
Sovyet Rusya korkunc , bir şekilde hazırlanıyor 
l<ISA VE AÇIK 

Milletler Cemivetinin 
Son imtihanı! 

Doıt, Birat.f, hatta dlltman gibi görünen bazi milletlere 
'-aup bazı gazetelerin bile hakkımızı teslim ettikleri Ha
y llleselesi son defa olarak gine milletler cemiyetinin ma
ına sevk olundu. Bu arsıulusal kurum, bu meseleyi bir 
lbeyyiz heyeti gibi tetkik ederken kenıininde bir imtihan 

liiini unutmamahdar. Baıı imtihanda bazı milmeyyizlerin 
unuttukları, batarbyamadıkları bazı bilgi •e isimleri 

IUya çektikleri talebelerden öirendikleri miltlmdur. 
Banun gibi temyiz ve takdirlerine hrkediJen ve biltün 
kler için milli bir "izzeti nefis" meselesi halini alan Ha-

1 itinde de bu politika ve diplomat profösörlerinin -ce
let demiyeJim- fakat bir gafJet .Ye unutganhk u~urumu-
Yllvarlanmamalarını çok temenni ediyoruz. 

Milletler cemiyetini bir imtihan ve mümeyyiz heyeti gibi 
Grlderin can damarına dokunacak bu meseleyi incelerken, 

• zamanda Türk milletinin umumi efkirı ilzerinde son 
r İmtihan geçirdiklerini akıllarından çıkarmamahdır. 
Oaua, buna çok önem vermesi lizımdsr, çünki Türk umu
t efkarında böyle bir iıte iyi not almayan, hayatının ıonu· 

Bayan Ruz velt Hümanite Kabahatleri 
lngiltereve Yüklemek ~stiyo 
Komiinist ("Humanite" ga· met etmektedır. Fraaaa 

zetesine göre: lngiliz muha- dahilde "Pauıe" •• hariç~ 
faza karlarının Lort Ha lif ax de "ademi müdabele ko•ı· 
ve Lort Londonderry tarafın- tesi" fikirlerini telkin eti 
dan idare olunan ve başvekil Ingilteredir .. "Pauıe" aD ••• 
Chamberlain'e ithamlarda bu- nası pa· a kuYYeti karıııiaq 
lunan bir hızbı bir kaç ayd.a~ teslimiyeti; "ademi mlldt)ıale 
be~i Fransız _halk c~p~es~~~ ise Almanya - ltalya mace• 
dagıtmaya, vucude getudıgı k d teılı'mı'Jetiı •• . . . rası arıııın a 
eserin ankışafıoa manı olma- f d d 
Ya ve halk cephesinin elde a e e er. 

~·~ 
etiği neticeleri yıkmaya ah· Hankov Hara 
detmit bulunmaktadır. 

İspanya harbinde lngiliz Old 
sermayesinin oyDadığı rolü °' 
hatırhyanlar logiliz teşebüsü · Şaghay 27 (Radyo) - 100 
nün ıümul derecesini anlar- j .. pon harp tayyaresi Haa• 
lar, Bu sahada Büyük B'ri · 
tanya im para torluğu adeta kov şehrini dört 1aat bom• 
Avrupa, irticaınıo mümessili bardıman etmittir. Bombar• 
gibi hareket etmiştir. lngil- dıman esnssında Hhirli ı•ah 
tere hareketleriyle Mussolini bombalar da ahlmııtır. Facia 
ve Hitler'in emellerine biz- çok müdhiş olmuıtur. 

kadar 11nıfta l&almıya mahkumdur. 
SIRRI SANLI 

r--------------------------------------------

----·-------- .Eil 
Nevyork, 27 (Radyo) - Bn. Ruzvelt Beyaz ıarayın ana·I G t 1 d Ok d v 

nesine mugayar olarak saçlarını kestirmiştir. Ve k118 saç aze e er e U UgUDUZU 

Rüştü Aras B. 
modasını kabul eden ilk "First Lady,, dir. Bn. Ruzye}t SllÇ sı·nem ada Görceksiniz 
farını tamamen kestirmek niyetinde idi. Fakat satın aldığı 
ıapkalar arasında bir şinyon bulunması İcab ettiğinden yal· 
nız yanlarını kestirmişt r. ~ 

Clen'le görüştü ~-~-------••no .. --~-----

Türkiyede 
Müdafaa Ve Ticaret işleri 

lıtanbul 27 ( Huıusi ) 
·ciye Vekilimiz Dr. Tev
Sliıtü Araı Düa Franıız 

riciye Nazırı 8. lvon Del
• ve lngiliz Hariciye Nazıra 
Eden ile görlltlü. 
l1ıun süren bu görllıme
de Hatay meselesinde 
ri ıürdütOmüz noktai na
rla birlikte beynelmilel va
•t gözden ıeçirilmiıtir. 
ra111ız Radyoıu bu sabah, 
•nıa ile Ttırkiye araaında 
Ci111 nizamnamesi yOzOnden 

b ibtilifın ortadan kal-

kacağını bildirmiştir. 8. Del
bos daha şimdiden Türk 
tezinin bazı noktalarını kabul 

• 
etmiştir. Nihai bir anlatma
nın Ç!buk elde edileceği 
kanati vardır. 

Cenevre 27 ( Radyo ) -
Konseyin ilk aleni celsesi 
öğleden sonra Iran delegesi 
B. Adle riyasetinde açılmıı · 
tar. Reisin kııa bir hitabe 
ıinden sonra lnriltere bari-

STER GUL iSTER AGLA 

Elefteron Vima'dan : 
Beyoğlundan yazılıyor : 
11 Hava kuvvetlnini takvi· 

ye etmek üzere, yeniden fa
aliyete geçi lmiştir. 7 Milyon 
liralık munzam tahsisat ve· 
rilmiştir. Bu sayede bava 
kuvvetleri tahsisatı 28.6 
milyon lirayı bulmaktadır. 

Türkiye hükumeti müda · 
faa işine fazla ehemmiyet 
vermeğe baş1amııtır. 

Türkiye ile Romanya ua
ıında yeni bir tecim uzlaş· 

ması yapılmıştır. Bu sayede 
Türkiye h6kumeti Romanya
ya 2 milyon liralık mal ih· 
raç edecektir. Türkiye eko · 

nomi müsteıan, Bükreşi zi • 
yaretinden sonra Romanya
da Türk tecim evlerinin ku · 

ciye nazm B. Eden söz ala 
rak İogilterenin milletler ce· 
miyetine bağlılığmı bildirmiş 
tir. 

Olmalıdır Ana, Baba Şef kati Şuurlu 
Geçen g&a bir arkadaı evine gitmiştik. Arkadaıın biri kız, biri oğlaa iki çocuğu vardır. 
•daı münasebetli mliaaaebetsiz kızının her sözünü, her yaptığını, hatta söylediği bazı 

le Yavan Hfmalarıda kızının önünde - Bize med edip dururdu. Babasının şımarttığı bu 
Yavaş yavaı onun bunun ıöylemeğe kalkııtığı sözleride keserek kimseye konuşmak sı-

1 bırakmıyordu. Bu esnada bulunduğumuz odaya arkadaşın oğlan çocuğu girdi. 
defa babı kızının yanında oğlunu çekiştirmeğe, kilçük düıürmeğe, teyif etmeğe 

)"1da. Öğretmenlerin okullarda öğrenicileri ayırd etmeleri ne kadar iyi değilse ane ve 
laaların evlerde çocukları arasında bu imtiyazlı ve iltimaslı muamelelerde bulunmalara da 
lsadar kötüdür. Bunun varkında olmayan gafil baba nihayet dedi ki : Kızım ne kadar 

•e ı&zel ıöylerıe oğlum da o derece söz söylemesini beceremez. • 
tiibayet otlu dayaaamıyarak fU sözleri söyledi : 
" OiJun gibi aaçmalamaktan1a büyilklerin faydalı sözlerini dinlemek veyahut susmak 
.. faydalıdır, aamyoram. 
8ta ıöı& hepimiz alkıfladık. Çocuklarına sevgi göstereceğim diye onları ıımartmıya çalı

ru'muıaa lüzum röıtermiı
tir. 

Türkler Yunanlılarla bir· 
likte ticaret ve b lhasaa tü
tün ihracatı işinde utlaımak 
ve işbirliği yapmak niyetin
dedirler. .......... 
8. Goga Nazır· 
larla koııuştu 

Bükreş, 'l7 ( Radyo ) -
Başveb il B. Oktavyan Go

ga, düo Harbiy~ ve Hava 
... kuvvetleri NazırJannı kabul 
etmiş ve uzun müddet ko· 
nuşıı;uştur. 

ltalvada yahu
di alevhtarlığı 

Bükreı 27 (Radyo)- Ro
madan gelen haberlere göre 
ltalyada da yahudi aleyhtar-
lığı baılamış ve hilkômet 
umumi hizmetlerde çalııan 
yahudilerin vazifelerine niha
yet vermiştir . 

Roma 27 (Rapyo)- Muı
ıolinin riya1etinde mObim 
bir toplantı yapılmııtır. ltal-

İştelElbamra direktörlüğii büyük fedaklrlıklar ya.para 
getirdjği bir filimde bütün cihan matbuatının bliyii~ ~ır. ali• 

tka gösterdiği Yunan IVeliıhdinio evlenme mera11mıaı •• 
Jjapon tayyarelerinin Çin sularında Amerikan (Anay) zırhlı• 
isına yaptığı müdhiş hücumn rıöreceksin.iz_. ______ _ 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiB 
-----------------····~--------------

Kış sabahları ve çocuklarımız 
Bazı okullarda çifte tedrisat yapıldığından pek çok ya•· 

rularımız sabahları erkenden okullarına yetişmek mecburi• 
yetinde kalırlar. Bu çifte okutma öğrencilerin çoklaiu•cla• 
ve mevcut okulların azlığından ileri geldiği için baaa dair 
bu günlük bir satır yazmak doğru olamaz. Y alnıı baıtl~~ 
yazabileceğimiz bir şey •arsa oda: millet ve bllkümetimı .. 
unginleşerek bir hayli mahzuru olan bu uıulün tatbild9e 
bundnn böyle mecbur kalmamakhğımızı dilemekten ibuettlr. 
Bu feyizli günü görünce ye kadar sabahları, anne ve ...._ 
ların, yavrularını bu zehirli kış günlerinde eyice ıeydirmt
den, eyice yedirmeden ve soğuğa mukavemet edecek Mlı9a. 
de hazırlamadan sokağa çıkarmamağa çalıflllabdırlu. 
çocukların erkenden okula yetiımek için bir lekma ekılll• 
yemeğe bile vakıt bulmadıkları g&rülüyor. 

Yavrularının mevsim hastalıklarından birine tatulmı•nm 
istemiyen ıefkatli anneler, onların ıabableyin erkead• IO

kağa çıkarken ıeydikleri elbiselerinin çok ince •• midele• 
rinin de bomboı olmamaııaa dikkat etmelidirler. 

Çocuklanmızın sıhhati ve halkımızın • rahatı aamıaa ba 
tedbirlerin alınma11 için alikadarların lizım gelen ir .. atlanlt 
bulunmaıı çok temenni edilecek bir şeydir. 

iatbalarıa ba halleri•• : 

---- "'m ll 1İI-.ılllllOD.._JUJLL..l..._J~J~a=d=a=kl:.......::Y~a=bu~d~i=le~ri~a~•~•r~e=l•~r-- -'---1.aılLIJLll...LlJL..Jll..l..ll..ll.l__u..n_D..Jıı...a..u......&.ı1.&.m-.ııL.&.&.._.. __ __ 



Sahife 2 ( Halkıa Seal ) 

41BEBBllJJRsmmms:~c;ar;:m emm~mED 'ı• ·ı İn~ilterede 1 

İ DDnuanın En Bügük Harb Dahi~ i Doktorun Naslhatlerı Garib bir iffet 
1 Tl·murlenk 1.' ~Iide ve ı2 parmak hırsızı 
_. 1, ~ l\':"4 Barsağı (Ülser) logilterede Long Eton'da 
11 c-J Meşhur bir profösör, gö· Derbysbine kasabasında fab-
tl Tarihi Tefrika Yazan : H. Türkekul[9J bek üzerindeki kriz şeklinde rikada çalışan kı'!lar, akşam 
.ammam. - 112 - 41~mEElt ' olsun, daimi devam eden şe- üzerleri karanlık basınca yal-

Timurlenk Malko be ı .. n kilde olsun şiddetli sancılar DiZ başlarına evlerine dön· 
Ç V görüldüğü zaman iki hasta- mekteo korkmaktadırlar. Zi· 

afDIDd&n ÖDtÜ lığı düşünmeli demiştir. Bun- ra o civarda türeyen bisik-
lardan birisi mide veyahut letli ve esrarengiz bir adam Bizden sonra gelecek olan 

insanlar benim bugün yap· 
tığım bu işi ve tatbik etti· 
j'im bu cezayı telleyip pulla· 
yacaklar, ihtima' insanlığa ve 
medeniyete yakışmıyao bir 
harekette bulunduğumu ya· 
ıacaklar ve aleme yayacak
lar. Hoş, onlar ne isterlerse 
yazsınlar, muhakemelerini ne 
ıuretle yürütürlerse yürüt· 
'sünJer, fakat onlar bir insan 
yilreğile Erzincan ve Tokat· 
tan itrb"iren ) akılan, kebab 
edilen, kazıklara oturtulan, 
kulaklarından ve gözlerinin 
ç ·ı "urlarından duvarlara ça· 
kılan çocuk, kadın, ihtiyar 

1 
len öteki esirleri sordu, hep· on parmak ülseri, diğeride yalnız giden kızların yanla-
si zincire vuruldu cevabını k kd t ki · karaciğer ve safra esesi rına yaoaşpıa a, e e erıo· 

ve genç insanları bir saniye· 
dk görmüş olsalardı, belki 
beniın şu ağır cezayı hiçe 
aayacaklar ve bana bak ve· 
receklerdir. 

Oğullar o gündenberi be· 
nim içim kan ağlıyor, dün
yan ın en iyi ve en yüce in
sanı olan Türk kardeşlerime 
ve dindaşlarıma yapılan o 
çirkin ve çok feci hareket· 
ler ciğerlerimi kavurmuştur, 
bili hırsımı yenemiyorum, o 
baldırı çıplakları, o kaplan 
bakıılı canavarları satırla 
kıysa idim gene hıncımı ala· 
mıyacaktıo:ı. Bizden sonra 
gelecek taribçiJer bana hak 
versinler ve hakkımda in
saflı davransınlar ve beni o 
kadar kötülemesinler . ., 

Timur karargahına dön· 
düğil zaman Sivastan getiri· ... ....___,_... . -·: -

alınca hemen şu emri verdi: taşlarıdır. den yaka 'ıyar,jk onları bisik· 
- Tiz varın, onları ser- Buralarda ıörülen sancıla· letlerinden aşağıya iomeğe 

best bırakın, kale kumanda· rı alelade mide hazımsızlık- zorladıktan sonra iffetlerine 
nını ve ş ehzadeyi bana geti· lıkları ve geçici gazlardan tecavüz etmektedir. 
rın Caninin izi üzerinde yürü· · mütehassıl hafif bir şey gibi 

Beş dakika sonra karşı· telakki etmek hatadır. Ağrı yen polıs miidürü, tecavüze 
sında başları aşağı iği lmiş ugrayan genç k ı z ların şika· 
Türk esirlerini görünce ses- ve istirip olan yerde mutlak yellerini dinlemiş. ve caninin 
lendi: . bir gayri tabiilik ya vazifevi elde edilen takribi eşkalini 

- Malkoç bey hanginiz- veyahud uzvidir. Zaten ekıe· bütün polis mıntakalarına 
dir? riya da bu ikisi bir birine dağıtmıştır. Araştırmalara 

Uzun boylu, iri kemikli, karışmıştır. Bu sebeble bu şiddetle devam olunmaktadır. 
gür büz bir zat ilerledi: gibi vaziyetJer karşisıoda -- -~~· 7

#1 

_ Benim bakan. derhal mide ve barsak rot· Sıhhatini, 
Timur tebessüm ederek geni yaptırmak ve evvelemir-

onu baştan aşağıya kadar de mide ye barsak vaziyeti· Zevkini seven 
süzdükten sonra şu sözleri ni tespit etmek lazımdırr E- • ı 
söyledi: ğer oralarda bir ş ~ y yoksa Izmir Halkına 

- Sen cidden yiğit bir o halde safra kesesi taşları· Mezarhkbaşı yeni halde 
kumandan ve sadık Türk nı veyahud o yoJlarda bir il· 399 no. da yeni açılan 11 An-
civanı imişsin, beri g··', seni t i habı düşünn.e m cburiye · kara Orman Çiftliği,, bira· 
alnından öpmek isterim. ., tiodeyiz. Ona göre tedabir hanesinde temiz Ankara bi · 

Malkoç be .1 ilerledi, T ·• alınır ve iş vc:bamet kespet- raları, Bozcaada şaraphrı, 
murleuk alnından öptü. oıedeo önü alınır. nefis taze çeşit meıe bula· 

.- Elinde kuvvet bulun · c ksınız . Almanv~ ri kübik 
saydı ne yapardın yiğit? bu neş'e yuvasında radyo ve 

- Ödevim icabı son ne · Atatürk plik neşriyat yle bol müzik 
ferime kadar vuruşmakta Büstleri depoziteri olan içinde zevk ve neş'eyle iç· 
devam ederdim. UÇAK GIŞESL~DEN her mek istiyenler her kes gibi 

- O halde neden teslim boydaki büst heykelleri top· koşarlar. Bilhassa fiatlarda 
olacağını bildirdin? tan ve perakende ucuz fiatla ucuzluk her keseye ve her 

- Çoluk, çocuk, ihtiyar, k d b yorgunluğu dinleodirmeğe 
genç, kadın ve erkek şehir tedari e ile ilir. vesiledir. Düble bira on iki 
balkı beni çok sıkı~tırdılar, ı\DRES : ~1ezarlık- buçuk, düble ıarap yedi bu· 
yalvardılar, saatlerce ağladı· başı ' ' akıfJar hanı U- çuktur. 
lar, sızladılar, nihııyet razı çak gişesi. Müstecir f. Kostak 
oldu. 

- Şimdi ne yapmaklıgımı 
istiyorsun? 1 

(Arkası var) -
İzmir defterdarlığından: 

Satış oo. Lfra k. 
1194 Bayraklı Kanarya s. 8 taj no.lu ev 160 00 

28 ikinci Klnu• 

HiKAYE 

Çaliıcının 
-2-

Kızı 

Kadıncağız uzun uzun ~ü- ı 
şündü, ertesi gilnü okula 
ieldi. Emine hakkında söy
lenen sözleri öğretmene acı 
acı anlattı: 

- Bizde insanız diyordu, 
hayatta i'Örüomez fcJiketler 
insanların yolu üzerindedir. 
Bir açlık denilen en büyük 
bir felaketle karşılaşmış bu
lunuyoruz, akşamları kaç ld~i, 
bir kaç kişinin fırlattığı beş 

on paradan alınacak ekmeği 
bekliyoruz. Size yalvarıyorum 
kızımın izzeit nefisini koru· 
yun uz. 
Öğretmen sınıfa girdi ği 

vakıtta suratı asıktı. Çocuk
lar her vakit gülerek sınıfa 
giren öğretmenin bugünkü 
durumundan kuşkulaumışlar· 
dı. Kimsenin sesi çıkmıyordu. 
Sınıfta herkes tamamdı yal
nız Emine yek... Öğretmeni 
bir bakışta bunu anlamıştı. 

Vaziyeti biç bozmadan, 
yüksek sesle : • 

- Çocuklar dedi. Bugün 
hepinize darğınım . Sizler ca · 
nımı çok sıkan bir kabahat 
işlemiş bulunuyorsunuz içi· 
oizde çok sevmeniz ve eliniz· 
den geldiği kadar yardım 
etmeniz lazım gelen bir ço · 
cukla çok çirkin bir şekilde 
alay etmişsiniz. 

Öğretmenin sözünü bitir· 
meden kendi kabahatını hi· 
len Ahmed parmağını kal· 
dırdı ve: 

- Ben alay etmedim öğ· 
retmenim hep bana iftira 
ediyorlar. O bizim komşu· 
muzdur, dedi. 

Bütün çocuklar parmakla· 
rını kaldırdılar: 

Ucuz Odun 

ismet Aytekin Kültür 
- O yaptı öğretmen 

uçalgıcının kızı,, diye o b 
ğmyordu arkasından, o. 
Ahmed ... 

Abmedin yüzü kulakları 
kadar kızardı, ağlamağa 
ladı. 
Öğretmeni bu defa da 

yavaş ve tatlı bir sesle: 
- Eminenin çalışkan 

talebe olduğunu biliyorsun 
ailesiniu fakirliği de me 
daoda, sizlerin ona ka 
yapmağa mecbur olduğun 

vazifeleriniz vardır. uu on 
izzeti oefs'ai kırmamakt 
insanlar paralarile mevkii 
rile ölçülemez. Ancak ce 
yete karşı vazifelerimizi t 
mamile ve namusluca yap 
ğımız zaman tam bir insa 
demektir. 

insanları kalplerile zekil 
rile yaptıkları büyük işler' 
ölçünüz. Yırtık bir elbi 
içinde çok yüksek kalpler 
de ça r ptığını onutmayıo 

ÇocukJarda biç bir bar 
ket yoktu, bütün sınıf t 
kesilmişti sanki, bütün ba 
lar öne doğru eğ-ilmişti. 

Sınıfın en büyük çocu 
parmağını kaldırdı : 

- Bizi affediniz öğrctm~ 
nim, söz ve1iyoruz size E 
neye hiç bir lif ıöyletmiy 
ceğiz . 

Bütün çocuklar da parma 
)arını kaldırmakla bu söı 
tasdik ettiler ... 
Öğretmeni güler yüzle: 
- Teşekkür ederim ç 

cuklar. Hayvan değilsiniz 
biz postumuzla ölçsOnle 
Dedi. 

* . .. 
iki gün sonra Emine okul 

geldi. Halinde hiç bir değ 
şiklik yoktu. Yalnız yüzü b 

9 Evlül Baharat Deposu 
Baharatın döğülmüş ve:döğül· 

memiş tam çeşitleri, YAL UVA· 
nın taze mahsul Ihlamur, ıS
PART "''nın meşhur Salebi 
zarif kutular-A t• marka ku · 
da, garantili r 1 maş ve 

1209 Güzelyalı metres s. 6 taj no.lu ev 100 00 
1211 3üncü Karataş imam s. 24 taj no.lu ev 50 00 Meşe, gürgen, çam ve kes· 
1213 200 00 tane kcrcste!ind n sobalık 

az daha sararmıştı. Bu de 
ayağında yüksek ökçeli bı 
ayakkabı vardı. Topuk tarı 
fında yumruk girecek kad 
boşluk kalıyordu. Zorla 
sakınarak yürliyebiliyord 
lztırap onun hrr uzvunu ay 
ayrı kavranuştı saoki ... maranğoz bo)·aları, her cins asit 

karpit, gomlak ve diğer maran· ' 
gaz çeşitleri, dünyaca tanınmış 

Hasan ecza depo 
ıunun her cies kolonya, losyon· 
Jarı ve çok 7:engin tuvalet eşya
sı ile gazoz özleri. ve özlü unl rı 

Radyolin, Kozmin, Datnos ve Kobinor diş macunl arı , devlet_ 
kinini, beyaz yünlü ve ipekli kumaşları yıkamak ve temizle· 
mek için FEVA markalı Alman· sabun tozu ve emsali. 

Dikkat: Müşterilerinin za"arına olan pazarlik usulü kaldı-
rılmı,tır. Her ;)orğuya d erhal cevab verilir. Telefon 3882 

az: - --
öksürüğün 

Mezlenin, B: onşiti ..ı b '. ricik ilacı 

Her eczanede bulunur. ~ Hemf ucuz bemlçokltesirlidir. ~ 

--it~Deoo~S. Ferid Eczacıbaşı 
Sif a Eczanesidir 

2inci Tepecik nizam s. 8 ,, ,, 
1218 ,, Karantina yeni yol s. 6 taj no.lu ev 50 00 lu· ı!mı~ kuru odunlar büyük 
1225 11 Tepecik cevizli s. 26 taj oo.lu ev 200 00 kuzuoğlu hanında ucuz fiatle 
1231 linci ,, lale s. 68 ve leyli s . tan 1 taj no. satı l maktadır. 4 1 

aıan dükkan. 12s oo I i ....... 
0 
•• 
0 
•• 
1
• )T •• O ... R ·······i 

1234 Tepecik kuru çay m. kağıtbaoe c. 41,42 no. • ı 
lu iki ev 150 00 ı ! • • 

1243 2inci Karat~ş dokuz eylül s .. 69 taj no lu ev 250 00 }' i Sal ılı Sonad i 
1250 ,. Tepecık akşam s. 42 t&J no.lu ev 120 00 : Cild, Saç ve zührevi has· ı 
1 257 1 inc:i Karataş ibiş ağa 2ioci Ruhi baba s .6 8 ı • talıklar mütehassısı ı 

Sınıfa girdiği dakikada 
itibaren gene her göz kend· 
liğinden Emineye doğru k 
yıyordu, dudakları oynam 
dığı halde betkesi san 
içinden avazı çıktığı kad 
bağırıyorlardı: 

ta j no.lu ev . . SO OO 1 i ikinci Beyler sokak N o. 81 : 
1258 Şehitler Mızrakla s. 6 kapu ve 2ıncı altın pe· ı H ·· .. w l d ı 

• 300 OO er gun og e en sonra 
rakende s dan 3 taJ no.lu alan ev •••• .. •••••••• .......... .. 

1261 2inci Karantina bülbül s. 44 ta j no.lu ev 65 00 
1262 Köprü bayır s. 5 taj no lu ev 45 00 
1263 Orbaniye M. Murahhas s. 9 taj no.lu evin nısıf 

hissesi 50 00 
1264 Köprü bayır s. 9,11 taj no.lu ev 250 00 
1265 2inci Karantina Türk oğlu ve iskele s. 72 taj 

no.lu kahvehane 350 00 
126 7 Köprü mısırlı c. 1737 ada 114 parsel -'sayılı 

4840 M. M. bademlik ltarla 
1268 Köprü kayalık S. 25 taj no.Ju ev 
1269 ,, ,, " 21 ,, ,, ,, 
1270 Kadriye m. aşureci s. 49 ve 51 no Ju tajla 3 ba· 

300 00 
75 00 
40 00 

rakayı havi 499 M. M. arsa 175 00 
1271 3lincü Sultaniye Eşrefpa a c. 167taj no.lu evin 

nısıf hissesi 100 00 
1272 Köprü bayır s. 3 taj no.Ju ev 55 00 
1273 ,, " ., 1 ,, ,, ,, 65 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 15 gün müddetle açık 

arttırmaya konulmuştur. ihalesi 7·2 ·938 tarihinde pazartesi 
günü saat 15tedir. Taliplerin milli emlak müdürlüğüne mü-
racaatları. (233) 

-·~ 

izmir İli daimi encümeninden 
Ağamemnun ılıcalarında yapılacak modern tesisat ve bi

nalar projesi içio açılan müsabakaya iştirak eden 9 proje 
üzerinde gerekli tetkik yaptırılarak. Neticede 1881 rumuzlu 
proje sahibi mimar Celal ve Reşat sanıo birinci derecede · 
Ar 7926 numaralı proje sahibi mimar Asın kömürcü oğlu· 
nun ikinci derecede ve 13333 rumuzlu proje sahibi mimar 
Bekir Ihsan ve Muh!ttin iÜrelininde 3 üncü derecede mu· 
vaffak olbukları anlaıılmakla keyfiyet ilin olunur. (267) 

Çayla2'ın yap- - Çalgıcının kızı .. Çalg 
cının kızı ... 

t "' b k 8Utüo bu sesleri duyuyo 
lglD8 8 muş gibi Eminecik derin b 

Ha.ber aldığımıza göre es· sessizlik içinde, kıpırdama 
ki Süleyman Çaylağın bu dan, başını önüne eğm' 
günkü lzmir lokantası yakın· dinliyor gibi idi. 
da ieceleri de açık ola· • * • 
rak her nevi meşrubat bu · O gün biç birşey olmad 
lunduracakmş. - Sonu 3 üncüde -

00000000000000000oooooaoocoooooooooooooooooc: 

ırı~na~mnm~~J~w~~ıı 
llll~J[E~k!Jllll~ 

FAZIL9EYLÜL 
GÜLERYÜI BAHARAT DEPOSU 

Her ne pahasına oluraa olsun müşterinin :yağını mağı 
sına alıştırmağa azmetmiştir. Bunun için her fedakirlı 
yapııır. 

GÜLERYÜZ BAHARAT LEPOSU 
Müşterisiuin bergüo artan teveccüh v~ itimadının kayme 

tini takdir eder ve bil mukabele onla· a emniyet telkin et 
mesini gaye edinmiştir. 

GÜLERYÜZ BAHARAT DEPOSU 
Müşterisinden aldığı para mukabilinde değerine mal ve 

rir. lhcle, ifial, ihtikar .. gibi ticaret ahlakına aykırı hareket 
lere tenezzül etmez 
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COCUK SAYFASI 
1 Çocuklarımızın Sıhhatini 

l\oruyalım 

ICış 
lfastalıkları 

F Kışın havası sağlamdır. 
b~kat yalnı:t sağlam ve gür· 
.uz vücudlar için... Bu mev· 

•ttnin döndurucu rü:ıga · ları
tıııı zayıf. cılız ve kansız ço· ' 
CUklır için merhameti olma· 
dığınıda unutmamak gerek· 
tir. Vücudunu temiz tutan. 

~~lllaşırını sık sık deniştiren, 
Uçük yaştan beri soğuk su
a alıştırılan çoçuklar soğuk

ta11 kolayca müteessir olmaz· 
~~r~ Kışıo,çocuklaı 11 yiyece· 
iınede dikkat etmek lazım
dır. 

Onlara besleyici kuvveti 
Pek aı olan abur cubur şey
ler değil fak at kalorisi çok, 
•itamini bol yemekler ve 
lathlu verilmelidir. Gerek 
okullarda ve gerek evlerde 
mikropların. bu göze görün· 
rnez düşmanların bulaştırdık
ı,rı hastalıklar için de şid
detli tedbirler almak icap 
tder. Kışıo üç günde, bir 
haftada geçtiği için fazla 
Önem verilmiyen ( Grib ), 
(Efloenca) "Göğüs nezlesi .. 
gibi adlar taşıyan kış has· 
lalıklarına bilakis çok fazla 
themmiyet vermeği ve dikkat 
ttnıeği ibmıl etmemeliyiz. 

Bunlar, zayif. cılız yavru
lar için çok defa öldürücü 
olmasalar bile onları bütün 
hayatlarında sakad bırakabi
lirler. Malüm olduğu üzere 
Çocukların kana büyüklerin 
kanmdan daha ziyade, daha 
çok şekerli olduğu için mik· 
robların hücumundan dalra 
fazla zarar ve fenalık görür· 
ler. 

Gelecek haf fadan iHharen 
(okulJarda bulaşık hastalık· 
lar) başlığı altında sağlık 
konuşmaları yapacağız. Ôğ· 
rencilerimiıe büyük bir dik
kat ile bunları okumalarını 
öğütleriz. 

Sırrı Sanlı 
.. ••••••••ımtU!•••••••• 

Sa ilam 
Çocuk 

Bir aile içinde canlı bir 
lleş'e demektir. Onun neş'e· 
li gülüşü insanın bütün sı
luntılannı, derdlerini unuttu· 
rur. Bunun için yavrularımı· 

ıın hasta olmamasına sağ· 
lam ve gürbüz büyümelerine 
çok dikkat etmeliyiz. Hasta· 
laklar bir yavrunun daimi 
İniltilerini ise bir evi matem 

Kurtuluş savaşı hatıralarından : Bir Kar Topu 
"Mustafa Kemal" Marşı - Çalı1kan bir öğrencinin defterinden • 

- ITALYANCADA 
:.__-r,41eçhuı kalmış bestekarına-

Kar, Daima Kar Yağıyor 
Bugün okulldan çıklığımız ı yorlardı: "Kimdir.. 11 Bunu 

zaman bu· kar scbebile tees· kim yaptı,. "SöyleyiniY. kim?,. 
süf edilecek bir kaza oldu. Karla ıslanıb ıslanmamış 
Okul yeni boşalmış bir r;Ü· oldÜğanu anlnmak için C,G· 

rü çocuk erimiş kardan taş cukların ellerine bakıyorlardı. 
gibi sert ve ağır toplar ya· Garoffi benim yanımda 
parak birbirine atmağa baş · idi. Onun titrediğini ve kar 
lamışlardı. Kaldırımın üstü gibi bembeyaz kesildiğini 
çok kalabalıktı. Bir adam gördüm. 11 Kim yaph 11 "Bu to · 
(Artık bitiriniz külhaniler!) pu kim a ·. tı ? 11 Diye bağır· 
Diye bağırdı. makta devam ediyorlardı. 

Tam bu sıı ada sokağın Garanun Garofiye "Haydi 
öbür tarafından kukin bir git kendın olduğunu söyle; 
feryad işıdildi. lbtiyar bir eger başka birisini tutarlat sa 
adam iki elini yüzüne kapa · bu bir alçaklık olur 11 dedi· 
mış sallanıyor ve yanında bir ğini işittim. 
çocuk "İmdad! lmdadu diye Garoffi bir ya~rak gibi 

ı~ SaçlKesilince 
' Kuvvetlenir 

' 
(lzmirio. Yunanlıların işgali altında bulunduğu bir anda 

bir ecnebi dostumuz o zaman çıkarmakta olduğumuz "Sa
dayı Hak" idaresine gelerek bize: "Bir gün nam ve Şanı 
bütün cihanı kaplayacak olan Mustafa Kemal'inizio deha ve 
cesaretine meftun ve hayran olan bir ltalyan bestekarı onun 
için bir marş bestelemek istiyor. Bunu yazabilir misioiı,, 

bağıııyo · du. titreyerek, "fakat ben mah· 
Derhal her taraftan koş · sus yapmadım .. diyordu. 

tular. Zavallı adamın gözü · - Nasıl olursa o 1suo, sen 
nün üstüne bir lıt ar topu vazifeni yap ! 

gelmişti. Bütün mektepli sü - Cesaret edemiyorum ~İ. 
ı üleri kaçışıyorlardı.~ Ben - Korkma ! seninle gele· 
babamın girdiği bir kitapçı 
diikkanınm önünde idim ve 
arkadaşlarımdan bir kaçmm 
bosarak geldiğini ve durarak 
camekana bakıyormuş gibi 
yaptıklarını gördüm Cebinde 
bir parç.a ekmekle Ga ·run, 
Kurtti, küçük dıvarcı ve 
Garoffi (okul içinde iş ada· 
mı ismile anılan) vardı. 

Halk ihtiyarın etrafına top-
lanmıştı. Bir polisle yolcular 
şuraya buraya koşarak soru-

••••••••mmn•••••••• .. 

ceğim. 

Polis ve diğer adamlar 
daha fazla ( iaı yaptı ldm 
yaptı? ) diye bağırıyorlar ve 
"gözlüğünün camını kar topu 
ile içeri sokarak haydudlar 
adamcağ,zın gözünü çıkardı
lar,. diyorlardı. 

Garoffi bu sö:ıü işidincc 

yere düşecekmi§ gibi oJdu. 
Garron ona katiyetle: "Gel 
dedi ben seni müdafaa ede· 
ceğim,, ve:kolundan tutarak 
bir basta gibi yardım ederek 
ilerletti Garoffi görüldüğü 

zaman o olduğu anlaşılmışdı. 
Ve bir kaç gişi yumrukla· 

Saç nekadaı kısa kesilirse 
ok adar f . zla uzar. Buda tip· 
kı çiçek ~ibidir. Saç kesilin· 
ce lıııhn kökü kuvvetlenir ve 
kıla daha çok gıda verir. 
Ağaçların budandıktan sonra 
da a çabuk büyümesi gibi. 
Bundan başka dallardaki 
kuvvet ağacın gövdesine ve 
bedenine iner. daha ziyade 
gürbüzlenir. Saçların sak, ıık 
kdilmesi de sağlık ve vücu· 
duo kuvvetlenmesi için en 
birinci araçtır. 

Kalem ucu 
Çok defa denemiısinizdir: 

Yeni bir kalem ucunu mil· 
rekkebin içine batırdığınız 

z .man mürekkebi tutmaz. 
Eğer o kalemin ucunu ağzı
nızla yaşlarsanız hemen mtl· 
rekkep yapışır. 

Çünki • kuru kalem ucu 
mürekkebi almaz. 

demişti, gösterdiğimiz küçük bir tereddüdü gören dostu
muz "yazmaktan korkuyor musunuz, yoksa bana mı itima
dınız yok?., o~yince aşağıya geçirdiğimiz (Mustafa Kemal) 
marşını yazmış v :! onu bu, gün, kara günlerimizde büyük 
Atatürke meftuniyetini gösteren ltalyan bestekarına ithaf 
etmeği bir borç saydık.] 

Ey dünyııyı zalimlere lzmire de sen imdad et 
Bulsun bu derd, bir nihayet. 

Yıldızı parlak 
Sinema 
Yıldızı ı ını kaldırmış yürüyorlardı. 

;~akat-Gm~uk;-daşmın" 
önüne siper olarak "On kişi 
bir çocuğu döğmeğe mi ge-

4liyorsunuz? 11 Diye bağırdı. 

Şemsiyeyi Baş 
Aşağı Kovmalı 

Dar eyliyen şanlı ars!an, 
Şanlar saldın ber bir yere 
Hayran sana bütün cihan. 

* ~ ~ 

Binler yaşa, yaşa varol 
Çok doğrudu .. , tuttuğun yol 
Türk yurdunu kurtaracak 
Sönsin ancak, sensin ancak 

* • • 
Bağrı yanık vatan gülsün 
Anadolu yapsın düğün. 

•* :,. 
Soz senindir, ey kahraman 
Ati senin, sen hazırlan 
Zafer senin, senin her şan 
Bundan sonra senin cihan . 

*"'* 
İskenderler, Napolyonlar 
Öldü artık, söndü onlar: 
Yıldızlar yok, doğdu güneş 
Tarihte yok sana bir eş .. 

Sırrı Sanlı 

Yumruklar indi ve bir polis 
gelib Garroffiyi aldı. 

Kalabalığın arasından ge· 
çerek yaralının götürüldüğü 
dükkana kadar götürdü. Ya
ralıyı gördüğüm zaman bizim 
apartımanın dördüncü katın· 
da oturan ihtiyar ~memur ol· 
duğunu derhal tanıdım. Kü
çük yeğeni de yanında idi. 
Mendili gözlerinde bir iskem· 

Çocuk'anmız ve büyükleri· leye dayanmıştı. Korkusun· 

Çalgv ıcının kızı miz içinde bu sevimli ve cici dan yarı ölmüş bir halde 
YıldlZl Şirley Templey'i tanı· G ff' h k k 

- Baştarafı 2 incide - şuşan parmaklar bir müddet aro ı ınç 1rara : 
mayan sevmiyen yoktur. Son u B h d 

T eneffüslerde Emı'oe her için tellerden uzaklaşıyor ve en ma sus yapma ım, geler, Sinema dergilerinde 
günkü dıvar dibinde büzül· ,yerde serpilmiş paraları top · yazıldığına göre bu sevimli - Sonu 4 üncüde -

müş bir halde çocu'-ların hyordu. O ~imdi ön.ünd.e kıv · :ı111111mınıııı11111mıııııııııııııııııııııııı111 ıs _ ve yıldızı çok parlak mını - Ç k · = 
oyunlarına baktı. Derste ba· ranan. ~agıran, pıs pıs mı- mini sinema yıldızı en bü- ~ 80 aya ~ 
şını hiç bir tarafa çevirme· drıldab~lan ınsanlara bakmıyor· yük ve en çok şöhret ka · § "İstiklal,, okul ur.un c e- E 

• • v u ı e. _ _ 
den. ıkı dudagı yapışıkmış Eminenin içinde sıkıntı ile zanmış sinema artistlerden de § ğerli baş öğretmeni içli § 
gibi bir söz bile söylemedi. karışık bir SC\ inç belirdi. daha çok para kazanmakta ~ şairlerimizden Bay Ahsen ~ 
Bozuk bir mankeni gibi du Teneffüs zilinin kuvvetli imiş. Ne mutlu ona ve onu a Gürtin'in okullarımız için § 

, ran varlığını canlandıran gürültüsü onu daldığı hulya· yetiştiren ona ve babaya. ~ yazdığı ve en güzel şiirle· ~ 
hareket; derse kalkmak için dan uyandırdı. Bütün sınıfta ~ -~ """"'._,....,.., ........ ,.., ....... -....,...,....~~---~ ~ rini içinde toplıyan E 

yüzünde morarmış bir bere 
arBlıra kaldırdığı parğıdı. bir kaynaşma oldu. Merdi- gördüler. O sarı baygın bir =_ Çankaya :_ 
Arkadaşlarına okadar dar· venlere koşuşan ayak sesle· 

1 d ıd E b k halde iki çocuğun kolları - Ad k b k 
gvıodıki onlarla göz göze gel· rİ e O U. mine U alaba· _ Jı ıta ID pe yakın• E 

k arasın:la bir çocuğun elinde - d k k (H k S -
mek bile istemiyordu Emi· lığın tam ortasında almıştı. § a çı aca ve al ıo e- § 

T b d 
kitapları digv er bir çocugv un - ') k 1 b -

necik... am u esna a acı bir : sı o ur arına ir cemile : 
çığlık koptu. Gürültü ile elinde yüksek ökçeli ayak· ~ olmak üzere yalnız (5) ku- ~ 
merdivenlerden birisi yuvar· kabısile evine götürülaü. §_ ruş gibi önemsiz bir fiyatla §_ 

Yağmurda ıslanan şemsi
yeyi ,apı yukarı gelmek su· 
retile değil, tersine çevirmek 
ve elinizle tuttuğunftz yerin 
aşağıya gelmeıine • dikkat 
etmek lazımdır. Bu suretle 
şemsiye daha iyi kurur. Şem· 
siye, sapı yukarı gelmek üze· 
re konulursa rutubet demir· 
terin birleştiği noktalara top
lanır , demirlerin paslanması· 
na sebeb olur. Eğer baı aıa· 
ğı konulacak olursa sular 
sızar, altından bol bava ıi· 
rece ği için dikiş yerlerinde 
biriken sular dumen olur 
uçar. bu suretle şemsiye hem 
daha çabuk kurur ve hem de 
tızun müddet eskimez. ----oo---
Hayvan 
Sev2isi 

O esnada gözü önünde 
babası canlandı. elind-e udu 
ile şarkı söyliyo ı du. Yiiyü 

T 
Her çocuk birbirinin ku· 

lanmıştı. elişla birbirlerine : satılacaktır. ~ l~- -
giren çocuklar açıldıkları va· ıağına fısıldıyordu: :Çııııiıııçıııe1111k11111l111e111•r"11Kıııı1110ııııpııııı8ıııı-ıı sararmıştı . kitte yere boylu boyunca diz- - Ne olmuş çalgıcının 

Arasıra udun fısıldayan feri, avuçları kan içinde Emi· kızına? 
tellerine çarpan beş on ku- neyi gördüler. Yüksek ökçeli - Düşmüş. Jd k v 1 Çocukların bay~anlara kartı 
ruş onun sesine başıka bir ayakkabısının biri uzak bir Diger taraftan katı yü- rl 1 C8 Ç02'8 1 r gösterdikleri sevgi yürekle· 
titreme veriyordu. Bu eğlen- yt're fırlamıştı. rekli his çocuk söyleniyordu: Çiçekleri koparmaktan rinin cyliği ve temizliti için 
medeo, gülmeden, heyecan- Merdivenlerden inerken - Çifte telli oynamış ta korkmayınız. Çünkü çiçek her zaman bir ölçüdlir. Bli· 
lanmadan. başkalarını eğlen- bir çocuk onun ayakkabısına Ve Eminedk bir daha koparı1dıkca çoğalır. Bunun yük küçük hayvanlara eziyet 
dirmek ve , güldiirmekti. Bu basmıştı. Emine yüksek ök· okula gelm~di. sebebi : Çiçeğin koparıldığı etmekten zevk ılan çocuk· 
ne zor bir işti. Kalbinde biç çesinin takılmasile kendini iSMET A YTEKIN yerdeki yaşayış kuvveti he- )arın ruhları hastadır. Bu 
bir duygu yoktu. Yalnız tel- tutamamıştı. KÜL TÜR men başka tarafa gider, halin vakit varken önla 

..... .._...ı1ıııııııı1ıııııııİııiı1-.. ________ ~_:.,~l~e~r~U=z~e~r=in=d=e:......::•İ=D~İr~li:..._.:s~io=i~rl~i ~k~o~-----O.:...:..n~u---k=a=l:d=ır~d~ık=l:ar~ı~v~a=k~ıl~~~~~~~S~O~N~--~~~~~~o=r=a=d:a~y~e=a:i~b=i~r~g~o~n~c=a~b~e=l~ir:ir~.~~l~•çmek lizımdır. 
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yeni denizaltı gemilerimiz 
Istanbul 27 (Hususi) - Büyük şefimiz; yeni denizaltı gemilerimizin birinci sene (.Sald1r 

ay ) , ikinci sene (Yıldır ay) , üçüncü sene ( Batır ay) dördüncü sene de ( Atıl ay ) adını 

koymuşlardır. 

Rusyada korkunç hazırlık 

BiR 
28 lkiaci Klaua 

ÖÖRETMENIN 
ÇEKTiKLERi 

~~--~~~~~~~··-----~~~~~~----

- lNKILAB ROMANI -
Y •~an : SıRRI ŞANLI ·Asım ismet KültUr'e• 

-14 - -
Çocuklarına daha okul sıralarında doğruyu 
söylemeği öğretmiyen milletlerin vay haline .. 

- Öyle ise ıeviyorum : doğru söylemekten bahıedi-
Sizin sınıhmızda olmamanız yorz, fakar şimdi bizim kilçDk 
bize bayağı öğretmensiz kal- bayan bir nezaket gösterece• 
mıt tesirini yapıyor. ğim diye pek de doğru olall" 

Ulusu memnun etmek için yan bir söz ıöylemiıtir. 
söylenen bu ıöz genç öğret- Öğretmen hayretle ıordu: 
meni biraz sinirlendirmiş - Bu sözü, her zam•D Paris 27 (Radyo) - Sovyet Rusyanın , Uzak Şarkta büyük hazırlıklara başladığ'ı söy

leniyor. 
Viladivostoktakilerden başka her gün parÇa halinde gelen tabtelbahirler, derhal montaj 

edilmekte ve denize indirilmektedir. 

, olduğundan kaşlarını çata- yaptığın gibi bir litife olıua 

... 
işletme 
Müdürleri 
Arasında 

Devlet demiryolları lımir 
sekizinci işletme müdürlüğü
•e dokuzuncu işletme mü· 
dOrii bay Cemal Hidayet, 
Ye dokuzuncu işletme mü
dürJDjiine de ikinci işletme 
mld&rü bay Nusret tayin 
edilmiılerdir. 

Menemen Ala
yınada Sancak 

Verildi 
Menemendeki •lay Hncak 

tevdi merasimi Menemen bal
kıaıa iştiraklie ve coşkun 
te.zahür•tla yapılmış ve Ordu 
Mllfettiıi ve General izzettin 
Ç•btlar tarafından Hocak 
•lay kumandanhğına veril
miıtir. 

•• 
Elektrik ve Su 

Şirketleri 
Belediyenin Elektrik ve Su 

ıirketleri teıisabnı almak 
fikriyle bu tesisatın kıymetini 
firketlerden ıoı mut ve ce· 
•ablanoı d• almıştır. Befedi· 
yecc ıatın alınm•k üzere 
afına vekaletine mür caat 
ilecektir. 

Vilidivostokta bütün sahiller tahkim edi'mekted;r. 
Japonlar hesabına hareket ettiklerinden dolayi tevkif edilenler, bugün kurıuna dizil-

mişlerdir. · 
Vilidivostok limanına ıelen posta vapurları, ıeniş mikyasta araştırmalara tabi tutulmak

ta ve limanda bulundukları müddetçe radyoları ile telsizleri mühür altına alınmaktadır. 

Spor umum müdürlüğü 
lstanbul 27 (Hususı)- Yeni spor teıkilah için haıırlankn kanun liyihasına göre, Baş· 

vekalete bağh bir umumi müdürlük ihdas edilecektir. Müdürlüğün teknik idaresi ve ıicil 
müdürlükleri olacak bütün memurlar maaşla çalışacaktır. Spor mıntakaları g·ene valiler ta· 
rafından idare edilecektir. Yalnız başkanları ve ajanlar maaşla olacaktır. Spor teşkilltı 
umum müdOrlüğüne eski iktisad vekili Rabıninin .gelmesi muhtemeldir . 

Kantc n bombalandı 
Şangbay 28 (Radyo) - Dün yirmi beş Japon bombardıman tayyaresi Kantonu bombala

mıştır Bombalardan büyük y ıngınlar çıkmış ve çok çuluk coçuk ölmüştür. 

Zelzele sıcak su lışkırttı 
Atina 28 (Radyo)- Korent körfezile Mora mıntakasında şiddetli hareketi arzlar devam 

etmektedir. Korant körfezinde denizin içinden ııcak su fııkırmağa başlamıştır. Bir çok 
halk bahçelerdeki kulelere iltica etmişlerdir. 

Bütçe 250 
Mil)ron 

Ankara, 27 (Hususi)-1938 
bütçesinin hazırlıkları iter· 
liyor. 

Eülçe asgari yirmi milyon 
f azlasiyle iki yüz elli milyon 
olacaktır. 

Bu fazlalık milli istihsal 
hacmini arttıran işle re ve 
memleket müdafaasına has
redilecektir. 

Amerikada 
Soğuklar 

Nevyork 27 (A.A)-Mem· 
Jeketin bir çok mıntakaJann· 
da büküm süren sıfırdan 
aşağı 24 derece rüzgarlı so
ğuklar sebebinden Erocker 
Soutbadakotada biri çocuk 
olmak üzere 9 kiti ölmüıtnr. 
Bir çok yerlerde de kar fır· 
boası yolları kapamış ve 
trenleri durdurmuştur. 

Bir Kar topu 
- Baştarafı 3 lnellde -

ben mahsus yapmadım ki " 
diyordu. İki üç kişi .. diz çök 

de af eile ! " diye bağırarak 

onu tiddetle dükkinıa içine 
ittiler. Fakat derhal iki kuv

vetli kol Garroffiyi ayağa 

kaldırdı. Ve kat'i bir sesle 
"Hayır bayl&ır 11 dedi. Bu 

hepsini görmüş ve iıitmit 

olan müdürümllzdü. Garroffi 
hınçkmklarla ağlayarak ihti

yarın ellerini öpüyordu. A

damcağız da bu pişman olan 

çobuğun başını ellerile ara· 

yırak okşadı ve 11 baydı ço

cuğum avinize gidiniz,, dedi. 

Babam beni k•labahğın 

arasındıan çekerek yolda gi

derken bana "Hınri sende 

ayni mevkide bulunsan va· 
zifeni yapacak, kabahatını 
itiraf edecek cesarette bu-

Kudüste 
Suikastlar 

Kudüs 27 ( Radyo ) 
Mutedil Arap partisi reisine 
karşı bir suikast, Yahudi 

kolonisine karşı bir hücum 
olmuştur. Turkarem ile Nab

luı arasında Orsem hapis

hanesini muhafaza eden müf • 
reze üzerine ateş açılmış, 
askerler mitralyöz ateşiyle 

mukabelede bulunmuslardır. 

Bu civaı da iki köylü evin· 
de mühimmat keşfedilmiştir. 

Kudüs Yahudi mahallelerinn 
ve Kudüs - Tel-Aviv yolunun 

emniyetini muhafaza etmek 
için 1000 muavin Yahudi 
polisi tayin edilmiştir. 

bir çocuğa yakıtır söz ver! 

- Size söz veriyorum ba· 
bacığım. 

Önümüzdeki hafta Garo· 
finin yaraladığı hastayı ziya-

~a~tC**~~**:***~*~*~*~*K lunabilirmidio?11 Diye sordu. reti isimli çok hisli ve he-

Elh TeJ. ~ "evet,, dedim. yecanlı hikayeyi okuyacak· amra 2573 )t - Bana kalpli ve namuslu ıınız. 
! saa EEEBE5'BBUcelttm8tttiammR 

ıdare~inde Milli Kütüphane sineması ,. a TAYYARC • TELEFON il 
BUGÜN İki muazzam film birden )t IJ ı:.. sıneması 3151 il 

rak sordu : diye mi söyliyorsun, yokıa 
- Bununla ne demek is· ciddi mi ? 

tiyorsunuz ? - Çok ciddi ve çok doğ· 
Birdenbire bir gaf yaptı· ru olarak ıöyliyorum, daha 

i'ını anlayan kız öğrenici ku· doğrusu müsade ederseniz, 
laklarına kadar kızararak söyliyeceğim. 
dedi ki : - Söyle bakalım. 

- Kusurumu, dalğınlığuna - Biraz evvel söylediği• 
bağışlayınız, öğretmenim. Me- niz gibi, bize nasihat ettiği-
ramımı anlatamadım. Sınıfı· niz gibi, doğruyu çekiame· 
mııa gelen öğretmeni beğen· den, korkmaadan ıöyliyece· 
mediğimizi ıöylemek isteme- ğim değilmi? 
miştik. Esasen ıiz her zaman - Tabii. 
bize. bütün öğretmenleri ay- - Öyle ise benden doğru 
ni sevgi ve sayğı ile ıevmek lafı dinleyiniz. Her nekadar 
ve saymak IAzım ieleceğioi her öğretmeni müsavi sevgi 
öğretmediniz mi ? ile sevmek li1 ım geleceğini 
- Bunu öğrendiğin halde biliyorsam da birçok çocuk-
neden gene bc=ni diğer ö1· lar, benim gibi, her öğret· 
retmeniniıden ayırt etmek meni ayni muhabbetle sev· 
istedniz? mezler. 

Bu son sorguya öğretmen - Bu nasıl ıöz ? 
Ulusu ziyarete gelen mini mi- - Dosdoğru bir ıöz. 

ni öğrenci heyeti arasında - Neden bütün çocuklar, 
bulunan ve mektepte ona bütün öğretmenleri ayni ICV• 

komik Kemal adı ve aanı gi ölçüsü ile sevmiyorlu da 
verilen küçük bir oğlan aralarında böyle ayırd yapı· 
çocuğu ıu cevabı verdi : yorlar? 

(Arkası •ar) - Deminden beri hep 
----~~~~~~~~~oo---~~~~~~~~-

Son Telgrafların Hulasası : 
- --- - - ····- - ---
Şanghaydan gelen haberlere gö~e Çinde kanlı muhare-

beler devam etmektedir. Çin baş kumandanı cephelere ye· 
niden 300 bin asker sevk etmiştir. 

§ lspanyad~ kudurmuşça k8.nh boğuşmalar tekrar başla
mıştır. Asi tayyareleri dün Valansiya üzerine bir çok bom· 
balar atarak şehri tahrib etmişlerdir. 
~ F raosız kadıo tayyareci Mariz Hilz dün Atinaya gel-

mi~tir. * Doktor Şaht Rayişbank genel direktörlüğünden çekile· 
Ctktir. 

-----------------00:>0-----------------
Eski bir 

Cinavet 
lstaobul 27 (Hususi)·-No-

ço isimli bir civacının dört 
sene evvel işlediği bir cina-

yet dün küçük kızının ihbara 
ile meydana çıkarıldı. 

Koço dört sene evvel Kur· 
tuluştaki evine bir gece ge-

len bir lizı bıçakla öldür· 
müş, cesedini kuyuya atmış· 
tır. Maktulün kemikleri ku· 
yudan çıkarıldı. Öldürülen 
Jizın hüviyeti henüz anlaşıl· 
mamışhr. 

0rtamektep 
Talebesi arka
daşını vurdu 

lstanbul 27 (Hususi) -
Ceyhanda iki mekteb tale· 

besi arasında müesaif bir 

hadise olmuştur. 

Ortamektep talebesinden 

biri arkadaşını çakı ile ağır 

surette yaralamıştır. Yaralı 
hastahaneye kaldırılmış, ya

ralıyan hakkında adli taki· 

bata başlanmıştır.I 

H A • DA Hem 
Sin::. ASRI SiNEMA Tiyatro 

ı ÇiNGENE PRENSES ~ § BUGÜN Sinema dünyasının en büyük barikası !. 
)t r. : 26 ikinci Kinun Çarşambadan itibaren tiyatro 

ANNA BELLA ve sevimli artist HENRY FONDA . ~ 1 Ç A L K U Ş U B Rejisör A. Bekna ve arkadaşlarının 18 kişilik temsil heyeti 
tar•fından yaratılan ıaheaer film FRANSIZÇA SÖZLÜ;+ j m Baş rollerde: HUGET·TE DUFLOS - JEAN PlERRE ti Üçüncü Temsil 

2 Ş Y k ,. a . AUMONT tarafından temsil edilmiştir [9.l Kadın Erkeklecince • en umurca )t 
1 8 AYRICA: iki dihi aanatkar Clark Cable - Joan Carv· rt Y 

Şirley Temple tarafından en son te~sil edilen film tt il ford tarafından bwsil edilen 5j komedi 3 perde 

FRANRIZCA SÖZLÜ H il G•• •• 1 y ) § Ayrıca sinemada iki film birden 
3 - Y~nan veliahdinin ~vlenme merasimi M = onu o u E Dünyanın en K•t 1 alarke11 
4 - Çın sularında Amerıkan Panay zırhlısının Japon M a ilaveten: Paramont jurnal 8 meşhur tenörü ı are er ç 

tayyareleri tarafındın batmlmuı Türkçe sözlü u.. · • _ _ E Nl 
S - T&rkçe izahh FoK Jurnalda en son haberler&~ il Senaslar: Çalı Kuşu 2,40-5,35 - 9 da.. Gonul Yolu ~ı Ve GECE BASRi 
6 - Bilmediğız hakikatler kültür filmi B 4,10- 7,35 de Cumartesi Pazar 1 de Gönül ile başlar 8 • Ayrıca: Paramun jurnal ve Miki 

anılar: Çingene prenses 5-9 da Şen yumurcak 3-7de B FlATLAR: 30 - 40 - 50 a - Tiyatro saat 20,30 da başlar 
~~ı~~~~~~~~~~•mEmazm~~~BEBBRESmBB'~~~~~~--------·-----
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