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ld rebane: lzmirde Bir 

Beyler SokağıDd• 
(Halkıtt Sesi) Matbauu 

Butlmııbr 

Geçmlyen y zı geri ve 

lmanyaya lngiliz Fransız g ulmıyac • so z 
KıSA VE AÇIK 

Hadise yüklü bir hafta ! 
Kurban bayramı münasebeti ile gazetemizin çıkmadığı 

l'iinlerde geçen hadiseler hakikaten üzerinde durulmağa 
değecek kadar siyasi bir ehemmiyet ve manayı haizdir. 
Romanya Başvekili Koga'nın o kadar büyük ıözlerden son
ra bit buçuk ay içinde devrilmesi alelade bir hükumetin 
•ukut11ndan ziyade, belki etrafa vakıtsız zafer teranelerini 
iıittiren bir rejim taraftarlarının uğradığı hezimet dolayısı 
ile mühim ve alaka uyandıracak bir mahiyet göstermektedir. 

lngiliz kabinesinde ltalya ile anlaşma meselesinde çıkan 
•nlaıamamazlıktan pek çok dikkat nazarını çekecek önemli 
hadiselerden sayılabilir. 

Bugün bazı memleketlerde olan tahavvüller ye)oız bu de
iişildiklerio vuku bulacağı memleketlerin sinirleri içinde 
kalmaktadır. Çüukü o memleketleri kollıyan, lürten başka 
12ıemleketlerde bulunmakta ve şahıslardan siyasi rakibler· 
den ziyare çarpışan rejim zıdlıkları vardır. 

Mısır kralının Ankaraya yapacağı söylenen seyahat mü · 
lltıebetiyle Türkiye, Mısır, Iran ve Afgan arasında iaıza'a
llat.ağı bildirilen pakt da Şark ve Garbda ehemmiyetli aids 
er ya'pmaktan hali kalmıyacaktar. Almanya ile Avusrurya 
lrasında yapılan görüşmeler ve bu konuşmalara Romadan 
•tılan minalı nazariarda ehemmiyetsiz ve manasız addo:u
llanıaz. Muhakkak olan bir şey vana milletlerin, milletleri 
Yeni ve umumi bir faciaya silrükliyenlerin arkasından koş
llıağa pek de hevesli olmadıklarıdır. 

SIRRI SANLI .-....-------·--------------
ngiliz kabinesi erkanında fi

kir ihtilafı mı var? 

Paris 14 ( Radyo ) 
lngili! Jtafyan anlaş 'DUi 

b!ayisile lngilterede nazırlar 
arasında bir ihtilaf çıkmııt.ır: 
Çemberlayin derba\ Musolını 
'le uzlaşmannı istemekte ve 

SiNEMA KÖŞESi 

hariciye nazırı Edende isti· 
cal gôsterilmeside kat'iyyen 
muariz bulunmaktadır. Ede· 
nin mütaleasma göre İtalya, 
Habeşistanı ve ispanya da 
butun m u-..-u 1 • .. 

bulunuyor maddi ve mali 
dehşetli bir sıkınb içinde· 

dir. 
Habeşistan ona b halıya 

mai oluyor. Buna nıu\abil 
ticaret azalıyor. Italyan ban
kasının altın stoku da düş· 
mUıtür. ltalya istikra! zaru
retindedir. Ve ilk rakam 
olarak 25 m"lyon lngiliz lira
sından bahsediliyor. 

Buna mukabil ltalya Tuncı 

1 
gölü civarında şe rid halinde 
~ Sonu 4üncüde ~ 

Elhamrada diğer güzel filimlerden başka Tür~~e sözlü 
olarak gösterilen Üç Ahbab Çavuşlar bütün lzmırı kahka· 

hadan kmb geçirmişlerdir. 

iSTER GÜL iSTER AGLA 

Dost uk P ktı 
İ z- a cak 

IRAK KRALI GAZİ 
Kehirc 12 (Radyo) - Kral 

Farukun Anlrnra ziya,etleri 
dol yısite Kü ;ük ve Orta 
Asya devletleri aras nda 

Türkiye, Mısır, İran, Afgan 
ve Irak hükumetleri arasında 
bir dostluk paktı imza edi 
lecektir. Bu dostluk paktına 
çok ehtımmiyct verilmekte· 
dir . ........ ~ 
Japon yada 
Umumi af 

Bitler - Ş şnine On Saat 
Gö üştüler •• 

Paris 13 (Radyo) - Cu· 
martesi günü Avusturya Baş· 
ve.kili Şanselye Şuşnig bera· 
berindf\ Hariciye Nazırı ol
duğu halde Alman Şansleysi 
Hitler'i bulunduğu Bersten 
Garden de ziyaret etmiştir. 

iki devlet adamı 10 saat 
süren bir görüşme yapmışlar
dır. Görüşmelerde Avusturya 
Hariciye Nazarı ile Fon Pa
pen bulnnmuştur. Yalnız ıki 
Başvekil bir saat kadar baş 
başa görüşmüşlerdir. 

İşte bu müddet zarfında 
çok mühim meseleler konu
şulduğu tahmin edilmekte
dir. Alman matbuatı bu hu· 
susta büyük bir ketuwiyet 
muhaf za etmektedir. 

Haber verildiğine göre 
Hitler bu görüşme hakkın
da harice hiç bir haberin 
aksetmemesioi istemekte ve 
bu· hadiseden ancak 20 şu
battaki nutkunda bahsede· 
ceğini beyan etmektedir. 

Dün Viyanaya dönen A
vusturya Başvekili gazeteci
lere beyanatında Avusturya· 
nın bu güne kadar göster
diği dahili ve harici siyase· 

tinden asla ayrılmıyacağını 

bildirmiştii". Bu hadiseye bü· 
tün dünya siyasilerince bü
yük bir ehemmiyet verilmek· 
tedir. 

0000-----------------

Kamyon facıası 
··~· 

Belçik~ 

du kapanın 
Brüksel 14 (Radyo) 

çıkan şayiaların hilafına 
rak Alman Belçika hu 
normal bir şekilde açık 

•• 
Balkan konı 

yi tehir et 
Ankara 14 (A.A)- li 

-;-ciye ıV ekaletinden t 
oiunmuştur: 

- Yeni Romanya S:har 
nazırının seyahat edebil 

Bir ta Zl.fat kamvonu devr=ldı· ni kolaylaştırmak için 
• kan antnnh konıevi m eı 

~lwea uu.ıu.t~'-·"'·~·16-~ 
l Ö. u & h seyin bu içtima devresi ı 

k mış ve y rahlar derhal as: \ Metaksas konseyi bu 
Oün öğleyin ~arşıya ay.a tahaneye knldmlarakH~ed~ v~ 25 inde Ankarada topla 

sz-ıtmeK.lç vlı:an ı.-:ı~divemn ıamna 121ıuw19lo:rdı1l". a ıse v 

340 numaralı tanı.ıfat kam- b , d etmiştir ya çagarmııtır. 
1 .. 1 c. lh e ye za ıta vaı. ıye · ___. _ _:;__:_ ______ _, 

yonu Mersin ı ı e ~a. a~ . ~ 

Tokyo 14 - Dün kanu· 

arasında devrilerek ı.n kışı 
yaralanmıştır. 

Bu feci kaza hakkında 
yapbğımız tahkikata göre, 
direkşiyonu idare eden baş 
muakib Kamil kamyonu sür
atle sevkederkeo kartı tn· 
raf tan gelen odun arabasına 
çarpmamak için yaptığı yan· 
hş manevra netidesinde hen· 
değe yovarlanarak dört defa 
takla attıktan sonra parça-

lanmıştır. 
nu esasinin yıldönümü şere- Kamyonda bulunan tanzi· 
fi.ne inıperator tarafından · d A d l Mev fal amelesın en Y m 1 • 
umumi bir af· ilan edilmiştir. lüd Kartal ile Avanoslu Ra-
Bu aftan 150 bin siyasi müc- tıp ağır surette yaralanmış· 
riınle beraber 300 hin Ja- lardır. Şoför muavini Baş-
ponlu mahkum istifade ede- ruuakip Kamil bir şey olmn-
rek serbest hayata kavuş- _ l9Qras::--

muşlardır. M .. h. , k ar-········u n•······· Q ım ar 
İktisad Vekili lar ~lındı 

Geldi 
lktisad Vekilimiz B. Şakir 

Kesebir dün Bandırma eks· 
presile Bahkesirden şehrimi
ze gelmiş ve istasyonda er
kfını hükumet tarafından 
hararetle istikbal edilmiştir. 
lktisad Vekili şehrimizde 

1 
tetdikatta bulunacak ve bil
hassa ihracat maddeleri, in· 
cir ve üzüm kooperatif işite 
meşğul olacaktır. 

A2± E!!LE 

• 

T. Piyangosu 
50,000 
26713 No. va 

15,ooo 
39849 Nova 

12,000 bin lira 
36472No. va 
10,000 bin lira 

4247 5191 
3000 bin lira 
10776 11479 

numaralara isabet etmiştir. 

1000 lira kazar anlar 
4322 10586 24040 39985 
500 lira kazananlar 

220 254 1274 2520 
2999 3766 3017 3905 
4607 5315 5421 6153 

- Sonu 4 üncüde 

Saadet kişe 
nin gene b 
bayram he 

diyesi 
Her keşide de beş on 

tandaşımızı fakirlikten 1 
tararak zenginliğe kav 
ran bu oğurlu ve hayirli 
bu bayram da Bay Abd 
ki Özbek adında bir k 
tacirini para ve bolluğa 
vuşturmuştur. Bu sene 
yun ticaretinden ikiyü 
lira kaybeden bu vata1 
" 150 kuruş daha ver 
bir de tayyare piyan~ 
alayım ,, deyerek Basm 
nedeki Saadet Kişeıine 
vurmuş ve bu sayede 
( 26713) numaralı bir 
ile (50000) lira kazan 
başına devlet kuşunu 
durmuştur. 

Zengin olan bu vata 
şımızla ona en büyiik 
bayram hediyesi sunan 
adet) Kişesini öz yiire 
kutlularız. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDi 
-----------------···· 

•• 
Onceden idare edilirse ••• Bükreş 14 (Radyo)- Dün 

gece Kıral Karöf un riyas~ 
tinde nazırlar meclisi mühim 
bir toplantı yapmıştır. Ve 
toplantı beş saat devam et· 

Karşıyakadan maruf imza 
aldığımız bir mektuptu1 

Koca - Nedir bu senin yaptıkların? 

KarDı -b Ne yaptım?k ? Akşama kadar siıi geçindirmek için koşayım, çalışayım. Ak
- a a ne yapaca sın b 1 v d k mangala ateş 

tam eve dönünce biraz istirahat hakkım iken .b~na şu.. u ~şıgı a Y1 ayı~er' -.;__.,. ... 

"Biz Karşıyakalılar belediyenin tramvaylarından • 
"ptidai ve eski püskü şeyler olmakla beraber 

en ı z rünki sogv uk ve yağmurlu günlerde semtler memnunu , T • • •• 
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Sahife 2 ( Halkm Seıl ) 14 ŞUIAT 

41a11aaaasEttmaaıasrta-mam .. 1------··1 S A k • • t DÜNYADA 1 DOnganın En BügOk Harb Dahisi 1 Doktorun Nasihatleri por n etımız NELER 
1 Timurf enk - 1 Mes~:~.v~e~~~;::i yoı- Milli küme maÇıarında hangi OLUYOj 
• il Burada sari ve bulaşık takım şıtmpivon olacak? Sade portakal suyu 
• Tarihi Tefrika Yazan: H. Türkekul@J olan ve belsoğukluğu ile beslenen Amerika. 
maasm• - ı24 - emmam• alakadar olan mesane ve id- -

9 -

T• Birleıik Amerika hüku 
ımur oğlu ile satranç ovnar- rar yolları nezlesinden bah- Fenerbahçeli Namık, şampiyonluk eğer aldan- lerinin Menfiş ıehri ahali 

k Y d 
• sedecek fdeğiliz. Doğrudan mıyorsam lstanbulda kalacaktır diy<Jr den Bou'ya göre insanlı en ı ırım Beyazidin gön- doğruya herhangi bir soğuk ahlakını bozan şey, çok 

Vazife ile lzmıre tayin edi- nim kanaatım bu üç ta· 

d d• "' • k b ld algınlığı ve tahriş at dolayı· mek yemeleri imiş! Ke er ıgl me tu U a 1 len Fen. erbabçe kulübünün kımın birindedir. h 1 • b' ·· sile vukubulan vaziyetler emşeri erıne ızzat num 
ve halen Üçok takımının - lzmirden eyi bir netice ı k .. ı t - Ahmed akıllı bir adam· ı ile Mevlana Şerafeddin şe· mevzuubahıstır. Me9ane illi· oma uzere yanız por • 
mubacimi B. Namıkı Paket beklenemez mi? · ·ı b 1 .. k dır, her zeki adam gibi o da refei life çıkarmak muhak· hapları daha ziyade kadın· suyu ı e es enme~e 

1 d ·· "t·· H h · b' postahanesinde ziyaret ettim. Namık biraz düşündükten vermı·ştı'r Fı'lhakı'ka bu A geleceği görebilirdi. kak idi. ar a goru ur. er angı ır · 
Beyazid son damlasına ka- Kafes ile tahtırvanı farku suretle azayı tcnasüliyeye Tam manasile bir sporcu ıonra • rikalr, doktorların yemek 

d · · b' t • t · "d ·· ·d h h d nezaketile bana iltifat göste· - Hcnu"z Izmı'rı'o yaban- mesını tavsı'ye etmcle• ar ayranı ıçtı, ıraz yüzüne emyız c mıyen na an asu- aı ta arrüşat veya u çıp· ~ 
· · . . .. ren bu deg" erli sporcumuza. c11ı olmam dolayisile bu hu- rağmen bu kararından d kan geldi. manı rısıman temyızıme mup · lak ayakla taşlar üzerinde 

M'll" k.. 1 d t b' .. l' memiş ve c;ı.imdiye kadar Bu konu•madan sonra Ti· tedi olmıyan biidrakler züm· gezinmek, ayaktan rutubet - ı ı ume ma~ arın a sus e ır şey soy ıyemcm. ... 
~ · h · t k · ı y tün kuvvetlerini muhafaza mur elini çırptı, içeriye giren resinden idügi müteayyin· almak gibi sebeplerle vaki angı a ım şampıyon ugu Esasen kulüblerin vaziyet· 

'b . b' . l d' 1 G 1 k k ı lacak? Sualini sordum B. ferini bilmiııorum yalnız bu· mekte bulunmuştur. no etçı za ıtıne şu emir eri ır ·" o ur. örü en araz sı sı J Bou, birkaç gün evvel 
Yerdi : Bu kafes meselesi Beya- idrar ihtiyacı, idrardan sen- Namık güldü. radaki arkadaşların ıöyledik· 

ha radikal bir perhiz yap 
_ Git og"ul, bana baştar· zid bir yerden diğer bir ye · ra yanıklık ve ag"rılardır. - Ben lstanbullü (ve bil· lerine bakılırsa geçen sene· 

k ı. k ğa teşebbüs etmiştir. Her 
hanı çag" ır. re nakledilir en itd atır Hasta sık sık idrar eder fa- hassa Fenerbahceli olduğum ye nazaran iyi bir netice b h k k d 

üzerine konulan tahtırvanın sa a tan a ;ama a ar 
On dahika sonra baştar- kat her defaki idrar mıktarı için birşey söyliyemem. Dedi. almak ihtimali varmış ve tutar gibi ağzına bir 

han şehinşah·n karşısında etrafına çekilen tel gibi bir azdır. Sazan idrarla kısım Fikrinin söylemesini rica et· alınır zannederim. koymamakta akşamları 
idi. Timur ona oturmasını şeyden galat olsa gerek- kısım kan da gelir ve hasta tim. Bu ricamı kabul eden - Geçen seneye nazaran pek az miktarda port 
emretti·• tir. ld '- t bl .. J B Namık · 1 ı· d b' f k b t• · kt d' B Aradan bir ay kadar geç- o UKÇB ız ıra ı guo er ge- · · zm r sporun a ır ar var şer e 1 ıçme e ır. u 

- Şimdi buradan çıkınca mişti, Beyazidin çadırından çirir. - Şampiyonluk İstanbulun mıdır? zebidin bu kadar şid 
(elile Beyazidi işaret ederek) çıkmadığını gören Timur, Tedavisi: istirahat, sıcak, Galatasaray takımı hariç ol- - Bunun için de bir şey perhizi de sıhhatini zerre 
Padişah hazretleri ıçın üç onun ava merakını bildiği yarım banyolar, dahilen müd· mak üzere Fener, Güneş , söyliyemem. Yalnız geçen dar bozmamıştır. Bütün A~ 
Çadır kurdur l'rı·nı' hakanla · .. d t ff·· "I" ve Beşiktaş takımları arasm· sene Istanbulda karşılaştı· rika meraklıları bu kadar 

' T • için eğlensin diye adamlaı ı rır ve muza ı aa un ı aç· 
ra y:araıır surette hazırlat, vasıtasile av teklifini yaptı )ardır. da kalacağını tahmin ediyo· ğım lzmi~ takımlarının bu· gıda ile bir insanın nasıl 

Ji h k h t F k k •· b. d d v b. ) lupta sıbbatı bozulmadan ne zımsa ve a an azre • ve kendisine de memnun Oıotropin Helmitol gibi, rum. a at gene astı ır ra a oyna ıgım ır maça-
lerinin kendi sarayında nasıl k k k · k şey so"yleyemem çünki bu rında geçen seneye nisbeten şıya bildiğini anlamağa olsun, gam ve kederini unut· üçü arın üzerıne sıca 
vakıt geçiriyordu ise o ıu- sun diye bir kaç av köpeği kompresler konulur. Hasta· bir şans meselesidir. Belkide çok üstün olduklarını gör· raşmaktadırJar. 
retle adamlarından sor, ça· ve balıkçıl kuşları gönder- ya bol ıhlamur, arpa suyu biç ümit edilmeyen bir takım düm. Dedi. Halka para dağıt 
dırlan hazırlat, kendilerini di. ve hoşaf verilir. Böylece bir şampiyon olabilir. Fakat be- MUSTAFA ÖZSÜER Bir şehir belediye 
istirahate götür, her buyru· Beyazid bunları gorunce kaç günde geçer gider. Eğer ----------••---------- Birleşik Amerikada De 
ğunu yapmak nzere yaverler fena halde sinirlendi, kendi- devamlı oıuyo:-sa o zaman Uykusuzluk lln2iliz nanazı- şehri geçenlerde tesis· 
tayin et, benden fazla ken- sile alay edildiğini sanarak daba esaslı bir sebcb ara· yüzüncü yıldönümünü ku 
disine bakılacaktır. şu mektubu yazdı: mak ve ona göre tedavisine Hastalığı nın vasiveti lamıştır. Bu münasebetle ' 

Baştarhan yer öptü, çıktı. "Gönderdiğiniz köpekleri tevessül etmek lazımdır. Uyku hastalığı var; amma lngiltere papazlarından bi· lediye reisi ile aıeclis azal 
Üç çadırı hazırlattı ve Beya- ve kuşları gördüm. Ne de· •• uykusuzluk hastalığı da var. ri, bir antikacı ile dost ol bütün şehir ahalisini ke 
zidi yerleıdirtti. mek istediğinizi ve alay CenlfYı•z hanın Bugüne kadar görülmemiş, muştur. Hergün dükkanına lerine hoş bir habn ver 
ya~a"rlar,~li"~L .. bıi;- ;f;;n-e-:d.ıe:n- ettjj;ini~ fce dnlama"-ta e:üc· .x: duyuhnamış bir uykusuzluk gider ve eski Viktorya dev- üzere belediyenin önüne t 

me.ge Si ı mı ığın av köpek- sarav ankazı vak'ası karşısındayız. rine aid bir iskemleye otura· lamışlardı. Söz alan bele 
ve uydurmadan başka bir le.rıle kuşlar senin gibi vahşi B d rak saatlerce çene çalarmış. reisi •öyle beyanatta bul 

'

ey dey ·ıd· T' J b b k Asya ortaları .. ,.. • c:aM u •p~tGd~l:.av Keru. Y 
gı ır, ımur enk ona ır ~ası a ya •§ır. Bcoiw 10 k ı; b'l l !:1J..> yumaınoerı goz1erını ,,.... • •--..1- &:•-- r-,. ..... "•· muıtur. 

d 'b· o O r na ı e eri hakkında tel· raktığı vasiyetnamede şo"yle son erece iltifat göstermiş· gı ı.: amanın tornnu ve s- k'I yummamış ! "- Sevgili hemşerilerim 
tir. manlı padişahına böyle mü· IKat yapan Sovyet Rusya 1915 te yaralaııan B. Kren bir fıkra yazmıştır: seneki büdcemiz fazla v 

O D b t · h k 1 d ilimlerinden mürekkep bir d Borçları ödediktea sonra 
. zaman Alman tarih çile- ase e sız are et er e bu· te avi edilmek üzere hasta- dat ile kapandıgv ı halde 

d 1 k heyet, Cengiz Hana aid artacak paradan 25 İngiliz 
rın en Şild Nigv boluda e•ı'r unma sana yakışmaz. Ben haneye götürülmü• ve o gu··n l k fazlayı şehrimizin yu"zü 

d J ~ t bt ·· · d d olduğunu iddia ettiği bir sa- Y ırasını anti acı dostuma . 
e i aıiş ve Beyazidle Çubu- a uzerın e oğdum, taht k bugündür uyuyamamıştır. vasiyet ediyorum. Bu parayı yıldönümü münasebetile • 
k · · r t' ·ıd· ray en azı bulunmuştur. Bu d ... 

ova harbında Timurlenke ıçıo ye ış ırı ım, sana layık Yirmi üç senedenberi uy- '1. sırf o her daima orturdu· Hkler, eg" lenceler yapılması 
1 k 1 k saray, kum çölleri ortasında 

esir düşmüıtü. 0 an ava ve aşağıdır.,, ku nedir bilmiyen bay Kren ğum koltuğun kıymetli batı· tahsis etmiyerek banka: 
B'l h Mektubun altına "Osmanlı ve yarıdan fazlası toprak d" t b d'I rasına hürmet olarak verı·· koyduk . Hükumetten de 

d- .. ~. i are mebmleketioe dön· padişahı sultan Yıldırım Be· içine batmış olan eıki Sü- io:~Ji y:z~=r~~mi:tı'r,öğrenmiş, yo: um. para ödünç almadan büdo 
ugu zaman u harbe dair 'd d' ver şehrinde kiindir. Bu sa- " 

e · k 1 yazı " ıye imza attı ve Ti- Bay Kren günde sekiz ffaşar&llll mizi tevzin ettik. Şehrim 
n l ıncc no ta arına kadar murlenke go··nderdı', rayın başlıca hususiyetı·, bu d :ı ma ~ t d'" · h ı öğün yemek yemektedir. iğer emsaline iyi bir mi 

uma ver ıgı a de bu Timur bu sırada oalu Şah güokü medeniyetı'n mu"hı'm • dem' k f t b 6 Bu zatı uykusuzluktan go•zJ • göstermektedir. 
ır a es en ahsetme· Ruh ile satranr oynıyordu. bir tezahürünü te•kil eden f!rl miştir. y T k 

1 
f ... muztariptir zanmayınız, bay Size vereceğim boı hah 

B aver kendisine Beyazidin a ori erin daha o zamandan Lern bayatından memnun, Birçşk hayvanların gözleri şimdi dinleyiniz: 
izans taribçil~ri ve Kal- mektubunu sundu, Tı"murlenk mevcut olmasıdır. kasetalıdır. Bunlardan karın· y b b' . b 1 k d·ı d b" l · hem de cok memnundur ! arın er ırıniz e edi 

on 1 e oy e bir şeyden aldı, oyunun tam hararetli Cengizin sarayı, bu şekilde canın gozü (50) idi karasi- ve:ınesine geliniz. Size ver 
ıöz açmıyorlar. yerin~e olduğu için mektu· satılıyordu Rus ilimleri, sara- Dünvada neğinki (4000) bir nevi büyük ğiniz verği nisbetinde bir 

O zamanın tarihini günü bu yanındaki rahle u··zerı'ne yın mahzenlerı'nde, el bom· O b kelebeğinki (20.000) kaaeta- 'kt ·ı k . 1 
aü ·· ı ı ş tomo il ile Çıkılabi- dan mürckkebtir. mı ar para verı ece tır. 1 
• nune yazan ran 1 erafed- bıraktı ve oyuna devam etti. baları ve Avrupada ancak bu suretle fazla varidadımı 
din ve şair Hatıfi de bö)le ( ArkHı var) iki asır sonra kullanılan kü- len En Yüksek Nokta Fransız Kabinelerinin dan artırıb, boş yerlere ıa 
bir şey söylemiyorlar. ••••••••••••••••••••••••••• çük toplar bulmuşlardır. Ve Fradsada yeni bir d ğ Vasati 9mrü Alt Ay fetmediğimiz 5000 dolar b 

O.smanlı tarihçilerinden : O OK TOR ı bunlar, bundan yedi asır ev· yolu yapmışlardır. Buraya Son kabıne buhranı vesi- piniz arasında taksim edi 
Sadeddin aynen şu aatırları ı .• veJkı' T·· k d . . . otomob.il ile de gidilebilir. Bu lesile Fransız hükiımetlerı·n1•0 • 1 k d 

ı ur me enıyetının mış o aca tır,, emiştir. 
yazıyor: ı Salih Sonad ! icadJarı idi. yolun Izran denilen noktası, ömürlerini tetkik eden bir 

'•Bazı Türki tevarihte es· • otomobil ile gidilebilen dün· gazete, Fransa kabinelerinin Arzdan Saniyede 17 
babı kısas rivayeti hapsi ka- : Cild, Saç ve zührevi has· ı Ç J k yanın en yüksek yeridir. v.asati olarak altışar ay ikti· Kilometre Süratle Uz 
fes ettikleri kelamı müzahref- ı talıklar mütehassısı ı ı ay a ne oldu F 1 .. tıdar mevkiiııde kalabilmekte la şan yıldız Gurubu 
tir. Eğer oJ güne haleti seb- : ikinci Beyler sokak No. 81 • E k' s··ı b .. _ are er ı?"lllle~- olduklarını heaab etmiştir. 

• H .. ..vl d • s ı u eymao, ugunku y Bu .. F d k Zatu-ık- . ld b 
ketmiş olsa hezar Abütap • er gun og e en sonra ı İzmir lokantacısı Çaylak 1 • te o··ıu·· rler guo ransa a yaşama - ursıye yı ız gru u •••• .. •••••••• H•••••••••• 0 ta olan başvekiller üçüncü dan arzımıza arzeden ilk ı :****tC*** :t:A::*~* ~****-**~ kantasın_ı geceleri de açarak Dünyada güneşten en çok defa başvekalete gelen şim- on bin asırda gelebilmişti 
~ El' J_ T J . )t her nevı meşrubatı mezesile müteessir olan hayvanlardan diki başvekil de hesab edil- Bu gurub, anımızdan, sani 
~ nam a e • ,. verilmek üzere koymuştur. biri de faredir. Üç çeyrek diği halde tam OD dört kişi· yede 170 kilometre bir sür• 
,. 25 73 )t Kurumun Tarış şarabı da kadar kuvvetlice güneş ha· dir. atle uzaklaşmaktadır. 
)t d >+ yemek ar:ısında mevcuddur aıco~ 
,. l aresinde Milli Kütüphane sineması .. · raret ve ziyasına maruz ka- ~~~EEEEEESEm~~GlHtisas~SEBı 
,. BUGÜN İki muazzam film birden ~ ÇAYLAK lan bir fare dayanamaz,ölür. E TA yy ARE sineması TELEFON ı 
,. ee A 'J 3151 ~ 
~ 1 - Uç Ah.hah .". avu~lar » ASRI SİNEMADA Telefon ~ Bayram hediyesi olarak fen değil bir huika san'at ~ 
"" ~ ~ H -2394- E takdim ediyor. a 
41( GRO TÜRKÇE SOZLÜ ™ıo Şubat 938 Perşemden itibaren iki fı'lm . a ~inemanın yeni keşfettiği 14 yaşında şen ve şakrak a 
fC UCHO - CHIOO • HARU ve Maureeo O'ıulhvan birden 2 artıst DEAMNA DURBIN tarafından emsalsiz bir su· ! 
~ 2 - Istanbul Senfonisi » 1 - Deniz Korsanları e rette temsil edilen i 
ıf .. TÜRK~~ SÖZLÜ ~ JOHN VOYNER ~ 3 MODERN KIZ 1 
tc IsAtanbulun tarıhı ve bedn güzelliklerini gösteren film ?t ı 2 JAN DAUK !J B' 
,.., İlaveten: MISIR KRALI FARUK'un d" ~.. . . " • et ır çocu~un ana ve babaya karşı vazife!eri aile ara- ı 
~ AYRICA • .. ugun merasımı u.. F a sınd.a.sev .. gı v.e m.u. h.•. ttJi tarziye amil olan çocug"un kıy· ' tc . Folrs D H d' I . w _ ıranıız Tarihinin en Büyük yaprag"ı a t - - ~ un ya a Va IS erı ,. ti me ını gosterır buyuk aşk ve heyecan filmi. il 
-~~:~~~~~~~:,:~~~~~~~~· ilaveten: EGLER .JlTRNAI.J m Ayrıca Paramont ornal. renkl' 
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Mizah 

Sayfası· 

. Av Işığında 
Serenad 

Akıam oldu gün erdi, 
Kimin varsa bir derdı, 
Tutub mehtaba serdi, 
Kimin varsa bir derdi ... 

Tutup me\l;taba serci, 
Sonradan gönül verdi, 
Kalmamışken tek derdi, 
Ne deye gönül verdi ... 

Sende 
vauavdın 

Deniz dağlara çıkıyordu ... 
Gemi ha battı ha batacak. 

Güvertenin bir köşesinde 
Karabetle Salamon ölüm 
korkusu içinde kıvranıyorlar 
Karabet ahtediyor: 
- Eğer kurtulursak, Bü

Yükadada Hiristos tepesin· 
deki kiliseye, pabuçlarımın 
içine nohut koyarak yaya çı· 
kıcağım ... 

Salamonda, korku içinde, 
ayni şeyi yapacağına yemın 
ediyor. 
Fırtına geçiyor, kurtuluyor

lar. 

Bir hafta ıonra, Salamon]a 
Karabet Ada iskelesinde 
buJu~uyÔrlar. Hiristos tepesi· 
ne doğru yürümeğe başh
Yorlar, 
Yokuşun biraz ilerisinde 

Karabet duruyor. Nohutlar 
fena halde tabanlarını acıt
tığından yürüyemiyor. 

Halbuki Salamoo Tahar re.

hat } okuşu tırmanıyor. 
l Karabet sesleniyor: 

- Salamoo, nohutlar iğne 
gibi batıyor, sen inasıl rahet 
Yürüyorsun anlamıyorum. 

- Bundau anlamayacak ne 
Var? 

Sen de benim gibi yapay· 
dın rahat yürürdün. 

- Sea ne yaptın? 
- Ben nohutları pişirdim! 

Fazla veremem 
Eskici ve hırdavatçı Ka· 

•abet, bizim salamon kadar 
hasis ti. 

En büyük zevki, kilo ile 
hurda drmir, çelik, kurşun, 
tunç, pirinç almaktı. 

Karaıbet hastalandı, ölüm 
döıeiine yattı. 

Pazar geldi ve Karabete 
dökme bir haç uzattı: 

- Al da öp. 
Karabet haçı aldı, tarttı: 

- Yarım liradan fazla 
Veremem, dedi. 

-g 
C Halkın Seal ) 

aıs 

Kurbanlık Sahada gol yapl, fakat 
kadtndan dayak yer 
Baygın güzlerle baktın, 
Çabuk kalbime aktın, 
Y a)varttm L'Jenelsrce 
Sonunda yular taktın ... 

Ev işini yaparım, 

Mabut gibi teparım, 

Ufak stadyomlarda 
Yüzlerce gol atarım ! 

B azan isyan ederim, 
Yetişir artık derim, 
Sinirleri bozuktur 
Bir hayli sopa yerim ... 

--oo---
İşte od 

Kredi ile elbise diken ter· 
ziler, paralarinı hayli güçlük
le tahsil eJebiliyorlar. 

Kredi ile elbise diken bir 
terzi, geçen gün tahsildarım 
alacaklılarına gönderdi. Ak-

- Böyle acele nereye koşuyorsun ? 
şam, tahsildar gelince sordu: 

- Bay Ahmet para alabil-
- Karıma bu sene kurban alamadım, bir de istediği şap .. 

ka vakıt ve zamnnında yetiştiremez sem vallıb beni kur ban 
yapıverir. 

dinmi? 

Gaf gaf üstüne: 
- Resmimi nasıl buldun, 

beğendin mi ? 
- Doğrusunu istiyorsan 

beğenmedim. Hiç güzel de· 
w ·ı gı ..• 

Sonra kırdığı potu düzelt
mek için: 

- Maamafih sana benzi
yor l 

KalaC!A cn'7_ 

mak için! 
- Ke!1 anımı alıp, bu şar· 

kıyı söyliyen bayana refakat 
edeceğim. 

Belki onu kafese sokarım. 
- Bana kalırsa, otomobi· 

limi al da, kendisine ta uzak
lara kadar refakat et ! 

O zaman bu iş daha ko· 
. lay olur. 

İstek 
- İzzet çorbanı iç. 
- içmiyorum. 
- İçemiyorum olmaz, in-

san istediği şeyi yapar. 
- Fakat ben istemiyorum 

ki. 

Aradaki fark 
- Erkekler, kadınlar için, 

canlarının istediklerini söy
lerler. 

- Evet amma kadınlar 
erkeklere, canlarının istedik
lerini yaptırırlar 1 

Kızı Görse 
- Kızını neden evlendir

miyorsun? 
- Münasib koca bulamı

yorum. 
- Aradığın nedir. ? 
- Gözleri pek iyi &"Ör· 

miyen damat. 
- işte bu tuhaf 1 
- Kızımı görecek olsan. 

bu fikrimi tuhaf bulmazsınız! 

ı, ııik 
Muallim talebelerine o haf

ta içinde ne iyilik yaptıkla
rını soruyordu. Onlara iyilik 
yapmalarını tavsiye etmişti. 

Biri dedi ki: 
- Ben kanaryayı kediye 

verdim. 

Konser 
Konsere davetliydi. Musi

kiden anlamazdı amma, lif 
olsun diye gene de giderdi. 

Biraz gecikti. Yerine otur· 
duktuan sonra yanındakine 

- Ne çalınıyor? 
- Bethovenin dokuzuncu 

- Hayır 
- Neden? 
- Bir kere h1'ngi 8. AhA 

met olduğunu anlayamadım. 
Soylediğiniz apartımanda üç 
tane B. Ahmet var. Ben 
üçüne de gittim. Üçü de, 
size on para borçları olma-
dığın1 söylediler. Hatti bir 
tanesi kü~rederek beni kapı 
d17ar1 attı: 

Terzi sevinçle el çırptı : 
~----, .. . . 

lu olan odur! 

Çol~ cel@ 
Zengi1ılerimizden birinin 

kapısı önünde mükellef bir 
otomobil durdu. 

içinden üstübaşı pejmürde 
bir genç indi. Bayı görmık 
istediğini söyledi. 

Zengin bu hale ~aştı ve 
genci kabul elti. 

- Ne istiyorsuouz? 
- Borç para, çok ibtiya-

c.m var, hem de ace]e .. 
- Peki, paran yor ta ne 

diye otomobille geldin ? 
- Ne kadar acele oJdu

~unu ıize isbat etmek için ! 

senfonisi. Atatürk 
- Amma da geç kalmışım 

Büstleri depoziteri olan 
yahu!... IÇA.K GiŞESiNDEN her 

Çok isabet bydaki büst heykelleri top-

olmu~ tn ve perakende ucuz fiatla 
~ tdarik edilebilir. 

- işte ölen karınızın res· ADRES : ~lezarlık
mini yaptım. Adeta canlandı, !aşı Vakıflar hanı U
yalnız konu§mıyor. 

- isabet, isabet ! ak J~·işesi. -------

• 

14 ŞUBAT 

Hasan Basri Şenbiçer 
Ş • Mehmed Gülaylar 
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 Baroh kumaşların
dan iki provalı kumaş ve dikiş 22 
lira Asım Riza~biraderlerinin Halka
pınar çulaki bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki provalı 15 lira İskoç yün 
iş 21 lira iki provah Sayın müşteri-

lerimin bu fınatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRESE DİKKAT: lımir satış iubesi Alipaşa caddesi sar 
raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya 4ikkat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. 

":1C"t::r':"'"':===== :-::z====ı======-·~·rm=========::ıa:_...-. ...... 
Bayra 111 Şekerleri 

• 
anç Şekerleme 

Mai azası 
ustaf a Bevdeş 

Altın Keyik, fantazi Krameli 
Boa bon, Fundan ve meyveli teker 

fabrikası Ege.! bölgesi satış merkezi 
Nefis lüks pisküvüleri, çikolat Ye 

lokum. Adres : lzmir şekerciler çar1111 
No. 4' 

" _ ız•••••••• .. a ............ . 1 KORIJON, YUKSEL ve I ı Hükfımet9Karşısıada ı 
i KABADAYI m : TERZi ! 

işte ?ütün Izmirin kapıştığı W fMehmed Zekii 
1 nefoı Rakılar bunlardır IJ : ı 

- - ~ l!!!mE ........................ . 

Gülervüz Baharat DePosu 

FAZIL 9 EYL0L 
Haroy marka kumaş boyaları geldi 

Pamuk, artifisyel ipek, yün, ipek kumaş ve elbiseleri boyar 
Yalova ıhlamuru, Karadeniz salçası, Bombay kınası, damla 

ga1zo .. z v.J~~ meyve-l>zu, "Ha~·aô-k'z1u ti'nıt-şık ')\&y~dft, ·i•Yiırırumı• 
Pertev kremleri, podralar, çocuk podraları, sodalı, aıidli, 
tezyin bıçakları sabunları ve fırçası, Milan, Cavı, Ak koy· 
ruk, Altınbaş, 1, 2, 3 numarala harman sanayi ve ziraatt• 
kullaoılan bil'umum kimyevi maddeler, saç boyaları badana 
boyalar. r----· o;:n·n;~;·A1

•l•imı-•ı-.-..... - .. 
KAMÇIOüLU 

Cilt ve T nasül hastalıkları ve 
elektrik tetla visi 

@ lzmir - Birinci beyler ~ağı No. : 55 ~: 31,7' 

P~ >+ Dr. FAHRİ IŞIK>tmmr11 
t;l lzmir Memleket' Hastanesi Rontken Mütehassısı • 
ti RONTKEN VE IS 

~ Elektirik tedavileri yapılır 1 
0 ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 12 
E B 
aaa~~aa~:asa~ mm~msa•••• 

1 - Lüks kolonya 
1 - Lüks Esans 
l - Tuvalet kremi 
1 - Tuvalet Podrası 
işte size muvaff akiyetli 

bayram hediyesi. 

Yalnız 

S. Ferid 
Eczacı başı 
Mamulatı olmak şartiyle 

Bu mamulattao daha iyisi 
olamaz 

isim ve etikete dikkat 

S.Ferit 
Eczacı başı 

Ve 

Şifa 
Ecza ha 

.. ... . . 
' .. 

,. , ~. 

~- .: r ;: 
'· ... 
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~~?1Illil 1JI 
l•l!ll=lilirnJI 
Gaz ve benzin 

ucuzlavor 
Hükumet belediye resmini 

kaldırmak suretile gaz ve 
benzini ucuılatmağa karar 
Yermiıtir. 

'fren Çarptı 
Basmahanede Çayırhbah· 

çede ikinci sokakta 40 nu· 
maralı evde oturan Üsküplü 
Mustafa kızı Habibeye tren 
çarparak yaralanmıştır. 

---4•1iır---

Sarhoşluğun 
sonu 

Burnovanın aşa&'ı çay mı· 
hailesi göçmen sokağında 13 
numaralı evde oturan Hal· 
kapınar iplik fabrikasında 
dokumacı Nazif oğlu M. Ke
mal Ereni arabacı Boşnak 
Hayri ağır surette yarala
mııtır. 

Yaralandı 
Balçovadan Savran Meh· 

med oğlu Hüseyin araba ile 
ıiderken düşmüş ve ağır 
surette bacağındın yaralan· 
mııtır. 

Bayraklı 
Vapuru geldi 
lagiltereden liman işletme 

müdilrünün satın aldığ• bay· 
raklı vapuru dün limn ıtn ıza 

relmiştir. Vapurda bez ta· 
dilit yapıldıktan sonra der· 
hal Konak • Karşıyaka se
fc.derj11e calı~maoa huJn,~-

V apur mazotla işlemekte 
ve sürati on dört mildir. 

Bayram 
Maçları 
Bayramın birinci gunu 

ıehrimizde bulunan lstanbul 
yiikıek mühendis mektebi 
futbol takımı şehrimiz erkek 
liaeıile yaptığı maçta O - 3 
mağlup olmustur. 

Bayramın ikinci günü Üçok 
kulübilnde yapılan Bosket 
Bol maçını lzmirliler 4 - 44 
gibi büyük bir sayı fırsatile 
kazanmıılardır. 

Voleybol maçını lstanbul· 
lular kazanmıştır. 

lstanbulda bulunan Yugos· 
la•ya takımı Şişli takımını 
0-1 mağltıp etmiştir. 

........ nunn• .. ••••• 

Dünkü Fırtına 
Üç gündenberi devam eden 

yağmur dün öğleyin fırtına 
ile devam etmiş ve Karşı· 
yakı vapurlar bir saat kadar 
yanaşamamışlardır. 

Konya vaparu fırtınadan 
limana girememiştir. 

Yukarı mahallatta bazı ha· 
rab evler çökmüş ve davar
lar yıkılmıştır. 

Pansımancının 
Başına gelen 

Memleket Hastahanesinin 
pansuman kısmında çahıan 
Ödemişli Nuri oğlu 18 ya
şında lsmail Lale sinemasın· 
da bir mekteb talebesi tara· 
fından yüzünden ağır surette 
yaralanmııtır. 

( Halkın Seal ) 14 ŞUBAT 

BIR 'ÖÖRETMENIN 
d ÇEKTiKLERi 

- INKILA.B ROMANI -

Ye.zen : SıRRI SANLI -Asım ismet KültOr'e. 

Madrid harab oldu 1 - 25 -

Madrid 14 (Radyo)- Dün gene Frankoya aid on tayyare Madridi bombardıman etmiş
tir. Şehrin birçok yerleri harap olmuştur. Pazar münasebetile tiyatro ve ıinem•larda bulu· 
nan binlerce halk arasında büyük bir kaçışma olmuş ve yüz kişi olmuştur. 

----------------------.. 00••----------------------
Le temps Romen kabinesinin düşmesini 

nasıl tefsir ediyor ? .. 
Paris (Radyo)- Rumen kabinesinin düşmeıi dolayısile Ft'ansızca Tempı gazetesi "Fa

şizmin muvaffakiyetsizliği,, başhğı altında yazdığı bir makalede diyor ki : 
"44 güa Koga hükumeti az kalsın Romanyaya çok pahalıya mal olacaktı. Bu müddet 

zarfında Romanya parası yiizde yirmisi nisbetinde kıymetten düşmüştür. Skorlatın hum
ması gibi gelip geçen bu hükumet nihayet kendisini bekliyeu iikibete ıürükleomiştir.,, 

Gazete yazısına devamla: 11 Y ahudilerin gasbedilen malların geriye derhal verileceiioi 
kaydetmekte ve bu hadiseyi faşizmin muvaffakiyetsizliği,, suretinde tefsir etmektedir. 

--------------------~~•• .... DO••~••• 
Almanyava lngiliz Fransız gazetesi girmiyecek 

Berlin 14 (Radyo)- Almanyaya giren loifiliZ ve Fransız ve Amerikan gazeteleri zabıta
ca müsadere ediJmeğe başlanmııtır. Hükii11Jel bu i:azetelerin okunmasını sureti katiyede 
menetmiştir. 

Italvanlar Tahkimat Yapıvorlar 
Paris (Radyo)- Afmanyada cereyan eden dahili aulaşamamazlıkların doğurabileceii 

muhtemel hadiseleri nazara alan ltafya hükumeti Avusturya hududunda tahkimat yapma· 
ğa karar vermiştir. Avusturya hududuna bir mıktar da asker sevkedilmiştir. 

OO>•!JO~---~----~---------------

Milli Küme 
Maçları 
Dün milli küme haçlarına 

başlanmıştır . Üçok, Al· 
sancak takımları sahaya çık· 
tılar. 

Müthiş yağmurlardan do
layı oyun baştan sona kadar 
zevksiz l'eçti. Oyuncuların 
topu sürüklemek için çektik· 
leri zorluklar büyüktü. Saba 

L:-vyü'nLolil~i =vıi~it Uçok 
1 • O galib bulunuyordu. Bu 
gol oyununun bitme,,ine oa 
bet dakika kala Alsancak 
müdafii tarafından gendi 
kaleıine atılmak suretile ol· 
muştur. 

Biraz sonra Basrinin çek· 
tiği penaltıyı Üçok kalecisi 
kurtardı. Birinci devrede de 
Üçok bir penaltıdan istifade 
edemedi. Oyunun devamı 
müddetince Alsancak Üçoka 
nazaran güzel oynadı. 

Pivango 
- Baştarafı 
6864 7136 

11674 11786 
12564 12293 
15685 16372 
17408 18104 
21676 24302 
26552 26349 
27105 28480 
30128 30561 
31938 31301 ----- -----
36084 37864 
39319 39529 

1 iııcide 
7472 7919 

11247 1~074 
13761 14311 
16046 16023 
18683 19332 
24771 25446 
26686 27056 
29947 29528 
30077 30909 
31321 32298 
- -· •"' ..,..,,v..,;, 

38444 38493 

200 Lira kazanan 
numaralar 

546 1550 4366 5232 
6058 8309 9233 10098 

11470 16145 16896 16928 
18095 19933 20611 22405 
23052 24113 24583 26108 
27739 28650 29186 30678 
30773 31363 33307 35860 
36953 

100 lir kazananlar 
194 1226 1916 3152 

Romanvadaki 3282 3811 4649 4962 
7732 8028 8761 10169 

Son Vaziyet 11339 13154 13904 14s8s 

İstanbul 
Maçları 

Fenerbahçe ve Galata
saray mağlub 

Is tan bul (Radyo) - Milli 
küme maçlarına başlandı. 
Fenerbahçe Güneşe 1-2 
mağlub ' oldu. 

Beşiktaş Galatasarayı 0-3 
yendi. Perıembe günü Be· 
tiktaş lzmire hareket ede· 
cektır, 

Bir ~~~• fcin 
42 Sene 

Hayat nın birçok seneler ini 
bir tek eser hazırlamaia 
vakfeden insanlar pek çok-
tur. Bunların arasında en 
meşhurlarından biri de Viya
na üniversitesi profesörlerin-
den Hasselbach'dır. Hassel
bacb bir tek eser için tam 
kırk iki sene çalışmış ve 
eserini ancak bu kadar bir 
zamanda ikmal edebilmiştir. 

P · (R d ) R 15211 15934 16481 18038 anı a yo - oman· - Bactarafı 1 incide -
d G k b. . . 20184 22588 23312 23671 y 

ya a oga a ınesının ma· 26508 27752 28173 29036 bir toprı~k teklif ediyor. fs-

İn2iliz kabine
sinin fikri 

ruz kaldığı muvaffakıyetsiz- 30418 30456 30571 30978 tikraz meselesi de nazırlar 
lik Alman matbuatı tarafın· arasında ihtilafı mucib ol· 
d h d ki k 31359 32260 33808 34965 

an oşnu suzlu a arşılan- muştur. Bir kısmı bunun ve· 
mışhr. 36380 36908 -u~?O~~ .u . . rilerek meselenin halledilme· 

.. Volciger,, gazetesi Hitler rız olanlar Rumen müfrid sini diğer bir kısmı ise bu 
Almanyasını taklid eden sağ cenah partisini fena bal- paranın yeni bir Italya si-
Goga hükameti çok az da- de sarsmışlardır. Demekte- fihlanmasını temin edebile-
yanmıştır. Bu siyasete mua- d ir. ceğini ileri sürmektedir. 

...................... 0 .............. , .......................................... .. 

İster Gül İster A{la 
- Baştarafı 1 inci Sahıfede. "' 

Karısı bir kahkaha sahvererek: 
- A kocacığım, dedi. Daha ne istiyorsun, İlgünün karısgibi sana dikişe de yardıma 

mecbursun deme yorum ya? 
Adam şaşaladı, şu sözleri söyledi: 
- Benimle evlenmeden önce, bir budala bulup evJenseytı daha eyi yapardın. 
- Evet dediğin aynen oldu. Bir budala değil, fakat aptı bir adam benimle evlenmek 

istedi. 
- O halde neye onunla evlenmedin ? 
- Evlendim ya işte ! .... 
Adam bunun üzerine küplere binerek karısına kuvvetli ~ şamar indirdi, sonra da rnah · 

kfım oldu, hapishaneyi boyladı. Şimdi ey aziz okuyd sen bu adamın cidden bu· 
dalalığına: 

iSTER ;ü1 ISTBR AGLA 

Bir taraf ta bir intikam pilanı diğer tara tanda 
bir saadet yuvası kuruluyordu! 

Tüccar Süleyman Artının 
yaııhanesinde birbirine en 
temiz ve en saf duyğularla 
bağlı iki gencin rahat ve 
istikbalini mahvedecek in ti· 
kam planları kurulurken, Çi· 
çekle başJ-.>aşa lkalan Ulusun 
araaında da saadetler yade· 
den milıtakbel bir yuvanın 
temelleri atılıyordu. Genç 
öiretmen, bundan öncede 
bi raz babsettiiimiz YeçhiJe 
kendi evlerinin sahne oldu· 
iu esefli vak'a hakkında 
duyduğu derin teessürlerini 
uzun uzadıya anlatttktan son· 
ra Çiçej'e şu ıözleri söyledi: 

- Seni bir bayat arkadaıı 
yapmaktan ziyade geçici bir 
heYesine kurban etmeğe ka· 
rar Yeren ıdil ve küstah 

bir gencin böyle mahiyetinin 
bütün çirkinliği ve iğrençli· 
ğile meydana çıkması, vicda
nımda kalabilecek en küçük 
bir ukteyi de çözdüiü için 
beni pek çok se•indirdi. 

- Nasıl ukte?. 
- Acaba beni kendisine 

tercih etmek lütfunda bulun
duğun bu çok zengin tücca
rın oğlu seni daha geniş bir 
saadet ve bolluğa kavuştu· 
rabilmeıi ihtimali vicdanımı 
belki bazı zamanlar bir kurd 
gibi kemirip duracaktı. 

Çiçek ruhunun temiz ve 

yüksek sevgisini güler •• 
tatlı gözlerinde toplıyan ıa· 
mimi ve ılık bir bakışla UJu .. 
su süzdükten sonra ona, içia• 
de bir sual tuşıyan şu ceYabı 
verdi : 

- Anneme ve babama da 
söylediğim gibi hayatta pa· 
ranta oynadığı rolü bilmiyen 
bir kız olmamakla beraber, 
takdir ettiğim, derin çok de· 
rin bır duyğu ile bağlı oldu· 
dum ve her türlü itimada 
layık bir öirelmemin beni 
nekadar meı'ud ve bahtiyar 
edebıleceğinide bilmez de· 
ğilim. 

Sevinçten ve guıurdan 
gözlerinde neı'e ve ıaadet 
şimşekleri çakan zeki Ye 
pıikolok genç öğretmen, Çi· 
çeğin bu söılerinden şu mı· 
nayı çıkarmakta gllçlük çek· 
memişti. 

Genç kız, onn, demek iı .. 
temişti ki: 

"Derin, çok derin bir aıkla 
sevdiğim ve ayni ateşli mu· 

babbetle sevildiğim, anlayııh, 
ince ve genç kızların g6ntH· 
lerini tek bir söz, ıeki bir 
bakııla fetheden senin .aibi 
bir hayat arkadaşı bulclak· 
tan sonra dünyanın bittin 
servet ve debdebeıine kim 
bakar.,, 

(Arkuı •ar) 

---- ----.. no .. - -------

ı:on Tolgrolların Hulasası: 
····~~~~--~----~~ 

Yugoslavyada bir düğünde 36 kişi yanmııtır. Yanaalana 
arasında gelin ve güveyde vardır. 

§ Ban.kalar yüzde sekizden fazla faiz almıyacaklardır. 
Fa~la faız alanlar bakkmda ağır cezalar v~rllecektir. 

§. Italya ispanya boğuşmasınan süratle halledilmesi için 
logıltere iJe görüşecektir. 

00000000000ooooooooooooooooooo000000oooooooooaD 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

bir noktay~ işaret etmek iUerim: Dün Soiuk kuyudan lı· 
keleye gehrken, tramvayın ön kapısı belki - mübalega olma· 

sın amm~ - otuz defa açıldı, kapandı. Üç dört gündilr ıelair 
saçan soguklar ve rüzgirlar bir taraftan girdi, öbtır taraf· 
tan çıktı ve biz yolcuların çoiunu üıüttü, dondurdu. Kar .. 
!ıyaka . tramvay memurluğundan rica ediyoruz; kıpılarıa 
uzerlerıne pek az masrafla birer çengel takılsa ve ÖD ka· 
pıların. şu soğ~k günlerde bütün seferlerde kapalı tutulma· 
sına dıkkat edılse çok eyi olur. 

B~ ~ileğimizin " Halkın Sesi • Hakkın Sesi " köşeıincle 
neşrını yal varıyoruz.,, 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Kandil 
Yanıyormuş! ....... 

Seydiköyüae işliyen havali 
katarların 3 üncü mevkiinde 

geceler elektrik yerine zey· 
tinyağı kandili yakıldığı gibi 

yedi sefeı ini yapan katar 
yarım saattan fazla Gazemir 

istasyonunda içinde yolcu· 
larla beklendiği şikayet edil-

mektedir. Kandilli vagonlar 
zamanı geçmiştir. Alakadar· 

farın ehemmiyetle nazarı dik· j 
katini celbederiz; 

Şarkı sövliven 
Göl 

••••••••mıım•• .. •••• 

Seylandaki Botikala 1611 

etrafında bir çok sazlar var .. 

dır. Rüzgir estiği zamaa bu 

sazlar kulağa çok hoş gelen 

sesler çıkarırlar. Bu yüzden 

gölün bir ismi de ,,şarkı say .. 

liyen göl,, olmuıtur. 

Bu isim ora halkı arasında 

okada r taammüm etmiştir ki, 

gölün hakiki adını bilmeyen• 
ler pek çoktur . .................... .-. ................... 1_ ....... .. 
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