiıtir : 

Bazen ıu veya bu memle etin seferberlik yapmıı olduğu bazende Fraasanın bir oltima· 
tom aldığı haber veriliyor. Sazan da bize saçma bir takım kararlar muslihane maksadları-
mızla taban tabana zıt kararlar iınat olunuyor. 

B. Daladiye yanht hanlıt haber iıae ede31eriıı kanuuen tecziye edileceklerini beyan 
etmiıtir. 

----------- - -- oo'-••ao - ------------

Dünkü Bayram çok neşeli geçti 
- Baştarafı 1 incide - 1 lik ve hareket bayramı An· 

azametle heyetin ve balkın 1 karada büyük tezahürlerle 
önünden geçtiler silrekli ve tes'it edilmiştir. 

FecAI Bı•r Kaza coşkun alkışlar topladılar. Ulu şefimiz ve göz bebe-
Hususiyle kız lisesi, kız ıımıı Atatllrk yanlarında 

Çifliide Bay Mehmedin 
1edi yaıındaki kızı Adile 
ajıa açık bulunan ve içinde 
A bulunan kUçilk bir kuyu· 
,. d&ıerek boğulmuıtur. 
Tahkikat yapılıyor. 

Artık ve ter 

enstitilıil, kız öğretmen oku- değerli mısafirimiz general 
lu öğrencileri dikkat nazara- Mariç ile birlikte gençlik 
na çarpıyor, intizam ve mil· bayramında bulunmuılar ve 
kemmeliyetleri "Yaıa,, ses· geçit resmini seyir etmit· 
lerile a lkıılanıyor. lerdir. 

Arka11ndan erkek lisesi 
ve ticaret lisesinin glirbllı Ankara h:3lkı ve bGyllkle· 

rimiz merasimde haıır buluve gösteritli evladları, san· 
atlar okulu tam bir Tllrk nuyorlardı. 
askeri haımet ve vakarile Atatürklln tribonlara ge· 

-Baıtarafı birincide- &'eçiyor, heyecanlı bağrışma- liti çok heyecanla ve çok 
Jil9ıılii .. rilıcli. Mltearnzlar silahlı larla alkıı toplayorlar. Dığer dehıetli alkıılar arasında 

.W.ldanndaa taarruza uğra· orta okullar izcileride oldu. Bili iıtisna bütlin ulus 
,.. klyllller mukabele ede· ayrı, ayn ve devamlı abtkıılar bu bOyOk tefe olan içli b•ğ· 
cek vaziyette değillerdi. toplıyorlar ve tam bir intizam lıhklarını bir daha g&ster• 

Tekrar eden bu veziyetler içinde geçiyorlar, yaranın diler. 
kar111ında Yunan ve Yugos- vatan müdafilerini ve kahra· Gençler ve bntnn okul öğ-
lav azalarının 11tifa ettikleri manlarını biz de içimizden rencileri heyecanlarından tit· 
ılyleniyor. coıan fevkalade bir ıurur riyorlar ve bilyilk babalaranı 

Aliye mlldürü Hasan Ceb- ve iftiharla takdir ve tebrik iıtiyakla ve minnetle ıeyre· 
ba • • M 1 etmeği borç biliriz. diyorlar. "Y aıa, varol,, Bü-

renın yerane a iye müfet- Geçit resminden ıonra be-
tiflerinden Hanri Raci ve den haıeketleri baılıyor. Ön- yük atamız diye bağmyor-
tekailde sevkolunan Rasimin ce kız okulları talebelerin ve lardı. 
yerine Antakya Nafia mü- ıonra da erkek okulları ta- idmanlara baıladı. Kızları· 
hendiıi Keıisyanıa •ekileten lebeleri ln~ç usulli jimnaı- mızın hareketi Büyük Şefi 
tayin edildiklerini yazıyor. tik hareketlerini bliyllk bir memnun bırakb, ıonrs erkek 

lskeaderun ?.O (Huıusi) - düzen içinde batardık ana okullar öirencileri beden 
Fransız iatihbaratı zabitleri- baba ne öiretmenlerinin ve hareketlerine baıladılar. Ata· 
Din müdaheleleri devam edi- bütün seyircilerinin göğüsle- türk bu iki cinai ayrı, ayrı 
yor. istihbarat zabitleri köy· rini iftiharla kabarttılar ve tetkik ediyor ve bugünü 

gülsün, net' em iz artsın kal· 
bimiz ferahla dolsun. 

Geçid resmi çok mükem
mel oldu, yabancı ulusların 
elçileri ve sefaret erkinı ve 
misafirlerimiz Yugoslav ge· 
nerali ve maiyetinin takdir 
ve tebriklerini kazandılar 
Şenliklerde elli bine yakın 
seyirci vardı. ---oo---
Lord Ha lif aks 

Ne Diyor? 
Londr•, 19 (A.A) - Lord· 

lar ka111ara11 dlln akıam a· 
mele fırkasından Lord Snell 
tarafından verilmit olan ve 
bükftmetin harici siyasetini 
tevbih eden takriri reddet• 
mittir. 

LordJar kamarası muha
f azakirlardan Lord Borke 
tarafından verilen ve hükfı
metin siyasetini tasvib eden 
takriri kabul etmiıtir. 

Lord Halifaks lngiliz-ltal
yan itilifını mlldafaa etmiı 
ve bu itilafın harp tehlike· 
Jerini azaltmıt oldutunn söy
lemittir. 

Bir Vauur 
Battı 

Kırşehir ve Yozgad felaketze-
deleri yardım listesi 

Burla biraderler mlle11eseai memurlara 
Sükrll Cevahirci 

Lira Kr. 
20 
10 

Etibba odaaı va1ıtasile toplanıp ıekreter Bay 
Mustafa GeaçılUgen elile. 47 50 

c::::il ------- ----

Otomobil 
Kazaları 
Hakkında 
Ankara 19 ( Hususi ) -

MabaJJi belediye Amirlerinin 
mıntakalarındaki seyrllsefer 
iılerioi benimsememeleri yll
zlloden ıırf para kazanmak 
gayeıile töförlerin belediye 
nizamlarına riayet etmeyerek 
idare ettikleri otomobillerine 
normalden fazla yolcu almak 
ve tehir dıtındaki yerlerde 
silratlerini artırmak suretiyle 
çok zaman bir çok vatan• 
daşların bay11hna mal olan 
mlle11if vakalara ıebep ol
dukları göriUmllıtOr. 

iç Bakanhk bu hususaa 
önlenmesi içın sıkı tedbirler 
alınmasını işe liyik olduğu 
ehemmiyetin verilmeıini ve 
alikahların dıkkat nazarla
rının çekilmesini Valiliklere 
bildirmif tir. . 

Yeni Pul 
Levhaları . 

Maliye Vekileti, ıimdiye 
kadar "her nevi damga pu
lu" ibaresini havi levhaların 
daima bozulduğunu gibönün
de tutarak pirinçten yeni 
levhalar yaptırmııtar. 125 
kuruıa satılacak olan ba 
levhalarda yalnız damga pu • 
la ibaresi yazılıdır. 

Pul ruhsatnamesi olan ba
yiler bu levhalardan alarek 
dlikkinlarının llzerine aıa· 
caklardır. 
-- •• , i d -· 

Takdire Deier 
Bir Hamiyet Ve 
Kültürseverlik 

950 Lira kıymetli muhte• 
lif mevzu ve lisanlarda 678 
cilt kitabı llltfen klltlpba· 
nemize teberru etmiı olaa 
lzmir avukatlarından Bay 
Şevki Bedri refikan Bayaa 
Saniha Şevki Bedrinin mis• 
t~sna hamiyet ve kllltllrsı· 
verlığiai takdirle karıaladı· 
ğımızı ıazdenizin bir k6ıe· 
sinde yazılmasını rica ederiz. 

Milli Kllttiphane Mtldtlrl 
c. s. 

Halkın Sesi - Biz de bu 
hamiyetli ve kült iir1ever ba
yanı milli klltllphaaemize 
yaptığı bu çok deierli Ye 
her zaman minnet ve ı&k· 
ranla anılacak teberruuadea 
dolayi tebrik etmeği ulunl 
bir ödev saydık.I 

Bir tamim 
Baıı okullarda direktörle

r in öğretmenler aleyhinde 
haksız yere rapor verdikleri 
kiiltür bakanlıiınca anlatıl· 
dığıadaa bu hususta bakaa
hiın aldığı kararlar bir ta· 
mimle villyetlere bildiril· 
mittir. -----· 

Sahil Park 
Gazinosu 

Mubteıem bir uı heyeti 
tarafından her akpm Bahri· 
baba Sahil Park ıadaosn· 
da &stad bay hanende Mu· 
tala Çatlar. nstad lderaet 

Y • c·ıd E • bay Ş&kr& Tonar, Banco 
eDI 1 VI bay Ali, muianniye bayaa 

iki Çeımelik caddeaı latiklll Nazire, bayaa Hilınllye, ba· 
okuln kartı11nda her çeıid yan Silzan ve Sahil Park 
cıld itleri, harita bezlemek ıaıinosunun ıeı yddııı ba· 
bezli zarf, para zarflara, nota yan Mellh.L Tatbıeıia pr· 
dosyaları yapıhr. lular1nı dinlemek için mllt· 

Reımi ve hususi mlie11e· lika Sahil Park gaziaoıaaa 
seler ile bankalara aid zarif gidiniz meırubat acaıdar. 
cild itlerini temiz ve seri Bayan Mualli pek yakıa• 
olarak deruhte ederiz. da ıehrimiz Sahil Parkta. 

ı tooooooaoao~aaaaaaaaaaa•ı 

Taksitle · 
lere &"İderek balkı tehdit gene bir çok alkışlar top· gençliğe bağııladığı ve bu 
d •- b b ladılar. hale getirdig"i i .. in gururla Londra, 19 (Rıdyo) - il- Her Marka: 1 ere" u son ir imtihan· y bas Kokas adındaki Yunan G f 

dar ba imtihanının sonunda y aıaaın gençlik, yaşasın yavrularını seyrediyordu. At- ramo on, 
De olacağını göreceksiniz bu· Türk ulusu ve onun yaratı- letleıimizin ve izcilerimiz ol· vaputu, Atlantikte fırtınaya 
ralan Fransanındır. Aklınızı cı11 ulu ander Atatürk. ğunluklarını ve istediği hale tutularak batmııtır. Vapurun Bisiklet, 
ba 1 An karadaki. tt' zahu-rat aeldig" ni görmekle memnun mürettebabndaa yanlız iki 

ıınııa top ayınız ıonunuz •ld k 1 d k kişi kurtulabilmiıtir. M t •ki t 
felikettir. Demiıtir. ı Ankar• (Hususi)- Genç· o u ları yliz erin e i tatlı 0 OrSI e 

tebessllmden anlaıdıyordu. lohisar)arın ve Admiral radyoları 
1C**:Jt*t~*~:*****~*~~Jt Bllyük Ata ıen, nekadar 

i ~ Sermavesl• 
1 

M. Alim Şenocak Kemaraltı cad: Emirler .. arı111 karı111ada 

Elh T lef güler ve memnun olursan, .,. 

am ra e
2573

on : bllıtla Türk ulaıuda okadar Numara 61 Telefon No. 4079 

: HVIDlr ve bahtiyar oJur. 30 Milvon •*********~***~'*"~~~· 
,. Hemen Ulu Tanrı seni baıı- lstanbul, 19 (Hususi) = TA y y l RE sınaması TE\~f PN 

~·---· _ı_daresinee Milli Kütüpane Sinemasa \ıt mızdan bir sanıye ayırmasın inhisarlar idaresinin mille- tC 
BUGO~ Gayet nefiı 2 fı&m birden )t ve dada birçok yıllar batimız davil sermayesi 30 milyon il· t( BUGON dünyanın tekdirini kazanae 2 film birdea u 1 - Büvük Aşk ~ da ı&rmekle yDzDmllz daima .. raya çıkarılmıflır. ~ 1 - Sa'ıldet Gecesi 

ıs Fransız sözlü .. bllyllk atk filmi ~ Hükômetimiz Hatav tazvikini u Cbarleı Bayer, J•• Artbur torafıadaa temıil eılilmiıtir 

; Macaralar ~ralı 1 Yakından TakiP Edivor ; 2 -YoşıyAR~ . 
4C ( BUFF ALO BiL ) IJ ls tanbul, 19 {Hususi) - Halayda mUstemlekecilerin tah· il Sevenlerın ve sevılenlerın romauı = Tlıkçe sözlü: Garry Coopre • Madelein Carroil rikitı devam etmekte olan meuft hareketleri Ankarada çok tC Ayrıca: Paramunt jurnal 

i
lllveten: Baıbakanımız Celil Bayana Yunaniıtanı ziyareti~ acı intibalar uyandırmaktadır. tC Seauslu: Yoıivara 3,10 ve 7 de Saadet g .:ce-ıi-S--9-cta-

Fiatlar: Birınci 30 BaJkon 40 Huıusi 50 tt Hllkümet, bltlla tedbirlerini ittihaz etmit o'up çok has· tC FıATLAR: 30 - 40 - 50 
~~~~~~:W:~~~:r:~ı~~:W: ~~~X ıas bir aliğa ile hidiselerin inkitafını takp etmektedir. •c~~~~ 4C~~~~~~~ı~~~~~~ 
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