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KISA VE AÇIK 

İngiltere Hazırlanıyor, 
Amerika Hazırlanıyor. 

Yeni bir fütuhat peşinden koşmadığını bütün cihanın bil· 
diği Ingiltere, sulh aşıkı oldıığunu gene bütün dünyanın tas· 
dik ettiği Amerika hazulanıyor. 

Hem bu defa ile Amerikanın hazırlanışı, hiç bir devlet 
\'e hükumetin bazırlanışana benzemiyor. lngiltere, yukarıda 
söylediğimiz gibi yeni fütuhat sevdasında bulunmadığı, 
Amerikanın da hiç bir devlete harb ilao etmek niyetinde 
olmadığı halde bu, akılları durduran müdhiş bazırhklara 
fİrişmelcri poletika ~leminin nasıl bir buhran geçirdiğine 
en büyük bir delildir. 

Müdafaa işinde hazır bulunmak, miJli ve beynelmilel şeref 
Ve haysiyetlerini korumak maksadı ile bu kadar büyük mık· 
Yasta silah, mühimmat, gemi, byyare yetiştirmek mecburi· 
Yetinde kalanlara mukabil yeni bir toprak parçası veya:yeni 
bir ülke fethetmek heves ve ve sevdasında olanların uasıJ 
hazulandtklarını tahmin etmek güç birşey olmasa gerektir .. 

O halde son günlerin haber ve hadiselerinden bir netice 
çıkarmak lazımgelirse, diyeceğiz ki: Bu korkunç hazırlanma 
silahlanma humması içinde lakayd, sakin, telaşsız, hazırlık: 
•ız ve rahat uykuya dalanlar, her halde tatlı ve gül renkli 
tüyalar görmiyeceklerdir. 

SIRRI SANLI 

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

Bir lngiliz vapu
ru daha batırıldı 

Paıis 5 (Radyo) - Bri· : balarla gemi de. h !I batırıl · 
nıi c. ghamdan yüklediği kö · mışhr. Geminin içinde bulu· 
IXıürleri Barcelon'a götürmek nan 25 kişiden mürekkcb 
iizere bulunan Alseria i. imli mürettebat ımdad kuvvetleri 
bir lngiliz yük vapuru Bar· tarafından tamamen kurla· 
•elonun 20 mil yakınında rılmışlardır. 
tnilliyeti meçhul tayyareler Hadi!e 5abahleyin saat 
tarafından hücuma uğramış· 9,55 de cereyan etmiştir. 
tır. Üç gün içinde vukubulan 

Çok alçaktan atılan bom- bu tecavüz lngiliz siyasi ma· 

IMeçhul lenizaltı Büyük Şef imiz 
bulunımadı 

Inıriliz Ana vabn Filosu 
taca'y• Geldi 

Kar-

Roma 4 (Radyo) - M ! Ç· 

huJ denizaltını arayan lngiliz 
filo~ u dün Kartaca limanına 
gelerek batan vapurdan kur· 
tulan dört tayfayı isticvap 

1 
etmişlerdir. 

Filonun, bütün taharriyal ına 
rağmen denizaltı gemisi bu· 
Iunmamı~hr. 

Sofya, 4 - Süveyş K ana· 
lında lngilizler tarafından 
tahkimat yapıldığı ve Kana· 
hn lüzumunda derhal k'pa
tılması için İcab eden ter ti· 

........... ... ............................. ... 

hafilinde büyük bir infial 
uyandırmıştır. logiliz mebus· 
farından bazıları bu korsan · 
lık hadiselerini kökünden 
yok etmek için hükfıınetten 

·- Sonu 4ünciidc 

bat alıumışhr. 
Lizbon 4 (Radyo) - ln

g ltereLİ J ana vatan filosunun 
40 diıtna v ut, t O kruvazö t, 
150 to rpito ve denizaltı ve 
tayyare gemisi Akdeniz fi · 
losuna indelicab yakın bu · 
luomak üzere Kartacıı açık· 
Jarına gelmişlerdir. 

- ~aı • 

Kral Ka ol 
Hariciye Nazırını 

kabul etti 

••no•• 
Eski Emirberi İ.le Görüştü 
lstanbul 4 (Hususi)-Ata· 

türk Bursada inşa olunan 
Merinos fabrikasını açarlar· 
ken, eski emirberi Ali ismin· 
de bir köylüye rastladılar. 

Büyük Şef, Aliyi görünce 
tanıdılar. 

--oo 

Çemberlavn 
İzahat Verdi 

f 

~ Londra 5 (Radyo) - ln
giltere BaşvekiJi ÇemberJayn 
dün Kral tarafından kabul 
edilmiş ve son hAdiseler hak· 
kında izahat vermiştir. 

Lit~"İnof Döndü 

B. LITVINOF 

Paris 5 (Radyo) - Mos· 
kovaya dönen Rus Hariciye 
Nazırı Litvinof hareketinde'il 
evvel kendisine müracaat 

Ve Aliye iltifat büyilrdu· 
lar. 

Ali cevaben: 
- Atam, sen Cumburrelıi 

oldun. Ben de Göllüce köyü• 
ne muhtar oldum. Senin sa· 
yende. Seni memnun ve neş• 
eH gördüğüm için yüz sene 
yaşasam, bu kadar se· 
viomezdim. Sen var ol Atam. 
Sana istediğin anda her Türk 
gibi canımı vermeğe hazırım, 
sen var ol. ,, 

Bu sözlerden ve bu kartı· 
laşmadan fevkalade mOtehas· 
sis olan Atatürk, Al(nin elini 
sıkarak otele döndüler. 

••••••••ımım•••••••• 

Çok mühim bir 
w.- ·ramim 

Ankara, 4 (Hususi) -Da· 
hiliye Vekaleti imir ve m•· 
murlar hakkında viliyetlere 
ve umumi müfettişliklere m8· 
him bir tamim göndermittir. 
Bu tamimde, amirliğin birin· 
vasfı madunun bütün kabi· 
liyetlerinden istifade etmek 
onu yetiştirmek, memleket 
için f aydah bir unsur haline 
getirmektir, denilmektedir. 

Tamime göre bundan ıon· 
ra memur 1 :ır amirlerin arzu· 
ları ile değiştirilemiyecek ite 
yaramadıkları anlaşılan me· 

~~~"!!!!!~t::ız~~ıaa:&m!'lll'!"!!'!l!!elmll'! .. l!m .... 1!!!11!Z~~~~~ 

18TER GÜL iSTER AGLA 
"'eden gazetecilere beyanatta 
lb°liiınJmıyacağını söylemiştir. 

muı lar mecburi tekaüde ıev• 
"edil~ceklerdir. 

Devrilen Bir Çam 
Altmışlık kocasından beş altı 

Yaş büyük olduğu halde gene 
otuzluk bir kadın gibi süslen· 
tneğe, yürümeğe, boyanmığa 
heves eden bir bayana kıymetli 
birşey satmak istiyen dükkan 
sabib"nin ağzından çıkan bir söz 
bem kendisinin itini bozmuş ve 
hem de karı kocayı sokak orta
sında bir kavgaya tutuştur· 
ınuştur. Adamın devirdiği çamı 
•nlatalım : 

Dükkan sahibi-Bunu ahrsa
bız, hem çok karlı bir iş göre
cek ve hem de bunun sayesinde 
Y~lnız elli yaşında bir bayan gi • 
hı görüneceksiniz. 

Bayan - Sizin ya gözünüz 
İyi görmiyor vcyahud siz çok 
terbiyesiz bir adamsınız : 

Daha üç gün evvel o otuz 

- ----- --.&J _........, 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Şehir pilanı yapılırken ••• 

Okurlarımızla bizimle yaptıkları temaslarda en çok dille· 
rinden düşürmedikleri işler ve meseleler lzmir şehrinin imar 
ve ihyası mevzuu etrafında toplandığmdan halkımızın ıehir 

Bükreş, 4 (Radyo) - Ro· meclisinin mü'Z&kerelerile fazla meşgul olduğuna hükmedebi· 
manya kralı Karol, bu gün liriz. Bu, hepimizi memnun edecek bir alaka ve uyanıkhkbr. 
Hariciye Nazırı M, Miçesko· Okuyucu arkadaşlardan biri bize bu hususta ıunlar& söy· 
yu kabul etmiş ve iki saat ledi : 
kadar görüşmüştür. - Ben ulu orta belediyenin yaptıklarını tenkit etmei• 

M. Miçesko Ceenvre mü- haves edenlerden değilim, nihayet lzmir belediyesinin yap· 
zakereleri hakkında krala mış olduğu ve yapmakta bulunduğu işleri görmiyecek kadar 
mufassal malumat vermiştir. ela gaflet içicde, yüzmiyorum. 

:11111111111111111111111111111111111111111111111111~ Yalnız bu beş yıllık pi lan içine bizlerin oturduğu yukarı 

~ Kurban ~ mahallelerin yolları birinci safa girmelidir. Bunu bir hod· 
- kamlık eseri olarek istemiyoruz, fakat bizim yollardan, ıo· 

~ Bavramı kaklardan akan pis sular ve ~amurlar şehrin yalnıı güzelli· 
- KurbE.:n bayramının ip. ~ ğine değil, halkın sıhhatine de suikast yapacak bir halde• 

~ tidası önümüzdeki Cuma· ~ dir. 
! gününe raslıyacağmı 98• ; Bunun için belediyemizin de, matbuatımızın da bassaı da•· 
~ yın ulusa bildiririm. § ranmasını istemek bir hakkımızdır sanırım. 
:z: 

beı yaıına henüz basmış bir kadına elli yaşında görllneceksiniı diyebilmek için insan her :s 
! HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



Sahife 2 ( Halkan Sesi ) ' S ŞUBAT 

ıs~;~:~;~; ~~m~!' Doktorun NasihatıeM[ ~por Anketimiz 'DüNY~~ER 
~ T.lfflU.,l k m Hastalara Ve 

00 UYOR ? 1 I i • . en 1 Hastalıklara Dair iV.ili küme maçlarında hangi OL . 
~ Tarihi Tefrika E Bazı Mülahazalar ·ak m camp· o 1 k? •l4ıl&lm& _ 

119 
Yazan: H. TürkekulfS Birçok defa doklorlar bu- . 1 ':f oa iV D 0 aC8 

Dünya çocuk doğurma 
rekoru k: rıldı 

•• "' ) - •EEEE9 I talara davet olundukları va· - 4 -

og eve doğ U Y ıJdırımı 1 asker- ~~- hastalığın başlanğıcından Al ·ncaklı Basri: «Ankara şampiyondur» diyor 

ı • •ı • • • ıtıbaren üçüncü veyabud dör-erı 1 erı mevzılerı icgal düncü ve belki daha fazla '>l hususunda lzmirin ı geride Izmir takımları idi. 

t 
• b ) 'l:' günler geçmiş bulunuyor. iki i Sa idi Alsancak takı· Buna sebeb takımlarda an· 

e m Ş U UDU yor)ardt Evlerde görülen vaziyet mııı güzide oyuncularından laşma yoktu. Fakat eğer bir· 

Çubukova o gün kıpkızıl· 1 ler, taşan ve coıan bu em· ıudur : Aile efradından birisi ba: Basriyi yazıhanesinde leşmiş vaziyette kalsaydık 
dı; yerde bacılar, kesı'lmı·c 

1 
hastalanınca muhakkak ev- göüm. Beni büyük bir ne- her türlü anlaşır ve bu yıl 

y y sa siz kahramanlar şimdiye 1 ı k b kollar, ayaklar, ölmu··.. bay- k d Tela derhal bir müshil verı·ı- za t e arşıhyan u genç gf"çen seneye nazaran çok 
v a ar gördüğü ve işittiği b Yanlar aörülüyordu. Beyazı'_ d mektedir. Müshil verı·ım~st·ne spcumuza: üstün ir netice almak ka· 

• or ulara benzemiyordu.Onlar "' din bir kısım askerı·nı·n de b. lüzum yar mı, yok mu ? Bu· · Milli küme maçlarında bildi. Fakat şayed bu maç-
ırer volkan gibi fışkırıyor- h 1 d ciğerleri kavruldugv u 1·çı'n bı' _ I nu düşhnmiyorlar. Arkasın. ati takım şampiyonluğu ar a iyi bir varlık gösterir-

ar, etraflarına kızıl ateşten l k? k tab yerlere uzanmıctı, 0-ıu·· 1 1 
dan derhal aspirin, nevrozı·n a • . Diye sordum. se bu da bir sürpriz sayı-

y av ar savuruyorlar, hcrşeyi ) 
gibi jerlerinden kımıldamı- eritiyorlardı. yutturuluyor. Ateş düşmeyin- lty Basri zihnindeki dü- ır. 
yoılardı. ce ve hastalık devam edince şüıeleri topladıktan sonra - Geçen seneye nazaran 

B b. b Nihayet Timurlenk daya- d kt A k h f bu seneki spor vaziyetinde 
u oya ın eş yüz yıl namadı, bu müdhiş savlet o zaman o ora müracaat .. n aranın mu a ız gü • 

önce de Romalılarla Mitri· karşısında daha bir iki !aat edivor. cüılen ümidim var, dedi, bir fark var mıdır? Bu hu-
mışJarın boğuşmasına cahid b d Bu yanlış usulün deg .. iıme- çüKi bu takım son zaman- sustaki fikirleriniz? 

y sa re erse kül olacag .. ını an- B olmuş 1 u. si lazımdır. Kaç defa karnı lara fazlasile kuvvetli bir asri müteessir olaı ak ce· 

Timurun askeri dokuz yüz Jadı, kıskanç bir çeviklikle ağrıyan ve apandisit şüphesi karoya sabibdir. ikinci ka- vab verdi: 
t · b. ileriye abldı, bütün kuvayı olan hastalara doktor gelme- natım da lstanbulun Fener- - Çok fark vardır rakat 

ye mış ıne varıyordu. O külliyenin bir anda harekete d r zamana göre bu knvvet rok en, evden müshil verildiğini baçe veva Beşiktaşındadır. bu farkı yükseklik zannet· 
T g-elmesini emretti. d k K muazzamdı. Beyazide gelen fÖr ü · aç defa kalbi zayif Bu takımlar da şampiyon meyin .. Bilakis düşüklük. 

yardımcı kuvvetlerden başka Derya gibi dalgalar halin· ve hasta veyahut böbrekleri na•zedlerindendir.Fakat hep - Bunun sebebi? 
bütün Anadoludan toplanan de köpüren, kaynayan, coşan hasta olanlara piramidon, ümdim Ankaradadır. - Çalışmamak, başka ne 
askerin yekfiou bu kuvv~tin Timur orduları trampete ses- kinin veyahud diğer ilaçların - lzmirden iyi bir netice olabilir ki?. Yeni gelen an· 
ancak dörtte biri kadardı. leri ve sürün naraları arasın- hekim gelmeden birkaç defa bellenemez mi? trenörden çok istifade g·öre· 
Bu milyonluk kütlenin bir· da yerinden oynadı, müdhiş verildiğine şahid olduk. Bir lasri hafif güldü ceğimiz kanaatındayım. Eğer 
likte harekete geçmesi çok bir demir silindir gibi top· çok defa kendi kendine baş - lzmir takımları kendi· tahminim doğru çıkarsa ça· 
heybetli ve dehşetli idi. rağı yuğurarak ileriye atıldı. ağrısı için gripin alan ve Iernded yüksek takımlara lıştığı halde ınuvaffak olmı· 

Beyazid beş oğluna beş Bütün oya derin iniltilerle, baş ağrısı geçmediği için kaşı iyi bir netice almak yan lzmir fudbolcüleri bun· 
fırka v~rmişti. O .zamanın hayhuylarla doldu. üstüne lüblerden alarak kalb içiı uğraşıyorlar. Ve bazen dan sonra memleketin yü-
en cesur, en ziyade talim Osmanh safları arasında .zafı ve derin sukutu kalb de alıyorlar. Geçen seneki xünü ağartacaktır. 
görmüş, bir çok savaşlardn da şiddetli davullar çalın- arazı göstermeğe başlayınca mili küme maçlarında en MUSTAFA ÖZSÜER 
bulunmuş, . kahramanlıklar mağa ve allah allah avaze- ailenin telaş içinde doktora E!!::i-----------
göstermiı generalleri de ıeh- ıeri kulakları yulmağa baş- ko~~r~d:u a~z~~:!1ee~~s~!~ikg-'i- fagdall Bilgiler : ı 780,000 liraya 
.zadelerin yanında idi. ladı. Ti Ah işte bu anda uçan, miz şudur ki, doktor çağıral· ımur da en büyük oğlu m•k mecburiyeti madem ki Kolav bı·r usul 
M" h .. k 1 ezilen kafalar, kollar, bacak-ıranşa ı seg o a, prens er geç vaki oluyor. Hir ol· 
Ş h R h 1 k ı lar hep Türklü, Türk Türkü ~ a U u 50 o a, torunu maıı:3a bu bA~lcadg•il"' .. r •• 
ve pek sevdiği Mirza Meh- kırıyor, kardeş kardeşi ezi· hastaların daha çok lehlerine 
med sultanı merkez taburla· yor, binlerce, yüz binlerce uygun olan bir haldir. ltimad 

·· · babayiğit iki adamın inadına rının uzerıne memur etmişti. ettiğiniz aile doktorlarınııı 
M. M h d S doaranıyordu. ır2a e me ultaoın sa- 6 her zaman hastalıkların ipti· 
ğında, solunda k11k büyük ( Arkası var) dasında hastanızla alakadar 
generalin kumanda ettiği •• ediniz. Daima istif . ı deli çıkar 
kırk iki alay suvari ve biraz Çan-kav-şekİn sınız ve sevinirsiniz. 
da piyade vardı. .. ......................... . 

. K!içük torununun önünde bir adresi i o o K T o R i 
gayet büyük kırmızı tuğlu Çin milli hislerinin uyan- ı S ı• h ı 
•e aıtınıa kaplanmış kıyıları dırm•ş ve Çin müdafaasını ı a ı Sonad ı 
incilerle işlenmiş iki müzey- yapmakta elan mareşal Çan : Cild, Saç ve ıührevi has- ı 
yen bayrak dalgalanıyordu. Kay·Şek sık. sık adres de- : talıklar mütehassısı ı 

Timur, kırk iki alaydan ğiştiren bir adam Çin-Japon : ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
teşekkül eden müdhiş kuv- harbinin son icabatından ol- ı Her gün öğleden sonra ı 
velin başında olarak geride mak üzere Çan - Kay - Şek .............. •• .......... . 

duruyor ve ihtiyat kuvvetle· şimdi ekseriyetle bir tayya· Bu Yazıyı ff 
rini teckı'I edı·yordu. Bu kuv- er-" rede bulunmaktadır. Ve bu 
vetlerin önünde de otuz iki sebeple mareşaha son adresi kes Okusun 

---••:.. ... ---
[{ay ua.t.uıcıJ~\n na~nl 

çamaşır yıkanır? 
Kaynatmadan yıkanılan ça

maşırın kar gibi beyaz olması 
için bir parça terebentinle 

amonyak kullanmak lşzımdır. 
Bir gaz tenekesi gayet sı· 

cak su içerisine küçük par
çalara kesilmiş 750 gram sa· 

bun atarak eritmeli, sonra 
bu su içerisine bir tatlı ka-

ıığı terebentin ruhu ile üç 
kaşık amonyak ilive etmeli 
iyice karışhrmalı. 
Yıkanacak camaıırı tekneye 

koyarak Uzerine bu suyu 
dökmeli, teknenin üstünü bir 
çarşafta örtmeli, yirmi dört 
saat bırakmalı. 

cenaze 
• • 

merasımı 
Devlet ve millete hizmet 

eden büyük adamlara yakıl
makta olan cenaze merasi
mi, hazan çok büyük zükün 
tutar. Geçen asrın bu kabil 
merasiminden en masraflısı 
Almanya imparatoru birinci 
Giyoma yapılanı olmustur. 

Bu merasim, Almanyaya 
(700,000) liraya mal olmuş
tur. Birinci Giyomdan sonra 
geçen asrın en masraflı ce
naze merasi'Dİ, meşhur Vel
lingtou'a yapılmış ve (50,000) 
lira sarfını İcab etmiştir. 

•••• ... •mmn••tt•••• 

Çekoslovakya 
Buğday Ve Çavdar 

Alacak 

Nigaraguab bir kad•n, her 1 
seferinde llçüz doğurarak 
dünya doğurma rekorunu 
kırmıştır. 

Bu kadın, 1930 senesinde 
3 çocuk, 1933de 3 çocuk, 
1936 da 3 çocuk, 25 kinunu• 
sani 1938 de de 3 çocuk do· 
ğurarak 12 çocuğa malik 
olmuştur. 

Çocukların hepsi ve' anne
leri de turp gibidirler. 

*** 
Bulgaristanda kabul 

edilen veni bir kanun 
"' 

Bulgar hükümeti bir ka
rarname ile ebeveyn ve karı 
kocanın vazifelerine dair şim
diye kadar cari bulunan ka· 
nunda bazı tadilat yapmıştır. 

Bu tadilata göre yalnız ko
calar ailenin masrafla ıoı te· 
mia etmek mecburiyetinde 
olmayıp eğer kazançları ev 
masraflarına kifayet eimez
se, karıda çalışarak kocasına 
yardım edip maişetlerini yo· 
luna koymak vazifesile mü
kellef tutulmaktadır. 

Kan koca arasında vaki 
olacak boşanmalarda da bu 
hale sebebiyet veren taraf 
diğerine nafaka verecekrir. 
Yalnız kocalar boşadıkları 

karılarına nafaka vermekle 
mükellef olmayıp eğer bo· 
şanmağa sebebiyet veren ka
rı olursa oda kocasına nafa
ka verecektir. 

Japon ba)'ram~ 
Japonlar yılbaşına " O Mi

soka" derler, esas itibariyle 
geçen bir yılın hesaplarının 
temizlenmesi bayramı de
mektir . 
Bir yıh geçirerek huapları
nı da iyi, kötü temiılemek 
Japonların küme, küme eğ· 
lenceler yapmasını mucip ol· 
maktadır. Ve yılb&şı mabudu 
da mevcuttur, bu eğlentiler
de bu mabuttan yeni sene 
için müzaheret ve yardım is· 
tenir. 

Nakli mekan 
tane genç ve dinç muharib şu olmak gerektir "Mareşal Sabah kahvaltısını temiz 
fil vardı. Çan-Kay·Şek.. Göklerde!,, 

O
.. ve fenni şekilde yapılmakta 

Ertesi gün çamaşırı bu su
dan çıkarırken kirli olan yer-

Çekoslovakya muhtelif Öyle bir nakil ki, üzerinde 
mıntakalarında hububat re- bunun bir eşini daha bulmak 

ğleyc doğru Yıldırımın J d kk 
k 

o an Ü anımızda yegine 
as erleri ileri mevzilere gir- n k ld 
diler. çok fedakarane bir vay a ne o u nam aımıı kıymaı. peynirli 
surette harbeden ve önlerine yumurtalı temiz tereyağlı 

Eski Süleyman, bugünkü böreklerimizi yemek isti) en 
gelen kıtaları kar gı·bı· erı· • ı·z ı·r lok ta Ç 1 k 1 m an cısı ay a o- müşterilerimizin lzmirde es-
ten bu Osmanlı kahraman· kantasını geceleri de açarak ki mahkeme önünde 127 
ları köpürmüş birer dev gibi her nevi meşrubatı mezesile 
aaldrrıyorlardı. verilmek üzere koymuştur. 

Timurlenk yüksek bir yer- Kurumun Tarış şarabı da 
de harbı ve unıumi kuvveti yemek arasında mcvcuddur. 
idare ediyordu, gelen yiğit- ÇAYLAK 

•**" tft:l:;:ıit~l'tlt,1C,:it*: *:le* 

lerini çitilemeli, sonra her 
zamanki gibi çamaşırı yıka· 
malı. 

Bu suretle yıkanan çamaçır 
hiç bozulmaz ve çabuk eski
mez. Lekeler kolayca çıkhğı 
için çamaşır fazla çitilenmez, 

Amonyakla terebentin ruhu 
renkli çamaşırların renkleri· 
nin solmasına mini olduğu 

için bu tertiple renkli çama· 

koltesi bereketsiz çıktığından mümkün değildir. 
dolayı bu yıl takriben 5.000 Boynes - Ayreste 60 metre 
7000 vagon buğday ithal yükseklikte bir bina vardır. 
etmek mecburiyeti hasıl ola· Bu binanın şehir planı muci-
caktır. Çavdar ithalatı ihti· bince yıkılması lazımdır. Bina 
yacı ise 10.000 • 15,000 va· sahipları buna meydan ver-
gon olarak gosterilmektedir: memek üzere binanın 140 
Buna mukabil yulaf, arpa ve metre daha geriye olduğu 
mısır · stoklaıına mahreç bul- gibı çekilmeıi işini munaka-
mak güçlüklere maruz kala- şaya koymuşlardır. 
caktır. Bilhassa arpa ibra· Bu işi üzerine alan mühen• 
catıoın Polonya rekabeti disler binayı hiç bir tarafı 

i El a 
* * Tel. 

numarala dükkanımııada teş· 
rif buyurmalarını dileriz. Bay
ram münasebetile :zarif tep· 
silerinizi misafirlerinize !Üs· 

liyecek kuru teJ kadayifı· 

mızla bal mantarı yası ka
dayıfJarımızı mutlaka dük
kanımızdan tedarik tedarik 
etmeniz menfaatiniz iktiza
sındandır. 

Amonyakın kokusu hemen karşısında müsbet netice buzulmadan 140 metre geri 
v 'b. b vermiyeceği anlaşılmaktadır. almışlardır. 

şır da yıkanabilir. 

,. 2573 
4C Jdareıinde Milli Kütüphane sıneması 

tC 4( l!SUGÜN İki muazzam film birden 

~ 1 - KISKANÇLIK 
iı< FRANRIZCA SÖZLÜ 
tC ROBERT TA YLOR ve BARBARA STANWIEK 
~ Tarafından Temsil Edilmiştir. 

~ 2-RAMONA ~ 
t( Baş rollerde :ORETTA YUNG ve DON HMEC )t 
~ AYRICA' Foks Dünya Havadisleri ~ 1 
tC Seanslar: 3-7 Ramona 5-9 Kıskançhk )t 
-~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~-

uçtugu gt ı tere entinin ko- EBB~E~E~~~tiUM~EE~EERt!J 
kuCJuda çalkanıp asılınca ,... TAYYAR c TELEFON r.:.-. 

Börekçi SAMİ TÖRTÖŞ kaybolur. ~ c. sineması 3151 ~ 
ml!l-m:mı:zı_!l!im_:!m-=:imıa:mla~::m.um-ı•--:maa_. U BUGO N Sinema dünyasının en büyük harikası m 

ASRİ SİNEMADA :;~~4~ 1 GÖR ... IŞIT ... SÖYLEME m 
a 300,000 Fransız frangına mal olan ve henüz bir esiuem 

2 Şubat 938 Çarşambadan itibaren iki film birden 

1-TAYFON 
Corc Bongraft 

2 - Adalar Şarkısı 
Dünya Tenörü Foverens Tebet ve jupevalez 

Ay.nca: Paramun jurnal ve Miki -
il ov en 

m daha tesadüf edilmiyen rakibsiz film ~ 
~ Büyük Fransız komiği FERNANDEL Tarafından ~ 
E ibda olunmuştur : E 
M ilaveten: Paramont jurnal t;1 
E S el Seanslar: Hergün 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi z 
E ve Pazar günleri 1,15 başlar ~ 
E FıATLAR: 30 - 40 - 50 s 
E• Ea~ssmamamsaEEBEEESBES 



1 rihten 
Bir 

Yaprak 

( Halkın Sell ) ... 
.,..._, __ . -

5 ŞUBAT 

as 
Şe i · 

n Basri Şenbiçer 

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 fabrikasına koşunuz. 
Soi ::lski ve Alber Baroh kumaşların-

ransız tarihinin hay tler uyand a ,ha ·ka arvar t • 
nsıması 

dao iki provalı kumaş "" dikiş 22 
lira Asım Riıa biraderlerinin Halka
pınar çulaki bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki pıovah 15 lira İskoç yün 
iş 21 lira iki provalı Sayın müşteri-

Peygamber olduiunu iddia 
ttıniyerek, peygamberlik rolü 
~nar görünmiyerek kendinin 
k llabla münasebeti olduğuna 

0ca bir milleti inandıran ve 
() . 
ınına güvenerek orduların 

~•Pamadığı ieleri başaran 
•dındır. 
Dokuzuncu asrın Pransası 

~ kadıaın ilahi bir kudret 
•şıdığına inandı, yabancı 
kYaldarıo çiğnediği yurdu 
h Urtarmak için büyük bir 
eyecan ve büyt.k bir imanla 
~n Darkın ellerine yapıştı. 
k ene o asrın lngilteresi bu 
kadının şahsında şeytani bir 
I Udret gördü, birçok z rar
ara uğradı ve sonunda onu 
r~kmakla öc almaktan çe-
•ııınedi. 
Demek ki Jan Dark Fran

•ı2Jar için kurtuluş yolu gös
!tren bir güneş. lngilizler 
~.hı de felaket müjdeliyen 
.. ır gece idi. Biri onun ışı
!1tıdan ümid ve hayat aldı, 
)~iirü onun yarattığı karan· 
tıdara yuvarlandı. 
. Jan Dork Lorraine köyle· 
~n~en birinde, Domenyde 

Ogdu, henüz küçükken y&· 
§•dlarına benzememekle ko • 
tıu komşunun dikkatini üs· 
liine çelmişti. Sessizdi, oyun
dan hoşlanmazdı, tertemiz 
geıerdi, ve dalğın görünür· 
dü. Biraz büyüyüb serpilince 
de bu sessizliği, kendi ken
dini dinler görünmesi devam 
tlti. Vaktini ya kilisede dua 
ttnıekle, yahud babasının 
koyunlarını gütmekle geçirir
di. Onun, sürünün yanıoda 
\'e bir ağac dibinde düşün
C::eli göreuler, durğun yüzün
deki sevimliliğe imrenirlerdi 
•e kendisini saygı ile selam
layıb geçerlerdi. 
Jan Darkm çobanlık etti

~~ günlerde Fransa çok ağır 
. ır buhran ve çok acıklı bir 
~tiha~ geçiriyordu. lngiltere 
l\.rah Üçüncü Edvard1n Fran· 
sa tahtına varislik iddia ile 
•çını~ olduğu harb, doksan 
Yıldanberi sürüp gidiyordu. 
'tarihte "Yüzyıl muharebesi,, 
diye anılan bu sürekli ıavaş 
F raoıanın altını üstüne ge· 
lirnıi~ti.- Daha- ilk yıllarda 

Je ne 
donanmaları elden çtkmışb, 
lngiJiz ordulorrı Fransa top· 
raldarında cirid oynatıyor
lardı. Paris bile onların elin
de idi. 

Fakat durumun asıl fena 
tarafı, Fransızların gönül ve 
fikir birliğini de kaybetmiş 
olmalarındaydı. Burgonlar 
ve Armanyaklar adını taşı

yan iki parti birbirile boğu
şup fngilizlcrin ( k neğine 
yağ sürüyorlardı. Burgonlar, 
Fransa tahtının logiliz kra· 
hna verilmesini, berikiler de 
kendi krallarının yaşamasını 
istiyorlardı. Bir aralık dt li 
bir kralın idareyi eline alma
sı da bu acıklı durumu büs · 
bütün kötületmişti, yurdıc· 
ver Fransızları ümidsizliğe 
düşürmüştü. 

j n Dark işte böyle bir 
devirde yaşıyordu, evinde 
duyup işittiği sözler hep 
yurdun elden çıkbğını anla
tan gamlı hikayelerdi. Sa· 
ğında solunda iÖrdükleri 
hep ağhy n gözlerdi. Her
kes Frarısanm battığına ina
nıyordu ve her yürekte bir 
yangın yaşıyordu. 

işittiği sözle r ve gördüğü 
elemli yüzler Jan D.ukııı ru
hunda bir ızhrab volkanı 
yarattı. Artık o vatandan 
başka bir şey düşünıniyordu 
ve onda dokuz kısmı düş· 
müş olan talihsiz yurd için 
gece gündüz AJlnbtan yar· 
dım diliyordu. 

Bütün ben liğ in i srran bu 
dlişünce yavaş yavaş gene 
kızda hallocioationla r, illusi
onlar ynpmağa başlad ı . Dal
gın düşünürk c: n göı.üne me
lekler görünuyordu. KulağınQ 
bir takım sesler çarpıyordu. 
Bazan bayılyordu, tuhaf tuhaf 
sayılıyordu. Bazan ayık ve 
yalnız old ğu halde karşı sında 
adamlar varmış gibi yüksek 
sesle konuşuyordu. 

Görüş ve sezişlerinde yüz 
~österen bu sapıklık, baba· 
sını tlişa düşürdü. Fakat 
Jan Dnrk, hasta olmadığına 
ve Meryemle görüştüğüne 
inaniyordu. 

Hatta İsaoın anası tara· 
fından kendisine "Fı ansayı 

D' re 
şehri kurtarmak, öbürü de 
Kral Yedinci Şarlo Reim~te 

lerimin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRESE DİKKAT: lzmir satış ~ubesi AJipaıa caddesi sar 

raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. 

· miıli an' an eye göre- tac giy ~===== c::c ======c=-"""'"'=========::caı-.,...,., ..... _.._,. 
dirmek! .. Orleanı kurtardık-

kurtarmak,, vazifesinin veril
diğine inan b~sliyo ı du. Ba
bası, temiz huylu kızının 

delireceğinden korktuğu için 
'tendisini evlendi rmek istedi. 
Jan Dark lbu düşünceyi an
lar anlamaz evden kaçlı, 

amcasının yanma g' tti ve 
omuzuna yükletilen ilahi 
vazifeyi yapmak için onun 
yardımını diledi. 

r tan sonra öbür işi başarma· 

ğa girişti ve düşman elinde 
buluoan mmtakalard.m Krah 
geçirerek o tarihi şehre gö-

inanç Şekerleme 
Maeazası 

ustaf a Bevdeş 

Ond i yalan söyliyen bir 
adam hali yoktu, d liye ise 
biç benzemiyordu. Buudan 
ötürü amcası kendine uymak 
ıstırarında kaldı ve genç ço 
banı elinden tutup F ı ansa 
Kıralı yedinci Şa r lin yanına 
götürdü Kırat ve adamları, 
Jan Darlun .söyledikleri~i 
deli saçması saydılar, kah
k balarla güldüler. Fakat 
kız, Kıralm bayatından en 
gizli tutulan birkaç evreyi 
(safhayı) açığa vurunca iş 
değişti, ona inan gösterildi 
ve bir fırka askere kuman-
dan tayin olunarak lngilizler 
tarafından muhasara edil
mekte olan Orleanın kurta
rılmasına memur edildi. Da· 
ha önce Kralın emrile top· 
lanan bir kapaz meclisi genç 
çoban kızı uzun uzun sorgu· 
ya çekmiş ve onun ilahi il
hamlar ile hareket ettiğine 
kanant getirmişti. 

jan Dark, şavnlyeler gibi 
zırhlar giyerek, silahlar ku 
şanarak bir fırka askerin 
başında Orleana gitti. Bir 
elinde heç, bir elinde bay· 
rak taşıyordu. Kumanda et-
tiği asker, onun genç yüzün· 
de parlıyan büyük inan ışı · 

ğmdau ve bütün varlığında 
beliren ruh kudretinden de· 
rin bir heyecnn alıyordu. 

İşte bu heyecan, doksan yıl· 
da '.lberi zaferdoa zafere ko · 
şan İngilizlere ilk bozğunluk 
acısını tattırdı, Orlean kur
tarıldı. Fransa, halas yolu
nun ilk basamağınn ayak 
atmıştı. 

Jan Dark, kendisine iki 
büyük vazife verildiğini söy· 
lüyordu: Bi:-i, Fransanın bat
masını tame.mhyacak gibi 
görünen, Orlean harblerioi 
Fransızlar lehine bitirib o 

türdü, tac giyme törenini 
yaptırdı, 

Artık ilahi vazifesinin bit
tiğini söyJiyor Ju, f 1tkat kral 
yakasını bırakmı)'ordu, onu 
1f .ne ordunun başında bulnn· 
durmak i ,)tiyordu. Jan Dark 
yeni Öir iş göremiyeceğini 

Bon bon, Fundan ve meyveli şeker 
fabıikası Ege bölgesi satış merkezi 

Nefis lükı pisküvüleri, çikolat ve 
lokum! Adres : lzmir şekerciler çarıısı 
No. 46 

söyl ';! mekle beraber bu ısrar ~ ~ - ~ iri s·······• .. o•• .. •• .. ····11 
üzeıine Parisi kurtarmrğ J ~ KORDON, YÜKSEL oe 

1 ı HükumeteKarıııında ı 
gitti, muvaffak olmadı. Kom- KABADAYJ : TERZİ : 
l>iyenin yardımına gönderil- ~ işte bütün lzmirio kapıştığı 1 ı d Z k•: 
di, orı:ıcla bir gün kalede :ı nefis Rakılar bunlardır !Mehme e ı: 
dışarı çıkıp kaleyi muhasara s;::a;:e.;3 ........................... : 

eden Burgonlarla çarpıştı, 

geri dönerken şehir halkı 
tarafından kapılcır kapatıldı, 
yiğit kız Burgonların eline 
düşürüldü. 

Fransaoın içinde yaşayıb 

düşmana yardakçılık eden 
Burgonlar Jan Darkı para 
ile lngilizlere sattılar ve on· 
lar da, kendilerini ağır in
zimaml~ra uğratan yiğid ço· 
banı sihirbazlıkla, şeytundan 
ilham almakla itham ederek 
diri diri yaktılar. Bu hükmü 
meren mahkeme başkanı 
"Allah lngilizleri ken-
dine düşman mı sayıyor 

ki sen onların aleyhine 
memur etti ,1 diye sorunca 
Jan Dark şu cevabı vermişti: 
"Allahın hangi milleti sevip 
hangi milletten nefret etti
ğini bilmek benim haddim 
değildir. Fakat lngilizlerin 
Fransadan koğulac klarına 

eminim .. ,, 
Bu iman boşa çıkmadı ve 

ve lngilizlerin Jan Darkı 
içinde yaktıkları atq, bütün 
Frarsızla rın kanına alev ver· 
di, pa rti kavgaları kapandı, 

bir dilek birliği yüz göster
di ve yüz yıldanberi Framıa· 
sada yerleşen lngiliz orduları 
süpürülüp Manş denizine 
atıldı. 
Yüzyı l anubarebclerini Fran· 

sanın kurtulmasile bitiren en 
büyük amil, on dokuz yaşın· 
da diri diri yakılan Jan 
Darktır, denilebilir. 

Gi'ıleryüz Baharat deposu 
Müşterisini hile ile aldatmak 

değil, güleryliz ve tatlı dile ik· 
na eder. 

Güleryüz Baharat deposu 
Daima temiz mal satar met· 

ru ve az kira kanaat eder • 

Güleryüz Baharat deposu 
Müşterisinin cebinden çıkarıb 

verdiği parada artık iöıü kıl· 
mamesına, onun tam mukabilin· 
de mal almasına azami dikkat 
eder. 

Giileryüz Baharat deposu 
Müşterisini ayakt bekletmez, hürmet ve aayğı r8aterir, 

her sorğusuna cevab vermekten çekinmez. 
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ı, 0;:°CÔ;~f ;b•Ali 
KAMÇIOüLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 
elektrik tedavisi J 

İzmir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Tel fon : 3479 
&e:aE: ~ ~ m&!!-

amam Dr. FAHRİ l~IK >tBEH! 
~ lzmir Memleket2 Hastanesi Rontken Mütehassısı LI 
m RONTKEN VE m 
~ Ele t• i t davile i yapılır 1 
a ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 i1 
~ . 
~am ~aEm~ı~~e~~~~~mmaam 

.... 
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öksürüğün 
Mezlcnin, Bronşitin biricik ilacı 

9 Evlül Bahar ·t Deposu 
Baharatın döğlllmüş ve:döğül

llıeıniş tam çeşitleri, YALUVA
llııı taze mahıul lhlamur, ıS
J)ARTA.'oın meşhur Salebi 
~arif kutular·A t• marka ku
da, garantili r 1 maş ve 
~aranğoz boyaları, her cins asit 
arpit, gomlak ve diğer maran-

itı çeşitleri, dünyaca tanınmış 

asan ecza depo 
•unun her cics kolonya, losyon
ları ve çok tengin tuvalet eşya· 
81 ile gazoz ·özlerif ve özlü unları 
•dyolin, Kozmin, Datnos ve Kohinor diş macunl arı, devlet 
kinini, beyaz yünlü ve ipekli kumaşları yıkamak ve temizle
llıek için FEVA markala Alman sabun tozu ve emsali. 

Dikkat: Müşterilerinin zararına olan pazarlik usulü kaldı-
tıl0111tır. Her sorğuya derhal cevab verilir. Telefon 3882 

~ .. ~~ .. ~~ıı,::ıt:ll!:,..~e~~·ai~~a~~EE ai':l:t~ ..... ...-...-:: 1 Elhise ve Manto 
1!1 Meraklılarına MOJda 
[~Zabitan, Baylar ve Bayanlar 
r~~En müşkülpesent müşterileri memnun 

t!}eden bu firn1ayı unutmayınız 
[•~ Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahim [•} 
[td Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeşidler. Terzi- [•l 
t•d hanemizde bay ve bayanlar için son modo zarif ve şık ,~ .. 3 manto, rob, tayyor, etek, bü'uz ve tovakar Zabitan ve 
[+] sivil elbise ve kaputları imal edilir. +~ 
[t.ç Muamelem peşin ve taksitledir. !4 
[+ Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafidir. "t} 

• DİKKAT : Yeni Mağaza Odunpazarı No. ı 2f!j 
! TELEFON: 327G [+l 
~ m 
&E~~S&.~ se: 

Her eczanede bulunur. Hem ucuz hem çok tesirlidir. 

M. Deuo S. Ferid Eczacıbaşı 
Sifa ~Eczanesidir 



Sahife 4 

Cumhuriyet 
Bayramı 

Cumhuriyetimiz bu sene 
• onbeşinci yıla girecektir. Bu
l nun için merkezde büyük 

hazırlıklara şimdiden başlan
mıştır. Ve 29 Teşrin 938 
bayramı şimdiye kadar gö
rülmemiş bir şekilde kutlu
lanacak ve üç gün devam 
edecektir. 

Kızılav ha o u 
Bu akşam hükumet konağı 

salonlarında Kızılay Kurumu
nun senelik büyük balosu 
verilecektir. Hükümet kona· 
ğı salonlarında mükemmel 
bir dekor hazırlanmıştır. 

Adliye 
Tayinleri 
Birinci hukuk hakimliğine 

Gerzeden Hayri Bergama
dan Abdürrahman ceza ha
kimliğine, Afyon sulh ha
imliğine Tevfik, Kemalpaşa 
müddeiumumi muavinliğine 

Namık, Manisa hukuk hakim
liğine, Savurdan Halil, Ber
gamadan Ruşen Hakkı ha
kim muavinliğine tayin cdil
mişlcrd r. - ........ _ 
Sevdikövde 
Kabakulak 
Seydiköy ilk mektebinde 

Talebe arasında Kabakulak 
hastalığı çıktığı Sıhhat mü
dürlüğüne haber verilmiş ve 
derhal Seydiköye doktor gön 
derilerek lazım gelen sıhhi 
tertibat alanmıştır. 

N. Özbek 
A nkarada kursta bulunan 

kıymetli bükümet tabibimiz 
bay Nazmi Özbek şehrimize 
avdet etmiştir. 

Bir Kamvon 
Faciası 

Demirciden salihliye gel
melde olan ve şoför Hüse
yinin idB1esindeki kamyon 
Çatalkaya mevkiindeki viraj
da dereye yuvarlanarak par
çalanmışhr. Kamyon içinde 
bulunan Sabri ölmüş şoför 
ve şoför muavini ağır surette 
yaranlanmıştır. 

Oteıc·ıerin 
Müracaatı 
Şehrimiz otelcilerinden ba

zıları defterdarlığı baş vura
rak lstanbul, Ankara ve s . ir 
yerlerde yapıldığı gibi bura
da da yolcu)arın yalnız otele 
geJişlerini bildiren beyanna
melere pul koyma]arına mü
saade olunwasını rica etmiş· 
lerdir. Defterdarlık önemle 
bu işin tetkikini icab eden
lere emir vermiştir. 

Operet 
Dün akşam Asri sinemada 

temsil edilen Arşınmalalan 
opereti herkesi hayrette bı
rakmıştır. San'arkarlar çok 
muvaffak olmuşlardır. 

Ankara tiyatrosu bu akşam 
Harun Reşidi temsil edecek
tir. 

( Halkın Seıl ) 

Almanya dahili siyaseti 
Paris 5 (Radyo) - Berlinden son gelen malümata göre Alman hükumeti general Blom

bergin istifa ettiği teyit edilmektedir. Hatta bu hususta hükumet bu2ün bir tebliğ neşre
decektir. 

istifa eden harbiye nazirinin yerine Naziler geçecek zatın muhakkak yüzde yüz Nazi 
olmasını istemektedirler. 

Askeri mahafil ise bu makama ya Goernig veya Von Rayşinaut'un geçirilmesinde israr 
etmektedir. 

Bu hadise askeri rüe~a ile Alman rejimi arasında büyük bir tezat teşkil etmektedir. 

Yahudi Mektebleri Hükômete . Devredildi 
lstanbul 4 (Hususi)- Yahudi cemaati, bugün Kültür Direktörlüğüne müracaat ederek 

yahudi mekteblerini hükumete devretmişlerdir. Bu devredilen binalar ilkmekteblere tahsis 
edilecektir. Yahudi talebeler Türk ilkmekteblerine dağıtılmışlar ve badema yahudi mek· 
tebleri olmıyacakhr. 

ltalya Vazgeçti 
Paris (Radyo) - Dün ltalyanın general Frankoya son bir lfıtüf olmak üzere 50,000 kişi

lik bir kuvvet göndereceği öğrenilmişti. 
Romadan son alınan malumata göre ltalyan hükümeti bu teşebbüsten vazıeçmiştir. Bu· 

na sebeb de hükf1metcilerin galebe çalması takdirinde ötedenberi iddia edildiği gibi ko-
' münist bir ispanya değil, demokrat bir ispanya kurulacağı hakkında hökümet reisi tarafın-

dan verilen teminattan ileri ge .miştir. 

Habeş seferi ita .. vaya 30 milvar lirete mal oldu 
Roma (Radyo) - il Popo·o d'ltalia gazetesinde parlemento azasından Sinyor Gerena 

tarafından yazılan bir yazıy .ı ğö 1e Habeş seferi ltalyan hükômetine tam 30 milyar lirete 
mal olduğu yazılmakta ve i ıaveten senelık ltalyan büdcesinin 20 milyar liret olmasına gö
re ltalyan hükumetinin bu husustaki fedakarlığından sitayişle bahsetmektedir. 

Bu makaleyi tefsir eden Fransız gazet~leri "işte ltalyanın mali vaziyeti anlaşılmıştır.,, 

demekte ve ltalyanın mali sıkınhsınm gittikçe arttığını yazmaktadarlar. 

ltalya cevab verecek mi? 
Paris 4 (Radyo) - Fransa ve lngiltere hükumeti nezdinde müştereken son yapılan te· 

şebbüse henüz cevab alınamamıştır. 

Fransız gazeteleri bu vaziyeti asabiyetle mütalea etmekten ve ltalyadan cevab verib ver· 
miyeceğini ve şayed cevab verirse hadiseleri aydıolatmağa kifi gelib gelmiyeceğini şiddetli 
bir lisanla sormaktadırlar. 

Bir havırlı 
yurddaş 

İstanbul, 4 (Hususi) -Bu
gün memleket hastanesini zi
yaret eden ve isminin duyul
masını istemiyen bir zat, on 
bin lira teberrü ederek has
taneden ayrılmıştır. 

Aydın, Manisa 
Muhtelitleri 

Geliyor 
Yarın Alsancak spor ala

nında lzmirin genç muhtelitile 
Manisa muhteliti arasında emi
kal bir musabaka yapılacak
tır. Bu musabakadan sonra 
lımir mubteliti aydının kuv
vetli nıuhteHtile karşılaşacak
tır. Her iki bölge ıporcuları 
bu akşam lzmire gelecek
lerdir. 

Maçlara saat 13 de baş· 
fanacaktır. 

Diğer taraftan Alsansnk 
takımı mi!Ji küme maçlurma 
hazırlanmak üzere halk sa
hasında kendi B. takımile 
bir musabaka yapacakhr. 

Kantonda ürfi 
idare 

Şanghay 5 (Radyo)- Çin 
milli hükumeti Kantonda 
ürfi idare ilan etmiştir. 

Her ikisini 
öldürdü 

Gemlik 4 ( Husus\ ) 
GemJikte oturan Ayvaz adm
da bir çiftçi karası Ayşeyi 

Ayet adında bir adamla fe· 
na vaziyette yakalamış ve 
her ikisini öldürmüştür. 

••••••••Ut1Ult4'••••••• 

Onbeş kuruşa 

oldu 
Elektrik kilovat komisyo

nu dün toplanmış ve elektrik 

tarifesini 15 kuruştan teshil 
etmiştir. 

Fuarda sinema 
Bu sene fuarda bir açık 

hava sineması açılacaktır. 
Bir firmanın müdü. ü, Izmire 
gelmiş ve sinema makinesini 
de beraberinde getirmiştir. 

Başvekilimiz 
Ziyaretleri kabul etti 
İstanbul, 4 ZHususi) -Baş

vekilimiz B. Celil Bayar bu
gün Perapalasta bazı ziya-
retleri kabul etmiştir. 

Şark Misakına 
Girecek 

Kahire 4 (Radyo) - Tür
kiye Cumheriyeti, Şark mi· 
sakına iştirak etmesini Mısır 
hükumetine teklif eylemiştir. 

Şoförler grev 
yaptı 

fstanbul, 4 (Hususi) - Iz
mirden buraya gelen otobüs· 
lerin şoföleri, az para aldık
larından grev yapmışlardır. 

Bir vanur daha 
- Baştarafı 1 incide -

hava kontrolü tesis edilme· 
sini istiyeceklerdir. 

lngiJiz hükumeti bu husus· 
ta neşrettiği resmi bir teb· 
Jiğde mürettebatm ifadeleri 
alındıktan ıonra neticeyi res· 
men efkara umumiyeye ar· 
zedeceğfni bildirmiştir. 

••••••••••••••••••••••O••••••••••••~' ........ ••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••• 
İster Gül İster Ağla 

- Baştarafı 1 inci Sabıfede -
türlü iz,an, irfan ve terbiyeden mahrum olmahdır. 

Bayan, mağaza sahibini bu suretle haşladıktan sonra kocasına da : 
- Beni neden böyle budala bir adamının mağazasına getirdin, diye dükkanda başlıyan 

ve bütün yollarda devam eden bir küfür yağmuru yağdırmış ... 
Kadınların yaşlarmı sormak veya tayin etmek tedbirsizliğinde bulunan bu adaman başına 

na gelen hadiseye: 

iSTER GÜLISTEH AGLA 

S ŞUBAT 

BiR ÖÖRETMENIN 
ÇEKTiKLERi 

~~~~~~~~~~-••~~~~~~~~~~-

- INKILAB ROMANI -
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Cariyelik, kölelik devrinin çoktan geçtiğini 
henüz öğrenemediniz mi? .. 

- İıleride eşim olabilecek kahkaha basarak dedi ki: 
bir genç kız hakkındı gös- - Belki bunun için bir 
terdiğim bu alaka çok gö- gün pişman olacaksınız. 
rülmemelidir. Kendimde si- Alay etmek sırası Çiçeğe 
zin Ulusu sevip sevmediği· gelmişti: 
nizi değil, fakat ayni zaman- - Ne yapalım, sizin gibi 
da Ulusun evinde ne işiniz bir dost komşusunu kaçırdı· 
olduğunu da öğrenmek hak- ğım için nadim olsam da son 
kını buluyorum. pişmanlığın fayda vermedi· 

Çiçek artık soğukkanlılı. ğini hep biliriz. 
- Size bu akılları öğre • 

ğını kaybettiğinden sert bir 
sesle sordu: ten Ulus mudur? 

- Bu hakkı size kim ver- - Ulus hakkında tek bir 
di: gelime söylemenize müsaade 

_ Babanız ? etmiyorum. 
- Yoksa onu da müdafaa 

- Yoksa babam beni size etmek size mi düştü? 
bir cariye satar gibi mi sat- Bunun üzerine Ulus söze 
tı ? Cariyelik, kölelik devri· karıştı: 
nio çoktan geçtiğini henüz _ Şimdiye kadar ağzımı 
öğrenmediniz mi ? Bugün açmak istemiyordum, çünki 
kızrnın kendi hayatını, kendi bu kızı belki bir refah ve 
mukadderabnı, kendi istik- saadete kavuşturmanın ihti· 
balini, kendi eşini ve istediği mali beni düşündürüyordu. 
sayJavı keodi elife kendisinin Fakat artık görüyorum ki si-
kafası ve gönlü ile seçmeğe zin gibi bir adam bayı: n Çi· 
ve tayin etmeğe hak kazan- çek gibi bir kıza bayat ar-
dığıoı bilmiyor musunuz ? kadaşı olmağa layık değil-

- O hdde benim hayat d ir. 
arkadaşım olmağı istemiyor· _ Layık olan siz misiniz? 
sunuz ? - Kendimden bahsetmi· 

- Bunu anlayacak kadar 
bir zekadan mahrum olma
dığınızı zan ediyorum. 

- Demek beni red edi
yorsunuz? 

- Eğer bunu daha açık 
tekrar etmemi istiyorsanız, 
işte size tekrar bağırıyorum: 
sizi istemiyorum ve istemi
yeceğim .. 

Sedat artan bu son söz 
üzerine acı ve küstah bir 

yorum. 
- Fakat bayan çiçek siıi 

hiç ağzından düşürmiyorl 
- Sunada karışmak sizin 

vazifeniz değil. 
- Sizin vazifeniz mi? Esa· 

sen sizin vazifeniz hususi 
ders verdiğiniz, ailelerine ka· 
rıştığınız genç kızları baştan 
çıkarmaktan başka bir şey· 
mi sanki ... 

( Arkası var) 

Son Telgrafların Hulasası: 
- .... 

lran bükümeti B. Avcnola, İranın Bahreyn adalarına mü· 
teallik olarak Tahrandaki lngiliz elçisine yeni bir protesto
naaı.:: tevdi ederek bgiliz memurlarının Iranı hükümranhk 
haklarına muhalif bir takım harekatta bulunmuş olduklannı 
işaret etmiş olduğunu bildirmiştir. 

§ Vilna zabıtası, komünistler merkezinde araştırmalar 
yapmış ve birçok dosyalart ahb i[Ötürmüştür. 

Zabıta, komünistlerden on yedi kişi tevkif etmiştir. Bun· 
lardan üçünün casus olduğu anlaşılmıştır. 

Kısa Şehir 
Haberleri 

Tekaüd, yetim ve dullara 
maaş alırken azami yardım 
göstermiyen maliye memur· 
lsrı ağır surette cezalandıra
lacaklardar. 

§ Balçova bahçelerinden 
fidanhk üzerine konulan 
camlıtrı çalan dört kişi jan
darma tarafından yakalan
mıştır. 

§ Cumaovası camiinden 
bir halı çalınmıştır. 

§ Aydının Çine posta ve 
teleğraf müdürü Ismail Hak· 
kı zimmetine para geçirdi· 
ğinden beş sene hapse mah· 
kiim edilmiştir. 

§ Yeni kız enstitösü bu 
sene inşa edilecektir. 

§ Pazartesi gününden iti
baren Kultürparkta motosık
let ve bi!iklet yarışlara yapı· 
lacağı ribi paten eğlenceleri 
de başhyacaktır. 

§ Teftişte bulunan Jandar-

I Londranın nü· 
1 fusu Belçika

dan fazla dır 
Mevcud istatistikler Lond .. 

ranın nüfusunu 7,500,000 ile 
8,000,000 arasından g6ste· 
rirler. Belçikanın nüfusu ise 
7,800,000 olarak tesbit edil· 
miştir. Bir devletin nüfusuna 
bedel nüfusu olan bir ıehir 

ve bir senede vuku bulan 
kazalarda (49,105) kişi yara· 
lanmış ve bunlann (1056) sı 
ölmuştür. Bu ölümlerin (977) 
si otomobil kazasıdır. Buna 
sebeb de Londranın sisli bir 
şehir olmasıdır. 

..,,,,_.............,._.,.....~""""~,,_.,..,...,~.....,..,. .. ...-...,. .,.,..,,. .,...~ 

ma ltamandanı binbaşı Hu· 
lusi şehrimize dönmüştür. 

§ Kayseriye tayin edilen 
posta telgraf merkez müdil" 
rü Naim Gülece iki ay me
zuniyet verilmiştir. 

§ Yaran Kültürparkta saat 
dokuzda kır koşularının üçün" 
cü serisi yapılacaktır. 
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