
RUSYADA U u 1 AFVA 
KISA VE AÇIK 

Eden, politika kurbanı mı? Yaşa Tekirdağlı. Korkunç cinaye 
İki gecedir radyoların verdikleri haberlere bakılır sa istifa 

eden eski lngiliz Hariciye Nazırı bay Eden, lngiltere ile 
ltalya arasında başlıyao anlaşma görüşmelerinin kurbanı 
gitmiştir. Bu genç ve şık lngiliz nazırı, kendisinden umulan 
hizmetleri yapabilmiş, muvaffakiyetleri elde edebilmiş midir? 
Bu suale kat'i bir cevap vermek için lngiliı politikasını 
idare eden lngiliz devlet ricali arasında bulunmak lazımöır. 
Gösterişe bakıhrse Habeş savaşında büyük bir enerji ile 
siyaset imtihanına giren eski Ingiliz dış işleri bakanı bu de
nemede pek parlak bir oot, göz kamaştıran bir zafer ka
zanmış olmaktan bir bayii uzak düşmüştür. Fakat lngiliz 
siyasetinde bazan cihana malum olmiyan, gazete sütüolarına 
geçmiyen öyle işler olur ve yapılır ki bunları başaranları 
)aloız lngiltere hükumeti bilir ve mükafatJandınr. 

Kendisine Türkiye şampiyonu 
süsü veren Bulgarı yendi 

Düşenin az dostu kaldığına göre bay Eden lehinde lngil
terede yapılan nümayişler az manalı bir hareket sayılamaz. 
Muhakkak olan bir şey varsa o da lngilizlerin çoğu Ede rı'ıo 
yuvarlanmasından sevinmiş deği llerdir. Eğer yeni gelecek 
tamamlayıcı ve aydınlatıcı haberler, Eden'in lngiltere - ltalya 
anlaşmasında bazı ıorlukJar çıkardığı için düştüğüne dair 
bazı mehafillerde çıkarılan rivayetleri tekit ederse , Edenin 
hezimetini Musolininin bir zaferi gibi karşılamak mecburi 
yeti basıl olacaktır. 

SIRRI SANLI 

----------------~----------------------------
lspanvada Bulunan ltalva, 

Gönüllüleri Çekecek Paris 22 (Hususi) - Te
kirdağlı Hüseyin ikinci ma
çını evveJco de haber \ er
diıim gibi Porisle Türk is
mini taşıyan Bulga r Arifle 
yaptı. Maç, Palais des Spors-____ .. ,_ 

Lebrun 
Zivafet verdi 

da oldu. 
Yirmi binden fazla seyirci 

vardı. Bu maçın bir hususi
yeti de iddialı olması idi. 
Kendisine Türkiye şampiyo · 

nu süsünü veren ve bu mak
satla bir Türk ismi taşıyan 

Bulgar Arifi Tek irdeğlı on 
d akikada yenece ğini söyle
mişti . 

Buna mukabil Bulgar Arif 
te bu defiye mukabele et· 
miş ve Tekirdağlıyı beş da
kıkada mağlüp edeceğini 

ilan etmişti. 
Palais des Spors'u doldu

uran y'rıni binden fazla 
seyirci bu iddalı güreşin ne
ticesini sabırsızlıkla bekliyor
lardı. 

T ekirdağh oldukça sinirli 
bir halde meydana çıktı. 
Bulgarın kendisine Tnrkiye 
şampiyonu süsünü vermesi 
Hüseyin pehlivanı asabileş
tirmişti. ilk tutuşma işte 

böyle bir bava içinde baş

ladı . 

Ve Teldrdağlı, Bulgarı va
kıa 10 dakikada yenemedi 

- Sonu 4üncüde 
•••• ... •mum•••••••• 

8Ü)Ük Şe in 
Teşekkürü 

ciye Nazırı Eden ile esaslı 
bir noktai nazar ihtilafımiz 
yoktur. Bundnn dolayı çok 
memnunum. Eden Italyanın 
temioat ~ermesini istemekte 
idi. Teminat müzakelerdeo 
evvel istenmez görüşilrlarken 
aranır. Şimdi burad ı diyebi
lirim ki ltalya ispanyadaki 
göaüllül:!r ioi çekmek üzere 
teminat vermiştir. 

Güttüğüm siyaset hemen 
hemen Edeninki'nin ayni idi. 
Yalnız teferruatta anlaşa 
madık. 

Bunun üzerine Eden tek
rar söz alarak kendi siya
seti Başvekilinkine hiç bir 

i 
lstanbul, 22 (A.A) - Ri

yaseticumhur umumi katibli · 
ğindeo : Halkevlerinin yıldö · 

~ nümü müoasebetile balen 
mevcud olan ve yeni açılan 

Paris ( Radyo } - Günün: 
mühim siyasi hadiseyi gene 
londradaki Eden - Çember
Jayn anlaşamamazlığı ..... teşkil 
etmektedir. 

Pazar günkü içtima düne 
talik kılınmış idi. Dün avam 
kamarası gene hararetli gün
lerinden birini yaşadı. Kür· 
süye çıkan Baıvekil ezcümle 
dedi ki : 

Müteaddid defalar arzet
timği gibi istifa eden Hari-... 

suretle uymadığını söylemiş
tir. Ben ltalyanın Avustur
yaya Almanya tarafından vu
kubulan müdahaleyi mazur 

görmemesini, ispanya işle
rinde gönüllülerin geri çek
mesi hakkında teminat ver
mesini istedim. 

Başvekile biraz evvel is
panyadaki gönüllülerin çekil
mesi hakkınd" ltalyanın te · 
minat verdiğini söyliyor. Bu 
eski bir şeydir. O zaman 
ben bu teminatı kafi bulma-

- Sonu 4 üncüde 

18TER. GÜL iSTER AGLA 

Paris 23 (Radyo)- Reisi
cumhur B. Lebruo ve bayan 
Lebruo Elize sarayında Ye· 
men imamının üçüncü oğlu 

ve maiyeti şerefine bir ziya· 
fet vermişlerdir . . 

Abuhayat Buluııdu mu ? 
Dünkü gazetemizde okumuşsunuzdur. "Ne vv JerseyJ,, i bir çiftçi tarlasında bulunan bir 

kuyudan içtiği su ile kendisini çoluk, çocuğunu, konu komşusunu her hastalıktan kurta· 
rınca hemen bu kuyu suyunun etrafına açık gözler toplanmışlar ve bir şirket kurarak para 
kesmeğe başlamışlar. Bunlara açık göz demekte haklı olduğumuzu siz de teslim edersiniz. 
Çünkü adamlar, şirketin içine h erkese emniyet ve itimad telkin etmek için bir doktorda 
sokmayı unutmamışlar, her derde devan olan bu suyun hayat pabatılığına, kan koca kav· 
gılarına, gelin kaynana gürültülerine de ne derece derman olacağını bilmiyoruz. Yalnız 
bunu okuyan karilerimizden bazılarının acaba ben de bir "Abuhayat,, suyu bulurmuyum, 
hülyasile şüpheli kuyuları tecrübeye kP.lkışmamalırını tavsiye etmeği lüzumsuz görmiyoruz .. 

Çünkü hazan bulaşık ve mikroplu kuyulardan çok defa "Abu hayat,, yerine "Abu memat,, 
çıkması ihtimali de yok degildir. Buna çok d kkat etmek lizımdır. Dimyat pirince gider
ken, evdeki, bulğurdan mahıum olmak kabilinden olarak ebedi hayat peşinde dolaşirkeo, 
ınuvakket can azizini de kaybetmek tehlikesine dilımek de vardır. 

Ey okuyucu, böyle hülya arkasında koıanlara şimdi sen : 

iSTER GUL 1 T 

Halkevlerinden Atatürke 
vatandaşla rın samimi ve ylik
sek hislerini ve kültür çalı ş 
malarındaki şuurlu azmini 
bildiren telgraflar gelmek
tedir. 

Bundan çok duyğulanan 

Atatürk teşekkürlerinin ve 
baş ıuı dileklerinin iletilmeıine 
Anadolu Ajansını memur et
miştir. 

•••••tt•nııan········ 

Mısırda 
İntihabat 

Kahire 23 (Radyo) - Mı
sırda yeni intihabat 31 Mart
ta bışlıyacak on Nisanda 
bitecektir. Dahiliye N eza re ti 
diln verdiği bir emirle bütün 
Yarı askeri 

·-----~-----------••nc>••----------------------

8İr canavar 3 yaşında 'yavru-
nun kanını emerek öldürdü 

Istanbul 23 ( Hususi ) ~ 
Dün Kasımpaşada şimdiye 
kadar görülmemiş bir cina · 

yet işlenmiş ve bu cinayet 
bütün lstanbulda çok derin 
bir tesir bırakmıştır. 

Vahşet ve hunharlığın en 
korkunç ve batıra gelmez 
şeklini taşıyan bu cinayetin 
en korkunç tarafı üç yaşında 
bir masum üzerinde yapılmış 
olmasıdır. 

Kazancı Salih,K asımpaşada 
metresi Meryemle beraber 
yaşamaktadır. Meryemio 3 
yaşında Cevat ve dört ya-

---4'!1w..---

Hamdullah 
Suphi Geliv.or 

lslanbul 23 ( Hususi } -
Romanya sefi rimiz B. Ham
dullah Suphi dün Istaobula 
ğelmek üzere Bükrcşten ay· 
rılmıştır. 

şında Nejad adlı iki çocuğu 
vardır. Salih her nedenıe 
bu çocuklara kızmıı, onla· 

- Arkaıı 4 ünciide -
••••••••aınm •••••••• 

Polisle boğaz 
boğaza 

Kahire (Radyo) - Buglln 
bütün Kahiı ede heyecan 
uyandıran büyük bir hldiıe 
olmuştur: Nahas paıa taraf· 
tarı olan yeşil gömlekliler 
çarşılarda nümayiş y•pmağa · 
bGşlamışlar, bunu menetmek 
istiyen polise tabanca, bıçak, 
sopa ile hOcum etmiılerdir. 
Binlerce kişinin teşkil ettfii 
alay sokaklarda teı:abilrata 
başlamış ve Mahmut paı• 
kabinesi hakkında fena siz• 
ler sarfetmişlerdir. 

Nümayişçiler otobiiılere 
hücum etm?şler, ticarethane 
vitiriolerini, hükumet taraf· 
darlarının evlerini taılamıt· 
!ardır. 

PoHs kuvvetlerinin kifi 
gelmediğini gören hükumet, 
askeri kuvvetler celbederek 
akşama doğru nümayışı zorla 
yatıştırmıştır. 

CliSIEB9l!mllllm--

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

Burası bir cennet 
olabilir? 

köşesi 

Yine Karşıyaka okuyucularımızdan tanıdığımız bir zatıa 
mektubu: . 

"Yaz geliyor. Çobanların ve halkın dedikleri gibi ( sıiiz, 
düz ) vec;zesi evvelki gündenberi kendini gösterdi. Dalıa 
cemreler d.üımeden ılık ve tatlı · bahar güneıi Izmir sema11nı 
süsledi. 

Bir ay sonra lzmirin güzel bir sayfiyesi olan bu g&zel 
köşe, canlanacak ve halkımızın saf hava alacağı bir yer 
olacak ..• 

Bu sene Soğukkuyudaki Yamanlar suyunun depo yeri 
olan ve oraya bir de gazino yapılan yerin daha ilgili bir 
surette dikkat nazarına alınarak imar edilmesini belediye• 
mizin himmet ve lütfünden bekliyoruz. Baılanılan bir İf ni
hayete kadar erdirilmelidir. Gazino müsteciri mnteıebbiı 
bir zattır, ona yardım etmek hepimizin menfaati için de• 
mektir. 
Değirmendağı denilen bu yer, cidden emsalıizdir. Ora11 

az bir himmetle lstanbulun adalarındaki tur eğlencelerini tandı 
eder. Tekrar ediyorum: Belediyemiz bunu dikkat aann• 

na almalıdır ve madamki biz lzmirliler için bir eğlence yeri 
hazırlamış bulunuyor bunu himmet ve lütfü ile ikmal 
ve letevvüç etmelidir.,. 

HALKIN SESi HAKKI 



Sahife 2 ( Halkın Se•l ) 
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1 OOnganıı En BBUOk Harb Dahisi 1 Doktorun Raslhatlarl il - & .... _______ _ 

1 'r • l k a 'ı Barsaklardan gelen 
i ,l ımur en Bj Tesemmümat 
B E 1 «Zehirlenmeler» 
R Tarihi Tefrilıa Ya.zan: H. TürkelıulS 1 ., Viktor Poşe ismindeki 
·•~aa. - 131 - •fit~ttm• l " • ~a• •aa profesör kırralarıa uzun ya-

YıJdırı m çadır kapısında du· şamaıarının hau• .bazı riva· 
' yetlere nazaran bır asır ka-

r an Timurl ke azamet ve dar yaşamalarının sebebini 
A • kargalarda kalın barsak ol-

vek rlaı selam verdı mamasına atfeder, ve der ki: 
Arada bir gözlerini kapı- "padişahım çok yaşa,, Yıl- . "- İnsanları öldüren kalın 

ya dikerek nöbet bt kliycn dırım meyusane elini kaldır- bauaklarıdır. Yediğimiz ye-
kargıları, Timurlenk nsker- dı, .. bağuanları ve çadır ka· meklerin bakayası birçok 
lerini görüyor, içinden vol- pısıaa dizilmiş olan beyleri, mikroplaran bulunduğu kalın 
kan gibi ateşler çıkıyordu. yalın kılınç duran generalleri banaklara geldiği zaman 
Esaret ne fena imiş, kendi selamladı, kapıda ayak üze· orada kaldığı az veya çokça 
kendine bağırarak: ri~de beklemekte olan Ti- bir müddet zarfanda pek çok 

- Melôn tatar, hınzır he· murlenke gayet mutaazzima· teıayyürata ve tahallülata 
rif beni öldürmiyor, parça- ne ve vekarla selam vere- ufırar. Mikroplar ve toksin-
latmıyor, bu şiddetli azabları rek içeriye girdi, Şah Ruh ler namütenahi derecede 
çektiriyor, ong o kadar kız- ve Miranşah ile prens Mir· çoğalır ve yavaş yavaş kalın 
dırmak için uiraşıyorum ıe· za Mehmed Sultan onu kar- barsağın gışayi muhatis:nden 
ne beni yaşatıyor, her daki- şıladılar ve koJlarına girerek kanımıza karı~maia başlar 
ka yüreğime kızıın şişler müzeyyen bir perdenin al- ve böylece ideta bati bir 
sokuyor. tından geçtiler,tahhna oturt- iııtihar şekli başgöstererek 

Havvanların 
En Garib Ve 

Acaibi 
Dünyanın en ıarib hayvanı 

Frenklerin ıKameleon dedik
leri Semender veya Bukale
mun adlı küçük hayvandır. 

!satirde ateşte dahi yan· 
madığı iddia edilen bu hay
vancığa atfelunan bu hassa 
yanlıştır. Doğru olan nekta, 
Semenderin, bulunduğu mu
hite göre renk değiştirme· 
sidir. Semender, hiçbir mah
lukta görülmiyea diğer bir 
hassaya daha mahktir. İki 
beyni vardır. Sonra vücudu
nun bir kısmının rengini is
tediği zaman değiştirebildiği 
gibi gözleri de birbirinden 
ayr1 bir istiklale sahibdir. O 
suretle ki gözünün biri uyur· 
ken öteki ile etrafını seyre
bilir. 

Para yüzünden · 

Diyordu. Akşam oldu, ya- tular. Timurlenk de karşı yıllarca devam eder, durur. Istanbul _ Selimiyede otu 
nında beraber bulunan ge- tarafına konulan mütevazi Bu zehirlenmeler neticesi ran Osman edında biri, Se-

cinavet 

neral Minnet ile Firuz beye tahta oturdu. Beyazid, etra- umumi azamızda bozukluk- miye adında bir kadını ara-
bir ıey açmamıştı. Onlar f1na göz gezdirdi, hiç i:ksik- lar yüz gösterir. lannda para yüzünden çıkan 
hünkarın kara kara düşün- siz olarak kendi sarayıma Ve ifrazatı dahiliye · gud- bir anlaşmazlıktan dolayı Ka 
celeri karşısında boyunlarını eşyalarını burada gördü, du delerinin başhyan ademi ki- racaahmedde altı yerinden 
bükmüş oturuyorlardı. Be- dahlarını yimeğe ve hidde - 1 fayesi bunun üzerine .. ' hızi- bıçakla ağır surette yaraladı. 
yazid daldığı hulyalardan tinden ısarmağa başladı. Üç mam ederek umumi_çöküntü Derhal faaliyete geçen polis 
gaztınü açarak şu s6z'eri şehzade iğildiler, "padişah yani ihtiyarhk başlar. Bu memurla11 katili bulub tevkif 
söyledi: hazretleri çok yaşasın,, de- takdirde bu büyük mahzurun ettiler. 

- Beni giydirin, resmi el· diler, çekildiler. önüne geçmek için yapılacak 
biaelerimi getiria, tacımı ha· Ortada bir müddet mev- çareler meyanında başlıca 
:ıırlayın. tai bir sükut oldu. Beyazid inkıbaz olmamak gelir. Gün· 

iki sadık rical birbirleri· daldı, geçen mesud günleri de bir hatta iki defa büyük 
nin ' yüzlerine bakmışlardı, ve bu sftslü taht üzerinde abdeste çıkmalıyız. Kabızlık 
zibinleriııden acaba hüngir gerirdigv i bakimaAe saatleri b ·b· · · 

T u gı ı müzmın teaemmhma-
çı ldırdı mı diyorlardı. düşündü, içinden kabaran ve ta sebebiyet verdiği gibi 

Bu kadar hazırlık nedir, ağzından bin bir ah şeklinde 1 ayrıca da mevzii iltihaplar 
çilnki ne gönderilen mek· fırlıyan gözlerini etrafıodaki- f husule getirir ki bunun da 
tubdan ne de gelen cevab · lere belli etmemek için nef- l en başlıcas((Apandisit) dir. 
dan haber'eri yoktu. Körü sini zorluyordu. 1 Hakikaten birçok defalar 
körüne emirleri yerine ge- (Arkası var) 1 gördük ki apandisite tutulan· 
tirmeje alışık oldukları için •• f ların~kalın~barsakları hasta· 
seben sormağa cesaret ede· Garib Bir dır, tembeldir. Ve bu gibiler 
miyerek Beyazidi giydirdiler, uzun zaman : inkıbaz çekmiş-
kuıattılar. Baıında tac1nı, K t J Ş klı• 
arkasında hükümdarlık elbi· 00 rO e lerdir. Hergün bol bol mey-

. va yeyınız. Meyva yemek selerini, belinde kıhacını iÖ· J •ponyadı, sinema ve tı • 
d itin gönüo ~muayyeu saatle-rünce IY ıldırım, hindi ıibi yatrolarda, perde arasın a 

kahırdı ve eski ıumet ve dışan çıkmak istiyenlerin rini bekle.meyiniz. Her saat, 
kibiriai takındı. ellerine birer pul yapıtbrıhr, her zaman, · hatta sabah er· 

Fransız mede
ni kanununda 

değişiklik 
Fransız kadınları, medeni 

kanunda yapılan son tadilat
la, bundan böyle kocalarına 
itaate mecbur tutulmıyacak· 
ıardır. Zira ayni kanunda, 
"karı kocasına itaate mec
burdur,, cümlesi kaldırılmış, 

yalnız " koca aile reisidir ., 
sözü bırakılmışbr. 

Fransız kadınları ayrıca, 

kocasından izinsiz pasaport 
çıkarabilecek, banka hesabı 
açabilecek, çek imza edecek 
hediye veya miras hakki ka· 
bul edebilecektir. 

Biraz sonra bir alay Be- bu suretle bilet alıb almamış kenden meyva yemeğe bış-
yaıidin çadırı önünde dur- oldukları tiyatro idaresince lıyabiJirsiniz. Şerbet gibi 
du. içeriye battarbaa ve iki kolayca konrrol edilir, fakat Yalnız :meyvalar olgun ol· 

ıeneral girdi, Yıldırımın alakadar için herhalde hoş sun ve bilhaıısa bol su ile ŞacaJ SUVU 
önünde iiildiler ve ıu söz· birşey olmaca gerek. , iyice yıkanmış ' bulunulsun. ~ 
Jeri söylediler: ..................... •••••• Bu şartlar unutulmamahd11. Halis ve hiç biylesiz ber-

- Kudretlü ve W'9 azam~tlu i O O K J O R } I rak şerbet gibi Şaşal suyu 
Osmanlı devletinin padişahı ı At f •• k içmek istiyenlerle, lokantalar 
Yıldırım Beyazie hazretlerini ı Salilı Sonad ı : a ur için şişe ve ufak damacına 
bakanımızın buyruau ile al· : Cild, Saç ve zührevi has- ı 1 Büstleri depoziteri olan ve aranılacak yerlere kadar 
mığa geldik. : tahklar müt~bassısı ı UÇAK GiŞESiNDEN her su gönderilir. 

B 'd t d v d b d k b h k il · Umumi deposu: Hastaha· eyızt o ur ugu yer en ı ikinci Beyler sokak No. 81 : oy a i üst ey e erı top-
1 k ık d d f 1 ne caddesi Turna sokağı azamet e a tı, ça ır an : Her gün öğleden sonra ı tan ve perakende ucuz iat a 

çıkb, kapı önünde yeni ya· •••• .. •••••••• ............ tedarik edilebilir. 174-1 dedir. Mide ve ba· 
verin tutmakta olduğu sırma A 1 t J k ADRES 1\1 l l ğırsaklarınııı eskimekten kur· 
ve inci ile işlenmiş haşalı ce e sa 1 ı ev 1 : ezar ı {- tarmak ve tam sıhhatli bu-

Faudalı Bilgiler : 
Çayın 
Faydaları 

Herketin seve seve ittiği 
çay yalnız lezzetli liir men· 
kuh değildir. Ayni &amanda 
güzellik iricı gibi, ve ev iş
lerinde kullanılır. 
Üşüyen bir adama, içeri· 

sine bir kadeh kenyak ili
ve edilerek sıcak bir çay 
içilirse nezlenin muhakkak 
önüne geçilir. 

Evde yapılan bazı tatlıla

rın, {baba tathsı, revani tat· 
Jısı) şuruplanna bir kahve 
fincanı çayla bir çorba kaşı
ğı rhum ilave edilirse çok 
nefis olur. 

Kuru meyvadan yapılacak 
komposto, bilhassa kuru e
rikler, su yerine hafif çay 
içersinde kabarbhr ve sonra 
çay içinde pişirilirse lezeti 
bü,bütüo değişir. 

Yazın soğuk buzlu çay 
gayet iyi harareti keser. 

Ev işlerine gelince koyu 
bir çay içersine batırılan be· 
yaz danteller bir kaç saat 
durduktan sonra krem ren
gini alır. Gene koyu çay 
içerisine batırılan tül yahud 
danteller, on iki saat durur
Sil, gayet iyi temizlenir. Bun· 
dan sonra el içinde dantel
leri sıkmah, on dakika so· 
ğuk suda bırakmalı, tekrar 
avuç içinde sıkmalı, kalın ve 
yuY'l)Gşak bir örtü üzerinde 
ütülemelidir. 

Çaydanlıkta kalan çay 
yaprakları halılar üzerine 
serpilip süpürülüue, halıları 

temizler, renklerini canlı 
yapar. 

Soğan, veya balık kızart&· 
lan tava, daha sıcak iken, 
haşlanmış çay yaprakları ile 
temizlenirse tavada hiç bir 
fena koku kalmaz. 

Güzellik hususunda hafif 
çay menkuhu içerisine bir 
kaç damla gül suyu ilave e
derek göze banyo yapılırsa 
çok faydası görülür. 

Gözle: in şişen kapaklan 
üzerıne çaya batırılan kom
pres konursa şişler pek ça
buk siner. 
Ağrıyan diş etleri çayla 

gargara edilirse sancı ha· 
fifJer. 

Saçların moda olan kızıla 
çalan bir renk alması iste• 
nilirse baş yıkanınca çayla 
çalkalamak ve her gün çay
la ba . ı taramak kafidir. 

_..., . .,.._ 

Makdonaldın 
büyük kızı 

evlendi 
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'DÜNYADA 
NELER 

OLUYOR 
Dünyanın en garib 

gölünün hususiyetler· 
Dünyanın en garip göU 

kutbu şimalide Kildin ada 
sında bulunuyor. Derinli" 
yirmi beş metre bulunan b 
gölün suyu beş muayyen t 
bakaya müokasim bulu 
maktadır. Birinci tabakanı 
suyu çok tatlı ve kabili şür 
dür. İkinci tabakadaki s 
hefif tuzludur. Üçüncüsünü 
suyu deniz ıuyundan da tu 
hıdur. Dördüncü tabakanı 

suyu içinde yaşıyan milya 
farla kırmızı renkli küçü 
hayvanlardan dolayı kıpkı 
mızı dır. On beş metre d 
riolikte bulunan beşinci t 
bakanın suyu ise çok zengi 
kükürt muhlülü ile doludu 
Her tabakanın derinliği .. 
metredir ve hiçbir vakit bi 
birine karışmamaktadır. 

Kiliseden çıkn1ak 
istemiyen maymu 

Amerika köylerinden b 
rinde maymunun biri, halkJ 
beraber hergün kiliseye g 
der, bir köşeye siner otur 
ayin sonı.ına kad · r hiç s 
çıkarmadan beklermiş. G 
nün birinde itikadı gittik 
artan maymun k:liseden çı 
maz olmuş. Ne kadar zorl 
mışlarsa da, gene köşe b 
cakta saklanmış, kecdisi 
yakalamak isHyenleri ısırm 
Üstelik te o ine kadar ya 
matlığı şeyleri yapmış, kili 
örtülerini didiklemiş, muml 
rı çiğnemiş, başpapazm cü 
besini başına giyerek dola 
mış. işin sarpa sardığmı g 
ren memurlar, maymunu g 
bela tutarak, hayvanat ba 
çesine götürmüşlerdir. Fak 
bu hengamede maymun b 
kaç polisin yüzünü, gözü 
tırmalamış, ku'aklarını u 
mışhr. 

Makdonaldın kızı 
müstantik oldu 

Geçenlerde ölen eski 
giltere Başvekili Makdona 
ın kızı Scyla Makdonald g 
diği musabakada kazand 
tan sonra bir polis mah 
mesine müstantik tayin ol 
muştur. Yeni müstantik şi 
dilik staj yapacağından 
aş almıyacaktır. Fakat 
kaç ay sonra ayda 220 
giliz lirası maaş alacakl 
Ve bu maaş 350 liraya il 
dar çıkabilecektir. Mak 
na[d hayatında biç bir vaı 
servet sahibi olmamış ve 
kir ölmüştü. Bugün çoc 
}arı yaşamak için çalış 

mecburiyetinde bulunuyor 
beyaz atın üzerine bindi, Güneş mahallesinin Gelin-

1 başı Vakıflar hanı U- lunmak isteraeniz iyi su içi-
k d 6 1 3 d 1 k · · h t Eski İngiliz bac:vekili Mak· badana yapar, üstelik te alayla uzaklaşh, kendisi içi~ cik so ağın a sayı ı o a ı ça gışesı. ni.z, ayatınızı uza ınız. y 

1 b. ı · 1 = ....,__.. donaldın bu''yu·· k kızı lshbel yün bandosunda davul çal hazırlanan, büyük bir ev kn- ev acele sah ı tır. stıyen er ~--- - == .. .., • e---·eu:ıa•= -" 

b h d b • [ •• • d Macdonald 34 yaşındadır ve Ayni zamanda da lng dar geniş oıan otajm ünün- mat aamıza vey~ u u eve il Da1· mı· ncumenın en •• 
ı 1 4 Ve kendisinden bir yaş•, h Ü· oyunlarının en mühimler de indi, etraftan bağırıştıJar baş vursun ar. -

Bayındır merkez okulunun ihata davara yapısı 1578 lira çük bir boyacı ile evlenmiş- den sayılan ve bir hed 
•**~tc:i::lc:fc:X*1c;t~ı**********~*~ l 27 kuruş açın tutarile 15 gün müddetle açık eksiltmeye tir. Delikanlı köyünün en el ile tayyare biçiminde = Elh a Tel. ~ 1 konulduğundan isteklilerin 24 sayılı yasa hükümleri göre ıık genci imiş. Ev boyar, !atılan ok klübünün reisi 

2573 )t t hazırlıyacaklan teminatlarile birlikte 7 Mart 9J8 Pazartesi itEBr!JtlBEC'+ml&ı~t;J~mna~t!lttRtiEm 
: ,. t günü saat 11 de il Daimi Encümenine beş vurmaları. (489) .' !. TAYYARE sı·neması TE\~~p 
& 

ıdareıınde ulF Kütüphane sinemaıı »,. 1 ~ 

ASRAI Si.NEMADA Telefon l1 BUGÜN Emsaline andir tesadüf edilir iki büyük fil BUGÜN iki Fran!lzca film birden -2394· l,.!l B k,. 
~ 1 • Deniz Kahramanları = -23-şu-b-at 938 çarşamban itibaren iki film birden ~ 1 - e aret 
4< GARY COOOER - FRANOES DEE ile çevirdiği ~ Cesur Adam ~ LIL DAGOVER tarafından temsil edilmiştir 
4C Aşk, ihtiras, macera v~ sergüzeştlerle dolu ,ahaaer film tt B 2 - Periler Diyarında 
~. 2 • Dev Jet Kuşu Si KEN MA YNAR lzınirde ilk defa ~ TÜRKÇE SÖZLÜ Büyük Komedi 

~~ )t M A Z R U K A ~ LOREL - HARDİ tarafından temsil edilmişti 
-R SONY A HENIE - ADOLOHE MENJOU. DUD şahes~ri ·* a ilaveten: Paramont jurnal 
tCGöı kamaıtıran mizansen, ~ay~nı liayret bır z

0

arafet. fılmıu. POLANEGRİ Büyük Rus Filmi &-----
- iT a Cı .o Ti 4 D. ~n - 40 - 50 ~~D..~~L.M.D.L~~~C'L-1-~E'IU!L___....~--I...1--~.......L.:-L--..:~~~---~~~~--.ı~~----~---~~~~~~-~-~~~~~ 
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insanın içindeki şeytan! 
Sinemada oyniyan "iki 

yüzlü adam,, filimini seyret
ti iz mi ?.. Seyretmedinizse 
küçük sinemalarda tekrar 
oynayınca kaçırmayınız... E
sasen bu, Hollivutta yapılan 

~filim müsabakakasında, hem 
filim, bem de aktör kabili
yeti noktasından birinciliği 

kazanmış .. 

Ben, bu eserin sernamesini 
"llıd yüzlü adam,, diye değil 
"iki ruhlu adam,, diye Türk· 
çeye tercüme ederdim. Çün· 
kün, "iki yüzlü,,, dilimizde, 
mürai manasına gelir .. Fili
min mevzuunda ise, mürailik 
değil, insanların sedyesinde 
ki ikilik kastolunuyor. Fena 
şahsiyetimit., iki şahsiyeti· 
mız ... 

Eserde, bu beşeri vasıf, 

pek mübalağalı lbir surette 
gösterilmiş. 

Fakat, herkes, neticede : 

"- Ne doğrul!..,, diyor. 
Zira, hepimizin (haHa en 

kamil, fadıllarımızıo, en iyi 
yüreklilerimiz içinde bile) bir 
fena insan, bir canavar, bir 
namussuz gizlidir. 

Mademki bu böyledir, öy
lese, fenahğımm, canavar ve 
namuuuzluğumun nasıl te· 
celli ettiğini anlatmakta 
mahzur görmiyeceğim... Zi
ra, o hareketleri işlediğim 
vaalt, iradem, şimdiki şah· 
siyetimin elinde değildi. 

Dümeni şeytane kaptır· 

mıştım. 

Evet. . Esasen "şeytana 

uymak" Ye umumiyetle "şey
tan,, tabiri nereden gelmiş
tir? .. "Şeytan,, bizim içimiz
de gizli olan ''kötülük., hü
V!yetidir. Bütün dinler, aşağı 
yukarı, "iki ruhlu adam,, fil
mile hemfikir değil midir?. 

Çocukluğumdanberi, çok 
uysal, çok iyilik sever, na
muskar ve mesbct ruhlu bir 
insanım... Sınıfımın hemen 
hemen en ağır bışlı, çahıkan 
talebesiydim. 

Kadıköyündeki Saint Ja· 
seph mektebine ğidiyordum. 
Sınıfımızın hocası olan Frere 
beni çok severdi. Diğer ar
kadaılarıma beni numune 
olarak gösterirdi. Hakikaten 
de, bulunmaz derecede ter
biyeliydim. 

Bu mektebin küçük sınıf
larında olduğum için, akşam 
yemeklerini büyük sınıflar· 
dan evvel yirdik, sonra on· 
ların yemek hanesinin önün· 
den geçerek, yatakhanemize 
çıkardık. 

Bir akşam, tek tek giden 
sıramızın en arkasından yü
rüyordum. Yağmurlu bihava 
idi. Yerler çamur içindeydi. 

Büyüklerin yemek hanesi 
önüne •ardığımız zaman, 
askıda duran şapkalarla pal· 
tolar gözüme ilişti. 

Hainlik, muzırlık, hiç yap· 
tığım şey olmamakla beraber 
içimde uyanan ve aldığım 
sağlam terbiyeyi, bir tencere 
icineeki buharın kapağı itişi 

gibi iten bir hissin tesirile, 
bütün şapkaları, topladım, 

açık pencereden bahçe-ye 
attım. 

Bu işi yaptıktan sonra, 
son derece pişman oldum. 
Zavallı çocuklara niçin za
rar vermiştim? Bunun sebe· 
bi neydi? ... Onlar da benim 
gibi talebeydi. İçimde şap· 
kaya ve "gavur,, a karşı 
düş•anhk yoktu. Bunu her
nedenıe yapmıştım .. 

Fakat, ertesi akşam, ayni 
yerden geçerken, şapkalar, 
beni yine tahrik etti. Ayni 
hareketi tekrarladım ... 

Yine yüreğimde pişman· 
hk ... 

Üçüncü akşam, tam elim 
- hırsıılal!la - şapkalara gi· 
diyordu ki, bir sütunun ar
kasındyn mubassır rahip çı· 

kıverdi. 

Dur! - diye haykırdı. 
Kulağımdan yakaladı. 

Bizim rahip Pierre de dön· 
dü. 

Cürmü mtşhut halinde ya· 
kalandım. 

- Sen demek ki bu ka
dar sinsi bir çocuktun ha ! .. 
Ben de seni, arkadaşlarına 
nümune gösteriyordum .. Tuu. 

Arkadaşlarım arasıudan o 
günden sonra, ismim "yere 
bakan yürek yakan,, kaldı. 
. . . . . . . . . . 
Asıl anlatmak istediğim 

facia, bundan sonradır .. 
Hayatımda, ondan sonra 

bile bile fenalık işlediğimi 
bilmiyorum. Mektep değiştir
dim. Yeni girdiğim Istanbul 

sultanisinde bir tek ceza al· 
madan, son sınıfa kadar 
okuduın . Yine çok dürüst, 
namuskar ve eyi kalpli bir 
adam olmuştum. Karıncayı 

ezmekten korkuyordum. 
Sonra, darülfünun tahsili ... 
Hukuktan mezun o!dum. 

Ad!iye memuriyetlerinde bu· 
fundum ve nihayet avukatlı· 
ğa başladım. 

O derece fazilete düşkün
düm ki, haklı olmadığını 

sandığım davaları katiyeo 
deruhte etmiyordum. Hiç 
bir delevereli işe girmiyor· 
dum. Baroda, ismim, "çok 
naınuslu,, ya çı ~ mıştı. 

Otuz altı, otuz yedi yaş · 
larına gelmiştim. Bir gün, 
yemekten sonra, biraz otur· 
duk. Sonra, yatmağa gittim. 

Fakat, kamara sıcak! ... Bir 
turlü uyku uyumam kabil ol· 
madı ... 

Tekrar giyinerek güverte
ye çıktım ... 

Kıç tarafa doğru yürü· 
düm ... Hiç kimse yoktu. Fa
kat bayrağın bulunduğu, en 
arka tarafa geldiğim vakit, 
orada, on üç, on dört yaşla
rında bir çocuğun durmakta 
olduğunu rerdüm. Kendisini 
yemekte de görmüştüm. Mek 
tebinin tatilinden istifade 
ederek, ebeveyninin yanına 
gidiyormuş. Yavrucuk, ye· 
mekteyken dikkatimi celbet
mişti • . Pek sevimliydi. Hatta: 
"Allah annesine babasma 
bağışla.sın! Çok akıllı, terbi
yeli ! ,, diye de düşünmüş· 
tüm. 

Fakat, böyle tenha bir 
yerde, bahusus rece vakti, 
su hışırtısı kulağıma çarpar
ken, bir talebe kasketi gö
rünce, zihnimde adeta bir 
cinneti muvakkate hissettim ... 
Mukavemetsuz bir arzu duy
dum ... 

Fakat, mektepte olduğu 

gibi yakalanmaktan korku
yordum... "Takın mubassır 
papaz, direğin arkasmdan 
çıkmasın?,, diye garip bir 
düşünceye kapllarak, etrafı
ma bakı~dım ... 

Sonra, dalgm dalgın orada 
duran çocuğun kasketini ba· 
şıodan almak üzere uzattım. 

Çocuk, gürültü işitmiş ola
cak ki, geriye döndü. 

Beni o vaziyette, kendisine 

doğru elim uzanmış ve göz· 
lerimde acaip bir ışıltı gö· 
rünce, fevkalade korktu. Ba· 
ğırmak istedi. Bağıramadı. 

Ricat imkanını göremedim. 
Bu çocuk şimdi, nerede 

ise bağıracakh. Başıoa adam· 
Jarı toplayacaktı ve alem 
kim bilir ne diyecekti: 

Koskoca bir avukat. Mev
kii içtimai sahibi bir adam!. 

" MahvoJaceğım ! .. ,, diye 
düşündüm. 

Hem sonra, bu kasket, bu 
talebe kasketi: 

" - Beni at! Beni denize 
at !... ,, Diyerek, teşvikte bu· 
Junuyor gibiyd ... 

Bir yere hırsızlık etmek 
için giren bir adamın, karşı
sına çıkan bekçiye hançeri 
istemiyerek saplaması nevin
den çocuğu yakaladım .. Kuv• 
vetli bir erkeğin,.. Onun, 
bir tabla parçası gib havaya 
kaldırarak ... 

Ve ... 
Bu feci yakayı bütün taf· 

silatiJe yazmıyayım... Zira, 
hayatımın yegane kabusudur. 

Gözlerimin önünde, gene 
Canlanmasıo .. Asabım ta-

hammül edemez .. 
Ve ... 
Ertesi gün, gazeteler şu 

haberi yazıyorlardı: 

l\1üessif bir kaza 
Şehrimize dün gelen ( .•• ) 

vapurunda müessif bir kaza 
olmuştur. ( .•. ) memurlarından 
bay ( ... ) on dört yaşlarnıda 
olan mahdumu b!ly ( ... )gece 
vapurunu güvertesinden ba· 
karken başı dönmüş, denize 
dÜşerek boğulmuştur... Bu 
feci kazanın tahilatı hakkın· 
da.. ilh.. ilh ... 

Vevsel hama-~ 
mı açıldı 

Bir seneden beri kapalı bu· 
Ju.,an 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
sahndan son derece memnun 
kalacaklarını vadederiz. 

İhsan ve Şerif 
6-1 Bozkurt -------t12:asaswa22ss~saısee:D 

~ t 
i!) Elbise ve Manto t! 
ı:ı Mıraklılarına MIJdı · f!. 
~JZabitan, Baylar ve Bayanlar J~ 
1 

En müşkülpesent müşterileri memnun :] 

eden bu firmayı unutmayınız , • 
1 Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahim ' 1. ! i Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeşidler. Terzi- +. 
:~ hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarif ve şık [f 
Q manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve [+} 
~ sivil elbise ve kaputları ima) edilir. [tJ 
•ı Muamelem peşin ve taksitledir. tJ 
t Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kifidir.r+J 

! DiKKA T : Yeni J\lağaza Odunpazarı No. l 2f!~ 
: TELEFON: 3276 ~!J 
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Hasan Basri Şenbiçer 

Şeriki Mehmed Gülaylar 
Hazır ve ısmarlama elbise fabrikası 

Bay ve Bayanlar şık elbise diktir· 
mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meh· 
med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
Sor:ıski ve Alber Baroh kumaşların-
dan iki provalı kumaş Vf! dikiş 22 
lira Asım Riza~biraderleriniıı~Halka
pınar çulaki bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki pıovalı 15 lira İskoç yün 
iş 21 lira iki provalı Sayın müşteri-

lerimin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRESE DİKKAT: lzmir satış ;fubesi Alipaşı caddesi sar 

raflar karşısı yalnıı 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. 
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Gülervüz Baharat~DePosu 

FADIL 9 EYLÜL 
Horoz marka~ kumaş boyaları geldi 

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

sakızı, diş macunları ve fırçaları, Kakao, Nestle sütü ve ua• 
gazoz ve meyve;,özü, Hasan özlü unu, şık bayan, lstanbolin 
Pertev kremleri, podralar, çocuk podraları, sodalar, asidler, 
traş bıçakları sabunları ve fırçası, Seylan, Cava, Akkuyruk, 
Altınbaş, _1, 2, 3 numaralı harman çayları, sanayi ve ziraatte 
kullanılan bil'umum kimyevi maddeler, saç boyaları badana 
boyaları, Kaol, Vim, Parafin, Go:nalaka, V. S. 

-=>tii..:ic-:.xafi as.oa;ıaıo~·=,...;=;=;;a 

• • .. 
Şifa eczanesının 
Fenni 2özlük 
çeşitleri f cvkalade zen 
o-indir. 
ö 

Albn, Nike1, Ba<Ya 
b 

Çer~eve nnmarah ve 
renkli camlar, Spor 
Tayyare gözlükleri, 
Baron1etreler, Dere
celer her zaman n1ev
cud ve çok ucuzdur. 

DİKKA 
S. Ferid 

Sifa Eczanesi HÜKÜMET SIRASI 

81_.. mıc&EiiE::iS:~Ee:EE~ 1 m .......... o•••· .. •••• .. . 
) KORDON, YUKSEL ve ı ~HükiimetYKarşısında : 

1 KABADAYJ : TERZi i 
t işte ~ütün Izmirin kapıştığı , iMehmed Zeki: 
'.i nefıs Rakılar bunlardır le • ; 
~C*=iifiFS-4'S! """""' i;;ft;;- ·~ ........................ .. 

inanç Şekerleme 
Maeazası 

ustaf a Bevdeş 
Altın Keyik, fantaıi Krameli 

Bon bon, Fundan ve meyveliı k~şa 
fabıiknsı Ege bölgesi satış merkezi 

Nefis lükı pisküvüleri, çikelat •• 
lokum. Adres : lzmir şekerciler çarşısı 
No. -46 

&:el ~ H *MM 9 
Birinci Sınıf Mutabassıı 1 

Dr. D mir Ali 1 
KAMÇIO\:iLU 

1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 

i elektrik tedavisi 1 
lzmir • Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 

\lmaeı - - ~ GSlE& --· 

~Etta)t Dr. FAHRİ I&IK >tEE!J! 
il lzmir Memleket Hastanesi Rontken Müteha5sısı a 
a RONTKEN VE a 
i Elektirik tedavileri yapılır il 
ti] ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 rl 
E B 
EE~~~~EEa~~ıooE~ ~~~~~E~EEBZ 

Elbisenizin ren 9 
gi s?l~rsa iizül: E 
mcyınız, yenı ~ y 
yaptırdığınız kos L 
tümün rengi ho W 
şunuza gitmi- L 
yorsa sıkılmayın B 

9 Evliil °' t 

Baharat: 
Deposu ~ 
ndan alacağınız D 

Arti 
Boyası ile ku
maşınızı istedi· 
ğiniz renge ko 
layca çevirebi
lirsiniz. 
Telefon 3882 
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Dünkü yangın 
Diln öğleden sonra Kara· 

taş lhsaniye sokağında 18 
numaralı evde yangın çıkmıı 
ve derhal yetişen itfaiyemiz 
tarafından yangın söndürnl
müştür. Evde 70 yaşlarında 
ama Raşe) mangalın ü~Uine 
düşmüş ve bu yüzden yan· 
gın çıkmıştır. Zavallı kadın 
aan suretta muhtelif ye•le
rıııden yanmıştır. 

Sıhhiye 
Tavinleri 

Ödemiş belediye hekimi 
Suad Atay Diyaribekir Nü· 

muae hastahanesi nisaiye mü
tebasııshğına, E,me ııhhat 
memuru F ebmi Sağdiç bmir 
beledivesi ııhhat memurlu
ğuna tayin edilmişleıdir. 
Bergamanıa Kınık belediye 

hekimi Nazım Kağıdc\ veka
letçe tekrar 'lazifesine iade 
edilmtştir. 

Kadri veyi 
Döğdüler 
Kordonda Türkuvaz ba

rında sarhoş olan ve artist 
Kadriyeyi döven ve tabanca 
çeken ıoför Osman oğlu 
Mebmed Ateş He Mehmed 
oğlu Ahmed tutu'muılardır. 

Bütçeler 
Hazırlandı 
Villyet umumi meclisinin 

d6nkü içtimaında, meclise 
relen muhtelif evrak tetkik 
olunarak encümenlere ba.,ale 
edilmiş; vali Bay Fazlı Güleç, 
biUçelerin hazırlandığını ye 
Cuma gü•ü meclise arzile 
mibakerelere başlanacainıı 
bildirmiştir. 

Korkunç 
Cinavet 

- Baştarafı 1 incide -

rın vücutlarını ortadan kal
dırmaia karar 'lermiıtir. Bu 
makaadla küçük yavruların 

ikiıine de afyon yutturmuş
tur. 

Sonra üç yatındaki Ceva
dı döverek öldürmüş ve ka
nını emmiıtir. Hundan sonra 
ayni suretle Nejadı da öl
dürmek istemişse de ryetişen 
zabıta tarafından y kal n-
mıştır. Zavallı Nejad ise yut
turulan afyonun tesiri altında 
ve yara ölü bir halde bulun-
muş ve bu ağır vaziyetinde 
hıtstancye kaldırılmıştır. 

HalkTiya 
f zn1irdc Asri Sinemada 

lzmir halkının sabırsızlıkla 
beklediği "HALK,, tiyatrosu 
Kenan Güler ve aan'at arka
daşlarile "Jak varyetesi,, ve 
bankalar bankası kemiksiz 
kız lzmire gelmişlerdir. 

Bu akşam ilk temıil olarak 
"Sürtük,, namındaki 3 per· 
delik piyesi temsil edecek
lerdir. Ayrıca Jak varyetesi 
ve kemiksiz kızın da numa
raları vardır. 
Türkiyede büyük muvaffa-

kıyet kazanan Kenan Güler 
ve san'at arkaıdaşlarından 
iz mirde de muvaffak olma
sını temenni eder ve lzmir
lilere de bu akşamki fırsatı 
kaçırmamalaranı tavaiye ede· 
riz. 

( Halkın Seıl ) 

Ru yada umumi ·al 
Moskova 23 (Radyo)- Yüksek Sovyet meclisinin divanı Kızıl ordunun 20 inci yıldönü· 

mil münasebetile nmumi af ilan etmiştir. Bu afdan devlete karşı cürüm işlemiş olanlar 
müstesaa olmak üzere 3 seneye kadar hapis cezasına mahkum olanlar istifade etmektedir· 
ler. 

Sün2ü Muharebesinde 3000 Japonlu öldü 
Şanghay 23 (Radyo)- Hamy nehri civarında Çin ve Japon kıtaatı arasında kanlı süngü 

muharebesi devam etmektedir. Dün şimal sahillerinden çıkarılan on bin Japon aıkerinden 
üç bini ölmüş ve mütebakisi cenuba doğru çekilmişlerdir. 

Antakyada Türk kolleji 
Gülünç Tecavüzler Devam Edivor 

Antakya (Husuıi) - Alınan malumata göre pek yakında Antakyada bir Türk kolleji 
açılacaktır. Bu kollej, hususi bir cemiyet idare edecektir. 

Buralarda hali münasebetsiz hadiselerin önü ahnmıştır. Dün sabahleyin Seldiren köyün
den gelmekte olan Arif oglu izzet adlı bir köylü köprüden geçerken, orman kolcusu Fuat 
tar.afından durdurularak elinde taşıdığı bastonu almıştır. 

izzet bastonu vermemek istemiş fakat kolcu baston taşımanın yuak olduğunu tehdidkar 
bir lisanla söylJyerek zorla elinden almıştır. 

İttihadı vatanicil~r propagandalarında muvaffak olmak için Palas otelini angaja etmiş· 
ferdir. Burada bazı yobazların yatıı:asıuı ve yiyip içmesin temin etmektedirler. 

Avusturya, Cü huriyetçi 
mi· nasebatıuı 

lspanva ile 
kesti 

e A 

sıyası 

Viyana ( ı\ .A) - Hükumet, Barselon, Madrid ve Valanaiyadaki konso]osluklarıoın kapa
tılmasını emretmiştir. 

Avusturya bundan böyle yaJmız Franko Ispanyasiyle resmi münasebetlerde bulunacaktır. 

Yahudiler Moratorvom İstivorlar 
Kudüı, (Radyo) - Şimdiye kadar iki sene içinde Filistine 9800 Yahudi muhaciri gel

miştir. Ve Yahudiler Arablardan 29000 hektar arazi satın almışlardır. Bugün Talavive top· 
lanan Yahudiler hükümetten moratoryom ilaaını istemiılerdir. Hükumetin Yahudilerin bu 
talebine nasıl bir cevab vereceği henüz mıali'ım değildir. 

Yahudi çeteleri ile lngiliz askerleri arasında çarpışmalar devam etmektedir. 

Kısa Şehir 

Haberleri 
Bir baftadanberi şehrimiz· 

de bulunan Gümrükler umum 
müdUrü Mahmud Gündilzalp 
diln lımir vapurile lstanbuta 
ıitmiştir. 

§ ViJiyet iskan mildllrü 
Ziya Fuad diln Menemen ve 
Bergama kazalarında is~ in 
işlerini teftişe gitmiıtir. -·-Italya gönüllü
leri çekecek 
- Baştarafı 1 incide -

dım. Başvekil kafi bulmuş. 
işte burada anlaşamadık. 

Sonra anlayamadığım bir 
nokta var neden Başvekil 
dünya sulhu bu görüşmelerle 
temin edilecek demektedir. 
ltalya kimse ile harp edecek 
vaziyette değildir. 

Fransaya gelince bu büyük 
dostumuzu adeta yalınız bir 
vaziyette bıraktık bu doğru 
değUdi. Bu sözler üzerine 
Başvekil Fransaya ltalya gö
rüşmeleri hakkında haber 
verdiği gibi görüşmeJer es
nasınd.ı hükümetimio derme
yan edeceği mevzularıodan 

da haberdar etmiştir. Dedi. 
Bu vaziyet karşısında bu 

babdaki münakaşalar öğle
den sonraya talik edilmiştir. 
Öğleden sonraki celsede 

Trovayist hatibler söz alarak 
dediler ki : Harici siyaseti
mizi idare eden müşavirlerin 
çahşmaları bizim emniyeti
mizden ari bulunuyorlar. 

MünakaşalarlD bittiği lah· 
min edilmektedir. Sürpriz 
hariç Lord Eden 'in yerini 
alması şimdilik imkansız gö
rülmektedir. 

Kızılay kongresi toplandı 
Kızılayın mutad yıllık kon· Rukiye Avni, Sıdıka Behçet 

gresi Halkevinde dün saat Uz, Avukat Baha Yörük, 
on yedide ilbay ve Parti bayan Sabire Salık, doktor 
Başkanı B. Fazh Gülcç'ın Lütfi Hayriye isabet etmişse 
başkanlığı ile yapılmııhr. de valimiz bu arkadaşların 

Felikct anında vatandaş- yorulmaz bir azimle çalıştık· 
ların imdad1na koşan Kızıla- larını memnuniyetle bahse-
yımııın ruzname mucibince derek kabilse bu arkadat · 
bir senelik icraat ve mesai lan tekrar seçmelerini rica 
raporu ve bütçesi okunmuı etmiş ve bu teklif müttcfi· 
ve alkışlarla kabul edilmiştir. kan kabul edilerek tekrar 

Nizamname mucibince he· seçilmişlerdir. Kızılayımııın 
yet arasında değiıecek beş idare heyetine muvaffakiyet-
aza arasanda çekilen kurada ler dileriz. 

Son Telgrafların Hulasası: .... _____ _ 
Kolopycf adındaki Rus •apuru, Petro PaYloskiden Vi

ladivostoka giderken Japonlar tarafından tevkif edilmiştir. 
§ Edenin istifası Moskovada pek boş tesirler bırakmamış 

ye lngilterenin Alman - ltalyan anlaşmasına döneceği kana· 
atını uyandırmıştır. 

§ lnğilterenin ltalyaya mühim miktarda bir kredi açacağı 
haberi Romada memnuniyetle karşılanmıştır. 

§ Profesör Tangonun "Ulvilik bir vicdan duyğusudur. Ul-
viler ister Seyhanda, ister Hatayda olsunlar gövde ve tarih 
bakımından Türktürler,, mealindeki konferans çok al kışlan· 
mıştır. 

§ Romanyada demir muhafızlar t~şkilihnın dağıtılması 
memlekette heyeyan ve galyan doğurmuştur. 

oooocooooocooooooooooooooooooocaooooooooooooooooooooooo 

Yaşa Tekirdağ) Yeni vüz liralık 
-Baştarafı birincide

amma on birinci dakikada 
sırtını yere getirdi. 

Palais des Spors alkış tu
fanı içinde inledi. Bulgar, 
çok hileli oynamıştı. Halkın 
0 Yuha ,, ları ile karşılaşan 
bu hileli oyununa rcığmen 

mağlup oldu. Tekirdağla 

maçtan sonra etrafını saran 
ve kendisini tebrik eden va
tandaşlarımıza: 

- Göreceksiniz .. Karşılaş
hğam bütün pehlivenJarın 

hepsini birer birer· yenece-

Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankası yeni yüz 
liralık paraları 1 Mart 938 
den itibaren tedavüle çıka· 
racaktır. 

ğim. 

Dedi. 

Tekirdağlı Avrupada şam
piyon olmak ümidindedir. 

Tekirdağlının maçmdan 
sonra Fransız şampıyonu 

Dcglan ile Savoldiye güreş
çiler. Deglan galip geldi. 
Tekirdağlı bugünlerde Lond
raya hareket edecektir. 

23 ŞUBAT 

BiR öGRETMENIN 
ÇEKTiKLERi 

~~~~~~~~~~-··~~~~~~~~~~-

- INKILAB ROMANI . 
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O, Masum Ve Bir İftiranın 
Kurbanıdır 

Bunun üzerine Çiçek an
nesinin boynuna sarılarak şu 
teselliyi verdi : 

- Hiç üzülme anneciğim, 
bana vaktile babamın aldığı 
bir şal vardı, onu şimdi gi· 
der, satar ecdadımızdan kal· 
ma yadikarları gene muha· 
faza ederiz. 

Bu defa genç kızın annesi 
hıçkırıklarla ağhyarak şu ce
vabı verdi : 

- Biz fakir düştükten 
sonra sana iıtediğim gibi bir 
cihız yapamıyacağım diye 
üzülürken, şimdi eskiden 
ahnmış birkaç parç~ gelinlik 
eşyanı nasıl sattırmağa ra· 
zı olurum. 

Betbaht kadın son sözle
rini bitirmeğe vakit bulma· 
dan Ulus ortadan kaybolmuş 
ve iki dakika sonra da hac· 
ze gelen memur derin bir 
teessürle : 

- Ağlamayınız, borcunuz 
ödenmiştir. Sizi böyle müte
essir ettiğimizden dolayı af
fınızı dilerım, diyerek uzak· 
laştığı zaman, Çiçeğin annesi 
Ulusu kendi evJidı gibi al
nından öperek dedi ki : 

- Size borcumuzu nasıJ 
ve ne zaman ödeyeceğiz. 

Ulus, mütevazi ve sıcak 
bir tavır ile şu cevabı verdi : 

- Sizin borcunuzu benim 
borcum gibi kabul etmeğe 
müsaade ettiğiniz gün .. 

- Kızımın her fırsat düş· 
tükce ıizi göklere çıkarmak· 
ta nekadar hakh olduğunu 

şimdi anlıyorum. 

- Fakat bu mini-mini yar
dımdan dolayı bana bukadar 
iltifat ederseniz, ıiz de beni 
hicabımdan yerlere geçire· 
ceksiniz. 

- İnsanlar ıncak düştük· 
ten ıonra hakiki dostlarla 
fırsat gözeten düşmanların 
kimler olduğunu anlıy~bil yor. 

Ulusun mütevazi ve alice
nab karekteri Çiçeğin anne
sinin arkası kesiJmiyen ~te · 
şekkürlerini dinlemeğe mü
tehammil olmadığından genç 
kıza yaklaştı ve ona : 

- Bugün babanızı gör· 
mek doğru oJmıyacaktır. 
Başka bir zaman ondan bi • 

zim cennetimizin anahtarını tes• 
lim elınesini yalvarırız, diye· 
rek ona ve anr.esine veda et
tikten sonra ayrıldı. 

Genç ve yüksek ruhlu öğ· 
retmen ayrılır ayrılmaz Çiçe· 
ğin annesi sordu : 

- Babandan istiyeccğiniz 
cennetin anahtarı ne imiş 

bakalım ? 
Çiçek annesine Ulusların 

evlerinde geçen vakalan, 
gördüğü manzaraları birer 
birer anlattı, mesele, Ulusun 
okulundan uzaklaştırılmasını 

icllp ettiren acıklı dedikodu
ya temas edince, genç kızın 
annesi merakla şu suali or· 
taya attı : 

- Senin nazarında Ulus 
masum ve günahsız mıdır? 

- O masum ve bir iftira
nın kurbanıdır. 

( Arkası var) 
- c::::;ı~~~~~~~~~~---

Çeşme İcra Memurluğun- ma ile satılacaktır. Muham-
dan: men kıymetin yüzde yctmiı 
Çeşmenin general Fahret· beşini bulduğu takdirde gay· 

tin mahallesinden girit muha· ri menkul en çok arttıranın 
cirlcrinden derviş akdegana üzerine ihale edilecektir. 
dolayi çeşmenin İnöoli ma· Aksi takdirde en son aıttı-
hallesinden sari şabanli Hü- ranıo taahhüdü baki kalmak 
seyinin işbu borcunun temi· üzere arttırma birinci arttır-
ni istifası için aşağıda evsaf manan hitamı tarihinden iti· 
ve kıymeti yazılan gayri baren on beş gün müddetle 
menkulun açık arttırma tari- temdit edileceği yani 8 Ni· 
kile satılmasına karar veril- san 938 Cuma saat onda 
miştir. açık arthrmaya devam edi· 

Gayri menkul ovacik yo· lecek ve bu ikinci arttırma· 
Junda deveci alanı mevkiio- da en çok arthrane ihale 
de kain olup tapu kaydına: edilecektir. Birikmiş vergi-
göre (14245) metre murab· lerle belediyeye aid rüsumu 
bai tarla ve kısmen harap dellaliye bedelden tenzil edi-
bağı muhtevi iki katlı taştan lecektir. 
mamul ve kiremitle mestür İpotek sahidi alacakhlarla 
alt katta bir göz ve üst kat- diğer alacaklıların ve irtifak 
ta üç göz od& ve avlusunda hak sahiplerinin bu gayri 
iki adet zeytin ve bir adet menkul üzerindeki haklarını 
badem ağacı ve bir kuyuyu hususile faiz ve masrafa dair 
muhtevi kule olup avlu du- olan iddialarmı evrakı müs· 
varları haricindeki abdesha- bitelerile i an tuihinden iti-
ne davarları yıkıktır. Şimalen haren yirmi gün içinde icra 
lbrahim ve cenuben eskiden dairesine bildirilmeleri Jiıım· 
tarik has elyevm hadi ve dır. Aksı halde hakları tapu 
kısmen tarik ve şarkan es- sicillerile sabit olmadıkça 
kiden yol halen Siddika ve ,atış bedellerinin paylaşma· 
hadi garben yol ile mahdut dun hariç kalacakları ve iş-
ve halen g-ayri mezrüdür tirik edeceklerin gayri men" 
kıymeti mübammenesi (700) kulu görmüş ve vayiyetlerini 
yedi yüz liradır. öğrenmiş sayılacağı ve daha 
Yukarıda hudut ve evsafı fazla malumat almak için 

ve mesahası ve kıymeti ya- şartnamenin ilin tarihinden 
zıh gayri menkulün tamamı üç gün sonradan itibaren 
açık arttırmaya 23 şubat herkes için açık bulunacağın' 
938 çarşamba günü açık ar· dan pey sürmek istiyenler 
tırmaya çıkarılmışhr. yüzde yedi buçuk hesabile 

Birinci arltırl'ba 21 Mart depozito yatırmak şartiJe 
938 tarihine müsadif Pazar- Çeşme icra memurluğunuo 
tesi günü saat onda Çeşme (111) sayılı dosyaya müraca· 
icra dairesinde açık arttır· atları ilin olunur. (570) 
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