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A~:Ar;~=ç~endi derdile meş'?ul\ 209 Halkevinde 1 Eden is-ifa etti 
Amerika gazeteleri Avrupada olup biten son bidiıcler b ld 

bakkında bir çok heyecanlı yazılar, yeni dünya umumi ef· arvram yapı l 
karını galeyana getirecek makaleler yazdıktan sonra birden· 'J 
bire yol değiştiren bir adam gibi hemen cenubi Amerika· 
daki ltalyan ve Alman propagı:ıdaSlu:n yavaş, yavaş bütün 
Amerikada doğurmağ'a başladığı tesirlerin tehlikeli bir saf· 
baya girmek üzere olduğunu bağarmağa başladılar. Bu işte 
Berlio ve Roma ile Romaya tabi bir çok ltalyan radyo is· 
tasyonlanaın oynadığı mühim roller ortaya atıldı ve bu 
hava dalgaları arasında yapıl• n fikir kavg-alarmın gcoe ha
vanın boşluğuna fırlatılan poletika mikroplarının boşa git· 
rnediklerini ve ulaştıkları kulaklardan yavaı yanş kafal;ı ra 
ve vicdanlara sirayet ettiğini yazıyorlar. Hakikaten evinde 
bir radyosu olup da müteaddid dil'ude yapılan prop•ganda 
btşriyahnın zenginliğini ve ehemmıyetioi işitenler tayyare· 
lerin ~öklerden bom balat atmasına lüzum hissettirm~d'- n 
radyoların hiç bir hudud •c engel tanımıyarak istedikleri 
dimağlarda fikir ve ihtilal yangınları çıkarmak hususunda 
tide ettikleri muvaffakiyct ve zaferlerin büyüklüğünü tab
ibin edebilirler. Bin bir fırsatla Halkan Sesinde bir saııiycde 
düt)yanın bir ucundan öbür ucuna haber ve fikir nakleden 
radyoların bu işlerde gördükleri işin ehemmiyetini haykır
dıiımızı karilerimiz pekala görmüşlerdir. Gün geçmiyor ki 
bütün kuvvetimizle önemini ve dehşetini anlatmaya çahşh
iımız bu şeytani makinelerin başardıkları işlerin yeni gale· 
beterini fÖ.deren yeni hidiselere şabid olmayalım. işte bu 

Ankara 21 ( Hususi ) -
Dün memleketimizde yeııideo 

açılan 42 Halkevile beraber 
29 evde Türkiyenin Kültür 
bayramı kutluoanmıştır 

Ankara 20 (A.A) - Hal
kevlerinin kurtuluşlarının al-

tün kocaman Amerikan hükumetini telaşa düşüren cenubi tıncı yıldönümü bugün mem-

bir merasimle kutlulanmışhr. 
Bu münasebeti~ Ankara Hal-
kevinde yapılan toplantıda 

Büyük MiJlet Meclisi reısı 

Abdülhalik Renda ile Ve· 
killer, mebu.dar ve kalabalık 

bir halk kütlesi hazır bulun· 
muştur. Merasime iıtildal 

marşı ile başlanmış ve onu 
müteakib Parti Genel Sek· 
releri Şükrü Kaya söyl'!diği 

bir nutukla Halkevlerinin de-
ğerli çalışmalarını övmüş ve 
4 l yeni Halkevini açmıştır. 

Nutuk lstanbul ve Ankara 
radyosu ile her tarafa neş· 
redilmiştir. 

Bu müoasebetle dün Va· 
limiz B. Fazlı Güleç'in hu· 
zurile Karşıyaka Halkevi 
209 inci ev olmak üzere 
açılmıştır. istiklal marşından 
sonra Valimiz güzel bir nu-

- Sonu 4üncüde -

Hükumet Resmi Bir Tebliğ 
Neşredecek tir 

Paris (Radyo) - İngiliz 
Başvekili Chamberlayn ile 
yarım saatlık görüşmeden 

sonra İngiliz kabinesi içti
maa çağmlmışbr. 

Bu içtima neticesinde baş-
vekille hariciye nazarının ih
tilafı Edenin istifasını takip 
etmiştir. 

Malum olduğu üzere Eden 
ltalya ile anlaşmak için bu 
hükümetin bilhassa Avustur
yanın istiklali hakkında taz· 

Amerikadaki heyecan verici hadiselerin çoğu bu fen biri· Jeketin her tarafında büyük 
lcaııaın bir mahsulü olduğunu Amerikanlar da teslim etme· ---------------00••00-----"----------

-ie-ve-on-a g-ör-e t_·d=~--alm-•ğ_• m-ec-bu_r ~-~~m-~~t-ı~A_N_Lı_ Hitler nutkunu söyledi 

minal vermesi ve ileri sürü
lecek bazı şartların kabulü 
takdirinde anlaşmak fikrin· 
dedir ve" icabederse ekon• • 
mik vaziyeti kurtarması için 
bir mıktar para ikraz etmek
tir. 

Beşiktaş, Alsancak ve Üçok 
takımlarını yendi 

ada kalmıştır. GoJler ikinci 
devrede olmuşhır.. Hakem 
Mustafa Alsancak lehine ba
riz bir penaltıyı vtrmerniştir. 

Frankocuların zaferini bekliyoruz. Bu zafer ls
panyavı bolşevik olmaktan kurtaracaktır 

Hitler Avu~turya meselesine 
temas etmiştir. 

Başv~kil ise kayıtsiz ve şart• 
~ıı anlaşmak taraftarı bulun· 
makbdar. Bir çok münaka
şalardan sonra Eden kabine 

- Sonu 4 üı:cüde 
---"'='W----=--sr 

Dün de çok kalabalık bir 
seyirci kütlesi huzurunda Be
şiktaş ikinci maçını Üçok 
takımınızla yapmıştır. 

Bu maç ço~< zevkli geç
miştir. Miııafiderimiz bu ma
çı da 1-3 kazanmışlardır. 

Üçoklular ye2ane gollerini 
penaltıdan yapmışlardtr. Bi· 

BEŞIKTAŞLI HAKKI rinci devrede Nam k ve :sa-
Milli küme maçlarını oy· id muhakkak gollük fırsat· 

llımak üıere evvdki gün ları kaçırmışlardır. Günün 
lımire gelen Beşiktaı futbol en güzel golünü Hakkı yap-
ttkımı Cumartesi günü ilk mıştır. 
lnaçını Alsancak takımımızla Beıiktaş takımı lz!llirHler 
hpmııtır. üzerinde büyük bir sempati 

lstanbullular bu maçı ko- kazanmışlardır. Bilhassa kap-
layhkla 3-0 kazanmıılardar. tan Hakkının hesaplı oyunu 

Alsancak takımı bu maçta zevkle seyir edilmiştir. 
kendisinden ümid edilen Beşiktaşlıları bu galibiyet· 
~Yunu oynamamııtır. Bifüassa !erinden dolayi tebrik ve 
1ki haf hücum hattını besli- takdir ederiz. 
~emiıtir. Daimi müdafa- ı A. Özgür 
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18TER GÜL iSTER AGLA 

Paris (Radyo) - Jlitler 
nutkunu dün Rayişbg bina· 

sında bütün mebusların hu
zurunda söylemiştir. 

Hitlerin nutku tam üç sa
at sürmüştür. Hitler evvela 

Güldürürken Ailıyan Adam 
Sokaklarda alabildiğine koşan ve sahnede ki rölünü ya

tıda bırakan halkın içinden sıçrayarak kendini dişanya atan 
1\1 palyaçoya, oyunun bir numarasına yapıyor zannila bakan 

b&tün kalk kahkahalardan yerlere yatarlar. Herkes gülerken 
''bne müdürü hem telişa düşer ve hem de O)Un ortasında 

••ıifesini bırakarak bir çılğın gibi sokağa farlıyan bu mas

karanın arkasından olanca kuvvetile koşar, nihayet kendi
•l11i yakalar, heyecanla ve hiddetle sorar : 

- Adam çıldırdın mı, böyle oyunun ortasında nereye ka
çıyorsun, o elindeki nadir ? 

- Para, yalvarırım sana, yakamı bara1' B. direktör, eğer 
halime. 

bir dakıka geç kalırsam vay 

L_ - Canim ne oluyorsun be adam, herkese rezil, 
•ten aklından zorunmu var ? 

rüsva olacağız, nereye geç kaldın, haki· 

,... ~nan 4 inci S 

Almanyanın!dabili siyasetine • 
temas etmiştir. Almanyada 
ikilik yoktur. Almanyada 
nasy.onal sosyalizm vardır. 
Parti orduya, ordu da par
tiye istinad ediyor. Bu iki 
uzuv bir tek vücuddadır. 

Sözü harice siyasete inti
kal ettirdiği vakıt Hitler ev
vela İspanya işlerinden baş· 
lamışhr. 

Bjz Frankocuların zaferini 
bekliyoruz. Bu zafer İspan
yayı bolşevik olmaktan kur
taracaktır. 

Almanya her zamankinden 
ziyade büyük müdemlekeye 
ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacını 
temin edilmelidi. Böyle müb
rem lüzümlarımızı anlamak 
istemiş uluslar kurumu ile 
asla teşriki mesai edemeyiz. 

Bugün Almanya dışında 
tan on milyon Alnıan vardır. 
Bunları koruyabilecek vazi
yetteyiz ve onları koruyaca
iıı demiıtir. Ea ıon olarak 

Evvela Şuşning davetimi 
kabul ettiğinden dolayı bil
.bassa teşekkür ederim. Ken
disiJe anlaştığımız gibi Avus· 
turya - Almanya birleşme· 

Jidir. Bu dünya sulhu için 
elzem bir keyfiyettir. Bunu 
başardığımız gün Nas
yonal-Sosyalizrnin zafer günü 
olacaktır. 

Bilhassa bolşevik kaynak-
lardan sarı ırkta.o olan Ja
ponların Avrupadaki beyaz 
ırka tecavüze hazırlandığı 
işaa ediyorlar. Buna asla 
inamiyoıuz. Japonlar medeni 
kimselerdir. 

Hitlerin bu ndku şiddetle 

Türkkuşunun yeni tetkilih 
hakkındaki Sabiha Gökçenin 
hazırladığı proje hükumetçe 
kabul edilmiştir. 

alkışlandığını söylemek lüzum 
suzdur. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR -----...:.---···· --------
Takdir Ederiz 

Tanıdığımız bir zattan şu mektubu aldık, aynen ieçı

riyoruz: 
11 Geçen gün Karşıyakada oturmakta olduğum kira evi-

nin aylağı ev sahibinin borcundan dolayi muhasebei hususi
ye tarafından haczedilmişti, ev sahibim olan kadın, bana 
geldi ve sızlanmağa başladı, ben de "usulüne tevfikan bir 
dilekçe yapmız, fakirliğinizi ispat ediniz, kuvvetle umarım 
ki, hükumetimiz adildir, sana yarısını bırakir dedim,, kadın 
dilekçesini sunmuş, muhasebei hususiye müdürüne geldiği 
zaman bu değerli direktör, başkatibine hitaben : " böyle 
fakir kadınların sızlandırılmasına lüzüm yoktur, bunları idare 
etsinler 

11 
diye emir vermiş, ben bu eyi kapli, halkçı ve 

merhametli iş bilir zata bütün mevcudiyetimle minnettarlık 
hislerile mütehassis olurken sizin de bir kaç satırla böyle 
adilane iş gören memurlarımızın bu hareketlerini yazmanızı 

rica ederim." 
Halkın Sesi: 
Hususi hesaplar direktö:ünün devlet hazinesi kadar fa· 

kir halkımızın bugünkü vaziyetlerini de dikkat nazarına alı· 
rak müşfik ve kanuni bir idare ile: devlet ve milletin ayn 
şeyler olmadığını gösteren bu muamelesi takdirlere layıktır. 

1 HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Bevazide mahsus olan io~kı· 
otağ çamlı ve vüksek bir 

tepenin üzerine kuruldu 
Prenı Mirza Mehmed sul· 

tan Gede ile beraber çamlık 
bir yerde ipekli büyük bir 
otağ kurdular, içerisini fev· 
kalide süslettiler. iki mü· 
zeyyen taht koydular, birini 
yükıek, ötekini alelade yap· 
tılar. 

Yükıek taht, Beyazidin 
Bur1adan getirtilen kendi 
e11alarile bezeudi. Tıpkı 
keadi odası ıibi tertip edil· 
di. 

Beyler, vezirler, komutan
lar için ayrı ayrı yerler yap
tılar. Bütün hazırlıklarını ik-

böyle istiyorum, çünki sen 
taht üzerinde doğdun, taht 
için yetiştirildin. Asil bir 
adama yaraşan budur. Bizim 
gibi çobanlar da dağlarda, 
bayırlarda, tabiatın güzelliği 

karşısında yaşamalıdır. Çün· 
ki dedelerimizden böyle gör· 

dük, böyle alıştık. Düşman 
bellediğin adamın evinde 
dost yüzü görecek ve dost 
sesi duyacaksın. O vakıt be
nim, kurduğun düşündüğün 

kadar duygusuz ve konuğa 
karşı kaydıız olmadığımı ve 
Murad oğ'lunun aıamet ve 

mal ettikten sonra Timurlen- şanına yaraşık muamele yap· 
ke arzettiler, prens Mirza 

tığımı görerek hoşnud ola· 
Mehmed sultan huzura girdi caksın. işte geldik bir rüz. 
ve ıu sözleri söyledi: 

gir gibi eğlenmeden gene 
- Devletlu büyük dedem geçip gideceğiz, bu günler 

hiı hazırhğımızı bitirdik, fer· hep tarihin sayfalarına ioti 

maninııı bekliyoruz. kal edecek, ne sen kalacak· 
- Oğu), fada bir şeyler sın ve ne de ben. Oğulları· 

yapmamıt olmanızı arzu ede· mız bu sayfaları oku; a ak 

rim. örnek alacaklar. Dünyada 1 
- Ulu şehinşah, siz buy- gurur ve fenalık değil, iyilik 

ruk ve izin verdim iz, Gede ve merdlik baki kalacaktır." 1 
lrulonuzla ben torununuz 

( Arkası var) 1 preı·ramı tatbik edeceğini, , 

ıoaona kadar bize müsaade 1 
huyuracaksınız. Atatürk 

- Haydi bakalım, Beya· Büstleri depoziteri olan • 
zide bir davetname hazırlat UÇAK GiŞESiNDEN her 1 
da 2etir. 

boydaki büst heykelleri top· 
Prenı huzurdan çıktı, i.s· tan ve perakende ucuz fiatla 

tediii gibi bir davetname tedarik edilebilir. 
hazırlattı, Timurlenke sundu. ADRES : ~iezarlık-
Ha:ıulanan cevabi mektub 
ıöyle yazılmıştı: başı \' akıfJar hanı U-

"Ne olursan ol, ben de ne çak gişesi. 
elurum olayım. Bu ıün sen 
ela bea de nihayet bir insa
nız l•e Tanrının kuluyuz. 
Aramızda bak yanında kıl 
uca kadar fark yoktur. 

Ey Oımanoğlu, bugün ıen 
beaim konuğumsun, ocağım
da bulunuyorsun, sana Türk 
16reaeii üzere bakmak ve 
ıeni aj'ulama:k ödevimdir. 
Saadıiın veya hesapladığın 
fibi bea sana kolay kolay 
kızmam. Bana yazdığın ağır 
mektubuna karşı da ben 
seni kendi sarayında yaşadı· 
ğın gibi yaşatmak arzusun· 
dayım. Senin için güzel b ir 
çad1r hazırlattı "1 1 burada ha· 
yattan kim almalısın, kendi 
sarayında nasıl vakıt gcçiri· 
yordu isen burada da aynini 
rörmelisin, bu gece en iti. 
buen bu zevkli hayata baş· 
lıyacakıın. Her gününü türlü 
türlü eğlencelerle geçirerek 

........................... 
i DOKTOR i 
f Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve zührevi haa· ı 
ı talıklar müteha11ıs1 ı 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
ı Her gün öğleden sonra : .......................... 
Vevsel hama

mı açıldı 
Bir senedenberi kapalı bu· 

Juoan Kemeraltındaki Vey· 
sel hamamı en modern ve 
her türlü sıhhi konforu bilik
mal ve tekmil takımları mü· 
ceddeden olmak şartile açıl
mıştır. Hamamımızı teşrif 

edecek muhterem halkımızın 
nezafet ve sair sıhhi husu-
salından son derece memnun 
kalacaklarını vadederiz. 

İhsan ve Şerif 
gamını unutacaksın. Ben 6-1 Bozkurt 
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Su Çiçeği 
Su çiçeği, çocuklarda sık 

sık görülen bir •alğ'lndır ve 
büsbütün ayrı bir hastalıktır. 
Yani aşısı olan çocuklar da 
ıirayet eder. Bu itibarla ha· 
kiki çiçek hastalığile ve çi· 
çek yc::li denilen hast lıkla 
hiçbir lakası yoktur. 

A:ı çok yüksek bir ate~le 
başhyan bu hastalıkta hara· 
ret çok devam etmez ve 
akabinde saçlar arasından 
tutunuz da, vücudun her ta
rafını saran müteferrik da· 
neler görülür. Bu daneler 
evvela kırmızı kabarcıklar 
şeklinde iken derhal içleri 
berrak ıu dolar ve birer 
inci danesi gibi parlar. Ni
hayet bir iki gün içinde ın 
kaybolur ve esmer bir kabuk 
bağlar. Kabuklar da birkaç 
gün içinde düşer, yerlerinde 
asla iz bırakmaz. Halbuki 
çiçekte mutlaka iz kalır ve 
ekseriya bu izler hayatın so
nuna badar sabit olarak 
devam edar. 

Su çiçeğinin tedavisi biraz 
pehrizden ve deriyi temiz 
tutma tun ibarettir. Çocuğu 
mutlaka on beş gün kadar 
tecrid etmelidir. ---oo---
Maaş Sahiple

rinin Nüfus 
İşleri 

Ankara - Tekaüde sev· 
kolunan askeri ve mülki me
murların ve bunların yetim 
ve dullarının, aylık bağlanır· 
ken nüfus dairelerinde güç· 
Jük çekmemeleri, muamele
lerinin uzayarak ıarutet ve 
sefaletlerine meydan veril
memesi temin olunacaktır. 

Bunun için, Dahiliye ~eki· 
Jeti tarafından bu gibi maaş 
sahiplerinin mnamelelerinin 
çabuk bitirilmeıi hususunda 
alakadarlara şunlar teblii' 
edilmiştir: 

Nüfusa taalliiklarından do 
ğum, ölüm, evlenme, boşan· 
ma vak'aları mahalJi nüfus 
daireleri darafıudan gereken 
işler yapıldıktan sonra bu 
kimselerin nüfus kütüklerine 
de ayni kayıtların vakıt ge• 
çirmeden ifası ve maaş bağ
lama işinde herhangi bir ta
raftan istenilen kayıt örnek
lerinin temamen y~zılarak 
nüfus müdürü ve memurları· 
nın mühürleriyle adlarının 
okunaklı bir şekilde okun· 
ması temin edilmelidir. 

Rakı Fabrikası 
Kuruluvor 

Ankara (Hususi) - inhi
sarlar idaresi Kayseriye ya· 
kın Key Kulat mevkiinde 
büyük bir rakı fab rika~ı kur· 
mağa başlamıştır. Bu fahri· 
ka bütün orta anadolunun 
rağı ihtiyacım temin ede
cektir. 

Almanvadaki değişiklikler ve DüNY ADA 
Fransız g zeteleri NELER 

Fransız gazeteleri Hitlerin ı 
4 şubat 1938 tarihinde yap· 
tığı değişiklikleri biıyük bir 
dikkat ile takip et mişlerair. 
Bu mevzu etrafında fransız 
gazetelerinde görülen aytı· 
hklar dikkate şayan bir de
recededir. Gazetelerden ba
zıları Reicbnver'in bazıları 

ise na:zi fırkasının muvaffak 
olduğunu iddia etmekte ve 
bu iddialarını, aşağıda görü
lecegi veçbile, kendilerine 
göre deliller serdederek te· 
yit cim ek istemektedirler. 

Bu hadise hakkında Fran· 
sız gazetelerinde görülen 
dikkate değer fıkir ve müta
le aların telbisindeo önce 7 
şub t 1938 tarihli Temps ga 
zetesinde çıkan ve bu gaze
tenin Almaoyaya. sokulma
ması emrinin verilmesini ica • 
bcttiren haberleri gözden 
geçirmek lazımdır. 

Baldan bu gazeteye bild'r· 
diğine göre: 

Hitlerin ordu ve diploma· 
s ide yaptağj değişi kli k ler A l
manyada Nasyonalist partisi 
ile Reıchver araıındaki çar· 
pışmalerı tebarüz ettirmekte· 

dir ve bu mücadeleoe naı· 
yonal - sosyalist fırkasının 
galip geldiği unnolunmama· 
malıdır. 

Nitekim yeni mevkilere 
getirilen şahsiyetlerin kim~ 
ler olnukları tetkik edilecek 

olursa, zayıflaması şöyle 
dursun, Rci'cbsvver'in mev· 
kiini tahkim ettiği görülür. 

Ne general Goering ve ne 
de general f-limmler veya· 
buo. Rcichcnau ordu başına 

~etirilm iş değildi rler. Başku
mandanlığın Hitler tarafin· 
dan deruhte edileceği res· 

men teblii edilmişse de Voo 
Blomberg'in yerine ordunun 
emniyetini haiz olan general 
Keitel'in getirildiği iÖr ül · 
müştür. 

OLUYOR 1 
~O Y~1nda Bir Kadın 
ikiz Çocuk Doğurdu 
Fransı:ı gazeteleri Marıll· 

ya civarın"a 70 yaşında bir 
köylii kadlnının ikiz doğur• 
duiunu )jlzıyorlar. İhtiyar 
kadın bir ;,b heyeti tarafın· 
dan muayene edilmişti, te• 
şekkülatı bedeniyesinin pek 
sağlam o iluğu tahakkuk et
miştir. He~t ihtiyarın ikiz 
olmasa bile dekrar doğurmak 
kabiliyetinde"' bulunduğunu 
tesbit etmiştir. 

l\leşhur gangster Al 
Capone ~ıldırdı mı? 

San F rancır.co körfezinde 
bulunan Alcat~az ıslah evinde 
bulunan Al Caponeuo çıldır
dığı bildirilmektedir. 

Bir müddettenberi haıta 
1 

bulunan Am~rikanın bu meı-

---------------------···~-------------------

hur ıangsteri! möşahede al· 
boa alınmışh. 1 hlab evinde 
bulunan di~f~r mücrimleria 
tecavüzüne qğrıyarak öldü· 
rülecea"inden ~orkan haydud, 
bir akşam bir kaç katil ile 
kavga etmiş, yüzlerine tükiir· 
müştü. Çıld.\rmadan önce, 
günlerce sayahlara yatağına 

yapıp, t ek · a ri bozmakta, bir 
kaç defa bu İii tekrarladık· 
tan sonra hüc.resinin bir ke · 

Bitlerin lKararı ve Italyan 
Matbuatı .• 

ltalyan matbuatı, Alnan· 
yada Hitler taraf ıodan yapı 
lan son tebeddülatı iyi bir 
ıurette ka rşı lamal<tadır. 12 
numaralı Informazione dip· 
lomatica notasında 11 Hükii· 
metin resmi bülteni,, şu mü· 
taleaları yürütmektedir : 

"Füehrer tarafından Reic· 
hin siyasi, askeri ve idari 
heyetlerinde yapılmış olan 
tadilat ltalyan meı'nl meha· 
filiode iyi karşılanmış ve bu 
tadilatın esbabı takdir olun· 
muştur. 

Bu mehafıle ıöre Füehrer 

tarafından verilen karar %a· 

maoın icabatına tamamen 

uymaktadır. He · şeyden ev

vel Föhrer memleketin bü · 
tün askeri kuvvetlerinin ida· 

re ve kumandasını deruhte 

etmekle İtalyada olduiu gibi 
bir cephe vahdetini temin 

etmiş ve kuvvetlerin parça
lanmasının önüne geçmiştir. 

Hitler büyük harbin değerli 

bir savaşçıs.dır ve bütün as· 
keri meselelerde ve bahusuı 
bahriye işlerinde tam bil2iye 
maliktir. 

şesine çekilerek, yüıünde 
hayret ifa<\elerile etrafına 
bakınmakta i,miş. .. 
En Fazla Aeızlı 

Çakı 

--~~~--------•tno .. --------~------

Dünyanın ea fa:ıla ajuh 
çaK"ısını yapan bir san'atkir, 
~u çakıya (384) aiız ilift 
edebilmiştir. Varın bu çakı
nın nasıl birşey eldurunu ıiz 
hesablayın. 

Kurşuna 
Dizildi 

Paris - Moskovadan ıe· 
len haberlere göre Ruıyanın 
mütekait komiserlerinden 
lyumbilof kırımda Sinfropol 
da idama mahkum edilmiş 
ve kurşuna dizilmiş. 

İn2ilterede 
Mecburi 
Askerlik 
Londra (Radyo) - Ingil· 

tere hükumeti askerliği mec· 
buri yapmıştır. BadEma yir· 
mi yaşını dolduran her logi· 
liz askerlik müddetini yap· 
mak mecburiyetindedir. Ve 
askerlik için her tarafta teş · 
kilatlar yapılmış ve ikmal 
edilmiştir. 

İogilterenin ana vatanda 
nüfusu 45 milyon müstemle· 
kelerle beraber 500 milyona 
yakındır. 

Acele satılık ev 
Güneş mahallesinin Gelin

dk sokağında 6 sayılı 3 odalı 
ev acele satdıktır. İstiyenler 
matbaamıza vey~hud bu eve 
baş vursunlar. 1 · 4 

Dirilen kadın 
öldü 

Adana 19 (Hususi)- Ge
çen gün tabut içinde dirilen 
kadın hastahanede zatürre· 
den ölmfiştür. Eıbabı öldü 
diye hastahanenin mermerleri 
üzerine çıpl k bırakılmış ve 
bilahare de ateş gibi su ile 
yıkanmıf ve üşümüştür. Müd
deiumumilik dikkatsizlik eden· 
ler hakkında takibata baş-

---·---Kaç Çeşid 
Balık Var 

Viyanadaki tarihi tabii mü· 
zesinde mevcud balık tiple
rinin sayısı tamam ( 900 ) 
bindir. 

Beş Cildlik 
Vasivet 

~·---
Lindberg 

Tedkikat İçin İ. pan
yaya Gelecek 

Mefhur tayyareci Lindbere-, 
tayyarecilik hakkındaki bil· 
gilerini arttırmak için, lapın .. 
yaya giderek, harp mıntaka
rını dolaşacak, ve bilf.il 
barbde çalışan tayyareleri 
gezecektir. 

Karısının da bu seyahette 
kendisine refakat ede~eii 
sanılmaktadır. Kolouel Lind· 
berg, hükiimetçi lsponyolları 
mıntakasını ziyaret edecektir 

Japonvanın 
Nüfusu 

Tokyo (Radyo) - Japon· 
yada ycıpılan tahriri nüfusta 
Japonyanın nüfusu 71,252100 
c)Jarak tesbit edilmiştir. Ja· 

Bundan iki sene evvel, ya- po.nyada 145 büyük şehir 
ni 1936 yılında Londrada vardır. Bunlardan 25 milyon 
bir kakın vefat etmiştir. Bu insan yaşaınaktadır. En ka· 
kadın, vasiyetnamesini (25) lalık şehir 61270,000 nüfuslu 
senede yaımış ve bu eser Tokyodur. Ondan sonra Kat 
famam (5) cild tutmuştur. şekri gelmektedir, 
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~ TAYYARE sineması TE~~;?N • 1 i:l BUGÜN Emsaline aodir tesadüf edilir iki büyük film BUGÜN iki Fransızca film birden 

1 - Deniz Kahramanları 
,. ,. 
~ GARY COOOER - FRANOES DEE ile çevirdiği 

H ASRİ SİNEMADA Telefon 
-2394· 

17 Şubat 938 Perşemden itibaren iki film birden 

Gör •.• İşit .•. Söyleme 
iki saat kahkahalı komedi 

~ 1 - Bekaret 
LlL DAGOVER tarafından temsil edilmiştir 

2 - Periler Diyar nda 1 A2, ~bİ)~;j;t v• K:;:•rle dolu 1ahaaer film ~ 

SONYA HENIE - ADOLOHE MENJOU nun şaheseri >t 1 Damğalı Ha)'dutlar 
Gaz kımaıtaran mizansen, şayanı hayret bir zarafet filmi~ KEN MA YLAR 

~ a 
~ 
~ 
tij 
E 

lÜRKÇE SÖZLÜ Büyük Komedi 
LOREL • HARDI tarafından te1J1sil edilmişti 

~ ilaveten: Paramont jurnal 
~------~----------------_;..--------------·~ AVRICA: Foks Dünya Havadisleri )t 1 İlaveten : EGLER JURNAL ve renkli Miki E FıATLAR: 30 - 40 - 50 
BBEBBE aaasmaasaaaBB~BBB11BI 
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Salaff e ' 

• 
nın 

Sazında11, 
Sözünden 

Efenin •i:.i efece ol•r 

Bütün dünya 
karışıyor •• 

ı Radyonun Propaganda Harikaları 

Avusturya ile Almanya 
arasında bir anlaıma elde 
etmek için, Hitler • Şuşninr 
fÖrüımeleri bütün dUnya dip
lomatJırının çenelerini gcY
ıetti. Her kafadan çıkan bir 
••1e bakılarsa bu itte yalnız 
Anupa: dcjil, blitin düDya 
karıımak üzeredir. 

Bir taraftan Amerika, be• 
Anupa itlerine burnum11 
ıokauyacaj'ım, onların patır
tıları, fÜrüJtülcrİ bana YIZ 

relir. Anupa hükumetleri •• 
•illetleri rene birbirlerinin 
ıözlerioi oynııaia çalışıyersa 
bundan bize ne ? "kendi ciü
ıen •i'lamaz ve ıızlamaE,, 
diyerek sözde Avrupada olub ' 
bitenlere kuşı gözlerini yu
llluyar, kulaklarını tıjıyer 
ribi bir vaziyet ıldıktan sen
ra gene birdenbire bu fikir· 
!erinden vazıecerek Avustur· 
Yaya : "ej'er Hitferin yaldız· 
lama;a çalıfhiı bu htpı 
da yutarsaa kuvvetli bir 
ltrevnik tabancası alıb bey
nine sıkmaktan başka sana 
birıey kalmıyer.,, 

Baı yazımızda da anlatmaia çahıtıiıcıız gibi Italyan ve Alman radyo i~tasyenlarntıa cc· 
nubi Amerikaya serptiii fikir Ye siyaset mikrobları, Amerika hükumetini de telişa düşür-~ 
meie .bıılamııtır. 

Sanki radyonun her bir lambası dllnyınao iter bir köşf\si11den bir şey dialiyen ve öj're
nen ~ok hauu bir kulak e)l!lu,tur. Buna ehemmiyet vermiyen rnilletleda laallerin• acıma· 
mak elden rel•ez. 

Diye bir feryat kopararak 
eski dli11yada reçen şeyleri 
rarmek için g6zlerini fal taıı 
tibi açtıfını ve çalınan po · 
litika havalarını da dinleaıek 
fizeri sade kulak keıildiafoi 
anlatan bir tavır alıyor. 

Kıu«.dan ltisae 
Jokev kelimesi 
nereden gelir? 

lıt• rerek eski dünyada, 
r•rek yeni dünyada yapılan 
bu aDrültO Ye patırdıJara ba
karak in1an bütllo cihanın 
Yine bir kıyamet arfesiodc 
bulunduiuaa hükmedeceii 
reliyor. Sütün milletler Ye 

Ya hancı kümesler aşıkı horoz 
Horgz - Giiceame karıcı · 

iım, ben kemıunun kümosiae 
(İttimH arlcadıtım Aeroz)a 
ıirilecek bir işim vardı. 

At. yarıılarında yarıı hay
vanlarıaı idare eden profes
yonel ıUvarilere jokey derler. 
Fakat bu kelimeain ulı ne
dir, biliyormusunuz? Bilmi· 
yer1anız iirelelim: 

1775 ıen11ine doiıu Fran
sada: yarıt atlarına .. bakan 
1't · bunlara: aeyiılik yapan 
hiJmetçilere "Ju~quet,, iımi 
Ytriliyerd11. Keliae, aer Da· lalikimetter in defa ribi lu

Y•metin taı tat üıtlode bı· 
rakmıyacı;ıaı atılıyarak ona 
lire dananaalar çok eyi 
olacak amma, bunu derinden 
derine dDılinen yok. 

~le 
······••m:ı•• .. •••• 

Tavuk - itler evde ba
yanlarla a-örülmez, ya kahve
de veya maiazada erkek
lerle konuşulur. Halbuki se
nin oraya ıittij'in zamaD 
komşu horoıu bizim e•İn 
arkasında idi. 

lıem de şeref ime tecavüz da 
bulunuyonua. 

- Şerefli ~ir erkek ue 
karısını baıkuıoın kolJarı 
arasına terkeder Ye ue de 
kecaaı olmıyın bir eve miaa
firliie ridcr. 

~sılsa Iniiltereye kida;-ak
ıettfVe jokey ~klini alarak. 
A vrupaya döndü. -·-

İlk toroil 
- Sen bu yünden büyük 

ıöıler aöy1eme;ee yeltcniyor
ıun, haydi bakayım, kümese 
böyle itler:• karıımak bayan· 
lara yakışmaz. Ben istediğimi - Pekey bana aeye haber 

Zamanımızın Yermedin.? yaparım. 
II~ torpil (1870) senesiade, 

Fiyuınedc VVhitehead adlı 
-:bir logiliz tarafından icad 

ve tecrübe edilmiıtir. R b - Maksadını anlamak •e - Sen de söylediğin söz-
0 ensonu orada ne yaptığını iÖZ}emık }ere dikkat etmiyorsun, is· olan horuz)arın bir gözü de 

Meşhur Robenson'a en çok için ıeslenmedim. tediğini yaparsan bizim de kendi kümesinden ayrılmalı-
benıiyen adam, Baltık deni- - Ben orada ne yapmııım istediğimizi yapmamıza kimse dır. 
zinde, Norderog adlı adada sanki? engel olamaz. Kıssadan hisse: Bayan ta-
Y•ııyın kimsedir. Bu adam - Onu seninle, kümeateki Onun için sen de ayağını vuğun bayhoroza verdiği 
kuş yetiıtirmekle meşguldür tavuklar bilir. denk alsan fena etmezsin. bu öğüd pek de sokağa atı· 
•e tek baıına yaşamaktadır. - Hem iftira ediyorsun, Komşu kümeslerde bir gözü lacak sözlerden dcğiJdir. 

..,, ....... ~ ...................................... İılll .......... .. 
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[•l Meraklılarına MIJda 

rabitan, Baylar ve Bayanlar 
En mDtldıf pesent müıterileri memnun 

den bu firmayı unutmayınız · 

1 
Tüccar ter.ıi (Tnrkpazarı lbrabim 

Karalıraı) bukere yeni mağazada zen ıin çeşidi er. Terzi-
hane•iıde bay ve bayanlar i~in son moda zarif YI şık 

J1 manto, rob, tayyor, etek, büluz ve to•akar Jahitan ve 

1 
aivil elbise Ye kaputları imal edilir. · 

Muamelem peıin ve takıitledir. 
Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe llifidir. 

DlKKA T : Yeni Mağaza Odunpa•rı Ne. 1 
TELEFON: 32f6 

Hasan Basri Şenbiçer 

Şeriki Mehmed Gülaylar 
Hazır ve ısmarlama elbise fabrikası 

Bay ve Bayanlar tık elbise diktir
mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer Ye şeriki Mcb· 
med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
Sor~ski ve Alber Baroh kumaşların-
dan iki provalı kurnaı ve dikit 22 
lira Asım Ri:ıaEbiraderlerinin:Halka
pınar çula ki bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki pıo•alı 15 lira lskoç yün 
iş 21 lira iki proYah Sayın müşteri-

lerimin bu fırsatı kaçırmamalarını tavıiye ederiz. 

ADRESE DiKKAT: lımir satıı 111heai Alipaıa uddesi sar 

raflar karıııı yalnıı 31 numaradır. IDyUk feyJıaaya tliklılat 
alim eti farilla H.san lasri ~ea~iter f a~riltuı. 

Gülervüz Baharat DePosu 

FADIL 9 EYLÜL 
Horoz marka;.kumaş boyaları geleli 

Pamuk, artifisyel ipek, yüa, ipek kumaş ve elbiseleri boyar 
Yalova ıhlamuru, Karadeniz salebi, Bombay kınası, damla 

1&kızı dit macunları ve fırçaları, Kakao, N estle sü~ü vı ua 
gazoz

1 

ve meyve;özü, Hasaa özlü unu, şık bayan, bta~bgJia 
Perte• kremleri, podralar, çocuk podraları, sodalar, asıcller, 
trat bıçaklar(sabunla ı ve fırçası, Seylan, Can, Akkuynık, 
Altınbaş,~1, 2, 3 numarah harman çaylan,· sanayi ve ziraatt• 
kullaoılan:bil'umum kimyevi maddeler, saç boyaları bada11a 
boyalan, Kaol, Vim, Parafin, Go:nalaka, V. S . 
rtr h ...... iY -- == 

• • Şifa eczanesını 
Fenni 2özlük. 
çeşitleri f evka]ade zen 
gindir. 

Alttn, Nikel, Bağa 
'Cer~evc nun1aral~ ve 
. .. - -~~~e.~~~~~I renkli camlar, Spor ,~ 
Tayyare gözlükleri, 

:Barometreler, Dere
~celer~ her zaman mev
ıicud ve çok ucuzdur. 

I 

DİKKAT 
S. Ferid 

Şifa Eczanesi 
~- ..... 

HÜKÜMET SIRASI 

KORDON, YÜKSEL ve : ~lfrikürnet?'Karıııında : 
~::ast w 1 fJ:! ........ o•••••••• .. ••11 

KABADAYJ : TERZi 1 
l işte ~ütün Izmirin kapıştığı ~ f Mehmed Zeki 

nefıı Rakılar bunlardtr • • 
Es ~- ı ......................... . 

I 

inanç Şekerleme 
Mai" azası 

Mustafa Bevdet 
Altın Keyik, fanta~i Krameli 

Bon bon, Funaan Ye meyveli ıılıer 
fabrikası Ege bölgesi satış merkezi 

Nefiı lüks pisküvüleri, çikelat •• 
lokum. Adres : h•ir şekerciler fArtııı 
No. 4' 

fllElia lliil:SIJS!1Sa=:Er& :;+;:ee ff 4HR* 

t
i o;:n•o;;.;;;~·Ali 

• KAMQIO\liLU 1 Cilt ve 1~enasü] hastalıkları ve 

1 elektr~k tedavisi 
lzmir - Biria6?i beyler Sokağı No. : 55 T leion : 3479 _.,...EPRF' l!!!llBIE=-am:E 

p.D>t Dr. FAH.Rİ IŞIK>t••lll 
~ lzmir Memleket Hastanesi Rootkeo Mütebasıııı • 
!J RONTKEN VE il 

1 Elektirik tedavileri yapılır 1 
B ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 1 
a 
aamaam~aaaaE:8Em~~~~aaa111U1a 

" 
Elbisenizin ren 81 
gi s?l~rsa iizül~ •' 
meyınn:, yeoa l 
yaptırdığınız kos 
tümün rengi bo U 
şunuza gitmi- L 
yorsa sıkılmayın B 

9 Evlôl = 
Baharat: 
Deposu ~ 
ndan alacağaoız • 

Artii 
Boyası ile ku
maştnııı istedi- ... 
ğiniz renge ko 
layca çevirebi

u 

,..., 
1 

n lirsiniz. 
Telefon 3as2 /:: 

~ 
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lşcilere , 
Haksız Y re 

Yol Verile ez 
iş kanunundaki tecrübe 

müddeti münasebeti ile bazı 
müeaseaelerin iş yerlerine aldık 
ları eski ve mücerreb işçilerin 
beş on gün geçmeden iş ka
nuaunun gösterdiği tecrübe 
müddeti dahilinde çıkarılır 

mütaleasiyle işçilerine haksız 

yere yol vermekte oldukları 
İliili daireye haber verilmiş 
ve icra edilen tedkikat ve 
tahkıkat neticesinde lktısad 
Vekaleti ile dahi tem11 edi
lerek bu muamelenin haksız 
olduia aalaıılmııtır. 

Bundan böyle eskiden ayni 
müessede uzun müddet çalı
şıp ta iş bittikten sonra ay
rılı o ve meseli tütün şirket
lerinde olduiu ıibi bir iki 
ay snra tekrar işe ahnan bu 

gibi milcernp işçiçiler hakkında 
aynı muame lede bulunul
masına İktıHd Vekiletinin 
•erdiği kat'i emir üzerine 
ifaili daire tarafından sureti 
kat'iyede müsaade edilmiye
ceji 6ğrenilmiıtir. 

_...., .. _. ... -.. ..-......-
Hayır Sever 
Bir Doktor 

ikinci Karantina Parti O
cağı binasında her Pazar 
ıünü saat 11 den 12 ye ka· 
kar fakir haklı · f meccanen 
muayene etmeği kabul eden 
kıymetli doktorlarımızdan 
dahiliye mütehassısı B .Şevki 
Uiur'un fakir halka karşı 
aösterciiği ıefkat ve alice
nablıjı memnuniyetle haher 
abamııtır. 

Sivrisinek 
Mücadelesi 

Belediye sivrisinek müca· 
deleıine ehemmiyetle bilhas · 
ıa G6zelyahdaki arsalardald 
çakarlar1 doldurtmaia baı · 
laa111br. Karııyaka ıiniıinek 
mDcadeleainin teşkilitı hü· 
kimete ıeçtiğiDden beledi-

ye bu sene sivrisinek men· 
baı olan Güzelyah ve Göz
tepe mıntaka;arında faaliyet 

g6ıterecektir. Belediye mın
taka amiri Şahap mıntaka
sandaki ufak gölcükleri tes· 
bit etmiştir. Bu gölcükler 
kimilen kurutulacak ve bu 
muhit yakında şivrisinekten 
kurtarılacaktır. 

Muallimlerin 
ders mikdarı 

Hususi mekteplerdeki ders 
Halı üzerinde çalışan mual
limlerin alabilecekleri ders 
mikdarı vekaletçe tespit ~dil
miştir. Orta okullarda öğ
retmenler haftada 13 saat 
kadar ders verebiltceklerdir. 

Zavallı Veysel 
Darağacındaki Nümune 

kereste fabrikasında ç-.hşa n 
makineci Veysele şoför Şev
ketin idaresindeki 571 numa· 
kamyon çarpmış ve sol kalıça 
kemiki kıralmıştır. 

( Halkın Seıl ) 

Güneş, 1-3 galib geldi 

BiR 
21 ŞUBAT 

ÖÖRETMENIN 
ÇEKTiKLERi 

-~~~~----~-.. -~~~~~~~~~-
- INKILAB ROMANI -

Ya.zan : SıRRI SANLI ·Asım ismet KOltilr'e-
- 31 -

Bugün yazımızın fazlalığından romanımızı koyamadık. 
Özür dileriz. 

Istanbul 20 (A.A)- Telefonla: Bugün Güneşle Mubafazgücü arasında yapılan maç bire aoooooooooooooooooooooooooooooooooooooouoocooooooooo 

karşı üç sayı ite Güneşin Jebine neticelendi. • Halkın Sesi gazetesi Timur-
Askeri maluller veniden muayene edılecek I k h • • b a·· ·· 

Ankara 21 (Hususi) - Mılli müdafaa vekaleti askeri ınaliiller hakkındaki kanunda baz1 en mu arrırı ay USDU 
değişiklikler yapmayı karar vermiştir:. Kanuna bağlı e?1raz. ~etveli~~e baz~ yeni ~~him 'fürkeku}' a 8Çlk mektup 
esaslar vardır, muvakkat maddeye gore, kanunun neşn tarıhınden ıtıbaren uç sene ıçınde . . 
bütün askeri maluller yeniden bir uhhat heyeti tarafından muayene edilerek maliilluk de· Azizim, ı da oku~u!or~um. Şımdı .n~ 
receleri tesbit o'unacaktır. Ötedenberi mesleğim icabı yalan soyhyeyım, tatlı ve ıçlı 

Anasını öldüren deli imiş 
Istanbul 21 (Hususi) - Ramide oturan 80 yasında validesini Seyideyi öldürdükten 

sonra evin bahçesine kaıdığı çukur yatak içine yatırmak şartile gömen Halldin aklından 
zoru olduğu anlaşıldığından akıl hastahanesine yatırılmıştır. 

Bulgaristanda 200 islim hıristivanlaştırıldı 
Sofya 20 (Radyo)- Bulgaristanda 200 müslüman huistiyan edilmiş ve dini merasimleri 

yapıldıktan sonra i5imleri değiştirilmiştir. 

Kış tekrar şiddetlendi 
lstaobul 21 (Hususi) - Bi: kaç gün 

detli bir kar tipi devam etm~ktedir. 
eyi giden havalar tekrar soğudu dündenberi şid-

Soğuk sıfır altında sekizdir. Her taraf buz içindedir. Seyrisefer gücleşmiştir. Akdeniz 
ve Karadenizde şiddetli fırl ırular başladığt haber alınmıştır. Açık denizlerdeki gemiler li· 
manlara iltica etmişlerdir. 

- ••••••oo••~••• ·------------

Budapeşte - Paris Futbol Ma
çı Beraberlikle Neticelendi 

Muhafız gücü 
Istanbulda 

lstanbul (Hususi)-Ankara 
takımlarından muhafız gücü 
takımı cumartesi günü ilk 
maçını Fenerbahçe ile yap· 

Paris (Radyo)- Dün Park dö Prens stadında elli bin 
seyirci önünde Budapeşte-Paris muhteHtleri maçı yapıldı. 
Maç 1-1 beraberlikle neticelendi. 

Atatürk Anka-
rava 2idiyor 
Istanbul 21 (Hususi) -

Büyük Şefimiz Atatürk ya· 
rından sonra Ankuaya ha· 
reket edecektir. Atatürk 
Ankarada balkan antantı 

konseyi anlarını kabul ede
cektir. 

koıısolosluklar 
kaldırıldı 

Moskova 21 (R'adyo) 
Sovyetler birliği ile Afganis
tan bükümeti birbirlerindeki 
bil tün konsoloslu ~ larını kal· 
d1rmı9lardır. 

Kısa Şehir 

Haberleri 

Jandarma ge
nel komutanı 

gitti 
Aydın 21 ~Hususi)- lzmir 

kazalarını teftiş eden jan
darma genel komutanı kor 
general Naci Tınaz dün sa· 
bahleyin Torbalı, Ödemiı ve 
Tire kazalarını teftiş ederek 
şehrimize gelmif ve bugünkü 
trenle Ankaraya mütevecci
han hareket etmiştir. 

••••••••· Ull!I•••••••• 

mışbr. Her iki takım O - O 
berabere kalmışlardır. 

Şaht Vivana 
Elçisi Oldu 

Berlin 21 (Radyo) - Vi
yana biiyük elçiligine Dr. 
Şaht tayin edilmi,tir. 

Eden istifa ettil 
- Baştarafı 1 incide -

reisine istifasını vermiştir. 
Fakat diğer naıırlar buna 

şiddetle itiraz etmiılerd1r. 
Bu vaaiyette içtimaa nihayet 
verilmiştir. 

Tahkikat de- Dün pazar olmaaına rai· 
men saat 15 te lngiliz kabi-

V8 m ediyor nesi tekrar toplanmıı cevap
lan çok uzun aürmlişttir. Fa-

Türkin namında bir bar kat neticesi hakkında ıon 
artisti yüzünden Kuıadası dakikaya kadar bir haber 
kadastro fen memuru Turgut alınamamışhr. Hilkumetin res-
Eneri ustra ile öldürmek mi bir tebliğ neıre~mcsine 
kastile ensesi ve yüzünü ke- intizar olunuyor. 

Denizli hapishanesinden sen birisi belf'.diye sokağında Muhakkak olan bir şey 
varsa oda lngilterede bu yüz-

Edirne ıslabanelerine gönde· oturan marangoz Etem ve şe· den bir hükumet buhranı 
rilınek üzere 30 hapis şehri- riki cürmü kalfa Hasan hık· vemcüt bulduğudur. Samldı-
mize gelmiş ve bu hapisler kında tahkikat devam etmek- ğına göre Eden Cbemberla-
Istanbul yolile Edirneye gön- tedir. Turgudun yarası ağır- yin ihtilafını halletmek üzere 
derilmiştir. dır. çalışan kimseler vardır. 

•••••••••••• .. •• .. ••••O••••••••••••••ı .. ••••••••••• .. •••••••••••••••• .. •••••••••• .. 
İster Gül İster Ağla 

- Baştarafı 1 inci Sahıfede -

Demesine karşı palyaço şu cevabı verir : 
- Aklım henüz l.afamd 1 ve yerinde durduğuna kanaatim var amma eğer beni şimdi bu 

dakikada b1rakmazsan o vakit çıldırdığımı göreceksin, çüakü o akşam züeri evden çıkar
ken karıma iıtediği parayı saat ona kadar behemehal yetiştiririm demiştim, perde açılma· 
dan önce birisile parayı göndermeği nasılsa telaşla unutmuştum tam oyunun hay, hay ta· 
vında iken elim gayri ihtiyari cebime girdi, baktım, kıırım için ayırdığım para orada kal· 
mış, birde saata göz gezdirdim, ona on var. Eğer onun, dediği saatte, bu para avucuna 
gitmezse, kemiklerimin hayırını gör. 

Sahne direktörü bu zavallı kılıbıklar başkanın1n haline bir kahkaha salıverir, herifi ba· 
ğırta bağırta salla sırt ederek tiyatro binasına avdet eder, seyirciler palyaçonun hakiki 
çırpınışını ve çocuklar gibi ağlayışını görünce bunuda oyunun icabatı sanarak gülmekten 
katıldılar. 

işte dünya böyledir. Bazan başka birisinin ıstırabı, öteki için gölünç mevzuu olur. Her
kesi güldilrmek vazifesi olan bu ad mın haline : Sende ey okuyucu 

iSTER GÜLISTEH AGLA 

olarak Tilrkiyede intişar eden bir ifade ile yazdığınız bu 
gazeteleri tetkik ve tetebbü tefrikaya ben de sarıldım, 
eder, numaralarını veririm. orada dikkate şayan bir çok 
Hılkm Sesini çok eskiden notlar görüyorum, siz bu 
beri bilirim. mühim adam hakkında iyi 

Bu gazete, lzmirde kökleş- araştırmalar yapmışaınız,epice 
miş ve işgal zamanmdal bü- ese. ler karıştırm1ş!lın1z, muvaf· 
tün lzmirli hemşerilerim tara- fakiyetin '.zi tebrik ederim. 
fından eyi tutulmuş ve sevil- Ben de size lzmirin Timur-
miş olan " Sedayı hakkın ,, leok tarafından zaptına dair 
yavrusudur. Siz , şah!lınızı hocamın anlattığı ve timdi 
bilmediğim muharrir arkadaş, hatmmda kalan baZl notlar 
bu gazetenin ikinci 1ayf, sı· gönderiyorum. Bunları, lzmi-
nın birinci sütünuna "Timur- re topal Timurun uğradlğı 
lenk,, namı altında bir tefdka bahsına gelince derç edersi· 
ya21yo1 sun uz. Ben daima doğ· niz. Size ve üstadımız Bay 
ruyu söylerim, burada da Sırrıya derin saygılarımı su-
a çı'<ça fikrimi yazıyorum: narım. 

Önceleri bu tefrikanıza 
sathi bir nazar atıyor, hazan 
------------c== 

Şark Fılezofu 
HİDAYET KEŞFİ 

Müthiş_ boğuşma 
-----------------0000-----------------

Cesur Bir Köylümiiz Bir Kap-
•• 

lanı Oldürdü 
Selçuk nahiyeaine bağlı 

Acarlar köyü halkı evvelki 
gün bir domuz sürek an 
tertib etmiş ve bu sürek avı
na 40 avcı iştirak etmiştir. 
Avcılar evveli Çaal dağını 
aramağa karar vermişler ve 
taramağa başlamışlardır. 

Avcılardan 20 yaşında 

Mehmed Ali oğlu Musa Tut
kun derenin bir kenarında 

pusu 1a domuz beklerken kor
kunç bir sedayı müteakib 
bir kaplanın on beş metre 
ileriden geçmekte olduğunu 

görmüş ve derhal çifte tü
fcngini ateş etmiştir. Yara
lanan kıplao acı bir bagır· 
madan sonra Musanın üze· 
rine atılmış ve derhal bu 
cesur avcımıda boğuşmaya 

başlamış ve Musayı altına 

alarak elbisesini ve kollarını 
koparmağa başlamıştır. 

'lllil 

Halk evlerinde 
Bavram 

-Baştarafı birincide-

tuk ile · evi açmış arkasından 
"Behçet Kemalic,, Halkevleri 
için yazılan ve bir genç tara· 
fından çok heyecanla okunan 
nutku alkışlanmış, en sonun· 
da Çiftçi B. Necati, "Vali· 
miz ve sayın Başkanımızın 

huzurlarile açılan bu irfan 
ocağı,, diye Halkevlerioin 
çahşma faaliyeti hakkında 
birkaç söz söylemiş ve mi
safirlere portakal şerbeti 
ve birer tane de Ülkü mec -
muası verilerek tören sona 
ermiştir. 

Karşıyakada açılan Hal
kevi için Parti Başkanımız 
Vafi B. Fazh Güleç'in pek 
çok yardımları olmuştur. 

Bu kanlı boiuşma Musayı 
korkutmamış, bilikiı bir peh· 
hvan gibi yarım saat güreş
tikten sonra yetişen arka
daşlaranın yardımiyle bu dört 
metro boyunda ve ikiyüz ki
loya yakın bulunan kaplanı 

öldürmüşlerdir. 
Musa ağır yaralı olduiu

ndan derhal memleket 
hastahanesine . kaldmlmııtır. 

KapJanm derisi dün lzmire 
getirilmiştir. · Bu kaplan bir 
hafta içinde köylünün 4 de· 
vesi, 2 at ve 20 koyununu 
yemiştir. 

Sevdi köy 
Treninde Yaralama 

fzmirden Seydiköye trenle 
gitmekte olan Seydiköyün 
Abfbey maballeainden berber 
Hasanın kain biraderi Bahri 
Uzanın kız kardeşı Münireye 
katarın biletçisi Münir tara· 
fından sarkınhlık edilmiştir. 

Vaziyeti gören Bahri hamil 
bulunduğu bıçakla biletçi 
Müniri ağır surette yarala· 
mıştır. Yarala derhal memle
ket hastahanesine kaldırıl

mıştır. 

Şerbet gibi 
Şaşal suvu 

Halis ve hiç hiylesiz ber· 
rak şerbet gibi Şaşal suyu 
içmek istiyenlerle, lokantalar 
için şişe ve ufak damacana 
ve aran1lacak yerlere kadar 
su gönderilir. 

Umumi deposu: Hastaha
ne caddesi Turna sokağı 
174-1 dedir. Mide ve ba· 
ğırsaklarınızı eskimekten kur· 
tarmak ve tam sıhhatli bu· 
lunmak isteneniz iyi ıu içi
niz, hayatınızı uzatınız. 
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