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KısA vE AçıK . Yeni beş senelik milli müdafaa 
A.lmanya ite Anlaşmak Modası proğramımız tesbit edildi 

AYulluryanın Almanya ile anlaşması, Almanyanın lniil· - i:I -· ı... 1 · t.. 

ltre ile bir uzlaşma elde etmesi içio iki memleKet diplo· 
llıatlarının faaliyete ieçmesi ltalyada olduiu kadar Fransa · 
da da hem dedi-kodular doğurmuş ve hem de Berlin ile 
Pariı beyninde ıulhun idameıine yarıyacak bir yakınlık te· 
llıini hususunda bazı cereyanlar husulüne ıebeb olmuştur. 

Eski Franıız Baıvekillerinden 8. Flandenin "barışı tehli· · 
keye koymamak için Fransa ile Almanya bir itilaf zemini 
bulmaia çalışmalıdırlar,, mealindeki beyanatı da bu kabil 
Ctryanlarıo bir örneği olabilir. 

L. Epok gazetesi Flındene yazdığı açık bir mektubta 
ona "bu propağanda da bulunurken, yaptığınız bu tt'şebbfü.· 
leri Fransanın zaaf ve korkusundan ileri gelmediğini isbat 
edecek şekilde çalışmağı ihmal etmeyiniz,, de ı ekten ken · 
dini alamıyor. 
Baıka bir vesile ile de söylediğimiz veçhi le F ransanın, 

logilterenin ve Amerikanın barış ve anlaşma cereyanlarını 
tanlaodırmak istemeleri hususunda hüsnü niyetlerinden zer
re kadar şüphe etmemek lizımgeleceiini yazmıştık. Gene 
tekrar edebifüiz ki logiltere ve Fransa bugün Almanya ile 
•ıılaşmak arzusunu besliyor, siyasetini ııüdüyorlarsa bunun 
•aiki Almanyadan korkularından deiil, sulbu tehlikeye dü
tUrmek korkusudur. 
Eğer her hükumet ve millet milletlerin tekrar koyunlar 

gibi mezbehalara sürüklenmemesini iıtiyersa uçurumun ke· 
llarıaa kadar gelen ıulb perisini elinden çekerek sulh ve 
sellmet meydanına kolaylıkla götürebilirler. 
Bakalım bazı devlet ve milletlerin he•ea Ye ihtirasları bu 

hayırlı Ye insanlık duyıusu ile dolu bu siyueti liyık oldu· 
iu kadar takdir etmek istiyecekler midir? 

SIRRI SANLI 

------------------·----------------------------

avusturya daima 
müstekil kalacak 

~ ~~!f.Q~---~ 
Paris (Radyo) - Saat 19.10 

Viyadan gelen telgraflar Şan
•eliye Şuşuing'in nutkuna 
mukabeleye ba,lıyor. Salonun 
Ortasında merhum Dolfuı'un 
büyük bir büstü konmuştu. 

HİTLER 
Şuşning kürs;ye çıkarak 

evvla bulunduğu bina Avus· 
turyanın en büyük davaları 
konuşulduğunu hatırlatması 
ve Delfosun ölürken sarfet-

18TER GÜL iSTER AGLA 

A'1kara 25 (A.A) - Bü
yük Şefin Kamutayı açış 
nutkunda Türk birliğinin 
Türk kudret ve kabiliyeti
nin, Türk vatanseverliğinin 

çelikleşmiş!bir iradesi olan 
ordumuzun teslihat ve teç· 
bizat proıramını tamamla· 

tiii son cümleyi hatırlatmış· 
tır. 

Onlar (N aıileri kasdediyor) 
daima bizlere hücum etmiş· 
ferdir. Biz kendimiz müda
faa edeceğiı, Allah onluı 
affetsin. 

işte ben de bu cümleyi 
tekrarlıyorum hücum ediliyo· 
ruz kendimizi müdafaa et
mesini biliyoruz. 

Bundan sonra şansclye Hit
lerle Berstergaden de vuku· 
bulan mülakatını mevzuubahs 
ederek dedi ki: bu hareket 
dünya sulhu için büyük bir 
kazanç olmuftur. 

Daima A•uıturyaoın istik
lali hakkında teminat veril
miştir. 

Avusturya hür yaşamış, 
yaşamaktadır. Ve daima hür 
yaşayacaktır . .Şuşning'in nut
kunun ilk sözleri şunlardan 
ibarettir. Son kısımları bila· 
hara verilecektir. Halk so· 
kaklara dökülmüştür. Mikro
pların bulunduğu sokaklarda 
kalabalıktan geçilmez bir hal 
almıştır. 

Bayram geçti , fak at 
dillerde. 

hesapları daha 
• • 

mak harp sanayiinin daha 
ziyade inkişafı ve tevzii için 
alınan tedbirlere devam edil
mek endüstrileşme meHimiz· 
de ordu ihtiyacını ayrıca göz 
önünde tutmak bunun tay· 
yare ve motörlerimizin mem
leketimizde yapılması imkan· 
larını hazırlamak, hava kuv
ıretlerinin aldığı ehemmiyeti 
göz öafinde tutarak bu me
saiyi pllnlaşurmak bususun·l· 
da vermİ§ olduğu direktifler 
hatırlardadır. 
Başbakan Celil Bayar'ın 

Kamutayın alkışlarla hsvib 
ettiği fıkralarda şunlardır. 

Tecbizat ve teslibat proira · ~ 
mımıza devam edeceiiz en 
son sistem barb vasıtaların
da henüz ihtiyacımız olanları 
da temin için ayrı bir proğ · 

ram yapacağız bu proğram 

m .. mleket dahilinde yapılması 
kabil olanları memleket da-

- Arkası 4 üncüde -
---41•rııriıı---

Çemberlavna 
vapılan .hücum 

İzmir İftihar Edebilir 
Hasta vatandaşların bir 

aile şefkati ve yüksek bir 

buakat ,·e l>ilgi i:e şifalrrını 
bulduk!,uı. Gazi Bulvarında 

( ~4 2-.. ık Evi) 
11 . u i Hastahanesi 

ı\.,, t:; ada ki tedavi mü es · 
seseleıi derecesinde mükem

mel, fennin kabul ettiği en 
son terekki ve tekamül va-

sıtaları, aletleri ve ı.. onforu 
ile mücehhez \'e müzeyyenüir. 

Kabul ve tedavi şeraiti de 
ucuz ve müşfikanedir. De-

ğerli müessisi doktor Mitat 
Baranı lımiriı::uize böyle bir 

medeniyet müessesesi kazan-
dırdığından dolayı şehrimi· 

~n sağlığı namına kutlula· __ 

-:lağı-bi~ kadirtinaslık borcu bildik. 

SiNEMA KÖŞESi 

Elhamra Sinemasında 

Bu hafta {Elhamra) gene güzel filim meftunlarına 
yük sanatkarların yaşattıkları iki müstesna beyaz per 
'rikası sunmağa muvaffak olmuştur. (Korkusuz ada 
(Memnu aşk) işte bu hafta lzmir balkının seYe sev 
meie koşacaj'ı sanat mucizesi bunlardır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiD. 
--~--~----~--····----~~~~~--i 

Rabbim Yılanlara Gün 
Göstermesin! == s:: 

_J!!rkaç gündür devam - eden şiddetli -soğuklar, gen 
i~uratlı kömürün burnunu şişirmeğe başladı, dün bir --•daş~ bize söylediğine: inanmak lazım "gelirse kömür 
!rinde hem bir! kuru1 ve bazı yeılerde de altmış p 
yükselme vukua gelmiştir. Buna şaşmadık değil... u 

yılanlara güneş göstermesin,, diye bir söz vardır. Bö 
ıat gözetmek ve halkımızı endişeye düşürmek iyi bir 
olmasa gerektir. Şimdiye kadar kömür tacirleri bun 
diler, eskiden köınür mevcudu az diye iddia ediy 
,imdi acaba ne bahane ve lüzum gördüler de gene 

,ibire ihtikara kalktılar ? h.mirde milyonlarca kilo kö 
dır diyorlar şurada soğukların ömrü çok azalmıştır, 
de ki kömürleri ne yapacaklar ve az zaman sonra 
sttacaklardır ? Belediyemizin şiddetle dikka(naıarını 

HALKIN SESi HAKKIN SESID 
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Tütün 
Mınta 

o 

1 rı 
T&tün ekim mıntakalarının 

yeniden tesbiti mevzuubahı 
edilmektedir. Tütünlerin ne-
rede ekileceği yakında all
kadarlara bildirilecektir. 

Istanbuldan 
l\fa hkun1lar gelebek 

Istanbul ceza evindea iz· 
mir ceza evine yakında 120 
mahkum gelecektir. 

Vevsel hama
mı açıldı 

Bir ıenedenberi kapalı bu· 
lunan Kemeralbndaki V ey· 
sel hamamı en modern ve 
her türl6 sıhhi konforu bilik-
mıl ve tekmiJ takımları mü· 
ceddeden olmak ıartile açıl
mı~tır. Hamamımızı teşrif 
edecek muhterem halkımızın 
nezafet ve sair sıhhi husu
aatından son derece memnun 
kalacaklarını vadederi:z. 

fhsan ve Şerif 
Bozkurt 6-1 

Dünyanın En 1 

Tiryaki Adamı 
Dünyanın en btiylik tnttın 

tiryakisi bir F eJemenkJi idi. 
Bdı Van Kleas'di Geçenler 
de vefat eden bu adam, lıa· 
yata mUddetide sekiz ton 
tütlia içmjştir. 

Şerhe gibi 
Şaşa suvu 

Halis ve hiç hiylesiz ber· 
rak şerbet 2ibi Şa~al suyu 
içmek iıtiyeolcrle, Jokantalar 
için şişe ve uf ak damacına 

ve aranılacak yerlere kadar 
su 2önderilir. 

Umumi deposu: H~staha· 
ne caddesi Turna sokağı 
174-1 dedir. Mide ve ba· 
ğırsaklarınızı eskimekten kur
tarmak ve tam sıhhatli bu· 
lunmak iıterıeniz iyi su içi
niz, hayahnızı uzatınız. ........................... 
i DOKTOR i 
i Salih Sonad i 

--------ıı:m-c:!Jl:llm ı Cild, Saç ve zührevi has- ı 
Atatürk 

Büstleri depoz:iteri olan 
UÇAK GiŞESiNDEN her 
boydaki büst beykeJJeri top · 
tan ve perakende ucuz fiatla 

ı talıklar mütehassısı : 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 : 
ı Her gün öğleden sonra ı .......................... 
Acele satılık ev· 

tedarik edilebilir. Güneş mahallesinin Gelin 
ADRES : A1ezarljk- dk sokağında 6 sayılı 3 odalı 

başı Vakıflar hanı U- ev acele sablıktır. İstiyenler 
matbaamıza veyahud bu eve 

çak gişesi. ba~ vursunlar. 1 - 4 
•1XNJoooooooıaoaoaoooooaoooooooooooaoooooooooo 

Mütekaitlerle dul ve yetim
dikkatine lerin nazarı 

Aıkeri ıat maaıları bükimet daireıindeki maliy~ vezne· 
ıiadea mDlki zat maaıları yeni Maliye Şubesi binasında 
açdaa Yeıaeden tediye olunacaktır. 

lzmir defterdarlığından 
1 - Aıkeri ve mülki zat maaıları erbabına; bir kolaylık 

olmak Bıere 1 mart 938 den itibaren aıağıdaki fıkralarda 
yuah mahallerde tediyat yapılmaıına karar verilmiıtir. 

A - Askeri mütekaitlerle askeri dul ve ye
timlere hükumet dairesi içindeki Maliye ve
resesinden. 

B - Mülki mütekaitlerle n1ülki dul ve ye
timlere Saman iskelesinde yeni Maliye Şube
sinin hulunduğu binada açılan vezneden tedi
yat yapılacaktır. 

AIAkadar zat maaıları erbabının 1 Mart 938 Salı güaü 
maai ıaatından itibaren akıam saat 18 e kadar bu taksi
mata g6re kendilerine mahsuı kiıelere mlbacaat ederek 
ııra aumaraıı üzerinden istihkaklarını almaları 

2 - Aylıklarını emlak ve Eytam bankasından kırdıran 
aıkeri ve mülki mütekait dul ve yetimlerin maaı cüzdanla· 
rile birlikte muamelesi yapılmak üzere 

25 Şubat na8 cuma gününden itibaren def
terdarlık 111uhasebesin .: müracaat etn1eleri 
sayın ala kadarlara arzolunur. (571) 

Elbi1enizin ren 9 
gi s?l~rsa iizül: S 
m!yınız:, yenı y 
yaptırdığmız kos L 
tlimlin rengi ho U 
ıunuza gitmi· L 
yorsa sı kılmayın il 

9 Evliil = 
Baharatl 
Deposu~ 
adan alacağınız 

Arti 
Boyaıı ile ku· 
maııaızı iıte.di--
jiniı renge ko 
layca çevirebi
lir1iaiı. 
Telefoa 

(Halkın Self J 

ÇOCUKLARIMIZIN SACLIÔI : 

Düşmanla çevrilmiş bir 
şehir ve Tureud 

V aktile bir şehir düşman
la çenilmişti. Her kayanın, 
her fondalığın, otlarm, aiaç
ların araımda düşman u 
kerleri saklanarak ateş edi
yorlar ve şehri ııkıntıya so· 
kuyorlardı. 

Şehirde feda kir bir öiret· 
men halkı topladı, şu ıözleri 
söyledi: 

- Arkadaşlar, yurddaılar, 
biz şu çayırların ot lannı 
biçmedikçe, şu fundalıkları 
yakmadıkça, şu derelerdeki 
ağaçları kesmedikçe düşma· 
nı kaçıramıyacağız. 

Şehirdeki vatandaşlar ayak· 
landı: herkes bir eline silah, 
öteki eline balta, orak aldı, 
bir gece şehrin etrafında ne 
kadar ağaç, fondalık ve ot 
varsa kestiler, öyle ki düş
manlarını açıkta saYaş yap~ 
mak zorundi bıraktılar, 
nihayet kaçhlar. 

Turgud, bu öyküyü bir 
kitapta okudu. Sonra okulda 
öğretmeni tarafmdan "insan-, 
Jarın en büyük düşmanının 
mikroplar olduğunu ve bun
ların da pek küçük hayvan
cıklar olup kirlerin arasında 
saklandıkJarını ve f1rsat bul
dukça, tıpkı fondalıklar ara
sına sakJanarak ateş eden 
düşmanlar gibi bedenimize 
ve kanımıza hücum ettikle
rini., öğrendi. 

Demek ki bu zararlı bay· 
vanların gizli ve pis berşey
de saklandıklarını iıittiği gün 
Turğud "Madem_ki bu böy
ledir, benim için bu görün· 
miyen düşmanlardan kurtul
mak çaresi her yeri tertemiz 
yapmaktır, kirden, pislikten 
uzak bulunmakhr, sonra mik· 
ropların sabundan çok kork
tuklarıuı ve onların temiz 
havludan tikaindiklerini bil· 
eliği için tıpkı askerlerin du · 
mansız~ baruttan nefret et· 
tikleri gibi, fırça ile de ko • 
ğulanca bırakıb ka~arlar. 

"Ben halla olmak istemi
yorum, duyuyor musun gene· 
ral mikrob ·? 1 Ellerimdeki 
kir ile ıenin pis askerlerini 
kendime hücum ettirmiye· 
ceğim,, dedi ve her gün te
peden tırnağa kadar temiz· 
lenir, öyle okuluna giderdi. 

Kızıl hastalığının 
bakımı 

Kızıl da kızamık gibi aal
gın ve önemlidir. Mart, Ni
san ve Mayıs aylarında işe 
başlar. Bu hastalık zengin 
çocuklarında daha çok olur. 

Çünki Kızıl iyi bcslenmiı, 
yajlı vücudları çok sever. 

Bu hastalık 6-10 yaş 
arasında çok a-örUlür. Geç
me yolu eşya ile, basta ko
nuşurken, burnunu silerken, 
öksürürken olur. 

Hastan1n yalnız yatak ta
kımları ve çamaşırları deiil, 
belki oyuncakları, kitapları, 
yazdığı mektuplar da bular 
ma araçlarıdır. Kızıl mikrop· 
ları bunların üzerinde aylar· 
ca yaşar. 

Bazı ço~uklar bu mikrobu 
alırlar, kendileri yakalanmaz
lar, fakat karşısındakiJeri 
aşılarlar. Bu hastalık şiddetli 

bir titreme ile başlar, arka· 
sından boğaz •irası yapışır, 
yutkunamaz, bir iki gün son· 
ra göğüs üzerinde kızıl le
keleri a-örülmeie başlar, 
gittıkçe vücudun her tarafı· 
na serpilir. 

El içlerinde ve taban alt
larında kabuklar gayet bü
yük olur. 

Çocuk adeta deri değişti
rir, 4-5 hafta sürer. 

Kızıllı çocuk hemen ayrıl
maJı, yanına kimseyi sokma· 
malı, sekiz gün kadar yanına 
girip çıkanlarda kimse ile 
temas etmemeli. Hastayı 40 
gün kadar dışarıya çıkarma
malı. Boğaza ağrıyan her ço· 

cuk şüplıeli sayılmah, hasta· 
lıktan sonra bütün elbise ve 
eıyaları ütüden geçirilmeli 
ve eyi temizlenmelidir. Bu 
bastalıiın derhal hükumete 
haber verilmesi mecburidir. 

Hasta orta derecede sıcak 
bir odada yatmalı ve ıoiuk· 
tan sakınılmalı. 

Kızıl en ziyade boğazda 
ve böbreklerde baıka baa
talıkları doğurab\lecek bir 

karışma yapar, hastanın de· 
riıi, ağzı, burnu ve belden 
aıağısı laer gön temizlenme
lidir. 

Ateıi varsa hastaya bol 
bol pirinç, arpa suyu, ıekerli 
su, çay, limonata ve azar 
azar süt vermeli, ateş düş· 

tükten sonra süt çoğaltılmalı 
ve hekimin uygun gördüğü 
yemekler verilmelidir. 

Bu hastalıklar için önce 
yapılacak bakım yollatı bun· 
lardır. Böyle bastahklarda 
hekime baş vurmayı unut· 
mamalı ve sonra hekimin 
dediklerine göre hareket 
edilir. 

H. T. 
_______,...E-...mETiiiliiiiiiiOiiiö::::iiıii•TiiıiiiMr~.~·:..iiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiii•i~?&~-ii&.miiiiiiiiiii..-.___,_ 

• • Şifa eczanesının: 
Fenni 2özlük 
çeşitleri f evkahide zen 
gindir. 

Alttn, Nikel, Bağa 
Çer~eve nunıaralı ve 
renkli camlar, Spor 
Tayyare gözlükleri, 
Baron1etreler, J)ere
celer her zaınan mev
cud ve çok ucuzdur. 

DİKKAT 
s. 

25 ~UBAT 
1 , 
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ÔZO (DAMIÇI) DiN ALINMIŞTIR: 

NEGE DEGER BiR ÖYKÜ 
----~~~----~••no••----------------

AiJeve ilei, ana ve babaya 
sevgi böyle olur 

Sungu, ilk okulun dördüncü 1 
ıın1fındaydı. 12 yaşlarında 
siyah saçlı, nazik yapılı bir 
çocuktu. Babası ız ücretli 
bir timendifer memuruydu, 
ailesi kaJabalıktı. Çocukları· 
rının içinde en çok sevdiği 
Sun2uydu. Herşey için ona 
serbestlik verir, yalnız ders
leri müstesnadı. Çünkü bu 
çocuk, kardeşlerinin en bü
yüğü olduğundan aileye yar· 
dım için onun, bir an önce 
hayata atılması isteniyordu. 
Onun az zamanda çok çalışa· 
rak yetişmesi lazımdı. 

Baba okadar ihtiyar değil· 
di, fakat ailesini geçindir
mek için kendini zorluyor, 
geceleri de çalışmıya mec
bur oluyordu. Son günlerde 
gazete ve parça parça kitap
far basan bir matbaadan 
abonoların isim ve adresle· 
rini sarğı kağıdJarmın üze
rine yazmak işini üstüne al· 
mıştı. Muntazam yazılmış 
500 adres için 3 lira kaza· 
nıyordu. Fakat bu fazla gece 
çalışması onu çok yoruyor, 
birçok defalar akşam sof· 
rada "gözlerim harab oluyor, 
gece işi beni bitiriyor.,, 

Sungu bir giln babasına 
"b1rak baba senin yerine 
ben yazayım, biliyorsun, tıp· 
kı senin gibi yazıyorum,, 

Demiş, baba ise: 
- Yok evlAdım sen ders· 

lerine çalıımağa mecbursun, 
okul vaıifele,in benim sargı 
kiğıdlarımdan çok 6nemli· 
dir. Senin bir dakikanı öl
diirmek bile benim için bü
yük •zaptır, teşekkür ede· 
rim, fakat katiycn istemem. 

Diye cevab vermişti. Ba
basının razı olmıyacağını bi· 
len bu fedakar çocuk bakı· 
nız ne yaptı? 

Her gece babası on ikiye 
kadar adre!llerle uğra;ır, 
sonra yatardı. Çocuk, baba
sının ağır adımlarla odasına 
girdiğini anlayınca hemen 
kalkar, babasının yazıhane· 
sine geçer, sargı kağıtlarına, 
babasının yazısını taklit ede
rek adresleri yazardı. ilk 
gece tam 160 tane adres 
yazmıştı, babasına ve ailesine 
bir lira kazandırmıştı. 

Ertesi gün baba, öğle ye
meiinde sofrada daha keyfli 
idi. 

O, hiç bir şeyin farkında 
değildi. Ncıe ile elini oğlu
nun omuzuna koyarak " Eh 
Songu, dedi - artık baban 
senin inanmıyacağın kadar 
çalışıyor, dün akşam iki sa· 
atte evvelki gecelerden fazla 
iş yaptım. Ellerim henüz çe
vik, gözlerim de daha kuv 

Sungu, çok se•iniyor, kendi 
kendine: "Zavallı babacığım, 
ikinci bir kazanç olarak ken• 
disine gençleşmek inanını da 
veriyorum. Öyle iıe daha 
fazla yardım etmeliyim., di· 
yordu. 

Böylece bir çok geceler 
devam etti. Fakat yavrucuk 
sabahları yorgun kalkıyor, 
geceleri okul vazifelerini ya· 
parken g6zleri elinde olma
yarak kapanıyordu. Bir ak· 
şam - ömründe ilk defa ola· 
rak • kitabının üzerinde uyu
yurmişti. Baba ellerini çırptı, 

"haydı çalış, çalış oğlum,, 
diye bağırmıştı. 

Suzgu, kendini topladı, 
çalışmağa devam etti. Fakat 
ertesi akşam gene böyle ol
du. Kuvveti azaldı, derman· 
sazlığı artıyordu 

Onun bu kaydsız hali ba
basını düşündürüyor, öğüd
ler vermeğe zorlıyordu. Git 
gide baba, oğlunu tekdire 
başladı. Bir sabah: 

Sungu, <iiyordu, sen 
artık pek çok değiştin. Ev· 
velki Sungu değilsin. Düşün 
ki ailenin bütüı:ı ümidi sen· 
dedir, bu halinden hiç ltoı· 
nud değilim. 

O akşam baba, pek çok 
sevinerek .sargı kiğıdların~ 
dan bu ay reçen aya nis· 
betle otuz iki lira faıla ka· 
zandığını ıöyliyerek yavru· 
ları için aldığı ıekerleme ki· 
ğıdını cebinden çıkar ... 

Çocukları ellerini çırparak 
neıeli sCSzlerle dağıtılan t•· 
kerlemeleri yiyorlar 1'İm· 
ru bu manıaradan clıbet 
aldı, kendi kendine: 

- Babacığım aenin bu 
tatlı aldanmana ve b6yle n•· 
şeli bulunmana devam ede· 
ceiim, daha fazla çalııaca• 
ğım, der1lerimi ,nndtizdea 
hazırhyaceğım, ıenin içha ve 
bu masum kardeılerim içia .• 

Bu ıırada babasının ıeei 
duyuldu: 

- Bu ay 32 lira fazla, 
çok memnunum yavrular, 
· parmağile Sungunu iıaret 
ederek- fakat çok 
esefle söyliyeyim ki bunun 
halinede pek çok üzlilüyo· 
rum. 

Sungu, göılerinden yuvar· 
lanmağa hazırlanan iki iri 
inci tanesini zabtederek, 
babasının b.ı acı tekdirine 
katlandı. Oysam ki yürejin· 
de çok içli ve tatla bir ıe· 
vinç vardı. Bütiln varlığıle 
çalışmakta devam ediyordu 
amma yorğunluk yorğunluk 
üstüne bindikce ona taham
mül edilemiyecek kadar 
zor geliyordu. Bu bal iki ay 

- Sonu 4 üncüde -vetlidir.,, 
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Gülervüz Baharat DePosu 

FADIL 9 EYLÜL 
Horoz marka; kumaş boyaları geldi 

Pamuk, artifisyel ipek,::yün, ipek kumaş ve elbiseleri boyar 
Yalova ıhlamuru, Karadeniz salebi, Bombay kınası, damla 

sakızı, diş macunları ve fırçaları, Kakao, Nestle sütli ve unu 
gazoz ve meyve özü, Hasan özlü unu , şık bayan, lstanbolia 
Pertev kremleri, podralar, çocuk podraları, sodalar, asidler, 
traş bıçakları sabunları ve fırçası, Seylan, Cava, Akkuyruk, 
Altınbaş, 1, 2, 3 numaralı harman çayları, sanayi ve ziraatte 
kullanılan bil'umum kimyevi maddeler, saç boyaları badana 
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COCUK SAYFASI 
ÇOCUK YAZILARI 

DUYGULARIM 
Buıün öğretmenimiz bay Dedi. Bizde söylemeğe 

Kenan bizi, pazar günü halk başladık. 
e•inin sekizinci yıldönümü " Sen ne güzel huluraun 

Kültür İşleri Ve Güzel Sanatla_r__,, ..-------r-r-""" 
Bilgi bütün ya

famanın temelidir. 
Saadet getiren bü

tün medeniyet, bil· 
giden doğar, in· olduiu için bir marş ve şarkı gezsen anadoluyu ,, 

ıöyliyeceiimizden topladı. Düşünüyorum , bu güzel ı sanlanil yar?.dılış 

Şarkı slyletmek için kendi anadoluyu kurtaran !ensin. 
sınıfına aldı. Birdenbire rö-
ılm yüce Atatirkün resmine Resmindeki gözlerinden biie 
takıldı. Öğretmenimiz bay ateş fışkırıyor. Senin yüzün 
Kenan:- bu anadolumuz gibi güzel. 

- Anadolu şarkısını söy- Kuvvetli iradenle bu güzel 
leyin, ~atanı kurtardın. 

"Derdlerden kurtulursun gezsen Anadoluyu.,, 
'1 Bıllor ırmakları var, buzdan kaynakları var.,, 
"Ne boş topraklara var, gezsen Anadoluyu.,, 

Gene düşünüyorum : Sen ı büyük ata, Türk yurdunu 
orada yaz, kış dimeyerek, ölürken onun timsali olan 
çehştın. Bu şirin ve güzel bayrağına gözünü dikerek 
Anaduloyu kurtardın. dört bağıı dm: 11Arş Türklü· 

Bundan sonra erginlik mar- ğü kurtarmağa .. ,, Bu gür 
şını okumıya başladık: ses lduyuldu, yurdun dört 

"Korkma sönmez bu şef ak- bucağında. 

Jarda yüzen a)sancak.11 Seniole beraber geldi ya-
Gene dahyo um, !y Ata- ralı Türk, ona can verdin, 

tiirk, bu ıanlı alnncakla be- hayat verdin, kuvvet verdin. 
raber göklerde yüzüyorsun. Türkün, Türkiye}i düşman· 
Bu alsaocak Türklük demek, la.rın elinden kuıtarmasına 
sen de Atatürk, yini Türk ön ayak oldun. 
atası deme~. Ey yüce Ata, sana, senin 

"S6nmeden yurdumun üs- için yazılan ve düşiloülen fi-
tilnde tüten en son ocak,, kirler azdır ulu Ata, sen bu 
O benim' milletimin yıl- milleti boyunduruktan kur· 

dızıdır parlıyacak, tardın ve yükselttin. Gene 
"0 benimdir o benim mil- daldıiım bu tatlı düşünceler-

letimindir ancak,. den birdenbire uyandım, ar-
Bu sancakla beraber nn katlaşlarımın söylemekte de-

de parla, sen de yurdumun vam ettiği marşa ben de 
lstfinde sonsuz olarak tüt, tekrar karıştım: 

"Çatma kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal, 
41 Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet . bu celil, 
11 Sana olmaz dökülen kan)uımız sonra heliJ, 
"Hakkıdır, hakka tapan milletimin is~iklal. 

iSMET TÜRKEKUL 

Karşıyaka Cumhuriyet 
okulu ö,~rcr.ci1cı inden 

---- --------· c:::::i ------------

Kış E2'lenceleri 

Kıı eğlencelerinin birinci 
hezırlayıcısı çok yağan ve 
her tarafı kaplayan kardır. 
Ne yazık ki Izmirimiz bu 
çok sağlamlık veren ve genç 

leri ve çocukları neı'eye 
boğan kano yüzünü her za
man göremiyor. Size bu haf
ta k•ı eğlenceleri için birşey· 
ler yazmayı sanki tabiat 
haber almıı gibi lzmirimize 
de dlin gece bo', bol kar 
dlkmlftlr, Dlinyaaıa kar 

yağan her köşesinde yapılan 
kış eğlenceleri memleketle· 
rinde kar görmiyen gezgin-

leri karlı yerlere çekmeğe 
sebeb olmaktadır. Cumhuri
yet hükumetimiz bu faydalı 
ve eğlenceli sporada büyük 
bir değer v.ererek Borsada, 
Uludağda ve Ankarada bazı 
dağ eteklerinde kızak, ka • 
yak yarışları yaptarmağa baş
lamıştır. An karada bundan 

- Sonu 41acüde -

larında ki a l;:ıl, bil· 
gi ile açılıp işlen· 

mez~e ters kes( n 
ve za ar Vl!ren bir 
silah gibi fen~ so· 
nuçlar verir, bu 

suretle hap'shanc· 
ler çoğalır. H r 
fabrikanın iş 1 c mes\ 
içi o l a ı an ırı n nası 1 ~~:z,:;;:...__..:.;._2:'.....l_;.;..:;.;~~~~r...::a~::tfi.r;;.~~.....ıoı~::;;;i.j'!"ioiıı..m~a;aı .............. , ............ 
kömür lazı nsa Kül· Opera okullarında yetiştirilen bayanlardan bir gurup 
tür Bakanlığı da öteki ba. vaff ak olması için bu kömü· zene koyan bir genel maki-
kanlıkların işlemesi ve mu· rü bazırlıyan ve kafı1ları dü· nedir. 

• 

Ulusa) ve süel uçakçılıkta büyük bir kahramanlık göıte
rerek:;pek büyük bir ün kazanan Ulu Atatürkün kızı ve 
bütün ulusun gözbebeği Bayan Sabiha Gökçen Yüce Şef 
ve deierli Başvek' limiz Celal Bayarla bir arada. 

TÜRK İNKiLAB TARiHİ 
-3-

istiklal marşının büyük : Jılar tarafından işgali, 13 
Millet Meclisince kabulü, 12 temmur. 
mart. Kütabyanın Yunanlılar ta-

Türkiye ile sovyetler cüm· rafından işgali, 17 temmuz. 
huriyeti arasında Moskova Eskişehirin Yunanlılar ta-
muahedesinin akti, 16 mart. rafından zaptı, 19 temmuz. 

Adapazarının Yunanlılar Atatürküo Başkumandan 
tarafından işgali, 26 mart. seçilmesi, 5 ağu!tO!I. 

2nci İnönü muharebesi 30 Yunan kıralı Kostantinin 
maı t . ı nisan, An karaya! emrini vermesı, 

lzmitin Yunanlılar tarafın· 15 8' 
dan işgali, 28 nisan. Sakarya meydan muhare· 

Atatürk tarafından büyük 
Millet Meclisinde 11 Müdafaai 
Hukuk Grubu 11 nun teşkili, 

10-5 

besi 1 ~ eylüle kadar. 
Atatürke Büyük Millet 

Mc:clisicıce Gazi unvanile, Mü
şür rütbesinin verilmesi, 19 
eylül. 

lzm tin Yunanlılardan kur- Kars muahedesinin akti, 
tar.iması, 28 haziran. 13 10 

Afyon Karahisarıo Yunan- ·Arkası var-
~~--~--------~---·· 

Türküm, Büvüğüm 
Türküm, biiyüğüm, koptum ana yurddan 
Koca seller gibi taştım. 
Baktım güneşe, dağları, deryaları aştım. 

Yollardaki engellerle savaştım 

Ben kaç taç uçurdum, 
Ben kaç tahtı devirdim. 
Kaç imparatora "Afeyle,, dedirttim 
Tarihimi bile istediğim semte çevirdim. 

Balkanda, büyük harpta 
Beni öldü diyenler 
Mirası Yunan milletinin oldu diyenler 
Haç parladı, yıldız ile ay 
Söndü diyenler 

Beynimdeki kan durdu mu sandın 
Kalbimdeki yurd ateşini söndü mü sandın 
Azim ve sebat etmedi de döndü mü sandın 

Türküm büyüğüm, varma eşım 

Söyle bilirsen 

Tarihlere sor ~ 
Al haberi şüphelenirsen. 

SUPHI ÖZAVAK 
Şehid F eti bey Okulunda No. 471 Sınıf S 

Kültür Bakanlığı yurd ev· 
Jadlarının kafalarını bilgi ile 
dolduran ve hayata hazırh

yan ve okulları yöneten bir 
idare merkezidir. Türkiyede 
okumanın temeli birdir.Han
gi meslek olursa olsun yurd
daşlar müşterek prog·ramlar 
üzerinden yürümek zorunda· 
dır. Cümhur hükumetimiz, 
bütün vatandaşları okutmayı 
önemle kovalamaktadır. Yaıı 
geçmiı ve okuma çağını aş
mış yurddaşlar için bir çok 
kurslar açmakta, gece ve 
gündüz bu vatandaşları da 
mahrum bırakmıyarak okut· 
maktadır. VaktiJe büyük za
fer kazanan ve Parise giren 
Almanfordusunun başkuman· 
danı general Molteke, pek 
büyük bir harp tazminatile 
Berline döndüğü zaman bin
lerce değil, milyonluk insan· 
Jar karşı çıkıp saatlerce geç· 
tiği yolları çiçeklerle dol· 
durdukları ve hakkında dün
yada görülmemiş karşılıklar 

yaptıkları vakıt Molteke, bü
tün ulusuna ve kendisini 
karşılıyan halka karşı şu 

sözleri söylemiştir: 
- Bana karşı yaptığınız 

bu büyük karşılamayı derin 
saygılarla görüp pek büyük 
kıvanç duymakla beraber, 
asıl bunu, ilkokul öğretmen
leri hakkında yapılmasını 

sizden yalvarırım. Çünki be· 
ni ve bütün ordumuzun en 
yurd!ever ve kahraman ev
ladlarıoı yetiştiren ve bu bü
yük zaferi ulusumuza kazan· 
dıran onlardır. 

Demiştir. Yurdumuzda ilk, 
orta, yüksek ve meslek okul· 
ları namile dört çeşid bilgi 
kaynağı vardır. Şimdi de 
yurdun düşmanlardan korun· 
ması için uçak ve ulusun sa
nat heyecanlarını canlandır
mak için de konservatuvar, 
opera ve tiyatro okul ve ku· 
rumlarına pek büyük bir 
önem verilmeğe başlanmıştır. 

ı 

25 ŞUBAT 

' ~a.·., ..... 
Çiçekler Ve 

Meyveler . 
Evlerimizdeki bahçelerde 

çi~ek ve meyve ağaçları ye
tiştirmek pek zevkli olur. 

Çiçekler, yüreğimizi açar, 
gönlümüzü neş' elendirir, batt.l 

çokça yetiştirilirse bir aıleyi 

besliyecek lıadar kazanma 

yolunu da temin eder. Çiçek· 

leri çok seven ve yetittir· 
meğe özenen çocuklar, g&zel 

san' atlara da kendini hı zırla• 
mış olurlar. Hele meyveler 
ne safalı dır. 

Yeşil yayraklar arasında 
görülen portakallar, kay11ı-

lar, şeftaliler, erikler, narlar 
insanın canına can katar, 

ağızları sulandırır. Yavrular, .. 

çiçeği ve meyveyi çok sevi

niz ve onlara göze) bakınız. 

Bugün Japonya ve Fransa 

meyveden milyonlar kazan

makte.dır. Yurdumuzun mty• 
veleri, pek çok çeıitli Ye 

kokulu üztimleri ve ballı in
cirleri dil~yanın biç bir kö

şesınde yoktur. lss>:artaauz

daki güJJerdea çıkaı ılaD ko

kular da büttia dtinyaca bil· 
yük bir ön kuaamııhr. 

~---

- Babacığım, ne bu ı•ı
maklık, banada söylesenize. .. 

- Nasıl şaımıyayım lıı· 
kızım, bak şu çocuk ıayfa
laıına. Biz vaktile böyle ıey• 
ler gördük mü ? Biıi inıaa 

yavrusu diye büyüklerimiz 

odalarına bile almazlar ve 

bizimle konuımayı küçlkllik 
sayarlardı, halbuki ıimdi 
çocuklara okadar önem veri

liyor ki... Onlar için ayrıca 

gazeteler çıkıyor, onlar için 
her gazete haftada bir HJ· 
fasını ayırıyor, onlar için--bia 
bir çeıid faydalı kitablar 
yazılıyor, ne baliüyuhk, ne 
saadet bu ?. Benia k· 
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Birdenbire 
ölen hasta 
ikinci beyJer sokağındaki 

ıelimet oteline hasta olarak 
relen GermencikJi elli yaş
lannda bay Halil bir doktor 
tarafından muayene edildik
ten ıonra ilaç verilmiı ve 
iliçtan sonrada hemen öl
m&ıtür. Bu ölüm hadisesi 
adliyeye ıikayet edilmiş ve 
yapılan tahkikatta doktorun 
bir ıun'i taksiri iÖrülmedigi 
gibi ölümün kalp durmaıın· 
daa ileri ıeldiği anla1ılm11t11. 

Askere Davet 
1334 Doğumluların iJk yok 

laması başlamışhr. hmir Ye 
. ı 

cı ·arı:ıaa oturan yapanedarın 
iliıı h 1 rih;nden itibaren Mar
tın yarwi yedinci iÜDÜ akıa· 
mma kadar ellerindeki nüfus 
clzdanlarile birlikte her gün 
ltlıyı kadar Alsancakta aı· 
kerlik ıubeaine müracaatları 
illa olunur. 

Herkes Dikkatla 
Okusun 

1 - 938 nisan celbi yak· 
Jaımaktadır. Bu celpte henOz 
fili hizmetini yapmamıı piya-

delerinden 316 - 330 dahil 
dofamlalar: Deniı, Muıika, 
Jntlarma, GBmrnk, Harp 

•••Jİ, ormu koruma ıınıf
larmdan da 316 - 332 ve 
hlki de 333 doi•mlulardan 
ltir mikdar ıilib altına alına· 
c:akbr. 

2 - Bu doiumlu erlerden 
malül var ise heyeti ııhhiyece 
muayenesi yapılmak üzere 
1 aiaaa 938 cuma gününe 
kadar bir vesika fetografiyle 
lteraber ıuheye srelmeleri re
rektir. 

3 - Bu müddetin hita· 
mıada malliliyet iddiasında 
l»aluaacaklarıa iddiaları ka
•ul oalunmaz. 

4 - Tebdil havala olubta 
mlddetleri bitmiı olan erle
ri• dahi ba müddet içinde 
pbeye mllracaatları mechu· 
ridir. 

ICıı eğlenceleri 

( Hallma Sut) 
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O Görülmemiş soğuklar 
Kar tipisi, fırtına devam ediyor nehirler dondu 

Sinop 25 (A.A) - Kara· 
denizde kar tipisile baılıyan 

fırtına her an ıiddetini art· 

tırmakladır. Karadeniz va· 

puru müıktUltla bocalayarak 
limanımıza ııiınmıştır. 

Bandırma 24 (Huıuıi) -
lıtanbuldan 2'•len vapur fır· 

tına ve kar tipisinden yolcu· 
larını çıkaramadı. lzmir treni 

Istanbul yolcularını ve ga • 
zeteleri almıyarak lzmire ha· 
reket etmiştir. 

Iatanbol 24 ( Huıusi ) -
Adana Ye havaliıi hariç mem 
Ieketimizia her yerine diln 
fazla mıktarda kar yağmıştır. 

Erzurum, Erzincan, Van, 
Kara, Bayeıid de karan boyu 
yarım metreyi geçmiştir. Bir 
çok yerlerde münakalat dur· 

muıtur. 

Sofya 25 (Radyo) - Bal· 
kanlarda soğuklar blilün 

şiddetle devam ediyor. Tuna 

ve bazı nehirler dlSnmUştllr. 

Derece sıfır alhnda 20 dir. 
Aç k ardlar köylere ve ağıl· 

lara hücum ediyorlar. Soğuk· 

Iardan muhtelif yerlerde 80 
kişi donmuştur. 

Talima Almak için- Lo drava Geldi 
Pariı (Radyo) - Romada başlıyacak ltalya - lniiliz gö .. üşmelcri hakkında hükumetten ta

limat almak üzere Romadaki lngiliz sefhi bu akşam Londraya gelmiştir. 
Haber verildiğine göte sefir ltalya hllkOmetile ıon yaptığı temaslardaki intibalarını an· 

latacaktır. 

Almanya lngiltereve Cevab Verdi 
Paris (Radyo) - Londradaki Alman sefiri 8. Nezman bugün (dün) ademi müdahale 

komitui başkanı Lord PJymovtb'u ziyaret ederek BerJio hükumetinin ko?Ditenirı sorduğu 
buı meselelere dair •erdiii ce•abın metnini vermiştir. Cavabın ne olduğu henün mali'ıaı 
olmamııtır. 

Vekaletler Büdçelerini Hazırlıvorlar 
Ankara 25 (A.A) - Haber aldıiımııa göre bütün vekaletler 1938 bütçesi mesaısıne 

devam etmektedirler yeni bütçeler şubat nihayetine kadar hazırlanmış bulunacaktır. 
•••••••• ...... •••••• .. a••••••••••••••J .. ••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••• 

ister Gül ister Ağla· 
- Baştarafı 1 inci Sahıfede -

kapıhyer, ha alamadın, laa veremedin, aman bayram geçiyor, ıurası kalmıştı, burasını gör
medikti diyerek 'fUr patlHın, çal oynasın, bar vurup, harman savruluyor, bayram bitti mi? 
Çocukların ertesi inn okula ıoru zoruna gittikleri ve daha bir gün evvel içlerine bir acı 

ıirdiği gibi, ertesi ıllnü ceplerin boıaldıiı, paranın suyunu çektiii görülünce insana bir pİf· 
manhk bir huzün ve dfiılince çöküyor, içi ıöz gibi yanmağa baılıyor, arpaci kumrusu ribi 
düştinceler baı ıösteriyor. O valut akıl baıa geliyor, nereden denkleıtirip te ayın 
ıonunu ıetireceiim diye kulaklar aşağıya düı6yor. Bayramlar hem eyi, hem de sonu dü· 
ıündiirtlcü ve acı oluyor: . 

insan hesaplı hareket ederse hu iı:nde hem muvaffak olur ve hem de düşüncesi az 
olur. 

Sen ey okuyucu, böyle ardını önünü düşünmiyen insanların şu haline: 

Eden Bugün 
Anlatacak 
Paris (Radyo) - Parla· 

mentonun ilk yapacağı içti· 

mada muhalefet meb'usları 

hükumetten lagiliz • Italyan 

görllşmeleri hakkında Fransa 

bükümetine malümat verilib 

verilmediiini soracaklardır. 

Bugün Eden 'in irad ede· 

ceği nutkunda istifasının 
ıebeblerini anlatacaktır. 

Singapor 
Nedir? 

iSTER GULISTER AGLA 
Kısa Şehir 
Haberleri 

Denizbank umum müdllrü 
Yusuf Ziya Ôniı dün akşam 
ıehrimize gelmiştir. 

§ Alsancakta Mesudiye 
caddesinde Bahri kızı Tür· 
kan, Hasan kızı Hamideye 
bakoret ettiğinden yakalan· 
mıştır. 

§ Halk dershaneleri ve 
kursları komitesioio eğlence 
gecesi yarın gece saat 21de 
Halkevi salonlarında zengin 
bir proğramla yapılacaktır. 
§ Pazar günü öğleden sonra 

Dilsiz ve Görler müessesi 
görler konsrovatovarı tara
ftndan verilecektir. 

Otello 
Bu akşam Halk Tiyatrosu 

tarafından Asri sinemada 
Şeki!5perin eseri 5 perdelik 
Otello temsil edilecektir. 

Beş senelik 
programımız 
- Baştarafı 1 incide -

bilinde imal ettirmek esasını 
ihtiva edecek ve kara, deniz 

ve hava kuvvetlerimizin bu 
kabil blltün ihtiyaçlarına şa· 
mil olacaktır. 

Vekiller heyeti 22·2·938 
tarihinde genel kurmay baş-

kanı Mareşal Fevzi Çakma· 
ğın huzuru ile toplanarak 

selibiyettar makamların bu 
direktif ve esaslar dahilin

deki hazırlık ve tekliflerini 
tetkik etrnişlerdir. Dünde 

Başbakan Celal Bayarın re
isliği altında Maliye ve Milli 

Müdafaa vekil etlerimizden 
mürekkep hususi encümen 

toplanarak beş senelik yeni 
bir müdafaa proğramı tesbit 
edilmiştir. 

ASRİ SİNEMADA Telefon 
-2394· 

23 Şubat 938 Çarşamban itibaren iki film birden 

BiR 
21 ŞUBAT 

ÖÖRETMENIN 
ÇEKTiKLERi 

-----------~------~••~------~~--------
- İNKILAB ROMANI -

Ya.san : SıRRI SANLI ·Asım ismet KDltOr'e. 
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Çiçeğin babası Ulusu her şeyden fazla sevdiği 
oku1unun etrafını göz yaşlarile tavaf 

eder bir halde bulmuştu 
Bunun üzerine Çiçek atıl· anlatmıştı ki kızını zengin 

dı: bir tüccar oğluna vermeii 
- Herkesin feliketile eğ· kuran Hikmet Açar, kalble· 

lenen böyle adamları insan· rinde şefkatten eser olmıyan 
dan saymak hatadır, onlar ve yalnız kendilerine ve pa-
iıtediklerini ve ellerinden ralarına tapan zenginlerden 
gelebileni yapsınlar. Biz vic· ne kadar az hayır geleceii· 
danı mızın ve aldığımız içti· ni bir kere daha düş'1nerek 
mai terbiyenin icabla r ına kararını verdi ve karısına 
göre hareket ederiz. sordu: 

- Çok doğru kızım, fa· - Ulus elan kızımızı isti· 
zilet ve insanlık asıl böylele· yor mu? 
rini taklid etmemek ve on· - Onu kızımızdan ıora-
lardao yılandan kaçar gibi lım. 
uzaklaşmaktır. Yalnız şunu Bunun üzerine Çiçeğin ba-
anlamak istiyorum, bugü 1 bası ayni suali genç kııa 

burada ne oldu? Ve sizi böyle sorunca ondan şu cevabı al-

sakin v~ neşeli bulduğuma dı: 
çok sevinmekle beraber ba- - Ulus, her gün fikir de. 
na olan biteni anlatırsanız ğiştiren bir genç değildir. 

- Öyle ise, ben gidip 
memnun olacağım. 

Çiçek, babasının bu suali
ne karşı gözlerini yere indir· 
di ve mabcubane onune 
baktı. Annesi söze atılarak 
şu cevabı verdi: 

- Haciz memuru geldi, 
kapıyı çaldı, kendisini def· 
terlerle ve yanında polis 
memuru ile görünce beynim· 

den vurulmuşa döndüm. Al· 
lah razı olsun bay Ulusdan. 
Onun fedakarhk ve alice
naplığı olmasaydı bütün ma· 
halleye karıı rezil ve rüsva 
olacaktık. 

Çiçeğin annesi genç ve 
büyük ruhlu öğretmenin bu 
yardımını o kadar asiline 
bir surette yaptığını öyle 
canlı ve minuet dolu sözlerle 

k~ndisi hakkında evvelce 
sarfettiğim sözler için af di
liyeceğim ve· onu ailemiz ara· 
sında görmekle bahtiyar ola· 
cağımızı söyliyeceğim. Çiçe· 
ğin babası bay Hikmet Açar 
kendi evinden ayrılarak Ulu
sun evleriniu bulunduğu sem· 
te doğru yürümeğe koyuldu. 
Genç öğretmenin evine gi· 
derken, bugün uzaklaıtırıl
mış bulunduğu okulunun 
önünden geçtiği sırada vak
tin karanlığından istifade 
ederek meslekine ve okulu
na aşık Ulusun mendilile 
göı:lerini silerek canınd2n 
fazla sevdiği bu bilgi çatısı· 
nın etrafında tavaf eder gi
bi dolaştığını görmüştü. 

( Arkaıı •ar) 

Son Telgrafların Hulasası: 
---- ····---General ismet lnönü dün lstanbuldan Ankaraya gitmiştir. 
§ Almanyanın sabık Voa Papeni yakında memuriyeti 

mahsusa ile Vatikana gönderilecektir. 
§ Istanbulun Haliç tersanesinde tamir ·gören ladar vapuru 

dün havuzdan çıkarken akıntıya kapılarak dört motörle tiç 
kayığa çarpmış ve hepsini parçalamıştır. 

§ iş Bınkasınıa Londra şubesi yakında açılacaktır. Şube 
müdür üğüne 0Jmanh Banka11 mü:iürlerinden Riçinin mua• 
vinliğine de Merkez bankasından M. Cabir tayin edilecek· 
ferdir. 

§ Son yapılan bir istatistikte Amerikada dokuz milyon 
işsiz olduğu anlaşılmıştır. Hükumet işsizlere beı milyar do
lar tahsisat koymuştur. 

§ Romanya krah ikinci Karo) Mart ayında Londraya gi-
decektir. 

§ Fransa hükumeti kuvvetli bir hava ordusu teşkil etme· 
ğe karar vermiştır. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCX>OOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOO 
•• 
Orııeğe değer : Bir düzeltme 

b• •• k•• Çocuk sayfasında "Çiçek· 
ır oy u ler ve meyvalar,, başlıklı ya· 

- Baştarafı 2 incide zımızın 21 ve 22 inci satı· 
devam etti. rında Japonya ve Fransada 

Babası, ona, pek dehşetlii "çiçeklerden,, denecek yer-
bir teobellik geldigioi sana· de ıımeyvadan,, ve ayni sli· 
rak her vakit Jule öfkeli tunda kızla baba konuşma· 
nazarlarla bakıyor, artık onu sının 21 inci satırında "bi· 
biç sevmiyor. Bir gün okulu- zim" denecek yerde yanhı-
na gitti, öğretmeninden hkla 

11

sizin,, şeklinde dizil· 
sordu : diğinden düzeltir ve özür 

Öğretmen, 11evet · diyordu- dileriz. _ . • ................ 
bugünlerde ben de farkında- şiddetli bağırmıştı. 
yım, amma gene beceriyor, - Sungu, görüyorsun ki 
çünki haklıdır, fakat eskisi ben geceleri bile çalışıyor, 
gibi çalışkan değil. Vazifeleri hayatımı sizler için harabe 
&cele ile çırpıştırılmışa ben- sürükliyorum. Sen bP.na uy-
ıiyor, yazısı da öyle. Oysam mıyorsuo, senin ne bana, ne 

Ayrıca: 

ki istese o, bunlardan daha kardeşlerine ve ne de anne· 

1 pek çok eyi yapar.,, Akşam ne karşı sevgin ve acıman 
baha.J çocuğunu çağırmış ve yok. H. T. 

'•••----• eskileri den daha kızgın ve - Sonu Gelecek Hafta -

I• cesı•ndeLn a ın~rJ (?Makkapu polis merkezi karıısında No 354 
v ·D ~1'..-. »ıw•'f Tahsın UDfler Telefon No 3497 


