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KISA VE AÇIK 

Çemberlayn'ın Sözleri 
lngiliz Başvekili Çemberlayo 'ın dik ta törlük aleyhinde ve 

demokrasi lehinde söylediği sözler Fransızlara ve ferdi hüı
riyd itıklaıaoı pek çek sevindirdi. Hele Çorçilin Fransız 
ordusunao kuvvet ve kudreti hakkında ortaya athğı fikir 
Pariı siyasi mah fillerini müftehir ve mağrur edecek de.re• 
cede bUyUk bir sitayişi ihtiva etmektedir. 

Güreş Milli Takımı : Uzak Şark orduları kuman
danı Moskovaya vürüvecekmiı 

Esasen Çemberlanyn'ın " imparatorluğun en ufak bir var• 
Jıiıaı bile karada denizde ve havaladra müdafaaya karar 
.-erdiklerine ve muhtemel bir barbte müttefiklerin haklarını 
korumağa hazır olduklarına 11 dair olan logiliz ıiyasetinio 
aydınlata ması Fransa kadar dünya barııını tehlikede gör
mek iste roiyenleride memnun etmiştir. 

Muhakkak olan olan birşey varsa oda İngilterenin, sulhu 
kurtarmak •çin barba lizım olduğu derecede baıırlanmakta 
bir hayli geciktiğioi anJımasıdır. 

lngiliz deniz 
manevraları 
Londra 10 (Radyo) - ln

ıilterenin büyük deniz ma· 
ae•raları baı'aonıştır. Manev· 
ralar 18 Marta kadar devam 
edecektir. ---...·----
Fransa Başve
kili Değişiyor 

8. HERYO 

SIRRI SANLI 

Müstesna Sir 
Hamiyet 

Şehrimiz sayılı tacirlerin

den ve askeri müteahhitle

rinden bay Subhi Koyuncu-• 

oğlu yoksol ailelere yü:ı çu

val kömür dağıtmak suretile 

pek büyük bir iıısaohk eseri 

göstermiştir. 

Bu değerli yurddaşı öz 

yürekten takdir etmeği borç 
biliriz. 

•• 
Küçük antant 

ve iktisadi 
konsey 

Bükre' 9 (Radyo)-Küçük 

itilaf iktisadi konseyi, bugüo, 

B. Tatareskooun riyasetinde 

11 inci içtima devresine baş· 
lamıştır. 

B. Tataresko, uzun bir 

An;k:a ı a 9 (Husu ~i) Güreş milli takımı lstanbulda ha-
-zırlıldaroa devam ediyor. Federasyon başkanı bay Vehbi 
ayın yirmisinde lstanbula gelerek milli güreş takımının ba
zırfıklarınt g6rccektir. 

Güreş milli takımımız Ankara ve hmirden de yeni ele
m~nlar alınacaktır. 

~~~~~--~~••no••~~~~~~~-

'fürkİye-MJSlr I Çinde Kolera 

lstanbul (Hususi)- Mısır· 
da, kral Faruk bütün cemi· 
yetleri dağıtmıştır. Hariciye 
Vekilimiz bay Tevfik Rüştü 
Aras yakında Kahireyi 2i· 
yaret edecektir. Bu ziyarette 
iki faydalı it görülecektir. 

1 - Tür kiye ile Mısır 

Salğını 
Şanghay 9 ( Radyo ) 

Songtbunan'da kolera salğın 
halinde devam etmektedir. 
ÖJenlcrin adedi gittikçe ço · 
ğalmaktadır. Şanghaydan 

beynelmilel bir 'ıhbi !ıeyet 
e:itmiştir. 

İngiltere 
SömÜri!'e 
Vermivor 

Londra (Radyo) - lngil· 
terenin Berlin elçisi bay 
Hendersoo dün akşam bay 
Hitlerle görüştü. Arsıulusal 

durum hakkında konuştu. 
Eğer ulus barışık hakkında 
lo gilterenin teklifi kabul 
edilmezse lngiltere de Al· 
manyaya sömürge iade olun-
masına asla razı olmıyacağı· 
nı son ve kal'i bir lisanla 
söyledi. ---...11.••---

Lot d ı a 9 (Radyo) -Mos
lrnvadan haber veriliyor: 
K~po il.inci reisi B. lıa· 

kofııki ) Kremlin sarayındaki 
muhafız lutaat zabitanı ta· 
rafından müteıekkil bir aui· 
kast şebekesi keşfetmiştir. ___ _.,,_ 

Sayım 

Vergileri 
lştıınbul, 9 (Hususi ) 

Ankaradan bu•aya bildirildi
ğine göre hükumet, sayım 
vergisinde mühim tenzilat 
yapacaktır. Beygir, katır Te 

eşeklerden alınan sayım ver
gisi tamamen kaldmlacak, 
lrnyunlardan alınan veri'i 10 
kuruşa, tiftikten ahrıan ver· 
gi beş kuruşa indirilecek, 
tıbbi müıtahzarattan alınan 
vergi de tamamen kaldmla· 
caktır. Oyuo aletleri ver2'İ· 

.. sinio --r;hakkuk.-ve tahsili 
belediyelere buakal;caktır. 

Bu şebeke, M. Stalia ile 
arkadaşla ını öldürd&ktea 
sonra, Rusyada aıkeri bir 
d iktatörlük teaiı edecekler· 
di. 

Bu süikasd ıebeke1i Ma• 
reşal Yegolof tarafından idare 
edi ldiğini haber veriyorl•r. 
Henüz lcatiJeşmiyen bir laa· 
bere göre, Uzak ıark Ru• 
oıdulan kumandanı Mareıal 
Blomer Moıko•aya karfl JI· 
rümek tizere suikadcılarla 
mutabık kalmııtır. 

~~~_...----~~--~---::::l~~~~~~~~------

Japonlar Sarı nehre döküldüler 

Hankeo, 9 (Radyo) - Ja· Bu esnada, Çinliler tara-
pon orduları, Sarı nehrin fından vazedilmit olan tor• 

Pariı. 10 (Radyo) ·- Eran· 
aa BaıvekUi Şotanın bugün 
istifası beklenmektedir. Yeni 
kabinenin milıi birlik kabi
nesi ıaklinde ve parlamento 
B E dvar Heriyo tarafından 
teıkil eddeceği kuvvetle 
söylenmektedir. 

söylev vermiş, konseyin ala

cağı kararların, küçük antant 

arasındaki tesanüdü göstere

ceğini, üç devlet iktisadi 

münasebatının inkişaf etmesi 

i~tiza ettiğini söylem.ittir. 

Konsey, yarın da müzake
relerine devam edecektir. 

arasında dostluk muahedesi. 
2 - Şark misakına Mısı· 

rın da sokulması. 

karşı sahillerine geçmek te· piller infilik etmiı ve Ja• 

Faşist Mecl!si . ıebbnsundc bulunmuşlardır. ponların, nstnnden geçtikı.r1 
. Dokuz yüz kişi ile yirmi baraj yıkılmıştır. 

iSTER GÜL iSTER AGLA 
En büyük meziyet 

atlatmak 
iki kişi trende konuşuyor ? 
- Nereden teşrif bayım . ? 
- At yarıılanndan. 

~'e marifet 
imiş!!! 

- Sayih bugün at yarışı vardı. 
- Neye gelmedin, öyle numaralar yaptılar ki..· 
- Meseli bir tanesini anlat ? 

• 
ınsan 

- Koşucunun biri öyle yüksek bir maia atlatdı ki doğrusu adamın meharet ve marife· 

tine ıaşmadık kimse kalmadı. 
- Bu da ı5zmü azizim, sanki yüksek mania atlamak da bir meziyet veya maıifet mi imiş? 
- Oeğilmi bayım? 
- Bence hiç hükmünde. 
- Sizin için en büyük meziyet ve marifet nedir bakalım ? 
- Benim için mi? " Eğilerek kemali ciddiyetle ,. bence dünyada en büyük meziyet ve 

b:larifet insanları atlatmaktır. Oradakiler gelsinler de benim her iÜD alacakhlarımı nasıl at-
lattığımı bir görsünler de o vakit hayretten ağızları açık kalsın. 

- Demek sizce asıl insanları ve hele alacaklıları atlatmak en büyük meziyet ve ma· 

' tifet ha .. ?! 
- Neye şaşıyorsun bayım? Gitte şu ~irkettcn sor, orada bir memur var, 6nüne geleni 

atlattığı için patronun yanında ondın meziyetli ve iktidarla adam olmadıği için ücretini 

ikiylb liraya çıkardı. 
Ey okuyucu ıen de zamanın bu cilvesine: 

KONT ClANO 
Roma 9 (Radyo)- Büyük 

Faşist meclisi, yarın saat 
22 de tekrar toplanacak ve 
Hariciye Naıırı Kont Ciano· 

tank geçmeğe muvaffak ol-
duktan sonra, daha bazı kı· Nehre düıüp boğulın Ja· 
taat geçmek istemişlerdir. ponların miktarı fazladır. 
~~ .... lllllıtli.-..s:::BlmD~mGI 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Çok ayip bir hareket ••• 

Tanıdığımız bir zat yazıyor: 
Geçen cumartesi günü bir sinemaya gitmiıtim, fakat bia 

defa pişman oldum dersem doğrudur. O gün çocuk gOnl 
imiş .. Sinemanın içi, dııı arı kovanı gibi işliyor. 

lçerde öyle bir gürültü ve öyle bir karıaşahk vardı ki 
tavsif etmek imkan haricinde. 

Islık çalanlar, bağıranlar, saadalyalara vuranlar, birbirile 
kavğa edenler, yüksek ıcsle konuşanlar, bileti olmadıtı hal· 
de localara ve mevkilere tırmananlar, hasılı bir kızılca lu
yamet gidiyordu. Sözlü ve şar kıh bulunan bu sinemada ne 
konuşmalar duyulur ve nede şarkılar işidiliyordu .• 

Buna karşı sinema sahipleri ve memurlara da bayraadı. 
Böyle iş olur mu? Oraya para verip giren çocuklar aceba 
ne kazanıyorlar ? 

Şavklar s~nünce leblebi, nuhut atanlar ve ellerindeki fe· 
nerleri yakanlar kimdir? Herhalde bunun bir çaresine ba· 
kılmalı ve bu işi de polisimizıa iktidarla eline vererek bir 
çok insanların paralarının yabana ıitmemesini temin etme• 
lidir. Çünkli ~ok ayip oluyor. 

HALKIN SESi H 

-

ci 

•• 



Sahife 2 ( Halkm Sul) 10 MART 

BBeEaa mmmamımamasamema~~m• :1 
o· ganıı En BOgük Harb Dahisi · ; looktorun Nasihatıeriı 
Timurlenk İ Damar ~:i~aııkıarına 

Nezleye ve gri- ınüNY~~tER 
pe dair . . . OLUYOR ? 

Tarihi Tefrika 
RBBBD -143 -

fl / Şüphesiz ilerlemiş yaşta 
Yazan: H. Türkekul~ olanların mühim bir kısmın-

41EmtlED da damariarın sertleşmesi ve 

uBunların hepsini 
rıın, kadınları 

zincire vu- damar tazyikinin ,yükselmesi 
bir dereceye kadar normal 

ha psedİD, addedilir. Fakat henüz daha 
kırk, kırk beş yaşıarında 

çadırı da yıkın •.• '' birdenbire tansiyonun yük-
Esirdir diye acıdım, sıkın- adamlarına gizli gizli onları selmesi mutlaka bir takım 

tısını gidersin düıüncesile takibettiriyor ve hareketle· müzmin hastalıkların tezahü-
ona safiyetle hediyeler gön- rini bir saniye bile uzak bu· rü gibi telakki edilmelidir. 
derdim, bana çoban ve se- lundurmıyordu. Başta frengi gelir. irsi ve· 
yiı diye cevap verdi, onun işi son safhaya kadar sez· yahut kisbi frengililerde er-
cezaıını ıerefile ödeltim. dirmeden yapmalarını sıkıca ken damar kablığı ve şir· 
Bir Tlrk kızı Germiyan be· tenbih etmiş ve nihayet ku· yanların müzmin iltihabı 
yİDİD dillere destan olan gü· rulan planları mevkii fiile başlar. Fireogiden ıonra te· 
zel ve müstesna kadını bı- koyulduktan sonra bir gün ker hastalığını düşünmek 
rakta da daha babasının ve Timurua huzuruna girerek lazımdır. Bir çok defa tan-
boj'durduğu kardeşlerinin raporunu sunmuş ve kendi· siyon yüksekliği ile şeker 
kanı kurumadan Kosva ova- sini alarak vaka gecesi ça- hastalığı beraber yürürler. 
ıında düğün yaparak aldığı dıra getirmişti. Şeker hastalığından sonrada 
bir dini, milliyeti ayrı Sırp Esirleri zincire vurduktan en mühim sebep olarak 
kızını, Oliverasını herkesin ve bayağı bir çadırda bap- böbrek hastalığını düşünmek 
içinde oynattım, köçeklik settikten sonra hayat çekil- lazımdır. Müzmin böbrek 
ettirdim, ondan sonra gene mez bir hale gelmişti, Beya· hastalıkları mutlaka tansiyo· 
acıdım, çok müteessir oldu- zidin biç bir tarafı_tutmıyor· yükselmesini mucib olur. Bu 
ğunu gördüm, ona bütün du. saydığımız hastalıkların hep· 
doktorlarımı gönderdim,bak- Günlerce yemedi, içmedi, si de mühimdir. Ve derhal 
tırdım, iyi oldu, OJiverasını söz söylemedi. Her dakika tedaviyi ittilzam edtrcek de-
ve cariyelerini geri verdim, titriyordu. recede ehemmivetlidir. He· 
kendisine her türlü serbest- Bir ~aç gün sonra ordu- nüz orta yaşlarda dimağ 
)iğini iade eltim. Maksadım ya umumi hareket emti ve- sektesi, kalb sektesi, üremi 
hepinizi birlikte Semerkan· rildi. iki at üzerine bir tah· g·ibi vak'alar hep bu işe 
de götürmek ve oradan iz- tırvan kuydular, içine Beya· merbuttur. 
zet ve ikramla geri gönder- zidi ve diğer esirleri bindir- Bugün firengi de, şeker 
mek ve kendisine bir baba diler, muhafızlar arasında hastalığı da tıbbi müdavat 
gibi öğ_!id vermek ve gene götürdüler. · ile perhizlerle kabili tedavi-
tahtına oturtmaktı, yerlerini Timur Akşehirde karar- dir. Şüphesiz bu tedaviler 
tamamlle ~endisine vermek- gah kurdurdu. Burada Nas- uzun sürer, fakat bayat ve 
ti. Fakat ıimdi fikirlerimi reddin boca ile birçok )ati- sıbat meselelerinde tedaviye 
tamam • değiştirdim, bun- felerde bulunduğu zikretlilir. gösterilen alaka müddet bi-
daa J811ra kendisinin bu ha- Timur nerede bir hoca dur raz uzun olsa bile tama-
line de acımıyorum, hepiniz sa mutlak onunla karşılaıır men yerinde makul bir 
mlbtehak olduğunuz cezayı ve kendini tartardı. Akşc- harekettir. 
gör ekıiniz, çünki Elceza· bire geldiği zamac ona Nas· -•eı~-· .... -
min iaıilamcl diye arapla- reddin bocayı söylemişlerdi. lngilterede ne 
raa b özü vardır. Herkes Herkesçe bilinen bazı fıkra· 
kendi ıbçunun cezasını çek- lar ve sohbetler geçtiği ri- kadar milyo-
melidir. vayet edilmektedir. 
A~ıına d6ndü, şu emri Akşehirde Yıldırımın hali Der Var ? 

logilterede herkesin vari· 
datını gösteren bir istatistik 
yapılmıştır. Bu enteresan is· 
tatiıtiğe nazaran 1935 ve 
1936 senelerinde lngiltere· 
deki milyonerlerin adedi 334 
kişiye baliğ oluyordu. Milyo· 
nerlerin sayısı seneler geç· 
tikçe artmaktadır. Çünkü 
1934 senesinde yapılan ista
tistikte lngilterede yalnız294 
milyoner bulunduğu gösteri
liyordu. Demek ki bir sene 
zarfında logilterede40 milyo
ner daha kazanmıştır. Bu334 
zenginden 85 kişinin senelik 
varidatı 100 bin lngiliz lira· 
sından fazla idi. 75 milyoner 
de senede 75 bin ilclOO bin 
lngiliz lirası arasında varida
ta sahip bulunuyordu. 

verdi- çadırdan çıktı: çok fecidi, burada arkadaş· 
- Jl,6nların hepsini zinci- larından da onu ayırdılar, 

re varan, kadınları da bap- bir çadıra kapadılar, başına 
ıedia ve bu çadırı yıkın. da bir kaç muhafız bıraktı· 

•*• Jar. ' 
Bu itleri meydana çıkaran ••H••••••••••••• .. •••••••• 

hep hafiyeler baıkanı Fazıl .! O O K J O R :ı 
Baraki olmuştur. Bu şeytan 

adam. Firuz beyin kandır- f Salilı Sonad :: 
dım sandığı adamı ele ge
çirm•ı, çünki şehinşah Be · : Cild, Saç .ve "Zührevi has· ı 
yazide ve adamlarına ne ı tahklar mütehassısı ı 
kadar serbesti vermişıe Fa- ••: lkHinci B_eyJe~ v slodkak No. 81 ı 

1 "f • • b 1 k er gun og e en sonra ı 
ıı vazı esı ıca ı o ara •••• .. •••••••• ••••••••H•• 

ı:._ ~ ... .._.... ~m 

i;bisarlar b~ş üdü~lüğün
den: 
Sıhhat ve temizlik işlerinde kullanılan şişesiz sef muğay

ya r ve kolonya iıpirtolarile sanayide ve kamınatolarda isti· 
mal edilen yakılacak ispirto fiyatları 15 mart 938 tarihin· 
den itibaren eski. fiyatlara nazaran yüzde otuzbeş tenzilile 
ıatılacaktır. Ellerınde 70 kuruş fiyatla tuvalet ispirtoJarile Muiz j·ıb n 
yakılacak fopirto bulunan b.ıyilerin fiyat farklarını alabilmek 

1 erm 

Başım ağrıyor, kırıklığım 
var. Nezle! Ne fena şey .. 
Aklıma meşhur bir milyo
nerin sözb geldi : 

- Bir emelim kaldı : Nez
le olmamak ! Bunu bana 
temin edene büyük bir mü· 
kifat verirdim. 
Düşünün : Bu zat, muhar

rir olmadığı halde böyle söy
lüyor. Halbuki nezle, mün· 
hasıran kafasile çalışanlısrın 

en büyük düşmanıdır. Fran· 
sız muhaı rirlerinden Lui Lat
zarus'ün bir yazısını kesip 
saklamıştım. Bakın gripi na
sıl anlatıyor: 

11Gözlerimi açıyorum. Per· 
deleri delen bir alaca karan· 
lık kısa bir zaman ıonra kal· 
kanmam lizımgeldiğioi bana 
ihtar ediyor. Lakin niçin bu 
sabah bir türlü davranamı
üorum? Tekrar uyanmağa 
çabaladım amma, o da na
file ! Bir ,şey bana mütema
diyen rahatsııhk veriyor. •· 

Bir zil çafdı; aksi sadası 
başımın içinden hiç ayrılmı· 
yor. Ah, işte neye uğradığı· 

mı anlamadım: Yatağımın 
başı ucunda bir acuzenin 
oturduğunu hissetmekteyim. 
O acuze ki, her sene sekiz 
gün kadar evime kendi ken
dini davet eder. Kendisine 
diyorum ki: 

- Sen misin, grip? bırak 
ta yarım saat daha uyuya
yım ! Sonra artık senin olu· 
rom. Fanila üstüne fanila 

,giyer, aba terliklerimi aya
ğıma geçiririm. Boynuma bir 
şa asar seni sobanın başına 
götürürüm. Nefret ettiğın 

ne varsa, masanın üstünü 
onlarla doldururum: Kaynar 
su, limon, ispirto ile dolu 
koskocaman bir şişe. Sonra 
haplar. Ve nihayet Aleksandr 
Dima'nın eserleri. 

"Grip 1 Bu sene bilhassa 
inatçı mı davranacaksın? 

11Umumiyetls ilk gün fazla 
mütehammilsindir: Altı itap, 
altı adet konyaklı çay ve 
Üç Si iahşurlar. ikinci gün 
canın sıkı;mağa başlar. Gene 
altı hap ve altı konyaklı çay 
yuttuğum için beni muaha
zeye başlarsın. YiFmı sene 
sonra da sinirine dokanur, 
çünkü benim hoşuma gidi
yor. Seu, bihassa kendinle 
uğraşmalarını istersin. Fakat 
bilhassa üçüncü günün so
nunda yahut dördüncü gü
nü başlangkmda biddetlenir
sin; gider · ibi yaparsın. Bi
ten ilaçlarımın, yerine de 

Devren at lık 
Dükkan üzere 14 mart 938 akşamına kadar baş müdürlüğe bir be· Karataşta Mağaza açmış-

yanname vermeleri lüzumu ilan olunur. (730) hr. Saat ve Gramofon tamir K emeraltanda Hacı Alipaşa •** ~~1c.*:lt:*.*:t:~******2::1!li} eder çok ucuz ve çok temiz Oteli ittisalindeki tütüncü 
tc lh a Tel. >+ iş yapar. Bu i~ler için artık dükkanı devren s::ılıhktır. 1 m ra )t şehre inmeke lüzum kalma· Taliplerin sahibine müra· 
)t 2573 )t mıştır. 6-1 caatlnrı. 1- 4 

idaresinde Milli Kütüphane sıneması ! s m~8E~~r!JEEES~fir!l~~~~oo~~mm 
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BUGÜN Haftalardanberi sabırsızlıkla beklediğiniz en M E SınemaSl 3151 S 

A
büyük hasretinıb'ze kavuşuyorsunuz 

1 

~ ~ BİUGÜVN Emsaline ender tesadüf edilir iki büyük film ~ 

t •• w : Gl - a an Hasreti ~ 
tc eş ocegı )t mHARRY BAUR - GINA MANE'in temsil etliği şaheser~ 
B .JANET MAKDONALD - ALLAN JONEs ~ ~ 2 - Başkasının kılığında ~ 
tC Muzık, aşk, heyecan, merak dolu şaheserler şaheseri )t E ARMAND BERNAR • ANDRE LE FAUR ~ 

ı yenilerin aldırtmışımdır. 
1 Bana dersin ki: "Haydi 

oradan, alkolik 1 Senin gibi 
heriflere tahammülüm yok· 
tur!,, "Fakat bilhassa kızdı
ğın ıeni tamamile unutmuş 
olmamdır . ., 

Bir hastalık, bastanın ka
fasından çıkık giderse, uzuv
larında da kalmaz ! 

Grip, bu sözlerimi tasdik 
eder: 

- Evet, ben, bana çok 
ehemmiyet verenlerden ay
rılmam. Az ehemmiyet veren
lerle az uğraşmm. Bana al· 
dırmıyanların ise yanlarına 
yaklaşmam. 

- Senden kurtulmak için 
ne yapalım? 

- Kış sporu! Tokumla· 
rımı atamadığım dağların 

taze havası sağlamdır. Lakin 
burada, kalabalık ve alçak 
rakımlı şehirler de termo. 
metre sıfıra yaklaşınca, dok
torlar ve eczacılar diz üstü 
gelerek ben acuzeye teşek
kürler ederler. 

* • • 
Yukarıda bahsdtiğim mil· 

yoner gibi pek büyük bir 
mükafat veremezdim amma, 
ey nezlt!, ben de senden 
boşanmak için, m11tallakaya 
nr:lmeıi mutad kanuni bir 
nafaka derecesinde, yazı Oc
retimden bir hisse ayırırdım! 
Maalmemnuniye! 

(Va - Nü) ---··---
Sünbüllütepe 
de bir cinayet 

Manisa (Hususi) - Vili· 

Londrada 5000 Memu
run Aradığı Asker 

Kaçakları 
Londra poliıi, 5000 memu

runu ve 6 alta radyolu oto
mobilini seferber ederer, 
garnizondan kaçan iki asker 
kaçağını biitün liir gece ara· 
mıştır. Kaçaklar, y:lda rast· 
ladıkları otomobil sabiblerini 
tabancalarile tehdid ederek, 
arabalarına biniyor, Londra· 
ya gelıyor, muhtelif dllkkin· 
Jarı soymaya teşebbüs edi· 
yorlarmış . Asker kaçakları 
daha lienüz ele geçirilme· 
miştir. 

Çok Yaşamanın Sırrı 
Perhiz Yapmada mıdır? 

Avusluryanın Puhberg ıeb· 
rinde Postl isminde bir adam 
105 yaşında olduğu halde 
ölmüştür. Bu adam 1859 
Avusturya - ltalya muhare· 
besine iştirak edenlerin en 
sonuncusu idi. 

Bu kadar çok yııayan 
Postl hayatında her türlü 
mahrumiyet ve mihnetlere 
maruz kaldığı halde biç bir 
defa hasta olmamıştı. Dok
san yedi yaşına kadar her 
gün bir çok saat süren ge-
zintilerde bulunuyordu. Tü
tün ve içki kullanıyordu. Fa
tak daima itidalden ayıılmı· 
yordu. Ne vakıt vllcudunda 
bir rahatsızlık hissederse 24 
saat ağzına biç bir ıey koy· 
mamak ıuratile aç kalıyor 
ve bu açlıkla her türlll hat
talığın anilnü alıyordu. 

Postlio hattalıksız çok ya· 
ıamasıoıo ıırn iıte baıhca 
bu perhizkArlığıadan ileri 

yet merkezine bağlı Silnbül- gelmiştir 
liitepe köyünden Feyzullah .. • 
oğlu Ali Rıza, ayni köyden 1 Dunyada E~ l\1akbul 
lbrahim adındaki şahsı kö 1 Derı 
içinde sopa ile başından ve Şenşilla denilen küçDk bir 
muhtelif yerlerinden vurmak hayvan vardır ki dünyada ea 
suretile öldürmüştür. Hadise makbul deri bu havyanıaki· 
evvelce aralarında geçen bir dir. Büyüklüğü bir el kadar-
za.ra~ meselesinden ileri gel- dır ve bu küçük deri, tari· 
mışhr. Suçlu yakalanmıştır. ben bizim para ile 180 lira 

Renk Veren kadar bir şey tutar. Bu hay-
van Cenubi Amerikanın' Pe-

Mad en ru ve Belivya hükumetleri 
dahilinde yaşaz ve nicsi kay• 
bolmak üzeridir. Bu hayvanı 

Kronyom namında bir ma· 
den vardır ki zümrüd taşı
nın terkibine girince zümrü
de yeşil rengini, yakuta lial 
rengini, gök yakuta da mavi 
rengini temin eder. 

Devren Satılık 
~f fıtün Ve Rakı 

Barakası 
Şükran (E•ki Hacı Hasan) 

otelinin medhalinde bulunan 
tütün ve rakı barakası dev· 
ren satılıktır. Pek çok müş· 
terileri bulunan bo satış ye
rini almak iıtiyenler ismi 
geçen otelin müdürlüğüne 

baş vursunlar. 5 - 1 

teksir etmek için yapılan 
bütün teşebbüsler semere 
vermemiştir. Çünkü, bir çift
likte bunlardan altı tanesi 
ancak altı senede yetiıtir
mek mümkün olabilmiıtir. 
Bu sebeble tecrübeye devam 
edilememiştir. 

Ucuz odun 
Karştyakada tersane kar· 

ş ı sında Alaybey meydanında 
ucuz fiyatla toptan ve pera
kende oduo satılmaktadır. 

Bu fırsata kaçırmamalarını 
okurlarımıza tavsiye ederiz. 

1-15 

ASRİ SİNEMADA Telefon 
-2394· 

1 

BUGÜN 5 film 31 kısım 

1 - Harb cehennemi (Dünya barbı) 
2 - Ben seninim (Oynıyan: Birket Helın) 

3 -Halk kahramanları Türkçe sözltı 
4 - Yenini Jurnal 
5 - Koınik ~1iki 

tC AYRICA : Foks Dünya Havadisleri )f. E tQl 
)t E E 1 Seaaalar: 1-3,30-6-8,30 da cumartesi pazar 10,30 da)t. & rt 

• • 
HAFTAYA: ilk defa Türkçe ıözltı 

Kronşdat Bahrivelileri 
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• Kralice . , ile köylü kadın 
Operator Mıtat 

Baran taraf ndan 
yeniden i n ş ve 
tesis edilen bu 

Evvel zaman içinde kim· 
ıesiz bir dul kadın yaşa· 

makt~ydı. Bu kadının kendi· 
ıini çok seven iki de kızı 
vardı. Büyük kıza komşuları 
"Beyaz hanım" diye ad tak
mıılardı. Çünkü bu kııın 
ten; o kadar ak, o kadar 
beyazd• ki kendisine bundan 
baıka bir isim yaraştıramı· 
yorlardı. Küçük kıza gelirce 
bunun da adına "Gül ağız,, 
diyoı lardı. Küçük kızın ya
naklarındaki kırmızılıklar bir 
gül kadar güzeldi ve kendi
sine bu ismi verdirmişti. 

Bir gün dul kadın iki kııı 
ile biı tikte evin kapısı önün
de oturmuş, didiş dıkiyordu. 
Tam bu sırada yolda bir ib
tiyar kadın göründü. ihtiyar 
kadın elindeki bir sopaya 
dayana dayana ve büyük 
zorluklarla adım atabiliyordu. 
Kızların aı·ası bu ihtiyar ka· 
dıaı g6rünce içi sızladı v~: 

- Buyurun, oturun. anne· 
ciğiml Çok yorulmuısunuz, 
bitkin bir haldesiniz r dedi. 
Kızlarına: 

- Misafire sandalye ıe· 
tirin! diye ıealendi: 

Gülağız bir yıldmm bızile 
yerinden fuladı. Beyaz ha· 
nım daha gitmeğe hazırla· 
nırken, Gül ağız sandalye 
elinde olduğu halde döndü, 
geldi. 

ihtiyar kadın: 
- Teşekkür ederimi Te

ıekkilr ederim evladım! Bir 
yudum su ile bir lokma da 
ekmeiİbİZ varsa daha min· 
nettar olacağım J 

Deai. 
Kızların annesi: 
- Memnuniyetle efendim! 

Fakat görüyorsunuz ki biz 
fakiriz, gdireceğimiz ıeyler 
belki de ıizi m~mnua ctmi· 
yecektirl 

Diye cevap verdi. 
Bahçede bir erik ağacı 

vardı. 

Bu ağacı kızların anası 
vaktile ehle ekmişti ve bu 
sene ilk meyvayı veriyordu. 
Anne ile ikı kızın gözbebeği 
kadar s~vdikleri ve bütün 
ıervetleri işte bu erik ağacı 
idi. Kızların anası: 

- Beyaz kız eğaçtan erik 
topla, az, fakat lezzetli bir 
yemek olaır r diye söyledi 

Beyaz hanım bunu işitti 

amma oralı bile olmadı. Çün· 
kü erikleri yemeğe çoktan 
beri kendisi hazırlanmakta 
idi; fakat ister istemez gi· 
derek erikleri getirdi. An· 
neleri: 

Gülağız! dedi, Sen ne ya· 
pacaksıo bakalım ? Senin 
üzüm kütüğündeki salkımlar 
daha olmadı! 

Gülağız çok müteessir bir 
duruşla cevep verdi: 

- Ben de hep onu düşü
nüyordum; fakat ~imdi ta
vukların gıdakladığını duy
dum, taıe bir bir yumurta 
bulacağımı zannediyorum. 
müsaade ederseniz gidip ge
tireyim. 

Annesi başile peki ! diye 
işaret edince Gülağıı yine 
bir bir yıldmm hızile gözden 
kayboldu Fakat tam bu sı· 

rada ihtiyar kadın da birden
bire gözden kayboldu. Kız
ların annesi ihtiyarın otur
duğu sandalyada genç, güzel 
bir kadının oturmakta oldu
ğunu gördü ve genç kadın 
söze başladı; 

- Sevgili anneciğim, ço· 
cuklarının hizmetlerinden 
çok memnunum! Kendilerine 
mükafat vermek isterim! 
Senin beyaz hanım dediğin 

büyük kızan bir kıraliçe ol
sun! Gülağız dediğin küçük 
kız da tam manasile bir köy
lü kadın olsun! 

Genç kadın sözünü bitir
dikten sonra elindt:ki değ· 

nekle evin kapısına üç defa 
vurdu. Kızların anası daha 
kendine gelmeden birdenbire 
kendi evlerinin de kaybol
duğunu ve yerine çok şirin, 
çok güzel bir köy evinin 
kurulduğunu gördü. Genç 
kadın: 

- Kızlar, herkes kendi 
istediği gibi olsun! diyerek 
gözden kayboldu. 

Aaoe He iki kızı ha} retten 
dona kain ı lardı. Kendileri· 
ne geldikleri vakit yeni ve
lerini göz.den geçirmeie baş
ladılar. Duvarları çupılmış, 
tuğlaları dökülmüş, yıkılmağa 
yüz tutmuş eski evlerine gö
re böyle köy evi adeta bir 
saray kadar güzel ve değer· 
liydi. Evden içeriye girdik· 
Jeri zaman büsbütün şaşırdı
lar. Şimdiye kadar böyle şey 
görmemişlerdi. 

ŞiFA ECZAHANESININ 
Fenni 2özlük 
çeşitleri fevkalade zen 
gindir. 

Altn1, Nikel, Bağa 
Çerçeve numaralı ve 
renkli camlar, Spor 
Tayyare gözlükleri, 
Barometreler, Dere
celer her zaman mev
cud ve çok ucuzdur. 

DIKK .. A T 

yu kazdıklarını biliyordu. 
Gülme ine bile mü~aade et-

basta ha ne lzmi r "--~--~~-------·_.d';~~ı:!ti~i!!! Avluda çeşit şeşit tavuk
lar gıdıklıyor, ah ı rlarda inek
ler geviş g etiriyor, çayırlık

larda bir güıel atlar, kısı

raklar otluyorlardı. Evin bah· 
çesi dünyanın en güzel çi· 
çeklerJfe sü ~lcnmişti. 

11e cİYarının büyük bir ihtiyacını karşılamı~hr. En modern 
miyorfardı. Biraz tebessiim konforu haiz en mükemmel fen techizahnı haizdir. Hasta-

etse: farın temizlik. istirahat ve ihtimamlarına son derece dikkat 
- Kraliçe dediğin ağır ve ıtina edilmektedir. Kabul şeraiti fevkalade ehvendir. Ge-

başlı o'ur efendim! Diy'! ade· ce gür düz daimi dokto ru bulunan müessese müracaat ede-

Beyaz hanım Lütün bunlara 
hiç kıskanmadan bakıyordu. 
Çünkü kendisi 'sterse bir 
bir kraliçe olacaktı. Bir köy· 
lü kadın olmaktansa bir kra· 
Jiçe olmak her halde daha 
iyi idi. 

ta azarlarcasına nasihat edi- cekleri heran kabul eder ve hastalarını diledikleri doktorlar 
yorlardı. Kendi doktoru bile tarındaoaf tedavi ettirilmektedir. 

Bu üç kadın hayretten da· 
ha lrnr!ulamamışlardı ld bir
denbire at sesleri, araba 
gürültüleri duydular. Beyan 
hanım sokaktan geçenleri 
germek için k.-pıyı açarak 
baktı. Beyu vücudu ve gü· 
zcl çehresile kapınm ara .. ın · 

da görününce tam o sırada 
oradan geçmekte olan kralla 
göz göze geldi. Kral, kızı 

arabası a alarak saraya gö
türdü. 

Ve kırk gün kırk gece 
düğün yaparak beyaz hanım
la evlendi. 

Artık beyaz hanım tam 
bir ksraliçe~ olmuştu. 

İlk zamanlarda her istedi· 

ıevdiii yt meklerin hepsini : 
- Bu size dokunur efen

dim ! Diye yediremiyordu. 
Çok sevdiği yemeklere tuz 
bile koydurmıyorlardı. 

Bu yüzden bütün yemek
ler ağza alınmaz bir hr:.l alı

yordu. Gezmeğe çıkmak is
t di mi soğuk alırsmıı ! Di
ye götürmiyorlar, sarayda 
kalıı:ıca da canınız sıkılır di· 
ye bir dal ika olsun yal
nız bı:-ekmıyorlardı. 

Kendi çocuklarını müreb
biyeleri kendisinden nefrd 
ettirınışti. 

Onlar bile annelerini sev· 
miyorlardı. Annesi çocukla
rile biraz oynan:ak i:;tcs\:: 
sarayın müdürü, yorulursu
nuz tfendimf diyel çocukları 
alıp götürüyorlardı. Beyaz 
banı'D meraktan, can sıkın

tısından, nerediye patlıya

caktı. Gıttikçe zayıflıyordu. 
ğini yapıyor. Hergün bir zi- Beyaz rengi solgun bir hal 
yafeti bir ziyafet takip edi- almış, zavallı Beyaz hanım 
yor. · adeta ihtiyarlamış ve çök-

Memleketin bütün terzileri müştü. 

yeni kıraliçeye günde kırk Üç senedenberidir annesi 
elli kat elbise yetiştirmek ile kız kardeşi Gülğazı gör-
için geceli gündüzlü çalışı- memişti. Bunları görmek lis-
yoı lardı. tediğini söyledikçe: 

Fakat zaman geçtikçe Be- - Bir kraliçe bir köylü 
yaı Hanını bütün bu debde- evine gidemez efendimi di 
be ve servete alışmış arhk ye cevap vermişlerdi. 
bunlaı dau zevk almak olmuş- Fak at Beyaz haıumın an-
tu. Zevk kalmayınc:a üstelik nesile kız kardeşine karşı 
bit de can sıkıntısı başla- olan hasreti günden güne 
mışhr. artıyordu. Artık dayanamı-

Saraydaki kadınlara beyaz yan Beyaz L anım bir gün 
hanımı hiç sPvmiyorlar, b:r krala çıkarak annesini ve 
köylü kızını... kendilerine kaı deşioi ziyaret ederek bi· 
kralıçe oluşunu ç t kemiyor· raz hasretini dindirmek is-
lardı. Kralıo bu kızı atmak- tec iğiroi söyledi. Çok acıklı 
la dağru )Bpmadığıoı her bir halde söylediği için kral 
yerde söylü1 orlar, bunu kra- razı oldu. Seyahat arabası 

la ea işittiriyorlardı. Krı, I dil hazırlandı. Beyaz hanım er-
bu sözleri duya duya kraJi- tesi gün yola çıktı. 

çeden bıkmış, yüzüne bek- uaha uzaklardan kapının 
maz olmuştu. Beyaz hanımın önünde oturan Gülağzı gör-
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ı Birinci Sınıf Mutahııssıs 

1 Dnş. Demir Ali 1 
KAMÇIOüLU 1 Cilt ve T ena. ul hastalıkları vt: 1 

t elektrik tedavisi 1 
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Elbisenizin ren 9 
gi solarsa lbül· 
ın yıniz, yeni • 
yaptırdığınız lcos l 
tümün rengi ho V 
şunuza gitmi- L 
yorsa sıkılmayın B 

9 Evlôl = 
Baharat 1 
Deposu ' 
ndao alacağınız 

Arti 
Boyası ıle ku· 
maşı aızı Jistedi · 
ğiniz. renge ko , 

layca çevirebi:- ;rl 
lirsiniz. n 
Tele fon 3882 ~ 
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artık hiç dostu kalmamışb. dü. Etrafında köy çocuklan J~~,~~~/Jii»~ı~mJiiilmı 
Kendinin herkes tarafından oyna~ıyor, harman yapıp eğ- ~ 1 • vu·· n Mensucatı 
terkedildiğini anlıyordu. Bü· leniyorlardı. Beyaz hanımın _ zmır Tnrk A. Sirketinin . .. 
tün sar&y halkının kendisine içini birsey sızlattı. O da 1 
düşman olduğunu, yüzünden köye hasret idi. Senelerden ~ Halkapınar Kumaş Fabrikasının r; 
dost görünüp arkasından ku- - Sonu 4 üncüde - I Mevsim dolayısiyle yeni çv:·u~~;d~r 1 

ı ·~~~~~~'='~~~~·····~~~:~Q';'lll ·•· Sailam Zarif I ..... ~~~~lıııOiiil~tMI~ ilıi:'iıflliiıll ~ ~ 'ı:.il~D' 

ltl [~l Satış yerleri 
'[+] Elbise ve Manto '~) 1 Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. ş. , 
,, [!J ~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu 
5~ _Meraklılarına MOJdo r•1 ~~~~ll!M~ı~~~~~ 
t!~Zabıtan, Baylar ve Bayanlar f!~ · V J 
[t]En müşkülpesent müşterileri memnun . [~l Çank&)T8 evse 
[•leden bu firmayı unutnıayınız , J~~ Otel• Hamamı ( !] Tüccar terzi (Tür~pazarı lbrahim . .' ~ . g, 1 lzmirin temiz ve en 1ıhht 
[+] Karakaş) bukere yem mağaz~d.a zen gın çeşıdle.r. Terzı- [~4 Balıkesir, Bandırma, Afyon her türlü konförü h 3 is bir 
[+] hanemizde bay ve bayanlar ıç.ın son moda zarıf ve şık · [•~ Kırkağaç ve Soma Uşak ve hamamdır. Hamamnnıza ge• 
[•] manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve [+J sair şehirlerinin lzmirde mi- len müşterilerimizin ıon de· 
M sivil elbise ve kaputları imal edilir. [+] safir oldukları çok mükem- rece memnun kalacaklarını 
[+] Muamelem peşin ve taksitledir. eJ mel bir oteldir. Banyosu, te- vır.d ve tem n ediyoruz. 
(+]Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrllbe kifldir ... tl mizliği vo her türlü konforu IHSAN ve ŞERiF 

t)DiKKA T : Yeni Ma~am Odunpazarı No. 12~ vardır, karyola ücretleri her ---... B~~~U-~~- _ + 

r•l TELEFON: 327·6 [;~ keseye uykundur. Otelimize DUO kalacaklarını vadederiz. S. Ferid 
Sif a Eczanesi 

[t] [+] bir defa teşrif edecek müı- Keçeciler 152 No. da 
i • ZZISSF:•X·~· terilerimiain ıon derece mem· Mehmet ve Oıman Ulabor 
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Sıtma savaşı 

başladı 
•Bu yıl sıtma mücadelesi 
çok esaslı ve dikkatli yapı· 
lacak ve buna bütün halkı· 
mız da iıtirak edecektir.Be· 
lediye memurları, zabıta şe
bekeleri her tarafta kontrol· 
larını sıklaştıracaklar ve ytız 
rirmeden bu menhus hı:tsta -
hiın önünü almağa çabşıı· 
caklardar. Sivrisineklerin her 
yerde öldürnlmesi ve çukur· 
)arın kapatılması işlerine 
önem verilmektedir. Alsan· 
cak, Güzelyah ve Eşrefpaşa 
mah•llelerinde evlere 861 
kilo mazot dağıtılmıştır. Bu 
mücadelelere herkesin itti· 
rak etmesi mecburi kılın· 
mııtır. 

Bir Yankesici 
Tutuldu 

Ôtedcnberi çarpıcılığı meş· 
hur olan Ayı Mehmet sivil 
zabıta memurlarımız tarafın
diln trene binerken yakalan
mııtır. Bu adam Jstanbulda 
ve Anadolunun her tarafın
da birçok vak'aları vardır 
yakında mahkemesine baı· 
laaacakhr. 

Hapishaneden 
çıkar çıkmaz 

Cin Ali adındaki sabıka
lının hapishaneden çıkar çık· 
maz hemen karanlık işler 
peıine düımesi çok teessüfe 
deier bir vaziyettir. Gene 
aıanıör üstünde bir evi soy
maıtur. Bu adamın akıllan
ma11 için kendisine ağır ce
za verilmesi uygun olsa ge
rektir. 

Denize atlavan 
Kız 

Evelki gece Birincikordon
da Tayyare sineması onun· 
de bir vak'a olmuı, Yunan 
tebeab genç bir kız kendi
ıini :denize atmış, etraftan 
yetiıenler kurtarma tedbir
leri alırken yüzerek kenara 
relmiı ve kordona çıkarıl
m11br. 

Haber aldığımıza göre bu 
kız Yunınistana gitmek is· 
tiyormuş. 

Fakat burada yanında bu-
lunduğu dayısı, kendisini 
bırakmadığından içerleyip 
duruyormuş. Kendisini Ati
naya bırakması için dayısını 
tehdid etmeği düsünmüş ve 
ıidip kendisini denize atmış· 
ıa da iyi yüzme bildiği için 
biraz yüzdükten sonra çik
mııtır. 

Daimi endaht ve spor 
Keçecilerde (156) numarada 

( Hallaa Sell ) 

Acıklı bir kaza 
Ankara 9 (Hususi) - Türkkuşu sahasında yapılan uçuş tecrübeleri esnasında, Türkku

ıunun yetiştireiği değerli gençlerden 8. Musa bir kaza neticesinde ağır surette yaralan
mıştır. Yaralı genç derhal hastaneye kaldmlmıısa dır, maalesef ki arkadaşlarının göz yıı
ları arasında hayata gözlerini ebediyyen yummuştur. 

Harp ilk yazda patlıyacak mış 
Paris (Radyo) - lngiltere ile ltalya arasındaki müzakerelerden bahseden Ekodobari ga

zetesi diyorki bütün bu müzakereler çetin bir dergeye girmiştir. Eğer bu hafta içinde bu 
çetinlik gevşemezse bu ilk yazda Avrvpiida bir harbın patlaması muhakkaktır. 

Almanva İngilterenin Karışmasını İstemivor 
Paris (Ranyo) - Malen gazetesi Hitler ile lngiliz sefiri Hindersonun mülakahndao bah

sediyor ve diyor ki : Hitler lngilterenin orta Avrupa işlerine ve billıassa Avu ıfuryadaki 
hadisata ve Tuna mesele!ine karışmamasını istemiştir. Bu dilek lngiltere tarafından red· 
dedilecektir. 

Rusya Baltık Kenarlarını da Tahkim Edivor 
Paris (Radyo) - 11 Maten0 gazetesi, Rusyanın deniz kenarlarını alelacele tahkim ettiğini 

yazıyor. Gazete Uzak şark ve sakin Atlas denizleri hadiselerile alakalı olduğunu da ilave 
ediyor. Büyük harp gemilerinden olan Sivastopul, Petrcpavloski, Makarof adlı üç tanesi 
büyük harbdc Baltık denizinde kaldıklarından buıün RuJyanın işine çok yaramıştır. Bu 
gemilerin de noksanları tamamlanarak savaşa hazırlanmıştır. Ayni zamanda Baltık denizi 
kıyıları da silahlanmaktadır. 

lstanbulda bir Tanınmış Pila-IŞotan Aleyhin 
ev vandı nör Ankarada de Nümayiş 

lstanbul 10 (Hususi)-Dün 
Çağaloğlunda Himayeietfal 
sokağında doktor Necibe 
ait büyük kirgir evin sandık 
oduından çıkan ateı ansızın 
tevessü ederek bütün bina 
yanmııtır. 

Yangın susuzluktan yanan 
evin, yanıbışındaki evin sa· 
çaklarıoı sarmııtır. 

İtfaiyenin büyük gayretile 
ateşin daha fazla genişleme· 
sine ;neydan verilmemiştir. 

Yangın çıktıiı ev sigorta· 
sız ,ı .. itfaiyenin faaliyeti es· 
na;ııoda bir itfaiye neferi 
başından yaralanarak hasta· 
haneye kaldırılmıştır. Adliye 
tahkikata el koymuştur. Yan· 
gının nasıl çıktığı henüz an· 
taşılmış değildir. 

Arpa Kıtlığı 
Berlin 9 (A.A) - Alman

yada arpa kıtlığı dolayısiyle 
dahili istiblik için kuvvetli 
bira imali 6 Marttan itibaren 
yasak edilmiıtir. 

Kısa Şehir 
Haberleri 

§ Pol s divanı, dün emni
yet müdürlüğünde toplan· 
mış, bazı polisi re ait tah· 
kikat evrakı üzerinde tet· 
kikler yaparak kararlar al -
mıştır. 

§ Dün akşam Kahraman 
sokağında 2 numaralı aile 
evinde oturan Kara Fatma 
adında bir kadın, lambayı 

yakarken önündeki mangala 
dıkkat etmemiş, elbisesi 
ma galdaki ateşten tutuşa· 
rak yanmağa başlamıştır. 
Ağ•r yarah vaziyette Mem· 
leket ha!tanesine kaldırılan 
ihtiyar kadının bayatı tehli
kededir. 

§ Vilayetin yeni yıl büd· 
cesi, tabettirmek üzeredir. 
tabı işi bittikt.:n sonra Vali 
B. Fazlı Güleç, büdceyi biz-

' zat Ankaraya götürecektir . 

Ankara, 9 ( Hususi ) -
Beynelmilel pliinörcülüğün 
tanınmış simalarından Bay 
Volf bugün mesai arkadaş· 
larile birlikte şehrimize ieldi. 

Saatlerce 
Bombardıman 

Madrid, 9 (Radyo) - İh· 
tilalciler, bugün tekrar Mad· 
rid şehrini bombardıman et· 
mişlerdir. 

Saatlerce devaın eden top· 
çu ateşi, şehirde muhim ha· 
sarat yapmıştır. 

Kahraman 
baba bövleolur 

Ordunun Ulubağ Diken· 
lice köyünde Külçü oğlu 

Pariı, 9 (Radyo) - Sen 
mıntakası maden amelesi, 
bu gece Otol Matinyoa Ö· 
nünde bir nümayiş yapmıı· 

lar ve Şotan kabinesi aley· 
binde tezahüratta bulunmuı· 
lardır. 

150 Milyon 
senelik midye 

Müstehase halinde elde 
edilmiş midye kobuklarının 
en eskileri Alman müzelerin-
dedir. Bunlar üç tanedir. Ü· 
çünde de, gene müstehase 
halinde inciler vardır. Bu 
kabukların yaşı (150) milyon 
sene tahmin edilmektedir. 

lbrahimi~""' 24 ~o~u~u vardı; 
ve hepsi de bugün yaşamak· 
tadarlar. 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Son Telgrafların Hulasası: 
----- - ····-------------~ 
Macar kabinesi, bugün istifa etmiş ve kıral naibi Amiral 

Horli yeni kabinenin !eşkiline tekrar M. Daraniyi memur 
etmiştir. 

M. Darani birkaç Nazır mü!tesna, yeni kabineyi eski 
arkadaşlarından teşkil eylemiştir. 

§ Londranın Pikadiyesti mahallesinde bir nümayiş olmuı 
ve halk başvekil Çemberlayn aleyhine tezahürat yapmıştır. 

§ Ma!iye Vel:ileti, mübadil bonolarının kıymetlendirilme-
sine, mübadil işlerinin tesfiyesine dair mühim bir proje 
hazırlamaktadır. 

§ f cra Vekilleri heyeti dün Büyük Millet Meclisi binasında 
mühim bir toplantı yapmıştır. 

§ 938 varıdat bütçemiz geçen sene varıdatından 17 mil
yon feılasile 248 milyon liradır. 

§ Milli küme müsabakahrı fiküstürüne göre, Beşiktaş 
takımı bu h fta Ankarada Muhafızgücü ve Harbiye takım· 
larile ka şılaşmak üzere Ankaraya gidecektir. 

§ Sovyetler birliği hükumeti ile Iran hükücneti pehlevi 
konsolosluğu hariç olmak üzere Sovyetler birliğindeki bü
tün Iran konsolosluklarmın 1 Nisan tarihinden itibaren ka· 
patılması hususunda bir anlaşmaya varmışlardır. 

§ Sovyet Rusyanın Fransa yolile Barselona yüz elli tay· 
yare ile pek çok mühimmat sevketliği söyleniyor. 

Bu mühimmatı aldıktan sonra cumhuriyetçi ispanyanın 
bir taarruza geç ceği tahmin olunuyor. 

§ Florya deniz sarayının hnıincce satm alınması muvafık 
görülmüştür. 

§ Japon tezgahlarında Sovyet Rusya hesabına inşa edil· 
mekte olan 3 gemiuin Sovyet hükumetine teslim edilmeme· 
sine karar verilmiştir. 

§ Hollanda veliahdı prenses J uliananın zevci prens Ber
nard de Lippe kardeşiyle birlikte bir kaç gün kalmak üze· 
re Londraya gelmiştir. 

BiR 
10 MART 

öGRETMENIN 
ÇEKTiK ERi 

~-------------------··~-------------------
- INKILAB ROMANI -
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Bir kaza ve felakete sebeb olmıyan korkunç 
fırt.na yatıştıktan sonra ... 

lspekter Ulusun bilha11a 
ihtilallerin menşei inkilibla • 
rın reaksiyon kasnğas na 
uğramadan inkişaf etmeleri 
hakkında ortaya attığı fikir 
ve ictibadları çok beğendi. 
lnkilibları yayanların ve ko· 
ruyan)arın içtimai muHvat
sızhğa karşı nasıl nuyooal 
olduğu kadar insani ve sos· 
yal davranmaları ve ona gö· 
re programlarını her yıl bat· 
ti her gün biraz daha tak· 
viye etme eri lüzumu hak· 
kında genç öğretmenin 
gösterdiği misaller Kültür 
ispekterini derin: hayret ve 
takdir duyğularına boğmuştu. 
Müfetl!ş Ulusu hem takdir 
Ye hem de iğrenç iftiranın 
çirkin neticesinden kurtul
duğundan dolayı tebrik et
tikten sonra ona şu sözleri 
söyledi : 

- Bereket versin ki bu 
fırlınn başına büyük bir 
kaıa ve felaket getirmeden 
durdu, ortalık süt limanlık 
oldu. 

- Beni az bir zaman için 
pek çok üzen bu çile, yıllar
ca mücadele eden benim 
öğretmenin çektikleri yanın-

da bir eğlence kalır ... lıte 
benim ıon yaıdıiım ve benilz 
kimsenin haberi olmiyan (bir 
öğretmenin çektiklerif ) adh 
küçük bir eserimi okumak 
lütfünde bulunacağınız za• 
man bizden önce kara kuv• 
vetle, müteakip ve cahil bir 
muhitle savaşa giriıerek hin· 
bir türlü azap ve iıkence 

karşısında yeni fikirleri yay• 
mağa çalışan muhterem üı· 

tadımın kahramanca taham
mül ettiği eza Ye cefaya 
hayran kalacaksınız. 

•• • 
Ulusun okuluna devama 

başlaması Kültür mcnsubla· 
rını ve onu takdir edenleri 
ne kadar nekadar ıevindir· 
mişse bayan Çiçeğin reddet
tiii delikanlıyı ve onu her 
gün biraz daha şımartan 
babasını küplere bindirmiıti. 
Birkaç avukat tutarak genç 
öğretmeni behemeh"J ceı:ı· 
landırmağı istiyordu. Fakat 
bu işta Nıbalin ailesinin ma· 
lfım sebeblerden dolayı da
vacı olmadığı anlatılınca yap· 
tığı masrafiar ve sarfettiji 
emekler hep boıa gitmiıtir. 

( Arka11 var) 

---------------------00~------------------

Kraliçe ile kövlü kadın 
Baıtarafı 3 üncüde -

be:idir bu manzaradan bu 
hayattan uzak yı,amııtı. 

Büyü'< bir sevğile karde · 
şinin boynuna sarıldı. Gülağız 

ları ner edeee ? 
Beyaz hanım daha ıoa 

sözünü söylememişti ki ihti

yar eski kadın geae ortaya 
çıktı ve : 

üç sene içinde hemen biç - Beyaz hanım dedi, ben 
değişmemişti. Kucağında en ıeni o zaman kraliçe yaptım 

küçük oğlu vardı. Beyaz ha· 
nımı çok güleç bir çehre ile 
karıılamııtı. Terbiyeli, ağır 

başlı bir köylü ile evlendik
ten sonra daha güze) olmuş
tu. Kardeşi ile karşılaşınca : 

- Hoş geldin, şeker karde
şim, Beyaz hanım! dedi. 

- Teşekkür ederim kar· 
deşim, annem nerede? 

Beyazhanım daha sözünü 
bitirmeden annesi de geldi. 
Eskiden olduğu gibi gene 
evin kapısı önünde oturdu· 
Jar. O kadar çok, o kadar 

derin konuştular ki vakit 
adeta kanatlı bir kuş gibi 
uçarak geçiyordu. 

Gülağız kardeşine köy 
hayatının iÜıeJlilderini, öküz· 
lerin ve ineklerin nasıl çoğa· 

lıp büyüdüklerini, bunlardan 
yaptığı peynirleri, tereyağları 

anlatıyordu. Çocuklariyle ve 
terbiyeli kocasile çok meı' • 
ut olduğunu söyliyordu. 

Gülağızın böylece anlat
masına bedel zavallı Beyaz 
hanım. dut yemiş bülbül gi· 
bi düşünüyor, ağzını bile aç· 
mıyordu. Nihayet: 

- Ah, dedi, hani şa es· 
kiden bize gelen kadın ba · 
na ne fena bir mükafat ver· 
di, boni kraliçe yapmakla 
ne büyük bir fenalık etti, 
ben bu hayattan ne kazan
dım? Sizin burada geçirdiği
niz tatla iş ve eğlence saat· 

ama bunu sana mükafat ola· 
rak değil ceza olarak yap
tım. Çünkü sen kııkançtın, 

açgözlüydün, erikleri bana 
istemiye istemiye getirmiı
tin. Hakikaten meı,ut olmak 

istiyen insanlar ellerine ıe· 
çen ve alnının terile kazaa• 
dıklariyle kanaat etmesini 

bilen insanlardır. Bunlar ha· 
yatlarının neş'e ve ıaadetini 
kardeıin Gülağız gibi elle· 
rinin emeğile kazanırlar. 

Beyaz hanım derhal ihti· 
yarın ayaklarına kapandı. 

- Sevgili nineciğim, de· 
di. Çektiğim ııkıatılar artık 

yetişir. Beni bu azaptan 
kurtarın, cezam kafi deiil 
mi? Dıye ıordu. 

Beyaz hanımın annesi ve 
kardeşile yaıamayı hakikat-

ten istediğini ıören ihtiyar 
da gülerek : 

- Dediğin olacaktır. Sen· 
den nefret eden kral yarın 
bir prensesi kurtararak ala· 
cak ve sendf'n vazgeçecek
tir. Sen bir daha saraya git· 
mıyeceksin! diye cevap 
verdi. 

İhtiyarın dedikleri doğru 
çıktı. Beyez hanım annesile 
kardeşile kaldı. Güoüa bi
rinde terbiyeli bir köy deli
kanlısılı ile evlenerek mes'
ut ve rahat bir köylü kadın 
oldu, Yedi içti, muradına 

erdi. 

................................................................................................................................ 
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