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Lord · Halil aks lngiz hariciye nazırı mı oluyorli 
KISA VE AÇIK 

Bitlerin 
Edenin 

Nutku, 
istifası. 

• Ista bul Düny ııın En Güzel • 

Şehri Olacak 

Bay Hitler!n nutkunun yaptığı tesirlerin tefsirine vakıt 
bırakmadan loriltere dııbakanı bay Edenin iıtifası geçen 
haftanın ıon iÜnüaün en mühim hadises i sayıldıi . na göre 
ortaya Avrupa diplomatlarım ve gaz'l!telerioi hakkile meşgul 
edecek meseleler atılmıı oluyor. Hitler bu nutk nda da, 
kendi rejimlerine dest ve düşman hüku1Det ve milletlerin 
tavrı hareketlerini bir an bile göz önünden uzak tutmadı
ğıDı tebarüz ettirmek fırsatını kaybetmemiştir. Frankecula· 
rıo zaferi için bir nevi dua okuyan bu nutkun en ruhlu 
nokta11, Hitler Almanyasmın Mosko•a propagandasından ne 
kadar çekindiiioi bir kere daha ~östermiştir. Führer Al
manyanıo müstemleke ihtiyacını bir kere dana söyledikten 
sonra Naayonal Sosyalist fırkasının Almanya dışındald Al
manları da birleştirmekle sulha yardım etmiş olacağını id· 
dia etmiştir. 

A•uıturya ile anJ.aşmanın lüzumunu ve Japoola ın beyı:ız 
ırklara düşuıan olmayıp medeni in~aalar olduklarını bağır· 
mağa ihtiyaç hissetmiştir. 
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Alman devlet reisinin bu nutku kadar lngiliz Hariciye 
Nazırının da istifası günün en mühim hadiseleri sırasına 
geçmittir. Biz öyle zannediyoruz ki bu istifa meselesinin 
dedi~odusu diğer memleketlerin diğer nazırlarının işten çe 
kilmeleri gibi yirmi ~ört veya kırk sekiz saat zarfında ni· 
hayet bulmıyacaktır. 

BOGAZIÇINDEN BİR MANZARA 

Her nekadar 8. Eden Nazırlığı zamanında büyük zaferini 
temia edememit iıe de, birçok lngiliz gazeteleri ile lngiliı 
umumi efklrının bUyük bir kısmı ondan olan büyük hizmet· 
ler beklenebileceğini bağırıb durmaktadır. ÔnümilJ.deki haf
ta içiade bu iki mühim hadise etrafında birçok kalemler 
•• çeneler de hareket ve faaliyete geçeceklerini şüphesiz 
uymak lizım relir .. 

Rusya Savaşa Mutlak Girecek 

Bay Halil Zeki Osmaom "Pravdı,, ve daha bazı Belgrad, 
aıazetelerinden mealen tercUme ettiği bu makaleyi üçüncü 
sayfamızda okuyunuz. 

iSTER GUL iSTER AGLA 

Tü rkiye ve bilhassa İ-stan · 
bu) ve lstanbu'da asayiş nıev· 
zuJarı aakkında üç makale 
yazan Vinko Maodukiç (bu 
makaleler Zagrebde çıkan 
"Novosti,, gazetesinde neşre · 
dilmış ve tarafımızdan tercü· 
me edilerek bültenlerimizde 
dercedilmit idi. M. U. M. ) 
dördüncü makalesini " No
Yosti ,, gazetesinin 11.2,1938 
tarihli nüshasıad.ı neşretmek· 
tedir. htanbulun imarından 
bahis olıın bu makalede de
niliyor ki: 

"Eski şuk Istanbulu orta
dan kalkmaktadır. Bunu bir 
şark masalı sanmayn ız . Bu 
mutJak bir hakikattır . lstan
bulun tanzimine dair olan 
p iolar binat cumhu. reisi 
Atatürk tarafından tasvip 
edilmiştir . 11 

Makalede bundan sonra 
lstaobuluo ımar pl!oınıo 
Prost tarafından tanzim 
olunduiu hakkında izahat 
verildikten ve '1 Boğaziçinin 

güzelliği dikkat nazarında 
bulundurulunca Türkiyenin 
merkez şehri olan ve tama -
men mgdern bir tarzda in~a 
edilmiş bulunan Ankara göl· 

insanların Rüyası Tatlı Amma Sonu Gelse ••. 
Patron, koltuğunda tekerleme kestirince, bütün müş· 

terilerin atelyesine hücum ettiğini, şöhretinin bütün ci • 
hana yayıldığını, kasasının dolup taştığını; surattan fa
kir üç otuzunda bir bayın, gençliğinde doyamadığı 
veya fıraat bulamadığı, ötedenberi gözünden kestirdiği 
akça pakça, bıldır, bıldır, sarışın bayancığı ele: geçir· 
ıniş, kolunu boynuna dolamış, içiı:io hicranlarını dök
mekte olduğunu; kaynana, hergün hıncını içine akıttığı 
gelinini tayına getirip bir köşede ... Ona şöyle kelli. felli 
ili bir ıopa çekerek saçlarının tutamları elinde kaldı· 
iını, memurlar maaşına zam yapıldığını buhran ve mu· 
••zene vergisinin kaldırıldıgını ve hemen ay sonunun 
geldiğini, bayanlar da kocalarının kesesini eline alıp 
bol, bol savurduklarını ve yeni çıkan mavi ipekten bir 
rob yaptırdığını ve arkasına giyerek baloda bütün na
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zarları kendi üzerine çekmeğe muvaffak olduğunu, çocuklar, türlü çeşidleri bulunan bir 
çikolata doposunu ele geçirdiklerini; avukatlar, ıbinlik birkaç davanın vekaletini aldıklarını; 
doktorlar sinir hastallğına tutulan zengin: bir : kaç :bayanın tedavisini Üzerlerine aldıklarını; 
öğ~et~enler, ~ocuklarıoın futbolu ve_ diğer oyunları bırakarak derslerine sarıldıklarını, gaze .. 
tecılerın ve kıtabcıların da topunu yuz kuruşa kiğıd bulduklarını görürlermiş ! ! ! 

Sen ey okuyucu, kendilerini aç tavuğun buğday anbarında görmesine benziyen şu hülya 
prestlerin bu hallerine : 

gede kalacaktır ,. denildik· 
ten ıonra imarın daha şim· 
dideo başladığı, muazzam 
camiler etrafındaki eski bi· 
naların yıkıldığı yazılmakta· 
dır. 

... • o••-,..-..-
Dost Başvekil 

Geliyor 

Atina, 22 (Radyo) - Baş
vekil General Metaksas; re· 
fakatinde Hariciye Nezareti 
si) asi işler gene) direktörü 
M. Papadaki ile nezaret şef
lerinden M. Anclrolu, M.Suço 
ve daha bazı siyasi memur
lar olduğu halde buradan 
Selanik yolile Istanbula ha· 
reket etmiştir. 

Abıhayat 
Bulunmuş 

Nevv Jerseyli bir çiftçi, 
tarJasıoda bir kuyu kazmış. 
Tabiatile su çıkmış, içmiş. 
Tadının kekremsi olduğunu 
görmüş. Karısına da içirmiş. 
Yarı nüzüllü bir halde bulu
nan kadın iyileşmiş. Kör bir 
yaneşmaları da bu sudan 
istifade etmiş, onunda göz
leri açılmış. Bunn duyan ci · 
var çiftçilerden hastasını 
kapan herkes, çiftçinin bu 
bayat suyundan ist'fadeye 
koşmuş. Şöhreti gittikce ar
tan çiftçi de kuyusunu son 
günlerde, içinde bir de dok· 
tor bulunan bir şirkete dev· 
retmittir. Kendisi de çubu· 

Eden istifasını 
• • almadı gerı 

Paris (Radyo) - Bir çok 
büyük tahsiyetlerin rica ve 

ısrarlarına rağmen Lord Eden 
istifa etmekten vaz geçme
mıştir. Lord Eden dünkü içti· 
madan sonra nazırlardan 

Mister Elliot, Morton ve Lord 
Carmbon Lord Edeo'i takib 
edeceklerdir. 

Fakat son dakikada Baş
vekil kendilerini davet ede
rek vaziyeti izah ve siyaseti 
Edenin arzu ettiği şekil .Je 
inkişaf edeceğine dair temi· 
nnt vermiştir. Bu zevattan 
Carmbon istifasında ıs ar 
etmiştir. 

lngiliz gazeteleri bu badi----4-· -
Hariciye Vekili 
mizin Bevanatı 

HİTLER HALİF AKS'LA 
BtR ARADA 

di!leye büyük birf ehemmiyet 
vermekte ve ittifakla Lord 
Edenin istifasını teessürle 
karşılamaktadırlar. 

• 

Mubafazakir•Daily '.Heralcl; 
şayed bir reyiim yapılmış 
ol.saydı ekseriyıetin • tEdenİ• 
siyasett lehine rey verece· 
ğinden kat'iyen _eminiz de· · 
mektedir. 

lstanbul, 22 ( Hususi ) -
Hariciye Vekili Bay T~vfik 
Rijştü Aras gazetecilere olan 
beyanatında Mısır kıralı Sa

majeıte Farukun Türkiyeyi 
ziyaret ile kendisinin Kahire 
seyatinin takarrür etmiş ol-

duiunu, fakat bu seyahatin 
zamanının henüz tayin edil· 
memiş bulunduğunu söyle
miştir. 

Mısır ile aramızda ihtilaflı 
eo ufak bir mesele bile yok· 
tur. Dostluğumuz sağlamdır. 

~ 

Paris [21 (Radyo) - Bu 
sabah avam kama ası mutad 
içtimaını akdetmiştir. Lord 
Eden salona beraberinde 
müstafa nazırlardan Ca•· 
boro olduğu halde rirdiii 
vakıt mütbiş:bir :alkıı tufa
nile karşılanmıştır. 

Lord Eden ıöz alarak iı· l 

tifanın sebeblerioi şu şekilde 
izah etmiştir. 

Başvekille ihtilifı huıuıi 
surette Mu!o)iniye yazdıtı 
mektub zamanındanberi baı· 
Jamışhr. Ben ve diier bazı 

kabine arkadaşlarım buaa 
şiddetle muarız idik. Esaıea 
Başvekil bunu ancak bizim 
tasvibimiı neticesinde yapa· 
bilirdi. Şahsan harekat et· 

- Sonu 4 üncüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~------------~-····~·~~~ ......... ~~~ 

Bizim de Cevabımızı Yazınız 
Aldığımız yirmi imzalı ve alakadarlara göstermeğe herin 

hazır olduğumuz bir mektubu aynen yaz•yoruz: 
Muhterem Halkın Sesi gazetesi yazi işleri müdürlüğüne: 
Yeni Müzayede Bedestanı arka sokağınuaki Yıldız kereste 

fabrikasının tahammülü gayri mümkün bir şekilde (toz du· 
man) yaparak bura esnafları olan bizlerin ve halkın sıhha
hna son dercede zarar vermek suretiyle bizleri ;1.İzrar etti• 
ğinden, evvelce vilayet yüksek makamına ıikiyette bulua· 
duk. Şikayetimiz ehemmiyetle nazara alınarak, belediye re· 
isliğince izalesine uğraşıldığı vilayet yüksek~makamınca rea• 
men tarafımıza tr.bligat yapılmıştı. 

Bir seneyi mütecaviz bir zamandanberifbeklediğimiz halde 
bir s~mere hasıl olmadığından keyfiyeti ... muhterem ıazete· 
nize şikayet ettik, bu şikeyetimizJsayın gazetenizin, Hallna 
Sesi Hakkın sesi, sütununda neşredildi. 

Fabrika müdürü ise bu tikiyetimize kartıhk '?'gazeteniz 
vasıtasiyle tavzihao fabrikanın, şikayet olunduğu gibi, toz, 
duman yapmadığını ve bu·eıaaf ve halkmıa:ıdababna zarar 
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ısaaaaaaasmmaımmmm A ma~ 1 Fagdalı Bilgiler : 1 oonuanın En BDgOk Harb Dahısı 1. . . 
1 Ti. l k - m ı Terazısız tartı 

lmur en E Evde teraıı yoksa yapıla-
İ E cak bir pastanın ölçüsünü 

1 E çay fincauı ile bulmak ka· 
Tarihi Tefrika Ya~an: H. Türkekul(Q bildir. 
ıamsa - 130 - ~EEEE Bir çay fincanı ince toz 

şeker 170 gram. kristaliıe 
şeker 225 gram, un 115 
gram, tereyağı 230 gram, 
süt 250 2'ram, çekirdeksiz 
kuru üzüm 150 gram, dövül· 
müş ceviz 115 gram. badem 

fimurlenkin mektubunu oku-
van Y ıldırı Beyazid kal
binde bi az • şirah hissetti 

Timurleok dalmıştı. mek
tÜb bittikten sonra bir da· 
kika kadar düşündü sonra 
torununun yüzüne bakarak 
ıu sözleri söyledi: 

- Bunu sen kendin mi 
yazdın oiul? 

- Gede kulunuıla birlik· 
te yazdık. 

- Son cümleler lıoıuma 
gitti, fakat yukarlarında bi
l'az fazlaca a1ay etmişsioir. 

- Ulu hakanımız biıe 
buyruk ve izin vermişlerdi: 

- Haydi b .. kalım genç 
delikanla öyle oJsun, bundan 
sonra işinize karışmıyacağı

ma söz veriyorum. 
PreH Mirza Mehmed iul· 

tan hemen atıldı. dedesinin 
ayaklarını öptü. Timurlenk 
oau yerden kaldırdı, derin 
bir sevgi ile bağrına bastı, 
alnından öptü ve "sen., de
di., "ae can ve ne yüksek 
ruhlu çocuksun,, 

Mirza Mehmcd ıultan bir 
adım reriye çekildi, Timur
leakin ~nünde iğilerek şu 
cevabı verdi: 

- Sca de ulu dedem, ne 
yüasek vicdanlı ve ne yüce 
merd bir insansın. 

Hemen bir yaver çağırdı
lar, mektubu katlıyarak Yıl· 
danma gönderdiler. 

Beyaıid mektubu aldı, yü
uği helecanla çarpıyor, el
leri titriyordu. Biraz tered· 
diidden ıonra okumaia baş· 
ladı. 

Bir daha bir daha okudu 
yere bıraktı. gene aldı, bir 
köıeye fırlattı, iene kaptı. 
okudu, okudu belki yilz de
fa tekrarlıdı. 

Acaba hakikaten şanına 
llyık karşılık mı görecekti, 
yoksa müthiş bir hakarete 
mi uirıyacaktı. 

Bununla beraber Timuru 
kızdıramadığına ve onun me· 
taneti ahJikiyesine şaşarak 
kendisine liyık bir hayata 
Lı:a vuıturulacağına hükmede· 
rek sükun buldu. 

Bu mcktub üzerine eski 
günlerini, ıarayında gtçirdi · 
ii aşk maceralarını, yoluna 
bayıldığı Sırp prensi Olive· 
rayı gözünfin önüne getirdi. 
Timur)enkin vadettiği eğlen· 
ce ne kadar fevkalade olsa 
bile gene OJiverası olmadık· 
tan sonra o muhteşem eğlen
cenin ne tııdı olaçaktı. 

OJivera, Olivera bu Sırp 

• 140 gram gelir. Bir çay fin
canı 8 çorba kaşığı alır. Bir 
çorba kaşığı 4 kahve kaşı&'• 

ırelir. 

Şerbet gibi
Şaşal suvu 

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

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

Beldeki fazla 
etler nasıl 

eritilir? 
Kadınlann ekser iyetinio 

bellerinde fazla etler bulunur. 
Bunları eritebilmek için sabah 
akşam şu losyon ile masaj 
yapmak çok faydahdır: 200 
gram (vioaigre scillitique) 10 
gram (iodure de potassium) 
tezeneden ahnarak kanştır
malı ve kullanmalı. 

Parkedeki vağ 
lekesini nasıl 
çıkarmalı? · 

Parke üı.erindeki seytin 
yağı lekesini çıkartmak için 
lekeli yeri bol benzinle sili· 
niı. Parke benzini iyice iç· 
tiği zaman leke üzerine ben· 
ziole kil karıştırılarak hasıl 
olan çamuru bolca sürünüz 
ve kurumaya bırakınız. Ku· 
ruduğu zaman süpürüp bezle 
siliniz. 

Eğer leke tamamile çık
mamışsa bu ameliyeyi tek-

Sovyet pilotları- nnNY~~tER 
nın rekorları OLUYOR 1 

Sinema Yıldızlarını 
Soymak htiyen 

Bir Çete 

Tas ajan11ndan: Yumaşev Ye Danilinin Moı· 
Öğrenildiğine göre, Enter· kova-şimal kutubu-San Ja· 

nasyonal bavacıhk federas· cinto yolu üzerinde vil~uda 
yonu ienel konseyi, yaptığı getirdikleri 10148 kilomet· 
umumi içtimada, sovyct pi· relik dünya mesafe rekoru 
)otlarının vücuda getirmiş 1937 senesi zarfında kurul-
oldukları 29 enternasyonal muş olan yegane dünya re· 
rekor ile bir dünya rekoru· korudur. Yalnız dünya re· 
nu tescil etmiştir. korları için ihdaa edilmiı 

Sovyetler birli8i kahrama · bulunan Vauls madalyası, 
nı ünvanını haiz Gromov, Gromov,a verilmiştir. 
~~~--------~-----&:::::3--~~------~------~ 

Yemen Emiri 
Tür ki yede 

8 Şubat 1938 tarihli " .. El
Mukaddcs,, ıazetesi Yemen 
:miri Hüseyioin Türkeyeyi 
~ iyareti meaeleıi ha1'kında 
diyor ki: 

Emir Hüseyin, Yemen Os
manlı imparatorluğundan ay· 
rıldı ayrılalı Türkiyeyi ziya
ret eden ilk Yemen hüküm· 
darı olacekhr. 

Türkler Yemene karşı bü· 
zük bir rabıta duymaktadır· 
lar ve Avrupa devletlerinin 
bir taraftan Kızıl deDiz diger 
taraftan Hioddenizi sahille
rhıde Yemene karşı besledık
leıi ihtiras hislerini bildikle
rinden Y tmen hadiseleriyle 
ayrı~a meşğul olmaktadırlar. 

Muhakkaktır ki Emir Hü
seyin Türkiyede büyük bir 
hürmet •e itibar ile karşıla· 
nacaktır. 

Hastanede 
Televizyon 

Tas Ajansından : 
Doktor Velmid, hasta ha· 

nelerde sari hastalıklar ko· 
ğuşlarında yatan hastalarla 
bunları ziyarete gelenlerin 
birbirlerile uzaktan ıörüşüb 
konuşmalarını mümkün kılan 
bir telefonlu televizyon ma
kinesi vücuda getirilmi,tir. 

Bu makfoelerden bir tane· 
si, ilki, Moskova sari hasta· 
lıklar klinik enstitüsünde 
skarlatin koğuşuna yerleşti· 

rilmiştir. Çocuğu skar)atin
den yatan ana beba. bu su
retle, ziyaretçiler salonunu 
terketmeden, telefonu aça .. 
rak ve bir düğmeye basarak 
hasta çocuklarını ekran üze
rinde görmekte ve kendisile 
görüşebilmektedır. 

Macaristan da 
Leylekler Yırtıcı Bir 
Kuş Gibi A vlanırJar 

Leyleklerin sakin Ye zarar
sız k.ışlar olduiuğunu bıliriz 

Hatta Macaristan ovalarında 
Mazar köylüleri, leyleklere 
bir parçada kudsi bir mahi
yet atfederler. Fakat geçen 
sene Macaristanda hasıl olan 
kuraklıktan dolaya bütün ba· 
taklıklar kurumuş, leylekler 
de b\ı batakhklardan yiye-
cek tedarik edemiyerck 
köylünün kümes hayvanlarına 
salkırır olmuşlardır. Atmaca 
ve kartal gibi birer yırtıcı 

kuş haline gelen Macar ova
larındaki leylekleri. şimdi, 

zararlı bir kuş gibi avlıyor• 
lar. .................... 
Kağıd para 
koleksiyonu 
Dünyanın en zengin kiiıd 

para koleksiyonu, Londralı 
Fred Gatling isminde bir 
lnıiliıin elindedir. Topladıiı 
klğıd paraları muhtelif cild 
haline getirmiş •e bu cildle
ria ıayııı 110 a balii ol· 
muıtur. 

En eski kAğıd para, Kuıla 
Hana aiddir ki bir ipekli 
kumaş üıerioe basılmıştır. 
Bu kolleksiyonu en kıymetli 
parası ise, harbdtn ıonra 
ALnanyanın bastırdığı 5 tril
yarlık bir banknottur ve bu 
parayı ödemek liır:un 2elıe, 
bütün . dünyanın stoku kifi 
gelmiyecektir. 

Atatürk 
Büstleri depoziteri olan 

UÇAK GIŞESl~DEN her 
boydaki büst heykelleri top· 
tan ve perakende ucuz fiatla 
tedarik edilebilir. 

ADRES : l\.1ezarlık
başı Vakıflar hanı U
çak gişesi. 

Bütün Holvud hafiyeleri, 
Carole Gravvford ıibi m•ı· 
hur artisleri pençelerine dti· 
şürmek istiyea bir çete ile 
mücadeleye ıiriımek iilere 
seferber edilmitlerdir . 

Bir çete, yıldızlara. onların 
merhametlerini tahrik ederek 
para dilenen· sözde 
amca ve arabalarının •iıın· 
dan mektubtar göndermek· 
te. "şöhretinize bir nakise . 
ıelmesini, akrabanızın silrüo· 
düğünü · elAlemin bilmesini 
istemezseniz şu kadar para 
gönderiniz,, demekte ve ar· 
kasınd•n da. telgrafla, "eğer 
parayı yollaırazıanız, herşeyi .. 

ortaya dökeceğiz,, diye teh· ~ 
did etmektedirler. 

Claudette Colbert söz.le 
dört büyük annesinden •• 
büyük babasından ve iki ha· 
lasından bu yolda mektublar 
aldJğmı ıöylcmiştir. 

*** 
'Ta \'tıklar Nezle Olur 

n1u ? Olı11az mı ? 
İngiliz baytarları ile çiftçi· 

leri arasında mühim bir mü-

nakaşa baıgöıtermiştir. o,ı • 
bir mUnakeşa ki tavukçuluk 
aleminde gayet esaslı neti· 
celer doiurmasınıa ihtimali 
Yardır. 

Müoakaıanın mevzuu şu· 
dur: 

Tavuklar soiuk alır, nezle 
olurlar mı, olmazlar mı ? 

Baytarların iddiasına göre, 
bir müstevli hastalık ıeklindı 
olmadıgı takdirde taYuklar 
soğuk almazlar. 

Çiftçiler ise akıi kanaat• 
tedirler : 

Hayır diyorlar, t•vuklar da 
insanlar gibi nezle olurlar. 

Yirmi Senelik 
Bir Pul 

J 

1918 Yılında Amerika ha· 
va postalara idaresinin birkaç 
kuruı kıymetinde" olarak te· 
davllle çıkarıldığı pulların 

bir tanesi geçenlerde, NoY· 
yorkta (2800) Türk lirasına 
satılmıştır, sebebini anhyabi· 
len beri gelsin. 

~·--



Sahife J ( Halkta Seli ) 

Sovyet Rusya mu ha savaşa 

ve bu savaş 
haki 

girecektir ansızın 
Belegratta çıka11 Prava· 

dın: 
Sovyet Rusyaoın yeni Çin 

elçisini• Çung King te Çin 
cumhur başkanına ittmatoa-

ı patlıyacaktır 1 

maktadır. 
Rusya avrupasından ne 

asker, ne mühimmat ve ne 
de erzak getirmeksizin bu 
harbı başarmağı gözönüne 
almaktadır. Bütün bunlar için 
ıreniş Siberyanın şimendifer 
merknleırindeki yeraltı de
polarını doldurmaktadır. 

meıini ıunarken söylediği 

nutukta: Sovyet Rusyanıo 
Çindeki hadiseleri dikkat 
gözü ile güdegeldiğini, Çin
lilerin düşmanlarına kartı 
olan fe4akiraae müdafaala
rını takdir ettiğini, Çin ulu· 

ıunua bu harpten galip çık
maıı arzuıunıa bealediiinide 
füiYe etti. Bu sözler dünyanın 
her tarafında bilbasaa Tok
yoda bir cehennem bombası 
gibi ıürlemiı ve ortahğı 
korkulara boğmuştur. 

deki ıulann altında bu su· 
retle yatmıştır. 

Sovyet Rus yanın bugüo kü 
durumu 1905 yılında ki Rus 
Japon savaşınm durumundan 
bütün bütüne.başka bir şe· 
kildedir. O zaman Rusyanın 
şark ordusunun hazırlığı pek 
mahdut idi, zira bu ordunun 

ihtiyacını taşıyan demiryol· 
ları az idi. Halbuki Rusla 
ıon on yıl içinde Sibiryadat 
müthiş hazırlıklar yaptılar. 

Her tarafı Suel demiryolla· 
rile ördülar, buralarını Tür 
kiıtan demiryollarile • birleş
tirerek işi başkalaştırdılar. 
Uzak ıarktaki nehirlerin ge· 
çitlerini temin ettiler. On yıl 
çalışma neticesinde büyilk 
bir şark ordusu yarattılar. 

• 

Bu ordunun başına Mereşal 
Blüher gibi bir komutan oturt· 
tular. Ona hatsız, hudutsuz 
bir selahiyet verdiler. Bütün 
bunları, ergeç Japonlarla bir 
boy ölçme lüzümij göz önü
ne al ı ri'k yaptılar 

Rusya bu b.up için o ka
dar büyük hazılıklar gördü ki 
hatta Siberyayı ay. ı bir sa-

•aş memleketi sayarak bura 
da YÜcuda iclİ r diö-i husu!İ 

ordunun bütün ihtiyacını ye· 
rinde hazırlamış olmak için 
Siberyada y ni yeni endüstrü 
kasabalaıı kurrlu. Bu kasa
balarda gtceli gündüılü işli· 

yen büyük fabrikalar bu 
o•dunun yarım a.mlık bir 
harbde muhtaç olacağı silah, 
cephane ve erzakı hazırla-

Yeraltı rf ersaneleri 
Doğu Siberyasında yeni 

yapılan silah ve cephane ve 
erzak fabrikalarını büyük bir 
hızla çalıştıklarını söylemiş-

tik. Her tarafta yeraltındaki 
tersanelsrde,' tayyare angarla· 
rında yeni yeni montajla ya· 
pılı yor. 

Okadar ki şayet Japon tay· 
yare bombardımanları Siber· 
ya şimendüferlerini bozsalar 

biler bu bozuntu savaşın 

gidişine zerre kadar tesir 
yapmıyacaktır. Çünkü bu 
yeni ve büyük ordanun pla-

Bunu yazan Fransız, lagi
liz ve Amerikan gazeteleri 
Ruayanın Uzakşarktaki hum
malı bazırhldarıadan da bab
udiyorlar. Sovyet Rusyanın 

bu büyük haıırhğının, Çin -
Japon ıavaşıaın daha geniş· 
leycceğioi, hatta Rusya hu
dudlarına da taşacağını göz 
önilae almasından ileri gel· 
di§'ia de söyliyorlar. 

lngiliz matbuatı ve Ala.man·1 ~ıoda bütün bunlar düşünül 

müş, teşkilatında bu hadi
seler gözönüne a1ınmıştır. 

Mareşal Bbhere de hadsiz 
ve ölçüsüz bir selahiyet veril 
miştir. ,, 

yadaki değişiklikler 

Ezcümle diyorlar ki: 11 Bu 
ateşin Rus topraklarını da 
yakac•ğı, bu dumanın Rus 

afakını da karartacağı kana· 
tinde olan Rusya Siberyada 

Almanyadaki değişiklikle· 11kumanda heyetinin küçül< 
rin muhtemel netice erinden müessir ve daimi bir askeri 

babsedeiı İngiliz gazeteleri kuvvet yerine kua müddetli 
Yugoslavyanın belli başlı 

gazetelerinin verdikleri ma· 
himata göre, Sovyct Rusya
nın bu yeni ordusu müdafaa 
ile ödevlenmiştir. Bu ordu 
ancıak düşman kaçarken ar
kasına düecek, fakat hiç bir 
zaman taarruza geçmiyecek
tir. Ruslar taarruzlarını an
cak havadan ve denizden 
yapacaktır. 

umumiyet itibariyle bu hare- askeri vazife ifası ile mtikel· 
ketleri nazi kudretini tanin lef bir ordunun kaim olma. 
Ye tahkim edecek mahiyette sından hoşlanmadığını, nazi-

görmüyorlar. O.dutu 1 po İ· lerin kilise aleyhinde geçtik· büylk hazırhldar görtlyor. 
Yıllarca ıDrebilecek bir sa· 
't'af için tedarikit yapıyor. 

tikada oynadığı kuvvetli rol Jeri tiddetli hareketlerin de 
son hadiseler üzerine hafif-

lngilizlerio Singapor ve 
Habi'·Kong da Amerikahla
rnı da Filipin ve Alent ada· 
larında tahkimat yapmalarını 
aörenler jıpooyaya karşı 

olan bu hazırhklarda Rusya
nın pek te yalnıı olmad·ğını 
zannediliyor. 

Ruılaı en büyük önemi 
Vilidiyoatoka vermektedir
ler. ikinci kertede de Amur 
Petroparelofski Ye Koaçot, 

N ıkolayefsld yi kuvveth n• 
diriyorlar, okadarki bulüu 
Vilidjyostok aşdmaz bir ka
le Ye eşsiz bir tersane halıni 
almıthr. 

Birkaç gün evvel buraya 
trenlerle yüz kadar denizaltı 
gemisinin aksemı gelmiştir. 

Bu aksam tersanede rr:ontaj 
Yapılarak Ruıyanın müthiş 
tahtelbahir filosu ~ücuda 
ıetirilecektir. Bu filo Japon 
denizlerinin alhada saklana· 
cık Japonyanın en büyük 
ıarbhlarını avlamak vaıifeaini 
deruhte edecektir. 

Bu denizaltı gemilerinin 
bir kızmı vaktile gitmiş, ku· 
rulmuı, Viladivoaton önün· 

)emiş görünüyorsa da Al· 
man politikasının ordu nü
fuzundan sıyrıla; adığı gibi 
kolayca da sıyrılamıyacağı 

ih'as ediliyo-. Ayrıca Von 
Ribbentrop'un hariciye ve
kaletine getirilmesi lngi 'iz 
gazeteleri tarafından Alman 
• lngiliz dostluğu namın , iyi 
görülüyor. 

Times gazetesi Alman or· 
dusuodaki değişiklerin sade· 
ce orduyu daha müessir bir 
şekle sokmak gayesiyle c •· 
ğil, aynı umanda politik 
mülahazalar tesiriyle meyda
na getirildiğini, vaktiyle 
"Prusya, bir orduya sahip 
olan bir memleket dt ğil, bir 
memlekete sahip olan bir 
ordudur,, denildiğini ve dev
letin vereceği kararlar üze
rinde Prusya genel kurma· 
yının kuvvetli nüfuzunun 
1933 de natyonal sosyalist 
idaresinin zaferinden sonra 
ortadan kaybolduğunu, batta 
genel kurmay ile parti lider
leri arasında uzun zamandan 
beri esaslı fikir ayrıh''.darı 
olduğunun malum bulundu
ğunu, evvel emirde yüksek 

askeri mahfillerde memnuoi· 
yetsizlik doğurduğunu, son 

zamanlarda tatbikine geçilen 
dört yıllık ekenomi planının 

hırbiye vekaleti ta afanaan 
tenkide uğradığmı, buoiarın 

h .psinden daha mühim ola
rak ordunun ktiyath hare· 

ket tavsiyesine rağmen J:ijt. 

leı 'in (Ren) havzasını yeni· 
den İfgal kararını Yermiş ol· 
duğunu yazıyor. 

---··---
Maç Oynarken 

Kaçan 1\1ahkunı 
Vineisterde genç mabk

kumlar, tclörgü içinde, üç 
ıiliblı jandarmanın muliafa-

ıa1ında maç oynarlarken bun· 
lardan biri telörgüyü aşarak 

kaçmağa ve yakandaki or· 
mana girmeie muvaffak ol
muıtur. 

Jandarmalardan biri arka· 
11na düşmü1 1 nihayet birkilo
metrelik bir mesafede kaçan 
jandarmanın gözüne ilişme· 

miştir. Jaodtrma ilk kurşunla 
kaçağı yaralamış ve tutarak 
hapishaneye getirmiştir. 

Rus hava filolarının bir 
kısmı Japon tayyare filoları
na hücum ederken öteki kıs· 
mı da Japonyanan fabrikala-

• nnı ve başta Tokyo ·olmak 
üzere büyük şehirlerini ya
kacaktır. Rusyanın ylb:lerce 

denizaltları Japonyanın deniz 
filolarına akan yaparken bava 
filoları bu donanmayı şa.şart· 
mak işini de yapacaktır. 

Bravda gazetesinin yaz ı· 

ğına göre ne Rusyanan uzak 
şarka mahsus olan bu müt· 
hiş ordusunun kuvveti ve 
ne de onun başındaki ateşli 
kumandanının niyeti belli 
değildir. Bu kumandan pek 
geniş olan Sibiryanın müsta
kil hakimi sıfatile Moskova· 
dan talimat almağa bile lü· 
zum görmeden hazırlanıyor 
ve öylece başla başana da 
hareket edecektir. Hatta 
Ru! - Japon harbı da belki 
Moskovanan habeıi olmadan 
bışlıyacaktır. 

----... ıı-ı-

Elbise ve Manto 
ııraklılarına MIJda 

Zabitan, Baylar ve Bayanlar 
En mOılrtılpeaent mü~terileri memnun 

eden bu firmayı unutmayınız 
'ftkcar ter:1i (Türkpazan lbrahim 

Karallaı) bukere yeni maiazada zen gia çeşidler. Terzi
hanemiae bay ye bayanlar için son moda zarif Ye şık 
manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve 
ıivil elbise ve kaputları imal edilir. 

Muamelem pefin ve taksitledir. 
Bu ıöalerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafidir. tıtJ 

OİKKA T : Yeni ~1ağaza Odunpazarı Na. l ~ : 
TELEFON: &J76 

Hasan Basri Şenbiçer 

Şeriki Mehmed Gülaylar 
Hazır ve ısmarlanıa elbise fabrikası 

Bay ve Bayanlar şık elbise diktir
mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve ıeriki Meh· 
med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
Soraski ve Alber Baroh kumaşların-
dan iki provalı kumaş Vf} dikit 22 
lira Asım Riza5biraderlerinin:Halka
pınar çulaki bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki pıovalı 15 lira İskoç yün 
iş 21 lira iki provalı Sayın müşteri· 

lerimin bu fırsata kaçrrm11malaranı tavsiye ederiz. 

ADRESE DIKKA T: lımir satış iubesi Alipafa caddesi sar 

22 

Gülervüz Baharat DePosu 

FADIL 9 EYLÜL 
Horoz marka"' kunı ş boyalara geldi 

Pamuk, artifisyel ipek, yün, ipek kumaş ve elbiseleri be 
Yalova ıhlamuru, Karadeniz snlebi, Bombay kınası, da 

sakızı, diş macunları ve fırça ları, Kakao, N estle sü!ü ve 
gazoz ve meyve- özü, Hasan özlü unu, şık bayan, lstanb 
Pertev kremleri, podralar, çocuk podrala rı, sodalar, asid 
traş bıçaklan!sabunlan ve fırçası, Seylan, Cava, Akkuyr 
Altınbaş, ,), 2, 3 numaralı harman çayları , sanayi ve ziraı 
kullanılan bil'umum kimyevi maddeler, saç boyaları bad 
boyaları, Kaol, Vim, Parafin, Go.nalaka, V . S. 

Şifa eczanesını 
Fenni 2özlük 
çeşitleri f eYkalade zen 
o-indir. 
~ 

Albn, Nikel, Bağa 
(:er~eve nıunaralı ve 
renkli camlar, Spor 
l.,ayya re gözlükleri, 

Baron1etreler, Dere
celer lıeı· zaınan n1ev
cud ve çok ucuzdur. 

DİKKAT 
S. Ferid 

Sif a Eczanesi HÜKÜMET SIRAS 

-• ....., ~ ~•••••• .... o••••••••••• - • a 1 KORDON, YÜKSEL ve 1 : .Hükümet'Karşısında 
: KABADAYJ : TERZi 

lıte ~nmn Izmirin kapııtığı ~ iMehmed Zek 
nefıs Rakılar bunlardır N ı ....................... 

inanç Şe erleme 
Ma2azası 

Mustafa Bevdeı 
Altın Keyik, fantazi Krameli 

Bon bon, Fundan ve meyveli.ı k•ı 
fabrikası Ege bölgesi satış merkezi 

Nefis lükı pisküvüleri, çikelat Y 

lokum. Adres : hmir şekerciler çarşı 
No. 46 

l
cı-=-- Br.'.:cf Sı:fMutabassıs 

l>r. K~M~~!~u li 
1 €ilt ve Tenasül hastalıklan ve 
ı elektrik tedavisi 
1 lzmir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 
E:alGE:SB:aıEal S!immliiE!ı:ıiiiiS !l!EM ---

lxmir Memleket Hastanesi Rontkeo Mütehusısı 
RONTKEN VE 

Elektirik tedavilerı yapılır 

Elbisenizin ren 9 
gi s?l~rsa ijzül: • 
meyıoız, yeoı y 
yaptırdığınız kos L 
tümün rengi ho U 
şunuza gitmi- L 
yorsa sıkılmayan B 

9 Evlôl = 
Baharat: 
Deposu ~ 
ndan alacağmız 

Ari 
Boyuı ile ku
maşınızı istedi
ğiniz renge ko 
layca çevirebi
lirsiniz. 

TELEFON: 2542 



Salılfe 4 

.. ~il'J=tl 
l•l!IJ~=liilli 

Oda seçimi 
yapıldı 

Dün odanın meclis seçimi 
yıpılmış ve seçilenler şun· 
lardır: 

Mecit ( Merkez bankası ), 
Atkı Eren (Ziraat bankası), 
Hiki Erol (iş bankası) di
rektörleri, Hakkı Balcıoğlu, 
Ahmet Rağıp üzümcü, Şerif 
Remzi Beyad, Selahettin Şe· 
rif Riza haleflerinden, Ka
zım Taner, Fuat ljnad, Sabri 
Sll.leymanoviç, Talat Orbay, 
Süleyman Ferit Eczacı başı, 
Şükrü Cevahirci, Doktor 
Memduh, lsmail Hakkı Se
ver, Hüseyin Hüsnü ikbal, 
Hasan Fehmi Serter, Muam
mer Lütfü Demir Kut, Nafiz 
Mustafa, Nuri Çolllkoğlu, 
Mehmet Nuri Sevin, Mazhar 
lzmirli oğlu, Mehmet Vah· 
detin Öz Malkoç, Şerafettin 
Server, Ahmet ISurvah, Ömer 
Lütfi Akad, Mehmet Tabir 
Bor, Ahmet Kilimci, Mustafa 
Tabanoğlu, Cevdet Alanyalı. 

Kızılavın 
Kongresi 

Geçen hafta ekseriyet ol· 
madıj'ından delayı toplana· 
mıyan Kızılayın senelik kon· 
~reıi buıfin saat on yedide 
Halkevinde yapılacaktır. 

Suriyenin An-
kara mümessili 

Suriye cumhurreisinin oğlu 
B. Adnan Suriyenin Ankara 
mümessilliiine tayin edil
miıtir. ----·-·· .... __ 
Eden 

• 

l Halkın Sesi ) 

Görülmemiş -canavarlık 
Adanada Bir Genç Kadın Linç Edildi 

Adana (Hususi) - Osmaniyede, memleketimizde şimdiye kadar emsali görülmemiş, vah· 
şice bir cinayet işlenmiş, kan iÜtme davası neticesi olarak genç bir kadın altı delikanlı 
tarafından linç edilmiştir. 

Öldürülen kadın, 18 yaşlarında ve Akkaşe adında genç bir kadındır. Zavallı kadıncaiız, 
çarşı ortaaında altı delikanlının ani tecavlizllne maruz kalmıt ve taş, bıçak ve sopa dube· 
leri altında feci bir şekilde ölmüştür. 

Jandarmalarımız katilleri yakalamışlardır. Yapıh.n tahkikat neticesinde bu cinayetin bir 
kan gütme davasından ileri geldiği anlaş1lmıftır. 

Bitlerin Nutku memnunivet uvandırdı 
Roma 22 (Radyo)- Alman devlet reisi Hitlerin dünkü nutku dünyanın her tarafındal 

büyük bir alaka ve memnuaiyetle karşılanmışt ır ., 
Hitlerin nutku tarihe geçecek kadar değerlidir. 
Paristen verilen malumatlara göre H itlerin hiç beklenmedik şekilde çok dürüst bir ıu · 

rette konuşması ıiyasai mabfclleri memnun bırakmışht. Bılhassa Alaace Loraine hakkın· 
daki müddeiyatından !larfınazar etmesi umumi hayreti arttırmıştır. 

Kimler meb'us olabilir? 
Puis (Radyoj- Romanya krah Karol bir emirname neşretmiştir. 611 emirname iki mad

deyi ihtiva etmektedir. Birincisi m ~busları ancak çiftçi ve ziraatçi, tüccar ve sanayi erbabı 
ve en nihayet serbest mesl ekle uğraşanl ı r intihap edebileceklerdir. Bunlardan hariç kim · 
seler intihaba iştirak edemez!. r. 

ikincisi; senetörler kral v .: bu üç evsaf ı haiz kimseler tarafından intihap edileceklerdir. 

Çin kadınlarının hücumu Japonları şaşırttı 
Hankov (Radyo)- Çin kuvvetleri bütün cephelerde taarıuza geçmişlerdir. Dün öğleden 

sonra şiddetli bir muharebeden sonra şimal mıotakasına doğru mühim bir ilerleyiş yapıl
mıştır. Bir Çin kıtası tsining şehrini düşmanın şiddetli topçu ateşine rağmen istirdad et
miştir. Sokakta Japon ve Çin kuvvetleri arasında sa&tlarca kanla sokak muharebeleri ol
moı ve her iki taraftan binlerce telefat verilmiştır. Sokak muharebelerine Çin kad.nlan da 
iştirak etmiş ve maidneli tüfenkle düşmana kartı gelmişlerdi,.. Cesur Çin kadınlarının bu 
hareketi Japon kuvvetlerini şaşutmış ve dört yüz Japon askerini esir almışlardır. 

lngi liz ltalyan müzakeresi 
l:.ondra 21 (Radyo)- ltalya hükumetinin lngiltere hükumeti tarafından on gün evvel tev· 

di -edilmiş olan ve ispanyadaki gönillJülerin geri çekilmesine be ispanyaya bir komisyon 
gönderilmesine müteallik bulunan teklifleri kabul etmiş olduğu zannedilmektedir. Bir mu
haJefetin vaziyeti değiştirebiJeccği zannedilmektedir. 

-------------------~ .. ••••OO••~• .. -----------------------
istifasını 
almadı 

- Baştarafı ı incide - Ağa Hanın 
mesi tabiidir ki dej'ru ora 4 Revana tı 

gerı 

ebenin in arif eti 
mazdı. Kahire 21 (Radye) - Mil-

Lort Eden sözüne de,am· Je~ler Cemiyeti son asamle 
la Baıvekil ItaJyaya böyle reisi Ağa Han, Mısırdan 
bir farıat verince ltalyan aynlmıştır. Aia Han, bare-
ı•ntaj delu siyasetini şiddet- katınden evvel Mısır matbu-
lendirmiıtir. Bu sözler bilhas· atına aşağıdaki beyanatta 
sa sollar tarafından şiddetle bulunmuştur: 

alkıılanmıştar. - Kendisi hakkında bü· 
Lort Eden sonra Loya Ge- yflk hayranhli. hisleri besle-

orreı ıöz alarak Lort Edenin mekte olduğum genç htıkum-
fikrine tamamen iştirak et- darınız Majaste Faruka, onun 
tiğini ve hükümet reisinin memleketine ve bütün 1adık 
hareketini şiddetle tenkit ve vefakar tebaalarina Mısır 
etmiştir. basını vasıtaaiyle sevgilerimi 

En nihayet Başvekil Nevil bildirm~kten bahtiyarım. 
Cbamberlayn kürsüye gele- Ağa Han, yakın şark mes-
rek kendi noktai nazarını eleleri ve Milletler cemiyeti-
şöyle izah etmiştir. nin mesaisi bakkanda sorulan 

Evvera şunu arzederim ki suallere cevab vermekten 
laükômet derhal Italya ile istinkaf etmiş ve sadece: ispanyada Süngü Sün~üve 
mllzakereJere girişmek üze· _ Gelecek defa daha çok • T ı 
re karar vermİf ve bu ka· Paris, 21 (Radyo) - Son • erue cephesinde ilerliyen 
rarından Italya mümessilini görüşürüz. Demiştir. haberler; Cumhuriyet,i lspan· Frankıistler, başkumandah-
hab~rdar etmiştir. Müzake. bu ş~a~r~tl~a~r ~a~lt~ı~~da"'tt:ly; iı; ya kuvvetlerinin, (T eruel) ğın gösterdiği hedeflere va-

cephesinde ihtilalcilerle şid- sıl olmuşlardır. Bu harbi, 
relere derhal başlanacaktır. konuşacağız demiştir. detli bir surette süngü sün- bizzat General Fıanko idare 

Fakat bu göıüşmelerin ne· Başvekil sözüne devamla ğüye çarpıştıklarını bildir· etmiştir. Abluka edilen düş-
ticesi Uluslar Kurumunun biz biç bir tesir altınJla bu- mektedir. man kuvvetleri şehrin sokak· 
çerçivesi dahilinde cereyan nu yapmamaktayız. Gayemiz Cumhuriyetçilerin kırk bin larmda siperler kazmağa 
edilmesi şart koşulmuştur. dünya su)hunun emniyetinde kişilik bir kuvveti, müşkil başlamışlardır. 
Esasen bizim başka türlü olmasına çalışmaktır. Ben bir vaziyette bulunuyor. =11111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
hareket e tmemize imkan böyle hareket etmemiş olsa- Saragosa, 21 (Radyo) - - Halk : 
yoktur. ydım ltalya ile harp etmemiz lbtilalciler, Teruel cephesin· - : 

ltalyaya ispanyada bulu · içtinabi gayri kabil bir vazi· de Siyera Forda, Ferbalan - Ti vatrosu : 
nan gönüllülerin nihayet üç yet olacakta. Demiştir. Lort ve Valdo Pedro kasabalaranı -

- Kenan Güler ve arka- s 
ay zarfında geri çekilmesi Eden'in yerine kimin getiri- işgal eyJemı' Qlerdı·r -

" · ~- daşları Jak varyetesi ve -_: için mühlet verilecektir. Bu leceği henüz bilinmemekle Cumhuriyetçiler, Santa 
ihraç keyfiyeti Uluslar Ku· beraber Lort Halifaksın ismi Barbayı tahliye etmişlerdir. : kemiksiz kız yakında şeh· ~ 

b t ı t f d k ti. t h · ı Salamanka 21 (Radyo) _ : rimizde temsiller verecek- --=-rumuna mer u memur ar e ra ın a uvve ı a mın er 
_ _ __ _..l-......-....ı.~-L~~-... ----J-.J..J......1.~------_....---,.--1 ...JJ;. v ; tir. : 

~~ ~ v. :ıN 

Anasını, yavrusunu parçaladı 
Bahkesir (Hususi)- Biga· miıtir. 

dıçırı Okçular köyünde, genç Fakat b&tün uiraımaları 
bir kadın bir ebenin yanlış boşa gitmif, bacatını kesti· 
hareketi neticesinde çocuğu- ği yavruyu alamamış, ıstırab 
nu doğuramıyarak ölmüş, içinde kıvranan ana da bir 
daha doğrusu öldürmüştür. müddet sonra ölmü)tlir. 

Facianın kurbanı, yirmi 
Zehra, yaptığından korka· 

yaşında Keziban adında bir rak ev halkını da tebclld 
kadıncağızdı r. 

Köyde ebelik yapan Zeh- etmiş, meaeleyi kimseye söy-
ra çağınlmış; cahil kadın lememelerini tenbih eylemiş 
çocuğun ters geldiiini görün - ve .zavallı kadıncağızı baber-
ce şaşu mıf, korkunç bir sızca gömdürmüştUr. 
usule müracaata karar vere· Cinayeti haber alan adli-
rek çocuğu parçalamak iste· miz derhal cahil ebeyi hapse 
miş ve evvela bacakları kes· tıkmıştır. 

--------.....----------••no••~~------

BiR ÖÖRETI 
ÇEKTiF. 

------------------··-~--~~ 
- INKILAB ROMANI -

Ya.zan : SıRRI SANLI -Asm 
-31-

Geleceği düşünmiyen ailelerin mul 
rette yuvarlandıkları korkunç 

Çiçekle Ulus tatlı bir hul- korkunç bu f 
ya ve en tatlı hulyalardan da da teselli 
daha fazla mesud eden bir zara &·özüne 
hakikat, birbirlerini sevdik- manzara da 
lerini meydana çıkaran o yük bir tücc11 
hakikat ile bahtiyarlı k tan babasını o es1' 
çılgın bir halde genç kızın ihtişamını bile 
evlerine a"İtmişlerdi. ı un eşyay& he 

UJus yolda Çiçeği baba· !erinden akaı: 
ıından iıtemek için söyliye- teessilr yaşla 
ceği sözleri hazırlıyor ve Çiçeğin an 
dersini bellemeie çalışan bir sun geldikle~ 
çocuk gibi bayağı ooJarı ez· men onların 
berliyecek gibi içinden tek- rak bilhassa 
rar edip duruyordu. şu sözleri s·· 

Gençlerin seviştiklerini ,gü- - Yavru 
lüp oynadıklarını çekemiyen bütün kadın 
kıskanan bazı acuzelcr gibi dersi olmalı 
hayatta fazla neş~yi, coşkun zenginHkleri 
bir saadeti bazmedemiyen cak bir pına 
gene bayatın berbad, kol onlara akla 
kanad karan uğur.! uz tesa- masraflar, is 
düfler, bu iki genci de Çi· kadınlar gel 
çeklerin evleri önüne geldik- bu günkü b 
feri zaman: "artık neşelen- Zavallı baba 
diniz, eğlendiniz, baharda '1 karıcığım, 
çiçek açmış ağaçlarda gö· bir felaket, 
nülleri aşk ve nağme dolu manımız 1çın 
kuşlar gibi uçuştuğunuz ye- yalım,, dedi 
ter,, demek istiyen asık ve olur, ne pin 
somurtgan bir yüzle karşıla- dalası bir a 
mıştı. Evde Çiçeğin babası tirirdim. Şi 
yoktu. Yalnız kapı önünde · şünen, çolu 
bir vergi borcundarı dolayı Jet içinde g' 
genç kızın evlerindeki etya · aile reisleri 
yı hacıetmeğe gelen memur- kuruş arttir 
lar bulunuyordu. Eve girdik· anladım. Bu 
leri zaman Çiçeğin annesini gazinoda iki 
öksüz bir çocuk gibi hüngür sarfettiğimiz 
hüngür ağladıiını gördüler. küçük mebl 

Memurlara denecek bir yor ve ana 
şey yoktu. dan kalan 

Onlar vazifelerini yapıyor· satmağa me 
lardı. Ulusu bir aile için çok 

~---------------0000~------~ 

Halkın Sesi hakkın 
- Baştarafı 1 incide -

Halbuki: Adı sıeçen fabrika bu ıekildc 
mümkün toz, duman yaparak biz esnaf ve 
11hlıahna zarar Yererek bizleri izar etmekt 

Selameti umumiye namına şikayet oluna 
yapmakta elduğd lfo halin önüne geçilmeı' 
zia bir kerre dalıa mahterem ıazeteniıin 
n•ırini sayıdarımııla dileriz. Yeni Müza 

Es 

HALKIN SESi HAKKI~ 

Çin 
Almanyayı protesto 

etti 
Hankov 21 ( Radyo ) -

Alman devlet re 'si Hitler.n 
nutkunda Mançukonun tanın
masanı Çin hükumeti Alman· 
yayı şiddetle protesto et
miştir. 

lzmir Asliye Hukuk Dai
resinden: 

Davacı : Eşrefpaşada Ka· 
vaklı Pınar caddesinde 9 no. 
lu evde mukim Mustvfa kızı 
Fatma tarafmdan : 

Ayni yerde mukim Osman 
oğlu Celil aleyhine açılan 
boşanma davasına mütedair 
dava arzuhahnda tavetiye 
varakasi müddei aleyhin iki· 
metgahının meçbulıyetine 

mebni mübaşir tarafından 
bili tebliğ iade edilmiş ve 
keyfiyet yaptırılan zabıta 
h~kik~ fila •11ı"i..I ... vl .. miq nl • 

Şam~ 
Müsa 

Atina 21 
futbol şam~ 
kalannda 
Yunanistan 
1-2 yenmişt 

Yunan -
ması 25 Ma 
yapılacaktır 

doğundan 
icrasına ve 
Cuma günü 
karar verile 
tile davetiy 
mahkeme d 
mış olduğu 
Celilin tay· 
saatte m 
hazır bulu 
vekil gönd 
de hakkınd 
yabiy t icra 
lig makamı 
Ü7.ere ilan 


