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. : - Valimiz Şanlı donanmamızın son ~ya-
A.LI KURTARACAK MI? hati ve Malta veJIYunanıstanı 

Ankar~ seya~.atn.~dan ziyareti dolayisile Avrupa gaze-

~ 

~~N KAY ŞEK 
ıe; .. ~I 18 ( Husuıi ) -
dl lllu.harebe gün geç· 
rfıa •ahim bir nziyet 

almatadır. Komünistlerin eline 
esir düşen Nankin hükumeti 
şefi mareşal Şan Kay Şekin' 
in idam edildiği haberi 
doğru değildir. General 
sağdır. 

Sianfu civarındaki hükii-
ıııct kıtaatı 17 fırkadır. Ay
rıca o civarda hükumete ait 
iki yüzden fazla bombardı
man ve hücum tayyaresi var· 
dır. 

Nankinden bildirildiğine 
göre harbiye na!ırının ku· 
mandasındaki kuvvetler asi· 
ler üzerine yürümüştür. Ma-
reşal Şang Kay Şeki kurtar
mak için asilerle müzakere· 
ler yapılmaktadır. 

~l Bayar'ın konferansı ali
llr muhitlerde büyük bir 

ferahlık doeurdu 
1 sahada neler yantık ve neler yapacağız? 
'ti 18 (Huşuıi) - Ik

" "lcilimiz CeJil Bayar 
~ r.odosunda milli ikti-
~~ııın ve beı yıllık 
~'Cila tatbiki ve yeni 
"~ plin hakkında çok 
~İr konf eranı ver· 

•ekil, iktisadi saba
~ •'9ri adımlarla ilerle
. \nlatinış, madenleri
'tletileceğini, büyük 

"1 '•utralları kurulaca· 
~. refah vereceğini, 

.,ebt>üelerin bimayej 
'll11i, paramızın düşn
\ 'iiai. endüstri perog· 
~~il tahakkuk etmek
~'Uau anlatmııtır. 
~ııu· 4üncüde - CELAL~BA YAR 

anya Hariciye Nazırı va
~ Ankarayı ziyaret edecek 
\ - -00---------
fltonesko mühim beyanatta bulundu 

lerle olan ittifaklarımız yal· 
oız hissi temayiUlerin netice
si olmayıp, karşılıklı ve de
vamlı büyük menfaatler kay· 
nağından ilham almaktadır ... ,, 

BaJkan antenb f aydıalı bir 
teşekkül olduğunu iıbat et· 
miştir. Bu mükemmel sulh 
aletini kuvvetlendirmek için 
her fırsattan istifade edece
ğiz.,, 

8. Antooesko, şubatta 
Atinada toplanacak olan Bal
kan antantı daimi konseyi 
içtimaına iştirak)edeceğinini 
ve bu vesile ile de Ankara
yı ziyaret edeceğini söyle· 
miıtir. 
. 8. Antonesko, Balkan an· 
tantının ekonomik :sabadaki 
mllessir faaliyetini de ehem· 
miyetle kaydetmiıtir. 

sevınç)e dondu teJeri çok şavanı dikkat maka-
,_ leler yazn1aktadırlar. . 

Son seyahat '.dola yisile Avrupa 
bilhassa Atina matbuatına akse
den yazılar her Türkün g~ğsünü 
gururla kabartacak mahıyette
dir. Bu n1ünasebetle Şanlı Yavu
zun güzel bir:resmini koyuyoruz. 

Valimiz son Ankara seya· 
hatandan lzmir için çok se· 
vinçli haberlerle .. dönmüştür. 

- Sonu 4 üncüde -___ _., ............ - 00000000000000000000000000000000000000.:ooooooooooaoooo ~aıam 

Ki/iste bir Ermeni yakalan 
dı Arablar silahlanıyor 

------------•• .... oo .... ••------------

Sancaea 2önderiJecek ·müşalıidler tayin 
edildi tazyik devam ediyor 

Cenevre 18 ( Rardyo ) - Sancaka gideoek müşahitlerin tayini bugünlerde kararlqtan· 
lacaktir. Norveç'ten bir diplomatın, Hollanda'dan eski bir müıtemlekecinin, lsviçre'tlen •• 
bir zabitin müşahit sifatile gönderilmesi istenecektir. Heyet birkaç memurla~ lııirlikte N .. ı. 

iden sonra San caka gitmiş bulunacaktır. 

-'fı:.ıtJstanbul 18.J ( Hus..!!!i J-=. 1 ------------~,------1-A-k-1--Kilis gazetesinin yazdığına Edvardın veda nutku p a ara 
ı-.. göre cenub hududumuzda i • d. f ) b)dı 

~ Yunan toe~k!arımıza giren~ m~çh~~ alındı 1 mılyon an az a sa 
._.. lbir Ermeni yakalanmıştır. ~ .. ----------1 Komünistleri Ermeni mahfuzen Gaziantebe 1\ladan1 Simpson 1\-Iısıra gidiyor, oradan da 

gönderilm..!_ştir. ~-__ Amerikaya gideceği söyleniyor Bir suikasd hazırladılar s k ıı d ı anca t.aıımi et aş arı~ıza Kahire 18 ( Rad 0 ) _ 
Atina 18 ( A.A) - Kral karşı tazyık .. devam edıyor. - ' . Y 

~ile başbakan MetalCsas bu Yeniden tevkifat yapılİiı)ştir. '\ Athena ". vapurıle seyaha~ 
- Sonu 4 üncüde _ .:- Sonu 4 üncüde _ eden Bu 't Sımpson Cumartes!.. 

----------------------- günü lsnenderiyeye çıkacak 

~~-TÜRKÇE 
SÖZLÜ 

• • 
BUYUIC HARP FiLMi 

Bayram günün de Elhamra sinemasında gösterilenlTürkçe 
sözlii Meçhul Asker filmi_şehrimizde çok büyilk bir rağbet 
görmüıtür. Halkın arzusu üzerine filmin gösterilmesine bu 
haftada devam edilet"ektir, 

ve hemen Luksora -hareket 
edecektir. 

Nevyork_18 (Radyo),. -
Sabık Inğİliz. k-;alı- sekizinci~ 
Edvard'ın veda nutku plak· 
lara alınmış ve~günde binden 
fazli-satılınaktadır. -
- Bu plakları mektepler çok~ 
aramaktadiilar .IAynipliklar 
noel hediyesi olarak aran· 
maktadır 10 gün içinde bu 
plaklardan bir milyon satıla
cağı tah:nin ·edilmektedir. 

Pariı, 18 (Radye) - Ba· 
yan Simpsonun Kandan ay· 
rılınca Viyanada bulunan 
Dük de Vindsora mülaki ol
mak için Viyanaya gideceği. 
zannedilmişti. Bu tahminler 
hilafına olarak bayan Mısıra 
hareket etmiştir. Bayan Simp• 
son'un talik kararının kat'iy

lyen kesbedeceği güne kadar 

hususi gezintilerinde denmı 
veıAmerikaya gitmeıi mab· 
temeldir. 

Madam Simpaona ytizlerce 
tehdid mektubu ·relmekte
dir. Bu mektuplarda Simp· 
so'nun lngiltere krallık hue
danıoa fenalık .. ~ ettiji yual
maktadir. 

________ .... _______ _ 
Ekmek buhranı ? 

m ahsiilnmüz bereketli, çiftçinin yüzn gülliyor. ~Amber
IMJI larımız buğday ıtoklarile dolu.. Hatti tEcnebl:•em· 

leketlere bile ihracat yapıyoruz seneler varki ekmek ııloabaa 
çekmiyoruz. Bol bol ~kmek yiyebiliyoruz, 

Bu hakikatler malüm olmakla beraber sebebi nedir bilea· 
mez arada ıırada Harbı umumi senelerini andıracak t•ldhle 

- Sona 4tblclde -



Salalle ı 

,M~dam Simpson 
VE 

:EDVARD 
Geçen küanusaninin yir

misinde. babası kral beşinci 
Corcun vefatı üzerine lngil
tere kralı ilan edilen seki-

1 

' zinci Edvardın, daha resmen 
: tecını giymeksizin istifa et
, mesi her tarafta büyük bir 

1 alika ile karşılanmıştır. 

ı Bu alikanın iki sebebi 
vardır. Birincisi şudur: lngil
tere kralı, dünyanın beşte 

irini kaplayan ve dünya nü
ıaunun dörtte birini teşkil 

e8en bütün logiliz impara-
• torluğunun muhtelif ünvan

larla yegane hükümdarıdır. 
S09 milyon tebaası vardır. 
Avrupa kıtasının nüfusu 517 

, milyon olduğuna göre lngiliz 
'imparatorluğunun umum nü
fusu bu kıtanınkine muadil 
ıibidir. Bu kadar büyük bir 

1 devlet reisinin değişmesi t., 

. biatile alaka uyandırır. 

•. lngiliz imparator)uğu bir 
çok müstakil ve yarı müsta-

t kil millet ve devletlerden 
mürekkeb olduğu halde cüm
lesi hülfümdar olarak kralı 

1 tanıyor. Meseli 352 miJy Jn 
1 

nüfuslu Hindistan, lngiltere 
1 kralını Hind imparatoru diye 

tanır. Her tirlii emir ve ka
nunlar imparator namına çı-

• karılar ve ifaz edilir. lngilte
•I re kralı ayni zamanda Avus
I turalya, Kanadanın da kralı

\ dır. Şurasını söyliyelim \d, 
ı bu hükümetler lngiltere tah· 
tında oturan zatı kendi kral
lan olarak tanırlar. lngiltere 

~ kralı olarak kend.isiJe bir 
alikaları yoktur. lngiltereye 
tibi değilledirr. Yalnız muh
telif hülCDiııdarJıklar kralın 
tahtında toplanmıştır. 

1 Bu kadar dağınık büyük 
bir imparatorlvğun eczasını 

1 birdenbire bağlıyan kralın 
1 ıahsıdır. Bu itibarla lngiltere 
kralının mevkıi mühimdir. 
Bütün lngilizler kralın şah· 

ıına karşı büyük bir hürmetle 
mütehusıstırlar. Hatta mu
halifler bile kralın şahsi 

~ meselelerine hükumet taraf-
1 tarlarife daima bereber 
' hareket ederler. 

Hükumet partisile muhalif 
partinin kralın nazarında bir 
farkı yoktur. Muhalif partinin 
muhalefeti krala karşı değil 
hükümetine karşıdır. Bu 
ıebeble mubahf partiye de 

1 kralın muhelif partisi ,, dir. 
1 EDVARDIN ŞAHSiYETi 
1 

Sekizinci Edvardın tahttan 
feragat etmesinin her taraf
ta büyük alaka uyandırması
na ikinci sebep de istifa 
eden kralın şahsiyetidir. Se
kizinci Edvard çok sevimli 
bir zattır. Yirmi beş sene 
süren veliahdlığı zamanında 
birçok merrsimde babasının 
yerine bulunmuştur. Bu se
beple dünyada gezmediği 

yer kalmamıştır. Hele lngiliz 
m~stemlekelerini baştan ba
şa gezmiştir. Kanada çifçi· 
leri, Avustralya işçileri, ce
nubi Afrika maden amelesi 
arasıüda çok defalar dolaş
mış, onlarla temas etmiştir. 

Sekizinci Edvard bahriye 
mektebinde ve oksford üni
versitesinde okumuştur. Fran
sızcayı iyi bilir. Umumi harb
de askerlik vazifesini iptida 
Fransız harp sahasındr yap· 
mıştır. 1916 da Süveyşin mü
dafaasına gönderilen heyete 
refakat etmiş, sonra ltalya 
ve Flandeı cephelerinde bu
lunmuştur· 

NEŞESiZLiK 

Sekizinci Edvard veliahdhk 
senelerinde memleketi için 
çok çalışmış, bir yandan 
bir· yana seyahat etmiş, 
uğraşmıştır. Fakat kendisini 
yakından tanıyanlar ekseri-
yetle neşesiz olduğuna 

dikkat etmişlerdir. Bir 
Fransız gazetesi diyor ki. 

" Sekizinci Edvard resmi 
sıfatlarını adeta ağır bir yük 
gibi taşıyordu. F otoğraflarm · 
da ekseriyetle asık çehreli
dir. Bu resimlere iyice dikkat 
edilirse susus kalmış çiçek 
yahud yetim çocuk hissi 
verir. 

Sekizinci Edvar hazan bu 
hali bırakmak ilter, kendi 
yaşm_daki genç erkeklerin 
yaptıkları gibi barlara, dans 
yerlerine gider, dans ederdi, 
Fakat hic bir zaman sıkıntı-
sını dağıtamazdı.,, 

MADAM SIMPSONLA 
TANIŞMA 

Sekizinci Edvard bu va· 
ziyet içinde iken Madam 
Simpsonla tanışmıştır. Genç 
kadın zekası, sevimliliği, bil
gisi ile sekizinci Edvardın 
üzerinde büyük tesir yapmış
tır. O zamana kadar neşenin 
ne demek olduğunu bilmez
ken ilk defa gülmeğe, yaşa
mayı zevkli bulmağa başla
mıştır. Bu değişiklik yakının-

:Cinli, Perili Bir 
Değirmen ... 

-2-

Dehşetli bir korku buhranı içinde idinı. Gayri 
ihtiya-ri clinıi tabancan1a götürdünı 

Eğer sabaha değin sabre
der. ve gördüğün alametler
den için çürüyerek kaçmaz· 
aan ikbal yolu açılır. zengin 
ve bahtiyar olursun dedi, 
Gnldnm -ve: • 

Bu piyaza aklım ermez. 
amma sırf sizin bu şeytanlar 
periler hakkındakı kanaati
•ızi yıkmak i9ia bu teklifi 

kabul ediyorum dedim. 
Beldede ilk tannışhğım, o 

iylik ettiğim zat gözlerinde , 
garib bir endişe ile: 

- Sakım oğlunı dedi. Ben 
senden çok yakadım. Lüzum
suz cesaretlerle kendini teh
likeye atma, o . değirmen te
kin değildir. 
Ka~ delikanlı onunu uğur-

( llalkul .... t 
... 

Alman yada 
Bir çocuk oteli tesis 

edildi 
Almanyada oçcuklar için 

ilk defa bir otel tesis edil
miştir. Bu otel Seriinin en 
güzel parklarındvn birinin 
yanıbaşındadır. Ve felakete 
uğrayan namuşlu bir bange· 
rin teşebbüsüyle meydana 
gelmiştir. Bu otele seyahate 
çıkacak olan aileler çocuk
larını teslim etmekte ve dön
dükleri vakit geri almakta
dırlar. Bu otele kandaktaki-

lerden başhyarak on üç yaşı· 
na kadar olan çocuklar ka
bul edilmektedir. Bunlara 
bakmak için basta bakıcılar 

mürebbiyeler çahşhri'makta
dır. 

Çocuklarını bırakanlar, 

masraflarını peşin vermekle 
beraber avdetlerinde çocuk
larını geri alacaklarına dair 
bir taahhüt senedi vermekte 
ve senete iki tane de kefil 
imza etmektedir. 

•• 
Bahçe merak

lılarına 
Anasını yedi defa <>şıla

makla yetiştirilen 1-2-3 yaşlı 
Kayası fidanlarımız vardır. 
Fidanlar her sene erken ve 
lezzetli meyvalar verir. Me
raklılar Naldöken Palamut 
fabrikası karşısında ki bah
çede Yaşar dedeye müracaat 
edebilirler. D. 7 

da bulunanların da nazarı 
dikkatini celbetmittir. 

Kral nihayet madam Simp
sonla evlenmeğ~ karar ver
miştir. Bu karara kilise men· 
supları, eski ananelere fazla 
bağlı olanlar itiraz etmiıler
dir. Halbuki madam Simp· 
sondail vazgeçmek demek 
kral için nefes almaktan vaz 
geçmek demek gibi bir 
şeydi. 

Madam Simpson vaziyetin 
aldığı şekil üzerine kralla 
sadec3 ahbab olarak kalmak 
istemiş, kralın mevkiini güç
leştirmekten çekinmiştir. Fa
kat kral kendisine yaşamak 
zevki veren bu kadınla ha· 
yatını birleştirmek kararını 

değiştirmemiş, nihayet taht
tan feragat etmiştir. 

Sekizinci Edvard ile Ma
dam Simsonun nerede yerle
şecekleri henüz belli değil
dir. Fakat Lir müddet Avus
turyada, Tirollda kalacakları 
muhakkak gibidir. Burada, 
geçen sene olduğu gibi, kış 
sporları yapacaklardır. 

suz eşiğinde çileden çıktı. Bu 
yüzden delirenler mi ararsın, 
ölenler mi? 

- Sen merak etme baba
cığım, cevabını verdim, be
nim sinirleı im sağlamdır. Yal-

nız şurasını haber vereyim 
ki orada bir münasibetsizli
ğe kalkışacak olanlar, ben
den ziyade tehlikeye maruz 
olduklarını bilmelidirler. AJ;
mallah gözlerimi kırpmadan 
acımam, vururum. 

Bahis benin bu son sözle· 
rimle kapandı. Ve ertesi ak
şam için tecrübe kararlaştı
rıldı. · 

Teklif şu idi: 
Tam gece yarısında tepe

den tırnağa kadar beyazlar 
giyecek ve deiirmeae ıide· 

üşümek • • 
Neden üşüyoruz? Bunun 

önüne n 11sıl ırecebunun 
biliriz'l Ne yiyelim?-

çok üıümek hemen her ı suyu soğutarak daı yapmak 
vakit kan dönmesinde gev- yahut alaturka usulde ıu d&-
şekliğe delalet eder. Onun künmektir. 
için çok üşüyenlerin ilk sıra- Su dökündükten sonra ma-
sında sinirler, sonra böbrek saj yapmak vücudu uğuıtuı-
hastahğına !namzet olurlar. turmak ta kanın kolayca 
En sonra! da kış gelhıce;•ev· dönmesine iyi bir sebep 
lerinden, odalarından çıkmayı olur. 

istemiyenler~~görünürler. Her halde bol yürimenia 
Onlara niçin o kadar çok çok üşümeye karşı iyi bir 

giyindiklerini,[örtükdüklerini müdafaa vasıtası olduj'u el· 
sorarsınız çok üşüyornz da bette onutmazsını7• 
ondan, diye cevab:,verirler. 
ŞüphesizlhakJarı var. Fakat 
çok örtündükçe, en küçük 
bir hareketten hemen ter 
dökerler~, terledikçe de daha 
çabuk üşürler ve grip basta· 
lığına daha çabuk tutulurla ... 

Bazıları da, madei bir 
sebeb yokken, üşümek kor· 
kusile, kuruotile çok üşürler. 
Bu mevsimde grib sebeblerile 

Şoförü öldüren 
katil,~ atlar .... 

Amerikada Nevyoik civa
nnda üç at bir ıoförü kas-
ten öldürmüşlerdir. Bu hava· 
disi veren Amerikan gazete· 
cileri hidiseyi şöyle anlat
maktadır: 

herkes karşılaştığı hald.e Bir şoföt seyrüsefer niza-
berkes ona tutulmaz. Dikkat mına mutabık olarak hafif 
ediniz, görürsünüz ki,. tutu-
lanların en çoğu soğuktan 

çok korkanlardır. 
Et yemeklerine fazlaca 

rağbet göstermenin de çok 
üşümiye sbep olduğu şüp

hesizdir. Çünkü ette azotlu 
gıdanın · verdiği bolmiktarda 
toksinlerin bir hassası da 
derimizın üzerindeki, en zi
yade ellerimizde ve ayakla
rımızdaki, ince kan damar
larını sıkıştırmaktır. Bundan 
dolayıdır ki, fazla et yiyen
lerin elleri ve ayakları, azı
cık soğuktan üşür, dizleri 
buz gibi olur. Etin toksinleri 
bir taraftan da damarlardaki 
tansiyonu arttırır. 

Bunun da çok defa böb-
reklere dokunduğunu bilirsi
niz. Ondan dolayı eı:erin ve 
ayakların -hele biraz ilerle
miş yaşta- çok üşümesi id
rarı tahlil ettirmek, albümin 
bulunup bulunmadığıaı anla
mak lüzumuna l>ir işaret sa
yılmahdtr. 

Bu söylediğim sebebler
den ileri gelen çok üşümeye 
karşı yapılacak şöyler: 

ilkin et yemelerini azalta· 
rak onun verdiği toksinler
den kanı kurtarmak: 

Sonra, spor yapmak müm
kün olamasa bile, yatak oda
sıoda on dakika kadar olsun, 
jimnastik yaparak kanı daha 
ziyade faaliyetle döndürmek; 

En sonra da sahaları ılık 
suyla başhyarak ve gittikçe 

cektim. Orada bana bazı j 
şeyler görünecek, fakat kork
mıyara k sabahı edecektim. 
İşte görünen o şeyler bana 
birer hediye verecek ve bun
larla ben de zengin ve bah
tiyar olacaktım. 

Topuna birden: 
- Kabul ! Dedim. 

*** 
Saat on iki. Hazırlığım 

tam. Elime o gün tekrar 
tecrübe ettiğim barabellum 
tabancamı alarak kapıdan 
çıktım. Bulanık bir hava 
vardı. Seyrek yıldızlar ve ay 
sanki eriyerek bu hafif ııığı 
meydana getirmişti. Ne kadar 
acayib bir kisve içindeyim, 
diyordum. insan nekadar 
ceıur ve itikadıız oluraı 

bir sür'atle rahat rahat tar
lalar arasındaki bir caddeden 
geçerken sağ taraftan ansı
zın iki atın üzerine doğru 

gelmekte olduğunu görmtiı 
ve tehlikeden kaçınmak için 
otomobilidi daha ziyade ağır
Jatınca; birdenbire ön taraf-
tan peyda olan bir üçüncll 
at otomobile ıiddetli bir çifte 
atarak arabayı durdurmuı. 
Bu arada yetişen diğer iki 
at ta adamcağızın vurduklan 
şiddetli tekmelerle kafasını 
parça parça etmiılerdir. 

Atlar bilihare yakaJanmıı 
fakat kendilerinde gayri ta· 
bii bir hal görünmemiştir. 

SiyıJsİ bir viski 
meselesi 

Habeşliler bir taraftan ln
giliz taraftarı oldukları ve 

diger taraftan da kendi icki
leriuin tadı viskiye az buçuk 
benzediği için fevkallide çok 
viski içiyorlarmış. 

ltalyanlar bu viski istihli· 
kini azaltmak, Habeı para
larının logiltereye akmasına 
mani olmak, ltalyan ıarabı· 

nm viskinin yerini tutması 

için bir kanun çıkaracaklar
mış. 

Mareşal Grazyani her git
tiği yerde (şarap içiniz) di
ye propaganda yapıy;ormuf. 

olsun böyle pazarlıklı itler
den garib bir heyecan 
duyuyor. işte ben de değir
mene doğru attığım heı 
adımda biraz daha sinirlen· 
diğimi hissediyordum. 

Kasabanın son evlerin· de 
geçtikten sonra, değirmenin 
çarpık ve müteharrik gölgesi 
göründü. Harab kanadlar 
inliyen bir gıcırtı ile dönüyor, 
muhitin sessizliği içinde 
bedduaya benzer miz'aç 
akisler yapıyordu. 

Sebebini burada tayin ede
mediğim bit2hisle, kahkaha 
ile güldüm ve: 

- Cin pi"esi( \içil( dekor 
11ahikatea mükemmel ! ~Diye 
düşündüm. 

Artık tamımile ·yıklaımıı-

1' 1 iaci Kbu 

DUMADlt 
NELER 

OLUYORt 
Mükemmel insan olnu\k. 

için. dokuz şart 
r:, ir Frauız mecaaUlll 
L:J bqıila iyi terbi1• :.: 

mllt olduklarını ıhter 
isteyen İ•••lann fU mesr 
yeti haiz olmalan icap etti· 
ğini yazmaktaClır: 

1 - Kibir sayılmıya~ak 
vakşr, 2 - ifrata varaaıP· 
cak nezaket, 3 - c~t 
ıayılmıyacak itimad, 4. ~ 
Gösteriı uyılmıyacak i~• 
5 - ltimatsııhk ıayılm.,.· 
cak ihtiyat. 6 - Miib~~ 
neı'e, 7 - MalüDat firufl
sayılmıyacak tallail, 8 ..-

ki• Başkasını ldlçiiltmedea ıe 
vet, 9 - Şuh meırep ıl· 
rünmeden kendiaiDİ ıe•dif• 
mek .. 

Çek erkekleri karıla
rı odan şikayetçi 

r.:2 ekoslovakyanın Or•o:~ 
~ şehrinde iıkence çek• 

ce çeken kocalar kuHlb: 
isminde garib bir teıek~e" 
vardır. Geçen gün kulil~ 
rinin ilçüncü yıl ClanDID 
merasimle kutlulayan k~ · 
menıubları haftada bir -~:Ji 
toplanarak yapb}djn ,_... 

içtimalarda evlilik tiayatıll .. 
talibaizliklerini ve ka~ 
dan çektikleri iıkencel•" 
birbirlerine anlatmakta idalF 
ler. Kuliibiin reiıi bir ,.,, .. 

teciye verditi bey•••~ 
kuliiblerini Amerikahlan ~ 
lit için yapmadıklarım d 

her evli erkelin ba~~ 
gelmesi mulltemel bir ~ 
hldiseler dolayiıile blJle bit 
teıekküliin behemehal •ıs;; 
bulunduğunu söylemitı .,, :.,:a.; .. 
burada yaptıiızım giıli ı~ .. 
malarda her birimiı karıl•: 
rımızdan çektiğimi& ifkeoıl 
leri, eziyetleri anlabrıı. .~'!J 
da bunların aebcb ... ~ 
ditünürliz. Meıeli : B~ 
karısına karı• ıa~ 
g6ıtermiı . . tabakkümll al~ 
girmiı ise erkeklik hakl•1 
geri alm1k için ah .. ca 
tedbirleri kararlaıbr•,._• ,. 
Demiıtir. 

Bu kuliibte isa bulu~ 
• İ,llİJI 

evlilerden biç bir•• 
" iıkence çeken " kocahkt•

0 

6 ... 
bili kurtulmadıklan 1 • 1, 
nüne getirilirae bu itin öY 
gizli miizakerelar ve ısat"; 
)arla halledilecek iılerd• 
olmadığı anlaııhr. ,,,,,,,,,., 

tım. Değirmenin yu••11~ 
cam11z pençereleri, oyuhlllo• 
gözler gibi derin derin ~ bİ" 
yordu. Kapııı yoktu. IOID 
lir belki köylüler alıp ıötlt" 
miişlerdi. bl" 

Tam girecetim 11rad• d~ 
caklarıma bir ıey ıtırlbl td· 
Kaıa beynime bllcam e ... 
Zaten aıabım bozalmaı ~ 
lerim gerilmiıti. Btıyllk: ~;.. 
ıetli bir korku buhran ıÇI 
idim. Gayri ihtiyari eli•~: 
bancama götilrdilm •• eacw,.-
rıma s&rlinea cuım 

sonra tekrar itacakt.rı'°.jZ 
araıında dolaımıya ha~ 

- Eyvah!.. l 
Diye ha1kıncaktım1 F;t_ı 

ya dayarlaru ',diy,e ı 

ıtlç zabtetclim. ,\. 
(Arkalı YlfT 



yav:e esans• 
udra ve kremlerini tercih ediniz 

Y ~ni şişelerini çok beğenecek çok 
beğendireceksin iz .. 

• FBRI 
• ila eczanesı 

Hükum~t sırası 

ıç,ı ı.ER BIL1ft 
N~'enizi, hayatınızın zel'kini. sı~hatıruzın 

dijvıf surette koruamasım temin edecek ancak 

l, Kabadayı rakılandır. 
\tliil Baharat Deoosa 

• s az •••••••«1 ıwı .,,._.. ... ~-~_...,. 

HUSEYIN QYIN 
Zarif, temiz, ucuz mobilye evi 

" ............ ,. ...... 1 
Yemek ve yatak odalan fevkalıdt 

Muhtelif .llçl lzerlaefaiparitier bW ... 
Şekercllenle aaslDara 26 

~!?!'5'?!!5Ula5ili'!R!!U~~~~~--· ... ~ ............ lilıll • .__ 

m 
BıRıNCı Si IF 

Dahili hastalıklar mükhıalSl:Rr 
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: Yazılı yokla-
malar 

Kültür Bakanlığından ge
en bir emire ~göre bayram 
nünasebetile bir hafta tatH 
,dilen mektebler önümüzdeki 
>azartesi günü açılacak ve 

Madridin dörte biri yandı 
halk aclık icinde ' , 

t terslere başlanacaktır. Lise-
1 erle öğretmen okulunda 
'razıh ilk yoklamalar, mek-
1 ebler açılınca yapılacaktır. 

Londra 10 (Radyo) - ispanyadaki hadiseler etrafında tetkikat yapmıya giden lngiliz 

1 

Yaralamak 

heyetini raporu, Madridin bugünkü vaziyetini bütün çıplaklığı1ile göstermektedir. Bu' rapora 
göre, bu ayın ilk haftasında, Madridin dörtte biri tamamen tahrib edilmiş bulunuyordu. 
Şehirde kömür ve gıda maddeleri fıkdanı günden güne artıyor. Halk günde bir defa ye
mek yiyebiliyor. Hastalıklar sür'atla intişar ve sirayet etmektedir. Sefalet çok büyüktür. 

Rakorda; devletlerin, bir an evvel müdahale ve tavassutu zaruri görülmektedir. 

Alsancakta yangın sahasın· 
Mustafa oğlu Halil ve 

.ahim sar hoşlukla Dursun 
ığlu lsmaili yaraladıklarından 
~,akalanmışlardır. 

§ Çorkkapı'da Basmahane 
ıtasyonunda Mustafa oğlu 
~iya, sarhoşluk yüzünden 
~emsiddin oğlu Hilmiyi bı
;akla sol elinin parmağmdan 
rataladığından tutulmuştur. 

ı öğretmenler 
Fa ydah Geziler 

Yaptılar 
lzmir öğretmenlerinden ka

l abalık bir grub bayram mü
ııasebetile Bergama ve Efes 

1 ilarabelerine giderek tetkik
erde bulunmuşlardır. Bu tet 

1 kikler çok faydalı ve alakalı 
olmuştur. 

Bergamaya giden öğret· 
enler arasında talebeler de 

,rardı. Akrepol ve Eskülas-
onla Müz•! gezilmiştir. 

1 • 

ı ıcaret odası 
1 

katibi 
Ticaret odası umumi katibi 

Mehmed Ali, bir kaç güne 
•adar Ankaraya gidecek ve 
•e Ticaret odalarının durum
~rı hakkında Iklisad Veka
leti ile temasta bulunacaktır. 

l>oJise hakaret 

Asiler halkı radyo ile isyana 
davet ediyorlar 

Toledo 18 (Radyo) - Asiler Madrid yakininde bir rad
yo istasyonu kurmuşlardır. Buradan Madrid ~halisi Franko 
kuvvetlerinin ilerleyişinden habe dar edilmekte ve isyana 
davet edilmektedirler. 

ihtilalcilerin attı~ı gülle bir 
Amerika 2emisini yaraladı 
Paris 18 (Radyo) - ihtilalcilerin (Espana) kruvazörü, 

Gizon şehrine üç gülle atmış ise de bunlardan biri. Ameri
ka harp gemilerinden birinin güvertesine düşmüştür. Kruva· 
zör bunun üzerine ateşi kesmiş ve kaçmıştır. 

-----------------0000~---------------

Trocki Meksikoya mı gidel·ek? 
Meksiko, 18 (A.A) - Dahiliye nazırı Troçkiye hertürlü 

siyasi faaliyetten ietinap etmek şartiyle Meksika'da otura
bileceğini resmen bildirmiştir. _ .... 
Kudüste Arablar gene ayak

lanmak üzeredir 
Londra 18 (A.A) - Daily Telgraf gazetesiain Mudüsten 

haber aldığına göre Arab ihtilalcileri lngiliz tetkik kemis
yonunun hareketi gÜnü yahut Nebi Musa bayramı günü ye
niden mücadeleye başlamak niyetindedirler. 

Filistind~ki silah kaçakçılığı teşkilatın balen Ikak'a iltica 
etmiş olan Arab lideri Fezi bey idare etmektedir. 
•oo 

Yunan 
komünistleri 

Valimiz 

1 Karşıyakada Soğuyu tram- - Baş tarafı 1 incide -
f~Y caddesinde Tahir oğlu akşam Larisaya giderek Ti· 

-Baştarafı birincide
Hükiimet, lzmirin iktisadi 

vaziyetini yükselmek azmin· 
dedir. Valimizin beyanatına 
göre şehrimizde yeniden orta r.ıebmed sarhoş olduğu hal: salyada cumartesi günü bü-

ae yaka!anmış ve bundan tün su inşaatının küşad res-
muğber olıırak pol!se de ha· minde hazır bulukacaklardır. 
karet etmiştir. Atina 18 (Radyo) -Yuna· 

Abdullah 
nistandaki komünistler, hü· 
kfımeti devirmek için geniş 

mikyasta bir komplo hazır· Kandemir lamışlardı, Hükumet bunu 
Adi" V k ı · h vaktinde haber aldığından 

ıye e a etınce şe ri- komünistlerin bütün tertihatı 
miz müddeiumu:ni muavinli· 

akim kalmış ve bütün vesaik 
ğine tayin edilmiş olen K o- iJe beraber komünist lideri-
zan müddeiumumisi Abdullah lerinin hepsi tevkif edilmiştir. 
Kandemir İzmire gelerek Elde edilen vesaik, yakın-
[eni vazifesine başlamıştır. da gazetelerle neşredilecek· 

~orsa komiseri .t.ir. ____ , __ _ 

Borsa komiseri Şevki, An
'kara' dan dönmüş, vazifesine 
aılamıştır. 

:Türkiye- Hol
landa 

Hollanda'nın, hususi takas 
muamelelerinde ithalatın ib: 
racattan evel yapılmasına 

müsaade ettiği Türkofis mer
\kezinden şehrimiz şubesine 

bildirilmiştir. 
Bunun için ithal edilecek 

mal bedelinin tamamının ve· 
ya ayni kıymette bir başka 
teminat mektubunun T. C. 

erkez Bankasına yatıralma-
lizımgelmektedir. 

İstanbulun 
deliler diyarı 

Yazan; 7 
Yakında ( Halkuı Sesi ) 

nde bu başlık altında kud
retli bir kalemle, çok derin
liklere varabilmiş keskin bir 
nazarın ibda ettiği çok ente
resan bir reporta j intişar 

edecektir. 
Bu delileri söyleten yazıda 

akıllılar için alınacak ne ka • 
dar ibret ve intibah verici 
dersler bulunduğu bu çok 
meraklı yeni tefrikamız okun
duğu zaman teslimi itiraf 
olunacaktır. 

mektepler açılacak, fuara 
daha ziyade ehemmiyet veri
cek, lzmir vılayetine mahsus 
sıtma mücadele teşkilatı vü· 
cuda getirilecektir. Kordon 
tray işi normal yürüme yo
lundadır. Tayyare istasyonu 
Cumaovası istasyonu yanında 
kuralacakhr. İlkbahara doğru 
tayyarP. seferlerine başlana

caktır. Bayraklıya ve Turana 
ilk fırsatta vapur işletilmesi 
dı! düşünülmektedir. 

-·~ 

Ne şekilde uyu
malı imişiz? 
Alman doktorlarından mü

tehassıs bir grup uyku hak
kında yaptıkları birçok tet
kiklerden sonra bugünkü in
sanların uyumak biimedikleri 
neticesine varmışlardır. 

Bu Alman doktorlarının 
fikirlerine göre uyku devam· 
lı olmamalı ve iki saatten 
fazla sürmemeli imiş. Bunun 
için her altı saatte iki saat 
uyumak laıım olduğunu ve 
bu suretle insanın kendisini 
daha iyi hissedeceğini iddia 
etmekte imişler. 

Bir infilak 150 
kişi öldü 

Kalküta 19 (Radyo) - A· 
sansör civarında :bir infilak 
olmuş 150 kişi ölmüştür. _ ..... _.. ... -~....--

Sancak 
meselesi 

-Baştarafı 1 incide

lstanbul, 18 - Sancakta 
Tilrk unsurunun gösterdiği 

birlik, Sancaktaki unsurları 
birbiri aleyhine tahrik etmek
tedir. 

Yapılan hareketler arasın· 
da Arapların teslihi birinci 
derecede gelmektedir. Araplar 
açıktan açığa silahlanmakta· 
dır. Musadağındaki ermeni· 
ler de silahlanmaktadır. 

Kasabalarda Türk halkının 
milli varlıklarını unutturmak 
içi~ tedbirler alınmaktadır. 
Mekteplarde Türkçe yerine 
Arapça okutmak faaliyeti 
ilerletilmiştir. Türklerin elin
deki · emlak Halepli Arap ve 
Hıristiyanların eline geçmek
tedir. 

Suriyenin hiçbir mıntaka
sında tatbik edilmiyen ka-
nunlar Türk halkını tazyik 
için yalnız bu unsura tatbik 
edilmektedir. 

Köylü borçlara sokulmak 
için ağar vergilere çarktırıl· 

makta ve tazyikle bu vergi
lerin tahsiline çalışılmaktadır. 

Milletler cemiyeti müşahit
lerinin Sancağa gönderilmesi 
haberi mandater memurlar 
ve Vatan il er arasında iyi 
tesir ya pmamış•ır. Müşahit
leri yapacağı tedkiklerde ilk 
nazarlarına çarpacak nokta, 
Türklerin gördüğü tazyik ile 
mekteblerinin kapatılmış ol
ması olacaktır. 

---.ı'iJ••---

Celal Bayar 
- Baştarafı 1 incide -

Celal Bayar, 936 yıhoın 
ilk on ayında geçen yıldan 

10 milyon lira fazla ihracat 
yaptığımızı, ihracatı mura
kabe kanununun şimdiden 

piyasada iyi tesirler yaptığını 
ilave etmiştır. 

Vekilin uzun konferansı, 
iktisadi vaziyetimizin daima 
iyiye doğru ilerlediğini veciz 
bir şekilde anlatmış ve ala
kadar muhitlerde büyük bir 
ferahlık doğurmuştur. 

19 1 iaci Kiti• 

DÜNYA POLITIKA$1: 

İNGİLİZ BUHRANI 
Bir 2önül meselesi bütün dün
yada nasıl alaka uyan~ırdı 
1 ngiliz kralı Sekizinci Edvard'ın tacından ve tahtında~ 

feragati ile neticelenen buhran, bütün siyasi hidiselefl 
ikincı plina atan bir ehemmiyet aldı. Gerçi buhran Ingilte· 
renin dahili meselesinden ibarettir. Fakat lngiltere gibi 
dünya muvazenesinde en büyük ağırlığı ifade eden bir 
devletin iç işi daima birinci derecede ehemmiyeti haiz bit 
milletler arası meselesi halini almaktan kurtulmaz." • 

8 abasının ölümü ile bu yılın başında krallığa geçea •r 
kızinci Edvardın Madam Simpson namında iki defa 

mahkemedeu tallik kararı almış Amerikalı bir kadın ilo e~· 
lenmek istediğini başvekile bildirmesiyledir ki buhran batlı• 
yor. Kadioın kraliçe o)mıyacağmı bizzat sekizinci Edvard ela 
takdir ettikten bu izdivacın mahsulü olacak çocukların ver•· 
set haklarından mahrum edilmeleri hakkında impartorluk 
parlamentoları tarafından bir kanun yapılıp yapilmıyacai' 
Baldvinden sormuş. lngiliz başvekili de bu meseleyi tetkik 
edeceğini söyliyerek ayrılmış ve bir müddet sonra da buauo 
mümkün olmıyacağıni bildirmiş. Bu vaziyette sekizinci Ed
vard iki şıktan birini tercih karşısında kalmıştır: 

1 - Taht ve tacından feragat ederek Madam SimptoD 
ile evlenmek. 

2 - Kralhğı muhafaza ederek madamdan vazçekmek. 

U•• çüncü şıkkı yani, taht ve tacını muhafaza ederek 
ve evladlarını veraset hakktndan mahrum etmek içi• 

kanun yapılmasında ısrar etseydi ne olurdu ? işte Iogilil 
kanunu eşasisinin inceliği bu noktadadır. 

K abioe derhal istifa eder ve kral da bu kanunu parli· 
mentodan geçirecek bir Başvekil aramak mecburiye'" 

tinde kalırdı. Fakat kral işi bu raddeye götürmemiı biriDd 
şıkkı tercih ederek tacından ve tahtından feragat etmiıtir· 

S ekizinci Edvard lngilterede çok sevilmiş bir hükümdar; 
dı. Ve birkaç ay evvel memleketimize yaptığı ıeyab• 

esnasında memleketimizde de büyük sempati uyandırmıttl· 
Bunun içindir ki tahtından çekilmesi teessürle karıılaoallf .. 
t r. lngiliz milletinin sabır metanet ve cesaretle karııladıf! 
bu hadise İngiliz demokrasisi için de bir imtihan veıiletl 
olmuştur. logilterenin bu derece büyük ve ıümullü bir bob'" 
ranı sarsıntı~u geçirmesi lngiliz devlet Siıtaminin ıağlaJDh• 
ğını ve lnğHiz milletinin siyasi olğnnluğunu bir defa daf• 
daha tebaruz ettirmiştir. Muhterem sekizinci Edvarda galiD'" 
ce; bu telakkiye göre talisiz veya talili, fakat her bald• 
sevim hükümdar da bfr kadın için dünyanın en muhteıelll 
tahtını feda etmek ve şimdiye :kadar erkeğin kadın içİD 
yaptığı fedakarlıkların rekorunu kırmıştır. 

ooooooooooocooooooooooooooooooooooc-

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

lzmirde bir ekmek sıkıntısı başlar. 
Halk fırınların önünde ekmek bekler. Lokantalardan ek• 

mek tedarik etmiye başlar. Bu hakikatın sebebi tabJDİ• 
edilir. 

- Şöyle olmuş ta böyle olmuş, ekmek yapılamamııl.. Nr" 
ticesine varılır. incir çekirdeğini doldurmaz ıebeblerle bal
kın ekmeksiz kalmasına asla müsaade edilmemelidir. 

Bayram günlerinde de lkiçeşmelikte, Karataşta, Keçeci
lerde ekmek bulunmadı. 

Ekmek orta sınıf biihasa fakir balkın en bellibaşı gıdaıı• 
dır. Halkın bir gün bile ekmeksiz kalmasına lkat'iyyen 1118'" 
saade edilmemelidir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Babaların hatası 
YAZAN: EROL TEKlr-1 

Babaların hatası dünün bir ı getirerek şımartırlar. itte 
eseri olduğu kadar bugü- "Babaların Hatası .. " tahlil 
nün de zevkle okunacak ve terbiye çağlarındaki çO'" 

terbiyevi, içtimai bir mezuu· çoklara bilmeyerek veril•• 
dur. Çocuklarımızdan bazıla- yanlış bir terbiyenin oalat 
rının düşkün bir seviyede üzerinde ne gibi fena teıir"' 
buhınması kendi yaşayış şart- ler husule getirdiğini ve c~~ 
larına tabi olduğu kadar miyetin sırtından geçinen b lı 
babaların da bir günahı bir rer parazit olduğunu ÇO 
hatasıdır. güzel anlatacaktır. 

Çocuk babaların en aziz Fakat şurasını da söyli,C'" 
varlığıdır. Onları yetiştirmek lim ki genç arkadaşlarıaııJ'" 
ve bu güzel yurda faydalı dan Erol Tekin'in yazdıi' 
bir unsur olarak bayata bı- bu eser içtimai ve terbiJ•• 
rakmak için ellerinden gelen vi olduğu kadar, ze~kle, 11!1~ 
hiç bir şeyi esirgemedikleri rakla, heyecanla okunaca lı 
gibi yapılması doğru olma- ve insanı içten içe titretec• 
yan arzularını da yerlerine bir mevzudur. 
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