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KISA VE AÇIK Vi aye u Top-

Bir halk hü ômet·ne Ha 
' 

t)antı ar a 
yaraşan da budu ••. 

. Celal Bayar hükumetinin ikra!Bt faizlerinin indirileceği, 
ır halk bankasının ve halk sandıklarının kurulacağı bak· 
ndaki haberi tefsir eden dünkü baş yazı:nızı okuyan ta· 

r urm yo 
Vilayet umum meclisi dün 

Vali B Fazlı Güleç'in baş · 
kanlığı altında toplanmı , 
dördüncü devre içtimalar ına 
başlamıştır. 

ıdık tacirlerimizden biri bize ..dedi ki: 
''- Evvela halkın en çok acı ve ızhrab verici bir yara· 

11la eıı şifalı bir merhem demek olan bu kararı veren bılk 
\ikiimetimize ve sonra bunun ehemmiyetini yani küçük es
afıo kredi ile beş on lira bulmak hususunda uğradığı sa
ısız, akla fikre sığmıyan zorlukları meydana attığı için 
lialkın Sesi) ne teşekkür etmeği bir borç biliyoruz. 

Hakikaten yüzde dokuz denen nizami faizin komisyonu 
~c sairesi ve sonra küçük bir vade ile alınan ve bu paranın 
.. denmesi için şuna buna baş vurarak yine beş on lira te· 
dariki hususunda göze alınan fedAkirlıkların ağırlığı bir 
kere bilinse ve bugün beş on kuruş k zanmak için nasıl 
didinmek ve çarpışmak lazım geldiği tam manası ile takdir 
tdiJse kırk sene tüccarlık etmiş bazı vatandaşların kırk lira 
tnaa~h bir iş bulsam da bu ahşve:iş fırtınasından kurtulsam 
diye feryat etmelerinin ııe demek olduğu da anlaşılacaktır. 

Halk hükumetimiz halkımıza nefes aldırmak, piyasaları, 
Çarşıları, ahşverişleri can~andırmak istiyorsa -ki bunu iste· 
diğini bu yeni kararından anlıyoruz- küçük sermayeli ta· 
tirlerin gittikçe küçük sermayesini de yemekle meşgul kü· 
çük esnafımızın kafasını kemiren zorluk kurdunun açtığı 
Yara için bulduğu bu şifalı merhemi mümkün olduğu kadar 
Çabık yapıp para yerine sürmesi gerektir. 

Büyük ticaret evlerinin ve devlete bfiyük varidat temin 
tttikleri için dil uzatamadığıınız monopoUarın kocaman ser· 
llıayeleri, müşterilerine yaptıkları bin bir türlü kolaylıklar 
,karşısında parasız, krediıiı. küçüklerin nasıl bocaladıklarını 
söylemeğe lüzum var mıdır?., 

Tacir arkadaşımızın hakikatı bütün çıplaklığı meydana 

• Si Habeş 

c 

d .. se G•tti 

tanda neşredilen kanun mu· 
cibince yerJilerin vcrmeğe 
mecbur tutuldukları ziraat 

Vali B. Fazlı Güleç; vila · 
yet iş 1eriain inkişafında, büt
çe mevzuata ve imkanları 
dahilinde çalıştığını bunun 
izahoame ve mutaleanamede 
görüleceğini; tahsilat işleri· 
nin bu ytl çok müsaid gitti
ğini söylemiş ve demiştir ki : 

Vilayet emvalinin tahsilatı 
bu sene geçen seneye nis
betle büyük fark arzetmiş-

----~l;!(irw,__ __ 

Eski Cumhur 
Reisinin 
Beyanatı 

tir. Altı aylık mukayesede, 
geçen yıldan 140 bin lira 
fazlalık görüldüğünü söyle· 
miş ve şu sözlerle meclisi 
açmıştır. Sizi, başımızdaki 
yanılmaz Büyük Şef Atatürk 
ve zimamdarlarımızı hurmetle 
selamlamağa davet ederken 
kanunun bana verdiği seli· 
biyetle meclisin açıldığını 
bildiririm., demişlerdir. 

Valimizin hitabesinden son· 
ra hafi olarak reis vekili 

seçimi yapılmış 29 reyle B. 
Sırrı (Foça) reis vekilliğine; 

B~Mehmet Al demir (Çeşme) 
ve Sami (Tire) de katipliklere 
seçilmişlerdir. 

çıkaran bu sözlerine biz de fazla bir kelime ilavesine lüzü.n 
görmeden bu kurtarıcı kararın bir an evvel tatbikat saba· 
sında tecellisini bir kere daha temenni ediyoruz. 

SIRRI SANLI 

eondra 17 (A.A) - Ha
beşistandaki ltalyan işgal 
ordusu son aylar içinde Ha· 
beş kuvvetlerinin mütemadi 
taarruzlarına karşı mücade· 
lede bulunmağa mecbur ol· 
maktadırlar. 

. mahsullerini almakta da çok 
zorluk çekiyorlar. 

Ruzname mucibince top· 
Jantı günleri salı ve cuma 
olarak tesbit edilmiş, encü· 
menlerin her gün öğleden 
sonra toplanarak işler üze· 

rinde çalışmaları muvafık Yeni Fuar Hazır) kları 

Dün akşam fuar komitesi 
belediye ve fuar komitesi 
rebi doktor bay Behçet Uz 
lln riyasetinde toplanarak 
1938 fuarına likadar eden 

Yeni bir çok işler hakkında 
konuşulmuştur. Geçen sene 
tlıemnunen ayrılan ekspozan· 

lar eski pavyonlarını kirala· 
tııakta istimal gösterdiklerin· 
den düoki topl ntıda bilbas· 
sa yeni fuar pilaoının esasları 
konuşulmuş ve faideli karar-.....__ 

-

lar alınmıştır. Avrupanın 

muhtelif şehirlerinden lzmir 
fuarı mümessilliği hakkında 
muhtelif teklifler alınmıştır. 

Fuarın açılmasına kadar 
Kültürparkta şehir stadyu· 
munun arkasında inhisarlar 
idaresi tarafından derhal bir 
atıcılık poligonu inşasına 
başlanacaktır. Bunun için 12 
bin liralık tahsisat verilmiş· 
tir. 

Poligon kapalı ve elli metre 
uzunluğnnda olacaktır. 

18TER GÜL ISTER AGLA 

Bundan başka ltalyanlar 
Habeşli saflara karşı şiddet 
kullanılmasına rağmen yerli 
işçi bulmakta büyük zorluk
larla karşılanmaktadırlar. 

Keza ltalyanlar Hd eşis-... 
Bav Asım geldi 

Ankaraya davet edilip bu 
kere avdet eden Cumhuriyet 
Müddeiumumimiz bay As·m 
Tuncay dün akşıw toplanan 
adliye encümenine riyaset 
etmiştir. 

Tre altın a 
parça a dı 

lstanbul 18 (Hususi)-Dün 
akşam Bakır köyde bir tı en 
kazası olmuş ve bir adam 
tren altında kalarak parça· 
lanmıştır. 

Serseri Yıldız n Doğurduğu Hey can 
Geçen günkü nüshamııda yazdığımız veçhile bazı serseri yıldızların yolları şa~mp dün· 

Yamızla boy ölçüşmeğe kalkışması cidden düşünülecek şeydir. Avrupa gazetelerı~de ok~
duğumuza nazaran bu ıefarde atlattığımız bu mühim hadise, iyice insanları endışeye diı· 
ŞÜrmüş, birçok dedi-kodular başköstermiştir. Bazıları, bu hadisenin vukuuna okadar inan· 
nuşlar ve bel bağlamışlar ki rasathanelerden tayin edilen günden birkaç gün önce malla· 

Crını nakde tahvil ederek varını yoğunu "Vurpatlasın ., diyerek barlarda delicesine yimiş· 
ler, içmişler, eğlenmişler! Bazılarıda o gün kiliselerde bulunalım diye çoluk çocuklarını 
toplamışlar, yanl rına da yiyeceelerini almışlar, daha şafak sökmeden kiliselerin kapılarını 
talmağa başlamışlar, papaslar bu hali görünce hem gülmüşler hem de bu. saf. v.e al~ahlık 
aileleri kabul etmişler. Bazı gelinler kaynana larını, bazı kaynanalar da gelınlerını bogmak 
İçin hazırlanmışlar, bari ölmeden evvel intikamımızı alalım demişler, hınız çeteleride top· 
lanti halinde kulaklarını dışarıya vermişler, en küçük bir harekette veya yapılacak heye· 

- Sonu 4 üncü Sahifede -

Londra 18 (Radyo)- Ha-

RAS KASSA 

beş imparatoriçesi yanında 
R as kas ı ile otuz Habeşli 
Nis yolile Kudüse hareket 
etmişlerdir. İmparatoriçe ra· 
hatsız olduğu için Kudüste 
3 ay k alacak ve eyileştikten 
sonra t ekrar Londraya dö· 
nccektir. 

a ek ar 
Ba ve' ·ıo du 

Paris 18.(Rad
yo) - Başvekil 
Bone istifa et· 
miştir. Reisicum· 

bur son vaziyet 
karşısında tek· 
rar kabir.enin 

__ _.,,_,,,.,,._ teşkiline Şotanı 

memur etmiş ve 
Şotan da Baı· 
vekaleti kabul 

ederek kabineyi teşkil ede· 
ceğini bildirmiştir. 

Nazırlarm "(' isimleri bugün 
bildiri) etek tir. 

Roma ( Radyo ) - Eski 
Amerika Cumhur Reisi Bay 
Hover vukubulan beyanatın· 
da Amerikanın hava, kara 
ve deniz kuvvetlerini Avru
pa iş ve itilaflarına değil, 
fakat Amerika topraklarının 
müdafaası için kullanılacağını 
söylemiştir. 

görülmüştür. 
••••• ... mum•••••••• 

Atatürk İstan
bula gidivor 
lstanbul 18 (Husosi)- Bü· 

yük şefimiz bu gün Ankara· 
dan lstanbula bereket ede· 
ceklerdir. Bütün halk sevinç 
ve neşe içinde büyük önderi 
beklemektedirler. 

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

e ed·yemiz ha as nı 
a mak istiyo a 

Bir zat anlattı: 
Belediyemiz, şehrin imar ve tezyini için sekiz milyon kü· 

sür bin liralık bir proje hazırlamakla meşgul olduğunu ge
çen gün lzmir gazetelerinin birinde okuduk, tabii ıevindik. 
Bu proje yakında toplanacak olan şehir meclisine sunulacak 
ve ruznameye alınması istenecekmiş bu da iyi.. Fakat bun· 
dan önce yapılması gerekli bulunan bir çok işler var, me· 
seli kömür halen daha inadında sebat ediyor, sekiz buçuk· 
tan aşağı indiği yok, sonra et fiyatları da. Büyük önderi· 
mizin işaret ettiği ve Başbakanımızın proğramına koyduğu 
ve bu iş için bir komisyon bile vucüde getirip hayatın ucuz· 
latılması için çareler arandığı bir anda belediyemizin halkı 
pek ziyade sevindireceği şüphesiz olan bu işlerle meşgul 
olmağa başlaması çok temenni edilecek ve bir faaliyet ola 

cakhr. 
Bir iki kelimecikle bu dileğimizin duyurulmasını öteden· 

beri halkın dertlerile yakından alakadar olan gazetenizin 
lütfünden bekleriz. Belediyemiz halkın duasını almak isti· 
yorsa şehrimizin imarı kadar pahalılıkla da mücadeleye 
ehemmiyet vermelidir . ., 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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&tumet buhranı.. başhğı al· rafından iltizam edilmişse de o arı as a oşe Harbi kazansınlar' Şu 1 beıavı at azamıdır. Bu muddet zar- b b 1 için sokak ortalarında ko~ 
tında neşredilen yazıda şöyle Nahu paşa iltün un ara fında çalışan insanların mut- d k k tı 
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d l · I l · "' " t d · ve ı' tı'fasını sıı bu kaynar kazanla 1• hsan anıtayım rm ve gerekse bedenen uğ- en ta yanın sıyası mumes· cesare e ememış 1 

• raşanların bu müddeti istira· sili ile onun gizli ajanlarının vermiştir. içine patates atıldığı takd 
Devlet ve haşmeliniz : 

11ye1inde korkum yoktur 
Sultanım, yalnız diişündüğüm 
ve anladığım vardır. 

sözleri söyledi: 

- Divanımızın kısa geç
mesi hemen Timurlenkle 
yapılacak harbın pilinına 

geçelim, kim ne söyliyecek· 
se düşüncesini ortaya atsın. 

hat halinde geçirmeleri şart· Mısır krala Faruk ile Nahas Liberal parti lideri Meh· de yavaş yavaş piscceği 
tır. Halbuki birçoklarımız ye- paşa arasındaki ihtilafı ger· med Mahmud Paşa kibinesi bir müddet sona çıkarıl 
meği 00 dakika içinde yiyip ginleştirmek için fazla mesai müfrit reaksiyoner elem!lnlar· soğutulunca katrandan 
hemen akabinde çahşmağa sarfetmiş olduklarını beyan dan teşekkül etmiştir. 1928 hafif bir koku bile hissedı - Ordu nasıl düşünüyor, 

komut;ınlarla konuştun mu ? başlıyoruz. Fikren çok meş- etmektedirler. ltalyan mat· senesinde başvekil olan Meh· meden temizlenip yinebil 
gul olanlarda esasen hazım buatı Nahas paşaya şiddetli mcd IMahmud paşa parla· ceğini iddia etmektedir ... - Komutanlarınız ve oğ· 

lunuz Şehzade lbrahimin 
edişteleri derindir. Hepimiz 
bir ayak divanının yapılma

sını uyğun bulunuyor. 

Ali paşa ileri atıldı : 

- Arkadaşlar, büyük ha· 
kan dedi, ben kulun şöyle 

vazifesi oldukça muhtel olur. hücumlarda bulundu. Gerçi mentoyu dağıtmakla şöhret Gene bu Fransııa go 
Fikri meşguliyet,, hele üzün- Nahaa daşanm tuttuğu cephe bulmuştur. bir kağıd yaprağıoa iyi 

düşünüyorum: Timurleok yüz 
binlerce baliğ olan ordusu 

tü, hırs, asabiyet, heyecan •• '10•• sarıhp asfalt kazanı içit 

korku gibi arızalar tezayüd Fagdalı Bilgiler : ı Moskovada atılan bir kuzu budu bir b 
Ayak divanı demek büyük 

bir harb meclisi demektir. ile büyük bir silindir gibi 
üzerimize geliyor, dünde arz 

ederse o zaman fiili hazım --....... .+ • •. çuk saat sona çıkarıldık! 
tamamen durur. Birçok mide Bir kadıniki kaf ah ço- lezzetine hiç halel gelmede 

O mecliste bütün vezirler, 
komutanlar ve hatta subay· 
lar ve askerlerde bulunur. 
Umumi münakaşa yapılar, 
hükümdarlar da bu divanda 

ettiğim gibi, bu adamın as· 
kerine nisbetle bizim aske-

ağ11ları, kay, gasyan gibi Vanilya çubuk- pişmiş ve yemeğe hazırıao 
araz görülür. Bedenen çah- cok duğurdu 

)arını D&Sı) mış olurmuş. Bu pişirme ll 

rimiz azdır. Kendisile ovada 
bir meydan savaşı kabul d

miyelim, dağlara, geçitlere 
koğuklara saklanalım, ilk 
hamlelerimizle onun ordusu · 
nu sarsalım, ondan sonra 
karşısına çıkalım. 

şanlara gelince hazım müd- Moskovada bir işçi kadın lü her ne kadar inanılıJJ• 
deti esnas nda kan deveranı k IJ 1 ? insan şeklinde bir ucube 
nın muntazam olması ve faz- U 80 ma l dogv urmuştur. Dişi cınsıne gibi görünürse de vaki 

doğrudnr. la adali faaliyet gösterilme· Evde yapılan bir tatlıya menıup bu ucubenin iki ka· at üstünde durur. Münakaşa 
lar kısa olur, adeta rey top· 
lanır, karar veriJir. 

1 
mesi lci.zımdır. Fazla adali çubuk galiode vanilya konu· fası ve dört eli varmiş. Şim· 
meşguliyet ve hare~ at yapıl· Jacığı zaman bütün çubuğu diye kadar tesadüf edilen Sa kın · Bir Kadın Lo 

*** 

Gene mi ayak divanı. 

- Kudretli sultanım, buna 
şiddetle lüzum vardır, zira 
Timurun ordusu kalabalıktır, 
onlarla düz ovada harbet· 
menin fikrimce doğru olamı· 
yacağı kanaatındayım. 

dıgı takdirde kan daha zi- tatlı içine atarak kaynat- bu şekildeki ücubeler yaşa· 
yade muhitte toplanır ve mak, sonra yıkayıp kurula- madıkları halde bu yeni 

kan ta Ga: sonunu 
()on1eviniz ! 

- Peki paşa, nasıl bar· 
bedelim? 

Ali paşa Beyazidin bu su· 
alini ıılayb bulmuştu, fakat 
hİS5İne bakim olmıya çalışa· 
rak şu cevabı verdi: 

- Dağlarda, geçidlerde 
çete harbı yapalım, baskın· 
Jar tertib edelim, Timurun 

• 
ordusunu şaşırtalım sonra 
umumi taarruza geçeriz. 

Bayzid biraz düşündü, 

Ali paşa söylerken bütün 
komutanlar göz, kulak kesil· 
miş ve başlarını tasvipkar 

bir surette sallıyorlardı. Ali 
paşanın pilinını takdir ve 

tasvip ediyorlardı. Yıldırım 
göz ucu ile bu hareketleri 
takip ediyordu. 

(Arkası var) 

---oo---
Otoınatik el Jıkanıa 
n1akinesi icad edildi 

Kolonya şimendifer istu
yonuna acele eden yolcula

rın eHerini yıkamaları için 
otomatik bir makine kon· 

sonra : muştur. Ellerini yıkatmak 
- Haydi bakalım şimdilik istiyenler deliğe 10 fennik 

merkezden uzaklaşır. Bu tak- dıktan sonra tekrar başka 

1 dirde de iş haum fiilinin zaman kullaomak eskiden 

t aleyhine neticelenir. takip edilen bir usuldü. Bir 
1 Ruhi vaziyete gelince ye- kaç defa kaynayıp kurula· 

mek esnasında ve yemekten nan vanilyanın kokusu ha· 
ı sonra mutlaka neş'e lazım- fifler ve nihayet hiç koku 
I dır. Sofrada tatlı tath ko· vermez olur. 

nuşmak ve şen, şatır hika· Bir Ç'1buktan fazla müddet 
yeler dinlemek, biraz muzik istifade etmek için çubuğu 
çaldırmak çok iyi gelir. uzunluğuna ortadan yarmalı, 

Bunların hazım üzerine iyi içindeki çekirdekleri ayıkla-
ve müsbet tesirinden mada dıktan sonra bir parmak 
umumi yorgunluğu gidermesi eninde parçalara taksim et· 
itibarile de ayrıca şayanı meli, cam kavanoz veya te· 
tavsiyedir. neke kutu içinde muhafaza 

••••••••mıcıı•••• •••• 
etmeli. 

Tatlı yapılırken vanilye Diinvada 
ı\levcud telsizistasyonu kokusunun az veya çok ol

ması için arzuya göre bun· 
Bundan bir sene evvel git de düşüncemi ve kararımı 

bildiririm.I atıp ellerini otomatik leğene bütün dünyada mevcud telsiz 
uzatınca hemen soğuk su, istasyonlarının sayısı 35 bin 

!ardan bir, iki, üç, hatta dört 
parça koyup kaynatmalı. Çu
buk yarıldığı için kokusunu 
kolayca varir. 

- Ferman efendimizin. 
arkasından sulu sabun, en olarak tesbit ediJmişti. Fakat :fi Paşa huzurdan çıktı. sonra dk sıcak su akmakta· son bir sene içinde bu mık-

rtesi gün Sadrazam ayak dır. Ellerin kurulanması sıcak darın iki misli arttığı iddia 
divanının yapılacağını bil-

hava cereyaniledir. Bütün olunmaktadır. Bu gidişle tel- Ku" çu" k sabun parça-dirdi ve ayak divanı yapıldı. 
bunlar bir dakikadan evvel sizin yakın bir atide fevkal· l J ? Bütün vezirler, komutanlar, arını ne yapma ı 
az bir müddette 51 saniyede f.de taammüm edeceği söy-

yeniçeriler ve asker bölükleri Her evde artık işe yara-
b olup bilmektedirler. lenmektedir. aşları toplandılar. Büyük bir --..~ mıyan küçük parça sabunlar 

meydanlık doldu. Yıldırım A 1 s 1 k Tunustakı· Ye- yardır. Bunları bulaşıkta, ya-
Bayzid hassa alayının orta~ Ce e 8 tı l hud çamaşır kaynatırken 
sın da karşıdan göründü. Atı - E nı· Ha" dı·seler kullanmak en doğru hareket· 
nın üzer?nde vakur bir eda tir. Bazı kimseler, bulaşık 
ile duruyordu. Etrattan yaşa On odalı ve üç haJ&sı , gü· Paris (Radyo) - Tunusta için yeşil zabun, kullanırlar, 
varol sesleri yükseliyordu, zel bir bahçesi ve çok hoş vuku bulan yeni ve müessif çamaşırı da kaynatmazlar. 
Tam kalabalığın ortasında bir manzarası olan bir ev hadiselerin müşevvikleri aran · O zaman bu artan parça-
yer aldı, iki tarafına kadıas· çok ucuz fiatle satılıktır. maktadır. [u f o .ı vak'alar farı kullanmak için buit bir 
kerler, vezirler, kumutanlar Karataşta Aras ve Tokay- da yabancı parmakların da usul vardır. 
elJerini bağhyarak durdular. dın sokaklarına nazır (2) bulunduğu zannolunmaktadır. Sabun parçalarını küçük 

Baş vezir Ali. paşa, kısa numaralı olan bu evi görmek ı •••••••• .... ••• .. •••••••••• küçük kesmeli ve bir kap 
bir nutukla celseyi açmış istiyenler içinde oturan sahi- : O O K T O ff ı içine koymalı. Bu kabı su 
oldu, ilk önce söze hakan bine müracaat edebilirler. 1: • : dolu başka bir kap içine 

başlamak adetti, Yıldırım şu 1-2 1 ! Salih Sonad ! yerleştirerek ateşe koymalı. 
llJ:J::IC**+<*:lc:lc**$C*~::tc1c*:lc:lc*:lc***~*~ ! ı• Bain maride sabunlar yu· +c )+ • Cild, Saç ve ı:ührevi has- ı muşar ve hepsi birleşir. O 
,u El1ı T J u.. ı tahklar mütehassısı ""' am ra e • " • Ik' . B I ._ k N SI • zaman elle bunlara istenilen t( )t • ıncı ey er soıu o. • . ·ı k k 
,u 2573 u.. ı H .. .. v 1 d ı şeklı ve boy verı ere uru-'°" tT er gun og e en sonra 

1 +c .............. •• .. •••••• .. •• mağa bırakJıa ı. 
•• idaresinde Milli Kütüphane sineması ~ nn ı•:::aii'l'"W~"':ı"111"'"i1'j 111"'llll1H"':'1fPlll~ 'IU']~"'~"""'l~~-ornınıııınm 
:ı B UGO N Güzel ve sevimli yıldız O ANİELLE DARIEUX)t mi ~ıı,::.ı[!~liı~. 1~.~:::~ lllftil:.j.,!.,.lJıı. . .!ol" j •• !,.UHimfil llnı 
tc ( Paris sergisinde birinci:mükafatı kazanan ) )+ '11111!111~, ~Ot;''lfü~ıR,;;::ıl~nfl!lffi1I fi\fiı ıınını~ t S uiistima 1 Dav ası ~ ., 1111111.:..11 •• -::ııummııı:::.ıı ıı .. :..ıı••=·•11~~u m ' 
~ Şahane bir güzeilikde temsil ettiği senenin en mükem- = j F AZJL9EYLUL 
4( mel ve büyük Fransız filminde sanat hayatının en )t j 
tc şaşaalı zirvesine yükseldi )t 

~ AYRICA : Foks Dün va Havadisleri >t 1 
~ ~ ,. = Seanslar: 3-5-7-9 -~ ı 
R~~~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Pek iyi tanıdığınız baharatçı B. Fazıl Dokuz Eylül Balcılar 
içinde 155 numarada (Güleryüz Baharat deposu) nu açmıştır. 
Çeşidler bol fiatler her.keseye uyğundur. Müşterilerini daima 
Güleryüz ve tatlı dil ile karşılıyan bu arkadaşımıza biz de 
hayırlı işler temenni ederİ7.. Telefon 2383 

iicvbe pürsıhhat yaşamakta 
bulunuyurmuş ! 

__. . ....._ 

Dünyanın En 
Eski Köyü 
Dünyanın en eski köyü, 

Rus Dağıstanında kain Ku · 

ranş köyüdür. Bu köyün 
sakinleri kimilen Türktür 

(4250) metre yüksekliğindeki 
uahdağ bu köyün yakınla· 

rındadır. Bu köyün altıncı 
veya sekizinci asırlarda ku-

rulduğu sanılmaktadır. 
-~ ........... .. 

Kuşların tabii 
Hararetı 

İnsanın tabii harareti 36,5 
37 santigrad arasındadır. 

Kutupta yaşıyan bir insanla 
bir hattı üstü va sakini ara· 

sında bu hususta hiç bir fark 
yoktur. Atın tabii harareti 

38 dir. Fakat en fazla de· 
recei hararet kuşlardadır. 

Tavuk ve ördeğin tabii ha· 
rareti (43) dereoe kadardır. 

••••••••nmm•••••••• 

Bir fili yatırn1ak için 
55 kişi lazın1 

Japonyada insan kuvvetile 
fil kuvveti arasında bir mu-

kayese yapmak için bir fil 
ile insanları güreştirmişler. 

Neticede ancak (55) kişi ip 
takarak bir fili yere yatıra· 
bilmiştir. 

.., 
Ameri alimleri birkaç gil 

evvel garib tecrübe yapmı~ 

!ardır. Lokantalarda hizme 
eden garson kızların en sıb 
hatli ve en güzellerinden o 
iki kız almışlar, kızların be 
birinin ellerine kauçukta J 
eldiven giydirdikten soor 

önceden laboratuvar fırınınd 
deıekfekte ettikleri bire 
tabağı öptürmüşlerdir. 

Bu tabaklar kızlara öptü 
rülür öptürülmez hemen m\l 

ayene için laboratuvara gön 
derilmiştir. Yapılan mikros 
kobik muayenede her buse 

nin tabak üzerinde 650 mik 
rob yuvası teşkil ettiği, bun 
ların da iki gün içinde yit 

mi dakikada, yeııi bir nesi 
yetiştirmek suretile çoğal 
dıkları tesbit edilmiştir/ 

Bu netice üzerine Ameri 
kalı mütefenninler, bir erke 

ğin sıhhati için en tehlikeli 
şeyin güzel bir lokanta gar' 

sonunun busesi olduğu kana' 
atine varmışlardır. 

*** 
Polka oyununu Bohen1 

valı bir köylü kızı 
., icad etn1iştir 
bir zamanlar dünyanın eO 

gözde dansı olan polkayı 

Bohemyalı bir köylü kızı 
icad etmiş ve bir köy muaf· 

liaıi bestesini yapmıştır. 111' 
polkanın adı "Esmeralda,ı 

idi. 

[6 AYDAN 12 AYA KADAR 

Taksitle 
HAVA GAZI TESİSATI 

YAPILMASINA BAŞLANMIŞTIR 

Hemen idareye müracaat ediniz. KeŞifler için ücret 
alınmaz. 

İdare: Belediye dairesi Birinci kattadır. 

Telefon: 2326 



il 

( H~ Seıl) 
sa ı ;:;:ı 

Manznm hikaye : 

Tekin Olmıyan TEKKE 
İstanbulda, Samatyada eskiden bir tekke vardı, 
Etrafını kuşatan şey : kale gibi dört dıvardı. 
ltuleleri, mazgalları, delikleri vardı onun, 
Korunması muhtaç idi himmetine bir ordunun. 
Uzun, uzun servileri etrafa haıyet saçardı, 
Onu ilk sıören yabancı tabanı yağlar, kaçardı. 
Mahalleli : "Tekin değil" derdi bu mübarek tekke, 
Ecinniler saz çalardı sabaha kadar içerde. 
Vardı ak sakallı, şişman, iri, yarı bir de şeyhi, 
ismini kimse bilmezdi. herkes ona : 11 Baba,, derdi. 
Bu muhterem şeyh nedense pek korurdu genç dulları, 
Yalnız kalmış kadınlara açık dururdu kolları. 
Kocaları harbde ölen veya kavgada yok olan 

Yahud kuyruğu titretip öbür dünyayı boyhyan, 
Sürü, sürü genç kadınlar bu tekkeyi doldururdu, 
Kimsesiz genç oğlanlar da hep burada otururdu. 
Muhterem şeyh vakıt, vakıt evlere adam salarc.ı, 
Dul hatuncukları için bir sürü para toplardı. 
Kaç kereler zengin erler keseleri açmışlardı, 
Şeyh babanın eteğine hazineler saçmışlardı. 

• • • 
Bulut gibi sarhoş çıktı meyhaneden Torik Necmi, 
Harıl, harıl yanıyordu zavaJlı sarhoşun içi. 
Azacık hava alayım, sarhoşluktan ayılayım, 
Koskaya göz kulak olub, kendime bir eş bulayım. 
Diye Şehzadebaşından inmişti ta Aksaraya 
Kainatın şeytanları gelmişti ki bir araya, 
Kedi gibi dört bir yanı harıl, harıl dolaşmışh 
Fakat kendine münasib, güzel bir eş bulmamıştı. 
Diyordu : "Bir çıra koyub kainatın göbeğine, 

V allah yakarım bu gece keyfim gelmezse yerine .. 11 

Bu sevdayla sal1anarak Samatyaya yürümüştü, 
Müdhiı bir şehvet dalgası dimağını bürümüştü. 
Her baktığı yerde çıplak bir kadın görür gibiydi, 
Yerde değil, sanki gökte hayal gibi yürür idi. 

Vücudunun sinirleri : "Kadın!..,, diye şahlanırdı, 
Bu balyile onu gören mezardan kaçmış sanırdı. 
11

Heeeyyy ... Var mı yan bakan bana,, diye naralar atardı 
Eli bı~ağın sapında dalaşacak yer arardı .. 
Birdenbire durakladı, etrafa kulak kabarttı; 
Evet .. Evet.. pek yakında kadınlı bir cüobüş vardı. 
Kendisi sarhoştu amma kulağı aldanamazdı, 
ince kadın seslerini davul zurna sanamazdı. 
Metezori olsa dahi bu cünbüşe baskı idi, 
Tatlısile, tuz'usile basbayağı askı idi. 

Bir hamlede tırmanmıştı dik davarı merdivensiz, 
Dedi : "Tadı olur mu hiç bu kıyak cünbüşün bensiz?11 

Kan çıkardı doğrusu ya, Toriği ıstemezlerse, 
:'Buyur imanım, yerin •ar baş üstünde .. ,, demezlerse. 
indiği yer karanlıktı, ilersi seçiJmiyordu, 
Sık yapraklı ağaçlardan kolayca geçilmiyordu. 

• • 

YAZAN: NECATI ECER 

Ak sakallı muhterem şeyh fitil gibi olmuş idi, 
İri, tabrirli gözleri şehvet ile dol uuş idi. 
Anlaşıldı geceleri bu tekkede saz çalanlar, 
Onlar ne ecinnilerdi ne de korkulu şeytanlar. 

Bütün mahalleli artık bu tekkeye lanet etti, 
fşte ey aziz arkadaş bu hikaye böyle bitti ... 

~ 1 

Yunan matbuatı 
diyor? 

(Antropos) gazetesi, Yu
go .lavya kral naibi prens 
Pol'ün düğününde l aıı bu
lunmak üzere Atinaya gel
mesinin Yunan ve Yugoslav 
milletlerinin b; ğlarmı kuv· 

vctlendireceğini tebarüz ~t

ti erek prensin dirayeti sa· 
yesinde harp tehlikesinin mü· 
kcrreren Balkan bududların 
dm uzaklaşmış olduğunu 
kaydetmektedir. 

(Vima) gazetesi, Romanya 
D. şbakanı Hay B. M çesk ı· 
,nun beyanatına istinad ede
rek Romanyanın cış siyasa-

sını değiştirmiycceğini ve bu 
tavzihin balkan antantının 

Mi Jetler Cemiyetinden uzak· 
!aşması münasebetile yazdığt 
b'r makalesinde Cenevre or
gan'zasyonunun lüzumunu te
barüz ettirmekle beraber, 
statüsünün tadile muh1 aç ol· 
duğunu da ileri sürmektedir. 

---··---
İstanbulda 
Yılbaşı 

Atinaika Neaden : 
Beyoğlundan yazılıyor : Tür

kiye yılbaşını tatil günleri 
arasına ıthal etmiştir. Esasen 
Istanbulun asri sınıfı öteden
beri yılbaşını tes'id ederdi. 

· sağlamlığına yeni bir delil 
teşkil edeceğini tebarüz et
tirmektedir. 

Yılbaşı münasebetile Türk
çe gazeteler fevka'ade nüs· 
halar çıkarmışlardır. 

O gün gerek patrikhane· 
de, gerekso Yunan konsolos
hanesinde kabul resimleri 
yapılmıştır. Yılbaşı tayyare 
piyangosu iki Ruma da isa
bet etmiştir. Birisi (Tatav· 
lalı), öteki Beyoğlulu olan 
bu iki kişi altıbin beşer yüz 
lira almışlardır. 

Ayni gazete ltalyan, deniz 
teslihatının arttırılması hak
kında verilen karar müoare
betil~ yazdığı bir fıkrada 
teslihat rekabetinin dünyayı 

sulhtan uzaklaştırmakta ol· 
duğunu ileri sürmektedir. 

Proia gazetesi ltalyanın 

iı Daimi Encümenindeı1 : 
Ödemiş Emin oğlu okulunun ikmali inşaatı (4769) lira 

(94) kuruş bedelle 15 gün müddetle açık eksiltmeyy konul· 
duğundan isteklilerin 2490 sayılı ya.sanın hükümlerine göre 
hazırhyacakları teminatları ve müteahhidlik belgesi ile bir
likte 27 lkinçi Kanun 938 Perşembe günü saat 11 de İl 
Daimi encümenine baş vurmaları. (99) 

• 
il daimi encümeninden: 

* Ödemiş kuvvetli ilk okulunun ikmali inşaatı (1390) lira 

-

Toriğin girdiği bahçe Samatyadaki tekkeydi, (97) kuı u~luk keşfi geı eğince 15 gün müddeti açık eksilt-

F k b meye konulduğundan isteklilerin 2493 sayılı yasanın hükfım-
a at mü areğin içi inanılmsız bir haldeydi. 

O d lerine göre hazırhyacııkları teminatları ve müteahhitlik bel-
rta yer e koskocaman, mükellef bir sofra vardı 

U.. d k ' gesi ile birlikte 27 ikinci kanun 938 perşembe günü saat 
zerin e ra ı, şarap, türlü meze, bira vardı. 

P llde il daimi encümenine baş ~vurmaları. (100) 
os bıyıklı zanparalar etrafını almışlardı, aC' .--=--.. --= _ 

Şu misilsiz eğlencenin hayhuyuna dalmışlardı. 1. • d f d J d 
Beri yanda bir ince saz icrayi ahenk ederdi, Zmlr e ter ar lğlD 80: 
Şüzgün gözlü şen hatunlar ere sakilik ederdi. icar Lira 
Öbür yanda kaynaşanlar dinç vücudlu kadınlardı, 296 Buca aşağı m. istasyon c. 38·26 no. lu dükkan 20 
Görse idin emin ol ki ağznHn suyu akardı. 298 Develi köyünde 25 dönüm bağ 252 
Torik Necmi koştu hemen karakolıı haber verdi, Yukarıda yazılı emvaliD senelik icarları 15 gün müddetle 
Mahalldi elde sopa, tekkeye bir baskın verdı. açık arttırmaya konulJıuştur. ihalesi 27 1-938 tarihinde per· 

18 ikinci Kiot 

Hasan 
Şeri • 

Basri Şen biçer 
ehmed Gülaylar 

Hazır ve 1sn1arlama elbise f abrikas 
Bay ve Bayanlar şık elbise diktir· 

mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meh
med Gülaylar tabrikasına koşunuz . 
So[:lski ve Albcr Barob ku.onşların· 
dan iki provalı kumaş ve dı dş 22 
lira Asım Riza biraderlerinin Halka
pınar çulaki bir provalı takım 13 llra 
Nezaket iki provalı 15 lira İskoç yün 
iş 21 lira iki provalı Sayın müşteri-

lerimin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRESE DİKKAT: lzmir satış 'iubesi Alipaşa caddesi ıar 
raflar karşısı yalnu 31 numaradır. Bilyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasım Ba ri Şenbiçer fabrikası. 

=~~ ~~~ ~ı~~~ı 
~ iz ir Y 0 

Mensucatı 1 Türk A. Sirketinin 1 
~ Halkapınar umaş Fabrikasının i Mevsim doJayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : 

i Sa"' lam Z rif Ve Ucuzdur 
~ Satış yerleri 
il Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 
~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu 
G~~~~~:~~~~~~ 

öksürüğün 
Mezfenin, Bronşitin biricik ilacı 

~Her eczanede bulunur. Hem ucuz hem çok tesirlidir. 

M. ·Deuor S. Ferid Eczacıbaşı 
Şifa Eczanesidir 

};i.ı::--....:::...-e.ae".Z™·-.. :--: ._ ::-;:-.-;;: F.l ! a••••••••••O .. •••• .. ••ff 
tl KORDON, YUKSEL ve ~ı: Hükumet Karşııında 1 KABADAYI : TERZİ 
ı işte ~ütün lzmirin kapıştığı ~liMehmed Zek 
M nefıs Rakılar bunlardır ~] • 
iii!!CE....=:..-~ es ....,._,....~ ... ••••••••••• .. ••• ..... 

9 Evlül Baharat Deposu 
Baharatın döğülmüş ve· döğül

memiş tam çeşitleri, V AL UVA
nın taze mahsul Ihlamur, ıS-

PART '-''nın meşhur Salebi 
zarif kutular- t• marka ku
da, garantili r maş ve 
maranğoz boyaları, her cins asit 
karpit, gomlak ve diğer maran
gaz çeşitleri, dünyaca tan mış 

Hasan ecza d 
sunun her cies kolonya, losyon-
ları ve çok zengin tuvalet eşya· 
sı ile gazoz özleri.ve~özlü unları 

Pos bıyıklı zanparalar afallayıp kalmışlardı, ş~mbe günü saat 1.J tedir. Taliplerin milli emlak müdürlü-
y arı çıplak genç hatunlar dört bir yana kaçmışlardı. ğüne müracaat1arı. (120) Radyolio, Kozmin, Datnos ve Kohinor diş macunl arı, dev 

aa kinini, beyaz yünlü ve ipekli kumaşları yıkamak ve temiz aalD i;~a~a~,_. aSSSSrsssase8~SSS'='aEı~·ını F Da ıaa~~tl'DJ ~ ıWı~~ro mek için EVA markalı Alman sabun tozu ve emsali. 

a TAYYARE • TELEFON tt 1 [fi Eıh· M t [• Dikkat: Müşterilerinin zararına olan pazarlik usulü kal 1 sıneması 31s1 ~ t: ıse ve a? o , r:1 :=~~~'1~::;.~;.,=:~ Telefon 3 

a auGON 2 filim birden = ~•l Meraklılarına MOJdl ~.) 1 Birinci Sınıf Muıahassıs 
ii ~ -- Ebedi Senfoni m f+lZ~bitan, Baylar ve Bayanlar t~ 1 Dr. Demir Ali 1 Buyuk Fransız sanatkarı FERNAND GRAVEY tara- § • En müşkülpesent müşterileri memnun [•} KAMÇIOüLU 

i 
fından temsil edileıı ~şk ve musiki filmi ~ ! eden bu firmayı unutn1ayınız v [+} 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 

2 Çin Çin ~ ı Tüccar terzi {Türkpazarı lbrahim ~,·~ 1 elektrik tedavisi 
Kü .. ki • •v• .. .. • E Karakaş) bukere yeni mağazada)en gio çeşidler. Terzi· +} lzınir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Tele&fo~niiBll: •34-791f 

çu erın sevdıgı buyuklerın caodan alkııladı E. f hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarif ve şık ~ • :~~~~!iiE'1iB;e- • ...-&E&l!lli!!l! 

1 ŞirJey Temple ~ ~!] ~a.nto, ~ob, tayyor, ete~, büluz. ~e tovakar Zabitan ve ~~ EEEE>t Dr. F Aff RI IŞIK >t 
B R +] sıvıl elbıse ve kaputları ımal edılır. [+, .. . . .. 
11 tarafından yepyeni bir tc.rzda temsil edilen baştan başa R +."' Muamelem peşin ve taksitledir. ~ ti lzmır Memleket• Hastanesı Rontken Mutehassısı 
il neşe ve heyecan veren en güzel filmi B tlBu sözlerin doğruluiunu anlamak için bir tecrübe kafidir. "t} t:!2 RONTKEN VE 1 ilaveten: Paramont jurnal ~ ! BİKKA T: Yeni J\1ağaza Odunpazarı No. 12ti ~ Elektirik tedavileri yapı) 
il FIATLAR: 30 - 40 - 50 11 f. TELEFON: 3276 +] 11 ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 254 
• 9[• •lfl 

~ ~ ~ ~ ~ !!!!!!!ini!~!!!!.!-~~~aı~· ~·~~~~~~~~~~ 



Yeni bir kurs 
açılıvor 

Ziraat bakanlığı Aydında 
bir zeytincilik kursu açılma
sını emretmiştir. Aydında 

açılacak olan bu kursa bü · 
tün ziraat memurları devam 
edecektir. 

Kursu, lzmir zeytincilik 
mütehassısı bay Feruh Bar
las idare edecektir. 

Menemende 
mücadeleye 
başlanıyor 

Bağlara ve pamuklara za
rar veren muıir böceklerle 
mücadele edilecektir. Ziraat 
müdürlüğü menemen ziraat 
memurluğuna mücadeleye 
başlanmasını bildirmiştir. 

Yaralananlar 
Ve 

Yakalananlar 
Ödemişin Hacıimam ma · 

hallesin den Mehmed ayni 
mahalledeki Mebmedi bıçetkla 
yaraladığı için tutulru ş ve 
adliyeye teslim edilm işti.'. 

Gene Ödemiş'de Türkmen 
mahallesinden boyacı Meh · 
med oğlu Cemal, Is mail adın· 
da bir adam tarafından ya· 
ralanmıı . ve carih tutulmuş
tur. 

Hamam mahallesinden ir
fan Tabak Mehmedin kızı 
bayan Emineyi bıçakla vur
muş ve yakalanmışhr. 

Re bekanın 
başına gelenler 

Keçecilerde Lale sinema· 
sında lsmdl, Marko kızı 14 
yaşmda Rebeka ve Davi kızı 
17 yaşıuda Sultanaya sarkin
blık ettiğinden tutulmuştur. 

ihsanın Parası 
Uçmuş 

Karantinada Dilaver soka
ğında lh98nın evinden 20 
lira çalan Rafet kızı Zühre, 
Melek, Liza ve Fıtnat yaka· 
Janmışlaraır. 

Postahanede 
Teftiş 

Şehrimize gelen telgraf 
müfeittşlerinden B. Hadi, 
merkez postahanesİ!ıde bazı 
tahkikatla meşgul olmakta
dır. 

......... n m•••••••• 

Resmi müzake 
reler başlıvor 

Londra ( A.A) - lngilix
lrlanda görüımeleri başlama· 
dan bir kaç saat evvel ka
labalık bir halk kütlesi baş· 
vekil binasının önünde birik
miı ve polis bazı hususi ted
birler almağa mecbur kal· 
mıştır. 

Saat 11 de Çemberlayn 
ile alakadar arkadaşları ara· 
ıında ilk istişareler başla

mııtır. iki tarafın murahhas
larile birlikte başvekalette 

öğle yemeğini yemişlerdir. 
Resmi müzakerelere büyük 
bir ihtimalle yemekten sonra 
derhal baş)andacaktır. 

( Halkın 

B. M. M. tatil oldu 
--------------------------ocoo----------~----------

B İrÇ Ok Meb'uslar Ankaradan~ Avrıldılar 
Ankara 18 - Büyük Millet Meclisi dün toplanarak ruznamedeki layihaların müzakere· 

sini yapmışlar. Bu layıhalar arasında Halk Bankası teşkili de bulunmakta idi. Meclis bir 
Martta toplanmak üzere tatil yapmıştır. 

Ankara 18 - Büyük Millet Meclisinin kışın tatil dolayisile birçok meb'uslar bugün An· 
karadan ayrılmışlardır. 

Japonlara Çok Bahalıya Mal Olacaktır 
Londra (Radyo) - Uzak şarktaki son hadiseleri tahlil eden (Taymis) gazetesinin siyasi 

muhabiri diyorki: "Japonların Çinde elde ettikleri muvaffakiyet ve zaferler istihfaf ediJmi
yecek kadar büyük ve ehemmiyetlidir. Fakat onutmamak laıımcluki şimdiye kadar hazır
lanmadan, icap ettiği kadar silah ve mühimmata malik oJmadan Çinlilerin gösterdikleri 
mukavemet Tokyo hükumetini bihakkm düşündürmeğe layıktır. 

Sonra bunu da düşünmek gerektir ki Çinli doğmuş ve Çinli kalmağa ahdetmiş dört yüz 
milyonluk bir halkı boyunduruk altma almağa kalkışmak o kadar kolay bir şey değildir. 
Muhakkak olan bir şey vardır ki uzak şarktaki hareketlerin neticesi ne olursa olsun bu 
istila ve idare masrafı Japonyanın belini bükecek ve ona çok pahalıya mal olacaktır. 

Fransada Gizli Teşkilat Gene Tek Durmıyor 
Paris {Radyo) - Bura gaz ; lelerine göre Pari.si bir mühimmat ve silah deposuna çevir

mek için, alınan tedbirlere, tevkif olunan şahıslara rağmen, faaliyetini bir türlü kesmiyen 
gizli teşkilat son günlerde yine hu om ah bir faaliyete geçmiş ve en çok itimat ve vatan· 
perverliğine güvenilen ricali d: i ham altında bulunduracak işlere girişmiştir. 

Hele bu silah kaçakçıları arasında Fransız ordusuna mensub bazı büyük rütbeli zabitle· 
rin de bulunması umumi efkarı fena halde siniri etmektedir. 

------------------ OÖ••Ot.> ----------------------

Çin- Japon harbı 
Şangbay (A.A)- itimada şayan bir Çin menbaından bildh:ildiğine göre beş alh yüz Ja

pon bahriye askeri harp gemilerinin ve tayyarelerin açhkları ateşin himayesinde dün sa· 
bah Kıeangtung sahilinde karaya çıkmışlardır. Çin takviye kıtaları süratle bu noktaya git
mişlerdir. 

Şimdi burada şiddetli bir muharebe cereyan etmektedir. Bu ihreç hareketinin cenubi 
Çinin muhtemel bir istilası için tecrübe mahiyetinde olarak yapıldığı zannedilmektedir. 
Şanghay Çin kuvvetleri Moho istikametinde taarruza geçmişlerdir. Çin tayyareleri Japon 

mevzularını şiddetle bombardıman etmişlerdir. Muharebe devam etmektedir. 

Amerika Italyan Fütuhatına Muhalif 
Vaşington (A.A)- Habeş fütuhatının Amerika tarafından tanınması meselesi gazeteler

de yer bulması üzerine hükumet adına söz söylemeğe selahiyettar bir zat, Amerikanın po
letikasında hiç bir değişikliğin olmadığını ve İtalyan fütuhatının muhalefette devam etti· 
ğini bildirmiştir. 

Bu zat Amerika diplomasisinin meseleyi son zamanlarda hiç bir görüşmeğe mevzu yap· 
madığını ve silahla yapılan fütuhatları tanımağa muhalif olan Simson prensiplerini tama· 
men muhafaza ettiğini söylemiştir. 

JaponlaTın münasebatı 
Londra (A.A) - Japon hükucnelinin milli Çin hükfımetile münasebah kesmek kararı 

lngiliz matbuatında biç bir hayret ve heyecan uyandırmamıştır. Şimdiki ahva\ içinde bu 
kararın biç bir kıymeti olmadığı zira son altı ay zarfında milli hükumetin Japonya tara· 
fından tanınmasının yegane neticesi İstiyonun Paris tekliflerini kabul ettirmek için yaptığı 
teşebbüsler olduğunu hatırlatmaktadır. 

Bay Haokavo resmi Çin mahfellerinde Japonyanın Çinle diplomatik münuebetleri kes· 
mek kararına rağmen Çin hükumetinin şerefi! sulh şartları münakaşasına daima hazır bu
lunduğu biJdirilmektedir. 

Bu suretle Çinin politika ve toprak bürünlüğüne hiç bir suretle zarar vermemelidir, Ja
ponlar ise şimdiye kadar yaptıkları tekliflerde bunu kat'iyyen göz önüne almamaktıdırlar. 

---~---------~---~••oo••~---------~--------•• 
Müzake e Uç Saatten Fazla Sürecek 

Londra (A.A) - lngiliz - lrlanda murahhasları arasında bugün ba.şlıyan müzakerelerin 
üç saatten fazla süreceği tahmin edilmektedir. 

Bir itilafa varmak imkanlarını araştırmak üzere görüşmeler esna~ında vaziyet gözden 
geçirilecektir. Görüşmelere her iki taraftan dörder nazır iştirak edecektir. 

•+••••••+• .... +++• .. ++O+++++++• .. ++O*ı I++•+ .. +*++++•• .. ++•+•••+ .. ++++•+++•+••++++ .. 

İster Gül İster Ağla 
- Baştarafı 1 inci Sahıfede -

canh haberler üzerine panik o!ursa fırsat bu fırsattıt. 
Rasadhanedeki ilimler de uykularını terkederek gözlerini durbinlere uydurmuşlar, hele

canla gelecek müdhiş misafiri beklemeğe koyulmuşlar. 
İntizarJar, helecanlar, helecanlar hep boşa gitmiş, hırsızlar, kaynana ve gelinler meyu, 

alimler mütehayyir ve hemen yataklarına koşmuşlar, saf aileler de memnun ve mesrur ev· 
lerioe dönmüşler, maJJarını son santimine kadar sarfedenler de ağızları açık, cebleri delik 
olarak bin bir lanetle dağılm ı şlar. · 

işte böyle insanlarm şu çılgın haJlerine ey okuyucu : 

iSTER GÜLISTEH AGLA 

BiR ÖÖRETMENI 
ÇEKTiKLERi 

----------------------··~~---------------ı 
.. - INKILAB ROMANI -

Yazan : SıRRI $ANLI 
-4-

-Asım ismet Kültü 

Ulusun, böyle birşey yaptığını bar. a isp 
ettiğiniz gün, bir daha onu ağz ·ma bile al 

yacağın1ı size şimdiden söz veriyorun1 
- Merak etmeyiniz, bilgi fıkirlerin tesiri altında bu 

ış1ğının yüzlerine çekici bir duğundan sana meram 
güzelliğin, üıkü nurunun göz· )atmak biraz güç olacakta 
lerine derin, çok derin bir - Bana ne hususta 
mana verdiği bu mütevazi ram anlatmak güç olacakt 
bayan öğretmenler arasında - Annenin dedikleri 
(bayan Yıldız) lar vardır. bakılırsa sen öğı etmen U 

- Bunu zan etmiyorum. sun düşüaceleriııe -haşa· 
Çünki yıldızın ruhunda her- mabudun vahi ve i)haml 
kesi o anda ısıtan, düşmanı kadar ehemmiyet veriyors 
dost, dostu arkadaş ve kar- Halbuki o, tam ve müke 
deş yapan bir sıcaklık var- mel bir insan olmaktan 
d Çok uzak bulunmaktadır. ır. 

- Bayan Yıldızdan başka - Evinde ne gibi kus 
bir öğretmen tanıyor musu- lar buluyorsun? 
nuı? - Açık söylememe güce 

- Hayar. mezsin değilmi? 

- O halde bütün mezi. - Bana doğru sözlere 
yet)eri nasıl ona hasretmek şı kırılmağı öğreten ge 
istiyorsunuz? Ben size öyle öğretmen Ulus olmuştur. 
öğretmenler tanıtabilirim ki - Öyle ise dinle. 
bunların da o gö~terişsiz fa· - Sisi büyü'< bir dikka 
kat çok yüksek varlıklarında dinliyorum. 
hayatınızın sonuna kadar - Ulusun, 
ulusumuz namına iftihar .du- verdiği büyük ve zeııgın 
yacağınız fedakarlık ve kah· ailenin biricik kızını başt 
ramanhk destanları okumak çıkardığı söyliyorlar, 
kabil olacaktır. - Buuu bana isbat et 

Bizim irfan göğümüzde de ğiniz gün onu bir daha a 
parhyan göz kamaştırıcı pek zıma almayacağımı size şi 
çok yıldızlar vardır. Onları diden söz veriyorum. Yaln 
görebilmek için biraz yük- Ulusun değil, gendi hali 
seklere, göklere doğru göz- rinde, kendi alemlerinde, k 
lerimizi kaldırmak lazımdar. tablan ve defterleri ar 

Genç kızın babası Çiçeğin sında yurdumuza değe 
gittikçe coşan bir duygu ve yavrular yetiştirmekle uğr 
ifade ile öğretmenlerimizin şan birçok bayan öğretme 
"portre,, lerini yapmağa baş· lere yapılan iftıralanda bil 
ladığını görünce sözü değiş· yorum. Bunların düne kad 
tirmek lüzumunu hissetti: kötü mali:sadlarla yapıldığı 

-- SeP, dedi, kızım öğret- size ben isbat edeceğim .. 
men Ulus,un bana aşıladığı ( Arkası var) 
-~-----------------··~-------------------~----

intikam alacakt 
Izmit 18 (Hususi) - Dün : ve herkes ne olduğunu şa 

Ali çavuş isminde birinin şırmıştır. 
kat il • olan R:z ~li Mehmedin Çocuğun attığı kurşunlar 
ağırceza mahkemesinde du· dan ikisi katile isabet etmi 
ruşması yapılmakta iken sa· ve derhal hastahaneye kal 
miin arasında bulunan Ali dmlmıştır. 
çavuşun oğlu tabancasını Çocuk ifadesinde "babam 
katilin üzerine dört el bo- öldürdü, aile ocağımızı yık 
şaltmıştır. Bu sırada mah· ben de onu yıkacaktım,, de 
keme salonunda panik olmuş miştir. 

GOOO OOOOOCJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC>OC 

Son Telgrafların Hulasası: --···· ---Köstence de Yekta vapurunu batıran Norveç vapur 
30,500 lira kefalet mukabilinde serbest bırakılmıştır. 

§ Trak adındaki vapurumuz Almanyada denize induildi. 

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

H aylada bir soy 
gunculuk 

Kudüs 18 (Radyo)- Kırk kişiden mürekkeb bir Arab· 
çetesi Hayf aya gitmekte olan bir kamyondaki sekiz yolcu· 
yu soymuşlardır. Yolcuların arasında bulunan iki lngiliz 
zabitini de dövmüşlerdir. 

--------.. ~· 
Zıraat Enstitü
sü Mezunları 

Ankara Zıraat enstitüsü 
mezunları, zıraat okullarında, 
devlet çiftliklerinde müca-
dele işlerinde ve istasyonlar 
da üçer ay staj görecek· 
!erdir. 

Bitlerle 
Görüştü 

Berlin 18 (Radyo)-Alman 
devlet reisi bay Hitler dün 
Yugo lav Başvekili Milin 
Stoyadi .. oviçi kabul etmiş ve 
iki saattan fazla görüşmüş-
lerdir. 


