
Türkiye - Suriye Arasında Tayyare 
KISA VE AÇIK 

Bir Gümrük Ve Bir Liman 
Meselesi 

Atatürk Kamutayın tarihi bir toplantısında son tarihi nut· 
kubu irad buyuruıken hayat pahalılığına karşı açılacak 
•ıııansız savaşın iJk sevindirici müjdesini vermiş, Büyük Şe
fin işaret ve direktifi ile yürümeği bir idare ve siyaset ül
küsü edinmiş olan Celal Bayarda, bu tarihi söylevden ilham · 
~ltrak söylediği için gene pek büyük tarihi bir değeri olan 
ılk Başvekalet nutkunda balkı, pahalılığın pençesinden kur· 
tıracağını tebşir etmişti. 

Gün geçmiyor ki hükumetin bir karan, İktisad Vekale
tinin teşkil ettiği yeni bir komisyon, demiryollarının, veya 
deniz yollarının tarifelerinde yaptıkları tenzilat, Ulu Şefin 
11 

Bundan sonrada hedefiniz hayatın ucuzlatılması, balkın 
ttfa ve bolluğa kavuşması yani ıstırab vaziyetinden kurta
tdınuı ,, suretinde tefsir edilen direktif ve ilhamlarına uy
iun it yapmağı iıtihdaf etmesin. 

Paraca zengin olmıyan bu milletin yavrularını kansız ve 
Ctnsız bırakmaınak için şeker fiabnı yeniden indirmek iste
tnesi de Celil Bayar hükumetinin Atatürk tarafından hal
kın refahı için gösterilen yeni hedefe ulaşmak üzere atıl
tnak istenen yeni bir hamlenin yeni alameti değil midir? 

ı Harb kokusu 
Akdenizde hazırlıklar var 

Büyük Önder Borsada 
Bursa, 1 (Hususi) - Şef 

Atatürk, refakatlerinde B~ş
vekiJ, Dahiliye, Nafıa ve •~
tisat Vekilleri ile maiyetleri 
olduğu halde saat dörde on 
kala Bursayı şereflendirdiler 
Şehir, Büyük Önderin teşrif 
edeceklerini haber aldığı 

gündenbari donaomağa baş· 
lamışta . Halk coşkun bir s ! 

vinç içinde sokaklara dökül · ---X>---
Mühim bir 
toplantı 

müştü. Şefin otomobili gö· 
zükür ırözükmez bir alkıı 
koptu. Yaşa Atatürk sesleri 
Bursalıların bugünkil sonsuz 
sevinçlerinden · hız alarak 
yükseliyordu. Atatürk, Cüm· 
huıiyel meydanının methalin-

Bu böyle iken ucuzluğu getirecek imiUerdeo biri olan 
rümrük, tahmil ve tahliye işlerinde gördüğümüz bir mua. 
lbele bizi hayretler içinde bıraktı. Yıllardanberi gümrük ka· 
llunlarına uygun olarak gelen malların yedi gün ardiye res · 
illinden muaf oldukları malumdur. 

de otomobillerinden indiler. 
Havanın yağmurlu olmasına 
rağmen yaya olarak, yollan 

Moskova, 2 - Alman} a ğa başlamıştır. ispanya ile üzerinde hürmet safı teıkil 
ve ltalyada gizliden gizliye ltalya arasında bulunan bu eden halkı ve orduyu ıelam-

Fakat bu iş liman işleri direktörlüğüne geçince sekiz on 
barb hazırlığı devam etmek· ada civarında toplanan 150 lıyarak Çelikpalasa teırif et• 
tedir. İlkbaharda Almanların harp gemisi seferi vaziyette tiler. 
Avusturyaya hücum etmesi beklemektedir. Atatürkle beraber Trakya 
ve ltalyanlarm da ispanyayı Bükreş 20 - Kuvvetli bir Umumi Müfittiıi General 

Rün kalan bir maldan gümrük idaresince evelce yapılan 
tnuameleye aykırı olarak yedi günden sonra kendi değil 

fakat ilk günden itibaren arziye alındığına şahit oluyoruz. 
Gümrük kanunlarına istinaden yapıldıj'mı zan ettiğimiz bu 
talimatnamenin tatbiki meselesi bir çok tüccarlarımızı te· 
reddüde düşürdüğünden hükumetimizin hayat pahalılığınıa 
Çare aramak ve bulmak için her tedbire baş vurduğu bir 
lamanda gene müstehlik vatandaşın umuzlarına yüklenecek 
bu fazla arziyenin ötedenberi gümrük depolarında yapıldığı 
gibi, yedi gün müddetle istisna edilmesini tüccularımızın 
le binaenaleyh halkımızın hak ve menfaati namına rica et
llleği bir vazife bildik. 

istila için harb edecekleri menbadan gelen habere göre Kazım Dirik te Bursaya gel-
muhakkak görülüyor. Fransa hükümeti bütün hava Tokyo 2 (Radyo)- Japon miştir 

Sofya 2 (Radyo) - logil- kuvvet!edni har ba hazır bir ; '"r'" ....... . . ·-··- .. _.:ı- ..ı:t- RnH!ll r 1-1 Pınti~ ıt" ·"-
terenin akdeniz filosu Baler halde bulunmasını emret- gece yarısından sonra impa- şam Başvekil ile. Ve i. er t~· 

b refine bir çay zıyafeh Yeril· adalan civarında toplanma- miştir. ratorun sarayında ka ine 
--- ·---- ••ne>•• fevkalade bir toplantı yap· mişlir. Ziyafet çok ıamiml 

J l k mıştır. bir hava içinde geçmiştir. 

apon ar açıyor :\ilir:n;;t;;~~ 
Esasen bu dileğimizin, denizbankın halka tüccara ve es-

tıafa kolaylıklar göstermek için daha şimdiden çizdiği ha
)'İrli proğrama uygun düşeceğini ummakla yanılmadığımızı 
kuvvetle sanmaktayız. 

Japon karargihı bombalandı ASRİ SiNEMADA 
pek çok telef at var 

SIRRI SANLI 
..._ ______________ --"--------------~---~---

Hatay Meselesi 
lngiliz delegesi fikrini anlattı konsey içti 1 ala

rına 23 Şubatta devanı cdect k 
Cenevre 1 (A.A) - Ana· İngiltere ve Belçika hüku· 

dolu Ajansınan hususi muha- metlerine teşekkür etmiştir. 
biri bildiriyor: Bu günkü konsey ruzna · 
Konsey öğleden sonra top· mesiode yalnız Hatay mese · 

lanarak Hatay meselesini lesi olduğu için müzakere-
llıüzakere etti. Konseyde nin hitamında celse nihayet-
l'ürkiyeyi delegemiz Nec· lendirildi 
llıeddin Sadık temıil etti. Raportörün talebi üzerine 
Bu meselenin raportörü olan bu suretle intihabat nizam· 
lsvec delgesi B. Unden son namesinde lizımgelen tadHitı 
günlerde cereyan eden bu- yapm3ğa memur komisyon 
•nsi temasların neticesi olan beş devletin delegelerife he- Şanghay 2 (Radyo)·- Çin : rekkeb bir Çinli ölüm filosu~ 
raporunu okumuştur. men ilk içtimaını yaptı. Re- milli kuvvetleri Japonlara Nankindeki Japon karargi· 

Bay Necmeddin Sadıktan isliğe lsveç delegesi intibah karşı umumi bir taarruz için hını bomba yağmuruna tut-
ııonra Fransız delegesi M. de o'unarak Fransa delegesinin hazırlıklarını ikmal etmiştir. muş, 300 bomba atmıştır. 
l'easan söz almıı ve gerek - Sonu 4 üncüde Dün on beş tayyareden mü- Bombalardan beşi karargaha 

....... ~~;;~~~~~~~~~~~~ ...... "'!!!"""~~~~~~~~'!"""'"~~~~~~~~~~~ düşmüş, asker arasınd~. bü· 

1°TER Gu·· L iSTER AGLA yük zayiat vermiştir. Olen· 
l' 1 ferin arasında büyük rütbeli 

Canın Senin Olsun 
Bir romanda şöyle bir fıkra okuduk: Bir genç bay, genç karısına şöyle teminatta bulu 

tıuyor: "Ben bu istediğin yeni mantoyu istediğin günde sana alamadığım için bana gücen· 
ille. Ben seiıin yoluna her şeyi feda etmeğe hatta en ufacık bir hevesin için canımı ver
nıeğe hazmm. Genç ve şeytan kadının böyle sözlere kulakları ötedenberi tok olduğundan 
fU cevabı veriyor: 

- Sen canım kimseye vermeğe heves etme. Bu can çahşmak, kazanmak ve istedikleri
tniıi almak için erkeklere çok lüıumludur.,, 

Nasıl kadının verdiği cevab insanı düşündürecek kadar manalı değil midir? Bazı insan· 
la11n da kadınları kafer.e koymak için "canım sana feda olsun,, diye iş becermek isteme· 
lerine : 

iSTER GULISTER AGLA 

zabitler de vardır. 
Şanghay 2 ( Radyo ) -

Japon askerleri firar etmeğe · 
başlamışlardır. Harp isteme· 
dikleri için iki bin Japon 
askeri imtiyazlı mıntakalara 
iltica etmişlerdir. 

Şanghay 2 (Radyo) - Ce· 
nub ve orta Çinde yağmur
lar bütün şiddetile devam 
etmektedir. Birçok nehirler 
taşmış ve iki yüz köy ıu al-
tında kalmıştır. Açlıktan ve 
soğuktan ölenlerin adedi tes
bit edilememiıtir. 

Asri sinemada muvaffakiyetle 
temsillerine devam eden (Ankara) 
temsil heyetinin rejisörü B. Ah· 
met Yekta ve değerli artist Nadide 

Bu DO" RJ ÇAH 18 namındaki vodvile b?tün lzmir hal· 
akşam fi kını davet etmektedır. 

Asri sinema sayın halktan gördüğü büyük rağbete kar· 
şıJık olarak çok fedakarlıklar yaparak 

Ankara Tivatrosu heveti 
ile bir kaç temsil için anlaşmışhr. Türkiyenin en büyük ıe· 
birlerinde vermiş olduğu temsillerle büyük şöhret kazanan 
heyet bu akşam İbnirefik Ahmed Nurinin ölmeı eseri (06rt 
Çahar) ı temsil edecektir. 

Ayrıca (iki film) tafsilat Asri sinemanın ikinci sayfamız· 
daki ilinındadır. DUHULiYE 25 KURUŞTUR. 

o !MPM 

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

Haklı bir dilek 
Belediyen1izden Rica Olunuyor 

Belediyemizin Sokaklara numara koyduğunu gördüm, do· 
rusu çok beğendim, yani bunu düşünenleri takdir (ederiz. 

Yalınız vatandaşlar namına belediyeden ufak bir ricamı• 
vardır. imkanı varsa lzmir şehir haritasını lstanbulun oldu· 
ğu gibi küçük mikyasta çıkartıp ufak bir ücret mukabilinde 
kitapçılarda sattırsa zan'ediyorumki çok büyük bir iğilik et
miş olacaktır. 

Çünkü ahali bir sokaiı veya evi bulabilmek için çok müı· 
- Soaa 4 incide -



Sahife 2 ( Halkın Seıl ) 2 ŞUBAT 

41ar1mB11aaaaasu1ı1DBa.-aa• 1• ·ı S A k t• • DUNYADA · ! Dü111anıı En Bügük Harb Dahi~ 1 Doktorun Naslbatlerı por n e lffllZ NELER 
1 rr· l k fi Bel'umun M·ııA k"" 001 d h • OLUYOR? 
B 1. ımur en E Müzmin nezlesi 1 1 ume maç arın a angı ;, 
! 11 Malümdurki bademcikleri- takım Ş1impİVOD olacak? Felemenkte evli kadın· 
il Tarihi Tefrika Yazan: H. TürkekulS mizden itibaren yemek boru-

1 
Jar hariçte <falışmaktan 

B~mEBD - 116 - llEEElt su olan meriye kadar olan - - menedildiler 
Ulu hakanım, yıldırım ku- kısmı yani ağzımızın arkası- Üçoklu AdiJ şan1piyonluk Beşiktaştadır diyor Evli kadınların ücretle ev· 

k 
•• ıı• •ı •• • • na bel'um derler. Bazı kim- Üçok takımının ve muhte- ı Bay Adil müteessirane ba- lerinin haricinde çalışmaları 

vayı u ıye 1 e uzerımıze selerin boğazlarıoda daimi lit takımın defans hattında §iDi salladı: Felemenkte menedilmiştir. 

doft.ru 'ae)ı•vor bir kuruluk olur. Mütemadi· yılmaz bir eleman olan bay - Maatteessüf bu gidişle.. Felemenk muaveneti içtima· 
~ ~ yen kazınmak ihtiyacı hasıl Adile soruyorum. Hayır diyeceğim. iye nazırı bulunan katolik 

Timurlenk bu yolu taki- gun buldu. olur. Sesleri hafifce kısıkhr. - Küme maçlarında han· _ Sebeb?. mezhebine mensub doktor 
bederken ve ordusuoun sır· 

1 
~ir tarahft.a~1 An~ara kka· Ve sık sık burunun arkasın· gi takım şampiyon olacak? _ Sebeb malüm .. lzmirin Ramine bu memnuiyete se· 

tını dağlara verip nehri çe· esı ve şe rı 1 e ugraşır en dan veyahut boğazdan bir Bay Adil b;raz düşündük· beb olmuş ve bununla evli 
d . w t ft d oyunu son zamanlarda bo· · virmej'e çalışırken Beyazid ıger ara an or usuna şu takım yapışkan ifrazat çıkar. ten sonra kadının mevkii ancak evı· 

k · d' zuk gittiğini ve bazı eleman· 
onu bili be leyip duruyor· emrı ver ı: Ayni zamanda kulaklarda _ Nazari olarak ne söy- nin içinde bulunduğu esası· 
du. - Derhal Ankaraya gi- ların lstaobul kulübleri tara- 01 kabul ettirmek istemiştir. 

Timur, yalnız planı muci· den çayın mecrasını çevirin. da hafif ağırlık olu,r. Yutkkul- liyeyim ki? Bu seneki lik fından alındıkları malumdur. Felemenk nazırının bu ted· 
Yu"z bin kişi bir iki gün nurken şiddetli o mama a şampiyonluğunu alau Beıik- l d 

hince yalnız bir kıtayı Yıl· b b b' d ı h k' d Bu vaziyetle zmir en ne biri yalnız Felemenk kadın· 
ı·çı·nde çayın mccra•ını çe- era er araz acı uyu ur. taşın oyunu er sene lD en ? y b . 

dırımın saç cenahile temasa " beklenebilir.. alnız ir Ü· Jarının değil, hatta Ingiliz ve 
B 'd 1 virdiler, suyu kendi orduga· Bel'um nezlesi çok sıcak biraz daha kuvvetlenmiş bu· mı'dı'mı·z var olur•a belkı'. k . · getirmiş ve eyaıı in oğ u ., Fransız kadın teşek üllerınııı 

hının arka tarafına akıttı· yemekten ve bunun aksine lunuyor. Milli küme maçla- _ Ne ümidi? 
Süleymanm kumandası altın· 1 1 k k k k rında da egw c: r ayni kadro protestoda bulunmalarına se· 
daki suvarilerle çarpışmağa ar. 0 ara ço soğu yeme ten - Eğer Ankaradao gelen beb olmuştur. Bıı teşekkül-

Beyazid ordugahının ve ve sogw uk içmekten ve alkol· ile çıkacak olursa öyle zan· 
ve oyalamağa yollamış ve k 1 f d d · eski oyuncularımızdan Ham· ler Felemenk kadınlarını 

as er erinin isti a e e eceğı lü meşrubatın tahrişinden, nediyorum ki şampiyonluk k 
kendiıi de Koçhisarda ça· yega·ne ıu bir menbadan iba- . l k B 'kt di, Nedret, lstanbuldan ge· evli kadınların çalışmak ha • 

·ı · ı· Ç k l"k d .. garanh o ara eşı aşın 
dır kurmuştu. ret kaldı. Timurlenk çay 1 erı ge ır • 0 8 ır ı soy· len Fenerli Namık, milli kü· larını istirdat için mücadcle-

Jemek, f .ızla bağırmak da elinde olacaktır. t 1 l t . t· 
Burada Timur büyük bir işini bu su ·etle bitirdikten Bay Adile tekrar sordum mede oynarsa o zaman İzmi· ye a ı ma arını avsıye e 

harp dieanı kurdurdu, bütün sonra bu menbaın tahribi sebeb olabilir. mektedirler. - İzmirden bir netice rin şampiyonluk alacağını 
geuerallerioi, oğulfarını, t~· için tekrar emir etti. Yüz Tedavisi; şimdi saydığımız beklenemez mi? şimdiden söyJiyebilirim. Viyana hapishanesinin 
rnnlarını başına topladı, on· bin asker menbaa hücum sebeblerden çekinmekten i- •• b ld 
lara sevkülceyş ve harp pi· etti, orasını da bir anda barettir. Gargaralar iyi ge· En ku·· ru··k k ıı· ·ı· 1 • M anahtarları kay o u 
linların• anlatmıya başladı: tahrib ve ifna ettiler. lir. Bel'um nezleai ekseriya ~ UŞ ogı iZ ertD ı • Viyananın en büyük hapis-

- Seygili oğullarım, de· Bu sırada kaleye ufak te · müzmindir. Uzun zaman sü- En büyük kuş veyahut lsırdakİ zırhlı haneıJinin anahtarları kaybol· 
di. fek !hücumlarda bulunan rer. kuşlar malümdur. En küçük muştur. 7 seneyel mahkuaı 

Şimdi bizim için takibedi- kuvvetlerin lbaşkumaodanı kuş hangi kuştur? Serçe mi? 0tomobi( alayı olan bir hırsız, gardiyanlar· 
lecek iki nokta vardır. Ya huzura gelerek şu sözleri 1 Faudalı eı·ıaı·ıer ·. H ' h E k" ••k dan b tini bayıltarak elbise· 

söyledi: ayır.... ayır. n uçu Kahire (Radyo) - İngiliz· sini giymiş, bu suretle ve biç 
burada durup askerlerimizi k b k ' kuş Haytide bulunan bir kuş· ı M d k. hl t - Ulu ha anım, iz ço er ısır a ı zır ı o omo· Güphe uyandırmadan kaç 
dinlendirmek ve beygirleri· k G •• ) • tur ve bu kuş ancak bir bal b·ı 'kd b' k b ... 

müstahkem olan Ankara a- . e D UZ& ı mı arını ır tan ta uru mıştı. Firari haber alan ha-miıi otlatmak ve yahucl Yıl- l ·ı w kt 1 UD ll • arıaı büyüklüğündedir. Yani ·ı t k · t v k 
esı e ugraıma an vazgcçe· ı e a vıye e mege arar pishane idaresi, anahtarlarıo 

dırımın ülkesi irinde ilerli· 1 B 'd k k ıı· · k ( b' · l d d y ki 
:I' im, eyazı uvayı Ü ıyesı yıp ıza ması ızım serçe er onun yanın a vermişler ir. eni tan ar da hırsız tarafaodan götürül· 

yerek onları bizi kovalama- ile bize doğru yaklaşmıkts· bir kartal kahr. Fakat ken- bugünlerde sevkedilecektir. 
1 

1500 ı· 
v b b k k dügw ünü an ayınca ır• 
ga mec ur ıra ma • dır 1 - Kanunuevvel senenin disi bir kartal tabiatında yır· K•• •• b il · 

Beyazidin lordusu ekseri· . K d d ? k d B .. k d OmUf 0 0g" U sarfile, hapishane kilitlerioıo 
- im en öğren in en ısa günü ür. u gun· hcı ve avgacı ır: hepsini degv iştirmiştir. Bili 

veti itibarile piyadeden te· ( Arkası var) d ·t•b .. 1 • I · d k · k b 1 
ıekkül ediyor, yUrümek on• en 1 1 aren gun er uzamıya Perhi .. ve lah- zmır e ömür ço o . hare yakalanan hırsız, anab· 
)arı yoracaktır. füraz düşün· Atatu••rk ı başlayarak Martın A!l inde .., lanmış ve stok mal on nıil- tarları Tunaya attığını söy-
dü ve sonra ilave etti: 1 gece, gündüz müsavi olur na turşusu yonu bulmuştur ve bu yüz- !emiştir. 

_ Benim düşünüşüme ka- Büstleri depoziteri olan ve gene git gide uzayarak den kömür dört kuruşa ka· A1iladda n Evvel 
lırsa bizim de yapacağımız UÇAK GiŞESiNDEN her haziranın21 ine kadar devam Hitler Almanyanın Komü- dar düşmüştür. Hariçten ka- b d 

boydaki büst heykelleri top· eder. oizm aleyhine bir "mukad· yıkla gelen kömürcüler bu Aiısırda Caz an ikinci noktadır. 
t k d f. ti 21 H des sefer,, açtığı malumdur. b il k k d k.. ·· ·· Cazbandın tarihçesi öte· Hepsi ağırdılar: an ve pera en e ucuz ıa a 2 - aziran senenin o u arşısın a omuru 

_ Ulu şehinşahımız nasıl tedarik edilebilir. en uzun günüdür. Bu gün- Bu sefer o kadar müdhiştir lstanhula götürmeğe mec· denberi bir münakaşa mev• 

ADRES 'I J 1 ki Sovyet Rusya kelimesinin bur olmuşlardır zuudur. Klasik musiki me'" buyururlarsa. .-ti : 1' ezar 1 {- den itibaren günler kisalmı- . 

b 
'

T k fl bile Almanyada kullanılma- M k J d raklılarının harbden .sonraki 
Ertesi gün Timur kararını aşı a 1 ar hanı U- ya başlar 21 eylülde gene ması lazımdır. e tep er e devrin marazi bir zevk te"' 

değiştirdi. Koçhisarda kuv· çak gişesi. gece, gündüz müsavi olur; Halbuki, Alman hükumeti zahürü saydıkları bu, müte"' 
vetli bir dümdar kıt'ası bı- ........................... ve gene günler 21 kanunu- ceza meselesi 
rakb, kendisi kuvvetli bir ı• O O K J O R ı evvele kadar kısalmakta de- Sovyet Rusya ile iktisadi madiyen hareket ettirici ve 
ıuvari orcuıu ile hemen ha· • ı ! vam eder. münasebetler üzerinde mü· Haber aldığımıza göre, zıolatıcı musi hakkında bit 

ı • k ı · · -· · h b Maarif Vekaleti, mektepler- hayli tetkikler yapılmış ve 
reket etti, Beyazidin ordu· ı Salı• h Sonad •: 1 *** za ere ere gmşecegını a er d 

· k b ? de ceza işlerini tespit eden bu musikinin Zencilere ai gihı Ankara idi. Üç günde verırıe ne uyurursunuz 
• Cı'ld Saç ve .. u"hre ı· has • E maddelerde bazı tadilat ya- oldug" u neticesine varılmıştı· 

Ankara OVHına vardı. Kar· • 1 
&o v • ·ı n uzun ve en 

d ı tahklar müt~hassısı S bh t• • pacaktır. Bu tadilitli nizam· Halbuki eski Mısır meraklı" 
tı an Ankarayı görünce şe· ı Ik · B 1 k k N 81 • k •• J 1 8 ini, namenin tatbikine önümzü· !arı, Nil vadisinde bulduklar•. 
birin etrafını dolaştı, her incı ey er so a o. • ısa gun er 
k ı Her gün öğleden sonra ı Zevkı·nı· seven deki yıldan itibaren başla· eserlerden cazbandın esk• 
öıeıini yakından gözden •••• .. •••••••• ••••••••"•• 1 - En kısa gün 21 ki· nacaktır. Mısır musikisi olduğu kan•· 

geçirdi. Şehir ve Ankara ç 1 k ld 1 nunuevveldir Gündüz 8 saat ı·zmı·r Halkına Parı·ste Kanar- atı·nde karar kılmışlardır. 81J 
kalesinde bulunan Yıldırı· ay a De 0 U 11 dak'ıkadır·. 

musiki Miladdan takribeO 
mın kuvvetleri müdafaaya Eski Süleyman, bugünkü 2 _ En uzun giln 21 ha- Mezarlıkbaşı yeni halde k 1 •• 1340 sene kadar evvel me~· 
hazırlandı, Timur da chücum İzmir lokantacısı Çaylak lo- zirandır. Gündüz 16 saat 8 399 no. da yeni açılan "An- V8 UŞ arı mu• cuddu ve Kral üçüncü Tot· 
için emir verdi. kantasını geceleri de açarak dakikadır. kara Orman Çiftliği" bira· b k mesin kitabelerinde buoll 

Ankara geniş bir ovanın her nevi meşrubatı mezesile ........ mıun........ hanesinde temiz Ankara bi· SB 8 aSJ dair resimler vardır. 
ortasında olduğu iç'n Bey - verilmek üzere koymuştur. Elma favdalı raları, Bozcaada şarapları, Parisde Cumhurreisi Leb· _n u • ... ...,... ...,..,.. ~ 
~idin burasını seçmekteki Kurumun Tarış şarabıda nefis taze çeşit meze bula· run, Ziraat Nazırı ve Fele- lara hem de besliyenlere bit 
isabetini takdir etti ve ken· yemek arasında mevcuddur. bir mevvadır caksınız. Almanvari kübik menk ticaret Nazırrnıo hima- çok mükafatlar verilmiştir· 
disinin harekatı için çok uy· ÇAYLAK bu neş'e yuvasında radyo ve yesiade bir kanarya kuşları Müsabakada kazanan k•" 

•****tC:A::t:i:::i:::t$c=': ı*****'** **~*11 Elmanın sıbbat için çok fay- plak neşriyat yle bol müzik müsabakası terlib edilmiştir. naryalar arasında bilhas•' 
4'C Elh T ) )t dalı bir meyva olduğunu her- içinde zevk ve neş'eyle iç- Talim ve terbiy~ edildiş gramofon plaklarından öğ°' 

=
f( a ra e • )ft kes bilir. Muhtelif milletlerin mek istiyenler her kes gibi kanaryaların iştirak ettirildi· renilmiş yüzlerce şarkı okıJ' 25 7 3 it dilinde, elmanın bu hassası koşarlar. Bilhassa fi atlarda ği bu müsabakada hem kuş- yanları bulunmuştur. 

rr için şunlar söylenir: Hergün ucuzluk her keseye ve her ~aa~~~a , a ~~~a~a-~d 
fC idaresinde Milli Kütüphaue sineması :t. bir elma yemek doktordan .&66~~~6~~~S~4ii6~6•!a,a.~~ 
~ w yorguoluğu dinlendirmeğe '] T E TELEFON 
:tC BUGÜN İki muazzam film birden )t kurtarır. Her akşam bir el- vesiledir. Düble bira on iki [; A yy AR sineması 3İsı 
,,.,,, 1 çı• NGENE PRENSES M ma yemek uykusuzluğu gi- buçuk, düble şarap yedi bu. ~ O k h k D ~ ruktur. = BUG N Sinema dünyasının en büyü ari ası "' Z 1 derir. Her sabah bir elma T a 

1' ANNA BELLA ve ıevimli artist HENRY FONDA .. )t yemek sıhati korur. Müstecir İ. Kost~k 1 Ç A L K U Ş U 
4 ~tarafından yaratılan şaheser film FRANSIZÇA SuZLU)t ı•-----A----------·-----, ti Baş rollerde: HUGETTE DUFLOS - JEAN PIERRE 

1J 2 - Şen Yumurcak it ASRI SİNEMADA ~~~e~4~ ~ AUMONT tarafından temsil edilmiştir 
" E AYRICA: iki dahi sanatkar Clark Cable - Joan Carv· tC Şirley Temple tarafından en son temsil edilen film )+ a 

4C FRANRIZCA SÖZLÜ )+ 2 Şubat 938 Çarşambadan itibaren iki film birden ~ ford tarafından t~msil edilen 

fC 3 - Yunan veliahdinin evlenme merasimi >+ 1 - TA Y F ON E Gönül Yolu 
~ 4 - Çin sularında Amerikan Panay zırhlısının Japon ~ E 
'" Corc Bongraft a ilaveten: Paramont jurnal tC tayyareleri tarafından batmlmısı Türkçe sözlü )+ a----------------------

i 5 - Türkçe izahlı Foııt jurnalda en ıon haberler = ı 2 - Adalar Şarkısı il Senaslar: Çalı Kuşu 2.40-5,35-9 da.. Gönül YolcJ 
6 - Bilmediğız hakikatler kültür filmi ~ 4,10- 7,35 de Cumartesi Pazar 1 de Gönül ile başlar 

Dünya Tenörü Foverens Tebet ve jupevalez iloven ~ 
Seanslar: Çingene prenses 5-9 da Şen yumurcak 3-7de iri FIATLAR: 30 - 40 - 50 

Ayrıca: Paramun ·urnal ve Miki fiBBB BBBllBBBBll 
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Çok Meraklı Bir Zabıta Vak'ası Hasan Basri Şenbiçer 
Şerik. Mehmed Gülaylar 

Haydudun Kalbi! .. Hazır ve ısmarlama elbise fabrikası 

------------------------- .. 0 .. ------------------------
Bay ve Baynnlar şık elbise diktir

mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meh
med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
Sor:.lski ve Alber Baroh kumaşların· 

- 8u Müdhiş Haydudun Y aptıkiaı:ı Emnivet Meniurları Kadar I 
Doktorları da Hayret içinde Bırakmıştı !.. \ 

Doktor yaklaştı. Elindeki ( D.. 1 .. d d ) mi otel hesabı ile birlikte 
1 

boruyu Nickin göğsüne da- un {U sayı an evam ve son ödersiniz. 

dan iki provalı kuml!ş ve dikiş 22 
lira Asım Riza biraderlerinin Halka
pınar çulaki bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki pıovah 15 lira fskoç yün 
iş 21 lira iki provalı Sayın müşteri-

Yadı. Dinledi. Yer değiştirdi. kapıya, merdivenlere, s~kak : tan sonra uyuyabildi. Ve doktor odadan çıktı .. 
Her tarafı dinledi. Nick, kapısına ve nihayet sokağa. Henüz dalmış dalmamıştı Nick Parkkus koltuklarda 
dikkat kesilmiş. Bekliyordu. Herhangi bir kimseoin şu ki telefon çaldı. Nick, asa-

Doktor bundan sonra ken- dakikada kendisini görmesine biyetle telefonu eline aldı. 
birine oturarak, gönderile· !erimin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 
c:ek ilacı beklemeğe başla- l ADRESE D KKAT: lımir satış ~ubesi Alipaşa caddesi ıar 
dı. Doktoru çağırdığına ne 
iyi etmişti. Nick bu gibi dü· raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 

di kendine mırıldanarak ba· de ehemmiyet vermiyordu. - Allo kim istiyor? 
şını salladı: Zira onbeş dakika sonra or- Öbür taraftan telefoncu 

şüncelerle epey vakit ge· J alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. - Tuhaf şey! dedi. tadan kaybolacağına emin 
Nick merakla sordu: bulunuyoı du. 
- Ne var? Kendi evine geldiği zaman 
- Vakit vakit bayıldığın ilk işi kapısını kilitlemek oldu. 

olurmu? IÜzerindeki siyah elbiseleri 
- Hayır. Başımdan hiç attı. Gözlüklerini hileli ayak· 

böyle bir şey geçmedi. kaplarını çıkardı. Hepsini bir 
- Gözlerin kararıyor mu? yastık kılıfı içerisine koydu. 
Nick Parkkus, ellerini ge- Bir de ağırca demir parçası 

rerek: koyduktan sonra kahn bir 
- Hayır, diye cevab verdi. kordunla bu kılıfın ağzını 
Doktor yeniden söylendi: bağladı. 
- Fakat sende muhakkak Sonra aynanın karşısına 

bir şey var. geçerek evveli makasla sonra 
Sözünü bitirmemişti. Nick keskin bir ustura ile sakalını 

Parkkusun kocaman eldivenli traş etti ve sakalları yaktı. 
elleri, doktorun derileri sar- Cizgili kumaştan yapılmış 
kan koynunu kavradı. Dok- bir elbise giydi. Ayaklarına 
tor bağıramadı. Eldivenli par· zarif bir çift iskarpin geçir
maklar gittikçe tazyikini art- di. Nihayet içerisini tıkabasa 
tırdı. Doktorun şaşıran güz- doldurduğu yastık kılıfını da 
leri bir yandan bir~yana dön· alarak sokağa fuladı. Nehir 
meğe başladı. kenarına koşarak bu torbayı 

Elleri takatsizce iki yana attı. Torba suyun içerisine 
düştü. Çırpınması durdu. adamakıllı gömülmüştü ki, 
Gözleri parladı. Yüzü kızardı. Nick Parkkus hafif bir sesla: 
Sonra kül gibi oldu. Sonra - Güle güle profesör ! 
kireç gibi bembeyaz ... Vü- Diye müstehziyane mırıl· 
cudu sarktı. Nick, Parkkus, dandı. 
doktorun boynunu sıkmakta Bir taksiye bindi, şoföre 
devem ediyordu. Böylece şehrin orta setmlerinde bü-
otuz saniye kadnr daha kal- yük bir otolin adresini adre-

dıktao sonra doktorun vücu· sini vermişti. 
dunu yavaşca döşeme üzeri· Otelde kapıcıya kendi is· 
ne bıraktı. mini verdi. Sabahleyin saat 

Eğildi ve doktorun göğ- 8,30 da kaldırmasını tenbih 
sünü dinledi. Sora gülümse· ederek odasına çekildi. 
di. Doktorun kalbi .gayet Odasını k endisine göste-
hafif surette çarpıyordu. Bi- ren h'zmetçi çocuk çekildik· 
lihara kendisini teşhis ede· ten sonra Nick Parkkus, 
miyecek olduğuna göre, onu sevincini saklayamıyarak seri 
öldürmekten vaz geçmişti. bir hareket le pa rmab larını 

şaklattı . Yerinde duramıyor· 
Nick Parkkus, sonra aya du. Yarın s abah tayyare ile 

ğa kalktı. Muayenehanenin Koloradoya yoll , nacaktı. 
arka tarafına geçerek dok- Birdenbire yatağın üzeri-
torun oturduğu daireye girdi. ne oturdu. 
Dört yanı süratle gözden Kalbi hızh hızlı vuruyordu. 
geçirdi. Nihayeti sobanın Yüzünün rengi kaçtı. Acaba, 
üzerine isabet eden yerdeki boğazladığı c!oklor kendisine 
bir tabloda durdu. Yürüdü ne demek istemişti? 
ve bu tabloyu kaldırdı. Al- Ehemmiyetli bir arıza mı 
tında bir delik gördü. El- vardı acaba kendinde ? 
divenli elini bu deliğe soktu. Titreyen elini göğsüne koy· 
Çok sürmeden dışarı bir du. Kalbi delicesine çarpı-
deri çanta çıkardı. Açtı, yordu. Adam sende.. Belki 
içerisinde deste dolarların de hiç bir şey yoktu. Lakin. 
bulunduğunu gördü. Alıp ge- Nick Parkkus soyundu. 
riye döndü. . Yavaşça yatağına girdi. Sa-

Muayeneye geçti. Oradan atlerce dönüp yuvarlandık-
... . ·-=~ ~:r . . 

9 Evlül Baharat Deposu 
Baharatın döğülmüş ve:döğül

memiş tam çeşitleri, YAL UV A
nın taze mahsul lblamur, 1 S
PARTA'nın meşhur Salebi 
zarif kutular·A t• marka ku
da, garantili r ı maş ve 
marauğoz boyaları, her cins asit 
karpit, gomlak ve diğer maran-
gaz çeşitleri, dünyaca tanınmış 

Hasan ecza depo 
sunun her cies kolonya, Jo5yon· 
ları ve çok 7.engin tuvalet eşya· 
sı ile gazoz özleriSve özlü unları 

Radyolin, Kozmin, Datnos ve Kohinor diş macunl arı, devlet 
kinini, beyaz yünlü ve ipekli kumaşları yıkamak ve temizle
mek için FEV A markala Alman sabun tozu ve emsali. 

Dikkat: Müşterilerinin zararına olan pazarlik usulü kaldı-
rılmıştır. Her sorğuya derhal cevab verilir. Telefon 3882 

kızm tatlı sesi geliyordu: 

- Good Morningsir. Saat 

sekiz buçuk! 
- Teşekkür ederim. 
Fak at Nick Park kus, pek 

fena idi. 
Kalbi, adeta göğsünden 

fırlayacakmış gibi çarpı· 
yordu. 

ihtiyar do kto un dediğici 
tekrar düşünmeğe başladı. 
Acaba bir doktor çağırsa iyi 
olmaz mıydı ? ~vet, evet ... 
İhtiyatlı davranmak iyi bir 
şeydi .. 

Te'.efonu yeniden eline 
aldı. 

- Allo, dedi. O telin dok
torunu odama gönderir misi· 
niz? 

- Baş üstüne! Şimdi ken
disine haber vereyim! 

Bir kaç dakika sonra ka
pıda iki üç ağır darbe işi· 

dildi. 
- Giriniz! 
Kapı açıldı. Kocaman L ır- · 

mızı yüzlü bir adam içeriye 
doğru yürüdü: 

- Ben doktor Haynes ... 
Otelin hususi doktoruyom ... 
Neyniz var? 

- Kalbim, doktoıl Adeta 
güğsümden farlayacakmıı gi
bi ... 

- Bakalım. Pijamanızın 

ceketini açar mH11ız? 
Doktor dinlemeğe mahsus 

aletinin bir ucunu Nickin 
göğsüne dayadı. 

Dikkatle dinledi, Dinleme 
aletini göğüsün muhtelif yer· 
!erinde gezdirdi. Tekrar din· 
ledi. Sonra doğrularak: 

- Ebemmiyetli bir şey de-
ğiJ, dedi. Belki de, fazla he
yecana kapılmışsınız. Ondan
dır. Teskin edici bır ilaçla 
derhal tabii vaziyete döner
siniz. Şimdi eczahaneden si
ze bir hap göndereceğim. 

Her üç saatte bir alınız. 
İki gün böyle devam ettikten 
sonra bir şeyiniz kalmaz. 

Nick Parkkus memnuni
yetle : 

- Teşekkür ederim, dok· 
tor. Dedi. 

- Birşey değil... Ücreti· 

çirdikten sonra kapı tekrr.ır I~~·~ . ~~ı~~~ı 
vuruldu: ~ ' • y•., M 

Ve arkasından bir ses: 

1
. Zmlr llll eDSUC&tl 

- Eczahaneden geliyorum. Türk A. Sirketinin 1 
İlacınızı getirdim. il Halkapınar l{umaş Fabrikasının 

Nick Parkkus cevab verdi: M · d ı · ı · k d w 
- Giriniz! 'ı, .. s ~vlsaımmo ayzısıay eryl.efnı çvı aer ıguı kCumUaşzladr :Ur 1 
Kapı açıldı. Fakat Nick -. ~ 

hayret içinde kaldı. Ecıacı G Satış yerleri 1 
yerine, odaya üniformalı bir 1 ~ 
polis, bir de göğsünde pi· Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş.

1 Mimar Kemaleddin Cf!.ddesinde Fahri Kandemir Ogwlu 
rinçten bir yıldız bulunan 
sivil b\r memur girmişti. 

1 

~ ~ ~~~~E 
Parkkusun kımıldanmasına 

meydan bırakmadan, onu o'' ks u'' ru'' gu""" ,, n 
yakaladılar ve bileklerine 
kelepçeyi geçirdiler. 

Nick Parkkus bir şey söy-
lemek istiyordu: 

- Ne var, ne oluyoruz. 
Üniformalı polis: 
- Çeneni tut! dedi. Fazla 

lakırdıya lüzum yok. Bizimle 
beraber geleceksin. 

Parkkus yine bir bir ıey 
söylemek üzere ağzını açtı. 
Fakat göğsüne bir tabanca 
namlusunun dayanması üze· 
tine tekrar kapadı. 

Derhal paotolonunu giy-· 
dirdiler. Sırtına paltos\lnu 
verdiler. Üniformalı polis bir 
kenarda duran çentayı eline 
aldı. Sivil memur, Parkkusun 
kolundan yakaladı ve böy
lece üçünil birden dışarı çı· 
kardılar. 

Otelin holüne geldiler. 
kapıda bekliyen bir taksiye 
.,indiler. 

Mezlenin, Bronşitin biricik ilacı 

Her eczanede bulunur. Hem ucuz hem çok tesirlidir. 

M. De o S. Ferid Eczacıbaşı 
s·fa Eczanesidir 

fi? ifr- =-.:·- :""'~z-w-.ıi:l I e•••• .... ..a•••• .. • .. ~::il 1 KORDON, YUKSEL ve : Hnkiımet Karşısında t 
KABADAYJ ı TERZi : 

~ işte bütün lzmirin kapıştığı ~ :M h d Z k•i 
L:~is ~akıl~ bunlaulı!.:: [~ ! ... ! ... ?.!~•••• .. ! .. !: 

Sür'atle ve hiç bir kelinıe 
konuşmaksızın birçok sokak· 
lar geçilerek polis karako
luna geldiler. İki polisin yar-
dımile Nick Parkkus, kara- a::3 se• • 
kolun içerisine alındı. ı Birinci Sınıf Mutahossıı 1 

Sonu 4üncüde -

r. De ·r Alı· Nick, Parkkus içeriye gir-

1 diği zaman gördüğü m~nza- KAMÇIQ~LU 

radan hayret ve dehşet içe· 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 
ri$inde kaldı. Karşısında 
otelin doktorundan başka, elektrik tedavisi 1 
bir gece evvel bogw azladıgv ı lzmir • Birinci beyler Sokağı No. : 55 T ~l~fon : 3479 ... . -- .... 
ihtiyar doktor Obara da bu-

lun~~.·~~~ranın boğazı gazlı ! '" Dr. F ff Rİ l&IK >tt!Smpj 
bezle sarılı idi. Bir müddet ~ lzmirlMemleket~ Hastanesi Rontken Mütehassısı 11 
Nick Parkkusa bakarak hay- E RG TKEN VE 12 

~ El t ik t viler· yapılır 1 
~ı~ E ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 12 

m~·~ 
~:~ Elbise ve Manto 
(!1 Meraklılarına MOJde 

mm • [•l rae ~e • ~m:a~11a 0 ~oo • riEaamsm 
•l 
:~ 

mZabitan, Baylar ve Bayanlar •l 
+] 

f En müşkülpesent müşterileri memnun ~] 

,, eden bu firmayı unutmayınız r . E1 

Güleryüz Baharat deposu 
Müşterisini hile ile aldatmak 

değil, güleryüz ve tatlı dile ik· 
na eder. 

Güleryüz Baharat deposu 
Daima temiz mal satar meı· 

ru ve az kara kanaat~eder. l
f Tüccar terzi (Türkpaıarı lbrabim ! 
t Karakaş) bukere yeni mağazada zen iin çeşidler. Terzi- f.~ 
: hanemizde bay ve bayanlar iç.in son moda zarif ve şık [+] 
'•l manto, rob, tayyor, etek, bti~uz ye toYakar Zabitan ve [+ 

~·+] sivil elbise ve kaputları imal etlilir. [+] 
+1 Muamelem peşin ve taksitledir. [+] ,., .. 
'~~Bu. sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafidir.,.+) 

'iBIKKA T : Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12f!) 
l[G TELEFON: 3271t [•l 

-~~·~SBttK·X~S9SESE&:M•t~&td:[•l 

Güleryüz Baharat deposu 
Müşterisinin cebinden çıkarıb 

verdiği parada arlık göıü kal· 
mamesına, onun tam mukabilin· 
de mal almasına azami dikkat 
eder. 

Güleryüz Baharat deposu 
Müıterisini ayakta bekletmez, hürmet ve sayğı gösterir, 

her sorğusuna cevab vermeden çekinmez. 
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Salılfe C ( Halkın Seıl ) 
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,· ..... ~ -ı.. ..;· ..:.:. tl~!· .·· ~ , ·: :. :: ... . .. ~ . . . . ·~ . ... ; . . . .. . ,..: .. ,,, .• .. :. Taş işlerile 

Uiraşanlar ıM h l Nafıa Vekaleti taş işlerile- e c u denizaltı • 
gemısı 

• 
uğraşanlarin çalaşırken kırıl· ' 

m.~z .. camdan veya mikadan Bir . Ingiliz 2 emisini 
gozluk kullanmalarının mec-

torpilleverek batırdı 
buri kıhnmasını alakadarlara 
ehemmiyetle bildirilmiştir. 

Taş ocakları ve taşçılar 
ııkı bir kotrola tabi tutula
caklar ve V ekiletin emri 
üzerine gözlük kullanmıyan
lar işlerinden menedileckler· 
dir. ---·-
Kaout Bezleri 

Ucuzladı 
Kaput bezleri dünden iti

baren ucuzlamıştır. Fazla sa· 
tınlar cezalandırılacaktır. ---·-Urla da 
Karahumma 

Urlada karahumma hasta
hgı görülmüş ve hastalığa 
karşı sıhhi tedbirler alınmış-
tır. ~ .,. 
Sarraflar 
Okusun 

Hükümet altın alım satı
mını düzenle tutmak için bu 
iti sarraflara yasak etmiştir. 
Altın ancak bankalar sata· 
cak, bankalar alacaktır. Gizli 
allan alan sarraflar ağır ce
zaya çarptırılacaktır. 

Londra 2 (Radyo)- ispanya açıklarında meçhul bir denizaltı gemisi dün lngiliz bandrah 
Antiniyan vapurunu torpilliyerek batırmıştır. Vapurda bulunan altmış tayfadan dört kişi 
kurtulmuştur. Beğulanlar arasında kapdan ve kapdanın karısı ve çocukları da vardır. Fa· 
cia Londra siyasi mahafilinde derin akisler yapmıştır. 

Londra 2 (Radyo)- Aatiniyan vapurunu batıran meçhul denizaltı gemisi Fransız ve In
lngiliz harb gemileri tarafından aranmağa başlanmıştır. Vaziyet Akdeniz filosu kumandan
lığına da _ bildirilmiştir. 

Konsolosluklar meselesi 
Ankara 2 (Hususi) - Hükfımetimizle Sovyetler birliği hükumeti arasında kapatılacak 

konsolosluklar tesbit edilmiştir. 
Hükümetimizin yalnız Batumda ve Sovyetlerinde lstanbulda birer konsoloshanesi bu· 

lunacakhr. 

Türkiye .. Suriye Arasında Tavvare Seferleri 
Istanbul 2 - Önümüzdeki nisandan itibaren memleketimizle Suriye ve Filistin arasında 

tayyare seferlerine başlanacaktır. Şimdiden hazırlıklar ikmal edilmiştir. 

-Görülmemiş Bir Vahşet 
Erbaa (Hususi) - Erbaaya bağlı Tekke nahiyesini.3 Dereli köyü halkından Çırakoğlu 

Şükrünün karısı Huriye, üvey oğlu Kadiri devmek suretile öldürmüş ve çocuğun cesedini 
ahıra atmıştır . 

On beş yaşında olan ~aJr i nin cesedi ahırdan çıkarılarak kazaya getirilmiş, üvey evlad 
katili Huriye de yakalanmıştır. 

Suriye Fransız kamu tanı 
Paris, 2 (Radyo) - Suriye de Fransız ordusu umum kumandanı general İniçer hüku

metin daveti üzerine Parise gelmiştir. 
Kumandan Hatay meselesi hakkında kendisine talimat verilmiş ve yarın tekrar tayyare 

ile Beyruta dönecektir.! 

KachiEmre Ha~:~a':1ı~~~!esitffaydudun kalbi! 
lzmir maliye tahsilat müdü- teklifi ve Türkiyenio de mu· 

rü bay Kadri Emre Ankara , vafakati üzerine komisyonun - Baştarafı 3 Uncüde - : kere baktıktan sonra olduğu 
villyeti tahsilat müdürlüğüne 23 ş b tt 1 b 1 kırdı: yere mecalsiz bir halde yı-

u ak a ça ışm.lıdya. aş 8 
- - Hayır, bana hücum kıldı. Ye Ankara tahsilat müdürü 

Müeyyit Or de vilayetimiz masına arar ven ı . eden adam bu değil.. Otel doktoru gülüyordu : 
lngiıtere dalegesi Lord Nick Parkkus kendi ken· - Delıkanlı, dedi. Kalbi 

tahsilat müdürlüg .. üne tayin C b I ·ıt h"k" e 
ran urn, ogı ere u U!Jl • disine hafifçe gülümsedi. seninki kadar gayrı munta· 

edilmişlerdir. · · 1 d k' b d' l tının mese e e ta ı e ı e· Bu sırada otelin doktoru zam çarpan, yanlış vuran bir 
Bay Kadri Emre kısa za- cek prosedur hakkında bir atılarak: 

d b .. **k ff k* adama bütün Amerikaya do· man a uyu mu va a ıyet- anlaşma basıl oldug· unu mem· F k h d 
- a at sana ücum e en laşsak belki de rastlıyamayız. )er göstermiş ve maliye tah· · ı · b ) 

·ı b 1 numyet e öğrenmış u un- adamın bu olduğuna eminim. Her dört vuruşta bir kalbin 
ıı ıu e erinde ve vergi talı- d .. ı: ı · t .. 

1 uguou suy emış ve rapor or Bir kere de sen dinle .. Gö- şiddetle çarpıyor. 
ıi emrinde bir çok yenilik· hakkında yakılan methüsenaya k · 
1 d rece sın. Tuhaf bı*r hal. Du'*n akşam er vucü e getirmiş ve bu 
sebeple tahsilat nisbeti ge- iştirak ettikten sonra rapor· - Fakat.. kendisini boğazlamadan ev· 

tör tarafından ihtilafı hal için U.. ·ıf 1 ı· N' k P k l D Oh d b f çen senel~r tahsilatına niı- n orma ı po ıs, ıc ar - ve . r. ara a unu ar· 
betle çok fazla temin et- teklif edilen usul pek de kusu, ihriyar doktor Ohara- ketmişti. Kendine geldiği 
mittir. kullanılan bir usul olmamakla nın önüne doğru itti. ihtiyar vakit polise telefon etti ve 

Devlet işi kadar ashabı beraber bilhassa alakadar doktor otel doktorundan din· bu sabah şehrin bütün 
mesalihin de işini kolaylaş- iki aza tarafmdan kabul edil- leme aletini alarak, Parkku- doktorları hadiseden haber-
t .. .. .. . miş olduğun'l göre mesele- ıun göğsüne koydu. Yer yer dar edilmişti. 
ırma ve gunu guoiıne yap- ı k d dinledi. Sorıra birdenbire: 

mak suretile kendisini sev- deki a a ası daha ziya e Ben de, seni bu sabah mu· 

d . K d . E . 1 bilvasıta . olan bir milletin - Aman yarabbi 1 diye ayene ettig·ı.m vakit, Dr. Oha· 
ıren a rı mrenın zmir- haykırdı. Ta kendisi. 

den ayrılışı teessür uyandar· mümessili sıfatile müştereken rayı boğazlayan ve paralarını 
Sivil memur emir verdi: 

t M ·ı h* · kabul edilmiş olan bu pro· 1 d ld .. d b 1 mış ır. umaı ey ın yenı va- _ Üstünü arayınız ! ça an a am o ugunu er a 
*f · · b *k ff sedur hakkında teferruata ı d S · k Jb. b zı esını te rı ve muva aki- Derhal Parkkusun üzerini an a ım. enın a ın ana 

l d 1 dair mülahazalar serdine b h l 'k t• b* t 1 f ·b· yet er i eriz. aradılar. u a cı a ı ır e gra gı ı 
lüzum görmedig· ini bildirmiş b*ld* d' 

---•• Pantalonunun cebinden 1 ır ı. 

K • ı J b ve demiştir ki : B ·· · 'h t' o atı ta e e destelerle dolar çıktı. unun uzerıne ı y ıyar r. 
- Buna binaen hükumeti- Dr. Obara, sivil memura Ohara da şu &özleri söyledi: •••••••• mmn•••••••• 

On beş sene hapse 
mahküm oldu 

Mersin 2 (Hususi)- MC,:
ıin orta mektep müdürü 
Ejderi tabanca ile öldüren, 
ayni mektep talebesinden 
Muhiddin in ağır) ceza mah
kemesinde duruşması sona 
ermiıtir. Mahkeme, Muhiddi
nin on beş sene hapsine ka· 
rar vermiştir. 

Müddeiumumi, katil ta
lebenin: idamını istemişıe de 
heyeti hakime bu talebi 
red etmiştir. 

min hem Milletler cemiyeti F k t b d d' e rnkkamlarla dolu bir kağıt - a a un a en ış 
azası sıfatile ve hemde Fran· d'I k b' k S · vererek: e ı ece ırşey yo . enın 

sa ve Türkiye hükümet!erine 
karşı sıkı ve samimi dostlu
ğu sebebile meselenin hallini 
kolayla~tır mak için tamamen 
muzaharet edeceğini konseye 
temin ile iktifa edeceğim. 

Teklif edilen usulün mese
lenin evelce Milletler Cemi-
yeti tarafından mesut bir su
rette kabul edilmiş olan an· 
)aşmanın ruh ve mündereca
tına uygun olarak halline 
imkan vereceğini samimi su· 
rette ümit ederim. 

- işte, dedi. Benim ken- kalbindeki arıza, gerçi gayri 
dime göre bir banka besa- mutad bir şeydir. Fakat asla 
bım vardı. Banknotların sa· tf"hlikeli değildir. Hayatına 
yısını ve numaralarını göste
ren bir cetvel. . 

Üniformalı polis, bu cet
velde gösterilen rakamlarla 
banknotları karşılaştırdı. So
nunda: 

Evet, dedi. Bu paraların 
senin paraların olduğuna 
şüphe yok. 

Nick Park kus etrafmı kap· 
lıyan adaların yüzlerine birer 

tesir etmez. 
Ihtiyarilayıncıya kadar ya· 

şarsın. 

Ve üniformalı polis ilave 
etli: 

- Evet .. senin gibi azılı 
haydudların son meskeni olan 
meşhur Sing Sing hapisha· 
nelerinin büyük kovuşlaranda 
ihtiyarlayınca kadar. 

Çeviren: . HiKMET MÜNiR 

2 ŞUBAT 

BiR ÖÖRETMENIN 
ÇEKTiKLERi 

~~~~~~~~~~-··~~~~~~~~~~-

- INKILAB ROMANI -
Yazan : SıRRI SANLI -Asım ismet KültUr'e-
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Çocuklanmızın bazı dersleri neden becereme
dikleri tetkik edilmelidir 

1 - Ya kitaplar çocukla
rın kavrryamıyacağı tarzda 
yazılmıştır. 

2 - Ya öğret menlerimiz 
bu dersleri çocuklarımıza 
öğretemiyecek bir vaziyette
dirler. 

3 - Veyahut çocukları
mızın bu dersleri öğrenmek 
hususunda hususi bir kabi
liyetsizliğini kabul etmek 
mesuliyetini Üi~erimize almak 
demektir ki bu, doğrudan 
doğruya Türk milletini ağır 
bir itham altında bulundur• 
makla müsavi bir hareket 
sayılabilir. 

Öğretmen Ulus genç kı
zın bu öğretme ve terbiye 
meselesinde yaptığı ihtarlar 
karşısında hayrete diişerek 
sordu: 

- Sen derin bir pedagoji 
muammasına temas eden 
bu meseleleri nasıl öğren elin? 

Bu sualime senin bildin· 
den şüphe ettiğimi zannet
me. Fakat bu mesele haki· 
katen çok kişileri d~rin derin 
düşündürecek kadar nazik
tir. Hahikaten çocukları 
mctamatik bilğisinde büyük 
bir aciz gösteren miUetlere 
içtimaiyat, ruhiyat ve terbiye 
fenni mütehaS3ıslari hiç te 
iyi not vermezler. Fakat be· 

nim san'atımda yaptığım tec• 
rübeler ve gösterdiğim fazla 
gayretler ıayesinde çocukla
larımıza sevdirmek, onların 
alakalarını uyandırmak sa· 
yesinde Türk yavrularının 
bu derslerde de parlak mu-
vaffakiyetler gösterdiklerini 
iftiharla gördüm. Yalnız bu 
dersleri okutacak öğretme
nin her halde kendisi onları 
ıyıce hazmetmeli, kendisi 
sevmeli ve kendısi talebele-
rine sevdirmenin yolunu bul· 
malıdır. 

UJus ile Çiçek bu mese· 
leleri . münakaşa ederken ka· 
pı şiddetle vuruldu. 

Kapıyı açmağa giden UJu· 
sun annesi iki dakika sonra 
büyük bir telaş ve heyecanla 
dönerek haber verdi: 

- Bay Cemal Artanın 

oğlu geldi. 
Ulus, merakla sordu: 
- Niçin gelmiş? 
- Seni gö:meğe, seninle 

mühim bir işi konuşmağa 
gelmiş ... 

Çiçek, büyük bir korku ile 
titreyerek atıldı: 

- Şimdi ben ne yapayım? 
- Ne yapacaksın. Benim 

gibi sen de bu davetsız mi· 
safirin ziyaret sebebini öğre· 
neceksin ... 

(Arkası var) 
~~ c:::a--~~~~~~~~~~-

Son Telgrafların Hulasası: 
~~~~~-~~-~~~····~~ 
Şimal fecri, dün gecede görülmüştür. Bu esnada Glazgov 

sahillerinde ani bir fırtına çıkmış ve onu şiddetli bir rüzgar 
takib eylemiştir: Karada büyük hasarat olaıuştur. 

§ Amerika zabıtası dün şüpheli birçok kimseler hakkın· 
da takibata başlamış ve bir günde 600 kişi tevkif etmiştir. 

§ 360 Amerikan harp tayyaresi Kaliforniyadaki manav· 
rala rına başlamıştır. 

§ Manisanın Turgutlu kasabasında lekeli humma hısta
hğı görülmüştür. 

§ Ankaradan gelen Kültür müfettişlerinden Reşad Nuri 
ve Salih Zeki muhtelif mekteblerde teftişlerine devam et
mektedirler. 

§ Hükumet tarafından satın alınan telefon şirketi düoden 
itibaren resmen devlet idatesine geçmiştir. 

............................ . ....................... .. 
Halkın Sesi hakkın sesidir 

- Baştarafı 1 incide -
külat çekildiğini bizzat ben şahidi oluyorum. dükkanım var· 
dır, hiç yoksa günde beş on kişi sokak soruyor. 

Fakat maalesef hiç birine doğru cevap veremiyorum çün· 
ki kendim dahi bilmiyorum böyle bir harita bulurum diye 
bütün kitapçileri dolaştım bir ye de bulamadım benim elim· 
den bu kadar geliyor arkasanı daha iyi düşünür ve yazar· 
sanız çok memnun oluruz. 

Hatay C. Bakkal 
A. Sodol 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Kısa Şehir 
Ticaret ve Sanayi odası 

meclis azasının seçimi 7 şu
bata kalmıştır. 

§ iki gündenberi devam 
eden yağmurlardan Gediz 
ve küçük ve büyük Mende
res nehirleri yükselmeğe 

başlamıştır. 

§ Vilayet umumi meclisi 
dün ögleden sonra toplana
rak müzakerelerine devam 
etmiştir. Meclise gelen dilek
ler tetkik edilmit muhtelif 
encümenlere havale olun-

Haberleri 
muştur. 

§ Kemalpaşa kazasının 

Soğukpınar mahallesinde tah" 
taçı Mustafa Ekşigönün 6 
aylık kızı Cennet; ocaktaki 

ateşten vücudunun muhtelif 
yerleri yanmak suretile feci 
bir şekilde ölmüştür. 

§ Maliye Vekaleti mükel· 
leflerden fazla alınan vergi .. 
lerin iadesi için bütün def .. 
terdarlı klara ve İcab edeıa 
diğer maliye dairelerine emir 
vermiştir. 
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