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KISA VE AÇIK ı L Bi eon .um baş- ıfrankonun Yeni Bir Taarruzu 
İtalya Matbuatı Memnun 

Son posta ile gelen Avrupa srar:eteleri arasında Italyan 

lllatbuatıaın Baıkan Antantı hakkında yazdığı makaleler v k •1 ld 
ltalyan umnmi efkinnın Aakarada yapılan bu ıiyasi top- e l o u 
latıdan ne kad?r memnun olduiunu mükemmel bir ıurette 
r5stermektedir. 

Esasen bu gazetelerden önce ltalyan radyo istasyonlarının 
yaptığı neşriyat, Ankarada yapılan her toplantı ve anlaş· ' 
Cilanın komşu devlet milletlerle bir arkadaşlık ve dostluk 
ıemioi hazırladığını bütün aleme karşı iJin etmişti. Bu Bal-
kan Antantı konuşmalarında uzaktan seyirci kalmayı ve 
Romadan nen siyaset hanasını teneffüs etmeii tercih eden 
Bulgar ga~e.tcleride Ankarada ltalyan lmparatorluğunu ta· 
Dımak ve Franko bük6meti nezdine mümessiller göndermek 
bakında verilen kararı alkışlamaktan geri kalmamakta ve 
Yeni Türkiyenin yeni baş şehrinde komşuları bakktnda kötü' 
bir plin hazırlanmasının imkanı olmadığını itiraf etmek 
mecburiyetinde kalmaktadırlar. 

Bütün cihan diplomatlarının Türkiyenin barış sever Jiği 
hakkında besledikleri itimat ve emniyetin nihayet Sofyada 
da yer bulması, Balkanlarda da bir sulh ve arkadaşlık po· 
lotikasını güden Ankara için yeni bir zafer sayılsa yarı 
vardır. 

SIRRI SANLI 

Avusturvada Plebisit 
ltalya memnun Almanya sinirleniyor 

Pariı {Radyo) - Bugünün 1 bunun önüne geçmek istiye-
en mühim hadisesi Pazar ceklerdir. 

giinü Avusturyada yapılacak Londradan pazar güaü 

Plebisit'in vereceği neticedir. akşam avdet etmesi mukar-
Bu akıamki gazeteler Şuş· rer ol•n Hariciye Nazırı 
ning'in bu hareketi cesurane Fon Ribbentrop yarın akşam 
ve kurtarıcı bir manevra ola-
rak tavaif etmektedirler. tayyare ile Berline dönecek

tir. 
Hid:se Alman matbuatın· Mumaileyh dün saat 11 de 

da hoşnudsuzlukla karşılan· Fore gn Offıde'de logiliz 
mıştar. Aksine olarak ltalya 
bu bidiseyi alkışlamaktadır. Hariciye NazıriL uzun bir 

Haber alındığına göre Na- mülakat yapmıştır. 
zileı muhtemel bir adea:i Bugün Kral tarafından 
muvaffakiyetin önüne geç- kabul edildikten ve Başveki-
mek için ellerinden gel'n lin şerefine verilecek öğle 
ıeyi yap •caldardır. A•ustur- ziyafetinden sonra akşam ' 
yadaki Naziler Plebisit es- üzeri memleketine dötıecek-
naıında gürültü çıkararak tir. 

Paris (Radyo) - Dun sa· 
bahleyin başhyan kabine 
bLb anı Chautemfl kabir esi· 
nin biç te beklenmıyen bir 
şekilde istifasife neticelen
miştir. 

Chautemps cumhurre:sine 
istıfa mektubunu vermek 
üzere Elyse'es sarayına git
miş ve rehin nezdinde 45 
dakika kalmıştır. 

Bu vaziyet üzerine müsyo 
Alber Lebrun derhal istişa

relerine başlamıştır. Meclis 
ve Parlamento reislerile mü
şavereden sonra cumhurreisi 
saat 15 te sosyalistıerin reisi 

----------------------------)0••«----------------------------

0 KUL SESi 
Öğrencileri, öğretmenleri ve çocuklarının istikballerini düşünen şefkatli ana ve babaları 

yakından ilgilendirecek ders örnekleri ve çok faydalı yazılarla dolu olarak 1 Nisanda çı
kacak olan bu 

16 sayfalı, renkli ve pek çok resimli der2iyi 
sabırsızlıkla bekleyiniz. YALNIZ 100 PARAYA satılacak olan bu faydalı dergimizden ah· 
nacak bu yüz paradan bazı fakir çocukların kitap ve defterleri için bir yardım payı ayrı -
lacaktar. 

IRTER GÜL iSTER AGLA 

Bir Fr1.nıız gazetesinden 
ahnm11hr: 

- Kocaman adam böyle 
çocuklar gibi ağlar mı hiç ? 

- Kendimi tutamıyorum 
B. direktör. 

- Peki ıu iıin iç yüzünü 
anlat bakalım ? 

- iç yüıü söylediğim gibi, 
akıam eve gidince ne konsol 
kalmış, ne de oda takımları 
evin her tarafı tamtakır, kuru 
bakır, satmıı savurmuı •.. 

- Peki buna sebep olarak 
ne gösteriyor ? 

- Namus, haysiyet ve aile 
ıerefini. 

- Buda ne demek anlıya

Olağan Şeyler 

madım, bir kadın kocasına .ı 
habu Termedea Ye muvafakatini almadın evia etyaıını mezada çıkarıp hepsini satması ile 

- Sosa• 4 lacı S.laif.M• -

müsyo Leon Blomu davet 
eder~k kabinenin teşekkülü· 
ne memur. etmiştir. Lt on 
Blom cumhurreisilc yarım 
saat konuştuktan sonra mu· 
vafakat cevabı vermiştir. 

Ebyese'esden çıkarken ga· 
zeteciJerc beyancıtmda yeni 
Başvekıl dedi ki : 

1' abineyi teşkil etmek va· 
7.İfcsini üzerime aldım. Tcş· 
kil ede~ ğim hükumetin de· 
vamlı olmasına bilhassa çok 
çalışacağım .. 

Bu hadiselerden evvel sos· 
Sonu 4 üncüde -___ ..... ____ _ 

. bKazım Dirik 
A'nkarada 

Ankara 11 ( Hususi ) -
Trakya Umum MüfetUiji Ge
neral Kazım Dirik hükumet 
erk5nile görüşmek üzere dün 
şehrimize gelmiştir. General 
Ankarado bir hafta kala· 
caktır. ---rara..---
Tarihin en he
yecanlı safhası 

"Elhamra,, bu iÜnden iti· 
baren tarihin en korkunç 
bir muammasını çözen tarihi 
bir filim ile yalnız heyecanlı 
vakaları sevenleri değil, ta· 
rihin mühim ve ibret verici 
hakikatleri ve dersleri ile 
dolu hidiseJerini tetkik et· 
mek istiyenleri de memnun 
ve alakadar edecek 

l{artaca ~1uharebeleri 
adındaki Türkçe sözlü filmi 
göstermekle müdavimlerine 
pek bliyiık bir biımet ifa 
ediyor. 

' • 

Par;s (Radyo)- Oü 1 Aragon cephesinde Franko ordusu· 
louo yeni bir taarruıu:kaydedilmiştir. Salamaoka radyosunun 
neşriyatına göre Franko ordusu Aragond:ı taarruza geçmiı 
ve üç koldan ilerliyerek mühim mevkiler ışgal etmiştir. 

Diğer tar aftan hükumetin resmi tebliği de bunu teyid et
mekte ise de donanmasının hareketi mevzii kaldığını ve 
ileıliyemediğini bildirmektedir. 

----~-----------0000-----------------
Faşist kongresi Negüs reddetti 

toplandı 
Ro'lla ( Radyo ) - Dün 

akşam saat 22de Venise sa
rayıo"da Başvekil müsyo Mu
solioinin riydseliode Faşist 
kongresi toplanmış ve harici 
siyaset hakkındaki raporları 
tetkik etmiştir. 

Kongıenin faaliyeti bir kaç 
gün daha sürecektir. 

Süikastcının 

Dedikleri 
Kahire (Radyo) - Sabık 

Başvekil Nahas Paşaya sui· 
kast yapan Abdülkadir İz· 
zeddioin muhakemesine de· 
vam olunuyor. Süikastcı bu 
hücumu Paşayı öldürmek 
kasdile yapmadığını ancak 
halk nazarını kendi şahsına 
celb için yaptığıoı söylemek 
suretile müdafaada bulunu-

yor. 

SiNEMA KÖŞESi 

Loodra, 11 ( Radyo ) -
Habeş :,:imparatoru Negüı, 
ltalyanın valılik teklifini red
detmiştir. Negüs gazetecilere 
beyanatında: "Benim ve ec
dadımın düşm11nı olan bir 
hükumetin ne ·kralhğıiu ve 
ne de parasını isterim. Ha-
beş miUetinin esaretten kur
tulması yakındır,, demiştir. 

(Kronşdat Bahriyelileri) veyahut (Ruı ihtilali) filmi Rus 
·.tarihinde mühim bir yaprak işgal etmiştir. . 

Sinema senaisinde çok büyük kıymeti haiz olan bu fılm 
1938 .. senesi film yıldızı olarak kabul edilmiştir. 

Tü~kçe sözlü bu muazzam filmde yüzlerce geminin deniz 
harbı ve vatan, vntan diyerek istikliHeri için çarpışan in· 
sanların merak ve heyecanla görecek ve 16 Martta size bu 
muazzam ihtilal kasırgasını yaşatacak ( ASRI SiNEMA ) 
direktörlüğüne memnuniyet ve minnettarlığınızı göstermek 
mecburiyetini hissedeceksiniz. 

~"'.'"t'S!!:~~~ 

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR 
~---------------···· 

Yoksu) ~'atanda şiarımızı 
düşünelim 

Gazetemizin dünkü nushasının havadis kısmında yazılan 
"değerli tacirJcrimiıdcn bay Suphi Koyuncoğlunun yokıal 

- !oau 4 DntOdı -



11 MART 

ı•mmaaasammaaıaaa a 
ı oonuanın En eouok Harb Dahi~ Çoçuk Sayfamıza ilave 
1 Timurlenk Denemeler 

Çocuklar 1 
Olur ki evinize arkadaş· 

larınız toplanır. Yahut her 
lıangi bir toplonbda bulu-

lidir. Bilinecek olursa tabii 
ortada hayret kalmaz ve 
yaptığınız oyun da tatsız 
olur. 

ÇOCUKLARIMIZIN SAGLIGI : 

Çiçek Hastalığı 

Çankaya 
Oteli 
Balıkesir, Bandırma, Afyon 

• ICırkağaç ve Soma Uıak ve 
• aair şehirlerinin lzmirde mi· 
: aafir oldukları çok mükem· 
'" nel bir oteldir. Banyosu, te

niıliği ve her türlü konforu 
rardtr, karyola ücretleri her 
~eseye uykundur. Otelimize 
ıir defa teşrif edecek müş· 
ırilerimi:zin son derece mem-

nursunuz. Böyle bir zamanda 
berkeı hoı vakit geçirmek 
için birçok oyunlar yaparlar. 

işte böyle bir zamanda 
herkesi hayrette bırakacak 
tecrübeler ve oyunlardan si· 
ze bu sütunda bahsedece
iim. Artık bundan sonra 
siz de kendinizi gösterecek 
birçok hünerlere ulaip ola
cakımız. 

Meseli işte bir tanesi : " 
Bir yüzük alınız. Buau biri 

makara ipliği ile bıilıyınız. 
Yüzüğü yükseçe bir yere 
astıktan sonra kibrit ile bu 
ipliği yakınız. iplik yandığı 
halde yüzük düşmiyecek. 

Hayret değil mi? iplik 
yanıp külolduğu halde naMl 
olur da yüzük düşmez. Bana 
öyle geliyor ki şimdi ıiz de 
lııyrettesiniz. 

Bunun nasıl olduğunu an
latacağım ama, sakın kimse
ye söylemeyiniz. Bu bir sır· 
dır. TecrübP.yi yaptığınız za
man bu ıırrı kimse biJmeme· 

Bakınız bu nasıl olur : 
Ihk suda (çokça olmak 

şartile yemek tuzunu gü· 
zelce eritirsiniz. Makara ip
liğini bu suda iyice ıslatır 

ye kurutuuunuz. Bu ıslatıp 
kurutma işini bir kaç defa 
yapanınız. Yapıcaiınız iş 
bu kadardır. Misafirlerinize: 

- Şimdi size bir tecrübe 
yapacağım diye başlar, san· 
ki her hangi bir iplik imiş 

gibi önce hazırladığınız ipli· 
ği alır, yüzüie baj'layıp yük
sekçe bir yere asar ve ya-
karsmız. Yüzüiün düşmedi· 
ğini bütün arkadaşlarınız 

hayretle seyredecektir. Yalnız 
yüzüğün mümkün olduğu 

kadar Jıaafif olanını seçmeniz 
Jizımdır. 

Sebebine gelince : 
Tabii ipJik yanınca tuz· 

dan bir sütun kalıyor ve yü· 
zük düşmüyor. Ne kadar ba· 
sit değil mi? 

ö. 
F. Gürman 

------••no•• . 
TÜRK INKiLAB TARİHİ 

5-
bulü. 20 Nisan. 

iş bankasının tesisi. 26/8. 

- 1925 de -
Gençte Şeb Sait isyanının 

zuhuru. 11 Şubat. 
Tayyare Cemiyetinin te· 

şekkülll. 16 Şub.t. 
Aıarın kaldırılması. 17 

Şubat. 
Türbelerin, tekke ve za· 

viyelerio seddi, ilmiye sınıfı 
ve devlet memurları kıyafeti 
kararnamelerinin ilanı. 2 
Eyliil. 
Şapka kanununun kabulü. 

25 T. sani. 

1 

Çok tehlikeli ve yüzde 
lekeler, çukurlar bırakan bu 
müdhit hastalığın aşı ile l 
kökü alınmıştır. Çiçek çok 
çabuk bulatır. 18 - 20 gün 
ıürer. Hastahk birdenbire 
titremekle, ateş ile, baş ve 
bel ağrısı ile kendini göste· 
rir. • • 5 sıün sonra dökün
tüler meydana çıkar. Ufak 
si•ilce halinde çıkan çıban

lar yüzde, ağız içinde, bo
iazda, gözde ve burunda 
görülür. Cerahatlanır. Bı.ı 

devrede hasta çok acı çeker, 
sonra yaralar kurur, on gün 
ıonra kabuk bağlar. Kurum 
10 · 15 gün sürer· Son ka
buk düşünceye kadar hasta 
lık bulaşıcıdır. 

Bakım 
Hasta hemen ayrılmalıdır. 

Hastaya bakan arkastna bir 
göınlek geymelidir. Hastaya 
deydikteten sonra her vakıt 
için bu bakıcı ellerini sübli
me denilen zehirli bir su ile 

Patatesteıı 
Cam Yapılıyor 

Patates te dahil olmak Ü· 

zeıe bir çok nişastalı mad· 
delerden yeni bir nevi cam 
yapılmaktadır. Bu yeni mad· 
de, camın bütün hassaların& 
maliktir. Hatta ondan fazla 
havassı da vardır. Çünkü 
kısa tüllü ziyadar elekirik 
mevceleri bu cama nüfuz 
edebilmektedir. Bu yüzden 
sıhhatce faydalıdır. Halbuki 
öteki cama nüfuz 
ler. 

edemez-

Devren Satılık 
Tütün Ve Rakı 

Barakası V J Tekkelerin kapatılması hıık-
evse • 1924 de • kındaki kanunun kabulü. Şükran (Eıki H!lcı Hasan) 

Hamamı 30/11. otelinin medhalinde bulunan. 

1 Atatürkün hilafetin ilgası, Beynelmilel takvim ve sa- tütün ve rakı baraka•ı dev· 
zmirin temiz ve en sıhhi ~ 

tedrisatın tevhidi lüzumun· atın kabulü. 26 Kinunuev· k 
her türlü konförü h:ıiz bir dan bahseden senelik nut· ren satıh tır. Pek çok ı:nüş-

yıkamah ve oradan çıkarken 
gömleiini de çıkarıp oda 
içinde bırakmalıdır. 

Hastanın bulunduğu eYde 
kim Yarsa hemen aşılanına
lıdır. 

Çiçeie e•velce tutulmuı 
olanlar hastalığa yakalan
mazlar amma, hastadan aldık· 
ları mikroplan başkasına ge• 
çire bilirler. 

Hastanm bulunduğu yer 
çok temiz tutulmalı ve he· 
men bükCimete haber veril· 
melidir. 

Hastanın odası 18 derece 
sıcaklıkta bulundurulmah ve 
döküntülerin kolayca çıkmaıı 
için oda eşyası ve perdeler 
kırmızı renkte olmalıdır. 

Ağız, burun ve boiaz te· 
miz tutulmalıdır. Gıda 

hastaya süt, yoğurt, çay ve 
sebze suyu, limonata, porta
kal mandalin suyu vermeli 
bu hastalık başka hastalık· 
larla karışır her halde bir 
doktora başvurmalıdır. 

Niçin Esneriz? 
Yorğun, uykusuz olduğu· 

muz veya sıkıldığımız zaman 
esneriz. Bu, kanımızın yeter 
derecede hava almasından 
ileri gelir. Beynimizde '!fak 
bir memur vardır, bizim ne· 
feı almamıza bakar. Kanı· 

mızdaki havasızlığı ilk önce 
o, görür ve duyar. Hemen 
yanhtlığı düzeltmek için de
rin bir surette nefes alma
mız emrini verir. İşte o va
kit eıneriz. Esmeme devamlı 
olursa iyi değildir, o vakit 
nefes alıp vermenin iyi itle· 
mediği anlaşılır. Hemen dok
tora koşmalıdır. Gerinmekte 
böyledir. 

Ucuz odun 
Karşıyakada tersane kar

ş ısında Alaybey meydanında 
ucuz fiyatla toptan ve pera
kende odun sattlmaktadar. 
Kilosu 1 kuruş tonu 10 lira. hamamdır. Hamamımıza ge- kunu söylemesi. 1 Mart. ve~ürk medeni kanununun terileri bulunan bu satış ye· 

len müşterilerimizin son de· H'I f ·ı d rioi almak istiyenler ı·smı' Bu farsatı kaçırmamalarını 
1 a etin l gası, te risatın kabulü. 17 Şubat. rece memnun kalacaklarını 1 okurlarımıza tavsiye ederiz. 

d tevhidi, şer'iye ve evkaf ve- (Arkası var)_ geçen ote in müdürlüaüne l-lS va ve temın ediyoruz. 6 

IHSAN qe ŞERiF kaletile, Erkanıbarbiyei umu· ;;-w• w .,..Jhii baş vursunlar. 5 - ı 
BOSKURT miye vekaletinin liğvı bak· M • 1• 1 b 

n•......,.......,..,. • - kandaki kanunun kabulü. 3 . UIZ 1 ~rman r······o··u··ı··ı· .. o·a········i Devren Satılık 
nun kalacaklarınt vadederiz. Mart. Karataşta Magaza açmış· ı : 

Keçeciler 152 No. da Şer'iye mahkemelerinin tır. Saat ve Gramofon tamir ı S ı•h S d ı Dükkan 
Mehmet ve Osman Ulubor liğvi hakkındaki kanunun eder çok ucuz ve çok temiz : 8 I 008 : 

B!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lim!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!r"""""~~~~~~~ kabulü 8/4. iş yapar. Bu işler için artık ı Cild, Saç ve zührevi has- : Kemeraltında Hacı Alipaıa 
Oteli ittisaliııdeki tütüncü 
dükkanı devren satıhktır. lbisenizin ren 9 

i ıolarsa 6.zül· 
eyıaız, yeni K 
aptırdığınız kos 
imOn rengi ho U 
muza gitmi· L 
trsa sıkılmayın ·

8 
t Evlôl = 

\ h • • 1 a arat• 
teposu ·~ 
ID alacağınız 9 

lrti 1 
7aıı ile ku
paızı iıtedi

5 u 
hiz renge ko , _, •C• çevirebi· ;:; 

1 
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Türkiye cümhuriyeti teşki- şehre inmeke lüzum kalma· ı talıklar mütehassısı ı 
latı esasiye kanununun ka· mıştır. 6-1 : ikinci Beyler sokak No. 81 : 

•• m:t= "'•- ı Her gün öğleden sonra ı 

Gazi] Bulvurı. ~ ••••+::: .... ·~~····· .. •• 
Taliplerin sahibine müra· 

caatları. 1-4 
....:=== 

iz mir 
Sağlık' ŞiF A ECZAHANESININ 
EVİ 

rffususi 
ı H a:s ta ha n e 

Operator Milat 
Baran tarafından 
yeniden inşa ve 

tesis edilen bu F]~~~E~~~~~~~~~lıJlit]jj 
hastahane lzmir .., 

ve civarının bayük bir ihtiyacını karşılamıştır. ! Enf;!modern1 
konforu haiz en mükemmel fen techizahoı haizdir. H;;t;.:
ların temizlik, istirahat ve ihtimamlarıoa son derece dikkat 
ve itina edilmektedir. Kabul şeraiti fevkalade ehvendir. Ge· 
ce gücdüz daimi doktoru bulunan müessese müracaat ede
cekleri heran kabul eder ve hastalaraaı diledikleri dolrtorlar • 
tarıadanaf tedavi ettirilmektedir. · 

Fenni 2özlük 
çeşitleri fevkalade zen 
gindir . 

Alttn, Nikel, Bağa 
Çerçeve numaralı ve 
renkli canılar, Spor 
Tayyare gözlükleri, 
Baron1etreler, Dere
celer her zaman mev
cud ve çok ucuzdur. 

DİKKAT 
S. Ferid 

Sif a Eczanesi 

.. 



Salıff e J 

Eğlence ve 
ovun 

Yavrularım, 
Sizinle çoktanberi konuşa· 

madık. Buıilo eileoce v-!' 
oyunun lüıümüod n söz aça-t 

~ .. ,. 
caıım •. 

Derler ki biç eğlenceden 
Ye oynamadan çalışan çocuk
lar ahmak olurlar. Eğer bir 
çocuk biteviye .,.alı ır, günü
nün bir kısmını eilence ve 
oyuna ayumazsa .. ilıfıı bo· 

zulur. 
Büyüdüfıü zaman da 2ayif 

olduğu i~io eyi iş ıöremez. 
Oyun oynamak z m n öl
dürmek değilıiir. Zira oyun
ların pek büyük önemi v r
dır. Bu suretle kollar, bacak· 
lar, göğüs ç bukı ve kolay· 
lıkla btiyür ve kuvvetlenir. 
Oyun yalnız sağlığı koru· 
ma\da kalmaz, belki ileride 
bceyata atıldığı vakit çalışmak 
için de insanlar büyük bir 
yılmazlık duyıu5U aşılar. 

Oyun, insanlara bir arada 
geçiomeği, değersiz ve önem· 
ıiz şeylere dikkat etmeği, 
hep kendi çıkarını düşüoüb 
baıkalarıoı ı.Jtutmamağı, b kb 
iıleri 1rörn eği, ahlakının ıü· 
lellenmeıioi, yorgunluğa da· 
yanmasını, kendine güven 
göstermesini, neş'e yaratma-
1101 öğretir. Yalnız oyunda 
biç bile ve mıııkçıhk yapma
tnalı ve bele haksızlıktan 
çok ukınmalıdır. Çünkü 
oyunda yapılan haksızlık en 
çirkin hareketlerdendir. Bir 
insanın iyiliği veya fenalığa 
oyunda belli olur. 

Okullarda da en iyi ve en 
faydah dersler, çocuklarımı· 
zıo oyoıyarak, eğlenerek öğ· 
rendikleri feylerdar. 

Gelecek hafta yine eğlence 
•e oyan bahsine devam ede· 
ceğiz. 

H. r. 

c Ha 11 MA T 

ı Japonya tÇocuk 
Dü yasında 

""' cagım 
mu şiar, buralarını ıcak ve 

Bi~im yurdumuz A5yanın 

batı ucunda, Japonya ise do · 
ğu ucundadır. Japonya bü 
yük denizde Asya l! ıyısına 
doğıu serpilmiş 4 bin ada 
üzerindedir. Yalnız bu ada-
lardan altı yüıüode insan~ 

vardır. Böyle adalar üzerınde 
bir devlet dah(vardır, bilir
siniz: lngiltere, işte Japon· 
larda logiliılere benzerler. 
Çünki onlar da lngilizler gi ·" 
bi denizciliii, tecimi dünyaya 
yaymışlardır. Japonların yur· 
du, üç büyük kavis halinde· 
dir. .. 

1 - Riyokyo adaları, bun-
lar küçük, küçük ndalardtr. 

2 - Japonyanın önemli 
adalarından toplanır. Bunla
rın dördü büyüktür. Hundu, 
Sigok, Kiyusyu ve Yeıudur. 

3 - Kuril denilen dağınık 
küçük ada kümeleridir. 

Japonlar, bu odalara Siber· 
yadan geluıişlerdir. Bunlar 
Ayno denilen bir kabilt!dir. 
Seberyada soğuktan, buzdan 
usanmışlar bu adaiarı bul-

toprağını çok verimli bulunca 
çok sevinmişler ve hemen 
oralara taşınmışlardır. Son
radan ~b~ralara başka in!an· 
lar g · imişler, fakat bunlar 
Aynol;rdnn d-;h - soysal bir 
ulus imişler, Aynolarlbu 
güzel yerlerden kovmuşlar, 

daha kuzeye soğuın ııda· 

lara sürmüşler. Bu ildoci 

gelenler Mogol ulusundandır 
veni Türttürler. Bu ulus 

Japooyanın korş sında en 
yakın kara parçası olan 
Koredcn Mançuryadan geç

mi~ler. 

Bununla ela kalmamış .. Gü
neyden bir üçüncü hücü n 

daha olmuş, bunlo.r Malezycı.• 

lılardır. Bu iki ulus Moğol· 
larla Malezyalılnr :töncedeıı 
birbirlerile çok knvga etmiş
ler, fakat sonraları birleş· 
mişler ve bugünkü Japonlar 
meydarıa gelm1ştır. 

Bugün dört yüz milyonluk 
Çiui yutan, dünyadaki dev
letlerin en ileri gelenlerinden 
olan bu çok çalışkan ulusun 
nasıl ilerlediğini ve kuvvet-
lendiği me•elesini gelecek 
nüshamızda anlatacağız. 

Size liıım olan bu Japon;-. 
tarihini ilgi ile okuyun ve 
örnek a!ın. 

H. T. 

Asil, eşsiz kanımın§ engin· ı 
de olan şanlı !nncağım; sen· 
de asırların sonsuz zaferle
rin gururu, ululuğı1 şöhreti 

vardır. Sen 18 milyon Tür· 
kün bütü.. varlığı, bütün 
benliö-i. ruhusun. Türkün var

lıR'c nenin varlığın demeUir. 
Yükseleceksin, Türl<ün kırıl· 

maz çelik bileğinde yükse· 

1 cek arşa çıkac ksın. Bu 
gün burada yarın bü ün dün· 
yadasın. Sen o bey2z ay 
yıldızınla al reı•giole bir ci
hana tnnındın. Seni koca 
bir ~ihao bütün beşer seve

cektir. Sen ölürsen onlarda 
ölecek sen yeşars n onlarda 
yasayacaktır. 

Dalgalan, biç durmadan 
dalg lan sende gittikçe ar
tan bir kuvvet, irade vardır. ________ .... ---------

Hayvani r 
Fıkralı ve Memeli hayva lar 

Büttin başların üzerindesin 
b_~Hün b;Şer sef!İn öni\ode' 

eğilecek herkecı senin altın· 

dan geçecektir. Bu gün biz 

geçiyoruz ynrın ise bizden 

sonra gelecek olan sabible· 

•rin Türkler hnttA düşmanla
rın sana boyun eğec: ekler. 

Kalb:miz seninle bir ola· 

rak yaşıyor ve ebediyen ya· 
şıyacaktır. 
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(Silmece 
Deniz içinde bır bina 

Çekince çıkar bir duman 

O binayı ta önceden 

Zapteylemiştir bir yılan 

Verince nefes o yılan 

Çağlar, oynar deniz hemen 

Her çekişte harlar başı 

Sanki onda yoktur bir can 

Değerli öğretmenlerimiz· 
den B. ismet Aytekin Knl
türün çok kuvvetli kalemile 
yazılan bu başlıkla bikiye 
kitabı çıkmıştar. Fiati gene 
beş kuruştur. 

•• 
zü Dileriz 

Ali Ulvi Yaldırıman 11Ana· 
dolu,, ve Şehid F ethibey ok· 

lu öğrenicilerinden H. Türk 
gün imzasile yazılan 11Ku· 
biliy,. yazıları geç ııeldiğin
den gelecek haftaya bırakıl· 
mıştır. 

---•ıe-----

Kimi severmiş 

Elindeki pastayı çocuğa 
gösterdikten sonra arkasına 
saklayarak: 

- Söyle bakayım çocu· 
ğum, sen pastayı mı, yoksa 
beni mi seversin? 

- Seni babacığım. 
- Neden? 
- Çünkü nasıl olsa o paa-

tayı bana verecekıin. 

~---------~··~~~-------~ 

lın •initi1 değ!rli ve Ç'.>k 
i ;:11İI ıuiş ş tiri e rı n ie 11 bay H ti 
'·yın \ı ıı kardeşim zio yar 
dırn Hl da temıo edilmiştir. 

--··---
------- -------- .::::::= ----------- Fare ve 

Kediler Türkivede h ngi 
ne gibi mevve 

- Geçen Haftaki Say dan Devaın ve Son

Armut, elma- lıtanbulun 
mısır darısı, Trakyanın kiraz 
armudu, akça armudu, An· 
karanın çengel rmudu, Bur· 
•anın mis armudu, M lntya· 
tun armutları ya:ı armutla
tındandır. Bur nın dalkıran 
armudu ile Tokat, Bozdoğan, 
l<Umüşbane armutları güz ve 
kıı armutlarındandır. lımirin 
kumla armudu da meobur
dur. 

Sabauca elmaları, Amas· 
>'anın misket, Tokatın ferik 
'le gelin, Kırşehirin üt ve 
•üğüd elm )arı ile Gümüşha· 
ile ye Niğdenin elm ları ve 

~rabıoauu mayhoı elması 

meşhurdur. 
Kiraz, vişne, erik, kayası, 

şeftali, badem - ls tanbul 
civarı ve Yarıkca taraflarında 
dalbastı, Amasyanın tabanı 
yarık, lspartanın ballı kiraz
ları meşhurdur. En iyi vişne 

Kütahya ve Tavuşanlıda ye· 
tişir. Kastamoni ile Amasya 
ve Niğde erikleri meşhur
dur. En iyi kayası Malatyada 
yetişir. 

Mersinin şekerparesi meş
hurdur. En güzel şeftali çe
şitleri Bursada bulunur. lımir 

Elaziz, Diyaribekir ve Ma
lııtya taraflarında, Amasya, 
Zile, Çanakkale ve bunlara 
komşu yerlerde de eyi badem 
yetişir. lzmirin Kemalpaşa 
kazası dn eyi kiraz yetiştirir. 

Fındık- Yurdumuzun bir 
çok yerlerinde fındık ağacı 
var da Karadeniz bölgesi 
birinciliği alır. Gireson en 
önemli çıkak yeridir. Ordu, 
Trabzon, Rize eyi fındık ye· 
tiştirir. Gireson fındıkları 
hem çok yağlı ve hem de 

sailimdır. 
Ceviz - Yurdumuzun h•· 

Fıkralı hnyvanlaran başın· 
da maymunlar gelir, cinsleri: 
Orangotan, Goril, Şenpanze, 
mantolu maymun) r, makiler, 
mogolar, uıun kollu may· 
munlar, köpek Maymunları, 
Orangotanlar, Somatra ve 
Borneher adalarında balta 
girmemiş ormanlarda yaşarlar. 

Goriller, orta Afrikanın 
batı bölgesinde Konga ve 
Galon ormanlarında yaşarlar. 

Şempanze, Afıikanın ba
tı orm olarında büyük ağaç
lar üzerinde yaşarlar. 

men her tarafında yetişir. 

Hele orta Anadolu ceviıi 
meşhurdur. En şöhretliai do-
ğu Karahisarda yetişir. Bun· 
dan sonra sırasile : Amasya, 
Kastamoni, Z franbolu, Nık
sar, Tokat, Erika, Artvin, 
Ordu, Gireson, o.tsa, Ünye 
cevizlerı gelir. 

Gelecek hafta Tilrkiyenin 
lir alerinl yaıauğlı. 

M ntolu maymunlar; Ha
beşistan ve nobi taraflarında 
yerde yaşarl r. Makiler; Ma-

dagaskarda ve Filipin da· 
larıoa kadar Asyanın güney 
ve doğu taraflarında yaşar· 

lar. 
Magular; Af rikenın ku· 

zeyinde ve Septe boğazı 
kayalıkları üzerinde yaş rlar. 

Uzun kollular - Aıyıının 
güney ve doğu taraflarında 
yaşarlar. 

Köpek maymunları - Af· 
rikanın sıcak bölg lerinde 
yaşarlar. 

Yırtıcı hayvanlar - Ke-
diler, Aslanlar, Kaplan! r, 

Üç, dört gün aç kalmış iri bir fare 
Koymamış girmedik delik biçare 
Dolaşa, do!aşa artık bunalmış 

Son ümit ile bir dükkana dalm11 

Ar mış etrafta un, şeker, helva 
Bulmayınca bir şey cevizi bevva 
Dolu bir sandığın içine girmiş 
Olanca gücünü dişine vermiş. 

Durmadan çalışmış sabaha kadar 
Bin zorlukl r ile pek ufak ve dar 
Bir delik açarak dalmış içeri 
Dönememiş sonra oradan geri. 

• 
Beklemiş kilçülsün öyle kurtulsun 
Eski hayatm1 yeniden bulsun 
Aradan geçince epey bir z man 
Bu başı boş hayvan, balsız, perişan 

Fırlamış cevizi bevva içinden 
Durmıyıırak kaçmak istiyor iken 
Ansızın atlayıp üstüne kedi 
P rça, p rç etmiı bu musibeti 

Leoparlar, V aş klar, Sırtlan- Edermi fenalık, eyliyenler kir 
lor. Köpekler, Kurdlar, ça- Zarar yapan, görilr daima zarar 

Avni kallar, Tilkiler, Sans rl r, Karşıyaka: Hüseyin 
Zırtovalar, Kok re , Kelincik _,..__. _____________ _ 

Su Samuru, Porsukl r, Ayı- da yaşarlar. 1 çöllerinde yaşarlar. 
lar, Kirpiler köstebekler, ya· \ Aslanlar - Afrikanın or· Gel c k nuıbada hayvan· 

r sal r, k dil r inrı nl r r sın· nlarında, doğu e batı Asya larıa rka ı. 
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~~#CU;lıJ=t 
l•l ,IJlil=Iü:ı:ı 
Kaçsklar 
Geldi 
Mekteplerinden kaçan Ca· 

zim ve Alpaslan dün Kol!ya 
vapurile ıehrimize getirilmit 
•e zabıta tarafından kaçak
lar ailelerine teslim edilmiş
lerdir. 

Vakıflar 
idaresi 
VakıfJar müdürlüğü Bas

mahanede 3119 metro mu
rabbalık anayı saha almış 
ve üzerine bazı inıaat yap· 
mağa karar vermiştir. Bun
dan baıka fuarda 350 metre 
murabbalık yer alarak bura· 
da vakıflar pavyonu yapa· 
cakbr. 

l 

ı Tramvav 
Çarptı 

Vatman Uıakb Selihad
diain idare ettiii tramvay 
Karantinada altı yaşında Al· 

ı here çarparak yaralamıştır. 
1 

1 

1 

' 

~-

Kısa Şehir 
Haberleri 

• Bergama Vakıflar memuru 
: Nafız Tuncer Ankara vakıf. 

lar idaresi tatkik memurlu
c: 

fuaa, Bergama veznedarı 
j Maıtafa VakıfJar memurlu

j'una, lzmir memurlarından ! Sabri GUruy, Bergama va· 
kıflar veznedarlığıaa tayin 

: edilmiılerdir. 
§ Otomotik telefon şir· 

p keti bissedaran toplantısı 31 
Martta yapılacak ve 19J7 
yılana ait hesabat tetkik edil
dikten sonra şirket dağıl· 

c •HJ olacaktır. 

1 k § Hıfzıssıhha meclisi, ııh· 
b hat mlldürünün başkanlığın· 

da aylık toplantısını yapmış 
k ve vilayetin sağ'hk ııJerini 

1
- gözden geçirmiıtir. 

§ Şehir imar komisyonu 
dün akıam Belediye reisinin 
baıkanhğında içtima ederek 
bazı kararlar almıştır. Bele
diye daimi encümeni de be-

l( Jediyede toplanmıştır. 

11 § lstanbulda, profesör BaJ-
11 tacıoğlu tarafJDdan çıkarılan 
a .. Yeni Adam" mecmuası, bir 
a aene müddetle kapatılmııtır. 

Mecmuanın bu nüshası da 
'I 
:• toplattmJmışhr. 
•İ § Ziraat müdüriyeti, bağ· 

Jarın ıslahı meselesi üzerin· • 
1 de de durmaktadır. Bilhassa 

yeni yetiştirilecek bağlann 
ı toprak itibarile müsait mın· 
ı takalarda olmasına fazla 
• ehemmiyet vermektedir. 

1 § Hükumet, Gayrimübadil 

1 bonolarının kıymetlendiril-
1 mesini temin maksadile bir 
t kanun projesi hızulamak· 
t tadır. Layiha yak1nda mec• 

liıe verilecektir. 
§ iki sene zarfında biti· 

ıilmek · üzere başlanılmış o· 
lan umumi arazi tahririnin 
kanuni müddeti olan, Mayıs 
1938 sonunda bitirilmesi için 
icabeden tedbirler alınmıı 
bulunmaktadır. 

§ Evvelki goce zabıtamız 
ıehir dahilinde umumi bir 
kontrol yapmıı ve kumar 
oynatan üç kahvehaneyi ka-

• patmııtır. 

C Halkm Seıl) 

Kalilorniya felaketi 
Şikago 10 (Radyo) - Yıldızlar mahallesi sular altındadır. Kaliforniyada eUi bin kişi ev

siz kalmııtır. Günlerce su altında kalan on bin kişi hastalanmıılar ve hastahanelere yatı
rılmışlard11. Elan suların içinde kadın ve çocuk cesetleri çıkarılmaktadır. 

Hatayda 'fürk Mahallelerini Bastılar 
lstanbul (Hususi) - Halaydan gelen haberlere göre lskenderun Antakya ve Sancakta 

v ziyet tekrar kar1şmağa başlamıştır. Bazı huviyeti meçhul çeteler Türk mahallelerine te
cavüz etmişler ve kurşu'ı atarak kaçmışlardır. 

Amerikada Milletler Cemiyeti Kuruluyor 
Vaşington, 10 ( A..A) - Panamerikan unyonu bir "Amerika Milletler Cemiyeti,, nin 

kurulması hakkında Kolombiya - Dominik teklifi metnini neşretmektedir. Amerika MiJJetler 
Cemiyeti, C enevre ile sıkı münasebetlerde bulunacak ve Avrupanın organize edilmiş mesai· l 

ı ine yardım edecektir. Bu cemiyeti Libi enternasyonal adalet divanını tanımıyacaktır. Cemi• 
yetin esasında diğer devletlerin dahili işlerine karışmamak hakkındaki Amerikan prensibi 
sıılh esas'nda ekonomik iş birliği ve harp esnasında da mütecavize karşı kollektif hareket 

mevcuttur. 

Kahve halkına ateş açan 
sarhoş bir şerir 

Evvelki gece saat 23 de l 
25 yaşlarında Bekir adında 
bir şerir 19 yaşındaki Y aşarla 
birlikte Yusufdedede Kanar· 

dalyeleri ve batta polisleri· 
mizi siper etmişler, fakat 
gözü kararan bu haydud 
hedef aramadan mütemadi· 

ya lbrahimin kabyesiode ka- yen ateşe devam etmiştir. 
laba'ık varken içeriye sar - 89 Poliı memuru söz din · 
boş olarak girmişler ve balkı 
rahatsız etmeğe başlamışlar

dır. 

Tacizlerini daha ileri gö · 
türerek balkı tabanca ile ve 
ölümle tehdid etmişler ve 
ıövmeğe başlamışlardır. Bu 
sırada karakola haber veril
miş, sarhoşlar hemen kah
veyi terkederek sokaktan 
kahveye tabanca atmağa baş· 
lamışlardır. 

Dolaplıkuyu karakolu vak'a 
yerine yetişmiş 89 sayılı po · 
lis memuru lbrabım Şinli ile 
85 Hamdi Çakal işe müda • 

lem ediği için balkın ve şah· 
sının korunması için muka· 
bele etmeke başlğmıştır At
tığı kurşunlardan biri Beki
rin kafasına isabet etmiı ve 
ağır surettıe yaralamıştır. 

Ayni kurşun hızını alamadı· 
ğından karşıdaki berberde 
tıraş olan Hasan adında bir 
ı.atın sol koluna isabet ede· 
rek bafifce yaralamıştır. Ya
ralılar hastahaneye kaldırıl
mıştır. Müddeiumumi muavini 
B. Sabri tahkikata başlamış· 
tar. 

-"""--·· .. 
hale etmişlerdir. Bu sırada Blum Başvekil 
Bekir ve arkadaşları gene 
o mahalledeki Mustafaaın - Baştarafı 1 incide -

Belçikada 
kabine buhranı 

Paris (Radyo) - Bürksel· 
den haber alınmıştır: 

Rahah ılığı dolayısi)e Baş· 

vekilin istifa edeceği kuv
vetle söylenmektedir. Yerine 
sosyalistlerden bir zatın ge
leceği tahmin ediJyor. --·-Çok eyi olur 

Her sene Buca alanında 

• yapılmakta olan at koşuları 

bu yıl daha önemli ve daha 
eğlenceli olarak yapılacakhr. 
Hal kımızın kır eğleotilerini 
temin için vilayet makamı 
harekete gelmiş ve tribonun 
albnda büyük ve modern bir 
lokantanın yapılmasına ve o 
civardaki bağların alınmasına 
karar vermiştir. Bu suretle 
koşu yeri genişliyecek ve 
eğlenceli bir hale getirile
cektir. 

İfade 
öteki kahvesine gitmişler ve yalistlerin içtimaında Leon Matbaamızın mührüııü ve 
burada da gene kahvedeki· Blum arkadaşlarından tam baş yazıcımızm imzasını taşı· 
)ere küfürler savurmağa baş· bir ittifakla hareket serbest· mıyan kiğıd görülmeyince 
lamışlardu. iki polis memuru tisini istihsal etmiştir. gazetemiz besabına kimseye 
arkalarından kahveye girince Komünistler genel sekre· para verilmemesi rica olunur. 
iti tatlıya bağlamıı olmak ter 8. Tboreı'ia riyasetinde ~·~ 
için üzerJerindeki silahları toplanmışlar ve sosyaHstlerin T d 
almak istemiılerdır. kabiyene girmek üzere ken- ayvare e 

Bekir hemen yerinden fır· dilerini davet etmelerinden Bu hafta ( Oesur Kaptan ) 
lamış ve kendini dışarıya dolayı teessüflerini bildirmiş· ve (Milton genç kızlar mek-
atmış, kapıyı tutmuş ve ka· )erdir. Buna rağmen halk tebde) adh iki muhteşem 
pınıa camını kırarak oradan cephesine sadakatlarıom de- filmi görecek hem derin bir 
polisimizin ve halkın üzerine vamına karar vermişlerdir. heyecan duyacak ve hem de 
ateş açmıştır. Halk kendini Kabine listesini yarın reisi· kahkahalarla gülecek, eğle-
korumak için kanape ve san· cumhura takdim edilecektir. necek ve neş'eleneceksiniz. 

...................... 0 •••••••••••••• , ............................................ . 

İster Gül İster Ağla 
- Baştarafı 1 inci Sabıfede -

namus, haysiyet ve şerefin ne alakası var mış ? 
- Bayım, biliyorsunuz ya, siz de birçok defalar şikayet etmiştiniz, poker belası. 
Fabrika direktörü poker sözünü duyunca alnından iri, iri terler dökmeğe başladı ve son· 

ra şu sözleri söyledi : 
- Ya ... Demek Pokerde mühim bir para kaptırmış, borcunu ödemek için evin eşyasına 

başvurmuş. 

- Evet Bay direktör. 
- Gücenme amma, bunun şeref ve haysiyet neresinde, insan bu derecelere kadar borç· 

in poker oynar mı ? Maamafih haklısın azizim, ben de bu menhus poker için karımın ne 
borçlarını ödedim. Sonra ne yaptın ona yaptığı bu çirkin bereketin çok fena olduğunu 
anlattın mı ? 

- B y direktör ... 
- Ne oldun? 
- - Buna bakalım sizin de cesaret ve kuvvetiniz varmı ? 
Direktör başıni kaşıyarak şu cevabı verdi : 
- Vakıa öyle amma bu derecesine sabretmekte miskinJiıdir. 
Ey okuyucu ıen böyle aile reislerinin haline : 

iSTER GÜLISTER AGLA 
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~tini mini kuşların birbirini seven öğretmenlere 
verdikleri tatlı ders ? 

U lusun suçsuz olduğu an· ı bir Fransızca öğretmenlik 
laşıJdıktan ıonra okuluna müsabakasına girmeie ha· 
gitmesi Ulustan ziyade onu ves etmiştim. 
günler geçtikçe artan bir - Bunu bana neden daha 

bağlılık ve aşk ile ıeven Çiçeği önce hiç açmadın ? 
memnun Ye mes'ut etmişti. - Muvaffak olmadan bu 

•** haberi sana söylemeği uyzun 
Ulusun baş öğretmen bu- bulmıyordum. Fakat dün ge· 

luoduiu okuldan akşam Us· ce Ankaradan gelen bir ak-
tü çocu"lar dağılırken ka· rabamız bu yabancı dil yarı· 
pıcı ona şu haberi getirdi: şının en eyi bir not alarak 

- Bir bayan sizi görmek kazandığım ve ıehrimizde 
istiyor. açık bulunan bir orta okul 

- Buyursun. Fransızca öğretmenliğine ta· 
UlusJ karşısında Çiçeği yinim müjdesini getirdi. Ba· 

iÖrünce sevincinden ne ya· bamın zenginlik zamanında 
pacağını, ne deyeceğini bi- bana yabancı bir dil öiret· 
lememişti. Genç kız güzel mek hususunda yaptığı fe· 
dişlerini gösteren tatlı iÜ· dakirlığın bugün mükafatını 
lümsemesi ile ona şu sözleri gördüğümüz için o da bende 
söyledi: bu işe çok sevindik. Ulus, 

- Senden müsade alma· nişanlısını alarak uz.un bir 
dan, sana sormadan buraya kır gezintisine çıktılar. Bir 
geldiğim için eyi bir iş mi tepenin üstündeki çamlığa 
yaptım, kötü bi r harekette- vardıkları zaman, kuşların 
mi bulundum, bilmiyor~m. şen, neş 'eli nağmeleri ile san• 
Fakat seni o kadar çok sev· ki yalnız ruhlar, sonulan bir 
diğin okulunda, vazifenin ilahi şarapla sarhoş olmuş· 
başında görmek arzusunu )ardı. Ulus Çiçeğin ellerini 
bir türlü yenemedim. elleri arasına aldıktan sonra 

Ulus mes'ut, bahtiyar ce· ona sordu: 
vap verdi: - Mini mini gönüllerin· 

Dünyada en çok sevdiğim den taşıp bütün orm ınları 
okulumun bütün ömrümca tutan bu şakrak şarkıları 
tapacağım nişanlımın beni ile bu cici kuşlar bize nasıl 
ziyaret etmesi kadar büyük bir ders verdiklerinin farkın· 
bir saadet daha olabilir .mi? damısın ? 

Nişanhn senin hem ha· - Nasal dera. 
yat ortağın ve hem de meı· ·- Oular o tatla dillerile 
lek aı kadaşın oluyor ! bize " Ruhları anlaştıktan 

- Bu nasıl iş ?. sonra birbirini seven genç· 
- Seninle görüşmeğe baş· ferin bir yuva kurmak iste· 

ladıktan sonra öğretmenliğin memeleri kadar aaçma ve 
ululuğu hakkında bende de manasız birşey daha olamaz" 
öyle bir aşk uyanmıştı ki demek istiyorlar ... 
bundan iki ay önce açılan - SON -
~~oooooooo~oooooooooov~oooooooooooooo~ooooacoooooo 

Son Telgrafların Hulasası: 
--~--~~~--~~~·· .. 
Tiyançindeki Beyaz Rusların, Sovyet konsolosbanesine 

karşı bir suikasd hazırladıkları ve konsoloshane memurları· 
nı öldürmek istedikleri haber verilmektedir. 
ooooooooooooooooo~ooooooooooooooocOOOOOOCX)OOC>gOO 

Halkın Sesi hakkın sesidir . 
- Baştarafı 1 incide -

ailelere dağıttığı yüz çuval kömür yazısını okumuşsunuzdur. 
Bu bayirsever yurddaşımızın müstesna hareketi diğer var• 
lıkh yurddaşlarımıza da bir örnek olmalıdır. lzmirde pek 
çok yoksul aileler vardır. 

Hele gizli fakirlerin vaktile görüp geçirip sonradan dü· 
şenlerin çektikleri ızdırapları bir görseniz yürekleriniz par· 
çalanır. Onları sevindirmek, onları korumak insl\nlığm ve 
medeniyetin en ileri gelen ödevlerinden biridir. Varolsun 
bu hamiyetli ve merhametli yurddaşımız. 

Taorı onun bütün işlerine de bir genişlik ve hayir verir, 
böyleleri ömrlerinde darlık ve sıkıntı görmezler ve her da· 
kikaları mes'ut geçer. Dünyada bundan daha önemli bir 
bahtiyarlık var mıdır? Bu eyi kalpli vatandaıı tebrik eder-
ken diğer zenginlerimizin de faaliyete gelmelerini çok arzu 
ediyoruz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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