
Japon yanın lngiltereye Cevabı: KILIC 
KISA VE AÇIK 

Akıl ve mantık galebe 
çalacak mı? 

Hatay meselesinde bazı politikacılarının iıledikleri affo· 
hanmaı siyasi hatalardan dolayi Tü k matbuatı uhdesine 
41Gıen vazifeyi yaph, günlerce, haftalarca sütünlar, sahifeler 
dolusu yazı yazdı. 

liESMİ TEBLlGi ÇİNİN 

Müdafaaya devam edecek 

Bütün lzmirliler Büyük Bayra
ma İştirak Ettiler 

13 k ahraman alayımıza merasi ırı i~ ı:.ancak verildi 
Bugün saat onbir de üç ı 

kahraman alayımıza sancak 
verilme merasimi, parlak bir 
surette başlamıştır. Dada 

Türk razetecilerinin kopardıkları kıyamete kulaklarını 
tıkayan bazı Fransız idare ve siyaset adamlarının bu kayıd
llzlığı karşısında büyük bir hayal inkisarına uğrıyan Türk 
ıazetecileri ve Türk milleti bu meselenin nasıl halledilebi · 
leceğini anlıyara!& onna g6re hazırlanmağı muvafık bularak 
•esini kesmedi, fakat biraz kıstı, çünki Türkiyenin omuz
larına bu büyük mesuliyetleri alan ricali Türkler için milli 
bir ıeref ve haysiyet meselesi olan bu itin dostlukları 
hatırlatmak ve sonra şunun bunun ulüvvü cenahından 
bahsetmeğele görülemiyeceğini ve bunun ancak beliğatının 
lruvvetile değil fakat kuvvetin beliğatile oluvereceğıni an· 
lamışhr. 

' sabahtan binlerce halk Cum· 
huriyet meydanında yer al· 

Yeni Türkiye hDkiimeti bu hususta lizım gelen kararını 
•erdikten sonra, timdi bazı Fransız gazeteci ve muharrirle
rinin Ankara • Paris aalaımasını çürütecek hadiselerden 
çekinmek lizım geleceği hakkında neşriyatını okumağa 
baıladık. 

Dünya sulhuna bliyük bir kıymet veren Ankara hükumeti 
herhalde baıka vasıtalara baı vurmadan akıl ve manhğın 
talebesi ile bu meselenin halline son derece memnun ka • 
lacağını ı6ylemete bile lllıum rörmiyoruz. 

SIRRI SANLI 

..-.--...... ----------~----------------------------

Her lransız böyle 
düşünseydi! 

"Oeuvre" gazetesinden: 
"Sancak meselesi rlinün 

meselesi olarak kalagelmek· 
tedir. Bu defa Cenevre top· 
laahıından hakiki bir Fran
llZ - Tthk yakınlatması do
ğacağı ve imza edilmiı bulu
nan anlıımaların muhtevi 
bulundukları hükümlerin Ce
nevrede Tevfik Rüştü Aras 
ile Delboı arasıada tesbit 
edileceği ümidleri mevcud
dur. 

Delbo'un Ankara ziyareti 
eınasında biittln bunlar kat'i 
tekillerini iktiaap edebilecek
lerdir, Fransa ve lngiltere 
İçin Aakaranıa dostluğuna 
mazhar olmak ber zamandan 
ziyade bugün kıymeti haiz 
olan bir keyfiyettir. 

Ba dostluk geçirdiiimiz 
•ltldil anlar dolayııiyle daha 
ziyade kıymet peyda etmek· 
tedir. Bu anlarda lagiltere 
te Fra-aın blitlin eski 

dost ve müttefiklerinın, baı 
d&ndürilcü bir sür'atle Roma
Berlin • Tokyo mihveri tara 
rafına geçtiklerine şabid ol-
maktayız. Bunun için Ankara 
ile iş birliğinde bulunmak 
claha ziyade kıymet peyda 

ı etmektedir.,, 

iSTER GUL iSTER AGLA 

Şanghay 24 ( Radyo ) -
Hınkovadaki Çin hükômeti 

• 
tıktan sonra şöyle deniliyor: 

Mustakbel hadiseler her 
ne olursa olsun, Çin hüku
meti elinden geldiği kadar 
mülki ve idari istiklalini so
na kadar müdafaa edecek 
ve bu prensiplere uym•yan 
her türlü sulh ıartların1 kat'i 

resmi tebliğ neşretmiştir. 
Tebliğde japonyanın gayri 
meıru bir şekilde Çine hü
cum ettiii, bu meseleyi tet
kik eden b6y6k devlerin bir 
karar alamadıklarını hatırlat- 1 olarak reddedecektir. 

---------------------·· 

Dünkü maclar 
' ----- -- .... 

Üçok-Alsancak berabere kal~.• 
Dün Alsaacak stadında lik idaresinde oynandı . Her ıkı 

ıampiyonasının son maçları taı af da güzel oynadılar. Ü · 
yapıldı. yun biteceği v.akıt h e r iki 

Sabahleyin Yamanlar De· takım da 5-5 berabere vazi· 
mirsporu 4-1 yendikten sonra 

1 
ziyette bulunuyorlardı. 

neticesi beklenen Doğanspor Her iki takım dünkü maç· 
Ateş maçı saat 13 de oynan· tan sonra ayni poanlarla 
mağa baılandı. Bu maçı Do· beraber"e vaıiycttcditler. Ö-
ğauspor tarafından 2-0 ka· nümüzdeki hafta zarfında 
zanılmııtır. Doğanspor ikinci lzmir şampiyonunu tayin 
devrede Alsancaktan başka etmesi için bu iki takımımı· 
bütün takımları yenmeğe zın karşılaşması muhtemel· 
muvaffak olmuştur. Bu maç 

. dir. 
çok sert cereyan etmiştır. Alsancak B takımı Üçoku 
Buna Ateşliler başhca sebeb 

2 - 1 yenerek ikinciler birin· 
olmuşlardır. Hakem de ser-
best oyuna sebeb oldu di- ciliğioi kazanmağa muvafık 
ye biliriz. olmuştur. 

Günün son maçı lzmiria 
en kuvvetli iki takımı ara
sında yapıldı. Üçok - Alsan
cak maçı hakem Esadın 

--' ····-·..--
Edvar, Filistin 
kralı olacak 

Kocasının Hastalıiına Kıskanmak: 
Hasta düıen bir arkadaıını 

IDabavereyi naklediyoruz: 
ziyarete giden bir üdamla ha~ta dostu araıında geçen şu 

- Naıalsın? Çok ıDkilr ıimanda büyllk bır iyiHk alimeti görüyo ~um. 
1 Doktorun da ifadesine gire büyllk tehlikeyi atlattık. fakat ıimdi daha bllylik bir 

tehlike baı gösterdi. 
- Bu yeni ve daha biiyük teklıke ne olur ? 
- Doktor biç olmazsa en beı glln hiç kımıldamıyacak kendine iyi bakacak ve baktı-

racaksın diyor. Iıte tehlike burada .. 
- Bundan birıey anlamadım, biraz daha açık ıöyle. 
- Senin anbyacaiın, bizim karı doktorun benim hastalığıma ehemmiyet verib de gece 

ı&ndiiz sokaklarda dolatan ona .. Birıeyia yoktur " de1ince küplere bindi. Şimdi 'neden 
ben hasta oldam da, o olmadı, diye bana kafa tutuyor ve önü arkası kesilmiyen dırdırlarla 
kalamı ıiıiriyor. 

Kcalaruun haıtalıklarına bile k11ka1aan bu cins kadınların bu garib hallerine: 

• 
Roma 24 (Radyo)-Kaydı 

ihtiyatla gelen bir habere göre 

mışlar ve bu büyük bayramı 
görmek için sabırsızlık gös· 
teriyorl a rd ı. A'ay sancakları 
sayın Orgeneral izze ttin Ça· 
lışla ı ın bir nutku ile alaylara 

verilmiştir. ve Alay komutan
larıda birer nutukla cevabda 
bulunmuşlardır. 

Bayram şerefine ~sabahle-
---"!l"!llillll--=---

Jaoonyanın 
lngiltereye~ 
Cevabı Kılıç 

Londra, 24 - Radyo Tok
yodan bildirildiğine göre, o· 
radaki İnğiliz sefaret hane· 
sinde bir hadise olmuştur. 
Meşhur Japon muharrirle· 

rinden Makato Vatanabe ae
faret hanede sefire bir kılıç 
göstererek demiştirki 

- B. Eden'e bizim cevabı
mız işte budur! demiıtir, Mu· 
harririn otuz santim kadar 
uzur:luğunda olan bu kılıcı 
sefir karşısında çekmesi in· 
giltereye bir tehdit gibi sa
yılmaktadır. 
r-.A* _, = 

yin bütün resmi ve huıuıl 
"';iiilessesat saat on buçukta 
tatil edilerek memurlarımız 

da bu ıereften mahrum edil· 
~memişlerdir. [Meraıimdea 
sonra kahraman lalaylanmı· 
zın iıtirakile büyük ~bir re•:_ 
mi geçit yapılmııbr. 
Akşam saat on dokuz bu• 

çukta lzmirpalasta kahramq 
zabitlerimiz ıerefine lzmir 
belediyesi tarafından yh 
elli kişilik bir ziyafet de Ye· 
rilecektir. -·-Yemen 
Gençleri 

S-ıncağı kurtarmak 
için hazırlanıyorlarmış! 

Gazetelerde bir haber oku• 
duk, gi'ıya, bir çok Yemea 
gençleri imam Y ahyaya mi• 
racaat ederek ıaac1tk için 
filen mOdahalede bulanma· 
sını istedikleri ve bir çok 
Yemenli gençlerin lskende• 
run sancağının mlidafaaıı 
için gönüllü ~!arak SuriyeniD 
imdadına koıacaklarını bil· 
diriyor. 

Yemen gençleri bir soğuk· 
ta Suriyeye ziyaret edecek· 
lerine kendi istiklillerinia 
imdadına koşsalar daham•· 
kul h reket etmiı olarlu 
zannın dayız. 

-Yıldız· 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Yaz mangalının sefası! 

Geçen gün alakadar makamların yaptıkları deı İD tetkik 
ve tabkikler neticesinde lzmirde bulunan kömürlln mikdan, 
lzmire gelecek yeni kömürlerin rakamları ortaya atılarak ha 
hesapla kömürün beş buçuk kuruşa satılacağını sevinçle 
yazdık, okurlarımızı da sevindirdik. Fakat perakende kimi• 
rün kilosunu gine yedi buçuk kuruıtan aşağıya alamıyaa 
bazı okuyucularımız gine bize baı vurarak diyorlarki: Ha· 
kikaten alakadar makamların kömilr iti ile meıgul oldakla· 
rım görüyor, işidiyor ve bunun için de seviniyoruz, fakat 
ne yazık ki kömürcüler gine bize kömürü 7 buçuktan ap• 
ğıya satmıyorlar. Aceba kömür fiyatı, her yerde, her tarafa 
cay11 cayır yakacak yaz güneıi herkesi ıııtmağa, palto, par
düse ve çeketleriai attırmağa baıladığı zaman mı dOşecektir. 
Allah için söyleyin yazın bunaltıcı sıcaklarında önilalze Wr 
mangal koyarlarsa, bunun bir kıymeti olacakmıdır ? 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



Sahife 2 ( Halkın Sul ) 24 ikinci Kiaua 

12ESCiUIZE&mr!l8EtEErtaa~~mEt> ı- 1 
İ Dünganı En Bögük Harb Dahisi ~ looktorun Nasihatleri 
1 rı· l k - ~ ç k . ı d . 

Romanyada DÜNYA.DA 
NELER 

OLUYOR? i ımur en ~ o yıven ere aır a E Bazı kimseler çok yedik· 
a m 1 leri için hazmedemedikleri 

iki manzara 
lngilterede milyo

nerler gitgide 
Çoğalıyor 

I Tarihi Tefrika Ya.zan: H. Türkekul't!l gıda kısmı bağırsaklarını tah· 
l~~S• - 108 - •aE~E 1 riş ederek bir çok müzmin 

Ourentul gazetesi, Neve 1 

Freie presse gazetesinden 
naklen neşrettiği bir maka-H h 1 

· "d" · b . . j hastalıklara tutulmalarına ve 
an azret erıne gı ınız, uraya gelmelerını h t ı ki ı . . .. as a ı arının sene erce uza· 

kendılerınden rica ettiğimi söyleyiniz masını ve karaciğerin ihti· 
- Yarın ordu şefalda be- fikriniz nedir? kanı ile yorulmasını mucib Fagdalı Bilailır : 

raber hareket ediyor, bütün Mahmud han ayağa kalktı olur. Bu suretle karaciğerin Yıkadıktan Sonra Çe
ken Yünlü Kumaşları 

Nasıl Açmalı ? 

kıtalara, taburlara ve alaylara Timurlenk'in önünde hurmetle hafif vaıifevi eksikliği umu· 
buyruğumu iletin. Herkes iğildi, yerine oturdu, sonra 1 mi metabolizmaya ve büc· 
adaletten ayrılmasın, suçsuz söze başladı : revi temessüle tesir ederek 
kimsenin burnu k~namıya- - Sizin dahiyane düşün· idrarda kum, taş ile kanda 
cak. Kurultay sona erdi, ha- ceniz ve buyruklarınız ne· fazla klesterin terakümü ve 
zırhklarınızı görmek üzere dir? bunların neticesi olarak da 

Yıkandıktan ıonra çekerek 
sıkışan bazı yünlü kumaş ve 
fanilaları eski haline getir· 
mek için büyük bir çamaşır 
leğenini fıkır fıkir kaynar su 
ile doldurmalı. Bu sudan çı· 
kan buhar üzerine fanilayı 
gererek t•tmah, sonra asmalı. 
Buhara tutulan kumaş gev· 
şer, eski halini alır. 

dağılın oğullar. - Türkü Türke kırdırma· safra yollarının ihtilatı, şeker 
Meclis ~dağıldıktan sonra mn mesuliyetini hafifletmek hastalığı, şişmanlık gibi iki· 

Timur elini çırptı, içeriye gi· ve üzerimden atmak için çok betleri uyandırır. 
ren nöbetci zabitine şu emri çalıştım hakan, fakat bu har Çok yiyenlerde fazla gıda 
verdi: : bın önünü almağa muvaffak barsaklarda tefessüh ederek 

Ha h ti · "d" ı d N d ederek onların bazaa inkıbaz - n azre erane gı ı · o ama ım. e ersiniz har-
niı, buraya gelmelerini rica betmek muvafık olacak mı? inkıbaz, ebazan da sık sık 

••• e~tiğimi kendilerine söyleyi· _ Yerden göğe kadar mebzul amellerin meydana 
nız. hakkınız vardır bakanlar çıkmasına da sebeb olur.Çok 

Çağatay sülalesinden olan hakanı. Siz her vakıt ve her yiyenlerin yemeklerini inti- Lastik eldivenler nasıl 
Mahmud ban, taçsız ve ili· yerde hakkı ve adaleti gö· zam altına almalıdır. Bu hu· mu haf aza edilir 
kesiı bir hükümdar taslağı zetirsiniz. Verdiğiniz karer· 1 susta en iyi, en sadık tedbir Evde iş görenlerin bir ço-
idi. Timurlenk her vakıt onu lar hep doğrudur. Yalnız b'!· l kantcırdır. ğu ellerini bozmamak için 
yanında gezdirir, bütün kuv- nim de bir ricam var. f Her hafta ayni kantarla Jastik eldiven kullanırlar. Bu 
vet ve şevket, idare elinde _ Buyrun söyleyin. 'I ve günün ayni saatinde ayni eldivenleri uzun müddet ye· 
olduğu halde Türk töresine _ Yapılacak bu savaşta şartlar dahilinde (idrar, de· bi halinde mnhafaza etmek 
riayet etmiş olmak için bu en öne geçmek ve ilk bam. l fi tabii, esvab, yemek) tartıl- için birkaç noktaya itina et· 
zata resmen hükümdar ilan leyi bana bagışlamak şerc· ması icabeder. mek lazımdır. 
etmiş ve erasıra onun reyini fi. f ------·-·--·~-.--- lbtida )istik eldiven alır-
ıormak ve fikrini almak ne· - Hayhay ön ve ilk ham· Ankara orman ken daima giyilen deri eldi-

k t
. d b l d 1 venden bir numara daha bü· 

za e ıa e u unur u. le sizin olsun. •ftl•"" • 
Han bir alay maiyyet za· • 

1 
ÇI tgl mamU• yük olarak almalıdır. Sonra 

bitlerile Timuran çadırına o1ı1 • \ I A b• hergün eldivenleri giymezden 
ı doğru gelirken Tim ura ha- Ertesi gün şef akla bera· 'I atı ırası evvel içerisini talk pudrası 

ber verdiler: her ordu yerinden söküldti, Mezarlıkba7ı evkaf hanı serpmelidir. Eldivenler kola· 
- Han hazretleri geliyor· Sivas ilk hedef olmak üzere il tisalinde 398 numaralı dük- yca giyilir ve yapışmaz. iş 

Jar. yola düzüldü. [22 Ağustos kanda Ankara orman çiftliği bitip de eldivenler çıkarıla-
Timurlenk çadırının önüne 1400) Milid günü Sivas ka- birası ile Bozca ada şarabı· cağı zaman eldivenli elleri 

çıktı, hanı karşıladı. Otağı lesi göründü. nın en nefisini sahyorum çeşme altında sabunla yıka-
bumayunda gayet süslü ve Şehirin valisi Beyaıidin duble bira, on iki buçuk, malı, sonra havlu ile güzel-
inci ile işlenmiş bir sedirin büyük oğlu Süleyman çelebi şarap yedi buçuktur, bübrek ce kurulamalıdır. Eldivenleri 
Dstüne oturttu, kendisine şu bu haberi ahnca, küçük icar- ciğer kaşer ve saire gibi me· bilek yerinden tutarak çek· 

l 
1 d b k "b" meli, eldivenler ters olarak 

söz eri söyledi: deşi Ertuğrul çelebi ile kale ze er e eş uruı gı ı ucuz 
- Osmanlı devleti hüküm· kumandanı Malkoç Mustafa fiyatla satılmaktadır. En eyi çıkar. Bunları çevirdikten 

darı Yıldırım sultan Beyazı·_ b · v 1 plaklarla radyo dinlemek ve sonra sıcaktan uzak bir yer-
eyı yanına çagırttı, oa ara temiz içki içmek isteyenler de ertesi güne kadar bırak-

dia bize gönderdiği mektub şu sözleri söyledi: mutlaka dükkanımıza teşrif malıdır. Eğer bir müddet el-
malümunuzdur. Biz ona mü· - Ben daha önemli işle· buyursunlar Almanvari büfe- divenler kullanılmıyacakıa Ü· 

liyim davrandık, fakat o, rin hazırlanması için Bursa· mız son derece temizdir. zerinin her tarafına gliserin 
gittikçe bundan cüret alarak ya babamın yanına gidiyo- Müstecir İ. Kostak sürerek muhafaza etmelidir. 
ha kare ti erini arttırdı, bu gün rum, siz kale kapı la rı n ı iyice B!!ml~!l!!!ı!!!!!!!!!~!l!lll!!!!!!!!!!t. ~!il!!!~ l!I! !!1!!1119!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!~!!!!!!1!S!I!!!!!!!!~ 

büyük bir kurultayda bu işi kapatın, müdafaaya hazırla· ı• • d ft d J "" d 
görüıtük, bütün beyler,vezir- nın, elden gelen fedakirhk- zmır e er ar ıgın an: 

ı ler, komutanlar barba karar tan geri durmayın. Satıı No. Lira k. 
verdiler, sizin bu husustaki (Arkası var) 1186 3 üncü Karataş hilal sokak 646 ada 10 parsel 

"' - = sayılı 22 m. m. arsa 8 80 
lzmir Vilaveti Muhasebei 1190 1 inci Süleymaniye aras s. 35 taj no.lu ev 200 00 

1199 Karşıyaka Alaybey Mahitap 13 taj no.lu ev 130 00 

Hususiye Müdürlüğünden: 1200 2inci Karataş 9Eylül s. 101 taj no.lu dükkan 40 00 
Muhammen 1204 Güzelyalı metres tepe s. 8-10 taj no.lul63,75 

Senehk icar 
Lira Kuruş Yeri Cinsi Numarası 
200 00 Kemer caddesi Dükkan 247 
~~are~ Hususiye akaretinden olup yukarıda yeri ve cinsi 

gosterılen akar kireye verilmek üzere 15 gün müddetle açık 
arhrm~ı<a konulmuştur. Şeraiti müzayedeyi öğrenmek isti
yenlerın her gün muhascbei hususiye müdüriyeti varidat 
kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 
3·2-938 per.ıembe günü saat 10 da depozito makbuılariyle 
birlikte vilayet daimi encümenine müracatları ilan olunur. 

(187) 

•****~****~***:**~*~*~**~~~ 

· ~ Elhamra Teı. ~ 
1 ~ idaresinde Milli Kütüphane si~?.?3 ; 
·~ ~ 
1 

4C BUGÜN İki muazzam film birden >+ 

i i !,an~!~e~;1e~, MELEK a 
1 tc MARLEN DITRICH - Herbert Marchal - Nelvin Duglas )t 

~ 2 AŞIKLAR YOLU ~ 
~ Fransızca Başrollerde : )E. 

1 4C DİK POVEL - Madelen Karol ve Amerikanın 3 M 
ı 4C komiği RİTZ Kardeıler. n 
ı 4'C AYRICA : Foks Dün va Havadisleri >t 
1 M 1 Seanslar: .3,15-5,15-7 30-9 da başlar )t 

1214 

1215 

1219 

1221 

1222 

1223 

1224 
1233 

1235 

1236 

m. m. arsa 
Şehitler 2 inci altın s. 17 no.lu evvelce kilise 
müştemilatından odalar iken şimdi ev ola· 

45 50 

rak kullanılan mahal 425 00 
Seydikoy Atıf bt.y m, 28 no.lu s. 215,60 m. m. 
5 taj no.lu arsa 
Hasan hoca m. osmaniye c. kara Osman oğlu 

S3 90 

hanı dahilinde 26·6 kapu no.lu mağaza 350 00 
Seydiköy yeşil m. dülger S. 13 taj no.lu 784 
m. m. arsa 196 00 
Seydiköy çay m. 40 no. lu so. 776,12 m. m. 194 03 
Arsa 194 03 
Seydiköy Atıf bey aı. 28 no.lu s . 3 taj no lu 
349,12 m. m. arsa 87 28 
Seydiköy yeşil m. 6 taj no.lu 467m. m. arsa 140 10 
Hasan hoca m. kara Osman hanında 26·8 
No.lu mağaza 
Ahmet ağa m. gözlemeciler çarşısında 6no.lu 
82 m. m. arsanın 13 sebimde 12 Sebimi 
2 inci karataş dokuz eylül s. 87 taj no.lu 77 
m. m. arsa 

300 00 

200 00 

30 80 
1238 3üncü Karataş aras s. 30 taj no. lu 339 m. 

m. arsa 
1239 3 üncü Karataş asansor s. 22 taj no. lu ev 
1240 Salhane enveriye s. 1291 taj no.lu 255,75 m. 

84 75 
120 00 

m. arsa 63 94 
1232 Karantina cerrah Mehmet s. 17 taj no.lu ev 200 00 

Yukarıda yazıla emvalin mülkiyeleri 15 gün müddetle 
açık arttırmaya konulmuştur. ihalesi 31-1-938 tarihinde pa
zartesi günü saat 15 tedir. Taliplerin milli emlik müdürlü-
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lede ezcümle şöyle diyor: 
" Romanyadaki hükumet 

değişmesi iki manzara arzet
mektedir: bir cepesi komü
~izme karşı mücadele diğer 
cephesi de ltalya ile Roman· 
ya arasındaki münasebetler. 

Hadiseye birinci manzara· 
dan bakacak olursak ltalya
nın Antibolşevik devletlerin 
başında bulunduj'unu ve 
Çekoslovakya ile Moskova 
arasındaki ittifakın da Ro· 
mada büyük bir muhalefete 
maruz kaldığını görürüz. 

ltalya ile Romanya ara!lın
daki doğrudan doğruya olan 
münasebetlere gelince : bu 
meselede, Romada büyük 
bir optımizm mevcut olduğu· 
nu görürüz. Vaziyete bu nok
tai nazardan bakacak olur· 
sak, Bükreşte şimdiye kadar 
Fransanın elinde bulunan 
birinciliği, ltalyanın elde ede
ceğine dair Romada hazır· 
hklar yapılmakta olduğunu 

görürüz. 

---••ııır•---

Dünvanın en 
obur adamı 
Dünyanın en obur adamı 

Vilson Rogers adında bir 
lngilizdir. Bu adam bu sıfatı 
kazanmak için bir müsabaka 
jüri heyeti önünda kızartıl· 

mış tam bir kuzn, beş kilo 
plav ve dört kilo elma ye· 
miştir. 

·····••• ınıını•· .. •••• 

Köy çalışma 
programları 
lç Bakanlık, köy çalışma 

programlarının hazırlanması 

hakkında valiliklere bir emir 
göndermiştir. Bakanlık bu 
emrinde köy idarelerine köy 
kanunu ile verilen vazifeler· 
den nüfus esasına göre 938 
yıhuda programlara alınacak 
köy vazifelerinden mecburi 
ve ihtiyari olanlarını ayrı 
ayrı tesbit etmiş bulunmak
tadır. 

Denizli Nafia 
Müdürlüiü 

Zonguldak nafia müdürlü
ğü başmühendisi Zekai De· 
nizli nafia mildürlüğüne ta
yin edilmiştir. 

lngilterede milyonerlerin 
adedi 334 de çıkmıştır. Bun
lardan 85 inin senelik geliri 
100 bin lngiliz lirasını aş• 

maktadır. 71 inin de 75 bin 
lnQ"iliz lirası ile 100 bin ln
giliz lirası arasında oynar. 

An1erikada modern bir 
Enstitü tesis ediliyor 

Amerika gazeteleri ,, Ge
neral motors,, kumpanyası

nın reisi Alfred Sloan'ın ye· 
ni bir enstitü tesis ıçın 

10,000,000 dolar tahsis et
meğe karar verdiğini yazıyor· 
lar. Bu enstitünün tesisinden 
maksed Amerika sanayiinin 
şayanı hayret terekkiyatı 
esnasında dayandığı iktisadi 
temelleri neşir ve tamim et
mek imiş. SJoan 'ın bu yeni 
müessese vasıtasile Ruzvel
tin iktisadi siyasetine mu· 
halefet edeceği de söylen
mektedir. Slovao riyasetinde 
bulunduğu kumpanyadan se · 
nede 16 milyou dolar ka· 
zan maktadır. 

İnsanların ~50 Sene 
Yaşamaları Kabilmiş 

Serveti ve yüz yaşını ik· 
mal edenler kulübünün reisi 
bulunmak itibarile İngiltere· 
de pek maruf olan doktor 
Mavrik Errens kadınların da, 
erkeklerin de ikiz elli yaşına 
kadar yaşamaları mümkün 
olduğunu iddia etmektedir: 

Doktor Errens otuz sene· 
denberi bu mesele ile uğraş· 
maktadır. Bu müddet zarfın· 
da elde ettiği ilmi ve fenni 
neticelere göre 250 sene 
yaşamak için takibi lazım ge· 
len uıullere "air bir kitab 
da neşredecek.tir. 

Gazetecilere verdiği mü· 
lakatta nasihatlerini genç 
yaşlarındanberi tutanları ha
yatlarını ikinci asarda da çok 
sıhhatli ve pek sağlan ola· 
caklarını iddia etmek· 
tedir. Bu zengin ve ihtiyar 
doktora göre, insan ancak 
60 yaşında ilk gençliğini ge· 
çirmekte ve 180 yaşında da 
ikinci gençliğine girmekte 
imiş! 

Atatürk 
........................... Büstleri depoziteri olan i O OK J O R i UÇAK GiŞESi NDEN her 

ıı Salı•h Sonad • boydaki büst heykelleri top· 
ı tan ve perakende ucuz fiatla 
• ı Cild, Saç ve zührevi has· S tedarik edilebilir. 

ı tahklar mütt!hassısı ı ADRES : l\1ezarhk
: ikinci Beyler sokak No. 81 : bası Vakıflar hanı U-
: Her gün öğleden sonra : ·' 
.............. ............ çak gişesi. 
C+JctE-mEE~UmrtBEmE~B 
~ TAYYARE sineması TE\~~?N 
~ BUGÜN Sinema dünyasının en büyük harikası 

S l\tarlen Dıetrıch ve Charles Boyer 
E nin en güzel temsilleri tamamen renkli 

Bahçeleri ~ Alla hın 
Güzellik - zarafet - azamet ve aşk macerası t;l 

~ AYRıoA Mısır Manzaraları 
E Kahire caddeleri - Bhramlar • İsfenks heykeli, Mısırın 

içtimai ve iktisadi vaziyeti 

ilaveten: Paramont jurnal 

~ 
E 
~ 
~ _S_e_a_n-sl-a-r:-H--e-rg_ü_n_3 ___ 5 ___ 7 __ --9-,1-5_d_e_C_u_m_a.;.r_t_es_i_ 

ti ve Pazar 1 de başlar 
la FIATLAR: 90 - 40 - 50 

BBIBBEBttBB 



lyada 
ilsin ki .•• 
c~en günkü sabah gaze

•de bir haber okuduk. 
tan alına~ bu habere 

e ltalyanlar adalardaki 
ve Yunan ırkına 

•e cefa etmeğe başla· 
r. Yunan dostlarımızın 

~i nasıl karşalıyacakla'rını 
İJoruz, :yalniz biz, bize 
k • ltalyan dostluğundan 
.•eden Italyanlar birkaç 
ille ile hatırlatalım ki 

'•i Türkiyede yaşıyan 
tkfere, dünyanın her han

bir köşesinde yaşıyan 
le kardeşlerinin azab ve 
•b çedmelerine hiç bir 
ın katlanamaılar .. 

'tiirk, ona candan ve gö· 
den dostluk gösterenlere 

llaını verir, fakat bu dost-
bir palavraya, bir kome

)aya, bir orta oyununa, 
•karalıklar dolu bir pan

imaya benzememelidir. 
l'ürkün karekterine uyğun 
D bal, dostluğa liyık giir· 

iii inıanların dostu olmak
. Türklerin beceremedik· 

li birıey oda doıt olmadan 
ıt görünmektir. 

Biz bu haberin yalana çı
rılmaııaı ve yalana çıka

tılarken de doıduğru sözlerle 

~ itin yapalmasını bekliyo
~. Biz her sözBmBzll biiyle 
~k ı6yliyoruz. 

Efenin sözB Efece olur 

Ele 

--··--
elinin cevabı 
Kaynana, gelinine söyleni

tordu: 

- Kızım, darılma ıücen
llle amma senin fena bir 
lı11yun var. 

- Ne gibi, kayın valde· 
tiiim? 

- Hiç ayna önünden ay· 
tdmıyorıan. Nerede ayna 
törsen, durup saatlerce ba· 
~ıyorsua. A, bu kadarı fena· 
dır. Sonra çirkin olursuu. 

Gelin, sakin bir sesle ce· 
'•p verdi: 

- Vaktile ıizin evinizde 
?k ayna varmıı ıaliba! 

• 
nın 

Sazından, 
Sözünden 

Fransava Bir Öiüd 
~'.lerak etme bir gün gelir sen de görür, anlarsın. 
Bu politika dünya ında sana dost kim düşman kim, 
Se.nd~n ?ef ret eden kinıdir, sana nıcf tun, hayran kim. 
lyı bıl kı 6 gün uzak değildir hem pek yakın 

- EFE 
-------------OO••OO--· -----------

Politikacıların Pazarlıiı ! 
,- r l 

Fra11sada hükümet teşekkül etti, kabine buhranı sona erdi, fakat muhtelif partilere 
mensub muhtelif ııazetecilerin, politikacıların ne kalemleri durdu ve ne de çeneleri... Sola 
bakan, işçilerin dileklerini ve derdlerini arkılayan gazeteler sermaye babası olanlara çata
rak diyor ki: .. Bu defa kasalarınızın kapılarını açarak işçilerib davalarını güdenleri !Uslur
mak istiyorsunuz. Fakat bundan sonra Fransız işçıleri bir kaç hatip ve politikacının 
müdafaasına m.uhtaç değillerdir. Kendi derdlerini kendileri anlatacak kadar ıöyJemeği 
öğrenmişlerdir. " 

Ne için 
Müteessir? 
Kadın - Niıanlandığınızı 

duydum, çok müteessir ol
dum! 

Erkek - Hakkımda besledi· 

ğiniz hissiyata teıekkür ede
rim. 

Kadım - Karınız olacak 
kızcağızı düşündilm de ... 

---oo---
Hoşa gitmemiş 

- Naııl, bir dul ile mi 
evleniyoraun ? 

- Evet, azizim' t 
- Vah vah... Benim ho· 

ıuma igtmedi r 
- Niçin? 

- Dulların kalbi, mobileli 
apartımanlara benzer. Orada, 

ekseriya eski giracılara ait 
parçalar, eşyalar, hatıralar 
bulunur. 

Efece Sözler 1 
Tam ninuile namuslu bir 

adam olm .. k efeliklerin en 
büyüğtldür. ... 

En kuvvetli bir zeki zayıf 
olduğu noktaları da bilen 
zekadır. 

*•• 
Ahlik sukutun un en f ecii 

kanunları adaletsizlikle ilet 
etmektir. 

• * • 
Umum için faydalı olamı· 

yanlar, kendileri çin namuı
kirane çahıamazlar. 

* • • 
Allah sözü insana verirken 
kadın erkekten daha atik 
davranıp onu aldı. 

Millet, millet için çahşan
lara en iyi notu veren bir 
imtihan heyetidir. 

* * • 
Fesadcılık acizlerin kullan-

masını bilmedikleri biricik 

Kadın 
Arkadaşlar ! 

- Bak, evleniyorum! Diye 
ne kadar kurumlanıyor! 

- Hani erkeklerden nef
ret ettiğini aöylilyordu! 

- Fakat timdi bir iıtiyen 
çıktı da ... 

••• 
Düıkün vatanda~larımızı 

ellerinden, kollarından tutub 
kaldırmağa çalışalım, çUnkü 
vatandaılarınıo yoksulluğuna 
umur etmiyenlerin vatanla
r1na bayırları dokunamaz. 

*** 
Se\'giyi satın almak için 

geçen bir akçe vardır: sevgi 

*** 
Milletleri kamçı ile idare 

eden müstebitlerin üç aki-
beti vardır: Ya ipe çekilmek, 
ya kurşuna dizilmek veyahut 
en hafif ceza ·olarak bir 
tekme ıle yakıp kavurdukları 
memleketın sınırlara dışına 
fırlatılmak! 

Hasan Basri Şenbiçer 
Şeriki Mehmed Gülaylar 
Hazır ve ısmarlama elbise f abrika.;ı 

Bay ve Bayanlar şık elbise diktir· 
mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meh
med Gülaylar fabrikasına koşunuz. 
Sol:lski ve Alber Baroh kuınaşların
dan iki provalı kumaş ve dikiş 22 
lira Asım Rıza biraderlerinin Halka
pınar çulaki bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki provalı 15 lira lskoç yün 
iş 21 lira iki provalı Sayın müşteri
lerimin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRESE DİKKAT: lzmir satış şubesi Alipaıa caddui ıar 
rafJar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük Jevhaya dikkat 
alimeti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. 

l~~~~~:~~lzmir Yün Mensucatı 
i Türk A. Sirketinin 1 Halkapınar Kumaş Fabrikasının B 

1 saii:ı:ı·z~~if i v:·u~~:dur 1 
~ Satış yerleri 1 
fi Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş.

1 ~ Mimar Kemaleddin caddesinde F abri Kandemil' Ojlu 
~~~~~~:~<?j~~~~ 

öksürüğün 
Mezlenin, Bronşitin biricik ilicı 

=Her -eczanede bulunur. ::;.Hem ucuz hemf çok tesirlidir. 

M. Deooı S. Ferid Eczacıbaıı 
Şifa Eczanesidir 

~ &!!5B:mıaD+ı 1 rl .......... o .. •••••••• .... 
1 KORDON, YÜKSEL ve ı HllkümefKar111ında ı 1 KABADAYI : TERZi 1 

l lıte ~ütün Izmirin kapııtığı fMehmed Zekil 
nefıs Rakılar bunlardır 1 ı • 

.... iiE!W.:&11.... .. ....................... . 

• 1 Birinci Smıf Mutabass .. 

Dr. Demir Ali 1 KAMÇl()\jLU 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 

1 elektrik tedavisi · 
İzmir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 347' 

"- w ----· 

!_,.Dr. FAHRİ l~IK,._1 
~ lzmir Memleket2 Hastanesi Rontken Mütehau111 8 
tiJ RONTKEN VE 8 

1 Elektirik tedavileri yapılır 
&1 ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 

9 Evlül Baharat Deposu 
Baharatın döğDlmiit ve:döğül· 

lllemiı tam çeıitleri, VALUVA· 
llıa taze mahıul lblamur, ıS

.. ART.A'nın meıhur Salebi 
'-rif kuhllar•A t• marka ku
da, ıarantili r 1 maı ve 

ı~:::ı.ıtı.~ı~ = EB&:B~EZERl!ll 

j E~~::kiıı:r:aMii;!0 , 1 lr~= ~~ 
~nioz boyalan, her cinı asit 
-.rpit, gomlak ve diğer maran· 
raı çeıitl~ri, dlnyaca tanınmış 

llasan ecza depo 
•111aun ller cieı kolonya, losyon· 
lan Ye çok zengin tuvalet etya-
11 De razoz lzleriive özlll unları -
ladıolia, Kozmin, Datnoı ve Kohinor dit macunl arı, devlet 

lci11ini, beyaz yllalll ve ipekli kumaıları yıkamak ve temizle
•elc içla FEVA mukab Alman ıaban toza ve em1ali. 

Dikbt: M .. terileriala zararına olaa puarlik maltı kaldı· 
r. Telefea 3882 

7Zabitan, Baylar ve Bayanlar [t -

: En mütkülpe.sent müıterileri memnua FAZIL9EYLu••L 
ı eden bu f ırmayı unutmayınız 

Tüccar terzi (Tilrkpazarı lbrabim • 
f. Karakaı> bukere yeni mağazada ıen rin çeıidler. Terzi-
l hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarif ye tık 
~:J manto, rob, tayyor, etek, bülu.z ve toYakar Zabitan ve 
·f. sivil elbiıe ye kaputları imal edilir. 1 
ı Muamelem peıin ve taksitledir. 1 
1 Bu sözlerin doğruluianu anlamak için bir tecrübe kafidir.;} ı 
1 DİKKAT : Yeni Mağaza Odunpazarı No. 121 

TELEFON: 327' i .. 

GÜLERYÜZ BAHARAT DEPOSU 
Alış verişte, müşteriyi daima güler yiizle karıdayıb tatla 

dil ile uğurlar. 

GÜLERYÜZ BAHARAT DEPOSU 
Y. edi yaıından yetmiş yaşına kadar her mllfteriye ( 

verit etsia etmesin) her vakit güleryüz göıtermeğe, tat& 
kullanmağa vazife biJir. 

GÜLERYÜZ BAHARAT DEPOSU 
Ahı Yeriı devam ettiği milddetce müıteriain 

hirmet eder onu katiyen ıllceadirmez • 



•• 
Uçüncü Noter-

lik Dairesi 
Ötedenberi kapalı bulunan 

üçüncü Noterlik dairesi va
zifesinin vekaleten idare edil· 
mesi ve bu vazifenin lzmir 
sicili ticaret memuru Fehmi 
Şen tarafından görülmesi ad
liye Vekaletince tensib edil
miı ve daire bu münasebetle 
açılarak işe başlanmıştır. 

••••••••n n•••••••• 

Kömür beş 
kuruşa 

Dün şehrin biltftn pazar· 
larında perakende olarak kö· 
müriin kilosu beş kuruşa 
aahlmağa başlanmıştır. Ala
kadar makamlar badema 
kömGr üzerinde ihtikar ya
panları müddeiumumiliğe ve· 
recektir. 

Tabiivetimize 
Girecekler 

Türk vatandaıhğına kabul 
için müracaat eden ecnebi 
veya tabiiyetsiz kim~elrin 
kendileri ve varsa, aileleri ef • 
radı hakkındaki tahkikat 
evraklarında millet, din ve 
mezbebleriain tasrih edilmesi 
kararJqtırılmııtır. Diğer ıe· 
kilde yapılacak müracaatlar 
kabul edilmiyecektir. 

........ num, ........ 

Ekrem 
Zehirlendi 

TalP-be Yurdunda hademe 
Denizlili 21 yaılarında Ek
rem dOn yurdun hamamına 
mangal içinde tamamen yan· 
mamıı kok kömürü koyarak 
yıkanmağa baılamıı ve kö· 
m&rün neırettiği gazla zehir
lenmiştir. Ekremin zehirlen
dıiini arkadaşı Kastamonili 
Hidayet görmüş ve Ekrem 
derhal dışarıya çıkarılarak 
ilk tedavisi yapıldıktan son
ra hastahaneye kaldmlmışhr. 

Bozuk Madde 
Satanlar 

Yiyecek ve içecek mad· 
elerden sıhhatı bozacak 
ekilde olanlarını satan, is· 
ihlik eden, saklıyan veya 
arııtıranlar madema bele
iye zabıta talimatnamesine 
öre değil hıfzıssıhha kanu· 
unun 282 inci maddesine 
Cire gereği yapılmak ve 
abkemeye verilmek üzere 
aklarında tutulacak zabıt 
uakalariyle tahlil raporla
aın ve diğer İcab eden 
naldarıa ~müddeiumumilik-

re gönderilmesi Adliye ve
iletinde alakadarlara bildi
lmiıtir. 

••••••••JlllnO••••H•• 

Kaçak tütün 
Cumaovasının Çam köyün

e muhtar ve azalarla köy
ea bazılarının evlerinde ka
k tiitün ve havan bulun· 

atu öğrenilmiı ve derhal 
darma kumandanı ön yüz· 

qı Çetiaalp bir müfreze 
e birlikte köye giderek 

tırma yapmıı ve kaçak 
a bulunarak muıadere . ·,. 

Anlaşabilecekler mi? 
Roma 24 (Radyo) - Milletler cemiyetinin toplantısından sonra Fransa Almanya ile In

giltere ile Italya görüıecektir. Delbos yakında Berline gidecektir. 

Salamanka· harap oldu 
Cebelüttarik 23 (Radyo) - Dün müteaddit Cumhuriyet filoları tarafından yapılan Sala

manka bombardımanı çok müthiş olmuş ve şehir baştan başa harap olmuştur. 
300 kişi ölmüş 500 kişi yaralanmıştır. Bombardan ikisi general Franko Der.dinde bulunan 

yabancı devlet mümessillerinin oturmakta olduğu büyük otele düşmüştür. 

On iki çuval gümüş para çaldılar 
Tulon 23 (Radyo) - Tulon istas}'onunda hükumete ait on iki çuval gümüş para bir 

haydut şebekesi tarafından çalınmııtır. Haydutlar paraları iki kamyonla aıırmışlardır. 

Görülmemiş canavarlık 
Blikreş 23 (Radyo) - Kuhay köyünden bir kız güveyi girmeden bir saat evvel bilinme

yen bir sebepten kocasının kafasını bir kasap b çagı ile keserek vücudundan ayırmıştır. 

Y ahııdi mücadelesi 
Viyana (Radyo)- Avusturyaya gelen yabanc:IE.ı r hakkında yeni bir kanun çıkarılması ye 

yabudi muhacirlerinin menedilmesi, gazeteler, hükümete bir kere daha hatırlatmaktadırlar. 
Berlin (Radyo)- Yahudi aleyhdarı bir gazete bu ayın sonlarında fevkalade bir nüsha 

çıkaracağını ilin etmektedir. Gazete bu büyük nüshasında y:.hudi ırkının diğer ırkları ne 
şekilde bozduğunu izah edecektir. 

Isvana Teşvik Edenler Koğuluvor 
Atina 23 (A.A) - Atina Ajansı bildiriyor. btana teşvik eden beyannameler dağıtmak 

ıuretile memleketin sükün ve asayişini ihlale teşebbüs eyliyen bazı eski siyaset adamları 
paytabtı terke davet edilmiştir. 

Rumeİıler Y ahu-:11 Şuha~ta Şa-
hah Yagmuru 

dileri istemiyor 
Bükreş 23 (A.A)- Bugün 

neşredilen bir kararname ile 
1-11-1918 tarihinden iti
baren Rumen tabiiyetine ka· 
bul edilenler bakkmda yapı· 
lan muamelelerde icra edile
cek tashihat tesbit edilmiştir. 
Kararnameye göre tabiiyete 
kabul edilen yahudilerin Ro· 
manyada doğdukları ve Rum 
ordusunda askeri hizmetleri· 
ni ifa ettiklerini ısbat etme
leri lazımdır. Bunları ısbat 
edemedikleri takdirde Rumen 
tabiiyet defterind •n isimleri 
silinecektir. Rumen başveki-

linin gazetecilere verdiği be
yanatta Yahudi :meselesinde 
bizim için bir tek kaı'i bal 
çaresi vardır. Bütün yahudi· 
leri henüz serbest olan bir 
araıide iskan etmek ve biz
den mümkün olduğu kadar 
uzak bir yahudi devleti kur· 
maktır. Goga şu sözleri ila
ve etaıiştir: 

Yahudiler kendi çalışma
larile yaşamağa kabiliyetleri 
olduğunu ısbat edemedikleri 
takdirde yaşamağa hakları 
olmadığı meydana çıkmıı 
olacaktır. 

----------------------0000-----------------
Düğünlerde 1 

israf Menedildi 1 

Düğünlerde israf yapıldığı 
ve yüzden tenekelerle rakı 

içildiği ve cinayetler çıktığı 
görüldüğünden düğünlerde 

badema israfın men'i emre
dilmiştir. Bilhassa köylerde 

düğüoler ehemmiyetle bkib 
edilecek ve ihmali görülen 

memurlar da tecziye edile· 
cektir. 

Jandarmaya 
Tolga verildi 
Janda~mamızın vazife es

nasında başına giyeceği Tul· 

ga gelmiş ve efrada dağıl

mış ve bugün ilk defa bir 

jandarma takımı tulga ile 

sancak merasimine iştirak 
etmiıtir. -............ ~ --
Avusturvada 

• •
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- kadın bolluğu 
Rı tanın Başına 1 Dünyanın bazı yerlerinde 

Gelenler erkek ve bazı yerlerinde de 
kadın nüfusu daha fazladır. 

Güztepede oturan ve Ame
rikan mektebi talebesindeo 

bayan Ritaya arkadaşı Ma
tilda bir kitapçıdan kart alır
larken çingene Hayriddin 
namında bir çocuk Ritanın 
cebinden para çantasını çala
rak kaçmıısada yakalanmış
tır. 

Erkek nüfusun kadın nüfusa 

nisbetle en fazla olduğu 

memleket lsveç, kadın nü· 

fusun erkek nüfusa nisbetle 
en fazla olduğu memleket 

de Avusturyadır. Avusturya· 

da her yüz erkeie nisbetle 
121 kadın vardır. 

Yaiacak 
Berutta çıkan ittihat ga· 

zetesinin yazdığına göre 17, 
18 Şubatta gürremizin bir 
kuyruklu yıldız saçağından 

geçeceği bu esnada Şahab 

yağmurlarına tasadüf edile

ceği ve bu yağmurların çok 
latif bir manzara halinde 

gündtbde görüleceği bildiril
mektedir. 

Hadise esed bürcünün 
"Berse,, noktasından zuhur 

edecek ve semaya aydınlık 
verdikten sonra parlak Şa-

hablar halinde yere düşe· 
cektir. 

Bu hadisenin 40 veya 50 
sene evvel vaki olan yıldız 

yağmurlarının parlikhğını 
geçeceği söylenmektedir. 

- YILDIZ -----·· ... ---
Ülkü Mektebi

nin Himaye 
Heyeti Seçildi 

Ülkü mektebinde kimsesiz 
ve bakım ve yardıma muhtaç 

çocoklar himaye heyeti se· 
çimi talebe velilerinin iştira-

kile dün sabah saat onda 

mtkteb s:ılonunda yapılmış· 
tır. 

Beşkanlığa bayan Bedriye 
Çetinalp. azahklara B. Ahter 

Onan, baş öğretmen bayan 
Meliha, Taga, Hüsnü Tugluk, 

bayan F ehime, kitibliğe öğ
ı etmen Kemal, muhasibliğe 

Niyazi seçilmişlerdir. Yeni 
heyeti tebrik ve muvaffakı
yetler dileriz. 

BiR ÖÖRETMENI 
ÇEKTiKLERi 

~--~~~~~~~~-··~~~~~~~~----

- INKILAB ROMANI -
Yazan : SıRRI SANLI -Asım ismet KOltOr' 
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Kadın kalbinin birkaç ınetre ipek kumaşl 
satın alınamıyacağını bilmiyen budaJaaJr .. 

- Bir çok eYlerimizde gö· çekmek maksadile mi so 
rülen karıkoca geçimıizliği yorsun? 
hakikaten derinleştirmeğe - Sadece öğrenmek iç' 
değer bir mesele olmuştur. - Beni Nihale verdi;i 
Öyle kocalara raslıyoruz ki denden sonra yemeğe al 
karılarının gönüllerini zab- koymağa baılamışlardı. 
tetmek için onlara zarif ve - Kimler? 
son moda elbiselerle dolu 
zengin bir gardrob hediye 
etmeği kafi görüyorlar. 

- Bununla beraber öyle 
kadınlarımız, öyle genç kız
larımız vardır ki kocalarına, 
babalarına mesud olmak için 
pek çok elbise sahibi olmak· 
tan başka çare bulunmadı
ğını ileri süaüb duruyorlar. 

- Hiç şüphe yoktur ki 
bir çok kadınların hayatında 
tuvalet ve moda kadar ha· 
kim olan bir şey daha mev
cud değildir. Fakat bu çeşid 
kadınlar girmek istedikleri 
istedikleri saadet cennetinin 
anahtarı saydıkları bu tuva· 
Jetleri elde ettikten sonra 
bu cici şeylerin onların na
zarında hiçbir değeri kalmı
yor. işte bana iftirada bulu· 
nan bu kadın da kocasına 
"kadın kalbinin birkaç met
re ipek kumaıla aahn alına· 
mıyacağını bilmiyen budala" 
sıfatını vermekten çekinme· 
mişti. 

Çiçek, bu defa kadınlık 
merak ve tecessüsünün tesiri 
altında sordu: 

- Nasıl oldu de bu ka· 
dıo !eninle böyle gönül işle
rinden bahsedecek kadar 
teklifsiz oldu? 

Ulus gülümsiyerek bu su· 
ale içinde gene bir sual saklı 
olan şu cevabı verdi: 

Bunu aerakınızı gidermek 
için mi, yoksa beni sorguya 

~ Bu sorguya da cevı 

vereyim: 
Kızın babası, annesi ' 

kendisi .. İlk zamanlarda bir 
çok ciddi ve içtimai mesele 
!erden bahsediyorduk. 

- Sonraları neden bab 
setmeğe başladınız? 

- Talebemin babası, ka 
rısı ve kızı ile birlikte ye 
mek yemedenıe poker oynı 
yan arkadaılarm evlerin 
koşmağı daha eğlenceli bul 
mağa başladı. 

- Tabii siz, genç kız v 
koket bayan ile haşhaşa ka 
larak yemeklere devam etti 
niz? 

- Ne yapabilirdim? Ta 
bii onlara "Sizlerle birlikt 
yemek yimeğe kalamam, çü 
k.ü sizler birlikte oturulmağ 
yemek yimeğe liyık kadın· 
lar değilsiniz ,, diyemezdi 
değil mi? 

- Peki bu kadıncağıız 
nasıl~ olduda böyle birden 
ire sizin için yanıp tutuıma· 
ğa başladı? 

- Evveli bana kızını ver· 
mek iıtediğini söyledi? 

- Sen bu patlak ızdıvaç 
teklifi karşısında ne yaptın? 

- Daha önce sana hayat 
ortağı olmağa layık buldu
ğum bir genç kıza söz ver· 
diR'imi söyleyince, hayret ve 
hiddetini gizliyemedi t 

( Arbıı vu) 

-----------------------... 1----------------------ı 

F eci bir cinayet 
•• 

Yusuf Karısını Oldürdü 
Torbalının Nohudgölü ci

varındaki yörük çadırlarında 
dün gece feci bir cinayete 
genç ve güzel bir kadın kur• 
ban gitmiştir. 

Hadise hakkında yaptığı
mız tahkikata göre yörük 
Yusuf isminde 28 yaşlarında 
bir adam yirmi yaşındaki ka
rısı Teslimeyi tabanca kur

şunile feci surette öldürmüı
tür. 

Katil kaçarken tabancası 
ile Değirmendere karakolu 

tarafından yakalanmıştır. Bu 
sefer verdiği ifadede şaşa· 
hyarak Teslimeyi ben öldür· 
medim o kendi kendini öl· 
dürdü diye iddia etmişse de 
tabancanın baıkası tarafın· 
dan atıldığı ve Yusufan hal 
ve harekih ıüpheli göriil· 
müş ve cinayetin Yusuf ta· 
rafından işlenildiği tesbit 
edilmiştir 

Suç mahalli Torbalı kaza
sına ait olduğundan hadise
ye mahalli zabıta ve adliye 
vaziyet etmiıtir . . 

iki çocuk yandı 
hastahanede 

ve birisi 
öldü 

Düa Kahraman sokağında 
31 numaralı aile evinde otu
ran Niyazi oğlu Hasanın beş 
yaşındaki kızı Nurten bah
çede mangaldaki yanan ateı· 
len ısınırken eteklerinden 
tutuımuı ve yüzü ve vücudu 
yanmıstır. 

Dün akıam Bınarbaşının 
Kavaklı dere köyünde otu
ran Kamilin üç: yaşındaki 
oğlu Milnfer evde yalnız bu
lunduğu sırada mangaldan 
üzerine sıçrayan ateıten el· 

biseler tutuımuştur. Vücudu 
alevler içinde kalan zawallı 
yavru sokağa fırlamıı bağır· 
mağa başlamıştır. 

Bu acı feryadı işiden kom 
şular yetişerek yavrucujıaa 
elbisesini söndür111üılerdir. 
Münfer'in yaraları çok ağır 
olduğu için derhal bastaha· 
neye nakledilerek tedawi al· 
tına alınmışsa da dün gece 
geç vabit yaraların ısbrabı 
altında hayata gözlerini yam· 
muştur. 
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