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mı 

KISA VE AÇIK 

? 
• 

lnv:iltere Ne Yapacak ? 
Yalnız Fransa, Alman ve ltalyayı değil, yalnız bu devlet

lere mukadderatlarını bağlamış nüfusu ve nüfuıca ikincı 
derecedeki milletleri değil, fakat bütün dünyayı, sulha aşık 
blitün kümelerle, yeni harblardan yeni servetler avlamayı 
gözedliy.!n bütün İ;.lpİtaliat grubluıoı büyük bir merak ve 
•lika ile derin dlişünce ve endişelere, ıeniş ümid ve hül
Yalara düşüren mesele, İngilterenin hangi siyasi mihveri 
kuvvetlendirmeğe karar vereceğidir. Dün, bazı müstemle· 
keleri elde etmek için mütemadiy~n silahtan, barbtan, darp· 
tan bahseden ve milletlerine geçinecek iptidai madde, yi· 
Yecek gıda ve yayılabilecek toprak arıyan devletler bugün 
Yerai bir nağme, yeni bir ıarkı terennüm etmeğe başladılar. 
Bu yeni nağme ve şarkının güftesi şu mealdedir : 

Bizim karnımızı doyuıunuz, bize birbirimizin üstünde ba· 
lık istifi gibi yaıamaktan kurtaracak biraz arazi veriniz, 
biz dilnyanın en barışsever devlet ve milletleri arasında 
Yer almağa, onlarla birlikte tek bir cephe kurmağa can ata
Caiız. Ingiliz diplomatları arasında bu yeni şarkıyı can ku· 
lığile dinlemeie heves edenler gün geçtikçe çoğalıyor. Bu· 
llunla beraber lngilterenin Roma-Berlin mihverine sempati 

löıtermesini Bllyik Britanyanın bir hezimeti gibi telikki 
tden rene pek çok Jngiliz deYlet adamları Yardır. itte bu· 
ilan içindir ki bitin dünyayı bıtti logilizleri bile merak •• 
ltllı içinde bırakan bl\yilk bir iıtiİham iıareti siyaset uf· 
lcunda irtisam edip duruyor. • 

Bu istifham iıareti ı6ıe tahaYYül edince ondan ıu cilmle 
'ıkıyer: 

İngiltere Ne Yapacak? 
SIRRI SANLI 

--------------------·----------------------------

Başvekile itimad 
• 

reyı verildi 
rasında açılan siyasi müna· 
kaşalar nibı:ıi safhaya girmit· 
tir. Meclis Başvekile 168 
reye karşı 330 ~eyle itima· 
dını yenilemiştir. 

Londradan gelen malüma· 
ta göre Başvekile it mad 
reyi veren mebuslar mümkün 
olduğu luıdar yeni intihabat 
cereyanını baltalamağa ma· 
tuf imiş. Bu suretle muayyen 
bir zaman için mevkilerinde 
kalabileceklerdir. 

Adeta bu itimad reylerini 
vicdani kanaatlerini değil 
disiplin saikasile hareket et· 

Pariı (Radyo) - Londra·I mişlerdir. Denilebilir. 
dan son dakikada haber Müstafa Hariciye Nazın 
'lınmııtır: Eden Cuma günü büyük bir 
. Hariciye Nazırı Edenin is- ı alaka ile dinlenen bir nutuk 

.ı!!!.,•ıı dolayııile Avam kama· irad edecektir. 
~~ 1 

18TER GUL iSTER AGLA 

Hey'eti vekile 
toplandı 

I 

Ankara 23 (Hususi) -Hey 
eti vekile dün Başvekil Ce 
lal Bay arın başkanlığında 

ve genel Kurmay Başkanı 
Fevz' Çak:ııaj n huzurile 
toplanmış ve muhtdif işler 
üzer'n:le müzakerede bulun· 
muştur. 

Bu toplantıda .) nz otczu 
mütecaviz karar alınmıştır. 

-----•ır-,._. ____ _ 
Franko 

Korsanlık hakkında 
cevap 'erdi 

Lonra (Radyo) - lngiliz 
gemilerine vukubulan taar· 
ruzlar dolayısile Franko hü
kumetine lngiliz hükumeti 
tarafından gönderilen protes · 
to notasına cevab gelip gel· 
mediği hakkında sorulan bir 
suale Başvekil: "Frankodaıı 
cevab gelmiştir ve cevabı 
derdesti tetkiktir. Tetkika· 
bmız bitmeden burada bir 
şey söylemt kte 
demiştir. 

Hepsi Böyle Değil Ya ? ! 
kaynana kendi kendine : 
- Kabahat o maymunda değil, oğlumda. Ona yüz 

•ere, vere tepesine tiiy yaptı da şapkasına astı. Ben 
Çtlaıayım, o rahat odasında otursun. Fakat canıma tak 

dedi. Dün kendisine biraz söyleneyim dedim, öyle bir 
Çıkııb, öyle bir tavur aldı ki ... 

E anne sende de insaf yok arlık, bütün ortalığın 
h~ımetini ben yapıyorum. Ütilye, çamaşıra, bul. şığa giriyorum. Yalnız yemek sana kalıyor, 
'ıer onu da bana terkedersen kabul ederim, yalnız söylemegi kısa kes, bizim hususi ha· 
)ltımıza karııma, diye öyle bağırdı ki... Evet, yemeği ona bırakayım da, her gün sade 
•ıaya tirite mum olayım, bak şu şıllığa, bak şu maskaraya ... 
I Sen de haya olsa benim karşımda o kadar süslenib de kocan olacak o, düşüncesiz oğ· 
ll111un karşısında her gece bana inad fingirdemezsin ... 
L Biz vaktile kaynanamızın, kaynatamızın yanında kocamızın yüzüne bakmak değil, ıözüne 
Qile kulak asmazdık hey gidi zamane!... 

Ey okuyucu, ıen böyle acüze kaynanaların haline : 

Singapor •• •• ussu tahkimatı 
Paris (Radyo)

Singapor üssünü 
tahkim için lngil- t!'lo"ii...,,,.-:... ... 

terenin sarfettiği 
me$aiden 1 ve feda
karlı kJardan bab 
seden bir askeri 
mecmua Bilıük Bri 
tanyanın bu askeri Pıtı~·-...::.!. 

mtvkiini yavaş ya-

vas d~n y amn en fd~•;&lliiii~ 
büyük bir petı ol 
ve benzin depo~u 

haline getireceğini 
yazmaktadır:ar. 

Halkın Sesi -

Bu hurnsta Pravda ·gazetesinden naklen aldığımız bir yaıiyı yarınki nüshamızda okuyacak· 
!ltllI. 

------------------------*•••••oo••~••• ·~~~~~~~~~~~~ 

ftaJya-Jngiliz an•!Atatürk ~n~a-
raya gıttı 

laşması tehlikede lstanbul 24 (Huıusi)-Bü· 
yük Önderimiz Atatlrk bu· 
gün Ankarayaj lıareket et· 
miştir. Londra (Radyo) - ltalya _ Trovayist mebuslardan biriS 

logiltere görüşmelerinin vu- ~ tarafından yapılan beyanat· 
kubulmaması için son 24 sa· = ta Başvekil Uluslar Kurumu· 
at zarfmda mebuslara yüz· nun mevzuunu baltalamakla 
lerce telgraflar gelmiştir. ittiham e~miştir. 

Göriıtg 
Varşovada 

Bu meb us Uluslar kurumu 
Bu vaziyet karşısında ev- bütün dilnya emniyetini belki Varşova 24 (Radyo) 

Almanya hava na:ıırı •• 
Pcusya Başvekili G&rinı dtıa 
gelmiş ve hararetle karplan· 
mıştır. 

velce kolaylıkla başarılacağı 

zan edilen ltalyau - lngiliz 
görüşmeleri bu suretle bu 
gün bir mani ile karşı 1 aş· 
maktadır. 

D'ğer taraftan Almanyn 
ltalyanın logiltere ile böyle 

başbaşa ve samimi görüşme· 
sini hoş görmemekte oldu· 
ğunu haber verilmekt dir. 

••••••••11111 •••••••• 

Krallar 
İtalyaya 
Gidivor I 

BELÇiKA KRALI LEOPOL T 

Roma, 23 (A.A) - Dola· 
şan bir şayiaya göre B. Hit
lerden başka Belçika, Siam 

Kralları ile Hollanda Krali· 
çesi; Aroavudluk ve Yunan 
Kralları da ltelyaya gidecek
lerdir. 

Düzeltme Ve 
•• 
Ozür Dileme 

Dünkü (Halkın Sesi) nde 
milletin gözbebeği Ulu kur· 
tancımız hakkında (Büyük 
Şefin Teşekkürü) adlı yazı 
dizme yanlışı olarak (Büyük 

kuruyamaz, fakat namuslu 
dı:vletler birbirlerine yaklaş 
tırır, demiştir. 

- Sonu 4üncüde 
------------~------------
Edeıı Lt hin
<le NünıaJİŞ 

Paris (Radyo) 
Loodradaıı bil
dirildiğine göre ili!!!!!~~= 
Eden lehinde 
yııpılan numa-

yişler esnasında 
büyük resmi bi-

nalar önünde 
zabıta tarafın· 

dan disiplia ted 
birleri ahnmağa 

mecburiyet hasıl 
olmuştu. Bu nü-

mayişlerin te· 
kerrür edeceği 

zannolunmak ta-
dır t::t .~. :.,... • ..,..., .._-.--......-------:.i~:Biil 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Halkımızın rahatı 

edilmelidir 
Aldığımız bir mektuptur: 

• temın 

" Her gün milli kütüphane sineması önünden kalkan ve 
Eşrefpaşa mahallesine yurttaşları taııyan otobüı ve kamyo• 
netlerin faydasını ve halka olan hizmetlerini inkir etme· 
mekle beraber, birazda bu vatandaşların bizleri rahat g&· 
türüp getirmelerini rica edeceğiz, çünki bir çok defalar iı· 
tiabından fazla yolcu alınıyor ve giderken epeyce zahmet 
ve sıkıntı çekiliyor. Bundan başka beş on dakika ıilren bu 
seyahatte, dar bir kamyonet içinde sığara içilmesi de ta· 
hammül olunur şeylerden değildir. Her halde bu iki dileii· 
mizin itibar nazarına alınarak otobüsçuların ve kamyonet 
sahiplerinin baddından fazla yolcu almamalarını ve halkımı
zın bu dar ve sıkışık yerde ıiğara içmemelerini rica ederiz. 
Lütfen bu dileğimizi neşretmenizi sayın Halkın Sesinden 
ehemmiyetle yalvarırız.,, 

Şeıin T eıekkü:_ril~):........ı!.:e::k:::li=.nd:,:e~_JI.JL.LaJrLl..U...~U:...ı.L-ı:ı.A.JD....1ıa....a..;ıw....-..:"ll~-'-'1...&.J1...._....___----' 



Sahife 2 ( Halkm Se1I ) 

~mmmaam&masamıaaaaaamaet11maE~ · ·ınUNYADA 
• • Doktorun Nasihatleri 

1
111 Dlnganın En Bügük Harb Dahi~ 2 .._ ___ _. NELER 

= 
T.ı·murlenk 1. Göz hastalıkları OLUYOR ? 

a J ~ a Miyopluk gibi uzaktan gö· 

1 tl m rememek, ipermetropluk gibi Amerikanın En Şık 
ma rr ·h ... f ·1ı y H rr- kek 19 yakmdan görememek ve aı- G. . E I . 

1 • .ı arı i .ı e rı a azan: • .ı ur u ~ ıyınen r {egv 1 
41ti&aaD - 132 - EEEE• tigmatizm gibi yazıları ayni 

d
.. •• boy ve intizamda ıöreme- Şikaıo terzileri <:emiyeti 

Tim ur' yıldırımda gör uiu mek gibi gözün teşekkülitı- Amerikanın en iyi giyinen 

k h na aid kusurlar vardır. Ve adamını bulmak için günlerce 
kavdsıslığa eni onu avret medeniyetin ilerlemesi nisbe- müzakereden sonra, sinema 

b 1 t . d 1 f ·· AfJ d yıldızı CJark GabJe'i seçmiş· etmegv e aQ amı1:.tı ID e maa ese goz za arı a 
y '»' artmaktadır. Bütin bu say· tir. 

Bütün devlet erkanı prens
ler, memleketleri alınan hü· 
kümdarlar, beyler, tarhanlar, 
büyük generaller, komutan· 
lar yerli yerine oturdu. 

uzun uzun baktıktan sonra dıkbrımız gözlük camlarile Ayı Balıkları Arasın-
içini çekti ve ıükfıt etti. kabiJi ıılahdır. Yani miyop· da Kıskançlık 
Ondan sonra bir esir gibi lara, ipermetroplara ve aati-

Karı koca arasındaki kıs· değil, kendi hükümdar san· gmatiklere göre ayrı ayrı cins 
kançhğın rekoru erkek ayı dalyesinde oturuyormuş gibi ve şekilde camlar vardır. 
balıklarında imiş. 10 dan 40 a kuruldu, ehemmiyet verme- B1ı1nlur ayni zamanda numa· 
kadar dişi balıkla birlikde diğini gösterir bir tavırla ralıdır. Gözdeki kusur ve 
yaşıyan erkeği karılaıını arkasına doğru yaslandı, kı· zifına göre bu numaralı 
genç balıklardan muhafaza lmcını önüne aldı, eHerini camlar gözün önüne konu-
için mütemadi bir mücadele üzerine koydu. (unca derhal görmedeki zif 

Bir kaç kısma bölünmüş 
olan bu muazzam çadırın sa· 
lon ittihaz olunan bu kısmın· 
da bir köşede büfe g ibi bir 
masa konulmuş, üzerine 
Türk kımızından, rum kon 
yaklarından ve rakılarından 
tutunuz da Kıbrıs şarapla
rına kadar her türlü içki sı • 
ralanmış ve bir çok çeşid 

mezeler altın ve gümüş ta
baklar içine konulmuştu. 

halinde bulunurmuş. Ayı ba· 
Timur onun bu kaydsızh· ve bozukluk zail olur. Hasta Jikları için aşk zamanı olan 

ğma hayret etmişti. Bu ha- mükemmelen g;örmeğe başlar yaz mevsimi geçince erkek 
rekef yüksek bir cesaretten fal<at bunların haricinde balıldarın vücudu ıakiplerile 
mi, yoksa derin bir yeisden görme kuvvetlerinin azaldığı yaptığı mücadelelerden baş· 
mi ileri geldiğini düşündüğü ve bu görmemezlik gözlük- tan aşağı yaralarla dolar, kış 
bir sırada kendi kendine JerJe de tashih olunmıyacak 

Bölmelerden birinde sa · 
zendeler ve hanendeler otur-

mevsiminde de bu yaralar 
içinden ııbudala, sersem he- vaziyette ise o zaman gözün tedavi edilirmiş ! 
rif,, diye mırıldandı, ~onra zarJa,ında, · gözün sinirinde 

muş, ellerini hazır bir vazi
yette bulunduruyorlar, emre 
intizar ediyorlardı. Kalaba
lık bir mehterhane takımı da 
sazendelerin arkasında ahzı 
mevki etmişlerdi. 

şu emri verdi: ve yapılışındaki uzuvlarda böbreklerdeki bozukluk veya· 
hud dimağda ur gibi sebep· 
)erle gözün bozulduğu neti
cesinde varıhnca derhal ona 
göre ' tedaviye koşmalıdır. 

- Prog·ramı tatbik ede- bir hastalık var demektir. 
cek olan ~prens Mirza Meb- Bu ise asla ihmal ediJmiye· 
med Sultan nerededir? Bu 1 cek tehlikeler irae eder. 
raya gelsin. Gözün birdenbire vecalı 

veya vecasız görmemeğe Bilmek lazımdır ki göz zar-
başlamasınıo muhakkak se· farı bozulunca kolay _kolay 

Üçüncü bölük de son de· 
rece süslü bir yerdi, burada 
ıırf ipekli ve kadife üzerine 
işlenmiş incili ve serpme el
maslı ağır kumaşlar örtülü 
aedirler göze çarpıyordu. Bu 
kısmın köşesinde çok zengin 
ve üzeri nohuddan büyük 
inci ve fındık cesametinde 
pırlanta taşlarla süslenmiş 
som ıırmah ve saçaklı bir 
perde bütün haşmet ve aza· 
metile gözleri kamaştırıyor
du. 

ı bebini araştırmalıdır. Mevz·i tamir kabul etmeı. Ve haya· 
yani göze aid veyahud umu- tın en feci maluliyeti baş 

Mirza bir giyik gibi otur· 1 

doğu yerden sıçradı, şebin · 
şahın önünde iiildi ve şu 
cevabı verdi: 

- Geldim ulu şehinşah, 
buyrurunuz ne ise biJdiri-

1 mi yani kandaki bozukluk, gösterir. 
1 ~~~.. - === •<==™====x:m::aı::::ıı:&:: .. ::sz:sm:;::::ıt ........ ,~ 

Perdenin iki tarafında baş· 
tan aşağıya kadar sırma ve 
zırh içinde bulunan iki iri 
ve boyları yüksek, pehlivan 
yapıh zabit duruyor ve elle· 
rinde kınlarından çıkmış ga· 
yet ke.skin kıhnçlarla [selam 
dur vaziyetinde bulunuyor
lardı. 

Timurlenk tahtının üstün
de zeki ve cevval gözlerini 

niz. 

(Arkası var) 

Vevsel hama
mı açıldı 

Bir ıenedenberi kapalı bu· 
lunan Kemeraltandaki 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-
satandan son derece memnun 
kalacaklarını vadederiz. 

İhsan ve Şerif 
6-1 Bozkurt 

mustehziyane Beyazide dik· Şerbet gibi 
miş bakıyor ve onun düşün· 

celerioi telepati suretile an· Şa1:.al suyu 
lamak istiyordu. '!: 

Bu sırada Timurlenk yük- Halis ve hiç biylesiz ber· 
sek sesile hağırdıı rak şerbet gibi Şaşal suyu 

- Nasıl padişah hazret- içmek istiyenlerle, lokantalar 
leri, ~anuım sizin iç"n hazır- için şişe ve ufak damacına 
lattıg~ ım bu çadırdan boşlan- ve aranılacak yerlere kadar 
mışsınızdar. Sizin gibi bir su gönderilir. 
asılzade taht üzerinde doğ· Umumi deposu: Hastaha· 
duğunuz, taht için yetiştiril- ne caddesi Turna sokağı 
diginiz için böyle bir salon 174-1 dedir. Mide ve ba· 
şerefinizle mütenasiptir. ğırsaklarınızı eskimekten kur-

Beyazid cevap vermedi, tarmak ve tam sıhhatli bu-
yalnız kızgın ve ateşler sa· lunmak isteueniz iyi su içi-
çılao nazarlarla Tiaıurlenke niz, hayatınızı uzatınız. 

•*~~~ *~**~**:*** * x~*~*~ 

1 İzmir İl Daimi Encümenin-
den: 

Gülbahçe • Karaburun yolu intaatı için 17 şubat 938 ta· 
rihinde yapılan eksiltmede bazı teklif mektuplarında rGok• 
sanlık görüldütünden aşağıda yazılı hususat dairesinde bu 
işe ait eksiltmenin yeniden yapılmasına karar: verildiği 
ilan olunur. , 
Bksiltmeye konulan iş 

Keşif bedeli 
Eksiltme 

İstekliler 

Eksiltmeye girebilmek için 

: Gülbahçe - Karaburun yolu · 
nun O 1-947 - 2-1·338ve8·1·025 
26·1-986 kilometroları ara· 
sında yeni şöse ile 46 men-
fez ve 16·1·100 kilometrede
ki 2x10 açıklığında bulunan 
balıklava köprüsünün yapı· 
lan. 

: (120055) lira: (23) kuruştur. 
: 7 Mart 938 tarihine rastla· 

yan pazartesi günü saat 11 
de lzmir ili daimi encüme

ninde kapalı zarf usu]ü iJe 
yapılacaktır. 

: Eksiltme şartnamesi, muka
veJe projesi, bayındırlık iş]e
ri genel şartnamesi, fenni ve 
hususi şartname, ve projele
ri lzmir - Ankara - lstanbul 
nafia müdürlüklerinde görüp 
inceleyebilirler. 

: isteklilerin 7253 lira muvak·I 
kat teminat vermesi ve nafia 
vekiletiodea alınmış müte· 
ahhitlik vesikası iJe ticaret 
odası vesikasını teklif mek
tupları iJe birlikte yukarıda 
üçüncü maddeye yazılı saat
tan bir saat evveline kadar 
lzmir vilayeti daimi encüme
ni başkanhğına teslim ederek 
makbuz. almaları lazımır. 
Postada olan geçikmeler 
kabul edilmez. (518) ! Elhamra is~; iı » ff 

~ idaresinde Milli Kütüphane sineması ?t 1 
BUGÜN İki Fransızca film birden w » » 

• • o'\.'. ·.~! ...,... , ·- t • • • 

ASRİ SİNEMADA Telefon 
·2394· 

,. 1 . Deniz Kahramanları H 
' GARY COOOER - FRANOES DEE ile çevirdiği n = Aşk, ihtiras, macera ve sergüzeştlerle dolu şabaser film )+ 

! 2 .. Devlet Kuşu ~ 

23 Şubat 938 Çarşamban itibaren iki film birden 

Cesur Adam 
KEN MA YNAR lzmirde ilk defa 

Fuarda 
Faaliyet 
Hollanda ve Litvanya hü· 

kiimetleri konsoloslukların
dan şehrimiz fuar komitesi
sine gelen mektuplarda bu 
seneki fuar ve paviyonlar 
hakkında malumat istenmiş
tir. Kendilerine hem pilin 
ve hem de izahatı havi mek
tuplar gönderilmiştir. Lehis
tan hükumeti de ayni malu
matı istemiştir. 

Bu yıl Yunan hükumetin· 
den başka, Balkanlı komşu
larımızın da fuara iştirak 
edecekleri tahmin ediliyor. 

Yunan paviyonunun inşaata 
ilerlemektedir. 

24 fUIAT 

Alelhesab 
Bayan - Ayo], dün sana 

sana sadaka verdim, bugün 
gene istiyorsun. 

Dilenci - Dün para ve· 
rirken: "lıaşka bozukluğum 
yok,, demiştiniz. Alelbesab 
verdiniz zannettim. 

Ahçılar 
- Yumurtaları, taze tere· 

yaih et suyunda çalkar kay• 
natırım ... 

Köpüil\nü alır atarım. 
Sen ne yapanın? 

- Ben yumurta, tereyağı, 
et almak için bayanın verdi
ği paranın yarısını cebime 
atarım! 

fımızdan resmen istemesi 
l.ımir Sicili Ticaret Me- üzerine isim ve adresleri ya· 

murluğundao: 

lzmirde birinci kordonda 
148 numarada iş yapan (Soci· 
eta Anonima Armamenti ed 
Aganzie Marittime lzmir şu
besi mümessili Edvard Ali
otti tarafından Sami T. Gör-
gen ve Jozepe Ramonaya 
verilen vekaletname ticaret 
kanunu hükümlerine göre 
sicilin 2195 numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret memur
luğu resmi mührü ve 

F. Tenik imzası 

1 - VEKALETNAME 

ıth şahidler yanında arzusu· 
nu sordum. Şu suretle söze 
başlayarak ... 

Haizi selahiyet vekili bu· 
lunduğum merkezi Radosta 
bulunan S. A. Armamenti ed 
Ageozie Marittime kumpan
yası namu hesabına lzmire 
gelerek vapurların tahmil 
ve tahliyesini icra, gümrük 
muamelelerini ifa, beyana' m 
ordino, manifesto, konşimen~ 
tolarını tanzim ve imza ve 
te di ve istihsale, navlun 
üzerinde müzakereler akid 
ve itilaflarda bulunmağa,nav· 
lun bedellerini tahsile tahmil 

Bin dokuz yüz otuz sekiz ve tahliyeye ait olarak Dev· 
yıh Şubat ayının yedinci Pa- Jet Deniz işletme idaresiJe 
zartesi günü saRt on bir nakliye acenta]ari nez.dinde 
raddelerinde lzmirde Bahçe mezkur kumpanyayı temsilen 
liler hanındaki dairesinde: va· muamelelerde bulunmaia, bu 
zife göreıa. Izmir ikinci No· hususlara ait her mahiyette 
teri M. Emin Erenerin maıe· akid ve feshi mukaveleye 
retine ve kendisinden teJik- yazılan bu hususlara müte· 
ki ettiğim emrii mezuniye~ alJik olarak · Türkiye Cum• 
üzerine ben aşağıda imzası huriyeti dairelerinin mecliı 
bulunan dairesi memurların- ve komisyonlarının her bir 
dan Hayri Dinçbakır muma- kısım ve derecesinde her 
ileybe niyabeten vuku bulan hak sıfatla kumpanyaya iıa· 
davete icabetle b:mirde bi· fetle takibat ve leşebbüsat 
rind kordonda kain Vander- ve muamelatta bulunmağa, 
ze binasına gittim. Orada ha· muhakeme ve muhasamaya, 
zır olup ehliyeti kanuniye ittihaz olunacak karar ve 
ve nizamiyeyi haiz bulunan hükümlerin icrasım istemeğe 
ve zat ve hüviyeti lzmirde avukat ve dava vekili tayin 
Karşıyaka Fahrettin paşa ve azline ve müçtemian ha· 
caddesinde 178 numaralı rekete mezun olmak üzere 
Sifıit Lohner ve lzmirde Sal· emin ve mutemedlerin Van· 
hane :tramvay •caddesinde derze acentası memurların 
492 numarada Yusof Eski· dan Sami T. Görgan ve Jo 
nazi... zepe Romano'yu haiz oldu 
nam şahitlerin tar;f ve şe- ğu aelahiyete istinaden ve 
hadetlerinden anlaşılan ve kil tayin ettim. Diye beya 
gittiğim yerde ikamet edip ve ikrar etmesi üzerine işb 
lktisad Vekaletinden tas· vekaletname resen tanzi 
dikli 12 şubat 937 tarihli olunarak hazır olanlar yanın 
beyanname ile mezuniyeti da açıkca okundu. Meal v 
tasdik ve lzmir ticaret sici· münderecatının arzusuna ta 
linin tescilini havi ve dosya· mamen uygun olduğunu ka 
mızda saklı iz mirde lmünte · bul ve "ikrar ettikten sonr 
şir Yeni Asır gazetesinin altını hepimiz imza ettik v 
4-3-937 tarih ve 9484 nu- mühürledik. 
maralı nushasındaki ilana ve Genel sayı: 2516 öze~ say 
ayni gazetedeki merkezi idaı· İşbu 8-2-938 tarihli v 
renin olbaptaki kararına 2491 sayılı vekaletname su 
tevfikan merkezi Radosta retinin dairemiz dosyasınd 
bulunan S. A. Armamenti ed saklı aslına uygunluğu tas 
Agenzie Marittime kumpan · dik kılındı. Bin dokuz yü 
yası namına ifayı muameleye otuz sekiz yıh şubat 
mezun olduğu anlaşılan Ed- sekizinci salı günü. 
vardo Aliotti' den niye çağı- lzmir ikinci noteri res 
rıldığımı sordum. Anlatacağı mührü ıle E. Erener imza 
gibi bir vekaletnamenin tara· (584) 

EEEm-mmctmmmm~mmnaaazaa-
• TELEFON 

~ TAYYARE sıneması 31s1 
0 BUGÜN Emsaline andir tesadüf edilir iki büyük film 

~ 8 kA ~ 1 - e aret 
~ LIL DAGOVER tarafından temsil edilmiştir 

~ 2 - Periler Diyarında 
"3 TÜRKÇE SÖZLÜ Büyük Komedi m LOREL • HARDt tarafından temsil edilmişti 1j SONYA HENlE ~ ADOLOHE MENJOU. nun şahes~ri .~ 

flGöz kamaştıran mizansen, şayanı hayret bır zarafet fılmı)t 

4C AYRICA: Foks Dünya Havadisleri M 

MAZRUKA 
POLANEGRI Büyük Rus Filmi 

Ayrıca: HALK Tiyatrosu ve kemiksiz kız 1 
~ ilaveten: Paramont jurnal 

ti FıATLAR: 30 - 40 - 50 
BBE8BBartaE8EctmmmeBSEBBEBatt 

- ~ ~- - ------



J 

5.aJa.lf• J ( Halkıa Sut ) 

Mizah 

Sayfası· 

Meşhur Kredi Milvarder Ne-~ Dilenci mi, Saraf mı ?! .. 

...... 
r--~---

ler Yapacakmış ?! 

----

rüsünün İDf Hl teklifini ve 
lzmir • Karşıyaka arasına 
yaptmlacak köprü işioi ka • 
bul buyurmuşlarmış ! ! latan· 

1 bula sekiz, lımire de altı 
milyon lira vermeği vadedi· 
yor. Martın 15 de seyahate 
çıkacakmış, o güne kadar 
husu1i yatının boyanma, te· 
mizlenme ve hazırlık işi bi· 
tirilecekmiş ... 

Bu sefer kredi milyarderi· 
miz ! Beraberleıine yalnız 
dünyanın ve Holivutun meş
hur yıldızlarından baş\ca kiın 
seyi kabul etmiyecekmiş şim · 
dilik tesmioi koyduğumuz 

yıldızı dam döner olarak kul· 
lanacakmış.. -

---··---
Mani 

I 
ı.:q, 

I 

' 
c--~ -----------~-----rrr-...--

Gözler güneşten parlak, 
Yüz: Ay gibi toparlak, 
Herşey iyi boş •mma 
Göğüs fazla yuvarlak ... 

Kalçalar mermer dıvar, 

Hele belide ne dart 
Hülisa aziz dostum. 
Hem eti hem budu var ... 

Bayan - Sana sadaka vermek istiyorum, fakat bozuklu
ğum kalmamış .. 

Dilenci - Bunun için üzülmeyiniz. Lira m1, beş lira mı, 
on lira mı ne paranız varsa veriniz bozarım. 

Meıhur kredi milyarder, 
bay Mehmed, bugün matbaa· 
tnıza geldi, kahve ikram et
tik, içmedi. Ben yalnız şam· 
Panyı içerim dedi ve acele 
•e heyecanla şu sözleri söy
ledi gitti: 

• 
Milyarderimiz ! artık ziya· 

retçi kabul etmiyormuş, onun 

Her şeyinde var biçim, 
Baktıkça erir içim, 
Öyle bir sudur ki o : 
Bir binliği bir içim .. 

DANDiNi 

~·-
Lokantada 

•erma)·eıinin yekunu milyar· Bay çorba istedi. 
ları çoktan aşıyormuş ! Japon Garson çorbayı ietirdi, 
imparatoru ile arasını bozan bir kaşık aldı : 

Mani 
Ayna attım çayıra, 
Şavkı vurdu çayıra .. 
Şu dünya barlarından, 
Allah bizi kayıra. 

*** 
Ay doğdu mu doğdu mu ? 
Kız belini oğdu mu ? 
Barların kadınları, 
Se11i barda boğdu mu? 

_ ..... ····-.. --
Derdliler ~uzvelte daha yüz gösterme- - Garson! 

lllekte imiş, _ Bayım ! - Karımla derde çattım. 

Irandan beş mumlu mek· - Bu çorba buz gibi. - Neden ? 
tublar ve Amerikadan bavul· - imkanı yok bayım, - Yemek pişirmesini bil-
~ar dolusu telgraflar almakta kaynıyordu. diği halde pişirmiyor. 
•ıniş ! Onu gözü Türk dilber· - Çorbayı getirirken tat· - Benim dudim daha 
l . d ? büyük. trın e imiş. Ecnebileri de tın mı · 
hbana atmazmış amma yal· - Hayır bayım, tatmadım, - Neden ? 
~ız onu çok gücendirdikleri parmağımı sokub baktım ! - Benim karım yemek 

Hesap 
Bay tıkabasa yiyip içti. 
Garson geld;: 
- .$imdi hesap istiyorsu· 

nuz değil mi? . 
- Hayır yavrum, karnım 

iyice doldu, artık hiç bir 
şey istemiyorum! 

Sarhoş dilenci 
- Üç gündür ağzıma bir 

lokma koymadım, merhamet 
edin .. 

- Hani darılma amma, 
bana öyle geliyor ki, sen ye· 
miyorsun amma çok içiyor-
sun .. 

Karı Koca 
Arsında 
- Arkadaşın beni tahkir 

etti. 

24 ŞUBAT 

Gülervüz .. Baharat DePosu 

FADIL 9 EYLÜL 
Horoz marka~ kumaş boyaları g eldi 

Pamuk, artifisyel ipe1<,::yü!1, ipek kumaş ve elbiseleri _boyar 
Yalova ıhlamuru, Karadeniz salebi, Bombay kınas:, damla 

sakızı, diş macunları ve fuçaları, Knkao, N estle sü~ü ve unu 
gazoz ve meyve:özü, Hasan özlü unu, şık bayan, lstanboUn 
Pertev kremleri, podralar, çocuk podraları, sodalar, asidler, 
traş bıçakları sabunları ve fırçası, Seylan, Cava, Akkuyruk, 
Altmbaş, 'jl, 2, 3 'nurnaralı~harman çayları, sanayi ve ziraatte 
kullanılan bil'umum kimyevi maddeler, saç boyalan badana 
boyaları, Kaol, Vim, Parafin, Go:nalaka, V. S. 

Zl2$SAı±-

Şifa 
• • 

eczanesının 

Fenni 2özlük 
çe;ıit!cri fevkalad~ zen 
gindir . 

Alt•n, Nikel, Bağa 
Çer~eve nuınarah ve 
renkli camlar, Spor 
Tayyare gözlükleri, 
Baron1etrcler, Dere
celer her zaman mev
cud ve çok ucuzdur. 

DİKKAT 
S. Feri 

Sif a Eczanesi HÜKÜMET SIRASI 

P,~151!Ca!:EiZ::iiE~~ı--:c•ıf.!lri•• ........ o•••• .. ••••••11 
~ KORDON, YUKSEL ve 1 ı .ffükumet• Karşısında : 
ıtJ KASADA Yl ~ : TERZi ı 
·~ işte bütün lzmirin kapıştığı ~ f M h d Ze k • ! 

nefis Rakılar bunlardır {~ • e me 1: 
·-+--.--..--.~ :a::~-,,,.,.~~ .......................... . 

f} 

1 
1 

İııanç Şekerleme 
Ma2'azası 

Mustafa Bevdeş 
Altın Keyik, fantazi Krame)i 

Boıı bon, Fundan ve meyveliı k;,,ıa 
fabr ikası Ege bölgesi satış merkezi 

Nefis lüks pisküvüleri, çikolat ve 
lokum. Adres : bmir şekerciler çarıısı 
No. 46 

mcım~SEEE,._. ~~!EBCE + eewwww::azms-• 
Birinci Sınıf Mutahassıs ı 

Dr. Demir Ali 1 
KAMÇIO\:iLU 1 Cilt ve 'fenasül hastalıkları ve 1 

ı elektrik tedavisi 1 
i lzınir - Birinci beyler Sokağı No. : SS Telefon : 3479 
E:li!D&!l:l'EaaEiiE2S'!~ae:aBa::aı:a:3::EiE:6'E~&3 ~:EEIB...,• 

Gitte ona ağzının pa· 

yını ver. ikiniz · en biıi yok ~ı!l~E)t Dr. FAHRİ ıcı:.ıK >+rtaaa .. 
olmalısınız. M ~ 

•çin müteessirmiş ! Y pişirmesini bilmediği halde 
Başka taraflardan, hele 8rlSI pişiriyor! 

.\rnavudluk Krah Zogodan - Üsitdım, kendimin bir Hasta ile 
~e Iran Şahmdan büyük yar· heykelini yaptırmak istiyo· 
dınılar görüyormuş! Ufak rum. Kaça mal olur bana? Doktor - Ben yok olmağa bazı· ~ lzmir Memleket Hastanesi Rootken Mütehassısı R 

rım.. ;!J RONTKEN VE fl 
Ver eşyalarımı gideyim. ~ Elektirik tedavileri yapılır! 

Go··zu•o k ' ~ a 

Çeklerinden elli bin lirasını - Bronzdan ikiyüz:liraya, Doktor _ Artık hiç bir 
l>rotestoya ayırmış, lzmir mermerden altı'yüz liıaya. şeye sık•lmamalısınız. Canı· 
banka direktörlerine teşek· - Ben ancak üç yüz lira nızı sıkan şeyleri unutmah-
~iir ediyormuş, kim kendisi verebilirim. sınız. 

VO muş. E ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 B 
- Borcunu ödeyen zengin C!] il 

1Çİn çalışırsa ve ona yardım - Olmaz. Hasta - Te~ekkür ede· 
ederse imiş, o kazanacak- - Neden olmasın? Yarısını rim doktor, şu anda, yalnız 

1 ld w b ı· EE~r!l~Emt;lEEE~:~~fiE~~{ifS1E~maaat+l o urmuş, şu a ıgın eş ırayı ~ ~ 

lrıış !.. bronz, yarısını mermer ya· size vereceğim paraya sıkılı· 
..., Istanbul • Haydarpaşa köp parsınız ! yorum. 

ver . 
- Benim zenginlikte gö· 

züm yok . ............. __ .... __ _ 
~::::~?•tsıı 

Mıraklılarına MIJdı · : 
Zabitan, Baylar ve Bayanlar ~~ 
En müşkülpesent müşterileri memnun :ı 
eden bu firmayı unutmayınız •l 

Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahim +] 
Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeşidler. Terziw :~ 
hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarif ve şık tl 
nıanto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve t] 
sivil elbise ve kaputları imal edilir. +] 

Muamelem peşin ve taksitledir. +] 
Bu. sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kifidir.;j 

DIKKA T : Yeni Mağaza Odun pazarı No. ı 21'1 1 TELEFON: 3276 ! - • 

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~ski ve Alber Baroh kumaşların
dan iki provalı kumaş ve dikiş 22 
lira Asım Riza~biraderlerinin:Halka
pıoar çulaki bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki provalı 15 lira fskoç yün 
iş 21 lira iki provalı Sayın müşteri-

lerimin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRESE DİKKAT: lzmir satış ~ubesi Alipaşa caddesi sar 

raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alimeti farika Hatan Basri Şenbiçer fabrika111. 

Elbisenizin ren 9 ' 
gi s?l~rsa üzül: il r 
meyanız, yenı • y 
yaptırdığınız kos L 
tümün rengi ho U 
şunuza gitmi- L 
yorsa sıkılmayın B 

9 Evlôl = 
Baharat: 
Deposu ~ 

· odan alacağınız D ıııftig 

Artii 
Boyası ile ku
maşınızı istedi
ğiniz renge ko 
layca çevirebi

u 

f 
:z ,...,.., 
' n lirsiniz. 

Telefon 3882 'M 
l'l'" " ... 



Sahife 4 

Acıklı kaza 
Çorakkapı Osmanzade çık

mazında 8 numarala evde 
•turan Mehmedin beş yaşın
daki kızı Gülizar mangal 

. üzerine düşerek muhtelif yer· 
lerinden yanmıştır. 

Tütün 
lhr 
LimamıJJızdan Triyesteye 

mühim mıktarda tü tün sevk 
ve ihraç edilmektedir. Bir 
Italyan vapuru 110 bin bal· 
ya tiitfin yüklenmittir. Zara 
vapuru da bugün mühim 
mıktarda tütün yükliyerek 
Triyesteye hareket edecek· 
tir. 
•• • 
Uçok Istan bula 

Gidiyor 
Bugün band1rma ekspre • 

sile kıymetli takımımız Üçek 
FenerbahÇe ve Güneşle kar· 
şılaşmak üzere lstanbula 
hareket edecektir. 

Sprorcu,arımıza mu•aff a
kiyetler temenni ederiz. 

Dikkat 
Edelim 

Elhamra sinemasının kar
~ısındaki meydanlıkta bekli· 
yerek süratle giden tramvay 
ve otomobillere bazı çocuk
ların sarkıntılık ye atladıkla· 
rından şikayet ediliyor. Bu 
vaziyet facialar doğurabilir. 
Zabıtanın ehemmiyetle na· 
zan dikkatini celbederiı. 

Kısa Şehir 
Haberleri 

Yeni belediyeler kanunu 
mucibince belediyeler; eşha
sa, yirmibeş kuruştan yirmi 
l:ıeş liraya kadar ikrazatta 
bulunabileceklerdir. 

§ Dün Alsancaktan Buca· 
ya gitmekte olan 16,00 ha
vali katarının lokomotifi Kı
zılçulluda bozulmuştur. 

§ Denizbank umum mü
dürü Yusuf Ziya bu akşam 
Ankara ekspresile şehrimize 
gelecek ve denizbankın lı
mir teşkilatile r man işletme 
idarelerinde tetkikatta bu
lunacaktır. 

§ Bugün Bilita adlı lngiliz 
transatlantik vapuru ile ş~h
rimize 250 seyyah gele
cektir. 

§ Verem mücodele cemi· 
yeti başkanlığına Süleyman 
Faik seçilmiştir. 

§ Menşe şehadetnameleri 
h3kkında lktisad Vekaletin
den şehrimiz Ticaret odasına 
bir emir gelmiştir. 

§ Kültürparkta daimi su-
rette athkaı ınca, eğlence 

aletleri bulundurmak ve iş· 

letmek için bir (firma tara· 
fıodan belediye r eiqliğiue 
teklifte bulunulmuştur. 

§ Dün lim uımıza bir ltal-
yan, bir Türk, bir Y nan 
vapuru gelıııiş ve !imandan 
bir ltalyan vapuru h reket 

_!!miştir. 
~ ......... ,...-..-

Acele satılık ev 
Güneş mahallesinin Gelin

cik sokağında 6 sayılı 3 odalı 
ev acele sattlıktır. İsti yenler 
matbaamıza veyabud bu eve 
baş vursunlar. 1 - 4 

( Halkın Seıl ) 

Gecid resmı yapıldı • 
, 

Paris (Radyo) - Moskovadan haber •eriliyor: Dün kızıl ordunun teşekkiilünün 20 inci 
senei devriyesi dolayisile büyük bir geçit resmi yapılmıştır. Mareşal VoroşHof söylediği 
bir nutukta dedi ki: 

Rusya bir çok kapitalist düşmanlarla çarpışmak mecburiyetinde kalacaktır. Ordumuzun 
kuvveti büyüktür. Tekniği dillere destandır, ordumuza kat'i imanımız vardır. 

Halifaksın Nazırlığı Muvakkat İmiş 
Paris (Radyo) - Londradan bildiriliyor. 
Lord Halifakı'ın Hariciye Nezaretine ketirilmesi muvakkat bir zaman için olduğu hak

kındaki haber esaslanmaktadır. Muhalif gazeteler mumaileyhten evvel Morisson'un bu mev· 
kie daha yakın bulunduğunu yazmaktadırlar. 

lhtilalcı ar Valinsivavı Bombardıman Ettiler 
Paris 23 (Radyo) - ihtilalcilerin; Kanarya, Almirante Çervera Diyale Ares torpidoları, 

bugün Valansiya limanını bombardıman etmişlerdir. 
Portakal almak üzere limana gelmiş olan Brada adındaki Fransız vapuruna da bir mermi 

düşmüş ve cüz'i hasarat yapmıştır. 

Büyük nümaviş yapılacak 
Paris (Radyo) - Havas ajansının Viyana muhabiri bildiriyor: 
Şuşninge Avusturyanın istikla!ini müdafaada azim göstermesi hakkında yüzlerce telgraf· 

la.r gönderilmiştir. 
Büyük bir kalabahk ktıtle .s i b :.ıgüa (dün) merhum Dolfösun mezarına gideren çelenkler 

koymuşlmardır. 
A"Y'fıca haber ahndığına gö ·e bugün Şuşning'in nutkunu irad etmesinden sonra Avusturya 
istiklali için büyük bir nümayiş yapılacaktır. 

Binlerce imzayı taşıyan bir telgrafla birçok kimseler Avusturyada reis Miklostan istiklal 
için bir alebisit yapılmasıoa çahşmasım rica etmişlerdir. 

Egeden Altmış Murahhas Gidecek 
Ankara 23 (Hususi) - Ziraat kongresi hazırlıklarına büyük bir ehemmiyetle devam edil· 

mektedir. 
Kongrede tütün zeriyatınıa tahdidi, müstahsilin ihraç edilecek mahsullerin standarizasyo· 

nuna tarlada yapılacak ihuratla iştirak etmesi de görüşülecektir. Ege mıntakasından kang
reye 60 murahhas iştirak edecektir. 

Misafirler hududumuzda parlak surette 
karşılandı 

lstanbul 24 (Huıusi) - Yarın Ankarada toplacak olan Balkan antantı Hariciye nazırları 
konseeine iştirak edecek olan Yunan Başvekili Metaksas ite Yugoslavya Başvekili Stoya· 
dinuviç, Romanya Hariciye nezareti müsteşarı hududumuzda "parlak surette karşılanmışler 
ve sayın mısafirlerimiz bu akşam hususi trenle Ankaraya gideceklerdir. 

M. Eriş Saylav 
Oluvor 

Ankara 23 ( Hususi ) -
Partinin münhal meb'usluklara 
göstereceği namzedler ar.ı

sında İş bankası umum mü· 
dürü bay Muammer Erişin 
bulunduğu muhakkak adde
dilmektedir. 

Amerikadan 
Bir Heyet Geliyor 
Istanbul 24 ( Hususi ) -

Amerika ile memleketimiz 
arasında bir ticaret anlaş· 

ması aktı içın Amerikadan 
bir heyet yakında Ankaraya 
gelecektir. 

---.lll'llliı __ _ 

ltalya lngiliz 
anlaşması 

- Baştarafı 1 incide -
Biz Başvekilin hüsnü niyeti 

anlaşılıncaya kadar başlayan 
ltalya • logiliz görüşmeleri· 
nin geri bırakılmasını istiyo· 
ruz. 

Bu vaziyetler karşmnda 
buhranın gittikçe alevlendiği 
ve Başvekilin durumu gittik
çe müşkiJleştiği kanaati hasıl 
olmaktadır. 

Bilhassa Eden'in dairei 
intihabiyesinde yarın söyliye· 
ceği nutkundan sonra vazi • 
yet anlaşılacaktır. 

~~~--oo••oo~~----------------~~----

Hevetimiz 
Cenevreye 
Gidiyor 

lstanbul, 23 ( Hususi ) 
Hatay işini görüşecek olan 
komiteye iştirak etmek üzere 
Hariciye Veka:eti genel sek· 
reteri 8. Numan Menemenci 
oğlunu 1 riyasetindeki dokuz 
kişilik heyetimiz ay sonunda 
Cenevreye gidecektir. --·---·---'itam Eramil 

Maaşı 
Mütekaid, yetim ve dulla

rın üç aylık maaşları Martın 
birinci günü tevzi edilecek
t.ir. Tevziat. bir günde biti
rilecektir. Bordroların mua
meleleri t.amamlanmak üze· 
redir, Askeri mütekaitlerle 
malullerin maaşları hükumet 
konanındaki malsandığmdan, 
mülkiyeli mütekaid, yetim ve 
dulların maaşları da yeni 
maliye şubesi binasındaki 

vezneden verilecektir. 
........................... 
i . DOKTOR i 
i Salih Sonad i 
: Cild, Saç ve zührevi has· ı 
: ta!ıklar müt~hassısı ı 

1
: ikinci Beyler sokak No. 81 : 

1 ı Her gün öğleden sonra ı .............. ........... . 

Baharı karşılı· 
van kar 

lzmire pek nadir yağan 

kar bu yıl da Şubahn son 
günlerinde baharı karşılamak 
ister gibi düa gece epıce 
kar yağmış ve dağlardan 

başka evlerin kiremitlerini 
ve bilhassa yukarı mahalle· 
)eri beyaz bir manto ile ört· 
müştUr. 

.......... nuını •••••••• 

Bir Adamın Duran 
Kalbi Yeniden 

işletildi 
Roma gazeteleri Profesör 

Çiaserinının yetmiş yaşında 

ihtiyar bir adam üzerinde 
yaptığı şayam hayret bir 
ameJiyattan bahsetmektedir
ler. ihtiyar adam mide yara· 
sından muztarib bulunduğu 
için ameliyat yapılmasına 

karar verilmişti. 
Fakat ameliyattan sonra 

hastan:n kalbi durmuştu. A
meliyatı yapan Çiaserıni ad
renalin zerketmiş!e de kaJbi 
harekete getirememişti. Ara· 
dan bir çeyrek saat geçtiği 

halde profesör hastan n hi
cabı hacizini açarak elile 
kalbe dokunmuş, bunun üze· 
tine kalb tekrar harekete 
başlamıştır. Bu suretle basta 
tekrar hayata kavuşmuştur. 

BiR 
24 ŞUBAT 

ÖGRETMENIN 
ÇEKTiKLERi 

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

Ya.zan : SıRRI $ANLI ·Asım ismet Kıiltlr'ı· 
- 33 -

Düşenlerin felaketile gülen, sevinen habis 
ruhlu insanlar ... 

Çiçeğin annesi bu defa ı fazla tafsilat vermek üzün-
daba büyük bir merak ve tüsünden kurtarmıştı. Hik· 
alaka ile tekrar sordu: · mek Açar, karısını ve kızını 

- Ulusa ne gibi bir iftira sakin ve telaşsız görünce 
atmışlar ? sevincini gizlemiyerek sordu: 

• • • • · - Bugün buraya memur· 
- Neden cevap vermi- lar geldi mi? 

yorsun ? - Nasd memurlar.? 
- Bunu şimdilik ben de - Haciı: memurları. 

pek eyi öğrenmedim. Hal- - Geldiler, gittiler. 
buki 1renç kızın bu sırrı pek - Bu nasıl oldu ? Beni 
ali bildiğini ha~ırhyoruz. Fa- sokakta yakalayan Cemal Ar· 
kat Ulusu çabucak o çirkin tanın katibi bana pek ç__ok 
ve ı ğrenç iftiranın netice- sevindirici bi~ müjde veri· 
sinden kurtaracak sırrın ve yormuş gibi: 
hakik.abn anahtarıi kendi - Evine koş, hacız m•· 
elinde olduğu halde bunu morları eşyanızı hammala 
kimseye vermiyeceğine dair yükletmek üzeredirler, deye· 
fedakar öğretmene söz ver- rek beni burayıı acele koş-
mişti. turttu. Bu kötü haberi ver• 

Bunun için çok istediği diği yetmiyormuş gibi birde 
halde doğruyu bir türlü: an- kulağıma yolda giderken şu 
nesine söyJiyememişti. kelimeleri fısıldadı: 

Yalnız, derin bir hayret - Kızını patronumun oğlu-
ve tereddüt içinde kalan an- na vermeğe razı olursan bil· 
nesini yatışhrmak için Çiçek tün bu sıkıntılardan kurtula-
on~, şu sözleri söylemekten caksın, yok bunu yapmaya· 
kendini alamamışb: cak oJursaa başıua daha pek 

- Bana inanınız anneci· çok dertler ve felaketler 
gım, Ulus masum ve çok gelecektir. 
temiz bir gençtir. Çok za· Bu şeytan bakışlı ve ber-
man geçmeden her hakikat kesin felaketile gülen ve se· 
meydana çıkacaktır, içimde vinen katibin patronu tara· 
bu mesele hakkında hiç sar- fından bana göoderildij'ini 
sılmıyan bir kanaat vardır. anladığım için ikisine de 

O esnada evine dönen icabeden küfürü baaarak 
Çiçeğin babası bay Hikmet eTime koştum. 
Açar, genç kızı bu hususta ( Arkası vu) 

Sovyet Basını ve Türkİ)~ede 
Yahudiler 

9 Şubat tarihli Izvastia 
gazetesinde 11 Türk denizaltı 
gemilerinin arttırılması,, baş
lığı altında şöyle bir haber 
kaydedilmektedir : 

11 M.sırda çıkan 11Elhamra 11 

gazetesinin bildiı diğine göre 
Tü. k filosu y\; ni dört deniz· 
altı gemisiyle takviye edil· 
miştir. iki denizaltı gemisi 
Gemlikteki Türk dokla
rında ve ikisi de Almanyada 
Krup fabrikasında inşa edil
miştir.,, 

f zvestia gazetesinin 8 Şu· 
bat tarihli nüshasında ise 
"Türk Büyük Millet Meclisi 
antisemit kanun lahiyasını 

reddetmiştir 11 başlığı altında 

Türk gazetelerinden iktiba· 
sen şu haberi neıretmekte
dir: 

"Türk matbuahnın bildir• 
diğine göre, Yahudi muha· 
cirlerinin Türkiye cumhuri· 
yeti dahilinde daimi surette 
yerleşmelerinin menedilmesi 
ve bunlara Türk vatandaıhii 
haklarının ve•ilmesi hakkın• 
da sonteşrin 1937 de Büyük 
Millet Meclisine bir kanun 
layihası arzedilmiştir. Mezkur 
kanun layihası geçenlerde 
tatbik edilmek üzere mecli• 
sin harici ve dahili işler en
cümenlerine verilmiş ve bu 
antisemit kanun layihasını 
her iki encümen de reddet· 
miştir. 

Son Telgrafların Hulasası: 
~~~~~~~~···· 

Yugoslavya ve Yunan gazetecilerinden kalabahk bir grup 
lstanbula gelmiştir. Yarın A nkaraya gidıyorlar. G~zeteciler 
Balkan antantı konseyi müzakeratını takip edeceklerdir. 

§ Mısır Kralı Birinci Faruk ta Mayısın ortasında Atatür· 
kün misafiri olarak memleketizi ziyaret edecek ve Y alovad 
oturecakhr. 

§ Dün gece Mercanda Arif ismindeki sabıkalı, Rıfkı 
adında birisile kavga ederken araya giren Hasan adında 
bir şahıs, Arifin kurşununa hedef olarak ölmüştür. 

§ Yeni meclis binasının plan müsabakasını Viyanalı Holz· 
mayster kazanmıştır. Binanın inşasına yakında başlanacak· 
tır. 

§ lngilterede avam kamarası, işçi partisinin takririni red
detmiştir. 

§ Kudüste lngiliz zabıta amirleri bir toplantı yaparak 
vaziyeti müzakere etmişler ve Major Hendersonun ölümün· 
den ve refikasının yualanmasından sonra hasıl olan vazi· 
yeti tetkik eylemişlerdir. 

Bu toplantıdan sonra Nablus ve Tulkerim yolu kapatıl
mıştır . 

. ....... "·' . . - ... ... -. . .. 
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