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Hatay Meselesinde Fransızlarla Anlaşıyoruz 
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KISA VE AÇIK 

Damarlarında Türk Kanı 
Taşıyanlar için 

JH at ay işinde anlaşıyoruz i~r;!~!!o.ış~ı~!!~· 
--~ ••••••OO••-t•••------------

lstanbulda çıkan bir arkadaşımızın Bulgaristanda yaşa· 
nıak mecburiyetinde kalan Türk kardeşlerimiz için neşret· 
tiği bir yazı bizi son derece müteessir ve muıdarib etmiş· 
tir. Bu acıklı yazıda deniyor ld : "Bulgaristan Türkleri bu· 
günkll vaziyetlerile nıüthiş bir sefalet içinde bulunuyorlar. 
lktisaden mefluç ve perişan bir hale getirilen bir milyon 
Türkiln açlıktan yüzü sararmış, avutları çökmüştür. Ağır 
Vergiler altında inliyen biçarelerin kafaları içindeki milJe·t 
ve Atatürkün duyğulanda zorla çıkarılıb alınmakta ve yCt"i· 
ne başka mefküreler doldurulmaktadır. Bulgar hükfüuelifJin 
dünkü ve bugünkü siyaseti budur. 11 Biz, Anayurdun, ~eni 
Türkiyenin, damarlarında Türk kanı taşıyan bütün ırk 'kar
deşlerimize ko1larını açtığı bir anda elin bir komşu ltıüku · 
nıet topraklarında kalan Türklerin böyle derin bir sefalet 
ve perişanlık içinde çırpınmalarına nasıl tahammül edec~ğiz. 
Biz biliriz ki bu asil kam damarlarında taşıyan Tüt kfer çok 
defa seslerini çıkarmadan da hayatın acılarına, ge,çinmenio 
zorluklarına katlanırlar, fakat onların kafalarında yauıb tu · 
tuşan ülkü ateşini, gönüllerinde yuva yapm ş iman ış1ğını 
söndürmek isteyenleri hiç bir zaman afetmeı. 

Harici ve vekilimizin beyanatına Fransız ha-
riciye vekili Delbos cevab verdi 

Eğer resmi ağızla dan dökülen resmi sözlerin yapmağa 

kalkıştıkları dostlukları, uzlaşmaları sağlam temellerde kur·· 
ınak istiyorlarsa Tür~ün herşeyden evvel izzeti nefsine, ve 
vicdan hürriyetine hürmet etmeği bilmeliler ve bilmiyorlarsa 
vakıt kaybetmeden öğrenmelidirler. Şimdilik bukadar ... 

SIRRI SANLl 

Paris'te Çıkan (Temps) Gaze
tesinin Bir Makalesi 

11 Temps11 Gazetesi diyorki: 
Dünyanın geçirmekte olduğu 
kanşıkhk devresi içinde zu· 
bura gelen bir Fran11z poli· ---oo---
Stalini 
•• 
Oldüreceklerdi 

Londra 29 ( Radyo ) -
Sovyetler birliği baş vatan· 
daş Stalini öldürm~k istiyen 
bir ıebeke meydana çıkarıl· 
nıışhr. Şebeke Kremlis sa
rayı muhafaza kıtaah zabit· 
lerinden müteşekkildir. 

Suikastcılar suç üzeriode 
Yakalanmışlardır. Suikast Sta
lio saraydan çıkarken yapı
lacaktı suçlular derhal mah· 
kemeye ıevkedilmişlerdir. ..... 

tik buhranı beyn~lmilel ba
kımdan birinci derecede 
ehemmiyeti hı6iz bir hadise
dir. Bu hususta bir fikir 
edinmek için şu son günler· 
de ecnebi matbuatını oku
mak kafidir. 

Memleketimiıio işgal et
mekte olduğu mevzilerden 
bazılarına arız olan zayıflık 

ve hatta ötede beride mem
leketime karşı gösterilen 
lakayıthk ne olursa olsun 
Fransa Avrupa niza rr ının bir 
müessm ve batta başlıca 
müessir olıgelmekte berde· 
vamdır. 

Memleketimiz, teşrii mües· 
seselerinin faaliyetine inzi
mam eden bu vaziyeti onu, 
hür bir milletin maruı kala
bileceği tehlikelerin en bü · 
yüklerine maruz kalmakta· 
dır ki, bu tehlike, on seki· 
zinci asırda Polonyanın mah· 
vını mucib olan tehlikedir 
ve bu tehlike yapınclların 
iç politikaya müdahalesinde 
meknuz.dur. Memlekeljmizin 
dahili politikasına müdahale 
edildiği hakkında pek çok 
deliller vardır. 

Totaliter devletrerin ~go· 
- Sonu 4 üncüde 

18TER GÜL iSTER AGLA 

~ 

İSKENDERUNDAN BiR MANZARA 
Cenevrt", 28 (Ra :lyo) - U : rine; Türkiye Hariciye V eki· 

luslar sosyetesi konseyi, bu Ji B. Tevfik Rüştü Ar as, 
gün öğleden sonra saat 16 Fransa Hariciye Naıırı B. 
da Iran Hariciye miJıteıarı DeJbos ve Hatay tahkik be· 
B. Mustafa Adlinin riyase· yeti reisi B. Rey ı&z söyle-
tinde toplanmış ve Hataya mişlerdir. 
giden UJnslar sosyetesi tah- Türkiye Hariciye Vekili 
kik heyetinin raporile Tür- 8. Tevfik Rüştü Aras de-
kiyenio int b ıbat nizamna· miştir ki: 
meai ha1'kındaki itirezı üıe- - Geçen sene Mayısın 

-• 29 cu günü Ha taya bir heyet 
Tekirdailı gönderilmesi için burada 

mutabık kalmııtık. Fakat gi-
Londraya den heyet, mesaisi için bir 

G
•d• program yapmadan ve bizi 
1 ıyor de haberdar etmeden tahki· 

katını yapmış ve maksattan 
uzaklaşarak karışık ve ka
ranhk bir vaziyet ihdas ey
lemiştir. 

Hataya giden heyetin ib- -
das ettiği vaziyet, bir tesa· 
düf eseri değildir. Bunda bir 
ka~d vardır. Zira heyetin Ha· 
tayda yaptığı işler, halkın 

emniyet ve itimadını ortadan 
kaldırmıştır. Halbuki, Hatay 
halkının ' \ntihabat içiıı tam 
bir hü rriyet içinde haıırlan· 
ması Konseyce de kabul 
ed 1 n'ş ' i. 

- Türkiye, Hatay mese· 
lesinde F 1 ansa derecesinde 
alakadardır. Bunun için, kon· 
seyin dikkat nazarını celbe· 
derek diyorum ki, esasen 
921 de yapılan itilafoamede, ---··----
Zogo evleniyor 

lstanbul, 28 )Hususi) - Te· 
kirdağlı, ecnebi pehlivanlar
la güreşmek üzere bu akşam 
Londraya hareket etti. 

=== !!2L -

Allah, . insanlar gibi milletleri de düşürmesin! 
Son posta ile gelen Avrupa gazetelerinde Japonyanın Çin ile anlaşmak ve bu sayı~ız 

lllke balkı ile bir sulh imzalamak için teklif ettiği Paris şartlarını okuduk. Ve okuduktan 
•onra ihtiyarsız olarak ağzımızdan şu sözleri geçirdik: (allah, dü ;küa, işsiz, parasız aç ve 
biliç kalmış insanlar gibi ~illetleride mağlüp, münhezim) ve perişan bırakmasın. Japonlar 
bu ağır ve aııcı şartlar arasında şimdiye kadar yaptıkları harp masraflarından baıka bir de 
heıapsız zafer teıminah istemektedirler. 

Bu verilemiyecek parayı, bu Japonların bile bugün ~ltından çıkamadıkları masrafları aç· 
hktan susuzluktan ve her türlü sefalet ve mahrumiyetten her gün binlerce kurban veren 
•efil ve fakir düşmüş bir milletten istiyorlar ve bu suretle de cihan umumi efkarına biz 
barışı ıever bir milletiz. Fakat karşımızdaki meram anlamıyor, demek istiyen bir propa
iaıada yapmak fırsatını kaybetmiyorlar. Bu cins sulbperverliğe ey okuyucu, 

Roma 29 (Radyo) - Ar· 
navudluk Kralı Ahmed Zo· 
go bir Macar Kontesi ile 
evlenmeğe karar vermiıtir. 
Evlenme merasimi Mart ayın· 
da yapılacak ve Macar Kon· 
teıi Arnavudluk Kraliçesi 
olacaktır. Dlilin için hazır· 

Hataya tam bir muhtariyet 
verileceği ve Hataydaki Türk 
ekseriyetile beraber Türk 
kültürünüo nazara alınaclğt 
taahhüt edilmişti. 

• 
B. Tevfik Rüştü Arasdan 

sonra Fransa Hariciye Nazm 
M. Delbos söz almış ve de· 
miştir ki: 

- Meseleyi tahlil etmek, 
uıun sörecektir. Halbuki bizi 
meşgul eden nokta, bu mes· 
ele etrafında esaslı suretle 
uzlaşmaktadır. 

M. Delbostan sonra, Ha· 
taya giden tahkik heyeti 
reisi M. Rıes de söz söylemiş 
ve Hatay tahkikatında bir 
hata olmuş ise, bu hatanın 
tamiri için arkadaılarile bir· 
likte çahımağa Ye bu husus· 
ta izahat vermeğe hazır ol· 
duğunu söylemiştir. 

Hatay meselesi raportörü 
ineç hariciye nazm M.Sand· 

-- Sonu 41ncüde --

Yunan ~·eliahdı 

KAYSER VILHELM 
Roma 29 (Radyo) - Yu· 

nan Veliahdı Prens Pavlo ve 
zevcesi lsviçreye hareket et· 
mişlerdir. Oradan Holandaya 
gidecek ve Holanada bulunan 
eski Alman imparatoru Kay· 
ser Vilhelmi ziyaret edecek 
ve Viyana yolile Atinaya dö
neceklerdir. 

Bağdad 29 (Radyo) - Fi
listinde bir müddetteoberi 
devam etmekte olan icl.m 
hükucnlerini protestÖ etmek 
üzere burada büyük bir mi• 
link yapılmıı ve elli bin kitl 
iştirak etmiıtir. Miti•' lae
yeti, lnriltere Kralllla bir 
protesto telgrafı ~ekerek 
mitinkten haberclar ıtq• 
lerdir. 

•• 
Göbelsin 
Nutku 

Berlin, 29 ( Radyo ) -
Nasyonalist Soıyaliıt parti• 
sinin iktidar mevkiine ı .. · 
tiği günün beşinci yıl da.a
mil münasebetile d&a Al• ... 
yanın her tarafında ıenlik· 
Jer oluyor. Propağanda Na· 
zm Doktor Göbelı bap 
radyo ile dünya siyaaeti bak• 
kında mühim dir nutuk ••· 
recektir. Nutka ehemmiyet 
verilmektedir. 

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

Sabah tramva)1 ları 
otobüsleri 

ve 

Y ahlarda, daha doğrusu tramvay caddesinin Karatq ile 
Salhane aras1nda bulunan evlerde oturanlar için, ıabahlan 
işleri, mağazaları, vazifeleri başına yetiımek meseleıi m&W. 
bir iş halini almışhr. Sabahleyin saat 7 buçuk ile sekiz M
çuk arasında bu semtte oturanların tramvaylarda veya oto-
büslerde boş bir yer bulması imkin haricindedir. BalllİI 
için tramvay şirketinin veya otobüs itletenlerin nazara dU. 
katini celbetmek üzere bize müracaat edenlerin adedi lı.er 

güo biraz daha artmaktadır. Halkın dileklerini alikadarlua 
bildirmeği bir vazife bilen (Halkın Sesi) bunu yazarak la• 

babları ya bir kaç dane fazla tramvay veya otoblls araba• 
sının konulmasını ve yahut bu arabalardan bazılarının GI· 
zelyalıya varmadan, hemen Salhaneden geri d&nmelerbll 
temin edecek tedbirler alınmasını rica edeceğiz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR :~ 



ı 

Sa1aife 2 ( Halkm Sul t 

~•11Baaaa~m:maa11 att•\r, . ., Gene Fransız 1 . Almanyada 

1 Dlnganıa En BügOk Harb Dahi~ l ıDoktorun ıasıhatlerı Kabine Buiı- Tesis edilen yeni bir 
.. mekteb 

il Tı·murlenktl ~:..: Astın ~:~:alığına ranıHakkında I ~ ....:-4 Sağdan "Journal deı De· 
Sık sık tesadüf olunan astm bats,, gazetesi tahsis ettiği 

BTarihi Tefrika Yazan: H. TürkekufS hastalığı, hastaları hakikaten makalesindeki fikirlerini 11 Pe· 

Almanya hükumeti hücum 
taburları askerlerile nişanlı 

bulunan genç kızların tahsi
li için Svanen Berder adasın
da hususı bir mekteb tesis 
etmiıtir. 

ellB881t - 113 - 41&St!2E9 çok üzen ve istirap veren bir tit Parisien,, gazetesinden 
Timurlenk sivastan çıkarken kendisine cüz- rahatsızhktır. Pek çok ıebe- naklettiğimiz aşağıdaki ha· 

ı k 1 d 'ld. be merbut olarak meydana bere istinad ettirmektedir. zan1 ı hasta sarı1dığı için cüzamlılar at e ı ı "Komünistlerin kabineye 
Bu taburların efradından 

birisile nişanlanmasına müsa· 

- Beni sahverirsen tekrar 
efendime baş vurup bir ala
yıa \,aşına geçmek iıtiyo· 
rum. 

- Demek gene benimle 
barbedeceksid. 

- Elbet. Bedenimde ha· 
yat zerresi kalıncıya kadar. 

- Bana düşman mısın? 
- Şahıınıza hayır. Fakat 

yurduma saldırdığın ıçın 
1:aarbetmek en mukaddes 
'ide Timdir. 

- Yurdunuza ben kendi 
Jıteiimle gelmedim. İ·leriıini, 

uiaini dilşünmiyen ve gör
miyen efendiniz beni zorla 
clnet etti. 

Şehzade- Ertuğrul atıldı: 
- Babamın adını ağına• 

almaktan seni şiddetle men 
ederim, o bir asil soyundan 
helen hakandır, sen ise ... 

* .. . 
Timurlek'in t rlui gün bü

tün Sivas ilimlerini huzuruna 
çaiırth, müsahabe etti, diDi 
habiıler açtırdı, gece yarıla· 
randan ıonraya kadar ko
nup, arkalarına hilatlar 
Yerdi. Muazzezen evlerine 
göndereli. Üç6ncü gün ordu 
toplanmııtı, gayet mutantan 
ve debdebe ile Timurlenk'in 

indi, camia giriyordu. Bu 
sırada cüzzamlı bir ha:tta 
Timurun üzerine atıldı, elle· 
rir.i boynuna doladı, onu, 
şapı?', şupur yanaklarından 
öpmeğe başladı, maksadı 

kendi illetini Timurlenk'e 

gelir. Evveli burun ve civa-
randaki bir takım bozukluk- karşı aldıkları vaziyetin ha· 

rici politika icaplarından ve 
lardan, burun yollarının eğ· Fral!sa _ Sovyetler paktının 
rilik ve tıkanmasından mey- genişletilmesi hususunda Mos-
dana geldiği gibi vereme kova tarafından ileri süriilen 
merbut olan bir astm tipi talebe karşı gösterdikleri a· 
vardır. çık muhafelet dolayısiyle 

ade edilecek genç kızın mut
laka boyu uzun olması, Ari 
cinsine mensup bulunduğu· 
nun tereddüde mahal! bırak
mıyacak surette müsbit bu
lunması ve sıhhatinin tam 
yerinde olması şarttır. 

Bazı müeJJifJer bütün astm Fransa Hariciye Nazırı Del-
aşılamak ve bu suretle onu vak' alarmın arkasında sinsi bos'a ve Başvekil Chautams' 
mabvetmekti. sinsi mevcud olan bir vere· a karşı besledikleri husu· 

Sabun keşf ediln1eden 
evvel i sanlar C'llerini 

Timur silkindi, cüzzamlıyı min mevcudiyetini kabul metten ileri geldiği temin o· 
yere serdi, herifi tahtakurusu ederler. Bu gerçi biraz mü- lunuyordu. Bu iddiaya kıy· insanlar sabun keşfedilme· 

nasıl temizlerlerdi? 

gibi bir anda eziverdiler, met veren şey Sovyetlerin den evvel eJJerini ne ile baliğadır. Sonra doğrudan k ı d b ı· ? 
1 l'mu•. bu ı'gW renç suikasdan bir müddet evvel bu husus- yı ar ar 1 i ıyor musunuz doğruya zahiren hiç bir seb z k ı l E 
fana halde U-rktn. Sı'va•lılara ta Moskova setirimiz üzerin· eytin yağı ve Ü i e.. sa· 

-v ·" bulunmıyarakda tezah6r eden b t k'b' d " 
birı;ey yapmadığı :ve kimse
nin burnunu kanatmak iste
mediği halde bu hareket ona 
pek güç geldi, hemen şu 
emri verdi: 

- Memlekette nekadar 
cüzzamlı varsa tiz toplayın 
kafalarını uçurun. 

A!kerler, subaylar, zat en 
Sivas halkından nefret el 
mişlerdi, bu fırsatı gıınimd 

bilerek derhal şehrin içine, 
sokaklarına yayıldılar, cüz· 
zaml!, cüızamsız birçok in· 

sanları topladılar ve kelle· 
lerini uçurdular. Sokaklardan 

bir ~ nehir kan akıyordu. 
Askerin önünü alıncıya kad ır 
epeyce zorluk çekilmişti. 

Gece alay hareket etti, 

de tazyı klerde bulundukları- sen sa unun er ı ı e yag 
astm krizleri vardır. Astm tt ·b t' K'' ld d nın temin olunmasıdır. Biz ve su an ı aret ır. u e e 
hastalığının zuhurunda irs 

sebebleri de unutmamak li· 
zımdır. Astmatık çocuklarda 
mutlaka ana veyahud baba 
tarafından başka astmatikle· 
rin mevcut olup olmağ1nı 

araşhrmak lazımdır. Bazı 

asabi sebeblerden, korkular· 
dan, ilaçlardan da bırdenbire 

astm kirizleri başlıya bilir. 
YLıkarıda da söylediğimiz 

gibi sebebleri çoktur. 

Havanın da tesiri vardır. 

Ratıp şehirlerde astm kriz- , 
)erinin daha çok ve daua sık 

geldiği muhakkaktır. Astm 
hastalığı sari değildir. Ani 

bu haberi, tekzip edileceği sut mevcuddur. 
Bugün bile dünyanın hızı 

ümidiyle neşretmekteyiz." yerlt'irinde köylüler ani uslü ·-- .. • • • kullanirlar. 
Sıhhatı!lı, : ........................ .. 
Zevkini seveni DOKTOR f 
İzmir Halkına i Salilı Sonad i 

M 1 kb · h"ld ı Cild, Saç ve ıührevi has· ı ezar ı aşı yem a e 
399 d · ı "An- ı tahklar mütehassısı ı 
kara noo,.:.!eçif~~;: bira- : ikinci Beyler sokak No. 81 : 
hanesinde temiz Ankara bi • : Her gün öğleden sonra ı 

1 B d 1 
........................ .. 

ra arı, ozcaa a şarap arı, U Od 
nefis taze çeşit meze bula- cuz un 
caksınız. Almanvari kübik 
bu neş' e yuvasında radyo ve 
plak neşriyat yle bol müzik 
içinde zevk ve neş'eyle iç-
mek istiyenler her kes gibi 
koşarlar. Bilhassa fiatlarda 

Meşe, gürgen, çam ve kes· 
tane kerestesinden sobahk 
kırılmış kuru odunlar büyük 
kuzuoğlu hanında ucuz fiatle 
satılmaktadır. 4 · 1 

ikinci Klauii 

DUNYADA 
NELER 

OLUYORj 
l)aktilo ile yazı yazan 

akıllı bir kedi 
Milano tlkcarlarından Del 

Mar isminde birisinin daktilo 
bir kedisi var mı . ! Boni iaıni 
verilen bu kedi kendisine 
gösterilen şeylerin ismini 
makine ile yazmalıtadır. Fa· 
kat Boninin yazdığı isimler 
ancak muayyen bazı ıeylere 
inhisar ediyor. Sahibinin ve 
kendisinin ismini yazmak 
gibi. 

Bu zeki kedinin yazı ma· 
kinesi hususi bir şekilde 
yapılmış bulunuyor. Mızrab• 
ları makineden beş santiın 
kadar dışarıya çıkmıştır. Bo· 
ni bunların içinden yazacağı 
kelimelerin harflerini seçip 
ön ayakları ile sür'atle vur· 
makta ve kelimeyi ikmal et· 
tikten sonra da dikkatli dik· 
katli kağıda bakmaktadır. 

Birçok mü tef enninler bu 
kedi ile fevkalade a!ikadar 
olmuşlardır. Hatta öldükten 
sonra kafasını alıp tedkik 
etmek için sahibine ehemmi· 
yetli bir mıkdarda para vi· 
detaıişl erdir. 

Çayla2"ın vao· 
tığına bak 

Haber aldığımıza göre es· 
ki Süleyman Çaylağın bu 
günkü lzmir lokantası yakın
da geceleri de açık ola· 
rak her nevi meşrubat bu· 
lunduracakmı. Sivaıa resmen giriyordu, 

biUüa halk sokaklara dökül
~t6, Timurlenk at üzerinde 
i4i .. 

Fakat ortada kimse kalma
mış, evlere çekilmişti, Timur
lenk Sivas kapılarindan çıw 

karken ikinci bir hadise ile 

bir tehlike yoksada akciğor. 
lerde husule getirdiği tali 
bozukluklar dolayısile iutifa
hürree ve kalk humması hu· 
sule getirebilir. O zaman ta· 
bii bu gibilerin vaziyeti da
ha ziyade ehemmiyei kespe· 
der. 

ucuzluk her keseye ve her 
yorguoluğu dinlendirmeğe 
vesiledir. Düble bira on iki 
buçuk, düble şarap yedi bu· 

İzmir ilbaylığından : 
Boytık camiin önün:.en 

ıeçerkea, Timur içerisini 
.... k arzu etti, atından 

karşılaştı. çuktur. 
(Arkası var) Müstecir İ. Kost•k 

Pfürk Parası Kıymetini Moruma 
· Kararname No : 8030 - 2 - Neşri tarihi 18/111938 

23/11/1937 tarih ve 217695 aayıh kararnameye ektir: 
Altın fiatlarında bir istikrar temini ve altın ticaretinin 

Kadıköy 
liiiünden 

~-~ e e!!m!!llBl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!:!I!!!!!!!!!~ nizam altına alınmasını temin maksadile hazırlanarak Maliye 

Izmı·r vı·ıaA yetı• daı·m"ı H vekilliğinin 14/1/1938 tarihli tezkeresile tevdi olunan ilİfİk 
eDCU• Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 12 numaralı ka-

• • d rarnameye ek karunam~tiin mer'iyete konulması; icra ve-

Vakıflar Müdür-

• menın en : killeri heyetinin 14/1/1938 tarihli toplantısında onanmııtır. 
1 - Taıdelen menbasında mevcud hangara ilaveten ya· Eksiltmeye konulan iş : Bergama - Soma yolunun 14/ 1/1938 REISlCUMHUR 

palacak ıiıe dopoları makine ve kazan depoları ve su depo· 4-1-000 - 9·1·100 kilometro· K. ATATÜRK 
lan 24695 lira 90 kuruş bedeli keşif ile ıer'idepri üzerine lan arasındaki 5100 metro- Başvekil Adliye vekili Milli Miidafaa V. Dahiliye vekili 
29-1·938 tarihinden itibaren 16·2· 938 tarihine kadar on beş luk şosenin esaslı onarılması. C. Bayar Ş. Saraçoğlu K. Özalp Ş. Kaya 
fi• m6ddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. ( 4 Hariciye vekı'li Malı'ye vekili Maarif vekili Nı.fıa vekili Keşif bedeli : 16 89) lira (32) kuruştur. 

2 - Bu . inşaata ait şartname projeler ve mukavele ve Dr. T. R. Aras F. Ağralı S. Arıkan A. Çetinkaya 
7apllacak inşaatın nev'i ve cinsini gösterir hulasai keşfiye Eksiltme : 10 şubat 938 tarihioe rastlı- iktisat Vekili Sıhhat ve içtimai muavenet veki!i 
15 2 ·938 akşamı saat on yediye kadar lstanbul Vakıflar yan perşembe günü saatllde Ş. Kesebir Dr. H. Alataş 
bat m6dürlüğü baş mimarlığından 123 kuruş mukabilinde İzmir ili daimi encümeninde ka· Gümrük ve İnhisarlar vekili Ziraat vekaleti V. 
alınabilir. palı zarf usulü ile yapılacaktır. R. Tarhan Ş. Kesebir 

3 - ihale 16 2 ·938 Çarşamba günü saat 15 de Kadıköy Eksiltmeler : Eksiltme şartnamesi mukave- Türk parası kıymetini koruma hakkıodaki (12) numaralı 
Vakıflar müdürlüğünde uyğun fiat verene Vakıflar umum le projesi bayındırlık işleri Kararnameye ek kararname 
m&dürlüğünden istizan edilmek şart!le yapılacaktır. Zarflar genel şartnamesi fenni ve Madde 1 - Memleket dahilinde altın ticareti yalnız Ma· 
ibile saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde komiı· liye Vekaletince mezun kılınacak bankalar tarafından yapılır. 

hususi şartname ve projeleri 
yona verilmiş olacaktır. Izmir Ankara lstanbul nafia Madde 2 - Kuyumcular, antikacılar gibi san'at ve tica-

4 Eksiltmeye girmek istiyenler 1900 liralık teminatı mu- ret erbabı ile, dişçiler, meslek ve san'atları icabı olarak, iş-
Yakkete akçesini Kadıköy Vakıflar müdürlüğü veznesıne müdürlüklerinde inceleyebi· lenecek, işlenmiş veya masnu altın alım ve satımını yapabi· 

lirler. teslime mecburdurlar. lirler. 
5 - Eksiltmeye girmek istiyenler mimar veya mühendis Eksiltmeye girebilmek için : isteklilerin 1237 lira muvak- Madde 3 - Hurda halinde veya masnu olan altının alım 

olmaları ve buna benzer yirmi beşbia liralık işleri iyi bir kat teminat, ve Nafia veka- ve satımı tamamile serbesttir. 

ıurette yaptıklarını isbat edecek Bayİndarlık Bakanlığınının !etinden alınmış müteahhitlik aJ****M*******=*:*********~*· 

;::~~~~~:·~· .;:~:b:~~k·:·:ı,:.~.~! m:!~:ı:~~~~ mimarlığına ::::~:::a. ileı.kl~~·::~ı.o:ı::: ~ Elh a m r a 2T5e713. i 
(299) 29 • 1 - 2 · 6 · 10 ile birlikte yukarda üçüncü : 

B&txtmmzaB~~a&ii~a&E~rtm~B maddede yazılı saatten bir tc ıdaresinde Milli Kütüphane sineması .. 1 
TAYYARE • TELEFON B saat evveline kadar lzmir u 

sıneması 3151 ~ D s.uGON İki muazzam film birden vilayeti daimi encümeni baş- n 
BUGÜN Sinema .dünyasının en büyük harikası 1 kanlığına teslim ederek mak- !j 1 ÇiNGENE PRENSES 

Ç A L K U Ş U ~ buz almaları lazımdır. n 
~ t( ANNA BELLA ve sevimli artist HENRY FONDA . 

Bat rollerde: HUGETTE DUFLOS - JEAN PIERRE a Postada olan gecikmeler Mtarafından yaratılan şaheser film FRANSIZÇA SÖZLÜ 
a kabul edilmez. (220) tC k 

AUMONT tarafından temsil edilmiştir • N 2 Şen Yumurca 
AYRICA: iki dahi 1aoatkir Clark Cable - Joan Carv·ı R 1 •• - · 

ASRAI sı· NEMADA t( Şirley Temple tarafından en son temsil edılen film 
ford tarafından t~msil edilen t( FRANRIZCA SÖZLÜ 

Gönül yolu :a t( 3 - Yunan veliahdinin evlenme merasimi 
a 26 ikinci Kanun Çarşambadan itibaren iki film birden t( 4 _ Çin sularında Amerikan Panay zuhlısının Japon 

ilaveten: Paramont jurnal il: Dünyanın en K•t J ) k tC tayyareleri tarafından batırılması Türkçe sözlü 
Seaaılar: Çalı Kuıu 2,40-5,35-9 da.. Gönül Yolu ~ meşhur tenörü ı are er Ç8 ar eft u 5 - Türkçe izahlı FoK Jurnalda en son haberler 
4,10- 7,35 de Cumartesi Pazar 1 de Gönül ile başlar B Ve GECE BASKINI t( 6 - Bilmediğız hakikatler kültür filmi 

FIATLAR: 30 - 40 - 50 il Ayrıca: Paramun jurnal ve Miki t(Seanslar: Çingene prenses 5-:_2_!!a Şen ~'!l._urcak l=~e .......... ----------------···~~ı~:w:~ç.,;~~~~:w:~~~:w:++~ 



Kadın 
savfası 

29 lkiııcl 

Hasan Basri Şenbiç 
Şeriki Mehmed Gülayl 
Hazır ve ı smarlama elbise fabrika 

Bay ve Bayanlar şık elbise diktir· 
mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meb· 
med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
So,~ski ve Alber Barob kumaşların-

(Baskın) veyahut bir eski zaman valisinin başına gelen! 
dan iki provalı kumaş ve dikiş 22 
lira Asım Riza biraderlerinin Halka· 
pınar çulaki bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki pı ovalı 15 lira İskoç yün 
iş 21 lira iki provalı Sayın müşte ri· 

Kaç kişinin kanına girmişti Çenki Afet, 
Mutlaka bir ölümle biterdi her ziyafet. 
TeJJi pulJu bir çevre sarıp İDce beline, 
Zilleri takar takmaz o kınalı eline 
Gözlerini süzerek ortada kıvırdıkça, 
Çieniş kalçalarını iki yana kırdıkça 
Aşıkları çıldırtır, nice canlar yakardı, 
Sıyrılan palaların ucundan kan akardı 

Nihayet bu kahbeyi sürdüler ta Konyaya 
Jandarmalarla gitti beş gün beş gece yaya 
Bazı bir su başında yorgun düşer kalard1, 
Dövülüb sövülmekten bir vahşi zevk alırdı. 
Sert, nalçınlı çizmeler vücudunda gezdikçe, 
Zorlu bir eı kek ~li etlerini ezdikçe 
Okıanalan bir kedi gibi memnun olurdu, 
Baygın baygın gülümser, tath tatlı solurdu. 

Konyaya varır varmaz altüst oldu ahali, 
iki günde değiıti sessiz köylerin hali, 
Bağlarda, bahçelerde başlandı eğlenceye, 
Gençler akranlarile geldi pençe pençeye. 
Nice delikanlalar topraklara serildi, 
Nice ocaklar söndü, nice canlar verildi, 
Nice yavuklu kızlar, göz ~yaşından, hüzünden 
Sararıp soluyordu bu kahbenin yüzünden. 
Nihayet fena halde bir akıam kızdı vali, 
Dedi: Bu aşiftenin geldi artık zevali. 
Çağma karakola, atın iyi bir kötek: 
Aman.. imana geldim, tövbe!. Deyinceyedek. 

O gece jandarmalar getirdiler Afeti, 
Hazırlanmıştı yaman bir sopa ziyafeti. 
Baıçavuı üzerinde tam yedi değnek kırdı, 
Zavallı saatlarca boğuk boğuk haykırdı. 
O kadar döğdüler ki, nihayet yoruldular. 

Ertesi a-ün gelenler onu baygın buldular, 
Avuçları yar1lmı11 tabanları şişmişti, 
Yara bere içinde ne kadar değişmiıti, 
Eski, püskü bez.lerle vücudunu sardılar, 
Sonra vali paıanın yanına çıkardılar. 
Vali onu görllnce biraz şöyle düzeldi, 
Kafirin, siyah, iri gözleri ne güzeldi. 
İlk önce acı acı söylenmeğe başladı, 
Gittikçe yumıadı, gittikçe yavaşladı: 
Kız, dedi, yazık sana, vazgeç artık bu işten, 
Vazgeç bu sonu gelmez, bu uğursuz gidiıten. • 
Kendini de, bizi de yorma artık uslu dur, 
Kimseye kapu açma, evinde yalnız olur. 

*** 
Afet, o günden sonra hiç bir yere gitmedi, 
Gece, gündüz edilen davetlere gitmedi, 
Aylarca kapısıni açmadı hiç ~imseye, 
Kanmadı, inanmadı bin türlü desiseye, 
Küçük kulübesinde yapyalnız yaşıyordu, 
Bütün memleket balkı bu hale şaııyordu. 

Bu yıl Konyanın kışı hakikaten mütbiıti, 
Bütün yollar kapanmış, geçidler kesilmiıti, 
On gündür buram buram yağıp duruyorda kar, 

9 Evlül Baharat Deposu 
Baharatın döğülmüı ve· döğül· 

"aeıniş tam çeşitleri, YAL UVA· 
~" taze mahsul Ihlamur, ıS-
4RT"'aın meıhur Salebi 

trif kutular·A t• marka ku· 
' garantili r 1 maş ve 

~ranğoz boyalan, her cins asit 
rpit, gomlak ve diğer maran· 

~~~:ı;. ;~;; d;;~ 
:'11aun her cies kolonya, losyon· 
'"' ve çok zengin tuvalet eşya· 
~1 ile gazoz özleri. ve özlü unları 
~dyolin, Kozmin, Datnos ve Kohinor diş macunl arı, devlet 

ilini, beyaz yünlü ve ipekli kumaşları yıkamak ve temizle· 
'-ele için FEVA markalı Alman sabun tozu ve emıali. . . 

Dağlarda ovluyordu keskin, acı bir rüzgar, 
Herkes ocak başında adeta lüşüyordu, 
Kuılar uçarken donup yerlere düşüyordu. 

• 

lerimin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRESE DİKKAT: hmir satış iubesi Alipaıa ca 
raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhay 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikan. Gece .. Bir kar topuna benziyor ay ufukta, 

Kimse kapu dışan çıkmazken bu soğukta, 
Karşı dağdan dört atlı dört nala yaklaııyor, 
Küme küme ka r ların üzerinden aşıyor! .. 

i~~~[K"~1Jiii1l~ı~ 

~ lzmir Yün Mensucatı 
Bu gelenler, Konyan n en yamaa çapkınları, 
Keskin bıçaklarıntn yoktur asla kınları. 
Dizgin kJsıp Afetin kapısında durdular, 
Kamçıların ucile pençereye vurdular. 

1 Türk A. Sirketinin 
~ Halkapınar Kumaş Fabrikasının 
:ı Mevsim dolayısiyle yeni çıkardıiı kumaşlar 

•• Sailam Zarif Hiç ses seda çıkmadı li nba sö Jdü içerde, 
Camları kapamiştı kalın , siyah bir perde. 
Çatık yüzlü birisi: Kı z, aç!. Diye haykardı, 
Gene ses çıkmayınca vurup kapıyı kırdı. 

Satış yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI 
Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir 

Afet, elinde bir mum, saçları dağınık koştu, 
"Girmeyiniz!.,, deyince gençler büsbütün coştu, 
H.-men göğı1ünden itip içeriye daldılar, 

·~~~~~:~~~ 

Kibriti çakar çakmaz f ııkat şaşıp kaldılar. 
Ocağın karşısında yorganı çekmiş başa 
Çırçıplak yatıyordu y 1takta valı paşa . 

&Giiıı- liiiiiililiiiıiiii- "'5ıi----iiiiiii~.....ilWlilııiOii-miiiiiiiiiiiiliiiiiiiiNiiiii&iiiiii:iiimiiiiiiii -

lzmir Vilayeti 
meninden: 

Eksiltmeye konulan iı : 

~ 

Keıif bedeli : 

Eksiltme : 

istekliler : 

Eksiltmeye girebilmek için : 

Daimi Encü-

Gülbahçe • Karaburun yolu· 
nun o 1-947 - 2·1·33 ve 
8 1-025 • 26-1-986 kilometre· 
leri arasında yeni şose ile 
46 menfez ve 16-1-100 kilo· 
metredeki 2Xl0 açıklığında 
bulunan Bahklev köprüsünün 
yapıları. 

(1120055) lira (23) kuruıtur. 

14 Şubat 938 tarihine rast· 
lıyan Pazartesi günü saat 11 
de lzmir ili daimi encümen· 
nio de kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

Eksiltme ıartnamesi muka· 
vele projesi bayındırlık işleri 
genel şartnamesi fenni ve 
hususi ıartname ve preje· 
leri lzmir • Ankara • Islan· 
bul Nafıa müdürlüklerinde 
görüb inceleyebilırler. 

isteklilerin 2253 lira muvak· 
kat teminat vermesi Nafıa 
Vekiletinden alınmış müte· 
abbidlik vesikası ile ticaret 
odası vt:sikasıni teklif mek· 
tubJarı ile birlikte yukarıda 
üçüncü maddede yazılı saat· 
ten bir saat evveline kadar 
lzmir Vıliytti daimi encü· 
meni başkanlığına teslim ede· 
rek makbuz almaları lazım· 
dır. 

Postada olan geçikmeler ka· 
bul edilmez. (221) 

öksürüğün 
Mezlenin, Bronşitiu biricik ilacı 

Her eczanede bulunur. Hem ucuz hem çok te 

M. Deuo S. Ferid Eczacı 
Sifa Eczanesidir 

WmEE--WWW ~SEaı:J• ı a..:•••• .... O .. ~ 
.W KORDON, YÜKSEL ve 1 ı Hükumet Kartı 1 KABA DA Yl I : . TERZi 

ı işte bütün Izmirin kapıştığı ı f Mehmed 
1 nefis Rakılar bunlartlır 1 ı - ---lıııaıiı1 ............... .. 
I• - Birinci Sınıf Mutaha1111 

Dr. Demir Ali 1 KAMÇIO'='LU 

ı 
Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 

elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler Sokağı No. : SS Telefon : 

- -w ---

llED>tDr. FAHRİ IŞIK 
; lzmirlMemleket2 Hastanesi Rontken Müteha 
ti RONTKEN VE 

1 Elektirik tedavileri ya 
i1 ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 

a 
BRRClllRRRB~RmıaEartmlBBtDS 

aS2BBS!~~~~ıs:221 

1 Elbise ve Manto !~ l'E!TI 
t _Meraklılarına MDJdı :~ 1 
1 Zabıtan, Baylar ve Bayanlar 1~ FAZIL9EYLÜL 

En mOtklilpesent milıterileri memnun :( 

: eden bu firmayı unutınayınız 
1 

1 Tilccar terzi (Tilrkpazarı lbrabim 1 

il Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeşidler. Terzi· 1 
f hanemizde bay ve bayanlar iç.in ıon moda zarif ve ıık ı 

;.• manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve 1 
't] ıivil elbise ve kaputları imal edilir. 1 
ı Muamelem peıln ve taksitledir. ]: 
ı Bu sözlerin doğruluiunu anlamak için bir tecrübe kafidir. "f 

: l>İKKAT : Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12 : 
ı TELEFON: 3276 ı 

GÜLERYÜZ BAHARAT DEPOSU 
Her ne pahasına olursa olsun müşterinin ayağın 

sına alışhrmağa azmetmiştir. Bunun için her fe 
yapı.r. 

GÜLERYÜZ BAHARAT DEPOSU 
Müşterisioin hergün artan teveccilh ve itimadıaın 

tini takdir eder ve bil mukabele onlara emniyet le 
mesini gaye edinmiştir. 

GÜLERYÜZ BAHARAT DEPOSU 
Müşterisinden aldığı para mukabilinde deierine ı . . . . 



1 
1 
1 
1 
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~ 

Büyük Şe 
._Büyük ı 

Dün Vilayet ve şehir mec
lisleri azaları Vali B. Fazlı 
Güleç'ia riyaseti altında yap· 
tıkları bir toplantıda büyük 
kurtarıcımız Atatürkün anası 
bayan Zübeydenin bir hey· 
kelini yaptırmağa karar ver· 
mişlerdir. 

•• 
Facıa oluyordu 

Dün saat on üç de şoför 
lbrahimin idare ettiği kam· 

_...~ '"JY. a, ICöprü sokağından çıka -
cağı sırada vatman Ahme· 
din ielarcsindeki tramvaya 
çarpmıştır. Ve bu yüzden 
dün GüzeJyaJı ile Kol!ak 
ra ında tramvay nakliyatı 

birbuçuk saat işlememiştir. 

( Halkın Seal ) 

Hü ıimetlerin ittifakı 
Şanibay 29 - Japonlara karşı Rus, lngiliz ve Amerika, Alınınyaya karşı Rus, Fransız, 

ltalyana karşı lngiliz, Fransız gizli bir ittifak yapmışlardır. 
Hudutlarda tertibat ikmıl edilmiştir. 

Yahu iler Bir Hükumet Kuracaklar 
Londra 29 (Radyo) - Dünya yüzünde 16 milyon Yahudi olduğu tesbit edilmiştir. Ya· 

hudilerin hepsi birleşerek Amerikada bir hükumet kurmağa karar vermişlerdir. Yakında 
Yahudilerden mürekkep bir heyet Amerikaya giderek zorlukla görüşecekler ve anlaşabi
lirlerse Amerikaya yerleşeceklerdir. · Fransa bükümetinin Madaaskar adasındaki verdiği 
yeri Yahudiler kabul etmemiştir. 

,Köstence tahkim ediliyor 
Sofya 29 (Radyo) - Romen hükumeti Köstence limanıaı tahkime başlamıştır. Bu vazi

yet Rusların denizden yapacakları bir taarruza karşılama't içindir ayni zamanda Romen 
Rus hududunda da faaliyet görülmektedir. 

---·~ 
tında 

çocuk 
üç.7 Japon gemisı batırıldı 

Tepecikte B. Şaban karısı 
Bn, Esma bir batanda üç ço
cuk dünyaya getirmiştir. Ço· 
cukların üçü de erkek ve 
sıbhattedirler. 

Palamut İşi 
Dün tacirlerimiz palamut 

ihracatı meseleıini görüşmek 
üzere Valimiz Bay Fazlı 
GöJeç'in başkanlığı altında 
bir toplantı yapmışlardır. 
ihracatçılarımız lktısad Ve

kaletinin bu husustaki dilek
lerini bildiren bir rapor sun
muşlardır. Yeni palamut ni· 
zamnamesi yüzünden milli 
ıervetlerimizden birini teşkil 
eden palamutun ihracat işi 
çok kolaylaşacaktır. 

-~·~··. 
Asri sinemada Tiyatro 

CEHENNEM 
Dün akşam asri sinemada 

darülbedayi artislerinden re· 
jiıör Ertuğrul Muhsinin ese· 
ri Cehennem piyesi temsil 
edildi. lzmirimizin münevver 
halkının görmeye ihtiyacı ol
duğu edebi ve içtimai tem· 
ıHleri halkımıza görmek far· 
satını veren asri sinem di
rektörü Bay Suphi lzmudak 
ve Ankara tiyatrosu heyeti
ni tebrik ederiz. 

Ani sinema dün akş ın 
Izmirio:izin münevver ve be· 
restani ile dolu idi sanatkar· 
lan şiddetle alkışlıyordu. 
Cehennem piyesinde binbaşı 
rolünde A. Yekta hakikaten 
bir şaheser idi ve halkımıza 
Ertuğral Mubsini halt lıyor· 
du. Dahi rolünde Ankera 
tiyatrosunun yüksek ve biri· 
cik art sti ve medarı if tıhari 
bay Hayri büyük muvaffa· 
kiyet kazandı. 

Şeci rolünde Adnan Sert 
de muvaffak oldu. imam 
rolünde Ata Akardere mu· 
vaffakiyetioi inkar edemeyiz. 
Necmiye rolünde bayan Na· 
dide büyük muvaffakiyet 
kazanmıştır. Ankara tiyatro· 
su bu akşam Erenler namile 
üç perdelik vodvili temsil 
edecektir. Sanatkarlara mu
vaffakiyctlcr temenni eder· 
ken halkımızda bu fırsatı 
kaçırmamalarını tavsiye ede· 
riz. A. D. 

Şangbay 29 (Radyo) - Çinliler her tarafla umumi bir taarruza başladılar dört Çin tay 1 
yareleri tarafından asker yüklü yedi nakliy~ gemisi batırıldı içerisinde bulunan askerlerin 
kısmı azamı boğuldu. 

Cin'e 
' 

mühimmat gitti 
Londra 29 (Radyo) - Sovyetler birliği hüküıneti Çine 600 hücum otomobili ile 200 

ıovyet tayyaresi göndermiştir. 
Rus ile Çiai birleştiren Sin Kıang şösesinio tamirine başlanmıştır. 

Singaporda faaliyet 
Roma 29 (Radyo) - Singapor adasındaki logilizlerin tahkimatı bitmiştir. Yüzden fazla 

tayyare ve tepçu ye piyade alayları seferber vaziyette emir beklemektedirler. 

~-----------------·------~CO••oo--------------------------~ 

ipek çorapları 
Ankara 30 (Telefonla) -

Hükumet, ipek kadın çorap
larındaki hilelerin ve bozuk 
malların önüne geçmek için 
bazı tedbirler kararlaşhrıl
mışhr. 

Bu kararların tatbiki cüm· 
lesinden olarak, idek çorap· 
ların kontrolüne önümüzdeki 
mart ayından itibaren baş· 

lanılacaktır. 

Emir neferi 
verilmiyecek 

Londra 25 (Radyo)-Har· 
biye nezaretinin aldığı bir 
karara göre, lngiliz zabitle
rinin bundan böyle emirber· 
leri olmiyacaktır. 

Bu suretle bütün neferler 
d ha sıkı bir kontrol altına 
alınmış ve askeri terbiye 
görmüş olacaklardır. 

Polis T~şkilatı Merinos Fahri-
. Son kabul edilen emniyet kası Açılı yor 
teşkilatı kanununa göre, ka- lsianbul 28 - Eursa Meri· 
zalarda da yapılması lazım nos fabrikasında makinelerin 
gelen emniyet taşkilatı için montajı bitirilmiş ve tecrü-
hazırJıklar yapılmaktadır. beleri yapılmıştır. Fabrika bir 

Evvela, nüfusu on binden şuabatta Başvekilimiz Celiıl 
fazla olan kazalarımızda poliş Bayar tarafından açılacaktır. 
teşkilatı yapılacak; 940 sene· Z • 1 • • 
sine kadar bu teşkilat bütün 1 engın erımıze 
k~zalarımıza şumüllendiril· gayret 
mış olacaktır. Bu zamana 
kadar polis enstitüsü, ilk Değirmendere nahiyesine 
mezunlarını vermiş olacaktır. bağlı Gere köyünde Mestan 

••••••••ı ıı ,........ kızı Raziye ölürken 30 lira-

Tems gazetesi
nin makalesi 
- Baştarafı 1 incide -

ist menfaatleriyle Avrupayı 

sarmakta olan partizanlık 
hırsları arasındaki karşılıklı 

korunma ve gizleme Su mü· 
dahaJeyi garip bir surette 
teşvik etmektedir. Fransız 
tarihi yabancıların iç işleri

mize müdahaleleri bakımın· 
dan bazı misalleri ihtiva et· 
ml!ktedir. Bu gipi ahvalde 
Fransızlar kıyam ve mukave· 
mette bulunmuş ve buna kal· 
kışanlar yaptıklarından piş
nam olmuşlardır. 

sını (şu uçan çelik kartal
larda benim de bir çivim 
bulunsun) sözleriJe tayyare 
cemiyetine teberrü etmiştir. 

••••••••mwn•••••••• 

Hatay içinde 
anlaşıvoruz 
- Baştarafı 1 incide -

lere vekaleten M. Onden bu 
hususta bir pilan hazırlıyarak 
hal çaresi bulacağını beyan 
etmiş ve bu, gerek Türkiye 
Hariciye Vekili B. Tevfık 
Rüştü Aras ve gerekse Fran
sa Hariciye Nazırı M. Del
bos tarafından kabul edil· 
miştir. 

JŞiirlevin cihazı 
Amerika gazetelerine göre. 

1938 senesinin en büyük ha· 
diselerinden biride Şirler 

Tamplenin, bu küçük yı'dızın 
haftalık kazancının 2500 do-

lar olm!lsıdır. Amerika gaze· 

teleri Şirleyin 18 yaşına gel· 
diği zaman cihazının çok bü· 

yük olscağıaı da yazmakta
dırlu. Şirleyin bu müddete 
kadar cihazının faizleriyle 

birlikte üç milyon doları bu
lacağı anlaşılmaktadır. 

•••• •••• JI lU•••••tU 

Pijama 
Mecburiveti 
Fransız Ba~riye Nezareti 

harp sefineleri zabitlerinin 

geceleri bir şekilde pijama 

giymelerine karar vermiştir. 

Bır harp gemisinde isterse 

ipekli olmasın pijama giymek 

mecburiyeti, biraz garip gö

rünen bir iitirl Harp erbabı 

başka, pijamalı erkek büs
bütün başka değilmidir? 

~ .... 
l)ünyanın en çok altın 
i~tihsal eden meni

leket'eri 
Dünyada en çok altın İs· 

tibsal eden memleket Rus-

yadır. Rusyada bir sene zar· 
fında istihsal edilen altının 

kıymeti 875 milyon franktır. 
Ondan sonra 219 milyon 

frankla Jc1ponya, 189 milyon 
frankln Hindistan, 142milyon 

frankla Kanada, 94 milyon 
frankla Filipin gelmekt~dir. 

- ......... 
' ' . . ..... 

29 ikinci Kanud 

R öGRETMENI 
ÇEK iKl.ER 
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Çocukların Hi~ Birşey An)amadıkla rını 
nanlar, Çocukların Piskolojisini Derinde 

Derine İncelemesini bilmiyenlerdir ... 
Komik Kemal, biraz dü

şündü, etrafına, zeka şimşek· 
leri saçan derin ve manah 
bir nazarla baktıktan ıonra, 

o yaştaki bir çocuktan bek· 
lenmiyen bir olgunluk ve fi. 
lozoflukla anlatmağa baş
ladı: 

- Berı öksüz büyüdüm. 
Dört yaşımda annemi, altı 

yaşında babamı kaybettim. 

Dört yıl amca, da} ı evlerin· 
de bir sığıntı halinde ya· 
şadım. 

Şimdi iki sene oluyorki 
öğretmen çıkan ağabeyimin 

yanında oturuyorum. Benim 
anam, babam da odur. 
Öksüzlüğüm zamanımda 

geçirdiğim hayat insanları 

tanımak için bana çok bUyiik 
dersler ve bilgil~r verdi. 
Şimdi büyük olsun, küçük 
olsun, memur olsun, öğret

men olsun bir bakışla insan· 
ların eyi veya az eyi yürekli 
olup olmadıklarını anlıyabi· 
lirim. 

Ulusun annesi, büyük ve 
ayni zamanda akh başında 
olan büyük bir adam gibi 
konuşan bu çocukla diğer 
ziyaretçileri oturtarak onlara 
şekerlemeler ikram etti. 

Çiçek büyümüş, tah!ilini 
bitirmiş te tekrar küçülmüş 
gibi söz söyliyen bu zeki 
çocuğa dönerek dedi ki: 

- Bu sözlerinizden öğren
cilerin ögretmenleri arasında 
bazan ayırt yaptıkları, bun
lardan bazılarını daha: çok, 
bazılarını da daha a~ sevdik-

Dünyada 
Bir . ene zarfında 

30,000 zelzele 
olmaktadır 

Dünyada bir sene zarfın· 
da nekadar zelzele olur bilir-
misiniz? Tam otuz bin. Au· 
cak bunların büyük bir kıs-
mı insanlar tarafından his 
bile edilemiyecek kadar ha· 
fif olur. Diğer büyük bir 
kıs.ııı da hiç basar yopmaz. 
Zarar yapan zelzelelerin mik· 
darı ise ancak 50 dir. 

Viladivostoka 
Hareket etti 
Moskova, 28 (Radyo)- Bir 

müddettenberi burada bulun· 
makta olan Uzak Şarkt 
Rus ordu~u kumandanı ma-
reşal Bloşer bu gün Viladi
vostoka hareket etmistir. 

İki Çeşmelik 

TAN 
Sinemasında 
Yalınız Bu hafta 

S nema [ Foli Berjer ] Mo· 
ris Şuvalye 

Nureddin Tiyatrosu güzide 
Eserler 

Miçe -Pençef Varyete Köpek 
Büyük meşhur canbaz gurubu 

Duhuliye (30) kuruş 
Hususi yer varrdır. 

leri, anlaşılıyor, öyle mi 1 
- Öyle. 
- Neden bu iş böyle 

yor? 
- Çünkü çocuklar ki 

tarafından fazla sevildi 
rini, kimin tarafından az 
viJdiklerini ve kimin tara 
dan da pek çok sevildi 
rini pek iyi anlarlar. ço 
ların biç birşeyi anlama 
larını sananlar pekçok al 
nırlar. 

Bu defa öğretmen 

söze karışmak lüzüm 
duydu: 

- Bu söylediklerin bir 
üzerine midir, yoksa bir 
diğin, bir gördüğün mü 
dır? 

- Her şeyi ser beıtçe s 
lemekliğime müsade edil 
tir, değ ilmi? 

- Tabii. 
- Ben şimdi bazı og 

men'eri neden az sevdiği 
değ 1, neden bazılarını 

çok sevdiğimizi anlataca 
Böyle söylediklerimd 

siz de ne demek istedi" 
anlamış olursunuz. 

Çiçek, büyük bit alaka 
merakla ısrar etti : 

- Ben de öğretmen 
madığım halde bazı öğı 

menleri ne sebeblerle di" 
lerinden daha çok sevdi" 
öğrenmek istiyorum. 

- Biz bazılarını ana 
babalarımızdan daha f 
severiz. Çünkü bize h 
analık, hem babalık ve h 
de öğretmenlik yaparlar. 

lzmir 
ke'llesinden: 

( Arkası va 

lzmırde Kahramanlar 
hallesinde ikame edilen 

mail kızı Sultan tarafın 
Izmirde yeni Batdazarı 
54 sayılı evde oturan M 

mud oğlu Halid aleyh 
ikame eylediği boşanma 

Vaslna mütedair dava ar 
hal suretile davetiye verek 

ikametkibının ıneçhuliyetı 
mebni lzmirde çıkan H. S 

ğazetesinin 21 -12-937 ta 
ve 328 l No.lu nüshasile · 
nen tebliğ adildiği ha 

müddeialeyh Halid tayin 
nan gün ve saatte mah 

mede hazır bulunmadığı 
bir vekıl de göndtrmemiş 

doğundan hakkında mua 
leyi gıyabiye icrasına ve 
kikt.tın 23·2-938 Çarşa 
saat 10 na talikine karar 
rilerek tanzım kılınan gı 
kararnamesi usulca muha 

me koridoruna asılmış ol 
ğundan Halidin tayın olun 
gün ve saatte mahkeme 
hazır bulunması veya bir 

kil göndermesi aksi takdir 
bir daha tahkikat ve mu 

kemeye kabul edilmiyer 
gıyabında hüküm verilec 

tebliğ makam,na kaim ohn 
üzere ilin olueur. (30 
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