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Şanlı donanmamız lzmirimize ş nv şer el verdi 
KISA VE AÇIK 

İngiliz Gazeteleri Diyorlar ki: 
Soo posta ile g-elen logiliz gazeteleri, Berlin ~ ükücneti 

ile Alman matbuatının politika ve neşriyahndan sabır ve 
t.bammillleri tükenmiş görünüyorlar. Financial Times, "logil· 
tere için, Almanyaya bu gıdişin ve Almaoyaya göaderilea 
lngiliz ricaHnin uğradığı zorlukların niye varacağını, ne 
bt-lıce çıkaracağını sormak günü gelmiştir. Londra Berlinde 
rastl .. dığı bu müşkilit için şicndiye kadar bir protestoda 
bulunmak, bir hesap istemek yolunu ihtiyar etmemisşe bunu 
•t:zinden yap namış olduğu nihayet Berlioin inanması lazım -
dır. " diyerek logılizlerin arhk sinirlenm~ğe başladıklarını 
ıç ktao açığa yazıyorlar 

'Hat ay meclisi bugün açıldı Büyük 
Atamızın 

Mancbester gardian ise Bertin hüku netine diyor ki: 
"Bütün Avrupa devletleri sulhu ıstiyorlarsa buna sebep 

ıulha • Almanya da dahil olduğu halde - bütün Rusyanın 
ınubtaç olması ve harbın - belki Almanya başta olduğu 
halde - bütüa cihanı mahv ve perişan edeceği endişesidir . 

Bugün harbı İsttmiyenler Almanyadan korktuklara için 
değil, harbın dünyayı kan tufanına ve enkaz yıj'ınına ç.e
•ireceğindea çekinerek iıtemiyorlar.,. 

Diğ~r logıliz gazetelerinin dedıği daha yuınuşak değildir. 
O kadar anlaşma toplanhlarının bu neticeyi vermesi doğru
su bizce, biç iyi bir ıJamet değildir. 

SIRRl SANLI 

Hatay Halk Partisi bir beya ame neşret i 
• 

Generalleri 01 ize 
Hedivesi 

lstanbul, 1 (Hususi) 
Doğu manevralarına iştirak 
eden kolordu kl•m • ndanları· 
na, üzeriodı! Alcıtü küo fo · 
toğraf ve imzalarını taşıyan 

birar altın saat hed ye edil 
mıştir. ___ ,.... -
aşvekil.miz 

nkar~da 
lst aobul 2 (Husuııi ~-Baş· 

vekilimiz bay Celal Sayar 
Hariciye Vekili c oktor Tev· 
fik Rüştü Ara" bugün şth· 
rimize geldiler ve istasyonda 
büyük bir merllsimle karşı

lanmışlardır. 
Vekiller heyeti yakında 

toplaoh11nı yapacaktır. 

--~-----Mısır Ennayüdülehli futbol 
ekibi buakşam v.eliyor 

• ! •~ L ~ 
oR GENERAL ARlM GüNoüz H ~TA v A aiRoi~:EN soNRA sıR zıv İ'\FETTE Von Papen 

Tevkif 
Edilmedi 

••no••~~~~~~~-

FinJa ndiyah güreşçilerle güreşler yao Jacak 
latanbul• 2 ( Hususi ) - Hatayda çok sevileti 8. 'fay· 1; .;:-ııedeberi içeride ve 

Hatay metlisi bugUn en yaılı fur Sökmen seçileceği mu- dı nd µıücadele etmiş, 

Fuar kopuından sonra itanın riyasetinde metuimle bakkalLbr B. Tayfur Sök· varını yoğunu bb uğurda sar· 

ıerek futbol ve gere\cse gü · 
reş 11halannda ö11emli maç
lar yapılacak, bele bu maç· 
ların ecnebi ekiplerle yapıl-

açılacaktır. Devlet reisliğine meü Hatayın idiklili ıçın fetmiş çok kıymetli ve feda· Berlio, 1 (Radyo) - Sa· 
bık başvekil Von Papen'io, 
kambiyo kanunu hilif na ha
re kel ettiğinden dolayı, hü· 
k ümctce tevkif edildıği bak-ması bu müsabakalara daha 

biyük bir ehemmiyet verdi
riyor. 

Bu akşam Baudarm.& eks 
pıesi ile dost rYLsır ~ıolfudbol 
ıampiyoou EnnayiiddüJchli 
Muhteliti1Dizle bir maç. yap· 

mak · Ozere lzmir'e geliyor. 
Misafirlerimiz kalabahk bir 
ıporcu kiitlesi tarafından 
karşılanmaları için şimdiden 
hizırhklara girişilmiştir. 

Is tan bul da Fener-Beşiktaş 
muhtelitini yenmeğe muvffak 
olan bu talc ımın kuvveti bak· 
kında fazla söz söylemeği 
zait buluruz. Üstüste Mısar 
milli küme ıampiyonluğunu 
kazanmak az muvaffakiyet 
değildir. Binaenaleyh mub-

teHtimizin bu ekibe karş1 ne 
derecey'! kadar muvaffak 
olacağı şimdiden kestirtDek 
imkansızdır. Yalnız ekibimizi 
tertip edecek zavattan bir 
ricamız var o da takımı ya· 
parken azami dikkat etsinler, 
yok!& son Ankara • lzmir 
maçındaki hataları tekrar 
edersek o günkü sürprizli 
hadiselerle karşılaşmamız 
daima varidi hahrd1r. 

- Sonu 4üncüde 

iSTER GUL iSTER AGLA 

Ha tayın istiklali 
Atatürk Hataya da tam bir istiklal verdi 
Yarana dünden güzel, parlak istikbal verdi. 
Neler, ne mucizeler, ne inkılaplar "•ph 
Bütün millet hep onun çizöiği yola uptı .. 

Nuruna hasret idi vatan böyle güneşin 

Tac talitlari yakan bu kudretli aletin 
Kıvılcımları derh~I Hainleri yakmıştı, 
Garplı bu inkılaba hayret ile bakmıŞti. 

Hep işgal altındaydı koskoca Ana~olu 
Şefin kudreti ıJe çözüldü 1 ürkün kolu 
O kuvveti o zaman karan biıdık, ezen, biz. 
Bu numüne mezar oldu Anadolu, Akdeniz. 

Mılli hakimiyetin doğduğu güodeoberi 
Yorulmaz bir azımla Türk ko1makta ileri. 
işte yeni bir zafer, sancağa giı di alay 
Kurtuldu bir liamlede1 esaretten Hatay .. 

l!mail Özler 

Cihan Vaziyeti Çok Nazi 
Fransız başvekili iki taratın k u YY ' t k· · ini 

muka' ese etti 
Paris 1 (Radyo) - Başve- 1 

kil ve harbiye nazırı Edvar 
Daladiye, dün içtim• eden 
milli müdafaa encbmeninde 
beyanatta buluourkea, şun· 
lan sövlemiştir: 

-- Cıhan vaziyeti, çok 
nazik bir safhaya girmiştir. 

Buna rağmen büsbütün ümit· 
siz değildir. Bu itibarla, so· 
ğuk kanlılığımızı muhafaza 
etmemiz lazımdır. 

Edvar Daladiye, müteaki-

B. DALADIYE 

Emsalsiz Kabadayı ! ! ? 
Bir rakı ve eğlence meclisine pijama ile gelen arkadaşına baylardan biri sordu : 
- Yahu bu ue kıyafet, bu =ne hal ? 

ben, Fransanın askeri vazi· 
yeti ile kuvvetleri hakkında 
uzun uzadıya izahat vermiş 
ve bu meyanda, Almanya, 
Italya ve Macaristan kuvvet
lerine karşı, Fransa, logilte · 

- Sormayın başıma gelenleri ? 
- Ne oldu, çabuk söyle ? 
- Ne olacak bizim ki bu ak~am toplanacağımızı öğrenmiş, eve gider gitmez, yüzme 

gülerek •e timdiye kadar görmediğim komplemanlar yaparak elbiselerimi çıkarttı, pijama· 
- _~Sonu 4 üncü Sahifede -

re, Çekoslovakya ve Rusya 
kuvvetleri etrafında bir mu· 
kayese yapmışhr. 

kar, yüksek seciyeli bir va· 
tan perper dir. 

lstanbuJ, (Hususi) - Ha-
taypa halk partisi Türk hal -

kına bir beyannamede ez· 
ı cümle : "H "taylılar çileli gün· 

lerini bitirdi, mes'ud bir is ... 
tikblll yo,uoa girdi. Hat y ı 
hük~cndi yakın bir zamanda ı 
tarihi ödevine başlıy'acak ve 

lnnda t cıı.ebi gazetelerin 
verdiği haberler tamamen 
asılsızdır. 

......... """"""'-.......... ~"""""""" ........... ~ ......... 

memleket hür bir istiklale 
kavuşaco k ve mes'ud ola

- Sonu 4 üncüde -
oo~~~~~~~~~~-

Rayiştag Meclisi Fevkalade 
oplanıyor 

Berlin, (Radyo) - Alikad u mehıfil, Rayiştağ meclisinin 
fevkalade içtimaa davet ed·leceğini ısrarla haber ver;nek
tedirler. 

Berlin, 1 (Radyo) - Haylayo, buraya muvasalat etmit 
ve Hitler tarafından babul olunmuştur.f 

ıu:.::..-c::~;.:::ı.~-----------

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________ .... 
Fırıncıların ikinci bir ricası 
Fırıncı Abmet Güogör imzasile a!anaa mektupta deni· 

liyorki: 
''Geçenlerde yazıldığı veçhile belediye ile avamızda 12 

maddelik bir mesele va1dır. Belediyemiz biz fmncılara bas 
- Soau 4 üncüde -



h1i1· 

Fuar hikayesi: 

Fuar Cınnıtinde 
Bir Melek ••• 
Yazın : A . F. Tuğseven 
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Nişanlı fakat birbirlerini 
sevmiyorlarmış 

Tavra kendinin de mütees
sir olduğunu anlatıyordu. 
Derin bir nefes alarak eöze 
başladı. 

- Orhan. Bugün yengenle 
birlikte gönderdiğin yere git
tik kızıa annesi bizi, pek 
büyük bir sayğı ve sevinçle 
karşıladı. Az soara kız da 
geldi 

Hakikaten seçmişsin oğ
lum, doğrusu benim de ho
şuma gitti fakat .. ..... 

- Evet anne ! Fakat. 
- O küçükken teyzesinin 

oğluna nişanlamışlar .• 
r. 

:;. "" 
- Sen bu işe ne dersin 

N celi ? Bu çocukca bir akıl 
değil mi ? iki gencin iste· 
ğile degil de anne v~ ba
balaran istegile nişan. 

- Oaları evlendirirlers-; 
büyük günah işlemiş olurlar. 

- Orhan dah:ı nder an
lattı? · 

- Sevimi her akşam Fu
arda görüyormuş, lakin o 
gündenberi yalnız biç tesa· 
düf etmemiş daima ya an· 
nesile veyabud babasile ba • 
basile bazıda oğlan karde · 
~ile gezdiğinden birbirine 
biç birşey söyliyemiyorlarmış. 

- Kendine bir vazife 
ıramış mı? 

- Hiç bir yere müracaat 
etmemiş mi. 

- Bu akşam beraber Or· 
banın evine gidelim olmaz mı? 

Olur ağabeyciğim. 

"'** 
Hoş geldiniz küçün 

bayan. 

- Teşekkür ederim oay 
direktör. Hoş bulduk. 

- Gene ağabeyinize mas
raf ettirmcğe geldiniz galiba. 

- Evet, evet bay dırek· 
tör o hayır için gelmez. 

- Bay Orhandan habe
riniz var mı ? Çapkın bir git· 
ti bır dabı uğramadı. 

- Şimdi Necla ile onu 
prüşüyorduk. Bu akşan evi· 
ne gitmek istiyoruz. 

- Giderseniz söyleyin gel· 
sin vazifesinin başına geçsin. 
Yeri açıktır doldurmak mcc· 
buriyetindeyim. Fuar zamanı 
bir memura on gün istirahat 
yetmez mi? 

- Bu müjdcnize pek sc· 
vindim bay direktör, Orhan· 

: dan evvel ben teşekkür 
edeyim. 

- Ona · lstanbula gitmez· 
sen, vazifeni tcrkedersin· di· 
yen olmadı ki. .. 

- Yaydi Nedi Orbana 
ilk müjdeyi sen verirsin. 

YİRMi tKtNCİ GÜN 

- Biraz 
ban. 

sıkılmışııın Or · 

- ..... . 
- Orhan! 
- ...... . 
- Orhan kaldır başını 

bak, bana bak. 
- Onu seviyorum, çok 

seviyorum. 

- İyi kardeşim seviyor· 
san ağlemak mı lazım ? El· 
bet birçaresine bakarız. 

- Bunun çaresi yok, çün · 
kü nişanlı. 

- Nişanlı fakat birbir
lerini sevmiyorlarmış. Üzül
me kardeşim her iş yoluna 
girer. 

- Nasıl olacak ! .. Nasıl ?. 
- Şimdi onu düşünme iş · 

lerine bak akşam beraber 
hem gezeriz, hem görüşürüz. 
Dün akşam Fuara gitmedin 
değil mi ? 

- Hayır gidecektim Nac· 
li geldi o gittikten sonra da 
isteğim kırıldı gitmedim. 

- Bu akşam beraber gi
deriz. 

200 Senelik 
Şemsiye 

İngilterede ilk defa kul· 
!anılan bir şemsiye birkaç 
gün evvel müzayede ile ••· 
tılmışhr. Bu şemsiyeyi lngil 
tereye 18 inci asuda Joban 
Hınguaya isminde bir yerli 
getirmiş ve o zam ınlar s e · 
nclerce herkesin istihzasına 
maruz kalmıştı. Bugün ise 
İog i ltcrede bilhassa yağmur
lu zamanlarda her centilmc · 
nin elinde mutlaka bir şem· 
siye bulunması zaruri adde· 
dilmektedir. 

' •allua lul J 

Gizli ve müzmin 
Ateşler 

Gizli ve müzmin devam 
eden ve çok yükseklere çık-
mayan bazı ateşler vardır. 
Hastayı çok üzer. Birçok 
ızdırablara, sıkıntılara sevk
eder. Ve sebeb tayin oluna
madığı için ekseriya verem 
zannedilir. Birçok araştırma · 
lır yapılır. fakat ne rontgcn 

muayeneleri, ne de diğer 
muayeneler bu ateşi izah 
edemiyerck uzun tereddüd 
devreıi geçirilir. Böyle vak'a· 

larda nadir dahi olı1a mut· 
laka ai'zı ve dişleri muaye· 

neden geçirmelidir. Bilhassa 
dişlerin, üst ve alt çene ke· 
miklerinin radyografisi yap· 
tırılmalıdır. 

O zaman diş köklerinde 
veyahud diş etlerinde bu a
teşi izaa edecek esaslı bo· 
zulduklar, apseler görülür 
ve dişlerin çıkarıl masife ve· 

yahud tcdavisile aylarca sü · 
ren bu ateş de kesilir. Has· 
ta rahat eder. Son zaman· 
!arda ağızdan gelen bu ateş-

lere çok ehemmiyet veril· 
meğe başlanmıştır. Öteden 
beri dişlere ve diş etleriue 
vermek istediğimiz chemmı
yet bu son senelerin tabar
riyatile daha ziyade kuvvet 
kesbetmiştir. t A~zınızı vücu
dun en nazik hır uzvu gibi 
telakki ederek muhafazaya 
çalışınız. 

~~ 

ıİnanılmıyacak 
bir tesadüf 
Hırsızın biri pek sevdiği 

bir dostunun fakrii zarürette 
olduğunu görünce, . dayana· 
mamış, aklından şu adıma 
"bir iyilik edeyim., diye ge
çirmiş ve bu niyetle de bir 
gece hırsızlığa çıkmış. 

Ertesi günü, o dostu, ken
disini bularak yana yakıla 
fakrü zarurette olduğu yet· 
miyormuş gibi, üstelik evine 
de o gece hırsız girdiğini 

söylemiş .. o söyledikçe, hır

sızın merakı artmış , çalınan 

şeylerin ne olduğunu sormuş, 
ve sonunda, dostuna iyilik 
etmek arzusilc hırsızhk' etti
ği edin, dostunun evi oldu
ğunu hayretle anlamış. 

Hayva nlar da blöf 
yao1yorlarmış! 

Meşhur alimlerden julian 
Huksley hayvanların da blöf 
yap mı ya muktedir oldukları· 
nı söylemiş ve bunların renk 
değiştirme ve vaziyet alma
larını bugünkü harp sanaiin • 
deki harp gemilerinin tibi
yesine benzetmiştir. 

Alim sözüne devemla şöy
le demiştir : 

- Bir nevi kertenkele 
vardır ki , düşmanının taki-
bine uğradığı mı, yanına 

döner ve yamyassı olarak 
kendisini olduğundan fazla 
büyük gösterir. 

* 
\ ' alantinonun nıezarı 
kadınlar tarafından 
haı'a ziyaret ediliyor! 

Yüzlerce kadın, sessiz si· 
nemanın me~bur yıldızı Va· 
lantinonun mezarını ziyaret 
etmişler ve yüzlerce çelenk 
bırakmışlardır. Dünyanm her 
yerinden gelen ı bu çelenkler 
arasında Salzburglu bir ka
dınla Afrikalı biı zencinin 
gönderdiği buketler nazarı 

dikkati celbetmiştir. 

••• 
3,5 Ton ağırlığında 

bir balina 
İngiltere sahillerinden 50 

mil mesafede üç buçuk ton 
ağırlığında bir balina yaka· 
lanmıştır. 

Balina tred lumağının dö· 
küldüğü yerlerde sulara kı • 
pılarak bataklıklara saplan
mıştır ." Bu bale rağmen bu 
deniz canavarını öldürmek 
için seri ateşli tüfek on iki 
kişilik bir heyet gönderil
miştir. Balina uzaktan mu· 
hasara edildikten sonra ate
şe tutuimuş ve 16 ncı kur
şunu yedikten sonra vahşi 
sesler çıkararak ölmüştür. 

Murat dağı kok 
kömürü 

Bu Kuru, tozsuz, kömürü 
Ankara palas direktörlüğü 

ve S. Bonnici ve mahdumu Gi 
rit ban No. 48 den alınız. 

Tonu 22 liradır. 

---=--==ı=-- - - --=~===== 

30 Aeustostan 

9 eylüle 
İki Perdelık Vatani 

J:>iyes 
Yazan: Gönül •mre 
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2 EYLOL 

SARI BACI 
Biliyorum, köylümüz genç, ihtiyar aavaıta; 

Biliyorum talisiz yurdumun gözü yaşta. 
Fakat kuvvet veriyor kızım, bu sesler barı, 
Ç ünkü erlerimizi saldırıyor düımana ... 
Tanr1dan, elim açık yalvarıyorum bunu: 
Eıirgeyen döğüşen kahraman Türk kolunu ... 

•• 
Uçüncü Meclis 

Ev velkiler - Recep 

"Recep, Sarı Bacının 18 yaşındaki küçük oğludur. 
Cepheye gitmek üzere eve keşmuştur. Heyecanlı içeri 

girerek: ., 
RECEP 

Ver elini öpeyim, ben de gidiyorum ana, 
Haklarını helal et, çcnge koşan oğluna .. . 

SARI BACI 
" Recebi kendine doğru çekerek alnından öper:., 

- Candan helal hoş olsun, sana bütün haklarım, 
Benim aziz Recebim, iki gözüm, soıı varım ... 

"Bağrına bastıktan sonra:,, 
Bağrım yanıyor nidem çağıran yurttur seni, 
Yurd da bağrından vuran bir gavur kurttur ıeni !.. 
Fakat kalbim diyor ki: bu yol sonunda mutlak, 
Çok ışıklı bir günün eşiğine çıkacak .• 

11 Ağlıyan Akgüle döner:,, 
Akgül ! Akgülüm, yakma kendini göz yaıınla, 
iftihar et savaşa atılan kardaşınJı ... 

Zıngal 
Fırınlanmış Kayınlar'"' 

Satıt Yeri 

Keresteciler, Hilal Ke
reste ticaretanesi 

Yerli, Avrupa kontrplak, 
1'aplamalar çok ucuz 

satılır ___ s __ _ 

- Arkası var 

Peşin ve 
Taksit ile 

En tık, ve en ucuz elbiae· 
lerinizi IKavaflar çar1111nda 

(35) No da 

TER Z i 

Kazım 
Şangüder'e 

yaptırın1z. 

Birinci Sınıf Mutaha11ıa ----Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\:iLU 

Cilt Tenasül hastalıkla
rı elektrik teda,·isi 

lzmir - Birinci beyler So. 

No. ; 55 J ejefon ; 347~ -------
S. Ferid 
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COCUK SAY 
ı 

HiKAYE : Velilerin Okullara Hücumu 

Dünya Güzeli Kimin? 

Parmaklarımız. 

da niçin tırnak 
vardır? 

Evvel zamanda Japonyada 
ıeksan prenı varmış. Birbir· 
lerini çekemezler, kıskanır· 
iarmış. Her l:iiri, memlekette 
yalnız ben hüküm ıüreceğ m, 
dermiı. Hepsi de layabada· 
ki dünya güzelini almak is
termiş. 

Nihayet ~ep birlikte gidip 
dünya güzelini berbiri ken· 
disi için istemeğe karar 
Vermiıler. Vakia bu seksan 
Prenı, birbirini kıskanırmış. 
Likia seksen birinciyi hepsi 
biç sevemezmir. 

Bu ıeksen birinci prens 
İyi kalpli imiı. 

Ötekiler gibi kavğacı ve 
lraba değilmiş. 

+lep beraber yola çıkmıı
lar. Sanki kardeşleri değilde 
bir köle imiş gibi, seksaa 
birinci prens, en arkada f ş · 
ya yüklü katırların başında 

bırakm şiar. 
Seksan prens, önde gide 

gide Keta burunu denilen 
yere varırlar. Burada tüyleri 
yolunmuş, yol üstünde uzan· 
mış, hasta bir tavşan görür
ler. 

Bunlar ta vşa:ıa: 
"Biz senin derdinin ilicını 

biliyoruz. Söyliyelim de yıp, 
iyi olunun. 

Git denize gir sonra yük
sek bir daiın yamacına uzan 
rüzrir üatüne e11in. Tüylerin 
hemen büyüyüveıir. ,, De· 
diler. 

Zavallı tavıan, bunların 

ı6ı6ne inandı. 
Gidip denize girdi. Sonra 

yiiksek bir dağın yamacında 
riineşe ve rüzgira uzandı. 

Likin tuzlu ıu kutuyunca 
tavıanıa derisi yer yer çat
ladı. 

Her tarafı şiddetle sızla-
mağa baıladı. 

Haıtahğı, 11zılar1 evvelkin· 
den daha beter oldu. 

Tavıaa bu halde idi. Epiy· 
ce geride etya başında olan 
aekaaa biri ci prens de 
geldi. 

Kendi sırtında bile ağır 
yük vardı. Tavıanın yanına 
gelince preaı ona ıordu: 

"Ne için ah, oh çekiyor
ıu11? derdin ne?., 

"L&tfea bir dakika olurda 
anlatayım. Ben (Oki) adasın· 
da idim. Ve oradan buraya 
geçmek itiyorum. Lakin na· 
sıl geçeceğimi bilmiyordum. 
Nihayet bir gün aklıma bir 
pilin geldi, deniz] timıabla· 
rana dedim ki: "geliniz sizinle 
denizdeki timsahları ve ka
radaki tavşanları sayalım. 

Evveli timsahlardan başlıya· 
hm. 

Şöyle ki timsahlar, bu 
adadan (Keta) burununa ka· 
dar s1ralausın. Ben birer bi
rer hepinizi sayayım. Ben 
ıizi saydıktan sonra bizim 
tavşanları aayahm. Timsah
mı çok, tavşan mı çok belli 
olsun.,. 

"Timsahlar, gelip sıralan
dılar. Ben üıtlerine çıktım. 
birinden diğerin'! atlıya atlı
ya silibla yaklaıtım. En so· 

---llllcıı timsahın üıtinde tam 

lerek d~dim ki: "budala tim
sahlar! benim maksadım siz· 
leri saymak değil; sizden bir 
köprü kurup adadan karaya 
geçmek İdi.,. Oh ben sali· 
men karaya yetişmeden niçin 
öğendi.n? ben buau der de
mez bu sonunculhmsah, beni 
sırtından yere attı; tüylerimi 
yoldu.,, 

Tavşan, ıerancamını böyle 
anladınca, seksan hirinci 
prens: "cezanı bulmuşsuo, 

fakat bik ayeni bitir, " de· 
di. 

Tavşan, sözüne devama 
başladı: 

Orta olrnllar liseler bu, ün açılmış ve imtihanlara başlamışlardır. ilk okullar da Ey i'ı 'ün 

on beşinde açılacak ve ko.yıcl muamelelerioe başl ı yacaklardır. Şimdiden çocuk velileri orta 
okui ve liselere başvurarak çocuklarını kaydt!ttırmektedirle r. Kü'türen kaı şı bu hücum 
takdire şayandır. 

.. Ben böyle tüysüz, hasta 
yatarken, senden evvel sek· 
san. prens geçh ve bana "git 
denıze gir ve rüzgarda yat, 
ilacın odur,, dediler. Çocuklarımızın Hakkı 

Onların dedikıeri gibi yap· 
tım Lakin acılanm evvel-
kınden daha ziyade arttı.,, 

Stlssao bırincı prtns, tav
şana acı ı dedi ki: 

"Haydi beman şu .. cık.ta 
l<i ırmağtt git, gir. bir temız 
yıkan. ırmak kıyısındaki 
kamışların uçlarında olan tüy 
gibi şeyleri yere saç. üstün
de yuvulan. Derin iyi o 1ur 
ve tüylerin y~niden çııbuk 

biter. ılicın budur . ., 
Tavşan, öyle yaptı. Haki

katen derisi iyi Clldu ve o 
anda tliylcri evı elkinden da· 
ha sık bitti. 

Tavşan, seksan birinci 
prense dedi ki: 

~ ... 

"Senden evvel geçen sek· 
san prens, dünya güzelini 
alamıyacaklar. Sen her ne 
kadar eşya başında hizmet-

Altı yaşına kadar oyun, yedi yaşından itibaren okul. 

ten seksan prensi beğer me· 
kir gibi gitsekte, bem dünya di. iyi kalpli seksan birinci-
güzeli senin olacak. Hem yi beğendi. japonlarda bu 
memlekete bey olacaksın . ., iyi kalpli prensi, memleket-

Bunlar gide g·ide dünya lerine bey intihap ettiler. 
güzelinin olduğu yere var· Ve bütün bayatını saadetle 
dıl1r. Dünya güzeli hakika- geçirdi. 

Küçük Bir 
Pencereden 
BüJük bir sahayı 
nasıl görürüz? 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCJOOOOOOOOOOOCJOOOOOOOOOOO(V)_,.,_,. Bir kimsenir. gözüne ba
lunıı . Oı ada göz ortasında Güzel Gözler Müsabakası .. 

Merih İle Arz 
Arasındaki 

Mesafe 

Vücudumuzu kaşımak li · 
z ım geldiği zaman tırnakla· 
rımızdan istifade ettiğimiz 
çin, her hal -t e tırnaklarında 

bir işe yaradıklanoı düşüne· 
biliriz. Fakat kaşımaya ya· 
raması, tırnağ1n niçin ç ığlı· 
ğtoı izah edemez. Fakat es· 
ki zamanlara bakarsak, tır-

nağın niçin çık t ğ n ı anlıya· 
biliriz. Bizim l ı• nak larımız 
ilk yırtıcı hayv Jo l arın sİ9rİ 
ve kevvetli tırnaklarına Ben 
zerdi . Fakat biz dimağımızh 
yaşarız . Bu uzun tırnaklar 
kull dr.mak ıbt yacıorta deği
liz K..ullaom ı va kulla 1m ya 
küçüldüler v~ ı. ih 2 yet b~guo· 
ku şekli aldılar. ı\Jaaroafıb 
kediye dıkkat ediniz tırmen· 
mak ıçin, pa çalamak için, 
yırtmak için hep t-: u sivri 
tırnakları kulla r ırlar. Ooların 
eski cedlerının d e , bızlet de 
olduğu gibi bt". Ş parmak ve 
tırnakl.uı vardı fak-.t bu 
tıroaklar. bu~Üı• gördüğümüz 
büyük ve: kalın b ı r tırı ak 

haline gelcıı . At ın t ı rook a 
rı da bizım tırnakla• ımı).a 
benzer Esasda büyük bır 

fark yoktur. 

Taze ~akız baklası, sebze 
çiçek, ağaç tohumları, y.!rli 

ve Avrupa cinslerini arayanlar 
hisar önünde Meram tohum 
mağazasında buldr -------
Aşçıbaşı Marka 

Makarnalar 

gözbebeğj denilen yuvarlak 

bir ş ·y göreceksiniz ŞCpbe 

yoktur ki bu, küçük yuvar. 

lak bir penceredir. fakat 

bu küçük pençereden g- P niş 

bir sah .. yı görebilı) o uz. Gö 

züo bu küçü': p r.cc reden 

bakmakla, hakiki ufak bir 
pencer?df"n etrafa bakmak 

Merih ile Arz arasındaki 

mesafe daima değişir. Me· 

rih arza en yakın olduğu 

anlarda, uzak olduğu zaman · 

!ardan (215) milyon mil da · 

ha yakındır. Artık uzak ol· 

duğu zamandaki mesafe ne 1
1 

Selanik sergisinden birincilik 
kadar azimdir. Siz düşünün. madalyasını kazanmııtlr ... 

• 

arasında f .11k } oe. . u . Ge
ceyleyin kü çük bir pencere- ARTI 
den gö~ c =bakınız . Gökte 
milyonlarca yıldız görürsü -

nüz. Ha!buki bu yıldızlar a · 
rasında ne büyük mesafeler 

vardır. Her yıldızdan gelen 
ıştk doğru gözümüze girer 

ve muhtelif istikametlerden 
gelen bu ziyalar hep birden 

bu küçük pencereden içeri 

girer. O vakit yıldızlan gö · 
rürüz. 

........................... 

Kumaş 
Pamuklu, Yünlü, İpekli, Ke 

tenli, Sun'i ipek ve her cins 
karışık kumaşları kolaylıkla 
boyar. 

Solmaz ve iç çamaşırları 

boyamaz. 

15 Kuruşla 

4ooırram 
i O O K J O R i ağırlığında her kumaşın em-

:ı Salih Sonad ı: niyetle rengini deği,tirebmr
siniz. 

ı Cild, Saç ~e zührevi hasta- : T optancı)ara mühim iskonto 
ı hklar müt'!bassısı ı yapılır. 
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