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KISA VE A_çlK . 

Riyakarlık Yasak Hitlerin nutkıi Haricive Vekilimiz Gazeteci
leri Kabul Etti 

<<Her hakikatın söylenmesinden korkanlar, 
korkulacak pek çok şeyleri olduğunu 

kısık sesle itiraf edenlerdi ı » 
Başbakanımız Celil Bayar ile iç işleri Bakanı Şükrü Ka

yanın "Bu memlekette riyakirhğa, müdahaneye yer yoktur,, 
IDealindeki beyanatları Tiirkiyede, vicdanlarda, kafalarda 
yapılan büyük inkılabın içtimaiyabmıza, kültürümüze verdi· 

_Italya Almanvanın Avustur
va'va taarruzundan korkuvor 

Istanbul 9 (Hususi) - Ha
riciye vekilimiz dün sabah 
Semplon ekspresile şehrimize 

dönmüştür. istasyonda hara
retle karşılanmıştır. Hariciye 

ii sonsuz feyizlerle her zaman gurur duyanları bir kere da· 
ha sevinç ve iftihar neşesi ile coçturmuş, sarhoş etmiştir. 

Bu yurdu kurtardıktan sonra bu memlekete her gün yeni 
bir eser veren, her yıl hizmet ve himmetlerinin kocaman 
bir ibidesini diken ve her vakıt Atatürktcn ilham alarak 
çalııan bir hükumetin dinliyemiyeceği biç bir hakikat kal
IDamışhr. O halde riyakarlığa ne lü1um kalmıştır, o halde 
ea cesurane sayılabilecek bir hakikatın bağırılmasına ne 
IDani vardır. Hiç değil mi? 

Arada sırada hükumetin her hangi bir idare şube ve da· 
İresinde görülebilecek sızıltıyı mucib bir ihmalin t enkidine 
tıbammül olunamıyacak? işte hunun içindir ki: Adına cum
huriyet dediğimiz bir idare devrinde böyle tenkidleri bazan 
yaptığımıı zaman sözde bizi himaye etmek maksadile "bun· 
ları da yazmasan daha iyi olur!., mealinde öğüdler veren 
baıı arkadaılarımızın sözlerini acı bir tebessümle dinler, 
gene Atatürkün kurduğu bu hür cumhuriyet zamanında 
yalnız vicdanımızın emrettiği şeyleri yazmakta devam edip 
dururuz. 

Bu gtin Batvekil ve Dahiliye Vekilimizin verdikleri yeni 
inkılib ders\nİD vicdanımızda doğurduğu hududsuz zevk ve 
bazla ıonıaz bir ıaadet duyarak riya ve müdahaneden uzak 
"yaıasın Celil Bayar ve Şükrü Kaya,, dileği ile bu günkü 
ınıkalemize nihayet veriyoruz. 

SIRRI SANLI __________ ,_,,_.. __ ___.,w.._------------~~--~~---
Kral Faruk Ankaraya Geli),Or 

Bari 8 (Radyo) - Sa ma
jute Faruk yakında Anka
rayı ziyaret edeceği hakkın· 
da M sır resmi mehafilin 

verdiği haber tahakkuk et· 
miştir. 

Kral Faruğnn Türkiyeye 
yapacağı ziyaretin tarihi be· 

IRTER GÜL iSTER AGLA 

Paris (Radyo) - Alman 
yada 4 şubatta cereyan eden 
siyasi bidi•eler dolayısile 
bilhassa Fransız gazeteleri· 
nin neşriyatı Alman siyasi 
mahafillerini pek çok sinir 
lendirmiş olduğu Berlinden 
son gelea gazetelerin neşri· 
yatından anlaşılmaktadır. 

Alman gazeteleri Hitlerin 
20 Şubatta irad edeceği nu· 
tukta çok şiddetli bir lisan 
kullanacağı ve belki sözleri 
ecnebi matbuatı memnun 
edecek şekilde olmıyacağını 
da ilave etmektedirler. 

Hitler nutkunu hızırlamak 
üzere şimdiden Berster2'ar
dene çekilmiştir. Yanında 
yeni Hariciye Nazırı mösyö 
Fon Robentrop da vardır. 

nüz tesbit edilm,miş ise de 
ilkbahara doğru Ankaraya 
gel eceği tahmin edilmekte
d ir. Kralın yanlarında Kra 
liçe Ferideyi bulundurub bu 
lundurmıyacs ğı henüz belli 
olmamıştır. 

Mısır Kralınan Türkiye dev 
Jeti merkezine yapacağı ziya· 
rete siyasi mehafiJde büyük 
bir ehemmiyet atfedilmek· 
tedir. 

Evdeki Pazar Çarşıya Uvmavınca ••• 
Kurban bayramı geldi , çattı. Ay başı geçeli bir 

hafta oldu, elindekini avuçdakini bakkala, fırın- r- . ( l < 
tıya, kasaba, kömürcüye verdik, şimdi ne yapmalı ? 1 _ 1 ı\\ 1 

"--( ~ 
Halbuki iki aydır düşünüyordum : Bayram gelsin, \·\\\ \ 'i6 

bir koyun alayım, onu tanrıya kurban edeyim, on- '~ \ \ · ' """~ 
dan sonra da bir iki ay şu kasabların elinden kur· ~ . o 

11 
(/}§§5-_ ~~ ..§ ").....- -71 

balayım dedim, "Evdeki pazar çarşıya uymadı.,, 

Arkadaşı cevab verdi : ~~ 
- Azizim, arkandaki paltonu sat, bu fırsatı ka

Çarma. Nasıl olıa kömür ucuzladı. Kışın hükmü 
kılmadı demek. Nasıl olsa yirmi otuz gün sonra 
Paltolarıda atacağız, fakat etin çaresi var mı ? Kim 
bilir bayramdan sonra altmışa çıkmıyacağını kim 
teınin eder ? 

- Ammada yaptın ha dostum, her sene adettir, bayramdan iki üç gün evve),!'bayram· 
dan ıonrada bir hafta on güa et ucuzlar. 

- O adet, lzmire göre değildir. 
Ey okuyucu ıu hale ıen de : 

iSTER GULISTER AGLA 

Hitlerin sulh lehine söz 
söyliyeceğini kuvvetle ümid 
edilmektedir. 

Paris ( Radyo ) - Alman 
matbuatı 4 Şubatta cereyan 
eden dahili hadiseJer do,ayı
sile diinya efkarı umumiye
sioi tatmine çalışan yazılar 

yazmakta, ezcümle vukubu
lan değiıikliklerin Almanya 
harici siyasetinde hiç bir le· 
beddül yaratmıyacağını ilave 
etmektedirler. 

Paris (Rydyo) - Alman· 
yada 4 Şubatta vukubulan 

Sonu 4 üncüde 

---.ıa•Gr=---

Franko 
Lort Edenin nutkuna 

c vap verdi 

FRANK O 

Paris (Radyo) - Dün Sa· 
lamanka radyosunda general 
Franko lort Eden'in nutkunu 
mevzuubahs ederek hadise
leri kendi taraftarları değil 
cumhuriyetçiler tarafından 
ihdas edildiğini bildirme~

tedir. 
Esasen kredisi oldukça 

sarsılan Fraokonun bu cevabı 
lngiliz hükümetini tatminden 
çok uzaktır. 

lngiliz siyasi mehafiller 

vekilimiz Başvekili ziyaret 
ederek seyahatı hakkında 

izahat vermiştir. Ve öğleden 
sonra Dolmabahçe sarayına 

gideren Atatürk tarafından 

kabu\ olundu. 

lstanbul, 8 ( Hususi ) -
Hariciye Vekili basın mü· 
messillerini kabul ederek 
son seyahatinden memnun 

döndüğünü söyledi. Ve şun· 
lan ilave etti : 

- Kat'iyetle söyliyebilirim 
ki Balkan Antantı devletleri 

her hususta mutabıkbrlar. 
Aralarında ihtilaflı hiçbir 
nokta yoktur. 

--------..... --------

Hava facı ası 
Rus balonu dağa çarparak par

çalandı 13 kişi yandı 
M oskova 8 (Radyo) -

Sovyetlerin 6 G. Vetis ka
bili sevk balonu, Merdman 
mmtakasında yere düşerek 
yanmış ve parçalanmıştır. 
Balonun 19 kişi olan müret · 
tebatından on üçü yaralan· 
mış ve üçü de kurtulmuştur. 

Balonun hava şeraitinin 

Hayatın 
KIYMETi 
Hayaltnızın kıymetini bili

yorsanız sıhhatınızt koruyu· 
nuz, bunun için de en halis 
ve sıhhi Çeşme anasonu ile 
en nefis ve mugaddi üzüm· 
lerimizden mamul 

KABADAYI 

Kordon 
ve 

Yüksel 
Rakılarından başka rakı 

aramay.ınız, Beğenmiyenlerin 
hemen parası iade olunur. 

gayri müsaid olmaaından bir 
dağa çarptığı sanılmaktadır. 

Kaza; 6 G. balonanaa, 
kutubdaki heyeti seferiyeyi 
getirmek liıere yakında bü
yük sefere çıkmak üıere ha· 
zırlık açuıları yaparken va· 

ı kua gelmiştir. .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Zührevi hastalıklarda halkın 

vazifesi 
(Halkın faydasına yarayacağını tahmin ettiğimiz, aldığımıı 

bu yazıyı aynen geçiriyoruz) 
Zührevi hastalıklar denilen (frengi ve belsoğukluğu) dev• 

Edenin nutkundan sonra kor· 
sanlığın kökü kuruyacağı 
ümit etmekte ve artık lngil
tere hükiımetinin Frankonun 
ıözlerine itimadı kalmadığını l 

aa etmekteclirler. 

letin yaptığı büyük fedakarlığa karıı maalesef önlenileme• 
diği görülmektedir, buradaki sebebi birazda halkımızcla 
aramak lizımdır: 

Vaki ve şafi tedabir: 1 - lcabeden tıhaffnz çueleriai 
ya bilmeyoruz veya öirenmek istemiyoruz müaaaebettea 

- Soaa 4 &aciclı -



Sahife 2 ( Halkıa Seal ) ' ŞlrJJAT 

4lt1Eemaa~amttattımmaaaamaaa~ms•\ ·ı, S A k • • DUNYADA 
İ Oünganın En Bügük Harb Dahi~ ! Doktorun Nasihatleri por n etımız NELEfl 
= T. • l k E Kulakta gürültüler ve M• " .• 00 

1 
• OLUYOR ? 

§ ı ~ ur en ~ Uğuldamalar ıllı kume maçlarında hangı · 
1 Tarihi Tefrika Yazan: H. Türkekul~ mu~~;enk~~s:~er:oek i~!~::: takım ŞRmpİVOD Olacak? Amerikada her kış 6 
..-a~~nıı.. _ 122 _ .. ~~~~a.. - 7 - milyon kişi hastalanır 
.,.......,~~~.,. •.:.~~~• yaşta olanlarda bu irizadan 

Dervicler'.·te elerine dönüyor- şikayet edenler görülüyor. Demirspor Başkanı Şampiy. onluk İstanbulda 
y Burada iJk batna gelecek K 1 k D lar Han hazretlerine ha her şey, damar katılığı ve tansi- a aca tır ıyor 

' yon yüksekliğidir. Filhakika Deminpor kulübünun faal : - Bugünkü İzmir kulüb-
sa)ın yo) açıldı tansiyon yüksekliği dolayisile başkası bay Naciyi dairesinde !erinin kadrosu malüm oldu· 

Y 1 d .. ·· ·· J kt kt umümi deveranda görülen ziyaret ettim. Beni büyük ğu ve,..hile zayıftır. Bunun - an aş uşunuyorsul:iuz, susuzu an, sıca an ve b. k J k 
1 

b 
bak sağ ceoahc\a kimse kal· bir taraftan müdhiş boz- bozukluklar dolayisile dahili Nır ?eza et e arşı ıyan ay için şimdilik birşey beklene• 

ı k l k h b l k k k l kt 'b d b acıye· mez. Egw er bu kadroların is· 
mamış, so umuz ise erime • gun u ase le pe co u a a : u everan ozun- M'Jr k.. d 
te, merkezdekiler hep kar· kılınçlarını, oklarını, güzer· luğunun aksi tesirleri başlar h - . 1 ık ume m~çlar;n va laht çaresine gidilecek olursa 
şıya geçtiler, son pişmanlık ferini bir yana fırlatarak ve kulak uğuldamaları ve ~ng~? t~· ım şa;pıyon ugu ozaman birşey beklemek 
fayda vermez, dönün geri· yerlere serildiler, gözlerini gürültüleri meydana gelir. 8 acı ıye sor um. bakiumızdır. 
ye. kapadılar. Şüphesiz bunun tedavisi Bay Naci biraz düşündük· Bay Naciye üçüncü suali 

· sordum. Yıldırım hakiki bir Yıldı- Bayizit güneş batarken fansiyonu indirmekle olur. sonra: 
rım olmuştu, yanındaki ye- yanında kalan bir kaç kişi Tanşiyon hali 'labiiye indikce - Gazeteniz çok güı:el bir 
niçerilerle ve kendine sadık ile hala nevmidane ve fakat hissedilen bu aıızalar da aza- anket tertib etmiş. Hakika· 
kumandanlarile alaylar için· bir arslan gibi sağma, solu- hr veya kaybolur. Baıan da ten bu sene çok alaka oyan· 
de kaybolmuştu. na, önüne, ardına kılınç sa- tansiyon yüksekliği olmaksı- dırdı. Bu sualinize ne cevab 

Etiyen Lazari, sadrazam. vuruyor, her yaklaşanı yeri! zın da bazılarında bu haller vereyim bilmem. Yalnız bir 
Ali paşa, yeniçeri ağası Ha· deviriyordu. Bir iki yerinden görülüyor. Bunda birçok se- idaı eci göıile takib ettiğim 
ıan, subaşı, · büyük şehzade kan aktıgı halde yine ölüleri bebler aranır, bulunmaz. O fudbol hareketlerinin lstan· 
Süleyman çelebiyi alarak ar- kendisine siper alarak çarpı· zaman idrar tahlili yaptırmak bulda daha kuvvetli bir va-
kalarıua bir çok Rumeli ıu· şıyordu. Uzaktan bu hazin ve kan muayenesi tatbik et- ziyette olduğunu, işittiğime 
varilerini takarak harb mey- ievhayi seyreden Timurlenk mek lazımdır. ldr11rda şeker göre şampiyonluğun geçen 
danını terkettiJer. bağırdı: aramalı ve kanda da gene sene olduğu gibi bu sene de 

Sırp kralı bu manzarayı - Dünyada böyle bir kah (şeker) ve (üre) nin fazla 0 • lstanbul kulübünün elinde 
iÖrdükten sonra asker Jerioi raman görülmemiştir, tiz ye larak mevcut olup olmadıg~ ına kalacaktır. 
topla ttı o da bir tarafa sa- tişin Mahmud Hana söyleyin, araşi.ırmalıdır. Bunu haricin- - Hangi kulübte tahmin 
vuştu, Ulahlar ve Rumlar da onun, kılana ilişirlerse hepsi de de sırf asabi bazı kimse- edersiniz? 
daha evvel çekilmişlerdi ni boğdurur ve parçalatmm, )erde beyin yorgunluğundan, - Istanbulun dört kulübü 

Beyazid evvelce işgal etti- bana bu yeğiti diri olarak fazla dimağ çalışmalarından arasınd. Fakat bıtngisinin 
ği tepeye çekildi, }Bnanda getirsinler, ona layık olan mütevt Jlid bazı kulak çınla· kazanacağını söylemek güç-
ka)an beş altı bin yeniçeri harbı göstereceğim... malan görülebilir: Tabii bu tür.Yalnız kat'i tahminime göre 
ile yerinde sebat etti. Derhal birkaç silahşor at- gibilerin derhal istirahate çe- son zamanlarda kuvvetli oyun 

Timurlenk bu inbilali,Sırp· !arını ıürdüler, M hmud Ha- kilaıeleri laıımdır. cuları bulunan Güneş kulü· 
laran, Ulahların ve Rumların na, Şehioşahın arzusunu bil- Bu sebeblerin haricinde ola- bünün idarecileri eğer lakayt 
alaylarını alarak kaçtıklarını dirdiler. rak görülen kulak uğuldama- kalmazlarsa bu kulüb şam. 
görünce gülümsedi, yanında· Mahmud Han ıu emri farında ve gürültülerde mev- piyonluğu alabilir. 
kilere ıu sözleri söyledi: verdi : zii sebeb aranır. Orta kulak- - lzmirdeo iyi bir netice 

- Derviıler tekkelerine - Tiz kementçiler gitsin, ta, dahili kulakta, bel'umda beklenemez mi ? Bu husus-
döoüyorlar, şimdi Han haz- onu incitmeden bağlasanlar. ve hatta harici kulakta fazla taki fikriniz ? ... 

- Geçen seneye nazaran 
bu seneki spor vaziyetinde 
bir fark var mıdır ? 

- Evet Tardır. Geçen se
ne kulüplerin birleşmesi her 
ne kadar kuvvetli bir varlık 
olmuşsa da benimsemek ka· 
biJiyeti azdı. Bunun için can· 
la başla çahştıklari halde 
bir netice elde edemediler. 
Halbuki bugün yine ayni 
birleşik kulüpler .. esas var· 
lıklarına avdet etmek ve 
diğer kulüplere karşt bir re-
kabet hiısile daha fazla bir 
çalışma mevcut olduğunu 

görüyorum. Bu itibarla geçen 
seneye nazaran lzmir futbolü 
daha yükselmiş bir vaziyet
tedir. 

Bay Naci sözünü bitirdik-
ten sonra: 

- Gazetenizi, çok yerinde 
olan ve bütün sporcuları 
alakadar eden ve bu anket
ten dolayi tebrik etmeği 
bir borç bilirim. Dedi. 

MUSTAFA ÖZSÜER 
retlerine haber gönderin. Güneş, bu dehşetJi ve çok 
Kendilerinin harp başlama- feci ve ulvi manzara karşı- kir toplanması gibi bir çok E.::!I 

tegayyürat bu arızaları mey- Hava Seferleri I Faydalı Bilgiler : dan evvel benden istedikleri sıoda veremli bir hastanın 
dana getirir. Tabii bunlarıda Nisanda Başlıyacak yol açılmıştır. benzi gibi sararm ş ışıklarını 
birer birer, sebeblerini ayır- Devlet Hava Yollarının Cam eşyanın 

Kuvvetlendirilmesi 

Çağatay Hanı Mahmudun dağlara aks ettirirken hain 
çadırına birlsaç general gitti, bir kement, biçare makabına mak ve tedavisini takip et· Niun başına kadar bütün 

ona Timurleogin söyledikle· sığmıyan yıldırımı kollarından 
rini haber verdiler. Ülkesiz, sım sıkı sarmış, kılıncını yere 

mek lazımdır. Kulak uğulda- yolcu tayyareleri gelmiş ol· 
maları ve gürültüleri insan dugw undan on tayyare dai· C d ki am eşyanın ayanı ığıoı 

kumandasız, askersiz Hakan düşürmüştü. cidden çok iz'aç eden bir ma servise hasır bir vazi • artırmak için onları soğuk 
haldir. Hastaların rahat ve yette bulunacaktır. Bunun su dolu bir kabın içine ko-gölgesi olan ve bir töre iba- (Arkası var) 
huzurunu bozar, ve ıükünetle için ilkbaharda hava sefer· k 

hı olarak Han lakabile or· 
duda tutulan bu zat, hemen 
yerinden fırladı, silahlarını 
taktı, maiyeti ile birlikte 
Timurlengin çadırı önüne 
geldi, Timurlenk karşı çıktı: 

- 8üyürük Han hazretleri. 
- Buyuruğunuzu aldım, 

teıekkür ederim, bu şereften 
beni mahrum bırakmadınız, 
Bayizid üzerine gidecek or
dunun başına geçiyorum. 

- Hay hay buyurun sizin
dir. 

Bu Yazıyı Her
kes Okusun 

yup yavaş yavaş ısıtara 
çalışmalarına mani olur. Te· leri yalnız İstanbul - Anka- kaynatmalı. 
davisini asla ihmal etmeme· ra arasında değil, lstanbul -

t 1 İtk kaynamada suyun içine 
Jidir. Çünkü gerek mevzii ve Ankara, zmir • stanbul • 

A k Ad biraz mutfak tuzu atarak gerekse umumi olmak üzere n ara • ana arası ve 
Sabah kahvaltısını temiz kulakla vazifevi bozuklukları mi:atekabil servisleri şeklinde kaynama birkaç defa tekrar 

ve fenni şekilde yapılmakta ve sağırlık bile intaç eder. de başlamış olacaktır. ettikten sonra indirmeli, ken-
olan dükkanımızda yegane Gene bu yaz içinde Elaıiz di halinde soğumaya terket-
nam almış kıymalı peynirli 8 ve Van servislerinin de açıl- · melidir. 
yumurtalı temiz tereyağlı 8)1 ramda ması kabil olacaktır. Devlet *** böreklerimizi yemek isti} en B Hava yollarının muvcud kad· 
müşterilerimizin lzmirde es- ayramda neş'elenmek ve Cam 
ki mah!ieme önünde 127 her gününüzü bayram yap- rosu genişJiyeck olan servise eşyanın 

ten izlenmesi k · t' M J k ve çogv alacak tayyarelere numarala dükkanımııada teş· ma u ıyorsanız ezar ı 
rif buyurmalarını dileriz. Bay· başında yeni halde ( 399 ) yetişmiyeceği için, kadro, 

Bardak, surahi ve saire d · ı (A k yeni demanlarla takviye edi· ram münasebetile zarif tep- numara a yeoı açı an n a-
Mahmud han yanına taze siJerinizi misafirlerinize süs· ra orman çiftliği) birahane- lecektir. Bundan dolayı da 

kuvvetler aldı, Yıldırımın Jiyecek kuru tel kadayıfı· sinde en taze Ankara bira· yeni tayyare makiııistleri 
gibi cam eşya için daima 
sodasız ılık su kullanınız. 

Amerika ııhhiye nezareti
nini neşrettiği bültene göre 

Amerikada her kıı mevsi· 
minde, 6 milyon kişi basta· 
!anmaktadır. 

-i** 

Kendisini sümüğü ile 
müdafaa eden hayvan 

Deve ailesinden olup nis· 
beten çok daha küçük cüı· 
seye malik bir hsyvan vardır 

ki Arjantio'de ya,ar. Adına 
Guanako diyorlar. Üzerine 
hücum edildiği zaman ken-

disini sümüğü ile müdafaa 
eder ve bunu, bir au ıütunu 
gibi hasmının suratına farlatır. 

*** 
Mik 1 ob va :;ıtasile 
suikasde teşebbüs 
Paris polisi, Kukulatalılar 

cemiyetinın azasından olu b 
da, sırlarını ifşa ederek, bu 

cemiyete hiyanette bulunan-

ları zehirlemek maksadile 
hastalık mikroplara imal eden 
bir fabrikayı meydana çıkar· 
mıştır. Bundan sonra da, ic
raat müfrezesi azasından bu· 

Junduğunu ıöyliyen Paul Bil
lecoz isminde birisi yakalan
mıştır. Polise verdiği ıfade· 
de, cemiyete biyanet ettiğin· 

den şüpheye düşülen bir a· 
damı tüple nasıl zehirlemeie 
teşebbüs ettiğini itiraf etmiı· 
tir. Filhakika adam hastalan-
mış fakat ölmemiştir. 

Zabıta doktorunun tahlil d· 
ti tübde, öldürücü hastalık 

mikrobu bulunmuştur. 

Tiyatro 
Asri Sinemada 

iki gün istirahattan sonra 
Ankara tiyatrosu tekrar bu 
akşam yeni kadroya iltihak 
eden arkadaşlarile temsille· 
rine baıhyacakhr. ilk temsil 
(Gömülen Kadın) namındaki 
3 perdelik halka heyecan, 
korku, dehıet salan facia 
temsil edilecektir. 

Atatürk 
Büstleri depoziteri olan 

UÇAK GIŞESl.~DEN her 

boydaki büst heykelleri top· 
tan ve perakende ucuz fiatla 
tedarik edilebiiir. 

ADRES : ~1ezarlık-- · ld d B · 'd k alınacaktır. IJk olarak sekiz uzerıne sa ır ı. ayızı , ge- mızla bal mantarı yası a· sını, en nefis Bozcaada şa· 
1 b t k ti l h b d f 1 k d k makinist alınacaktır. en u aze uvve er ar e ayı larımızı mut a a ü - rabını en temiz mezeJerJe 
tutuştu, akşama kadar çaı • kanımızdan tedari~ tedarik içiniz. Ç J k Jd 
pıştı, bulunduğu tepenin dö·t etmeniz menfaatiniz iktiza- ~...... .................. ay a ne o u 

Hu yemekten sonra surahi-
leri mutlaka bir sudan geçi- başı Vakıflar hanı U
riniz. Haftada bir surahinin çak gişesi. 
içine biraz yumurta kabuğu -----~~~ ~__.,, 
atarak çalkalamak ve su çabuk tesir eder. Keza bü· 
bakiyyelerioin yaptığı lekeleri yük tuz parçaları ve ince 

tarafı sarılmıştı, yanındaki sındandır. • O OK J O R ı 
B.. k · 1· ·ra·· RTo·· ş • ı Eski Süleymao, bugünkü 

Yeniçerilerin takalı bitti, ore çt SAM ! • ı İzmir lokantacısı Çaylak lo-

•*:Jtx'1t:tC · =*~ ı 1'* ~**'°*: i Salıh Sonad ı kantasın.ı geceleri de açar~k : Elh el. >+ ı Cild, Saç ve zührevi has· ı her. neva ~eşrubah mezesıle 
~4(~ a m r a 2573 >t ı ta\ıklar müt~baıısısı ı verılmek uzere koymuştur. 
rr )1. : ikinci Beyler sokak No. 81 • Kurumun Taraş şarabı da 

idaresinde Milli Kütüpbene sineması )i : Her gün öğleden sonra i yemek ar .l!'ında mevcuddur. 

temizlemek icabeder. Yu· iuce kesilip sirkeye hatmi· 
murta kabukları sirkeye ha· mış kurutme kağıdları da 
tmldıktan sonra atıhrsa daha J bu vazifeyi görebilir. 

EEEEEZEE~EEmEE~~UESmESmm~am 

~ TAYYARE sineması TE1;~~?N 1 = BUGÜN İki muazzam film birden )t .................. •••••••• ÇAYLAK 

~ 1 - KISKANÇLIK » 
FRANRIZCA SÖZLÜ m 

ASRI SİNEM~DA Telefon 
-2394· 

~.] BUGÜN Sinema dünyasının en büyük harikası . t!1 

1 = GÖR ••• IŞIT •.• SÖYLEME 1 
~ 300,000 Fransız frangına mal olan ve henüz b.ir esiue" 

tC ROBERT TA YLOR ve BARBARA STANWIEK 
tC Tarafından Temsil Edilmiştir. 

! 2- AMONA >+ 
tC Baş rollerde :ORETTA YUNG ve DON_H_M_E_c_ ~ 

1 = AVRICA ': Foks Dünva Havadisleri ~ 
Seanslar: 3-7 Ramona 5-9 Kıskançlık )t 

2 Şubat 938 Çarşambadan itibaren iki film birden 

1-TAYFON 
Corc Bongraf t 

2 - Adalar Şarkısı 
Dünya Tenörü Foverena Tebet ve jupevalez iloven 

A nca: Paramun ·urnal ve Miki 

r,] daha tesadüf edilıniytn rakibsiz film fS 
~ Büyük Fransız komiği FERNANDEL Tarafındın tl 
~ ibda olunmuştur : 1 
M ilaveten: Paramont jurnal 

~ Seanslar: Hergün 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi 11 
~ ve Pazar günleri 1,15 başlar fi 
E FıATLAR: 30 - 40 - 50 .ı 



Kadına ve 
Gözlerde Seyahat 

Çıktım bugün güzellerin gözlerinde seyahate 
Bu yolculuk bilmem nasıl erecekti nihayete 

.. 
Mavi gözler pek asabi dalgalı bir deniz gibi, 
Y eıil gözler en ziyade mütemayil hıyanete 

Sarııınlar yerıun bir yaz semasını andırıyor, 
ilk puıede baıhyacak taliinden şikayete. 

Eli gözler akıam gibi gölge dolu,bicran dolu 
Bu gözler de hiç teaadüf etmedim ben saadete 

Gece oldu en sonunda siyah gözler geldi 
durdum; 

Bu karanlık yolda artık yoktu imkan seyahate 

Sevgili ve 
Mektub 
Ey benim güzel kuşum, 
Anladım ki dün akıam 
Artık runutulmuıum. 
Beyhudedir ne yapsam .. 
Hatta sana desem ki: 
Bence gene evvelki, 
Evvelki güzel kuııun; 
Mademki unutmuııua. 
Doirusu sıücenmedim, 
"Unutmuş 

0

beoi,. dedim. 
Olur ya olamaz mı? 
Unutulanlar az mı? 

Ey benim g6zel kuıum, 
Madem unutulmuşum; 
Öyleyse beni dinle: 
Her kimae, aevdiğinle 
Seni teı'id etmeden 
Daha evvel sana ben 
itiraf etmeliyim: 
Ben sahiden deliyim, 
Hiç ıeni unutmadım, 
Daima hatırladım. 
Böyle de olamaz mı? 
Uoutmıyanlar az mı? 

Ey beuim güzel kuşum! 
Benki unutulmuşum; 
86abüt0n gene nevmid 
Olmıyorum .. Bir ümid, 
Bir fiiphe Tar içimde. 
Diyorum lıi: Belki de 
Seviyor beni bili! 
Böylesi de olurya .. 
Olur ya, olamaz mı? 
Sevilenler de az mı? 

Her neyse güzel kuıum; 
Gerek unutulmuıum, 
Gerek unutulmamıt ! 
Hali o tatlı bakıı, 

.,,, Hill o güzel gözler 

: Bir genç kıza 
Bugün benim gençliğimin 
Soolerına varan çağı. 

Belli değil henüz kimin 
Sana bir eı o " acağı. 

Aramızda yavaş yavaş 

Açılıyor bir uçurum. 
Beklediğin o larkadaş 
Ben olamam biliyorum. 
içim bunun bir hakikat 
Olduğuna inanıyor. 

Günden gÜne seni fakat 
Daha fazla kıskanıyor. 

Bir yabancı adı geçer 
Bau defa konuşurken; 
Ne umulmaz tehlıkeler 
Düıündürüı beni bilsen? 

O gün gene bulutlanır 
Gözlerimin içi ne 111 le. 
Bütün ruhum dolar ağır, 

Nihayetsiz bir sitemle. 

Bazı günler .. Bir ihtiyar 
Şefkatini hissederim: 
"Şu dünyada o bah1 iyar 
"Olsa baua yeter! D~rim. 

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

Bende derin bir eser 
Bıraktı, silinmiyor. 
Sevenler bilinmiyor, 
Sevmiyenler bahtiyar! 
Kimbilir belki de var 
Sende de ayni hisler!. 

O halde bir cevab ver, 
Şüphede bırakma çok. 
Kimbilir belki de yok 
Sende hiçbir ıey .. Hava .. 
Öyleyse elveda! 
Son defa selamlarım, 
Çekilirim, ağlarım. 
Eui günler bir rüya 
Gibi kalır .. Olur ya! 
Olur ya olamaz mı? 
Sevişmiyenler az mı? 

9 Evlül Baharat Deposu 
Baharatın döğülmllt ve:döğül

"1emit tam çeıitleri, YAL UV A
J.aın taze mahsul Ihlamur, ıS
PARTlo\'nın meıhur Salebi 
l~rif kutular·A t• marka ku
da, garantili r 1 maş ve 
~•ranğoz bo)"aları, her cins asit 
•ırpit, gomlak ve diğer maran· 
l•z çeıitleri, dünyaca &tanınmış 

lf asan ecza depo 
•uaun her cies kolonya, losyon
lan ve çok zengin tuvalet eşya
•• ile gazoz öıleriiv(özlü unları 

ltadyolin, Kozmin, Datnos ve Kohioor diş macunl an, devlet 
ltbaiai, beyaz yünlü ve ipekli kumaıları yıkamak ve temizle
llaek i~in FEVA markalı Alman ıabun tozu ve emsali. 

Ukkat: Mlıterilerinin zararına olan pazarltk uıulil kaldı-
br. Her torpJ• clerlaal ceTala Terilir. Telefon 3182 

( Hallaa s..t ) .... 

Kadına Ve Aşka Dair 
Her kime inanıp gön'ünü versen, 
Sonunda kazancın bir ayrılıktır. 
Bahtiyar olmayı ümid edersen, 
Acırım arkadaş sana:yazıkhr. 

Meylini bulunca bir kadm kalbi, 
Her yana kolayca akar su gıbi. 
Kararsız bir duygu var mı yarabbi, 
Dünyada muhabbet duygusu gibi. 

Yakında seve.rsin bir başkasını, 
Gönlünde bu yüzden keder olmasın. 
Bir aşkın bu kadar tutma yosını, 
Yazıktır, gençliğin heder olmasın. 

Bilirim, derdinin tesellisi yok; 
Zehirle doludur şimdi batıran. 
Gitgide ııyrıhr kalbindeki ok, 
Zamanın elile sarılır yaran. 

Bu uzun yollarda hayli senedir 
Dolaştım; ağladım, koştum, yoruldum .. 
Bir defa sor bana: kazaccım nedir? 
Bu kadar zahmetten sonra ne buldum? 

Gençliğim tükendi, takalım bitti, 
Usandım keııdim de serzeneşimden. 
Doğrusu bir lezzet almadım gitti 
Ne sevilişimden ne sevişimdeo. 

Artık, g&izel çiçeğim, 
Sevimli kelebeğim. 
işte sana ıon sözüm; 

: Daima yolda gözüm, 

Bekliyorum bir cevab. 
Yetişir bu ıztırab. 

Anladın ya kimim ben? 
Seni ilk önce seven. 

Hasan Basri Şenbiçer 
Şeriki Mehmed Gülaylar 
Hazır velısmarlama elbise fabrikası 

Bay ve Bayanlar şık elbise diktir· 
mek isterseniı: her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve ıeriki Meh
med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
Sor:ıski ve Alber Baroh kumaşların
dan iki provah kumaş ve dikiş 22 
lira Asım Riza biraderlerinin Halka
pınar çula ki bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki pr ovalı 15 lira İskoç yün 
iş 21 lira iki provalı Sayın müşteri-
lerimin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 
ADRESE DİKKAT: lımir satış ~ubesi Alipaşa caddesi sar 
raflar karşısı yalnıt 31 numaradır. Büyük Jevhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası . 

......:<:=>=-~-·----

Bayram Şeker ]eri 

inanç Şekerleme 
Maiazası 

Mustafa Bevdeş 
Altın Keyik, fantazi Krameli 

Bon bon, Fundan ve meyveli teker 
fabr ikası Ege bölgesi satış merkezi 

Nefis liikJ pisküvüleri, çikolat Ye 
lokum. Adres : lzmir şekerciler çarı••• 
No. 46 

fj!aır.:3!19!18&Eiii:a:- ~ ~ıf.# 1 m .......... o ............ . 1 KORDON, YUKSEL ve 1 l Hüki'ımet,Kar111ında : 
lfJ KABADAY/ N : TERZi ı 
N işte bütün lzmirin kapıştığı 1 !M h d z k•: 
N nefis Rakılar bunlardır '41: e me e ıı, 
ı:---:;e;ı~:E'93 ~~SE::'!i!~ ...................... .... 

ıete.2383 

Güleryüz Baharat deposu 
Müşterisini bile ile aldatmak 

değil, güleryüı: 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 gözü kal· 
mamesına, onun tam mukabilin-
de mal almasına azami dikkat 
eder. 

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

her sorğusuna cevab vermekten çekinmez. 
•...ı:.-wwı:;pp:3S'F!!il!mBla!!!S&la!!8!1---••---• 

il D;:D·o;~f ;h•Ali 
KAMÇIO\jLU 1 Cilt ve 'fenasül hastalıkları ve 

1 elektrik tedavisi 
lzınir • Birinci beyler Sokağı No. : SS Telefon : 3479 

~mm!ESl..,_,....._.+sFCBW:Bi!IEm&ai ............... ~ 

!tt!!lm>+ Dr. FAHRİ IŞIK>tctctllft 
ti lzmir Memleket~ Hastanesi Rontken Miltebauııı W 
t;2 RONTKEN VE B 

m Elektirik tedavileri yapılır 1 
t] ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 8 
m • 
Eammm~m~~m~:EK~~ms~~mama11•a 

1 - J_..üks kolonya 
1 - l ... üks Esans 
1 - Tuvalet kremi 
ı - 'fuvalet Podrası 
İşte size muvaffakiyetli 

bayram hediyesi. 

Yalnız 

S. Ferid 
Eczacı başı 
Mamulatı olmak şartiyle 

Bu mamulattan daha iyisi 
olamaz 

isim ve etikete dikkat 

S. Ferit 
Eczacı başı 

Ve 

Şifa 
Ecza hanesi 

.. . ~ 



ftjı.._"TQI :l s J]~I 
ıc • nLınl = ı ii[~i~ · 
Faizler 
lndirilivor 

Faiz haddinin yüzde sekiz 
buçuğa kadar inmesi hak· 
kındaki kanun Büyük Millet 
Meclisine verilmiştir. Yeni 
kanuna göre faiz hadlerini 
muvazi suretle gizli yen haki· 
ki veya hükmn şabıslara te
feci denir bu gibiler tefeci
lere aid kanuni hükô.mler 
aynen tatbik olunur. 

Velinin Atını 
Satmışlar 

Kayas köyünde Veli efeye 
aid gaib bir atı gayri kanu
ni bir şekilde satan Cuma 
ovası köy ihtiyariyesi hak
kında Veli [tarafından müd · 
dehımumiliğe şikayet edilmiş 
ve takibata başlanmııtır. 

H. Çetinalp 
Izmir iç ilçe jandarma ku

mandanı ön yüzbaşı Hüsnü 
Çetinalp iyileşerek vazifesine 
devam etmeğe başlamıştır. 

\ na1&ıu .;>a.ı ı 

Notalar Verildi' 
lngiltere Italya.nın N~tasınaA ~e~~~ Y e~°:1edi 

Londra 9 (Radyo) - Amerıka hükümetı Japonya hükumetıne ıkıncı ve ştddetlı bır nota 
daha verdi. 

Paris 9 (Radyo) - İtalya lngiltereye denizaltı gemileri hakkında verdiği notaya lngil · 
tere cevap vermemiştir. 

Paris 9 (Radyo) - ltalyanın logiltereye verdiği notada ltalyan denizalh gemilerinin ma· 
nevra yaphldarını ve logiltere, Fransa hükumetlerinin kontrol harp gemilerinin görecekleri 
her hangi bir denizaltı gemisinin batırılması bildirilmıştı. Meçhul denizaltı gemilerini Ak 
denizde 150 harp gemisi ile 300 tayyare aramaktadır. Tayyareler hususi aletlerle denizin 
içinden gelecek sesleri de dinlemeğe başlamışlardır. 

Romanvadaki Sovvet Elçisi Ortada Yok 
Paris (Radyo) - Sovyet hükumetioiıı Romanya hükumeti nezdiodeki elçisi mösyö Bu

Tenko kırk sekiz saattan beri gaip bulunmaktadır. 
Romanya zabıtası hadiseden haberdar olur olmaz derhal tahkikata girişmiştir. Zabıtanın 

elde ettiği neticeye göre mumaileyh son uğradığı yer bazı Sovyel memurlarının ikamet 
ettiği bir ev imiş. Hadise hakkında Romanyada mütalea beyanından çekioilmektedir. 

Muallim ve Talebeve Yeni 'fenzilat 
· Ankara 8 (Hususi) - Devlet demiryolları idaresince talebeler ve muallimler için yeni 
tenzilath tarifeler hazırlanıyor. 

Bu yeni tarifelere göre muallimler ve talebeler hakkında ş "mdiye kadar tatbik olunan 
tenzilatlı tarifelerden yüzde elli nisbetinde tekrar tenzilat yapılacaktır. 

Sokaklar Başvekilimizin 1 

numaralanıvor Ziyaretleri 1 

·Ispanya'vı Protesto Ettjk 
Ro'lla 9 (Radyo) - Anka- elçiliğine mülhak bir binaya 

Şehrimizdeki sokak adla· 
r1nın kaldırılarak numaralan· 
dığını yazmışhk. İlk olarak 
Güzelyah ve Karantina sem· 
tindeki sokakların isimleri 
kaldırılmış ve bu mahallede
ki 400 sokağa numara veril
~iş levhaları asılmıştır. 

Jandarma 
Onbaşıları 

Jandarma erleri arasında 
bugün bir imtihan yapılacak 
ve imtihanda muvafık olan· 
lanlar onbaşılığa terfi ettiri· 
leceklerdir. ~ 

Gümrükte 
Tavin 
İzmir ithalat gümrüğü mu

ayene memuru Vedad lstan· 
bul muayene memurluğuna, 
İstanbul ~ muayene memuru 
Celil lzmir muayene memur
luğuna, Çobanbey muayene 
memurlarından Ragıb lzmir 
ithalat gümrük memurluğu
na, lzmir ithalat muhasebe 
memuru Nihad terfian lzmir 
başmüdürlüğü memurluğuna, 
lzmir başmüdürlük memuru 
Kemal terfian lzmir maoifes· 
to memurluğuna, Akçay me· 
murlarından Muhiddin lzmir 
ithalat memu. luğuoa tayin 
edilmişlerdir. ---www-oa---
lngilterede İş-
sizleri o Adedi 

Londr a 9 (Radyo) - Son 
yapılan bir istatistikte lngil· 
terede 1895670 kişi işsiz 
olduğu tesbit edilmiştir. 

Habeşliler 
Yidiklerini Hazmet

mek İçin Ne Yaparlar 
Habeşlilerin ekseri yemek

leri çiğdir. Bllhasta çiğ et 
yimeye baydırlar. Fakat ba
zan fazla yiyib te hazım zor· 
luğu çekerlerse, bir parça 
çiğ mide yerler ve böylece 
hazımlarını kolaylaştırmış 

olurlar. 

İıstanbul 9 (Hususi)- Baş 
vekil B. Celil Bay1u ve di
ğer vekiller tetkiklerine de
vam elmekted.rler. Başvekil 

dün Perapalasda bazı ziya
retleri kabul etmişlerdir. Öğ
leden sonra Yıldızdaki harp 
akademisini ziyaret eylemiş
ler ve akademide kumandan 
General AH Fuad tarafından 
karşılanarak 3 saatten fazla . 
kalmışlar ve akademinin her 
tarafını gezmişlerdir. 

---•lfll:ilr---
Kısa Şehir 

Haberleri 
Vali bay Fazlı Güleç dün 

Menemene giderek bazı tet
kikatta bulunmuştur. 

§ Bu sene zeytinyağı re

koltdsi 23 milyon olarak tes
bit edilmiştir. 

§ Şehir meclisi bu gün 
öğleden sonra topl-tnacak ve 

imar programı hakkmdaki 
mali projesini tetkik edecek
tir. 

§ Fuar komitesi dün ak
şam belediye reisi Behçet 

Uz'un başkanlığında toplan· 

mış ve fuar çalışmalarını fÖz
den geçirmiştir. 

§ On beş kuruş olarak 
tesbit edilen elektrik kilovat 

tarifesi tasdik edilmek üzere 
Nafia Vekaletine gönderil· 
miştir. 

§ Vilayet meclisi dün öğ· 
leden sonra Vali Fazh Gü-

leçin riyasetinde toplanmış 

ve gizli bir celse yapılmıştır. 

§ Belediye yeniden on 
trambos almağa karar ver
miştir. 

§ Kemalpaşada Lekelihum
ma hastalığı yoktur. 

Geçenlerde lzmire gönde
rilmiştir. Vilayetimizin sıhhi 
vaziyeti çok iyidir. 

§ Karantina tramvay cad · 
desindeki fmndan üç kilo 

ekmek çalan Matilda dürmü 
meşhud halinde tutulmuştur. 

radan Anadolu Ajansının hükumet polisi tarafından 
bildird iği ne göre Türkiye girilerek içinde bulunan h· 
hükümeti İspanya bükümeti- panyofların götürülmüş olması 
ni protesto etmiştir. hAdisesinden galattır. 

Bu hadise hükômetimizle 
Aokara, 8 (A.A) - Dün ispanya cümhuriyet hükumeti 

akşamki Roma radyosu neş· 
arasmda henüz görüşülme 

riyahnda Madriddeki Türki- halindedir. Tarafımızdan ya· 
ye elçisinin ve elçilik erki- pılmış olan protesto tahki-
nının hakarete maruz kaldık- kat safhasına girmiı bulu-
ları bakkanda bazı haberler nuyor. Elçimize, elçilik erka-
işitildi. 111oa tecavüz vukua geldiği 

Anadolu Ajansının tahki· haberi tahkikate külliyen 
katana göre mesele Türkiye muhaliftir. 
~~~oooooooooooooooomom~~oooooo~ooouoooooooooom 

Son Telgrafların Hulasası .: ----------····-----------
Devlet demiryolları yeniden 88 lokomotif, 100 yolcu va-

gonu ve 960 muhtelif vagon almağa karar vermiştir. Sipa· 
rişler yakında gelecektir. 

§ Yunan kırahnın amcası prens Nikola düo Atinada 
ölmüştür. 

§ - Hayfa ahalisi, lngiliz zabıta memurlarının tatbik et· 
mekte olduğu tazyik ve tehdid siyasetinden dolayı Filistin 
hükiimetir.ıi protesto etmiştir. 

§ ltalya, Rus paralarile müessesat ve vaporlarına muvak· 
kat haciz kuymuştur. 

Napolyonun 
Bir ~1ektubu Satıhğa 

Çıkavıldı 
Gelecek hafta Fransada 

müzayede ile tarihi büyük 
kıymeti bulunan bir mektub 
satılacaktır. Bu mektub üçün
cü Napolyon SEıdandan bir 
Eylul 1870 de Pıusya kralı 
birinci Giyoma el yazısile 
yazdığı tesJim mektubudur. 

Mektubun münderecatı ay
nen şöyledir: 

" Kardeşim askerlerimin 
arasında ölmeğe muktedir 
olamadığımdan benim için 
kıhcımı başmetmea bilerinin 
eline teslim etmekten başka 
çare kalmamıştır. iyi karde· 
şin: Napolyon. Sedan 1 eylul 
1870. 

Mektubu tedkik eden müte-
hassıslar sıhhatmı tasdik et· 
mişlerdir. Almanyanm hazi· 
nei evrakında mahfuz bulu· 
nan bu mektubun nasıl olup 
ta bugün bunu satılığa çıka
rnn koleksiyoncunun eline 
geçtiğini Fransız gazeteleri 
tahkik etmeie uğraşmakta· 
dırlar. 

!Bitlerin nutku 
- Baştarafı 1 incide -

dabilii siyasi hadiseler Roma· 
da büyük bir merakla takib 
edilmektedir. 

Romadan sızan haberlere 

göre ltalyan hükumeti Avus· 
turyaya karşı vukuu muhte-

mel bir taarruzdan korkmak
tadır. Tabiidir ki Italya hü· 

kfımeti Almanya gibi çok 
kuvveti bir komşuyu arzu 
etmektededir. 

Diğer taraftan Almanya hi· 
diseleri Mussoliniye lngitereye 
karşı oran vaziyetini değiştirm-

esi için bir fırsat hazırladığı ve 

bu vesile ile masrafı çok 
faydası hiç olan Frankoya 

yardım siyasetinden dönebi
leceğini ibsas edilmektedir. 

Şunu da ilave etmek Ji· 
zımdlr ki ltalyanın ekonomik 

vaziyeti en feci vaziyeti ik
tisab ettiği bir zamanda aka
iane bir hareketle lngiltere

ye yaklaşması beklenilmez 
bir şey olmadığı Fransız 

kaynaklarından alınan ha· 
berlerden anl~şılmaktadu. 
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BiR ÖÖRETMENIN 
ÇEKTiKLERi 

- INKILAB ROMANI -
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Eğer yanımda tabancam olsaydı ben sana 
kim olduğumu göst€ rirdim! 

Sedad, biraz kendini top· ni anladığı için o anda ora .. 
ladıktan sonra kuvvetli b r dan geçen bir taksiyi durdur· 
hP.mle ile dayandığı yerden du. gene çelik ellerile Seda· 
fırlıyarak Ulusla Çiçeğin üze- dı bir boş çuval hafifliği ile 
rine ahldı, bir elile Çiçeii arabaya yükleterek ıof6re 
ve bir elite de Ulusu tuta- emir verdi. 
rak biddetıe bağardı: - Bay hastadır, onu Bay 

- Bekar bir kızın bir be- Cemil Artan'ın maj'a:ıaıına 
kir öğretmen evinde ne işi götürünüz: 
olabilir, bunu anlamak isti-
yorum. 

Ulus gene soğukkanhlığı· 
oı muhafazaya çalışarak 

- Size son defa olarak 
bayan Çiçeği rahat bırakı
nız, diyorum. 

Diye haykırdı. 
- Onun işine siz ka.rışa

maısmız. 

- Fakat sizin küstahlıkta 
devam elmenize karııabi· 
tirim. 

Sedat o zaman Çiçeği bı
rakarak Ulusa vurmak üzere 
yumruğunu kaldırdı. Fakat 
Ulusun demir pençesi onun 
kolunu mefluç bir hale sok
tuktan sonra Sedada öyle 
bir tokat attı ki kils· 
tah delikanlı bu şamarın 
tesirile kendisini kapının dı· 
şında yere serilmiş buldu. 
Yerden kalkmağa çalışan 
Sedad bir taraftan yuzune 
bulaşan çamurlara silmekle 
uğıaşarken diğer taraftanda 
gene çalımh bir tavırla Se
dada meydan okudu : · 

- Şükret ki yanımda ta· 
bancam yoktu, ben o zaman 
sana kim olduğumu göste
rirdim. 
Öğretmen Ulus Sedadıa 

yol ortasında da bir kavga 
çıkarmaktan çekinmiyeceği· 

"' . .. 
Çiçek ile Ulus yahnız kal· 

dıktan sonra genç öğret· 
men teessür ve heyecandan 
titriyen bir sesle yalvardı: 

- Beni affediyorsun de· 
iilmi Çiçek. 

- Bana ne yaptan ki? 
- Evimde böyle çirkin 

bir kavğaya şahit olmak be· 
ni son derece müteessir etti. 

- Bunda senin zerre ka· 
dar kabahatın yoktur. 

- O dayağı satan aldı, 
sen de ona satın aldığı 
şeyi lverdia ben bile ka· 
dınlığım ile ona saldırarak 
kendisini iyice bir şamar la· 
mak arzuı;una düşmüştüm. 

Onu sen yapmasaydın ben 
yapac ı. ktım. 

•*• 
Babasının maıaıma giden 

Sedat'ı, öyle perişan bir hal· 
de gören Bay Süleyman Ar· 
tan oğluna sordu : 

- Bu hal ne? .. 
- Öğretmen Ulusla kcı tga 

ettik, onu fena halde dövme• 
ğe mecbur kaldım. 

- Sende tek adam dövmüı 
hali yok amma, neise.. Ev· 
vela sen yüzündeki çamur• 
ları, üstüoü başını temiıJede 
sonra konuşuruz. 

( Arkası var) 
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Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

sonra da ihtiyati bir tedbir almıyoruz .. Hatta umumi evlerin 
mevzu usullere riayetleri mecburiyet altında iken§ çok ya
zıktır ki Iiz m re len ihtimama ehemmiyet vermiyoruz. 

2 - Olur olmaz bir kadınla münasebet tasisinde bies 
görmiyoruz. 

3 - Hastalığa tutulduktan sonra da hastalığı üzerimizde 
eskitiyor ve hatta sağlam fahıslara da bilmeden bulaıtı
rıyoruz. 

4 - Paralı veya parasız müesseselerden istifade etmiyor. 
Veya istifade etmesini bilmeyoruz v liyet merkezinde he
men ihtiyaci karşılayacak derecede kıymetli ve er siz müte· 
hassislerimiz olduğu gibi hükümet ve belediyenin bir çok 
masraflar ibtiyarile meccani ve halka azami kolaylığı yapan 
müesseselerinde vardlr. 

Firengide kullanılan ve dışarıda tedariki ve yapılması hay· 
Jice masraflara tevakkuf eden firengi ilaçları ve iğneleri hü· 
kumetin yüksek fedakarlığı karşısında halka meccanen ya· 
pıldığına göre halkımızın bundan istifade etmemesi ve tu • 
tulduğu mühlik hastalıktan bir an evvel kurtulmamasına ne 
denir 1 parasız pulsuz bir tedaviden çekinilirmi ?. Böyle bir 
hastanın ciğer pare çocuğuna, ailesine, muhitine karşı olan 
bu fena1ğı affedilebilir mi? gazetenin ufak hacmine şunuda 
ilave edelim ki, belsoğukluğu ahndıktan dört gün firengi 
ise tam 21 gün sonra meydıana çıktığıoa göre birazda uta· 
mp sıkılarak zamanında mutahassız bir hekime gitmemek 
ve hele acemi ellere düşerek terkipleri meçhul ilaçlar kul· 
lanmak hem vakit ziyaile tedaviyi aksabb geçiktirmek 
ve hemde kendisini sakat etmiş olacağım artık bilmelidir. 
Zamanında müracaat edilen ve acemi eller karışmıyan 

firengi ve belsoğukluğunun tedavisin in çok az ve kat'i ol· 
olduğuna şüphe etmemelidir. 

Şahab Köngül 

Halkımızı aydınlatacak bu gibi yazılara "Halkın Sesi,, 
sayfaları daima açıktır. 

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR 
~~~- - . i4t.~~ 

:. ~ .: · -~~ -. . ..~ ; ... ' ·· 

ZENGiN OLMAK T b•J . 1 • • • ( k (SAADET ) k• • d ) Çorakkapu polis merkezi karşısında No 354 ıSTERSENıZ . ayvare 1 et erınızı mut a a ışesın en a IDIZ _Hasau Tahsin Onder Telefon No 3497 


