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Çocuk Kitablarını Ucuzlatalım 
Yaşasın Atatürk'ümüz paşa Nahas 

Gazete ve mecmua kağıdlarının tenzilatlı tarife ile güm
r&kten çıkarılmasına müsaade eden hükumetimiz, hiç şüphe 
Yoktur ki bu civanmerd hareketi yaparke11, en ziyade hal · 
kımızın kültür işlerini ve memleket ve dünya hadiselerine 
karşı Jikayd kalmamasını düşünmüştür. 

Bundan emin olduğumuz için çocukların fikirle ini açacak, 
ruhlarını yükseltecek, duygularmı heyecanlandıracak kitab · 
lar için de ayni yardım ve kolaylığı yapmasını, bilhassa 
ekumağa çok düşkün yavrularımız namına istemeği bir borç 
bildik. 

Mütaleaya doymıyan bir Türk yavrusunun parasızlık ·ve 
Pahalılık yüzünden istediği faydalı bir kitabı alamaması ka
dar acı bir şey daha yoktur. 

Büyükleri okumağa alıttırmak için bin bir türlü fedakar· 
lıiı 2öı.e aldığımız bir zamanda kitabları şekerlemelerden 
fazla bir lezzetle okumağa heves edeD, can atan yavrula· 
rıaıızn, bu isteklerini azaltmıyacok, bilakis daha çoğaltacak 
\'asıtolara başvurmağı, inkılabnı esaslaı ından biri olarak ka
bul etmeliyiz. 

SIRRI SANLI _______________ ___.... __________________________ __ 

Almanyada mü
him bir hadise 

BaşvekiJimizfe birlikte Bur
sada tetkiklerde bulunan 
Yüce Şefimizin Bursalıla rı 
ve Bursa belediyesini ihya 
eden büyük teberruları yal-

---lll!!'l!liır---

~lman orduları başkumandanı İtalvamüdafaa 
2eneral Blomberg istifa etti Komitesi 

Dahlli anıaımımazllk mı var? 
Graciani ltal
Vaya avdet etti 

1 ,. 

Paris (Radyo) -:i'. Mareşal 
Graciani Adisababadan ha· 
reketle buıün (dün) Roınaya 
\'asıl olmuş ve hararetle kar
tılanmıştar. 

Paris 2 (Radyo)- B~ılin
den son dakikada haber ve· 
riliyor: Alman orduları baş
kumandanı general Blomberg 
istifa etmiştir. Çok mübım 
bir hadise telakki edilen bu 
keyfiyet muhtelif suretlerde 
tefsir" edilmektedir. 

Berliodeki Pari Suar (Pa
ris ·Soir) gazetesi muhabiri 
gazetesine bildirdiğine göre 
general Blomberg Şansöyle 

Hitlere istifasını ltalyada 
bulunduğu bir ~ın da ver-
miş imiş. Bazı siyasi mahfe· 
lin kanaatine göre general 
istifa etmediğini, vazifesin
den affedildiğinden bahse· 
dilmektedir. 

Son bir habere göre ge-
neral Blocrih harbiye naza
retinde çalışan genç bir baya 
na gönlünü kaphrmış ve 

- Sonu 4üncüde 

18TER GÜL iSTER AGLA 

Roma, 3 (Radyo) - ltalya 
milli müdafaa komitesi, bu 
gün İtalya Başvekili 8. Mus
solininin riyasetinde toplan-

mıştır. Bu toplantıda, H arbi
ye, Deniz ve nazarları ile Er
kanıharbiyei umumiye reisi 
hazır bulunmuşlard1r. 

Gene Bir Mahkemede 
Amerikan gazetelerinde görülmüştür : 
Bir kadın kocasından dava ediyor, duruşmala11 yapıhyor. 
Hikim - Davanız nedir ? 
Kadın - Kocam beni herkesin içinde tahkir etti, kendisinin şef erimin tazmini için bin 

dolara mahkum edilmesini iıtiyorum. 
- Ne ıuretle tahkir etti, anlatınız ? 
- Geçen gün tanıdığız bir ailenin düğününe gittik. Bir odada oturuyorduk, şuradan bu-

radan konuıuyorduk. Söz evlenme günün birinci gecesine aiddi.. Birçok kar1koca ilk gece
yi nasıl geçirdiklerini anlattılar, kocamda bu sırada ağzını açtı. Bundan yirmi yıl önce 
diye ıöze baıladı öksilrdüm, anlamadı, aksırdım gene aldırmadı, anlatmasında devam etti. 
Kadın susmuıtu , hakim bir dakika kadar bekledi, söylemediğini görünce : 
- E davanız yokmu bayan ? Ben kocanızın suçunu anlıyamadım. 
- Bunda anlıyamıyacak ne var B. bakim ? Amerika kanunu mucibince yirmi yaşından 

•tağı evlenilmez. Kocamın patavahızlığı yüzünden herkes ben m kırk yaşında olduğumu 
•ııladılar, bir kadın için bundan büyük hakaret ve cürüm oJur mu ? Yalvarırım B. hakim, 
düıünün ve hak verin. 

Hakim davanın reddine karar verdi, kadın köpürdü, bağırarak şu şözleri söyledi : 
- Erkek değilmisiniz, her vakit birbirinizi korur ve haklı çıkarırsınız. 
Ey okuyucu şimdi sende bu kadının mantıkına ve düşüncesine : 

iSTER GÜL iSTER AGLA 

nız Bursada değil, bütün 
yurd da bir kat'' daba mem
nuniyet ve prestiş duyğula· 
rını artırmış ve yabancı mem 
leketlerede Yeni Türkiyenin 
nasıl kahraman ve fedakar 
bir dahi tarafmdan idare 
edildiğini isbat etmiştir. 

Atatürk 
lstanbulda 
Mud:ınya 3 (Hususi)- Bü

yük Şefimizin bugün öğleden 
sonra binlerce halkın teza· 
hüratı içinde Ege vapuru ile 
lstanbula hareke t etmiştir. 

lstanüul 4 - A tatürk dün 
gece lstanbulu şereflendir· 
mişler ve doğruca Dolır. a
bahçe sa~ayına teşrif etmiş
lerdir. 

Büyük Önder Vali ve bir 
çok mebus ve generaller la
fından karşılanmışlardır. 

Bitler 
Harbiye • 1eza ret ini uh

desine alacak mı? 

Paris (Radyo) - Harbiye 
Bakanı ve Alman o rduları 
Başkumandanı Blombergin 
istifası üzerine bizzat Hitler 
Harbiye Nazırlığını üzerine 
alacağmı ve bu nezareti ya
kın bir arkadaşı mi.işavir sı- · 
fatile idare edeceği haber 
verilmektedir. 

= 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 - -
: Çocuk : 
= Hastalıkları _ 
_ Bu başlık altında yazmağı ; 
§ vadettiğimiz makaleyi, ya- § 
~ 2ılarımızın çokluğundan § 
§ dolayı önümüzdeki haftaya :: 

Arkadaşlarile birlikte parla
mentoyu işgal etti 

Paris (Radyo) - ltalyan 
gazeteleri Kab.iredeo ald ık· 
lar ı bir habere göre par'a· 

mantonun riyasetindeki me b
uslar aldıkları vaziyet halk 
tarnfından nefretle karşılan 
m ış imiş. 

Diğer taraftan Paris ga · 
zetelerine gelen tdgraflara 

göre bilakis Nahas Paşa lehi
ne nümayişler tertib edildiği 

anlaşımaktadır. 

Kahire, 3 (Radyo) -Vtft 
partisi lideri Nahas Paşa bü· 

tün mümanaata tağmen bir 
çok mebuslarla Mebusan 
Meclisini işgal etmeğe muvaf
fak olmuştur. 

Nahas Paşa ve akadaşları, 
yanlarında birer miktar da 
erzak götürmüşlerdir!. 

Kral, Başvekil Mahmud 

İngiliz srayında 
mühim bir 
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BEŞiNCi JORJ 

Londra, 4 (Radyo) - ln
giltere Kralı Beşinci Jorj 
dün gece kabine azalarını 
saraya davet ederek mühim 
bir topJanb yıpmışlardır. 

Toplantıda bazı generaller de 
hazu bulunmuştur. Bu içti
mada bazı mühim kararların 
verildiği söyleniyor. 

Sancak Töreni 
Aydın 3 (Hususi) - Orge• 

neral Çalışların ve refakat· 
lerindeki generallarimizia hu· 
zuru ile Aydın alayına ıan· 
cak verme töreni çok parlak 
bir surette yapılmııtır. 

Şüoheli 
Bir Ermeni 

Istanbul, 3 ( Hususi ) -
Müddeiumumilik, Aşep Gon· 
cegül isminde bir Ermeniabı 
vaziyetinden şüphe ederek 
büyük vakıf hanındaki bliro• 
sunda araştırmalar yapmıı 
ve bazı evrak ile nüfus teı-
kereleri bulunmuştur. 

Yahudiler 
·rürkleşivor 

lstanbul 3 ( Hususi ) -
Yahudiler arasında Türkleı· 
me yolunda yeni kararlar 
verilmektedir. Bu cümleden 
olarak Yahudi mektepleri 
varidatlariyle hükumete de•· 
redilecektir. Yahudiler kendi 
isimlerini de değiştirmek iı· 
temektedirler. Bunun için 
hükumete müracaat edectk· 
lerdir. Yahudi münevverleri 
beyanatlarında , Türkleıme 

işinde geçiktiğimiz şikayetle· 
ri haklıdır. Yakında hare-
kete geçtiğimizi göreceksiniz. 
Demektedirler. 

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

Devlet demiryollarından 
bir ·rica 

"Bostanlıda (53) numarada Hasan Sendak,, imzası ile al
dığımız bir mektupta deniyor ki: 

"Demiryolları idaresinin işçilere bir kolaylık olmak Uzere 
koyduğu 6,5 treni Çiyliden itibaren bütün istasyonlardan al
dığı kadın - erkek işçilerle okadar doluyorki çok defa otu

rulacak y,.r bulunamıyor, veya tütün fabrikalarına giden 
genç kızlarla, diğer işçiler göğüs göğüse durmağa mecbur 
kalıyorlar. 

Türk işçileri için her kolaylığı esirgamiyen devlet demir
yollarının şefkatli idaresinden bu aaat için bir iki vağon 
daha katılmasını yalvaran bu dileğimizi (Halkın Seıi) nde 
yazmasını rica ederim.,, 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~ bıraktık. ~ ...................................................... ı-~------·------... -.......... -ı 
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,,Hücum!.'' emri verilmiş, uarlı- maktadır. Hatta tek tük Üçoklu Said: «Ş'lmpiyonluk gene İstan-
zatürreeler de eksik olmıyor. buldadır.» diyor. «İstanbul, İzmire oyuncu bı

V8D oalalar bir düzi ve kelle Elimizde mevcud bir zatür- 1 
reeli delikanlı hast•lığa şöyle rakmıyor ki ... )) 

dÜşÜrmİve başlamıştı yskalanmıştır: Bugün doku· lzmirin yetiştirdiği ve her :-nız bizim eski oyuncuları · 
Timur karşıdan canlı bir bir güneş dünyayı yaldızlı· ıuncu gündür. Hastalığı her zaman milli takım maçların· mııdan olup Ankara ve Is-

dikkat kesilmiş, bütün bu yordu. iki taraftadır, ağırdır. Fakat da büyük muvaffakiyetler tanbulda bulunan bir kaç 
delice hareketleri seyrediyor, Nihayet Timurlenk ordu· kurtulacağı ve şifayab ola· gösteren Üçoklu Saide: arkadaş tekrar lzmire gele· 
yanındakilere şu sözleri ıöy· sunu teşkil edenler de Türk cağı muhakkak gibi görülü- - Milli küme maçlarında rek kulübümüze girdiler ve 
Jüyordu: idi. yor. · hangi takım şampiyonluğu ıon yaptığımız oyunlarda 

- Hakikaten şu Yıldırım Ertesi gün şef akla bera · 19 yaşında olan bu deli· alacak? Sualini sorduium kendilerini oynattık ve bu 
denilen adam çılgının biriy· ber güneş dağların arkasın. kanlı geçen gün banyo yap· zaman zihninde bir müddet oyunculardan iyi neticeler al· 
miş. Her ne kadar kuvvetin· dan ba.şını çıkararken dik· mış, ince bir ceket ile ıez· bir şeyler araıtırmağa baş- dık. Şimdil uğraşıyoruz, eğer 
den, aıkerinin kahramanlı- kat edilseydi yüzünde pek miş ve gece saat ona kadar ladı Ye sonra cevab verdi: bu oyuncularımızı milli küme 
iıadan emin olsa bile harp hazin bir matem levhası sinemada, şurada, burada - Bilmem ki ne söyliye· maçlarında oynatabilirsek o 
talii bu, yarının ne olacağı· vardı, büyük ve ini felaket- dolaşmıştır. Ertesi günü kuY· yim, kendi memJeketimden zaman iyi bir netice almak 
Dl kimse bilemez. Bu kadar ler karşısında sararan insan- vetli bir titreme ile 40,5 de· maada diier memleketlerin ümidi vardır. 
taf rafuruşluk ve bu kadar lar gibi sapsarı bir renk receyi hararet ile yattı. Elan hali hazırdaki Yaziyetini bil· - iz mir fudboJünü ieçen 
likaydilik ve mühimseme· dünyayı boyamışh. 17dırab içinde kınanıyor, ve miyorum. seneye nazaran nasıl bulu· 
mezlik akıl kirı değildir. Bir iki mızrak yükselince bütüu muhitini ve ailesini Yalnız htınbuldaki Lik· yoraunuz? 
Şimdi anlıyorum ki bu adam bu sarı renk birdenbire kızıl de üzüntü içinde bırakıyor. lerde iyi bir varlık iÖsteren '-
.!ı d k B k k - Biraz noııaan, ııeçen 
ae i )erinden çok fazla deli bir aJev gibi ortalığı kan Burada dikkat edilecek eşi taı eğer ayni .. uYvelte sene daha canh olan 
ve abdal imiş. rengine boyamıştı. Ovanın ı nokta delikanlının ihtiyatsız- kalacak olursa şampiyonluk 

O gün akşama kadar as- ortasından sanki bir yanar Jığıdır. Banyo yapmış, ince yüzde yüz elindedir. Fakat 
ker yorgunluktan, ıusuzhık· daa fışkırmış tyibı' yerı·den k d Güneşten de ümidvarım. 

6 & bir ce etle par üsüsüz soka-
tan ve müdhif 11caktan bay· kalkan toz iki orduyu kap- • k 1 f k Çünki onun da son zaman-ğa çı mış, mu tteli sıca ve 
gın ve bitkin bir bale gel· Jadı, her iki taraftan verı'len )arda kuvvetli elemanları ol· soğuk yerlerde dolaşmiştır. 
diler, ertesi gün hnp başlı- emir üzerine birbirine sal . Böylece kendini çok üşüt· doğunu işitiyorum. 
yacaktr. kimsede takat yok· dıran bu iki karde• ordular Saide ikinci sualimi sor· ... müştür. 

tu. boğaz boğaza, gırtlak, gırt- Bu defa daha fazla tafsi- dum. 
Sipahi ve yeniçeri agv aları )ağa geldiler. Kan gövde)'i - lzmir içio bir netice lat vermeği lüzumsuz adde-

ile ieneralJer, vezirler ve götürüyordu, en çok acına· beklenemez mi? derim sanırım. Ona göre 
diier kumandanlar gizlice cak taraf Osmanlı Türkleri dikkatli olmaka lazımdır. Said gene düıündü ve ila-
bir toplantı yaptılar, şu su· idi. Bu kahramanlar hem ---••--- ve etti: 
retle karar verdiler: harbediyor, hem de susuz- - Maatteessüf hayır. Yal-

oyun

cular bu sene oyunlarını öyle 
diyebilirim ki çalışmamak 
yüıünden kaybetmiştir. 

Hem lzmirde sporcu ye 
tişse bile lstanbul bırakmı· 

yor ki.. Sonra lzmirde nasıl 
spor ilerler anhyamıyoru:n. 

Bay Said sözlerini burada 
kesdi. Kendisine teşekkür 
ettikten sonra yanından ay· 
rıldım. 

MUSTAFA ÖZSÜER 

"Biz nihayet bu akibete luktan çatlıyorlardı. Sıhhatİnİ, •• 
ıllrüklendik, hüngirın kafa- Beyazidin bir dereceye Zevkı·nı· seven Faudalı BilUllBr : Bir inek 4 bu-
ıından esen ve tatarları bu- kadar akla başına gelmiş ve v 

raya kadar sokan sultanın sarho,ıuktan ayılmıştı, ı·zmir Halkına · Yüzdeki zagı doiurdu 
tedbirsizliklerine kurban ol· - Amanın su bulun. y ozgad (Hususi)- Şehri-
dulı:, ı.lc •• l.i. 9imJiyc ..... Diye etrafa aclamlu sal- Mezarlıkbaşı yeni halde Lekeler mize bağlı Kabaktepe Çift. 
dar bu Oımanoğullarının dırmıştı. Fakat heyhat .. Çay 399 no. da yeni açılan "An· lik köyünde Musa isminde 
saltanatı ve şerefi için değil Timur askerinin elinde oldu- kara Orman Çiftliği,, bira· Yüzünüzde hasıl olan le· bir adamın ineği ikişer saat 
Türk milletinin kabramanlıiı ğu gibi kaynaklar da tahrib hanesinde temiz Ankara bi • keleri şu ilaç geçirtir zan ne- fasıla ile dört tane buzaiı 
ve ıanı içinl uğraştık, dün· edilmişti. raları, Bozcaada şarapları, derim: ~ doğurmuştur. Fakat zavalh 
yaya namımızı yaydık, şimdi Osmanlı askerleri susuz- nefis taze çeşit meze bula- Br avuç acı bademi, iç 
her ne olursak olalım son luktan çatlıyacaklardı, buna caksınız. Almanvari kübik ince kabuklarını ayıkladıktan hayvancıklar ancak birer sa-

h d d .. ·· .. at yaşıyabilmişlerdir. 
ıayretimizi göstermek za- rajmen arslanlar gibi dövü· bu neş'e yuvasında radyo ve sonra, avan a ovunuz, 
manıdır. Yarın bütün kud· şüyorlar, önlerine gelenleri plak neşriyat yle bol müzik sonra bunu az miktar gülsu-
retimizle çarpışacağız, alnı· tarumar ediyorlardı. içinde zevk ve neş'eyle iç· yu ile sulandırarak süt gibi 
mıza leke sürmiyeceğiz . ( Arkası var) mek istiyenler her kes gibi sulu bir mayi haline geliriniz 

Herkes kalpleri mahzun, ---·~ koşarlar. Bilhassa fiatlarda Bu mayii bir tülbentten BÜ· 

---•ır----

Fransada av 
Varidatı 

1 • 1 S t J k ucuzl k h k b zerek bir şişeye koyunuz. ıöz erı yaş ı olarak yerlerine 8 1 1 e V 0 er eseye ve er Bizim hazineye ne getirdi-
daiıldılar. yorgunluğu dinlendirmeğe Her gece yatarken bir pa· ğini ortada istatistik olma· 

Karataşta vapur iskelesi vesiledir. DübJe bira on iki mukla bu ilaçtan lekelere dıgv ı için bilmiyoruz. Fakat 
Beyaz idin çadırından kah· karcısında ki Teşvikiye soka· b k d" bl d ·· ·· .. 1 t 

kabalar ta•ıyor, sazların ıe· ... uçu ' u e şarap ye i bu· sorup oy ece ya ınız. Fransada, bir av mevsıminde 
y ğında 4 numaralı kargir üç çuktur u·· .. ı . ı . . k 

ıi •adileri inletiyordu. k · zum erın ÇÖ}) erını o- gerek sarfedilen fişek, saç-
atlı dörder oda ve mutbah- Müstecir 1. Kostak 

O vakte kadar dünyaya lı ayrı ayrı kapuları ve üst 1_.._ • ' w layca ayıklanıak usulü ma, barut, yenilenen tüfek. 
nam salan Osmanlı TürkJe- katı tamamen sıvanmış ve ' K .. " - .. .. .. k satılan av hayvanatı, bu yüz· 

Bu Yazıyı Her- uru uzumun çopunu ayı -
rioin şan ve şerefi bu su. alt katları sıvasız, tutumbalı laaıak oldu~ ça can sıkan den ticareti yapılan elbise 

OLUYOR 
Dünyanın en meşhur 
tütün tirvakisi öldü 
Dünyanın ;o meşhur tütlill 

tiryakisi bir Danimarkalıdır· 
Derdlerini unutmak için bet 
gün en aşağı üç yüz kalull 
siiara içermiş. Fakat b11 
bütün suiistimaline ancılı 
yirmi ay devam edebilmiş'' 
bu müddet zarfında 125 bill 
siğara içmiştir. 

Birkaç gün evvel zavallı 
tiryak\ artık dertlerini bü•• 
bütün unutmuştur. Çünkü b~ , 
kadar fazla siğara içme•1 

neticesi olarak kalp sekte· 
sinden ölmiiştür. 

An1erikanın hırsızlık v 
cinayet merkezi 
Amerikanın hırsızlık .,, 

cinayet merkezi de V aşini
tondur. Bütün sefirlerin '' 
devlet adamlannın bulundu· 
ğu bu şehirde ıon üç ayda 
2l94 hırsızlık Yakası olmufı 
ayda 250 otomobil çalınmıf 
ve haftada 50 cinayet işlen· 
miştir. 

Amerika cumhurreisi 
fazla v~ rgi öden1iş 
Amerikan hazinesi, faıla 

ödenmiş olan kazanç vergisi 
parasından 6 milyon' dört 
yüz bin logiliz lirasını, faıl• 
ödeyeni mükellef le re geri 
vermiştir. Cumhıırreisinin205 
lngiliz lirası düşmüştür. Eo 
fazla para da, Nevyork sana· 
yicilerinden Curlis jameı• 
ödenmiştir, ki bu da 281!bio 
600 lngiliz lirası tutmakta" 
dır . 

......................... 
i DOKTOR 
! ~~!!~ve ~ü?.~~~- l 
ı tahklar mütehassısı ı 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
ı Her gün öğleden sonra ı .......................... 
Çaylak ne old 

Eski Süleyman, bugünkil 
İzmir lokantacısı Çaylak lo
kantasını geceleri de açarak 
her nevi meşrubatı mezesil• 
verilmek üzere koymuıtur. 

Kurumun Tarıı ıarabı da 
yemek arasında mevcuddur• 

ÇAYLAK 
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-Sahife J 
~ 

Kendi kendine 
vapur yapan 

bir fakir çocuk 
Sington adında biri vapur 

yapmağa çalıştı, yanına yar
dımcı olarak fakir bir çocuk 
almıştı. Singtonun parası 

bitti, vapur yapmaktan vaı 
geçti, fakat Bel adındaki çı· 
rak çocuk kendi kendine 
çalışta, ormandan kereste 
kesti, hiç yılmadı. Bu çocuk 
lskoçlu bir köylünün çocuğu 
idi. On üç yıl kafasında hep 
yapacağı vapurun pilinını 
düşündü 1800 tarihinde in· 
giliı: hükumetine baş vurdu, 
1'endiıini kabul etmediler. 
Bel hükumetin yardımından 
üaıüdüoü kesti, çalışta. A rbr· 
dıiı paralarla 1811 de ken
diıine göre bir vapur yaptı. 
Adını (kuyruklu yıldız) koy· 
du. 1812 de Klayt kanalinde 
eşya ve yolcu taşımağa baş· 
ladı. Cahil halk bundan çok 
korkuyor ve içinde şeytan 
var sanıyordu. Deniz kıyısına 
yanaşınca hep knçıyorlardı . 
Gördünüz mü çocuklar? Ça
lışanlar her şeyi yaparlar. 
Sonra bu fakir çocuk dün· 
yanın en büyük adamları 
sırasına geçti. 

~·---
Büvüklerimizi 

Sevelim 

MITAT PAŞA 
Çocuklar, 
Bütün hayatını, Türk mil· 

Jetini esirler sürüsü gibi ida· 
re etmek istiyen zalim ve 
müstebit Padişahlara karşı 

isyan ederek ve hain Sul· 
tan saraylarından gördüğü 

zülum ve cefalara bakmıya· 
rak yurdumuza sayılmıyacak 
kadar çok ve bayırlı .,serler 
meydana getiren ve sonunda 
sürğün olduğu yerde Padi
şanın emrile boğulan Mitat 
Paşayı aklınızdan biç çıkar· 
mayınız. 

" Çankaya '' 
Üç Gün Sonra Çıkıyor 

"İstiklal,, okulu baş öğret· 
meni bay Sadinin en güzel, 
en değerli ve çocuklarımıza 
vatan aşkını, Türk inkilabını 
en kudretli bir ifade ile an· 
latan ve öğreten şiirlerini bir 
yere toplayarak bir kitab 
halinde bastık. Üç gün sonra 
zarif bir kapla ve beş kurrş 
fiatla satılığa çıkaracağımız 
bu değerli yurd şiirlerini 
Türk yavrularına hararetle 
tavsiye ederiz. 

( Halkın s .. ı J 4 ŞUBAT 

~COCU SAYFAS 

\ 

" Elde Kalem, Önde Sancak, Kalbde Tanrı Biz ., 

. Türklüğün Marşı 

. -
Türküz ederiz daim iftihar 
Hilkatle başlar tarihimiz var 
Kalbler Türklüğün aşkile çarpar. 
Yok bize başka yar. 

Elde kalem, önde bayrak kalbte Tanrı biz 
Dünyaya hakim olmak isteriz 

Mabcôimiz "Halkevi,, (o] dir, kabemiz de yüce, parlak 
Türkiyedir ancak 

.Sırrı Sanlı 

[ * J Yirmi sene evvel yazılmış ve büyük bestekar mer· 
bum İsmail Zühtü tarafından bestelenmişti. 

(**] Vaktile "Türkocağı ,, denmişti şimdi bu ocaklar hal· 
km kendi evi olunca gençliğin hiç unutmadığı bu marş bu 
şek ilde düzeltilmiştir. 
~~~- -~~~~~~-~~~--~~~~~~~~ 

TÜRK İNİCiLA.P TARİHİ 
Anafartalarda lngiliz ordu

dusuoa galebe 6,7 ağustos 
1915. 

Atatürliün Kafkas cebhe· 
sinde Bitlis ve Mu~u Ruslar
dan istirdadı 7,8 ağustos 916 

Mondros mütarekesinin ak· 
ti 30 teşrinievvel 1918. 

Atatürkün Yılnmm ordula· 
rı Grubu Kumandanlığın geç· 
mesi 31 teşrinievvel 1918. 

itilaf donanmalarının lstan· 
bula gelmesi 13 teşrinievvel 
1918. 

Meclisi Meb'usanın feshi 
21 kanunuevvel 1918. 

- 1919 da -
Meıdo, Tarsus ve Osnıani· 

ye civarlarında Adana cep· 
be!i i nin teşekkülü, 21 knnun· 
sanı. 

logilizler tarafından Uıfa 
Ayintap, Maraş Adana ve 
havalisioin işgali kiinunsani. 

''Vi layeti Şarkiye Müdafaai 
Hukuku Milliye Cemiyeti" 
Erzurum şübesinin kunulması 
3 3. 
Italyaoların Antalyayı işgal· 

leri 29 nisan. 
Atatürkün 9 uncu Ordu 

Müfettişliğine tayini 30 nisan 
lzmirin Yunanlılar tarafın· 

dan işgali 15 mayıs. 
Atatürkün lstanbuldan Ana· 

doluya hareketi, 16 mayıs. 

Atatürkün Samsuna çıkışı 
19 - 5 
Yunanlılara kar şı Türk As
keri kuvvetleri tarafından ilk 
silahla müdafaanın Ayvalıkta 
başlaması 29 mayıs. 

Sivas kongı esinin Atatürk 
tarafından içtimaa daveti 21-
22 haziran 

Atbnrkün Ordu Müfet! i~li
ğinden ve askerlikten istifası 
9 temmuz. 

Atatürkün reisliği altında 
Erzurum Kongresinin topf an
ması 23 temmuz. 

Siva'l Kongresinin açılmas1 
4 eylfıl ,, 11 eylfılde kapan· 
mı ıtır.,, 

Anadolu ve Rumeli Müda· 
faai Hukuk Cemiyetinin te· 
şekkülü 7 eylfıl. 
Osmanlı padişahı ile logil· 

tere arasında Tiirküyenin in· 
giliz mandasını kabul ettiği· 
ne dair gizli bir muahede 
akti. Anadolu ile Istaobul 
münasebetinin kesilmesi 12 
eylül. 
Maraşta Milli kuvvetlerle 

Fransızlar arasında mücade· 
lenin başlaması 29 teşrioisııni 

Atatürkün Sivastan Anka· 
raya gelmesi 27 kinnnuevvel 

- 1920 de -
lstaıibulda Meclisi Meb'usa· 

YüzdenAh ak 
Belli Olur Mu? 

Kar Topundan Sonra, 
Yaralının Evinde 

Kar topu ile yaralanan 
ihtiyar memurun yeğeni bahs 

Derimiz lastik gibi uzalır 
kısalır.Yaşlandıkça yüzümü
zün derileri buruşur. Bu bu
ruşuklar yüzümüzün derisinia 
gerilişine bağlıdır. Bu geril
me işi b!zim duygularımıza 

bağlıdır. Şen ve iyi günler 
geçiren insanların yüzlerin· 
deki deri başka tüı lü gerilir, 
düşünen ve her vakit kavga 
eden insanın derisi başka 
türlü gerilir. 

1 ettiğim sevimli öğre tmenin 

sınıfında hulunuyor. Bugün 
onu gördük. KendiJ ini oğlu 

g bi yetiştiren amcasının ya· 

Bu gerilme zaman geçtikçe 
yüztle çizgiler yapar. Bu su· 
retle bir insanın yüzüne ba· 
kınca iyi huylu ve güleç bir 
insan olup olmadığı anlaşılır. 

Derimizi iyi kullanırşak, her 
vakit va ktın: ız şen. düşünce· 
siz ve ka\·gas1z geçirirsek 
bütün hnyatımızda güzelliği· 
mizi saklamış oluruz ve ihli· 
yarlamayız. 

••••• ... 11 Ull•••••••• 

Hoş Bir Oyun 
Çocuklar bir halka yapar· 

lar, içler inden biri ortaya 
çıkar. Hep çocuklar, !ağ 

kollarıoı göğsüne doğru dir· 
seğinden bükerek uzatır, öte
ki sol kolunu boşluğa doğru 

yana gergince uzatır, buna 
"tarfit,, derler. Tabii boşa 

uıatılan bu kol yanındaki 

arkadaşının göğsüne gelir. 
Sonra "ittara,, denildi mi ? 
Bu sefer kollar göğsün üze· 
rine konur, sağ kollar boşa 
yani arkadaşının göğsü üze· 
rine uzatılır. 

Ortada duran çocuk ku· 
mandayı idare eder. 

Tarafit dedin mi? Bütün 
çocuklar çabucak kollarını 
yukarda söylendiği üzere 
yaparlar, (fittara) deyince 

degiştirirler. Bazan kumanda 
veren çocuk yanlış olarak 
(fitfit) der, kimse kolunu 
kıpırdatmaz. Şaşıranı oyun· 
dan çıkarırlar. Bu oyun be· 
den terbiyesi oyunudur. 

nın açılması 12 kanunsani. 
U rf ada Fransızlara Milli 

Mücadelenin başlaması .17-1 
Mivaki Millinin Meclisi Meb

usan tarafından kabulü 23· 1 
Maraşın Fransızlar tarafın· 

dan tahliyesi, 11 şubat. 
lstanbulun ltitaf devletleri 

tarafmdan askeri işgali, İs· 
tanbul işgalinin Atatürk ta· 
rafından bütün devletlere 
protestosu. 16 mart. 

Atatürk tarafından Anrada 

fefkalide selahiyeti haiz bir 
Millet meclisi toplanma4Jı 

hakkında Vilayetlere tebliği 
19 mart. 
İsmet İoönünün Ankaraya 

gelmesi 20 mart. 

Fransızların Urfadan çekil
mesi 10 nisan. 

fstanbulda Hilafet Ordusu 
teşkiline haşlanması 18 nisan. 

Türküye Büyük Millet Mec· 
tisinin Ankarada açılması 23 4 

Atatürkün Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Reisliğine in· 
tibabı, 24 nisan. 
Mareşal Fevzi ve ismet 1 • 

nönünün Büyük Millet Mec
li!ine Htihakları. 27 nisan. 

(Arkası var) 

nında oturuyor. Gelecek 
hafta bize okunacak olan 
" Filoranseli küçük ) azı cı u 

isimli aylık hikaye)i yazıp 

bitirdiğ"m zaman babam "ıh· 
tiynr baydan haber almak 
için dördüncü kata çıkalım,, 
dedi. ihtiyarın yathğı hemen 
hemen karnnlık odaya girdik. 
Yastıklara dayanarak yat ~k
ta oturuyordu. Karısı baş 

ucunda duruyordu ve odanın 
bir köşesinde küçük yeğeni 

oymyordu. Bir gözü sarılıydı . 
Babamı görünce memnun 
oldu. oturduk. Bize eyi ol
duğunu, gözünün çıkmadığını 
ve b ir kaç güne kadar eyi· 
lc şeceğini anlattı. 

Ve " Bu bir fena tesadüf
tü. O zavallı çocuğun çektiği 
korkuya teessüf ediyorum ,, 
diye ilave etti. Sonra biı:e 
kendisini tedavi eden dok· 
tordan bahsetti. Kapının 

Büyüklerimizi 
Sevelim 

NAMIK KEMAL 

Çocuklar, 
Bu memlekette vatan aş· 

kını, milliyet aşkım, hürriyet 
aşkını en ateşli bir kalemle 
en önce terenıı üm eden ve 
bu uğurda sürgünden sürgüne 
gönderilerek genç yaşındc1 
canını, herşeyden fazla sev
diğı vatanı yolunda seve seve, 
feda eden "Namık Kemal,, 
adını her zaman sevgi ve 
saygı ile anınız. 

Yeni bir kitap 
daha 

(Halkın Sesi) gene çocuk· 
larımıza bir hizmet olmak 
üzere Karşıyakada (Cumhu
riyet) okulunun değerli ve 
mütefekkir öğretmenlerinden 
Bay İsmet Aytekin Kültürün, 
öğre'ncilerin ruhlarına büyük 
bir insanlık ve yüksek bir 
milliyet aşkını aşılayacak su
rette yazdığı en kuvvetli 
yazı ve hikayelerini bir ki· 
tap suretinde çıkarmağa ve 
gene beş kuruş fiyatla nt
mağa karar vermiştir. 

iki hafta sonra çıkacak 
bu çok kıymetli , eseri de 
okurlarımıza tavsiye etmeği 
bir vazife bildik. 

- ltalvancadan 
.1 

çalındığını işiderek " Ah işte 
muhakkak odur,, dedi. :Na· 
pı açıldı... Kimi göreyim : 
Uzun mantosuna bürünmDı 
Garoffi.. Eşekin üstünde, 
başı eğilmiş girmeğe cesaret 
edemiyordu. latiyar " Ne 
var ? ,, Diye sordu. 

Babam " kar topunu atan 
çocuk,, diye fısıldadı. Elini 
Garoffiye uzatarak ihtiyar 

.:'gel zavallı yavrum, ıen ya· 
ralıdao haber almaya geldin 
değil mi? dedi, ve pek iyidir. 
Merak etme, hemen tama· 
men iyi oldum ... ,, 

Garoffi ağlamamak ıçın 
kendini zorlayarak mahcubi· 
yetle yatağa yaklaştı. ihtiyar 
onu okşayor, fakat o, o derece 
ubnıyordu ki bir kelime bile 
söliyemiyordu. 

Yaralı devam etti: "Gel-
diğine teşekkür ederim. Git 
babana ve annene deki me· 
rak edilecek hiçbir ıey yok." 

Garoffi kalbini ezen birşey 
varmış da söylemeğe cesaret 
edemiyormuı gibi kımıldan· 
mıyordu. 

- Ne istiyorsun? Bana 
söyliyecek birıeyin mi Tar ? 

- Ben... Hayır 1 
- Öyle ise selimetle yav· 

rucuğum, kalbin müsterih 
olarak gidebilirsin. 

Garoffi kapıya doğrulda 
fakat kapının yanına sıeldiii 
zaman durdu. Ve tece11lsle 
bakarak kendisini takip eden 
küçük yeğene döndü. Derhal 
mantosunun altından bir şey 
çıkardı. Ve "bu senin için,. 
deyerek çocuğun eline tu• 
tuşturup bir şimşek ıJbi 
kayboldu. Çocuk verilen 
'leyi amcasına göHirerek 
sargısını açtı. 

Ben hayretimi zabtcdı•İ· 
rek: Ay! dedim. Bu Javallı 
Garoffinin getirdiği o meı· 
bur albüm, o posta pulu 
koJlcksiyonu idi. Bu kollek· 
siyondan o daima bahsederdi, 
ona o kadar babalıya mal 
olan bu kıymetli .şey üzerine 
o ne büyük ümidler kurmuı· 
tu. Hulasa bu onun hazine· 
siydi. Zavallı çocuk: Af ile 
değiştirmek için hayatının 
yarısını vermiş oluyordu. 

········ımmı········ 

Patatesler 
Havuçlar 
ı>atateslerin ve havuçların 

taze durması istenirse: yere 
gömülmelidir. Çünki sebzeler 
taze durmak için değişmiyen 
bir sıcaklık isterler. Yere 
gömülünce oradaki sıcaklık 
anlaşılmıyacak kadar az de
ğişir. Bu usul ile bir çok 
meyve ve sebzelerin uzun 
zaman çürümeden tazeliğini 
sakliya biliriz. . 

Şişe Taoası 
Bir şişenin tapasını açmak 

için dibine vuranları görmüı· 
sünüzdür. Bu, neden olur 
bilir misiniz ? Çok koşan bir 
araba birden bire durursa 
içinde oturanlar öne fırlarlar. 
Topun ağzından mermi çı· 
kınca top arabası geriye gi· 
der, bunun gibi şişenin altı· 
nada vurulunca agzındaki 
tapa diıarıya fırlar. 



Ş. M. Toplandı 
Şehir meclisi dün belediye 

reiıi Dr. B. Behçet Uz'un 
riyasetinde toplanmııtır. Şe
hir meclisinin dünkii toplan· 
tısı, şimdiye kadar bu mec· 
liste tesadüf edilmiyen hara· 
retli bir münakaşa içinde 
geçmiıtir. 

Belediye riyasetinin teklif 
ettiği beş senelik mesai prog 
ramı kabul edilmiştir. 

( Halkın Seal ) 

' 

:; S ,:Q N ·:,-~,D - A ·K İ K A . 
. . . )_ . - ~ . . . . . . - ~ .· 

Toplantı sebebi anlaşıldı 
Londre. (Radyo) - Dün hariciye nazırı Lort Eden tarafından vaki davet üzerine_ Foreyn 

Office Edenin riyaseti altında toplanan Italyan ve Fransız sefirleri toplantı hakkında mat· 
buata müştereken beyanatta bulunarak "bata akdenizde müşterek kontrolün kuvvetlen
dirilmesi esasında ve bu kontrolün daha ziyade lspanyol sahilleri yakınında yapılması hu· 
susunda mutabakat basıl olmuştur.,. Demişlerdir. 

lspanvol ~si tayyarelerinin veni marifetleri 

4 ŞUBAT 
• 

BiR ÖÖRETMENIN 
ÇEKTiKLERi 

-~~~~~~~~~••~~~~~~~~~~ 

- INKILAB ROMANI -
Yazan : StRRI SANLI -Asım ismet KUltür'e· 

- 20-

Genç kaz şu cevabı verdi: 
Sormağa hakkını z olmıyan bir sual varsa, 

o da budur ... 
Mağrur ve küstah gencin Babam nasıl bir heves 

bu terbiyesizce hareketi öğ· ile bu işe giriştiğimizi bilıe 
retmen Ulusu çileden çıkar· belki size bukadar yüz ver· 
nıağa kifi gelebilirdi. Fakat mezdi. 
gene sinirlerine bakim ol· Çiçek biraz düşündükten 
mağa çahşarak oldukça sa· sonra ilive etti : Dul Ve Yetim

lere Kolaylık 

Paris (Radyo) - ispanya hükiimetçi askerlerine elbise ve erzak taşıyan 30 Fransız kam
yonu bu sabah (dün) Frankocu bir tayyare filosu tarafından çok alçaktan bombardıman 
edilmiştir. Bir çok kamyonlar param parça edilmiştir. 

3 Ölü ve 39 yaralı vardır. 
kin bir tavırla Sedada dedi _ Böyle mühim bir karar 

ki : verirken kayat arkadaşı yap· 
- Yabancı bir evde ya- mağa Jiyık bulduğunuz bir DefterdMhk üç ayda bir 

defa verilen dul, yetim ve 
malullerin maaşları için ali· 
kadarları tatmin edecek pra· 
tık bir usul ittihaz etmiştir. 
Ve kiıe adedini çoğaltış ve 
hükumet içinde dört yerde 
kişe kurulacaktır. 

---oo'---

Kısa Şehir 
Haberleri 

Müddeiumumilik muame· 
lih adliye Başmüfettişi tara· 
fından teftiıe başlanmıştır. 

§ Bu sene Almanyaya 100 
Yabon, Yugoslavyaya 250 
••ıoo, Avusturyaya 50 va
l'OD, Çekoslovakyaya 40 va· 
gon, Polonyaya 20 vagon, 
hviıreye 100 vagon tizüm 
ıevkedilmiıtir. 

§Kızdçulludaki köy eğitmen 
okuluna 25 köylü kız eğit· 
menler kursuna devam etme· 
i• baılamıılardır. 

§ Dokktor kanaveri aley· 
hine Turan yağ fabrikası 
amelelerinden Cemal tara· 
fından bir tazminat davası 

Japonvanın Bir Numaralı Düşmanı 
Tokyo 4 (Radyo)- Japon parlementolarının dünkü içtimaında (Japonyaoın 1 numaralı 

düşmanı) diye ilin etmek için müsaid zamanın hulul edip etmediği sorulmuştur. Japon ha· 
riciye nazırı da şu cevabı vermiştir. 

lngiltere hükumeti, son zamanlarda siyasetini tebdil etmiş ve maalesef menfeatımıza ay· 
km hareketlerde bulunmuştur. Bu vaziyet devam ederse biz de logiltereye karşı mukabil 
tedbirler almak mecburiyetinde kalacağız. 

/tal-yan tayyaresi yandı 
Rom:! 3 (Radyo) - Evvelki gün Romadan hareket eden kumandan Stefanioin idaresin-

deki deniz tayyaresi Okyanuı;lt?rı geçerken motor patlamış ve bütün mürettebatile iki 
tayyare kamilen yanmıştır. Bl! acıklı haberden ltaJya büyük bir yes ve matem içindedir. 

Japonva, l!ıgilt~reve rahmet okumıvor 
Paris (Radyo) - Japon diyetinde Lngiltereye yapılan şiddetli hücum Londra ve Paris 

mahafi1iode asabiyet uyandırmıştır. Bu meclisin (Uzak Şarktaki lngiliz menfaatJarının biz 
bekçisi olamayız) mealindeki sözler Japonyanın logiltereye rahmet ukumakla meşğul olma
dığını göstermektedir. 

Sof yada bir suikasd 
Sofya 3 (A.A)- Bu sabah Rus gazetecilerinden komünizm aleyhdarı Rossia Golos ga· 

zetesi başmuharriri Colone Itchin ikametgahı yakınında bir cehennem makinesi infilak et
miştir. Gazeteci, karısı ve oğlu yaralanmışlar, Mikhalovin adındaki bir Rus da tevkif edil· 
miştir. 

hancı bir genç kıza böyle kızın rizasanı al mağa hiç 
bir yasakcıbaşı, bir yeııiçeri lüzum ıörmedinizmi ? 
ağası muamelesi yapmağd - Babanız bu talebinden 
cüret etmenize hayret edi • 0 kadar memnun görünmüı-
yorum. tür ki, anne ve babasının sö· 

Sedad, azametli bir eda zündendışarı çıkmayan kızla· 
ve hiddetli bir sesle bai-ırdı: rının de, bundan sevineceii-

- B•yan Çiçek zan et- ni zan etmiştim. 
tiğiniz gibi yabancım değil- _ Buııün bu an:ulannı 

dir · yerine getirmcğe mani olan 
- Neniz olduaunu lütfen 

• iki sebep vardır. 
söylemek istermi5iniz ? 

- Benim mustakbel ni· ... - Bu sebeplerin neden 
ibaret olduklarını ıorabilir· şanlmıdır. 
miyim? 

Ulus, bu son söz üzerine 
biraz şaşırdı ve dili dola~a· - Evveli hayat arkadaşı 

seçiminde sizden evvel baş· rak Çiçekt~n sordu: 
kasına reyimi vermiş buluma-

- 8 .... öyle bir.. şey ... in d b . b' 
aslı var .. mı ? yorum, sonra a siz enı ır 

Genç kız birden ceYab eş yapmak için değil bir 
verdi: kapriıinizi yerine ıetirmek 

- Benim haberim yok. için istedinjz. 
Bunun üzerine Sedad Bu kaprisinizin bir aile 

atıldı: haysiyetini ne kadar dlltlir· 
- Sizin haberiniz yok, dügünü baban öğrendiği glln 

fakat babanızın haberi v .?.r· o da fakir kız.ını ıehrimizin 
d en zengin tüccarının o;ı;,luna ır. a 

Müthiş 
BirYan~ın 

- Bununla ne demek isti- vadetmek için acele ettiiini 

Almanvada mü Seyyah geldi yorsunuz anlayacaktır. 
- Babanızdan söz aldım, - Demek bay Ulusu ıe· 

h• b• h Ad• Dün limanımızdan geçen im lr a ise bana elinizi vadetti. viyorsunuz. Teofil Gotye isimli Fransız açılmııtır. 
§ Cumaovasıaın Akçekö- Yugoslavyauan Ardada çı-

yiinden 00 beı yaıındaki kan büyük yangao münase• 

yapurile 14 Amerikan, lngiliz -Demek benim keçi inadım - Sormağa hakkınız ol-
ve Alman seyyahı gelmiştir. yenmek, burnumu kırmak için mıyan bir sual varsa o da 

- Baştarafı 1 incide -

Emineyi kaçıran Hüseyin betile halk başka tarafa nak· ........ 111ın11........ yaptığınız programı tatbike budur. 
onunla evlenmeğe karar ver
mittir. Bu kararından haber· 
dar olan Hitler bu izdivacın yakalanmıştır. ledilmiştir. Yangın devam 

§ Hindiıtanda bir firma etmekte ve dairesini geniş· generalin vaziyeti ile miite-

• başladınız öyle mi ? ( Arkası var) 
Denız balıkları eoooooooooooooooooooooooooooooo~ 

bile tutar Son Telgrafların Hulasası: memleketimizden bam deri, !etmektedir. Zarar çok bü- nasip olmamasından mani 
üzüm, badem, balak koııseı. yüktür, itfaiye efradile halk· olmak i~temişse de general 
vaıı, tohum, gülyağı, kestane tan yaralananlar fazladır. arzusunda israr ettiğinden 
almağa karar vermiştir. 'i?? - _ı__ vazifesinden af edilmiş imiş, 

§ Öğretmen Semahat Er- ÖZEN sebep ne olursa olsun bu ha-
kun Armutlu köyü öğret· dise bütün dünya siyasi mah-
menliğine tayin edilmiştir. Şapka Evi fenerde günün en mühim 
§ Çorakkapıda Gaziler cad· hadisesi olarak kabul edil· 

desinde tuhafiyeci Bay Hü- Berlin Letevern mektebin· mektedir. 
seyinin dükkanından dolan· den mezun Selamet Arpağ Paris (Radyo) - Harbiye 
dırıcıJ.k suretiJe bazı ena ve lzmir Enstitüsünden me- Nazırı ve Alman orduları 
alan amele Ahmed tutulmuş· zun Bedia T özenin lzmir Hi- baş kumandanı general Blom 
t sar camii civarı Yolbedeste- bcrgin - istifası üzerine Al· ur. 

§ İstanbulda bir Porselen ni numara 46 da yeni ve manya dahili vaziyeti bakkın-
fabrikuımn kurulmasına ka- son model şapka evi açtık- da muhtelif haberler veril· 
rar verilmiştir. larını memnuniyetle haber mektedir. 

Bazao denizin, balıkları 
dahi tuttuğunu biliyor mu 
idiniz ? Bakınız, bunu nasıl 
anlatmışlar: 

Maruf Uyoloji ilimi Ma
kenzi Amerikaya vapurla üç 
tane içi balak dolu akvaryom 

gölürürk~n fırtına çıkmış, ve 
qahklar gasyad etmive baş-

laşlamışlar. Fırtına durunca 
bahkların rahats ılığı da geç-. 
mış. 

-----~--···· Japon komünistleri, neşrettikleri bir beyannamt:de Çin • 
Japon harbine nihayet vermek için Japon milletinin sHİnİ 

yükseltmesi zamanı geldiğini ilin etmektedirler. 
§ ispanya milli müdafaa nazırı cumhuriyetçilerin tayyare

lerine keşif veya bombardıman seferlerini ancak cephelerde 
yapoıalarını emretmiştir. 

§ Çin makamatanın bütün ecnebi gemilerine güneıin bat· 

masını takib eden kızıllıktan evvel limanı terketmelirini 
tavsiye eden tebliğat Kantonda büyük bir heyecan tevlid 
etmiştir. 

§ Madrid şehri dün tekrar bombalanmıştır. lhtililciler 
ispanya Y orgucu şehrini hükumet merkezi olarak kabul 
etmiştir. 

tenkid olunmaktadır. Bu hal· § Devletler Romaayanın Yahudi meselesi hakkındaki 
§ ikinci hukuk mahkeme- aldık. iki kıymetli u..natki · Bu haberlere göre güya ler sivil ve asker müessese· 

ıi kitiplerinden Tabsinia va- rın idare ettig· i bu müesse- Nazi farkasının her işte bur· ler arasında derin bir anlaş· S H . . N . . b' t bl'w. " S • 
nunu sokması bilhassa aske· mamazlık dog· urmaktadır. § uriye arıcı ye ezaretının ır e ıgıne gore urıye • 

zifeaini yapmadığıudan mab- seye muvaffakiyetler temenni Irak hududu bundan böyle pasaport viı:eıi olmaksızın ge· 

tezini kabul ettiler. 

kemeye verilmiştir. ederiz. ri mabafilde hoşnutsuzlukla Muhakkak olan bir~ey varsa 
karşılanmıştır. o da Almanyada bugünlerde çilebilecektir. 

•**~tC********:****!t****~*!'i Gobels'in adeta bir dikta- çok mühim dahili hidiselerin § "Cumhuriyet,, gazetesi matbaasının arkasında büyük 

.... 

4C El1ı T ) )t t" · · · takınması da vuku buldug-udur. bir ahşap binada yangın çıkmış. civar halkı tehlike atlat· 4C amra e • ,. or vazıyetını mışhr. 

= 2573 = -------------im!!!! maa amm~erauaaam-ı 
4Ci ldareıinde Milli Kütüphane sineması ,.,.,.: ASRİ SİNEMADA ~2~~4~ 1-TA yy ARE sineması TE\~~PN 

BUGÜN İki muazzam film birden n l1 BUGÜN Sinema dünyasının en büyük harikası • 
2 Şubat 938 Çarşambadan itibaren iki film birden m •• •• 1 

1 - KIS~~~z~~!~LÜ ~ 1 - TA y F o N ıl ~o?oo~:::...1!!!:·:aı~~!!:~~~iuel 
ROBERT TA YLOR ve BARBARA STANWJEK )t Corc Bongraft R daha tesadüf edilmiycn rakibsiz film i11 

i 2 - RAM

TarOafmNdanATemsiJ Edilmiştir. tt ı l 2 - Adalar Şarkısı 'a Büyük Fransız komiği FERNANDEL Tarafından M 
"' t'] ibda olunmuştur : 1 

Dünya Tenörü Foverens Tebet ve Jupevalez iloven C!2 ilaveten: Paramont jurnal 
~ B 11 d ORETTA YUNG DON HMEC u. 1 Ayrıca: Paramun 1'urnal ve Miki 'i" 
'" •ı ro er e : ve ,,~ ---- [i Seanslar: Hergün 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi il = AYRICA: Foks Dünya Havadisleri ~ 1 Tiyatroda Bu akşam beş perde Operet a ve Pazar günleri 1,15 başlar il 
4C Seanslar: 3-7 Ramona 5-9 Kıskançlık - M 1 ARSIN MALALAN a FtATLAR: 30 - 40 - 50 " 
•~::r:~:r:~:r::r::r::r:~:r:~~~~~~• -------~----------· am11ammmmmtm~mammmaa E&1ma11a1111all 


