
.. RUSYA 
KISA VE AÇIK 

Ucuzluk, ucuzluk, daima 
ucuzluk .•• 

Demir ve deniz yollarındaki seyahat ücretlerinin azaltıl· 
lllııından lıaııl olan umumi sevinç, gerek seyrüsefer ve 
~~liyat ve gerek zaruri ihtiyaçların her türlü "gıda madde· 
.'~ınde yapılan ucuzluğun bu memleket halkına ne büyük 
11ilik olduğunu bir kat daha göstermiştir. Demiryo\larındaki 
lltqz tarifelerin milleti ne kadar sevindirdiğini ve ömrilnde 
doğduğu, bUyildüğü ıehir, kasaba ve köyden başka bir yeri 
llrmemiş, gezmemiş vatandaşlar1n bu ucuzluktan istifade 
•derek yurdun birçok yerlerini görmeğe can attıkları ve 
~andan ne kadar ticari ve içtimai faydalar doğduğu her· 
•tıce malumdur. 

lıte ikinci sahifemizde deniz yollarında yapılan son ten
tilıtı gösteren makayeıeli cedveller halkımızuı hükumetin 
kolaylıklara ve cumhuriyetin nimetlerine kavuştukça sevinen 
•e bayram gibi bizim gibi halkçı gazetecileri hakki!e mem· 
llun Ye minnettar etmiıtir. 

Çok açık ve samimi yaımak lizım gelirse hemen bildir
llaeliyiz ki halkımızın pek büyilk bir ekseriyeti fakirdir ve 
Pek büyük ıorlukfa ancak yeyip içebileceğini temin edebil
llleldedir. Halbuki ,gezmek, yurdumuzun görülecek yenilik
lerini yerlerinde görmek ve bunlarla gurur ve iftihar duy
lllık onun da hakkıdır. 

Radyo meselesinde de bağırdığımız veçhile, yurd gezisi 
ıibi çok mühim bir nimeti de lüks otomobil ve ıampanya 
ribi yalnız ıenıinlerin nail olabileceği bir refah vasıtası 
Yapmak hiç doğru deiildir. 

Halk hllkumeti balkın sevinç, kıvanc, minnet ve·ınkranını 
latediğiaden fazla elde edebilmek için başladığı bu ucuzluk 
politikuında devam etmeli babalığı da halkımızı zehirlemek 
fıt11baı arayan bir engerek yılanı gibi tepelemeli, mah ve 
bar1b etmelidir. 

SIRRI SANLI 

BARBA HAZIR 
Sovyet Rusya Düşmanını Kendi Sularında Vurabi'n elidir 

i\1o ~kova (A.A) (Pravda) gazetesi Sovyet Rusyanın yaptığı harb gen1ilerinin ehemmi-
yetini zikrett kten sonra diyor ki : 

«Yalnız l izi nıüdafaaya değil, icabında düşmana kendi Kara sularında hücunı ve onu 
in ha ctn1 ğe nıuktcdir kuvvetli bir donanmaya n1aJik olnıamız hayati nıenf aatimiz ikti
zasındandır. 

Rusyanın Uzak Şarktaki Askeri Faaliveti 
Tokyo (Radyo) - Moskovada toplanan askeri şüra Uzak Şarktaki Rus orduları Başkomutanı Mareıal Bloıer Japoa• 

ya ve Mançuriye karşı koyması hususunda çok geniş selihiyeUer vermiştir. 
Harbinden gelen yolcular Uzak Şarkta Sovyet Rusyanın harp hazırlıkları hususunda hummalı faaliyetini anlatmakla 

bitirememek tedirler. 
----------------~----------- 00 .... ..00------------------------------

18 ulg arista ndaki Kaı~deşlerimi~! Hem gıda, hem şifa, hem safa 
• • 
işkence içinde - · · 

,. 
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mecliıi guı ubu dün fevka · 
lide bir toplantı yapmıştır. 

Bulgaristandaki Türk ekılli 

yetleri hakkında fena mua· 
melenin devam ettiği ve ha

llen Türk mekteplerine Tür
kiye hurufatı girmediği ve 
kardtşlerimizin tahammül 
edilmez tazyikler altında va
rını yoğunu satarak Tür
kiyeye gelmek istediklerini 
ve paralarının ellerinden a· 
hndığı hakkında Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekili ile 
Hariciye Vekilinden sorul· 
muş ae sıhhat •ekili doktor 
Hulusi Alataş ile Hariciye 
Vekili Tevfik Rüıtil Araı 
lizımgelen izahatı vermiştir. 

....... •nuuu ........ 

Am~rika 
Yeniden 92 Genıi 

Y::ıptırıyor 

- Dün aktam müıafirle· 
rin yanında yaptığın şakla
banlığı b1atırhyormuıun? O 
ne neş'e, o ne ferahta, galiba 
Mualla çokça hoşuna gitti, 
ben de bir daha o kızı bu 
eve sokarsam iki olsun. Bu 
yaştan sonra gül gibi kar
şında karın dururken, baş· 
kalarile korta yapmayı sana 
öğretirim. 

Kral Karo) 
• Italvan gazete· 
cileri kabul etti 

Bu akştm Elhamrada Yunan sahnelerinin en parlak yaldızlarından müteıekkil bir grup 
Yanan operet ve revülerinin en güzel, en neı'eli ve en ıuh parçalarını temsil ve terenhilm 
edeceklerdir. Bu gilzide heyetin bu veda müsameresini kaybetmeyiniz. Fiyatlar hemen si
llema iicretlerine yakındır. 

- Vallahi ıeker karıcığım, 
inci karıcığım, elmas karıc:ı· 
ğım aldanıyorsun, bir defa 
bile Muallinıa yüzüne bak
tımsa ... 

- Akıam neı,eden keyf· 
ten yanakları pembe, pembe 
kızarıyordu, bana şimdi m .. r
taval atmağa kalkma. 

.... 

. I~TER GUL iSTER AGLA 

- Nasal Bocada mezarhk kıyısındaki ge· 
•it bahçeli köıklin rahat değil mi ? 

- Aman birader, eksik olıun onun 
hıhçeıi. 

- Neden doıtam ? 
- Y abu bizim ki her akşam eve gidi a-

te anlahrdı da ben böyle ıeylere önem ver
llaeditim için dinlemezdim, bununla beraber 
din akıam kendi kulağımla iıittim, iyi sa· 
•tte olsunlar, evin tavanında tıkır tıkır, 
tencir sürüyorlar ve araııra da tak, tak 
diye tavanda vuruyorlar, ben cesaret göı
lerdim, bizim genç hizmetçi kızı Dilberi 
Yanıma aldım, tavana çıktım, elimdeki lam· 
l»ı ile köıe bucağı aradım, birıey göre· 
llleclim.' 

Arkadat kahkahayı savurarak fU cevabı 
•erdi : 

- Demek o srllzel, tombul ve alyanaklı 
laakikaten adı gibi Dilberle tavan arasına 
IJi 1aatte olsualara 1 Aramaya çıktın lıa ? 

- Şakıyı bırak, ciddi söyJiyorum, hem 
•e hacet karımda beraberdi. 

• 

• aeacle bl le mi olur ? 1 i aıatte olıunlar da •e demekmit l Sen 

Vaşington 19 (Radyo) -
Parlamentonun maliye encü
meni 1939 senesi deniz tah· 
sisatı 27,723,000 dolar fazla· 
sile 553,226,000 dolar olarak 
kabul etmiştir. Bu tahsisat 
sayesinde 2 zırhlı, 8 muhrib, 
6 denizaltı, 4 yardımcı gemi 
olmak nzere 20 yeni gemi 
yapılacaktır. Bunlardan baş
ka 72 geminin inıaatınll de
vam edilmektedir. Bu gemi
lerin yakında denize indiri· 
lecek ve Reisicumhar Ruz· 
velt tarafından mühim bir 
nutuk söylenecektir. ---oo---
Siyah· Gözlük 
Kullanılacak 

Henüz mahkum olmadık
ları halde mahkemeleri ya
pılmak üzere tevkifhaneden 
Adliyeye götUrülüb getiıilen 
mevkuflar kasaba ve ıehir 
içinden geçirilirken tanın· 
mamaları için siyıla g&zlük· 

- Emin ol karıcığım, ıe· 
nia güzel bir tanecik baıına 
yemin ederim ki akşamki 
neı'm, şimdiye kadar biliyor
sun hep Yüksel rakınııı içi
yordum, bir. arkadaş tavsiye 
etti, aman dedi bir de Ka· 
badayı alda gör, bak ne imit 
o ? ... Akıam ondan içmiıtim. 
Haliikaten karıcığım, bayağı 
harika imiş, 

- Sonu 4 üncüde -

-
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manya kral• Karol din ltaı.. 
yan gazetecilerini kabul et" 
miıtir. Kral gazetecilere çok 
iltifatta bulunmuı ve ltalya• 
yı çok sevdiğini bele Daçe• 
nin meftunu olduğunu s&yle• 
miıtir. 

Gazeteciler ayralırkea Ma• 
soliniye selimımı unatmaJlll 
diye iltifıtta buluamaıtar. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
---------------····---------------
· Çok haklı bir dilek 

Bir okuyucumuz bize ıunları yazıyor ve diyorki: 
" Her gün gazetenizin en öncll okoyucalarındanım. Beal 

en çok ilgilendiren "Halkın sesi - Hakkın seıl" ılltllnmna• 
dur. Orada t•hıiyetle değil, fakat hepimizin meafaa 
iliıik yatılar yazıyorsunuz ve yurddaıların dertlerini diali 
ve müdafaasını yapıyorsunuz, benim de umuma ait bir .. 
ıllncem var, bunu da ılitilnlarınızı derç ederaeaiz bir his 
mette bulunmut olarauam. Dilekçem ıadar: Aaa H ba .. 



Sabite 'Z ( Halliın 5eı 

~ammmaammmmaa:amaaam-mmaDll- . ·ı Deniz tarifelerinde temin edi--DÜNYA.DA 
: DOnganın En Bügük Harb Dahi~ 1 Doktorun Nasıhatlerı len ucuzluğun neticeleri NELER 
1 T.ı·murlenk 1 ~yku .zaman~~~~ Tarifelerdeki tenzil:'rtı::' uyandırdığı memnu- OLUYj 
S ı j ! k' Bırçok1 k_ımsekler goruluytor niyetin verimli neticeleri, t icarette dikkati cel- Al 1 .. Agu açtaı 
tl 6 ı, gece erı ço geç ya ıp . • . . • b man aı 
11 Tarihi Tefrika Yazan: H. Türkeku~ sabahları da sekize dokuza betmıştır. Bu yolda devam edılmesır d~ ısa et kerli Çiko]ata Ya] 
4!R~D - 104 - 41E~f!lED kadar, belki daha sonralara olacaktır. (( K. Ataturk » Alman gazeteleri soı 
Saçmalıvorsun Çandarlı og"' lu kadar yatmakta~ı.rlar. B~ , al Cumhuriyet bükümeti,tarife 1 ·en büyük limammız Islan- tu günlerinde Almanyc 

., hıfzıssıhha teşhısı noktaı na- işlerini takib etmek üzere ! boldan diğer limanlarımıza- bir sun'i mahsul elde • 
bir fil kadar gözünde büvüt- zarından asla caiz değil~ir. merkezi bir büro teşkil et· yolcuların ödedikleri navlun- ğini yazıyorlar. Bu n 

Uykunun tam ve 1ıhhı ol- mekle işe başlamıştır. lan kıyashyarak kaydedelim: ağaçtan şekerli çikol• 
tüiün Tim ur adlı şu çoban mest için muhakkak karan· Bu büronun vazifesi, İstanbuldan: İneboluya 500 tihsalidir. Ağaç kabul 

' hkta ve sükünette vukuu a) _ Tarifelere esas ola· kuruştan 350 kuruşa. Sam· dan kimya vasıtaıile y 
karşımda t11tUD8 bilir mi hiç? şarttır. Güneş doğduktan cak istatistikleri tesis ve sunb 700 kuruştan 425 ku· bu yeni ~e~i .. ~eker~i .ç 

Sadrazam sözlerini bitirir · kerelselaaı bile vermeden sonra ve her tarafta bilhassa takib etmek, ruşa. Trabzona 800 kuruştan talar hakıkı cınslerınu 
d d 1 d V medeni şehirlerde türlü türlü ~so, ı·zmı'r 500 kuruştan 2801 lezzetini verme~te imiı 

bitirmez hakan gürle i ve saraya oğru yol an ı. e- 1 b) - Bu tarifeleri, eko- -. Al a yada gımya 
k ı . gürültüler, patırdılar başa· Antalya 1000 kuruştan 400, m n . . şu cevabı verdi : zirler, omutan ar, yeniçerı d nomik icablara uygun had· k dar fevkala"de bır 

dıktan sonra devam e en o a 
_ Saçmabyorsue Çandarlı ve sipahi ağaları padişahın lere indirmek, Mersin 1200 kuruştan 425, de ileri gitmiştir ki k 

bir uyku vücudun ihtiyacını 
ı0g~ lu, gözünde fi) kadar bü· arkasmdan ağızları açtk ba • b c) _ Bütün çalışmalarında Tekirdağ 200 kuruştan 75, den sabun, patatesten defedemez. Uyku esasen Ü· 
Yüttügwün şu "Oban Timurlen· ka kaldılar, hepsinin de bu l . ı'lmı'n mu"talealariyle memle- Karabiga 350 kuruştan 175, ve saire yapıldıgvı g 

T tÜD azanın, bilhassa CÜm el 
-kin ordusu sana gecelerini hakaretten yüreği ağzına b ketin iskelelerini uzlaGtırmak· Bandırma 200 kuruştan 75, suretle nihayet ağaç asabiyenin yani dimağ ve Ü· Y 

haram etmişe benziyor. O, gelmişti. tı.~ Mudanya 150 kuruştan 40 şekerli çikolata ya 
tün asabi merkezlerin yor· 

.... gv ursuz topal çelı'kten bir Sonra döndüler, Ali pa· B t h k kuruşa indirilmiştir. muvaffak olmuşlar de ,... gunluk dolayisile bünyelerin- iiro, programıc ın a E\ -

kale olsa gene Yıldırımın şanın karşmna dikildiler ve de teraküm eden muzir mad· kuku yolunda iyi neticeler Birinci ve ikinci sın1f ka- Anıerikada Ya 
lkerşısında kar gibi erir, beni yeniçeri ağası şu sözleri söy- delerin ifrazı ve her manasi- elde etmiştir. Mesela deniz- mara ücretlerinde bu nis- Çok Garib B 
bu saçm• sözlerinle oyala- Jedi: le istirahati demektir. Bu yolları tarifelerini ele ala- bellere yakın tenzilJer yapıl-
ma, başka düşüncen varsa - Devletlü sadrazam,hün- sebeple tam hıfzıssıhha kai· lım: lzmir liman işletme ta- mıştır. Reklam 

1 N. b ı k ı · ·· ·· d kar kızdı, kalbi humayunları 1 A k · k' .. Geçenlerde Nevyork söy e, ığ o u a esı onun e desi mucibince uyku zama· rifeleri, iske e müruriye ta- nca , yeDI ve es ı uc-
k k d l · • sıkaldı, belki onun için söy- f k b 1 l d k' b f kl telerinde şu aşağıdak a an an ere erını ne ça· nının gece 00 birden sonra ri esi, yü leme ve oşa tma ret er arasın a ı u ar ar, 

k b b. k' · d )emek istemedi. Lakin biz k d ı· k' d' teşadüf edilmişti: bu unuttun, en ır ışı e kalmaması ve sabahleyin tarifesi, denizyollan işletmesi ayde e ım ı umumi ır. 
k l t l h d anlar gibi olduk: hünkarın l f V .1 h' B l d b k d .,Aşk istiyenler 7-59 a som geue o opa ın a • 6 . 7 arasına kadar devam yo cu tari esi.. e ı a are.. un ar an aş a yüz e 
dini bildiririm. Masalı bir hazinesindeki paralar Timu etmesi en muvafıktır. Bütün bunl ·. r cazib kaplar yirmi tenzili aile biletlerile maraya telefon edebili 
yana koyun da bildiğiniz ruo adını taşıyor, böyle aley Uyku muntazam olmalıdır. içinde herkesin anhyabilece- katedilen mesafe nisbetinde Bu ilanın intifarında 
başka bir şey varaa söyle- hinde atıb tuttuğu bir ada- Su içmek için, idrar etmek ği bir tarzda tertib edilip tenıilitı artan bir buçuk ve iki gün içinde mesele 

Yio. mın parasını bize bahşiş di bastırılmış birer kitabd1r ve iki aylık halk biletleri de çı· olduğunu anlamak isti 
ye nasıl dağltsın?. için sık sık inkıtaa uğratı- meseli bu tarifeler arasında karılmıştır. bir bin kişi bu numa 

Vezir Ali paşa ıon bir lan uykuların faydası yoktur. ~ lefon etmiştir . 
f d k 1 k d b Yeni çeri ağası bu sureti e """""'" 
e a ir ı ve cesaret a a Uyku rüyas z 0Jmalıd1r. Rü-

8
. d• d 

700 
B J • • l Bu numara, gw eçen 

k zımnen alay ediyordu, yani tan e sıstemı te e göstcrere : yalı uyku cümlei asabiyeyi ID IS ' günü "hedigw im şey a 
padişah paraları hazinesinde 

dişahı~~u d::i,k:~~:m~:i ::: saklıyor, şimdi bize vermi- ~0:::~i:~i dde~f~~~!r~,1~frku ;:ı~~ Hükümdar Var fon tesısatı :~~d;ı:nen~le~~~~il:irg 
yor, sonra Timurlenk onları • 

dir yetişen bir yiğit ve ce· k len şekilde oJmahdır. BiJiyor musunuz ki Hindis· Amerikada Bel sistemi telefon numarası bul alacak ve endi tuğraunı 
lidetli, azametli hakanın yo- basarak dağıtacak demek tan yarımadasında tamam tesisatla konuşulan 14 mil- du. Sinema direktörü 
luna bin Timur feda olsun istiyordu. f agd&ll BilgilBr : 700 hükümdar saltanat sür· yon 453,532 telefon vardır. cilarin nazarı dikkat' 
fakat.. mektedir. Bunlarm beş yüıü Bu telefonlarla yalnız bir gün betmek için bu şekil 

- E söyle fakat içinizde Ali paşa şu mukabelede içinde 65 milyon mükaleme vermişti. 
b l d L• Brahma mezhebine mensub· 

korkan mı var, yoksa? Sır·I u un u: ımonun olduğu görülmüştür. Bu mü- Marie Antoinette 
- Ağalar, siz sakin olun, dur. Yüz kadarı muhtelif 

tınız çıplak, karnınız aç mı Faı .. deJerı• kalemeler bir ayda 1.950 81. tmemiş Bir ~ 
hiç yoktan varettiğim şu bana bir iki gün izin verin, putperestlerdir. Yüz kadarı milyon, bir sedede 23,625 
karşımda duran babayigitler hepsini yoluna korum. Liman senenin her ayında da Müslümhndır. milyondur. Fransa kiraliçesi 
benden daha ne istiyoılar, Sipahi ağası atıldı: bulunur ve diğer meyvalarla Bunların en mtşhuru Hay- Londra ile Nevyork ara· Antoinette'e aid old 
söylesinler? (Arkası var) kıyas kabul etmiyecek ka- darabad N zamidir. Saltanat s1Dda telsiz telgraf muhabe· dia edilen bitmemiş 

B · l · k •• dar bassalar& haizdir. sürdügw ü arazi Fransadan da- · b 1 1 b · B J • t · tuh Çekoslovakyada ütün vezır eun, omutan- resı aş aya ı en e sıs emı Apponyi'nin kütübha 
Jarın, askerlerin başı iğildi, Bir Alman Limon birçok hususta ilaç ha büyüktür ve sekenesi ıesisat 68 memlekette yapıl- bulunmuştur. Amer· 
bu sert sözlerden ve bu Ç. k K l J gibi kullanılar. Romatizmalı- Fransız nüfusundan. fazladır. mışhr. 6921 telefon merkez biri bu mektuba 24 
tafrafuruşane hitablardan mü· ıçe O <U arın:n ]ara, artritik olanlara fazla Buna mukabil Birman - Çin ve şubesi faaliyettedir. 404 te.klif etmişse de sah' 
teessir oldular. Ali paşa ge· Fotoğraf illi Aldı limon yemenin faydalarını hududundaki Şu prensligw inin bin 161 hav hath, 48 milyon 

mamıştır. 
ne söze atıldı: Bir Alman alimi, yasemin, yazmıştık. Limon suyu asit tebaac;ı bir kaç yüzden fayla 195000 kilometre yeraltı kab· 

- Sayei devletinizde ar- gül, sümbül ve kararfilin ürik miktarını azaltır, kalbi değildir. Selam makamanda losu vardır. Hava telJeri 26 Ankara or 
kadaşlarıo, kulların yiyib içi· neşrettikleri kokuların res . takviye eder. en ehemmiyetsi'zi üç, en mü· milyon 639,000 kilometredir. 
yorlar, sırtları pek, karınları mini almıya muvaffak olmuş~ Boğaz ağrıyınca limon su- Bel sistemi telefon tesisatı Çl•ft)ı•g"' 1• ma 
tokdur. Fakat ulu ve aza· yu içine biraz tuz atarak himi için de yirmi bir pare 4,259

1
263

1
000 dolara mal ol-

tur. lop atılır. 
metli efendimin llütüfleri ve Kamelya çiçeği ilk defa bununla gargara yapmak ~--... "'"-----"" ... -"-~ muştur, Belin en büyük his· la tı bira 
keremleri çoktur, buyruk ve- 1739 da Japonyadan Avru· ağrıyı geçirtir, boğazı dezen- bir çok bassalar vardır. Baş· sedar olduğu bu şirketin Mezarlıkba , ı evk 
rin bahşiş dağıblsın, askerin paya idhal edilmiştir. Bu çi· fekle eder. lıcası mı.devi olmasıdır. Bu· 640,991 hissedarı vardır. 

Haftada bir defa limon 38543 ittisalinde 398 numar yüzü gülsün, çoluk çocuğu cegv i idhal eden Aotonya . . . 1. müstahdem hariç ol• 
suyu ile dişleri silmek diş· nun için çay ıçertsıne, ımo· d v k ld 1 f b d kanda Ankara orma 

sevinsin. Kamelli isminde bir cizvit ugu a e te e on aşın a 
- Vakıtsız ve yersiz balı. papazıdır. Çiçeğin ismi de lere beyazlık verir. nataya, ve b0>r türlü menku- çalışnların sayısı 255.814dir. birası ile Bozca ada 

şiş olmaz. Ben sizin hakanı- bu yüzden K•m ~ lya kal- Ellere Jimon suyu sürülür- lara birer parça kabuğu ile nın en nefisini sa 
. se eller yumşak ve beyaz beraber limon koymak çok Atatu·· rk duble bira, OD iki nızım, emnm ne ise onu mıştır. 

oJur. f d J d şarap yedi buçuktur, yapsınlar, harbde ya "arhk ••H••••••••••••••••••• .. •• ay a ı ır. : D O K T O R ı Elde ve yüzdeki çatlaklar L k b w d Büstleri depoziteri olan cigv er kaşer ve saire göstersinler, şu belayı def .! t · ı ._ imon a ugun an yapı-
sinler sonra da hazin min • Jimon suyu sürülünce geçer. lan likörde midevidir. UÇAK GiŞESiNDEN her zeler de beş kuruş g' 

ı S ı•h S d ı Yüz yıkanırken su içerisine boydaki büst heykelleri top· fiyatla satılmaktadır. 
kapılarını açayım, ocJara .• 8 1 008 •. birkaç damla limon sıkılırsa Ev işlerinde limon suyu 1 ki 1 d d" 1 
avuç avuç ı"hsan dagw ıtayı •" ı'le kı'r}enmı'ş bakır ve bronz tan Ve perakende UCUZ fiatJa p a ar a ra yo ID e • ...... ı Cild, Saç ve zührevi has· : cildi yumuşatır ve kırışması· tedarik edilebilir. temiz içki içmek ist 

Bu sözleri söyledikten son- ı talıklar mütehassısı ı na mani olur. şeyl~r gayet iyi temizlenir. mutlaka· dükkanımıza 
ra hemen atını mahmuzladı, •. ikinci Beyler sokak No. 81 .• Limon hasır ve fildişini ADRES : l\1ezarlık-
diva.nd. a hiç bir karar veril· •. Her gu"n o"g~ leden sonra •. Yemeklerde, salçalarda sa· başı Vakıflar hanı U- buyursunlar Almanva 

miz son derece temi 
Müstecir İ. 

latalarda limonun suyu kul- beyazlatır. Kiırli 1 süngerleri 
mesını beklemeden ve as- •••••• .. H•• ••••••••••••.. limonlu su gayet iyi temizler. k · · 
•****tC*:k******:**~:l:*:l::lt***"*lı lanıldığı gibi rendelenmiş ka- ça gışesı. +c )f buklvn pastalara, keklere, Eldeki kirleri, lekeleri çı· 

!ite Elh am ra 2T5e713. ~M bkiosnkuürl.lere koku vermek için kartbğı gibi knmaş üzerinde-
'Tt ki kau lekelerini de kolayca 

Limonun kabuğunda da temizler. 

jı1 idaresinde Milli Kütüphane sineması M 
~ - . ~ 
t( BUGUN Güzel ve sevimli yıldız DANIELLE DARIEUX,~ 
tc ( Paris sergisinde biriaci:mükifah kazanan ) H 

= Suiistimal Davası ~ 
~ Şahane bir güzellikde temsil ettiği senenin en mükem- ~ 
tc mel ve büyük Fransız filminde sanat hayatının en )f 
tc şaşaalı zirvesine yükseldi )f = AVRICA: Foks Dünya Havadisleri ~ 
~ Seanslar: 3-5-7-9 a 

[6 AYDAN 12 AYA KADAR 

Taksitle 
HAVA GAZI -TESİSA 

YAPILMASINA BAŞLANMIŞTIR 

Hemen idareye müracaat ediuiz. Keşifler için 
alınmaz. 

İdare: Belediye dairesi Birinci kattadır. 

Telefon: 2326 
• 

Pek iyi tanıdığınız baharatçı B. Fazıl Dokuz Eylül Balcılar 
içinde 155 numarada (Güleryüz Baharat deposu) nu açmıştır. 
Çeşid1er bol fiatler he(keseye uyğundur. Müşterilerini daima 
Güleryüz ve tath dil ile karş1lıyan bu arkadaşımıza biz de 1 
ha ırlı i ler temenni ederiz. Telefon 2383 ---------------------• 



a S;il!. J 

Senden istediğim? • • 
~~~~~~~~~~~~~~~~····~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bir Havai Gibi Yaşıyan, Bir Gölge Gibi Dolaşan, Bir Bu
Uçan Bu Çok Güzel Ve Esrarengiz lut Gibi Göklerde 

Kim bu kadın?. 
- Hangisi! 
- Şu köşede yalnız 

ran ... 
otu· 

- Ha!. Beğendin galiba. 
Ne güzel kadın değil mi? 

- Evet, çok enteresan 
bir tip.. daha doğrusu gü • 
ıelliği geçen bir hoşluğu, 
değişikliği var. 

- Doğru amma. nasıl söy· 
liyeyim. 

Hali pek acayip.. Sanki 
yaşamiyormuş gibi. 

- Sahi .. işte asıl o tuba· 
fıma gitti! 

Halbuki çok genç gibi 
duruyor. 

1 Kadın Kimdi ? .. 

- Ancak yirmi beş yaş· 
larında .. Bu kadının hayatı 
hakkında kimse bırşey bil mi· 
yor. Herkez bir yığın söz 
söyliyor. Amma bence bu 
lakırdıların içinde birtek 
doğrusu yok. Ayni saatte 
başka başka ağızlardan ölen 
sevgili bir kocadan dulkal· 
dığını, nefret ettiği bir adam 
dan ayrıldığını, veyahud hiç 
evlenmediğini duyabilirsin. Ev sahibini buldu. Ve ka- Beraber çıktılar.Vestiyerin 

Her ne ise bildiğim birşey dın prezente etmek üzere önüne gelince beyaz kürklü 
varsa bu kadın dördüğün ilerlediler... ı mantosnnu giyen kadın ade.· 
gıbidh; ne danseuer, ne gü· Kadın, ayni dalgın hali ile ta bakim bir sesle söyledi: 

söyle, hiç bıkmadan söyle .. 
Of bu oromobil niçin durdu? 
Ha .. Geldik mi? .. 
Adamı kolundan tutup sü· 

rükledi. 
Hulüsi sersemlemiş, hatta 

ürkmüştü. Acaba bir delinin 
oyuncağı mı olmuştu ? . An· 
cak çok süslü bir salona 
girdikleri zaman kadın elini 
bıraktı. Ve kendini geniş bir 
sedirin üzerine atarak em· 
retti: 

- Şu radyoyu açın da gü· 
zel b;r şeyler bulun! 

Yine dalgınlaştı. Sonra 
birden: 

- Keman orada duruyor 
çalsaua .. 

Dedi. 
Delikanlı artan hir hay· 

retle cevap verdi: 

- Lakin ben bilmem ki! 
- Pardon.. Biraz dalgı· 

nım... Ne içersiniz? Viski, 
kokteyli,lşampanya .. O! Çe· 
kin : eyin, burada ne isterse· 
niz bulunur. 

Bu sefer insana adeta ıs· 
tırap veren acayip kahkaba
laı la güldü. He rşeye rağmen 
Hulüsi kaçamıyor; tersine 
bet dakika biraz daha bu 

ler .. Zaten pekaz görünür. oturuyordu. - Sizin de alacak bir 
Go

"ru"ndu"gv u" zaman da bı'r kadına bağlanıyor, adeta ona 
Ev sahibi : - Müsaade şeyiniz varsa ahn! aşık oldugv unu zannediyordu. 

gibi herkesten uzakta, dal· d · b N 'd · H ersenız ayan eşı e sıze Otomobile binince ulu· Çok zarif bir elin uzattıgv ı 
ğın gözlerile biraz durur, H ı· · · t t d b d u usıyı anı ayım. siye yanın a ir yer ayır ı. bardağı aldı, içinde ne ol· 
yavaş yavaş uzaklıtır, gider.. Deyı'nc• bı' d n baf n ç O d h' b' .. 1 "'•• t e ı ı e· a ıç ır şey soy eme· dugv unu düşünmeden dibine 

Dinliyen dikkatle kadına · d' hb b ··ı" 
b 

var ı; a a ına gu umseye· . den yanına oturdu. Bir za· kadar içti. Kızgın bir mayi 
akarak, merakla söylendi: kt' G'' l · d k ld ce ı.. oz erı a ama ı ı, man sarsıntılara kendileıini evvela boğazını, sonra göğ· 

- Bu öyle bir halki nagv • b .. 1 .. k" b' k 1 N 'd b ve u goz er ur unç ır şe· vercre sustu ar. eşı e a· sünü yaktı. Kadın da içi· 
meye de pek benzemiyor.. k'ld · ·ı t' Z l d E f ı e ırı eş ı. aren so gun şını arkaya ayamıştı. tra ı yordu. Fakat bu yetmiyor· 
Acaba nedir? 1 · b b · o an rengı üs üıün uçtu. biraz morlaşmış olan gözleri muş gibi gayet tabii bir ha· 

- Kimbilir! Ağar bir dert yüzünün bütün çizgileri geril- bapanarak adeta yalvarıyor· reketJe incecik bir çorabın 
olsa gerek. · t' B' .. 1 d k 

b 
mış ı. ır şey ~oy eme en ıs· muş gibi ancak işitilebilece içinde bütün güzelliğile uza-

- u yaşlarda baştan atıl· rarla bakmakta devam edi· k d b' ı 
k d 

a ar yavaş ır ses.e söy· nan bacagv ını açtı ve duman 
mıyaca ert pek yoktur. d 
Ş k d 

yor u. lendi : rengi çorabm bittiği yere do· 

• 

Hasan Basri Şenbiçer 
Şeri • l\IJehmed Gülaylar 
Hazır ve ısmarlama elbise fabrikası 

Bay ve Bayanlar şık elbise diktir· 
mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meb
med Gülaylar tabrikasma koşunuz. 
So • .:lski ve Alber Baroh kumaşların· 
dan iki provalı kumaş Vf! dikiş 22 
lira Asım Riza biraderlerinin Halka· 
pınar çulaki bir provalı takım 13 lira 

• Nezaket iki pı ovalı 15 lira İskoç yün 
iş 21 lira iki provalı Sayın müşteri· 

!erimin bu fırsatı kaçırmnmalarını tavsiye ederiz. 

ADRESE DİKKAT: Iımir satış "~ubesi Alipaşa caddesi sar 
raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrika'lt. 

-~~~~~ 
• 

zmır 

~ı~~~~ı 
Mensucatı 

Türk A. Sirketinin 1 
Halkapınar Kunıaş Fabrikasının ! 

a;ı·:.:tzyle if i çv;ığü~;;dur 1 
Satış yerleri 1 

i Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş ... 
'~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu 1 
~~~~~ :~11~~~~~!} 

ök ürüğün .şmüı· 

baıaıa 

·"ilere J>ir Mezlenin, Bronşiti biricik ilacı 

. -~ .. ~zanede bulunur.::; Hem ucuz hemlçok tesirlidir. 

• De,oo S.~Ferid Eczacıbaşı 
Şifa Ecza nesidir 

u a ını bir dansa kal- Hulusi bu acaip vaziyeti K dırsam. - onuşun... nuk cildine ince bir iğne 
düzeltmek için biraz eg-İ· H k d d B - ı..-.::.-.~::-::::-::- ı a••• 

S 
uliısi o a ar şaşırmışh sapla ı. u öyle seri, öyle ,.---..:-~se. "=' a& •••••.. .. .. ••••••• 

- ana dans etmez de· terek: • KSEL ~ • .-
d

. ı D d ? ki; re düşüneceğini.. Ne söy· hüvük bir alıskanlıkla yapıl· t KORDON, ve 1 ü umet Kar•ısında .• 
ım.. - anse er9 misiniz J 1 "& 
- Bir tecrübe ederim ne Deci. liyeceğini bilmiyordu. mıştı ki! Holfıoi ancak gö· il! KABADA • TERZİ ı 

olur! Bu sefer kadının yanak- O devam etti: recek vakıt buldu. !il işte ~ütün lzmirin kapıştığı 1 liMehmed Zekil 
Madem ki nasıl olsa kimse ları birden kızardı; gözleri - Konuşun. Ne isterseniz Neşidınin arkası üstü uza· m nefıs Rakılar bunlardır m • : 

ile etmiyor, benı' de redde· onu söyleyin .. Bakın saçlarım nan vücuduna eg-il erek, git- - -- ~~ - ~ ••••••••• .. •••••••••••••" parladı, yine sesini çıkarma· 9 E ı ••} 8 h D 
derse fazla mahcup olmam. dan kalktı. Dansetmeğe hat· ııe güzel değil mi? .. Onları tikce parlıyan süzükleşen V U a arat epOSU 

- Sen, yine uzun boyuna ladılar. sevme1. miıiniz ?.. Oldukları gözlerine La karken: Baharatın döğülmüş ve' döğül-
geniş omuzlarına güveniyor- Fakat her zaman gayet sakladım .. Kesmedim. - Niçin hayalını zehirli- memiş tam çeşitleri, YAL UVA .. 
sun nmı, bu sefer bunların iyi taogo yapan Hulusi, şa Başından birkaç firkete yorsun? Geııçliğine yazık nın taze mahsul Ihlamur, ıS-
hiç biri para etmez. şırıp ayakları dolaşmaması çıkardı. Saçları omuzlarının değil mi?. Diye sordu. PART -"'nın meşhur Salebi 

Adam gülerek:- Yok ca· içio, büyük bir gayret sarfe· üzerine, her dalgasından kı· O, l iç aldırmadan parma· zarif kutular·A t• marka ku· 
nım.. Dedi. diyordu. Kollarının arasında zıl pırıltılar çıkan nltın bir ğını dudaklarına yapıştıra· da, garantili r maş ve 

_Yakışıklı olmasına, birçok tuttuğu) vücut katılaşmış. pelerin gibi yayıldı .. ilk defa rak, ı:evab verdi: maranğoz boyaları, her cins asit 
parlak maceralar g. çirmesine elinin içindeki el soğumuş, olarak gülümsedi: fakat bu - Ders yok... karpit, gomlak ve diğer maran· 
rağmen, mağrur ve küstah terlemiş. ve ayni ateşli na· gülümseyiş uykuda bir ada· Öteki devam etti.. gaz çeşitleri, dünyaca ttanınmış 
değildi... zarlar yüzünde dolaşıyordu. mın gülüşüne o kadar ben· - Gençliğinizi, güzelliği· H de Kadınla dad9elmek için Nihayet Neşide d\ırarak: ziyordu kil.. Tekrar etti: DİZİ harap eder Ne ihtiyacı· asan ecza p 
gösterdiği ısrar, beğenmek· - Kendimi biraz rahatsız - Koiluş. Sesin bilsen ne nıi var. Dünnada başka sunun her cies kolonya, losyon· 
ten ve meraktan ileri geliyor; hissediyorum, beni otomobi· kadar hoşuma gitti. Neşide zevkler yok mu ? lan ve çok 7.engin tuvalet eşya 
bir kere şanşını denemek lime kadar götürür müsünüz desene .. .Haydi .. Neşide.. P. Ömer. sı ile gazoz özleri4veJôzlü unları 
istiyordu. dedi. Teı rar et .. Yavaş yavaş -Sonu yarın- Radyolin, Kozmin, Datnos ve Kohinor diş macunl arı, devlet 

r..tnma BmliflClttmrtEaam .. ~~-~~~~sa~ll'!!"2Sa&:llll!."11!:!11S.~Jll!!lllll!!.'lllı~ııo.:ııı~i kinini, beyaz yUnlü ve ipekli kumaşları yıkamak ve temizle· 
'1:'411:11.:M • • • • ~ ~·~ .......... -. .... ~~~·~ ... ~. .. ~ •.• __. ........ • • • k . N ""' _,..______ -- -- ~·-""' ""'"'"''' . mek için FEVA mar alı Alman sabun tozu ve emsalı. 
~ TAYYARE • TELEFON g 'ı;t &~ Dikkat: Müşterilerinin zararına olan pazarlik usulü kaldı· 
"' sıneması 3151 ..,. [~~ Elbise ve Manto [+} rılmışlır. Her sorğuya derhal cevab verilir. Telefon 3882 

1 B~GON 2 filim birden ~ (:ı Meraklılarına MOld• m i- """"'sirinclSı:f°M~·~ i ~: Ebedı_ ~enfoni m ~Zabitan, Baylar ve Bayanlar ~:ı ı Dr. Demır Alı 
'2 Buyuk Fransız san~tlra~ı FERNAND ~~A.V~Y tara- • .. • tt}En müşkülpesent müıterileri memnun (+~ • KAM~IOl.:iLU 

. l!!t fından tem11I edıleo aık ve musıkı fılmı m tleden bu firmayı unutmayınız ,. m 1 Cılt ve Tena~ul hasta!ı~ları ve 

1 2 Çin Çin ~ +] Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahim [+) ı elektrık tedavısı 
E ı·ı Karakaş) bukere yeni mağazad(zen gin çeşidler. Tcrzi· ı:'i lzmir • Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 

Küçüklerin sevdig .. i bu"yu"klerı'n ca"dan alkışladı 9 Ji. f k 'J ~ Ear: ~-=-rt .. ~ • hanemizde bay ve bayanlar için son moda zari ve şı ~ 
1 Şirlev Temple . ~ ·!1 manto, rob, tayyor, etek, büluz .. tovakar Zabitan ve ~' !Mml+ Dr. F AH İ IŞIK ı+H 
a E [+] sivil elbis~ ve kaputları imal edilir. [~~ il tarafından yepyeni bir tarzda temsil edilen başlan başa R [+! Muamelem peşin ve taksitledir. [+; l!D lzmir Memleket• Hastanesi Rontken Mütehassısı 
R neşe ve heyecan veren en güzel filmi E •ıBu sözlerin doğruluiunu anlamak için bir tecrübe kafidir.~ E RONTKEN VE 1 liaoeten: Paramont jurnal 62 t DİKKAT : Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12~!~ ~ Elektirik tedavileri yapılır 
• FIATLAR: 30 - 40 ._ 50 ~ ! TELEFON: 327i [•l m ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 

1 [•] s 
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GüzeJyalı hattı tramvay 
şirketinin de bıtzı büyük du
l'ak yerlerinde bekleme yer
leri yaptırması istenmişti. 
Şimdiye kadar şirket tara· 
fından buna teıebbüs edil
mediği için belediye tarafın· 
dan nafia bakanlığına ve vi· 
liyet makamına şikayet edil
miştir. 

İz mirde 

( Halkın Seli ) 

Harba Hazırlandı 
Varşova 19 (Radyo)- Sovyet Rusya, Polonya bududJarında oturan ve Rus tebeası ol· 

dukları halde ırkcn Lehli bir milyona yakın halkı hicret ettirmekte ve Rusyanın dahiline 
sevk eylemektedir. Bu hareket Polonya hükumeti tarafından protesto edilmiştir. Siyasi ma· 
hafil, Rusyanın barba hazırlandığını ve bunun için bu gibi tedbirlere başvurduğunu söyli· 
yorlar. 

Ekmek, süt ve et ucuzlıyor 
lstanbul 18 (Hususi) - Et fiatlerinin ucuzlaması için Denizyollarile belediye resminden 

6 kuruş altı santim, Celeblerin komisyon hakkında da yüzde yirmi beş, toptancılardan 
yüzde otuz indirilmesi kararlaştırılmıştır. Ucuzluk, bu suretle temin edilmiştir. 

Yakırıda sütçüler ve sonra da ekmekçiler Ankaraya davet edileceklerdir. 

Türkiye ile· Japonya Arasındaki Anlaşma 
lstanbul 19 (Hususi) - Türkiye • Japonya arasındaki ticaret anlaşması hakkındaki mu· 

ahedenin tatbikine başlanmıştır. 
--------------oo••®-- -----------

Vahşi adam bulundu 
Ardahan 18 (Hususi) - Geçenlerde Kaı ormanlarında görülen vahşi adam nihayet ev· 

velki gün ormanın en sarp yerinde avcılar tarafından yakalanmıştır. 
Vahşi adam kırk yaşını geçkin olduğu anlaşıJmış ve her tarafı kıl içinde olup konuşma

maktadır. Ve gürültüden cok korkmakta ve hiç uyumamaktadır. 
dinı ı...-ı1n1el bir adliye 
yana ko. . Bir dilencinin · yatag\J ında 1700 lira bulundu 
baıka bi~ ve ceza evı 
yin. · ,rılacak Istanbul 19 (Husu!İ) - Üsküd.arda Nebile adıoda bir dilenci kadın ölmüş belediye ta· 

rafından kaldırılırken yatağ•n altında yedi yüz lira ve birde bin liralık bir banka defteri 
Vezir Ali paşa i>teden • 

bulunmuştur. 
fedakarlık ve cesare geniş h d • k k 
gö~··~~:k:. k·: ~"'~::·~:~ Ya u ıce görüşme yasa 
dişahım, de • ,\)~ 'ms 
dir yetiıe•.~o' d·~ ... ~ J!ükreş 19 (Radyo) - Besara~ayda Yahudice sıörüşmek yasak edilmiştir. Yahudice gö-
lidetli, r · ~" \'•\4 '\)"' Mo' c.e.'" ... g;~va çarptırılmaga başlanmıştır. 
1 b. 1o .,J\ ı,ı .,_. ~· ~ ... \\'- cak ••••••oo••••••------------una a>" ~·1 &' \q .... ~\\ .. t ., 

fakat.t"~"'' .. ~"\,\'(" 1f..•~::o =~""~~/,~ .Jukabelet Halk•n Sesi hakkın sesidir 
J\) """ <:•'\) ~ 8 t f 1 . 'd korkan ~\\ ~"'- ~\)v ~ ~ ·~\)~:~ /. ~ - aş ara ı mcı e -

tınız ~ c.o ~·c.• ı\ 'o'. ~\t· ~t), ız sakin olun ların evlatlarını ne ıuretle idare ve terbiye etm•lerine dair 
vı~.•~ ..J .. ~ .,.\t. ..c\.\\ ~<t.~ " • • • d w 1 'l• t b' d k il d k d' hiç ~''\~~t.O ''o•~G" c.~' V"' .,.. , ~n ızın vem yaz ıgınız yazı ara ı ave en ır e o u arın an açıp, ıp 

ka~ ""\: eo'\ c." ..... :-o•" .~e~ ~e<• korum. e ve bucakta mahalle aralar1ndaki kahvelerde saklanarak ak· 
ı- ~ o\"o ~\)t•'O 4e. \~• ~•.gası atıldı: ıl- şamlara kadar talebelik şeref ve haysiyetine kat'iyyen yakıt· 

• ~\\ oıı:"c.""' e,\."<e ~·,,,~' .. ""'(" t::..\\9", •"' (Arka1ı var) mıyacak bir şekilde tayfa, damı, kağıt oynıyan bazı 
"" " · 0 ~ ..J\~ \\\ ~,o• ~ ~· •• talebeler görüyorum, bundan başka geceleri derslerile meş-

IK; » 'o\: 9ol 'Ö\O \9"19' .,.... / l l 1 }' k b k k h l d 1 
.. un.un i~~ı _.._:r'l' 'ö0 ~Wic. ... ~~'" oir Alır.1.ıem gu oması azımge ır en gene u şe ilde a ve eri o aşan 
fedılecegını vre. Ji~.. ve bu genç çocuklar vardır, bunlardan da biraz bahs etseniz ve 
da mükemmeı·"" ..... 'I d - Çiçek K<fil safa anneler ile, okul direktörlerinin ve öğretmenlerinin ve hatta 

-~ar an mu· k h 
rayı yaptırılacağını Sh·- --•· F ,t • kültür dire törlüğünün dikkat nazarlarını çekseniz epimiz 
öjrendik. 011.Çrafı 1 incide - için çok faydalı ve çok yerinde bir hizmet olmuş olur. 11 

M• •• •• _!!:Sahi ak~am banada Okuyucumuzun dediği gibi böyle okulundan kaçan veya 
ıras vuzun- ondan mı vermişin? gece kahvelerde, gazinolarda ve batta ders geceleri sine· 

den Cl.D&yet - Tabii yavrucuğum. malarda gezen öğrenciler varsa bunların inzibat altına alın· 
- Cidden çok leziz ve masını ve haklarında şiddetli hareketlerde bulunulmasını 

Bayındırın Cinci çeşmesi 
civarında bir cesed görülmüş 
ve zabıta tarafından tahkika
ta başlanmıştır. 

Bu cesedin Kırınlı köyün· 
den Hüıeyin oğlu Aliye aid 
olduğu 'anlaııJmıştır. 

Bu feci cinayetin bir mi· 
ras meıulesi )Üzünden Ba· 
yındırlı Mürteza oğlu Emin 
Ye Mebmed oğlu Ali tara
fmdan öldürüldüğü meydana 
çılcardmış ve ikisi de yaka· 
lanarak hapse tıkılmıştır. 

Yukarı Mahal
leler Suya Ka
vuşacak mı? 
Halkapınar su şirketinin 

mukavele mucibince taah
hüdlerini ifa etmediği ve şeb· 
rin su ihtiyacını layıkile te· 
min etmediği görüldüğünden 
belediye tarafından yukarı 
maballata da su vermesini 
tirketten istemiş ve yukarlar
da yangın muslukları bulun· 
madığından bu noktanın 

e hemmiyete şayan olduğunu 
zikrederek şirketin dikkat 
nazarını celbetmiştir. 

keyif verici bir şeymi~. Bu- okul direktörlerile sayın kültür direktörümüzün himmet ve 
nunla beraber ben de dün lütüflerinden bekleriz. Bundan sonra bu gibi yolsuz hareket 
akşam nedense kendimde ve edenleri bize de haber verirlerse derhal isimlerile ve mek-
içimde büyük bir ferah ve teplerile teşhir etmekten çekiomiyeceğimizi ve talebelik 
neş'e hissediyorum demek şeref ve haysiyetinin müdafaa edileceğini bildiririz. 

~=~.:~~y;erd;.-kısı bana bu HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Hiç şüphe etme elma· 

sım, 

Öyle ise yükselle be· 
raber şu kabadayıye devam 
edelim. 

- Hayhay güzel karı· . 

cığım, ı hazır elimde para varken 
- Şimdi ben çarşıya ini- yarm bir kasa alacağım. Çün• 

yorum, akşam için bugün bir kü Kabadayı rakısı fazlaca 
şişe alımın derecesile hem bir sefa ve 

- Sen bir şişe al, ben de hem de bir gıda vasıtasıdır. 
••••••••••••••••••••••O•••••••• .. ••••ı ........................................... .. 

İster Gül İster Ağla 
- Baştarafı 1 inci Sahıfede -

münevver bir zatsın, böyle şeylere inanıyor musun ? 
- inanmazdım amma, kulağımla duyunca bayağı fikrimi ben de değiştirdim, sende duy· 

san ve görsen bu işin hakikatine inanmamanın imkanı yoktur.• 
- Gücenme amma birader, sen hakikaten safmışsın. Eğilde kulağına fısıldayım : Hani o 

mahalleyi birbirine katan hizmetçin Dilber yok mu? 
Geçen gün • söz aramızda • ben onu, evin mezarlık tarafına açılan bahçe kapısının 

önünde güzel ve şık bir delikanlı ile ağız ağıza ve sıkı fıkı konuştuklarını gördüm, sonra 
kız sağına soluna baktıktan sonra eve çekiverdi, o güzel ve oynak kız senin yanında bu
lundukça, evinizi cinlerin değil, cin gibi açık gözlü gençlerin ziyaretleri hiç bir zaman 
eksilmez, 

- Tamam. Zaten Dilberde tavan arasındaki odada yatıyor .... 
Şimdi ey okuyucu, hala böyle masallara inananların haline : 

iSTER GULISTEH AGLA 

BiR öGRETMENIN 
ÇEKTiKLERi 

~~~~~~~~~~-••~~~~~~~~~~-

- INKILAB ROMANI -

Yazan : SıRRI SANLI 
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-Asım ismet KOltOr'e· 

Ben bir gencin parlak yüzüne bakarak, tatJı 
sözlerine kanarak gönül verecek bir genç 

kız değ ilim . . . 
Ahmed Zorlu kıımın bu halledilmiş olacakhr. Size 

son sözleri söylerken gözle· açık söyliyeyim, ben onun 
1inde basıl olan ıslakhğı sez- her şeyden önce güzel abli· 
diği için bu evlilik işinde kının, sarsılmaz seciyesinin 
fazla ısrar etmeji bugün için meftunuyum. 
lüzumsuz gördüğünden me
seleyi kapatmak istedi ve 
ona: 

- Kızım, dedi, bir baba 
her şeyden evvel kızanın sa
adetini ister. Bunu düşün· 

meği, bir karar vermeği sa
na bırakıyorum. Yalnız bu 
işlerde tecrübesiz kızların 

kendilerini, farkına varma· 
dan kaptırdıkları, biı his fır· 
tınasma tutulmadan hareket 
etmekliğini sana hatırlatmak 
istiyorum. 

- Benden emin olabilirsi
niz. Ben Ulusda pek esaslı 
meziyetler, sağlam bir ~ a· 
rakter gördüğüm içio ona 
büyük bir itimad besliyorum. 
Siı de bilirsiniz ki kızıııız 
bir gencin parlak yüzüne 
bakarak veya birkaç beylik 
ve tatlı sözüne uyarak he
men gönlünü verecek mace· 
ra düşkünü bir mahluk de· 
ğildir. Ben, daha önce de 
söylediğim gibi, kız olsun, 
erkek olsun bir çok öğret
menlerin uğradıkları ve ba • 
zan da kurban gittikleri de· 
dikoduları bildiğim için ilk 
önce tahkikatımı yapacağım 
ve ona göre kati kararımı 
vereceğim. 

- Ben de senden böyle 
akılhca bir hareket bekle· 
rim . 

- Hakikaten tanıdığım 
gençlerin en değerlisi, en 
ciddi ve ahlaklısı sandığım 
Ulus, kendisine büyük ve 
sonsuz bir emniyet gösteren 
bir ailenin bu saygı ve iti· 
madını bu suretle su'istimal 
etmiş ve bu ailenin biricik 
kızanı baştan çıkarmak iste
mişse mesele kendiliğinden 

Çiçek babası ile bu mu· 
havereyi bitirdikten sonra 
kendisini bir kızı gibi seven 
Ulusun anne.sini görmeğe 

gitti. 
Genç kız, bu temiz yürekli 

kadından baıı şeyler öire· 
neceğioi tahmin ediyordu. 
Ulu!un mektebde olacağını 
tahmin ettiği bir saatta genç 
öğretmeni evlerinde bulunca 
derin bir hayret içinde kal· 
dı. 

Çiçek hayret ve taaccübü· 
nü gizliyemiyerek sordu: 

- Hayrola sen, bu saatta 
burada ne arı yonun? 

- Sen de beni burada 
bulamıyacağın için mi bura· 
ya g~ldin? 

- Stem edilecek zaman 
değil, sen bana söyle, her 
şeyden çok sevdiğin okulun, 
vazifen dururken nasıl olu· 
yor da sen burada bulunu· 
yorsun? 

- Belki hastayım. 
- Senin hasta oldujun 

zamanlarda da okuluna, ço• 
cuklarına, vazifenin başına 
koştugunu biliyorum. Halbu • 
ki senin yüzünde zerre ka· 
dar hastalık eseri görmiyo· 
rum. Yalnız gözlerinde ben· 
den sakladığın bir telaşın, 
bir tasaniD sırrını okur 
gibi oluyorum. Böyle değil 
mi? 

- . ' ... 
- Neden cevab vermiyor· 

sun? 
- Hakkın var, senden bir 

şey gizlemenin mümkün ola· 
mıyacağııu artık anladım. 

- Yeni mi anladın? 

( Arkası var) 
-----------------~--------··~-----~---------------------

Çini haritadan 
sileceklermiş 

Japonlar iki kura daha silah 
altına aldılar 

Tokyo 19 (Radyo) - Çin 
milli ordu baş kumandanı 
Şan Kay Şek sulh teklifine 
cevab vermemiştir. Bunun 
üzerine Çim hükumetinin 
ortadan kaldırılması impara· 
torlukça karar verilmiştir. Ve 
yakında Çine yeniden kuv· 
vet gönderilecektir. 

Londra 19 (Radyo) - Çin 
baş kumandadı Suçeuya 
gelmiştir. Çin kuvveti bir 
milyon iki yüz bin askerdir. 
Hazırlık devam etmektedir. 
Büyük harba Tuyençin ile 
Nankin arasındaki demiryolu 
boyunda vukua geleceektir. 

Tokyo 19 (Radyo) - Hü
kumet yeniden iki kura da
ha silah altına almıştır. Bu 
kuvvetler yakinda Çine gön· 
derilecekiir. Çinde harbeden 
Japon askerlerinin mıktarı 

beş yüz bindir. 
Şanghay 19 - Şimdi Çin 

ordugahından gelen haber· 
lere göre yeniden kadınlar
dan dört tabur asker teıkil 
edilmiıtir. Bizzat bat kuman· 
danın idarsindeki akıncı kol· 
larile Japon kıtaatı arasında 
kanh muharebeler başlamıı· 
tır. Çinliler 3 kasaba daha 
istirdan etmişlerdir. Japon 
kuvvetleri çekilmeğe baıla· 
mıştır . .. 
Şanghay 19 ( Radyo ) -

Japon hükümetinin Çin bü· 
yük elçisini derhal Japonyaya 
dönmesini emretmiştir. Elçilik 

• bütün hazırlığını yapmıı ve 
yarın Tokyoya hareket ede· 
cektir. 

Japon .. Çin harbının rea· 
men ilanı çok kuvvetle muh· 
temeldir. 
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