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KISA VE AÇIK 

Alman İktisat Nazırının 
yahatı Hakkında 

'Sofyada 3000 kişi 
Se- • 

evkif edildi Maca kabinesi 
iyasetinde 

kral naibinin 
toplandı 

Bir çok Avrupa gazeteleri Alman ıktisat nazıra doktor 
F1.1nk 'un Türkiye ye yıptığı ziyaret dolıyısiyle makaleler yaz· 
mağa •e bunun iktisadi sabada olduğu kıd1r siyasi mue· 
lelerde de eyi tesirler ve akisler birakacağını tebarüz ettir· 
mektedirleı. 

Bu ziyarete fızla ehemmiyet veren gneteler arasında 
Fransız matbuatı • Almanların her yaptığı işi yıkından ta · 
kip etmek hevesi ve arzusu ile - en ileriye gitmektedir. 

• 

Franıııluın bu alikala• ını gıyt t tabii bulanlardanız, yal· 
nız bir ıey tef.dr ederlerken buı:ıun hakikat~ hale uygun 
olmasına çok dikkat etmeleri lazımdır. Meseli bir Franuz 
gazetesının ''Almanlar bu ziyaret v~ ltşebbüsleri ile logil· 
terenin Türkiyede temin ettiği avantajları anlamak ve ö 'ç· 
mek arzusuna düşmüşlerdir.,, Mealinde neşriyatta bulun
ması gösteriyor ki: Fransız matbuatı içinde yeni l ürkiyenin 
Do gibi şartlarla, dıha doğru!u başka 'arını ava oh jlar temin 
etmeden öace kendi yurtları ıçin avantaj ve faydalar elde 
etmeden işler görmemeğe karar veren rica) olduğunu bil· 
miyenler de varmış ... 

SOFYADA BULGAR MiLLİ TİYATRO BiNASI 

Ooun için böyle düşünen gazeteci ve iktisatçılara hatırlata
lım ki Yeni Türkiye ile iş gö:ebi!mek için her şeyden ev
vel Yeni Türldyeden avantajlar koparmadan önce Yeni 
Tü kiye ye nasıl daha elveıişli avantajlar temin etmeliyiz ki 
bizi tercih etsin ... 

işte bugün, bugüa kü Türkiyede ancık bu şartlarla iş 
görmek mümkündür ... 

SIRRI SANLI 

Eden ve Çorçil hakkında Al
man gazeteleri ne yazıyorlar 

nazarı Eden ile mümtaz dev· 
Jet adamlarından Mister Çor
çiJin büyük bir ekseriyet ile 
tekrar intilıap cdil ....... ..,lı.lcı :uı 
kaydetmekte ve bu husuıh 
logiliz efkarı umumiyesinin 
kat'ı bir karara bulunduğunu 
bildirmektedir. Bu haberi 
tt-fsir eden Alman gazdeleri 
Hitlerin iki logihz rical ve 
diplomata vudiği nota yer· 
den göğe kadar lıakh bu · 
lunduğunu şiddetli lir lisanla 
iddia eta:ekte ve bu vaıi· 
yetin tahakkuku takdiı inde 
umumi bir harbı beklemek 
y•nlış bir şey olm i yacağıoı 

yazmaktadırlar. --
Macar Nazıı-

B. EDEN Iarı Romada 
Paris (Radyo)-Paris Soir Roma, . 4 (Radyo) - Ma-

gazetuinin son çıkan ııüs · car hariciye nazırı Kont Dö 
haaında Londra muhabirioia Kınyınıa kabine şefi Kont 
bir yaıuını neşretmektedir. Saki öğleden sonra Romaya 

Muhabir yazısınd'l pek ya- gelmiştir. Bay Mussolini ve 

kında logilterede yapılacak Ciyano. ile b ir mülakatta 
intibabatta eski haariciye buluoaca\.tır. 

Sofya, 15 {Radyo) - Bul · 
gar nazı Jar meclisi <Ü ı öğ

leden sonra Başvel. il Köse 
lvanofun tiyasetiı:.ıd~ toplan· 
mış ve tevkıf edilrnlc:r hak· 
kında mühim kararlar ittihaz 

İnv.iliz 
Politikası 
Değişmelidir 
• 

INGILIZ HAVA NAZIRI 
BAY WOOD 

Lon dra, (Rad}o) - (Sun· 
day Time!) gazetesi yazdığı 
bir makalede Edenin ve rsl i 
logiliz bahriye nazirının bet· 
binliğinia yerinde olmadığını 
ve Çemberlaynan gösterdiği 

yolu takip ederken lngilte· 
renin bütün müdafaa ve bil
hassa hava kuvvetlerini ale· 
lacele ikmal ederek yeni bir 
siyaset takip etmesini ve 
Türkiye ittifakına büyük bir 
ehemmiyet vermesi lüzumubu 
tavsiye etmektedir. 

~~~~~~~~~~~~~--~~----~~~~~~~~~ 

ISTER GUL iSTER AGLA 
Azılı bir kadının 

kılıbıkların 
Son Poatadaa alanmıştır: 

gazetedeki hava~isi 
uykusunu kaçırır'!!? 

bile 

1 t b ld z~ynep adında azıh bir kadın Çemberli taşta eski sevgilisi Refikle karısına 
s an u a k . - . . hk k 

hücum ederek refiği yaralamış ve karısına da güzel bir so~a ~e. tı~ ıç~n ~· ~~-~ye sev 
edılmişti. Suçlu kadın hakime ifade verdiği bir sırada rakıbesını bıraz ılerıde goruac~ ge· 
ne kendini kaybederek üzerine atılmış ve zavallı bayanı ayakları altına almış ve bogazını 

aıkmağa başlamıştır. _ 
Yetişen polisler Refiğin bayanını zorl.ı kurtarmışlar. Fakat kadıncagızın eli yüzü kan 

içinde kalmış ve bayılmııtır. 
Bu havadisi kahvede bağıra bığlra okuyan bir zı.tın bize anlattığına göre : Yanında 

gözleri yanıklarından fırlaya:ı ve kendisini heyecan Te telaş içinde dinliyen arkadışı ken· 

diıine dönerek: 
_ Gördün mü azizim, demiş, işte ben buaue1 için kanm~ın ürktüğüınü her va kıt. söyler, 

d Hani. •eytan kulag· ına kur•un bizimki de bu soydandır. Allah hemen benı sakla-
ururum. y Y • 'k· · d · 

ıın .. Bu sözleri duyan arkadaşımız kahkahayı basmıştır. Bız de bu hı ayeyı uyunca epıy-
ce güldük. Sen ey okuyucum: 

iSTER A 

edilmiştir. 

Sofya 14 (A.A) - Dün 
S ofyada yJlan unurni araş-

tırmalarda üç bin kişi tevkif 
t'dilmiş, fakat bunların iki 

bini bilahue serbet bırak;ı . 
mıştır. D ğer bin kişi vila-

Jdlere sü•ğün edil·. ccktir. 
Bunların araunda sol cenaba 

mensup altı meb'usla eski 
Makedonya komitesi erka
nından birçok kişi vardır. ---... ·· 
lfŞükrü Kaya~ · -. 

Ista 

Ankara, 
Dahiliye 
Kaya bu 
gitmiştir. 

- ---
ulda 

14 ( Hu11usi ) -
Vekili B. Şükrü 
akşam 1 tanbula 

•• 
Nafia 
Vekilimiz 

# 
~~...._;.__..'-"-'--~·- .J 

lstanbul (Hususi) - Nafia 
Vekilimiz bay Ali Çetioka a 
E ziocan hattının açılına tö · 
reninde bulunduktan sonra 
bu ayın yirmisine doğru 

dogu vilayetlerine seyabata 

Budapeşte 14 (Radyo) -
Başvekil lmredi bu akşam 
geç v•kit kral Naibi amiral 
Horti tarafından kabu, edil
mtş ve uıuo müddet konuş
tuktan soura kabineyi fevk· 
a 1ade toplantıya davet et· 
miştir. 

Halk, yollarda nümayişle· 
re başlamış ve: 

- Hepsini istiyoruz ! 
Diyerek hayk11mışlardır. 
Macaristan dt vlerden • ce· 

le cevap bt!klediği ni bi ldir
·miştir. 

Alakadar muhafil Macar 
askerlerinin S lovak toprak· 
larında toplanmış olduklarını 
bildirmişlerdir. 

Pıağ 15 (Radyo) - "M.ı· 
car d . legasyonu tarafıodan 

Slovaklara verilen plaoda 
Slovakyanın Macaristana 
11268 kilometre kara arazi 
ve 1 milyon 120 bin nüfus 
terketmesi isteniyordu. Ayoi 

KRAL NAiBi HORTI 
lana gö re Karpatlı Rusya 
Macaristana 1982 kilometre 
kara arazi ve 218 bin nüfu'J 
ter kedec kti. Bu şartlar ka-
bul t'dilstydi 670 bin Maca
rın M ılcaristana iadesi için 
ayoi zamanda Slav ırkına 
mensup 650 bin ı hali de 
M acaristana ilhak edilmiş 

olacaktı. 

Rozveltin Beyanatı 
Londra 14 (Radyo) Ame- · 

rika cumhur reisi Bay Roz· 
velt gazetecilere şu beya
natta buluomnşlardır : 

Bir sene ezvelki beyoelmi· 
le) vaziyet ve bunu takiben 
~eçea ay ba diseleri netice· 
sıoae prOJ ~ Katı şeKlını bul· 
muştur. Milli müdafa hakkın
daki bu tetkik bu m~dafa

anıo siyasi cepbesioden zi
yade teknik bakımdan me· 
selenin inkişafına aittir. 

Uınumiyetle harp malze· 
mesi ve bilbaua tayyareler 
seri halinde yapılacak ve 
hava teçhizatının standarJi
zasyoou meselesi başlıca bir 
müzakere mevzuu olaca tır. 

Vaşiogtoa 14 (Radyo) A· 

B. RUZVtLT 

meıika cumhur reisi Rozvelt 

ikinci kaoqoun üçüncüde mü
him bir beyanname neşre· 

decek ve Amerikanın yeai 
bir silahlanma p :oğramı tan· 
zim eltiğ ni bildirecektir. 

Dük Dökent Parise Gitti 

Paris 14 (Radyo) Dük Dökent, otomob:I se. _:; isini 
ziyaret için bu gün Loodradan buraya geldi. 
Wlm::ı:ilBll .... ll:Wll .... •aar..::ım:ı1 1Z11m::!ff=:'!IWRm:I ............... ._. .. .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
• - .... --------

Sözden işe Geçilmesini 
Bekliyoruz 

Yeni belediye azalarımızın birçok güzel projelHi vardır. 
Bazı arkadaşları dinledik bize şunlara müjdelediler: 

iş başına steçelim, elimizden geldiği kadar yurd işlerine 
sarılacağız. Önce bu memleketteki ihtikarın önünü ·alıca· 
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l • DÜNYADA 
zmır NELER 

Kahvelerini 
OOLAŞI YORUM ... 

Gönül ~mre 

- 24 -

'Ben, tek başıma 6 düşman 
neferini süngüden 2eçirdim 
Güzelyalı 

irindeyim .. 
kahvelerinden birisi hiç olmazsa bir iki 

Hava, çok güzel.. Deniz 
urgun, elimdeki gazeteyi 
arııtuap dururken, yanım

ıki orta yaşh bir adam 
>rdu: 

düşmanı gebertiyordu.. Ge 
bertiyordu amma, bizden çok 
kalabahk ofan düşman as
kerleri, bir neferimize onu 
birden çullanıyordu. 

Netekim, benim de üzeri-
- Gazetelerdo ne 

c çok? 
var, me altı düşma ı yüklenme-

Konuşmaya yol açar diye 
erhal cevap verdim: 

- Bizi alakalandırao bir 
eyler yok .. 
Çabucak ahbap olduk, 

nladım ki, yanımda oturan 
ıert yakışıklı adam, birçok 
ıuharebelerdeo arda kalmış 
ir malul gazidir. Bir aralık 
edim ki: 
- Girdiğiniz muharebe· 

nin en heyecanlısı ve en 
c blikelisi hangisi oldu? 

Hiç düşünmeden cevap 
erdi: 

- Tabii istiklal mubare· 
ıeıi.. 

Ve ilave etti: 

- Biz, istiklil harbinde 
·anımızı dişimize takmış, çar
>ıftyorduk. 

Gene böyle bir gündü. . " . 
ıer tutmuı, bütün gayretini 
ıarcıyor ve .ber ne bahasına 
>lursa olsun yerinden kımıl
lamak istemiyordu. 

Zabitimiz, süngü hücu 
oundan baıka bir çare ol
nadığını ıöyleyinc~, hep ba
~ırdık: 0 bazmz!,, Bizim bu 
ıtılganlığımızı her vakıt ot-

. . ? 
sın mı ..• 

İnanmazsın bey, kolumun 
nasıl işlediğini bilmiyordum. 
Bu işte allahın da yardımı 
olacak ki, sağa sola sa vur
duğum süngüler hiç boşa 
gitmi..<or, muhakkak birisini 
deviriyordu, aradan yarım 
saat kadar biı zaman geç
medi ki, karşımda tek bir 
adamın kaldığını gördüm. 

Kollarımda takat kalma
mıştı, kolay değil beyim hem 
kendimi koruyordum, hemde 
düşman neferlerini gebert
meğe çalışıyordum. 

Yaeaş yavaş tüfeğin elimde 
ağırlaştığını ve kollarımın 

dermanınzlandığını hissedi
yordum. 

Aksi gibi karşımda bulu
nan nefer, iri yari ve süngü 

k'!ll~l!_f!la~~~. a~.l!Jll!~ :~~a 
retle üzerine çull•ndım .. Ve 
süogümü sağ koluna yapış
tırdım. 

Fakat köpoğlu sıçramasile 
aüngüyü göğsüme saplaması 
bir oldu, can acııile atıldım, 
ikimizde yere yuvarlandık. 

(Arkası var) 

luğu gibi aıkışhyan zabit Harp korkusu 
:mir verdi: 

[Süogü tak!.] Son ay içinde . Avrupada 
Kısa bir takırtıdan sonra, harp çıkmu ı ihtimaline l ar-

üngülerimizi düşmanın bağ- şı Ingilterede bir çok müda-
ıaa saplanmağa baz1rlan- faa tedbiı leri alınmıştı. Bu 
aıştı, yavaş yavaş ilerimiz· tedbirltr esr annda\ıi tecıü-
leki tümseğin önünde to- b lere şimdi lngıliz askerle· 
>arlanmağa başladık, rah- rinin taşıdığı üniformanın 
netli zabitimizde yanabaşı- harp etmeğe yarayışlı olma-
oızda idi, baz1rlık biter bit- dığını öğretmiştir Şimdiki 
ııez keskin bir ses, aslanlar askeıi kıyafetler şak ve mo-
·ibi haykırdı: dern görülmekt~ olup, bir 

"Hücum!" çok yeni ve modern teşbiza-
Eh bizi bir göreydin kar- tı üzeıinde bulunduracak as· 

leşim .. "Allah .. Allah!., ses- kerler üçer, dörder palaska 
eri gökleri çınlatıyordu, düş kayışını da omuz, bel ve di-
:ıan, beklemediği bu hücum· ğu yerleıden gtçirmek mtc-
lan şaşard ı, sarsılır gibi oldu. buıiy~tiode katacaklardı,. Bu 
0

akat çok geçmeden dayan- itibarla Ingiliz askerlerinin 

OLUYOR? 
Tayyare Hücumu ~ta

nevraıar1nın Kur- l 
dukları Yuva j 

Sutamptonda bir gece tay· 
yare hücumlarına karşı ko · 1 
rvnma manevrası yapıldı;;i'ı 

sıralarda delikanlının biri bi · 
risine çarpmış özür dilemek 
üzere başını kaldırmış bunun 
bir genç kız olduğunu gör
müş ve hemen dönerek: 

- Mrdemki bu şekilde ta
nış• ık o h•lcJ.e maoevray. be
raber seyredelim demiş genç 
kızda kabul etmiş. 

Bu hadise sık sık buluş
malarına veıiJe olmuş , gene 
bir gece kol kola gezerler· 
ken birden bire ışıklar sön -
müş delikanlıda fırsat bu fu · 
sat diyerek genç kıza ev
lenmek teklifinde bulunmuş· 
tur. Şimdi iki seYgili düğün 
bazırlıkl11ına başlamışlardır. 

*** 
AJmanyada Yahud Ic

rin Pc1saport1arı 
İstirdat Ediliyor 

Almanyada yaşamakta olan 
bürün Alman Y. hudilerinin 
pasaportları ayın dokuzuncu 
gününden itibaren iptal edil· 
miştir. Yahudiler pasaport
larını on beş gün içinde bu· 
lundukları şehirlerin polis ida 
resine vermek mecburiyetin· 
dedirler. 

Buna mukabil kendilerine 
birer hüviyet varakası veri-

--- ·•• • ____ .,..,. GIVUI• UJI 

Yabudi Almanyadan çakmak 
istediği takdirde kendisine 
ancak geri gelmemek taah
hüdü mukabilinde yeni bir 
pasaport ver!lecektir. 

* ,,. ..,. 

lngilterede Halk Tara
fından Terkcdilen 

· Bir Köy 
İngilterede hin seneden· 

beri bulunan ve içinde pos
tahaae, düLkan, otobüs 11a
mıoa hiç bir şey ola:ıyan bir 
köyün son ferdide oradan 
uzakla~ mış ve köy kendi ha -
tine bırakılmıştır. Köyde to
pu topu ooiki ev vardır. 

~·-
~am gazete

lerine 
Yalan haberler hak
kında ihtar yapıldı 
Adana (Hususi) - Suı iye 

istihbarat reisi Kolonel Bone 
Şam gazetecilerini nezdine 
davet ederek kendilerine 
bazı ı'htarda bulunmuÇ.tur ıağa başladı. kıyafetleri zamana uygun bir "' · 

Bizimkiler saldmyor, her şekle ~onacaktır. Kolonel Bone Suriye gaze
telerinin son günlerde ve 

*************:~****~***:i::A)tJC bilhassa Hatay devleti bak-

Dr. Funk'un An 
kara Ziyareti 

"Ag. Ee. et Fin.,, gazete· 
sinden : 

Alman iktisat Nazırı Dr. 
Funk rtfakatinde refikası ve 

Ahlak ve 
muaşeret ad 

H. Türkekul kızı ve birçok müşahitler ol· 
1 

Öğrencilerime öğütlerim 11 
duğu halde bugün buraya ....:~=:::.::.:.:.:=....:!~:.:.:..=---------------: 

gelmiş ve ayni akşam ken· Umumi Yerlerdeki ·rakdim · 
disine büyük bir resmi kabul 

hazırlamakta olan Ankaraya Münasebatın Devamına 
hareket etmiştir. 

Dı. Funk Ankarada Tür- Vesile Olamaz 
kiye iktisat V ckilinin misafiri 1 k 
olarak kalacaktır. Ddğrudan Tadim · edilecek kimse için ı falin veya filan zat om~ 
doğruya Türkiye Almanya arzu veya likaydi sezilecek kafi değildir, ancak şu •e 
arasındaki ticari münasebet- olursa hemen vız geçmek şu evsafta bulunmak lazım-
l~rin in~işıfının teminine ça- çok uyğun olur. Böyle kim- dır. _ . 
hşacak olan Dr. Funk An- sefere karşı çok defa kadın- Tesadufe:ı bır yerdeı ta~-
karada bütün kayretini bu lar pek nazik ioe davran- dim edilmekle bir ~atan e~ıne 
yaz Loadrada Türkiye • la· makla beraber, el vermemek ·şifeben veya tabrıren · çagı· 
giltere erasmdaki kredi an- ve pek kısa gö üştükten rılmadıkca- ulç orta: ~eme~ 
laşmalarının akdi esasında sonra baş eğerek ayrılmak kalkıp g.itmek çok çırkın bır 
lngilterenin Türkiyed~ temin 1 suı et ile isteksiz bulunduk- barekettır. 
ettiği iktisadi avantaıları kar- larını insanın suratına çar- Genç Kızların ·rak-
mak için kullanacağı tahmia par g bi anlattıkları göıül- dimi ~1eselesi 
edilmektedir. müştür. 

Beş sene için-
de 55,000 
tane ev! 

İçYeç' te yeni bir istatistik 
tutula uştur. Bu istatistiğe 

göre, Stokholm şehrinioin 
halkı, beş sene zarfında, 
hafta tatillerinde içinde ou
racak ahşap evler için şehir 
civarında 12,500 arsa paylaş· 
mışlardır. Şimdiye kadar bu 
küçük evlerden 55000 tane 
yapılmışhr., 

İstatistik, bundan başka, 
bir yaz mevsimi içinde lsveç 
sahillerinde yüz bin motör 
ve yelkenlinin işlediğini de 

Tebessüm 
Kraliçesi 

Güzel vücut ve tebessü· 
mile meşhur olan Amerikalı 

artist ve dansöz F ey Marb, 
müthiş bir otomobil :merak
lısıdır. Son süratle süı düğü 
otomobilin bir kaza yapması 
ihtimaline karşı yüzünü beş 
yüz bin lliraya, el ve ayakla-
1101 da bir buçuk milyon li
raya sigoı h ettirmiştir. 

Amerikadaki 
Altınlar 

Amerikaya bütün ~dünya· 
dan altın akını devam [edi
yor. 1938 yıh içinde 498 
milyoı1 dolar Amerikaya gir
miştir. 29 ağustosta umum 
ihtiyat altını miktarı 13 mil
yar doları bulmuştur. Sovyet
ler, hariç olduğu halde !bü
tün yer yüzündeki milli baa
kalarlD kasalarında 10.9 mil
yar dolarlık altın vard1r. 

Bu itibarla, mevcut altın· 
ların yüzde elli beşi Ameri
kadadır. Bu kadar çok altın 
şimdiye kadar hiç bir zaman 
Amerikaya yığılaıamışh. 

Böyle bir hal ile karşılaşı
lirsa i!k tesadüf de karşıdan 
bafıf bir baş eğerek geçmeli 
ve yavaş, yavaş kendini unut 

turmağa bakml\lıdır. Umumi 
yerlerde, genel toplantılarda 

ve şefkat pazarlarında iş bir
liği yapmak ve bu gibi vesi· 
lelerle tanışmış olmak kafi 

değildir. Bu suretle tanış1n 

kimseler arzu gösterilme
dikce ve hususi surette evi
ne davet edilmedikce, ken
dilerini ziyaretten her halde 
çekinmek lazımdır. Aksi tak
dirde kabul edilmemek teh
likesi vard1r. Şurasını biç 
unutmamak lazımdır ki her
kes görüşeceği kimseleri seç 
wcıuc :n:rt>eSlllr. Du hare· 
ket, demokrasiye aykırı veya 
nezaketsizliğe hamledilemez. 

So5yetelere girebilmek için 

Y ışı ve mevkii ileride olan 
zıtlar genç kızlara takdim 
edilmez, genç kızlar böyle 
zatlara takdim olunur. 18 . 
Y aşıuı bitirip sosyetelere 
genç kızları, ana veya babası 
bu gibi zatlara takdim eder· 
Jer. G nç kı zlar, ihtiyar 'ba
van ve baylaran elini öpmesi 
~dedettir Ye terbiye icabıdır. 

Genç kızlar, ihtiyar zatlara 
takdim edilicken ellerini uzat 
makla beraber . hafif bir re· 
veraosta yapmaları icap eder. 

Bu AY1upa ye Amerikada 
gayet beğeı. ilmiş ve tatbik 
edBmekte bulunmuş bir usül
dür. Genç kızlara, geoç . 
erkeklerde icabmda takdim 
olunabilirler. Takdim esna
sıod• ve sonraları genç kız
ların elini öpmek katıyen 
caiz değildir. 

( Arkası var) -----------e:::a --- _______ ....,_, 

Alman iktisat Nazırı Ve 
Fransız Gazeteleri 

( Temps gazetesinden) An- ı ki tatbiki lazımgelen usuller 
karadan telgrafla bildirilmek- hakkında uzun bir müubaha-
tedir: Almanya iktisat nazı· sede bulunmuştur. 
Dr. Funk düokü perşembe Türkiyedeki yeni iktisadi 
günü Aokaraya mufasalat et· planın tatbik mevkiine vazı· 

nı mümkün kılmak huıasua· 
miş ve Başvekil C..:lal Bayar da uzun vadeli krediler ver-
Hariciye vekili T. R. Ar as 

ve İl.i .. t vekili Şakir Kese· 
birle Tü. :..iye - Almanya ara 

sındaki ticari münasebetleri 
inkişai ettirmek hususunda· 

Bir tek sarho
şu olmiyan 

şehir 

mek imkanını müzakere et
için birkaç hafta evvel An· 
karaya bir Alman sanayici-
leri grsbu geldiği hı ' ırlar· 
dadır. 

Dünyanın En 
Sağlam Irkı 
Nevyork tarihi ta "' i • 1u 

zesi direktörü Dr. 
logilterenin 25 bin nüfuslu Year, cenubi Amerikad yap 

Sitinburg şehrinde bir tek tığı bir ilmi tetkik seyyana-

sarhoş yoktur. Oa y.ldanbe- tinde Oıinsko nehri vadisin· 
ri bir tek kişinin bu şehirde 

de siyah derili yeni bir ırk 
sarhoş o'arak sokaklarda 

keşfetmiştir. dolaştığı, meyhanelerde skan-
dal yaptığı görülmemiştir. Bn ırka mensup olanlar 

Elhamra Telefon 
2573 

= kında yalan yanlış haberler 
)ıt neşretmekte: olduklannı, bu EE!:!!l--.•-s-- Geçen hafta bir sarhoşun dünyenın en bahtiyar insan-

sokaklarda düşe kalka do- landır. Çünkü şimdiye ka-

idaresince Milti Kütüpane Sineması 

)t asılsız haberlerin · neşrinden 
)t ictinap edilmesi lüzümüoün 
)f gazetecilere taavsiye eylemiş 
>t ve Türk, Fransız münaseba------

~1üjde ... ~1üjdc ... ~1üjJc >4 tını bozacak neşriyata asla 
Geçen sene şeker bayramında bütün lzmiri kabk .. hadan ~ müsaade edilaıiyectğioi bil· 
kırıp geçiren bizim mabut üç kahramanlar A RŞAK ~ dirmİş' ir. 

PALABIYIKYAN ve kumpınyası tarafından ~ ..__ •---

< 3 Ahbab çavuşlar eğleniyor,. Kiralık 
Türkçe sözlü kahkaha tufanı komedi şaheseri = Han ve Otel 

Seanslar: 3 - 5 - 7 - 9 da U .. Eski Mahkeme önünde 
j Fiatlar· 25-30·-40-50 Cumaıtesi talebe l de 15 K. )t Omer ağa hını ve oteli ica -

. \t ra verilecektir. içindeki kah-
3e!lt3'!XXX!lr!le~~~~~~~~~.vY..Y.Y•Y"ır~ - .,,.,.;.,,. "';; •• ,. •• , A ( 

Kiralık Otel 
Keçecilerde 76 Sa. Mani· 

sa ve Akhisar oteli kiraya 
verilecektir. İsteyenler içinde 
Bayan Dilbere müracaatları. 

4 15 

-~--Ege Kitap Evi 
Hisarönü No. 6 

Bilumum okul kitapları gel
miş ve sahşa başlanmışbr. 
Her aradığınız okul kitapla
rını bulauksınız. 

1 c: 

laştığı görülmüş ise de yapı- dar verem, kanser, kalp has· 
lan tahkikatta bunun bir tahğı gibi illetleri bilmiyor-
ecnebi olduğu anlaşılmıştır. larmış. 

•**~*~*~*~•:**~*~~**~~**~~~~ = Kültür Park Sineması ~ 
fC Kibar balkın sineması o)acıktır. = 
f( Ailevi ve içtimai fılimler gösterecektir. )t = Pıoğramlarının mükemmeliyetile temayüz edecektir. )fı 
+c istirahat için aranılan t .!kmil evsafı haiz olacakhr. )t 
~ Sizin için bir gezinti ve eğlence kaynağı olacakbr. ?t 
n Güzellik v~ zarafet abidesi olacaktır. w 

~ DiKKAT: Resmi küşada şimdiden haıtrlanınıı. = 
il+( Sinemamızın hedefi: Güzel film ve ucuz fiyattır. )t 
-~~~~~~~~~~•-~V~YY~Y.~Y~~~~ 
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-.....~---------------------------~-----------~--~-------_..:.--------...:..------------------------------------------------------='~ 
Garip bir büyü hadisesi 
Kocalarına Köp2k Eti Yediren Kadınlar 

Beigratta bütün erkekler telaşta 
Ru _günlerde Belgratt11 ga · 

~t tuhaf bir vıka olmuştur. 
•k~oın komik olmakla be· 

~~ber fac!a tanfıda vardtr. 
1
'l bir çok aile ocağının 

••adetini kaçırmışh. 
Yakanın kahramanı Belg· 

~atta fakir bir marango2un 
ltısı Aniça Zavişiçtir. 

k Aniça diğer iki arkıdaşile 
k 0cılarını eve bağlımak içia 
I 0 rkunç bir ilaç kıeşfdmiş· onu tu l' lli etmeğe çalışıyor· 
'•dir. lar. Fakat onların' içletioide 
d l<ocalar1nı kıskanan 3 ka- bir kurt kemiriyor, kendi sa· 
f IQ onları ber hangi bir ve. adt tini kendi aşklarını t h · 
•••ılıktan korumak için şey- l k ye düşn.üş görüyorlardı. 
tıııc:a bir çare bulaışlırdır. H~psi kıskançlık hisleri için· 
l<ıakançltktan ve hurafepe. de bulunuyoı l.udı. 

:e•tliktea kör bir belde bu- An=çaoıo ~· oc sn 1e n şika · 
uııan i=u kadınlar k\lcaları- ytt ett'ği günden sonra bay· 

111 Yeni doğmuş ve gözleri ti bir zaman geçmişti . 
•çılınamıı bir köpek yavrusu Bu r. unla beraber, bu ka-
~~dirmişlerdir. Kadınlar bu dıolardan birisi Tranka ar-
op,k yavrularını bir tepsi· kadışl ı ıının der I! iııdeo bir 

Ye koyup diri diri çişirmiş, tü lü unuş;,mıyoı d ·, 
•oora havanda toz haline ae- Hatırasıuda geçmiş m~s'ut 
t' . 6 
. •tıp kocalarının yemeklerine günleri caolantyor. Kacasıoa 
~tikleri çay ve kahvelere varacağı buoua arifesinde 
oyınuşlardır. bir kocakarı L ulağına bir 

il Şimdiye kadar kim bilir bir şeyler fısıldamıştı, evet 
dgratta kaç köpek yavru· evet, şimdi iyi hatırlıyordu. 

•u kaybolmuş kim bilir kaç O ihtiyar kadın, şunları söy-
iatlcek bu tuhaf lezzetli kah. lemişti: 
\ttleri İçn i,tir. - Sen hiç korkma kız m! 

Bu trajikomik vaka bir Kocan başka bir kadına 
tesadüf es.ı:ri o!-:rak meyda· aşık olursa, bunun bir çaresi 
:• çıkmasaydı, kim bilir da· vardır: "Yeni doğmuş, henüz 

a kaç bedbaht koca bu gözleri açılmımıs bir köpek 
köpek tozunu yutacaktı!. yavrusu alırsın, onu tepsiye 

Belgradın tenha bir ma· koyar iyice pişirirsin . Pışir· 
hallesinde oturan bu üç ka· dikten soura onu kurutup 
dırı birbirile pek iyi geçini- bir toz haline getirirsin. 

Yor, dostça y~ş·yord ·" Bir· Bu tozdan kocana kırk 
bitile her g=in buluşuyor, cuma kırk dda verirsin Gö 
dertleşiyorlardı. Komşuluk- receksin, ondan sonra peşin · 
ları ekseriyetle kocaları ve den nuıl bir köpek yavrusu 
Obların muhtemel dostları gibi koşacald,, 
İdi. \ niça Znişiç ~bir gün işte bunları hatırladıktan· 
•rlcadaşlarına dert yanarak: ıonra, Traıka ayni günde 

- Çok bedbahtım, diyor. evine arkadaşlarını davet 
l\oc:am son zamanlardı ben· etmişti. Bu görüşme kısa ve 
den soğumuş .. gibi geliyor mabtemdi. Karar veriL iş 
~~na, bııka ... bir kadın sev bulunuyordu. Tesadüfen ev· 
ibiş olmasın 1&kıo!. Ne ya - sahibinin köpeği de gebeydi. 
Pacağım .. Şaşırdım kaldıoı ! O günden son·a l u üç 

Arkadaştarının dı rdi den kadın ev sahibinin köpl'ğine 
tnüteeair olan diğer kadınlar : kendi çocuklarından ziyade 
~OOooooooooaoooooooooo~~~~~oooooo~oooo~®~~oo 

Gözler Müsabakası 

bakmağ~ b;.şlamıştı Evlerine 
saat ve mh'ud bir hayat 
gt tirecek olao (!) bu köpe· 
ğin yav. ularıoıo dünyaya g t' ) 
mesini dö t gözl~ bekl iyor· 
lardı . 

Nihry "' t b J me , 'u~ gun · e 
gelmiştı! Ev sah binin ıl ti
tiyar köpeği dö t y.ıvru do· 
ğurmuştu Kadı ı la · saatl .j rca 
b J yavru!arı S• yrt t nişlerdi 

Traokanın t uıf ell i ği g;bi 
bir yavru . eç nek 12zımdı 

Çü . kü kad n n dediğine gö 
re köp k yavru9u.nun bem 
beyaz olması icap ı diyordu. 
T eudüft:n bu köpek } a vru 
)arından birid~ bem btyazdı. 
Kadınlar, bir iki gün soora 
hava iyice karardığı zaman 
buluşaıuşlard-. Aetık verdik
leri kararı yerine getirmek 
saatı gelmişti. 

Gece yarısı, herkes derin 
bir uykudayken, sessizce kö
peğin bulunduğu yere sokul· 
muşlar, o beyaz yavruyu çal · 
mışlardı. 

Aniça, masum köpek yav· 
rusunun hemen evine getir· 
miş, pişirmek için hazırlan -
mığa başlamıştı. 
D .ğer iki kad.n da fırını 

yakmışlardı. Nihayet zavallı 

yavruyu tepsiye koymuşlar, 

ve fırının karşısına geçip 
kahve içerek, sohbet ederek, 
köpeği diri diri pişirmişlerdi! 

Buluddukları binada ayni 
avlu üzerinde Katarioa is· 
minde başka bir kadın ya
şıyordu. Bu kadın ile iyi ge· 
çioirlerdi. O sabah Aoiça, 
Katarinaya gelmi~ti. Elinde 
bir bohça vardı. Bu bohça
yı gizlemeğe çalışıyo•du. 

Bohçada pişmiş, yanmış ~ ö 
kek yavrusu bulunuyordu. Da 
ha sonra Terazada gelmişti. 

Katarina hadiseyi bo gün 
şöyle anlatıyor: 

- Ya1ağımın ucunda bi
raz oturdular. Ben basta ya
tıyordum .~ 

Daha sonra Aniça yaptık
larını bana anlatmağa b.oş
ladı ve kimseye bahsetme· 
memi rica ~etmişti. 

Biraz sonra Tereza evim
den çıkmış ev sahibinin evı · 
ne gitmişti. 

Tereca ev sahibine: 
- Rica ederim, sizin ha· 

vanınızı biraz verir misiniz, 
tatlı yapacağız, Şt!ker döv
mek içın havanımız yok ! de
miştir. 

Ev sahibi kiracısını mem· 
mun etmek için hemen ha
vana verm:ş, o da havanla 
Katarinanın evine koşmuştu. 

- Ben de uzun müddet 
kaldılar, yani pişmiş köpek 
yavrusunun toz b Jine geti · 
rinceye kadar! Sonra bu to · 

aralarında paylaştılar. 

şunları da tenbih etmeği 
1 uoutınam ı şlardı: 

- Sakın kimseye bir şty 
söyleme! Söylt rseo, : seni öl 
dü r üıüı! 

Nedt n soora Katarioa iyi· 
leşmiş , fokat günler geçmiş, 
gene ldmseye bir py söyle
memişti. 

F akil t, ekseriya olduğu 

gibi bu kad ınlar. o arkadaş 
1 

lığı da uzun sürmemiştir. Bir 
gün ev sah bi av~usuada ki
racıların şiddt tli bir kavga· 
sına şahit olmuştur. Kiracı 

kad olar bir birlerine girmi ş

ler. Kavganın en şiddetli 
zamanında ev sııh: oioio lrn
lağ na Katarinının haykudı· 
ğı şu ga ip kelimeler akset· 
mişti : 

- Du : kaltak, artık çok 
- Arkası 4 üncüde -

Ayı k;;andanl 
ne anlar 

Paris hayvanat bahçesı. -
de kend sine ekm · k ve il
mesioi bekliyen bir ayıya, 
tuhaflığı seven bir adam 
vİj olonsdi iJlıyo ·. 

Hayvan v:yolonseli evuıp 

çevirip bakıyor, sonra alıp 
onunla beraber havuza gidi
yor. Suda bu çalgı aleti ile 
güzel , ğlenceler icat eden 
ayı nihayet onun altını üs
tüne çıkarıyor. 

S. Ferid 
ESC Z A C 1 B A Ş 1 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 
Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depo: 

C u mhuriyet!~l IKişesi 
E ~ ıd .:ı 11hkt .n e öoüode 96 

numa ... d .. bf!r \ı.! r bay Recebin 
Cumhuriyet K i ıesi 25 od ter · 
H':>in h•r kAşidesinde bir çok 
vatandaşları zenginliğin saade· 
tine kavuşturduğu gibi 6 ncı 
keşide de "30060,, numara ile 
25000 \irayı bay SP.labeddin 
31436 nuınaı-a ile 15000 lirayı 

bay Süleyman ve Mehmede 
ve bi rçok ufak ıkramİy r 1 er 
vermekle müşterilerine karş • 

ugu ı lu h işe olduğunu isp t et 
miş olduğundan bundan böyle 
saadetine kavu~ınak iıtiyen vatandaşlara bu ugurlu Cum
huriyet Kişesinden birer devamlı bilet almala 101 tav.!iye 
ederiz. 

Üçüncü 
Dördüncü 

Lira 
so:oo 
12000 
12000 
l f OOO 
25000 
15000 

Numara 
24937 
21043 
15209 
29848 
30060 
31436 
31447 

Beşinci 

Bay Seyfi 
eay _Yeli 
Bay V, h~i 
Bay Ah 

" 
Altıncı Bay Selabedd n 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
10~0 

1000 
1000 

5060 
13436 
16436 
18136 
21060 
11390 
37606 ·-

Ü ro!og Opera tör 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

il 

il 

" 
il 

il 

" 
" 
" 
" 

Böbrek mesane prostat 
idrar yolu hastalıklarını te 
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler N\lmanzade No 5 

Peşin ve 
Tak~it ile 

En şık, ve en ucuz elbise· 
lerinizi Kavaflar çarşısında 

(35) No da 

l'ERZİ 

Kazım 
Şangüder'e 

yaptırınız. 

Birinci Sınıf Mutabassıs 

B. S 1leymarı ve Mehmet 
Berber Ş~vktt 
Bay manav Nuri 
Oıtaklar 

Berber Hüst-yio 
Patikci Hasan 
Celal 
Cako 
Kuodracı Kadri 

Aşçıbaşı Marka 
Makarnalar 

Selinik sergisinden birincilik 
madalyasını kazanmıştır ... ........................... 

ı O OK T o·a : ı . ı 

i Salih Sonad i 
· ı Cild, Saç ve zührevi basta- ı 

ı laklar mütehassısı ı 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
ı Her gün öğleden sonra ı 
ı Telefon: 3315 : .......................... 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ. HASTANESi 

Kulak, Buruf'l, Boğaz 
Mütehassısı muayenehane 2ci 

Beyler Numan zade 
sokak No 5 

Her gün öğleden sonra 
. _..,.__ ----
hpa'rtanın '"Gülsuları,~· O 
Has:ın ma,.ka çiçek su c. ~ ..... 
yu sakız, kına, salen ~ ~ ~ 

ndağacr, amb r kabuğu '"t &. D> 
---~--- ~ . =-
Dr. Demir Ali ~ ~ a· 

KAMÇIOüLU 

Cilt Tenasül hastalık hı· 
ra elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler So. 
No. : SS Telefon : 3479 

eBmaımE:-S -11E3!!1-=-r 

Dr. Fahri Işık 
lımir Memleket Hastanesi 

Rontken M\it e.n, ~•• ı 
RONTKE.N VE 

Elktrik tedavisi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

.. 
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m:DiEll31: 
(e)!II;l:l i ı@IDI 
Tıp Koneresi 
Yakında Ankarada açıla~ 

cak olan Tıp Kongresine şeh
rimizden elli üç doktor işti· 
rak edecektir. Şehrimiz mem 
leket hastanesi baş doktoru 
B. Hasan Yusuf, memleket 
hastanesi ile etibba odasını 
temsil edecektir. 

Rapor 
Hazırlanıyor 

Yeni şehir meclisi ikinci 
teşrinin birinci günü topla· 
nacaktır. Belediye reisi ya
pılacak işler için etraflı bir 
rapor hazırlıyor. 

Tayinler 
Tirenin maliye tahsilat ki· 

tibi B. Necati Bergama mu· 
hasebe katipliğine, Bergama 
katibi B. Muhiddin Menemfn 
katipliğine atanmışlardır. 

Biçare kimse
sizlikten öldü 

Evindeki ateşe kapanarak 
vücudunun birçok yerinden 
yanan kahramanlarda 62yaş· 
Jarında Yusuf oğlu Azman 
kimsesiz olduğundan hasta
hğını komşularına bildireme
miş ve hastahaneye kaldın· 
lamımıştır. Zavallı ihtiyar 
evvelki gün yaralarının kan
gıran olma11ndan odasında 
6lü bulunmuştur. 

Gidenler 
Manisa valisi Dr. Lütfü 

l-':.uJ•a '1uu ızmıre geımış ve 
akşama dönmüştür. Vilayet 
Jandarma komutanı B. Hu
lu.si Gür teftiş maksadile 
dün Tireye, Sinop meb'usu 
B. Hıkkı V eral ve ltalyan 
konsolosu Istanbula gitmiş
lerdir. 
• 
ikinci Karan· 

tina Ocağı 
ikinci Karantina C. H. P. 

Ocağın1n yılhk kougreai bu· 
gün akşam saat 21 de Ocak 
~inasında yapılacak ve top · 
lanhya bütün üyeler iştirak 
edecektir. · ........ ._ ....... . 

Deniz bank 
lstanbul 15 (Hususi)-De· 

nizbank; deniz emniyeti, deniz 
yolJarı ve limanlar namile üç ' 
müdürlüğe ayralacakhr. 

, fta l•ı• Seıl ) 

Karpatta isyan büyüdü 
Kanlı çarpışmalar devam ediyor örfi 

idare · ilan edildi 
Budapeşte 15 (Radyo) - Macar Karpat hududundan geleıı haberlere göre bu hudutta 

ehali ile Ç~k askeri arasında kanlı çarpışmalar tehlikeli bir şekil almışbr. Beregszasz şehri 
askeri bir ordugah şeklini almış ve bir fırkaya yakın asker gelmiş ve buralarda örfi ida
re de ilan edilmiştir. 

Buda peşte 15 (Radyo) - Karpat hududundaki şehirlerde ve köylerde isyan çok. bü · 
yümüştür. 

Parçalanan yalnız Çekoslovakya değil 
Patis (Radyo) - Figaro gazetesi son nüshasında; Çekosfovakyanın her gün bir parçası 

daha koparıldığını yazdıktan sonra diyor ki: 
Avrupada parçalanan yalnız Çekoslovakya yoktur. Bil'akis o rta Avrup.a haritasının bü5· 

bütün altüst ye.ni bir pilan hazırlanmaktadır. 
Diplomatlar bu yeni paylaşm1 meselesinde de gafil avlanmamak için gözlerini açmalı· 

dırlar. 

japonyada İki Subayımıza Diploma Verildi 
lstanbul, 14 (Hususi) - J .ııpon donanmasında staj gören binbaşı Bay Zeki ile yüzbaşı 

Şerif, Tokyoda Japon deniz erkanı harbiye reisi tarafıadan merasimle diploma verilmiştir. 

İtalya İle Ticret Anlaşması İmzalandı 
• 

Istanbul 5 ( Hususi ) - Türk İtalyan ticaret anlaşması bugün imn edilecektir. Bu 
haber İtalya ile iş yapan bütün taci ı !erimizi çok sevindirmiştir. 

Tunusta büyük bir radyo. istasyonu 
Paris 14 (Radyo) - Tunusta büyük bir r.dyo istasyonu inşa edilmiştir. htasyon; bugün, 

Tunus beyinin bir söyleviyle açılmıştır. 

Uşakta on dükkan yandı 
Uşak 15 (Hususi) - Dün gece saat dörtte iş, Ziraat ve Osmınlı bankalarile şehir parkı 

karşılarındaki dükkanlarda yangın çıkmış ve yangın sür'atle büyümüştür. Yangın güçlükle 
on dükkan yandıktan sonra söndürülmüştür. 

7.'. .... ,..,n mil.darı m'fbuldüı . 

Bir Türk bayanı Mısır hükümdarının çocu
ğuna sütnene oluyor 

lstaobul (Hususi) - Dost ve kardeş mısır hüku!Ddarıoın bir çocuğu bugünlerde dünyaya 
gelmesine intizar ediliyor. . 

Bu aziz yavru için Bursanın Görükle köyünde bulunan bayan "Fatma Gültekin,, Mısıra 
çağırılmışhr. Bu Türk anası doğacak yavruya süt nine tayin edilecektir. 

Tet hişçi Dimitro Filistinde Yakalandı 
Kudüs 14 (A.A) - Telavivden alın•n haberlere göre maruf Bulgar tethişçilerioden olan 

ve Filistine pasaportsuz girerek Bulgar hükumeti tarafından aranmakta bulunan Dimitro 
Bogoslıv dün Telavivde tevkif edilmiştir 

Kız kaçırma yüzünde~ bir cinayet 
Çal (Hususi) - Kazamıza bağlı denizler köyünden Öıner oğlu Mehmed ile Mustafa oğ· 

lu Hasanın evvelce bir kız kaçırma meselesinden dolayı araları açılmış ve her ikisi de 
yekdiğerine kin bağlamışlardır • 

Geçen pazartesi günü bu ikı kişi köy kenarında karşılaşmışlar ve bıçak bıçağa gel · 
mişlerdi. 

Öı:ner oğlu Mebmed daha çevik dı.vranarak bıçağını Hasanıa sol tarafına saplamış ve 
onu öldürmüştür. 

Kttil derhaı' firar etmiştir. Fakat jandarmalar hrafıodan yakalanarak adliyeye veril· 
miştir . 

~--------------~~~~--~~--~-H ...... ~-------------------------------
(Pazar günü Egepalis otelinin 

bütün eşyaları satılacaktır 
Bu müzayrdeyi behemehal kaçırmayınız 

16 ilktcşrin pazar gunil 1 vaJet, muhtelif birçok yemek 
sabah saat onda Birinci kor- iskemleleri, hasır kanape ta-
donda PaHport vapur iske· kımları mıvondan mamul 
le1i karşısında 11

Ege Palar,, iki ka~ılı kristal aynah do· 
o_teJinde me~cut fev~alide lap, gece lambaları, fngiliz 
luks ve nadıde mobılyalar mamulatından 15 adet kes· 
açık artırma suretiyle • sah. me bronz ikişer direkli ve 
lacaktır. k ı J •• • 

S t 1 k 1 d 
yarım aryo a ar, uzerının pa· 

a ı aca eşya ar arasın a k k · · 
kestane ağacından mamul mu yala ve yenı bar hal. 
mükemmel kristal aynalı bü· de ~ün. b.at~llniycleri, mütc.-
fe kare anabtarh yemek ma· addat cıbınhkl~r, ya~ak çar-
sası, moreken iki kaoape 4 şaflara, mubtehf şeliılde on · 
koltuk, camlı mavondan ma- beş adet kristal aynah do· 
mul modern yatak odası ta. faplar, tekrar muhtelif renk· 
kımlan, aynalı dolap, iki a- li karyolalar ve bir çok ko-
det maroken koltuk, masif modinolar, üzeri mermerli 
mazondan mamul aynalı tu· Amerikan bar, yeni bir hal· 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

ğıı. Halkımıza bu yıl ucuz kömür tedariki için ne fedakar· 
lık lazımsa teklif edeceğiz. Yaşamalarını temin için Reisi
mizin dikkati nazarını çekecrğiz. Memur ve işçilerle fakirle· 
rimizin ve bütün halkımızın müreffe yaşamaları için her 
türlü fedakarlıkları göze alacaktır. 

Biz bu himmetli vatandaşlara şimdiden derin takdir ve 
şükranlarımızı sunuyor ve kendilerini ·bir an evvel iş başın
da görmeği şiddetle arzu ediyoruz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
--------~--~----~~~--~--~ de Frigider buz dolabı iyi 

bir halde pa •a kasasr, büyük 
yıldızlı salon aynası ve altı
nın konsolu, do~uz Jamba:ı 
radyo konsollu ve gramofon
lu birçok pliklarıyle. muhte· 
lıf Ameı ikan istir aha koltuk
ları, çok kıymetli muhtelif 
yağlı boya tablolar, kadife 

kaph şezlong, orta masalara 
çiçeklik kof onalar, muhtelif 
boy ve ebatta 30 parça ka · 
dar U 1ak, lspa• ta, Gördes, 
Taban bahlare yol 'uk ve sec· 
cadeleri, ve saire birçok mo· 
bilyalar müzayede suretiyle 
satılacaktır. 

Fırsat arthrma salonu 
AZIZ ŞiNiK T. 2056 

ZENGiN OLMAK 
iSTERSENiZ Ta are Biletlerin· • 

15 Birinci Teırin 

Birkaç Hatıra 

İzmir İdadisi Ve Lisesi 
5- Yazan: Sırrı Sanlı 

İzmir İdadisinin resmini gazetede neşretn k h 
mesele hakkında o ."makale yazmaktan b terdi 

- Sana eaki gazeteci Ro· 
da gibi söz söylemeği rica 
edeceğim. 

- Öyle ise dinle : Bugün 
böyle bir şeyi yaı.mak Tfü k 
milletinin yarasına tuz büber 
ekmekten daha kötü ve fena 
tesir yapacak birşey olacak
tır. Size daha açık birşey 

söyliyebilir miyim ? 
- Söyledin ya benimle 

çok açık konuşabilirsin ve 
gene bilirsin ki bana söyle· 
diklerini Mösyo Steryadise 
jurnal verecek değilim. Esa
sen şimdiye kadar bana söy· 
lemiş olduklarını icap eden 
yerlere bildirmiş olsaydım, 

sen de bilirsin ki bugün bu· 
rada gazetecHik yapamazdım. 

- Burası doğru. Bu hu· 
susta sana söyliyeceğim söz 
şudur : Bugün bütün Türk 
gençliğini yetiştiren ve bütün 
lzmirlilerin idadisini Türkler· 
den alıp orasını Yunan adli· 
ye dairesini yapmak, öteden
ber~ Yun an gazetelerinin 
göklere çıkardığı Yunan 
adaletine hiçte reklam olmı
yacakhr. 

Mö!yo Roda bu sözüme 
acı bir teb~ssümle mukabele 

etmeRten başka söyliyecek 
birşey bulamamıştı. 

Biz ertesi gOn Sadayı Hık 
kın ilk sahifesine Izmir ida· 
disinin güzel bir resmini net· 
retmiş ve altına da şu keli
meleri yazmıştık : 

(Bütün lzmir ve nıül 
hakatının biricik iıin1 
ve irfan ocağı.) 

lzmir idadisinin reımini 
taşıyan bu ı:ushamız bütüa 
lzmirliler tarafındıtn alınanı 
ve saklanmıştı. Ertesi gün 
Roda beni çağırtmış ve hid
deUi bir çeh: e ile şu sözleri 
söylemiş ve şusuva'i • >rmuşlu: 

- Hani bir şey yazmıya · 
caktık? 

- Bir şey yazmadım. Ga· 
zeteme sadece mektebin 
resmini i<oydum. 

- Bunu, başkasına anlat, 
fak at bir eski gazeteciye 
değil... Bu kılişeyi gazetede 
bu suretle neşretmek, bu 
mesele hakkında on tane 
makale yar.maktan betterdir •• 
Bu işi kurnazca yaptın, fa
kat bu dolmayı yuttuğumu 

zannetme .. 
-Sonu yar1n-

•••• 
Garip bir büyü hadisesi 
Baştarafı 3 üncüde -

oldun, senin ne namusuz bir 
alçak olduğunu ben pekala 
bilirim. Hele kocama bir 
sorarsam, köp ekli kahve ho · 
şuna gidiyor mu acaba? 

Katarina bunları söyler 
söylemez, Aniça evine kaç· 
mışhr. Korkudan titriyor, 
sırrı meydana çıkmıştır. Ka· 
bahatinden kurtulmak için 
bütün suçunu komşu katari· 
nanın sırtına yüklemek isti· 
yor. 

Bir akşam ev sabibinin 

köpek yavrularına acımıı ki, 
hayvanları koruma cemiyeti· 
ne gitmiş, bütün bu v•kayı 
anlatmıştır. 

Hayvanları koruma cemi· 
yeti bir masum köpeğe karşı 
yapılan bu "camiyane diıi 
diri pişirme hadisesi,, nden 
pek müteessir olmuş, hemen 
harekete geçmiştir. 

Hayvanları koruma cemi· 
yetinin ilb işi polise müraca
at etmek ve bu köpek ka
tillerinin cezalandmlmasını is 

evine gitmiş; 
söylemiştir: 

temek olmuştu, Bunun üze-
ona şunlara rine zabıta sıkı bir tahkikat 

- Kaybolan köpek yav · 
rusuL u hiz pişirdik. evet bu· 
nu iti ~ f ediyorum. Fak at 
bütün bu oları Katarina bul· 
muş, bize oğretmişti. Bunla· 
rı hep onun tavsiyesi üzeri· 
yapmıştık. Kocım bu reza· 
Jetten haberdar olmamalı .. 
Haber arırsa öldürür beni! 
Beni evinden kovar, ben na 
muslu masum bir kaduıım. 

Ev sahibi hayret etmiş gün 
lerce düşünmüş taşınmışh. 

Bütün bu kepazeliğin haki
kat olduğuna bir türlü inan· 
mak istemiyordu. Kendi ken · 
dine: 

- Havanımı geri verdik· 
ten sonra karam da içinde 
şeker dövmüştü. Bana da 
köpek tozu yedirdiler! Rezil
ler! 

Bununla beraber günün bi • 
rinde avlusuna polisler gel· 
meseydi, o bu vak'anın bir 
şaka olduğuna inanacak ka · 
dar saf ve namuslu bir adım 
dı ve bütün bu çirkin vaka 
belki unutulup gidecekti. 
Zıvallı kocalannı silkip, her 
halde karılarına daha fazla 
inanacaklardı. 

Fakat birisi bunu duymuş 
ve kocalardan ziyade masuııı 

yapmış ve bu acayip büyü 
vakasına iştirak eden kadın· 
)arı tevkif etmiştir. 

Kadınlar kendilerini bildik-
leri kadar müdaf..ıa etmek· 
tedi.ler. F .. kat Katarina111n 
ifad~si ool.uı ağu bir itham 
altı n da bu'undurmaktadı". 

Katarina ıf adesinde şua· 

ları da söylemiştir: 
- Günün birinde bu ka

dınların iki siyah köpek yav
rusunu .ı.ıuda yıkadıkt11·ını 
görmüştüm. Köpekleri yıka· 
dıkları bu suyu ve np l< 
tozunu ıonra kocal 
yedirmişlerdir ! ·. 

Şimdi Belgradıo bütun bir 
mahallesi telaş içindedir. 
Erkekler şimdiye kadar kim· 
bilir neler yediklerini düşü· 
nerek tiksiniyor, mideleri 
altüst oluyor. Kadınlar da 
erkeklerinin karşısında daha 
fazla titriyor. · ._ .... 
Emel Kişesi 
Emelinize nail olmak ister· 

seniz T. H . K. Piyango 
bıletlerinizi Eınel kişesinden 

ahnız. 
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