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RIY 
KISA VE AÇIK 

Korsanlık Yasak 
Son posta ile Avrupadan ielen gazeteler (Endimiyos) adlı 

lngiliz kruvazörünün torpillenmesi ve bunun feci neticesi 
olarak mftrettebatından on ki inin boğulması logiliz matbu . 
atını Ye ötedenberi soğukkaolılığınt muhafaıa etmekle ma · 
ruf logiliz umumi efkirını iyiden iyiye galeyana getirdiğini 
okuduk. 

Esasen dünkü radyo haberlerimizde logiltere Hariciye Ne
zırı bay Edenin bu mesele hakkında avam kamarasında 
vermeğe mecbur olduğu izahat da gösteı miştir ki bu işi bu 
defa Loadra hükumeti bir şeref, bir haysiyet ve lngiltere· 
nio bütün cihana karşı muhafaza etmekte olduğu siyasi nü· 
fuz için bir darbe teli ·ki etmiştir. 

Tayyareler ve tabtelbahirler tarafından batırılan lngiliz 
vapurlarının dalgaların altında gömülmeleri logilizlerce In
gilterenio deniz hakiıniyetine karşı küstabca bir suikasd gi . 
bi kabul ve tefsir edildiği bu gün kat'i surette meydana 
çıkmıştır. Esasen Londrada g eçen son müzakerelerde tesa
düf edilecek şüpheli tayyarelere hemen ateş edilmesi için 
verilen yeni kararla geçenlerde tahtelbahirler için alının 
tedbirler de dikkat nazarana alınırsa lngilterenio Akdenizde 
korsanlığı yasak etmek için bu defa hazırlandığı savaşın 
çok ciddi ve cezri neticeler verebileceği şimdiden iddia olu· 
na bilir. 

SIRRI SANLI 
________________ ___... ___________________________ _ 

Yeni ve eski İstanbul 

Atinaika Neadan: 
Beyoğlundan yazılıyor : 

lstanl'un ahşap evleri ya· 
vaş yavaş ortadan kalkacak
hr. Bunların sayası 80 bini 
bulmaktadır. Fener patrik
hanesi bile ahşaptır. İstanbul 
belediyesi ahşap ev yapıl
lllasnn çoktan yasak etmişti. 

Hatta patrikhane binasının 
baştan başa tamir edilmesi
ne müsaade edilmemişti. Ah· 
şap evlerin kalkma!lı, yangın 
tehlikesini de ortaden kaldl· 
rıcakbr. Keza pençerelere 
kafes konması da yasak edil
miştir. Yalnız bir illahalle es-
ki Istanbulu andaracaktır. 

İstanbul Türk sanat ve fik· 

18TER GÜL iSTER AGLA 

Başvekil ve D 
mizin çok mij •• • oz erı 

l:,tanbul, 8 ( Hususi ) -
M uharı ir Nizamelt n N • ııf 
Bursada Başve kil B. Cd al 
ve Dahiliye Vekili B. Şükrü 
Kaya ile yaptığı bir mülakatı 
anlatmaktadır. 

Başvekil : 
- Memleketimizin en ge · 

niş şekilde bir matbuat hür
riyeti vardır. Riyayı her ta

raftan tardetmeliyiz. 

Demiştir. Dahiliye vekili~ 
B. Şükrü Kaya da beyana· 
tında şöy]e demiştir: 

- Türkiyede riya ve mü-
dahanenin asla yeri olamaz. 
Memur amiri ile, halk devlet 
memuru ile, koca karısı ile, 
çocuk babası ile münasebe
tinde riyaya baş vurmama· 
lıdır. 

--------~--~--••no .. ~~~--------~ 

Türk ~elçiliğine 
Saldıra Serseriler 

Barı 7 (Radyo) - Bükreş · 
ten :alınan haberlc .. e gö•e, 
Madriddeki Türkiye oıta 
elçilik binasıoa bazı serseri· 
fer hücum etmişler, elçiliğin 
evrakını müsadere ve me-
murları tahkir etmek teşeb 
hüsünde bulunmuşlardır. 

HALKIN SESi - Dün 
akşam Barı istasyonunun ___ ,.. __ _ 
Nazilerin 
Marifetleri 
Paris (Radyo) - Dün po

lis vuku bulan ihbar üzerine 
yaptığı araştarmada NaziJerİr• 

büyük bir karğaşalık hazır · 
ladığını tesbit etmiş ve bir 
çok kimseleri tevkif etmiştir. 

Bu hadise hakkında polis 
ço~c ketum davranmaktadır. 

rinin merkeıliğinden çıkmış 
tar. Balkanlar ile Anadolu 
arasında irtibat vazifesini 
görmektedir. Şehrio imarı 

için nakil vasıtalanna küçük 
bir vergi k<?nacaktır. 

~ 
Bükreşten nlıp Türkçe ola
rak yaptığı bu haber teyid 
ettikten sonra bu husustaki 
mütaleamızı yazacağız. 

---oo---
Dost Başvekil

ler Gelİ) Or 

1 tanbul 8 (Hususi)- Yu
nan Başvekili Meteksas Is
tanbula kara yolundan gele· 
cek ve bu nyın on beşin

de Uzunköprüde hara· 
retle karşılanacaktır. Ve on 

Her Ev e Olan Şeyler 

altıncı günü İstanbulda bu
lunacak olan Yugoslav Baş
vekili ve Romanya Hariciye 
Nazırı hususi trenle Anka· 
raya gideceklerdir. Dost baş· 
vekiller Ankarada büyük 
merasimle karşılanacaktır. Azizim sen haksızsın. 

- Neden? 
- Çünkü karına evin yiyecek ve içecek puasuıı tes· 

lim ettiğin için. 
- iyi amma sinema parasını da ayr1ca vermiştim. 
- Peki öteki paraları ne yapmış ? 
- Ne yapacak yanına aldığı birkaç komşuyuda be-

taber götürmüş, onların parasınrda vermiş . 
... Bugün ıabahleyin evden çıkarken bugün ne yiyece· 
tız diye arkamdan bağırdı. 

- Tabii bağırır ya. 
- Dostum sen de hep kadınlara bak veriyorsun. 
- Elbet hak veririm. Senin gibi aile reisleri olursa. 
- Ben d~ ne kusur var ? 
- Kadının eline para teslim kusuru. 

- Sonu 4 itac6 Sahife de -

Un tulan 
Adam 

Bu büyük tiyatro eseri 

Ta 
Sinemasında 9-2-938 çar

şamba günü sa·at 20 de is
tiklal Okulu fakir öğrencileri 
menfaatine temsil edilecektir. 

Mükemmel bir orkestra te· 
min dtiJmiıtir. 

Dabuliye : 50 • 25 • 20 

ngiliz Hariciye Nazırı Bay 
Eden Ne er Sövledi? 

Paris, 8 (Radyo) - Bugü· 
nün en mühim hadisesi şüp· 
he yok ki lngiliz Hariciye 
Nazın Lord Eden'in Avam 
Kamarasmda ki beyanatı ol
muştur. 

Eden son korsanlık hadi · 
selerine temas ederek de · 
miştir ki Endonyon ve A lcera 
süikastları hükumeti ciddi 
tedbirler almaha sevketıniş
tir. 

Elimizde bulunan tahkikat 
evraklarına göre, Olcera'yı 
Franko emrİQde çalışar. tay
yareler tarafmdan bombardı
man edilmiştir. 

Salamankadaki mümessil-·· 
mize Franko nezdinde şid
detli teşebbüsatta bulunul
ması için emir verilmiştir. 

Şunu da ilave ederim ki 
hükumet artık bu kabil ha
diseleri protesto gibi diplo· 
matik yollarda tamire çalaş· 

mıyacaktır. Hükumet arhk 
fiiliyata geçmek zamant gel· 

diğini takdir etmektedir.Bu

nun içindir ki Akdenizdeki 

deniz kuvvetlerimize göre
cekleri denizaltı gemilerini 

derhal batarmaları için kat'i 
emir verilmiştir. 

Edenin bu beyanata ıid· 
detle alkışlanmıştır. 

İştah , ilacına 
lüzum kalmadı 

Sıhhatinizi korumak, ha· 
yatınızın sıkıntılarını atmak, 
ye n eğinizi işta'ıla, lezzetle 
yemek, kuvvet ve kudtet sa· 
hibi olmak ve bilhassa keyf 

ve neşe ile bir bayram ge
çirmek istiyorsanız Kabadayı 
fabrikasının bayram şerefine, 
en iyi, en sıhhi anason ve en 
mugaddi cibre ile çıkardığı 

KABADAYI 

Kordon 
Yüksel 

rakılarıodan almağı unutma• 
yanız. Bunlar gıda, tifa ve 
sefa kaynağıdır. 

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

Ornek tutulac k bir ceryan 
Mehmet Sabri imzasile aldığımız mektup: 
"Biz Tamaşalık diğer adile Güzelyer mahallesi halkının 

şu aşağıdaki dileğinin de gazetenize geçirilmesini rica 
ederiz: 

Tamaşahk diğer adile Güzelyerde camiin karşısında bulu· 
nan kahvemiz, şimdi buna kahve değil, gazino da dimeye· 
ceğim adeta hususi bir mahfel halini alan ve mahallelinin 
top!anblarını temin eden yer, bir okuma odası gibi gayet 
muntazam mobilyalarla süs]endiği gibi güzel bir de radyo 
konmuştur.:: 

Her akşam buraya devam eden gençlerimiz terbiye da· 
iresinde umumi ahvalden bahs açarlar, spor ve saire gibi 
içtimai bahislerle meşgul olurlar, başta gazeteniz olmak şar· 
tile diğer yerli ve Istanbul gazetelerini okurlar bu suretle 
vakitlerini boşa geçirmezler .. Yakında kahve müstecirinin 
teşebbüsü ile bir de kütüphane meydana getirileceğini mem· 
nuniyetle öğrendim. Bunlar cumhuriyetin feyizleridir. Genç• 
lerdeki bu uyanıklık dikkate şayandır. Her gece onların 
bu hareketine bakarak a-öğsüm iftiharla kabarmaktadır. 

- !oau 4 



Sahife 2 ( Halkm Sul ) -
l eaısıaaa11aB11H111ım_._mmı 1 Kekelemenin S A k timiz ınnNYA.DA. 
1 İ DOnganıı En BOgük Harb Dahi~ 1 veni tedavisi por n e NELER 
·ı Tıı·murlenk §8.· Amerikanın Miçiıen ıehri Mı·ııAı ku··me maooç-larında hangi OLUYOR 1 a üniversıteıinin biyoloji enıti-

tüsfi en ziyade çocuklarda t k • ) ak? Dünyanın en genç 
İİ E kekelemenin tedavi edilmesi 8 ım ŞBmplVOD O ac Parlamento azası R Tarihi Tefrika Ya.zan: H. Türkekulc.J . . . il t tb'k et e - ~ -
•RmBBlı. - 121 •EEEE• ıçın yenı usu er a ı m • Sovyet Ruıyada yeni bir 

B k k• • d k ) k ğe başlamıştır. Doğansporlu Fuad: «Şampiyooluk Beşiktaş ve parlamentonun kurulduiu 
en te ışı e a sam anı - Kekelemenin beyinde ıe- yahud Güneşte kalacaktır» diyor malümdur. Ba parlamentoya 

mln Son damlasına kadar niıliyen kan yollarının sebeb ·ı 19 J 1 da bı'r fab 
Doğanıporun ve milli ta· tü vaziyetine 1r6re maalesef teçı en yaı ar n • 

olduğu asabi bir tahriı yü· kımın kıymetli oyuncuların- biç bir ıey beklenemez. Ge· rika kız ışçisinin dlinya par .., 
zünden ilerigeldiğini yapılan mentolarındaki meb'uıların 

dan olan bay Fuadı Başdu· çen ıeneki milli küme maç-
ediyor· tedkikat sayesinde teıbit rak maliye şubesinde ziyaret larında en geride kalmııtık en genci olduğu iddia edil· 

eden iki profesör hastalığln ettim. Beni her zamanki gü· fakat biç olmazsa kendi mektedir. 

çaroışacagım 
Fazıl Baraki acele cihan· biçiyor, darmadağın 

girin karşısına geldi, el pen· du. 
çe divan durdu, Timurlenk Osmanlı ordusu tamamen 
ona ıu sözleri söyledi: inhilal etmişti. Selameti kaç· 

- Hani ya oğul, bir işa· makta bulanlar arkalarına 
retle bizim tarafa geçecek bakmadan koşuyorlar, Timur· 
olan Anadolu askerleri, te· lenkin askerleri onları ko· 
min ettiğin &beyler? valıyorlardı. 

- Tiz irade buyur ulu Bir aralık Sırp kralı La· 
hakanım, atlı bayrağı çeke· zari atını sürdü, Beyaıide 
Jim. yaklaştı ve şu sözleri söyle-

- Yürü, çabuk ol. Hezi· di: 
met nerede iıe başgöstere· - Herşey bitti, geriye 
cek. dönün, esir olmaktansa harbı 

Fazıl Baraki yıldırım gibi hı başka bir güne bırakmak 
kottu, en ön saflara gitti. doğrudur, nereye gidiyorsu · 
Üzerine bir suvari işlenmiş nuz, yalnız baıınıza ne iş 

o lan atlı tarihi bayrağı çekti görebilirsiniz, deliliği bıra-
bu bayrağı saftan safa dola· kın. 

ıarak gezdirdi, adamlarından Yıldırım hışımla Sırp kra · 
yüz kadar gür sesli lseçti, Iının yüzüne bakarak şu cc· 
onlar bağırmığa başladılar: vabı verdi: 

- Ulu bıkan buyruk ver· _ Yürü be korkak, mis-
di, kan kardeşlerini çığırı· kin, dedi. Bana Yıldırım de r· 
yor. Ey Türkler, Türkmenler Jer. Türk kaçmaz ölür, ya 
tiz bu tarafa koşun, ulu ha· kazanırım ve yahud ölürüm, 
kanın kılıncından aman bu· illi yüzümü geriye döndür -
lu, armaianlara, saadete mem, ben bir kişi de kalsam 
kavuıun. kanımın son damlasına kadar 

Aaadoluaun taç11z, ülke· çarpışacağım. 
ıiı beyleri de yer yer bağı· Sarp kralı elile iıaıet etti: 
nyorlardı : ( Arkası var) 

- Beyleriniz, hükümdarla· 
rınıı buradadır, koşun kuca· 
itmııa ulu bakanımız sizi 
bekliyor. 

Bu çağarılar ve hele atlı 

---·~ 

Emsalsiz 
dava 

bir 

bayrak derhal tesirioi gös· Macaristanm Debreniç şeb· 
terdi. Alaylar karıştı, tabur· rinde Boros namında bir ka· 
lar çözüldü, savaı meydanı dın odalarından birini bir 
l>ır kargaşalık halini aldı, artiste kiralıyor. Fakat artist 
takım, takım firariler,Timur· odayı temiz tutmuyor. Bir 
lenk ordu ;u tarafına geçti· gün artist odada yokken 
ler. Boros odayı temizl~meğe 

Bu hali gören şehzadeler, karar veriyor. Bu esnada 
komutanlar da bozuldu, Yıl- bol bol pire tozu serpmeyide 
dırım Beyceıidin ordusu çil unutmıyor. Akıam üstü artist 
yavruıu gibi dajılmağa baş· eve gelince kadın ona oda· 
ladı. Batını alıp bir tarafa sının temizlendiğini tebıir 
savuşmağa koynldu. Panik ediyor. Artist koşa koşa 
bütün debşatile başladı. odasına gidiyor. Orada göz-

Tepeden bu feci manzara· bebeği gibi .sakladığı küçük 
yı gören Beyızid çılgın ve bir kutuyu açıyor. Kutu açı-
zincirini koparan bir arslan hr açılmaz fena halde hid · 
gibi atını sürdü. Bağırıyor- detleniyor ve odadaki eşyayı 
du: birer birer kırmağa başhyor. 

- Alçaklar, namussuzlar, Meğer, o kutunun \çinde 
O!manlı şan ve şerefioi artistin senelerden beri ter· 
ayaklarının altına alan kor- biye ettiği ve beslediği pire· 
kaklar, nereye kaçıyorsunuz, )er hulunuyormuş. Kadının 
nereye dönüyorsunuz? Şim· kulJandığı pire tozu yüzün· 
diye kadar Türkün ölmeden, den bü :ün terbiyeJi pireler 
ean vermeden savaş yerini ölmüş. Artist, kadına karşı 

i 

çocuk yaılarındaki kan taz· ler yüzü ile karşıladı. Kar· memleketimizde karıılaştı- Apandisit hastalığı es~ 
yikini indirmek ıuretile teda· tılıklı otururken sordum: Mısırlılarda da varın 

ğımız rakip takımlara bazı 
vi olunacağını ileri sürüyor· - Milli küme maçlarında 

galebeler çaldıksa da, bu se· 
Jar. Tazyikin azalması için hangi takım şampiyonluğu 

ne onu da yapamıyarak çok 
mevcut kanın bütün vücuda alacak? 
müsavi surette taksimini te· Fuad bu sualime bilitered· fena bir neticeye vasıl olmak 

ihtimalinden korkuyorum. 
min ediyorlar. Profesörler düd cevab verdi: 
çocukların dik yürürken de- - Öyle zannediyorum ki 
ğil yerde sürünürken vücut- şampiyonluk Istanbuldadır. 

larındald kanın bütün .. asaba Fakat hangi takımda kala-
müsavi surette dağıldığmı cağını bilemem. YalnJz bu 
meydana çıkarmışlardır. seneki maçlarda Beşiktaşın 

Onun ıçın kekeliyenler mağlub olmamasına göre ka· 
hastanesine alınan çocuklar naatım yüzde altmıı Beşik· 

daima dört ayak üstü yürü· 
tülüyor. Bu metod sayesinde 
çocuklar kekelemek bastah· 
ğmdan kurtulacaklarmış. 

•••• · ••• ım ıı•••••••• 

taşta , yüzde kırk da Güneş· 
tcdir.I 

- lzmirden eyi bir netice 
beklenemez mi? 

Fuat biraz düşünür gibi 

Bay Fuada üçüncü suali· 
mi de sordum. 

- Geçen seneye nazaran 
lzmir fudbolunda bir kırık 
var mıdır?. 

- Geçen sene eleman 

Apandisit hastalığı, sanıl• 
dığı gibi modern bir hastalı 
değildir. Son zamanlarda bu 
Juaan ve bir prenseıe ai 
olduğu anlaşılan mumyalar~ 
dan birinde, gayet bariz bi 
surette apandisit Arazı görfil 
müştür. Halbuki yeni dünya 
da, apandisit hastalığı anca 
1759 senesinde keşfedilmitti 

Belediye vergilerinin 
tezyidini istiyen şebi 

Dünyad•, ahalisi belediy 
vergilerinin arttırılmasını be 
sinin imza ettikleı i mazbat 
ile hükumetten istiyen bi 

j Dünvanın en 
vüksek dağı en 

derin denizi 

oldu. Ve .. 
Bugünkü takımların kö-

itibarile daha kuvvetli idi 
isekte anlaşma yoktu. Bu 
sene de anlatma varsa da 
eleman yoktur. Bu seneki 
lımir fntbolü takım itibarile 
eyi, fakat, eleman itibarile 
düşkündür. Dedi. 

MUSTAFA ÖZSÜER 
~~~--~--------------e.'!!!1--~--~~--~------~ 

Bir Teberrü Vak'ası 
Ailah Onun Gibi Ham!yetl Ve Yurd Sever 

şehir varmış ! Bu şehir Dan 
zig civarındaki Puk şebridi 

Son senelerde büyük bi 
refaha kavuşan' Puk şehrini 
ahalisi memleketlerin büyül 
saraylarile güzelleıtirmek ial 
temişlerdi. Hükümet bu bina 

l3uoları biliyormusunuz: 
Dünyanın en yüksek dağı

nın Asyada Evrest gene en 
yüksek geçidin Asyada Sap
jö, en yüksek mevkide kiin 
göiün Asyada Tjid-Tjangso, 

en yüksek meskun noktanın 
Amerikada Takora, en bü
yük derinliklerin Büyük Ok-

yanusta, Ffüpin adaları civaı 
randa, dünyanın en uzun neh
rinin Nil, en büyük gölün 

Viktory.ı Niyanza, en büyük 
kıt'anın Asya, en kalabalık 
şehrin Nevyork olduğunu bi
liyor mu idiniz? 

••••••••mun•••••••• 

Tartı 
Bir bakkal kendine çuak 

arıyordu, müracaat edenlere 
soruyordu: 

- Bir kilonun dörtte biri 
kaç gramdır? 

- 250 gramdır. 
- Sen işime gelmezsin. 
Nihayet Salamonun oğlu 

da müracaat etti: 

Bakkal buna da sordu : 
- Bir kilonun dörtte biri 

kaç gramdır? 
- Aşağı yukarı yüz elli, 

iki yüz gram.! 
- Ata, geİ çalıı! 

Vatandaşların Adedini Arttırsın 
11 Halkın Seai,, 

Dün gazetelerde bir peri uzatan insanlar hali aramıı-
masalı okuduk : Yazlı bir da varmış. Seviniyoruz, çün-
zat Gureba hastanesine git· kü, yatak sayıları ihtiyacın 

laran inıası için lizım geleı 
tabsısatı vermediğinden abal 
toplanarak belediyeye vell 
dikleri verğilerin yiizde 2 
arttırılmasını istemişlerdir. 

miş-ve cebinden çıkardığı onda birini karşılamıyan ~dar Amerİkada 
on bin lirayı, noter huzurun· kadrolu hastanelerimizin ka· 
da, müesseseye teberru et- pılarından çevirdiğimiz sap· kÖoekJer 
mit. rı benizlerin, ağrıkh gözlerin, I k 

Bugnn sekiz şayından bir sancılı göğüslerin, titriyen O &Dt&SI 
çocuğa "teberru,, veya uba- dizlerin, bazan kaldırım ke· Biliyor muıunz ki, Amer' 
miyet,, kelimesinin manasını narına yığılıveren dermınsız, kada, tıpkı insanlar için 0 

sorunuz, yüzde seksen ihti- desteksiz ve ümitsiz gövde- duğu gibi köpekler için 
malle dGğru cevab alamaz· lerin son çıglıklarını itilme· lokantalar vardır. Fakat b 
sınız. Umumi hayatımız için· mezlikten geldiğimiz halde, lokantalarda yemek yenm 
de hamiyet ve teberru vak· tek bir adam çıkıyor, ihtiyar tevzi edilir. Köpek sahiple 
aları o kadar azaldı ki bu ba!He, titriye titriye hasta· teltfonla istediklerini bu 1 
iki tabir de, manalarını an· neye kadar gidiyor, o ümid- kantaya telefon ederler 
cak yaşh insanların hatırla- sizlerden bir kısmına şifa muayyen saatte bir otomo~ 
dıkları ölü mefhumlar ara- imkanı yetiştiriyor. istenilen yemeği bir kap içi 
sına kat&lmak üzereydi. iane· isminin Hıcı Raşid ve ya· de, istenilen yere getirir. 
lerin en kabadayısı, bayram· şının 95 olduiunu sonradan ••H•••••• ........... .. 
tarda rozet dağıtanların te· öğrendiğiz bu mubarek insa· i O O 1 TOR 
neke kutuları içine atılan çil nın ellirini, imdadına koştu-

bir yirmi beş kuruşluktan ğu hastalar namına alenen J Salih Sonad 
ibaret olmağa başlamııtı. öpelim. ı Cild, Saç ve zührevi has 
Bunun için, için dün gaze- Fakat, bHmem hangi ga· ı talıklar müt~basaısı 
tede okuduğumuz vak'a, bize zete, bu ulvi jeste karşı tek ı ikinci Beyler sokak No. 8 
bir peri masalı gibi göründü b:r şükran "ve takdir kelimesi ı Her gün öğleden sonra 
ve ismini bildirmek iıtemiyen bile yazmağa lüzum &örme· .............. .. ...... .. 
ihtiyarın hüviyetini tahmin den, hidi,eye çirkin dediko· nasıl gprm~miş de ipe çe 
eder gibi olduk: Bu tat, olsa dular karıştırmış: Guya Hacı memiş?,, diye yüzüne mi t 
olsa Hızıraleyhisselimdı. Raşid, akrabasından bir kızı ktirecekler? 

Bugün vak'anın doğru ol· manto giydiği içia mirasından Hacı Raıidin hareket" 

terkettiği görülmemiştir. 200 pengoluk bir zarar ve Çaylak ne oldu 
Diyor, önüne geleni doğ- ziyan davası açıyor, kadında 

duğunu şaşarak ve sevinerek mahrum etmek istemiş de nekadar güzel ve ulvi bul 
ö&'reniyoruz. Neresine şaşmı- parasını gidip hastahaneye yorsak, bir Türk i•zesin 
yalım ve neresine sevinmi· vermiı. bu hareket kartısında, • 

ruyor, bir fırtına ve bir ka- artistten kırılan eşya için 
sırga gibi geçtıği yerleri 300 pengo istiyor. 

•**~~~***~***ı******~***~*a 
1 Elhamra Teı. ~ 
1 2573 '-1 ldaresinde Milli Kütüphane sineması )f 

tc BUGÜN İki muazzam film birden M 

~ 1 - KISKANÇLIK ~ 
i FRANRIZCA SÖZLÜ 

ROBERT TAYLOR ve BARBARA STANWIEK ~ 
Tarafından Temsil Edilmiştir. X 

Eski Süleyman, bugünkü yelim? Şaşıyoruz, çünkü, bu Neredeyse muhterem zatın tunlarına bu cins dediko 
İzmir lokantacısı Çaylak lo· gibi hadiselerde pek meşru üstüne yürüyecekler: "Seni ları geçirmesini de o ka 
kantasını geceleri de açarak sayılan bazı merasime bile hidi mürteci hacı ıeni ! Man· çirkin ve münasebetsiz 
her nevi meşrubatı mezesile lüzum görmiyerek adını sak- toya düşmansın değil mi? tegori içinde görüyoruz. 
verilmek üzere koymuştur. hyan ve bir iane kutusuna istiklal mahkemeleri seni PEYMI SAF 

Kurumun Tarış şarabı da bozuk para atar gibi sade- Bililtltlmtt~SBEm~Stllittmlmlmtt 
yemek ar:ısında mevcuddur. lilde cebinden on bin lira ! TA yy ARE sineması TE~~~PN 

ÇAYLAK çıkarak hasteoe başhekimine F4 . 
----------------- ~1 BUGÜN Sinema dünyasının en büyük harikası 

ASRİ SİNEMADA Telefon 
-2394· 

2 Şubat 938 Çarşambadan itibaren iki film birden 

1-TAYFON 
Corc Bongraft 

1 ~ GÖR •.• iŞiT •.• SÖYLEME 1 300,000 Fransız frangına mal olan ve henüz bir eai 
a daha tesadüf edilmiyen rakibsiz füm 
iJ Büyük Fransız komiği FERNANDEL Tarafından 
a ibda olunmuştur : l 2-RAMONA ~ 

4C Bat rollerde :ORETTA YUNG ve DON HMEC )t 1 
AYRICA: Foks Dünya Havadisleri ·- ~ 

M 

a ilaveten: Paramont jurnal 

1 

= Seanslar: Hergün 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumjlrtes 

Dünya Tenörü Foverens Tebet ve jupevalez iloven E ve Pazar günleri 1,15 başlar 
Seanılar: 3-7 Ramona 5-9 K11kançlık Ayrıca: Paramun jurnal ve Miki tl FıATLAR: 30 - 40 - 50 

2 - Adalar Şarkısı 

~-------..--------.!M!:Ml~~~~~~~.._~~---..:~=-:..::..::.::.:::.....!::.:.:::~.:.:::~-----=-ım~•mm~••RRllmmmmaaaa BBBBBBBll 



Mizah 

Sayfası 

Şaşarım 
Mania nedir.. Bilmem .. 
Paldır küldür aşarım .. 
Dururum, dururum hem 
Birden bire taşaram .. 

Kömürcüyü kıskanan 
yumurtacı 

Giremez başım derde; 
Ben oryayım zevk nerde 
Hoşuma giden yerde 
Postu ıerer yaşarım .. 

Dünya bana dar gelir, 
Yoksa bilmem var gelir; 
htedim mi yar gelir, 
Hem döver hem okşarım. 

Sözilmü unutanın, 
Doğru diye yutanın, 
Bana kafa tutanın 
Ben aklına şaşarım .• -·-
Ovnarım 
Amma 
- Akşamları muhakkak 

oynarım, Pazar, Cuma gün
leri sabahlan da oynarım. 

- Kaybeder misiniz ? 
- Hayır, hiç kaybetmem. - Yumurtalar kaça ? 

- Aman, hiç kaybetmemek 
uıulüAü bana da öğretir mi
ıiniz? 

- Büyüklüğüne küçüklüğüne göre 
Bazılarını iki kuruştan, bazılar1nı yüz 
üç veya üç buçuktan veriyoruz. 

. 
fiyatlar değişir bayım. 
paradan, bazılarını da 

Gayet basit bir usul : - Bunu da yeni işidiyorum. 
Tango ve Fokstrot oynarım. 

Elime iskanbil, zar almam 1 
- Biz de kömürün bütün kış yedi, sekiz, dokuz, on ku· 

Evvah 
Doktor hanımefendiyi te · 

davi etti. 
Hanımefendi iyileşti ve 

doktorun son ziyaretinde, 
bir tabaka verdi. 

Doktor, alıp alacağının bu 
olduğunu zannetti: 

- Teşekkur ederim, dedi,' 
tabaka kalsın, bana elli lira 
veriniz. 

Hanımefendi, tabakayı aç· 
h içinden bir ellilik çıkarıp 
uzatb: 
- Buyurunuz .. 

Ve ilave etti 
- içinde Uç eJliJik daha 

vardı? 

1('0 kiloluk bir kadın 
kcasına diyor ki: 

- Şu karı iki gence bak, 
heni gözleıile yiyor .. 

- Mıak etme, iki senede 
seni yise yine bitiremez 1 

Bir Tabanca 
Eksik !I 

AyoJ, duvara çivimi 
nııblıyorsun ? 

Hayır madam sivrisinekleri 
öldürüyorum. 

ruşa satıldığını bu yıl gördük ... 

Sadaka ta 
lüzum yok 
"Satılık köpek!" 
Bu ilanı okuyunca girdi. 

Pazarlı~ ta uyuştular. · 
Fakat kkpek, bir türlü ye· 

oi sahi bile gitmek istemiyor· 
du. 
- Hu köpek gelmiyor. 
- Ziyanı yok zorlayın1z 

alışır. 
- Acaba? .. Sadık bir kö· 

pek midir, 
- Fevkalade efendim ... 

Dört stfı!r sattık. Dört se
fide de kaçıp g~ri geldi! 

İstirahat 
- Yahu sen bu · yaz isti-

rahat etmiyormuysun. 
- Ediyorum. 
- Nereye gideceksin ? 
- Karım annesinin y~nına 

gidecek ! 

Fenası 
Salamooun karısı- Geçen 

~hafta bir hafta eve gelme· 
dim, kim bilir ne fena şey· 

[ler düşünmüşsündür. 
Salamon - düşündüm ya, 

nasıl olsa geleceksin diye 
1 düşündüm! - -

9 Evlül Baharat Deposu 
Babarabn döğülmüş ve:döğül

hlemiş tam çeşitleri, V AL UVA
tıın taze mahsul Ihlamur, ıS

PARTA'nın meşhur Salebi 
tarif kutular·A t• marka ku
da, garantili r 1 maş ve 
lllaranğoz boyalan, her cins asit 
karpit, gomlak ve diğer maran· 1 

ıaz çeşitleri, dünyaca ltan!nmış 

liasan ecza depo 
sunun her cies kolonya, losyon
ları ve çok zengin tuvalet eşya
sı ile gazoz özleri)(özlü unları 
~•dyolin, Kozmin, Datnos ve Kohinor diş macunl arı, devlet 
kinini, beyaz yünlil ve ipekli kumaşları yıkamak ve temizle
inek için FEV A markala Alman sabun tozu ve emsali. 

l"'.\:1.1--&.- a•ı!.-~--!I __ !_!_ ~- ~ •• 1 1 

Talih 
Tabutun arkasmda yürü

yen iki kişi konuşuyorlar: 
- Şu Ahmed, taJihli adam 

dı vesselam .. 
- Amma yaptın? .. lalibi 

nedir? 
- Geçen hafta Arnavut 

köyünde istiridye yirken bir 
inci yuttu.. Ameliyat lazım 
geldi; yapıldı, inci çıkarıldı. 

inciyi sathlar, hem ameli-
yat parasını verdiler, hem de 
mükellef bir cenaze merasi
mi yaptılar, kendilerine de 
para kaldı ! 

Köpek 
Yahu hani yolda bir 

köpek buimuştun, sattın mı? 
- Satmadım. 

- Neden? 
- Bir lira verdiler, sahi-

bine götürdüm, beş lira bah-
şiş aJdım l j 

Boşboğazlık 
- Kocam kırz yaşındadır, 

aramızda on yaş fark vnrdır. 
- Vllahi hemşire, siı: hiç 

te elli yaşında göstermiyor
sunuz. 

eı ) 

Garanti 
Azizim, biJa evlenmek 

fikrinde mişioiz ? 
- Evet, muvafık birşey 

buldum mu? 
- Buldum. Tam sana gö· 

re, dul, otuz yedi yaşında, 

çocukları yok, kimsesi yok. 
- Parası? 
- Elli altmış bin lirası 

var. 
- Güzel mi? 
- Pek güzel değiJ amma 

üçüocü derece verem, bugün 
yarın ölecek. 

- Emin misin ? 
- Emin olmasam sana 

tavsiye edermiyi '1 ? 

Toptan 
Bir s melik evlilikten sonra 
Eı kek-Baban cihaz para· 

sı diye Vf l .! Ceğı:parayı ha
la vermedi. 

Kadın Haksızlık etme, 
paıça parça veriyor 

Erkt:k - Evet amma ben 
seni toplan aldım. 

Kitap 
Biri avcı idi. Hem de ıyı 

avcı idi. Mesela bildırcına 
çıkb mı, eJli altmış tane vur
madan dönmezdi. 

Öteki kitap merakhsı idi. 
Muazzam bir kitaphanesi 

vardı ve hergün de muhak-
kak bir iki kitap alırdı. 

Avcı arkadaşı bir gün 
sordu: 

- Yahu bu kitapları ne 
diye alıyorsun, sanki hepsini 
okuyor musun ? 

- Seo ne diye avJanıyor
sun? Vurduğun bu avların 
hepsini birden yiyormusun ? 
K·zlara koca hulnıak 

n1eselesi 
Kızmı evlenditm~kten baş

ka bir şey düşünmiyen bir 
anne, kızım kurtıHan bir 
adama ' çatıyor: 

- Mademki evli idiniz, 
niye burnunuzu bu işe sok
tunuz da kızımı kurtardınız. 
Bunu yap .. cak elbette bir 
bekar erkek bulunurdu. 

Hokkabaz 
Salamon p:ırasız kaldı. 
Hokkabaz oynatmağa baş

ladı. 
Büyük bir çadır kurdu ve 

kap1s10a: 
"Be<.lava girilir,, diye yaz

dı. 
Çadır doJdu. Hokkabaz 

bittiktPn sonra, kapının 
önünde şu ilanı gördüler: 

"Beş kuruşa çıkılır!,, 

Hasan Basri Şe 
Şer.ki Mehmed G 
Hazır ve ısmarlama elbise u 

Bay ve Bayanlar şık elbise diktir-
mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Melı
med Gülaylar tabrikasma koşunuz. 
Sor~ski ve Alber Baroh kumaslarm
dan iki provalı kumaş v~ dikiş 22 
lira Asım Riza biraderlerinin Halka
pınar çu)aki bir provalı takım 13 lira 
Nezsı ket iki pı ovalı 15 lira iskoç yün 
iş 21 lira iki provalı Sayın müşteri~ 
Jerimin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye 

ADRESE DİKKAT: lzmir satış ~ubesi 
raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büy· 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fab 

İnanç Şe 
Mae 

ustaf a 
Altın Keyik, fa 

Bon bon, Funda 
fabrikası Egl! bölge 

Nefis lüks pisk .. 
lokum. Adres : lzmi 
No. 46 
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~ KORDON, YÜKSEL ve ~ • Hüku 
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~1 ışte bütün 1zmirin kapıştığı r~ · f Meh 
+l nefis Rakılar bunlardır [~ • 
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Gtileryüz 
Müşterisini 

değil, güleryü 
na eder. 

Güleryüz B 
Daima temi 

ru ve az kara 

Güleryüz B 
Müşterisinin 

verdiği parad 
mamesına, on 
de mal almas 
eder. 

Güleryüz Baharat de 
Müşterisini ayakta bekletmez, hürmet 

her sorğusuna cevab vermekten çekinme 

f)~~~am:&~e::.e~ı~2SS!E: 1 Birinci Sınıf Mutahassıs 

1 Dr. Demir A 
KAMÇIO~LU 1 Cilt ve Tenasül hastalık 

elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 

lj};~1iiE:::3:;mJ~w .-~ 

• 
atir1E Dr. F AH 1 .. 
~ bmir Memleket~ Hastanesi 
t!J RONTKEN VE 

~ Elektirik tedaviler· 
m ikinci Beyler Sokak No. 29 T 
m 
~t;]EE~{l~SEw~~:Etttiınl~~" 
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Bir_a_m-ele · a- / . -

BiR ÖGRETMENIN 
ÇEKTiKLERi 

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

ş~!~~~iy!!!fk~~ab- 'Al m 
rikasında çalışan ameleden 
Veli oğlu H&1an dün fa bri
kanın 80 hararet derecesin
de ve mayi halinde kaymyan 
Miyankökü macunu kazanla· 
r•ndan birisinin içine diişmüş 
ve zsvalh amele derhal haş· 
lanarak ölmüştür. Amelenin 
cesedi kazandan pişmiş ola-

Yazan : SıRRI SANLI -Asım ismet KOltür'e. 

nyadaki kargaşalık·Rica ederim, bana ı:y: ~açma sualler sorma-

rak çıkar1lmış ve tahkikata 
zabıta vaz'ıyed etmiştir. 

Polis Grub 
Müfettişi 
Yeni ihdas edilen Ege 

mıntakası polis grub müfet
tişliğine kıymetli zabıta aınir-
lerindeu B. Faik tayin edil
miştir. Bay F1.ik şehrimize 
gelmiş ve vazifesine başla

mıştır. 

Meliha Sarhoş 
Odu 

Peştemalcılarda t er1i Kerim 
ve arkadaşı Bedri!l 6 yaşında 
Melihayı sarhoş ettiklerinden 
yakalanmışlardır. Meliha has· 
tahıneye kaldırılmıştır. 

• 
lzmir Den·z 

Sporları Yurdu 
Şubatın on üçüncü pazar 

günü 1&at 14 de lzmir deniz 
spor'arı kulübüne kayıdlı 
iza)arın toplanarak bazı ka
rarlar vereceklerini haber 
aldık. Ötedenberi büyük fe
dakarhklarla bir çok işler 
itler başaran bu deniz kuru
mumuza bu vesile ile de mu-
vaffakıyetler dileriz. 

Sıcak sular 
bulundu 

Çeşme plajında Tarım ba
kanlığına bağh heyet tara
fından yapılan araştırmalar
da, deniz suyuna karışan on 
ıekiz sıcak su bulunmuştur. 

•!il 

Kısa Şehir 
Haberleri 
Ödemişin Kiraz nabiye

ıinde Saçlı köyünde lbrahim 
oğlu Yusufun kızı 7 yaşında 
Dudu kiraz çayına düşerek 

boğulmuştur. 
§ Rahatsız bulunan şehri-

miz Asliyceeza mahkemesi 
reisi B. Ramazan Onat iyi
leşmiş. dürı den itibaren va· 
zifesine başlam şhr. 

§ Rüsvet almak Suçundan 
hapishane baş katibi Necati 
altı ay hapse mahkum edil
miştir. 

§ Vilayet umum meclisi 
bugün öğleden sonra topla· 
nacaktır. 

§ Yeniden Türkkuşuna 
52 üye ayr1lmıştar. 

Bayramda 
Bayramda neş'elenmek ve 

her gününüzü bayram yap
mak iıtiyorsamz Mezarlık 

başında yeni halde ( 399 ) 
numarada yeni açılan (Anka
ra orman çiftliği) birahane
sinde en taze Ankara bira
sına, en nefis Bozcaada şa
rabını en temiz mezelerle 
içinib. 

Paris (Radyo) - Almanyadan akseden haberlere göre bir çok generallerin tekaüde 
azle ve tebdil edilmesine rağmen vaziyet henüz yatıştmlmış sayılamaz. Fransız gazeteleri 
bu meseleyi mevzuubahs ederek Hitlerin değil askeri tarafın bir çok mühim vaziyetlerde 
istedikleri gibi avantaj elde ettiğini yazmaktadırlar. 

Fransız gazeteleri yazılarına son verirken şimdiki vaziyeti Almanya hadiseleri kapanmış 
görünüyor. Hitler ikinci ve mühim bir tehlikeyi atlattığı muhakkaktır. 

Fakat Almanyada yarının ne olacağını kimse temin edemez. Demektedirler. 

ispanyada Su Yerine Kan Akıvor 
Paris 8 (Radyo) - Dün Teruel cephesinde çok şiddetli bir çarpışma vukubulmuştur. 

Frankocular taarruza geçerek Mont alJaban da mevcut hükumet kuvvetlerini kaçırmağa 

muvaffak olmuşlardır. 
Hükiimetçilerden 2000 ölü ve 3000 yralı vardır. 
Franko bava kuvvetleri bu hücumda büyük bir faaliyet göstermişlerdir. Euoa rağmen 

hükumetçilerin müdafaa tertibatları sağlam olduğundan ricatlan muntazam bir ıurette 

olmuştur. 

Bugüne kad r Teruel cephesinde Frankocular 20 kilometre ı lerlemeğe muvaffak ol
muşlardır. 

lngiltere asi ispanyaya Bir Nota Verdi 
Londra 7 (Radyo) - logili z hükumeti general Frankoya şiddetli bir nota vermiş ve in· 

giliz gemilerine karşı yapılan mükerrer tecavüzlerinden boşnudsuzluğuou bildirmiştir. Roy
ter ajansı, notada lngiliz hükü netinin a r tık sabrının tükendiğini haber veriyor. 

Japony cevab vermiyor 
Tokyo 7 (Radyo) - Fr nsa , lngiltere ve Berlinia Amerikanın Japonya tarafından ya

pılmakta o1an yeni harp gemileri hakkında Tokyo hükumetine verilen notaya Japon hü
kumeti amirallerin ve bahri erkanıharp şeflerinin bulunduğu bir toplantıdan ıonra gönde
rilen cevap notada bu hükumetlerin bu hususta sordukları suallere cevap veremiyeceklerini 
bildirmiştir. 

Sümük üböce 
ten zengin olan 

şehir 
Macaristanın Giyor şehri, 

dünyanın en fakir noktala· 
rından biri idi. ·Çünkü bu 
ş ehr·n mahsulihna aümüklü 
böcekler musallat olmuşlardı. 
Hiç bir şey yetiştirmek müm
kün olmuyordu. Bir gün bu 
şehre bir tüccar geldi ve 
köylülerden bu sümüklübö· 
cekleri toplayıp kendisine 
para ile satmalarını teklif 
etti. O gün, bugün, bu şehir 
zengin oldu ve ıümüklübö· 
cek ibracatile şöhret buld~. 
Çünkü Avı upahlar, bu hay
vanın yemeğine bayılırlar. 

Sıhhatini 
Sevenlere 

Sabah kavaltısında halis 
tereyağlı, kıymalı, yumurblı 

ve peynirli börek istiyenJerle 
bayramlık telkadayıf, balman· 
tarı yassıkadayıfı dükkanı

mızdan alsınlar. 
Eskimahkemede (127) 

Numarada Sami Törtöş 

Son Telgrafların Hulasası : 
--~~. ~~~~~~-····~~~~~~~~ 

Eski lzmir metrepolidi Hrisoatomosun heykeli yakında 
Kavalada dikilecektir. 

§ lktisad ve Zıraat Vekaletinin Milli ekonomi bakanlığı 
altında birleştirileceği söyleniyor: 

§ işsiz kalan dans muallimleri dün lstanbulda bir toplantı 
yapmışrar (Başbaşa) isimli zurna, dümbelek ve bazı alatur
ka musiki aletlerinin iştirakile zeybek usulü yeni bir dans 
icad etmeğe karar vermişlerdir. 

§ Mısır krah Faruk bu ayın on birinde 19 yaşına gire
cektir. 

§ Romanya Kralı Karol dün Türkiye elçisi Hamdullah 
Subhi Tanrıöveri kabul etmiştir. 

§ Cenevreye giden Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Aras 
bugün lstanbula dönmüş bulunacaktır. 

§ Romanyada demir muhafızlarla zabıta ara11nda çarpışma 
oldu bir Jırndarmanıo dur emrini dinlemiyen otoraya atenş 
açıldı birçok yolcular ölmuştür. 

00000000000000000000000000000000000000000000000000 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

Her ıeyden önce ablak ve okumanın bu suretle mahallemiz 
gençlerinde görülmesini benim gibi sizlerin de ve bütün 
halkımızın da takdir edeceğini kuvvetle umarım.,, 

Halkın Sesi: 
Okuyucumuzun şu mektubunu biz de dikkate şayan bul

duk ve diğer kahvelerin de bunu örnek tutmasını çok 
isteriz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
...................... 0 •••••••••••••• , ............................................ . 

İster Gül İster Ağla 
- Baştarafı 1 inci Sahıfede -

- Bundan oe çıkar? 
- Ne çıktığını denedik. O ıılann eline para geçti mi ? Ya sinemaya veyahud da üstle-

rine başlarına harcarlar, ardını önünü düşünmezler. Sen istediğin kadar çahş, uğraş, sıkıl, 
oı>ların umuru mu ? 

- Hakkın var. 

- Öyle ise akhnı başına al da bundan sonra onların eline bir metelık teslim etme. 
Sonunda işte böyle ay başın ı getirmek için sızlanır, nereden borç para bulacağım diye 
çarpıoırsın. Bununla beraber bütçenin musaadesi derecesinde karılarıda harçlıksız bırak
mağa gelmez, o zaman Nasrettin Hacanın dediği küçük kıyamet de bundan kopar ey 
okuyucu sende bn aile dedikodularına : 

iSTER GÜLISTEH AGLA 

yınız, ben buraya erkek seçmeğe gelmedim 
Ulus bu son sözler üzerine 

hiddetle yerinden kalktı ve 
yumruklar1nı sıkarak bağır
dı: 

- Siz, bayan Çiçeğe te
şekkür ediniz, yoksa şu da
kikada bir öğretmenin vazi 
fesi ne olduğunu gösterir
dim. Yanımızda bir genç kı
zın bulunduğunu unutarak 
benimle bir mahalle kavgası 
çıkarmak istiyorsunuz. Bun
da ısrar edecekseniz lütfen 
söyleyiniz de bayan Çiçeğin 

bizi yalnız b1rakmasmı ve 
böyle çirkin bir hadisenin 
sahne olabileceği bir yerde 
daha fazla bulunmamasını 
kendisinden rica edelim. 

Sedat artau, sözde genç 
kıza bir caka satmak için 
birdenbire Ulusa meydan 
okudu: 

- Senden korkacağımı mı 
zan ediyorsun? 

Y ok!a karşında bir okul 
çocuğu mu var sandın 1 

- Karşımda kim olduğu· 
nu pek eyi anladım, öğret
men Ulus, Çiçeği elinden 
tutarak kapıya doğru götür
dükten sonra yalvaran bir 
sesle dedi ki: 

-Beni affediniz, sizi evim· 
de acıkh bir külhanbeylik 
sahnesine seyirci ettik, bun
dan ne kadar mahcup oldu
ğumu yerlerin dibine geçti
ğimi size anlatamam. 

Genç kız birkaç adım at
tıktan sonra, Sedad hizmet
çisine emireder gibi bir ku· 
manda verdi : 

- Gitmeyiniz. 
Çiçek öfkesini yenemiye

rek alaylı bir sesle bağırdı : 
- Cariyenize varilecek bir 

emrinizmi var 1 
- Bu benim haddim de

ği ld ir. 

- O halde bu yaptığınız 
muamele nedir? 

- Size söyliycctk ıon bir 
sözüm var da ondan: Bana 
açık söyleyiniz, Ulusu mu 
beni mi tercih edeceksiniz ? 

- Rica ederin bana böyle 
saçma sualler sormayınız.Ben 
buraya erkek seçmeğe gel-

Şehir 
Meclisinde 
İmar projesi kabul 

edildi 
Belediye riyasetinin şehir 

meclisine teklif ettiği beş 
senelik imar programı mec
lisin dünkü toplantısında 
mevcud 26 azadan yirmi be . 
şinin reyile kabul edildi. Şu
ıı u da haber verelim ki ri-
yasetin 9 milyon 500,000 
lirahk projesi meclisce 350 
bin lira ilavesiyle 9,850,000 
lira olarak kabul edilmiştir. 
Bu netice şüphe edilemez 
ki reis için övünülecek bir 
hadise olduğu gibi şehir ih
tiyaçlarımn meclisçe ne ka
dar hassasiyetle benimsendi
ğini de gösterebilir. 
Beş yıllık imar programı 

madde madde görüşülmüş 
ve her madde hakkında mec· 
lis ekseriyetine müracaat 
edilmiştir. 

medim. 
Biraz sarhoş olduğu ağzından 
dağılan alkol kokuıu ile an
laşılan Sedat yeniden genç 
kızın gitmesine engeli olmak 
isteyerek tekrar önüne geçti 
ve hiç sıkılmadan israr etti: 

- Bana bu hususta evet 
veya hayir demelisiniz, çiloki 
ben de babama ona göre 
bugün bir cevap vereceğım, 
görüyorsunuz ki mesele be
nim için çok mühimdir. Çi
çek, bu budalaca teklif kar
ş1Sanda gülmek mi, kızmak 

mı lazım geleceğini kestir· 
miyerek yine müstehzi bir 
tavır ile şu cevabı verdi: 

- Sizin için bu çok mn
him olabilir, fakat benim için 
bu meselenin biçHr ehemmi· 
yeti yoktur, ben gidiyorum. 

Sedad, işi gene pişkinJiğe 
vurarak kızdan her ne pa
hasına olursa olsun bir ce· 
vab koparm,ğa karar verdi· 
ği için Çiçeğin önüne dikil· 
di. Artık öğretm t. n Ulusun 
sabır ve tahammülü kalma· 
mıştı. Birdenbire demir el
lerile yarı sarhoş Sedadı kol
larından yakalayarak kapının 
yanındaki dıvara dayadı ve 
haykırdı. 
- Eğer giistablığıza devam 

edecekseniz. size, sizin gibi· 
lerin anliyabileceği bir ders 
vermeğe mecbur kalacağım. 

Bu defa zengin tüccarın 
oğlu azametle: 

- Sizinle dövliımekton de 
korkmam. 

Diye bağırdı. 
- Sizinle dövüşmeği kabul 
ctmeği biç istemezdim. 

- Neden 1 
- Çünkü b:u:ularımızın 

kuvveti müsavi değiJdir, ev
veli size hatırlatayım ki ben 
ayni zamanda bir cimnaatik 
öğretmeni , im. Fazla olarak 
siz, bugün ayakta zorla du· 
racak kadar sarhoş bulunu
yorsunuz. 

Ulusun bu söıleri ve Çi· 
çecin bu hal karşısında te· 
bessümünü giıliyememesi Se• 
sadı büs bütün çileden çı· 
kırmıştı. 

- Sonu 4 üncüde -

Amerika 
Hazinelerini ~1uhaf aza 

Ed: n Bina 
Denliebilir ki şimali Ame· 

rika devletinin hazinelerini 
ihtiva eden bina kadar mü
kemmel bir surette muhafaza 
altında bulundurulan bir di· 
ğer bina yoktur. 

Bu binanın kapısı 8,10 
ıantimetre, duvarları 29 san· 
timetre kalınhğındadır ve 

taır amen çeliktendir. O su· 
retle ki, biç bir kasa hırsızı, 
hiç bir vasıta ile bu kapı 

ve duvarları delemez, deldik
leri farzedilse dahi içeride 

ratlıyacakları mania daha 
müdhiştir. Çünkü, içeride, 
zehirli gaz bulutlarile karşı
laşacaklardır. Ayr1ca, sesi 
10 kilometreden duyulabilen 
bir kuvvetli düdük ötmiye 
başlar. _________ _. ______ IDGl-mE':lm---~--lmı-~m!l~---li!m------- . -· . . .. ~ .. . .. . . . 
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