
Türk - Mısır Dostluğu uvvetlenmekıedir 
KfSA VE AÇIK 

Fransavı Düşünen Yok mu? 
Mısır da Saada had paktı • 

gı-

recek. Türk - Mısır 
işte Avrupa matbuata ile Fransız parlemontosunda ıon 

hlldiıelerin müzakere ve münakeşa1arını temnil eden bir 
Fransıı irazetesi, Fransız diplomatlarına bu suali soruyor ! 

Bu gazete diyor ki : " Fransanın siyasetcn zaif ve finas 
bakımından basta olduğu bir zamanda politikacılarımız Lon· 
drada, Roma, Beırlin, Moskova, Prağ, Bolkanlar siyasetinden 
~ahsedib itÜrültüler ç.ıkanyoı lar. Onları fikirlerine ve par
tılerine 2öre mildafaa ediyorlar, fakat dahe Fl'ansanın kendi 
Politikasını alaka ve dikkatle müdafaa etmeği üzerine alan 
Franıız diplomatlarının Fransız hatiplerinin seslerini işi· 
demedik. 
·Politikacılarımız dünyanın avukatlığını yapıyorlar da henüz 

Fransanın dnvasırıı hakh gösterecek bir müdafaada bulun
lluyorbr! Nihay.et Fransayı da düşünen Fransızlar kalma· 
dı mı ? .. 

Fransız iazetesinin bu feryadı hiç şüphe yoktur ki, haksız 
Ve boş yere kopartılmış bir feryat değildir. Diier bir Fran· 
•ız gazete.si de Fransanın şunu bunu gücendirmemek için 
büyük bir tereddüt deryaunda yüzdüğünü ve bu kararsızlık 
denizinde boğulmamak için daha şiddetti bir enerji gö5ler· 
lllesi lüzumunu ileri sürüyor. 
, Hakikaten bu poletika kasırgası içinde Fransız devlet rica. 
lıniıı vazifesi bir hayli güçleşmiştir. 

SIRRI SANLI 

abeşliler s·r Italvan G rni
zonuna Hücum Ettiler 

200 ôlii ~·ar. Bir cephanelik berhava rdildi 

Kahi re, 2 (R ,. dyo) - Ga· 
ıetelerin Şamdan aldıkları ha· 

bere göre Halayın y~ni r~ji· 

mi istikrar bulunduktan son· 

ra Suriyenin de Saadabat 
paktına dahi! olması kuv· 

Yctle muhtemeldir. B. CemıJ 
Mardam kuvvetli bir Türkiye 

ile dostluğun hararetli bir 
taraftarı olarak srörüomek. 
tedir. 

Bu münasebetle nepiyatta 
bulunan E.lmukattam gazetesi 

Mısırında Saadabad paktına 
iltihakı mevzuubahis olduğu 

bugünlerde 1936 senesmde 
Irak· Suudi A•abistan ve 
Yemen al'-ssında akdedilmiş 

bulunan A' ap p ık tını ileri 
sürerek Masırın daha önce 
bu pakta girmesi icap etti· 
ğioi yazmaktadır. 

Bu ııeş iyata r.ığmen Ke· 
hirenin iyi mal6mat alan 
mahfilleri kral Farukun Is· 
taobul ve Ankarayı zıyareti 

tahakkuk edince Mısır ve 
Türkiye arasında zaten çok 
aamimi olön müuaaebetlerin 
en kuvvetli şeklini almış bu· 
lunaceğına knnidirlcr. 

~--~----~-----ooco·~-----------------

Rusyadaki muhakeme başladı 
Suçluların idamları istendi 

~ondra 3 (Radyo) - Ha
Şıstanda istiklal komitesi 
aJ' 1Yetine devam etmekte· 
r, Evvelki gün beş yüz 

kişiden mürekkeb bir fedai 
çete Dessiedeki ltalyan ga· 
ınizotuna bücum ederek 200 
kadar lta'yan askerini öldür-

RTER GÜL iSTER . AGLA 

Paris (Radyo)- Tas ajan· 
sı bildiriyor: . 

Sağ cenah ve Troçkistler 
bloku namı verilen ve tet· 
hişçilik Sovyetler Biı !iğini 

tahr p ve Ukranya, Gürcis· 
tan, Azerbaycan. Ermenis
tan ve nihayet Vilndivoslo· 
ku Sovydler Birliğinden ayır· 
mak suçlarile ittilıam edilen 
21 kişinin muhakemesine dün 
Sovyet adliye salonlannda 
başlanmıştır. 

Celse aleni olmuştur. Yal· 
nız davetiyeyi hamil olanlar 
muhakemeyi takibedebilmiş· 
}erdir. Bunlar da 150 kişi-

müşler ve bir cepbaneliğı 

berhava etmişlerdir. Çeteler· 
den zayiaf gayet azdır. 

Civar fırkalardan gönderi· 
len bir alay asker çeteleri 
takib et01ektedir. 

Seneler Gelir Geçer Amma Bayanların 
Yaşı Yerinde Sayar ! 

ki eski dost bayan yirmi yıldır birbirlerini görmemişlerdi. Karşıyaka vapurunda ansızın 
ftlaştılar, birbirlerinin boyunlarına sarıldılar görüşmeğe başladılar : 

Ayol yerden mi çıktın, gökten mi indin ? 
' Ya öyle hemşire, memuriyet hayatı bu, b:zim bay artık tekiüd oldu da lzmire döndük b Çok yaşa Fatmacığım, hani hatırına geliyor mu ? 313 Yunal'l harbı zamanı sizin bay 

başı olmuştu da ogün sen, elma kürkünle bize gelmiştin. 
"- Evet, evet hatırlıyorum. 
~ Şimdi gene o güzelliğin hala üstünde. Gözümün önüne geliverdi .. 
, E onlarda bir günmüş hemşircciğim, artık çöktük, neı ede kaldı ya o güzellik ? 

Aaa dur bakalım kadınım, daha otuz sekizine ayak basmadık, okadar kendini ihti
ıatrııa ... 

Hakikaten civanım o yaşa geldik mi dersin ? Halbuki bana dün gibi geliyor. 
~ Ömürler çabuk gelib geçiyor Fatma.cağım, biz daha dünkü ta:ıeyiz amma ... 
1 okuyucu, sen bu bayanların yaşları huıusundaki düşüncelerine : 

TROÇKİ 
den ibarettir. Aral2 rında 
diplomatlar, gazeteciler ve 
Moskova fabrikalarının dele· 
geleri vardır. 

Müddeiumumi iddianamesi 
ni okutken suçluların kaba· 
hatlarını itiraf ettiklerini be· 

- Sonu 4 üncüde -
--~w-oo---

Leopold Döndü 
l 

lngiliz - ltalyan 
Gör··şmele • Başlıvor •• :~ 

Paris (Radyo) - Londra- ı 
nıo Havas Ajansı bildiriyor. 

t u sabah logilix Başvekili 
Çemberlayc'in riyeseti altın· 

da Lo:d Halifakx ve Roma 

sefiri Lord Perth toplanmış 
lardır. 

Bu gôrüşmelerde sefire 
son talimatlar ve!'ildiği haber 

alınmıştır. Bu direktiflerin 

mahiyeti hakkında biiyük bir 

ketumiyet muh faza edilmek- 1 
tedir. ı 

Fakat sanıldıiına göre 1 
Lord Perth•e bütün noktalsr 

hakkı vasi izahat verilmiş 

ve şu suretle muhtemel isti-

zanlar şimdiden ortadan kal
dmlmıştır. Buna !ebeb d~ 

görüşmelerin neticelerini ça
buk almakmış. 

Diğer laraf~an eyi haber 
alan mehafile göre ispanya· 

daki Rus • ltalyan ve Alman 
glnüllüleri çeka:ek işinde 

SiNEMA KÖŞESi 

ÇEMBERLAYN 

her üç devlet prensip itiba· 
rile bu vsıiyeti kabul etmif 

bulunuyorlar. Fakat filiyalta 
alacakları vaziyet ne olacatı 

malum değildir. Ademi mO· 
dabe!e komitesi her 8"iln 
hafi celseler aktetmektedir. 
Neler konuşulduğu katiyyen 

bilinmemektedir. Vaziyette· 
vazzuh edince resmi bir teb· 
liğ netredilecektir. 

Bu akşam Elhamra sinemasında saat 21 de dünyanın en 
çok sevilen en şakrak bülbülü ve en parlak yıldızı Janet 
Makdonaıdın can verdiği "Ateş böceği,, filminde bir sanat 
güneşi gibi gözlerinizi kamaştıracak ve ruhunuzu zaptede· 
cektir. Bu akşam bunun şerefine en seçkin sanatkarlardan 
mürekkeb yüksek bir orkestranın iştirnkile bir gala gecesi 
de yapıldığı için bu fırsatın kaçırılmamasını tavsiye etmeği 
bile lüzumsuz görüyoruz. 

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

Yumurta ucuzladı, fakat et? 
HavRlar daba ısınmış olmamakla beraber ilk bahara doğ· 

ru yürüdüğümüz ve insanlar gibi ihtikar yıpmağı becere· 
me dikleri için tavuklar bol bol yucnurtalarını kümeslere 
bırakmağa başladılar. 

Çok şükür ihtikarın kara eli bu beyaz gida maddesini 
kirletmeğe vakıt bulmadan halkımız ucuzl yumurta yemek 
imkanını buldu. Amma diyeceksiniz ki gene menim icabı 
koyunlarda çok çok kuzular do~urmağa başladı, fakat kuzu 
eti bir türlü ucuzlamıyor? Anlaşılan kuzuları büyüterek sak· 
lamak, yumurtaları gizliyerek civciv çıkarmaktan daha kolay 
olacak ki tavuklarm bu bahar hediyelerini halktan esirge· 
mek daha çok güç oluyor. 

Belediyel~rin vazifelerinde muvaffak olup olmadıklara 
hakkında bir anket açılacak olursa verilecek cevaplar en 
çok 11 balkı ucuzluğa kavuşturanlar en çok · 1 muvaffak olan
lardır 11 mealinde olacağına göre balkın sevgi ve itimadına 
ehemmiyet verenlerin en ziyade bu noktaya dikkat etmeleri 
JüzUmünU bu vesile ile de batırlatmağı bir borç bildik. 

HALKIN SESi HAKKIN 8-ESIDIR. wwwm aeV1I( 
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yeniden 1DUNYADA .. 
~ıme:msmaEER~~mmml Fagdalı Bilgiler: Mamut parazitlerin 
• B Harb Dahısı ! E~ler yaşatılm sı 

• .. 
4 DO 

o.~ murlenk ~Yumuşak ve beyaz ol- mu":'"~!;! •• ~:.~~nd\~~fe~~: j :~;ü::~:~::ı:0·~~!1~~-~";.;;. 
~ ması için dikkat edile- mis olduğu m lumdur. Sov- terev, nitekim, ebedi buz 

1-----------------------~ k kt J yetler birliği iJim akademisi, mıntakalarında bulunan ve 
Tıar ·1a.. T'ef:r .k va•an.· H. Tıu· rkeku/a ce no a ar 

ı 1 
• 

1 1 a " ' .. -.~ bu mamut kadavrasını Vla- bundan binlerce sene evvel asae - 137 - E~m~ Bazı kakdınlar daim yüz· 
~ 1 · ·ı w 1 b d divoıtok'a getirmek üzere yaıamış olan 30 fazla ait 50 ' ld Tı· murlenk'e o·· nerek erı ı e ugr•ıır ar; ütün Ü· 1 ırım, şünceleri yüzlerinin cildinin bir ilmi heyet teşkil eylemiı cins bakteri, yosun mantar, 

n mert tatar de ha k· ırdı beyaz, yumuşak, berr k ol· bulunmakt dır. Bu heyetin mikroskobik çağanoz ve sai-
ye V masadır. Ellerine biç ehem- vazifeleri arasında, bu mamu- reyi yeniden yaş tmağ mu-

Padişah hazretlerine Çadırın içi boşalmıştı. Yalnız miyet vermezler. Halbuki bir tun k d vra 1 üzerinde bu- vaffak olmuştur. 
naş, ona gerdan kır, o, Bayezidin muhafazasıo me- kadın için ellerin hemen yü· lunmuı pek muhtemel ol n Profesör Kapterev'in fik-

~nin oyununu beiendi, kıv- mur iki yalın kılıçlı zabitler- züa cildi kadar ehemmiyeti bakterilerin tetkiki de vardır. rine göre, mamut'nn üzerin· 
ışlarını takdir etti. le yerde birbirine sarılmış Yardır. Bu parazit ve b kterilerin, de bulun cak bakteri ve pa-
Kadın buj emir üzerine Yaldmmla sevgilisi vardı. Beyaz yumuşak eller, pem- mesela ağız içinde, burunda, razitleria yeniden ya atılması 

1ıldırımın önüne dogw ru iler- Bu vak'a tarihi hakikat-
be tırnaklar çirkin bir kadına mide ve bar aklarda ve ayni da muvaffak olacaktır. Bu 

ıdi, yere yattı, dizlerinin lerdendir. Bizans tarihçi i 
bile bir zerafet verir. zamanda vücut üzerinde bu- suretle, cümudiyetler devre-

zerinde deöirmen taşı gibi Kalkondil ile Arapşah ve Eli k 
• erin güzel olması için lunacaiı kuvvetle tahmin sindeki organiımler bak ın-

önmeae ba•ladı, agw ır, ag-ır diğer bazı tarihçiler bunu k 
• Y onlarla daima meşgul olmak edilmektedir. da bir fikir edinebilece ler-

~Yrilen Yucut birdenbire kaydetmektedir. 
f h k k ,_ ister. Ev işi ile uğraşmayan- Son üç ıene zarfmda, dai- dir. 

evkalide bir ibtilaçla kıv- Bu acia a i aten çİrtiin-
d. r· 1 • 1 k 1 • lar i~in bu kolay bir iştir. oo-·---------

lclı, Byezidin ayakları dibine ır Ye ımur engı e e emış- 1 o o • Geceleri yatarken ı bah ban· 
,oylu boyunca uzamyordu, tir. Bu hususta mütalea yü- yodan son. ra siırülen bir 1 yaşını gecmış 
ayılmıştı. rütenler, her ae kad r Ba-
Keskin bir kadın sesi ku· yezit ağır h karetler yap· krem ellerıo beyaz ve yumu- ' 

d ı k ,.k kalmasını temin eder. R k S u·· K d klarda çınladı. S z bala mıısa a Timur en torunu- E 8 IVI eVeD Ç a 10 v işi ile ·u;raşan, evi si-
·alınıyor, hanendeler bagw ı- nun ve adamlarının tertip ı·b k d 

ı süpüren yeme pişi en Si d h il · k · · ıyorlardı. ettikleri bu ağır cezayı yap· b k ovenya a yüı yaşını reç- ı a erı pe iarıphr . . 
1 d d k d. 1 B ıe ce ayı lıyan tencereleri mic insanların sayısı roktur. Adriyatik denizinin bu kıyı· Timor, yerinden kalkmıştı, mama ıy ı eme te ır er. u b 1 k k il y ~ 

·k· · d f b ı tutan, u aşı yı ayan e er· bu yüzlüklerin rasında bil· larında yüzlük kadınlar er-unu gören Bayezitte k lkh gün 1 ısı e ena u muş l b b b k b 
"f b b k d ı e üs ütün aş 11 ir suret hassa üç kadın vardırdır ki keklerden çoktur. Bu üç ka-bütün erkin tabi tile ayağa o an u üyü n nm arın ne- k 

fırladılar. Yalın kılıçlı zabit- fslerine ve hırslarına uyarak te .f!:ı~şmb~r ii:ter.görüleceii ~ak ~y~; ~ibi bir ha;eket dının en yaşlısı Mando Hir· 
Jer derhal Bayezidin iki ta- yaptıkları lüzümsüz ve soğuk zaman ö uce ellere sirke veya yapmalı . Bu hroakları te- voyoviç'dtr. Bu kadın. 119 
rafına durdular, gözlerini hareketler, vicdan ehli tar • limon suyu ile güzel 2üzelce mizler, uçlarını beyaz ve yaşını ~oldurmuştur. Bır asar 
ona diktiler. fından takbih edilmekte- masaj yapılması Bu masaj ştffaf yapar. evvel olup bitenleri biliyor 

Şehinşah kadının b· şına dir. , tozun cild içine girmesine Her gece yatarken geniı ve eski Z'amanların hiklye-
gelince onua, yllzündeki mas· Zaten yüreği esaret zille· mini olur. iş bitince eller bir çift eski erkek eldiveni lerini söyliye söyliye bitire· 
keyı. rektı·. tile yanan, kavrulan bir ada· b l k 1 d . 1. .. 1 t 1 miyor 

Y sa un a yı anma ı ır. gıyme ı ve oy ece ya ma ı. · 
Bayezidin yüzüne dikkatli, ma karşı acımak ve onun Sodalı su ile bir iş görül- Bu eldivenleri tersine çevir- Avusturyanın sabık impa· 

bakarak şu ıöıleri söyledi: ·velev fazlada olsa- yaptığı düj'ü zaman eJJer sertleşir. meli, her tarafına bolca krem ratoru Fransova Jozef evlen-
- Padiıah hazretleri, bu hareketleri mazur görmek Bu gibi elleri yumşatmak sürmeli, sonra eski haline diği zaman, Mando da genç 

lazımdı. 
kadın evvelce sizin sarayı- Yıldırım münuebetaiı bir için avuç içine biraz ince getirerek ele giymeli. Eldi· bir kadın imiş ve imparato-
nııda da böyle bayıhmıydi? adamdar, bir çok çılğınlıkları tuz almalı ve iki eli uvuş· vene bir defa krem sürülme- run düğünü münasebitile kö· 
Doğrusu eyi numara ya- görülmüştür. Kan dökücü ve turmah.I lidir. Sonra her akşam el· yzn kilisesi önünde hora tep· 
pıyor. şiddetli bir reistir. Fakat bu Daima iş bitince yarım fere sürülen krem eldivenin miştir. Ömrüünde doktor 

Hoıuma gitti. yapılan gayri insani hare- o!!=~~~~oo yüzü görmemiş, onun ilacı 
Yıldırım açılan çehreyi kette do<rru deaı'ldı·r. Onu İ İ k · · h h t 1 • k 

görür, görmez bir adım geri öldürmek~ boidurmak ve zmir li Daimi Encümeniııden: ~ı: ~y~m
1

!der:iş ;s ~:t
1

ı r:n~ 
fırladı, Tirnurlen•e dönerek parralatmak bı·r vahşet ol- Ek 'it k 1 • Öd . Ç t l 1 k . . 1 ! 6 

T sı meye enu an ıı emış - a a yo unun uvvet verırmış 
olanca kuvvetile haykırdı: makla beraber böyle haysi· 1 ·1-450 • 15·1 656 kilometro- Nada seksen yaşında iken 

- Namert tatar. yetı·ıe ve cerenle oynamak ta 1 d k' t k t . 
O d ld d y arı arasın a ı opra esvı- gözleri ağır görürmüş, fakat 

n an sonra eği i, yer e bu .. y-ukıu-gwe yakı!lmaı. . 'l . . ı-t 
k d . k ., yetı ve şose ı e sınaı ıma a şimdi artık gözlüg· e de ihti· 

yatan a ının ilzerıne a- (Arkası var) l 
pandı, deli gibi baj'ırmağa ---. • .-- yapı arı. yacı yokmuş. Çünki gözleri 
başladı: o•• Açın tutarı (11~121) lira (56) kuruş. gençlik günlerindekinden 

- Olivera, Olira, kalk, UDy&DID Eksiltme 17 Mart 938 Perşembe günü farklı değilmiş. Gene Man-

•••• •••••••••• • •••••••••• 

iözlerini aç. En Soğuk Yerinde saat 11 de İzmir İli daimi danın köyünde bu üç ihti· 
Timurlengin etrafını alan Ya~tyan insanlar encümeninde k palı zarf yardan 109 yaşındaki Marya 

•iulları ve Mehmet Sultan Dünyanın en soğuk mınta· usuli!e yapılacaktır. yetmiş yaşında iken dul kai· 
onu yavaş, yavaş kollarından kası, Sibiryadır, fcissci nehri İstekliler Eksiltme şartnamesi, muka. mış, fakat yalnız yaşıyama-
çekerek başka bir hadisenin kenarında Ketos denilen vele projesi, Bıymdarlık işle- dığı için kendisinden otuz 
zuhuruna meydan vermeden kabilenin oturduğu yerlerdir. ri genel şartnamesi, fenni ve yaş küçük biri ile cvlenmiş-
çadırdan dışarıya çıknrdılar. Bu kabile halkı soğuğun te · hususi şartname, keşif ve mişlir. Bugün de e1in bu 
Devlet erkanı da arkasından siril~ mütemadıyen azalmak- projeleri lzmir - Ankara - adamla yaşıyor. Bu kadın 
takip etti. tadır. Çünkü soğuğun dere- lstanbul Nafia müdürlükle· da rakıyı çok seviyor, fakat 

Herkes birbirinin kul ğına cesi ekseriyetle sıfır altı el- rinde görüp inceleyebilirler. şarabı rakıdan fazla içiyor. 
eğilerek şu ŞÖ1.leri fısıldı· Jidir. Ve bu soğuğa çocuk- Eksiltmeye girebilmek için: İsteklilerin (6857) muvakkat 102 yaşındaki ana diğer 
yordu: )ar hiç dayanamamaktadırlar. teminat vermesi ve Nafıa yaşlı kadınlardan fakirnir. 

- Yaman bir ceza, eden Bir zamanlar bir bayii kala- vekaletinden alınmış müteah- Kır 
b 1 A t 'b' · işlerinin en ağırlarile u ur. zame ve gı ırın so- balık olan bu kabile halkı hidHk belgesi ile ticaret 

b d ı h kt K f d meşgul oldug-u için onlar nu u ur, mu ~ a ır.' aç şimdi (6715) nü usa üşmüş- odası vesikası (2490) sayılı 
d f 1 d ı h k b kadar genç gprünmiyor. Bu e a ar ır u 0 a anımız tür. Ketoların gari bir din- yasanın 31 inci maddesi ta· 
baka et et · t• b k' ı · d O JI h · da rakı dostları ananın fı'k· r mış ı, unu ım erı var ır. ç a a a ınanır· rifatı dairesinde bo.zırlıy cak-
tertip etmişse yaşasın. Bu lar. Bunların biri iyilik, öte- ]arı teklif rneldublnrile bir- rine göre bu kadar yaşaması 
karara önceden vakıf .. bulu- ki kötülük allahıdır. Üçüncü likte yukarıda 3 üncü mad- içkiden aldığı kuvvetlendir. 
nan büyükler izahat veri- tapındıkları ali h ayrıdır. dede y zıh saattan bir saat 

NELER 
OLUYOR 1 

Açlık ~1üsabakasına 
Girişen Hind Fakiri 

Bir Hindli fakir on bet 
gllndenberi camdan yapılmıı 
bir tabut içinde doktorların 
pek sıkı nezareti altında 
lralyada ahaliye teşhir edil
mektedir. ismi Çentil Kar· 
damel olan bu adam 29 ya
ıındadır. Böyle rııasile 23 
gün açlığa tahammUI edece
ğini iddia eden Kadramel 
bu on beş gün içinde aj'ır
lığından yeai kilo kaybermiı
se dıe henllı çok kuvvetli 
aörüomekte ve tecrt\beıini 
sona erdireceii tahmin edil
mektedir. 

Fakirin tabutunu her gün 
bınlerce ahali ziyaret ederek 
seyretmektedir. 

Felakete Uğrayan 
Adamlar Ne \Taparlar? 

Geçen gün bir Amerika 
radyo isiasyonu spikeri mub· 
telif milletlere mensup insan· 
farın başlarına gelen manevi 
müşküllerine karıı neşe'kilde 
mukabele etmekte oldukla
rını şu suretle tasvir ediyor: 

- Başına manevi bir zar
luk gelen logiliz, bastonunu 
kaptığı gibi gezmeğe çıkar, 
Fransız takabasa yemek yer, 
Japon fotograf çıkarman için 
v.ııziyet ahr. Amerikalı ise 
bir komisyon teşkil eder ! 
diyor. 

1400000 İngiliz Lira
sına Sigorta Edilen 

Adam 
Dünyanın en pahalı hayat 

sigortası, Amerikanın Delav
vare eyaletinin Wılmnnigten 
şehrinde oturan Piyer S. 
Dupont loamına yapılmıştır. 
Bu sigortanın kıymeti bir 
milyoo dörtyüıbin lngiliı 
lirasıdı 

Yılan zehiri ile 
Tedavi 

Sovyetler Birliği ilim mü
esseselerinde yapılan tecrü· 
beler, çok az m!kdarda, me
sela 0,01 milgram olarak, 
zerkedilecek yılan zehirinio, 
insan organizmi üzerinde, 
sar'a ve ihtilaçların tedavi
sinde veyahud şiddatli hemo· 
rajil~rin durulmasında çok 
müsait tesirler icra eyleeiğini 
işbat etmiştir. 

Sovyet alimleri, balen, ia
nanları zehirli yılan sokma· 
larına karşı muhafaza ede
cak bir yılan zehıri serumu 
ÜZ:!rinde muvaffakızetle ça· 
lışm ktadır. 
1937 de Ermenistanda Ala-yordu: Ayıyı mabud tnnımal rınıa evveline kadar lzmir vilayeti 

- Büyük diplomat Gede. sebebi, onun, ölmüş olan daimi encümeni başkanlığına 
! DOKTOR i 
• göz dağı mıntakasına, Türk-

! Salih So ad i menistanda Kopet dağına ve 
: Cild, Saç ve zührevi has- : daha sair yerlere gönderilen 
ı talıklar mütehassısı ı heyetler 80 yılandan ahnmış 
: ikinci Beyler sokak No. 81 : 10 gram zehir getirmişler-

- Doğrusu bu tertip şey- cedlerini temsil ettiklerine teslim ederek makbuz alma· 
tanların bile aklına gelmez. kani bulunmnlarıodandır. }arı lbımdır. 

:A::A: *tıC:lc*~~*~=**ı ** * *~:i: JJ Postada olan gedkmeler 
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idaresinde Milli Kütüphane sinem sı 

BUGÜN İki Fransızca şaheser film birden 

1 - Korkusuz Adam' 
Harry Baur - Rika Ridife - joqueline Laurent ve Geor

ges Rigaud taraflarmdan yaratılan şaheser filim 

2-Mem şk 
a ,. 
)t 

1938 de de bu iş :için yeni 

1 
: Her gün öğleden sonra : 
•• .. •••• •••••• •••••••••••• heyetler gönderilecektir. 
00 • i) • • c S E * • • .. ~~ilE~E~~EEE 

Bu hafta ~=ride film bayramı. Mütemııdi heyecan ve gülmek ~ y A sine Si TE1~;pN m 
1 - Olüm Tayvaresi ~ BUGÜN Emsaline ender tesadüf edilir iki büyük film ~ 
Senenin en büyük filmi (10) kısım lzmirde ilk defa ~ 1 - Kızıl zdivaç ~ 

2 - Şarlo asrİ zamanlar (10) kısım 8 Marlene Dietrich ve Robart Donat tarafından yaratıldı B 

ASRİ SİNE A ~2~~4~ 

3 - Kan kardeşler 1 2 -ç0ragu!~lü~0~!!!~~uy~i~~.!~ 1 
Loral ve Hardi Türkçe sözlü 7 kızım E [4G 

4 - Renkli ve şarkılı miki (1) kısım 1 i ilaveten: Paramont jurnal R 
5 - Yeni Eğler Jurnal ve firağmanlar S FıATLAR: 30 - 40 - 50 E 

- EBEEEattBBaBmaartmaaa EtlEEBtiBIHI 

Fraoçoise Rosaya - Lbert Prejeaa ve Chrles Vanel )t a AYRICA: Foks Dünya Havadisleri ~ il 
t( Seanslar: 3-7 de korkusuz adam 5-9 da memnu a~k )t 

~~;w;if:~~-
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C f1alaa Sell ) J MART~ 

ANZU BIK YE\ lzmir 
Sağlı 

Gazil Bulvurı~ i 

Dimyada Pirince Giderken ... 1 EVİ 
) Hususi 
Hastahane -1- İkisi de muhtaçtı bu aşkın pusesine! 

Bay Murat çapkınlıktan bir gün elini çekti, 
Bu hayattan yorulmuş arhk eulenecekti. 
Şu yirmi beş yaşına kadar uzun ıeneler. 
Aşka, hicrana dair neler çekmişti neler. 
Artık yıpranmış kalbi bir ıüktıoa mubtaçh,"l 
Bir güa ailesine bu arıuıonu açtı. 

Onlar birbiri için yaralılmts bir eşti, 
Gözgöze bakışmca, dudaklan birleşti! 
Murat bu çapkın kızı istemişti denemek, 
Dedi: "Senin yanında verdiiim bunca emek, 
Kalbimde bir ok gibi yer eden aşkındandır, 
"Gel artık bu karanlık hayatımı nurlandır. 
"Seni bana vermnler elbette '1 ıoför,, diye, 
"llera1.orce kaçalım durmadan bir ıaniye .. ,, 

1 Operator Mitat 
Baran tarafından 

yeniden inşa ve 
te!!İs edilen bu 

2 -

Girmışti bu iş için çok kimseler araya, 
Günlerce, haftalarca hep araya araya, 
Bir kibar ailenin genç kızını buldular, 
Nihayet kapı kapı a-ezmektea kurtuldular. 
Bu, melek kadar güzel kızın "Nurin,, di adı, 
Şiadiden yakıyctrdu ıevduile Muradı! 

-ı-
Muradın ailesi gitti evine kızın, 
Kız tarafı da razı oluverdi ansızın. 
Diyorlardı: ''Veririz onun a-ibi zensrine, 
"Nesrin şimdi kavuştu asıl kendi densrine. 
"Gençlerin çabuk gelsin bu bahtiyar ıüoleri: 
Hemen nikah kıyalım yapılsın düiüoleri.,, 

- 4: -
Murat düşünüyordu artık her lahza bunu: 
Evleeeceği kızın bilmiyordu ruhunu. 
Dedi kendi kendine: "llkönce öğrenmeli: 
"Acaba izdivaçtan nedir onun emeli .. ,, 

Bir çare bulmak için buna uzun zamanlar, 
Kendini hayli yordu, nihayet verdi karar. 
Nasılsa az zamanda kolayını bularak, 
Kızın evine girdi hemen şoför olarak! 

-5-
Nesrin her gön dolaşmak, gezinmek hevesinde: 
Bu, Feneryoluodaki, kö~kün i~erisinde 
Sanki otomobilin yalnız oydu sahibi, 
Her zaman süslenerek tıpkı bir ~ebek ıibi, 
Geç vakitlere kadar giderdi gezmelere: 
Kalamışa, Modaya, Yakacı;a, Fenere. 

-6-
Murat da bu kırlara olan seyc.hatlerde, 
Bu seyahatlerdeki uzıyan saatlerde 
Kızın halini tetkik etmeğe koyulurdu: 
Nesrini hakikaten cana yakın bulurdu. 
Onun başka cilvesi, başka edası vardı, 
Gözlerinde gençliğin karasevdası vardı. 
Aşkını gizli gizli yüreğinde taşıyor, 
Kız da bakışlarile, kendine yaklaşıyor, 
Genç ve güzel şoförü seviyordu gitgide: 

-· 7 -
Bir gün kırlarda açmış papatyalar bembeyaz, 
Ve güzel kadın gibi, gülümsemekteydi yaz! 
Vadiler yemyeşil, boş!. Gökler: masmavi açtk, 
Kartalın yollarından görünüyor Yakacık! 
Yollarda rfiıgir gibi koşuyorlar ileri, 
Kuş gibi aşıyorlar bütün mesafeleri. 
En nihayet durdular bir çeşmenin yanında, 
Tallı bir ahenk vardı suyun cereyanında. 
Bir an kulak veıdiler kalplerinin sesine, 

Bu sözlerle Nesrinin o an boynu blküldü, 
Güzel dudaklarından şu cümleler döküldfı: 
MSeoin bo teklifini hemen kal.uf ederdim, 
"Ne çare ki çok zen~in bir adama siz verdim! 
11 Henliz iÖrmedinı bile bir kerecik yfiıüoü, 
Henüz duym dıın bile bir klçücük ı5ıloü, 
"Yalnız şunu duydum ki: Pek ıeniİD aileymiş, 
"Evin biricik oğlu naılı bir küçük beymiş! 
"Eminim ki itiraf edersin sen de bunu: 
"Hayatın hep paradin ibaret oldu~uou, 
"Kocam n uıeziyeti zenginliğidir ancak, 
"F.ıkat bence o adam bir korkuluk olacak. 
"Evlendikten sonra da, söomiyecek bu ıevdıı. 
"Gizlice sevişiriz evlendikten sonra da 11 

- H -
Genç adamın o anda kararmışts gözleri: 
Meydana çıkarmıştı Nenin in bu sözleri 
Ruhunun gizli kalan bütün mahiyetini. 
Hemen bozdu onunla evlenmek niyetini. 

- 10 -

Erteri gün kayboldu şoför evden ansızın, 
Y ıldızt birden bire sönüvermişti kıııu! 

Artık mahrum olmuştu her iki emelinden 
Gitmişti hem kocası, hem Aşıkı elindeıı .. 

N. R. 

Bir Hintlinin şayanı 
mııkavemeti 

hayret 

Meıet isminde bir Hindli ı 
avcının mukavemeti hayati- ı 

yeıJi Alabama hastanesi dok

torlarını şaşırtmıştır. Hindli. 
bir gün ormanda bir tilki 
a~larken üzerine büyük bir 

ağaç dalı yıkılarak yere ser· 
miş ve ayağa kalkmak iste-

yince sağ ayağının dalın ara
sına sıkışıp çıkmadığını gör· 

müştür. Avcı bu va1iyette 
orman içinde aç ve susuı 
tam on dört gün bekle:iik
ten sonra kendisini aramağa 
çıkan iki oğlu tarafındaa 
Lulunmuşlur. Fakat çocukla
rı da ağacı kımıldatmak im
kanını göremediklerinden ba-

balarının ayağını kesmek su
retile altından kaldırmışlar 

ve yanıbaşına yaphkları bir 

kulübeye yatırarak 160 kilo

metre uzakta bulunan Albaoi 
şehrine koşup babalarma 

imdad istemişlerdir. Burada· 

ki hastane avcıyı nakletmek 

için bir araba ile iıastabakı

cı göodecdiğinde artık Ma

ıetin kesilen ayaiında kang· 
ren başlamıştı. Bununla be· 

raber doktorlar kangreni 
tedavi ctmeğe muktedir ol· 

muşlar ve bugün tomamile 

iyi olan M-.!set tekrar avcılı
ğa başlamıştır! 

1 
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Birinci Sınıf Mutahassıa EE~B)t r. A ~. >tmr!l~5i 
Dr • Demir Ali ı1 ~ ,;-.ı; lz~ir Memleket Hastanesi Rontken Mütehassısı B 

KAMÇIOGLU E RONTKEN VE S 
1 Cilt ve Tena~ül hasta}ı~ları ve 11 Elektirik tedavileri yapılır 1 
1 elektrık tedavısı 1 E ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 E 

lzmir • Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 E B 
•~ w... www--ww- _ ---· EEE~E~am~~:~E~~t;l~~EE~msms~ 
1222ssassssss-~S'1~~~ Hasan Basri Şenbiçer 

~j Elbise ve Manto : Şeriki Mehmed Gülaylar 
f!1 Mıraklılarına MOJde : 
mZabitan, Baylar ve Bayanlar J. 

!jEn müşkülpesent müşterileri memnun ~~ 
t]eden bu firınayı unutmayınız ~i 
•"' Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahim ! 
f Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeşidler. Terzi~ 1 1 hanemizde bay ve bayanlar iç.in son moda zarif ve şık ı 
r•l manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve 1 
•l sivil elbise ve kaputları imal edilir. f. 
•" Muamelem peıin ve taksitledir. 1 

I! DIKKA T : Yeni Ma~aza Odunpazarı No. ı2g 
ı TELEFON: 3276 ~ m ı • 

Hazır ve ısmarlama elbise fabrikası 
Bay ve Bayanlar şık elbise diktir· 

mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meb
med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
Sor:ıski ve Alber Baroh kumaşların· 
dan iki provalı kumaş V4! dikiş 22 
lira Asım Riza;:biraderlerinin Halka--pınar çulaki bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki pıovalı 15 lira İskoç yün 
it 21 lira iki provalı Sayın müşteri-

lerimin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRESE DlKKA T: lzmir satış şubfsi Alipaşa caddesi sar 

raflar karş111 yalnız 31 numaradır. Büyük leYhaya .lilıkat 
alim eti:. farika HaHn Basri $en biter fabrika11 . 

lıas to hane lzm ir u_ __ ,,,_........_..:.:....:..__ı......~__,___:..:.-;. _ _...._..:.__:=.~......,...,_ 

ve civarının büyük bir ihtiyacını karşılamıştır. En modern 
kenforu haiz en mükemmel fen techizahnı haizdir. Hasta
ların temi.dik, istirahat ve ibtimamlarına son derece dikkat 
ye ıtina edilmektedir. Kabul şeraiti fevknlide ehvendir. Ge· 
ce a-iir düz daimi doktoru bulunan müessese müracaat ede
cekleri lıeran k bul eder \'e haıtalarını diledikleri dol~torlar 
tarafından tednvi ettirilmektedir. 

Güler ePosu 

ADIL 9 y OL 
Horoz marka kuınıış boyaları geldi 

Pamuk, artifisyel ipek, yün, ipek kumaş ve elbiseleri boyar 
Y 2lova ıhl muru, Karadeniz salebi, Bombsy kınası, damla 

sakızı, diş macunları ve fırçaları, Kakao, Nestle sü:ü ve unu 
gazoz ve meyve özü, Hasan özlü unu, şık bayan, ls\anbolio 
Pertev kremleri, podralar, çocuk podraları, sodalar, asidler, 
traş bıçaltl rı sabunları ve fırçası, Seylan, Cava, Akkuyruk, 
Altınbaş. l, 2, 3 ouınaralı harman çayları, sanayi ve ziraatte 
kullanılan bil'umum kimyevi maddeler, saç boyaları badana 
boyaları, Kaol, Vim, Parafin, Go::nalaka, V. S. 

ŞiFA ECZA 
Fenni 2özlük 
çe~itlcri f evkaJade zen 
gindir. 

Alttn, Nikel, Bağa 
Çerçeve numarah ve 
renkli camlar, Spor 
Tayyare gözlükleri, 
Barometreler, Dere
celer her zaman mev
cud ve çok ucuzdur. 

Dİ#KKAT 

ESiNiN 

S. Ferid 
Sif a Ecz nesi 
~~Q ~~re?jfi••••••••••o•••••• .. ••••llJ 
~ KORDON, YÜKSEL ue 1 ı .. Hükumet Karş11ında S 
~ KABADAYI ! . TERZi i 
~ işte ~iitün Izmirin kapıştığı iMehmed Zeki: 

nefıs Rnkıhır bunlardır 00 • : 
m~t!~c:s::::ı::-s G::*- ... ~ ı •.+•••••••••• ........... .. 

meyiniz, yeni l 

inanç Şekerleme 
Mai? azası 

Mustafa Bevdeş 
Altın Keyik, fantezi Krameli 

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

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

yaptırdığınız kos 
tümün rengi ho 
şunuıa gitmi· L,11.,_11~1' 
yorsa sıkılmayın 

9 Evlôl M 

Baharat 1 
Deposu ~ 
odan alacağınız D 

Arti 
Boyası ile ku
maşınızı istedi
ğiniz renge ko 
layca çevirebi· 
lirsiniz. 
T elefoD 3882 
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~ ındarmamız 
• •• •• •• 
•ır sorgunu 
yakaladı 

lr2ila eczası mabkümla
~ an olup Nazilliden lzmi
f retirilcn Kayserili Ömer 

ı Ahmed adliye daircsin
J firar etmiııe de iç ilçe 
- farma komutanlığı derhal 
~ erin yakalanman için ter
a almış ve firariyi kısa 

tıddet içinde yatağında 
lıyarak adliyeye teslim 
ıtir. 

lektrik 
Kilovatı 

n beş kuruş olarak tes· 
dilen elektrik kilovat 

Hini Nafia Vekaleti tas
etmiş ve keyfiyeti tel· 
la alakadarlara bildir· . 

• 
enı 

,araşütler 
lnkar&dan gönderilen ye· 
~araşütlerle hava vaziye
ı gösteren ve rüzgarın 

~etini ölçen anemometre
ıehrimiz Türkkuşuna gel-

:mir Türkkuşunda ders• 
baılamak için buırhk· 

yapılmaktadır. Bu sene 
lrkuıuna yazılan üyeler 
fazladır. 

lektebden 
' ~açanlar 

lekteblerini terkederek 
an lzmir erkek lisesi ta
!ıinden Alp Aslanla Ca· 

ve Nuri Finikede yaka
nıılardır. Kaçan yaramaz
yakında zabıta vasıtasile 
rimiıe getirilecektir. 

~·· .. 
~omur 

Bolluğu 
ıon zamanlarda civar köy
len lzmire mühim mık

la odun kömürü getiril
tir. .. 
•uar 
lroşürleri 
Su seneki fuara iştirôk 
·cck olanlarla teşhir edi
tk eşyaya devlet demir· 
arı ve denizyolları vapur
nda yapılacak tenzilat 
'tarı henüz hükümetçe 
bit edilmemiştir. Bu yüz· 
ı fuar broşürleri komitece 
ıtırılamamaktadır. 

lzdaha 
(anıyordu 
emeralh caddesinde Oska 
arethanesinde bekçi Yaşar 
bğı odada pencere içine 
uk bir sigara bırakmış ve 
ara, yatak Uzerine düşe
: yangın çıkmışsa da der• 
söndürülmüş tür. 

lorsada 
)urğunluk 
~orta, bu hafta durgunluk 
;irmiştir. Hemen hemen 
Bn cins mallar üzerinde 
ıılar azalmış, yalnız pala· 

( Halkıa Sesi ) 

Şikagoda Atatürk Filmi 
lstanbul 2 (Hususi) - Şikagoda Büyük Şefimize dair gösterilen bir film, alkış ve teza

hürata vesile olmuştur. 
Sinemaları dolduran binlerce halk, Atatürkü dakikalarca ve Ç'lk hararetli bir surette 

alkışlanmıştır. 
•• 

Hitler Yeni Ultimatom Hazırlıvormuş 
.Paris 30 (Rodyo)- Paris gazeteleri Hitlerin yakında Avusturyaya yeni bir ültimatom 

vereceğini ve bu yeni tehdid neticesinde Avusturyada gürültülü ve kanlı kar2aşalıklar çı
kabilecegini yazmakta ve bu mesele de Hitlerin arkadaıları tatafından mütemadiyen teşYik 
edildiği iddia olunmaktadır. 

Göçmenlerin askerliği 
Ankara 2 (Hususi)- iskan edilen göçmenlerin askerlik mükellefiyeti hakkındaki kanu· 

na ek olarak hazırlanan layihaya göre memleketimizde bulunan göçmenler ve aşiret fert· 
ferinden hükumetçe iskan edilenler, yerleştikleri yerlere vardıkları tarihten itibaren ihti
yata geçebilecekler, küçük yaşta olanlar muvazzaf hizmete tabi tutulacaklardır. Askerlik 
çağında olan ve ihtiyata ahnmıyanların muvazzaf hizmetleri mezkur tarihten itibaren iki 
yıl geciktirebilecektir ve hizmetleri en yakın bir piyade kıtasında yaptırılmak üzere altı 
aya indirilecektir. Bunlardan nüfusa kaydolmamış olanlar gizli nüfus cezasına ve hiç bir 
kayde tabi tutulmadan zayi cüzdanlı gibi nüfusa tescil edileceklerdir. 

İtal:)ra Montrö Ve Muahedesini 'f asdik Edecek 
Havas Ajansı bildiriyor : 
Pariı elçisine Türk ve Yunan askeri ittifakile Habeşistanın tasdiki kararını Fransa dıı 

bakanına bildirmiştir. Fransa hükumeti, Balkan konseyi tarafından verilen kararları tasvib 
etmiş ve memnuniyetle karşılamıştır. Habeşistanın tanınması keyfiyeti karşısında ltaJyanın 
montrö muahedesini imza edeceği beklenmektedir. 

Akalliyet Mektepleri Kapanıyor 
lstanbul 2 (Hususi)- Şeqrimizdeki ekalliyet mekteplerinin sayısı, talebelerinin Türk 

mekteplerine akını yüzünden seneden seneye azalmaktadır. Üç yıl içinde otuzdan fazla 
ekalliyet ve ecnebi mektebi talebesizlik yüzünden kapanmıştır. 

Kısa Şehir 
Haberleri 

Denizbank İzmir fuarında 
güzel bir pavyon yaphrmaia 
karar vermiştir. 

§ Erkek Lisesi talebesin
den Alparslan ve Cazımdan 

başka Nuri isminde bir ta· 
lebenin de kaçtığı anlaşıl

mıştır. Zabıta ehemmiyetle 
üç gaibi aramaktadır. 

§Karşıyakada oturan devlet 
memurlarının körfez vapurla-

rında alacakları biletlerden 
yüzde elli teuzilat yapılma· 

sına karar verilmiş ve dün
den itibaren memurlara ten
zilatlı bilet verilmesine baş
lanmıştır. 

§ Memleket hastane~inde 

ayak tedavisi gören Öde
mişin Birgi nahiyesinden iz-

zettin oğlu on iki yaşında dilsiz 
Ahmet dün Kemeraltında 

yattığı otelden ansızın kay
bolmuştur. Zabıta dilsizi ara
maktadır. 

§ Vilayetin muhtelif kaza, 
nahiye ve köylerinde kurulan 
tavukçuluk kooperatifleri, ye-

ni kooperatif kanucuna göre 
(Tavuk ve yumurta satış ko
operatifi ) şekline sokula
caktır. 

§ Fakir talebeye tevzi edil
mek üzere, Kültür direktör· 

lüğü okullulara yüz yirmi 
mektep kitabı g·öndermiştir. 

§ lzmir ve civarı meyva 
ve sebze satış kooperatifinin 
senelik heyeti umumiye top· 
lantısı 7 Mart pazartesı günü 
Halkevinde yapılacaktır. 

mut ve pamuk üzerioe vaki 
muameleler hararetini kay
kP.ybetmemiştir. 

l Resmi Tebliğ 
Ankara, 2 ( Husu!li ) -

lktısad Vekaletinden tebJiğ' 
edılmiştir: 

935 · 936 senesinde zeytin 
mahsulünün azlığı yüzünden 
zeytin fabrikalarının bir kıs· 
mının az, bir kısmının da 
biç çalışmadıkları anlaşılmış· 
hr. Bu itıbarla zeytin fabri
kalarının teşviki sanayi ruh
satnamelerinin iptal edilme
mesi ve muafiyetten istifade 
etmeleri kabul olunmuştur. 

Esra engiz bir 
yaralama 

Dikili kazasında Meşruti

yel mahallesinde on numa· 
rafı evde esrarengiz bir ya
ralanma yakası olmuştur. 

Avni karısı Hüsniye gecele
yin keskin bir aletle sol 
böğründen yaralanmıştır. 

---Aıı4i(j~--

Rusvadaki 
Muhakeme 
-Baştarafı birincide

yan etmiş ve maznunların 

hepsinin idam cezasile tec
ziyelerini istemiştir. 

MaznunJardan Bukarni ve 
Rikof ve Yoharni kabahat· 
tarını itiraf etmişlerdir. Eski 
hariciye komiser muavını 
Pletnef asabiyetle ayağa: kal· 
karak kendisine atfedilen 
ittihemlan şiddetle red etmiş 
ve kabahath olmadığını bay· 
kırmıştır. 

Celse karar verilmek üze
re tatil edilm i ştir. 

Moskovada 
Doğ·un1 Yakaları 

Moskovada 1937 senesinde, 
1936 ya nazaran iki misli 

Şair Danon· 
çivo öldü 

Roma 2 ( Radyo ) - Bü
yük ltalyan şairi Gabriele 
Danonçiyo ölmüştür. Bu ha· 
ber bütün İtalya ve cihan 
edebiyat aleminde çok derin 
bir tesir uyandırmıştır. 

Kocasını 
öldürdü 

Paris (Radyo) - Pariste, 
tam iki sene evli yaşadıktan 
sonra, bir genç kadın, aada
katsız ve geçimsiz kocasını 

tabanca ile öldürerek, gidip 
polise teslim olmuştur. 

Kadrnın adı Mart Şaşadır . 
1908 senesinde Marsilyada 
doğmuştur. 

Marşa diz Di
rezine Çarptı 

lstanbul, 3 ( Hususi ) -
Hadımköyünde bir tren ka
zası olmuştur. Bir marşandiz 
treni bir amele direzinine 
çarpmış ve ameleden Necati 
ağır surette yaralanmıştır. 

Makinist Ferid tevkif edil· 
miştir. 

Papas Nimeler 
~lahküın Oldu 

Paı is (Radyo) - D. N. B. 
a jımsı bil diri yor: 

Dün, güolerdenberi papas 
Nimeler ale} bindeki muhake
menin kararı verilmiştir. 

Bu karara gÖie, papas 7 
ay hnpise ve 1500 mark pa
ra cezasına mahkum edil
miştir. 
......... ... .......... - ............... -,....,..,.,....~~ 

olarak, 135,848 doğum kay· 
dedifmlştir. Diğer taraftan 
ölüm vakaları da, 1913 e 
nazaran, yarıya inmiştir. 

' 

BiR 
3 MARi 

ÖÖRETMENIN 
ÇEKTiKLERi 
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Ulusu, düşürüldüğü uçurum
kurtardı? dan kim 

Ulus, büyük bir minnet Ye 
şükranla ispekterden sordu: 

- Hakikat 01111 meyda
na çıktı? 

- Hakikat, 2ene sana 
kötülük ve iftira tuzaiını 
kuran evden .. 

- B~ nasıl oldu? 

- Bu mesele hakikaten 
ıosyal bir piyese kuvvetli 
bir mevzu olabilecek tarzda 
halledildi. 

- Muammayı 
kim? 

halleden 

- Senin baştan çıkardı· 
K"ını iddia etlikleri genç kız. 

- Nihal mi? 
- Evet. 
- Fakat bu nasıl elabi · 

lir? 

- Romanlarda bile g~rül · 
miyen bir kahramanlıkla. 

- Beni büyük bir mera· 
ka sokuyorsunuz. 

- Bu romanın kahramanı 
olan sen bu kadar merak 
edersen, başkaları ne yap· 
maz? 

- Hakikaten büyük bir 
merak ve heyecan içinde
yim. Ahlakının temizliğinden 
karakterinin sağlamlığıodan 
hiçbir zaman şüphelenmedi
ğim bu kızcağız ne yaptı? 

- Benim evime kadar 
gelip her şeyi anlattı. 

- Neler söyledi? 
- Bu işte en büyük ka-

bahatin annesinde olduğunu 
itiraf etti. 

- Bunu neden söyledi? 

- ilk önce bunu itiraf 
etmek istemediğini fakat ıa • 
na bazı kötü ruhlu insanlarla 
birlikte yeni iftiralarda bu· 
lunmak üzere olduklarını Ye 
seni okulundan uzaklaştır
chktan sonra hapishane kö· 
şelerinde de çürütmek için 
müthiş planlar kurduk
larmı görünce vicdan azabı
na dayaoamıyarak her şeyi 
bana söylemeğe karar ver· 
diğini göz yaşları dökerek 
anlattı. 

- Zavallı kız. 
- Çok zavallı ve çok 

merd. 
- Fakat neden annesinin 

suçlu olduiunu söylemeğe 

mecbur oldu. Sana bir ha
ki at daha söyliyeyim mi? 

- Bunu da öğrenmek için 
büyiik bir sabırsızlık içinde 
b · lunuyornm. 

- Bu kızcağızın sana kar· 
şı itiraf edilmemiş, gönlünde 
saklı masum ve saf bir sem· 
patisi olduğunu anladım. 

- Garib şey. 
- Çok garib, fakat be-

nim dediğim çok doğru.Çün
ki seni müdafaa ederken 
öyle bir coşkunluk gösteri· 
yor ve öyle bir talAkat kul
l :ı.nıyordu ki, bunu sezme· 
mek için insanın insan ruhi
yatından zerre kadar anla
maması lazımdır. 

- Zırvallı çocuk. 
- Fakat senın büyük 

kalpli kurtarıcın .. 
( Arkası var) 

--- -------c::::::::: ---------------

Son Telgrafların H lasası: 
•••• 

Geneıal Frankonun Londra ajanı Dük d'Elbe FraoyoHse 
giderek büku:neti namına bir nota vermiştir. Bunda general 
Kiepo de Llianoya atfedil n beyanat resmen tekzip edil
mektedir. Generala atfcdile ı beyanatta Cebe)üttarikia bir 
korsan ycıvası olduğu, fakat berket versin ki çok zaman bu 
halde kalmıyacağı ve yakında anavatana döneceği bildiril
mekte idi. Bu beyanat logilterede büyük asabiyet uyandır· 
mıştı. 

§ lskenderun intihabat programını yeniden banrlıyacak 
olan komisyon yedi 'Mart Pazartesi gücü öğleden sonra 
toplanac~ktır. . 

§ Subaylara mahsus terfıh kanununun birinci maddesinin 
tekrar değiştirilmesi hakkında hükumet meclise bir kanun 
layıhası vermiştir. Bu kanunun esaslarına g'öre hiç bir subay 
mensup bulunduğu sınıf rütbesine ait müddetin en az üçte 
biri kadar bilfiil hizmet etmedikçe terfih etmiyecektir. 

§ Yunanistan mearif Nazırı gazetecilere verdiği beya
natta Atina üniversitesiode Türk edebiyatı kürsüsü ihdas 
edileceğini ve hükumetimizin de lstanbul üniversitesinde 
Yunan edebiyatı kürsüsü açacağını söylemiştir. 

§ Kütahya Valisi Sedad, Sinob Valil ığine nakledılmiş ve 
yerinede posta umum müdürü Nazif tayin edilmiştir. 

§ Iktisad Vekili Şakir Kesebir hasta bulunan kızını Viya
naya göndermiştir. 

§ Yugoslavya Baş ve Dış Bakanı B. Stoyadinoviçin, Sof
yadan geçerken Bulgaristan Başvekili B. Köse İvanofJa 
yaptığı konuşmalarda, Turkiye, Yunanistan ve Romanyanın 
bura sefirlerini de iştirak ettirdiği ve Aokarada toplanan 
Balkan konseyinde cereyan eden bütün müzakereler bak· 
kında Bulgar Başvekiline malumat verdiği bildiriliyor. 

§ Viyanadan bildiriliyor: Yukarı Avusturya köylüleri ta
rafından Avqsturyanın istiklal ve hükümraniyetinin muhafa· 
nsı lehinde milbim nümayişler yapılmıştır. Ziraat nazırı 
köylülere Avusturya verdiği sözü tutacaktır. Ve Almanya
nın da ayni suretle hareket edeceğinden şüphe etmemek· 
tedir. Demiştir. 
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