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yenı ve büyük bir taarruza hazırlan yor 

KISA VE AÇIK 

Londra, Paris Ve 
Gazeteleri 

Roma 

lngiltere, Fransa ve İtalyada çıkan gazeteler Berlin-V4· 
yana anlaşmasının birçok hükumetlere açtığı yeni anlaş
mazhk hakkında sütunlar, sayfalar dolu yazılar yazdıktan 
sonra şimdi de Londra ile Romanın giriştiği son anlaşmaya 
dair makaleler yağmuru yağdırmağa başladılar. 

Yugoslavya 
Başvekili gitti Çemberlayn sual

1 

lere cev b verdi 

Bir t yyare 
kaybold 

Londra 1 (R~dyo)-- Kay
bo1an büyük bom'Jn dtm"'n 
tayyaresi elan bulunm1,,.. ış· 
tır. Yüılerce tayyarenin la· 
harriyatınn rağ~en biç bir 
iz elde edilmemiştir. 

Daha imzalanmağa vakıt bulmadan, daha kağıd üstünde 
müsveddeleri tesbit olunmadan boşa çıkacağı anlaşılan bu 
anlaşmalar eski diplomasi devrioin muvazene rekabetlerini 
andırmağa başlamıştır. 

Hele bir Fransız gazetesinin Almanya ile Avusturya iti
lafındao bab9ederken "Hitler Musoliniyi bu işte dört başı 
mamur ve adamakıllı atlatmıştır.,, Deye ortaya bir fikir at· 
ması ve sonra ltalyanın da - eğer radyoların verdikleri ha· 
herler doğru iH - lnkilterenio can damarı demek olan 
Süveş kanalında bir kontrol hakkı istemesi baftalardan beri 
gazetelere sermaye olan bu anlaşma ümitlerinin birdenbire 
ıuya dütmesi tehlikesini doğurabilir. 

, 
H. S l'A Y ADINOVIÇ 

IstanbuJ 1 (Hu .usi)- An· 
karadan gelen ve Haydarpa· 
şa istasyonunda hararetle 
karşılanan dost Yugoslav 
Başvekili dün akşamki Se
mi!on ekspresiJe hareket et
nıişf r. 

Bütün bu dediko:iular itilaf yapmanm çok zor ve ihtilaf 
çıkarmanın da pek kolay olduğunu göstermektedir. 

SIRRI SANLI ---w-oo---
Balkan antantı IAhmed logoyu 

Konseyinin Resmi Tebliği 
Kim Nikah 

Edcek 
Ankara 28 ( Hususi ) -

Balkan antantı daimi kon· 
seyi Yunan BaşvekiJioin baş· 
kanhiında toplandı. • 

ı - Antant azası, umumı 
politikanın bütün veçheleri 
hakkında umumi bir nazar ___ ,. ..... ,_,. __ .... 

Rusvada Y eııi 
Suikasd 

B. STALIN 
Paris (Radyo) - Mosko· 

vadan S. N. N. Ajansının bild· 
irdiğine göre, büyük rütbeli 21 
kişi rejime karşı gelmek, 
Staline suikasd cürümlerin· 
den dolayı tevkif edilmişler
dir. Muhakemelerine yakında 
başlanacaktır. 

Tevkif edilenler arasında 
bir uki Başvekil 6 Halk 
komiser muavini 2 sefir var-

dır. 

noktası teatisinde bulunmuş· 
lar ve kendilerini iJgilendi -
ren meseleleri görüştüler. 

A-1.- • ' 
muhafazası için en sağlam 
bir amil olduğunu tesbit et
tiler. Ko seyde umumi poli · 
tika ve müşterek menfJatla· 
rl her zaman olduğu gibi 
tam bir görüş ır utabakatı 
tezahür etmiş ve antant aza· 
sını birleştiren tesanüt daha 
fazla kuvvetlenmiştir. 
2 - Milletler cemiyeti pak· 

tının mülhem bulunduğu 
prensiplere bağlı kalmayı ve 
cemiyetin diğer azası muva· A. ZOGO 
Cesinin tam birlig· e riayet d b'ld' ' ldı' Bosnasaray an ı ırı · 
prensibine uygun bulunması ğine göre, Arnavudluk Kralı 
lazım geldiğini bilhassa kay- Ahmed Zogo ile Macar pren· 
dederler. Diğer milletlerin . A o'yu Budapeşte baş . • . • k sesı pony 
dahılı polıtıkalarına taallu müftüsü Hüseyin Hilmi efen-
eden meselere karışmamaga 1 di nikah edecektir. Hüseyin 
kat'i surette azmetmiş bulu· Hilmi aslen Bosnasaraylıdır. 
nan Balkan hükumetleri kendi Umumi harpte Avustu~ya 
dahili işlerine her ne mahi· 

1 
har biye nezaretinde islim 

yette olursa olsun biç bir askerlerinin alay imamı sıfa· 
müdaheleye karşı müsameha tile bulunmuştur. 
göstermemeğe karar vermiş· Avusturya ve Macaristan 
lerdir. ayrıldıktan sonra Hüseyin 

3 - Balkan antantı Ak· Hilmi, karısı Macar olmak 
deniz poletikasına dair me· itibarile Budapeştede kalmış 
selelarin tetkiki esnasmda ve baş müftü olmuştur. Kral 
konsey azası devletlerin da· Zogunun eski bir dostu ol-
ha iptidanberi tamamen mu· mak itib.·rile nikahın Hüse· 
tabık bulundukbrı poletika· yin Hilmi tarafından yapıl· 

_ Sonu 4 üncüde masını istemiştir. 
1 

!222EI 

iSTER GÜL !STER A.GLA. 
• Kimbilir Hülya Bazan_ H~k~~at Oluverir •.• 

Paris (Radyo) - Londra 
dan haber alınmıştır. 

Bugün (dün) toplanan in· 
giliz Avam Kamara ıo da 1 

B şvekil muhtel if meseleler 
hakkında bi ıhassa Travoyist 
r eb'uı;ların birçok su:ılJcrc 

ceva b vermek ınecbuı iye t in· ' 
de kalmıştır. Başveh il bcya 
natmda ezcümle demlştır ki : 

ltalyanın Suveç kanalı mın
takasında lngiltere ile bir· 
likte kontı ollük ttmek İ3le· 
dıği hakkında malumatım 
yoktur. 

Avusturya - Almanya ha · 
diselerine gelince 12 Şubattn 
vukubulan Hitler Şuşning 

ruülakatınrn kat'i neticelerini 
henüz bilı.niyoruz. Maamafib 
bük iimet bu vaziyeti büyük 

Harici ve 
Vekilimiz 

Istao bul 28 {l:J psn•1\ -:
fik Rüştü Arasın, Mlsıra bır 
harp gemisile gider.eğini ve 
dönüşte Beyruta çık,p, Su· 
ıiye ricalile temaslarda bulu· 
nacağını, Ş~mda Ç'kao ga· 

zeteler yazıyor. 
_ ..... _. ... •ııııııı• ~ 

Hover 
Ceııe~~rede 

Cenevre 1 ( Radyo ) -
Amerikanın eski reisicumhuru 
Hover dün Cenevreye gelmiş 
ve Uluslar : osyetesi genel 
sekreterile uzun müddet ko· 

nuşmuştur. 
-"""'4 ............. -

Kont CiJano 
Ankaraya 
Gelecek 

B H-ı 1 hakikat olduğunu gormedık degıl... 
N.iha~et, ızı 1 u !' barıbn diklerine inanmak lazım gelirse, öteden beri geceleri donuk 
Şımdıde gazete erın a er ver · · • ·ı · d dede d 1 b' şairane geceler yaşatan, mını·mını erın e ay 

zi.yasil~ düoya?1ızı .ay ıo ~tan ~e. ıze t etmek imkan dahiline girmiştir. Bazı bilğinlerin 
dıye hıtab ettı.klerı. b~ ~urreyı Zlyare bt ve rabt altına alındığını ve bu kürrede d~ insan 

israrla iddia ettıkle~ı gıbı >'.akın·d·a ayın z~o mak bilmiyen büyük devletlerin bu yeni dünya için 
hayatınrc fışkıracagını vle kı,?1 bılır~b?etne kla~a tayyarelere atılarak birbirlerinin gırtlaklarına 

"Sen alacaksın, ben a acagım,, gı ı an ı 

bir dikkatle taklb etmek· 
tedir. 

Itafyen - lnR"iliZ görüşme· 
lerinden bahseden Başvekil; 
bu görüşmeler ancak lspan · 
yadaki müşterek konh ol te- 1 

sis etti~den sonra inkişaf 
edebilecektir. Demiştir. 

Marsilvada 
Grev 
uuMMı11jb'if g]ev'ı . !?ır1!yıelnış· 
tir. Greve hükumet vaziyet 

etmiştir. 

Yeni Adam 
Kapatıldı 
lstanbul, 1 ( Hususi ) -

icra Vekilleri heyetinde gö · 
rülen lüzum üzerine Yeni 
Adam mecmuası kapatılmış· 

---'!l~-

itler 
mava grı

ecek 

Paris (Radyo) ·- t\lmaa 
devlet re i i bav Hit c:r M a

Hiller lta\y .dr seki1.. g o 
kalacaktır. En hüyük '1 

"' 0 

Roma Florence ve N ~ples 
şehirl~rini ziyaret .edecel·tir. 

Hitler şerefine ltalya .ı de· 
oiz kuvvetleri büyük bir res· 
migeçid yapacak, kara or· 

\ duları büyük manenalar ya· 
pacaktır. Ayrıca ~a fa~ist 

hr. 
1 

gençliğinin üç numayı ıne 
şahid olacaktır. 

~~m.;ısms:m5i!211!11"' 
~~~~~~~~~~~ 

HALKU SESi HA.KKH SESiDiR 
·-------.... - -

Pek yerinde bir ililç ve hal 
• 

çaresı •.• 
Aldığımız bir mektup: . . . . . . okudum, 
"Gazetelerde maarif vekaletınıo bır tamımını - -

G · l ve ogret· kendi hesabıma çok sevindim. erçı ça ış,:nıya~ . 
menlerineı hatta biz ana ve babalarına bıl~. bınbır eu v: 
ızhrap çektiren tenbel çocuklarımız yok degıl, ders yılı s~n 

elince her evde bit endişe ve merak çalkanm~ktadu. a-
gk t b' çok çocuklarımızın matematik ders\erı karşıı~o~a 

a ır b .. d k buyuk 
feci bir surette bucaladıklarını ve u yuz en pe 
muvaffakiyetler gösterdikleri diğer derslerden, h tta ıcve 
seve ve sevine, sevine koştukları okull~rındau da avaş, 
yavaş soğudukldrını görüyor ve müteessn oluyoruı 

1 
St.n, 

kabahati okula ve öğretmene yükleten ve yalnız cocu _:~~rı· 
nın çok defa şikayetlerine kulak vere~ baba~ard~n degıhm: 
Çünkü ben de vaktile biraz &ğretmenlık etmış. ve LiU mes 
leğin zevki kadar nankörlüğünü de tatmış bır .. ad~mım: 
Yalnız bu matematık derslerde çocukların gostcroıklerı 

1 l k l büsbütün maneviyatlarını kıran küme 
yı gm ı ve on arın b 
küme sınıftan . dönme acıları çoruklarımız kader ana ve .a· 
b e. lan da der bir yes ve ümit .. zliğe boğmaktadır. Beınm 
nnc'z fikrir .! k tırsa bu derslerde o kadar bü} ük muv ffa-

ıyetsizlik ve hezimetleri baz rhyan kitapların ço~uklar ta 
afıodan kolayca kavranılmıyacak bir tarzda ve bır derece· 

de yazılmış olmalarıdır. Bu derdin tetkiki ve de•ıasının hu· 
luuması husu '3unda bu çok mühim mes~leye temas edeo 
kültür bskanlığmm, adı geçen derslere daır hazırl a~ak 
kitapları tercümeden :ıiyade bunlarla uğfaşmış muva~f ?kıy et 
elde etmiş, tecrübe görmüş ve çocuk istidat v~. ka:ıh~etle· 
terini eyi anlamış kudretli öğretmenlerimizden ır omısyon 

k eski kitapları ona göre hazırlamalarını ve çocuk-

!STER GÜL !STER A.GLA. 

sarılmıyacaklarını kim temin edebilir? · b' .. b h 1 hakikat sa· 
insan gözü ne doymaz ve dolmaz bir kuyudur. Barı ıran onkce lu. 1 aya! ' 

.. .. d k' t ki çig· nenip e:ıilmckten urlu sa ar ... basıoa ginede dünya yuzun e ı opra ar 
Ey okuyucu sen de bu hülyaya : 

lstanbul 1 ( Hususi ) -
Italya Hariciye Naıırı Kont 
Clyano Nisan ayında Anka
raya gelerek ricalimi:ıle ko· 

nu caktır. 

yapnra .... 
lar üzerinde de çok işlenilmesini uygun goruyorum. 

H LKIN SE i HAKKI~ SESiDiR 



SahHe 2 ( Halkuı Sul ) 1 MART 

i:'u~::-E:'B~;H:r~mi ' _o_okt-or-un-Na-sih-at-ıe~ ' ısıda matbuat nnNY~~tER 
ikiye ayrılmıştır Bi. Hindl~:~;a~!r? Timurlenk m 

m a 
------------------------------------....... -E : ı Tarihi Tefrika Yazan : H. Türlıekul~ 

d •~m - t35 - ~sam 

c Yıldırım b·r enbire bağırdı: 
1 

il " ar g , rakı verin'' 
Ortada oyoıy nlar her on 

~ 1
dakikad bir sa oı u boş hı· 

iı ~rakmamak ıartile değişiyor· 
a lar, ideta renkli ve benekli, 

~aüalü kelebekler gıbi uçu· 

11
yorlard1. 

i Beya:ıid bu bıımet ve 
debdebeye hayran olmuıtu. 

.Ömründe bu kadar çok ca
riye ve bu dereçe ağar ku· 

~ m şiar giymiş kadınlar gör-
1 memişti. 

Gene içinden topal cihan
ı 1tire linet okuyor, bu kadar 

güzel melekler ve periler 
ı dururken onun softalarla ve 
i laocalarla düşüp kalkmasını 
2 ve kara, beyaz sakallı bir 

1 t takım riyakarların çehrelerin
! 1 den baz duymuını bir türlü 
ı aklına ıığdaramıyor, abdal 

çoban, tabla uşağı, arabacı 
kıyafetli lberif diye kendi 
kendine mırıldanıyordu. 

1 Timurlenk başını kaldırdı, 
elile iıaret etti, bir anda 

1 her ıey zınk diye durdu. 

1 
1 Koca salon ahenk •e ra ks 

, içinde çalkanırken birdenbi· 
re kiğıd üzerine resmedil· 
mis._2lbi cansız bir levha 
kalplerin d~rebanı iuy ı -
cakmıı gibi bir hal ldı çıt 
bile yoktu. 

Ti•urlenk ideti olan v&
kur •e imirane ftavrını ta
kındı, dudaklarının üzerinde 
rezdirdifi zoraki bir tebes
ıfimle ıu sözleri söyledi: 

- Küçük torunum nere
de? 

Mirza Mehmet sultan ge
•e bir ceylAa ribi oturduğu 
yerden ııçradı, dedesinin 
la6ne gelerek diz çöktü, 
diıleriai 6ptil, ayaia lcalkta 
Ye ce•ab •erdi: 

- Buradayım, iradenizi 
bekliyorum ytice dedem. 

- Oğul, anladım ki de· 
ieri yliksek konuğumuzu 
eilendiremiyoruz, keyfini ye
rine getiremiyoruz. Bize gös
terilecek başka bir eğlence 
yok mu?. 

dişah hazretlerinin çok tev· 
dikleri arkalara başlayın, 
önce bir Sırp dansı ha•ası 
çalın. 

Sazlar gerildi, akordlar 
tazelendi, karmakarışık tel 
sedaları birbirine karışb. 
Umumi olarak yeni bir ahenk 
ne Timurlenkin ve ne de 
devlet erkanının o güne ka
dar duymadığı ve Yaldmmın 
pek sevdiii ve daima Oli · 
verayı bu hava karşısında 
oynathğı ahenk büyük bir 
iştiha ile çalınmağa başladı. 

Timurlenk oturduğu yer
den Beyazidin harekatını 

takibediyordu. 
Yıldır ırn taht üzerinde in· 

mıldandı, ihtilaçlar içinde 
kıvrandı, eski günler gözü
nün önünde canlandı, yüreği 
yırtılacakmıt ve dışarıya fır
lıyacakmıı igibi çarpmağa 
naşladı. 

BütOn metanetine rağmen 
kendini kaybetti. Taşan ve 
coşan hislerini zapta muk· 
tedir olamadı, çadıra girdi· 
ği dakikadanberi bir heykel 
gibi dimdik duran Beyaıid 

birdenbire bağırdı: 
,.. - - a.: .. :.,. "•nA 

(Arkaın var) 
-.... ....... 

Yeni Adam 
Yeni adam'ın 217inci ıa· 

yısı çıktı. Bu fikir •e sanat 
gazetesinin bu sayuında Is· 
mail Hakkı, Hüsamettin Bo· 
zok, Hüseyin Avni, Hasan 
Ali Ediz, Hakkı Toklu, Re· 
fik Sedat, Sabri Kolçak, 
Henri Barbusse imzalı yazı· 
lar vardır. 

itam Ve Eramil 
Maaşları 

Mekteblerde Anor al 
Çocukların Tefiki 
Sınıflarda gayri tabii ••zİ· 

yetlerle, bilasebeb laaylazlık, 
asabilik, tembellik •e devam
aızlık gibi iriz gösteren ço00 

cukları muhakkak :bir defa 
mekteb doktorlarına •e mek
teb poktorlarının gösterecek .. 
feri lüzum üzerine akliye 
müteh ssızlarına muayene et
tirmek liıımdır. 

Binbir türlü içtimai ve irsi 
tesirler ile mahlul olan bu 
tarzdaki çocukların zeka, 
kabilyet derecelerini ölçmek 
ve ona gör1' Jizım g len 
tedbirleri almak lizımdır. 

Avrupada bu gib çocuklar 
için dağ Ye çık ha•a mek
tebleri vardır. Tedrisat büs
bütün başka tarzda ic edi· 
lir. Nazariy ttan ziyade ameli 
ve kolay şekillerde bütün 
deraler verilebilir. Bu mua
yenelerin icrası hem bu ribi 
çocuklar için faydalıdır. Zira 
böyle bir tek çocuğun mev· 
cudiyeti bütün ıınıfın huzur 
ve istizamını bozmağa kifi· 
dir. 

Bu gibi çocuklara umumi· 
yetle vaki olduiu gibi hid· 
det, şiddet ve tebdid ile 
muamele etmemelidir. Onla· 
rın bu işd~ biç bir kusurları 
yoktur, pek bedbahttırlar. 

Mısır matbuatından bundan münakaşalar tabii ve faide· 
önce cereyan eden şiddetli lidir. Fakat prensiplerden Doktor Arıyor 
münakaşalar hararetle de· ayralmamak şartile, lakin son Hidistan milyarderlerindea 

Zamanlarda Mısır matbuatı· Set Yalan müptell olduiu vam etmektedir. Matbuat k 
nın şahsi me elelere girişme· hastaliğı teşhis edebilece 

ikiye aynlmıştır. " Elmtsri ,, 00 ı ·ı· ı· 
leri h ç doğru değildir. Mısır doktora 50, O ngı ız ırası 

gazetesi başta olmak üzere 
1 

· • 
matbuatı milletin iyiliği ve •ereceğini i in etmıştır. 

vafdist gazeteler Mehmet istikbalı için prensipler üze- Şimdi~e kadar Avrupanın 
Mahmud paşa hükumeti, Ali rinde durarak faydalı müna- en maruf doktorlarından on 
Mahir paşa ve kardeşi Ah- kaşalar yapmalıdırlar. ,, deşi Hindli milyarderin hata• 
med Mahir bey hakkında, G azeteler, kıral Farukun lığını teşhise teşebbüs etmiş· 
şiddetli yazılar neşretmek· doğum güoil münasebetiyle lene de hiç birisi bir netice 
tedirler. Vafd aleybdarı ga- yapılan şenlikler hakkında elde etmemiştir. 
zeteler ve bunların başında uzun tafsilat vermektedirler. Son günlerde Hindli bir 
" Elbelag ,, gazetesi olmak ••••••••nmm····-·· doktor Set Yalan'ı görmek 
üzere, Mustafa El· Nahas pa· Tasarruf İ6tediğinden milyarder bir 
şaya ve eski maliye nazırı tayyare gönderip doktoru 
Makrem Abed paşaya şid- Hesa bJarı getirtmiş ıse de bu da Avru· 
detli hücümlar yapmaktadır. Taı Ajansından: rupah daktorlar gibi hasta· 
bu hücumlar prensip sahe- Sovyetler Birliği tasarruf lığı teşhis edememİ$tİr. Bu 
sından ayrılarak, şahsi bir sandıklarındaki depolann çok zengin Hidli fgarib bir 
mahiyet almaktadır. mıktan 1-1-938 tarihinde hastalığa mübteladır. Hindli 

4 ·ı 516 ·ı hl · ayaaa kalkmag-a muktedir Ancak büyük Britanyanın mı yar mı yon ru eyı • 
ı bulmuştur. olmıyarak aylardanberi yat· 

dostluğu ile tanıomıı o an T f h 1 d maktadır. 
••El · Mıkattam,, gazetesi Mı· asarru esap arının a am 

başına vasatisi 1-1-37 de Şimdi Hindlinin sarayı et· 
sır matbuatının hareketini 275 iken, 1-1-38 de yüz- rafında toplanan yerliler H• 

şiddetle tenkid etmekte ve de 24,5 bir fazlalıkla 320 bahtan gece yan)arna kadar 
buolaun münakaşalarında rubleye çıkmıştır. dualar okumaktadırlar. 
prensipler üzerinde durma· B ••f •o M k 
)arını tavsiy~ eylemektedir. aşmu tu e - Japon kadınları ber-
il El-Mukattam ,, gazetesine k • d• berlik: öğrenecekler 
göre, 14 demokrat ve parla- eye gı ıyor logilizgaıetelerioin yaıdık-
manter memleketlerde mat· Kahire - Lüboanda hali Jarına göre Tokyo Evişleri 
buat arasında cereyan eden firarda bulunun Filistin baş mektebine yeni bir ders da-

oo~~~~~~~~~~- müftüsü lbnisuud ile müza· ha ilave edilmiştir. Mektebin 

A vusturvanın Istikbalı Ve 
Fransız Gazeteleri 

kere etmek üzere Mekkeye kız talebesi kocalarını traı 
gitmek için izin istemiştir. etmeği öğreneceklerdir. Traş 

400 •• f hergüo masrafı icabeden ve 

tuıya meselesini, bilhassa nurü"!u'ouii- uan.•an•· .... .Alıp,!lD 
aşağıdıği z viyelerden mü· rupası üzerinde mi tesisini 

onu orma- bir ailenin ıenelik büdçeıine 
1• L-"~odi~dİ 
Tokyo (Radyo) - Meveut 

ehemmiyetli bir paraya mal 
.. , __ 1 =- :11•;.. lvi bir ev ka· 

talca etmektedir. derpiş ettirmektedir ? 
1 - Son hadiseler, Avus· 

turyanın iktisadi ve bilhassa 4 - Bu jermen bulülüne 
ıiyasi istiklalini ne dereceye mani olunabilir mi ? logiliz 
kadar ihlii etmektedir ? ve Fransız hükfimetlerinin 

2 - Mussolini'r.in ıiyase· hattı hareketi ne olacak ve 
ti ne ol cak ve başlıca ali- ne olmalıdır ? 
kadar devlet olan ltalya, Birinci nota üzerinde mu· 
Avusturya Alman nüfuzunun taleasını, bidhelerin daha 
teessüsüne müsaade etmesi ziyade avdıolanmasına talik 
mukabilinde, AJmanyadan ed n Temps'a mukabil, dığer 
nefer elde etmiştir ? gazeteler, son değişikliklerin 

3 - Almanyao1n ihtiras· Avvsturyanın istiklilioi ol-
ları AvusturyaD1n iıtırkakı dukça haleldar ettiğini yaz-
ile mutmain olacak mı, yok- maktadır. 
~~ c:::J ~~~--~--------~~ 

böyle bir cinavet 
görülmemiştir 

partilerin idar hanelerini İf· 
gal ederek bütün partilerin 
bir nushasuu ve milli bir 
parti teşekkül etmelerini 
zor)ıyan dört yü:ı onüformalı 
zabit h .ı psedilmiştir. 

rAnalı2'ını Sev
miş Babasını 

•• 
O Örmüş 

Daruvar'm Dragviç köyün
de ~~ctre adlı bir ihtiyar 
Bosıhk adlı srenç bir kadıoJe 
evlenmişti. Kadro ihtiyaran 
evladlığı Stoyani sevmiş, 
nihayet ik! aşık söz birliği 
yaparak bır akşam ihtiyerı 
öldürmüşler fak t yakayıda 
ele vermişlerdir. 
-":""' ..................................... """'"""' ........... ..._ __ ~ 
bek atmakta olduğunu gör-

dını kocasıoan ve çocukları· 
nın hem vakitlerini tasarruf 
etmek, hem de fazla mas
rafLan kurtarmak için traş 
ve !!BÇ kesmeği bilmek mec
buıiyetindediı . Bunun için 
evışleri mektebi talebesine 
berberlik öğretilmektedir. 

l{uşla rile bera her can 
vcre:-n ihtiyar 

87 lik bir lngiliz, kuşlara 
olan sevgisi ile şöhret bul
muştu. Evinde türlü türlü 
kuşlar, papaganlar besliyen 
meraklı günün birinde ölmüş, 
aradan birkaç saat geçince 
de, beslediği kuşlar, onun 
bu ölümüne dayanamayarak 
onlar da canlarını vermişler
dir. 

- Var ulu şehinşab, ma· 
de111ki buyruk verdiniz şimdi 
yeni bir numaraya şahit ola· 
cakıınız. 

Tekaüt, yetim ve dulların 
üç aylıkları bugün tevziata 
baılanmışhr. Askeri müte· 
kaid ve alakadarlar hük6-
metteki malsandığından mül
ki mütekaid Ye alikadarlerın 
Kordondaki Yeni Şubeden 
maaşl rını alacaklar ve l-şa· 
m kadar herkes ma şını 
a lmış bulunacaktır. A 

.......... " .............. amc 
"""'G ....... - •• 

2-ız can çekişirken ka-
müş ve içeriye dalmıştır. Bu 
hal karşısında şaşıran adam
lara: 

Çinlilerin kul
landığı garib 
b·r takvim Mehmet ıultan iğildi, bir 

kaç adım geri, geri çek il . 
dikten sonra sazendeler ve 
hanendeler t r fına dönd ü, 
elile işaret etti ve şu emri 
•erdi: 

- Haydi arkadaşlar 

** E 

i D TOR i 
f Salih Sonad ! laebolu (Hususi)- Burada 

• pek müthiş bir cinayet ol· 
: Cild, Saç ve zührevi has- : muştur. Düşkün bir kadının 

rısı 2öbek 

: tahldar mütehassısı ı eve aldığı ahlaksız ademler 
• ikinci Beyler sokak No. 81 : kadının kocasını öldürmüş
• Her gün öğleden sonra ı )erdir. .. ....................... 

Cinayet 15 gün gizli knl· 
~ :l':T*_*1t:• ~*,.. mış kadın kocasını soranlara: 

~ - Zooguldağa gitti, ora· 

2573 )t da çalışacak diye cev b 
)lı vermekte imiş. Zabıtamızın 

idaresinde Milli Kütüphane sineması :• ı 
BUGON İki Fransızca şaheser film birden ,. E AS i 1 

t Burada ne işiniz var, a ıvormuş haydi çabuk gidin. 
kuvvetli eli bu cinayeti mey- DemesiJe sarhoşlar taban· Bütün dünyada bir ası yüz 
dana çıkarmıştır. caları çıkarmışlar ve adam· sene üzerinden besab edildi-

Bir gece kadın kocasının cağızın üzerine ateş etmiş· ği halde Çinliler bir asrı 60 
eve geJmiyeceğini tahmin et· lerdir. sene olarak hesab ederler. 
miş ve aşıklarını eve almış· Biçare koca Y re yuvar) n· Her senenin ayrı bir adı var-
tır. lçilmeğe başlanmış kafa· mış ve can çel.dşirken üçü d1r. Bir gün de 24 saat de· 
lar yükselmiş olduğu bir za- de adamcağızın göğsüne ğil, 12 saat o:arak hesab 
manda koca ı eve gelmiş, o•urmuş ve karısı da bu sı· edilir. Çin takvimi, e 'ycvm 
kapı açık oJduğı.ından yavaş rada göbek almakta devam 60 ıncı asrın 43 öncül yılı 
yavaş yukarıy çıkmış, karı· etmiş, zavallı ad m ıztırab · içinde bulunduğumuzu kay· 

·· k k d lar arasında can vermiştir. dedı'yor. sının uç er e arasın a gö-

mlilm ___ "' ~ • ~ • • s · ~ ~nm • mE~~m~mm 
ADA :2~~4~ ~ A sinem sı TE~~~?N ~ 1 - Korkusuz Adam ~ 

Harry B .. ur - Rika Ridife • Joqueline Laurent ve Geor· 
ges Rigaud taraflarından yaratılan ıabeser fılim » 

J BUGÜN Emsaline ender tesadüf edilir iki büyük fıJm a 
23 Şubat 9J8 Çarşamb n itibaren iki film birden '!,,! • a 

Ces r Adam ~ 1 - Kızı lzdiv ç m 
2 - Memnu Aşk ~ 
Françoise Rosaya - Lbert Prejean ve Chrles Vanel J+ 

AYRICA: Foks Dünva Havadisleri J+ 
Seanslar: 3-7 d!_ ko~~uz •dam 5-9 da melJ)nu aşk ~ 1 
~ı~~~~~~~~~~~~;w:· 

KEN MA YNAR lzmirde ilk defa o M2arlcoe pDietrich ve Robart Donat tarafmdan yaratıldı ~ 
M ~ - te Pataşon Sırkte ~ A Z R U K A ~ Çok gülünç1u çok eğlen••li bnyüı.: komedi m 

POLANEGRI Büyük Rus Filmi ~ ilaveten: Paramont jurnal N 
Ayrıca: HALK Tiyatrosu ve kemiksiz kız 11 FıATLAR: 30 - 40 - so i 

-----•EBEBSE E s aa~ aaa EBrİ 
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ltalyan gazetele·ı Türkiyenin ha- 1 iz mir 
Sağlık 
~~~ · 

Gazi Bulvurı 

ri ne diyorlar? va münakalatı 
ltalyan aJatbuatı Berchteı

gaden mülakatı hakkında, 
bir hafta kadar aukütu mu· 
hafaza ettikten sonra müta
laalar yürütmeğe başlamış· 
tır. Bu mütalaalar hüküme
tin bu bapta neşrettıği res· 
mi tebliğ ile bülisa edilebi · 
lir. Hükiıme ' in resmi bülteni 
"L'informazione diplomatica,, 
şunları yazmıı.ktadir: 

"Führer ile Schuschnigg 
karşılaımaları ve Schuschnigg' 
in kabinesinde yaptığı tadila
tı beynelmild matbuatın bir 

kısmında ltalyanın hadisata 
karşı aldığı vaziyete ve bu 
hidı~clerin orta Aprupa po· 
lotikası üzer indeki neticele
re dair bir takım manasız 
ve gülünç tefsirler dolaşmış
tır. Bu vaıiyet karşısında 
faşist hükumetinin durumu-

1 
nu ve faaliyetini gösterecek 
bazı hadiseleri ve vak'aları 
meydana koymak lizım gel
mektedir. 

ltalyan mes'ul mehafiline 
göre Bere tesgaden mülakatı 
ve Başvekil Schuscininggin 
aldığı kararlar Avuceturya Al
manya münasebahnın tabii 
neticeJelerinden maduddur. 

Bu münasebet 1936 ıeneıi 
Temmuzunun 11 inci günün· 
de aktolunan itilaf mucibin
ce iki memleket arasında 
mütekabil ve samimi bir teş· 
riki mesaiye müstenitti. 

Bu teşriki mesai sulhun 
idamesi ve ırk, kültür, lisan 
bakımından birbirine bağlı 
olan bu iki memleketin an
i ıması mahiyetinde olduğu 
için ltalya tarafından eyi 
karşılontnışhr. 

Türkiyenin tem
sil edilişi 

Londra mecmuasının yaz
dıkları : 

"Pir memleketin mana ve 
ehemmiyeti, daima, bu mem • 
Jeketin ecnebi ülkelerde ken· 
diıini temsil eden diploma
tik mümessillerin evsaf ve 
ıösterişlerile ölçülemez. Ba· 

zı memleketler, elçilik ve bü· 
yllk elçiliklerine fazla para 
ıarfederler. Fakat şliphe 
yok ki Türkiye, bu memle-

ketlerden biri değildir; zira 
Türkiye, parasına mukabil, 
deier ve itibar arar. 

Şu halde meseli Türkiye· 
nio diplmatik temsil edilişi-

ni ıeoiıletmek ve bunu bil
hassa Cenubi Amerikada 
yapmak istediğini okuduğu· 
muz zam .. n onun bu hareke· 
tinin manası, ecnebi ülkeler
deki münasebetlerini daha 
şumullü yapmak arzusunda 
olduğunu anlamalıyız. Türk 
inkılabı, hayr anlık verici bir 
ıüratle ilerlemekte; Ankara 
hükumeti de, gerek uki ge
rek yeni dünyada son dere· 
ce biiyük bir itibar kazan· 

mış bulunuyor. Go üluyor ki 
Türkiyeoin, millı hayatının 
bu ilerleyişi arasında diplo

maıik temsiline böylece e
hemmiyet verişi, dünya kon 

ıeylerinde gittikçe artan bir 
itibar kazanmış olmasının bir 

rümuzu, bir işaretinden baş · 
ka bir ıey değildir.,, 

······••ııum:t• ....... 

Dünyada 
En çok et yiyen millet 

İngilizlerdir 
Umumiy,.tle rl ünyanın en 

çok et yiyen milleti olarak 
Almanları sanırız. Halbuki 

bu bahiste, logilizler birinci 
safta gelirler. Tutulan bir 
istatistik İngilizlerin senede 

35 kilogram et yediklerini 
göstermektedir. Et seven di· 

ğer milletler, fngilizlerden 
sonra şu strayı ahyorl r: 

Alman 25 kilo, Fransız 20 
kilo, lspanyol 12 kilo (tabii 
dahili muharebec.en evvel), 
Amerikalı 11 kilo, ltalyan 9 
kilo. 

Londra mecmuası 
yazıyor? 

neler 

"Türkiye, bu son yıllar zar
fında, hava teşkilatı itibarile 
çok büyük bir terakki gös

termiştir. Mahaza bu terakki 

kendisini asal dahili müna
kalat sahasında belli etmiş · 

tir. Bu itibarla şimdi teşki
latını harici alemle daha 
sıkı bir surette bağlanacak 

şekl~ kurmayı istihdaf et
mektedir. Pek tanınmış olan 
logiliz havacısı bay N eviJJe 

Staçk'ın yardımiyle Türkiye, 
bir Bükreş, Belgrad ve Atina 

hava servısi kurmaktadtr. Bu 
servisin, Türkiyenin " Hava 

ıü:ıü ,. olan 23 nisan tari
hinde açılacağı ümit edil· 
mektedir. 

Bu 23 nisan tarihi, Reuter 

Çinin su 
Yılda l '1,5 nıilyon art

nıaktadı r 
Japonya ile bedbaht mü

cadcsine giriş'Deden evvd 
Çinin nüfusu takriben 365 
mi yon olarak tesbit edil
mişti. Bu nüfus şayanı hay
ret derecede artmakta idi. 
Senelik doğumların sayısı 
14,5 milyondu. Takriben 
Çinle müsavi nüfusa malik 
bulun~n Hindistanda ise, 
doğumların yekünu senedell 
milyonu bulabilmektedir. Rus· 
ya hariç olmak üzere bütün 
Avrupanın senelik doğum 
yekunu iıe takTiben7,700,000 
dir. Yalnız Çindeki doğum· 
ların yarısı kadar bir şey. 

Dünvanın En 
Kazandırıcı İşi 

Dünyanın c n kazandırıcı 

ticaretlerinden biri de pa
çavra ticare tidir. Mesela 
Pariste günde toplanan pa • 
çavıalar, 1,190,000 kiloyu 
bulmaktadır. Yılda, bu 
434,350,000 kilo eder. Bu 
iş yüzünden yalnız Pariste 
geçinen insanların sayı 80 
bil olduğuna göre paçavra 
ticaretnin karlı olup olma
dığını artık siz tasavvur edi · 
niz. 

ajansına göre, ayni zamanda 
Istanbul, Ankara, lzmir ve 
Adana gibi şehirlerin servis
lerinin birbirine bağlanacağı 
gün olarak tesbit edilmiş
tir ki bu da Suriye yolundan, 
Türkiye, I rak, Iran arasında
ki hava komünikasyonlarının 
tesisine doğru atılan ilk adı
mı teıkil eder. 

işte Türkiyenin, Suriye 
yolundan geçen bütün Avru· 
pa bava servislerine karşı 
evvelce duyduğu şüphe te
yakkuz bu suretle kaybolmuı 
oluyor. Şöyle ki Türkiyeain 
bu yeni karar ve vaziyeti, 
bu Avrupa servisleri üzeriu
de ıanh m surette müessir 
olabilmek istidadındadır. Zira 
Avrupadan şarka giden en 
lusa yol , Türkiyenin p!!" 
yakınındadır." 

Sulh b • 
zın 

Lesterden Londıaya hare
ket eden kuvvetli ve büyük 
bir kamyon tamamile yüklü 
olduğu halde sulb benzin 
kullanmışhr. Bu kamyon sulh 

benzin yakmak ve tamamile 
yüklü (olmak şartile saatte 
vasati olarak 45 kilometre 
yol almıştır. 

Bu benzin, adi cins ve 
uf ak parçalı maden kömü
ründen istihsal edilmekte ve 

küçük mikaplar şeklinde sa
tılmaktadır, yer tutmadıktan 
başka fiet itibarile de yüzde 
50-60 daha elverişlidir. 

Mühim bir 
·ramim 

Maarif Vekaletinin mek
t~plere gönderdiği bir ta
mimde, bir muallimin iktida
rı talebesinin muvaffakıyetile 
ölçülebileceği, halbuki ekseri 
mekteplerde talebeden çoğu
nun dönmekte olduğu kay
dedilmekte, muallimlerin Y4· 

zifede muvaffak olduklarına 
dair rapor alabilmeleri için 
en az sınıf mevcudunun üçte 
ikisinin geçmesi lazım geldi· 
K-i, bundanl sonra bu esasa 
göre çalışılması icabettiği 

bildirilmiştir. 

ı
·.~ Dr. FAHRİ I~JK>tmttEfi 
t4'] lzmir Memleket Hastanesi Rontken Mntehassısı B 
'E RONTKEN VE B 

1 ~ Elektirik tedavileri yapılır m 

Birinci Sınıf Mutahass~ 

t] ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 R 
B a 
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Hasan Basri Şenbiçer 

Şeriki 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. 
Sor~ski ve Alber Baroh kumaşların
dan iki provalı kumaş Vf} dikiş 22 
lira Aoım Ri:ıa~biraderlerinin Halka
pınar çulaki bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki provalı 15 lira lıkoç yün 
İş 21 lira iki provalı Sayın müşteri-

leri•İn bu fırsatı kaçıra m )arını tavsiye ederiz. 

ADRESE DIKKA T: lımir sataş şubesi Alipaşa c ddesi sar 

raflar kartısı yalnız 31 numaradır. Büyfik levhay dikkat 
allaeti farika HaHn Basri $ınbiçer fabrikaıı. 

ı Hususi 
Hastahane 

1 Operator Mitat 
Baran taraf .odan 

yeniden inşa ve 
teais edilen bu 
hastEhane lzmir --~---- -~~..._"._,, _ _ '-<;:.-...:l:'...:-ıır~_c;=.-.m= 

ve civarının büyük bir ihtiyacını karşılamıştır. En modern 
konforn haiz en mükemmel fen techizahnı haizdir. Hasta
ların temizlik. istirahat ve ihtimamlarına ~on derece d ik ·at 
ve ı t ina edilmektedir. Kabul şeraiti fevkalade ehvendir. ~Ge
ce gü d üz daimi doktoru bulunan müessese müracaat ede
cekleri hernn kabul eder ve hastalarını d iledikleri doktorlar 
tar a fından tedavi ettirilmektedir. 

G 0 ervüz u 

FADIL 9 A 

EYL L 
Horoz marka kumaş boyaları g eldi 

Pamuk, arlifisyel ipek, yün, ipek kumaş ve elbis'!leri boy r 
Yalova ıhlamuru, Karadeniz salebi, Bombay kınası, da r...ll.i 

sakızı, diş macunları ve fırçaları, Kakao, Nestle sütu ve um: 
gazoz ve meyve özü, Hasan özlü unu, şık bayan, latanbolio 
Pertev kremleri , podralar, çocuk podrafarı, sodalar, t:"linler, 
treş bıçakları sabunları ve f: rçası , Seylan, Cava, Akl yruk, 
Altınbaş, 1, 2, 3 oumarah harman çayları, s =-nayi v z r.-t •• ae 
kullanılan bil'umum kimyevi mnddcler, saç •'Oyaf fi uad.oua 
boyaları, Kaol, Vim, Parafin, Go;nalaka, V. S. 

ŞiFA ZA 
Fenni 2özlük 
çeşitleri fevkalade zen 
gindir. 

Altın, Nikel, Bağa 
'!>~e ·çeve numarah ve 
renkli canılar, Spor 
Tayyare gözlükleri, 
Barometreler, Dere
celer her zaman mev
cud ve çok ucuzdur. 

DİKKAT 
s. 

Sifa 
Feri 

Eczanesi 
ı.::.~ ~---~;-:-.~,, 1~ ... • .. ••••o•••• .. ~• .. r~ 

M KORDON, YUKSEL ve ı ı tHükfımetlKarşısında ! 1 KABADA YJ f ! TERZi i 
N işte ?ütün lzmirin kapıştığı iMehmed Zf ki: 
~ n,.fıs Rak ılar bunlardır 1 • • 
ıae::!EJ~~ ~~E_io,-~EiEl3:J .......................... . 

;Elbisenizin ren 9 
gi solarsa Ozül • 
meyiniz, yeni l 
yaptırdığınız kos 
tümün rengi ho U 
şunuza gitmi- L 
9orsa sıkılmayın a 
9 Evlôl = 
Baharat 1 

İnanç Şe erleme 
Mai azası 

Mustafa Bevdeş 
Altın Keyik, fantazi Krameli 

Bon bon, Fundan ve meyveli şeker 
fabrikası Ege bö)~esi satış merkezi 

Nefis lüks pisküvüleri, çikoJat ve 
lokum. Adres : lzmir şekerciler çarşııı 
No. 46 

Deposu ~ .. ~~ 
odan alacağmız D' ..... ,,..~.-

A r ti 
Boyası ile ku
maşınızı istedi
ğiniz renge ko 
layca çevirebi-

llirsiniz. 

1 ' 4 
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1 

n 
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Mesud 
Bir evlen e 
Eski muıllimlerden bay 

Bürhaaeddin Engürür ün kızı 
izmir Kız Koleji mezunların· 
dan Mehlika Engürü ile tüc· 

, cardan bay Hamdi Bekir 
Gür.soyların akidleri dtin İz· 

1 mir evlenme d airesinde iki 

1 tarafın aile dostları ar sın r! 
, yapılmıştır. T rafeyne saa· 

detler temenni ederiz. 

Deniz Müste
şarı Geldi 

lktısad Vekaleti Deniz 
Mü teşarı Sadullah ve Akay 

J vapurl rı müdürü Cemil Akay 
ş e: brimize gelmişlerdir. Deniz 
bank umum müdürü Yusuf 
Ziya dün bay Sadullah ve 
Cemilin lzmir liman işleri 
hakkında görü,melerde:ihu· 
lunmuştur. 

Yeni tahsilat 
müdürü 

lzmir Defterdarlık tahsilat 
müdüriyetine tayin edilen 
bay Müeyyid Ankaradan 
şehrimize gelmiş ve yeni va· 
zifesine başlamıştır. 

Adli ve 
Tavinleri 

45 lira maaşlı Çeşme hi· 
kimliğine Mardin azası Eşref 
Sami Atayır tayin edilmiştir. 

Kısa Şehir 
Haberleri 

Vilayet umum meclisinin 
dünkü içtimaında, meclise 
gelen muhtelif evrak okun
muş ve alakadar encümen
lere havale edilmiştir. Hazır 
bulunan büdcenia müzake · 
resine bugün başlanacaktır. 

§ Köy kalkınmasını temin 
maksadile dağ köylerinde 
yakında binlerce meyva fi
danı dikilecektir. Bu husus
ta Ziraat müdüriyeti lazım· 
gelen tertibatı almıştır. 

§ Türkuvaz barı önünde 
duran şoför Bili) kavga et· 
tiği Yusuf oğlu Aliyi kama 
ile yaraladığ'ından yakalan· 
mışbr. 

§ Belediye reisi doktor 
Behçet Uz dün sabah Kar
şıyakadaki çocuk yuvasını 
teftiş etmiştir. 

§ Dün Karantinaya git
mekte olan ve vatman Yaşa· 
rın idaresindeki tramvay se· 
kiz yaşında Orhaaa çarpa
rak yaralanmasına sebep ol· 
muştur. 
§ Memleketin büyük şehir· 

lerinde kurulacek umumi 
ıatış mağazaları için Aol -
rada ticaret odaları murah
haslarının iştirakile bir top
lantı yapılacaktır. 

§ Otomatik tel fon ş'r e~ 

ti şirketi t e İsa h t · "l 
eden heyet tarnfmd n tc:.m • 
men tesbit ve tesellüm edil· 
miştir. 

Bütün tesiıatile hükumete· 
reçen şirketin devri teslim 
muamelesi için çahşan he
yette vazife alan şehrimiz 

posta, te lg raf ve telefon mü· 
dütu B. Tevfik dünden iti· 
baren asıl vazifesine başla· 
mıştır. 

( Halkın Sut ) 

Yeni Çin taarruzu 
Şikago (Radyo)- Çin Cumhurreisi Mareşal Şan-Kay-Şek büyük bir taarruz için hazır· 

lıklara başlamıştır. 

Çinlilerin muazzam kuvvetler ve yeni sistem silahlarla harp edecekleri ve Japonlara bü
tün cephelerden hücum edecekleri söyleniyor. 

alkan antantı konseyinde verilen kararlar 
Pariı (Radyo) - Dün akşam gerek Fraasız ve gerekse ltalya radyo istasyonları Anka· 

rada toplanan balkan antantı konseyinin mesaisinin hitamını müteakip neşredilen resmi 
tebliğden bahsetmişlerdir. 

Anııaradan alınan malumata göre resmi tebliğ üç noktayı ihtiva etmektedir. 
Birincisi; lta,yanın Habeşistandaki ilhakını tanımak ve it lyaa imparatorluğu unvanını 

ka~ul etmek ikincisi, uluslar kurumuna sadakatlarını t eyit. 
Üçüncüsü de bu dört hükumetin Frankonun işgali altındaki şehirlerde bulunan vatan· 

daşlarının haklarını korumak maksadile ve hiç bir tarafı iltizam etmeksizin birer ajan 
göndermektir. 

ltalya Kralının Oğlu Evlendi 
Roma (Radyo) - Dlln ltalyan kıralının ikinci oğlu prenses Mariya ile evlenme merasımı 

yapıldı merasimde Italya kıralı ve kıralıçesi Bulgar kıraliçesi ve daha bir çok yüksek ze· 
vat bulunmuştur. 

Müıyo Musolini prensin şahitliğini yapmıştır. 

Türk - Elen Muahedes· İmzalanacak 
Ankara 1 (Huıusi) - Başvekilimiz Celil Bayar ve hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras 

nisan sonunda Atinaya giderek prafe edilen Türk • Elen ile on senelik munzam muahede 
imza edilecektir. 

Dünvanı En Uzun Adamı 
htanbul 1 (H~susi) - Dünyanın en uzun boylu adamı olan Bilecikli Ahmet oğlu Ömer 

şehrimize geldi Ömer 17 yaşında ve boyu 2,30 metrodur. 

Konseyin ~ 

resmı tebliği 
- Baştarafı 1 incide - ı iltihakı yukarıda kaydedilen suretle ekonomik menfaat·I 

nın Akdenize ilişik kısmı da beynelmilel iş birliği sahasın- )arının muhafazasını temin 
bu denize aahildar başlıca da mühim bir adım ablaca· içio ajanlar yolliyabilecek-
devletlerden her birile yani ğına da kani bulunmaktadır. ler ve kabul edileceklerdir. 
lngiltere, Fransa ve İtalya 4 - Antant, Atinada top· 6 - Ayrıca bir Türk Elen 
ile barış için berayi müna· Janan son ekonomik konse· munzam muahede projesi 
sebet ve iş birliği poletikası yin kararlaı ını tasvib eder. teyit etmişlerdir. 
olduğu kanaatindedirler. 5 _ Konsey ispanya iş- 7 - Konsey önümüzdeki 

Bu politika tam bir ahenk· )erinde ademi müdahele po· ikinci toplantısının eylôl 1938 
le takib edilmiş ve dört litikasını devama karar ver· de Cenevrede ve şubatl939 
müttefık memleketin yukarı· miştir. Antant general Fran· da Bükreşte yapılmasına ka· 
da yazılan bağlarım takviye ko hükümeti ile temas ve bu rar vermiştir. 
için semereli mesai sarfet- 0000·---------
miştir. Elen Başvek·ı·ıAğır bir •tham 

1 MART 

BiR ÖGRETMENIN 
ÇEKTiK ERi 

---~~~~~~~~~-··~~~~~~~~~~-
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Sükutumun sebebini öğrendiğiniz zaman bana 
göstermekle bütün ailemi ihya ettiğiniz bu 

teveccühünüz belki bir kat daha artacaktır 
- Yakında o da olacak 

anneciğim. 

- Öyle ise bana seni 
sevindiren bu haberi çabuk 
söyle? 

- Kitabım kabul edildi 
bana bin Jira mükafat geli· 
yor. 

Bu müjde birkaç günden· 
beri gülmeği unutmuş, derin 
bir yas ve tasaya düşmüş 
olan zavallı kadını anlatılmaz 
bir s evinç ve neşeye boğ· 
muştu. Evladından pek bü· 
yük işler bekliyen ve onun 
muvaffak olacağına içinde 
sonsuz bir inanı olan Ulu· 
sun annesi oğlunu gözlerin· 
de• sevinç yaşları akıtarak 
iki yanağından öptükten son
ra dedi ki: 

- Doğrusunu istersen se· 
ni, sana abJan iftiradan te· 
miz çıktığını öğrendiğim za· 
man bu bin liralık mükafat
tan daha fazla sevineceğim. 

- İoşaallah bu da yakın
dır anneciğim. 

Ulus, bugün hayatında ona 
en büyük saadeti veren ha· 
disenin de olduğunu ve içe
rideki odalarında bekliyen 
bay Hikmet Acarın kızı Çi
çeği kendisine vermeğe razı 
olduğunu da ikinci bir müj
de olarak annesine söyle· 
mişti. 

yazılmadığını gazeteler genç 
öğretmenin bir çok resimle· 
rini basarak yazdıklarından 
Ulusu çok seven ve onun 
tahkikat evrakını elinde bu
lunduran Kültür lspekteri de 
bu değerli öğretmenin evine 
giderek ona şu sözleri söy· 
lem işti: 

- Ulus, senin namusun· 
dan ve ciddiyetinden çok 
eminim. Kitabının kabulü 
yüzünden elde ettiğin bu 
son zaferinden sonra seni 
ağır bir ittiham altında bu
lunduran o genç kız hakkın· 
da gelip müdafaanı yapma
dın. Beoiın nazarımda sen 
tamamen masum ve temiz 
bir öğ etmensin, fakat senin 
garib sükutun ve dilinin al· 
tında bir şeyler sakladığını 
anlatan daha acaip tavır ve 
hareketin bana şüphe değil, 
bilakis emniyet ve itimad 
telkin etmekten hali kalma· 
maktadır. 

Bununla beraber kendini 
bu korkunç ve iğrenç iftira· 
dan koruyacak bir müdafa
da bulunmak istememekliğin 
beni çok müşkil bir mevki· 
de bulundurmaktadır. 

- Teveccühünüze çok te· 
şek kür ederim, benim 
bu (sükutumun sebebini öğ· 
rendiğiniz zaman bana g6s· 

*** termekle bütün ailemi ihya 
Ulusun kitabının kabul ettiğiniz bu teveccühünüz 

'
edildiğini ve şimdiye kadar in· belki bir kat daha artacak-
kılabımızı canlandıran bu ki- tır . ) 

1 
tap k dar kudretli bir eser ( Arkası var) 

ooooooooooooooooooooooooooıooooooooooooooooooooooooooooo 

Son Telgrafların Hulasası: 
~~~~~~~~~~···· 

Şimali Fılistin Evkaf direktörü ile medreseler müfettişi 
Habeşistan meselesi ma

lum safhalarını geçirdikten 
sonra Balkan antantı için 
gayri memzu hale gelmiştir. 

Yugoslavya Italya ile bir 
dostluk yaparken ve bu su· 
retle kendi münasebetlerini 
antant azasından olan ve 
Akdenizde sahili bulunan 
iki devletin ltalya ile daha 

• Jstanbulda Pa ıis (~adyo) - . Burad.a I 
ve Yabudı sermayesıle geçı-

tehış hareketlerine iştirak etlikleri şüphesile vazifelerinden 
azledilmişlerdir. 

evvel mümasil paktlarla te· 
sis ettikleri münasebetlerle 
hemahenk kılarken bu dü· 
şünce ile hareket etmiştır. 
Diğer taraftan d aimi konsey 
bu sırada Yugoslavyanın 

yeni ltalyen kanun esasisine 
tevfikan Romaya yeni bir 
elçi tayin eylediğini ve hilen 

ayni vaziyette bulunan Ro· 
manyanın da bilahare yeni 
bir elçi tayin etmeğe karar 
vermiş bulunduğunu müşa· 

h ede etmiştir. 

Akdeniz poletikası hak· 
lunda balkan antantı azası 

arasında mevcud tam fikir 
mutabakatı bir kere daha 
ısbat edilmittir. Antant Yu
nanistan ve Türkiyeoin Ha
beşistan meselesindeki hattı 
hareketlerini ltalya ile idame 
eyledikleri dostane münase
betlere tevfik etmek üzere 
icabını yapmaları lazımgel· 

diği kanaatindedirler. 
Konsey ltalyanın Montrö 

mukavelenamesine muhtemel 

Istanbul, 1 ( Hususi ) 
Müttefik Yuyan Başvekili 
General Metaksasla Romanya 
Haricıye Nezareti müsteşarı 

Komnen bugün hususi trenle 
şehrimize geldiler istasyanda 
büyük bir merasımle karşı

landılar misafir doğruca Pa· 
rapala5ta hazırlanan hususi 
dairelerine gittiler. 

- -m>I- -
Tecim 
Şehrimiz Tecim Lisesi son 

sınıf öğrencileri önümüzdeki 
Cumartesi günü başlarında 
değerli direktörleri bay Nail 
Esin ve telim heyetinden 
bazı öğretmenlerile birlikte 
Nazilliye giderek mensucat 
fabrikasını inceliyecekleri ve 
orada bir gün kaldıktan son· 
ra geri dönecekleri haber 
alınmıştır. Öğrencilerimize 
hayırlı yolculuklar dileriz. 

eşekkü 
İstanbul ve Ankarada milli 

küme maçlarını öğrenmemiz 

hususunda lzmir telğrsfha
nesi baş m~murlarının gös
termiş olduk) rı kolaylık ve 
aür'atten dolayi takdir ve 
teşekkürlerimizi sunarız. 

" A. A. ,, 

nen Droit de Vivre gazetesi 

heyecanlı bir haber vermek-

tedir. Güya istifa eden eski 
Romanya Başvekili B. Goga 

hükumet kasasından 13 mil
yon ley zimmetine geçirdi
ğini yazmaktad1r. ---·-

1 
evlet memu -

la ına tenzilat 

1 

Karşıyakada oturan dev
memurları körfez vapurların

da yüzde elli tenzilatlı tari

f eye tabi tutulacaklardır. Ta· 
rife yakında hazırlanacaktır. 

---··---
E kek Lisesi 

Erkek Lisesi öğrencilerin· 
den bir guruh dün umumi 

hapishane ile mahkemeleri 

dolaşarak tetkikler yapmış

lardır. 
•••• •• .. rm 11•••••••• 

Cevdet 
•• oz ar 

Eşrefpaşa hastanesi baş 
hekimi bay Cevdet Özyar, 

sıhhat şurasının toplantısında 

bulnnmak iizere dün Anka· 
raya hareket etmiştir. 

§ Radyo propağandası için Amerika Reisicumhuru Bay 
Ruzvelt bir mücacele komisyonu l e şkil etmiştir. 

§ Bulgar hükumeti yeni intibah p oğramı,nı neşretmiştir. 
§ Yeni Rumeu ana yasa11 merasimle ilin edilmiştir. 
§ lngiltere • ltalya müzakereleri yakında başlıyacakhr. 
§ Dün komünistler Londrada ltalya sefarethanesi önünde 

büyük nümayişler yap ınışlardır. Zabıta nÜJıayişçileri derhal 
dağıtmıştır. 

§ Faşistmeclisi bugün Roınada Başvekil Musolioinin riya· 
setinde toplanacaktır. 

§ Naşangda Çin lanarelerile Japon tayyareleri arasında 
müthiş bir hava mubarebe~i olmuştur. Elli Çin tayyaresi 
ilk Japon tayyaresini düşürmüştür. Japonlar ise, 18 tayya
reden ibaret olan kendi filolarile 37 Çin tayyaresi düşür· 
düklerini iddia ediyorlar. ...................................................... 
Şehrim·z K zılavı 

rimizden Gele 
a Büvükle

Telgraflar 
Bay Cavit Uaver 
lzmir Verem Mücadele ce • 

miyeti kongre başkanı. 

Cemiyetin toplantısı mü· 
nasebetile hakkımda ızhar 

olunan samimi duygulara 
teşekkür eder, muvaffakiyet-

ler teme ıı nisile 

sunarım. 

saygılarımı 

Büyük Millet Meclisi 
A. Renda 

Bay Cavit Unver. 

r~ısı 

Cemiyetin hakkımızdaki 
hiniyatıoa teşekkür eder 
kıymetli çalışmalarında ba-

şanlar dilerim. 
Başvekil Celal Bayar 

Bay Cavit Ünver 
C . Heyeti umumiyenin parti 

hakkındaki iyi duygusuna 
teşekkür ederim. 

C. H. P. Genel Sekreteri 
Ş. KAYA 

Bay Cavit Unver 
C. lzın ir Verem Mücadele 

Cemiyetini umumi heyet iç· 
tiaun münasebetile gösteri
len temiz duyğulara Atatür· 
kün teşekkürle rini bildiririm. 

Umumi Katib Vekili 
Süreyya Canderman 
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