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KISA VE AÇIK 

Amerikanın telaşı ! 
b londra ve Paris gazetelerinin Vaşingtondan aldıkları ha· 
erlere göre, ltalya_pın, cenubi Amerikadaki memleketler, 

•on aylar zarfında sattığı silah ve mühimmatın mikdarı bü
:iiıı Amerikan siyasi ve askeri mabfellerinde büyük bir te
iı ve endişe uyandırmıştır. Bu gaz ~teJerin verdikleri bu 
~•berlerle birlikte ortaya attıkları mütalealara da bakılırsa 
lllerikanın bu silah ve mühimmat satışlarından ziyade Ro

llıının, fitin Amerikada bu vesile ve behane ile geniş bir 
•ıırettc faşistler propağandasına devam etmelerinden kork
lllaktadırlar. Hele satılan her türlü top, tüfenk, infi· 
lik maddeleri ve sairenin çok ucuz fiatlarla satılmış olması 
bı. alışverişin kar ve ticaret fikrinden ziyade siyasi mak· 
1•dlarla yapıldığı şüphesini bir kat daha arttırmıştı:. Ame· 
tika gazete ve mecmuaları ltalyanın bu sinsi sin si işleri be· 
Cermesıni gerek BirJe~ik Amerika siyasi birliği ve gerek 
cliioyanın sulh ve müsalemeti namına büyük bir tehlike ~Ör· 
lllekte ve bunun için çok ciddi lt:dbirler alınması lüzumunu 
kocaman harfli makale başlıkları ile tavsiye edip durmak· 
tıdıtJar. 

Kimbilir düoyanın her tarafına silah yetiştiren Amerikan 
•ilih fabrikatörleri, Amerikaya başka yerden silah gönde
rilmesine ne diyecekler ve buna karşı nasıl harekete geçe
celderdir? Bu da ayrı bir mesele! 

SIRRI SANLI ________________ ___. ___________________________ _ 

Stoyadinoviç' in 
Berlin Seyahati 
Slovo gazetesi Yugoslavya 

Başvekili Stoyadinoviç'in Ber
lin seyahati hakkında yazdığı 
bir makalede bu seyahatin 
resmi cephesinin, geçen yıl 

Belgr.1dı ziyaret eden fon 
Noyrat'a bir iade olduğunu 

ve fakat politik ve diploma· 
tik itleri yakından takib 
edenleri bu haberin tatmin 

edemiyeceğini yazısına mu· 
kaddeme yaptıktan sonra 
Stoyadinoviç'in realist bir 
politikacı olduğunu ve Yu· 
goılav dış siyasasını eski 
romantik durumdan ve hissi 
temayüllerden kurtardığını ve 
hadiselere, yalnız bugünün 
icıbJanna göre değil, vata· 
nının müstakbel zamanlara 
aid menfaatlerini göz önün-

de tutarak baktığını ve bu
nun neticesi olarak eski men 
faatlerinden ayrılmaksızın 

karşı cephede olub da bugün 
politika aleminde önem ka· 
zanan devletlerle de temasa 
girdiğini, ftalya ile Yugos· 

- Sonu 4 üncüde 

18TER GÜL iSTER AGLA 

lzmirin Sevinçl Ve Kıvanç 
Dolu Bavramı 'Loid Corc Muso-, 

... 
Dün lımir hakikaten her 

Türkün göğsünü sonsuz bir 
sevinç ve çok yerinde bir 

• 
gurur duygusu ile kabartan 
en neşeli, en şerefli bir bay· 
ramını yaşadı. 

Çclilro o.-Juwuıı.ut.a warlaklar, 

ile da:ma mağrur ve rnüfte· 

hir olduğu şanlı kemandan· 
larımızın önünden geçen 
kahraman Mehmedciklerin 

arslanca yürüyüşleri kalble
rimizi tatlı bir heyecana gar
ketti. 

Hele kız ve erkek okul 
talebelerinin bütün dünyaya 
11 Türkün erkeği, kadını, bü
yüğü küçüğü askerdir,, de· 
mek istiyen bir heybet 'e 
inzibatile askeri yürüyüşlere 
iştiraki, bundan sonra yurdu· 
muzun nasıl bir kuvvet, kud
ret ve birliğikle müdafaa 
edilmeğe hazıtlandığını gös · 
teren çok ulvi bir manzara 
idi. 

Or general İzzettin Çalış-

lar'ın " alay kamutanları, 
sancaklarınızı alınız onların 
Üzerlerine kakramanlıklarla 

dolu zafer tarihi yazınız." 
Hitabesi ile 233 , 176 ve 58 
nci alaylara törenle şanlı 
sancağımızı vermesi bütün 
bütün millete sevinç ve he
yecan yaşları akıttı. Şanlı 

Or generalın bu tarihi söz 
leri o kadar Cr!n kulağı ile 
dinlendi, tören bittikten son· 
:-ada iıer okul talebesi bu 
askui beiağat pı rlantasın ı 

, zberlemiş ve birbirine tek· 
rar etmf'ğe başlamıştı. 

- . ···-· . ....__ 
Başvekilimiz 
Uazt tccilere Ziyaf(;t 

\ 'erdiler 

lstanbul 25 ( Hususi ) 
Başvekil Celil Bayar dün'" 
matbuat mümessillerini Ya· 
lovaya davet etmiı ve otel 
Termalde bir ziyafet vermiş
tir. Ziyafetten sonra otel ge
zilerek çok beğenilmiştir. 

---..•ıar---

Li t vi n of Kon-1 

sevde Neler 
Sövlivecek 

liniye çatıyor 
Musolini, politika pokerinde 
kötü kağıtla blöf vapıyoro uıl 

~ 

'Yi ii:!i ~~:ltmm!'!l'f\! • 
t 

Londra (Radyo) - Eski 
lngiJiz başvekili Loit Cor ç 
ızdıvacının ellinci yıl dönümü 
münasebeti ile vuku bulan ıoliniye şiddetle hücum et• 
beyanatında demiştir ki: miş, ve bu adamın en fena 

11- Fransa ya taarruz tak· kağıtlarla blöf yapmakta oldu• 
dirinde hiç bir lngiliz partisi ğunu tebarüz ettirerek : 
yardıma aleyhtar olamaz. - Demokrasilerin flinde 
Fransaya yardımı, avam ka· tefevvuku temin 4tden hllkild 
marasının mUttetıkan kabul kagıdlar bulundugu unutma• 
edeceğinde şüphe caiz de· malıdır. Mussolini bir glin 
ğildir. bunu görecek, fakat bu ki· 

ltnlyanın sivnsetinden bah- ğıdlar oynanınca da komedi 
seden B. Loid Corç, 8. Mu· nihayete erecektir. 
-------------------~··~~~----------------------

Bulgar Kabi- ı Konsev ) arın 
nesinin istif sı toplanacak 

Cenevre 25 (Radyo)- U· 
luslar sosyetesi konseyi ya· 
rın toplanacaktır. 

Bay Eden tayyare ile ba• 
gün Cenevreye gelmiıtir. 

Çocuk Cesedi 
Evelki gün Halka pınarda 

metruk bir, çocuk cesedi bu· 
lunmuştur. Çouck yenidoi· 
n uştur. 

HER KAFADAN BİR SEDA ••• 
KÖSE İVANOF 

Sofya 24 (Radyo} - . Baş· 
vekil Köse lvanof kabinesin· 
de buhran devam etmekte· 

di;.~ H-;biye . nazı~ı: ..-Maliye 
nazırı, Dahiliye nazırı iıtifa 
etmişlerdir. Kral Boris Baı· 
vekili kabul ederek ıeç Yak• 
te kadar göriitmüılerdir. 
Başvekilin istif ası beklenmek· 
tehir. Bir arkadaş anlatıyor: 

- Bir çay içmek ve bir çay parası ile lzmirin ve lstan · 
bulun bütün gazetelerini okumak için bir kahvehaneye uğ
radım. Bunu gazetecilere söylemek doğru değildir amma, 
doğru olduğu için de saklamaktan da bir fayda gelmez. 

Kömürün kara yüzünün naz ve ~dasını çekmektense bir 
kahve köşesinde beş kuruşla hem gazete okumak, hem çay 
içmek ve hem de uzun müddet ısınmak zararlı bir şey ol· 
rnıyor. Bundan baıka her kafadan çıkan sedaları da dinle· 
mek işi olmıyanlar için bir eğlence oluyor. 

- Şu kış yuvarlanaada bizde kömür tüccarlarına derin
den selim vermek külfetinden kurtulsak .. 

- Sen bunu külfet mi sayıyorsun? Ben kaç defa böylelerini 
selamlamak istedim de beni bir türlü görmemezlikten gel
diler, onların da burunları büyüdü. 

Diğer biri söze karıştı. 
- Sen kış geçse de kurtulsak diyorsun, halbuki bizim 

moda aııkı bayan gece gündüz kışın daha uzun müddet 
ıilrmesini istiyor. Sebebide kış çabuk geçerse yeni yaptır· 
dığı kDrklü mantosunu doya doya geymeğe vakit bulamı
yacakmıı t 

lıte diiaya bu, kimi yaza kavuısak diye 
kııın devam etmesini iıter. Sen de buna : 

sayıklar, kimi de göstereceği tuvalet hesabına 

Paris 25 (Radyo) Yarın: 
toplanacak Uluslar Cemiyeti!1in 
içtimaında Rusyayı Hariciye 
Nazırı Litvinof temsil ede
cektir. 

Litvinof Cenevrede mühim 
metalibatta bulunacaktır. Ve 
Rusyanın Almanya, ltalya ve 
Japonya ile olan iktısadi 
münasebatını kesmeğe karar 
verdiğini bildirecek ve bun
dan başka Cumhuriyetci Is· 

• panyaya müşterek yardım 

iSTER GUL iSTER !f1J_ A ,, .... ~. konseye teklif 

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

..Kamyon kazalarının! önüne 
geçmek için 

Şehir dışında yolcu ve yük taşıyan kamyonlann bazı Dul 
feci kazalara meydan verdiği ve daha geçen gDn bir iKI 
vatandaşımızın bu kazalardan birine kurban gittiği malilD• 
dur. Belediyemizin bu işleri daha sıkı bir kontrola tabi ta
tulacak olan motorlu vasıtalar müdürlüğünil ibdaı etmeal 
çok yerinde bir harekettir. Bu suretle şehir hıric:iae çaker 
çıkmaz, bazan kanun, nizam dinlemez bir vaziyet alan .... 
kamyonların bundan böyle kazalara sebep olmamalan 
temin edilmiş olacaktır. 

Belediye mıntakaları dışına çıkınca istediği kadar yllk " 
yolcu almak sureti ile kazalara sebep olabilen kamyo• 
için daha tesirli tedbir alınması, vatandaşların hayatı ....
na, temenni ,dilecek bir şey olduğunu söylemeie bile 11-
züm g örmiyoruz. 

HALKIN SESi H!KKI~ SESiDiR 
-------------••iilliliiiıl•iıiiıi __,-,•Oy~ '\tir. ----...... ------------------------~ 
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'T'_• l k El Az yiyenere dair l • t • QLUYORj i ı ımur en t:)ı Çok yemek yiyenler gibi o masını ıs ıyor . ........ ~ 
il B az veya gayri lcifi yemekte 1 . . •v• • •• • Amerıkada bır ter . 
B Tarihi Tefrika Ya.zan: H. T~rkekufS zararlıd~r. Az ve gayri mü- 1 • Fra~sızca lntran gazete~~: mek ısted.ıgını. soy~e.~eyınce Kırallığı ihdas edildt 
41DlamB• - 109 - G~SEE8 1 nasip yıyen ve hele barsak- nın Balden alarak nakletbgı yanına gırem yecegını anla-

1 
k b. ol• 

1 · · 1 b' k d 'h t · f- inanı mıyaca ır şey 
S• k ( • • 18 •• d } !arından ve mıdeluındcn ır haber: yın a ın nı aye zıyare ı kl b k.d. Ame• 
ıvas a esını g un e a a- mustarip olanlar da aldıkları 1 Bir iki gün evvel, şık ve nin sebebini açıkça bildir- ma a pe.ra er va 1 ır .... 

· · k b. k d B ı· · ı ikada bır Ter kırah ılan e• 
m&ZSB Ura ar 8 U UD8m8• Yemeklerden sonra karaci· de, Hitlerin Başvekilet bina· Bu genç kadın, kendisine dilmek için bir müsa a a ~-k b 1 d t t gıdayı da ıyı hazmedemez 1 ço genç ır a ıo, er ın- mış: b k 

G t " llarım ğerleri de bir parça şişer. sına gelmiş ve kapı· karşı büyük bir hayranlık çılmıştır. Yani muayyen bı: · yız.. 8 yre OgU Bundan dolayı yiyeceklerini cıya, Hitlerle göriişmek is· beslediği Hitleraen bir çocuk müddet zarfında en çok t~r 
Son dakikaya kadar sebat - Tamam on sekiz gün- azaltırlar, bele yemeklerden tediğini söylemiş. Kapıcı, sahibi olmak istiyormuş . Bu- liyen Ter kıralı ilin edilmıt• 

gösterin, biı yetişiriz. de alacağım, eğer bir gün sonra duydukları halsizlik ziyaretinin sebebini sorunca nun için, yanında kendisinin tir 
Sivasın o zamanki nüfusu gecikirsem mağlfıb olduk de· sıkıntı ağrılar ishal nöbetleri genç kadın söylemek iste- tam sıhbatta bulunduğu ve ilk defa görülen bu garip 

yllı yirmi binden fazla idi, mektir. Ondan sonra da bi· baş ağrıları, yarım baş ağrı- memiş. Kapıcı tarafından, yüzde yllz Alman ırkından müsabaka ge~en hafta Ame· 
ıebir gayet mamur, kalesi zim için buralarda barınma- ları, yüzde kırmızılık, uyku· Hitlerin bir adamına havale olduğunu gösteren iki vesika rikanın Maymay şehrinde 
ise pek metindi. nın imkan ve ihtimali kalmaz. ya meyli hazım da zorluk ge· edilen _genç kadın .. ona ~a, ile beraber gelmiş.,. hususi bir hakem heyeti ve 

Halk bu felaketi öğrendiği Verect.ğim emirlere can ku· ğirmeler, uykusuıluk gibi i· Führ~rı anca~ ke.nd~s~oe s~y· Gazetenin ilave ettiğine binlerce seyirci huzurunda 
rün ıebirde bir telaş ve he· lağı ile dikkat edin, yarın riıalar meydana çıkınca bu leneb~lece~v .bı.r ~ş .ıçı~ ~or· göre, bu kadının ve şeha· yafılmıştır. Ter kırallığı üa· 
yecan başlamış~ı, faka~ ıon· ordunun iki yüz bin efıadı gibi kimseler yemeklerini da- mek ısted•g.ını ~ıldır.°':ışhr. detnamelerirıin ne olduğu vanını almak için müsabaka· 
ra MaJko~ be~~~ şe.hrın or· radı ayrılacak, liğımlar ka- ha ziyade azaltırlar. Ve bir Fakat, Hıtlerı ne ıçın i'Ör- oo bilinmiyormuş. . ya dahil olanlar pek çok bu· 
taaında söyledıgı bır nutuk zılacak, s'dler yapılacak, t kaç lokma lapa veya püre 8 • K ı• 

1 
d S f · ko avu· 

b k . ı ı f ı· . ·ı ._ A 1 n urı'uva e ı- unuyor u. an rans•s üzerine er ese emnıyet ge. arrare er aa ıyete getm eceK. ile biraz çorbaya kadar İn· rap arı k 1 d G t en 
· i .. · ı f b · at arın an uyre muayy dı. ' ve guçlerıle meşgu Haydi oiullar za er izım· dirirler. Bu kadar 8Z yiyen- EmlaA kı· mesı· Nereden .. . . d d'v 
1 b 1 d 1 d · · .. k olan muddet ıçın e ıger o mıya aı a ı ar. ir. lerın bır muddet sonra ço 

1 
rt 

Kaledeki kıtaat hazırlan· Ertesi gün kale her cihet- zayıflıyacakları aşıkirdar. iş- • Ç k ? müsahıklardan 0,00,2,~ :ı ~e 
mıtb. Bütlln subaylar ve ko· ten sarıldı, yerin altını üstü· te bu zayıflama mide ve bar· Zaptedilıyor 1 mıştır • ter dökmekle Ter ra ıgı 
mutanlar vazife baıında idi. ne çevitdiler, kale dıvarları· saklara da şamil olarak on- Kudüs -Filistin hükumeti Komünistler, kendilerinden ünvanıni kazanmıştır. 

Timurlenk evvelce tertip nı yıkmak ve yüce hakanın larıo civarındaki etlerin ku· ile Araplar arasında müaa- olmıyanlara Burjuva eder ve *** 
ettiği plan mucibince aske· buyruğunu yerine getirmek ' rumusını, dumurunu mucib demeler devam etmektedir. bu kelimeye bir manayı ha· 
rini tabya etti, fakat kale için hummah bir çalışma ve olu ... Bu hale gelenler kuv· Sekiz kişı ağır hapse mah- karet· ve tezyif atfederler. 
mildhiıti. Yanına bir kıt'a uğraşma başladı. vetten düşer, daima oturmak küm edilmişlerdir. Hudut ha- Bittabi yanlıştır. Fakat Bur· 

ld k k b k il k S · ı · ı'uva kelimesinin bu müna-a ı, ır üyü genera e Kale dibinde bulunan Ti · ve yatma ister. inır erın- ricinde bulunanların emlaki 
ıebetle aslını öğr~nmek de birlikte Si•aa kalesinin etra- murun ordularile kale muha · de tebeyyücde olduğundan zapt edilmesi için emir ve-

' faydasız sayılmaz. fıaı dolaıta. Bu kale şimdiye fızı olan iki bin okcu yağ · az bir ağuyı büyük görür. rilmiştir. Bu kelime, Burğ kelime-
k•dar &ördüğü kale ve istih- mur gibi ok yağdırmağa baş· Böyle hataları ya evden a- Kudüs - Bütün Filistinde sinden müştaktır. Şehir de-
klmlardaa çok sağlamdı,bü· ladılar. Kale bedenlerine yuıp bir hastanede tedavi polis ile müsellah asiler ara· mektir. Vaktile mühimce 
tin dıvarlar büyük tRşlarla ok yağdırmıga başladılar. altına almalı veyabud ıerek sında müsademe devam et· Burğların bazı imtiyazları 
af&lmüıtü, aşılamıyar.f. ~ ka- Kale bedenlerine tırmanan I hastayı ve gerekse aile ve mektedir. Polis bir ka~ ki- vardı. Tıpkı sitelerde olduğu 
dar yüksekti. iki gün kadar 'fimur askerlerini yere yu · ı akraba münasib lisan ile ik- şiyi tevkif etmiı ve iki Arap gibi, bunlara Burjuva hakkı 
bu tetkikat ,urdil. varlıyorJar, dıvar diplerine j naa çahşmalidır. evi dinamit ile berhava derlerdi. Kelime buradan kal 

Timurlenk ve kırk genera· yanaşan lutaların üzerine 1 •• edilmiıtir. mıştır. 
li ellerindeki defterlere bir kaynar sular döküyorlar, bü- J R h • ... Hayvanları tak ıeyıer kayaeaıyorıaraı.u~uu· yuk taşıar yuYc11uyv11aı'11. 1 Qpon a rıvP B d 
el gün büyük bir harp mec· Timurlenk karşıdan bu kah· ı • UrSil il 
liıi kuruldu, müzakereye gi· ramanca müdafaayı gördük· 

1 Askerlerı lsvan Giz]i Bir Yahudi J\lek- dis merasimi 
ritildi. çe yanındakilere: Etti tehi Bulundu Romada " hayvanları tak-

Ônce karargahın kalenin _ Yaman savaşçı adam· dis etme " gününde yap.lan 
hendek bulunmıyan kısmında lar, kahraman çocuklar diyor Şangbay 24 - Çinde bu· Bursa 24 (Hususi) - Bir bir dini ayinde, lıilise yüz-
kurulmasına karar verildi, ve kale muhafızı Mustafa lunan ikin bin kadar Japon Yahudi tarafından gizli 8 çı- lerce kedi, köpek ve güver· 

k d 1 f"k" J • babrı'ye askerı· arasında ı"syan lan mektebte yapılan tabri· cinlerle dolmuştur. İhtiram ıonra uman an arın ı u erı Malkoç beyin fenni harbdeki 

Kısa boylular uzunlar-
d ı:l n daha çabuk 

Evlenirlern1iş 
Flabo isminde bir F ıansız 

doktoru, kısa boyluların uıun 

boylulardan daha çabuk ve 
daha kolay evlendiklerini id· 
dia etmektedir. Doktor se· 

nelerce Fransada evlenenle· 
rin istatistiklenni tedkik et· 
tikten sonra bu neticeye var· 

mıştır. Fransız doktoru bu 
hadiseye dair ilmi hıçbir fi· 
kir beyan etmeden yalnız 

tedkik ettiği istatistiklere is· 
tinat etmektedir Fakat her· 
kesin bildiği başka bir şey 

vardır. O da ufak tefek ya· 
pılı insanların uzun boylular· 
dan daha cesur olmalarıdır. 

k d·ı . t ki çıkmııtır. AA sı'ler harb etmı·. yatta karyola altında ve do· mevkiini işgal eden iki fil ~e en ı erınce yap ı arı ve ~ iktidarını tasdik ediyordu. 
ltuırladıkları planlar gözden yeceğiz diye bağırmışlardır. laplarda bulunan otuz çocuk de diz çök~rck dua etmiş· tt1r• 

(Arkası var) b 1 t M kt b' al 1 d ' d b" ıeçirildi. En az üç ayda ah- isyanın büyümesinden endişe u unmuş ur. e e ın mu • er ır. Et yiyenler r n ayrı ır 
n•biteceği ortaya sürüldü. A " ·-k • •• . .... ediliyor. limi mahkemeye sevkedil- Suriye sahille- vergi al ı nan meinıek~t 
Altı ay bir ıeae mukavemet D ara Orman ········•ıuıın ... ••••· mşitir. 

d • • ! f f Et yiy--nler hus•1s; bir V"' r· 
:.:~:ğiai tahmin edenler çiftliği mamu- Güneşten 3 Bin idam Plinçosu r~~~ı~:e Surtye ~!!i:~. gi ve r ecd.'.e . di r. A nt:rika· 

Dılenin metaneti ve hü- Ja" tı b• D f 8 •• •• k y arşova 24 ( Radyo ) - nın birleşik hlikii:uetlerinden 
h d 1 d ırası e 8 UVU 1 d dl rinde müthiş fırtınalar devam Alabama belediyesi böyle bir cum ıa asının ar ığı üşü- Neşro unan a e ere nazaran etmektedir. Yafa içlerinde 

allldn, blltUn pıeclis en aşa· Mezarlıkba$ı evkaf hanı y ı}dız Rusyada 1937 senesinde idam bir çok kayıklar batmiş. karar vermiştir. Çünkü be· 
iı Dç ayda v.e belki de altı ittisaJinde 398 numaralı dük- edılenlerin adedi 4700 görü· ........................... lediye meclisinin ekseriyeti 

d J b·ı . k Amerikalı hey'etcinas Otty d b 'kd v k f b J ay a a ına ı eceğı anaatını kanda Ankara orman çiftliği Y nüyorsa a u mı arın agır ı O O K J O R: ı ıebze yeme tara tarı u u· 
ızbar ettiği bir sırada Timur- birası ile Bozca ada şarabı- Striuv güneşten üç bin defa hapis cezasına mahkum olan, ı nuyormuş. 
leak ayağa kalktı ve şu söı: · nın en nefisini satıyorum büyük bir yıldız keşfetmiştir. larla beraber 14,000 kişir. ıı Salı•h Sonad ıı Et düşmanları şehirde yap· 
Jeri gülümıiyerek söyledi: duble bira, on iki buçuk, Bu yıldızın kutru güneşi arz- 7 A b K d takları bir tedkikte sebze 

- Oğullanm, dedi. Ben şarap yedi buçuktur, bübrek dan ayıran mesafeden kırk 1 ra a illi ı Cild, Saç ve zührevi has· ı satanların kasaplardan çok 

de bu gece sabaha kadar ciğer kaşer ve saire gibi me- defa daha büyükmuş. Feza- Mahk A m Edildi ı talıklar mütehassısı ı az bulunduğunu görerek bid-
uğraşhm, notlarımı ortaya zeler de beş kuruş gibi ucuz nın bu büyük devi eğer bi · U ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı detlenmişler ve bu kararı it· 
döktüm, kale tamam... fiyatla satılmaktadır. En eyi zim güneşin yerine konulur· Küdüs 24 (Radyo) - As· ı Her gün öğleden sonra ı tibız edip et yiyenleri husu· 

Durdu. Alt tarafını söyle- plaklarla radyo dinlemek ve sa Uranus yıldızına kadar keri mahkeme yedi Arıb ••••••••••••.. ............ si bir vergiye tabi tutmuş-
miyordu. Bütün nazarlar temiz içki içmek isteyenler b~tün yıldızları istiab eder· kadınını onbeş senk hapse Ucuz Odun lardır. Sebze taraftarı bele-

kendisine dıkiJmişti, herk es mutlaka dükkanımıza teşrif 5mış. . .. 
5

, ~ahkiim etmiştir. Meşe, gürgen, şam ve kes· diye azaları bu verginin tat· 
ya ilç veya beş ayda ceva- buyursunlar Almanvarj büfe- • tane kereste!inden sobalık bikinden sonra et yiyenler· 
bıaı beklerken yüksek bir miz son derece temizdir. fzmİr DefterdarJıiından kırılmıı kuru odunlar büyük den bir çoklarının kendileri 
aes İfitildi : Müstecir İ. Kost .. k icra No. Lira Fevzioğlu hanında ucuz fiatle gibi sebzeci olacaklarını id· •****"**** ~~:**********~*ri 297 Şehitler Yahsokak 3 No. lu ev bir seneliği 100 satılmaktadır. 4·1 dia ediyorlar. 

Elh T 1 )t 299 Giridbanında 32 45 No. lu mağaza bir seneliği 35 ZEE~E~ssmnaaEE-1151 

amra e . ~ 300 Mersinli Pmarderesi nıevkiinde takriben 3000 ~TA yy ARE sineması TE\i~?N ! 25 7 3 )t dönüm arazi dahilindeki otlakiyenin yalnız a w. 
.. bir ayJığı 40 § BUGÜN Sinema dünyasının en büyük harikası 

1
• 

idaresinde Milli Kütüphane ııneması ~ 301 1 inci Kordonda deniz banyoları tamirah ~ ~1arlen Dıetrıch ve Chat les Boyer 
BUGÜN İki muıuzam film birden )t müstecirine ait olmak üzere iki seneliği 240 ! nin en güzel temsilleri tamamen renkli .. 

1 ÇIPLAK MELEK )t Yukarıda yazılı emvalin icara verilmek uzere 15 gün c. l1 
)t müddetle açık artırmaya konulmuştur. ihalesi 7-2-938 tari- ~ Allahın Bahçeleri lı1 

Fransızça Baırollerde : )fı hinde Pazartesi günü saaat 15 dedir. Talihlerin Milli Emlak ~ Güzellik • zarafet • azamet ve aşk macerası 11 
MARLEN DITRİCH - Herbert Marcbal - N elvin Duglas ~ .. ~ndürlüğ~ne,,,':'.,llracaatları. ... ·- - (22?l il A YRIOA Mısır Manzaraları 1 

2 AŞIKLAR YOLU ~ tı Daimi Encümeninden: a Kahire caddeleri - Bbramlar - İsfenkı heykeli, Mısırın 111 
Franıızca Başrollerde : u. !.• içtimai ve iktisadi vaziyeti iill 
DiK POVEL M d 1 Karol Ve A "k 3 n Bayındır • Tokatbaşı • Mahmutlar yolu üzerindeki köprü- ~ 1111! 

• a e en merı anın )t a ilaveten: Paramont jurnal il 
komiii RI rz Kardeşler. )t nün onarılması 1273 lira 22 kuruı açın tutarı ile ve 15 gün ~ il 
AVRICA: Foks Dünva Havadisleri & müddetle açık eksiltmeye konulduğund:uı isteklilerin 2490 ~ IJ 

sayılı yasa bükilmlerine g6re baıırlıyacıkları teminatlarile a 
Seanslar: 3,lS-S,15-7 30-9 da baılar - birlikte 3 ıubat 938 pertembe günü Hat 11 de il Daimi il 
~cs.Kı--..~·· Encümenine baı YUrmalan. (185) llBBll 



( Halkı• Seli ) 25 lkind Klau11 

Hasan Basri Şenbiçer 
Mehmed Gülaylar R ASK FACiASI' Şeri 

Zengin 
.... 

karısı 
sını istedi. Fakat bu eğlen
cenin nev1mi yine kendi ta
yin etti. Bir gün kocasına 
tayyareci olacağını söyledi. 
Karısına tapınan koca onun 
bu istediğine de razı oldu. 
Pilot Pierr Salman güztl 
kadına muallim olarak tayin 
olundu. Fabrikacı her sabah 
karısını .llarak ayrodroma 
götürüyor, orada genç pilota 
teslim ediyordu. 

Bulutlar Arasındaki 
Facia 

Talim başladı. Uçuşlar de
vam ediyor. Genç pilot güzel 
talebesini ahb uçuyor,· en 
yüksek bulutların arkasına 

çıkıyorlar, yalnız insanların 
değil kuşların bile gözlerin· 
den uzaklaşıyorlar. Hülisa 
gözden kaybolu lddiyorlar. 
Kara bulutların arkasında 

yapılan derslerin neden iba
ret olduğunu kimse bilmi
yor, bu maceracı kadının 

neler öğrendığini kocasıda 
öğrenemiyor. Fabrikacı ka
kadının bu sükunetine bir 
mana verememekle beraber 
tayyarecilikte kazandığı ibti· 
sasla bir gün gendisine bir 
bir sürpriz yapacağını uma· 
rak teseJH buluyordu. Bu 
ümid ile karısının bütüp çıl
ğmlaklarına dayan•yordu. Ni
tekim bu sürpriz gecikmedi. 
Fakat fabtikatöıün umduğu 
bir surette değil. 

Gün birinde kadın koca· 
sına ayrılık teklifinde bulun
du. Bu teklif fabrikacıyı 
şaşırttı. Nitekim ogünden iti
baren kadın kocasının evi· 
nide terk etti. 

Fabrikacı çok sevdiği ka· 
rısını bosamağa razı değildi. 

O karısıu parasız kalarak 
yioe döneceğini umuyordu. 
Fakat bu tahmininde de al-

9 Evlül Baharat Deposu 
Baharatın döğülmüş ve:döğül· 

lbemiş tam çeşitleri, YAL UVA
llıa taze mahsul lblamur, ıS
~ARTA'nın meşhur Salebi 
ltrif kutular-A t• marka ku· 
da, garantili r 1 maş ve 

~•ranğoz boyalan, her cins asit 
lrpit, gomlak ve diğer maran-

l•z çeşitleri, dünyaca tanınmış 

lfasan ecza depo 
•ıınun her cieı kolonya, losyon-
1-rı ve çok :zengin tuvalet eşya· 
11 ile ,azoz özlerifve özlü unları 
~tdyoWn, Kozmin, Datnos ve Kohinor diş macunl arı, devlet 
lcinini, beyaz yünlü ve ipekli kumaıları yıkamak ve temizle
llaek için FEVA markalı Alman sabun tozu ve emsali. 

Dikkat: Milıterilerinin zararına olan pa~rllk usulü kaldı-
ııtır. He1 10ria1a derhal ccvab Yerilir. Telefon 3882 

setmeğe başladı. Günün bi
riude tayyareci aşıkın aynl
mak gününün geldiğini söy
ledi. 

Bunun üzerine kadın bir 
son uçuş teklif eJiyor. Bu 
uçuşa veda uçuşu hatı·ası 

adı verilmesi kararlaştmlıyor, 
nihayet uçuş başlıyor. O gün. 
tayyareyi pilot LaJmao idare 
ediyor, aşıkmın maksadına 

anlamıyan Lalman tayyaresi· 
ni gene Paris şehrinin kara 
bulutlarının üstüne, dört bin 
metre yüksekliğe sevkedi· 
yor. Tam kadının sorgu) a 
çekildiği Versay üstüne gel· 
dikleri zaman kadın taban· 
bancosını çıkararak tayyare· 
ciye bir el ateş ediyor. Ağır 
surette yaralanan pilot ken· 
dinden geçiyor, tayyarenin 
dümenini salarak bir köşeye 
düşüyor. Banun üzerine tay· 
yare büyük bir hızla clüşmc
ğe başlıyor. Bunu gören ka· 
dm kendine geliyor, dümene 
sarılıyor, büyük bir facianın 

önüne geçiyor. 
Tayyarenin ayrodromdarı 

pek uzağa indiğini gören 
makinistler bu tayyaı enin 
niçin bu kadar uzağa 

indiğini tarassud ederken 
tayyareden bir kadın çıktığını 
bir de bohça yüklenerek bir 
kenara koyduğuğu ve <Tene 
tayyareye binerek havalan· 
dığını görüyorlar. Ayrordrom 
amelesi alelacele o tarafa 
koşuyor, orada pilot Lalmnnı 
kanlar içinde buluyorlar. 
Hastahaneye götürülüyor, 
orada uzun müddet tedavi 
olunduktan sonra ayağa kal· 
kıyor. 

CINA YETTEN SONRA 
KADIN NE OLDU? 

Kadın eski aşı kını tayya · 
reden attıktan sonra tayya· 
reye binerek kaçıyor. Fakat 
iki gün sonra İngilterede bir 
tayyare Ayrodromda yaka
lanıyor. 

Mahkemede pilot de, ka
dının kocası da hazır bulunu
yorlardı. Bu mehkemede pi· 
lot söylediklerini itiraf etti 
fakat kadın kendisinden se
kiz yaş büyük olduğu ve ni
kahla bulunduğu için evlen
mek imkanı olmadığını, bu· 
nun ıçıo eski nişanlısı ile 
evJeneceğini ve kadınada 
kocasının evine dönmesi için 
nasihat verdiğini, kadının da 
bu şekle razı olduğunu, yal 

y 
güzel 
ptı? 

nız bir veda uçuşu htediğioi 
bu uçuşta kendisini bir el 
silahla yaraladığını da söy· 
ledi. 

Kadının müdafaası pek 
garibdir. Kadın demiştir ki : 

- Ben pilotun ayrılık tek· 
lifi Uıerine intihara karar 

Hazır ve ısmarlama elbise fabrikası 
Bay ve Bayanlar şık elbise diktir· 

mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meh· 
med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
Sor:ıski ve Alber Bııroh kumaşların -
dan iki provalı kumaş ve dıkiş 22 
lira Asım Riza biraderlerinin Halka
pınar çulaki bir provalı tnkını 13 lira 
Nezaket iki pı ovaJı 15 lira f skoç yün 
iş 21 lira iki provalı Sayan müşteri· 
lerimin bu fırsatı keçırmamalarmı tavsiye ederiz. 

ADRESE DİKKAT: lzmir satış şubesi Alipaıa caddesi sar 
raflar karşısı yalan: 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikan. 

vermiştim. Ben deniz üstün- ~~~~~~~:~~
de iken tayyarenin kazanııta 

ateş ederek onu delmek ve lzmir Yün Mensucatı 
denize dilşürmek suretile il Türk A. Sirketinin 

pilotla bir arada ölmüeği dü- ~ Halkapınar Kumaş Fabrikasının 
şüomüştüm Fakat uçarken ı 2 
bu fıkri değiştırdim, tayya- v • 

Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : 1 
reciyi öldürdükten so ra tay· •

1
. Sa~lam Zarıf Ve Ucuzdur 

yarenin yere düşmesile benim ~at ·le · ı 
d .. 1 w. • kt b.. .. ._, ış yeı rı e o ecegımı pc a 11 gor· 

1 d .. B ki. 'bb.. tt' Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş.

1 um. u şe ı ı cor e ım M' K 1 dd' dd . d F h . K d . Owl 
f k t t 1 

v ımar ema e ın ca esın e a rı an erpır g u 
a a ayyare yuvar anma~f\ @~~~ ~:~~~~~ 
başlıtyıııca korktum. Ve du· 
mene saldırdım. Bunun üze-
rine hakim tayyareciye da-

vacı olub olmadığını sormuş, 
ve olmadığı cevabını alınca 
hey'et müzakereye çekilmiş, 
neticede kadının beraetioe 
karar vererek alenen tebliğ 

etmiştir. 

Orada hazır butunan koca· 
sına da karısını af ederek 
evine kabul etmesi teklifine 
fabrikacı muvafakat etmiş 
fakat kadın bu teklifi red 
etmiştir. 

H. Z. Osma 
---·oo---

Bergamada Bir 
Cinayet 

Bergama (Hususi) - Tek 
beygirli arabasıoa eşya yük 
liyerek seyyar pazarcılık ya· 

pan Said, Dikili pazarından 
Bergamaya dönerken Berga 
maya beş kilometre mesafe· 
deki Yayaköy mezarlığında 
başına üç kurşun sıkılarak 
öldürülmüştür. 

s.idin ctb'n-leki paı ası 

zahire çuvalları brçnkla yır· 

tılmıştır. Kardeşi Receb Sai· 

din eve avdet etmediğini 
gö:ünce aramıya çıkmış 

ve vak'anın olduğu ye'rde 
araba ile hayvanı bir ağaca 
bağlanmış olarak bulunmuş, 
biraz ötede kardeşinin kolları 
bir kayışla arkasıoa bağlan· 
mış !canla cesedini bulmuş
tur. 

Vak'ayı derhal zabıtaya 
ihbar etmiştir. Zabıta ve 
müddeiumumilik tahkikata 
başlamıştır. 

öksürüğün 
Mezleoio, Bronşitia biricik ilacı 

Her eczanede bulunur. Hem ucuz hem çok tesirlidir. 

M. Deoo S. Ferid Eczacıbaıı 
Sifa Eczanesidir 
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1 
Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 

elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 347' 

.G!!!!EW!S+*IM~Wii!Siil!I ~ ~EE:m:t!Bll .. _ .. 

t!l~ınt Dr. FAHRİ I~IK>t•fEI! 
~ lzmir Memleket~ Hastanesi Rootken Mütehasıııı • 
~ RONTKEN VE 8 

~ Elektirik ted vileri yapılır 1 
E ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 R 
a • 
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FAZIL9EYLÜL 
GÜLERYÜZ BAHARAT DEPOSU 
Alış veriş~e, müşteriyi daima güler yüzle 

dil ile uğurlar. 

GÜLERYÜZ BAHARAT DEPOSU 

karşılayıb tatlı 

Yedi yaşından yetmiş yaşına kadar her müşteriye (Ahı· 
veriş etsin etmesin) her vakit güleryüz göstermeğe, tatil clil 
kullanmağa vazife bilir. 

GÜLERYÜZ BAHARAT DEPOSU 
Ahı •erit devam ettiği müddetce müıteriaia arzuuaa 

hürmet eder onu katiyea iÜcead'rmez. · 



Tumluuınar 
Menfaatine 

Her gün yeni bir hamle ile 
bir çok yenilikler yapan yeni 
muvaffakıye_tler ıösteren 
Tumlupınar okulunun yoksul 
öğrencileri menfaatine C. H. 
Partisinin Dolaplıkuyu muzik 
kolunun verdiği konser çok 
parlak olmuş ve ismi geçen 
muzik kolunun çok değerli 
öğretmeni büyük ve yüksek 
bestekar B. Hayri ile kıy· 
metli arkadaşlara can ve gö
nülden alkışlanmışlardır. 

Bu vesile ile biz de gerek 
Tumlupınar okulunun yorul· 
mak lbilmez baş öğretmeni 
ve gerek Emuzik ü.tadı bay 
Hayriyi bu yeni muvaffakı· 
yetlerinden dolayı kutlula· 
mağı bir borc bildik. 

Fuar 
Komitesi 

Fuar komitesi, dün akşam 
belediyede Dr. B. Behçet 
Uzun riyasetinde toplanm ı, 
Ege ürünleri müzesinin inşa
sına başlanmıştır. Simens fir· 
ması, bu seneki fuara işti-

rak edeceğini ve bir paviyon 
yaptıracağını komiteye bil· 
dirmiştir. Bu pavyonda eğ· 
lence sineması, muhtelif eğ· 
lence aletleri bulunacaktır. 

Fuarın tenvi?'at planı, be
lediye elektrik ve makine 
mühendisliği tarafından ha
zırlanmıştır. 

Hüsnünün Bey
ni Patlanı 

Yeniköyde oturan Celil 
oğlu Necib, tek yük arabası
na aldığı Şaban oğlu Hüse· 
yinle lzmire gelmek üzere 
şoseye çıkmıştır. Arabacı 
Necibin ihbarına göre o sıra· 
da lzmirden gelmekte olan 

Urla belediyesinde mukayyet 
9 numaralı kamyon araba) ·' 
çarmış, devrilen arabada 

bulunan Hüseyin beyni pat
lıyarak ölmüş, kendisi de ha
fif surette yaralanm ştır. 

Dikkatsizliein 
Sonu 

Dün Selvitepede "Alicfendi 
c .ddesinde kunduracı H asa
nın dükkanında bir kaza 
olmuştur. Mensucat fabrikası 

amelesinden Ali, arkadaşı 
Hasan tabancasını gösterir
ken tabanca birdenbire ateş 
almış, Hasan çenesinden ağır 
surette yaralanmıştır. 

Kömür Bazı 
Yerlerde 8 Ku 
ruş~ Satılıyor 

Körün kilosu perakende 
olarak beş kuruşa indirildiği 

halde bazı mahallelerde ve 
ezcümle Kemer caddesi ve 
Ayavuklada kömürün kilo· 
sunu yedi bucuk sekiz kuruşa 
satıldığı görülmüştür. 

Arhk kömür buhranı ol· 
madığı resmen anlaşılmıştır. 
Bu vaziyet ihtikardan baıka 
bir şey değildir. Belediyenin 
ehemmiyetle nazarı dikkati
ni celbederiz 

zENGIN oLMAK Ta 
ıSTERSENıZ 

( Halkın SeaJ ) 

Tun ada müdhiş bir f acıa 
Bir motör oarçalanmış ve bi profesörle 

22 talebe feci bir surette boğulmuştur 
Bükreş 25 (Radyo)- Bir profesörün idaresi altında bulunan yirmi iki talebe, bir mo

törle Tunada gezerlerken motör buzl rın tazyiki ile parçalanarak batmıştır. 
Profesörle talebeler buzların altında kalarak feci bir surette boğulmuşlardır. 

Mahkeme tebliilerini postah ne er yapacak 
lsşanbul 24 (Hususi) ·- Adliye vekaleti icra ve iflas, ticaret '1e not~r kanunlarında ta

dilat yapmağa karar vermiştir. 
Bilhassa icra kanununda yapılacak tadilat icra işlerinin kolaylaştırılması ve çabuklaştı

rılması bakımından ehemmiyetli olacaktır. Şimdiye kadar mübaşirler vasıtasile yapılan ve 
tebliğ hususunda güçlükler ve geçikmelere mey.dan veren icra tebliğlerin taahhütlü şekilde 
ve posta ile yapılması takarrur etmiştir. 

vergi birleştirilece :~ •• uc , 
Is tan bul 24 (Hususi) - Üç verginin birleştirilmesi hakkındaki layiha, Başvekalete veı i~

miştir. Bu liyihaya göre memur ve müstahdem maaşlarından alınacak vergi nhbeti, yüzde 
25 olarak tesbit edilmektedir. Bu miktar, beş senede on beşe indirilecektir. 

Atinada Beva ame Dağıtanlar Sürüldü 
Sofya 25 (Radyo) - Meblcsa \ kabinesini düşürmek için yapılan isyan teşebbüsü derhal 

bastırılmış ve alakadarlar tı.. v ld f edilerek hepsi bir ıssız adaya sürgün edilmişlerdir. 
Metaksasa büyük bir bağ! lık gösteren halk beyannameleri yırtarak mucasirleri nefretle 

hükumete teslim etmişlerd i r. 

Yahudi kongresi toplandı 
Kudüs 25 (Radyo) - Fılist i n yahudileri umumi bir kongre akdetmiştir. Kongre bütün 

dünya devletlerine verilmek üzere bir mahzer hazırlanmıştır. 

Hatay meselesi Suriyelileri sinirlendiriyor 
Şam 24 (Radyo) - Suriye matbuatı, Hatay meselesi etrafında uzuo makaleler yazmakta 

ve bu vasile iJe Fransaya şiddetli hücumlarda bulunmaktadır. 

Hooarlör . 
Konacak 

Belediyece yaptırılan keş· 
fe göre merasim ve toplan
tılarda söylenen nutukları, 

konferansları, bütün şehir 
halkının dinlemesi için yap-
tırılacak yeraltı tesisatı ho
parlörler altmış bin liraya çı· 
kacaktır. 

Hoparlörler, meydanlara ve 
Cümhuriyet Halk Partisi na· 
biye ocaklarının salonlarına 
konacaktır. 

Stovadinoviç 
- Baştarafı 1 incide -

lavya arasındaki pürüzleri 
temizlediğini ve şimdi do 
Almanya il~ anlaşmaya baş-
lamak üzere Berline gittiğini 
anlatma~tadır. 

Bu makaleye göre müdafaa 
ve endüstri işleri r. in çok bü
yük bir inki şafa mazhar ol
duğu Yugoslavyada Alman 
tekniği için geniş bir iş sa· 
bası vardır. Fakat bu nok
tada bir anlaşmanın husule 
gelmesi için de herşeydt n 
evvel iki memleket arasında 
politik bir dostluğun kurul
masına ihtiyaç vardır. Bay 
Stoyadinoviç bu fikirdedır. 
Maahaza bu mülahazaları 

ifrata v.ardırmaya lilzüm yok
tur. 

Bununla beraber memle-
ketinin dış politikasını geniş 
bir salahiyetle idare etmekte 
ve, kuvvetli ve disiplinli bir 
orduyu elinde bir koz olarak 
tutmakta bulunan Stoyadioo· 
viç, bertarafta önemle ve 
hürmetle karşılanmaktadır. 
Bu ziyaret, harpten sonra 
Yugoslavyanın Almanyaya 
yaptığı ilk ziyarettir. 

:Japonya Çine bir 
nota daha verdi 

~---------------ococ-----------------
ff ar b olursa lngiltere Ruslara 

yardım edecek 
Par is 24 (Rıadyo) - Ja- ı den yirmidört saatlık bir 

pon • Çin muharebesine Rus
lar tarafından askeri müda · 
hale yapılacağı tahmin edi-
liyor. Rusların müdahalesi 
anlaşırsa lngiıtere hükumeti 
Ruslara. harp gemilerile kül
liyetli top ve cephane vere
ceğini bildirmiştir. 
Şanghay 24 (Radyo) -

Çin ordusu ecnebi zabitlerile 
takviye edilmiştir. Çin baş· 
kumandanı. iki yüz bin kişi· 
lik birde ihtiyat kuvvet ha
zırlamıştır. 

Şanghay 24 (Radyo) -
Japon hükümeti Çine yeni· 

nota vermiştir. Notanın ma
ali anlaşılmamış yalnız yirmi 
dört uat sonra Japonlar 
tarafından harb ilanı bek· 
lenmektedir. 

kemik vutarak 
öldü 

Dün dümdar sokağında 
oturan Cebbarın bir buçuk 
yaşındaki oğlu Erol sofrada
ki pirzola kemiğini yutmuş 
ve hastahaneye kaldırılmışsa 
da ameliyattan sonra yavru 
ölmüştür. 

00>0000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Son Telgrafların Hulasası: 
- ····--Atatürk Yalovada millet çiftliğini gezmiş ve Yalova 

nın tekmili için direktifler vermiştir. 
~ Badema Bulg u istandan ana vatana gelecek Türklerin 

Antalyaya sevkedilmeleri takarrür etmiştir. 
§ Gümrük beyannamelerinin, bundan sonra kolay bir 

şekle konması takarrür etmiştir. 
§ Romanya Hariciye Nazırı Micesko dün ansızın Kana 

giderek orada Polonya Hariciye Nazırı Bek'e mülaki otmuş. 

O akşam tayyare ile tekrar Romanyaya dönmüştür. 
§ inhisarlar vekili B. Rana. dün lstanbula gelmiş ve inhi

sarlar baş müdüriyetine giderek ucuzlatılacak olan inhisar
lar maddeleri etrafında tetkikatta bulu'nmuştur. 

§ Bulgar kralı Boris, dün Romanya sefiri Kaceşko'yu 
kabul etmiş ve uzun müddet konuşmuştur. 

§ Portekize aid olan Mador, Asor ve Kapdör adalarının 
harp vukuunda lngiltere için bir üssü bahri olarak tefrik 
edilmesini Portekiz hükumetinden istemiştir. 

m 

25 ikinci Kanun 

BiR ÖÖRETMENIN 
ÇEKTiKLERi 

-------------------------------··----~~----------------
- iNKILAB ROMANI 

Y ezan : SıRRI SANLI 
-10-

-Asım ismet Kültür'e·. 

Bir kadının sırrını sak•ayamıyan bir erkeğe 
erkek değil, insan bile denemez ... 

Çiçek, Uluıun söylediği bu 
son sözlerden son · derece 
mütehassis olarak genç ö&'
retmene sevinç ve beyecan
candan titriyen bir sesle te
şekkür etti: 

- Demek beni, fakir düş· 
müş bir ailenin bu fakir ve 
mütevazi kızcağızını koca· 
man ve çok zengin bir tüc
carın çok şık ve çok güzel 
kızına tercih etm~kte te . ed
düd etmedin? Sana nasıl te
şekkür edeceğimi bilmiyo· 
rum.. Y aJnız bilmediğim bir 
şey daha vardır. 

- Şu bilmediğin şeyi ı.Öy · 
le de biz de öğreneli '.D. 

- Benim için böyle par· 
lak bir kısmeti reddetmek· 
liğini ben kabul etmem doğ -

rumudur. Bu, beoim tarafımdan 
çirkin bir egoL.tlik olmaz 
mı? Se ı enlerin feda~ar ol
maları lizımgeld ı ğini, sevgi
nin, adına fedakar!ık denen 
süt ile beslenir bir çocuk ol
duğunu ve bu mini mini yav
runun bu gıdadan mahrum 
kalınca yaşamıyacağını, he
men öleceğini söyliyen sen 
değil miydin? 

- Bendim. 
- O halde senin, benim 

için parlak bir istikbali tep
mek istemene razı olursam 
bu, fedakarlık duygusuna ta· 
ban tabana ztd kötü bir lıüd
gimlı k olmaz mı? 

Olmaz. 
- Neden? 

- Çüaki kızına ders ver 
diğim bir anne onun mektu · 
bunda da gördüğün gibi be· 
ni kızının bulunmadığı bir 
zamanda evine çağırırsa, 

böyle bir aileye damad ol· 
mak, böyle bir ananın kızını 
almak, her halde parlak bir 
istikbale şerefli bir işe ben· 
zemekten çok uzak olsa ge· 
rcktir. Öyle değil mi? 

- Öyle ise neden bu ba • 
yağı kadının mektubunu or· 
taya koyatak, mesleğini, ha
yatını, istikbalini kuı tarmak 
ist-emiyorsun? 

- Zira bu kadın beni, bir 
kadının sırlarını hiç bir za• 
man meydana çıkarmıyacak 
kadar durüst bildiği için ba· 
na böyle yuvasını yıkabile• 
cek bir mektub yazmak de· 
liliğini göstermiştir. Sana da· 
ha evvel de söylediğim gibi 

benim müfcttişlerime, amir· 
leriıne, hakimlere göste"rmi· 
yect'ğim bu mektub, sana, 
senin gözünde dilşmemek, 
senin nazarında okuttuğu bir 
kızı baştan çıkaran öğretmen 

ittihamı ile suçlu kalmamak 
için göı1terdim. Sonra bu su
n birlikte muhafaza edece· 
ğimize dair senden söz de 
aldım. 

- Ben bu sözü verdiği 
için bayağı bir pişmanlık du 
yuyorum . 

Neden? 
( Arkası var) 

----~--------------------~C3-------------~------------_, 

Italyanın Zafe- V. U. Meclisi 
• • D v •ı •? Vılayet Umumi Meclisi 
rımı egı MI bugün saat 14 de Vali Ba 

S .. ğ~an ( 11Jöurna des D .!- Fazfı Güleç'in riyasetind 
bats") gnzct esine gö·e: Ni- toplacak, yeni yıl büdces 
hayet bulau Budapeşte kon· üzerinde müzakerelere deTa 
fernııı.ı ltalya içiı.ı bir muv:ıf- edecektir. 
fakiyet t e şkil dmezse de Ber · 
liı..in hakimiyeti altmda bu
lunan Berlin • Roma mihveri 

Bir maymun 

için bir muvaffakiyettir. Fra· Bir İspanyol kadını Pari 
nsanın takip ettiği perişan doktorlarını hayrete düşür 

kadın 

harici kolitika ve Sovyetlerle müştür. Bu kadının vücudü 
aktedilmiş bulunan manasız nün ve yüzünün mubteli 
bakt bu nel!cenin basıl ol- yerlerini kıl bürümüştür. 
masına amil olmuşlardır ... 

Alimler, ancakl maymu 
Konferan~ neticesinde neş· larda görülen bu kılları tel 

redilen tebliğin muhtevi bu- kik etmektedir. Çünki ti 
lunduğu banal cümlelerin 1-

diye kadar böyle bir insa 
talyanın konferansta maruz 

görülmemiştir. 
kaldığı muvaffakiyetsisliği 
gizliyemediklerini iddia eden devletlerin oyuncağı olma 
sağdan ("Epoque,, - 13.1.19- istemiyen Avusturya ve M 
38) gazetesine göre: Buda- caristanın gösterdikleri iht 
peşte konferansı, otoriter yatkarhğı ispat etmiştir. 
-~ıcıoo:-. ===== -======-=~-:ıı:n:m=-ll:Z~--~-ı 

lzmir ikinci Hukuk Mahkemesinden : 
Davacı : lzmirde Ali reis ıoahalleıinde ikincidede ıok 

ğında 13 No. mukim Emin Erdican lzmirde ikiçeşmelik H 
lil efendi mahallesinde Halil efendi sokağında 32 No. 
mukim iştip muhacirlerinden Ahmet kızı Hüsniye aleyhi 
açtığı tashihi kayıt davasından dolayı müddei aleyha çık 
rılan davetiyenin müddei aleyhin ikiimetgağını terkle elyev 
nereye gittiği bilinemediğinden ve zabıtaca yapılan tab 

kat müddei aleyhin jkimetgağının mechuliyetini teyit eyled 
inden davacının isteğile bu baptaki tebligatın ilanen icrası 
ve arzuhal suretile davetiyen;n mehkeme divanhanesine talik 
tahkikatın 8 ·2-938 Salı gününe bırakılmasına karar veril 
ğinden yaııh günde saat 10 raddelelerinde tahkikat baki 
huzurunda müddei aleyhi Hüsniyenin asaleten hazır bulu 
masıoa veya bir vekil göodermesi lüzumuna aksi takdir 
hakkında gıyaben muamele yabılmak üzere gıyab kararı 
tihaz olunacagı H.U.M.K. nun tebligat faslına tevfikan te 
liğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 253 
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