
Rus - Japon Muharebesinden Korkuluyor 
Sibiryada örfi ida're ilin edildi ve hududa \ İzmirliler Bav· 

sekiz }1 Üz bin asker s~vkedildi 1 ramahazırolun 

klSA VE AÇIK 

RUSYA HAZIRLANIYOR 
~~~~~~~~~~-0000 

Dinkü telgraf, radyo ve muhtelif ajans haberlerini oku· 
1•ılar Ye MoskoYada çıkan Pravda gazıetesinde "(Biz, bize 
~•ldıracak düşmanlara karşı yalnız müdafaaya değil fakat 
~•bettiği zaman düşm2nı kendi yurdunda, kendi kara ıu· 

Çinliler mukaddes cihada davet edildi. 4 s.aatta 20 bin kadın asker oldu Ünümüzdeki Paıartcai ril· 
nü saat on birde cumburi· 
yet meydanında kahraman 
ordumuzun alay birliklerine 
merasimle sancak verilecek· 
tır. Sancak merasimi ,ebri· 
mizde ilk defa yapılacaktır 
ve lzmir için de şüphesiıki, 

rında mahY ve harab etmeğe muktedir çok kuvvetli bir 
donanma yaptırmahyız) mealindeki mütaleasmı biraz derince 
:~tünenler Sovyet Rusyanın deniz kuvYetlerine pek büyük 
ır ehemmiyet verdiğini anlamışlardır. 
Esasen Molotof yoldaşın Rusyada bahri inşaat fabrikaları 

hakkında Yukubulan beyanatı, Moskova hükümetinin, her 
&rn kendine bir suretle meydan okuyan bazı devletlere 
karıı karada ve havada olduğu kadar denizde de kuvvetli 
•e hatırı sayılır bir devlel olduğunu anlatmağa karar verdi· 
İini açık bir şekilde göstermektedir. 

Esasen karada olıun, denizde olsun, ıöklerde olsun bü
tan devletlerıa birer bebane bularak mevcut kuvvetlerine 
İllve ve zam ettikleri yeni kuvvetlerde ispat ediyorki bu 
'1rnumi gidişe ayağını uydurmıyanlar, muhakkak surette 
~olda kalacaklar ve hedeflerine hiç bir zaman ulasamıya
tıklardır. Rusya gibi her devlet hazırlanıyor. Zaten harbe 
bazırlanmıyan bir bükümet, harbe her cihetten hazırlanmış 
te hazırlanmakta bulunmuş bir bükfıınet ve devletin göz
leri bağlı bir kurbanı, kanatları kesin bir avı olmağa mah
kumdur. Onun için Sovyet Rusyaaıa veya her hangi bir 
devletin bu esen korkunç savaş havasında hazırlanmak 
iıtemesi kadar tabii bir ıey olamaz. 

Bu iıde gayri tabii bir ıey varaa Sovyet Rusyaaın hazır
lanmaıın? karıı bazı hazırlanmış devletlere meusub matbu
atın ha1ret göıtermesidir .. 

SIRRI SANLI 
----------------••na..~~~~~~~-

Fransız 
Altınları 

Bera, 19 (Radyo) - Son 
lıafta zarfında Fransadan 
ısviçreye milhim miktarda 
altın getirilmiştir. Bu yüzden 
lıviçre milli bankasındaki 
altın miktarı 100 milyon 
frak artmıştır. 

: Şehir meclisi 
Şubatın birinci gü ü too· 

)anacak olan şehir meclisi 
için hazırlıklar devam etmek
tedir. Öğreıdiğimize göre 
kırk bin liralık bir imar pi
lioı hazıdaoması teklif edi
lecl!ktir. 

18TER GÜL iSTER AGLA 

Berlin 20 (Radyo) - Sov 
yetler birliği başvatandaşı 

Stalinin riyasetınde dün ge
ce mühim bir içtima akde· 
dilmiş ve bu içtima gece ya
rısına kadar devam etmiştir. 
S ibiıya mıntakasında şim· 

dilik mevzii mevzii bir idarei 
ürf ye ilan edilmiş ve mınta 

_ _.Jfor•---

METAKSAS ___ ........ ' 

İtalya Sefirini 
Kabul Etti 

Atina, 19 (Radyo) - Baş· 
vekil General Metaksas, 
İtalya sefirini kabul ederek 
bir müddet görüşmüştür. 

Olaian Şevler ! ? 
- Sorma ba,ıma gelenleri ? r 

- Ne oldu? ,---""" 
- Okadar tuhaf ki azizim. 
- Aman söyle canım ? 
- Dün diıim ağrımııtı, çı· 

karbaıya karar verdim. Bir evde 
"arma karııık otuı an doktorlar· 
nn muayenehanelerinin bulun .. 
duğu eve koıtum, acele tabele· 
lere göz attım, bir diıciaia oda· 
ııaa daldım. 

- Dişini çektirdin değil mi ? 
- Dur acanım anlatayım. 

içeriye girince doktor bana : 
.. Haıhmısın,, dedi. Yanağımı 
iıaret ederek akıamdanberi öl· 
d6rüyor dedim. Hemen ıezlunğa 1 

uzanmamı söyledi, buda yeai • 
111ul dif muayenesi galiba diye 
ıeıluağa uzandım, adamcağız 
geldi, önce göz kapaklarımı mu· 
ayeae etti, se>nra dilime baktı, 
karnımı açtı, el le vurarak din
lemeğe baıladı, ıordum: doktor 
karnımdan gözlerimden ne isti-
yorsan, benim diıim ağrıyor 

dedim. Doktor hayretle 0 Diıiıı mi ? ,, Dedi. Ôyleya ! "Y anhş geldiniz· bayım, ben diş dok· 
toru değilim, bu sırada önilmüzdeki odada bir gürOltü oldu, kadm erkek sesleri duyııidu, 
ikimizde kulak verdik, yukarıdan ıu ses geliyordu : 

- Ayol ağzımdan, diılerimden ne istiyorsun? Benim ıstırabım karnımdadır. J vakit 
doktor gülmeğe baıladı, galiba dedi, bir yanlışlık olmuı, yukarıdaki diş dokturıJur ... ~na 
gidecek hasta bana, bana!gelecek hasta da ona gitaıiı, ikimizde birden kaeının onune 
çıktık, bir de ne görelim : • 

Doktorla!ditçinin tabelalarını hizmetçi yanbılıkla değiıtirmemiı mi!? Ne dersinazizill' 
bu iıe? 

- Ne diyeyim doıtum allah akıllar versin. 
Şimdi ey okuyucu sen bu hale: 

kaya sekiz yüz bin asker 
sevkedilmiş ve ikinci bir e· 
mir beklenmektedir. Bu va· 
ziyet karsısında bir Japon
Ru" muharebesinden korku· 
luyor. 

Şanghay 20 - Çin hüki'ı
mt tide Tokyo sefirini acele 
geri çağırmııtır. 
Şan~h .. y 20 - Çin milli 

kumandanı bütün Çinlileri 
mukaddes topraklarının Ja
pon çizmelerinden kurtarıl
mak için umumi bir cihada 
da vct etmiştir. On saat için -____ .. , ,_____ 

Kral Faruk 
~vlendl 

~hire 20 (Radyo) - Bu 
gün saat onda !Kral F•ru
kur nikib merasimi yapılmış· 
hr. '1ikah başlamazdan evvel 
yirıi bir pare topla ilin 
ediliş ve nikahtan sonra 
yüı.bir pare top atılmııt11. 
Ka're büyük bir bayram 
içiııe yaşıyor. 

----··-----
Şırk Filozofu 

I ida yet Keşfi ile 
Bir Saat 

Yarınki (Halkın sesi)n de 
"q haılıkla enteresan bir 

· -... k11aız. 

de baş kumandaohk karar· 
gabına asker alınması için 
yirmi bin genç kadın müra
caat etmiş ve derhal kendi-• • lerine elbise ve silah verile-
rek kadın garnizonla ına 
sevkedilmişlerdir. 

Şangbay 20 - Dün Han
kao limanına gelen dört va
purda elli bin Japon askeri 
karaya çıkar9 derhal cep· 
beye sevked'ılmişleı dir. 

---••0ıı----

mensud, şerefli bir hidiıe teı· 
kil edecektir. 

Bayraklar bizzat ordu mil• 
fettişi lzzeddin Çalışlar ta· 
rafından verılecektir. Bütiin 
lımir, bu bayrama davetlidir. 

Bom ha ffke~ şehj; üıeri~de uçan bir 
mi ı yetperver • tayyarede• 

İngiliz mebu }arının düşen bomba bu mebuslar· 
üzerine düştü dan bir kaçını bimil olan 

Valansiya, 19 (A.A) - İn· otomobilin yanına düşmüı· 
giliz içşi mebuslarındzn mü- tür. Otomobil biraz hasara 
rekkep bir heyet barb halk uğramlşsa da içindekilereA;»ir 
mektebini gezmeğe gider.. şey olmamıştır. 
~~~~~~~~--~-------- ~---------------

Şehrimize geldiği gfö>den· 
beri evkaf idaresine birçot< 
yeni eserler ihdasına muvaf· 
fak olan değerli evkaf mü· 
dürümüz bay Esad Serezli
nin bilhassa Mezarl.kbaşı gi· 
bi lzmirio en harab kalmış 
bir yerini imar ve tezyin için 
gösterdiği gayret her türlii 
takdirin fevkindedir Klişe· 
miz ve bir de gayet zarif 

bir ıekilde yapılan yeni hal 
ile müstecir bay Milnir Ô.a-
demir taraf1ndan çok temiz 
bir .surette idare olunan ıık 
ve güz•) kahvehaneyi g6ıter• 
mektedir. 

Bu vesile ile evkaf müdü· 
rümüzü bu himmetinden do· 
layı kutlulamağı bir borç bil· 
dik. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Herkes gibi, belediyemizde 

bilmelidir ki ••. 
Dünkü Halkın Sesinin vilayet haberleri sütünunda yazdı· 

ğımız veçbile belediyenin otobüs yolcuları için muhafazalı 
bekleme yerleri yaptırmağa ve yukarı mahalleleri susuz 
bırakmamak için de bazı teşebbüslerde bulunmağa karar 
verdiğini halkımız namına büyük bir sevinç ve iftiharla al· 
kışlamayı borç bildık. Ötedenberi (Halkın Sesi • Hakkıa Se-1 
sidir) köşesini okuyan karilerimiz pek ili bilirlerki gazete• 
miz memleketimizin menfaatına, halkımızın bayır ve refahı· 
na uygun her iş ve hareketi sevinç ve kıvançla kaydetmeii 
bir vazife edindiği gibi memleket ye millet •menfaat ve te• 
rekkisine yaramayıp zararı dokunan her türlü icraat •• 
kararları da acı bir lisanla tenkit etmeği kendisine bir 
prensip ve ülkü yapmıştır. Belediyemiz ve belediye reisimiz 
kat'iyyen emin olsun ki yurdumuzun yükıelmesine, halkımı· 
zın refah ve saadetine yarayacak her işi, her terekki adı· 
mını, garazsız ve ivaszız kıı ııbyacak yine Halkın Seai 
olacaktır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



---aa-a: ·· ı~ 1: s e d e A ekte d" 11 Doktorun laslhatleri : urıye ~ sıyası .ve 1 • ısa 1 
Dlnganıı En Blglk Harb Dahi~ 1 vazıyet vahımleştı 
T.ı•murlenk § Genç kadınlarda Meclis, telifibeyn edemiyor; yeni yeni 
ı ~ E Ve kızlarda görülen partiler vücut buluyor 

m " d.k -Tı-a-ri-hi-Te-F-ri-ka _______ Y_a_za_n_:_H ..... -Tı~u-- r~ke-:::k-u~ Asabi haller Suriye a~laş!°ası tas 1 
-· _ 105 _ eBS&&• Bilisebeb 11k sık buhranı edılmıyor 

asabi geçiren :evde, işinde r 1)d1rlmlD yÜz Vİrmİ bin aske· sık sık sinirlenen genç kız- Şam (Hususi) - Suriyenin SURiYE MiLiS _KlNETLERi 
lar Ye kadınların muhakkak iktisadi ve mali vaziyeti çok Bu giln askerı kumandan· 

rine karşı Tim urun milvon- muayyen vaziyetlerini kont- •ahim oımakıa beraber, siy•- hğın elinde ~uıunm•~t.a ~1~n 
rol etmek lazımdır. Yumur- si durumu da tehlikeli bir ve memleketın aıayııı ıçın 

luk ordusu vardı talıkların faaliyetinin nata- safhadadır. kullanılan miliı teşkilatının 
- Sadrazam P•tamızın di- \ rağmen Ali paıa, vezirler, mam olması ve rahitıı ve ta- Suriyede bu günk~ vaziyet Suriye hükümetinia emrine 

ayetine inanımız vardır. Ar- şehzadeler ve komutanlar allukatında bazı tesirat . ol· artık her sınıf halk içini bil= devredilmesi için Fransız as· 
adaılar ıimdi daiılahm, içi- her vakıt toplanırlar baıbaıa ması, ekseriya bu büyük •· hassa orta ve aşağı tabaka kcri kumandanlığı Jile Suriye 
uden bir heyet seçelim, verip bazı tedbirler almak- sabi buhranları tevlit etmek· için gayri kabili tahammül hükümeti arasında müzake-
lra gönderelim. tan geri durmıyorlardı. Hep- tedir. Ay hallerinin çok az bir bale gelmiştir. relere başlanmııtır. Söylen· 

olması Yeya teahhürle vu\( uu, d diğine göre milis teşkili tının Bu ıöz üzerine vezirler sinin de ümidleri kırılmııtı, Dahili vaıiyetin karışıklığı a 
Yabud da bı"rdenb"ıre hıç ve· devrı", Suriye ordusunun dev· d. k 1 b memleketin bir bu yadide büyiik te.irler ic· t ığer omutan ar ağır- uçuruma kubulmaması cümlei asabiye rinin bir mu'<addemesi ola-

dar : doğru gittiğinin farkında ilzerinde derin akiıler husule ra etmektedir., caktır. 
- Ağa doğru söylüyor, idiler, kalpleri yeis ye hüılin- getirir. Bu gibi sinirliler yal· Geçen senelerde memle- SURiYE MFCLISI DAGlLDI 
.. a Ü "b" ı· mdı" d t 1 d · d' k ketı"n bazı yerlerinde zuhur • en m nası ı 1 en yır ı ıyor u, ıım ıye •· nız sinirlerini teskin için ilaç 
9j'ılmakbr. dar bin bir fedaklrhklarla vermek fayda etmez. Ayni eden kuraklık Ye hastalık 
Vezirlerin ve sadrazamın kurulan Oımanlı tahtı ıarsı· zamanda yumurtalıklarda va- yüzünden mahsulatın çok az 

a..ı d Jd ı f mıktarda elde edilmesi ve ,..eri &zerine aiı ı ar a· hyor, temelleri yerindee oy· kua gelen natamami)'eti iza · 
at hepsinin kalbi de kırıl· nıyordu. le etmek lizımdırr. Maaye- binoetice buğdayın pahılı-
llfb. Homurdana, homurda- Bir kaç defalar ıehzadeler nelerd~n sonra nihayet bu laşması buhranı çoğaltmıştır 

k '·J k"ld"I hl k 1 k ıebeb ı'le de ala· kası olmadı· Bundan maada binlerce kiti ı ıı,. arına çe ı ı er. .her te i eyi göze a ara 
1• •sı'zdı'r Halk , vergileri Beyazidia rücendirdiii babalarının yanına gitmek ve ğı anlaşılan genç kız Ye ka· y • 

Suriye meclisi, onbet gün· 
lük fevkalade toplantı müd
detini bitirerek dağılmıştır. 

Şurası dikkate ıayandır ki 
meclis, bir on günlük top· 
Jantı için her mepusa yilzer 
Suriye lirası para vermiştir. 

J 1 b k d dınların asabiyetleriade artık vermiyor • tahsilat nis· •1 er, zeamet ara arının ir ayaklarına kapanma iste i · b · k ü d yı'rmi Paristen alınan son maliı-
Lla manevi sebebi er ·aramak la- etı anca Y 1 e •• rı bu işten yan çizdiler, ler, saray erkanı tarafından b t" mata göre, Suriye - Fransa 

SURiYE MUAEDESI 

zımdır. Ruhi ihtiyacını tat• eş ır. ilaa1et yüz yirmi bin asker ahkonuldular. Yıldırım her Ald • )"' t - muahedeesinin tastiki işi ta-
min etmek ve mümkün mer· ıgım ma uma a gore; 

uarlan.J>ildi. Bunların ço- ceyden bihaber, gece aündiiz b" k at k dar Mısırda bakkuk etmiyecegw e benziyor, 7 6 tebe izdivacını tacil etmek ır aç gune a lıa ela g6nülı6z ve kırıktı. sarhot, Sırp prensesi Olive bulunan doktor şehbender, Fransız ricalinin ekseriyeti 
çok muvafıktır. d · d' -. mukabil Timurlenkin ranın simin kolları arasında Filistin yolu ile Şama gele· bu muabadenin a emı tas ı-

ıkeri bir milyona yakıa,ı- eğlencesine devam ediyordc. Fagdalı Bllgı·ıır . cektir. ki taraftarıdır. 
lir.ta, ayni zamanda en ı El!l-----------

en ıon nefere kadar ** "' V. kh t H kl 
;:. bi:.fikir ... ~:..ı!:e.:~ Timarleak, bilyllk bir ... Ayakları &iTi an ur e-

ideta tapınıyorlardı. keri divanı yaptırdı. Otağı Muhafaza • tuzak •' 
....... ··laıılır ki Beyazı· - humayun beyleri, Yezirlerioi rın e 
.., - Ô Kadınların ıoiuğa karşı 
*daıu derme çatma, Ti- prensleri çağırttı. nce ay· en hassas olan izaları ayak-

'11111•*İ• İle yekvtlcud bir ranlar içildi. Blyle harp di· ı--·.J ·- A..,-ı..• - • a .. ~.... • (I t•h d 
vanlarında evvela en güzel dınfarıD nezleye mayasıla Ve t 1 adı anasır) cılar arasın a ·rrllllftlıı tetkil ediyordu. 

tım bununla beraber ıeıli dokuz hafız tarafından daha birçok hastalıklarb• islti· n· u··thı· c bı·r nı·fak çıktı 
mevltıd okunmak idetti, on· dadları olduğu gibi azı a- • y 

••k •• ıefaımdaa reri dan ıonra her bafız biru rının yüzlerinin cildi, yanak- Antakya, (Hususi) - Bil- hala aüfuı kaleminin kapı-
.... ,. yoktu, her gece k lan daima kızarır, hatta mo· tün Hatayda nüsuf tescil it· sında durmamakta ve eıhabı 

1 1 a•ir okurdu. En ıonra do uz 
cel~r ve .. rap i em eri r rarır. Bu hale mani olmak leri, yapılıyor denecek bir müracaat geri çevirilmekte-

ecliyordu, harp için biiyük ilim tarafından dua için yüze sürülen kremlerin . vaziyette ajır gitmektedir. dir. Eğer mahalli hükümet 
._.,,.... plln çiıilmitti ve ne edilir, müzakereye başlanır- pomadların biç faydası yok· Bunu göz önüne alan Kırık- arzu etmiş olsaydı ıimdiye ka· 
~bir karalmuıtu. Yıldı- aı. tur. Ayaklar 11cak tutulunca han Halkevi Başkanı Delege dar bu cüzdanları tabettire· 
ja)aıı Hindi gibi kaba- O gün tesadüfi olarak bunların geçtiği görülür. Garoya bir şiki} et ame bilirdi. 
~ ber l":ri kendi kav· T&rkiatanda bulunan Tevek· Bir çok kadınlar ince ço· göadermiılir. Şikiyetaame· intihap zamanı yaklaımak· 

en ve azametinden külden kendi hattı deıtile rap modaıı y&züaden blitlln de şöyle denilmektedir. ta ve her ferdin medeni hak· 

B k bir melitub gelmişti, Timur, işkencelere katlanırlar. Ba- "Nüfus sicillerinde kayıtlı kı olan reyini istimal mec· rekliyen bir ıahııtı. ir aç zıları da ev ireriıinde ve ae-
d h • tekrar tekrar mektubu oku- .,. • olub da aile aile cftzdanı al- buriyeti derkir bulunmakta a ıa razam uzara gır· ce yatakta ayaklarının bir 

&-L h · · · b d da, her satırını ve her har· mamış bulunan Kırıkhan ve oldugwundan vatandaılaran hü· - ve arp ıçın ıca e eD türlü ısınmamasından şikayet 
;;...1b· ı · ı k · d" d fini birer ikıiri hayatmıı gi· mülhakat ahalisini sabık hüviyetle ;ni ısbat edebile-
,... ır erı ama ı~te ıse e . · · N ederler Ayakların daima ıı· Kırıkhan 'Ala,,makamı Sıla- cek bu varakanın her inti-

• lalnkir rahatsız, bu- bi gözlerile içtı, ıçtı. efe, cak olması kanın iyi cereyan ' 
d h 1 haddin Kuseyri bükümetten hapçı şahıs elinde bulanması .._ rok meıgul, kimseyi ıevkten i ela sar oş o mut· etmesine bagw hdır. Bunu te- b lh f d d 

•- .,. ve i H41a nü uı airesin en zaruridir. Her hakka hür· .. bal edemiyecek gibi be- ta. min etmek irin aabah akıam klA k · • 1 
r- ) .,. uza aştırma ıçın metru o - metkir bulunan Tilrk cema-Ma.elerle r"ddedilmişti. Buna (Arkası var kifurlu ispirto ile friksiyon b" k 1 1 

mıyan ırço çare ere tevessü atinin kendi hakkını da pek 
... \YlW

11
C:.i=Y:'\: ~: f!] ;z!ı-ı• :::Y~:ı~a :~:~':~~:.•ıtır ve etmiş ve muhtelif tarihlerde tabii olarak arayacağından 

~!t..:I~ _ ~-- ----- bu husustan dolayi halk ta- ve bu huıuıta her hangi bir .................. Sabahları beş defa par· 
!h"';ı makların ucuna basarak yül rafından tikiyetler edilmişti. emrivakii kabul edemiyece-
]Ud Malum olmiyan bir ıebep ğiaden medeni Franıaya 

selib inmek suretile jimnas· d ı · ·ı b d "k" 
o ayısı e un an ı ı ay ev- temsil eden nazarı dikkat 

9 •• tik yapmak ve parmak ucu 1 ilf d · · · k 
FAZIL EYLUL ve , n us aıresının apısı- Alilerinin bu noktaya celbini 

na basarak yü: ilmek ço~ ·ı k ı b 
na ı sa o unan ve tari i ile lüzumlu gördüm. 

faydalıdır. k numarası 1 bulunmayan bir Binaenaleyh bu huıuıabn 

! 1 1 ı 1 1 ı 
1 
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20 lldllcl UDU8 

DUNYADA 
NELER 

OLUYOR 
Atühtelif miHetlerdeki 

Vergi nisbetleri 
Amerikan iktisad mecmu

ası ,,Fortson" bazı devletle
rin ahalisine isabet eden ka
zanç vergisi hakkında bir is· 

tatistik neıretmiıtir. Bu ista• 
tistiğe göre aşağıda ieimleri 
yazılı devletler tebaasının 

hükümetlerine verdikleri ka
zançları nisbeti şudur. 

Japonyada yüzde 13, lı· 
veç yüzde 45, Kanada yüz
de 16, Birleşik Amerika yüz

de 19, Almanya yüzde 21, 
lngiliere yüzde 23, Macaris
tan yüzde 27, Fransa yilzde 
28' 

Nazari ölümünden 
Sonra 7tl sene yaşı.

yan adam 
Geçen hafta Pierre Mani

er isminde bir Fransız 99 
yaşında ölmüştür. Pierre 23 
yaşında iken verem hastalı· 

ğına tutulmuştu. Doktorlar, 
hHtanın öleceğ"ne kail ;ola
rak rahat rahat can vermes· 

için bir senatoryoma gön· 
dermişlerdi. 

Sanatoryom idaresi, hasta
nın halini çok vahim göre
rek kabul etmemiş [nihayet 
Pierre bir hastaneye yatırı)· 

mıştı. Fakat hastanede kal
mak iıtemiyen Yeremlı bi 
gün kimseye haber verme• 

d@n •avusuP sritmiş o vakit
ten beride bir daha ne dok· 
tora, nede hastanıye mi1ra-

caat etmiıtir. lıte geçen 
hafta 99 yaıında ölen bu ih
tiyar o veremliydi. 

••• 
Kocasını dövmek suçu 
dan mahkemeye veri

len kadın 
lngilterede kocaaıaa dayak 

almak suçile mahkemeye 
düşen bir kadın kendisini 
şöyle mildafaa etmiıtir: 

- Altı yaıındaki oğlum, 
kediyi dövdü On dört ya-

tındaki oğlum, altı yaıındaki 
kardeıini kediyi dövdü diye 
dövdil. Kocam da 14 yaıın
daki oğlumuzu, altı yaıında · 
bulunan kardeşini dövd6 
diye dövdü. Ben durur mu-

yum ya, ben de 14 yatındaki 
oilumuzu dövdü diye kocamı 
dövdüm. En ıonra kedi de 
beni tırmaladı. Biaeaaleyb 
beraetimi iıterim. 

Pek iyi tanıdığınız baharatçı B. Fazıl Dokuz Eylül Balcılar Buna rağm~n gece yata ilin varakasile aile cüzdanı ehemmiyetle nazarı dikkate 
de 155 numarada (Güleryüz Baharat deposu) nu açmıştır. ta ayakları ııınmıyanlar kii kalmadığından vürudunda ahnarak mıktarı klfi aile A ka a orman 
l"dler ı...oı fı"atler ber ·kes•.ye uygw undur. Mn.ıterilerini daima çük bebeklere örülen ayak b .. t t . d" d 1 h k D r 

v ,.. u • es ap muracaa a evzı e ı- c6z ani e ü'iyet vara asının 
lerytız ve tatlı dil ile karşılıyan bu arkadaşımıza biz de kabı giymelidirler. Yumuşa leceği bildirilerek hükümet- Acilen Kmkhan nilfuı idare- ÇJ•ftlig" j mamU 

Jlrh itler temenni ederiz. Telefon 2383 yünden örülünce ayaklaı ten uzaklaştırılmııtı. Bu ilin - Sonu 4 Bncüde - • 
tc~*,,.,...._..,._ı**+*....,='t='t*~*I gayet iyi ısıtırlar. J"t b• •1** xx~~ ~~ ~ Bazı kadınlar listik, şoso 8 1 lr&SI 

Elhamra Tel. i giymeği sevmezler. Bunla '6 AYDAN 12 AYA KADAR Mezarlıkban evkaf hanı 
ayakkabının içine bir kı 1. iltiHliDde 398 numaralı dük-

2573 .. sünger kağıdı, yabud birkı ~ k c l kinda Ankara orman çiftliji 
d Mil K Ü b sineması a kat gezele kağıdı yerleıtiri a sıt e birası ile Bozca ada ıarabı-ldareain e i i üt p ane . 

lerse ayaklarıiua üşümesıı nın en nefisini satıyorum 
BUGON GUzel ve sevimli yıldız DANIELLE· DARIEUX)t bilhassa rütübetten mütee'r duble bira, on iki buçuk, 

( Pariı sergisinde birinci:milkifatı kazanan ) ~ olmasına mani olarlar. HAVA GAZI TESİSATI şarap yedi buçuktur, bllbrek 

Suiistimal Davası ~ i"""ööfiöii-1 YAPILMAsıNA BAŞLANMIŞTIR :~~:; d~a·~;,·~u::i;e~~in~:; 
Şallane bir ı&zellikde temsil ettiği senenin en mükem• )\ ı Hema idareye milracaat ediniz. Keıifler için ücret fiyatla satılmaktadır. En eyi 

mel ve bGyük Fransız filminde sanat hayatının en a ıı Salih Sonad i al~maz plakla r !a radyo dinlemek ve 

'aıaalı zirvesine yükseldi ı \da. .n ı .ı· • • temiz irki irmek isteyenler ı Cild, Saç ve zührevi haı· ~~c. •ıuye daire•i 8ırınci kattadır. .,. .,. 
AYRICA: Foks Dünya Havadisleri )t ı tahklar milbhaHısı ı T mutlaka dükkanımıza teırif 

~~~~~~~~e~~:f:o:n:=.2:3:2:6~---Jl~~rsu~Atmu~~~ Seaaılar: 3-S-7-9 i ı ikinci Beyler ıokak No. miz ıon derece temiz.lir. 
ı Her g&a öiletlea Ml9t 
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f( HllJ]g_n Sul J 

Senden istediğim? • • 

....... Peki ne istiyorsunuz? 

....... Konuş.. Ben, gözlerim 
Palı bakarken sen söyle. 

'ııi sevdiğini, saçlarımı, du-
•klarımı, kollarımı çok be· 
~lldiğini söyle.. işte hep 
. Yle şeyler. Siz erkekler 
İrıiniz .. isterse yalan ol· 
il, Zaten senden doğruyu 

ltıniyorum. Yalnız aşk için 

~
kan sesini duyayım; sonra 
tı gözlerimi açınca sevgi 

t balr; bu güç bir şey de
ldir. 

1\1 oradan biraz daha iç. 
-san sarhoş olunca, ayılın· 
'Ya kadar aşık ta olabilir. 
t., beni. Sev. isterse bir 
''t için olsun. 

bir dakika vardır. Ben bu 
dakikaları yaşıyorum. Söyle 
daha ne istiyorsun. benden 
ne bekliyorsun.. Söyle .. 

Kadının rengi sanki ölmüş 
gibi uçmuştu. Gözlerini açtı. 
Onlar yaşıyor; ama nasıl, 
nasıl coşkunca yaşıyorlardı?! 
Damarlarının bütün kanını 
çekmiş gibi kızaran dudak· 
)arı titredi. Fakat birşey 

söylemeden uzun uzun büyük 
bir hayranlıkla adamın yü
züne baktı. Sonra yavaşça 
kollarını uulh, boynuna sar
dı ve çek ti. 

- Öyle ise gidiyorum. 
Adamı çılgınca bir hiddet 

kaplamıştı. Birden yerinden 
kalktı, kapıyı vurarak çıktı. 

Kadın bir kaç saniye ol-
duğu yerde hareketsiz dur
du. Yüzünde derin bir ıstırap 
görünüyordu. Elini alnında 
dolaştırıyordu. Gideni çağırıp 
çağırmamak arasında ufak 
bir tereddüt gösterdi. Sonra 
sürüklenen adımlarla odanın 

Hayır anlamadan bir öteki kapsından çıkta.f Çok 
yere gitmem .. Ben sana oyun· geçmeden Hulusi geri dön· 
cak olmak için yaratılmadım! müştü, Kimseyi bulamayınca 

- O halde gelme.. açık kapıya baktı. 
B·r Evin, her zaman kabul - Seni seviyorum. 

d b , olunduğu salonundan başka 
bu ala gi i seviyorum. bir yerini bilmiyordu. Fakat 

- Kim sana sev dedi. öyle bir halde idi ki. Fazla 
Seden ebedi bir aşk istedim düşünmeğe ihtiyaç görmeden 
mi§? dolaşmağa, aramağa başladı. 

- Hayır. Gecede bir iki Nihayet kapısı aralık duran 
saatlık sevgi istedin .. Parla'{ bir odadan hıçkırık sesleri 
b. 1 
ır şart.. duydu ve baktı. 
- Belki ,değil. Fakat böy- Neşide bir resmin, tıpkı 

le. Bundan fazlasını benden kendisine benziyen büyük b r 
bekleyemezsin!. resmin önünnde dizleri üatü· 

- Zaafımdan istifade edi· ne düşmüş yalvarıyor, ağlı 
* /' yonun. yordu: 

Hulusi isyan etmiş gibi Gidemiyeceğimi, ne söy· - Şınasi bana inan .. Sana 

•!.••.ıeniyordu : )ersen yine buraya sürükle· bir dakika bile ihanet etme· 

Ha 
Şeri 

e 
1 

n Basri Şen biçer 
ehmed Gülaylar 

Hazır ve ısmarlama elbise fabrikası 
Bay ve Bayanlar şık elbise diktir

mek isterseniz her halde ve mut?aka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meh
med Gülaylar tabrikasma koşunuz. 
Sor~ski ve Alber Baron kumaşların
dan iki provalı kumaş vf! dıkiş 22 
lira Asım Riza biraderlerinin Halka· 
pınar çulaki bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki provalı 15 lira İskoç yün 
iş 21 lira iki provalı Sayın müşteri· 

lerimin bu fırsatı kcıçırmamalarını tavsiye ederiz. 

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

~~:~~~· 
·in e sucatı ~ 

Türk A. Sirketinin 1 
~ Halkapınat· l{umaş Fabrikasının S 

1 Sa~İ: d010İy1ri00i çy;•ğü~;;dur 1 
Satış yerleri ~ 

1 Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş . .. 
~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu 1 
~~~r~ ~ :ı ~~~~~! 

öksürüğün 
Mezfenin, Bronşitin biricik ilacı 

---
Her eczanede bulunur.e; Hem?ucuz hemlçokltesirlidir. • 

M .. ·Deoo'~S. Fer·d Eczacıbaşı 
Şifa ezan esidir 

'flc-- -·~~·-+~& --:i:.-~,i!3 ıs••••••&• .. 0•••••• .. ••~11 
- Nedir. tiu ne demek· neceğimi zannediyorsun de· dim.. O, benim için senin f KORDON, YUKSEL ve ! Hükümet Karşısında ı 

- Seni seviyorum. Bil- tir? Söyle. Bir aydır her ğil mi? hayalinden başka birşey de- KABADAYJ : TERZi ı 
eın nası' oldu.. Sanki bir· akşam geliyorum. Ve her - ihtimal.. ğildi .. Bilsen sesi, gözleri ne 9) • • 
tn beni en ince damarla- seferinde ilk gece gibi esrar - YanılıyorsıJn!. kadar sana benziyordu. Ah işte ~ütün Izmirin kapıştığı ~~ iMehmed Zekİt 
11bdan yakalıyarak çekmeğe içinde sevişiyoıuz. Niçin sar- Belki.. sensizlik!. Seni görmek ihti· Ee:"!:fl::~:~I~ b~nla'!~ : ......................... : 
/şladın. Belki bir gün sen· hoş olmadan bana yaklaş· - Sen insanı çıldırtırsın. yacım o kadar kuvvetli idi E ••ı B h D 
tn nefret edeceğim. Lakin m)yarsun. - Olabilir.. ki, kendimi a)dalmağa kalk- 9 vlu a arat eposu 
~eınnun ol.. Bu dakikada Bu ne demek anlamıyo- Kadın sakın bir hareketle tım. Sarhoş oluncaya kadar Baharatın döğülmüş ve" döğül-
~tıa istediğim gibi aşıkım rum 1 Benden ne istiyorsun? elini, en kesikn içkilerin içiyor, sonra seni zannetmeğe memiş tam çeşitleri, YALUVA-
~ lldakların da kolların da Söyle.. Ayık iken, beni durduğu masaya uzattı. A· çalışıyordum. , nın taze mahsul Ihlamur, ıS-

1-d Cni çıldırtıyor! Hele altın olduğum gibi görebilirken dam bileğini tuttu; kırarca Nıçin .. Niçin ölürken beni PART J.\'nın meşhur Salebi 
'lgalar gibi yayılan saçla· tahammül edemiyor musun?. sına sıkarak boğu1: bir sesle de beraber götürmedin.. zarif kutular- • marka ku-

tııı içinde kendimi kaybet- O halde neye beni tercih bağırdı : Böyle yaşamak ne güç ne da, garantili 1 maş ve 
lııck istiyorum. Seni niçin ettin, bir başkasını çağırma- - İçmiyeceksin ~rtık .. An- güç yarabbi!. maranğoz boyaları, her cins asit 
•t\rdim? Beni ne gibi bir dın? Daha bala isminin Ne· ladın mı içmiyeceksin ! ... Adaı.D çılğına dönmüştü, karpit, gomlak ve diğer maran· 
~ll\rvetle çektin, buralara na· şide olduğundan başka bir - Bırak!. Gözlerini karartan bir kıs- gaz çeşitleri, dünyaca [t nınmış 
•ıı getirdin? Zevki mi, sev· şey bilmiyorum. Bu ne de- -. Bırakonyacağım. kançlılda eli çebine gitti... Hasa ecza ,.d p 
~i ıni, acı mı cinayet mi bil- mek .. Neye susuyorsun .. Bana - Bırak diyorum., Yoksa Ve bir tabanca patladı .. 
ltıiyorum.. biraz mazinden bahsetsene!. fena olur. Kadın sendelemiş.. Sesini sunun her cies kolonya, losyon-
Bildiğim birşey varsa o da Haşin bir ses : - Ne olur?. çıkarmağa vakıt bulamadan hırı ve çok zengin tuvalet eşya· 

~crşeye hazırım. Herkesin - Sus !. veyahut beni yal-ı - Kovarım seni.. resmio önüne serilmişti. sı ile gazoz özleriüve~özlü unları 
'Yatta çıldırdığı, çaldıracağı nız bırak! .. dedi. - - Kovar mısın! P. Öm~r. Radyolin, Kozmin, Datnos ve Kobinor diş macunl arı, devlet 
llB-HEEEEEW,.. &SBZS~SSSSSS.S~BS:SSS kinini, beyaz yünlü ve ipekli kumaşları yıkamak ve temizle· 

~ mek için FEVA markalı Alman sabun tozu ve emsali. 
1J [+] [+J D'kk t M .. t ·ı · · 1 ı·k ı·· k ld 

TAYYARE • TELEFON t] 1 [fi Elb• M t [+.""; ı a : uş erı erınm zararına o an pazar ı usu u a ı-

Sl~~°:'8SI mı = = ıse ve an o c:l .::~!!~:,::!_~~:,ı;..:rm~.!:,e.!:.~ 
s e~GON 2 fıtım b:d•n ~ r• Meraklılarına MOJde &; 1 Birinci sınıf M:tah••••• • 1 1 - Ebedı Senfonı ~ mZabitan, Baylar ve Bayanlar (:~ 1 Dr. Dem r Alı 
1 Büyük Fransız sanatkarı FERNAND GRAVEY tara· a it En müşkülpesent müşterileri memnun [t) KAMÇIO'-:jLU 
1 fandan temsil edilen aşk ve musiki filmi ~ ! eden bu firmayı unutmayınız [t} 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 

ltj 2 Çin Çin t!2 f. Tüccar terıi (Türkpazarı lbrabim . ~ elektrik tedavisi 
.. .. • •v• •• •• • ~ lf. Karakaş) bukere yeni mağazada)en gin çeşid)er. Terzı- [+~ 0lzınir - Birinci beyler Sok ğı No.: 55 Telefon: 3479 

M Kuçuklerın sevdıgı buyuklerın caodan alkışladı ~ ~· hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarif ve şık [+." ~~~~~ - ~ • ..,_._ e:a:SES ww 

1 Şir.Iev T emple ~ ... 9 ~a~to, ~ob, tayyor, ete~, büluz. ~e tovakar Zabitan ve [•~ EEmm>t Dr. FAHRİ 1cı:.1 K >tEEall 
~ 12 [+] sıvıl elbıse ve kaputları ıma) edılır. [t " ~ H 1 tarafından yepyeni bir tarzda temsil edilen baştan başa ~ [+1 Muamelem peşin ve taksitledir. [+.A E lzmir Memleketl Hastanesi Rontkeu Mütehassısı il 1 neşe ve heyecan veren en güzel filmi il [tlBu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafidir.;} ti RONTKEN VE il 
1 ilaveten: Paramont jurnal ~,.DİKKAT: Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12f!1 m Elektirik tedavileri yapılır 1 
li FIATLAR: 30 - 40 - 50 ~ r+ı TELEFON: 3276 [•] et ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 • 

sm ma a 
BBBBEBBctaBB •ii2-*•>:a2S&SES&a+ZES&:•S:>X•X•:SS~ E~BEEEESBEBBtlEEBtlB1111111111 
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Limanda 
Faaliyet 

lzmir ve lstanbul liman 
idareleri de denizbanka bağ
lanmıştır. lzmir liman idaresi 

• eski kadrosunu muhafaza 
edecektir. Liman idaresi de
nizbank namına faaliyetine 
baılamıştır. 

Eyileıen ve vazifesine de-
vama başlıyan liman işleri 

1 direktörü bay Haşmet Dülge 
Konak iskelesi müteabbidile 

1 görüşerek işin bir an evvel 
' bitirilmesini istiyecektir. 

Liman idaresi 938 yılında 
deniz siporuna daha genif 
yardım etmeği ve lzmirin 
deniz sporu ile uğraşan genç 

ı liiini arkaya almayı karar 
ı altına almıştır. 

Bayraklı adı verilen Kar-
şıyaka ile lzmir arasında 

1 sefer yapacak olan vapur 
Lizbona gelmiştir. lzmire ba

l reket için havaların düzel
. mesini beklemektedir. 

Kara köz 
Diriliyor 

Halkevi köycülük şubesi 
önümüzdeki pazardan itiba
ren lzmire bağlı köylerde 
halkımıza Karagöz oyunu 

ı oynatacak ve bu suretle köy
' llUerimizi inkılabımızm eser
i )erinden haberdar edecektir. 

1 

Velespit hoca 
öldü 

Yeleapit boca lzmirlilerin 
yakından tanıdığı tipik bir 
adamdı. Kafası boş olmıyan 
bu zavallı fakir, nadide ki
taplar bulur satar ve onunla 
kıt kımır geçinir, kimseye 
yük olmazdı. Milletini, mem
leketini içten seven bir a
damdı. Fransız hastahanesin
de bayata gözlerini kapıyan 
bu zavalh garibin cenazesin
de dikkate değer bir kala · 
balık vardı. 

Busene vaoıla-
cak Faalivet 
Sehrimizde yaptırılması 

tekarrur eden Çocuk hasta· 
hanesi için belediye ile vila· 
yet başbaşa vererek çalış· 
maktadır. Verem hastahane· 
sine eklecek kısım için daha 
on beş bin lira istendi. Pa
ranın kolayı bulunursa gele
cek Cumhuriyet bayramına 

kadar hastahane bitirilecek 
ve açılma töreni yapılacaktır. 

Balçova ılıcalarının suyunun 
çoğaltılmasa için ça lışılmak

tadır, İnciraltına da in diril-
i mesi de muhtemeldir. 

Köylerde bağla:rın cinsini 
ıslah ile uğraşılacak ve sıh· 
.bat itlerinin düzeltilmesi ve 
yoluna konulması için bu 

1 
seae azami gayret sarfolu· 
aacak ve esaslı bir hastaha
ne vücuda getirilmesi göz 
ininde tutulmaktadır. 

lzmire yakın tenezzüh ve 
ıezme yerlerinin intizama 
konulması için meclisten izin 
iıtendiği ve icabında bunun 
için istikraz yapılacağı mem
nuniyetle haber alınmıştır. 

( Halkın Sem ) 

. S O N· D ·A K İ K A 
'.. ' ~ ,,· .. -~ "-'· . 

Giyecek eşyalar ucuzlı-yor 
İstanbul, 19 (Hususi) - Hükumetimizin, hayatı ucuzlatmak hususundaki tedbirleri, gün· 

den güne genişletmekte ve bu tedbirler üzerinde durularak esaslı tertibat alınmaktadır. 
Başvekilimiz B. Celal Bayarın bizzat meşgul olduğu bu mühim meselenin bir an evvel 

haJli ve umumi sıhhat üzerinde büyük tesiri görülecek olan gıda maddelerinin ucuzlatılması 
keyfiyetinin tahakkuku, hükumetimiz için artık bir umde olmuştur. Bu itibarladır ki, yiye· 
cek maddelerinde olduğu gibi, giyecek eşya üzerinde de esaslı ve şümullü bir ucuz fiat 
teminine karar verilmiş ve bunun için ~imdiden tedbirler alınmıştır. 

Habeşliler Adis-ababadan Gidivorlar 
Roma, 19 (Radyo) - Alakadar makamların anketine göre Adis ·Ababada 891 i kadın 

1497 si erkek olmak üzere 2387 Habeş vardır. Bu şehirdeki diğer sakinler ecnebi tebaa• 
lıdır ve bunlarm en çoğu Ermenidir. 12319 İtalyan vardır. 

lsvecte bir casusluk , 
Stokholm, 19 (Radyo) - Mühim çelik fabrikalarında imal usullerinin sırlarını keşfetmek 

için yapılmış casusluklar· meydana çıkarılmıştır. Patroola~ ecnebilere atfettikleri bu casus· 
Juk meselesiyle hariciye nezaretinin meşgul olmasını istemişlerdir. 

lspaiıyada hava harbliırı 
Barselon 19 (Radyo)- Dün ihtilalciler 36 ağır bombardıman tayyaresile Barselonu bom· 

bardıman etmişlerdir. Bu esnada cumhuriyetçi tayyareler yetişmiş ve üç saat devam eden 
hava muharebesinden sonra ih ti lalcilerin sekiz tayyaresi düşürülmüştür. 

Çindeki lngiliz kumandanına talimat verildi 
Londra 19 (Radyo)- Japo n kıtaları Çin arazİ J İ dahilinde hareket ettikleri takdirde ln

giltere itiraz etmiyecektir. Y itl nız i mtiyazlı mıntakaya girdikleri takdirde derhal lizımgelen 
maamelenin yapılması ve her iht:ınale karşı askeri kuvvetlerin hazır bulunmaları için On· 
hona Konadaki lngiliz kuf!Jandaoına lazımgelen talimat verilmiştir. 

Seyhan gene Cızdı 
lstanbul (Hususi)- Seyhan nehri gene azdı. Bir çok köyler su altında kaldı. insanca 

ve hayvanca telefat olub olmadığı meçhuldür. Dört metreye kadar yükselen ve bütün ova 
yı kaplınan sular köyün irtibatını kesmiştir. Vilayet ve Kızılay faaliyetini artırmıştır. 

Bir yangın lacıası 
Papa~ Mektel>i Y t1ndı 35 Papaz Kül Oldu 

Montreal 20 (Radyo)- Dün gece papa mektebinde çıkan bir yangın neticesinde mek· 
teb harab olmuştur. 

Şimdiye kadar enkaz altından kül olmuş otuz beş cesed çıkarılmıştır. Yangın esnasında 
pencereden atlıyan 25 papazın da ayakları kmlmıştır. Damın üzerinde bulunan yüz çocuk 
damın göçmesile yuvarlanmışlar şiddetli kar arasında canlarını kurtarmak için çabalamak
tadırlar çocukları kurtarmak için itfaiye kuvvetleri çalışmaktadır. 

~~--~~~~~~---•••• .. oo••~• .. -~----~-~-~~ 
Faydalı 
Kurslar 
Zeytin budama, toplama 

ve bakımı için Tirede bir 
kurs açılmıştır. Faydası gö
rülen bu kursun Ödemişte, 
Kuıadasında ve diğer bazı 

köylerde de açılması tekar· 
rur etmiştir. Bu kursları zi· 
raat memurlarından bay Ga
lip Ülkür idare edecektir. 

•••• .... nunn•• .. •• •• 

Kermes 
Eğlenceleri 

Bergamanm Kermes eğlen· 
celerinin bu yıl d"ha e saslı 
ve daha geniş bir şekilde 
yapılması için vilayet bir pro· 
gram hazırlamaktadır. 

Kermes haftası muhtelif 
eğlence ve tarihi abideleri 
ziyaret ve merie günlerine 
ayrı]acıktır. Hele Kozak 

I çamlığında yapılması düşü-

1. oülen eğlenceler çok güzel 
olacaktır. 

1 Geçen sene olduğu gibi 
1 bu sene de Kermes eğlence· 
1 lerine hariçten gelecek olan· l ıara kolayhk gösterilecek ve 
, istirahatları temin edilecektir. 

Tekaüt kanunun-
da değişiklik 

Askeri ve mülki tekaüt 
kanununun 18 inci maddesi 
şu şekilde değiştirilmiştir. 

Mütekaid zabit ve askeri 
memurlardan sefer ve hazar 
vakitlerinde askerlik hizme
tine ahnmiş olanlara rüdbe 
ve memuriyetleri muhass~sa
h verilmek üzere tekaüd ma
aşları muvakkaten kesilir; 

Bunlar hazar veya sefer· 
deki hizmetleri esnasında 
malul kaldıkları takdirde e· 
vel ve ahir hizmetleri mec-

~uuna ve maluliyet derece
lerine nazaran yeniden te
kaüd maaşına nail olurlar. 

Mütekait zabit ve askeri 
memurlardan yanlız sefer-
berlik zamanına münhasır 
olmak üzere hizmet esna
sında rütbe ve sınıfları terfi • 
edilmiş olanlar evvel ve ahir 
hizmetleri mecmuuna ve ye· 
di rütbe ve sınıflarıua göre 
yeniden tekaüd maaşına na
il olurlar. 
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Son Telgrafların Hulasası: 
-- .... ---~ 

İktisat Vekaleti deniz müsteşarı B. Sadullah, Denizbank 
idare iDeclisi riyaset ine tayin edilmiştir. 

~ Yapılan nüfus sayımına göre. Çekoslovakyaaın nüfusu 
18,694.000 olmuşaur. 

§ Türkiye Cumhuriyeti kibrit imali için Romanyadan 300 
vagon odun almıştır. 
· ~ ltalyaya ikrazatta bulunulması için Londrada muzake
rede bulunulduğu söyleniyorsa da bir İngiliz gazetesi, bu 
müzakerelerin muvaff akiyetle neticelenmesine imkan olma· 
dığını yazıyor. 

§ Jngilterede soğuktan 29 kişi dönmüştür. 

§ Ankaraya kar yağışı devam etmektedir. derece sıfırın 
altında ve mütemadiyen düşmektedir. 

20 ikinci Klau• 

BiR öGRETMENIN 
ÇEKTiKLERi 

~----------···~-------~-~----
- INKILAB ROMANI -

Ya~an : SıRRI SANLI 
-6-

-Asım ismet KDltDr'e· 

Allah aşkına derdin ne ise sövle. Yok~a beni 
yalnız sevinçlerine, neşeli saatlarına ortak, 
dert ve elemlerine yabancı bir kızını sanıyorsun 

- Belki. duğu bir yerde daha fazla 
- Neden belki? açılmanın doğru olmıyacağını 
- Senden gizlemek iste- anlatmak istedi. Bunu sezen 

diğim bir şey yok, fakat.. annesi de, 
- Bu (fakat) manası? - Müsade ediniz, çocuk· 
- Demek istiyorum ki lar size bir kahve yapayım, 

ıenden gizlediğim bir şey deyerek, onları yalnız bıraktı. 
yok, fakat sana söylemek is· Çiçek, Ulusla baş baıa 
temediğim , seni belki pek kalınca israr etti: 
çok üzecek bir şey var. - Şimdi behemehal seai 

- Bunu öğrenmek iste- dinlemek istiyorum. 
mek, bir saygısızlık olur mu? - Madamki işte bu ka· 

- Senin saygısızlık yap · dar israr ediyorsun, dinle. 
mana imkan yoktur. Evvela sana kötü haberi Ye· 

- Teveccühüne teşekkür. reyim. 
fakat benden sakladığın ne- Beni bir hafta için, daha 
dir? doğrusu hakkımda yapılacak 

bazı tahkikat sona erinceye 

- Gene susuyorsun, yok
sa beni derdlerine ve sırla

rına ortak olmağa layık bir 
arkadaş saymıyor musun? 

- Bu ağır ittiham, bu 
müdhiş şüphe altında ezil• 
memek için ağzımı açmağa 

mecbur olacağım. Halbuki 
seni pek büyük bir tasaya 

· düşürecek bu acıklı haberi 
sana hiçbir zaman söylemek 
istemezdim. 

- Çünki senin müteessir 
olmaklığın kadar benden 
şüphe etmenden de korku-
yorum. 

- Beni meraktan çıldır· 
tacaksın, allahaşkına derdin 
ne ise söyle. Yoksa beni 
yalnız sevinçlerine, neşeli sa· 
atlerine ortak, derd ve elem· 
lerine yabancı bir kız mı sa· 
nıyorsun? 

Genç kızın bu son sözleri 
üzerine l Ulus gözünün bir 
işareti ile annesinin bulun· 

kadar mektebimden uzak
laştırdılar. 

- Bu nasıl söz? 
- Bu söz değil pek acı 

bir hakikat, pek korkunç 
bir emrivaki. 

Genç kızın içli kalbini bu 
darbe zehirli b!r okun yara
ladığı mini mini bir kuı gibi 
kanatm171 parçalamıı, barab 
etmişti. 

Çiçek'in bu perişan haliai 
gören Ulus da: 

- Ben sana bu kötü ha
beri bildirmemekle daha a• 
kıllıca hareret edeceğimi an· 
latmak istemedim mi? De
mekten kendini alamamıştı. 

Fakat Çiçek, gözlerinde 
bir inci , bir sabah çiği gibi 
parıldıyan göz yaşını dağıt
mağa, akıtmamağa çalışarak 
gene ısrar etti : 

- Sizi büyük bir meta· 
netle dinliyorum. 

( Arkası var) 

Parlamento Feshedildi 
Bükreş, 19 (Radyo) - Kral bir emirname ile parlimen

toyu feshetmiştir. Yeni mebusan intihabatı Martta, ıiaato 
intihabatı da 4 Martta yapılacaktır. 

Parlamento 10 Martta içtima edecektir.! 

Kirıkhan Türk-·Tayyare ve bir 
)erine tuzak! facia 
- Baştarafı 2 incide -

s\ne irsali esbabına tevssül 
bururulmasını dilerim. 
Fakat bu yazının hiçbir te

siri olmamıştır. Ve Delege 
Gare eski lakaydisini gös
termiştir. 

Antakyada çıkan Elurube 
gazetesi, ittihadı anasır ce
miyeti hakkında hücumlarda 
bulunmaktadır. Bu gazete 
Reyhaniye muhabirine atfen 
şunları yazıyor : 

"Reyhaniyeye gelen bir 
otomobil, (lttihadıanasır par
tisi) dedikleri (ihtilafı vatani) 
partisine mensub memurlar
ludan bir (takımını) buraya 
getirmiştir. 

Bunlardan tanıdıklarımız 
Mustafa Sadık Hacı İsa , An
takya maliye muhasibi Sadık 
Mukayyet, İskenderun bida
yet mahkemesi azasından 
Fuat Babbara ve baytar iş
lerinde muvazzaf Hayreddin 
Zağbidir. Bu (Siyasi memur-

Tayyarelerin yaptıkları iı
ler çoğalıyor. Geçenlerde 
yeni Rodesyadan hareket 
eden bir tayyare, çölde• ge· 
çerken iki yüz kadar keyiğin 
iki arslanın htıcumu altında 
kaldığını görmüştür. Arslan-
lar, keyiklerin gençlerini bi
rer birer parçalamakta imiş
ler. Fakat tayyare alçalmıı 
ve şiddetli bir ateş ile . a11-
lanlardan birini öldürmüş, 
birini de kaçırmııtır. 

Bu sayed~ diğer keyikler 
de kurtulmuştur. 

.... ___ ...... ............. ... ... .... ......... ... 
lar) burada Arap balkı bat· 
larına toplıyarak bir içtima 
akdetmek ve (Tefrika) ce· 
İniyetinin bir şubesini kur
mak istemişler. Bir takım 
vaitlerde bulunmuşlaraa da 
bir netice alamıyarak dön
müşlerdir. 

Biz bu zevatın (ittihadı a
nesır) ile ne alikaları olaca
ğını an~ıyamıyoruz. Siyaset 
acaba memurlann utraıabi
lt cekleri bir şey midir. 


