
Alma11ya Avusturya'yı Yutmak istiyor 
KtSA VE AÇIK 

Medeniyet, Silik Ve Milli 
Uyanıklık! 

Aı.":ıan;atAvu~~~rvayıvut~vor: ~Cl.Yltl \t'~'/ı.iJirrıi~ 
Şuşning ·relefonla Musolini M • d A k d .. d··ı 

Japon pençesi altında ezilen Çinliler lehinde Londrada, 
Pariste ve bilhassa Amerikanın birçok şehirlerinde şefkat 
•e merhamet sesleri yükselir onların, ayakları bağlı kurban- 1 

lıll koyunlar gibi boğazlanmasına karşı medeniyet aleminden 
Protesto yağmurları yağarken dün, radyo haberlerinde şu 
korkunç faciayı okuduk : 

1·1 G.. .. •. .• anısa an n arava on u e 
e OfUŞmUŞtUr Ege ;mıntakasında ve bil· 

" 'f okyoi:lan gelen bir radyo haberine göre Çan· Çin· T ang 
kuaıandasındaki Çin ordusunda 1500 Çinli Japonlara teslim 
01111uş ve Çin milli kuvvetlerine karşı Japonlarla el birliği 
Yaparak hücuma başlamışlar ! ,, 

Bugiiaün budusuz Çin ülkesi ile sayısız Çinlilerin başına 
Relen felaketin mes'uliyeti hiç şüphe yok ki orasını ve on
laii beş on asır evYelki bir zihniyet ile idareye çshşanlarıo 
OınuıJarını çöktürmektedir. 

Kocaman Çinin böyle perişan ve harab olması kadar, 
•ıı ın terEilerini, medeniyetin kafaları aydınlatan nur ve irfa~ 
Ilı kadar düımanları öldürmeğe yarayan topunu, tüfeğini, 
lankını, bombaaını ve tayyaresini kabule yanı::şmıyan mil
letıer için daha göz açıcı bir ibret dersi olamaz .. 
Yalnız bir millete sif ih verirken ona milli uyunıkhrını da 

teaıin etmek llıımdır. Aksi takdirde bu &ilah ya düşmana 
bir ganimet hizmetini görmeğe veyahut ana vatana karşı 
Çevrilmeğe mahkumdur. işte felaketlerin de en büyüğü 
~ıadur .• 

SIRRI SANLI 

Hayatın Komedilerinden: 

ICimseye yüzvermiven kadın! 

• ~~..l.\lıiıı-

8ıy - Gene sokağa mı gidiyorsun, herkes ne diyecek? 
!Sayan - Benim gibi, kimsenin yüzüne bakmağa tenez· 

\J etmiyen aklı baıında, ciddi bir bayan için kimse bir 

) deyemez.I 
Qay - Onun için demiyorum, ne senin kimsenin yüzüne 

' llede kimse senin yüıüne bakmıyaceğından eminim. yal-
1l ev iılerinin gene yüz üslü kalacağından korkuyorum. 

!STER GÜL iSTER !GLA 

Paris (Radyo) - Nıhayet 

Berstergarden'deki Şuşning 
Hi Ier mülakatının mahiyeti 
anlaşıldı. Bu görüşmenin pcr · 
deıi kaldırılınca kelimenin 
tam manasile Almanyının 

Avusturyayı yutmak için kat'i 
desizyonu almış bulunduğu 

görülür. 
Cumartesi günü iki Şansöl 

ye arasında vaki görüşme· 
de Almanya dehşet dekoru· 
nu tam manasile tamamla· 
mı;tı. Görüşme esnasında 
üç büyük askeri Alman ge· 
neralleride bulunmuştur. Bu
nunla Almanya Avusturya 
hakkındaki vaziyeti aşikaı· 
bir surette Avusturya devlet 
adamlarına gös termck iste
miştir. 

Netice itibarile Avusturya 
Başvekili Almanyada bir 
(ultimatom) ile karşılaşmış· 
tır Görüşme esnasında Hit· 
ler henüz malum olmıyao 
bazı Atman şartları Avus· 
turya tarafından kabul edil
mediği takdirde vaziyetin 
çok vahim olacağını ihsas 
etmiş ve bu şartların kabulü 
takdirinde 20 şubattaki nut· 
kunda Avusturyanın istiklali 
hakkında temin edici sözler 
sarf edeceğini bildirmiştir. 

Paris - Soir gazetesinin 
Viyana muhabiri gazetesine 
çektiği bir telgrafta görüş· 
me sonunda Hitlerin Avus· 
turya şanselyesine imza et
meai için bir proje uzatmış 

mumaileyh arkadaşlarile mü· 
davelei efkarda bulunmadık· 
ça böyle bir taahhütte bulu· 
namıyacağını bildirmiş ve 
kağıdı imza eylemiyeceğini 

lstenilmiyen ziyaret kabul edilir mi hiç?! 
Ôıılimlizdeki perşembe günü dünyamıza doğru gelmekte olan yeni ve pek büyük bir 

1•afir yıldızın çarpmasile önce şefai.< vakti şiddetli yağmurların başlıyacağı, sonra da dün
''-'ııın tuzla buz olacağı mubakka k mış ! 
8unu bize anlatan bayan, bu yakası açılmadık y.alana o kadar inanmış ki .... Söylerken 
lıdakları titriyor, gözlerinde baygınlık alametleri görülüyordu. 
Biz de ona cevaben Nasrattin hocanın "yaran kıyamet kopuyor, gel hoca bugün senin 
kuzuya bir diş atalım,, diyen yaranının hikayasini söyledik ve bir hayli de sıüldük. Ar· 

~ bu serseri kafa çapkınlarından usanmağa başladık dersek doğru olur, ikide birde en 
~iik aatanomi alimlerimizi bile endişeye sokan bu hiç istemediğimiz ve beklemediğimiz 
' tfirlerin! Şu düşünceaizliklerine: Daha doğrusu saçma ve yalanlar için bir dakika olsun 
il yoranların safderunluklarına: 

iSTER GÜLISTEH AGLA 

hassa ızmirde muhtelif ikti· Ba~vekilimizi 
sadi tetkikler yapan fktisad Y 
Vekilimiz ve Ziraat Vekaleti bey&D&tl 
vekili B. Şakir Kesebir, dün 
otomobille Manisaya hareket 
etmiştir. Refakatlerinde lzmir 
saylavı B. Rahmi Köken, 
Denizli saylavı B. Haydar 
Rüştii Öktem, Manisa sayla· 
vı B. Turgut Türkoğlu, Zi
raat bankası umum müdürü 
B. Kemal Zaim ve Vekalet 
kalem mahsus müdürü B. 
Fettah Zeki bulunmaktadır. 

beyan etmişti". 
Şuşning memlekete döner 

dönmez kabine arkadaşlarını 
davet etmiş ve Cumburreisi 
M. Miclas'ın riyaseti altında 
çok ıuübim bir toplantı ya
pılmıştır. Bu toplantıda Avus· 
turya devlet adamları Italya 
başvekilinin fikrini sorulma
sına karar vermişlerdir. 

Şuşniog derhal telefonla 
Mussoliniyi aramış ve vazi· 

- Sonu 4 üncüde -

~·~ 

Vekil sabahleyin belediye 
reisi Dr. Behçet Uz, Vilayette 
B. Fazlı Güleçi ziyaret ettik
ten sonra hükumet konağın
da Ziraat Vekaleti teşkili· 
tından Ziraat, Baytar ve Or
man dairelerini teftiş etmiş, 
müdürlerle bu dairelerin iş
leri hakkında kısaca hysbı· 

hallerde bulunumuştur. 

Sonra refakatlerinde vali 
ve belediye reisi olduğu ol· 
duğu halde otemobille Ka· 
difekaleıine kadar çıkmış, 
oradan ıehrin bütün ıüzel. 
liklerini görmUş, Kadilekale
sinin imarı, ağaçlandırılması, İsmet İnönü 

İstanbulda 
· orada yapılacak gazino ve 

saire hakkında belediye rei· 
sinin verdiği izahatı dinle· 
miş, takdirlerini bildirmiştir. 

Burada hareketle karşıya· 
kada Alaybeyinde lımir li· 
man işletme müdürlüğü tara· 
fından vücude getirilen bü
yük teraneye giden Vekil, 

- Sonu 4üncüde -

lstanbul 15 ( Hususi ) -
Baıvekilimiz B. Celil Bayar, 
( Anadolu ajansın na beya· 
natta bulunmuş ve sigorta 
şirketlerinin, ana ser•ayel•· 
rinden bahisle, bu Hrmaye
lerin, memleket haricinde 
kullanılmakta olduğu ve ),a
radaki şubelerin de halkıa 
zararına sebebiyet verdikle
rini söylemiştir. 

Başvekilimiz, eski •İiorta 
şirketlerinin murakabesi hak· 
kındaki kanunun yakındı 
tadil edileceğini ve bu ha· 
sustaki layihanın, Blly&k 
Millet Meclisinin önümüıdeki 
içtimaına kadar hazırlanarak 
müzakereye konacağını ill•• 
eylemiştir. 

S!!llj ... -----

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~----------~~···· 
Bavram Cilvelerinden 

Bir okoyucumuz: yazıyor: 
11 Bayramın ikinci günü altı yaşlarında bulunan çocuiuma 

gezdirmek üzere Bayramyerine götürdüm. Havanın boıuk-
İstanbul, 15 (Hususi)~-Is· luğuna raiaıeo yavrucaklar orada kaynaşıyorlardı. Kimisi 

mel lnönü bugün Ankaradan salıncei'a ve kimisi otebüıe ve arabaya binerek eğleniyor-
şehrimize gelmiştir. lar. Bu arada çeşitli satıcılar da çocukları kendilerine çek-

---.ııı111ıır- • mek için mallarını medhediyorlar. Bir köşede camekiaın 
İki gazete içine aldatıcı birkaç saat, fotograf makineı.i ve saire gibi 

çocukların hoşuna gidecek eşya koyan bir madrabaz da 

(1:apafı)dı olanca sesiyle bağırıyor: 
- Koşun, gelin çocuklar, yüz paraya, beş kuruıa biyük 

Istanbul 16 ( Hususi ) - hediyeler alın, sabahtanberi top attık, sermayeyi kediye 
Yanlaş haber neşrettiklerin· yüklettik, bir çok çocuklar zengin oldu, saatlar fotoğraf 
den dolayi Istanbulda Haber makineleri, mecmualar aldılar, verdikleri yüz para, beı ku· 
Adanadı yeni Adana gaze- ruş mukabili yüzlerce kuruş kazandılar. Başı kalabalık olan 
teleri iiçer gün müddetle ka· bu gevezenin ve tefecinin yanına ben de sokuldum, adamın 
patılmıştır. arkasından bakıyordum, yavrunun biri bet kuruşa bastı, = 1111 m 1111111 ıı ııı 111 ııı 1111111111111111 ııı ıı 111 ııı 

§= Adlı• ''e §__ bir kağıt çekti, hemen tefeci kağıdı çocuğun elinden çekti, 
.1 açtı, okudu. Kağıtta bir takım mecmua yazılı olduiu halde 

- Ceridesi - hemen kağıdı avucunun arasıoda buruşturdu, partaladı, ye· 
- E re attı, sonra: 
~Hakkındaki yazımızı~ · - Al bakalım sana sinema kordelisı çıktı. 
§ yarınki nüshanıızda § Dedi biraz kordel~ kesib çocuğ .. un eli~e tutu.ıtur~~· Ben 
E k : mildahale ettim, herıf camakanı yuklendı, alemıo ıııae ne 

o uyunuz = k ? d' t : arışıyorsun ,, ıye savuş u. 
~ Adliye bakanhğının her E Böyle dolandırıcılara meydan verilmemesini ve çocukları· 
E ay yeni bir tekamül ham- E mızın küçük yaştan kumara alıştırılmamasını benim ıibi 
§ lesi ile daima güzel, daima ~ bütün babalarda ister, lütfen birkaç satırla zabıtamızın dik· 
§ daha dolgun ve olgun çı· g kat nazarını çekmenizi rica ederim. ,, 
E kardığı bu çok faydalı ~ Bu hal cidden dikkate şayan ... 

1 :::.~~i ~~~:,~:· s!~~.'~~; ~ HALKIN SESl HAKKIN SESiDiR 
E okuyunuz. ~ 
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Dünganın fn ügük Harb Dahi~ İ Doktorun Nasihatleri f por Anketimiz Kurban 
r T.ı·murlenk ~ Dolama ve tedavisi M·ıı" k.. DO 1 d .. h • 

1 
J ~ ~ Şunun bunun iyilik mak· 1 1 ume maç arın a angı 

---------------T-u-·r-k-ek-ul~ sadife fenalığı mucib ilaçlar takım ~ampivon olacak? 
Tarihi Tefrika Yaz an: H. 1., '"'· tavsiye ettikleri hastalıklar· ~ 

1 •&t;1EZ 126 - ~ıe2~ - dan biri de budur. Dolama· - 11 -

' Y ı)dırım b ızdıra en- nın en güzel tedavisi hasta Üçoklu l\1azhar şampiyonluk - Güneşle Beşik-
3C uzvu iki .üç saatte bir ılık d d D' 

d• • ••ıd· • • • taşın arasın a ır. ıyor ,• "Dl O 1 ıstıvo . ebegömeci suyu ile banyo 
kı 'il etmek, ıhk nişasta lapası Üçok takımının elemanla· / sa bu takım geçen seneki 

ma gv m VOk rından olan Mazharla Alsan- acıyı onutturur zannındayım. 
ecı• vurmaktır. Bunları koymaz-

cak kraathanesinde görüş· Fakat gene şampiyonluk 
c• Hepsi derhal yerlerine 
l~oturdular ve gözlerini Timu· 
ı:"1rin çehresine diktiler. Timur· 
r•~enk ağır 1 ağır ve vakur bir 
•

111ifade ile sözüne devam et· 
.z'ti:) 

on an a a uyu ır ceza tüm. Takımında her zaman yoktur. 
1 

d d h b .. "'k b" dan evvel dolnmanın sathını 

tertip edeceğim, eğer izin finikeli zeytin yağile tıla et· iyi bir muvaffakıyet göste- - Geçen seneye nazaran 
vermezsen senin mutlu ba- melidir. Dolama çıkan yerin ren bu sporcumuza·. lzmir futbolunda ne gibi fark 
şın üzerıne yemin ediyorum etrafında nasıl olan kızıllı· _ Milli küme maçlarında vardır? · 
ki bu h karetten kendimi ğın vüsat ve şiddeti azalıp hangi takım şampiyonluau 
öldüreceğim. yerine beyazlık kaim olunca, alacc.ık diye sordum. 

• - Ben hiç bir fark gör -
miyorum. Eski tas eski ha· 11 - Sizler gençsiniz, hisle-

ti rinizin esirisiniz. Kanınız oy· 
~ e nızar. Fak at asıl ben şimdi· 
'nye kadar böyle çirkin bir 
f ıöz işitmiyen ve hakarete 
2 uğramıyan bu babanız bakı
T nız karşınızda sakin ve hiç 
' bir şey olmamış gibi duru
a yorum. Çünki nefsime, irade
c • me, hissime hükmüm geçi
t • yor. Şimdiye kadar her işte 

Timurlenk iki elile torunu- ucu ziyade sivri bir makas Mazhar gülerek cevab 
b '- k ld d mam aynidir. Çünkü hiç ça· 

nun aşını tutaraH> a ır ı ile deriyi haçvari yarıp ya· verdi: lışma olmamışbr. Eğer hali-
ve şu sözleri hazin bir ta- vaş yavaş basarak bütün - Bence şanıpiyonlu'I{ Gü-

kazırdaki kadrolar çal .şma· 
vurla söyledi: cerahatı çıkarmalı, bundan neşle Beşiktaş arasındadır. 

E larına devam edecek olur· 
- vet yavrum, soyumuz sonra bir çeyrek saat kadar Çünki bu takımlar halen en 

neciptir, peki hatırmız için cerahatın akmasını tamamen kuvvetli elemanlara malik 
yapacağın cezayı kabul edi- kesecek surette hasta par· olmakla beraber son yapılan 
yerum. mağı finikeli su ile yıkama· lilderde de eyi neticeler al· 

Hepsi ayağa kalktılar, Ti· mışlardır. 
murun dizini öptüler, verilen lıdır. Banyodan sonra par· - hmirdcn eyi bir netice 
emir üzerine çadırı terketti· mağı vazelinborike ile tala beklenemez mi ? .. . , 

larsa önümüzdeld seneye, 
Izmirin hiç bir zaman gör· 

me:dği fevkalade bir muvaf· 
fakiyet alacakları şuphesiz

dir. Fakat çalişmak şartile 
hele yeni gelen antronerden 
lzmir futbolcularının istifade l acele etseydim, düşünmeden 

c ve önceden hesap etmeden 
1 böyle iılere atılsaydım, so-

ler. Timur uzun bir nefes olunmuş bir tülbendle dört - Bekliyeceğimiz netice 
aldı, sedire uzandı, düşün- köşe olarak katlayıp üzerini gt.çen senenin ayni olacak· göreceklerini ümid ede-
meğe başladı. Kendi ken· bir küçük sargı ile az sıkı tu. Yalnız Üçok nisbeten rim. 

num bu Murad oğlunun ha· dine: sarmalıdır. Bir fincan suya kuvvetlidir. Eğer çalışırlar- MUSTAFA ÖZSÜER 
1 line dönerdi. - Ben, dedi ne kadar bir kaç damla fenol damlah- •• 

bir küs- safıyane ve temiz düşünü· lınca finikeli su yapılır. Fe- Sela""m • • • O bir çılgın ve 
• tahdır. yorsam, Yıldırım aksini ileri noi maden kömürü ve kat-

Hepsi birden bağırdılar sürüyor. Evd anlıyorum o ran kokusu veren bir ma-
ve şu sözleri söylediler: beni kızdırarak kendini öl· yidir. Yaraları ve kirli şey· 

- Evet ulu hakanımız,de- dürtmemi istiyor amma yağ- leri temizlemek için nihayet 
ı lidir. Küstahdır. ma yok. yüzde beşe kadar kullanılır. 

- O halde deliye uymak Timurlenk sustu, bir müd- Fazla mıktarda fenolu havi 
akıl kirı mıdır, b 0 onu ya- det daldı. G(ne Moğol kı· su kullanmak fenalığı mu-
ıatacağım söz verdim Soıırn zını düşünmeğe başladı, aca- cib olur. 
o, benim elimde aciz bir ba Tevekkülü nasıldı? elini Yarayı deşmek için acele 
mevkide bulun~n esirdir.Onu çırph içeriye giren nöbetçi etmemelidir. Zira tamamile 
parçalatmak ve bin bir çe- zabitine şu emri verdi: olmadan sıkılırsa hastalık 
ıid azabla öldiirmek elimde- ( Arkası var) artar. --··---

Günün muhtelif saatlerin-
de selamlaşırken şunları 

söyler veya işitiriz: 

- Merhaba. 
- Sabah şerifler hayırlar 

olsun. 
- Akşamınız hayır olsun. 
- Selamün aleyküm. 
- Ve aleyküm selam. 
- Günay. 
- Günaydın. 

anarşısı 
ve bu züppenin . züppesi se
lama, herhalde sinirlenirsiniz 
değil ~i? 

Bu gibileri bir tarafa bı
rakarak büyük ekseriyetin 
selamlaşmasındaki anarşiye 
gelelim. Dün arapça, bugün 

Efsaneler tarihi kurbanı 
kıdemini cemiyet hayatının 
tekevvün ettiği günlere ka • 
dar çıkarıyor. ilk aşk, ilk 
kurban ve ilk cinayet, o ta• 
rihe göre, birbirine bağlı· 
dır. ~Çünki kabil kendisile 

ikiz olarak doğan kıı kar· 
deşine gönül vererek beşer 
hayatında ilk aşkı belirtmiş· 

ti. Fakat o devirde muteber 
tutulan ilahi kanunlar bu 
aşkı memnu kılıyordu ve Ka· 
bil, sevgilisile evlenemezdi. 
Cemiyet hayatının temellerini 

kurmakla meşgul olan Adem 
gene Tevratta okuyoruz, bu 
imkansızlığı aşık oğluna an· 
lattı: 

- Sen, dedi, küçük kar· 
deşin Habine doğan kızı 
alacaksın. O da senin ana 
karnındaki eşinle evlenecel 

Aşk buhtanları içinde çır
pınıp duran kabil bu emre 
boyun eğmedi, sevgilisile 
birleşmekte israr etti. Adem
de davayı Allahın takdirine 
bıraktı, Habil'e Kabil'e birer 
kurban kesmelerini söyf edi. 
iki kardeş hemen kurbanla· 
rını hazırlamışlardı, Allahtan 
telakki edecekleri hükmü 
bekliyorlardı. Gökten bir 
ateş indi, Habil'in kurbanını 
y ktı. Bu, hakkın Hibil'de 
olduğunu bildiren semavi 
bir işaretti ve Kabil'i eme· 
linde, aşkında hüsrana uğ'ra· 
hyordu. Fakat o, gene aşkı
nın ibramile Tarıy da isyan 
etmekten çekinmedi, Hibil'i 
öldürdü ve sevdiği kızı aldı. 

İşte ilk aşk, ilk kurban ve 
ilk cinayet!... 

1 
1 
1 

dir. Fakat ben bunu yopan-

yacağım, tarihe cirkin bir Atatürk Üskübte Uyuz 
nam bırakmıyacağım. Şimdi- Büstleri depozileri olan 

ye kadar gösterdiğim şid- UÇAK GiŞESiNDEN her Hasta) g""' ı 

- Tünaydın. 
- sağ olun. 
- Bonjur. 

f ransızca , yarın Almanca 
veya lngilizce selamlaşmak· 
tan vazge~erek Türkçe se
lamlaşmak zamanı gelmiştir. 
Fakat en münasibi hangisi
dir? "Merhaba,, mı, "Günay-
dın, tünaydın,, mı; yoksa 
askerlerin söyledikleri "sağ 
ol,, mı? Herkes, kendi bildi
ğini söylemekte devam edip 
giderse işin içinden çıkılmaz. 

Kurban, beşeri hayatın 

gizli ve şuurlu bir kudret 
elinde kalmış cılız bir oyun· 
caktan başka birşey olma· 
dığına iman edenlerin o 

1 
l 
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j 
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detlerin bir sebebi vardı,ben 
ilemi ıslah için tanrı tara- boydaki büst heykelleri top- Üsküb - Burada bir ay· 
fından memur edildim. tan ve perakende ucuz fiatla dan beri uyuz hastalığı baş Bunların A imanca ve İn· 

tedarik edilebilir. ·· · · B' J b l d · · Hissiyatla iş görenler so- gostermışht. ır sa ğıu n ini gilizcelerini e işitirsınız. 
nunda aldanırlar. Muradoğlu J\ORES : ~lezarhk- alan bu hastalığa tutulmıyan Rumca, ermenice veya ya-
bununla beni ikinci defa ola- başı Vakıflar hanı U- yok gibidir. Sıhhiye dairesi hudicelerini bir tarafa bıra· 
rah başhyor. çak gişesi. bu müzmin hastaliğa karşı kıyorum, memleketi bazı yer· 

- Bonsuar. 
lla ... fıa ... 

Türk Dil kurumu, selim
Jaşmamızı tanzim ve söyle
necek sözleri tesbit etse, 
memleket halkını selam anar· 
şi• inden kurtarmış olur. ----........ __ _ Bir general sabredemiye- şiddetli tedbirler alınmıştır. )erinde belki arapcası da 

rek bağırdı : Ç k ld --oo-- duyulur. Bir Fransız ga-
- Biz de ODU haşlıyalım, aEsykı" aSu""leymna~, bougu""nkuu- 1 y 1 ana Ta nan Her memlekette, selamlaş· 

kemiklerini parçalıyalım. .. ma için herkes tarafından zetesi fer yadı 
- Hayır oğul. Bu insan- İzmir lokantacısı Çaylak lo- ı insanlar kullanılagelen birkaç tabir 

lık değildir. Biz gene ona kantasıoı geceleri de açarak M b" . 
1 

vardır. Onun haricinde ec· basıyor ! 
. "likt d d l" h . b ·ı anzarası ız ınsen ara. en nebi sözlerle selamlaşan yok-ıyı e evam e e ım ve su- er nevı meşru atı mezesı.e w k 1 h 1 d Paris (Radyo) - Fransız 

b f d b w 1 ·ı k .. k sogu ge en ayvan ar an tur. Varsa bile bunlar, kendi k l d k 1 çunu u se er e agış ıya- ven me uzere oymuştur. b" . d 1 d H lb k" Af ıyı arın a te rar görü eu 
1 K T b d m e yı an ır. a u 1 • milli kültürlerine pek bağlı · t ·11 d b b d ım. urumun arış şara ı a . ._ t 

1 
d N'. .

1 
sersen orpı er en a se en 

M. M h d 1 k '- d dd rı ua or a arın a, IJerya ı e olmıyan. parmakla gösterile· b" P . t . " "il 1 ırza e me su tan te - yemeıı; arasın a mevcu ur. A 1 d 1 ·ı·b d ır arıs gaze esı mı ete-
rar dedesinin ayaklarıne ka · ÇAYLAK r.go a 8 yı anıar, 1 a e- cek kadar mahdud züppeler· rin istirahatlerini bozan, se-
pandı. + H•••••~••••••••••• .. •••• recesinde değil, tamamen dir. Hele büyük milletlerin yahatlerin emniyetini kaldı· 

- Hayır yü~sek ruhlu de - f O OK J O R :: birer ilah gibi takdis. edilir- efradı arasında, kendi ana ran, sulh zamanında insanları 
dem, siz büyüklüğünüz ic bı ler. Bu yılanlar zehirsiz cins- dilinden başka dille selam- harp korkusu ve tehlikesi 

b w ı b"l" · · F k ı S ı•ı S d : ten ve gayet büyüktürler. hışacak adam tasavvur etmi- içinde yaşatan bu şimarık· 
onu agış ıya 1 ırsınız. a at •• a 1 1 ona •• 1 ki 
b. w 11 t ı Halli yerli halktan birine yoruz. 1 ara nihayet vermek la-
ız ogu arın ve orun arın •. Cild, Saç ve zührevi has· .• zımdır,, demekte ve tahtel-

b w l w d' bu yılanlardan biri dokuna· Bizde ise, selamlaşma, yer 
onu agış amıyacagız, ışe •. talıklar mütehassısı •. bahirlerin zararları telafi 
d . k k kt" cak olursa, o adam büyük yer, sınıf sınıf, nesil, nesil 
ış, ısasa ısas g ere ır. ! i kinci Beyler solrnk No 81 .• edilmeden bu serbest ve 

B · dd t b l .., bir iftihar duyar. Halta bu degw işiyor. Ecnebi mekteble-
enı re e mc, uyru er •. Her gün ögw )eden sonra .• serseri ( min ) lerin sebep 

Hı..1·· · w · f k t yı lanlardan birile karşılaşsa: rinde okuyan, ecnebi dili 
onu o rıurmıyecegım, a • ••• ••••••••• M•••••••••• olabilecekfori yeni facıalar 

kudreti hoşnud etmek (için 
başvurdukları muhtelif yol· 
fardan birini ifape eder. Fer 
di veya umumi felaketleri, 
musibetleri kendi gücile, 
kendi kuvvetile gideremiyen 
insanlar, ebedi varhjın mer· 
hametini tahrik etmek gay· 
gusile kurban kesmeği iti
yad edinmişlerdir. Tarihin 

her safhasında ve her sahi
fesinde bu iti yad vardır ve 
faniliğin aczile ebediyetin 

kudreti karşı karşıya kaldık· 
ca ayni itiyadın devam et· 
mesi hemen hemen zaruridir. 

Fakat insanlığın şuuru te· 
kamül ettikçe kurban an'a· 
nesine başka manalar karış· 
mış ve dini hükümlerde de 
bu manalar yer almtştır. Bu· 
gün Tanrıya arzolunan kur· 
banlarda yoa:sulları doyurmalt 
gibi bir emelde mündemicdir. 

"Sen benim babam, anamsın,, öğrent:n çocuklarınım, oku-
•***~f<*~~(!i!t~:~,~ ı karşısmda lakayt kalmanm,, Tarihi bir kıymet taşıya ~ :oa. diye muhabbet gösterirler. dukları ve bildikleri dilde .... :'" Elh a tt dogw ru olmiyacagw 1 ilave et-

1 
kurbanın edebiyattaki yer 

.Ao tv Bu yılanlardan birini kaza selamlaşıyorlar. a )t eseri olarak dahi birisi öl- - Baybay ! mektedir. - Sonu 3 üncüde -
» dürecek olsa, o adam diri, Diye Amerikanvari selam- ESE~E~E~St!lUt!lr!lS~ttl:ll~ 

tt idaresinde Milli Kütüphane sineması •• diri yakılır. laş :rn gençlere, tesadüf eder ~ TA yy ARE sineması TE~~~f N . 

;ı BUGÜN iki muazzam film birden ••--ai-5m--11i1-1Bpg:ı!HIE'!lm:;m:D11E1 ~:.l Bayram hediyesi olarak fen değil bir huika san'at 

,. .. ASRI SİNEMADA ~2~~4~ ~takdim ediyor. ,. 1 - Uç Abbab Çavuşlar ~ Sinema~ın yeni keşfettiği 14 yaşında şen ve şakrak 
fC TÜRKÇE SÖZLÜ 10 Şubat 938 Perşemden itibaren iki film birden S artist DEAMNA DURBIN tarafından emsalsiz bir su· = GROUCHO . CHIOO - HARU ve Maureen 1 D • K 1 m rette temsil edilen 

! 2 - Istanbul Senfonisi - enız JOHNo~~~!!Rarı · ~ 3 MODERN 
4C TÜRKÇE SÖZLÜ t!J Bir çocuğun ana ve babaya karşı vazifeleri aile ara· 
~ Istanbulun tarihi ve bedii güzelliklerini gösteren film 2 • J AN DA U E sında sevgi ve muhattli tarziye amil olan çocuğun kıy· 

iZ 

4( İlaveten: MISIR KRALI F ARUK'un düğün merasimi Fıransız Tarihinin en Büyük yaprağı ~ metini gösterir büyük aşk ve heyecan filmi. 

-------~--A_Y __ R_IC __ A_: __ ~F~o~k~p~s~D~u~··n~·~a:.....:..H~a~v~a~d~is~l~e~ri~ __ t!JLa... ____ ~_ı~~teıı...:.~1.ıJLl~~.llJ~ta.L.. ______ -IJ~rt~~LEa.lıma;A~y~rı~ca~P~a~ra~m~o;n~t~J~o~rnmaglm·armeünk2ı5i 8İMmiİMki flltilratll 



t Halkn(S.al) 

1 arihten 
Bir 

Yaprak 

Marquise de 
kızı idi 

Pompadour kimin 
neler yaptı? .. ve 

Bir kasab kızı idi. Anası kızı kısa bir zaman içinde ve kasab kızı önünde açılan 
Çılgın bir ihtirasla gözünü bir salon kadını oluvermişti. imkandan bol bol istifade 
Yükseklere diken ve kızını Güzel konuşuyordu, edebi- ederek düşeşlu, markizler 
Yıldız yapmak istiyen bir yattan kuvvetle bahıedebi- koolc~I .!r a rasında dolaşıp 
kadın olmasaydı Parisin kuy· liyordu, jestler alarak söy- i ururlar. 
hı bir köşesinde dünyaya levler veriyordu, şarkı oku- L'ikio g özü gene yüksekte, 
Rtlaıiş olan Antuvanet belki yordu, dans ediyordu, resim kraliçeler seviye inde idi. O 
bir kasıb karısı olurdu, öm· yapıyordu, piyano çalıyordu. hedeften başka hiç bir şey 
tünü kan ve koku içinde Hele şarkı söyleyişi pek par· yüıeğini çeknıiyordu, ay:;ğa 
geçirirdi. )aktı. Sesindeki ahenk, eda- attılan gönülleri giilerek çiğ· 
Anası, ruhunu kavuran ib- sındaki incelikle karışınca nem~kten çeiniyo du 

tirası yüzünden kızına parlak droliyenlcri çileden çıkarı- Voelerler, Monteskiyolar 
bir hayat yolu açtı ve bu yordu. ve o ayarda yüksek kıymet 
8Uretle de bir kasab kızın· Gene hocalarının kılavuz- ve şöhret sahibi edibler, şa-
dan kırk milyon Fransızı luğu ile olacak, bu kazab irler, filozoflar, kasap dük-
Yıllarca kendi adına boyun kızı kibar salonl.un da girib kaoındao asalet şatosuna 
'i'diren bir Markiz dö Pom- çıklyşrdu. Güzelliği ve ter· geçen geıı ç kadına aşk sua· 
hdur çıktı. biyesindeki yükseklik diller- maktan geri geri kalmamış· 
İnanılmaz gibi görüoür am- de dolaşır olmuştu. Fakat lardı. Fakat o, her birinden 

ltıa gerçektir: Kasaba kızı fakının dediği bir türlü çık· birer suretle istifade edegel-
Antuvanete günlerin yüceli- mıyordu, onun Kraliçeler se- diği bu büyük . adamların 
lrinı· mu·· "d J' b' f ı d uzattıkları kalbi, eline almıya • J e ıyen ır a cı ır. viyesine yökseleceğini gös· 
Anası b"t" 'ht' J • • tenezzül etmiyordu, kocasına 

J u un ı ıru arı ıçın teren bir belge belirmiyordu. 
biizel b' 'h t k'I d yalnız krala severek ihanet • ır mı ver eı ı e eo, Gene babasının evindeydi ve 
birı' 'k k ' k k" "kk edebilecegv ini apaçık söylü-cı ızını pe uçu en gene bir kasab kızı olarak 
o fal t" .. t" t I'h' yordu. Ne deha, ne şeref, cıya go urmuş u, a ı ıo tanılıyordu. 
~nt t J ki kt ne para. İlli bir taclı baş uvane e ne er sa ama a Bir iki yıl böyle geçti, 
Olduğunu sormuştu. istiyordu ve o başın önünde 

küçüktenberi evinde "kraliçe,, namussuz olmak hırsile çır· 
Falcı, " kızınız kra:içe ol· diye çagv mlmagv a alışan An· 

Ilı k f k k ı· 1 pınıyordu. ıyaca ' a at ra ıçe er se· tuvanet sıkılmagv a bacladı. 
\1' • k -ı Tesadüf, biraz sonra, ka ıyesıne yü selecek ,, dedi. Anasının telkinleri onun da 

Y J'k d ı· k d sap kızının yardımına yetiş· üce ı e ısi a nı; bu yüreğinde durmadan yanan 
a·· L k b d ti. Karısından soğumuş, asil 
oıe uüyü ir eğer verdi, bir ihtiras ateşi yaratmıştı. k metreslerinin israfından da •zını kraliçeliğe yakışır su· Yükselmek ve çok yük-

t tt b' k bıkmış olan On Beşincı Liii, 
t e ter ıye etmeğe oyul· selmek istiyordu. iyi dersler 

d A k k b d hem güzellikte üstün, hem u. rh asa ın evin e almış olmasına ragv men ah· 
A makul yasamağa kabiliyetli 
"'lltuvanet yoktu. "Küçük lak ile hiçbir alakası yoktu. 
t yeni bir metres istediğini ya-
l(raliçr,, vardı. Çılgın ana, Emehre ermek için bütün 

nındakilere sezdirince kendi· 
tüzel yavrusunu hep ( krali· ahlak mefhumlarını bir ço- sine Madam D'Etiollein adı 
Çem) diye anıp çağırıyordu. rab atar gibi içinden çıka-

fısıldandı ve ertesi güo ge-
F alcının sözünü gerçeğe rıp fırlatmağa hazırdı. Fakat nç kadın, iizlice kralın ya-

Çtkarmak istiyen ananın kı· bu işi herhangi bir aşk uğ- nına ğötürüldü, 
kızına verdiği terbiye cidden runda değil, kraliçeler sevi- İ-şte Fransa Krralhğının yı· 
büyüktü. O devrin en ünlü yesine çıkmak için yapmayı kıcıları arasında adı büyük 
bilgenlerini hoca olarak tut· düşünüyordu. bir yer tutan Markiz dö 
llıuştu, kocasının bütün ka- N hayet önüne zengin, asil, Pompadurun tarihe doğuşu 
~ancına ve belki sermayesini şato sahibi bir adam çıktı: bu suretla vukua geldi. On 
tehlikeye koyup kızını oku· Mösyö D'eliello!. Kasab kızı Beşinci Liii hakevleri mah· 
tturuyorda. Volter, Dalam· yüreğini ve asılzadeler kü- keme hükmile kocasından 
ber, Didero, bu hocalar tüğünde yer almış adını ken- ayırdığı kadına ,,Marki'Z,, ün-
içiodedir. Kasap karısının dine sunan bu zengin ve asil vanını verdikten sonra onu 
"erdiği para mı, yoksa kasap erkeği kabul etmekte tered· Versay sarayına yerleştirdi. 
kızının yüzünde pırıldıyan düd etmedi, onunla evlendi. Uzun yıllar sakalını metre:· 
Riizellik ışığı mı, o adamları Art:k onun da adının üstüne ainin elınde bu aktı. Falcının 
boca yapıyordu ? . . Burası bir "dö,, ilişmiş bulunuyor- dediği gerçekleş.nişti; kasap 
bilinemezse de Antuvanetin du. Bu iki harf, b ibar ale· kızı kraliçeler seviyesine ve 

hnı ve Fraesayı avucu içinde 
tutuyordu. 

Fransa, bu kasap kızını 
memnun etmek için milyon· 
lar verdi ve Jqral onua elin· 

den iradesini kurtarabilmek 
için ölümün araya girmesini 
bekledi. Tarih, Parisin ça

murlu sokaklarından birinde 
doğun V crsay sarayinın yal· 
dızlı bir köşesinde ölen Pom· 

paduru anarken, kadın gü· 
ze'liğiain mi 1 !llere tattırdığı 

acıların en büyüklerinden bi
rini sezmekten geri kalamaz. 

M. T. T. 
••••••••uııcıı•••••••• 

Kurban 
- Baştarafı 2 incide -

de büyüktür. Aşkın hudud
CJUZ fedakirhklardan ibaret 
olduğunu iman eden şarkın 
işık şairleri kendilerini kur
banlık koyuna benzetmekten 
geri kalmamışlar ve bu maz
nuna sık sık kalem dokun· 
durmuşlardır. Nişanlanmış 

kız1ara nişanlıları tarafından 
bayramlarda kurbanlık ko· 
yun gönderilmesinde de -et· 
raflı tahlil olunursa· fedakar· 
lığa hazır bir kalbin remzir.i 
bulmak mümkündür. 

*** 
Maksadım ne kurbanın ta

rihini telhiz etmek, ne de 
edebiyatını yapmaktır. Bu 
pek şümullü ve derin mev
zua ancak okuyucularıma 
tebriklerimi sunmak için te·I 
mas ediyorum. Hergününde 

yeni bir tera1<ki hamlesinin 
ve yeni bir tekamül eserinin 
zevldni duyageldiğimiz şu 

mes'ut devrin bayramları da 
umumi inşirah için tatlı bir 
tezabür vesilesi oluyor, Bu· 
gün hepimiz seviniyoruz. 

Çünkü hür ve bah+iyar bir 
hayat halesi içindeyiz. Sen 
de, ey aziz okuyucu, o hale
nin ışığına biirünerek kurban 
bayramını idrak ediyersun. 
Kutlu olsun! •. ~ok eyi bir tahsil gördüğüne mine girmeği mümkün kılan belki o seviyenin biraz daha 

~şku yoktu~ Genç kasa•p~~a.lt•m~•b•ir~a•n•ah•t•a•r~d•e•m•e•k•t•ir~~üs•t•ü•n•e•ç•ı•k•m•ı•~•ı.•F~ra•n•s•a~k•ra•-~~~~~~~~~M•.•T~.•T•.• 
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Hasan Basri Şenbiçe 
Şeriki Mehmed Gülayl 
Hazır ve ısmarlama elbise f abrikas 

Bay ve Bayanlar şık elbise diktir· 
mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meh
med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
Soı:ıski ve Alber Baroh kumaşların-
dan iki provalı kumaş VI! dikiş 22 
lira Asım Ri1a~1biraderlerinin Halka
pınar çulaki bir provalı takım 13 Jira 
Nezaket iki pı ovalı 15 lira İnkoç yün 
iş 21 lira iki provah Sayın müşteri-

lerimin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRESE DİKKAT: lzmir satış şubtsi Alipaşa cad 

raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. 

lııanç Şekerle 
Maiazası 

Mustafa Dev 
Altın Keyik, fantazi Kram 

Bon bon, Fundan ve meyve 
fabı ikası Ege bölgesi satış me 

Nefis lüks pisltüvüleri, çik 
lokum. Adres : lzmir şekerciler 
No. 4' 

~~~~,...':""a!'!".~..-,.....~ıcm•••••• .. •.o•• .. ••~ 1 KORDON, YUKSEL ve 1 : Hükümet~Karşısı 
~~ KABADAYJ ~ : TERZİ 
~ işte bütün Izmirin kapıştığı [~ f Mehmed 
M nefis Rakılar bunlardır 00 • 
~~~ ~~ - .................. . 

Gülervüz Baharat DePo 

FADIL 9 EYLOL 
Horoz marka kumaş beyaları reldi 

Pamuk, artifisyel ipek, yün, ipek kumaı ve elbistleri 

Yalova ıhlamuru, Karadeniz salebi, Bombay kınası, 
sakızı, diş macunları ve fırçaları, Kakao, N estle silt 

2azoz ve meyve özü, Hasan ödü unu, şık bayan, lst 
Pertev kremleri, podralar, çocuk podraları, sodalar, 

traş bıçaklara sabunları ve fırçası, Seylan,ICava, Ak 
Altınbaş, 1, 2, 3 numaralı harman çayları, sanayi ve z 
kullanılan bil'umum kimyevi maddeler, saç beyalan 
boyaları, Kaol, Vim, Parafin, Go:nalaka, V. S. 
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€ilt ve Tenasül hastalıkları ve 

1 elektrik tedavisi 
lıanir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 T 3 .. ----~lilRlll!"---=.E-IBIİM .... ıiıl 

ps~>+ Dr. FAHRİ I~IK>t 
m lzmir Memleket2 Hastanesi Rootken Müteha111 
m RONTKEN VE 

~ Elektirik tedavileri yapı 
ti ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2 
et 
aaaEaamaaaamıa~a~aaaEmaa 

~öksürüğün 
Mezlenin, (Bronşitin biricik ilacı 

Her eczanede bulunur. Hem ucuz hem çok tesiri 

M. Deuo S. Ferid Eczacıbı 



Kızılay 
kongresi 

Kızılayın dün Halkevinde 
apacağı senelik kongresi 
lueriyet olmadığınd n 22 
ubat Salı günü saat 17 ye 
ırakılmışhr. Konğre yine 
alkevi salonunda olacaktır. 

Müzeyyenin 
Cesedi otopsi 
Edildi 

Bir kaç gün evvel zehir-
enerek ölen müzeyyenin ce· 

sedi dün müddeiumumi mu· 
avini bay Cevadın nezareti 
altında doktor Esat tarafın· 
dan otopsi yapılmıştır. 

Müzeyyenin cesedinden 
hazı parçalar alınmış ve h· 
tanbul tıbbi adli müessesesi· 

e gönderilmiştir. Bunun için 
hbbi adli müessesesinden 
gelecek rapor intizar edile
cektir. 

Tayinler 
Evvelce lzmir Mektupçu

luğunda bulunan bay Baha
eddin Koldaş ve eski Kuş-
adası kaymakamı Dilaverin 
mahalli idaresi şube müdür
lülderine, Bergama maliye 
tabıilit memuru Receb ile 
lımir tahsilat şube~i mt:mur
larından Hakkının e _yiş
lerine, lzmir tahsilat ,..ub si 
veznedarlarından Ahmed tch
ıilit şube memurluğuna tayin 
edilmiştir. Tahsil şube me
murlarından Kamil de vezne· 
dar olmuıtur. 

veni Jandarma 
onbaşıları 

Jandarma erleri arasında 
yapılan onbaşı imtıhanı bit· 
miştir. Birçok jandarma er
lerimiz yakında onbaşı ola· 
rak karakollara gönderile
cektir. Jandarma erlerini iyi 
bir ıurette yetiştirml!ğe mu
vaffak olan başta jandarma 
lçilçe komutanı önyüzbaşı 
Hüsnü Çetinalple talim kı· 
tası kumandanı Asteğmen 
Müfid Budakı takdir ederiz. 

Kısa Şehir 

Haberleri 
Kadastro Umum Müdürü 

Halid Ziya dün şehrimizden 

istanbula lzmir vapurile git· 
miştir. 

§ Verem Mücadele Cemi· 
yetinin yıllık kongresi önü· 
müzdeki Cuma günü cemi· 
yet binasında toplanacaktır. 

§ Su tarife komisyonu ge
lecek hafta toplanarak yeni 
tarifeyi tesbit edecektir. 
§ lkiçeşmelikte karanlık so
kağında bezlere sarılmiş iki 
günlük bir çocuk terkedilmiş
tir. Çocuk yuvasına gönde· 
rilmiştir. 
§ Vilayet Jandarma komu· 

tanı binbaşı B. Hulüsi Gür, 
teftiı için dün Tireye gitmiş· 
tir. 

Protesto 
Paris (Radyo) - Japon· 

yanın en büyük partilerinden 
biri olan Liberaller hüküme
tin miJli servetlere vuku bu
lan müdahalesini şiddetle 
protesto ettiler. 

( Halkın Sesi ) 

Ru ...... en kabine buhranı 
Paris (Radyo)- Romanyada hükümet buhrenı devam etmektedir. Patrik Miron muhale

fetin devamlı tenkidlerinden müteessir olarak krala istifasını vermiştir. Mumaileyh beyana· 
tında dedi ki: Kiliseni11 otoriter perestijinin zail olmaması için istif aya mecbur kaldığını 
beyan etmiştir. 

Paris - Soir gazetesinin Bükreş muhabiri gazetesine gönderdiği bir yazıda hükumet 
adamlarının iki fikre ayrıldıklarını bazılarının korporatif bir hükumetin teşkili lüzumundan 
ve bazıları da tamamile demokrat bir hükümet vücuda gelmesinden bahsetmektedirler. 
Halen hükumet buhranı halledilmiş değildir. Kuvvetli bir ihtimalle hükumet liberaller ta
rafından teşkil edilecektir. 

Tabut İçinde Bir Dadın Dirildi 
Adana 16 (Hususi)- Memleket hastahanesinde tedP.vi edilen 30 yaşlarında Fatma öldü 

zannile yatağından gusülhaneye kaldırıimış ve ryıkanarak defin için kaldırılacağı sırada 
Fatma kefeni yırtarak ayağa kalkmıştır. Bu vaziyeti gören hademe kadınlar korkmuşlarsa 
da bilahare doktorun muayenesi üzerine ölmediği anlaşıh111ş ve tedavi edilmek üzere tek
rar yatağına yatırılmıştır. 

Hatav Müftüsü A karava Gidivor 
Istanbul 16 (Hususi) - Hataydan gelen Iskenderun müftüsn, Hatay Türldeıinin tazim

lerini anetmek üzere yarın Ankaraya gidecektir. 

Bir tren f acıası oldu. İki öJij beş yaralı var 
Adana (Hususi) - Adana Mersin katarı mamureye giderken yolda bir amele drezinine 

çarpmış ve iki amele lokomotifin altında kalarak ölmüş ve beş amelede ağır surette ya· 
ralanmıştır. Katar yoluna beş sac.t tehirle devam etti tahkikata adliye vaziyet etmiştir. 

Mısır hu donda İtalyan harekatı 
Kahire 16 ( Radyo ) - M.sır Libya hududu istikametinde bir ltalyan alayının yaptığı 

harekat nazarı dikkati celb~tmiştir. Kıt'at hudutta yürüşlerine devam etmektedir. 
~~~~~~~~~--~~~~oo••oo~~--~~--~--------------

Kral Farukun :A1manva Avus 50 Kişi Dondu 
Türkive turva vı vut-
Sevahati mak istivor 

Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Arasın kardeş Mısıra 
seyahati evvelce kararlaştı
rılmıştı. Seyahatin Balkan 
konseyi içtimalarından sonra 
yapılması muhtemeldir. Rüş
tü Arasa Vekalet şube mü
dürlerinden bir heyet refakat 
edecektir. 

Tevfik Rüştü Aarasın bu 
ziyaretinde Türk • Mısır mu
ahedesi musaddak suretleri· 
nio teatisile Mısır Kralı Ma
jeste Farukun ilkbaharda ic
rası mutasavver Türkiye zi
yareti proğıamının hazırlan

ması ihtimal dahilindedir. 
Majeste Farukun mayıs 

veya haziran ayı zarfında 

me:nleketimizi ziyaretleri 
muhtemeldir. 

savın vekilimiz 
-Baştarafı birincide

tersanede epey kalmış, ica
bında büyük gemiler bile ta 
mir için yapılan tesisatı ıöz
den geçirmiştir. T enanede 
kendilerini karşılıyan liman 
işletme müdürü 8. Haşmet 
Dülge Vekile izahat ver
miştir. 

Liman işletme müdürlügü, 
öğle zamanı lzmirpalas salo
nunda Vekil şe refine 40 ki
şilik bir ziyafet vermiş, ziya· 
fette vali, müstahkem mevki 
komutanı, şehrimizdeki say· 
lavlar, belediye reisi ve banka 
müdürleri bulunmuşlardır. 

Vekil saat 15 de Manisaya 
hareket etmiş. Halhapınarda 
Şehidler abidesi önünde teşyi 
edilmiştir. 

Sayın Vekilimiz lzmirden 
ayrılmadan evvel lzmirpa· 
lasta gazetecileri kabul ede· 
rek iktisadi tetkikleri ve 
ve muhtelif mühim işler hak· 
kında beyanatta~ ~bulunmuş· 
tur. 

Manisa 16 (Hususi) -

- Baştarafı 1 incide -
yetten malumat vermiştir. 

ltalya başvekilinin cevabı 
suya sabuaa dol<uamıyan 

nevinden olmuştur. Yani 
Avusturya devlet adamına 
ne cesaret vermiş ve ne de 
ondan beklenilen tavsiyelerde 
bulunmamıştır. 

Taymis gazetesinin Viya
na muhabiri de gazetesine 
verdiği bir habere göre Al
manyanın en birinci şart, 

Surete National (milli emni· 
yet) vazifesini Hitler taraf
tarlığile tanınmış bir zata 
tevdii istenmiştir. Muhabir 
yazısında bunu kabul etmek 
Avusturyayı Almınyaya tes· 
lim etmekten başka bir şey 
değildir. Demektedir. 

' Havas Ajansının Viyana 
muhabiri de pazar günkü 
kabine içtimaında dahiliye 
nazırlığına Mösyö Kuatin, 
hariciye nazırlığına da mös
yö Viudot Smit'in tayin 
edildiğini bildirmekte ve 
emniyet teşkilatının başına 
da dahiliyeye merbut olmak 
şartile merhum Dolfusun en 
yakın adamlarından Mösyö 
Skupleniıı memur edildiğini 
haber vermektedir. 

Bu tayinler vukubulmasını 
müteakib Avusturyadaki Na
zilerin reisi Capitaina Leo· 
pola Avusturyayı tcrkederek 
Almanya ya müteveccihen 
hareket etmiştir. Geçenlerde 
naziler tarafından yapılan 
kargaşalıklar esnasında tev
kif edilen nazi mühendis 
Tapss Avusturya toprakla
rını terketmek şartile tabii· 
ye!İ cihetine gidileceği ken· 
dine tebJiğ edilmiştir. 

.... ............. .......... .................... _ 
Şehrimizde tetkikatta bulu· 
nan lktisad Vekili Şakir Ke
sebir tetkikatlarını bitirerek 
Ankaı aya hareket etmiştir. 

Paris ( Radyo ) - Coodu 
cephesi istisna edilirse lspan· 
yanın hiç bir tarafında iki 
gündenberi kayde değer bir 
hadise olmamıştır. Soğuklar 
bütün şiddetile devam etmek
tedir. Asilerden 50 kişi don· 
muştur. 

Edenin Sözleri 
Paris (Radyo) - "B. Ede· 

nin sabır ve tahammül ile 
yenilemiyecek hiçbir zorluk 
yoktur,, mealindeki nutkunu 
tahlil eden Fransız matbuatı 
bu sözlerin altında pek bü· 
yük bir vekar ve ciddiyet 
gizli olduğunu ve büyük 
Biritanyanın, gösteriş yapma· 
dan ikmaline çalıştığı hazır· 
lıklarda bittikten sonra sesi· 
ni daha kuvvetli olarak işit
tireceğini,, yazmakta ve bu 
mealde neşriyatta bulun· 
maktadır. -·-
Kadınları bo
ğan adam 

Avrupa gazetelerinin (Bel
çikalı Vaydman) unvanını 
verdikleri kadın kasabı Bcu 
bazı kadınları ayaklarındaki 
ipek çorablarını boyunlarına 
dolamak ve müthiş ellerile 
sıkmak suretile boğduğu an· 
laşılmıştır. Bu kadın kasabı 
cani bu korkunç cinayetle
rini ekseriya neşeli vals ha
vaları çalınırken boğmaktan 

lzevk alıyormuş. 
••••••••ın n•••••••• 

Partide 
Toplanacak 

Bu akşam saat on sekizde 
Vılayet meclisi bütçe encü
meni umumi heyeti, diğer 
encümenler reisi ve mazbata 
muharrirlerioin iştirakile Par
tide Vali B. Fazh Güleç'in 
başkanlığında bir toplantı 

yapılacaktır. 

16 ŞUBAT 

BiR öGRETMENIN 
ÇEKTiKLERi 

~~~~~~~~~~-··~~~~~~~~~~-

- iNKILAB ROMANI -
Y •~an : SıRRI SANLI -Asım ismet KOltDr'e 
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- O bayan diyor ki: Ulusun sözlerinde hanj 
gi büyülü yaydan kopup geldiği belli olmıyar 
öyle gönül delici eklar vardır ki ... 

Ulus biraz düşündükten sıfat ve iJtifatlarile gönlün 
sonra ilave etti: alan Ufusa teşekkür etmeW 

- Eskiden iki sebebden ten kendini alamadı: 
ötürü bu teşebbüste bulun- - Baıkalarını çekiıtirir 
mağa cesaret edemiyordum. 1 ken bana öyle komplima 

Bu defa Çiçek mcrr. kla lar yapmak fırsatını eld 
sordu: ediyorsun ki sana nasıl t 

- Bu iki sebebin ne ol- şekkür edebileceğimi bilem' 
duğunu öğrenebilir miyim? yorum. 

- Biri, acaba, baban ıe· - İltifatın en büyüğü 
ni bu zengin tüccarın oğlu- bana yapan senıin .. 
na vermek için fazla ısrar - Nasıl, ne ıuretle? 
eder mi diye korkuyorum. - Değersiz ıöılerimin h 

- Şimdi korkmıyor mu- şuna gittiğini bana söyJ 
sun? mekle •• 

- Hayır. - Zaten senin, kadın ka 
- Neden? binin en zaif noktasını b 
- Bu adamın kim oldu- lan sözlerin, kadınlarca 

ğunu, nasıl bir karaktere sa· bilhassa bayan öğretmeni 
hib bulunduğunu öğrendik- ce pek malum ve meıb 
ten, gözümle gördükten son· imiş .. 
ra bu korkum pek çok azal· - Şimdiye kadar meıle 
mıştır. Şimdi babana "böyle daş1m bir bayana güzelli 
korkunç bir ifrite böyle se· hakkında bir söz söylediği 
vimli ve tatlı bir meleği na- bir kompliman yaptığımı h 
sıl verebilirsiniz? Diye ba- tırlamıyorum. Esasen onla 
ğırmak, kıyameti koparmak daima akrabalığın üstün1 
için kendimde bir bak bulu· bir arkadaşlıkla konuıma 
yorum. Esasen babasının adet edindim. 
parası ile bu kadar mağrur - Halbuki bana bu hal 
olaıı, hayat orta~ı yapmak katı, belki benim de ifti 
istediği güzel ve müstesna edebileceğim bu mu•affal 
bir genç kızı, daha ilk gö· yetini söyliyen gene bir 
rüşmede lahkir eden bir gen- yan öğretmendir. · 
cin babana da bu yaman - İnanılmıyacak şey! 
marifetlerini göstermekten bii inanılmayacak şey o 
kendini alamıyacağını sanı- bu garib iddiası ... 

- O bayan diyor ki: U 
sun sözlerinde hangi bftyf 
yaydan kopup geldiği b 
olmıyan öyle ıönül de 
oklar vardır ki ... 

yorum. 
Çiçek, söz söyler, Sedad 

Artandan bahsederken keo· 
disinin de gayet tabii olarak 
11sevimli ve tatlı melek, gü· 
zel ve müstesna ıenç kız,, (Arkası Yar) 

---- --------1!!::!3 ----------

Son Telgrafların Hulasası: 
····--------~ Habeşistan imparatoru N Egüs bazı yerlerden tehdid 

topları a1mıi ve ölümle tehdid edilmiştir. 
§ Ingiltere Dahiliye nezaretinin yaptığı tamimde h 

zamanında Londradaki ışıkların ıon harpte elduia 
yalnız tehlike işareti verildiği zaman değil daimi bir sur 
söndürülmesi lizımgeleceği bildirilmiştir. 

§Karadenizde karaya oturan Aksu vapuru kurtarılmıı 
lstanbula dönmüştür. 

§ Yemen Veliahtı Seyfislam önümüzdeki hafta lstanlJ 
gelecektir. V eliahd hükumetimizin misafiri olacak ve ) 
karayıda ziyaret edecektir. Veliahd Londradaki Esseks 
!indeki camide bayram namazında cemaata imamfık yap 
tar. Londra camiinde ilk defa olarak bir müslüman P 
tarafından imamlık yapıldığı görülmüştür. 

§ Kadiksi Roma seferini yapan büyük Italyan yolcu l 
yaresi on dört yolcu ile kaybolmüştur. 

§ Rusya, Amerika fabrikalarına verdiği siparişlerin be 
olan iki milyon altını Tilbers vapurile Amerikaya gönd 
miştir. 

§ Danimarka hükümeti memleketimizden 200 bin 
kıymetinde şarab ve ha'ı alacaktır. 

§ Japonlar tarafından tevkif edilen Fransız kosta va 
elan bırakılmamıştır. 

§ Gayri mübadilJer istihkaklarının tasfiyesi için bir k 
projesi hazırlanmaktadır. Bu kanun Hazirana kadar h 
lanacaktı. 

§ ltalya başvekili B. Mussolini Roka Dölakamanita~ 
malikanesine çekilmiştir. Muasolini, orada büyük Faşist 
tisinin müzakere edeceği mühim meseleleri · tesbit edece 

§ Suriye hükumeti, Ankarada bir konsolosluk açm 
karar vermiş ve bu hususta hükumetimizin muvafakı 

istemiştir. 
§ Kasabhk hayvanlar nakliye ücretleri , dünden itibı 

ucuzladı. 
Hükumet, bu hususta lizım gelenlere tebligat yap 

kat,i emirler verdi. 


