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Sovyet Ru va 
; 

KISA VE AÇIK 

Fransa, uyuma ! 
Dünkü (Halkın Sesi) inde "Vahdet,, gazetesinin (Ende· 

Pandans) gazetesinden naklettiği ( Fransa uyan ! ) başlıklı 
~azıyı okuyanlar: . muhakkak memnun olmuşlardır: Çünki 
azı f ransız pohtıkacılarmın, "Yeni Türkiye,, nin "eski os· 

h1ea~ı impiratorluğu,, na b.enzemekten ~ok uzak olduğunu 
nuz aulıyamadıklaranı, yıne meşhur bır Fransız muharriri 

tarafından öğrenmeğe mecbur kalmaları, kaydedilmeğe Ja-
Yık hadiselerden olsa gerektir. • 

Biz, bu değerli Fransız kalem sahibinin (Fransa, uyan) 
başlığı altında ynzdığı yazıya küçrık ve siyasi bir nazire ya
P~rak •e buna (Fransa uyuma!) başhğızı koyarak en derin 
t•r gaflet uykusuna dalan bu Fransız poletikacılarına bir 
. ere daha hatırlatacağız ki : karşılarında çoktan uyanmış, 

aıyasi hadiselere karşı gözlerini dört açmış bir Türk milleti 
Vardır. 

Fransa uyuma, senin bugün her zamandan fazla dostları 
lla, babusua söz1erinde duran, saua saldırmak için fırsat 
gözetlemiyen dostlarına ihtiyaç vardır. 

Fransa uyuma, eski dostlarını düşman yapmağa değil,eski 
Ve yeı:i düşmanlarının düşmanlıklarauı tahrik ehnemeğe ça· 
hş. 

SIRRI SANLI 

------------------------------------------------
Ordumuzun Şe-. 
Namusudur 

Bayr~m için proğram hazırlandı. Bayrama 
bütün mülhat da iştirak edecektir 

Sancaiımız 
ref Ve 

1. 

Pazartesi guou lzmirde : sancak verilirken yapılacak 
saat on birde cumbıtriyet ı büyük tören hem ordu.men· 
meydanında üç alayımııa sublarını, hem de halkımızı 

- -

iSTER GÜL iSTER AGLA ·--------------

münasebatı kesiliyor 
Türk umen 
Görüşm si 

'Ha ·cive Vek·
imiz ~idiyor 

Bükreş, 21 (Radyo) - Ro· 
manya Ticaret NB2.ın B. 
(Dogorti) bugfio Tür kiye se· 
firi 8. Hamdullah Suphi ile 
uzun uzadıya konuşmoştur. 

Bu konuşmaların, Türkiye· 
Romanya ticaret muahede
sile alakadar oldudu sanılı
yor. 

yüksek bir hassasiyete sev· 
keden' ve sevinceı düşür~n 

bir hadise mahiyetini taşı· 

maktadır. 
Alaylaı a şanla sancnklaı ını 

tevdi edeck olan Orgeneral 
İzzeddin Çalışlar, refakatinde 
Korgeneral Mustafa Muğlalı 
olduğu halde bugün trenle 
şehrimize ğelecek ve Basma· 

lstanbul 22 (Hususi) -
H··riciye vekili Tevfik Rüştü 
Aras, yarın Cenevreye hare· 
kd edecektir. Tevfik Rüştü 
Aıas aynı yirmi beşinde top· 
lanacak olan cemiyeti akvam 
konseyinde Hatay meselesi 
ha~kmdaki tezimizi müdafaa 

s ütük e-
• 

ri tebdil 
edilecek 

' ... tanbul 21 (Hususi)- İlk· 
baharda nüfus kütükJeritin 
tebdiline başlnnacak tır. 
Bu suretle umumi yazım da 
yapılacakt~r . 

•••••• .. un ıı•• .. •••• 

Türk onsolos 
luğuda Kapa

tı.ıyor 

B. MOLOTOF 

ne istasyonunda karşılanacaktır 
Pazartesi günü yapılacak tören 
için hazırlanmakta olan prog· 
ram tamamlanmıştır. Prog· 
rama bir de kroki eklenmiş· 

lstanbul 21 ( Hususi ) -
Sovyet Rusya Başvekili B. 
Molotof Rus meclisinde iıa· 
hat verirken, Rusyada kapa
tılacak ecnebi konsolusluk
lar arasında Türk konsolos· 
lul!larının da bulunduğu söy
leniyor. - Sonu 4 üncüde -

Roma 21 (Radyo) - Sov· 

Büyük efimiz 
Y alova'ya Şeref Verdiler 

lstanbul, 21 ( Hususi ) - • hazır olan vrıpura binmişler 
Büyük Şefimiz, Eskişehirde • ve Yalovaya hareket buyur-
üç saat kaldıklarından, ken· muşlardir. 
diJerini ve refakatindeki ;ze· Istanbul 21 (Hususi)-Ata-
vah hamil hususi tren, bu türk, gece Yalovayı teşrif 
akşam saat sekiz.de Deı in· buyurmuşlar ve yeni yapılan 
ceye varmıştır. büyük oteldeki dairelerine 

Trennin vurudunu bekliyen yerleşmişlerdir. 
binlerce halk ve lstanbuldan .... ·- ....... . 

V. U. Meclisi giden heyetler, Büyük Şefi· 
mizi tezahüratla karşılı:ımıştır. 

Atatürk, trenden çıktıktan Vilayet umumi meslisi dia 
sonra halkla temas etmişler öğleden sonra vali B. Fazla 
ve hararetli tezahürat arasın· Güleç'io riyasetinde toplan· 
da iskeleyi şereflendirerek . mıştır ... 

Mısır Kral Halife Mi Oluyor? 

Buna Düpedüz: "Hem Y ai ı Y ırler, 
de Paoazdan Korkar" Derler 

Hem 

yet birliğinde bulunan eeaebi 
koosolosluklar1n kapatılma· 
sına başlanmıştır. Bu hadise 
diğer memleketlerde hayretle 
karşılanmıştır. 

••••••••il nın••u•••• 

Kahire 22 (Radyo) - Uluslar sosyetesi asamble reııı 
Ağa Han, yakında Kahiıeye gelecektir. Alakadarların ver
diği malüma1a göre bu seyahat dini bazı meselelerin ba1li 
içindir cami ölezhere rektörü gazet :cilere beyanatında, Mı· 
sar kıralı Fıarukun, bal"feliğe namzet olduğunu söylemiş ve 
Ağa Hanın Mısır seyahatini de halif elikle münasebettar bu· 
lunduğunu ilave etmiştir. 

iki ahbab çavuşun ayak 
üıtündeki konuşmaları uzun r 

sürmüştü, münakaşa mevzuu 
şu iddialardı : Kadınmı hayatta 
çok yalan söyler, yoksa dip· 
lomat mı : 

Biri şöyle söyliyordu : -
Nadın için yalan, birşeyi sak
lamak zorundan doğar. 

Arkadaşı cevab verdi : -
Anladım· onlar için bu düstur 
Hılkidir. Bu yaşa geldin, öm· 
tünde yaşını doğru söyliyen 
bir kadına rastladın mı biç ? 

- Hayır dostum, onlar ya· 
lanı mantık Ye zeka ile yörü· 
tür, ayni ıamanda maslahat ve 
aiyas..ıt icabını yerine getirir. 
Halbuki kadın da mantık ne 
arar, beo öylelerine rastladım 
ki : Yaşını yirmi beşten yukarı 
Çtkarmak istemez, halbu ki 
ellisini ferah, ferah geçmiştir, 
bukadarda mubaleğa olur mu ? 

- iyi amma diplomat dai • 
nıa birıey almak ve milleti 
için bir menfaat temin etmek 
İçin yalan söylerler, kadın ise 
aksine. birşey kazanmadığı 

Türk Silah 
Deposu Ve İki 
Sandık Altın 

Paris 21 (A.A) - Filistin 
hududu yakınında Salt civa
rında vadii Sayarda umumi 
barb esnasında tesis edilmiş 
Türk şilah depoları bulun· 
muştur. Bunlar arasından 
beherinin iÇinde on bin Türk 
altını bulunan iki sandık 
mevcud olduğu bildirilmek· 
tedir. 

Tren Kazası. 
İzmirden Nazilliye gitmekte 

olan 1303 numaralı katar, 
T orbah - Tepeköy istasyon
ları arasında bir asker ansı· 
zın lokomotifin önünden geç· 
meğe teşebbüs etmiş, fakat 
olamamıştır. 

Lokomotifin çarparak ya
raladığı asker, Tire alayına 
menıub ve Liceli Reşittir. 

lzmir aıkeri hastanesine 
yatmlmııhr. 

• 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Aynen g ç·ri oruz .• 

"Şükrü Kaya Eyim,, imzasile aldığımız mektuptur: ' 
"Biz 14 senedenberi şehitler, Mehmetçik sokağında otu· 

ruyoruz. Bu sokak öyle pis ve bakımsız bir haldedir ki ... 
t:Su sokağın deniz tarafına 1926 senesinde elektrik fab

rikası kuruldu. Bu fabrikanın ön kap1S1ndan caddeye uzanan 
yol 75 metredir. Bu kısa yol, fabrikanın kuruluşundan beri 
hep çamur deryası içinde yüzer. Fabrikanın malzemesi bu 
sokaktan taşınır. Yolda bir çok derin çukurlar hasıl olmuş
tur. iki tarafında bulunan evler her gün bir çeşit çamurla 
renkten renge girdiği gibi, yolun cadde ağzına biriken ça· 
murlarıoı belediye memurları caddeye yayılmasın diye çöp· 
çülere sokağın ağzına gürekletirler, bu sefer sokak yolcuları 
gece olsun, gündüz olsun geçerken iki dakika içinde çamu· 
ra bulanırlar. 

Hülisc derdimize derman arıyoruz. Eğer inanılmazsa be-
lediyemiz ayrıca bir memur göndersin, tahkik ettirsin. Bu 
ricamızı - mahalleli namına sizden • aynen gazetenize geçi· 
riniz, çüoki vaziyetim\z çok fenadır, evimize gitmek ıçın 
ayakkaplarımızı muhakkak çıkarmak mecburiyetinde ka
lıyoruz.,, 

HALKIN SESi HAKKI~ SESiDiR 
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I ··--- -- i1 DnUorıı laslhatıarıl 'ı Mısır ahvali ve DflNYANDEALER · 01111111 En Blglk Harb Dahi~ 
8 

1 ,.,._. l k Ha • . Urticaire - Kurdeşen 'ngı·lı·z matbuatı OLUYOR .. fi ı l m Ur en .,.,. Kurdeıen, durup dururken J j 1 rııı birdenbire cildimizin muhte· ispanyada yüz sene 
8 Tarihi Tefrilta Ya.zan: H. Türkeku1'J I lif yerlerinde iğne gibi batı- İngiliz matbuatı Mısırdaki ,_Neva Chornicle,, gazetesi evvel cereyan eden 
....... _ 107 _ ·-· ran bir kaııntı ile baılar. değişiklikler hakkında umu- faşist usulü üzere teıkil edil- dahili harp 

f T b... k z kaşınan 1 yet ı"tı"barı"ye mutedı"I ve ı"h mie lolan Mısırdaki "mavi I Y b h f ki b b a 
11 ora91nı aıırı • ,, Bir Fransız gazetesi "krı • arın sa a şe a a era er , yeıleerdecildhirdenbirekabarır tiyatlı bir lisoa kullanıyor. glimlekliler. in doğıblmıı .. 

1 
d h l"f Muhafazakar gazeteler lngi- olmasını memnuniyetle kar· cılarla hükfımetçiler araıın d h k t k kızarır, vücu ün mu te ı yer- ki ispanya dahili muharebe• Or U 8.re e e geçece Ve lerinde dal dal kırmızılıklar liz dostlugwu ile tanınmıı olan şılıyor. Kral Farukun bu te· 

S• h•• d•J k ve kabarıklar peyda olur. Mehmed Mahmud paşanın şebbüsünün Mısır namına, 
1831 

sinin son havadislerini" nef" 
IVaSa UCUm e 1 ece Bınn az çok ateı te yapar. baı .. killiğe getirilmeıini demokrasi namıua ve lngi· rediyor. Mevznubahı n 

l M d 1 w senesindeki ispanya dahi - Oğullar ey kanları,can- dediklerioi duydum. Büyük Bilhassa kurdeıenin sıkıntısı memnuniyetle karıılıyorlar ve iz- ısır ost ugu namnıa 

rı, 

Bu içden hitaba dayana· 
mayıp coıan vezirler, beyler, 
beneraller şiddetle ellerini 
~ırparak: 

· b . harpleridir. lan katıksız Türk yavrula· babam, ulu hakan, timdiye çoktur, hastada uykusuzluk bilhassa yeni baıvekilin la· en iyi neticeleri vere ilmuı Kralcı _ Son haberlere giS• 
k•dar her ıuretle bu harbın içinde mütemadi bir sıkıntı, giltere-Mısır muahedesine muhtemel bir hareket oldu- re • Saragossaya bllcuma hı" 

- Bin yaşa ulu ıehinşab, 
hepimiz 1ana kurbanız. Y o· 
landa ve uğrunda can ver· 
mek en büyilk kıYancımız· 
dır. 

Diye bağırdılar. 
Timurlenk tekrar töze baı· 

ladı:! 
- Yarın ordu hareket e• 

decektir, Sivas üzerine hü
cam olacaktır, dökülecek 
kanların mesuliyeti bana aid 
deiildir. iki Türk milletinin 
birbirile çarpıımaması ıçın 
çok çahıhm, elimden geleni 
yapbm fakat mukadderat ve 
tali bizi bu barba siirükli-
yor. 

Biz büyOk kuvvetin elinde 
esiriz. O ne isterse o ola
calrbr. Tanrının buyruğu ye· 
riae ıetirilecektir. Buna da
' içiaizden bir ıey ıöyle
mep iıtiyen vatı&' meydana 
cık11n, düıünceıiai ortaya 
abıa. 

Ulema reisi Ebubekir Ra· 
si ılıe atıldı: 

- Y&ce Tanrının ltakdiri 
•• lıe o olur. Siz hak yo
laacla yllrllyen bir hakanıı-
DiL 

Şimdiye kadar hak yolunu 
ıa.terdiniz fakat Yıldırım 
Beıuid ırururaau yenemedi. 
U1111mak ciheti dururken 
akıiae olarak bu iti körllk
ledi. Ortada akacak olan 
Tlrk Ye müılllmaa kanıdır, 
ll•aliyet bllyllktür. Biz her 
Aletle bundan elimizden 
relditi kadar çekinmeliyiz. 
Y apacaiımız iı badur : en 
aoa bir kere daha Beyazide 
baı varalım. Bu aevdadaa 
yazgeçmesiai kendisine an
latalım, maddi ve manevi 
••ıuliyetin kendisine raci 
•alunduğunu anlatalım, aya· 
cJı müılimini bu adamın şer· 
rinden kurtarmağa çalışalım 
~nim reyim budur. 

Prena Mirza Mebmed sul
tan ayağa kalktı ve şu söz· 
im giir bir sesle söyledi. 

- En büyüğtimüz ve ilim
lerin baıkanı Ebubekir Razi 
efendi hazretleri hocamızın 

önünü almak iein ne lizımıa dil bozukluiu görülür. Göz sadakat göstereceği hakkın- ğuou, yeni başvekilin bir in- zırlanıyorlar. Güzel kadınlar 
yaptı. Yıldırım Beyazid yal· kapaklan, dudaklar tiıer. da vermiş olduğu beyanah giliz dostu olmasına nazaran sanki sarayda bir meraıim• 
nız mağrur deiil ayni za· Böylece bir kaç saatten, kaydederek Mısırdaki karı- kral Farukun ltalyan nüfu· gidiyorlarmış gibi arabalarile 
manda Türklliğii ve Türk birkaç giine kadar hastaya şıklığın bir an evvel dural· zuna kapılmakta olduğu şek· miidafaa hattına gitmekte• 
şeref ve hayıiyetini tezlil oldukça ıstırap verir: Sonra 1 ması temennisinde bulunu· liode çıkan şayiaların da asıl dirler. Bir çok 'kimseler de 
eden kibirl ı ve azametli bir ıeçer. Kurdeşenin çok muh- yorlar. Eiberal gazetele( Mı· ve esası olmadığının bu su- melhuz muharebeyi seyret• 
adamdır. Duyduğumuza gö· telif sebepleri vardır: Evveli I sırdaki tebeddülü daha az rette meyd"na çıktığını, yeni mek üzere hareket etmiıleı• 
re Rum diyarında lbu adam ilaçlardan olur. Meseli bazı mucibi memnuniyet buluyor- başvekilin umumi bir seçim dir. Şimdiye kadar hiikümet· 
yalnız kendi eğlence ve nef- kimselerin antipirin, pirami· Jar. Sol matbuat ise lagiliz- yaptıracağını bildirmiş oldu· çilerin elinde bulunan Mad• 
sine hizmetten baıka bir den, kinin, fenasetia gibi Mısır dostluğunu ea ileri ğunu vakıa bu seçimde Veft ridde isyan çıkmııtır. Ara· 
şey düıiinmiyor. iliçlara biç tahammülleri vaziyete •okmuş olan ve partisinin gene ekseriyeti gona cephesinde generaf 

Eski dedelerimizin anane· yoktur. memleketin büyük bir ekse· kazanacağına Ye bu suretle Pontuelon babasını esir et· 
sini terketmiş ideta rumlaş· Bu ilaçları alınca derhal riyetine dayanan Veft parti- yeniden bazı karışıklıklar n miştir. Şimdiye kadar karıu· 
mış. Ona bir ders vermek kurdeşen tezahlbatı baılar. si hükumetinin iş başından zuhur edeceğine muhakkak . na dizi lmiyen yegiae esir 
ve göklere kaldırdığı burnu· Sonra difteri tetanoz, kızıl uzaklaştırılmasını Mısır için nazarla bakılabilirse de yeni. generalin babasıdır. . 
nu kırmak ve Türk milletini · b" b t 1 1 1 ı M b ~l, il gı 1 as a ara yapı an serom- olduğu kadar ngi iz- ısır başvekilin bu yolda yürüme- ~1ekte e ayyare e 
kurtarmak gerektir. larıo tesirile eksedya yedinci dostluğu için de çok zararlı sinin her halde memnuniyete Gı"dı"b Gelen Talebeler Onun için yüce hakan bü b" d b" k d 1 

gün ır en ıre ur eşen er bir hareket olarak görüyor. degw er bir hareket oldugw unu yük babamın buyurdukları b ı B us h t 
aş ar. una erom as a- Nyoz Kronikl ne diyor? biİdiriyor. 

gibi yarın ıafakla beraber lığı., deriz, üç dört gün de- - ıx----------

0'tc'a~İ~:~d~e gi.~~e;:;~iıü v•:.:~:~~ deniz hayvana· (P a· ı·ya~· n n bı·r 
koptu, bağıranlar ve taıkıo· l 1ıadan ileri ıelir. Me1eli r ı 
tıklar göıteren oldu, prens 1 balık, iıtakoz, midye, istrid· 
Mirza Mehmed hanın sözle· ı l 
rini doğru buldular, yarın de görülür. Elhasıl birçok ye aibi hayvanlar yiyenlerde maka esı· 
ıefakla beraber ordunun ha. sebeblerden kurdeıen hisıl 
rekete reçmesini tanib et· 1 
tiler. olur. Sazan da biç sebebini .. O devirde ltalya ile Al- / 

Timur elini kaldırdı ve şu tayin edemedijimiz dahili manya arasında ihtilaf mev· 
emri vereli: kan teıevvilatından da vakit dd K" "k t t d b 

tana bakılırsa. Roma hllk6-
ı:peti, Avusturya ile Macaris· 
taDın Roma-BerliD mihve· 
rine girmelerini arzu etmek
tedir. Diğer taraftan Fran
sız matbuatı, Avusturya ile 
Macaristanın Roma-Berlin 
mihYerine girmelerinin zararlı 
olacağını tebarüz ettirmekte· 
dirler. 

(Arka•• var) 

Ankara orman 
çiftliği mamu.I 

litı birası 
Mezarlıkbaıı evkaf hanı 

it tiıalinde 398 numaralı dük
kinda Ankara orman çiftliii 
birası ile Bozca ada ıarabı-
nın en nefisini satıyorum 
duble bira, on iki buçuk, 
ıarap yedi buçuktur, biibrek 
ciğer kaıer ve saire gibi me
zeler de bet kuruı gibi ucuz 
fiyatla satılmaktadır. En eyi 
pliklarla radyo dinlemek ve 
temiz içki içmek !steyenler 
mutlaka dükkinımıza teırif 
buyursunlar Almanvari büfe-
miz son derece temizdir. 

Müstecir 1. Kostak 

f ...... ööfiiiii .. li 
f Salih Sonad ! 
ı Cild, Saç ve -ıührevi has- ı 
ı talıklar müt~bassısı ı 
: ikinci Beyler sokak No. 81 : 
ı Her gUn öğleden sonra ı .......................... 

vakit bazı kimselerde klbde· cu u. uçu an an • a 
hasımane bir yol takip edi-fealer görülür. d 
yordu. Bugün bunlar eğiş· 

Tedavi: Evveli perhizdir. miş; Yugoslavya balyaya 
Hastaya hafif bir mBılıiJ Ye· R 
rilmesi mutlaka lizımdır. Da· yakınlaşmıı; Romanya da o

maya yaklaımaktadır. bilen kalsyum mürekkebatı 
ımnga suretile veyahud mah- Yugoslavya ile Romanya· 
lül halinde olarak çok iyi nın ltalyaya yakınlaıması, 

M · t d t ı"rlerı·aı· yap Bunlardan aalaııldıg" ına gö-gelir. Haricen yapılacak mü- acans an • H • 

b 1 M arlar Yu re, Budapeıte kongresi bll-him bir tedavi yoktur. Çok mış u unuyor. ac · 
1 ·ı azilerin tün Avrupayı alakadar et-kabaran yerlere lmrıun sir- gos avyaya verı en ar .. 

d · le dı"r mektedir. Bu kongrenin ver-keıi ile pansıman iyi gelir. en vaz geçmıı r · 
it 1 t b De.riya c.i0 i kararlar ne olursa olsun Kurdeıenin sebebini tayin a yan e eaıının • 6 

---..• ı. her halde Avrupada tesirini etmek ve ona g6re tedbir 
aımak iktiza eder ki bir daha Yugoslavyada bırakacak~~ 
tekrar etmesin. bir tren postası Yunan Gazete· 
Fau•aıı Bllıllır: soyuldu leri Ve Et 
Qiş Fırçal~rını Nasıl Polis komiseri uniforma- Meselesi 

T emizlenıeli ? . aını taııyan meçhul biri sivil 
birile beraber Belgrat - Lub
nan postasını taşıyan posta 
memurlarına Belgrad emni
yet umumiye müdürünün 
mübürünü ve daire müdüril 

Yüksek ekonomi encüaıe· 
ni hayvanlık meselesini tet· 
kike başlamııtir. Bütün ga
zeteler. Bu servet kaynağı· 
nıa memleketin ihtiyacahna 
kifi gelecek şekilde inkjşa
fı'lüzumuau müdafaa etmek
tedirler. 

Vima razetesi bu hususta 
yazdığı baş makalede diyorki. 

Amerika hüku meti geçen· 
lerde garib bir istatistik nef-' 
retmiştir. Bu i!latistiğe göre 
Birleşik Amerika hükumet• 
leri mekteb talebelerinden 
312 ıi tayyare sahibi bulu-
nuyorlarmıı. Bunlardan 90 
aı her gün oturdukları uzak 
yer erden tayyarelerile mek· 
tebleıine gelib giderlermiı. 

Bunlardan biriıi her sabah 
mektebe gelmek için 180 
kilometre °'esafe katetmek· 
te, akıamları da ayni yolu 
yapmakta imiş. 

Amerikan talebelerinden 
1404 ün ellerinde tayyare 
pilotluiu diploması olduğu da 
iatatiıtikde zikredilmektedir. 

Hokında veliahdi kız 
· mı oğlan mı 

doğuracak? 
Bupnlerde doğuracak olan 

Holanda veliahdi Jullaaa'nın 
dünyaya kız mı, oğlaa mı 
getir.eceiiai anlamak ilıere 
kendisine milracat edilen 
Jngilerenin tanınmıı moa,c• 
cimlerinden Petulengo: 

- Prenses Juliana kız 
doğuracaktır. Prenseıia do
ğum tarihi, iki evlid sahibi 
olacağını, ilk önce kız sonra 
oğlan dojuracağını göıteri· 

yor demiştir. 
_..,........,. . .,.,,, . .,...,..,..,..,....~.~---~~ -~ 
temine mecbur oluyoruz. 

·~~~~**~ı**~~tz:~~*· 

Diş fırçalarının lemiz ol· 
ması için her dit silindikten 
sonra yıkayıb kurulamak 
kifi değildir. Haftada bir 
gün bir bardak sıcak ıu içe
risine bir tutam bikarbonat 
ile yarım tatlı kaıığı oksi· 
jenli ıu karıştırmalı ve bu 
su ile fırçaları yıkamah, te· 
miz sıcak ıu ile çalkalamah, 
ıüneıte veya soba yanında 
kurutmalıdır. 

ile bir diğer memurun imza· 
ıını havi bir vesikayı ibraz 
ederek kıymetli evrrkı havi 
bir çuvala almıılardır. Yapı· 
lan tahkikat neticesinde bun
lann hırsız oldukları, bu ev
rakı ve ilzerindeki mühiir ve 
imzaları taklit ettikleri ve 
çuvaldaki evrakla beraber 
238. 750 dinar parayı da aıır· 

"Etimizi ve gıdalarımızın 
mühim bir kısmını hariçten 

Hayvancılığımız ziraate ku· 
rban edilmittir, Silrn ıahip· 
leri mahvolmuıtur. Yükıek 
ekonomi encilmeni, liz ım ge
len vesikaların klffeıini , e
linde bulundurdutundan, bu 
derdin dermanını bulacağın
dan eminiz." 

i Elhamra Teı. & 
« 2573 ! ! ıdareoinde Milli Kütüphane •İnema11 M 

1 . ÇiPi.AKuaMELEKden i 
F raasızça Baırollerde : )t 

MARLEN DITRICH • Herbert Marchal - Nelvin Duglaı M 

2 AŞIKLAR YOLU 
Fransızca Baırollerde : 
DiK POVEL - Madelen Karol ve Amerikanın 3 
komiii RI rz Kardeıler. 
AYRICA: Foks Dünva Havadisleri 

Se-lar: 3,ts-s.ıs-7.30-9 da baflar 

Hindistan cevizli 
Kurabiye 

Şekercilerde satılan Hin· 
distan cevizli kurabiyeyi ev· 
de yapmak pek kolaydır. 
Tertibi ıudur: 

Ateıte içinde sıcak su 
olan bir tencere içerisine 
daha küçük bir tencere yer· 
leıtirmeli. Bu ikinci tencere 
içerisine 300 ıram pudra 
ı~keri ve telle vuralarak 
sertleıtirilmiı beı yumurta 
akını koymalı. Bain • maride 
telle karışbrarak ıekerli yu· 
marta aklannı 111tmalı. Sıcak 
oluaca içeriaiae 

ckklan anlaıılmıstır. 
Bu h1111zların yolda gider

ken Rumi kasabası istaıyo· 
nu yakınlarında bazı kıymetli 
mektuplarla bir komiser şap
kası, bir polis kıslıncı ve ko· 
miserin apoletlerini trenden 
attıkları görülmllıtür. 

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

FAZIL9EYLÜL 
GÜLERYÜZ BAHARAT DEPOSU 
Alıı veriıte, miiıteriyi daima güler yüzle karıılayıb tatla 

dil ile uğurlar. 
GÜLERYÜZ BAHARAT DEPOSU 
Yedi yaıındaa yetmiı yaıına kada r her müıteriye (Al11· 

veriı etsin etmesin) her vakit güleryüz göıtermeğe, tatli clil 
kullanmağa vazife bilir. 

GÜLERYÜZ BAHARAT f>EPOSU 
Ahı •erit devam ettiği müddetce mBtteriaia .... "'., 

.:.~--
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1 arihten 
Bir 

Yaprak 

( Halkua Seli , ... 

Ihsan Beklerken 
Kör Ve Kölelikten Yetişme Sadrazam Tersine Nükte 

Yapanların Hepsini Sürgüne Yollamıştı 
Üçüncü Selimin sadrazam

larından Yusuf Ziya paşa. 
kölelikten yetişme bir adamdı. 
Fakat çok zeki, çok cerbe
ıe)i bir vezirdi. Şiirden de 
•nlardı. biç bir nükte tek 
2Özüodeıı kaçmazdı. Tek gö· 
illinden diyoruz. Çünkü Yu
IQf Ziya paşanın bir gözü 
tördü. Bu sebeble yanında 
•öylenen sözlere çok dikkat 
ederdi. Dolaşık yollardan da 
olsa körlüğüne ve köleliğine 
dokunacak bir ima, ibir tel
lbib sezerse kıyametler ko
Parırdı. 

Şairler ferman dinler mi 
Ya ? .. Ne yapayıp yapıp onun 
körlüğünü nazmaçekiyorlardı, 
herifi küplere bindirmekten 
Zevk ahyorlardı. Meşhur 
Pertev efendi bu muıiblıkte 
en ileri giden ve en büyük 
cür'eti gösteren şairdi. Yusuf 
Ziya Paşanın sadrazam oldu· 
iunu duyarduymaz "Gördük,, 
redifli uzun bir kaside yaz
nıış ve hariciye nazm demek 
olan Reisiküttab vasıtasile 
pa§aya sunmuştu.· 

yanı yazmış. Ya sen nasıl sadrazam kendi evinde mi· girmek için zihinlerinde par-
bir ödü pek kepazesin ki o safir kalmasından ae istifade lak sözler sıraladılar, güzel 
küstahın yazısını elime sunu- ederek Sıvas beyleı ioden, fıkralar seçtiler ve nihayet 
yorsun, benim körlüğümü ağalarından bir kaçrnı müka· sofraya oturdular. İlk yemek 
yüzüme vurmaktan korkmı- fatlandırmayı tasarladı ve iy.i yapılmış tiridli ve piliç 
yor musun? onları her gün bulundurmak etli ekmekti. Yu!uf Ziya pn· 

Reisilküttab Efendi, öıür suretile Yusuf Ziya paşaya şa • et kısmı ekmek gibi 
dilemek istedi, fakat korku· tanıttırmaya çalıştır. hamurlaşır.ış ve ekmek kısmı 
dak kaş yapacak yerde göz Bu beylerden, ağalardan et gibi tatlılaşmış olan bu 
çıkardı. bir pot daha kırdı, bir iki gerçekten anlayışlı, yemeği çok beğendi, bir hayli 
kaza, efendimiz, kaza. Siz de ağırbaşlı adamlardı. Sadra· yedikt'n sonra beğenişini 
bilirsiniz ki kaza gelince göz- zam kendilerini tanıtmaktan açığa vurdu: 

- P ışa karındaş, dedi, 
ler kör olur, dedi. Gerçi bu ve kendilerile göı üşmt. kten şu lirid çok nefis. İnsanın 
cümlenin sonunu aıabça bir memnun kalmıştı. Valinin 

yedikçe yiyeceği geliyor. 
mesel olarak söyledi. Lakin onları daima sofrada bulun- Seyid Ahmed paŞa bu il-
paşa, o meseJi de pek iyi durmasındaki maksadı da tifata karşt münasip bir iki 
bilen bir adamdı. Bundan sezdiği için ken<'İlce bazı söz bulup söy;emek isterken 
öütrü bir kat daha sinirlendi, şeyler düşünüliiyordu. Sez ı.ld 

ağalardan biri at ı: 
•~maktan, kesmekten dem gelimi birini mutasarrıf, biri- .- Efendimiz, buna bizim 
vurmaya girişti, berikinin ni mirmiran ve birini kapıcı memlekette köle aşı derler. 
korkusu büsbütün arttı. ne başı yapmak gibi iyilikler gerçekten güzel yemektir. 
yapacağını şaşırdı, vezırın tasarhyordu. Yusuf Ziya Paşanın tek 
eline, eteğine düştü, ağlayıp O devirlerin yüce yer iş- gözünde şimşekler uçuşur-
yalvardı. Bir türlü suçunu gal eden devletleri, hoşlarına ken diğer bir ağa, nüktedan-
affettiremedi, itinden atıl· g!den kimseleri böyle vergi- lıkta geri kalmak istemedi: 
mak cezasına çarpıldı, uzun lerle birden yükseltirlerdi. - Körler diyarında şaşılar 
yıllar sürgün kalıp süründü. Bir _sadrazam dudağına kü- şahinşah olur derler. Bizim 

işte Yusuf Ziya paşa ma- çük bir tebessüm işliyebilen memlekette de sucuktan, 
den emini iken sadrazamlığa herhangi bir söz, vezirliğe pastırmadan gayri yiyecek 

22 Jldaci Kinan 

• 
Hasan Basri Şenbiçer 

Şerikı Mehmed Gülaylar 
Hazır ve ısmarlama elbise fabrikası 

Bay ve Bayanlar şık elbise diktir
mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meh
med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
Soı:ıs!.d ve Alber Baroh kumaslarm-
dan iki provalı kumaş ve dikiş 22 
lira Asım Riza biraderlericin Halka
pınar çulaki bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki provalı 15 lira İskoç yün 
iş 21 lira iki provalı Sayın müşteri· 
Jerimin bu fırsah ke.çırmamalarmı tavsiye ederiz. 

o 

ADRESE DİKKAT: h:mir satış qubesi Alipaşa caddesi aar 
raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. 

ı~~.~~~:~~~Ull 

~ lzmir Yün Mensucatı 1 Türk A. Sirketinin 
~ Halkapınar l{umaş Fabrikasının "=' 

~ saiı;ı:;ıaz;erif i çv;·ğü~;';dur 1 
~ Satış yerleri ~ 
1 Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. " 
~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu 1 
fi~~~~~:~~~~~·~ 

öksürüğün 
Mezlenio, Bronşitia biricik ilacı 

Arab harflerile yazılan 
tayin edilmişti, müjdeciler kadar yol açardı ve o tcbcs- birşey yok. Bu köle aşı baş 
gönderilerek İstanbula çağı· sümün ücretini bir vilayet yemek sayılıyor. ~ 

"Gördük,, kelimesi 11 Kördün" 
gibi de okunabilir. Şaiıin 
maksadı ise böyle bir imli 
oyunile Yusuf Ziya paşanın 
körlüğünü söylemekti. Gene 
eski şiirde redif, her beyin 
ıonunda tekrarlanan kelime 
demektir. Bu sebeble de yüz 
beyitlik kaside de yüy bir 
tane gördük, yabud kördün 
•ardı. 

ı O d .. balkı öderdi. Yusuf Ziya pa- Sofradakilerin birinden kö· 
rı mıştı. sıra a uçuocu )eliğini, birinden de körlü- Her eczanede bulunur. Hem ucuz hem çok tesirlidir. 
Selim askeri ve mali bir ta- şa da ayni şeyi yapmak, ağır E b 

ğünü iıitea sadrazam, hemen M D s F ·d acı a,ı kın yenilikler yapmıya sa- başlıklarını veya iyi konuş· • euo • erı ez 
peşkirini bırakmış ve avz a-

vaşıyordu, bu sebeble de malarını beğendiği ağalara vaz haykırmağa başlamıştı. ş•f E •d• 
yeııiçerilerin gözünden düı- rütbeler, yüksek mem&1riyet- _ Bire kihya, gel şu ha- 1 8 CZBDeSI lr 
müş bulunuyordu. Yusuf Zi- ler dağıtmak istiyordu. yasıı:tarı al. Vailamı olur. ~"----•-:e..~=-:ı:a~~-::;;;; ıs•••• ....... o•• ........... 
ya paşa, vaziyeti bildiği için Misafirliğin son gecesi Se- Bağdadamı olur, sür Orada fl KORDON, YUKSEL ve 1 : Hükumet Karşısında ı 
sadrazamlıktan hiç de mem- yid Ahmed paşı, Sıvaslı sürünsünlerde sadrazamın 1 KABADAYI N~~ 1: TERZi ıı 
oun değildi, İstanbula geç ağaları bir köşeye çekti: M ~ ı 

_ Arife tarif istemez de· yanında nice konuşulacağını işte ~ütün lzmirin kapıştığı ~ııMehmed Zekı•: 
varmak için ayak sürüyordu. öğiensinler. nefis Rakılar bunlardır m • ı 
Ernaoi madeninden çıktıktan di, elbette anladınız. Sizi bir ~&;:ı:-:::.o.--:<4? s~ı:::oo::::-:~-~ ........................ .. 

6 ·--···---R · 'lk•tt b f d' · b k k · d b' haftadaberi sofrada bulun- D eısı u a e CD ı, şaır sonra er ona yerm e ır Kedilere n1uhabbcti yü- 9 Evıu··ı Baharat eposu 
Pertevi bir baylı metettik- kaç fgün kalıyordu, işlerle durmaktan maksadım, sahibi 
ten sonra kasideyi sadraıa· uğraşıyormuş gibi görünerek devlet efendimize sizi tanıt 1 .zü nden açlıktan ölen Baharatın döğülmüş ve:döğiil-
aun eline verdi. bir köıeye yolculuğu uzatmağa çalışı· tırmaktır. Böyle bir tanışma kadın memiş tam çeşitleri, YALUVA-
çekildi, şiirin yapacağı tesiri yordu. hakkınızda ha yarla olacaktır. Delili!< bir tiirlü olmaz işte oın taze mahsul Ihlamur, 1 S-
beklemeğe koyuldu. Yusuf Sivasta da ayni şeyi yap· Bu gece sadrazam hazretle- Londra civarmda yaşıy~o PART J.\'oın meşhur Salebi 
Ziya paşa, boyuna sıralanan mıştı. Vilayet valisi ve bün· ~rinin Sh asta geçiı ecelleri bir kadıo da mudhiş k~di zarif kutular-A t• marka ku-
gördük kelimelerini görünce karın damadı Seyid Ahmed son gecedir. Gözünüzü dört mu~klısı imiş. Evinde ayrı da, garantili r I maş ve 
maksadı anladı, korkunç bir paşanın evinde bir hafta mi· açmız, sofrada ve huzurla· ayrı karyoralarda yatırdıgı, maranğoz ho}·aları, her cins asit 
ıinir buhranına tutuldu, elin- safir kalmıştı. Bu ev sahibi rında tetik davranınız. Fır· türlü türlü kaplar içinde ye- karpit, gomlak ve diğer maran-
deki kağıdı didim didim di- vezir, iyi yürekli insanlar- sat düştükçe güzel sözler meklerini yedirdiği 9 kedi gaz çeşitleri, dünyaca t_anıamış 
dikledi, parçalarını Reisi!- dandı, herkese iyilik yıpmak söyleyiniz, kendinizi beğen· beslermiş. Tek onlar aç kal- Hasan ecza d po 
knttabın yüzüne savurdu:; isterdi, başka valiler gibi gö· dirmeğe çalışınız. masın, r eşeli olsunlar diye, 

sunun her cies kolonya, losyon-
- Bre nebekir. dedi, ma- nül kırmaktan, ev yıkmaktan Ağalar, beyler bu öğüd boğazından kesmiş, hayvan-

ları ve çok :ıengin tuvalet 'eşya-
bir şair diye yarım saatten hoşlanmazdı, elinden geldii'i üzerine zekalarını seferber lnra vermiş ve sonunda da 

d sı ile gazoz özleri:ve~özlü unları 
beri bana öğüptürdüğüo he· kadar gönül almak, evler ettiler, hazırlandılar, sa ra· az ·gıda ve açlık yüzünden 
ıif bi_r küstah imiş, şu heze· şenlendirmek dilerdi. Yeni zamın gozune adamakıllı ölüb gitmiştir. Radyolin, Kozmio, Datnos ve Kobinor diş macunl arı, detlet 

kinini, beyaz yünlü ve ipekli kumaşları yıkamak ve temizle
Rl11Ba~~~ı:i~~9 ... ~~~~~aasssa_~E.-: ... ~aas~~ ...... ~~ı~ ~ -~~--~~~ •----- ııı;.ı -- ~~~• mek için FEVA markalı Alman sabun tozu ve emsali. 
~ • TELEFON = ı : • i!~ Dikkat: Müşterilerinin zararına olan pazarlik usulü kaldı-
& TA YY ~RE_ sınem~~~ _31Sı ~ ! Elbıse ve Manto ~:l .:=!::;;..~~=-=~·fon 3882 1 BUGÜN Sınema dunyasıDtD en buyuk harıkası ~ f Meraklılarına M8Jde [;~ 1 Birinci Sınıf M:tabassıs • 

iİ Marlen Dıetrıch ve Charles Boyer E (;Zabitan, Baylar ve Bayanlar [•l ı Dr. Demır Alı 
il nin en güzel temsilleri tamamen renkli E ı• [+] -fi • •• En müşkülpesent müşterileri memnun [t] KAMÇIO-.:;LU 

IJ Allahın Bahçelerı ~ ! eden bu firmayı unutın~yınız 'f · [•l 1 Cilt ve Tena~ül hasta}ı~ları ve 

1 Güzellik • zarafet • azamet ve aşk macerası [,] [f. Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahim RJ ı elektrık tedavısı 
A YRIOA Mısır Manzaraları ~ [•ı Karak~ş) bukere yeni mağaz~d.a:zen gin çeşidle.r. Terzi· [t] CJzmir - Birinci b_eyJer So~ağı No. ~.J.:lefon : 3479 
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Tenzilat 
Yapılacak 
Kilovat tarifesini tesbit 

için toplanan komisyon, önü· 
müzdeki hafta işini bitire· 
cektir. Komisyon reisi Nafıa 

komiseri B. Halid, kilovat 
ücretinde bir mıktar daha 
tenzilat yapılmasını istemiştir. 

Sıhhat müdü
rü döndü 

Vilayet Sıhhat ve içtimai 
muavenet müdür& bay Dok· 
tor Cevdet Saraç oğlu Ber-

ıama kazasındaki sağlık iş
leri tetkikatını ikmal ederek 
ıehrimize dönmüştür. 

Mesken 
Bedelleri 
Kültür direktörlüğü geç· 

miş yıllara aid öğretmenle· 

rin mesken bedellerini ver· 
mek için sicil kayıdları üze· 
rinde tedkikler yaptırmakta 

ve sarf evrakını hazırlattır· 
maktadır. Bütün öğretmenler 

geçmiş yıllara aid mesken 
bedellerini tamamen alacak· 
lardır. 

İsmet dövü~dü 
Birinci Beylersokağında 

bay Ômerin aile evinde Mu· 
harrem ve Celil gramofon 

meselesinden Halim kızı is
meti döğmüşlerdir. 

Türklere tazyik ediliyor 
lstanbul 21 (Hususi)- Radostan gelen haberlere göre ltalyanlar 12 adada Türklerle 

Rumlara karşı tazyik siyaseti takibine başlamışlardır. 
ltalyanlar Radostaki Türk ve Rumları Faşist teşkilatına girmeğe ve sonra Hab~şistana 

gitmeğe mecbur etmektedirler. 

Marşandiz treni devrildi 
Eskişehir 24 - Eskişebirden hareket eden marşa ·diz treni İnönü • Bozüyük arasındaki 

rampadan geçerken tekerleği kırılan arkadaki vağon devrilmiş ve bu vagonun devrilmesi 
trenin yolundan çıkmasına sebep olmuştur. Ve tren üç kilometre gittikten sonra durmuş 
ve hat bu kısımda tamamen harap olmuştur. Derhal hattın tamirine başlanmış ve katar 
altında dört yüz amelenin çalışmasile hat tekrar seyrisefere açılmıştır. Nüfusça zayiat 
yoktur. 

Fransada büyük bir hevecan uyandıran haber 
Berlin (Radyo) - Bir Amerikan ajansının Paristen aldığı bir habere göre Fransız bü

kümeti Berlindeki sefirinden aldığı bir raporda Almanyanın yeni bir hücum ve işgal darbe
si hazırlandığı bildirilmektedir. 

Bu haber Fransada büyük bir heyecan ve asabiyet uyandırmıştır. Bununla beraber Fran
sanın Berlin sefareti bu haberi tekzip etmiştir. 

Rus Vauurlarını İtalvanlar Tuttu 
Paris 22 - ltalyan • Ru •, ticaret müna!lebetinin kesilmesi muhtemeldir. Tas Ajansı, 

ltalyanın Rusyadan almış olduğu petrolla mazotların parasını tediye etmediğini, hiç bir 
sebeb olmakşızın Rus vapurlnrının, ltaJyan limanlarında tevkif edildiğini yazmaktadırlar. 

Balkan Antantı Ankarada 
Toolanacak • 

Istanbul, 21 (Husu!li) - Balkan Antantı Hariciye Nazır
ları konseyi, Şubat . ayında toplanacaktır. Konseye, Yunan 
baş ve dış Bakanı general Metaksa! riyaset edecektir. Dost 
Yunan Baş•ekili Şubatın üçüncü günü şehrimize gel· 
miş bulunacak ye buradan Aokaraya geçecektir. 

Yugoslavya Başvekili B. Milan Stoyadino•iş ile Romanya 
Hariciye Nazırı B. Miçesko ayni tarihte Ankaraya gelecek· 
lerdir. 

:Deniz kazaları 
Roma (Radyo) -- İstefani 

ajansının verdiği malümata 
göre lngiliz sularında Fer
maneg adlı vapuru fırtına 
Gal sahillerine atmıştır. Kap· 
tanı boğulmuıtwr. Mürettebat 
kurtulmuştur. 

§ Fransadan dönen ve ln-
giliz dış bakanını taşıyan 

Milli Kostüm Tahrikattan N. Hikmet 
edildi 

tev· 
Londraya iki saat tehirle 
gelmiştir vapur ııhtıma çarp· 
tığından yaralanmıştır. Balosu kif 

İstanbul 21 (Hususi) - Şair ve muharrir Niı.ım Hikmet, 
komünistlik tahrikatından suçlu olarak tevkif edilmiştir. 
Mumaileyhin Ankaraya gönderilmesi muhtemeldir. 

Çinde İspanya 
Gibi Olurmuş 

Bu gece Halkevi ulonla
rında verilecek milli kostüm· 
16 balo için hazırlıklar ta-

mamlanmıştır. Bu gece Hal· 
kevi salonları, milli kıyafet· 
)erimizin adeta bir meşheri 
haline gelecektir. 

•• 
Sancağımız 

- Baıtarafı 1 incide -
tir. Sancak veralecek alaylar 
ile diğer birliklerin, mekteb
Jer talebesi ve izciler ile 
halkın bulunacağı yerler kro· 
kide gösterilmiştir. 

Topçu alayı heykelin tam 
karşısında, tarhların önünde 
poligon piyade alayı ikiuci· 
kordon istikametinde Gazie

mir piyade alayı da meyda
nın şimalinde yer alacaktır. 

Deniz erJeri de ayni yerde 

mevki alacaklardır. Tol"be 
ve izciler için heykel, • tam 
önündeki yol ayrılmıştır, halk 
bu mevkilerin haricinde du-
racaktır. 

- , ···-~--

Çinliler Rusya
dan para alıyor 

Lendra- Amısterdamdaki 
Çin heyetı Londraya gitmek· 
ten sarfınazar ederek yolunu 
Moskovaya çevirmiştir. Para 

iıtikrazı için dolaşan bu he
yetin aradıkları parayı Mos
kovada bulacakları zan edi
liyor. Heyetin bu hareketi 
lagiliz diplomatlarının iÖZÜ· 

ne çarpıyor. Londra gazete· 
leride koşkulu yazılar yazıyor. 

Hava kurumu başkanı B. Fu
ad Bolcan istifa etti 

lstanbul, 21 (Huaisi) - istifa eden Hava kurumu baş
kanı bay Fuat Bolcanın yerine Erzurum mebusu bay Şük· 
rü veya Bolu mebusu bay Cevat Abbasın geleceği rivayet 
edilmektedir. B. Fuat Bulca, sıhhi sebeblerden dolayı isti· 
fa etmiştir. 

Yeni Vaourlar Alıyoruz 
Istanbul, 21 (Husisi) - Almanyada Devlet Deniz yolları 

hesabına inşa edilmekte olan 14 vapurdan başka yeniden 
on vapur daha ısmarlanması mukarrerdir. Buna dair proje-
ler hazırlanmış ve iktisat vekaletine verilmiştir. 

Paris (Rady.o) - Japon· 
ların Çiade neşrettikleri be· 
yannamelerde Çin hükumeti 
Japonyanın tasdiki ile yeni· 
den teşkil etmeği kabul etti· 
ği takdirde Japonlarda mü
aaid davranacaklarını bildir
meleri üzerine bu teklifin 
Çinliler tarafından reddedil
diğinden bahseden gazete· 
ler bu teklif kabul edilsede 
Çinde de ispanyada olduğu 
gibi kanlı sahneler tevali 
edeceğini bildiriyorlar. 

•••••••••••••••• .. ••••D•••••• .. •••• .. , .. ••••••••••••••••••••••••• .. •• .. •••••• .. •••• 
İster Gül İster Ağla 

- Baştarafı 1 inci Sahıfede -

gibi, alay mevzuu da olur. . 
Bu münakaşa ayak üzerinde saatlerce sürmüştü, zaten keyfdiler, hemen akıllarına gel· 

mişti, ikiside saatleri çıkardılar, onbiri geçtiğini görünce birbirlerinin yüzlerine şaşkın kaz
lar gibi bakıştılar, nafiie yere sokak ortasında rakının verdiği sersemlikle çene yarışına 
çıkışmışlar ve evlerini unuttuklarını hatırlamışlardı !. Biti ötekine, gözlerini açarak şu söz-
leri söyledi : " ' 

- Kadın daha çok, diplomat daha çok derken kant.arın topunu kaçırdık, şimdi söyle 
bakalım, şimdi biz eve gidince ne yalan uyduracağız? .. 

- Vapuru kaçırdık deriz. 
Arkadaşı hayretle: 
- Aman bu da kadın yalauı kadar saçma, her yaram saatta bir vapur var, onu kaçardı

nızsa ikincisine neye yetişmedioiz diyemez mi ? 
- Sahi, diplomat gibi mantıkla ve yerinde bir yalan bulmalıyız. 

Desene ki hapı yuttuk. 
- Seni pek bilemem amma, ben mutlak bu akşam şiddetle cezaya bastım. 
- Herkes kendini bilir Ya ben? 
- Öyle ise bir şey uydur~ lım. 
- Uyduralım. 
- Ne diyelim? 
Arkadaıı cevab verdi : 
- Sabi ne diyelim? 
Ey okuyucu, .. serçeden ko r'<an darı ekmez., derler. Şimdi şu iki badalanıo haline : 

iSTER GULISTER AGLA 

BiR ÖÖRETMENIM 
ÇEKTiKLERi 

~~~~~~~~~~-··--------~-----------

- INKILAB ROMANI -
Yazan : SıRRI SANLI 

-8-
-Asım ismet KUltUr'e-

Kendisinin her istediğini alan, her arzusuo\l 
yerine getiren, prensesler gibi yaşatan koca" 
sının üstüne kızının öğretmenini baştan çıkar' 
mak istiyen alçak kadı n! 

- Sen ne yapacaksın? yuvarlandığını veya yuvar• 
- Başka bir iş bulm:sğa lanmak üzere bulunduğuoO 

çalışacağım. anlıyayım. 
- Bu nasıl söz? Yokıa - Sana bir ıartla söyle· 

kendini müdafaa edecek bir rim. Bu sır aramızda kalı· 
şeyin yok mu? caktır. 

- Pek çok. - Bana elan itimadın yok• 
- O halde? sa bunu söylemesen de o· 
- O halde gene susmak lur. · 

lazım. Genç kızın bu son söıl 
- Neden? Ulusun en içli damarına do· 
- Kendimi kurtarmak için konmuştu. Bunun üzerine 

bir aile ocağım söndürmek cebinden çıkarıp Çiçek'e 
lizımgelecek? uzattığı pembe renkli ve bir 

- Nasıl? kaç satırlık mini mini bit 
- Ben kendimi, memuri· mektub, genç kıza korkunÇ 

yetimi benden başka kimse· hakikatı, müdhiş sırrı bütilO 
si olmıyan Z!lvalh anneciğimi çıplaklığı, bütün iğrençliğile 
kurtarmak için iki satırlık anlatmıştı. Bunun için Çiçek 
bir kağıd parçasını ortaya kendini tutamıyarak ~ağardı: 
atmak kafidir. - Hay alçak kadın bay .. 

- Öyle ise bunu neden Kendisinin her istediğini 
ortaya atmıyorsun. alan, her arzusunu yerine 

- Bunu ortaya attığım getiren, prensesl~r gibi ya-
dakikada ben kurtulacağım, şatan kocasmın üstüne, kı-
fakat dürüst, sır tutmasını zının öğretm~nioi baştan 

bilen, bir kadının zafından çıkarmak istemiş! 
istifade etmeğe tenezzül et· Ulus Çiçek'i yatıştırmak 
miyen ve nihayet centilmen için dedi ki : 
olması icabeden bir öğret· - O kadar bağırma, an• 
menin manevi varlığı barab nem duymasın, çünki bu ıır· 
olacaktır. rı ondan gizlemeğe mecbu· 

- Sana çok rica ediyo· rum. Bu sırrı yalnız annem 
rum, şu muammah sözleri değil, müfettişler de, hakim· 
bir tarafa bırakarak, sana ler de öğrenmiyeceklerdir. 
canından ve her şeyden faz- - Fakat nasıl oluyor da 
la sevdiğin mesleğini feda bu kadın · bu kadar sukut 
ettiren bu müdhiş sırrı söyle edebiliyor? 
de ben de nasıl bir uçuruma ( Arkası var) 

Bir 81.!lgar gazetesine göre Bu
d~pcşte konferansının ·manası! 

"Slovo" gazetesine göre nı teşkil eder. 1931 de A· 
Macaristan payitahtında ltal· vusturya ile Macariıtan ara-
ya, Avusturya ve Macaristan ıında ayni mealde bir mua• 
mümessillerinin iştirakiyle 'bede imzalandı. 1934 de de 

toplanan Budapeşte konfe- Romada üç devlet arasında 

ransı, Avrupa diplomasi ile· 11 Roma protokolu" adını ta-
minde derin bir ilgi uyandır· şıyan bir muahede akdolun· 
mıştır. Bu alakayı daoa zi- do. Bu muahedeye göre A-
yade büyülten sebep, konfe- vusturya, Macaristan ve ltal· 
ransın Fransız hariciye nazı- ya devletleri Tuna mıntaka· 
rının seyahatinden ve Rom- sında tam bir fikir birliği ta-
aııyadaki kabine tebeddiilün· şıdıklarını kabul ediyorlardı 

den sonra olmasıdır. Büyük Bu muahedelerin bilhassa 
harpten sonra ıtalya, Avus- Avusturya için büyük birer 
turya ve Macaristan arasın- kıymeti vardı. Çünkü; bu 
daki yakın münasebat 1927 devlet, harpten sonra ilk 
de başlamıştır. O zamanki def'a olarak içine düştüğü 
Macar Başvekili Graf Betlen yanlızlaktan korkuluyor •e 
le Musolini arasında imzala- kendi politik ve ekonomik 
nan doıtluk, arbitr•j v-s mu· menfaatleri için kuvvetli bir 
ahedesi bu yakınlığın esası· hami temin etmiş oluyordu. 

oooooooooooooooooooooooooooooaoooooooooooooO 

Son Telgrafların Hulasası: 
•••• 

Fransa Başvekili Şotan parlamentoda kahir ekseriyet ka-
zanarak itimad reyi almıştır. 

§ Londra civarında bir Jngiliz harb tayyaresile bir posta 
tayyaresi çarpışmış ve her ikisi düşerek yanmıştır. 

§ lstanbul muhteliti, takımı Ankaraya gitmiş ve yarın 
Ankara muhteliti ile karşılaşacaktır. 

§ Şınghaydan gelen haberler göre Japonlar umumi taar· 
ruza hazırlanmışlardır. Şimdiye kadar Japonların eline geçell 
yerlerin nüfusu 250 milyondur. 

§ Çin ajansından :J 
Vazifesinde ihmalleri görüen 9 kumandan idam edill!'lir 

tir. Bunlar arasında bir kolordu kum and ı:. ı, bir divanıharp 
reisi, iki alay kumandanı, posta ve tegraf nezaretinin yük· 
sek memu:larından bir kişi vardır. 
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