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Hat ayda cebir, şiddet ve tazyik devam ediyor 
KISA VE AÇIK 

Hayırlı iş Buna Derler 
Hükômetçilerin mukavemeti :Hatavda cebir, şiddet, tazyik 

Ankaradan ahnıp gazetelere büyük bir sevinçle geçirilen 
fU hayırlı haberi bir kere daha gözden geçirelim : 

F an ocuları uzaklaştırdı devam ediyor 
Antakya (Hususi) - An suçlarından dolayı bir kaç ~~~~~~~~~~-oo 

ispanyada kan gövdeyi bulurken rı demi 
dahale koınisyonu topJar.dı 

n1 u- takya ve İskenderunda itti- mubakemesinin ıukütuna da 
hatçıla r intihapta istedikle· karar verilmiştir. "Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen son bir 

kanunla memleket dahilinde imal veya ecnebi memleket
lerden ithal olunan ispençiyari ve tıbbi müstahzarlardan 
•atış fiati 25 kuruş kadar olanları istihlak vergisinden muaf 
lQtulmuştu. Hükumet bayat pahalılığı mücadelesini nazarı 
dikkate alarak yukarıda adı geçen mü!ltahzarlardan kıymeti 
25 kuruştan fazla olanlarından dahi istihlak vergisi alınma
lllasını kararlaştırmıştır. 

Buna dair hazı rlanan kanun Jayihası Meclise verilmiştir.,, 
Bu güzel haber halkımızın refah, sağlık ve saadetini ken· 

dine bir saadet yapab.ilen bayır sever insanlara bü)'ük bir 
nefes aldırmış, onları suosuz bir sevinç ve neş'eye boğmuş
tur. Kark lira maaş alan veyabud onuda kezanamıyan aile 
teflerinin bir yavrusu ve yahud her hangi bir uzvi önem
lice bir hastalığa tutulduğu zaman doktor ve ilaç paraları
nın çokluğundan o ailenin nasıl per iş n ve ümid kırıcı bir 
bale düştük it rilli bil mi yen yoktur. 

Muh abir !iÖyleucnleri 
şekilde nakletmektedir. 

rine rc.y verdirtmek için ce-
birle, şiddetle, olmazsa fa ·a ı 

kuvvetile adam toplamağa 

devam etmektedirler. 
lttibı>dı anasır cemiyetinin 

de mahiyeti artık tamamile 
anlaşılmış bulunuyor. Bu ce
miyet Şamdaki vatani parti
sioio Anta1<yadaki bir şube
sinden başka bir şey değildi. 

S am hükumeti Hatay pro · 
pagand .:ısını idare için bu 
ceaıiyete on bin altın tabsi 
da t vermiştir. 

Hatayda ber gece bir köy 
buılınak tn v .: Türk mallan 
kaçı ıl ı:rıakta, sahipleri öldü· 
rüfmekte, tazyik edilmek· 
tedir. 

Şakilerden meşhur Koço 
şu ittibatçilere bütün gayretile 

yardım etmektedir bu se· 
bebledir ki Koçonun eski 

---...•rı.---

Sef irimizle 
Görüştü 

Paris 31 (Radya) Ha· 
riciye Naztrı B. Bonkur bu 
sabah Türkiye sefiri 8. Suat 
Davaı'ı kabul ederek uzun 
müddetlgörüşmüştür. 

0Hun için bu kararı bütün kalbimizle alkışlıyoruz. Küçük 
bir nezleyi, geçici bir öksürüğü t , davi için ilaç parası bu
lamayıp da ciğerlerini harabeden bir çocuğu, bir vatandaşı 
ümidsiz bir bale geldikten sonra verem hastahaneleri veya 
çocuk esirgeme cemiyetferile kurtarmağa çalışmaktansa 
vaktile onları mümkün olduğu kadar ucuz ilaçlarla iyi et
meğe gayret etmek daha iyi, daha insanca bir hareket ol
maz mı? 

SIRRI SANLI 

Paris (Radyo) - lspanyol 
bükümetçilerini Başvekili mös
y6 Negrin Havas ajansının 

~Borcelou'daki muhabirine 
la~ağıdaki beyanatta bulun· 
muştur. 

Fretko ordusunun taarru· 
zu devam ediyor fakat hü 
humet kuvvetlerinin ciddi 
mukavemeti karşısında taar
ruz duraklamış değilse de 
yavaşladığı muhakkaktır. Mü· 

Okul Sesi 
Patrik M·ron. 
gene başvekil 

Kimler Savlav yeni Rumen 
Oldu Kabinesi 

Ankara, 31 (A.A) : - An-
ka.ra saylavı Rasim Aktar 
Manisa saylavı Sabri Toprak 
Sinob Saylavı Dr. Galib us
tünün ölümleri ve Bolu say· 
)avı Cemal Hlisnü Taray'in 
istifası üzerine boşalan An-
kara aaylavlagına iş bankası 
Genel direktöru Muammer 
Eriş Manisa saylavlığma ik-

dafaa kunetleri gittikçe top· 
lanıyor v,e düşman çok daha 
ciddi mukavemetlerle kar· 
şılaıarnk hücumlarını kes· 
mektedirler. 

Hava ordumuza mensuplOO 
tayyare Franko ordusunu 
diinkü güo mütemadiyen 
bombardltllan etmiştir. 

Başvekil zannedildiği gibi 

~ Sonu 4üncüde -
tisad vekaleti müsteşarı Fa- :1111111ııı111111111111111111H1111111111111111111111 

ik ~urtoğlu Sinop saylavh- ~_beJedİyemİzİD~=-
ğına lzmir üzilm kurumu di· 
rektoru lsmail Hakkı Vcral ~ Takdire şayan ka- ~ 

Bükreş 31 (Radyo)-İstifa ve Bolu saylavJığına Kasta- § ra rları § 
eden patrik B. Miron Kria· moni eski kamutanı emekli : Şimdiye kadar yaptığı- ~ 

Albay Osman Köktürk Par· - · d'kk -tea yeni kabineyi teşkile - § mız neşrıyatı ı at na- E 
ti Genbaşkurunca parti nam- KRAL K RO - 1 b l d' h · llluvaffak olmuştur. B. Tata- A L : zarına e an e e ıye eyeh 
zedi olarak onaylanmı~hrdır. = d- t J k b Jk -resko yeni kabineye dahil Paris (Radyo) - Yeni ka· : un op anara a ımız n = 
Sayın seçicilere bildirir ve - f h ı -

degvildir. Ve B. Komen, tah- binenin teşkili vazifesi eski : men aatına ayatı ucuz at- : 
ilin ederim. ~ mak için ekmek fiyatların- ~ 

tnin edildiği gibi hariciye C.H.P. Genel Başkan vekili sefirlerden Bay Commen'e = d b' k .1• = 
nazırı olmuştur. Dün akşam C. Bayar verilmiştir. Mumaileyh arka- : a ır uruş tenıı at yap : 

I• • V daşlarile istişareye başlamış- § mayı, kışın satılamayıp de- § 
ıaat 20,30da patrik Miron ktısat ekili. tır. § polarda kalmış olan kö· § 
kristea yeni nazırları kırala - - 1 • •• k tt -

V• G• • Verilen habere göre Rumen § mur erao uç uruşa sa •: § 
takdim etmiş ve kısa bir IV8D8V8 ıttı Harici siyasetinde bir E rılma~ı ,.ve ~aha.rın gelmesı ~ 
hitabe ile, yeni kabinenin Istanbul, 1 {Hususi)_ Ik- değişiklik olmıyacaLhr. Son § dolayısıle sutlerın bollandı- § 
ıiyasi bir maksat takip et- tisad Vekili Şakir Kescbir, zamanlardaki gibi gene Kral E ğı ve bu su.retle tere yağ E 
tnekten ziyade yeni Anaya- tedavide bulunan kızını gör- harici siyaseti kendi prog- E larının yetmış beş kuruştan E 
•anın tatbikine nezaret ede- mek üzere bugün Viyanaya ramı idaresinde idareye de- E fazlaya sattmlmaması ve § 
ceğini söylemiştir. hareket etmişttir. vam edecektir. § mezbeha ücretlerioin yüz § 
~-~~~~!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!""~~!!!!!!!!~~~~~~~~~ § paraya indirilerek et fi- § 

Bugün çıkacağını yazdığı
mız "Okul Sesi,, dergisinin 
çıkmaaını bir çok değerli 
öğretmenlerimizle okul oku
yucularımızın çok yerinde 
bulunduğu bir hatırlatma
Jarile önümüzdeki yılık ilk 
teşrin ayına bıraktık. "Hal-

•• 
Kavser 
Ağır hasta 

-
Paris 31 (Radyo) - Peti 

Pariziyen gözdesinin yazdı· 
ğına gö•e sabık Kayser ikin
ci Vilhelm, vahim bir has
talıktan muztarip bulunuyor. 
Kayserin sıhhati tehlikede
dir. 

kın Sesi" nin çocuk aayfa· 
sına kıymetli yazılarile pek 
çok yardım eden bu nazik 
arkadaşların bu tavıiyelerini 
çok haklı bulduk. Onlar di
yor ki : iki aya kadar dera• 
Jer kesilip okullar kapana-
cağından bir çok 6ıverea• 

liklerle tutturacağınızdaa Ye 
ıevdireceğioizden emin oJda· 
ğomuz ve lzmirc çok gerekli 
olan böyle bir derginin ve 
Kültür hareketinin iki •J 
sonra fasılaye uğramaıı doi· 
ru olmıyacaktır. Halbuki ba· 
nu gelecek yal baılanğıcıa· 
dan itib.ı ren çıkarmağa ko• 
yulursanız dokuz ay gibi bir 
mücJ.def içinde hem dergi 
sağlam bir temel atar Ye 
hem de dokuz ay kadar bir 
vakit zarfında ona ahıa11 
okurlarda tatil zamanlarında 
da onu bırakmamağa heve• 
edebilirler. Bununla beraber 
biz, bu Kültürel kımıldama71 
boş bırakmamak için Halkın 
Sesindeki çocuk sayfasına 
daha çok önem verecek ve 
çocuklarımızın zihinlerini 
açacak neıeli ve faydala ya• 
zılardan başka mukafatb bil
mece ve bulmacaları da ço· 
ğaltac&ğız. 

.mı::~----

1{1TER GUL iSTER AGLA E yatlarında on kuruş kadar E 
l) 1 E bir indirme yapılacağı, ve E .. ••---

A §bu yıl fuarın daha ziyade§ Tayyare listeleri hakkında 
HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

İÇTİMAI YARALARDAN E rağbet görmesi ve lzmir E 
t E balkınan eğlenmesi ve hava E bir dilek - ğnesiz arı gibi vızlayıp duran bazı bayanlar vardır, etliyi, sütlüyü bahane eder, sivrisi-

neğin kanadından hiyle sezer, bio bir çeşit dırıltı vautaları bulur, çıkarır, kocasını iz'aç E alması içio duhuliye parası ~ Bir okuyucumuzdan aldığımız mektupta: 
• eder. Böyle yuvalarda ne tat katar, ne de tuz. Üç günlük ömür, incir çekirdeği doldurmı- ! alınmamasına karar ver- § .. "Her vakit devamlı bilet aldıkları bir kiıeden geçen giia 

E mişlerdir. Belediyemizi teb- ~ liste istemişler, bayi bir kuruş mukabilinde, yani para ile 
yan dedikodularla zehirlenir. Saatler, gü.nler, haftalar, aylar ve seneler havaya savrulur. :_ rik ederiz. -_: liste vermiştir .• Okuyucumuz diyor ki • : u listeler paraıız 
Bir gün gelir iş işten geçmi7 bulunur amma işte o vakıt pişmanhk fayda vermez. Geçen 
gün ici dücen bir :.rat, hukuk mahkemesine gitmiş, bir saat kadar samiin sıralarında otur- E ~lazot Parasızdır § dağıtılmak lazımdır, para ile satılmaz, bu hal doğru olmaıa 

"' "' : - gerektir. Lütfen bu dileğimizin "Halkın Sesi • Hakkın Sesi" 
muc, bize •u- sözleı ı· hayretle so-yledı' ·. . - N' h ft d •t'b = 

v v : ısan a asın an 1 1 a- = ıütününa yazılarak tayyare cemiyetinin dikkat nazarını çek-
- Azizim o ne bal? Bir saat içinde önceden tahkikatı ve tetkikatı sona erdı'rı'len bo· - ı · d K k = i ren zmır e •e arşıya a· : menizi yalvarırım.,, 

... ıanma davalarını dinledim. Bir saat içinde beş on çifte ayrılma kararı verildiğini hayretle § da sivrisinek ve sıtma mü- E Halkın Sesi: 

gördüm. ~ cadelesine girişileceği ve E Bizim öğrendiğimize nazaran: bir çok bayiler, müıterile-
Ey aziz okuyucu, bu hallere ne dersiniz? insanlar mesut bir yuva kurmak iç'n birleşir· § her eve meccanen haftada § rine listeleri parasız verdikleri gibi hariçten istiyenlere de 

ler. Mademki geçiaemiyecektiniz, niyf! bu işe giriştiniz de hakimleri meşgul ettiniz? De- E ikişer kilo mazot verilece- E para verdikleri halde "Ne parası?,, diyerek meccanen liste 
mekten başka ne söylenebilir. Böyle düşüncesizliklere sen de ey okuyucu: E ği ve evlerin baştan aşağı E dağıtmaktadırlar. Böyleleri varsa men edilmelidir. 

iSTER Gu .. L ISTED AGLA § dezenfekte edileceği mem· E n i nunivetıe haber alanmıştır. E 
!!N!!!lll--.... .._ 1>n1ıy11111111111111111111 11 1111111111:: ,. . . 



il 

o 

C! 

1 

Sahife 2 1 Halkın Seıl ) 1 NiSAN 

Çocuk Saylamıza ilave 
e::i'l~~i22!~~3'=:m:&l!i:iti:l:l.i:illllll2!!ı'!l!mı;;ı'Z:a:::C!:::S::!!!i:.E:~!"ie.ı:~~~~~ 

Osmanlı Medeniyeti Fransız devriminin :ÇOCUK HASTALIKLARI: 

Devlet sınırları günden 
güne büyüdükçe yönetim ör

kaptanı Karamürseldir. Kara· 
mürselden sonra RumeJiya ka· 
sına ilk önce geçen Şehzade 
Süleyman Paşa. gelir. Süley
man Paşa Çanakkale taraf
larında yaptırdığa sallarla 
bir gece Gelibo[uya geçmiş 
ve oralarda bulduğu bir ba
lıkçı Rumu para ile kandı· 
rarak kalenin kapılarını öğ· 
renmiş önce orayı ve sonra 
da ta Edirneye kadar olan 
bütün toprakJarı almışhr. 

SOnU Kabakulak ve 
güdü ilerliyordu. 

Birinci Padişah Osman 
baş ağalarını topladı, bir 
kurultay yaph, aJınan yer· 
leri ve geniş[iyen ülkeyi yo
luna koymak ve idaresini 
kolaylaşhrmak için vilayet
lere, sancaklara, ayırdı. Top
rakları da ikiye ayırdılar. 
Timar ve has. Beşyüz köyü 
<>lan bir sancağın iki üç köyü, 
gelişine göre ikişer, üçer 90 
timara ayırdılar ve askerlere 
verdiler. Beşyüzden artakalan 
köylere "Has,, adını verdi-

Ulusu zulüm altında ezmek istiyen kralın 
başı koparıldı, bu kanlı devrimin 

bütün dün)rava verdiei ders 
Parisin doğusunda Bastil Paristen uzaklaşmasına emir 1 mışb, kralın düşmanlarla 

adında bir kale vardı, bu ka- verdiğini söyledi, oysam ki uyuştuğu söylenmeğe ve ya· 
lenin zindanlarında siyasal halkın gözü kızmıştı, sokak- yılmağa başladı. 
suçlular hapıedilmişti. Basti\ larda bölükler taburlar teş- 28 Temmuz 792 de Prusya 
kalesi Paris amelesinin otur- kil ediyorlar, hepsi silaha baş kumandanı Dük Dopran-

Yeniçerilerin Kalkması 
\'e Osmanh l\ıledeniyeti 

Nereden Alındı ? 

duğu Senantvan mahallesine sarılıyordu. Önceleri Ameri- sakın bildirdiği parise geldi, 
bakimdi. Halk çoluk çocu- kanın ergenlik savaşı için bu adam, Fransa kırahna, 
ğunun çiğnendiğini görünce lngiliz.lere karşı savaş açan emniyet ve özgenliğini geri-

ler. BunJar, Padişah oğulla- Devşirme usulü sonradan 
intikam, intikam diye bağıra- Fafayt Adında yurdsever bir ye vermek için geldiğini ve 

rmı, yanı Şehzadelere, Ve- kaldırılmıştır, en son Yeni 
rak bu kaleye hücum etti, adamı kendilerine komutan hemen kırallarına uymalarını, 

.zirlere, [beyler) beylerine ve çerilerin İkinci Mahmud za· 
depolara saldudılar, bir çok yaptılar; Lafayt halkın gö- aksi takdirde Üzerlerine yü-

baş ağalara ayardılar. Bun- d k"'k"' k t 
tüfek ve top aldılar. Kale ğüslerine taktığı mavi kırmızı rüyeceğini bildirdi. Prislileri 

manın PL o u azınmış ır. 

Jardan arta.:ılarada Padişah Enderunnu hümayun adile lar, beş saat sürdü 
muhafizlerinio üzerine ahldı- kordelelerin yanına bir de bu bildirik ve bu sözler da· 

çiftlikleri dediler. bir okul açıldı, devlete, her Halktan yüz kişi ö ldü, fa. 
Savaşlarda kahramanlık ve şubeye buradan değerli kat bir tane muhafız da kal· 

yararlık gösterenlere timar- adamlar yetiştirildi. Kıyafet· madı. Siyasal suçlular kur· 
lar mükafat verilı'rdi. Timar- t ld k 1 b' l'k l " ler icad edildi. Esnaf, asker, u u, as ere ır ı o uu. 
)ardaki toprakların ayrı,~ ay- halk, beyler, bük fımet adam. Lfıi bunu duyunca çok ko rk-
r& sahipleri vardı, onlar tar· tu E t · ~.. M'IJ t Mec)ı' ları ayrı ayrı elbiseler gey · · 1 esı guo ı e · 
lalarını, bağlarım bahçelerini, di. Osmanlı Türkleri Selçuk sine gi tti, yabancı askerlerin 
işlerler, ürünlerini alırlar, ya- k ~~-

d b. . b medeniyetini örne t uttular, '-a tabaklık~ yanı' derı'c'ılı'k, hnız on • irini tımar aşına K 

getirilen generallere veyahut sonraları Bizans medeniyeti halıcılık, evlerdeki el tezgah· 

k 1 1 d E karıştı. Müslüman medeniyeti larında dokunan ı'peklı' , ı'plik omutan ara verir er i. ğer S O 
b• k . b girdi. "!i u halde smaoh me- ve yu··n kumaşlar çok gü-
ır savaş çı arsa tımar aş- k B 

1 k d" ki d · deni yeti Selçu., i:ıans ve zeJdir. 
an en ı topra arın a ça· Müslüman medeniyetlerinin 
lışan halktan asker toplarlar, Şenlik günlerinde san'at 

karışmasından doğmuş oldu. 
onları silihlanduırlar, yiye· Önceleri medeniyd, askerlik, adamlan yaptıkları marifet-
cek ve içeceklerini Üzerleri- lerı' h 0 lkın ve padı'şahların yapıcılık ile başlamış yurdun .. 
ne alırlar, orduya katılırlar, her köşesinde güzel camiler, önünden geçirirler ve herke· 
düJ:manlarla ,..arpışırlar, ken· se go'"sterı'rJ .. pdı" 7 r medreseler, hanlar, çarşılar, "' 4 

• 

dileri de bacılarında kuman- Abd-ıh 't d · k d 
Y çeşmeler yapılmıştır. u amı evrıne a ar 

da ederlerdi. T k d b' b Medreselerde arapçadan ür ler Avrupa an ıç ir 
Devletin geliri, hristyan h · 

b tut da hesaba, hendeseye, şey almazlar ve bütün i h-
ey ve tekfurlerınden alınan 

k hekimligw e kadar okunurdu, yaçlarını kendileri hazırlar-
esimli vergilerle, padişahın 

bunların her biri iırin özel lardı. ikinci Abdülhamit za-
çiftliklerindeo alınan onda T 

medreseler vardı. Hele hesap manında Avrupa mallan yur-
birlerden · ve sava•larda ele k h Ik 

Y ve astronomi çok ilerledi. dumuza so uldu, a önce· 
geçen mal ve paranın beşte d kl d Ordudaki silahları yapan en aya an ı. 
birinden, gümrük ve tuzdan B ı k k · t d' fabrikalar açddı. Fatihin dök- un arı so mama ıs e ı 
alanan paralardan ibaretti. · d K · ı ı 

türdüğü toplar kadar büyük ıse e apıtü asyon ar ve 
Padişahın sandığında topla- A il · · ı top o vakı te kadar görül- vrupa ma erıoın ucuz uğu 
nan bu paralardan cami, l ı b f 

memişti. Havan topunu, Hum- ve daha güze oması u e-
medrese, köprü, han ve ha· d 

ba rayı Türkler icat etti. laketin ödüne geçeme i, 
mam yapdırdı. ö d 

Gedik Ahmet paşanın ltal- yerli mallarımız s n ü, aa-
OsmanJıların ilk ı k ld A yada otrant'ı aldiğı vakit nat anmız yo o u . vru-

gemiciliğ İ orada yaptndığı istibkam palılar bu yüzden bizi zayif-
Birinci p1 dişab Osman sonra Avrupalılarca örnek letmeği düşündüler. Sömür~ 

devrinde marmara denizi olarak alınmıştır. Çini sanatı, gecilik siyaseti ile birlik ola-
üzeriade ancak birkaç mil sedef ve oyma işleri, süslü rak bu okonomi savaşını aç·· 
uıakta Mudanya körfezinin ve yaldızla kitap ciltlemek, tılar. Cumbu.iyet ve Yüce 
karşısında. (Kalolimni) ada- mermerler üzerine çiçekler Önderimiz erkinlik savaşında 
sına kara Ali adında bir ko· ve oymalar yapmak, kadın- olduğu gibi bunda da Avru-
.mutanımız yanına aldığı as· ların el işleri, çok ileri git palıları alt etmek ve tekrar 
kerlerle kayıklara binmiş ve miştir. Bugün Bursadaki ye- Türk ulusunu yükseltmek 
adaya ansızın çıkmıştır. Bu şil cami çinilerinin dünyaca için ekonomi hayatını diriltti, 
Kara AH, büyük kahraman- şöhreti vardır. şimdi gene fabrikalar kurul· 
larımızdan Aygut Alpıo oğ· Eski çevreler, peşkirler, du, yerli mallar sürülmeğe 
ludur. Bundan başka o çağ· bavlular, bohçalar, uçku uç- başladı, bununla beraber 
larda ün kazanmış Karamür· lan bugün Avrupada binler- saadet ve genlik güneşimiz 
sel adındaki bir komutanı- ce lira verilerek ahnmakta· doğdu, varolsua Cumhuriye-
mu: hafif bir donanma yap- du. Eski cami, saray ve ev timiz, bin yaşasın Ulu Şefi-
tırmış ve bu filonun baş ko- kapılarının oymaları, bunla· tniz Atatürk. 
mutanı olarak Marmarada rın üstündeki kıpı tokmak- H. T. 
Kiyusle ve sonraları Emir Ali lan. mandallar, kilitler pek Gelecek Cuma çocuk nus· 
• İmralı adını alan Kalolimni san'atlıdır. Anlaşıhyor ki de- hamızda eski mahkemelerden, 
adasını zaptetmiştir. mircilik, bakırcılık ta pek kanunlardan, Padişahlann 
Şu halde Osmanlıların ilk ileri gitmiştir. Bunlardan baş- ahlakından bahsedeceğiz. 

·--------------- ** lt:k:*~:Jt:A::*1t*:A:**$1'.*:i:!A. 

beyaz kordela koydu, bu su· ha ziyade kızdırdı. Cumhu-
r etle Fransız bayrağı mey- riyetçiler hemen silaha sarıl· 
dana çıkh. dılar, sınırlara koştular. Bir 

Bundan sonra Fransanın böiüği.i de belediyelerden baş 
her köşesinde milli asker ter- kanları koğdular, Komun na-
tip edildi. Köylüler, asılza· mile heyetler kurdular, sara· 
delerin şatolarına hücum ve yı koruyan komutanı öldür· 
yağma "'ettiler ve yakblar. düler. Senmartel ve Antvan 

Miller meclisi derebeylik mahallelerinden iki alay çıktı. 
zamanından kalma bütün hak Saraya gittiler sarayı ko · 

VP. imtiyazları ortadan kal
dırdı, bütün köylüleri toprak 
sahibi yaph, bir de ana ya· 
sası yapb. ..Hukuku beşer,, 
adında bir bildirik çıkardı, 
bundd. şu temel noktalar 
vardı: 

Her sosyal cemiyetin ereği 
tabii ve değişmiyen insaom 
haklaıım saklar. Bu ha ı! lar; 

özg·enlik, mal ve mülküne 
sahip olmak, emniyet, kim
senin sıkıştırılmaması ve 
kimseye fenalık yapılmaması 
ve haksızhk yapanlara karşı 
dayanılması idi. 

Papazların maaş alan me· 
morlardan ayrılığı kalmaması 
ve hep yurddaşların kanun 
önunde bir olması kararlaş· 

tırıldı. Bundan sonrada Kral
lığın kaldırılması ortaya dö· 
küldü, yerine Cumhuriyet 
koqulması istendi. 

Kral bunları duyu!l-
ca bir gece saraydan baz ı 

ndamlarile kaçtı, doğu sını· 
r1Da gitti. 

Yolda kendisini tanıyan
lar bulundu. Varen kasaba· 
sında önü çevrildi ve tutu· 
larak Parise getirildi. Genç· 
le1 den toplanma bir parti 
vardı, en ziyade bunlar cüm· 
huriyeti istiyordu. İşçilerin 
hepsi kral ve kraliçenin düş· 
manı idi, bunlar mahalleler· 
den toplanıyor, nut11klar söy
lüyor, kral ve kraliçenin 
bapsini istiyorJard1. Başlarına 
özgenlik işareti olarak kır· 
mızı takke giymişlerdi, bun
lara külot denilirdi. Bu sı

ralarda A~usturya ve Al
manya orduları smara dayan-

• 

ruyan Isviçre askerlerid alt 
ettiler, 16 ıncı Loi karısile 
millet medisioe sığındı, Pa
risliler saraya girdiler, sonra 
Kralı istediler, onu, Tampıl 
kalesi~e hapsettiler. Sarayda 
bir demir dolap içinde Kra· 
lın düşmanlarla gizli haber· 
leştiğine ilişik mektuplar bul· 
dular, Kralı mahkemeye ver· 
diler, Kralm suçu anlaşıldı. 

Kaf as mı "giy o tio,, denilen, 
bir makine ile kestiler. 

Danon adında yurd ve 
ulus aeven bir marangoz iş 

- Arkası 4 üncüde -

YILDIZ 
KADIN DIKİŞLERİ, 
ŞAPl(ALARI 

ATELYESİ 
Son moda zarif ve tababetin 
tuzum gösterdiği sıhh1 korsalar 

M. ETIMAN ve 
SAİME ÖZGÖREN 

11 Paris dikiş akademisi ,,t. den 
Diplomah 

Hükumet Caddesi Şamlı 
(Üçüncü Beyler) sokağı 

No. 28 
TELEFON: 2535 

(D. 15-1) 
~ ..... ;ao;.--~= ... - ~ .... ,._, .. 

Tahtelbahir 
Birinci kordonda eski it· 

faiye kulesi karşısında meze
lerinin bolluğu, içkilerin te
mizliği ve ucuzluğu ve bil
hassa ciğerleri yıkayan kör-
fezin temiz ve saf havası 
ile bütün lzmirin bildiği ve 
sevdiği hu gazino yeniden 
açılmıştı~. Bir giden bir daha 
oradan ayrılan.az. 

tedavisi 
Hepimizin bildiği ve tanı· 

dığı hocalara, bakallara okut
tuğu ve yazdırdığı bu hasta· 
lığa hiç kimse önem vermez. 
Hakikaten bu hastalık ehem
miyetsiz ve hafif olduğu gi
bi başka hastalıklar da yap
maz, yalınız bu hastalık bü
yüklerde tehlikelidir. 

En çok 5-12 yaşındaki ço· 
cuklarda görülen bu hastalık 
kışlalardaki askerlerde aal· 
gın haline gelir ve çabuk 
birinden ötekine geçer. Üç 
hafta sürer. 

Öoce ateş ve kınklık ile 
başlar, 24 saat sonra kulak 
arkasında şişlikler görülür. 
Çocuğun yüzü toparlak bir 
şekil alır. 

Böyle çocuklar da hemen 
ayrılmalıdır. Üç hafta ayrı 
bir yerde yatırılmalıdır. Bu 
bastahk insanlara bir defa 
gelir. 

TEDAViSİ 
Bu ha(.talığa tutulan ço

çukların belden aşağı lusmı
na çok önem vermeli ve te
n iz tutmah, ber gün hafif 
süblimeli su ile silmelidir. 

İlk zamanlarda hastaya 
çorba gibi sulu yemekler ver
meli, sonra yavaş, yavaş di· 
ğer yemeklere başlamalıdır. 

Satılıktır 
Avrupa tohumu demek 

damızlık ve her zaman taze 
ve cins demektir. Okuduğu· 
nuz Meram tahum mağaza· 

sının ilanları reklam değil 
bir hakikatbr. Damızlık seb
ze ve çiçek ve meyvasız ağaç 
tohumlarını Meram tohum 
mağazasmdan tedarik ediniz. 
Kültürparkı yeşillendiren in· 
giliz çim tohumu toptan ve 
perakende ve Rayg1tas, La· 
vegras çim tohumu yedi se
ne dayanır. Park ve hususi 
bahçeler iç\n şayanı tavsiye· 
dir. 

Çiçek ve meyva ağaçla· 
rında ve sebzelerde görülen 
püsörön hastalıkları ilaçları 
kapah kutular içinde ve açık 
kimyevi gübreler ucuz ve 
taze olarak sabhr. 

lzmir Hisarönü 34 No. Me· 
ram tohum mağazası 

Hüseyin Avni 
~ WR!§ 5S:'"SE™SM 

Kiralık Ev 
Bayraklıda Mizan sokağın

da (8) numaralı yedi odalı, 
balkonlu bahçeli ve çok fe
rahlı bir ev kiraya verile· 
cektir. Taliplerin Keçeciler· 
de (Sadullah efendi) soka· 
ğında (22) n.ımaralı gazozcu 
Salih ustaya müracatları. 

Elhamra Tel. 4<T AYYAR E sineması rE~i;PN ~ 
2573 ! BUGÜN 'ı güzel film birden ~ Kabadayı, 

f zmirde ilk defa EALE sinemasında 

. - .. 
' idaresinde Milli Kütüphane sineması 

BUGÜN' 938 mevsiminin en nefis filmi 

SARIZAMBAK 
MARTHA EGGERT ve dünyanın en büyük 

komikleri tarafından yaratılmıştır 

HAVADİS fllminde: Alman devlet reiri M. 
HITLER'in Viyanaya girişi ve yapılan 

1 bütün tezahürat tekmil teferrüatile ----

= Fakir 1"alebe tt 
t( MARI ROKK VE IDA WUST )t 

~ Sevimli Serseri ~ 
t( MAURlCE CHEVALIER tarafından )ıt 
t( temsil edilmiş en son ve eogüzel film )t 

~ 1\ yrıca: Pa ran1unt jurnal ~ 
4( SEANSLAR: 2,45-5,40-9 da fakir )t 
fC talebe 4,20- 7,30 da Sevimli 

Yüksel ve 
. 

KORDON rakıları 

Yel esiyor .. Kasırgalar kapuyor... Atlar 

şa~lanıyor ... Durunuz ... Çünkü : 

Gürinmiyen Suvari 
Geliyor 

Dünyanın en eyi rakılarındandar kom enin· ı .. VE 
de rakı yoktur muhayyer olarak veriliy~r, 

yeni yapmış olduğumuz son sistem teşkilM:lar Opü~meden Yatılmaz 
ve 33 senelik tecrübeli ustalar tarafından ~ 
yapılıyor. KABADAYI, ve KORDON Renkli Miki, Türkçe foks jurnal. 
Rakıları Halis üzüm ve e me anasonundan He~si bu ün LALE sinemasmda 
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Bozuk pillerden istifade 

PİL 

Elinize elbette bozuk bir pil l 
geçmiştir. Eğer pilin elektriği 
yeni bitmişse hemen altındaki 
katıda yırtınız. Çinko tüplerin 
altını göreceksiniz. Buralardan 
bir çivi ile deliniz. Bu delik
lere damla halinde su akıtınız. 
(ıuyun içeriye sızmasına dik
kat ediniz.) Sonra küçük bir 
ampul ile muayene ettiğiniz 

zaman pilin tekrar canlandığı-
nı görürsünüz. Tabii bu defa 
eakisi gibi uzun zaman daya
namıyacb.ğını siz de bilirsiniz. 

Pil çok eski ise : 
O bozulmuş pili parçalayı

naz. Çinkoları yırtınız. Elinize 
küçük bir torba ile onun içine 
sokulmuş, kalem gibi bir kö· 
mür çubuğu geçmiştir. Torba
nın içinde siyah bir toz var
dır. Pili Parçalarken bu tor
banın bozulmamasına dikkat 
ediniz. Torba ile kömürü boz
madan çıkardıktan sonra gü
zelce yıkayınız. Sonra teneke
ciden birkaç ufak çinko par
çası alınız. Şimdi bunlarla ye
niden bir pil yapabiliriz : 

1 - Üç tane çay bardağı 
alınız. 

2 - Resimde gördüğünüz 

gibi torbaları bunların içine 
yerleştiriniz. 

1 - Üç tane çinko parçası
nın kenarına birer tel lehimle
yiniz. Kömürlerin tebesiodeki 
Hrı . tenekeleri çıkarmayın. 

Ei'er çıkmışsa tekrar geçırın 
ve onlara da birer tel lehim· 
leyin. 

4 - Kömürlere değmiyecek 
tekilde her bardağa birer çin
ko koyunuz. 

5 - İkinci bardağın kömü
rünü üçüncü bardağın çinko
ıuna bağlayınız. 

Burada 1 inci bardağın çin
kosu ile 3 öncü bardağın kö
mürü açıkta kalmıştır. Yeni 
uçları bağlanmıştır. 

6 - Bu iki uç arasına bir 
cep lambası koyunuz. 

1 - Çarşıdan bir avuç ka· 
kadar nişadır alınız. Bunu toz 
haline getiriniz ve başka bir 
yerde üç bardağın alabileceği 
kadar su içinde eritiniz. Bar
dakların içine dökünüz. LAM
BANIZIN DERHAL Y ANDIGl· 
NI GÖRECEKSİNİZ. 

İtte size mükemmel bir pil .•• 
Eğer bu pili kuru yapmak 

iıtiyoraanı.z. 

Yine böyle bir pil ele geçir
dikten ıonra, önceki gibi gü
zelce temizleyiniz. Bu defa 
çinkodan, pilin kendi üatüva
neleri gibi fakat biraz daha 
geniş olmak üzere siz de bir 
tane yapınız. 

tarak hamrfl haline getiriniz. 
2 - Torbayı elinize alınız. 

Karni kömürünün alt ucuna 
biraz kağıt sarmız. 

3 - Bu hamurdan üstüva
nenin içine biraz koyduktan 
ıonra; kömürü torba ile bir· 
likte bunun içine sokunuz. 
Üstüvaneyi bu hamurdan gü
zelce doldurunuz. 

4 - Çinkoya ve kömüre bi
rer tel lehimleyin. 

Bu yaptığınızdan üç tane 
yapacak olursanız bir cep am
pulünü mükemmel yakarsınız. 

Elektrik ceryanını elde et
mesini bildikten sonra sizinle 
bir deneme IYapalım. 

1 - Üzeri iplikle örülmüş 
ince hir bakır tel alalım. Ve 
uzunca bir çivinin Üzerine sa
ralım. (2 M. kadar yeter,) 

2 - Bu telin iki ucuna pili 
bağlıyalım. 

3 - Bu çiviyi bir iğneye 
yaklaştıralım. 

4 - İğnenin sür'atle çiviye 
yapıştığını ve ceryanı kesince 
hemen dişlüğünü görürüz. İş
te bu deneme bize elektrikte 
de miknahslık olduğunu anla
tır. Elektrik zili, telgraf, tele
fon hep elektriğ'ln bu halinden 
istifade edilerek yapılmıştır. 

Elektroliz 
Size kolay, eğlenceli ve çok 

meraklı bir tecrübe yaptıra• 
yım. İki tane aspirin tübü ve 
bir ıu pardağı hazırladıktan 
sonra lO - 52 Sm. uzunlukta 
iki parça zil teli bulunuz bu 
tellerin 6 Şm. kadar yerinin 
ipliklerini temizledikten sonra 
geriye kalan kısmının üzerine 
balmumu sürünüz Temizlenmiş 
olan yerini resimde gördüğü· 
nüz gibi bir kargaburunla ü.st
üste kıvmnıı. Bir de 4,5 voltluk 
cep pilj hazırlayınız. 

Her iki tel parçasını da böy
le hazırladıktan sonra, tellerin 
kıvrık olaa yerleri bardağın 

içerisine ve biraz yukarı doğ
ru kıvrık olarak koyduktan 
sonra bu bardağın içine nişa-
dırh su dökünüz. Aspirin tüp
lerinın içerisini de bu nişadırlı 
sudan doldurduktan sonra 
tüplerin ağzını parmağınızla 

kapatarak suyun içine daldırı
nız. Ve tellerin kıvrık olan 
yerlerine bu tüpleri geçiriniz. 
Her iki tüpii de yerleşUrdik

tan sonra resimde gördüğünüz 
gibi bardağın dışansında ser· 
best kalan iki uca pili bağla
yınız. Ilu tüplerin bir tanesinin 
içindeki kıvrık olan telin üze· 
rinden kabarcıkların çıktığını 

ve bunlar tübün yukarısına 

doğru çıkarak oradaki suyun 
gitgide aşağıya indiğini görür-

B 'k' 

duğu gibi sudan çıkarınız. Tü
pün ağzını burnunuza gözüre
rek koklayınız. Derhal başını
zı geri atarak, yüzünüzü bu
ruşturarak uzun bir öffffff di
yeceksiniz. Zira çok keskin 
bir koku burnunuzu tahriş 

edecektir. 
Bu koku amonyak kokusu

dur. Demek ki nişadırın içinde 
amonyak varmışta bilmiyorduk. 
Bu yaptığımız tecrübede öğren
dik. Şu halde elektrikle bir cis
min içinde bulunan başka ci
simleri ayırabiliyoruz. İ ~te bu 
ayırmaya Elektroliz derler. ---·-BiLMECENiN ÇÖZÜMÜ 

12 Harfli şehrin ismi Rus
yanın ( ViLADiVOSTOK ) 
şehridir. Doğru Halledenle
rin isimlerini yazıyoruz : 

1 inci, Sahil Sıhhiye mer· 
kezi katibi Reşit Yelgar'ın 
oğlu SaHimi Y elgar. Gazete-
mizin üç aylık abonesinı. 

2 inci, Mezarlık başında 
yeni Efkaf :-Ialinde Mehmet 
İ lkdoğan. Bir dolma kalem. 

3 üncü, İzmir Kız Lisesi 
11 D. 886 Semahat Sezaver. 
Bir albüm. 

4 üncü, Karşıyaka Ortao-
kul şebesi 1 A. 720 Rauf 
Şenkula. Bir kitap. 

5. inci, Dumlnpınar oknlu 
95 Ihsan Emil. Bir defter. 

6 ınc1 ülkü okulu lI 93 
Asuman. Bir kalem. 

- KARTPOSTAL 
Şehit Fethi bey okuln iV 

A. 138 Adnan Ş ıbanoğlu, 

Karataş orfooknl 1. B. 229 
ı. ismet Yenice, Kız LiS'esi 
l B. 4 l Nihal Sağlık, Balcılar 
içinde Hurma Handa çorap
çı M. Ali Ayni, Ülkü okuln 
V E. 882 Saim Sadık, Şehit 
Fethi bey okulu lV A. Hü
seyin Uzunoğlu, Tilkilik cad. 
Lokmacı İbrahim, Selvilimes
cid Karakapu caddesi No. 58 
Emekli Topçu bnş. A. Kad
ri Gözüm, Basmahane Melez 
cad. No. 20 İfadet, Misaki
milli okulu iV B. Necdet 
Özbelge, Anadolu Ajansında 
Nuri Akdemir, Erkek Lisesi 
şubesi ili. C. 140 Enver İs
kit, 1025 inci sokak No. 17 
Ahmet Acar, Kahramanlar 
okulu iV 699 Hilmi, Dumlu
pınar okulu il Şakir T urgul, 
Kız öğretmen okulu 111 B. 
98 H.üsnüye, Olti okulu V 
A. 252 ırfan Egeli. 

DİKKAT 
Birinciden altıncııa kadar 

hediye alacaklar Pazartesi 
gününden itibaren matbamı
za gelerek hediyelerini ala-
bilirler. Diğerleri adreslerine 
gönderilecektir. 

23 Nisan 

- Haydi 23 Nisan bayra
mına az kaldı yavrutarım, 
sıze istediğiniz en güzel 

CUMHURiYET MARŞI 
• • 

Aslan girer kafese lakin bir Türk hür yaşar 
O bir bağla, bir zencirle hiç bir zaman bağlanmaz 
O bir ıeldir sed görünce kızar, coşar hep taşar 
Tufan olur onun başı esaretle dağlanmaz. 

Cumhuriyet Türke bir aşk ölmiyecek bir ülkü 
Atatürkün emaneti yükse:tecek her Türkü. 

Cumhnriyet işte Türkün baş eğdiği bir heykel 
İnsanlar hepsi öliir, gider yaşıyacak mefkure 
Kırılacak bu heykele u7.ana'Cak her bir el 
Bir Türk olan dönmez artık söz verince bir kne 

Cumhuriyet yaşıyacak, yaşayıcak hür fikir 
Emin olun hüriyeti sevmiyen Türk değildir. 

SIRRI SANLI 

'T'arihtc Sayılı Günh.: r 

NEVRUZ 
YAZAN: Recep Bilge 

Ynrmi İki Mart 
Bir vakıtlar Çin ı;;ed lerine 

kadar dayanarak hatta onları 
aşarak, Çinlileri amana geti
rerek haraç alan Türkler bu 
akınlarını yıllarca yaptılar. Ve 
yıllarca Çinlileri korkutmuş

lardı. Aradan yine yıllar geç
miş Türk akıncıları akınlarını 
yapamamışlar. Bu durumu 
gören Çinliler şöyle düşün

müşler : 
"Akın sırası bize geldi. Ar

tık biz de akınlarımıza başla
yabiliriz.,, Diyerek akınlarına 

koyulmuşlar. Bu iki kuvvet 
birbirlerile çarpışmışlar. Bu 
çarpışmalar yıllarca sürmüş. 

Çinlilerin akını okadar fazla 
olmuş ki bunlar her akında 
önüne gelen yerleri yakmış

lar. İnsanları kesmişler, esir 
etmişler. Bu akınlar karşısın
da Türkler diyarlarını terket
meğe ve bu akınlardan kur
tulmağa çalışmışlar. 

Çinliler bu kaçan kafilelerin 
arkasını y!ne bırakmamış. Hat
ta en büyük bir kafileden an
cak Kayan ve Tunguı'la ka
rıları kalabilmiş. Bu iki erkek 
nöbetle birbirlerinin karılarını 
sırtlarına alarak günlerce, haf
talarca kaçmışlar. Artık yürü
yecek halleri kalmayacak de
receye kadar gelmişler. Yine 
birbirlerine gayret vererek 
koşmuşlar bir gün yorgunluk
tan bayılıp kalmışlar ... 

Nihayet gözlerini açtıkları 

zaman kendilerini sarp dağlar 
arasında buJınuşlar. 

Kulaklarını yerlere dayaya
rak ayak seslerini aramışlar. 
düşmanın ayak seslerini duya· 
mayınca geniş bir nefes alarak ı 

-•• Çok şükür kurtulduk ,, 
diyerek birbirlerinin boyunla• 
rına sarılmışlar. Çok yakınla
rındaki küçük pınardan doya 
doya su içmişler. Tanrıya şük
retmişler. 

Bu iki aile oracıkta hemen 
yuva kurmağa başlamalarını 

düşünürlerken karşıdaki çam
lıktan kendilerine doğru iri 
boynuzlu güzel bir ala keyiğin 
geldiğini görmüşler. Onu ür-
kütmemek için nefeslerini bile 
kesmişler. Başlarını bile oy
natmamışlar. Gözlerini bile 
kırpmamışlar. Keyik hiç istifi
ni bozmadan sanki kırk yıllık 
arkadaşları imiş gibi ta yanla
rına kadar sokulmuş onları 

koklamağa başlamış garib ga
rip bağırmasile 11hoş geldiniz,, 
demek istemiş ve selamlamış. 

Gelen Geyik bununlada kal
mayarak südlü memelerini 
ağızlarına kadar götürerek 
oracıkta misafirlerini beslemiş 
zıplıya zıplaya yanlarında

0

n
ayrılmış. 

Bu hal günlerce hatla aylar
ca devam etmiş ... 

Bu ucu buca v ı bulunmıyan 

dan birçok yeni aileler mey
dana gelmiş. Bu aileler o ka
dar çoğalmışlar ki bu yerler 
onlara dar gelmeğe başlamış. 

Buradan kurtulmak için çare
ler aramışlar. Çevik çocuklar, 
delikanlılar, nur sakallı ihti
yarlar bu sarp dağlarda yol 
aramışlar. Bu yolu bir türlü 
bulamamışlar ... 

Bir gün bir genç çoban da
varlarının başında kavalını 
çalarken yatıp duran koyunla
rının birdenbire ürktüklerini 
görmüş, şaşalamış, elinden dü
şen kavalını almadan etrafını 
gözetlemeğe başlamlş kendi 
kendine: ~ 

- Bu koyunlara da ne olu
yor, neden korktular, neden 
sıçradılar, derken uzaktan iri 
bir bozkurtun koyunlara doğru 
baktığını görmüş, kendini gös
termeden kurdun pek yakınla
rına kadar gitmiş. Tam okunu 
nişanlayıp ata cağı sırada ok 
elinden düşmüş. 

Kurt yavaş yavaş koyunlar
dan ayrılmağa başlamış. Çoban 
bu sevimli kurdu öldürmekten 
vazgeçerek onun ardı sıra git
miş. Hem de günlerce .. 

Nihayet bozkurt etrafına bir 
göz gezdirdikten sonra dağın 

dibindeki deliğe başını ve son
ra vücudunu sokarak gözden 
kaybolmuş. 

Genç çoban: 
- Buldum, buldum. Bana 

liozkurtun gösterdiği yolu bul
dum, Bozkurtun yolunu bul
dum. Herkesin, hepimiz.in ara
yıp da bulamadığı yolu ben 
buldum. Diyerek, geçtiği yolla
ra işaret ederek bu haberi en 
büyüklerine kadar ulaştırmıştı. 

Onlara bozkurtun götürdüğü 
bu yolu anlatırken sesi kıaıJı .. 
yordu, gözleri yaşarıyordu. An
lattı. Hepsini ve gördüklerini 
birer birer anlattı. Onlar da 
dinlediler. Sarp kayalıklarda 
bulunan bu kurtuluş yolunun 
müjdesi pek az zamanda bütün 
ağızlarda şöyle dolaşıyordu: 

- Yol bulunmuş. Bizim ço
ban bulmuş. Ona bu yolu bir 
bozkurt göstermiş. 

Herkes bayram yapıyordu. 

Artık kurtulacağız. Oh ne iyi 
kurtulacağız, diyorlardı. 

Nihayet binlerce kişi deliğin 

bulunduğu yere geldiler gör· 
düler. 

- Bu bir kurtuluş yoludur. 
Bozkurt bize kurtuluş yolunu 
gösterdi. 

Dediler. Bozkurtun bize bu 
kurtuluş yolunu göstermesi 400 
sene sonra oldu. Dediler. Bütün 
sanatkarlar toplanarak keşifler 
yaptılar. Deliğin büyütülmesi 
için kararlar verdiler. Bir taraf
tan de mirden olan bu dağın 

eteğinde yetmiş büyük körük 
yapmağa, bir taraftan da bu 
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Bahar 
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Görür görmez uzaktan 
Ağaçlar ilkbaharı 
Giyinerek, havadan 
Çağırdılar kuşları. 

Kuşlar çaldı, ağaçlar 
Coşarak dans ettiler, 
Ve geldi şen bir rüzgar 
Saçarak konfetler. 

Sevinç taştıkca taşb 
Derelerle beraber 

Eğlenceye yanaştı 
Hep uyanan böceklet. 

Su serin güneş ılık 
Yerler yeşil bir halı l 
Pazar günleri artık 
Kırları boylamah ! .. . 

A. GURTIN --Bu Haftaki Bilmecemiz 
B.en 6 harfli bir tatlı ia· 

miyim. İlk üç harfim gayet 
güzel bir çiçe~~ adıdır. 
Sondon üç harfımı ters o-
kursanız üç nıanaya da ,e
len bir kelime çıkar. Yıne 
sondan iki harfimi okuyacak 
olursanız karnı tok olmıyan 
anlaşılır. 5. ve 4. üncü harf
lerim kırmızı manasına gelir .. 
Bilin bakayım ben ne tatlı
sıyım. 

Doğru halledenlere 6 ın-
cıya kadar değerli hediyeler 
30 uncuya kadar da muhte• 
lif armağanlar verilecektir. 

15 Nisan Cuma günü ka· 
zananların isim!eri ilan edi
lecektir. 

nü hazırlamağa başladılar. Şim· 
di de her şey hazırdı .. 

Körükler gıcırdamağa, atet· 
ler kıpkırmızı olmağa ve deli• 
ğin etrafı da ate, rengini al• 
mağa başlamıştı. Demirci uıta• 
ları, geceyi gündüze katarak 
terler içerisinde, körüğü çeken 
de'ikanhlar da nefes nefeıe ça
lışıyorlardı. Aklllarında hiç bir 
şey yok. Yalnız deliğin büyü
mesi .• Küçük delik gün geçtik· 
çe büyüyordu. Büyüdükçe de• 
rinleşiyor, derinleştikçe kuvvet 
ve cesaretleri artıyordu. 

Nihayet günün birinde koca 
dağın bir ucundan öbür ucuna 
kadar büyük ve berkesin geçe• 
bileceği delik açıldı, bu delik· 
ten hayat yoluna çıktılar •• 
çıktıkları gün etraflarına ba
kınca bütün ovalar, papatyalar, 
laleler, kır menekşelerile be· 
zenmiş, ağaçların hepıi çiçek 
açmış, kuşlar yuvalarını kur
muşlar. Ortalık doyulamıyacak 
kadar zümrüt gibi yeşil ve ıü· 
zelmiş. İşte bu güzel gün Tür
kün kurtuluş günü ve Türkün 
bahar bayramı günü olmuf. 

Biz bu güne 22 Mart Nevruz 
diyoruz. 

İşte Miladdan önceki çağlar
dan bu zamana kadar geçmit 
yıllarda da bu gün hiç unutul
mamış ve unutulmıyacakhr. 

Atalarımızın kurtuluş ve kut
lu gününü her yıl kırlarda pa· 
paty&lar, laleler, kuı yuvaları, 
bahar çiçekleri araaın da biı 
de kutluhyoruz ve kutluhyaca• 
ğız. Ne güzel değil mi; bv kut• 
lu günü mutluhyan Türk yav-



ovvet: 
"onsolosluğu 

vyetler birliği konsolos· 
dün kapanmıştır. Kon

' reımi makamlara veda 
( '9.iıtir. ... 
zümcülüğü-

• nüzün islahı 
Ozümlerimizin boyanma ve 

• •mesi hakkında düc üzüm 
Ciılerimiz bir toplantı yap

~ flar ve müzakere etmiş
-.lir. 

t -......... .... _ 
·Çalınan 

ayvanlar 
· ırsız]a rile Bera her 

Yakalandı 
1 lvveJki gün büyük Çiğlide 
icı Mustafanın ahırından 

• ıceleyin çaJınan üç hayvan 
l •darmamızın htr zaman 
luğu gibi sıkı ve şiddetli 
•mılar neticesinde hay
alar dün Bayındırda hır
darile beraber yakslanmış-
• Hayvanları çalanlar lzmi
ı G11iler mahaJJesinde otu
• ar&ba süriicüsli Mehmed 
~a lbrahim ve Yeni Foça 
a Habıcılık yapan Manisa
• Tevfikiye mahallesinden 
rahim ojlu Hüsnüdür. Hay
ıalar bugün sahiblerine ve· 
lmiı ve hırsızlarda Adliyeye 
di edilmiıtir. 

48 Saat gibi kısa bir müd
t içinne hayvan hırsızlarını 
akalıyan fedakar Jandar
alarımızı takdir ederiz. 

- .. ···-·--
ivrisinek 

Orduları 
Sivrisineğin havalann so
ık gitmesine rağmen Güzel· 
llı ve Göztepe mıntakas1n· 

çoğalmıştır. Mücadele bu 
skilde devam ederse bu se· 

ti e ıivriaioek ordularından bu 
.ahitte oturmak çok zorla· 
acaktır. Ehemmiyetle Sıhhat 
&dürü B. Cevdet Saraç oğ-

&Dun nazarı dikkatini celbe-

Bu hafta 
çok- AJsancak maçı 

vardır 
Pazar günü Alsancak sta
~da milli küme maçlarına 
evam ediJecektir. 
Maçlar her yerde mahal· 

&lir. lstanbul:la Güneş-Be· 
taş maçı vardır. 

Pazar günü Alsancak
)çok arasında yapılacak 
aaçta takımlarımızın alacağı 
ıetice merakla beklenmekte-

Kısa Şehir 

Haberleri 
Tilkilik Mubasebei Husu· 

iye tahsil katibi Hakkı İşci
en bir derece terfi etmiş· 

lr. 
1 Yeni elli lirahklarımız 

fugünden itibaren tedavüle 
ikanlmıştır. 

'fa 

( Halkın Seıl ) 

Musolininin nutku etrafında dedikodular 
Paris (Radyo) - Fransız gazeteleri Musolininin söylediği son nutku tefsir eden bazı 

Fransız politikacılarının hitabelerini neşrediyorlar. 
Bunlar göre Musolini bu nutku söylerken gerek anlaşmak üzere olduğu Ingiltereye ve 

gerek bugün tam manasile dost bulundukları Almanyayı karşı ltalyanın kuvvetli olduğunu 
söylemekte faide görmüştür . 

Çekoslovakya Meclisinde Münakaşalar 
Paris (Radyo) - Prağdan haber veriliyor: 
Dün toplanan Çekoslovakya meclisinde çok hararetli münakaşalar olmuştur. Hükumet 

taraftarı bir mebus Çekoslovakynda Almen ekalliyetlere muhtariyet verilmesi lilıumundan 
bahseden mebuslara hitabederek dedi ki: 

Biz hükumet mebusları milJetin ittifaka yakın reylerile mevkie geçtik. Muhtariyet taraf
tarı mebuslar milletin mümessili ..,ıfatını takınamaz. Binaen leyh müdahale ve fıkirleriniz 
iltifata şayan olamaz. Demiştir. Bu sözler bükfıınetçiler tarafmdan şiddetle alkışlanmıştır. 

Alman Ve Macafla ın Sadakati 
Prağ (Radyo) - Dün cümhur başkanı bay Beneş Çekoslovakyadaki Alman ve Macar 

ileri gelenlerinden mürekkep bir heyeti kabul etmiştir. Bunlar Çekoslokyaya olan kalbi 
bağlanblarını başkana söylemişlerdir. Bay Beneş bu müracaatı te'efon ajansı ile tamim et· 
miştir. 

Bay Çorçil Fransayı ikna ediyor 
Paris (Radyo) - lngilterenin buradaki murahhası bay Çorçil bugünlerde Fransız hUkii· 

met adamlarile yaptığı temaslarda lngilterenin bugüakü arsıulusal durumda Fransa He be· 
raber olacağı lngiltereuin bu siyasasında sabit ve metin kalacağı hakkında kanaat getirt-
miştir. Bu kanaat şerefıne olarak Fransız Cumhur Reisine, D.ş Bakanına ve Milli Müdafaa 
Bakanı dün akşam logiltere elçiliğinde bir ziyafet verilmiş pek samimi konuşmalarda bu
lunuloıuştur. 

Surive l\1urahhası Ankarada 
Ankarn, 1 (A,A) - Suriye murahhası Adil Aslan, bugün buraya gelmiştir. 
Adil Aslan, gazeteci1ere verdiği beyanatta, ricalimizle temaslarda bulunacağını söyle· 

miş ve: 
- Kardeş iki memleket arasında kuvvetli bir dostluk tesisi zamanı gelmiştir. Ben, bu· 

nun için geldim, demiştir. 

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

Mısırda İntihabat Propagandaları Yasak 
Kahire (Radyo) - Elkantra, Tanla ve daha bazı yerlerde kanlı vak'alar olmuş, dört 

kişi ölmüş ve birçok kimseler de yaralanmıştır. Hükumet seçim propagandalarile uğraşan· 
lar hakkında adli takibat yapılacaktır. 

Kshiredeıı Sonra Lübnana Gidecek 
Kahire 10 (Radyo) - Memleketim'zi ziyaret edecek olan Türkiye Hariciye Nazırı bu 

hafta Kabireye gelecek ve buradan Lübnana gidecektir. 

Rus Elçisi 
Ankara, 31 (Hususi) 

Sovyetler birliğinin Ankara 
büyük elçiliğine, sovyetler 
hariciye komiserliği birinci 

Şark şubesi genel direktörü 
B. Trentiyef Aleksi tayin 
edilmiştir. Hükumetimiz, Sov· 
yetler hükumetinin bu bu· 
susta vaki istimzacına mu· 
vafakahnı bildirmiştir. 

~·-

Bayraklı vapu
ru seferlerine 
başlamıştır 

Dün Karşıyaka deniz yolu 
için lngiltereden alınan Bay-

raklı adındaki yeni vapurun 
işleme ve açılma törenj par
lak bir surette yapılm ştır. 
V apuruıı salonunda dnv,.tli-

lere verilen çay ziyaf c ti in
tizamla ceryau etmiştir. Bay· 
rakit vapurunun yukarı ve 
aşağı salonları çok ferahlı 
ve çok ğüzeldir. Bugün ilk 

defa saat yedi buçuk posta · 
sını yapan bu vapura binen 
halkımızın neşesi yiizünden 
beJli idi. Vapurun sefer es· 
nasında radyosu iş ' emekte 

ve yolculara güzel ha alar 
dinletmektedir. ikinci vapu· 
run da yakında gelmesi bek
lenmektedir. Denizbank ida· 
resinin bu hareketini mem · 
nu .. iyetle karşılar, kendileri· 
ni tebrik ederiz. 

Ingiliz Lordu
nun kabulü 
Istanbul (Hususi) - logi

Jiz lortlarından Loit, Atatürk 
tarafından huzura kabul 
buyurulacaktır. Bu mülakat
ta çok esaslı işlerin konu
şulması muhtemeldir. 

ispanya harbı 
- Baştarafı 1 incide -

Frankocuların zaferi bir gün 
meselesi olmadığını ilaveten 
söylemiştir. 

Paris (Rapyo) - Son da
kikada verilen bir habere 
göre hiçte bekJenmiyen bir 
zamanda ispanya işlerine 

ademi müdahale hakkında 
komisyon toplanması~ ehem
miyetle karşılanmıştır. 

Toplantıda neler konuşul
duğu hııkkında hiçbir haber 
verilmemekle b ·raber top
lantının ltalya - logiltere gö · 
rüşmelerinin bir neticesi ol
duğu bildirilmektedir. 

Bir Suikast 
Roma 31 (Radyo) - A111m· 

an dan bildirildiğine göre şarki 
Erden hükumet reisi İbrahim 
paıanın evine karşı bir bomba 
atılmıştır. Maddi basarat var
dır. Suikast faili veya faille· 
ri kaçmağa muvaffak olmuş
lardır. 

Türkive iş 
Bankası 

Ankara 1 ( Hususi ) -
Türkiye iş Bankası hissedar 
heyeti umumiye~i dün top
lanmış ve bu toplantıya baş· 
vekil Celal Bayar da iştirak 
etmiştir. 

••••••••anım•••••••• 

Onbin Mısır 
Lirası Kazandı 

Jandarma İç ilçe takım 
kom\ltaoı Tegmen Müfid 
Budak'a Mısır tahvilitından 
on bin Mısır lirası düşmüş· 
tür. 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Son Telgrafların Hulasası : 
•••• 

Çok çocuklu hakimlere hükumetçe nakdi mükafat veril-
mesi tekarrcr etmişti. 

Birinçi mükafatı, Manisa ağırceza mahkemesi azasından 
Celal alacaktır. 

Kendisine çocuk bayramına rastlıyan ?3 Nisanda 720 lira 
verilecektir. 

§ Çekoslovakya yeni elçisi B. Robert Soycer itimadna
mesini dün A a•ürk'e takdim etmiştir. 

§ Amerikada vukubulan şiddetli kasırga neticesinde 27 
kişinin yaralandığı tesbit edilmiştir. 

~-=--- --- ---- --- --
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1 lnkılibımız Hakkında Proiya 
" . ..Neler Yazıyor? 

Turkıye hukumeti litin ıebepler yüzünden de çok 
harflerinin on beşinci yıldö- zordu. Matbaaların lıurafatı, 
nümünü tes'de hazırlanmak- mekteplerin kitapları ve lini-
tadır, harf inkdibı gibi ceıri versitede okutulan büyük 
bir değişme cidden tea'ide eserler değişmek lizımıeli-
değer. Kemal Atatürk eski· yor ve bunlardan daha mil• 
den dokunulmıyan müessese- himmi halkın yeni yazıya 
seleri derbaJ değiştirivermiş· alışması iktiza ediyordu.Bun· 
tir. ların kaffesi baıarıldı. Bunun 

Ulemanın ruhani despo- arkasından dil inkılibı baı-
ladı; Arapça ve Acemce ke· 

tiz111ini kaldırmış, Tilrk kiil· limeler kaldırıldı; lisan te• 
türünü teşkilatlandırmış, ka · mizlendi, sadeleıtirildi ve 
dını erkekle müsavi yapmış, Türkleştirildi. 
kafeslerle ferace ve fesleri Yeni Türkiyenin miie11iı 
tarihe karıştırmış ve Türk ve önderinin tarihin zikret• 
yazısını değiştirmiştir. Bil· tiği en kuvvetJi inkilipcılar· 
hassa bu sonuncusu teknik dan olduğu muhakkaktır. 

~~~~~~--~••nc>••~~~~~~~-

Fransız 
Devriminin 
Sonu 
- Baştarafı 2 incide -

başına geçti. Bu sıralarda 
Alman askerleri Verdun 
şehrine girmişti. Pariste top· 
lar atıldı çanlar çalındı. 

Danton, "şimdi çahuan 
çanlar ve atılan toplar kor
ku eseri değildir, yurdumu· 

zu hiç yılmadan kurtarmak 
için düşmanlarla çarpışmak 

işaretidir. Onları toprakları· 
mızdan sürüp çıkarmak için 

cesaret, daima cesaret ge· 
rektir, Fransay ancak bu 
durumla kurtulacakttr 11 dedi. 
Ö.ace içte bulunan kralcıları 
öldürdüler, en son 600 bin 
kişilik bir ordu toplandı, bü · 

tün vatanın her tarafını düş· 
manlardan temizlediler, hür· 
riyetlerini kazandılar. Cüm· 
huriyet yolunda seve seve 
kanlarını akıthlar, hürriyet 
için canlarını feda ettiler ve 
dünyanın her köşesinde bü · 
yük bir ün kazandılar. 

Gelecek cuma çocuk say· 
famızda ulu şefimiz Atatür
kün yarattığı büyük devrim· 
den söz açacağız. 

---00------

Küçük 
Pehlivan 

Fevkalade kuvvetli ve 
(dev) adını alan altı 
yaşında bir çocuk 
yaşının küçük ormasına 

rağm~n ~on derece kuvvetli 
olduğu anlaşılan ve Adana· 
da '1Küçük dev,, adını alan 
alta yaşlarında Ekrem adında 
bir Türk çocuğu 14, 15 ya
şındaki gençleri bir iki da· 
kikada yere yuvarlamaktadır. 

Bundan dolayı Ekı emle 
güreşmeğa kimse cesaret 
edememektedir. Adana da 
birkaç doktor bu küçük ve 
gürbüz pehlivanı tetkik et
miş ve Ekremin fevkalade 
kuvvetli bir adaleye malik 
olduğunu anlamıştır. Bu yav · 
ruoun ana ve babası yoktu~ 
Ekrem her gün, mahalle ara
larında önüne gelenle ve 
kendi yaşından sekiz dokuz 
ve on yaş büyük bulunan 
çocuklarla güreşmektedir. 

Bu küçük pehlivanın yalnız 
bir büyük annesi vardır, onu 
şehrin ileri gelen zatları ta· 
rafından verilen paralarla 
beslemekte ve bir kız çocu · 
ğu gibi kendisine bakmak
tadır. 

1 Müzavede ile 
f evkalide bü

yük satış 
Acele yolculuk 

dolayısile 
3 Nisan 938 Pazar günü 

öğleden evvel saat on bu
çukta Bocada otobüsler bek· 
leme yerinde Kemalpaşa ıo· 
kağıada 16 numaralı evde 
Parkinson ve Valkere ait 
nadide mobilyeleri açık art
tırma suretiyle satılacaktır. 

DlKKA T : Pazar günü sa
bah Al.sancaktan Bucay• ha· 
reket edecek tren saatlerini 
bildiriyorum: 

Alsancaktan 8 ve 9 bu
çuktadır. Ayni zamanda munt
azam otobüs seferleri vardır. 

Satılacak eşyalar meyanın· 
da fev"alide lüks maundan 
mamul aynalı saybur, 9parça 
kadifeli kanape takımı, (Ro
uget) markalı piyano, yeni 
bir halde kare yemek masa· 
sı ve altı adet maroken san-
dalyeleri, Servant iyi bir hal
de maroken bir kanape iki 
koltuk.... Edison markah tıç 
aynalı mükemmel 1alon gra• 
mofonu bir çok pllklariyle 
beraber. Şifonyerah aynalı 
doJap , maundan mamul 
aynalı tuvalet, lngiliı ma
mulatı iki adet Bronz bi
rer buçuk kişilik karyola 
somya ve yatakları, poker 
masası, divan, aynalı ıemıi
yelik, iki adet madeni ıoba 
maa boruları bir çok pera
kende Avrupa yemek iıkem· 
leleri, yeni bir halde emaye · 
banyo termosifon laumana 
ve emaye çocuk banyoıu, 
dört odalık yeni bir halde 
taban muşambaları, hasır 
takımları, tek kapılı aynalı 
dolaplar, lavumanolar, etajer 
buz dolabı, Viyana mamulatı 
siyah vitrin büyük vazo, 
kuşlu aynalar, Zenit markalı 
beş lambalı radyo dıvar saati 
iki adet ikişer kişilik kesme 
kübik nikel karyola maa 
somyaları. Siğara masaları, 
güzel ve iyi sesli ork, yuvar-
Jak büyük yemek maaaıı, 

tek bir termosifon, nikel 
şapkalık aynalı duvar eteje-
ri, kardruba, yeni bir halde 
kapalı ve açık iki adet ço• 
cuk arabası, ecza dolabı, 
sahncakhk sandalye, fırınlı 
yemek ocağı, tam bir dibi· 
ne mutbak takımı, porselen 
tabaklar, bir çok taban ha· 
lı ve seccadeleri ve kilimler 
ve saire bir çok mobilyalar 
açik artırma suretiyle aab· 
lacakhr. Fır:ah kaçırmayınız. 

Fırsat arttırma saloau 
AZİZ ŞiNiK Telefon: 2056 

are biletlerinizi mutlaka (SAADET) kişesinde alınız Çorakkapu poliı merkezi karıııında No 354 
Hasan Tahıla under Telefon No 3497 


