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USOLINIYE SUIKASD I ? 
KISA VE AÇIK 

Garp, şarktan ders alsın 
:sıhhat Müdürü lngiltere Italyadan sonra Al Şehirde 

Faaliyet 
Bunu biz söylemiyoruz. Garp ilinde çıkan gazetelerin si

yasi muharrirleri bize gıpte ederek, kıskanarak yazıyorlar. 
Bilhassa An'karada toplanıp tam bir ahenk ve aoJaşma iş
lerini bitiren ve bütün cihana karşılıklı hüsnüniyet ve sami
mi do.stluk örnekleri gösteren balkan devlet reislerinin yur· 
dumuzdan ay11lırken söyledikleri sözlerle bu beyanatları 
tahlil eden bütün Avrupa matbuatının neşriyatı başlık yap· 
tığımız formolün ne kadar doiru Ye yerinde bir siyasi ba
kikah ifade ettiiioi pekala göstermektedir. işte birbirinin 
topraiına göz dikmiyen, yekdiğerinin göıleı ini oymak fır

ıatıaı gözetlemiyeo diplomatların başaracakları iş ve çöze
cekleri ıiyasi muımmalarda böyle tatlılıkla görüşülür ve 
müsbet neticelerle sona erer. Avrupalılar 11 Garp şarktan 
ders almalıdır.,, seıini yükseltirlerken biz de onlar için .şu 
temennide bulunacatız: 

"Allah Avrupa diplomatlarına da insaf versin de garp ve 
ıar1u gene kana boyayacak, insan kanından husule gelecek 
yeni bir felaket tufanı ile yıllarca unutulamıyan yeni bir 
mateme boğmasalar ... ,, 

Mussoliniyi 
•• 
Oldürecekti 

Sofya 4qRadyo) - L'ln· 
d radan f bildirildiğine göre 
Bilkreıten kaybolan Sovyet 
elçisi But<akor.u11 Roınada 
olduğu anlatılmıştır. Deyli 
Telgrafın yazdığına göre Bu· 
tenko Roma Basvekili Mu
ıoliniyi öldilrmek maksadile 
Stalinin ajanı olarak ıureti 
ınahsusada tertip edilen bir 
pllnla Romaya kaçmııtır. 

Butenkonun vaziyeti Ital
Yada umumi bir heyecan do· 
iurmuş ve bunun üzerine 
hükumet bu ş6pheli kaçağı 
Sicilyada kUçük bir adaya 
nefetmiştir. Bazı rivayetlere 
göre imha edildiği de söyle· 
ııiyor. 

'I 

SIRRI SANLI 

ltalya - Habeş 
Meselesi 

Pariı (Radyo) - "Havas., 
ajansı Londradan bildiriyor: 

OaiJy Herald gazetesinin 
bir yazısına göre, ltalya hü· 
kfımeti Negüse bir teklifte 
bulunmuıtur. 

Nedüs ltalya bükfıınetine 
karşı iınza edeceği bir seıti-
fikede ltalyanm Habeşislaıı· 
daki hakkı hükümraaisiai 
tanıyacak ve buna mukabil 
ltalya eski Habeş imparato
runun Habeş milletinin başı
na geçirecektir. Negüıün bu 
vaziyetle ltalya hükumetinin 
emrinde çalışacağını söyle
mek lüzumsuzdur. Demekte 
ve dünkü Negüs • Halifaks 
mülikatı bu işle alakadar 

ı olduğu bildirilmektedir. 

iSTER GÜL iSTER AGLA 
iki Genç Kızın 

Mukaveleyi neden bozdun ? 
- Ayol verdiğim ıu mektubu iyice oku, bak müs

takbel kocam olacak abdal ne yazıyor ? 
- Gördüm. Okuyorum, hakikaten soğuk bir teklif.. 

Hiç insan karısı olacak bir genç nişanlısına karşı böyle 
"ahıveriıimiz peıia para iledir veresiye mal vermekte 
ınazuruz,, der gibi gerdeğe girmeden önce "be~i sev· 
ınek ve sözlerimi dinlemek şartile 11 diye teskere yazı· 
lırmı imiş biç? •. 

- Hakla değil miyim ? Ben şimdiden devamla seve
ceğime ve bele onun, onun sözlerile hareket edeceği
ıne nasıl bağlanabilirim ? 

·An karaya Gidiyor 
r 

, 

B· CEVDET 
Sıhhat müdürü Cevdet 

Saraçoğlu Örıüınüzdeki hafta 
Ankaı aya giı:lerek Sıhhat 
vr kiletine vi !ayetiı> sıhhat 
işleı i hakkında izahat vere· 
cektir. ---"••---
Radyo ücretle-

• • • 
rı ınıyor 

Iıtanbul 5 (Hususi)- Hü· 
kfı:netimiz, halkın radyo ih· 
tiyacını nazarı dikkate ala
rak şimdiye kadar alınmakta 
olan on lira ruhsat ücretini 
beı liraya i~direceği haber 
alıno::ııtır. 

Ekmek her 
Yerde bir 
Olacak 
İstanbul 4 (Hususi) - Ha

yata ucuzlatmak için hilku
metç.e sis~emli ve metodlu 
bir şekilde başlıyan mücade
lenin müsbet neticeleri gö· 
rülmeğe başlaınıştır. 

iktisat Vekaleti ekme le fi. 
atinin indirilmesi, memleke
tin her tarafuıda ekmeğin 
mümkün mertebe birbirine 
muadil fiatlerle satılması işini 
önemli bir şekilde ele almış 
buluomaktadırf. Buğday ve 
un fiatleri üzerinde derinleı· 
tirilen tetkikler vekaletin bu 
sahada almağa diişündOğü 
esaslı tedbirlerle ekmek fi· 
atinin umumi olarak düşürül· 
mesi mümkün olacaktır. 

- Hakkın var cicim, bu erkekler ne tuhaf düşünüyorlar. Karı diye aldıkları kadınları 
ıanki köleleri imiş gibi karşılarında el pençe divan durdurmak istiyorlar ve önceden on
lara ıartlar teklif ediyorlar. 

- O gilnler çoktan geçti değil mi ? 
- Baylarımıza bunu anlat ... 
Ey okuyucu, sen bu bayanlaran düşündllklerine ve yaptıkları tehirlere : 

manya ile anlaşmak arzusunda 
Paris (Radyo) - Roma· 1 

daki lngiliz sefiri bugün kral 
tarafından kabul edilmiştir. 
Mumaileyh bugün Romaye 
hareket edecektir. lngiliı 

ltalyan görüşmeleri Sah gü
nü başlaması kuvvetle muh· 
temeldir. Diğer taraftan ha- 1 

ber verildığine lngJliz Başve· 
kili Almanya hükiimetile · 
kat'i bir o: nlaşma için müza · 
kereye girişmek arzusunda· 
dır. 

Dün Berlin sefiri Sir Hen· 
derson H itler ve diğer Ha
rıcıye Nazın Ribbentropp 
ile uzun bir mülakatta bulun· 
muştur. 

Eyi malumat alan 
mehafile _göre veda 

siyasi 
etmek ---SJ&---

'f ekirda2Jı 
Londrada 

Londra S (Radyo) Pa-
riste iki güreş yapan ve ber 
ikiıinde galip gelen Türkiye 
başpehlivanı Tekirdağlı Hü
seyin Londraya gelmiştir. 

Türk pehlivanın yaralandığı 
hakkında çıkan şayialaran 
ash olmadığı anlaşılmışbr. 

Askerlik 
Şubesinden 

Yedek Subaylar staja 
çağrılıyor]ar 

1076 Sayılı kanunun 7 inci 
maddesine göre topçu ve 
muhabere yedek subayların 
terhis tarihlerinden iki yıl 
geçmiş olanların 45 günlük 
sitaj görmek üzere topçu 
yedek yar subaylarının bu 
ayın onunda ve muhabere 
yedek yaraubaylerının da bu 
ayın yedisinde şubeye mü
racaat etmeleri ilan olunur. · 

'f ebdilhavalı Olanlar 
Çağırıhyor 

316 ili 332 doğumlu teb
dilhavalı erattan okur yazar 
olmak ıartile henliz müddet
lerini bitirmemiı olanların 
acele ıubeye müracaatları 

üzere çarşamba günü Lond· 
re. ya gelecek olan hariciye 
nazırı Robbenhopp lngiliz 
devlet rica!Jerile şimdiden te· 
mastara başlıyacakhr. 

lngiliz Ba şvekili Almanya 
hükiiınelioin üç nokta hak
kında kat'i fikrini öğrenmek 
arzusundadır. Birincisi Hitle
rin 20 şubattaki son nutkun· 

da dünya matbuatı ve bilbas· 
sa logiliz matbuatı hakkın

daki sözlerin vazıh manasının 
neden ibaret olduğu ikincisi: 
Hitlere yapılacak olan lngiliz 
Italya görüşmeleri neticesin
de Roma - Berlin mihverini 
kat'iyyen bozmnğa çalışamı· 
yacağı hakkında teminat 
vermek ve en nihayet Berlin 
ve ltalya ile anlaştıktan son· 
ra Fransanın da iştirikile bir 
dörtler paktı vUcude getir
mek ve b'.l su elle dünya 
sulhunu garanti etmektir. 

Şehrin muhtelif yerlerinde 
Belediyece yapılmakta olaa 
imar işleri düo Belediye Reiıi 
Dr. B. Behçet Uı tarafıodaa 
t e ftiş edilmıştir. Halil Rifat 
Paşa caddesile dai m•hal· 
lat ta yapılan büyük liiım . 
tesisatı ikmal edilmit ve ıim
diye ·kadar liğımsıılıktan 
sıkıntı çeken h_alk bu ııkıa
tıdan kurt.ırılmıştar. lkiçeı · 
melik caddesi üıererinde 
yapılaıakta olan yıya kaldı-

rımlarda yakİoda ik1Dal edi· 
lecektir. Belediye timdiye 
kadar muhtelif yerlerde 37 
bin •ğaç dikmiştir. 

Gqzelyalıda okul 
Güzelyahda bir ilk okul 

binası yapılmaktadır. Etki 
bir kilisenin tadiliJe meydana 
getirilecek müesaseae Ma· 
yıa ayında bitecek, bu bia&C 
da tedrisata baılanacakbr. 

SiNEMA KÔŞEsr-----------

Bu hafta (Asri Sinema) sayın müdavimlerine üç büyük 
ve harikulade fil im takdim etmekle bahtiyardır. Şarlonaa 
fılmi insanı kahkahadan boğarken tayyare çarpıımalarınm 
bugünkü dehşetiai gösteren hava harbı filmi de seyircileri 
müthiş bir heyecan ve merak içinde sürükliyecektlr. 

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

Halkımızın sıhhatı 
malıdır 

korun-

Karşıyakalı okuyucularımızdan aldığımız bir mektuptur: 
"Geçenlerde bir yurddaşımız tarafından gazetenize bir 

mektup yazılmış ve bunda, Karşıyaka belediye tramvayla-
rının ön kapılarının kapalı tutulması ve hava ceryanına ka· 
lan yolculano sıhbatlanoı korumaları için kapıların kapatıl
ması yazılmışh. Halbuki kapılar kapanmamııtır. 

Gene ön kapılar işlemektedir. 
Soğukların ve şiddetli havalarıo devam ettiğ'i bugünlerde 

hepimizin sıbhatile alakadar olan bu sıhhi tedbirin ihmal 
edilmemesini bir kere daha Karşıyaka belediye müdlrllnla 
himmetinden beklediğimizi bildirir ve bu dileğimizin " Hal· 
kın Sesi - Hakkın Sesi 11 köşesinde neıredilmeaiıi rica 
ederiz.,. 

HALKIN SESi HAKKm SESiDiR 



Sahife 2 ( Halkua s .. ı ) 5 MART 1' 

9zmaaasB~mımeaaaaaammmmE~J . ::1 S • t l •DÜNYADA 
I DOnganın En BOgük Harb Dahi~ ~ Doktorun Nası atlerıı Urıye gaze e erl NELER 

; Timurlenk ~ Herban::~11~: .. msızlık, ne yazıyorlar ? OLUYOR ? 1 m soğuk alğınhğı muzir ve te- Almanyada Genç Ka-
.. Tarihi Tefrika Yazan: H. Türkekul~ semmümü mucip olan gıda- Suriye matbuatı muhtelif mıştır. Parti, vaziyeti ince· dınlar Çalıştırılıyor 
a _ 139 - ~~~~ b b r k · mevzular ve bilhassa bliku· Jedikten sonra halka bir be-•REESD ~~lı!4t& lar mesela ayat a 1 1 mı- Dört senelik Almanya eko· •d h d b' ı metin muhaliflere karşı aldı· yanname neşrederek keyfiyeti Yıldırım Bevazl U ran deye, istiri ye gi ı şey er, nomi .programının tatbikini 

1 gV 1 şı'ddetJi tedbirler üzerinde anlatmaya ve halkı eükuA na sucuk, pastırma ve aiır sa - "' uhdesıne almış olan 

N••b J • J • d oı• tt durmaktadır. Bütün Suriye davet etmeye karar vermiştir. O et eri ÇID e " 1 Vera çalı yemekler barsaklarımıı:· gazeteleri bu tedbirler hak- b d mareşal Göring'in emrilo 

D• 1. ı• d da iltihap ve tahriş husule kında aşağıdaki hab~rleri oı!:k ~;~::; u!c:m~oas:~ yirmi beşdyaşından aşağı be· 
ıye O ıyor U getirerek ishali mucip olur- vermektedı'rler: k~rlar ka .•olar eğer en ~z 

Yıt: namına muzir gördü<>-ü b e zıraat veya ev ı•· lar. Böyle vak'alarda ka'tiyen ,,. 6 ır sen ,,. O gece sabaha kadar ba· 
ı ıında oturdular, Beyazidin 

sayıklamalarını teessü ·le din
liyorlardı. Beya:r.id ah ve 
oflar ..arasında bazan ş söz· 
leri söylüyordu: 

- Doldur, bana şarnp 
verin, rakı verin. 

Timurtaş paşa, general 
Minnet birbirlerinin yüzleri· 
ne dudak bükerek bakıştı
lar, baılarını eaUadılar, Ti
murtaş paşa yavaşça fısıl
dadı: 

- Galiba geçen günkü 
eğlentide bir şeye canı sı

kılmış olacak, ben bir iki 
defa onun meclisinde bulun
dum, kızdığı zaman hep içer 
ve böyle emirler verir. 

General Minnet başını 

salladı ve şu cevabı verdi: 
- Ah bu içki, zaten onu 

bu hale getiren de bu men
hus içki değil mi? 

Beyazid gene söyleniyor
' du: 

- Kız dize gel, yere yat. 
lı Musa çelebi Firuz beyin 
" kulağına iğilerek: 
~ - Galiba onunla uğraşı· 
f~ yor, likin onu g·ördü mü 
~ dersiniz? 

- Olan bitenden haberi· 
~ miz yok ki.. Evvelki gece 
e1 neler oldu bilmiyoruz ki .. 

Beyazid hep OJiverasile 
uğraııyordu. Arada, sırada 
ııçrıyor, ağzından "Olivera,, 
sözleri dökülüyordu. Gece 
yarısına doğru biraz dalmış-

. tı, Musa Çelebi, Firuz bey, 
i'eneral Minnet ve Timurtaş 

r paıa da yataklarına girdi-

' ler. 
ı Sabah olunca Timurlenk 

0 tarafından bir yaver geldi, 
1 izin istedi, içeriye girdi, Mu· 

sa Çelebi onu . karşıladı, ne 
istediğini sordu, gelen zabit 

• şu sözleri söyledi : 
- Ulu Şehinşah, Padişah 

hazretlerini bizzat gorİnemi 
ve sıhhatinden haber götür
memi irade buyurdular, ken· 
disi uyanıncaya kadar bura
da beklememe müsaade edi· 

doktorlarını celbettirdiler, 
kendisi bir iş için Sivasa 
gitmişlerdi, bugün gelmesi 
ihtimali vardır. 

"Hükümet muarızlara karşı bazı gazeteleri tatil etmiştir. leri san'atlerinde istihdam 
ameli kesmek içi!l iliç kul- filiyata geçmiş ve şiddet kul- Suçlular mahkemeye tevdi edilmezse şimdiden ıonra 
lanmak caiz değildar. )anmaya başlamıştır. Ayın devlet i•lerinde ne de husu· 

H · l · b d edilmişler ve 22 şubatta ya- y arıce çı tması ıca e en 17 inci akşamı muhalefet re- si müesseselerde istihdamları 
Musa Çelebi içinden linet 

okuyordu, hissiyatını belli 
etmemek için cevab verdi : 

- Bu baş doktor dedi· 
ğiniz bazik midir ? 

· dd J · f J ')J:. k pılan mahkemeleri neticesin· muzır ma e erı a yon u ı cıÇ· islerinden bir kaçı tutulara caiz olacaktır. Köylüler zıra-
larla barsaklarda tevkif et- hükumete mukavemet ve iı- de aşağıdaki cezalara çarp- at işlerinde, şehirliler de ew 
mek büsbütün hastalığı iler- yana teşvik töhmetiyle hapse tırılmışlardır: hizmetlerinde istihdam edil· 
letir. ishaller ekseriya kano atılmışlardır. Zeki el • Hatib, Nasuh mektedirler. 

- Onun üstüne gelecek 
doktor yer yüzünde yoktur. 
Öyle umarım ki devletlü ba
banızı iki üç gün içinde aya· 
ğa kaldırır. 

ağrısı ile refakat eder. Bu Tevkif edilenler arasında Babil ve Münür Eclani döıt 
gibi vakalarda en evvel ya· müttehid cephe reisi Zeki ay hapse, Nuri el ·Zer, İz· 
pılacak şey derhal müshil Hatib, Şam mebusu Münür zet Kadura, Muhittin Seyufi, 
almaktu veyahut biç değilse el - İcilani, "el· Eyyam., ga- Sait Elnablisi altı gün hap· 
çok sıkı pehrizle ishali tev- zetesi sahibi Nasuh Babil se, Memdül Hatib ve Ahme-

BayJzid gözlerini açtı, ya
bancı zabiti çadırında görün· 
ce kaşlarına çattı, Firuz bey 
derhal cevab verdi : 

kife çalışmaktır. "Sami Kebara,, mütercimi dülhatib ve Ali Macid altı 
İshallerde süt, yoğurt isha· Sullameddin, Beşir el· Leha- ay hapse mahkum olmuşlar-

li büsbütün artırır. Alınacak ni, Muharnmedülhatib Abu dır. Diğerleri beraat etmiş-
Hamtla el - En car vesaire lerdir. 

- Şehinşah hazretleri, sor 
durmak için göndermiş, ce· 
vab vermedi, arkasını döndü. 
Timuru sövmemek için dili
nin açılmadığı hissini verdi, 
yaver çadırdan çıktı. 

~·---
lnı[İlterede 
Trenlere Banyo 

Konuluyor 
Trenlerde ilk defa banyo 

ve duş tertibatı lngilterede 
tecrübe edilmiş ve pek ziyade 
muvdfakıyet vermiştir. lngil
terenin banyolu trenleri şim
c.ilik Londra ile Edimburg 
arasında işlemektedirler. Bir 
duşun bedeli bir şilindir. 
Takriben (32) kuruş. 

Dünyanın 
En c··sse i 
Hayva ı 

gıdalar çay, pirinç suyu, ni
şasta peltesinden ibarettir. 

Karın üzerine sıcak komp· 
resler tatbik etmekte çok 
faydahdır. 

---oo---
Dünya 

Tan1 1,~50,000 yaşında . . 
ımış 

Nevyork üniversitesinin 
maruf profesörlerinden Johu 
Merriam kürei arzın hakiki 
y ş1nı rivazi kat'iyetle hesab 
etmiş olduğu iddiasındadır. 
Bu zata göre ihtiyar küre
mizin yaşı 1,350,000 senedir. 

vardır. 

Tevkifin sebebi bu şahıs· 
)arın bir yerde toplanarak 
hükumetin politikasını tenkit 
etmeleri ve buna karşı alı
nacak vaziyeti müzakere 
etmeleridir. Bundan başka 
şehirde hükumet aleyhine 
beyannam~lcr neşrederek 
halkı tehyiç etmeye teşebbüs 
etmişlerdir. ] 

Bunun üzerine şehirde he
yecan zuhur etmiş mahalle
lerde de toplantılar yapılmış· 
tır. Vatani parti öğleden 
sonra saat üçten yediye kl\
dar süren bir toplantı yap-

~---------------------------c::=J~------~------~------------

YUÖOSLA V MATBUATI --····--------. 
Balkan antantı konseyinin 
Ankara toplantısı hakkında 

ne yazıvorlar 
Balkan Antanta konseyi· ı Türkiye, Avrupa devletleri 

Cüsse itibarile memeli hay- nin 25 • 28 inci günlerinde ailesi içinde gerek askerlik 
vanların en büyüğü balina vaki olan toplantısı hakkında ve gerek' politika bakımın-
balığıdar. Fil ondan sonra Yugoslav gazeteleri 22 şu- dan kendine hürmet celbet· 
gelir. Vasati olarak bir bali- bat 1938 tarihli sayılarından meğe başladığından başkala-
na 10 ton kadar ağardır. Fil- itibaren neşriyata başlamış· ranın iştiyakına da hedef ol· 
ler 5 8 ton kadardır. Zürafe Jardır. maktadır. 

bir tonu bulabilir. Deniz kap- Yugoslavyada iş başında Ara sara Türkiyeye şu ve 
lumbağası da bu ağırlığa bulunan Yugoslav radikal yahut bu bloka iltihak etmek 
yaklaşır, Ayıların sıkleti 400 birliği fırkasının resmi naşırı meyli izafe olunmaktadır. 

-""4+-.•••-~...--

Stovadinoviç 
Hakkında 

Ne yazıyorlar? 
Yarı resıni "V reme,, ga

zelsi, ilk sahifede Dr. Sto
yadinoviç'io Ankaraya hare-
keti haberini vermekte ve 
"Ankara yolunda" serlevhalı 
bir makale neşretmektedir. 
Bu Svetovski,nin makalesidir. 

"Balkan Antantı konseyi· 
nin bu seneki içtimai itminan 
verici bir konferanst balindu 
vukua elmektedir. Garp ale-
mi baştan başa kaynaımalar 
içinde iken, kabineler buh• 
ranlar geçirirken, nazırlar 

kendi sistemf erile birlikte 
düşerlerken Ankara, an'ane
vi mesaisine başlamak üzere 
sevgili misafirlerinin gelme
lerini Bu da dinine mahsus 
olan bir huşu içinde bekle· 
mektedir. Bize anlaşma, bir
birimize bakma ilhamlarında 
bulunan yeni bir ideoloji sa
yesinde Şarkta herşey, te· 
ferrüatına kadar denilebile-
cek bir tarzda tenzim edil
miş bulunacaktır. 

ile 500 kilo arasında deği- efkarı olan "Samouprava,, Anadolu ajansı bundan bir 
şir, Bu sebebfe şişman insan- gazetesi 22. 2 • 1933 tarihli kaç gün evvel Türkiye, Iran ÇankB)Y8 
lar için Fil gibi tabiri yanlış sayısında "Türkiyenin realist ve Irak arasında müşterek 

*** 
Zaharofun Servetine 
Bir Talib Daha Çıktı 

1936 kanununda Fransada 
ölen ve dünyanın esrarengiz 
adamı diye şöhret bulan 
Bazil Zaharofun, büyük ye· 
ğeni olduğunu iddia eden 
19 yaşlannd• OJga isminde 
bir genç kız Bostan mahke
melerinden birine müracaat 
ederek, 50 milyon liralık ser· 
vetin yegane varisi bulundu· 
ğunu söylemiştir. 

Bostun üniversitesinde tah· 
silde bulunan Olg.ının elinde 
sıhriyetini isbat edecek wesi
kalar vardır. 

iddiasına göre de, Zal:ıa-
rofun bütün servetini kendi· 
sine bıraktığını yazan waıi· 
yetnamesi ortadan kaybol· 
muştur. Sekız ıene ev•el 
milyoneri Pariste ziyaret e\· 
tiği zaman, Zalaarofun bu 
niyetinden kendisini haber• 
dar ettiğini söylemiştir. 

Dünya milletlerini tem
sil eden bütün bay
raklar 7 renktedir 
Dünya milletlerini temsil 

eden bayraklarda, topu topu 
kaç renk kullanılır, bilir mi· 
siniz? Tamam yedi renk. En 
fazla kuJJanılan kırmızdır. 

Bu renk (43) milletin bay· 
rağ1nda mevcuddur. İkinci 
dereceyi beyaz renk almak· 
tadır. (51) defa ile. Bayrak· 
lan tek renkli olarak iki 
memleket vardır: Fas ve 
Zengibardır. 

olsa gerektir. Balina gibi politikası ve M. 'fvetovski bir antikomintern paktı ak- Ote)İ 
nız demk daha doğru olurdu. ı'mzası altında neşrettig· i bir dolunacağı hakkındaki riva- k B d Af 

' Bala esir, an ırma, yon - Buyurun,. oturun. ••••••••• .. •••• .. •••••••••• makalede diyor ki: yelleri tekzib etmek mecbu-

Bayrağı tam murabba ıe
kilde olan da bir memleket
tir ki bu da Annamdar. Bay
raldarı tek renkleri amudi 
olarak tanzim edilmit mem· 
leketler (37) dir. 

• O O K J O R ı Kırkağaç ve Soma Uşak ve V ) - Bu geceyi nasıl geçir· •: : "Hariç efkarı umumiyesi riyetinde kalmıştır. Anadolu I . . I . d · evse 
dl'ler ? sair şehir erının zmır e mı· • s ı•ı s d ı Türkiyeye gittikçe daha zi- ajansından sonra da 

11

Cum· safir oldukları çok mükem-
- Çok buhranlı. i a 1 ı ona ı yade ehemmiyet izaşe etmeğe huriyet,, gazetesinde Yunus mel bir oteldir. Banyosu, te- Hamamı 
- Evvelki gece biraz ken· • Cild, Saç ve zührevi has- ı başlamaktadır. "Boğaz içinde Nadinin Türkiyeye bloklara mizliği ve her türlü konforu İzmirin temiz ve en sıhhi 

dine geldiğini söyliyorlardı. i talıklar mütehassısı ı hasta adam,, devri çoktan iltihak arzusunun izafe olun- vardır, karyola ücretleri son her türlü konförü haiz bir 
- O~dan sonra gene : ikinci Beyler sokak No. 81 : geçmiştir ve hakikat herkes masJnı reddettiğine şahit derece ucuzdur. Otelimize hamamdır. Hamamımıza ge· 

kıybettı. ı Her gün öğleden sonra ı için ayandır. olduk. 
4 

bir defa teşrif edecek müş- len müşterilerimizin son de-
'' - Şehin~ah hazretleri, baş •••• .. •••••••• •••• .. •••••• ••--------mı:;ı:ımnı:ll!lllm~BıJ=aııiiliil••+e-•----"! terilerimizin son derece mem- rece memnun kalacaklarını 
'"•**~.Aıı.M _. ........ ..a.ı ,. ...., ... ..._dııı...a.. "..t.~ ,.. Si.NEMADA Telefon d 

, ~'" ~ """' _.. A Jl4. .AA~ J111.fA- ASRI nun kalacaklarını vadederiz. vad ve tem n e iyoruz. 

':.ı Elha ra Tel. ~ ·2394
· Keçeciler 126 No. da IHSAN •• ŞERiF ,,,, 2 73 ,., Bu hafta Asridc film bayramı. Mütemadi heyecan ve gülmek Mehmet ve Osman UJubor BOSKURT 

•• ,. M 1 o·· ı·· T . ~REmm&EBEEEEEEt\iEEUmmrtE~m•ı 
:,ı,. ldarerıinde rı •!li Kfitüphane sineması ·=· - um ayv resı ~. TAYYARE sı·neması TEL3~Fs?N • 
,. Senenin en büyük filmi (10) kısım lzmirde ilk defa ~ 

I= BUGÜN Haftalardanberi sabırsıılıkla beklediğiniz en '"' b k f'I LI 1 · "' 2 Ş 1 " J (10) k ~4' BUGÜN Emsaline ender tesadüf edilir iki üyü ı m ...,. ı büyük hasretinize kavuşuyorsunuz ;;. 1 - ar o asrı zaman ar ıs•m s H • a 

·if< At b •• tJ • ı+ a . KAN KARDESLER E 1 - Va an asretı 1 
::•,'Ü e ocegı tt a ~.· HARRY BAUR - GINA MANE'in temsil ettiği şaheseri tV Loral ve Hardi Türkçe sözlil 7 kızım ~ 

4 - Renkli ve şarkılı miki (1) kısım ~ 2 - Başkasının kılığında !i JANET MAKDONALD - ALLAN JIONESh . S - Yeni Eğler jurnal ve firağmanl :s r 00 ARMAND BERNAR - ANDRE LE FAUR 11 
11
•! Muzik, aşk, heyecan, merak dolu şaheser er şa esen Da 

AYRICA: Foks Dünya Havadisleri URAT ~ ilaveten: Paramont jurnal B 
• FıATLAR: 30 - 40 - 50 B tC Seanslar: 1-3,30-6-8,30 da cumartesi pazar 10,30 da. Şarkın en büyük Türkçe sözlü filmi ( pek yakında ) ~~ 99~atittB8E~BSBS8BBBBRBllB ·~~ı:w::,:~:w::w::w::v;:w:~ 'A=~~ m:fll ~=-- ----~ -·· GfG Qaa 
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Kadına aşka ·ve güzelliğe dair 
Gönül 

·NEVZAD· a 
Daldan da1a kondun kelebek ribi 
Ne bitmeı. tükenmez aıkın Yar 2Bnlll. 
Hep macualar)a yordun bu kalbi.. 
Gene_mi 16ıünde tüter yar gönül. 

ltoluada ıayısız iÜ&eller yattı, 
Kimi seni sevdi, kimi ağlattı. 
Seni bu ıeYda da ihtiyarlattı 
Şimdide ıana yok bir uyar gönül. 

ismet Aytekin Kültür 

----------.>O-·---------
Yeşil Gözler 

Yeşil göılü olsun da, isterse esmer obun, 
isterse dinç kolları belimde kemer olsun; 
isterse azarlasın: "Beni kucakla .. u diye, 

"Göğsünde sakla!,, diye. 

Belimden çıkarsaru ben bu kemeri eğer, 
Bu iılediiim suça en ağtr ceza değer. 
Onu kucaklamazsam, göğsümde saklamauam, 

· Bana denmesin adaml 

Ye§:l gözlü olsun da, islerse olrn lı beyaz, 
lıterae bana desin: "İıte çoj'aldı ayaz, 
.. Gel, ıeni ısıtayım; hiç çıkma bu kucaktan, 

08unaltayım sıcaktanl" 

Yerine getirmezsem ben eğer bu sö.1iinü, 
Bir daha 2örmiyeyim onun yaprak ıöıünü, 
Bu 11caktan bezenem beni atsınlar lutup: 

Mekanım olsun kutup!. 

Bir güzel 6zlerim ki, gözleri filiz olsun, 
lıter Fransız olsun, ister İngiliz olsun! 
Y abantı milletlerde değişirim doğrusu. 

Bir yeşil gözlü Rusu! 

Fakat .zümrüt bakışlı Türk kızını bulursam, 
Çevrilir bir sevince ansızın kaygum tasam, 
Çtinkü onda baıka zevk, onda başka tad olur, 

Aşkım iki kat olur. 

Ne çıkar zehir içsen sahibinin elinden: 
Baygın iri aöıler ki, akı az yeıilindeu! 
Kirpikler arasından yüreğimize işler, 

O zümrüt menevi~ler!. 

Y eıil gözlere iitti nice aşıkın aklı, 
Uğrunda can vereni batta bulurum haklı! 
Belki boyıyaeaklar benim odamı bile, 

Bu gidişle yeşile 

N. R. 
--~~----------••no••~~~~~~~-

Düşünce 

Yıllar var, ben onu hiç unutmadım, 
O beni sorar mı, batarlar mı ki? 

Büsbiltün silinip gitti mi adım, 

Gönlünün vefası bu kadar mı ki ? 
Döktüğü yaşları kurutmuş mudur? 

ŞiFA ECZAHANESININ 
Fenni 2özlük 
çeşitleri fevkalade zen 
gindir. 

Altln, Nikel, Bağa 
Çer~eve numaralı ve 
renkli camlar, Spor 
Tayyare gözlükleri, 
Barometreler, Dere
celer her zaman mev
cud ve çok ucuzdur. 

DiK KAT 
S. Ferid 

Şifa Eczanesi 

Küçük 
Bir talep 

Nedir bu itina g6ılerinize, 
Gene mi sürm~li kirpikleriniz? 
Doğrusu ne kadar yaraşmış 

size; 

Demem ki: onları bana ve· 
riniı. 

Ne güzel rengi var saçları· 
DlZIDj 

Bükülmüş hi katin gizli elile. 

Tabii zineti budur bir kızın; 
istemem bir küçük telini 

bile. 

Bakayım: Ne zarif elleriniz 
var! 

Ne kadar ufacık, ne kadar 
beyaz. 

Beklenen mukaddes bir gü
ne kadar 

Yabancı eller~ ~zatılamaz. 

O güzel dudaklar açıldı, ni· 
çin? 

Nedir bu manalı gülüşleriniz? 

Ben 
Deniz geçti, dag aştı, 
MakstJdına ulaştı 

Bütün tanıdıklarım. 

Gayre gönül vermiyen; 
Bir maksada ermiyen 
İçlerinde ben varım. 

Ne hırr, ne based, ne kin. 
Kalbimde gençliğimin 
Şevkini taşıyorum. 

Elimde bir kırık saz; 
Neşem çok, kederim az, 
Serseri yaşıyorum. 

Fikri hür, gönlü şenim; 
Asrımın işte benim 
Yegane serserisi. 

Düştüm yeni bir aşka, 
Cihanın bundan baıka 
Bir pul etmez gerisi. 

o. s. 
Bu gizli nükteyi anlamak için 
Bir lahza onları bana veriniz 

o. s. 

Kendini aldatıp avutmuş mudur? 
Vadini tutmuş mu, unutmuş mudur? 
Şimdi başkasına meyli var mı ki?. 

Bilsem uzaklarda kimler ağlıyor, 
Kimlerin kalbini aşkı dağlıyor? 
Acab kederli mi, yas mı bağlıyor. 
Yoksa eskisinden bahtiyar mı ki?. 

Hasan Basri Şenbiçer 

Şeriki Mehmed Gülaylar 
Hazır ve ısmarlama elbise fabrikası 

Bay ve Bayanlar şık elbise diktir
mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meh· 
med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
Sor:ıski ve Alber Baroh kumaşların
dan iki provalı kumaş ve dikiş 22 
lira Aıım Riza biraderlerinin' Halka
pınar çulaki bir provalı takım 13 Jira 
Nezaket iki provalı 15 lira İskoç yün 
iı 21 lira iki provalı Sayın müşteri-

lerimin bu fırsatı kaç1rmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRESE !>IKKA T: lzmir satıı şubesi Alipaıa caddesi sar 

raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük Jevhaya dikkat 
allmeti farika Ha11a Basri ~enbifer fabrlkaıı . 

S MAltT: :m 

lzmir Gazi Bulvurı 
Sağlık 

EVİ 
Hususi 

Hastahane 
Operator Mitat 

Baran taraf.odan 
yeniden inşa ve 
tesis edil~n bu 
hastahane lzmir ıt---_,__,...:::.a~.....:__~~.-.:ı~ 

ye civarının .ıbüyük bir ihtiyacıDl karşılamııhr. 1 "' Etı~modernl 
konforu haiz en mükemmel fen techi~ahnı haizdir. Hasta· 
larm temizlik, istirahat ve ihtimamlarına son derece dikkat 

ve ıtina edilmektedir. Kabul şeraiti fevkalade ehvendir. Ge· 
ce gür.düz daimi doktoru bulunan müessese müracaat ede· 

cekleri heran kabul eder ve hastalarını diledikleri doktorlar 
tarındanaf tedavi ettirilmektedir. 

tıe2ES~~--~~~&i:lmWWf • 
Birinci Sınıf Mulabnssuı ı 

Dr. Demir Ali 1 
KAMÇIO~LU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 
1 elektrik tedavisi 1 
1 lzruir - Birinci be}rler Sokağı No. : 55 Tclcfpn : 3479 
~ ~~&EıE~~- .~- - . ~t!i%1!!!1!3l'!SC5E~asn9"· 

~E~m>+ Dr. FAHRİ iŞ.IK )tt!l8Etl 
~ iz.mir Memlekete Hastanesi Rontken Mütehassısı ti 
~ RONTKEN VE ~ 

~ Elektirik tedavileri yapılır 1 
~ ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 R 
E a 
aa~~m~mmm~s~ı~Em~~aseaamaaa 
~1!5&.l!!!mE E!ll:::l!il 2!!ia!ilı ı m ........ ..a ............ . 
;tı KORDON, YÜKSEL ve 1 ı ·Hlikflmet Karıısında ı 

KABADAYJ ! TERZİ İ 
] işte ~nıüa bmiria kapıştığı l,iMehmed Zeki: 
fi nefıs Rakılar bunlardır m ı • ı E.aace e:ı: +pe es ~E&13:11 I ........................ .. 

Elbisenizin ren 
gi s?l~rsa iizül: il 
meyıoız, yeoı l 
yaptırdığınız kos 
tümün rengi ho U 
şunuza gitmi- L 
yorsa sıkılmayın B 

9 Evlôl = 
Baharat: 
Deposu ~ 
odan alacağınız D 

Artii 
~ Boyası ile ku· 
maşınızıJistedi· '. 
ğiniz renge ko 
layca çevirebi· 
lirsiniz. 
Telefon 3882 

u 

inanç Şekerleme 
Maiazası 

Mustafa Bevdeş 
Altın Keyik, fantezi Krameli 

Bon bon, Fundan ve meyveli ıeker 
fabrikası Ege bölgesi satıı merkezi 

Nefis lükı pisküvüleri, çikolat ve 
lokum. Adres : bmir şekerciler çar1111 
No. 46 



Sahife 4 

• 
• ıve 
ti Gölcükleri l{uruduyor 

Halkapınar, Göztepe, Gü-
... zelyalı ve yeni belediye hu· 

ür dudları d biline giren Üçku· 
an yud bu sene beledice yapı· 
:et lacak sivri inek mücadelesi 
ı J.. için tertibatlar alınmıştır. 
fi Belediye kendi vesaiti ile 

lar Güzelyahda bir çok arsalar
eri daki gölcükleri kurutmağ 
l muv ffak olmuştur. Lağım· 

larda temislik ve tesbit edi· 
len çukurların da doldurul
masına devam edilmektedir. 
Bu mücadele neticesinde 
ivrisinek yüzde altmış de· 

recesind" azalacaktır. 

•n Maçl g·· 
ıcd 1'1uhaf ıı.gücü - çokJa 
·e 
e oynıyacak 

'la Bugün ve yarın Alsnncak 
sabası milli küme temasları· 
nın en zevkli iki maçına 
sahne olacaktır. 

Dün ıehrimize gelen An· 
kar nın Muhahzgücü t kımı 
bugün saat 15,30 da Üçok 
takımı ile karşılaşac k yarın 

ı da ayni saatte Alsancak ta· 
işe\ kımı ile oynıyacaktır. Misa· 

el fir takım, tam kadrosunu 
tir muhaf z ederek şehrimize 
:rJ geldiğine n zaran her iki 

1 müsabnk d d heyecan ve 
yıı alaka uyandıracağı şüphe iz· 

' •ki dir. 
f 

I• 
Leman cağız 
vanıvordu 

Şekercilerde Rif tın şeker
h ci dükk nında çahşan13 ya· 
aı şında Lem n, ellerini ısıtmak 

için mangalın yakınında du· 

Df 
rurken elbisesi ateş almış ve 
kız yanmağa başlamışsa da 
dükkanda bulunanlar tara· y 

ri 
~ 

fınd n kurtarılmıştır. 

Vilayet • • ec ısı 
VHayet umum meclisi dün 

toplanmıştır. Varıdat ve mas· 
raf bütçeleri esam' tayini 
suretile reye konmuş ve itti
fakla kabul edilmiştir. Meclis 
önümüzdeki pazartesi günü 
son toplantısını yap cak, 
bütçe nizamnamesinin okun· 
mnsından sonra vilayet daimi 
encümeni azalan seçimi ya
pılacak ve d ğıl caktır. 

P z rteıi akşamı meclis 
azaları şerefine lzmirpalasta 
bir ziyafette verilecektir. 

r ad 
Uzundere köyünden Aşir, 

ayni köyden diğer Aşir ta· 
rafından bir tarla meselesin· 
den çıkan ~ vga neticesinde 

iiyük bir aemir parçasını 

b"şına vurarak ağır surette 
y r la mıştır. --··---

•• me uz 
e bit

e 
Parla (Radyo) - Mosko· 

vadan haber veriliyor:°' 
Rejime karşı suikastten 

maznun bulunan 21 kişinin 

sorguları dünkü celsede bit· 
miştir. Evclcede bilindiği 
üzere suçlular kamilen suç-
1 rını itiraf etmişlerdir. Yarın 
kara ın ._. verilmesine intizar 
ediliyor 

( Halkın Sesi , S MART 

ÖGRETMENIN 
ÇEKTiK ERi 

~----------------··~--------------
INKILAB ROMANI -

• 
Zl 

-Asım ismet KOltOr'e· ek l Yazan : SıRRI ŞANLI 
- 41 -UrU uyor O_k_u_l_la_r_ın-d-is-ip-1-in_i_nd_e_a_n_a_v_e 

lstanbul, 4 ( Hususi ) - Maliye işlerinin, biri hazine ve diğeri maliye olmak üzere iki 
Vekalete ayrılacağı ve maliye Vekaletine, iş Bankası genel direktörü B. Muammer Erişin baba)&rlD Oynadığı rol 
getirileceği söyleniyor. Mahaza, bu haber hakkında alakadarlar kat'i malumat vermemek· 

tedirler. 
Diğer bir rivayete göre de, halen lktisad Vekaleti ile birleştirilmiş olan Ziraat Vekaleti, 

eskisi gibi ayrı olarak idare edilecek ve bu Vekalete, B. Şükı ü Ali getirilecektir. 

e Italvan G i er· o alandı 1 gi ·z 
Paris 4 (Radyo)- Cumhuriyetçi İspanyaya aid harp tayyareleri bugün Lapalması bom· 

bardıman etmişler ve bitaraf limanda bulııaan logiliz ve İtalyan harp gemilerine birer bom· 
ba atmışlardır. 

Son haberlere göre, ihtilalcilere mensup bir tayyare filosu da, bugün Valansiyayı bom· 
bardıman etmiş ve ağır bombalar atmıştır. Atılan bombalardan birçok evler yıkılmıştır. 

e y i yakıyor 
Paris 4 (Radyo)- Japon orduları Şanji mıntakasında ilerliyerek, Koyiti ve Koride ka· 

snbalaranı işgal eylemişlerdir. 
Çinlilerin mukavemet için yeni kuvvetler aldıkları söyleniyor. 
Mareşal Şan·Kay·Şekin, silah altına çağrılan yeni kuvvetlerle yakında büyük bir taarru· 

za geçeceği söyleniyor. 
Çinli genç kızlar, hastahanelerde ve askeri müesseselerde vazife almağa başlamışlardır. 

·~--....,.------------------••••••ao •~•••~----------------------

nlı 
A 

a • ele • 1 e e a 
Kudüs 4 (Rudyo) - Cenin havalisinde, bugün de yeni ve kanlı hadiseler olmuştur. 
M halli hükiımet, hadiselerin cereyan ettiği sah ya a keri kuvvetler sevkelmiş ve çete

lerin tedbişine maruz kalan köyler ahalisini başka yerlere nakleylemiştir. 
Kudüs 4 (Radyo) - Hen şehrinde karışıklıklar daha vahim bir mahiyet almışhr. Sabaha 

karşı vazıyet çok ciddi telakki edilmekle idi. Şehrin garbında mühim kuvvetler toplanmış 
ve polis kuvvetleri takviye edilmiştir. Bu civarda bir köy yakınında asilerle şiddetli bir 
müsademe olmuştur. 

üzbinlerce c·n i Ac! ' , 
Şanghay 4 (Radyo) - Yüıbinlerce sefil Çinli muhacirin sıhhi vaziyeti kötüdür. Salgın 

hastalığın önüne geçilmiş ise de ölüm ınikdarı gene pek çok yüksektir. Kanunusani ayı 
zarfında 447 si Fransız imtiyazlı mmlakasında olmak üzere yabancı imtiyazlı mıntakalarda 
9 bin 637 cesed toplanmıştır. 

--------------00••00-------------------
tı ·ıi- Lo e 

na 
ra al- · 

• 
ı e 

Anknrn 4 (Hu usi) - İkh· 
sad Vekili B, Şakir Resebir 
Pariste çıkan Aj ns Ekono· 
ır.ike finansiyanıo Türkiye 
işleri direktörüne iki memle
ket arasındaki ticaret mua· 
hedelerine dair beyanatında: 

Fransa ile olan ticaretimiz 
Bugünkü vaziyetten çok daha 
iyi olabilir. Bunu bize zaman 
gostedi, demişlerdir: 

Cami hademelerioe aid 
nizamnamenin bir maddesi 
değiştirilmiş ve nizamname· 
nin devlet şurasınca tetkiki 
bitmiştir. Buna göre bir ca· 
mide birinci, ikinci gibi sıra 
takip eden ve birden fazla 
ad m tarafından ycpılan hiz
metlerde yer açıldıkça on· 
don sonrs kiler sır asile yürü· 
tülecektir. Ancak vakfiyele
rinde ayrıca bir şart bulun
ması ve ilmi hizmetlere im-
tihanla alınmış en az altı 

seze çalışmış olmaları la· 
zımdır. 

§ Dün öğleden sonr Tica· 
ret ve sanayi odasında top· 
lanan buğday ihracatlçıları 
İktısad Vekaletinin hazırlıya· 
c'"'ğı buğday ihracatının kon· 
trolu hakkındaki nizamname 
için mütalealarını tesbit et· 

ırı ı 
r o a ıvor 

lugiltere nakliyat nezareti 
büyük caddelerde seyrüsefer 
için garip bir takım tecrü· 

beler yapmaktadır. Bunlar 
arasında büyük caddelerin 

" döşemeleriuin ,, boyanması 
da vardır. Bu husus için bil· 
hassa üç renk tercih edil
miştir: Kırmızı, yeşil varı 
renkleri. Sokakların recklen
dirilmesi üzerine görüşen ar· 
tarak kaz ların azalacağı 

fahmin edilmektedir. 

Karanlıkta da bu renkler 
görülebilecektir. Şimdiye ka · 

dar yapılan tecrübelerde bo· 
yanmanın birbirine nıüvazi 

hatlar şeklinde mi, yoksn üç 

reokli geniş kalın şeklinde 
mi yapılması tedkik edilmek· 

tedir. Bu tecrübeler daha 
birkaç hafta devam edecek 

ve alınan neticelere göre 
Londranın büyük cadd'!leri 
hemen boyanacaktır. 

mişlerdir. 

§ Evvellıi akşam Kayma· 
kam Nihadbey caddesinde 
bir kamyon fazla yüklü bu· 
lunmasından devrilmiş bu 
yUzden tramvay! r yarım sa· 
at kadar işliyememi tir. 

§ lzınir • Pire seferlerine 
bir Nisanda başlancakhr. 
Bu seferlere aid tarifelerde 
hazırlanmıştır. 

avla ticari 
seb t •• u 

Ha tayda vapur seferleri · 
nin ba;lamasından sonra 
memleketimizle Hatay ara· 
!ıtnda ticaret münasebetle· 
rinde bir inkişaf başlamıştır. 
Hatay bizden üzüm, incir, 
kuru kayası ve yiyecek mad-
deleriyle yerli mensucat al
mağa başlamıştır. Bilhassa 
dokuma fabrik larımızın ba
urladığı basmalar Hatayda 
çok be ğenilmişlir. 

• 
ır 

a u 
Bir nakliye tayyıuesi San 

Fransiskodan Alburkereke 
doğru uçtuğu sırada k ybol
muştur. Havanın kapalı ol
ması halihasırda araştırma· 
lar yapilmasına müsait de-
ğildir. 

a 
e ncili 

Diinyıınm en kıymetli ola· 
rak tanua n incili Amerikan 
ayan meclisinin kütüphane· 
siode bulunan kitabdır. Bu 
kitabı, matbaa burufatının 
mucidi Gütenberg basmıştır. 
Bu incilin tab'ma 1453 se· 
nesinde başlanmış ve iki 
cildi iki senede tamamlan· 
mıştır. Filvaki Gütcnberg 
tarafından basılmış olduğu 
bilinen dasa 259 lncil varsa
da bunların izi kaybedilmiş 
ve çoğu da ziyan uğramış· 

tır. 

Vatandaşları servet ve saadete kavuşturmak hususunda pi· ( 
: yanko biletlerinde rekoru kıran bay Hasan Tahsin \Jnder'in AAD T 
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- Şimdi ne yapmayı dü· 
şünüyorsun? 

- Son zamanlarda "her 
nakikat söylenmelidir. kül
tür, sosyoloji ve batti siya· 
sal meselelerin ilmi münaka
şalarında da riyakarlık yo· 
tuna sapmadan her yara de· 
şilmeli, tedavi ve tifa çare
leri bulunmalıdır,,, tarzında
ki kurtarıcı bir cereyan kar
şısında bulunduğumuzdan bu 
iki eserimi de retuş yapma· 
ğa lüzum görmeden neşret· 

meğe karar verdim. 

- Her halde bu kararın 
çok iyi neticeler verebilir. 
Senin hele Türk okullara 
dair tetkik ve tetebbuların 
pek çoktur. 

- İlkokul dediniz de ak· 
lıma başımdan geçen garib 
bir hadiıe geldi. 

- Nasıl hadise? 
- Bir gün "Okullarda di-

siplin,, kitabımm müsvedde
lerini çocuklarımızın hali, 
her hususta inzibatsızhğa, 
intizamsızlığa gösterdikleri 
bu meyil ve düşkünlüğün 
neticesi ne olacaktır?,, diye 
bana çatan ve oldukça okur 
yazar görünen bir çocuk 
velisine okumuştum. Bana 
ne dese beğenirsiniz? 

- Neler dedi? 
- Bu fikirler çok iyi am-

ma bu eserin bir ilkokul öğ· 
retmeni tarafından yazılmış 
olması kitabın öoem ve de· 
ğerini azaltabilir. 

- Bunun üzerine ona sen 

Ortaokullarda da öğretmen· 
lik ettiğini söylemedin mi? 
Mademki bu adamcaiız il· 
kokul öğretmenlerine bu 
kadar ız ehemmiyet veri· 
yordu, bunu da ona ıöyle· 
seydin bari. 

- Bunu söylemedim, fa
kat başka bir şey yaptım. 

- Ne yaptın? 
- Belki yapılmaması il· 

zım gelen bir şey yaptım: 
Ona kütüphanemi ve onun 

raflarındaki kitapları oraya 
sus içiııl koy;nadıiımı ispat 
için bir çok notlaramı da göı· 
terdim. 

- Bunun üzerine ne yaptı? 
- Meramımı önce eyi an· 

!atamadım, demek insafında 
bulunduktan sonra şu sözleri 
de ilave etti: 

- Yazdıklarınız, ortaya 
attığınız fikirler çok doğra, 
fakat lüzümündan fazla ce· 
surane... Çocuklanmızın in· 
zibatı meselesinde onları 
ana ve babalıırdan ve bilhaı• 
a bazı zengin ailelerin yav
rularını şımartmak, okulda 
kendilerine hususi bir dikkat 
sarf edilmesini isteyen bu 
aile reislerine yaptığınız hn
cumlar ıize bir çok düşmın• 
lar kazandırabilir. 

Esasen bu huıuıta bazı 
öğretmenlerin omuzlarına 
yüklettiğiniz ezici mesuliyet 
y6kü de size bazı mealektaı • 
larınızın sempatisini kazan· 
dıracak bir tarzda değildir. 

i 
( Arkası var) 

Son Telgrafların Hulasası: 
~····~~~- ~~~~~-

Balkan antantı iktisadi konseyi, Nisanının yedisinde Islan• 
bulda toplanacaktır. Kons2y içtimai 14 Nisanda bitecektir. 

§ Alaşehir kazası dahilinde 3 silahlı görülmüş ve zabıtaca 
yapılan sıkı araştırma neticesinde silahlılar yakalanmışlardır. 

§ Hükumetimiz; hayat ucuzluğu hakkıoda alınacak ted· 
birleri tesbit etmekle meşğuldür. 

§ Atatürk dün öğleden sonra dil, tarih fakültesini ıe· 
reflendirdiler. Büyük Önder fakültede b!r saat kadar kala· 
rak meşgul olmuşlardır. 

§ ltalya Hariciye Nazırı bu ayın sonunda Ankaraya gele· 
cektir. 

§ Hükumetimizle iktisadi görüşmelerde bulunmak üzere 
yakında Almaoyadan bir heyet geleceği Berlinden bildirili· 
yor. 

§ Viyanada vaziyetinden şüphe edilen iki banker zabı· 
taca tevkif edilmiştir. 
~ Yemen veliahdı dün Romada Musolini ile görü~müştür. 
§ Komünist propagandası yapan Edvar Fonk ile bir kız· 

cağızı kuden öldüren Artar Fop adındaki idam mahkum· 
larının kafası dün balta ile uçurulmuştur. 

§ Romanya ve Bulgaristandan ve diğer memleketlarden 
gelecek göçmen karderşlerimizin getirecekleri çift hayvan· 
larına pirim ve gümrük muafiyeti verilecektir. 

§ Hükumetçe Büyük Millet Meclisine verilen layiha ile 
ordu subaylarının sicil müddetleri altı aydan bir seneye çı· 
karıl maktadır. 

§ Borsa bütçesi 55 bin lira üzerinden tesbit edilmiıtir. 
§ Faşist meclisi, bu ayın onunda tekr r Romada toplana· 

cak ve müzakerelerini bitirecektir. 
§ Avusturya Başvekili bir beyanatında "sulhtan ümid 

kesmek lizımgeldiğini ve harp olursa milletleri idare eden· 
ler mesuldür. Demiştir. 

§ Mısırda saylav intihabatına dün baş1anrnııtır. Baıvekil 
Mahmud Paşa, uzun bir nutuk irad etmiş ve selefi Nabas 
Paşnnın takip ettiği siyaseti tenkit ederek, bu politikanın, 
Mısır için zararlı olduğunu söylemiştir. 

dünyanın en nefis, en leziz ve en sıhhi 
çayları ~a ~ulabilirainiz. Bir kere tec-


