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•. Milli Kurum Komisyonunun şekeri ve kömürü ucuzlatmak 
ıçıa verdiği güzel kararları sevinç ve minnetle düşünürken 
kırşıyakalı bir okurumuzun aşağıya aynen geçirdiğimiz bir 
!bektubunu aldık. Mektub şudur: 

"Karşıyaka istasyonuna Cuma ve Cumartesi günleri kö· 
'lbür vagonları gelmiştir. Başında bir bay var, istiyene be· 
ter, onar, otuzar, ellişer ve yüzer kilo satıyor. Kiloıundan 
beı kuruş alıyor, bazı muhtekirler alışık olduklara için va
gonda halka ucuz kömür satan bu hayırı seven vatandaşın 
etrafını ıararak kömürü almak istiyorlar, halktan bazıları 
dıyanamıyatak söyleniyorlar, belediye memurları da bu işe 
kırışarak toptan alanları men'e ve halkın menfaatine çah· 
tıyorlar. Bunları gördükçe halk namına içimiz sevinçle do· 
luyor. Karşıyaka beled;ye memurlarının bu hareketini ve 

balkımııın menfaatine çalışanları can ve gönülden kutlula
rıı." 

Fransız Gazeteleri Dostluktan 
1 Bahsedivorlar 
1 ~ j rına nihayet vermesi muh· 

tem,ldir. 
Cenevre 31 ( Radyo ) -

~onseyin öğleden sonraki 
celsesinde İsveç delegesi B. 
Umd !D Hatay fot'habah me· 
selesinde münasip gördüğü 
teknik bal suretini konseye 
bildirmiştir. Gerek Türk ve 
gerek Fransız delegelernin 
kabulündeıı sonra konsey 
B. Umdenin raporunu kabul 
etmiştir. 

Büvük Şef 
Fabrikaları 

Açacak 

İstanbul 31 (Hususi) -
Atatürk Bursada Merinos ve 
Gemlikte sun'i ipek fabri
kalarını bizzat açacaklardır. 

LDI 
Hayat ucuz

luğu 
İstanbul, 31 (Hususi) - ik

tisat Vekili Bay Şakir Keıe· 
bir, gazetecile e verdiği be• 
yana ta: 

- Hayatı ucuzlatmak içia 
bir çok maddeler ilzeriade 
tetkikat yapılmaktadır. De· 
niz ve kara nakl:ye ücretle
rinde de tenzilat yapı'a~ak· 
tır. Deniz nakliyatı için ~·· 
niş b!r programımız vardır. 
Bu program mucibince ya· 

kında yeni vapurlar ısmarla· 
yacağız .. Demiştir. 

İstanbul, 31 (Hususi) - Si· 
mı rbaı k, beş !elti k pliaa 
ilaveten Erıcrumda dir iplik 
hamız, çimento, çelik ve bo· 
ru fabrikaları kuracaktır. Milli Kurumun kararlan, Karşı yakadan aldığımız şu kü. 

çük mektub bizi ne kadar sevindirmiş, ne kadar memnun 
ve müftehir etmiştir. Zenginlerden başk~ fakirlerin de sevi
nebileceği, orta ballilerinin de nefes alabileceği bu teşeb· 
biis ve barekdler karşısında insan memleketi namına ne 
kadar iftihar ve gurur duyuyor. 

GönlU isterdi ki her gün bir vatandaşın derd ve elemini 
bir feryad halinde yiikseltmekten ziyade vatandaşlarımızın 
tördiikleri ve görecekler kolaylıkları bir destan şeklinde 
terennüm etmek fırsatını bulabilelim. 

---··----
"uzveltin riva

setinde içtima 

Bunu haber alan Bursa 
halkı, sabırsızhkla Büyük 
Şefi beklemekte ve genit 
mıkyasta istikbal merasimi 
yapmaktadır. 

Panama 
Kanalı 

Vaıington 31 (Radyo) -
Amerika Deniz Bakuhjl, 
Panama kanalının bir u 
evel geaişletilmeıi içia tqeb
büsata giriımiı ve Panama• 
ya milbendislerdea mllrekkelt 
bir heyet g6ndermiıtir. 

Cenevre 31 ( Radyo ) 
Cenevreden hareketinden 

önce Fransa hariciye nazırı 
B. Delbos Tiirkiye hariciye 

Tahran posta
hanesinde 

yan,ın çıktı 78Bin Amele 

Bu memlekette ucuzluğu te:nin etmek istiyenler ıunu ha
tırlarından çıkarmasınlar ki bazı maddelerdeki mildbiş pa. 
bılıhk, orta hallileri de parasır, pulıuz fakirler gibi muıta· 
rib etmektedir. Bu, böyle olunca artık fakir düımüı v 1tan
daıların neler çektiklerini takdir edebilmek için, beş daki· 
ka batımızı cllcrİmİ•İD •r•o••• elar•l• .a;.1 ::. .. - .. ı. 1 • .at:.1•. --

Dırıı. 

SIRRI SANLI _______________ ___..w ________________________ __. 

vekili B. Tevfik Rilştil Arasla 
mühim bir mülakatta bulun
muııur. 

Mevzu lskenderun Sanca 
ğındaki intihabat meıelesinde 
takib edilecek hareket hattı 
battı hakkında F rausa ve 
Türkiye arasında basıl olan 
anlaşma idi. 

Tahran, 31 (Radyo) - Dün 

ya~gın çıl<m·,,: ıllf İaat de
vam etaJştir. Hasarat pek 
mühim değildir. 

Pariı 31 (Radyo) - Şi• 
Ieilôcfo-10-tnlı= ınıtLt• ama· 
mi grev ilin edib etmiyeceil 
yaran belli olacaktır. 

Dünyavı Alakadar Eden Maç 

Fransanın Milletler Cemi
yeti nezdinde daimi delegesi 
olan B. Paul Boncour Paris 
bük fımetini 28 ler komitesinde 
temsil edecektir. Loodra 1 (Radyo) - Ja· 

Dün Fransada çıkan bü- ponlaun Ç!nlilere yMptığı 

~ 
tün gazeteler Cenevrede haksız hareketle buaber 
Türk ve Fransız murahhas· Avrupa ve Amerika hükfı· 
)aranın b yanatında iki mem · metlerine meydan okuması 
leket arasındaki dostluk alakadar devletleri harekete 
bağlarına kıymet veren söz· g.:tirmişlir. Amerika reis:-
lerini tebarüz ettirmektedir- cumhuru bay Ruzvelt dün 

daki dünya bokı ıampiyon· ler.- gece kabineyi tophyarak mü· 
luğu maçı daha bu günden Cenevre 1 ( Radyo ) Ha- him bir içtimR yapmışlardır. 

ŞIMELING 

bütün Amerika gazetelerini tay seçimi ıitadüsünde bu Düo Şanghaya dört Ame· 
meşgul etmeğe başlamıştır. ıikan harp kruvazörü hare· 

ay sonunda Türkiyenin iste· ket etmiştir. 
Tekirtağlı Gi tt İ diği şekilde tadilat yapıla- ;111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

lstanbul 31 - Tllrkiye baş caktır. ~ Büyük Spor ~-
Vaıington ı (Radyo) - pehlivanı Tekirtağh Hüseyin Cenevre 1 (Radyo)-Uluı-

Hıziraada yapılacağı ıöyle· Lodraya bitmek üzere bugün lar sosyetesi konseyi bugün - Anketimiz ~ 
nen Liiiz iJefŞmeling arasın· Istanbuldan ayrılmıştır. toplandı konseyin içtimala- ~ Gazetemiz herşeyde ol· § 

~-I!!!!!!!!!!~T!""!"!!!!E~ıR~G~U .. L~IS~T!!!!"'"'"'ER~A~GL!P.!!!!A!!!!~!!!!!!!!'!!"!!!!'!!'!l!!!!!!~!!!!m!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!9!!!~~ ğ duğu gibi spor işlerilede E 
" ~ yakından alakadar olmağı E 

§ kendisine bir vazife edin· § 

K d S• t• 1 ı- miş olduğundan 13 Şubat- ~ 
8 ID 1)'8Se 1 • ... ta yapılacak olan milli kü- § 

Zarif, temiz, namuslu, evine bağla bir bayan kocasının çapkınhğından daima muzdaribti. § me maçları için sporcular § 
Bir gün kocasının cebinde ıöyle bir pusula buldu. " Bu akıam saat dokuzda Karşıyaka..... ~ arasında bir anket açmağa ~ 
ıokak 8 numarada" biç sezdirmeden bu pusulayı aldı. Ertesi gün kocası eve er· E karar vermiıtir. ~ 
ken geldi, ka1111nın çok sevdiği pastalardan bir iki tanesini de getirmiıti. Akşam Karşıya· : "Milli kiime maçlarında ::. 
kaya bir arkadaıına davetli olduğunu ve biraz geç geleceğini söyledi. Bayan pekali, yalnız § bagi takım fıampiyon o(a .. E 
on ikiden sonraya kalmamasını rica etti. Bay odasına çıktı, traş oldu, yeni kravat taktı, ~ cak ,, başhkh bu anketi· E 
Paıarbk elbiselerini giyerken karsı da yardım ediyordu. Nihayet süslendi, püslandi, sokak ~ miz için arkadaşımız mem • E 
kapısının arkasına gitti, kapının iç tarafındaki kilidinin zembereğini çevireceği sırada ce· § leketin tanınmış sporcu· § 
binde ıakladığı ve birçok aradıktan sonra bir tarafa düştüğünü zannettiği pusulayı orada ~ larle temas ederek bu E 
g&rllnce durdu. Usulca aldı, arkasına döniince karısının tebessüm ettiğini gördil. Fena hal· ~ husustaki fikirlerini alacak ~ 
de utandı, geriye d&adii, kar11ının bu sabrına karşı ondan, suçunun bağıtlanmasını ve bir E ve bu ankete verilen ce· E 
daha aile temelini yıkacak olan böyle çirkin hareketlerde bulanmıyacağına yemin etti. s vahları her giln sıra ile ~ 

Ey okuyucu, bayanın bu ıiyaaetiae : i aeıredeceiiz. ~ 
~ ilk cevap yannki nuı· ~ 

••tt--
Döyçland Kruvazörü ve iki 

f ld~nizaltı Lizbonda 

Lizbon 31 (Radyo)- .. Deatscbland,, Alman krauvz&rlllle 
iki tabte)bahirden milrekkep bir filotilla Lizbon limaaaaa 
gelmiştir. Filo kumandanı reisicümhur tarafından kabul eclll• 
miştir. Gazetecilere reisicümhur General Karmona ile bat
vekil Salazar hakkında hayranhğıni bildirmiıtir. -------· 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
--------------~·· .. 
Belediveden bir rica 

Karşıyakalı bir zat yazıyor: 
"Dünkü nushanızda .. Halkın Sesi· Hakkın Seai " k'"" 

nizde Örnek köyüne ait yazıyı okuduk bizim de bir rica 
var, bunu da bu köşeye derç buyurursanız aevineceiiı. 

Bir kaç sene evvel Karııyaka tramvaylarının ıeniıle 
ceğini ve banka sokağı ve yahut ıayeıte ıokataı•~ 
geçmek şartile kız öğretmen okulunun 6n6ae kadar bir 
döşeneceğini haber almış ve sevinmiıtik. Ba tarafta o 
vatandaşlar epeyce çoğaldı, bir kaç yıldır ba mahalleye 
çok evler yapıldı, belediyemiz kendiıine yeni bir vari 
temin etmiş olmak için bu semte de bir hat aıataa a 
olur. Bundan hem biz ve hem deJ kız ötretmen okul 
ridip gelen kız çocuklarımız iatifade etmiı olur. lzmiri 
imatile uğraşan belediye reisimizden bu dil~iimizin dik 
nazarına ahnmasını yalvarıyoruz." 

HALKIN SESi HAKKIN SESIDffi 



Salılfe 2 ( Halkm Seıl ) 1 ŞUBAT 

ea11aaaaamamaaıaaaaR1Xtmmaama•ır: 1 
ı Dünyanı~ En BügOk Harb Dahi~ ğ ıDoktorun Nasihatleri Hatayda Arap 

Ermeni Partisi 

'DÜNYADA 
NELER 

OLUYOR 1 1 Tımurlenk 1 Bazı m~!~.~~. kızıl 
• m Yılan zehiri ile nezle 

tedavisi B Tarihi Tefrika Yazan: H. TürkekulCi 
llREEBm. - 11s - eErit!l~lt 

Timur Ankara istikametinden 
Yıldırım Bevazid ordularının 

arkasına sarktı 
Yerli ve yabancı askerle

rin mıktarı bir rivayete gö· 
re yüz yirmi bin, diğer riva
yete göre iki yüı elli bin 
.arasında idi. Hepsinin de 
ailihları mükemmeldi. Öte 
taraftan Timur da ilerliyor· 
du. 

Beyazid büyük bir kurul
tay yaptırdı, düşmanın ne 
taraf tan gelmesi ve nerede 
karşılaşması mümkün olaca
iını konuştu. Birçok ihti· 
mailer yürütüldü, nihayet 
Jimurlenk ordusunun Siva
•ın garbından gelmesi ileri 
ıaürüldü, çünki bundan baş· 
ka yol yoktu, Beyazid emir 
"eıdi, bu yoldan harekete 
aeçiJdi. 

Ordu, Ankaraya geldi, sı· 
mane ovasına çadırlar kurul· 
du. Fakat hava çok sıcaktı. 
Yerden ateşler fışkırıyor, 
bayağı gök yüzü siyah du
manla örtülmüştü. 

Burada günlerce Timur 
ordusunu bekledi. Etr ifma 
gönderdiği keşif kollnı 1 ona 
kat'i bir haber getiremiyor· 
du. Timurlenk ordusunun 
kavıyi külliyesi Sivastan ay
nlmıı ve orada pek az bir 
aaker bırakılmıştı. Bayizidin 
ta!ımiıı_ -'.tliii . ., YP!cif da bir 

Bayzid, aağlam haberler 
alıncaya kadar bulunduğu 
yerde kalamyı uygun buldu. 
Dokuzuncu gün Timurlenk 
ordusuna dair doğru haber· 
ler alındı. Timurlenğin keşif 
kollarından biri, Yıldırımın 
ıağ cenahındaki ileri kara· 
koliara hücum ettiği öğre
ıaildi. 

Bu haber Türk ordusunda 
ıevinçle karşılandı, Sipahiler 
atlannın kolanlarını ııkıştır
mağa, Yeniçeriler palalarını 
bilemeğe baıladılar. 
Timurlenğin ordularının 

Gaemli kısmının kendilerine 
nazaran cenubda bulundu· 

kuvvetin başında keşiften 
yeni dönen büyük oğlu Sü· 
leyman çelebi verdı. 

Süleyman, oraları altüst 
etti, bir şey göremedi, etrafa 
bir çok koldan keşifçiler 
gönderdi, nihayet şu mali'ı· 
matı topladı. 

Timurlenk karşılaşmaktan 
çekiniyor ve Ankara istika
metinden gelerek Beyazidin 
ordusunu arkadan vurmak 
istiyor. 

Bu havadisi alan Yıldırım 
köpürdü, yerinde duramaz 
bir hale geldi, bağırıyor, ça
ğırıyor, önüne geleni kırbaç· 
lıyor, hiddet ve şiddetini bir 
türlü yenemiyordu. 

Timur, Sivasın garbındaki 
dağlık yerleri gezerek ted· 
kik etmiş, ağırlıklarını ve 
suvarilerini buradan geçirme 
nin doğru olamıyacağını an· 
lıyarak cenuba dönmüş, Sa· 
karya nehri üzerine giderek 
bu nehri kendisi ile Beyazi • 
din orduları arasında bıra

karak ilerlemişti. 
(Arkası var) 

Sıhhatini, 
Zevkini seven 
ızmır naıKına 

Mezarlıkbaşı yeni halde 
399 no. da yeni açılan "An· 
kara Orman Çiftliği,, bira· 
hanesinde temiz Ankara bi· 
raları, Bozcaada şarapları, 
nefis taze çeşit meze bula
caksınız. Almanvari kübik 
bu neş'e yuvasında radyo ve 
plak neşriyat.yle bol müzik 
içinde zevk ve neş'eyle iç· 
mek istiyenler her kes gibi 
koşarlar. Bilhassa fi atlarda 
ucuzluk her keseye ve her 
yorgunluğu dinlendirmeğe 
vesiledir. Düble bira on iki 
buçuk, düble şarap yedi bu· 
çuktur. 

Müstecir İ. Kostak 
iunu anladılar. Hemen o tara· •• .. •••••• .. ••••••• .... •••• 
fa doğru harekat yapılması : O O K J O R ı 
emredildi. Üç gün yürüyüş- ı ı 
ten sonra Sakarya kıyılarına i Salih Sonad i 
geldiler, tahminleri gibi Ti-
murlengi karşılarına bulma- : Cild, Saç ve zührevi has· ı 
dılar. ı tahklar. mütehassısı ı 

Beyazid nehrin ötesine sü· ı ikinci Beyler sokak No. 81 : 
: Her gün öğleden sonra ı 

vari taburlarını geçirdi. Bu ........ •••••• "••••••••ff 
I**~~~~~~ :***~~~~~~ 

Elhamra Teı. = 
2573 = 

idaresinde Milli Kütüphane sineması ); 

BUGÜN İki muazzam film birden M 

1 ÇiNGENE PRENSES ~ 
ANNA BELLA ve sevimli artist HENRY FONDA .. ~ 

tarafından yaratılan şaheser fiJm FRANSIZÇA SuZLU Jt 

2 - Şen Yumurcak >+ 
Şirley Temple tarafından en son temsil edilen film ~ 

FRANRIZCA SÖZLÜ ~ 
3 - Yunan veliahdinin evlenme merasimi 
4 - Çin sularında Amerikan Panay zırhlısının Japon 

tayyareleri tarafından batırılması Türkçe sözlü ~ 
5 - Türkçe izahlı Fox Jurnalda en son haberler 
6 - Bilmediğız hakikatler kültür filmi 

Seanslar: Ç!!gene prenses 5-9 da Şen yumurcak 3-7de~ 
~~~:~~~~~~~~~~~~-

vak'P.larının mevcut olduğu 
haber veriliyor. Esasen lstan-

bulda tek tük kızıl vak'alari 
bir iki aydanberi devam et

mekte idi. Bir salgın şeklini 
almaması çok temenni olu· 

nur. Böyle vaziyetlerde ya· 
pılacak şey şudur Hiçbir bo· 
ğaz ağrısını adi grip ve nez· 

le boğazı gibi telakki etme
meb lazımdır. Kızılda mut
laka boğazlarda bademcikler 

şişer, Üzerlerinde beyaz nok
talar görülür. Boğaz ağrısı 

olmadan kızıl olmaz. Bazan 

kızıl döküntüleri son derece 
hafif olur, fakat teşbizi bo
ğaz yani hınnak ile yaparız. 

işte böylece herhangi şekil
de olursa olsun ateşi olan 
ve boia.ıı ağrıyan çocukları 

derhal tecrid etmelidir. Böy
le mevsimlerde leyli mekteb
lerde her gece çocukların 

burunlarına mitol veya tripaf· 
lavin mabli'ılünden damlat-

malı ve ağızlarını muıaddı 
taaffün ilaçlarile yıkamalı ve 
gargara ettirmelidir. 

~·---
Sıhhatinizi 
Kontrol 

Biliyor musunuz ki her sa
bah tırnaklarınızı dikkatle 
muayeneden geçirecek olur· 

sanız sıhhatinizin yolunda 
olup olmadığını derhal anlı· 
yabilirsiniz. Eğer tırnaklarını 
zın rengi pembe ise her şey 
, ...... u ... • ~ıuıyor, aemektır. 

Eğer parlak ise Tiroid gud· 

desi fazla çalışıyor demektir. 
Renkıııiz ise kanınızın zayıf· 

ladıiını anlamalısınız. Eğer 
tırnaklarızda beyaz lekeler 

varsa yorgunluk ve medeni 
mevaddın azlığı manasına 
alınmalıdır. 

----------------••no .. -----------------------
TÜrk düşmanı gazetelerin he-
zeyanı hala devam edivor 

Antakya (T.S.)- Sancak· let. 
ta çıkmakta olan gayri Türk Söylendiğine göre, Hatayda 
gazeteler hala deli dolu neş· teşekkül etmek üzere olan 

riya ta devam etmektedirler. Arap - Ermeni partisi, doğ · 

Mesela bunlardan Loryan rudan doğruya Hatay mese· 
gazetesi Hatay rejimi ve lesile meşgul olacak, Suriye 
Türkler mevzuundaki bir ya· hükumetile istişare etmeden, 
zısında şöyle demektedir: prOJ ram: daire5inde bu iş 

"Eğer Sancaktaki Türkler üzerinde vürüyecekmiş. 
yeni Sancak rejiminin mev· Fransanın Suriye fevkalade 
kii meriyete girdiği tarihteo komiseri Kont dö Martel 

sonra sui muameleye maruz Kıral İbnissuuda miillaki ol· 
kalmış olsalardı Türk mat· mak üzere Ciddeye yapaca-
buatının hücumları haklı ğı seyahatten vazgeçmiştir. 

olurdu., Çünkü Kont dö Martel, Su· 
Bundan pek güzel anlaşı· riye· Fransa muahedesinin 

lır ki, bu gazeteler bala San· İcab ettirdiği tatbikat bak· 

cak rejiminin meriyet mev· kında hükümetile müzakere· 
kiine ğirmediğinden ne böyle lerde bulunmak ve talimat 
bir şeyin mevcud olmadığın- almak üzere şubat ortalarına 
dan bahsetmek istemektedir- doğru Parise gidecektir. 
~~----------------------------e!.':3---------------------------------

Stovadiııoviç'in Berlin seva
hati ve Fransız gazeteleri 
Berlio göı üşmeleri petice

sinde neşredilen tebliği res· 
miden sonra, bazı Fransız 
gazeteleri bu mevzua tekrar 
dönmüşlerdir. Stoyadinoviç'in 
Berlin konuşmaları iki ıu&l 
ortaya çıkarmaktadır. 
1 - Bu seyahatin Fransız· 
Yugoslavya dostluğuna tesi
ri ne olacaktır ? 
2 - Bu seyahatin Avrüpa 
ı2ı-.ı-- •'"" liaa~•C.""'u vı L• A~· 

rupa işlerine tesiri ne ola· 
caktır ? 

Journal, Epoque gazetele
ri, Fransanın Belgrad üzerin
deki nüfusunu kaybettiğini 
ve Fransanın yerine Alman
yanın kaim olacağını yazı· 
yorlar. Journal Epoque ga· 
zeteleri, bu haıimetin sebe· 

bini, Fransanın güttüğü siya
setin zaafında, Fransız· Rus 
paktının tesirlerinde ve bu 
pakt neticesi Fransada vuku 
bulan teşevvüşlar dolayisile 
Fransanın otorite ve itibarı· 
nın azalmasında bulunuyor
lar. 

Yugoslavyanın ihtiyar ede
ceği yeni siyasete gelince: 
Temps ihtiyatlı bir lisan kul· 
l•uw•b.l• v~ .,ıoyadınovıçın 

--------------------------------oo~·~----------------------------

Yugosiavyanın eski dostluk· 
lara sadık kalacağı hakkın· 
da mükerreren vermiş oldu
ğu teminata şimdilik itimat 
etmek lizımgeldiğini beyan 
etmektedir. Bütün gazeteler, 
Almanyanın eski "Mittele· 
uropa,, hülyasına yeniden 
kapıldığını yazmakta ve bu 
gayenin tahakkuku zımnında 
Stoyadiooviçten, Almanyanın 
Avusturya üzerinde herhangi 
bir faaliyete geşişinde Yu· 
goslavyanın bitaraflığını te· 
mio etmiş olup olmadığı su· 
alini sormaktadırlar. Nihayet 
Temps ile Epoque, Yugos· 
lavyaya, $iyasi hegemonya· 
dan azade bir iktisadi He· 
gemonyanın derpiş edilmiye· 
ceğini hatırlatmaktadırlar. 

"E işe ba b" Gazetesi Muharriri 
Anlatıyor .• 

"El Şebab., Gazetesinin diğim zaman kendimi " El 
muharriri Mehmed Eşref Şebab ,, gezetesi namına 
Elkatib üçüncü makalesini, takdim ettim. Ve Beyrutta 
Ankarada yaptığı siyasi gö· uğradığı rahatsızlıktan şifa 
rüşmelere tahsis etmiştir. bulduğu için tebrik ettim. 

Muharrir diyor ki : " Se· Bu rahatsızlık Türkiye • Su· 
yahatimin siyasi kısmına baş· riye müzakeratının kesilme-
ladım., ve Türk siyasi rica- sine sebeb olmuştur. 
tini ziyaret ettim. Evvela Bay Numan, beni neza· --·--· .. ·-----Matbuat Umum Müdürüne ketle kabul etti ve "El Şe- Garip bir dava! 

Viyananın kulak ve boğaı 
doktorları cemiyetinin son 
yaptıkları bir toplantıda pro· 
fesör Kofler çok enteresan 
bir beyanatta bulunmuştur. 
Doktor, yılan zehirinden ya· 
palan bir merhemle nezleyi 
tedavi ediyormuş. 

Profesör bu merhemi bas· 
talarında tecrübe etmiş ve 
son derec~de muvaffakiyet 
elde etmiştir. 

Nezleli bir genç kadını 
cemiyetin huzuruna getire· 
rek yılan zehiri merhemile 
on senelik müzmin nezlesini 
tedavi etmiştir. 

Yugoslavyad~ sırf kör
lerden mürekkeb 

olan bir köy 
Yugoslavyada baştanbaşa 

kör aile reisleri ile iskin 
edilen bir köy vardır. Kral 
Aleksandr tarafından tesis 
edilen bu köyün ismi Vetre· 
oiktir. Köyün bütün ahalisi· 
nin kendisine mahsus bir evi 
ile karılarının yardımile ziraat 
edeceği bir arazisi vardır. 
Veternikin bütün körleri, kar 
olmıyan kadınlarla evlidirler. 

Kör koca ve babaların kö· 
yil en müreffeh bir k6yd6r. 
Ailelerin hepsinin bir çok 
çocukları vardır ve köyün 
tesi,indenberi bir defa bile 
boşanma davası zuhur etme· 
miştir. 

Vahşiler reisi 
Bir kadın 

Avuıturalyanın iç kısımla· 
rında dolaşmış olan bir lagi
liz seyyah, medeniyetin henBz 
erisf mediği yerlerdeki vahıi 
kabile arasında çok garip bir 
hidiıe ile kaı şılaımııtır. Ta
U" aDen iptidai ve vahti bir 
halde kalan kuvvetli bir ka
bilenin reisliğini, Nora isimli 
beyaz bir kadın yapmaktadır. 

Bu kadın, seyyaha bll kor· 
kunç yerlerden süratla uzak· 
laşması ve aksi takdirde ha· 
yatınl temin edemiyeceiinl 
bildirmiştir. 

Seyyaha göre, bn kadın bir 
deniz kazasında buralara dllı
müş ve birçok maceralardan 
sonra bu vahşi kabileye esir 
olmuştur. 

gittim. Aramızda geçmiş bab,, getzetesini ve onun 
olan uzun mükilemeyi bil- Suriye milletinin hizmetinde 
hassa nakledeceğim. Sonra işgal ettiği yüksek mevkii 

Amerikada Toluza şehrin· mış ve yüzünün şekli tama· 

Emniyet Umum Müdürü B. takdir ettiğini söyledi ve so· 
Şükrü ile görüştüm. Onunla racağım suallere cevab ve-
siyasi bir konuşmada bulun· receğini anlattı. Kendisine 
dum. Fakat ahvali hazıra suallerimi söyledim. Biraz dü· 

şüodü sonra bu suallere ce· 
dolayisile · bu konuşmamızın vap vermek için tetkikRtta 
neşredilmemesini şart koydu. bulunmak ve Heyeti Vekile· 

Hariciye genel sekreteri ye keyfiyeti arzetmek lazım· 
bay Numan Meneeınenci oğlu geldiğini söyledi. Sonra Is
ile görüşmek temini için em· taobuldan avdet edince tek· 
niyet umum müdürüne defa· 
Jet etmesini rica ettim. Ha
riciye vekaletinde genel sek
reterin çalışına odasına gir· 

rar görüşmemizi istedi. An
cak o vakıt sorduğu sualle
re cevap vermenin mümkün 
olacağını ilave etti. 

ASRİ SİNEMADA 
26 ikinci Kanun Çarşambadan itibaren iki film birden 

Dünyanın en K•t ) ) k 
meşhur tenörü 1 are er ça ar en 

Ve GECE BASl{INI 
Ayrıca: Paramun jurnal ve Miki 

de 21 yaşlarında Benni El- men değişti. 
yot isminde bir delikanlı, Delikanlı şimdi' şimendifer 
mahalh şimendifer idaresi kumpanyasından yüzuniln gil-
aleyhine emsali görülmemiş zelleştirilmesini dava etmek· 
bir dava açmıştır. tedir. 

Delikanlı, bir şimendifer Yarabbi. Bize daha ne 
kazasında başından yaralan· günler göıtereco::ksin? 

e&EEEEBBBE a a 
~ TAYYARE sineması TE\~~fN 1 
~ BUGÜN Sinema dünyasının en büyük harikası 

a ÇAL KUŞU 
~ Baş rollerde: HUGETTE DUFLOS - JEAN PIERRE 
c;J AUMONT tarafından temsil edilmiştir 11 
~ AYRICA: iki dibi sanatkar Clark Cable - Joan Cırv· i 
m ford tarafından temsil edilen 

~ Gönül Yolu 
E ilaveten: Paramont jurnal 1 = Senaslar: Çalı Kuşu 2,40-5,35 -9 da.. Gönill Yolu 
a 4,10- 7,35 de Cumartesi Pazar 1 de Gönill ile başlar B 

FIATLAR: 30 - 40 - 50 
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Ço Meraklı Bir Zabıta Vak'ası 
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1 ŞUBAT' 

Ş nbiçer 
G .. laylar 

Hazır ve ısmarlama elbise fabrikası 
'b .. 0 •• Bay ve Bayanlar şık elbise diktir· 
OQ M .. dh • ff d d y mek isterseniz her halde ve mutlaka u ış ay u un aptıkla 1 Emnivet Memurları a a ' Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meh· 

. . Doktorları a Hayret İçinde Bırakmıştı !.. s:.~.~ü~:1zb.~a~~~h'k~.!'::,~~:,~· 
Butun 'fumşular onu şahsan dan iki provalı kumaş ve dikiş 22 

ft•nıyorlardı. Kenditine "pro· -... ı Altmı§' sekiı., yetmiş dolar, lira Asım Riza birnderlerinin Halka-
e .. d otobüs için kafiydi. Fakat, 

b sor,, enilmekteydi. Uzun otobüsle pek geç girildi. Hal pınar çulaki bir provalı takım 13 lira 
~yluydu ve topalJıya.ıak yü- bu ki tayyare, oraya bir gün Nezaket iki pı ovalı 15 lira İskoç yün 

tuyordu. Daima siyah bir de gidiverirdi. İşte bu za· iş 21 lira iki provalı Sayın müşteri-
ı•pka, geniş bir ~palto ve manda iki ki Nick Parkkus lerimin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 
urıuni eldiven (giyerdi. yeni bir plan düşünmeğe ADRESE DİKKAT: Izmir satış iubesi Alipaşa caddesi sar 
Yüzünü, çepçevre kaplınan başladı. Ve kendi kendine, raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 

Uzun bir sakalı vardı. Ayni memnuniyeti ifade eden bir alameti f rika Hasan Basri Şcnbiçer fabrikası. 
Ztınanda koyu renk camlı şekilde güldü.. [i 
2özlük takıyordu, K()mşuları Oturduğu mahalJede, Oha- ~ 
~~u ailesi olmıyan ahbabsız ra isimli bir ihtiyar doktor 
ır adam olarak tanayordu. bulunuyordu. Bu adamın, 

i b' Bu adamın belki de küçük muayenehanesinin arkasına 

1 ır geliri olduğuna kanidiler. düşen odada para sakladığı 
Komşuların bildiği iste bun- rivayet edilidi. Kendisi, ar• 

dan ibarettir. Bilmedikleri tık işten el çekip parasının •• 
themmiyetJi hususiyetler ise faiziyle yaşayabilecek, yahud 
fUnlardı: birşey satın alıp iradile ge-

Bu sakallı ve gözlüklü ih. çinebilecek bir adamken 
tiy · 1 b bunu yapmamış, parasını arın pohn erinin irine 
b f'f bankaya koymak taraflısı a ı çe kösele vurulmuştu ! O . . olmamış bir garib doktor!.. 

nun ıçın topal gibi görü~ 
Nick Park kus, sakalını avu· 

tı.üyordu. Bundan başka o '.'I cu ile bir iki defa sıvazla· 
•ıyah gözlükler hiç lüzum· dıktan sonra derhal tolandr. 
•tız yere takılmakta idi ve 
~zun sakal bililtizam köyve· 
trJnı·şti. Hülasa bu adam 
kendini saklıyan bir adamdı. 

İsmi Nick Parksus ! 
Şimdiki halde yarım mil

>'on dolar dakar parası bu· 
1\lnan bir haydud ... 

"Profesör,, namı altında 
t)e geçemeden yaşıyabilen 
Nick Parkkus bu kıyafeti 
sıkarsa dahi gene onu kim· 
•e tanıyamazdı. 

Çünki Nick Parkkusun po· 
liste sicili yoktu. Gazetelere 
~dr asla geçmemişti. Gayet 
•btiyatkir davranabilmişti. 

Nick Parkkus, Nevyorkun 
''sekizinci caddesindeki lo· 
kantalardan birinde oturu· 
tuyordu. Yemeğini henüz 
bitirmiş, ve kahve içiyordu. 
Sabah gazetelerinden de bi
risine göz gezdirmekteydi. 

Nick, tam bir senedenberi 
ber sabah gazeteleri gözden 
ieçiriyordu. Fakat, bu sabah 
Razetenin görünüşü başka 
idi. Nick Parkkusun bir se· 
tıedenberi sükunetle ve ihli· 
Yatla .. bekledigi bir havadis 
tıeşretmekteydi. 

Bu havadis, Nick Park· 
kusu içerisinde dolaştığı 
"pröfesör,, kıyafetinden kur· 
taracak mahiyette bir şeydi. 
hu havadis sayesinde tekrar 
hakiki şahsiyetine dönebilir 
\te sakladığı serveti 11istediği 
gibi., harcayabilirdi ! Merak 
ediyorsunuz değil mi ? Bu 
bavadis, Amerikanın korkuHç 

bir diğer haydudu olan An· 
tonio Mazettinin öldüğünU 

bildiriyordu. 
Nick Parkkus, sevindiğini 

gösteren bir harekette bulun
madı. ihtiyatkar bir adamdı. 
Fakat için için gülüyordu. 
Demek Mazetti öldil ha ? 
Mazetti, Nick Pakkusun eski 
bir ortağı idi. Yarım milyon 
dolarlık bir oyun yaptıktan 
sonra bırakıp kaçtığı eski 
blr suç ortagı 1 

Nick Pnrkkus ve Mazetti 
bir hayli şeni suçlar işledik
ten sonra birbirlerile bozuş· 
muşlardı, Nick, mevcut para· 
ıun yarısını alarak kaçmıştı. 

Bu hadise üzerine Mazetti 
hiç şüphesiz Nizki araştırdı. 
Eğer buls:ıydı, muhakkak 
öldürecekti. Lakin bulamı· 
yordu. Maıetti son zaman
larda Amerikanın başına 

gesilmiş belalardan biriydi. 
işte bu sebepten Mazettinin 
ortadan kalkacağı zamanı 
bekliyordu. 

Demek o zaman geldi. 
Nick artık eski haline vdet 
edebilir ve ortağından ka· 
çırdığı paraya tamamen sabib 
olarak istediği gibi barcıya· 
bilirdi... Hakikatte bu bir 
boş hayal idiyse de, Nick 
Parkkusa ümid veriyordu. 

Nick, lokantada hesabını 
görerek kalktı. Sokağa çıktı. 
Evine gitti. Mazettioio ölü
münü bildiren gazete, hali 
eldivenli nvucuoda duruyor· 

du. Evine girdiği zaman 
kahkaha ile çılgınca güldü, 
kendi başına kaldığı şu za· 
manda, neşesini belli etmek· 
te bir mahzur ıörmiyordu. 

Sonra, ortası çukurlaşmış 
olan karyolasına oturdu ve 
düşünmeğe başladı. 

Mazettiden kaçırdığı para· 
yı, Kolorado şehrinde otur· 
dukları bir küçtlk evin az 
ilerisinde toprağa gömmüştil. 

V.ıarın •11h.ahf. .......... ; , ..... ı,. 

yapılacak iş, derhal kıyafe· 
tini değiştirip, bir tayyareye 
atlayarak oraya gitmekti. 

Kendisine lazım olan bir 
kaç şeyi toplayarak bavulu· 
na koymağa başladı. 

Bu gece yarısına doğru 
sakalını da traş edecek ve 
karanlıktan istifade ederek 
sokağa çıkıp siyah elbisele· 
rini, gözlüğUnü ve biri al· 
çak ve diğeri yük.sek tabanlı 
potinlerini atacaktı. 

Bu suretle 11 profesör 11 na· 
miyle yaşamakta olan sahte 
adam ortadan kaybolacaktı. 

Masanın üst gözünü açtı, 

içeride bulunan parayı 1'ldı, 

ıshk çalarak saymağa baş· 
ladı. Altmış sekiz doları 
vardı. Cebinde de bir kaç 
para ufaklık bulunuyordu. 
Topu topu yetmiş doların 

içinde bir yekun. 
Bu sıradb Nick Parkkusun 

yüzünü bir hoşnutsuzluk 
kapladı. 

Koloradoya gitmek için 
bundan daha fazla para la· 
zımdı. 

Saat gecenin dokuzu idi. 
Sakallı, siyah şapkalı ve göz· 
lüklü '1profeıör 11 evinden 
çıkarak, ihtiyar doktor 0-
hardının muayenehanesini 
boyladı. 

Zili çaldı. Bir kaç dakika 
sonra içerden ayak sesleri 
işiti'di. Kapı açıldı ve ihti· 
yar doktor Dr. Ohard gö· 
züktü: 

- Ne istediniz? 
- Sizi bu saatte rahatsız 

"'"":;w;.,... :.,..:.. ~A .. : ofı.~in\, 
doktotl Fakat rah tsn eltı· 
iim için beni affediniz dok· 
tor! Fakat rahatsızım 

- Pekala, buyurun içeri-
ye. Bir bakalım neniı var? 

Nick Parkkus, d()ktorun 
küçük muayenehanesine gir· 
di, kendisine gösterilen san· 
dalyeye oturdu, doktor sor· 
du: 

- Nerenizden şikayetçi· 
siniz? 

Nick, biraz tereddüt etti. 
Sônra parmakları ile göğsünü 
dürtüşleyerek! 

- Buradan, dedi. Göğsüm 
sıkışıyor.1 

Dokto, hastaların dinleme· 
ğe mahsus aleti eline aldı. 
Kulaklarına geçirdi. 

Hastanın göğsüne tutula· 
cık tarafı da eliyle tutarak: 

- Gömleğinin düğmele· 
rioi çözf Dedi. 

Nıck, gömleğinin düğme• 
lerini çözdü. işe başlamadan 
evvel, doktorun kendisine 
enikonu yaklaşmasını bekli· 
yordu. 

-Sonu yarın-

•• o •• n 
Mezlenin, Bronşitin biricik ilacı 

Her eczanede bulunur. Hem ucuz hem çok tesirlidir. 

M. Deoo S. id zacıbaşı 

Sif zan esidir 

KAMÇIO\:jLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 
elektrik tedavisi 

beyler Sokağı No. : 55 Tej fon: 3479 • ";",. -~ - -=-

r. F H ŞI 
Memleket~ Hastanesi Rontken Mütehassısı 

RSNTKEN VE 

d vi 
No. 29 

EYLÜL 
GÜLEftYÜZ BAHARAT DEPOSU 
Her ne pah sına olursa olsun müşterinin 2yağını mağza

sına alıştırmağa azmetmiştir. Bunun için her fedakirlıiJ 
yapRr. 

GÜLERYÜZ BAHARAT DEPOSU 
Müşterisiuin hergün artan teveccüh ve iti~adının ~ıyme· 

tini takdir eder ve bil mukabele onlara emnıyet telkın· et-

mesini gaye edinmiştir. 
GÜLERYÜZ BAHARAT DEPOSU 
Müşterisinden aldığı para mukabilinde değerine mal ve· 

rir. lhele, ifial, ihtikar gibi ticaret ahlakına aykırı hareket· 

lere tenezzül etmez. 
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Yunangümrü 
Motörü 

Yunan gümrük idaresine 
aid 12 numaralı motör Mi· 
dilli adasından Sakız adasına 
giderken müthiş fırtınaya 
tutulmuş ve Karaburunun 
Saib iskelesine tiltica etmiş
tir. Motörde 7 gümrük mu
hafaza memu,u vardır. 

iskan müdürü 
Vilayet iskan müdütü Dr. 

Ziya Euat iskin işleri için 
Ankaraya gitmiştir. 

V. U. Meclisi 
Vilayet Umumi Meclisi bu 

gün saat 14 de toplanacak, 
yeniyıl büdcesi üzerinde mü
zakerelerine devam edecek· 
tir. 

Lekelihumma 
Bergamada hastalanan Mor· 
dehıy kızı Bn. Sultana, iz. 
mir emrazı sariye hastane
ıine getirilmiş ve müşahede 
altına alınmıştı. Hastahğınııı 

lekelibumma olduğu kat'i 
surette; anlaşılmıştır. 

Balo 
Hazırlıkları 
Önümüzdeki Cumartesi ak· 

ıamı hükumet konağı salon
larında verilecek ol.an Kızı· 
layın yıllık balosu için hoız1r
Jıklar bitirilmek üzeredir. Bu 
seneki dekorasyon işleri ge· 
niş tutulmuştur. Hazarlanan 
tenvirat ,ütunları, dün büyük . - . 
rnbeler yapılmıştır. 

Kabadayilığın 
sonu 

Turkuvaz barında Bayın· 
darlı yağcı Süleyman, artist 
kadınlarla dans ederken be· 
liuden çıkardığı bir tabanca
yı havaya ateş edecekmiş 
gibi teşhir etmiş ve yaka
lanmıştır. 

Sahte Subay 
Bir ticarethanede katiblik 

yapan Yahya oğlu Remxi. 
subay elbisesi giyerek Tur
kuvaz barına gittiğinden ve 
kendisine subay süsü verdi· 
ğinde yakalaomıştır. 

Acıklı bir 
kaza 

Torbalıda müessif bir ha· 
dise olmuştur. ilçeye bağlı 
Çakallar köyünden Mehmed 
Ali Can ve arkadaşı Muhar
rem Doğan köyün iki kilo· 
metre mesafesinde, bir dn~ 
içinde oynamakta bulunduk· 
ları sarada Mebmed AL Ca
nın çiftesi ateş almış ve çı
kan kurşunlar Muharrem 
Doğanın göğsüne saplanmış
tır. 

Müessif bir kazadan iba
ret olan bu hadise, on altı 
yaşında bulunan küçük ka
tille, on beş yaşında olan 
yaralıyı ayni derecede tees· 
ıüre~ sevketmiştir. Yaralı, 
kısa bir zaman içinde haya· 
ta gözferini yummuştur. Bil
dirildiğine göre, hadise ka
zadan ibarettir. Adliye tah· 
&ikat yapmaktadar. 

( Halkın Se1l ) 

Cumhuriyetin 15 inci yılı 
Islanbul, 31 (Hususi) - Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü, yurdun her tarafında parlak 

surette kutlulanacaktu. -Bunun için şimdiden hazırlıklar yapılmaktadır. 

Amerikada Deniz Silahlanması 
Londra 1 (Radyo)- Deniz silihlanmasına devam edilmektedir. Amerika Reisicumhuru 

bay Ruzvelt 800 milyon dolar ile 22 harp ve 47 muavin gemi ile bin tayyare yaptıraca· 

ğını bildirmiştir. 

Viladivostokta· deniz üssü 
Tokyo, 31 (Radyo) - Harbinden bildirildiğine göre Rusya, Viladivostokta dün.yanın en 

büyük deniz üslerinden birini yapmağa karar vermiştir. Burada 35 bin ila 50 bın tonluk 
zırhlıların barınmaları kabil olacaktır. Ruslar bu üs için birçok milyarlar sarfına karar ver· 
miş bulunmaktadırlar. 

Aragonda çarpışmalar 
Barselon 31 (Radyo)- Resmi tebliğ: Şark ordusunda faaliyet olmamıştır. Arai{On cep

hesinde düşman şafak vakti tankların ve tayyarelerin himayesi altında hücuma geçerek 
bazı mevzilerimizi zapta muvaffak olmuşsa da bunların bir kısmı mukabil hücumla geri 
alınmıştır. 

---=---------·- ••••••oo••~•••------------• 
lzmirin imar 
ve ihvası için 

Elefteres Antropostdan : 
lzmirden yazılıyor : Bele 

diye reişi Dr. Behçet Uz 
Ankaradan dönmüştür. Bu 
zatın verdiği mllliimata göre, 
Ankara hükumeti İzmir be
lediyesinin imar programını 

taıvip etmiştir. İki yüz bin 
lira sarfı ile, bir garaj, bir 
hayvan pazarı, bir ekmek 
fabrikası ve bir lüks otel 
yapılacaktır. Bundan sonra 
-· ----··•· ...... •---- ı-·- o ·-

mı tatbik edilecek ve şehrin 
kanalizasyon, tenvirat, su 
v. s. ihtiyaçlara tamamlana
nacaktır. Bunlarla birlikte, 
Kale civarında asri bir eğ
lence mahalli ve büyük bir 
turist oteli inşa edilecektir. 

Hükumet yardım edecek 
olursa, bu işlerin daha ça
buk biteceğj tabiidir. Dr. 
Behçet Uz'un verdiği malu
mata göre hükumet lzmir 
sergisine fazla ehemmiyet 
vermektedir. Sergi için, Dev
let bütçesinden 550,000 lira 
tahsis etmiştir. Sergi mahal
linde büyük bir göl, bir çok 
pavyonlar ve bahçeler yapı
lacaktır. 

Türkçeden ter
cüme edilen iki 

makale 
Elefteros Antrobos dan : 
Ahilya V . fiyadis köprülü 

Mehmet paşanın mürtecilere 
karşı gösterdiği şi ... det ve 

• 
takib ettiği rasyouel siyaset 
hakkında, Ahmet Refik'ten 
alınmış tarihi bir makale 
neşretmiştir. 

Proia gazetesi 22-1-1938 
tarihli nüshasında, Yunan es
ki bakanlanndan Y orgi bas· 
macı oğlunun (PeJmazoğlu) 
Türkçe gazetelerde çıkan 
Türk • Yunan dostluğu hak
kındaki yazısını iktibas et
miştir. 

lzmir telef onu 
1,200,000 Liraya sabo alı

nan lzmir telefon şirketinin 
teıisab senede atmış bin 
lira ile 20 yılda ödenecektir. 

Bi' cinayet 
Daha işledi 

Istanbul 31 (Hususi)- Bir 
liaç gün evvel ölü olarak 
bulunRn sabıkalı Saidin, evel
ce lzmirde bir cinayet yüzün· 
den 4 sene hapse mahkum 
olan Rizeli Liz İhsan tara· 
fından öldürüldüğü anlaşıl

mış ve katil derhal yakalan· 
mışhr. 

Katil, bu işi kan davasın-
dan yaptığını söylıemiştir. 

Mancurive 
Çiftçi 
Gönderilecek 

Tokyo, 31 (Radyo) - Ja· 
pon hükumeti, Mançuriye 
yüz otuz bin çiftçi gönder· 
meğe karar vermiştir. 

Canavar Katil 
Anlatıyor 

Paris (Radyo) - Meşhur 
katı l Vaydman, Jan koveni 
nasıl öldürdüğünü anlatırken 
şu sözleri söylemişi (uyuyor~ 
du gırtlağını sıktım şaka ya
pıyorum sandı ve yuzume 
güldü bu onun son gülüşü 
oldu. --w-oo---
Telsiz 
• 
istasyonları 
Hava yolları idaresi lzmire 

bir telsiz ahzesi koymuştur. 
Yakında lzmir, Konya, Ada
nada birer telsiz istasyonu 
yapılacaktır. 

Kamil 
Avdınoilu 

Belediye mezbhha baytar· 
lığına tayin edilen K. O. 
hayvan hastahanesi eski mü
dürü emekli kaymakam B. 
Kamil Aydınoğlu şehrimize 
gelmiş, yeni vazifesine baş
lamıştır. 

Beşiktaş Gala
tasaravı 3-2 

Yendi 
Istanbul 31 ( Hususi ) -

Tayyare kupası maçları bu· 
gün neticelendi. Saba çok 
kalabalıktı. Beşikataş, hakim 
bir oyun oynayarak Galata
sarayı 2 ye karşı 3 golle 
yendi ve tayyare kupasını 
aldı. 

Küçük itilaf 
Konseyi 

Bükreş 31 (Radyo) - Kü
çük itilaf konseyi, Şubat so· 
nunda burada toplanacaktır. 
Konsey bilhassa kontenjan 
iş!erile meşgul olacaktır.: 

Türkive - İsviç
re Anlaşması 

Paris 31 (Radyo) Türkiye 
ricalile ticari bir muahede
nin akti için müzakerelerde 
bulunmak üzere yakında 
İsviçreden Ankaraya bir mu
rahhas gidecektir. 

Eve taarruz 
Çukurçeşmed" Asiye ve 

Fatmanın evlerine taarruz 
eden Ahmet ve Salih tutul· 
muşJaidır. 

Trende fbir 
~'ak'a 

Karşıyaka treninde amele 
Şakir oğlu Y aşarı sebebsiz 
döven gardifren Mahir, ya
kalanmıştır. 

Pembevi 
varaladı 

P;,ştcmaJcdar başında Ce· 
mal kızı 14 yaşında Pembe
nin yolunu kesen ve bıçakla 
sağ bacağanı yaralıyan Hay· 
reddin oğlu Ferhad zabıtaca 
yakalanmıştır. 

~iiiiiilliiiiiiiiiiiiiiliiii!!iiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii::öiiii:i.ii - ==.- - ------CiiCiiiiiiiiôi--iiiiiiiiiiiiii&iiiii 

İzmir İl Daimi Encümeninden: 
14 Şubat 938 Pazartesi günü saat 11 de ihalesi yapıla

cağı ilan edilmiş olan 120055 lira 23 kuruş keşif bedelli 
GüJbahçe - Karaburun yolu eksiltmesinio o gün bayram ta
tiline raslamasından ötürü 17 Şubat 938 Perşembe günü 

lsaat 11 re barakıldığı ilan olıınur. (262) 

BiR 
1 ŞUBAT 

ÖÖRETMENIN 
ÇEKTiKLERi. 

- lNKILAB ROMANI -

Yazan : SıRRI SANLI -Asrın ismet Kültür' 
- 17 -

Öyle ögretnıenler vardır ki hayatlarının he 
günü kocaman bir hissi romanın kahraman 

ltk mevzu unu t ( şkil edebilir 
Genç kız, küçük Kemalin 

söylediği sözlerin yaptığı te· 
sirden kurtulamıyarak tekrar 
onun ortaya attığı öğretmen 
sevgisi hakkında meseleyi 
tekrar kurcalamak istedi: 

- Senin zeki ve filozofi 
taleben çocukların bazı öğ
retmenleri neden fazla sev· 
diklerini söylerken, neden 
bazılarına da ayni sevgi ile 
bağh olmadıklannı anlatmak 
istedi. 

- Hakikaten, gördük ki 
bu çocuk yalnız filozof de
ğil, biraz da diplomattır. 

- Ben Kemale bu husus-• 
ta yerden göğe kadar bak 
verdim. Ben de ilkmektep· 
ten diploma alacağım sene 
ve Lisenin yedinci saoıfmda 
bulunduğum zaman okul ida
resi ve öğretmenler arasın
da çıkan bazı ihtilaf ve reka· 
betlerden bazı öğrencilerin 
kurban gittiklerini hatarhyo
ruın. 

Yıllar ieçtikce bazı öğret
menlerin en hissi romanlara 
en şanla kahramanlık mevzuu 
olacak fedakarlıkları ile bera
ber bazılarının da bu yüksek 
ve ilahi mesleğe taban ta· 
bana zıd şahsi garezkirlık
larını daha canlı olarak ha· 
yalimin önünde geçid resmi 
yaomaktadır. 

Hele bir öğretmenin o z 
man çocuk zihniyetinin ka 
rıyamıyacağı bir matemati 
kitabının okutma mesuliy 
tini üzerine almamak içi 
yaptığı mücadele az dah 
onu büyük bir .felakete , .. 
rükliyordu. 

O, bağmyordu: 

- Okutturulmak için biz 
verilen bir kitabı beğenm 
mek, itiraf ederim ki,bir m 

aJJimin hakkı değildir. Bö 
le hareket tedris ve terbiy 
de bir cezayı icabettirec.e 
bir anarşidir. 

Fakat liyıkile tetkik edi 
med.en ellerine verilecek ç 
cuklarımızın ya i ları, kan 

ma ve hazmetmek kabiliye 
leıi ölçülmeden tercüme edi 
bu be;ab ve ben-de 
kitabını çocuklarımıza öğre 
mek mesuliyetini almak, o 

lardan bu kitapların büt" 
kaide ve meselelerini ist 
mek imkansız.dır.Bunu kah 
etmek için bir öğretmenin, 
öğreteceğim dediği şeyi ö 

retmemeği veyahut bütün 
oıf talebesini merhametsiz 
ayai sınıfta bırakması d 
mektir. 

Bu işi üç bakımdam ine 
Jemek lazımdır. 

( Arkası var) 

-----------------0000-----------------
Son Telgrafların Hulasası: 

~~~~-····~~~~~~~~~-

Paris gazeteleri 40 santimden 50 santime çıkarılmışbr. 
§ Arnavutluk parlamentosu Kıra! Zogonun nişanlanması 

kabul etmiştir. 

§ Ston For havalisinde uçarken alçaktan düşün bir İng 
liz harb tayyaresinin pilotu ölmüş ve rasıdJırı ağır suret 
ya alanmıştır. 

§ Rusyanın ltalyaya borcu milyonlarca değil 185 bin 1 
giliz lirasıdır. 

§ Paris para borsası dün de normal bir vaziyet içind 
g l çmiştir. 

§ İngiltere hükumeti, Almanyaya Afrikaya da müste 
leke verilmesine taraftar değildir. 

§ Fransız frangının daha fazla düşmemesi için hükuıne 
çe tertibat alınmıştır. 

Son günlerde bankalardaki mevduattan 160 milyon frau 
çekilmiştir. 

§ Alman harbiye nazırı Von Blombprg bal ayfaranı geçi 
mek üzer Romaya gitmiştir. 

§ Ayan ve Meb'usan azalarindan 89 kişinin imzasil 
Krala verilen mabzarda, Filistinde devaın eden tazyin siya 
setinin sona ermesi için Mısır hükumetinin tavassutunu ric, 
etmişlerdir. 

§ Almanya ile Italyanın tekrar Milletler Cemiyetine dön 
mesi içio zecri tedbirlerin kaldırılacağı muhakkak sayıhyoı 

§ Hebeşistao valisi dük Di Aosti, Habeşistan dahilind 
teftişlere başlamıştır. 

§ İıogiliz deniz Lordluğu, Amerika deniz Bakanlığile V 
zak Şark hadiseleri hakkında temas halinde bulunmaktadıı 

§ Romanyanan Moskova sefiri B. (Edmon Şolto) yakındı 
Moskovayı terkederek memleketine dönecektir. 

§ Istanbul elektrik şirketinin devletçe sahn alınması te 
karrür etmiştir. ilk yapılan müzakerelerde şirketle Nafiı 
vekaleti arasında anlaşma hasıl olmuş gibidir. 

§ Fransada bakkaliye sahibi bir kadını bıçakla öldüreı 
katilin 17 yaşında kara el çetesi reisi bir genç olduğı 
anlaşılmıştır. 

§ Paris civarında Saan şehri mahkemesi bir genç kızıı 
çok sevdiği arkadaşını baştan çıkardığı için bu ardaşın mı 
essesinde çalıştığı patronunnn boğaz r ı ustura ile keserel 
intikam aldığını yaptığı tahkikat neticesinde meydana çıka 
mışhr. .. 


