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zabtetmeka. üzer 
.J 

~ISA VE ~~IK 

Türkivede Yalnız Türk 
Hikimiveti Yalnız 

Türk Nüfuzu Vardır 

Matbuat ve iktisad konseyler:Frankocular ispanyayı baştan 
Perşenbe günü i9:inıalarına başba zabtetmek üzeredirler 

başlıyacaklırdır 
ııı.~._.."'"""'~~7'3~~~- seyi i~ balkan antantı dev· 

~~·~~~····~-

Bazı Fransız gazeteleri tarafmdan, ortaya atılıp da henüz 
tahakkuk etmiyen Fon Papenio Ankara büyük elçiliği ha· 
t~ri Avrupa siyasi mahfillerinde bilhassa Fransada büyük 
ır alaka, hatta bir telaş uyandırdı. Bu hususta lüzumsuz 

Yere telaşa d_üıenlere hatırlatalım ki Fon Papen gıbi Umu· 
lbi Harpten once ve sonra çok mühim ve tarihi roller oy · 

Dam~'. bir ~iplomatın Ankaraya gitmesinin tek bir manası 
olabıhr: Bırçok Avrupa hükümetJeri arasında Almanyada 

bugün Türkiyeoin cihan sulh ve harbında oynıynbileceği 
nıiiste1na ve çok önemli rolünü tam manasile takdir etmiş 
bulunuyor. ı,te okadar. 

. ~unun için Fransız dostlarımız ve bizimle dost geçinmek 
ııtıyen her millet eyi bilmelidir ki yeni Türkiyede yeni si· 

Yasi nufuz sahası kazanmak hufyaları sultanların taç ve 
tahtları ıle birlikte tarih mezarına gömülmüştür. 

lstaobul 5 ( Husuii) ·
Perşembe güaü Yıldız sara
yındaki merasim dairesinde 
Balkan antantı matbuat koıı· 

letleri iktisadi kon 'leyi top· 
lantıla-ı yapılacakt r. Matbu 
at VE iktisad konseylerin 
toplantları için dö rt devle · 
tin nu rahha ,Jarı yarından 
itibarın htanbula gelmeğe 

başlaoışlardır. 

Mabuat kon "eyine 20 ga
zetec murahha s işti r ak ede
c ekti-. 

hhnbul 5 (H susi) - Bal· 
kan ktisadi ko :ut'yİ toplan 
tısı Perşembe günü toplana· 
cak ve gizli olacaktır. Kon
sey ınüzakerelerini Hariciye 
Vekili namına Adliye Veki 'i 
B. Şükrü Saraçoğlu açacak· 
tır. Her hükumet reisi anlamıdır ki Atatürk Türkiyesinde 

Yalınız Türk halcimiycti, yalınız Türk nufuzu vardır. ~--------~~------~ --------~~~~-----

.At~t~rküa ve ona bütün mukadderatını bağlıyan Türk 
nıılletının af etmediği, af etmiyeceği bir şey varsa o da 0 
nıeı'um hulyalardır ... 

İntihabat kanlıJ Şehir Meclfsi 
. o)du Şehir Meclisinde düa ya· 

pılan toplantıda, yeni bina· 
tarda mutlaka yüksek askeı i 
m tkımların fıkri aJ . udıktan 
sonra sığınaklar yapllmasma 

SIRRI SANLI 
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~ 105 KOYUMÜZDE ~ 
1 DINLEDIGiM HiKA YELER ! 
! YALAl" • '->V•• .... l:lu..t&\,; 

::: -
5 Tefrikamızdan Parçalar . = 
~:-... ==: indiğimiz yokuıun ıol ya:unda derin bir uçurum var· : 

dr. Ne olur, ne olmaz, diye attan indim. Re- : 
ceb, atı elimden alıp çekmeğe baıladı. Kendisiae de- -
dim ki: -

- Oğlum, benim at yilrümekten ziyade tökselemesini 
bilir .• Aman tetik bulun. 

Receb gilldil ve: 
- At•iıdaki uçurumun adı, (Kör uçurum) dur. De· 

di. 
Sordum: 
- Neden böyle demişler?. 

::: - Şu karııki çamlığa varalım da anlatırım! Cevabıaı 
i verdi... = 
--= ,-.*,,. . §1 
~- Fatma ananın eaki bir kağnısı vardı. iki çelimsiz ökü· ı= 
... zün çektiği bu kağnıya: 118.enim biricik yardımcımdn!" ~ 
~ derdi. Ve anlatardı ki, bir baba yadikirı olan bu kağ,n § 
~ da olmasa, ıartında cephane taşıyamıyacağı için "asker- ~ 
§ terimize yardım edemedim,, diye yanıp duracaktı. ; 
-111111111111111111111111111111111111- 11111111111111111111111111111il11111 

18TER GOL iSTER AGLA 

Kahire 5 (Radyo) -- İoti· 
habat çok kanlı geçmekte· 
dir. Şimdiye kadar yirmiden 
fazla insan ölmüştür. Vafd 
partisi mağlup olmu~tur. 

lstanhul ( Hususi ) - Mı
sırda hükümet taraftarları 
kabir bir kuvvetle seçimi 
kazanmışlar ve vafdçılar yal· 
nız 12 mevki elde etmekle 
kaldıkları gibi Nabas paşa· 
da meb'u!I seçilmemiştir. 

iş Adamlarının Barlarda İşi Nedir? 
Aldığımız "Bn imzala bir mektuptur : 
"Şu aıağıya yazdığım macera lzmirde bir barda cereyan etmiştir, (ister gül, ister ağla) 

ı&tununuza uygun bulursanız yazınız. 
"Benim her zaman dııarıdan gelen bir misafirim vardır. Bu dostum iki üç ayda bir mal 

almak üzere lzaıire gelir ve bende miaafir kalır. Geçen gün gene gelmişti, boş beş gö· 
r&ıttlkten sonra kahveye çıktık. Arkadaşım, "Beııi bugün gezdir ve eğ!enceli bir yere gö
t6r" dedi. Sinema teklif ettim, "den karanlık yerde sıkılıyorum, bizim şehirde de sinema 
var, baıka eğlencemiz olduğu için her vakıt sinemadayız,, dedi. Sen söyle neresini istiyor· 
ıun? Dedim. '1 Bara gidelim" dedi. Kalkhk, gittik. İçeriye girerken ağır bastırarak 11

Her 
halde masraflar bana aiddir, bir metelik verirsen bir daha semtine uğramam diye yemin 
etti, kabul ettim. "} 

Bara girdik, saat üçe kadar kaldık, içtiğimiz birkaç kadeh bira ve birkaç porsiyon ye· 
mek ve meze idi, ıara hesap pusalasına geldi, ayağa kalkmıştık, garson hesap pusulasını 
arkadaıımın eline verdi, misafirim şöyle bir göz gezdirdi, dehşetli bir rakam görünce, on· 
dan ıonra elini yanağına götürdü, eskiden g&zel okuyanların taklitlerini yaparak : Makamla, 
"Aman aman, meded yanıyorum, İmdad şapa oturdum, sen kurtar tanrım" dedi, garson 
heyecanla ellerini açarak yalvarmağa başladı : .. Aman bayım, gazel okumak yasak.,, 

Arkadaıım pürhiddet garsona döndü ve şu sözleri söyledi : 
- Verdiğiniz hesap pusulasını okuyorum.,, Dedi. Bu anda fışkıran kahkaha tufanı bar

dakilerin hepsine sirayet etti. 
Ey ·qkuyucu, iş için lzmire gelen bir adamın barda saat üçe kadar eğlenmesine ve son· 

ra da tahayylll6nden fazla hesap puıulasını görünce böyle yandım diye bağırmasına: 

iSTER GULISTEH AGLA 
- - -------- ----- ~ 

a partımaolarda l 00 litrelik 
su bulundurulmas na, sığın· 
ma yerlerinin tavanlarının 

bir"Ço)(-f!Rutleıt..t'"'lu~~.AAAe 
ve kabulünden sonra meclis 
üyesinden bay Hüsnü To· 
kal,: 

- Reisicümhurumuz ve 
büyük önderimiz Atatürkün 
son hastalığını haber aldık 
ve derecesiz müteessir ol
muştuk,, diye söze başlıya· 
rak eze ümit: selihiyettar 
ağızlardan mukaddes Ata.- · 
türkün sıhhatinin berkemal 
olduğunu öğrendik, son de· 
rece sevindik bütün lzmir 
~ Sonu 4üncüde ~ 

---··---
Bir Kanun 
Layihası 

Paris, 4 (Radyo) - Leon 
Blum kab:nesi; iyan meclisi 
azasının sureti intihabı ve 
intihap olunacak azanın hü
viyet ve vaziyetleri hakkında 
bir kanun Jiyibası hazırla· 

mıştır. 

Lizbon 4 (Radyo)-İbtilal· lstanbul (Hususi) - Fran-
ci !erın Katalonyada kazan· kocular Akdeniz kıyıl.ırına 

dıkları büyük muvaffakiyet inmek için pek çok çalışı. 
burada derin akisler yap· yorlar, Nasyonalistleıin bu· 
mıştır. Barselondaki ecnebi gün Akdeniz kıyılarına in· 
sefarethaneler, tabaalarına mcleri kuvvetle umulayor. 
hitaben bir beyanname neş-
retmişler ve harekete ama- ispanyanın asıl müdafaa ci-
de biri halde bulunmalarını betlerinin hükumetsiz kala-
bildirmişlerdir. cağı anlaşılıyor. 

İngiliz, Fransız ve Amcri· Frankocular diln saat 13 
kan bandıralı posta vapurları, de Leridaya O'irmiılerdir. Ba 
bugün Barselon limanına şehirde harp çok ıiddetli 

. . ' •. • ... "·"'' olmuvir. 

Hataylılar Ateş Püskurüvor 
--------~~~--••no••------------~-

F ra nsa imzaladığı bir anlaşma)'l tanımamak 
zilletinde asla bulunmaz _ _..-------

Mandaııın hitamında Fransız
lar Sancağı terkedeceklerdir 

Bu broşörlerin ateı pllı· 
kürten satırlara vardır. Bun· 
lardan lalettayin bir cümleyi 
ahyorum: 

Anla~ya 4 - Yeni Gün 
gazetesi delegeliğin müsa · 
desile tekrar neşriyata baş· 

lamıştır. 

Delege, Yeni Gün gaze· 
tesioia açtırılmasına oiçiıı 
müsade etti? Bunu 1 ısıca 

söylemeli ki, gazete kapan· 
dıktan sonra Türk halkına 
hitap eden broşörlerde çok 

acı hakikatlar dolu idi. Bıo· 
şörler Hat~y Türklüğüne ya· 

palanları bütün çıplaklığı ile 
anlatıyordu. Bu broşörlerin 

çıkmaması için delege ga· 
zetenin açılmasını daha eh· 
ven buldu. 

tt 

Fransa, imzaladığı bir an• 
)aşmayı tanımamak zilletinde 

bulunmaz. Fransanın dlnyac 
tahnmış yüksek bayıiyeti 

buna şiddetle manidir. Fran· 
sanın Avrupadaki en muhim 

siyasi cemli anlaımaların 
harfiyen tatbikidir. 

Fransa kadar dünyada mu• 
ahedelere sadık kalmak azm 
katisinde bulunan az devle 
vardır. 

- Sonu 4 ünc6de -

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

Bay Nabinin örneğe deier 
çalışkanlıiı 

Halka zarar veren her şeyi tenkit ettiğimiz gibi, 11 •I 
sevindiren her hareketi de yazmayı vazife bildiiimiı içi 
Eşrefpaşa otobüs ve kaptıkaçtılarını idare eden memanıa 
umumi bir hoşnutluk kazandığını hemen yazıyoruz. Bu m 
mur 67 bay Nabidir.. • 

Bize anlatıldığına göre bay memur, akşam ilzerlerı ka 
balık yolcu olduğundan hemen gelen ve sefer yapan ar 
baları bir saniye bıle durmasına meydan vermeden geri 
gönderiyor ve kalabalık daha fazla çoğalırsa hemen batlı 

çareler de buluyor diğer hatlardın otobüs getirterek berke 
memnun ediyor. Böyle işini bilen, halkın eyliğini dlitüne 
memurları takdir etmemek de kadirnaşinashk olur, zira: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



Sahife 2 C Halkm Sel ) 
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1 • DOnganıı En ııuok Harb Dahisi ~ Doktorun ıasibatıerı Aile Faciası 
Tıı.murl k - 1 Çocuklarda en = Azın Akselerİ Aşıkını öldüren Metres 

~ Ç ki d k ı · Sremski Mitroviçonun Mar- icin artık bu adamdan kork· 
Tarihi Tefrika 6 ocu ar a azm a se erı, lllED Yazan: H. Türkekultııl yani (asma) denilen göğüi liniço köyünde Gabııaç'ın muş ve onun elinden yakayı 

- 163 - GEflmE• sıklığı hastalığı sık ıık gö· evinde son senelerde facia- kurtarmak çarelerini düıün· 
Mısırdaki Memluk hükômeti rülmektedir. Bu hastalığın lar birbirini güdegelmişti. meğe başlamıştı. 

T
• T hakiki sebebi malum değil- Sekiz yıl evvel bu köyde 

1 
O, kendi hayl\tından kork· 

IMUr& İmura ettİiİ sada- dir. Kanın hemoklazik bir kanlı bir sahne oynandı fa- mıyor, fakat Lisenin altıncı 

k 
hadisesidir. Birdenbire sık· kat bu sahnenin aktörü bi· sınıfındaki ikinci kızı Yu· 

at yeminini bozdu (aşan nefesler dolayısile ço• linmedi Ve bulunmadı. Lise• vaoko ile OD dört yaşındaki 
En uzak ülkelerden ve ya· Timur mudur? cukta büyük bir sureti ne- nin yedinci sınıfındaki Ga· oğlu Savayı kurtarmak isti· 

hancı illerden gençler tahsil _ Evet. fes görülür. Gürültülü nefes boşaç kızı Damyanka üç ta- yordu. Netekim bir yıl ev-

i 
· b ı· ı 1 · J T d · b banca kur•unu ile yere se.. vel Sava evı"n pençeresı"nde 

çın uraya ge ır erdi. O sı· Cevabını alırsınız. a ır, verır er. e avı emen " 
ralarda Semerkand Asyanın Sonra : tatbik edilmezse uzunca rildiii halde sırra kadem otururken hariçten bir kur-
Roması ve Atinası olmuştu. - Timur kimdir? müddet devam eder. Kriz basması bütün köylüyü hay· şun atılmış, çocuğun sol ko-

s b h 1 t
'kt b" dd rette bırakmıc, herkes bunun lunu kırm fakat o""ldü eme 

a a o up güneş doğarken Dediniz mi molla gözlerini geç ı en sonra ır mü et " ış r • 
ıokakJar talebe ile dolardı. size diker, bir müddet hay· fasıla verir ve gene bu nö· bir aşk faciası olduğuna za· mişti. Bu yüzden Savayı kor-
Ticaret son derece ileri git· retle bakar, sonra şu cevabı betler tekerrür eder, durur. bip olmuştu. ku sarmış, o da artık köye 
miıti. verir: Azm akselerinin, akse Bir müddet sonra öldürü- gelemez olmuştu. Garibi şu 

Her gün şarka, garba, - Onu tanımıyorum. Da· geldiği zaman kullanılmak len kızın babası Galoşaç da ki Savaya suikasd yapan da 
timale, cenuba kervanlar ha ben dünyaya gelmeden o üzere ilaçları vardır, derhal esrarenğiz bir surette ölmüş, bulunamamış ve tutulama· 
llareket ederdi. Hindistandan gelmiş, geçmiş. Fakat doğ· teskin etmek mümkündür. karısı Milko dul kalmıştı. mışh . Gerçi Milko herşeyi 
Mezopotamyaya kadar olan rusu bu ki 0 b:r cihangir Fakat esas hastalığın önünü Bunun üzerine köyün çap· anlıyordu, fakat o da kor· 
reniş ülkenin her karış yeri idi. * almak oldukça güçtür. Kati unlarından ve züppelerinden kudan ses çıkaramıyordu. 
ekilip biçiliyordu. • • bir çare henüz keşfedileme· ~vrem Tliroviç adlı biri dul Milko Evremden bir de 

UI b 
Mısırdaki Memluk bükü- · · M f Vl'lk il t 1 uğ ey, dedesi Timuı, mıştır. aama ih büyüklerin ı oya musa a o muş, onu 

leDk 
· · "k I b meti Timura ettiği sadakat b t ı v ·1 f ki ~orla kendisine metres yap· ıçın mu emme ir tür· azm as a ıgı ı e ar arı 

be yaptırdı, bütün şehir hal- yeminini bozdu, kara Yusuf vardır. Ve ekseriye küçük· nıştı. Evremin maksadı Mil-
kı çoluk çocuk dahil olmak ile sultan Ahmedi serbest lerde bir müddet devam ltoyu sevmek değil, Milko 
üzere devlet erkanının da bıraktı. Bunlar yeniden faa- ettikted sonra kendi kendine 'asıtasile kocasından kalan 
hazır bulunduğu bir sırada liyete geçtiler, Elcezireden has talığın iyileştiği vakidir. büyük varlığa konmakta. 
pek muazzam bir ihtifal ya· asker topladılar, oraları Şah Azm basta'ığına rütubctJi Fakat Milkodan evvel ölü 
pılarak Timurlenk yeni tür- Ruh ve oğlu Uluğ beyin yerier iyi gelmez. Kuru şe· kocasının bıraktığı mirasçı· 
besine yerleştirildi. idaresinden kurtardılar. birler çok muvafıktır. \ara ortadan silmek, planmı 

Digv er taraftan şimal ci· tatb'k · · M'lk Her hafta türbe ziyaret Seyahat harkulide iyi te· ı ıçm ı oyu alet ve 

d·ı· d" T" b S betlerinden de Moğollar ile . 1 b'J' cinayet ortagv ı yapmagv ı dü-
e ı ır ı. ur e emerkand Şah Ruha aleyhtar olan ta· sır er yapa ı ır. 
kaleıinin dıvarları yakınında tarlar yukarılara doğru çe· ~·~ şünmüştü. 
ağaçlardan daha yüksek bir kildiler. sonra harbe tutuş- Kırk milvon- Evrem çocuklan o suretle 
kubbe altında idi. tutar. işler bozuldu, Şah Ruh ortadan kaldıracaktı ki bu 

Bu] kubbenin altındaki öldü, imparatorluk çorap sö· )ok~ mÜcevhe- cinayetin faili olarak Milko-
medhalde üç ihtiyar moJla küğü gibi çözüldü dağıldı, yu gösterecekti. 
dururdu. Bugün bile ayni şe· Kalmoklar, kırgızlar serbest rat takan raca A,ıkının bu planının far· 

k
"ld d kald la "t 0 d k ki kına varan Milko Lisedekı" 
ı e evam ettiği söylenir. 1 r, gı gı e arışı ar Hindistanın en zengin ada-

1 
. . "ld"... çog" aldı kızının katili de bu a•ıkın çerıye garı ıgı :zaman yere • 

1
• mı sayılan Patiala mihracesi _, " , 1 • v 

piç doğurmuştu. Sa va ve 
Yuvankamn vücudu ortadan 
kalkarsa Milko da ahrete 
gönderilirse bütün servetio 
bu piç çocuğa kalmaması 

için Evrem cinayet serisini 
takibedip duruyordu. 

Bu durum Milko-un ca· 
nına tak demişti. Bir gece 
nikahsız kocası Evremin uy· 
kusundan idifade etmeği 
düşündü. Yavaş yavaş kalk· 
tı titrek ellerile Evremin el· 
biseleri arasıcdaki tabanca
sını buldu ve hemen aşıkı
nın kafasına dayayarak üç 
kere patlattı. Evremin işi 
bitmişti, kadın derhal kalk· 
tı, karakola giderek teslim 

oo----~------------~-..._ ___ ........... •1 .. "• Kalkar · ~ b f k d .. v . 0 ' E G a ta a ar evvel ölmüştür. 
agır agır derler, önünüze E Bu adamın giydiği Hind usu· 
reldiği zaman gayet nazik T lü merasim elbiselerinin üze-
•e hazin bir sesle sorar.· k • · d b 1 

Hitler k • d. ? 
ım ır .. 

a S ı 
rın e u unan mücevheratın 

g;z:Ziyuete mi geldiniz? kıymeti (40,5) milyon Türk 

- Evet.. T J 
Dersiniz. Molla yavaş ya- e • 3 2 7 o 

•at arkasına ~ekilir, fevka· En lüks son model taksi 
iade hürmetkirane bir su· otomobil ve otobüs ihtiyecı· 
rette sessizce gider, Timu· nızı GECE GÜNDÜZ derhal 
run türbesi önünden bir kan· temin eder. Necmettin 
dil alır, yakar yolu aydınla
hr, ıizi içeri .$Okar. 

içerisi loştur. Gözünüze 
iki mezar görünür, biri ıüt 
(ibi beyaz mermerden öteki 
.. eşil ile siyah karışık renk
tedir. Beyaz türbenin altında 
Mir Said vardır. 

Bu zat Timurun en aziz 
iostlarından biridir. 

Kiralık Ev 
Bayraklıda Mizan sokağın

da (8) numaralı yedi odalı, 
balkonlu bahçeli ve çok fe
rahlı bir ev kiraya' verile· 
cektir. Taliplerin Keçeciler
de (Sadullah efendi) soka
ğın~a (22) D'1maralı gazozcu 
Salıh ustaya müracatları. 

lirası kıymetinde idi. 

Satılıktır 
Avropa tohumu demek 

Bir Fransız muharriri Hit
lerin doğduğu evi gezmiı 
ve hayatına dair bazı yazılar 
yazmıştır. 

Hitler Avusturyada Alman 
sınırlarına yakın Velinz vili· 
yetine bağlı Bravnav kasa· 
basında dünyaya gelmiştir. 
İn şehrinin geçtiği bu küçük 
kasabada doğmuş olmayı 
Hitler, "bu iki Alman mem
lekt! tini birleştirmek ıçın 
taliin kendisine bahşettiği 
bir mazhariyet., şeklinde gör
düğünü "mücadelem., adın
daki kitabında yazmıştı. 

Bugün emeline ve gayesi-
ne varmıştır. 

P alzi Yuhan Poizi ile Yu
banna Hitlerin kızıdır. 

Hitler babasının Kilstav 
adındaki erkek Vayda adın
daki kızdan sonra doğan 
üçüncü çocuğudur. Bravnav 
kasabasında, bir çok ailele· 
r!n oda, oda oturdukları bir 
nevi ban halindeki bir evde 
3 numaralı dairede doğmuş
tur. 

Bugün Hitlerin doğduğu 
oda, ayni şekilde muhafaza 
olunmuştur. Yalınız duvar 
kağıtları değiştirilmiştir. 

Küçük Adolf doğduğu za
man çok zayifmiı doktor: 

Tah~elbahir 

damızlık ve her zaman taze 
ve cins demektir. Okuduğu
nuz Meram tahum mağaza· 
sının ilanları reklam değil 
bir bakikattar. Damizhk seb· 
ze ve çiçek ve meyvasaz ağaç 
tohumlarını Meram tohum 
mağazasından tedarik ediniz • 
Kültürparkı yeşillendiren in· 
giliz çim tohumu toptan ve 
perakende ve Raygıras, La
vegras çim tohumu yedi se
ne dayanır. Park ve hususi 
bahçeler iç\n şayanı tavsiye· 
dir. 

- Bu çocuk yaşamaz ci· 
Adolf Hitlerin babası bu gv 1 · k 'f ' er erı ço zayı , demiş. Fa-

Birinci kordonda eski it
faiye kulesi karşısında meze· 

hudud şehrinde gümrük me- k t H' 1 a ' ıt erin arı meraklısı 
murudu ve bugün bala sağ olan babası: 
bulunan eski bir meslektaşı - Ben oğlumu balla bes· 

5 NiSAN 

DUNYADA 
NELER 

OLUYOR? 
~tarkoninin Vaşington

da heykeli dikiliyor 
Parlamento azaıından bir 

çokları ile birleşik Amerika 
hükumetlerinden 27 sinin re· 
islerinin talebi üz.erine Va· 
şington kapitolünde büyük 
ltalyan kaşifi Markoninin bir 
heykeli dikilecektir. Heyke· 
lin masrafı 200,000 doları 
bulacağı tahmin edilmiıtir. 
Bu para iane ıuretile topla· 
nacak, şayed masraf daha 
fazla olursa o da iane ile ik
mal edilecektir. 

Bu heykelin dikilmesine 
önayak olan Amerikalılar 
dahiyane keşfile Amerikayı 
Avrupa ile çok sıkı bir şe
kilde birleştirdiğinden dolayi 
Markoniye karşı duydukları 
minneti bu suretle ödeye
ceklermiş. 

*** 
Holivud'da Ülomobile 
Karşı Açılan l\lücadele 

Holivud'dan gene sıarip, 
fakat enteresan telgraflar 
gelmektedir. Amerikanın bil· 
yük müzik· hol direktörleri, 
Holivudun dans hocaları oto· 
mobiJlere karşı müdbiş bir 
mücadele açmıılar ve oto· 
mobili kadın güzelliğiğinin 
11 bir numaralı düşmanı,, ilin 
etmişlerdir. Meğer otomobil· 
den inmiyen dansözlerin 
ayakları tabii kuvvetlerini 
kaybediyor ve sahnede iyi 
oynamalarına mini oluyor· 
mut· 

Bir kadını güzel ayaklara 
malik olması için mutlaka 
yürümesi lizım geliyormuı. 

*** 
Bir kadın öH gün uyu
duktan sonra uyandı 

Belgraddan alınan bir tel
grafta Saray Bosnada ika· 
met eden bir şimendifer me· 
muıuaun karısı otuz altı glln 
yani 865 saat hiç uyanma· 
dan mütemadiyen uyuduktan 
sonra bir sabah sanki hiçbir 
şey olmamış gibi birdenbire 
uyanmıştır. Kadın 36 gün· 
denberi uyumakta olduğunun 
kat'iyen farkında değildir. 
Uyanır uyanmaz evvelki gibi 
mutad hizmetlerine başlamak 
üzere yatağından kalkmak 
istemiştir. Uyuduğu mllcidet 
zarfında doktorların kendiıi· 
ni uyandırmak için sarfettik
leri gayretlerden hiçbir ıe· 
mere hasıl olmamııtı. 

... ...... ~ ... .. ............... .. 

Diğerinin üstündeki siyah 
,. yeşil taşlar çok kıymet

:ardır. Bu taşlar Moğol bey· 
eri tarafından gönderilmiş
:ir. Altında Timur yatmak· 
adır. 

Uzun kollu elbise giymiş, 
»atma büyük beyaz sarık 
ıarmış olan Mollaya sorarsı

lerinin bolluğu, içkilerin te· 
mizliği ve ucuzluğu ve bil
hassa ciğerleri yıkayan kör-

Çiçek ve meyva ağaçla· 
rında ve sebzelerde görülen 
püsörön hastalıkları ilaçları 

kapalı kutulu içinde ve açık 
kimyevi gübreler ucuz ve 
taze olarak satılır. 

onun kabadayı tavırlı ve bol liyeceğim. Bal çocugvumun 
kahkeba savuran bir adam sa din dusinde kuvvetli ol· 

ciğerlerini kuvvetlendirir de· d v .. ı· 1 oldugv unu söyliyor. ugunu soy ıyor ar. 

Uı: 

miştir: · ı A 
H tlerin ailesi Aloisi Şu. B Hıt er, syadaki ilk me· 

. alla beslenen Hitler rok d · ti · · t' 1 
kilborker isn inde olan baba· d "' enıye erın ışare ı o an ga· 

ındar olan annesi de gece r h d ı·... d k 

- Bu mezarın altındaki 

fezin temiz ve saf havası 
ile bütün lzmirin bildiği ve 
sevdiği Lu gazino yeniden 
açılmıştır. Bir giden bir daha 

lzmir Hisaröoü 34 No. Me
ram tohum mağazası sı üç kere evlenmictir. Bun· me ı açı a genç ıgın e eı-

y gündüz dua etmiş, arkada•. f t · k d" ·ı 
lardan üçüncü karısı Klera Y e mış ve sonra en ı mı • 

lan Hitlerin mektepte bilhas· l t' · t 1 k 1 ~~~*~*~~~~*~*~**~~~ ··~~~~~~--~-~~~~~~~~~:e~m~e qa~ oara amışh~ 
Hüseyin Avni oradan ayrılamaz. 

Elhamra i' 4 ~~!~! ~i~:~~~~ ::.~:::>N=a Kabadayı , 
~·:-:da:-:r:-::es::-:in:-:-d-:e~M_il_li_K_ü_t...:üp:...h_a_ne_s_ın~em=as::.ı -· ~ Fa kir Talebe = Yı .. k l 

BUGÜN 938 mevsiminin en nefis filmi "' )t u se ve tc MARI ROKK VE IDA WUST )t 

Tel. 
2573 

SARI ZAMBAK ! Sevimli Serseri ! K O R D O N k 1 
MARTHA EGGERT ve dünyanın en büyük t( MAURICE CHEVALIER tarafmdan )t .. . ra 1 Brl 

komikleri tarafından yaratılmıştır tC temsil edilmiş en son ve engüzel film = Duoyanın en eyı ralufarındandır komenin-
HA VADIS filminde: Alman devlet reiri M. tC J\yrıca: Paranıunt J·urnal M de ~akı yoktur mvuhayyer o~arak veriliyor, 

HITLER'in Viyanaya girişi ve yapılan tC )t yenı yapmış. oldugumuz son sıstem teşkiliHar 
bütün tezahürat tekmil teferrüatile tC SEANSLAR: 2,45-5,40-9 da fakir )t ve 33 senelık tecrübeli ustalar tarafından 

tC talebe 4,~0- 7,30 d~ Sev!ml~ serseri )t yapılıyor. KABADAYI, ve KORDON 

fzmirde ilk defa EALE siaemaııada 

Yel esiyor .. Kasırgalar kapuyor... Atlar 
şahlanıyor ... Durunuz... Çünkü : 

Gürinmiyen Suvari 
Geliyor 

ı.. VE 
Opüşmeden Yatılmaz 

Renkli Miki, Türkçe foks "urnal. ~~;..;;;........=o==:=.z.._~~~------~ 
• 
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Sahife 3 ..,, 

Tarihten 
Bir 

Yaprak 

C Halkın Sut ) 

Kuş ne bilir hünkarı 
Vaktile Gelibolud n kara ı ri, doğanları birer birer uçu-

olu ile lst nbula gelinmek ruyor ve orman firarisi kuş-
Çİn ıu konak yerlerine uğ- lada gök yüzünde boğuşma-

ı sillelemiş oluyordu. : yükselen meçhul süvarilerin 
Çünkü !larayh şahini mü- elinden kurtulmıyacaktır. 

himsememek padişahı mü· Bu vaziyet onu sersemlet· 
bimsememek dc.nekti! mişti. Şahinine de, ava da 

Bede i nak • 1 
Nisan 28 duhul için elbise, postal 

palaska, bataniye ve sair teferrüat 
ihtiyacınızı askeri numünesine mu· 
vafık yalınız Hasau Basri ve şeriki 
Mehmet Gülaylar fabrikasından ıs· 

marlama usulile temin edersiniz her 
halde ve mutlaka fabrikamıza uğra
manız kendi menfaabnızın iktiza· 
sındandır. 

S NiSAN 

efradına 

ADRESE DİKKAT: lzmir satış şubesi Afipaşı caddesi ıar 
raflar karşısı y loı:ı 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. 

ı~ " ~~o:nı~~~~ı 

r~nılırdı : Kavak, Balaban- Jarını derin bir haz ile seyre· 
koyü, Radosçuk, Köprücü- diyordu. 
tayrı, Umurca, Silivri. Bu Bu temaşa arasında orman 

Bir kuş pençesinden aza
metine indirilen sillenin acı· 

sile deliye dönen hünkar, 
şuursuz bir tehalükle atını 

mahmuzladı, tepeye doğrul
du. Avını aldıran küstah 
adamı gözile görmek ve biz
zat cezalandırm .k istiyordu. 
Bu meçhul serseri kimdi, 
orada padişahın avlandığını 

bilmiyor midi, gö ', te dolaşan 
şahinin saray ku iu olduğu . u 
anlamamış midi ? 

linet okuyordu. Biraz sonra 
süvariler tepeye erdiler ve 
hünkarı görür görmez atla
rından sıçradılar, yere inc!i · 
ler, secde eder gibi diz üstü 
geldiler. içlerinden biri koşa
ı ak ilerledi, Birinci Sultan 
Abmedin dizini öptü : 

1 Cild, Saç ~.8,~!revi ~!~:!~ütebauısı 1 
ıfi ikinci Beyler sokak No. 81 Her gün öğleden sonra ~ 
'~~~~~~ı~~~~~I konak yerlerinin herbiri, istikametinden büyücek cüs-

eJe Radoscuk, heybetli or- seli bir kuş yükseldi. Hün-
ınanların eteğinde yapılmıştı. kar, en sevdiği şahini rden 
~ık ve yüksek ağaçları o vü- birini he men uçurdu ve at 
tuda getirdiği yeşil örtüler, üstünde kollarını kavuştura-
hre inmiş birer gök parçası rak iki kuş arasında cereyan 
Ribi, bu güıel ve mes'ut edecek semavi muharebeyi 
~Öylerin omuzlarında tilı er seyre hazırlandı. 
~ururdu. Ormanlı kuş, yerden fır-

Ormanların güzelliği kadar 
löhreti de vardı. Çünkü ber· 

~
k suları boldu, av h.ıyvan· 
rı çoktu. Birinci Sultanah· 
et, kulaktan aşık olduğu 

l>u güzel köyleri görmek 
için kuvvetli bir iştiyak bes-

liyordu. Birgüa yüzlfrce 
•dam ve av köpeği ile yola 
çıktı. Edirneden dolaşarak 
Geliboluya geldi, oradan da 
tlana avlana Radoscuk kö· 

Yüne indi. 

En büyilk avı bu köyün 
ormanlarında yapacaktı. Köy· 
lüfer gün doğmadan, ucu 
bucağı görünmez ağaçların 

layan mahlukun düşman ol· 
duğunu St zdiği için bütün 
kuvvetile yükselmeye, gök· 
lerin erişilmez bir noktasına 
sığınmaya çalışıyordu. 

Fakat şahin, daha kuvvetli 
uçuyordu ve avını yakalamak 
azmile mahirane manevralar 
yapıyordu. Bir87. soora sa· 
raylı kuş, ormanlı kuşun üs· 
tünde uçuyordu. Bu vaziyet 
ona, hücum edebilmek kud
retini ve imkanını veriyordu. 
Jöyle bir duraklamayı, sinir· 
lerine muvazene vermeyi 
müteakip aşağı ıüzülecek 
ve hasm,nı yakalıyacaktı. 
Zavallı ormanlı kuş şahinin 

müthiş bir yükseklikte te
ressüm eden hain heyulası 

altında beceriksizleşmişti. 

mukadder olan akıbeti bek
liyordu. 

Biriuci Sultanahmet, bun· 
Jarı düşünerek ve ağız dolu
su küfür savurarak küçük 
tepenin en üst noktcısına 

çıktı. Fakat ileriye göz çevi
rir çevirmez yüreği ağzına 

gelir gibi oldu, üzücü bir 
heyecana kapıldı, yf zü sarar· 
dır, dudakları titremiye baş
laşı, çünkü tepenin öbür 
eteğinden birkaç yüz suva"ri 
yükseliyordu ! 

Bunlar belki bir haydut 
çesi idi, bilki o sıralarda 
Anadoluda kanlı bir ihtilal 
çıkaran Celalilerden oraya 
kadar gelebilmiş fedilerdi. 
Bu sebeble bir hücuma bir 
suikasta ve her halde yaman 

- Kölen Mehmet Giray! 
dedi, Kırımdan geliyorum. 

Bu, memleketinde ölüm 
tehlikesi sezerek padişahıı 

iltica etmek için lstanbula 
gelmeyi kuran bir Kırım 

prensi idi, hünkarın Rados
çuk civarında olduğunu işite
rek yolunu çevirmişti ve Bi
rinci Ahmedi, taşıdığı sorguç· 
tan tr nımıştı. 

Süvariler kendi adamları 
ve kendi muhafızları idi. 

Korkusunun yersiz olduğu· 
nu anlıyan padişahın azameti 
yerine g...:lmişti, hiddeti de 
tazelenmişti. Kırımlı şehza· 
deye: 

" Hoş geldin ,, demeden 
mahut davayı anıverdi: 

- Küstah kuşun varmış. 
Şahinimin elinden avımı aldı. 

Henüz dalkavukluğa alış· 

mamış olan Kırımlı Prens 
nazik bir muamele görme· 
mekten doğan bir iç kırğto· 
lığı ile şu cevabı verdi : 

Hava şartlarını en hassas ve kat'i 

şekilde tesbit eden LÜFFT = 
Hava markalı BAROMEl RE 

DERECE, İG1~0~1El'l~E 
ile en maruf fabrika mamulatı 

Gözlük 
S. F 

e camları 
• 

R D 

EG.ŞEN 

~ 
Şifa Eczane inde 

TOPTAN PERAKENDE 
ır~~~~~~···~~~~~~-» 

~ Isına ·
0
! a .~ı Po~maz ! 

~ OLÇUEVI ! 
~ Baskül, kantar, masa terazisi yeni ve her nevi ölçü tt 
~ tamiratı kabul edilir. i 
r.J. Kolancılar (Eski kasaplar) No. 27 ! 
U IZMIR: Telefon - 2746 11 
~~~~~J;;.t::~Jli:;;t;;& ··~~a;;;:t;;;lkt;C c::t:S~:m:ı 

iz mir 
Sağlık 

EVİ' 
Hususi 

Hastahane 

Gazi Bulvurı 
i'alarına yayılmışlardı. Da· 

•uHarla, zurnalarla, dümbe· 
lelderle ve onlar gibi ses 
Çıkaran daha birçok aletler· 
le gürültü yapıyorlardı, tav
l•nları, geyikleri, ayıları sı· 
i11ıdıkları yerlerden ürkütüp 
çıkarıyorlardı, kuşları kor
kutup uçuruyorlardı. Altın 
tısmah h&zılar, zagarlar, bu 
belinlemiı hayvan sürüleri 
İçinde kuvvet ve meharet 
Yarışına çıkmışlardı, rastgel
dikleri hayvanın boğazına 
•arılıyorlardı, sırtına çullanı · 
l'orlardı 

Hünkar heyecen içinde 
manzaraya bakıyordu, şahi

nin kurduğu tabiyeyi beğen
mişti ve büyük bir emniyet
le neticeyi bekliyordu. Bu 
sırada, eteğinde bulunduğu 
tepeden başka bir tahin be
lirdi, yükselmiye ve çevirme 
hareketi yapmıya lüzum gör
meden tam cephe hücumile 
ormanlı kuşun üzerine sal· 
dırdı, tepenin ardına süzüldü! 
Öbür şahini zafer eşiğinde 
husrana uğratan bu küstah 
kuş, şu hareketile padişahıda 

bir felakete uğramak ihtima· 
li vardı. Aşağıda etrafını 
çevreli} ea saray ac'artl .rının 
hepsi yaya olduğu için tek 
bir kimse beraberinde gele· 
memişti. 

- Hoş gör padişahım, 
kısmı ne hünkar tanır, 
tanrı. Bildiğini işler ! 

kuş Operator Mitat 
ne Baran taraf.odan 

Sultanahmet, bir tepenin 
tleğinde, oı mandan yükselen 
kuşlarla meşgul oluyordu. 
8izzat terbiye ettiği şahinle· 

Birinci Sultan Ahmet, an 
sızın yüzleşiverdiği bir fela-. 
ket karşısında yapayalınız 

kaldığını görmekle derin 
bir korkuya düşmüştü. Geri 
dönemiyordu. Zıra iniş aşağı 
at süremezdi, yavaş inmek 
mecburiyetinde idi, o miskin 
iniş arasında ise, aşağıdan 

yukarı rüzgar gibi uçarak 

Ertesi gün Mehmet Giray 
ölünciye kadar hapsolunmak 
emrile Y edikule zindanına 

gönderiliyordu!.. işte padi
şahların eo çoğu, kuşlara 
kızacak kadar kuş beyinli 
ve bu kızğınlıklarmın hıncını 
masumlardan çıkaracak ka
kar da kara yürekli idi 1.. 

M. T. 

~ 6 ••••~ EmmE>t Dr. F A.HRİ l~}IK atta~ 
Markalı = ~ -l:ımir Memleket Hastanesi Rontken Mütehassııı B 
Sabunları ~. !. RONTKEN vE ~. 

---- D ; Elekt• i tedavileri yap 1 r s Çamaşır \ 7 e Banyonuzda Emniyetle a 

1 h·1 . sı·R TECRU .. BE • E ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 s 
l{ul ana ı irsinız « Ett~~~E~t'!l • Eti:E~EESEOO • f!Uiri~tiS~ 
KAFtDİR ! » Her Yerden Arayınız 

Ümit Fabrikalı Ticarethanesi Kestanepazarı 

Telef on Telgraf M 
, 3041 ümidun D r•l Elbis ve anto 
-•••• • ·rwu um ••• t!~ Meraklılarına MOJde 

Dikkat g~zabitan, Baylar ve Bayanlar 

Bayanlara ~1üjde: 
Bu senenin envai modelleri 

yazlık panama ipek hasır ve 
sair şapkaları 150 kuruşa 

meşhur Universal şapka fab
rikatörü Bay Abbas Azer 

hayatı ucuzlatmak inkilibında 
bir hizmet etmek için bugün
den itibaren satışa başlamıştır 

bu fıuah kaçırmayınız alma· 

sanız dahi bir defa görünüz. 

Balcılar 191 T. 3811 

[+]En müşkülpesent üşterileri memnun 

[~~eden bu firmayı unutmayınız 
~!] Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahim . 
[+] Karakaş) bukere yeni mağ zada zen gin çeşidler. Terzı
+] hanemizde bay ve bay nlar İÇ;in son moda zarif ve şık 

[+] manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve 
f+] sivil elbise ve kaputları imal edilir. 
[•] Muamelem peşin ve taksitledir. ~ 
[+]Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kifidir. "+J 
E ~ 
~·~DİKKAT : Yeni 1'fağaza Odunpazarı No. 12~!~ 
r!1 TELEFON: 3276 s 
-sees~~ssaaesssıaea~~~~(!~ 

yeniden inşa ve 
tesis edilen bu 
hastahane lzmir i___~~~~~~:!_~~.:;:.2~[1!1 
ve civarının büyük bir ihtiyacını karşılamıştır. En ~modern l 
konforu haiz en mükemmel fen techizatıoı haizdir. Hasta· 
larm temizlik, istirahat ve ibtimamlarına son rderece dikkat 
ve itina edilmektedir. Kabul şeraiti fevkalade ehvendir. Ge
ce gür.düz daimi doktoru bulunan müessese müracaat ede· 
cekJeri heran kabul eder ve hastalarını diledikleri doktorlar 
tarındanaf tedavi ettirilmektedir. 
~E&~le:::~~e.:::~E!::alEE::&:ı~D&::'E..aı:EliBllc:IBall•• 

Sınıf Mutahassıa 1 
emir Ali 

KAMÇIO\:iLU 

Birinci 

Dr. 
Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 

1 elektrik tedavisi J 
lzmir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 

'li liiE:iE ;+ .. 

H şara 1 ücadele Zamanı 
Geçen sene bütün İzmir· 

lilerin takdirlerini kazanan 
" Whiz ,, markalı meşhur 
Amerikan filidi ile bu sene 
yeni ve çok kuvvetli bir 
formülle çıkan "Fayda,, ve 
emsali ilaçları taze ve mü· 
essir naftalin ve pire toz
larını, lngiliz markalı kim
yevi gübreleri, bağlar için 
kara boy ve zaçyağı. 
Ağaçlarda, fidanlarda ve 
çikeklerle güllerdeki balhk 
vesair haşaratı öldüren ve 
Burnava Zıraat Enstitüsünün 
raporunu taşıyan " Kata
killa ,, tozlarını ucuz ve 
kesin fiatlerle mağazamızdan tedarik edebilirsiniz. 

9 rakammı istismar etmek istiyenlerin mağazamızla hiç 
alakası yoktur. 

Başka yerde de şübemiz yoktur. Lütfen yukarıdaki fır· 
mamıza dikkat buyurunuz. Telefon : 3882 



Salalle 4 

Çocuk Esirgeme kurumu 
lzmir şubesi, her sene oldu
ğu gibi bu sene de 23 ni· 
sanda çok çocuklu aileler 
arasında bir müsabaka ter· 
tibine karar vermiştir. Mü
sabakada kazınacak olan en 
fazla çocuklu beş aileye yir· 

1 
1 mişer lira mükafat verUe-
i cekUr.: 
ı Kurum merkezinde çok 
] çocuklu ailelerin kayıdlanna 
~ başlanmışhr. 

Fuarda 
Faalliyet 

! 938 lzmir enternasyonal 
~ J luaranın hazırlanan afiş nü· 

, 

. 
~ 

muneleri gelmiştir. 
Afi ~ferden birinde, üzum 

ve incir dallarını taşıyan bir 
Anadolu kızı resmi vardır. 

Kültürparka gösterilen 
rağbet sonsuzdqr. Pazar gü· 
nü binlerce kişi Kültürparkta 
gezmiştit. Geceleri Kültür· 
parkta ışıklar muntazam su
rette yanacaktır. 

Kültürparkta bisikletlere 
ait tur yolunun asfaltlandı· 

rılması muvafık görülmüştür. 

i : 

Raporunu 
Sunacak 

l Cenevreli icra mutehaasısı 
t Leeman, Ege bölgesinde yap· 

bğı tetkikleri sona erdirmiş 
1 ve hazırladığı raporuna şahsi 

' mütalealarını ilave ederek 
Adliye Bakaohğına sunacağı 

~ 1 haber alanmıştır. Mutahassıs, 
t lzmir de gördüğü işlerden 
• , ve kendine karşı gösterilen 

kolaylık ve nezaketten çok 
f mütehassis kalmıştır. 

~ Yeni 
~ ' Otobüsler 

Belediyenin Almanyaya ıs· 
1 

t 
1 

marladığı yeni otobüsler 15 
~ t Temmuzda lzmire getirile-
.. cektir. 
"I l 

Yaralama 
Alsancakta Halk spor sa· 

! ha!nnda Halil oğJu Hasan, 
oyun meselesinden Mehmed 
oğlu 12 yaşında Hasanı bı· 
çakla arkasmdan yarala· 
mıştır. 

---~'!Uiı __ _ 

Şehir Meclisi 
- Baştarafı 1 incide -

halkı da bu müjdeden me
serret iç:nd~dir. Demiş, "biz
ler lzmir halkının mümessili 
sıfatile gözbebeğimiz Atatür
ke telgrafla arzetmeliyiz,, 
demesi ve reisin tasvibi üze• 
rine bütün heyet (muvafık, 
muvafık) diyerek bağırmış· 
lar ve alkışlamışlardır. - ....... 
Dün Akşamki 

Boks 
Dün akşamki boks maçı 

mürettipleri tarafından vak
tile müsaade ahnmamış ol· 
masından dolayı tehir edil 
diğini sayıa müşterilerime 

bildirmeği bir borç saydım. 
Asri sinema sahibi 

Suphi İzbudak 

( HaDun Şul ) 

Cinde kanlı muharebeler 
' Pekin 4 (Radyo) - Şantung vilayetinin cenubunda çok şiddetli muharebeler devam et-

mektedir. Çin kuvvetlerinin Ni - Vin şehrini daima ellerinde tutmaktadır ve mühim takviye 
kuvvetleri almışlardır. Japonlar ise şehrin muhasarasına devam ediyorlar. Japonlar daha 
cenupta Ta - Yer - Nangı bir çok gün süren bir muharebeden sonra işgal ettiklerini bildi
riyorlar. 

Hatav Konsolosu Geri Alındı 
Istanbul 4 (Hususi) - Görülen lüzum üzerine Hatay konsolosumuz bay Firuz vazifesin

den alınmış, Ankaraya çağırılmıştır. Yerine kimin tayin edileceği henüz belli değildir. 

Kadıköyünde feci bir cinayet 
Denizli 4 (Hususi) - D~nizlınin Kadıköyüa.de Atıf adında bir gencin evlenme töreninde 

kanla bir vaka oldu. Ö ldürülen şahıs Mehmet Kavurdur. Mehmet beli bıçaklı ve tabancalı 
elinde içki şişesi olduğu halde düğüne gelmişti. Sofu oğlu Ahmetle aralarında çıkan hadi
sede Ahmet bıçakla Mebmedi ağır surette yaraladı. Yaralı derhal Sarayköy yoHyle Denizli 
hastanesine gonderiJmiş ise de yolda ölmüştür. 

Süve}' Ş kan lı a ltalva karışamıyacak 
Budapeşte 5 (Radyo) - lngiliz ltalyan anlaşması esasları tesbit edilmiştir. logiltere hü· 

kfımeh Süveyş Kanahnda ltalyao hükumetine hıç bir hak vermemektedir. Buna mukabil 
Şarktaki islim hünümetleri üzerindeki Italyan hukukunu tanıyacaktır. 

Mülavim Londraya Gidiyor 
htanbul 4 (Hususi) - Yugo?Slavyada bulunan Türkiye ikincisi Mülayim pehlivanın serbest 

güreşler yapmak üzere Londraya gidecektir. 

Hava.t Ucuzlueu - Radvolar da Ucuzluvor 
lstanbul, 4 (Hususi) - Hükumet, gümrük tenıilatı yo~u ile ucuzluk siyasetine devam 

etmektedir. Gümrük resminin indirilmesi düşünülen maddeler arasında soğuk dolapları, 
radyolar vardır. Yakında bu hususta münasip garülen karar verilecektir.. Diğer taraftan 
müvazene vergisinde yapılması mutasevver yüzde yirmi beş tenzilat hakkındaki proje cJ.e 
yakında meclise verilecektir. 

• 
lngiliz Amele Partisi Yeni Seçim istivor 
Londra 4 (Radyo) - Avam Kamarası, hükümetin harici siyasetini takbih için amele 

partisi tarafından verilen takriri bugün müzakere edecektir. Bu takbih takririnde yeni jq

tibabat yapılması talep edilmekte ve lngiliz hükümetinin harici siyasetindeki istikamet te· 
beddülü şiddetle karşılanmaktadır. 

Liberal partisi de bir takrir vererek Milletler Cemiyeti asamblesinin fevkalade olarak 
içtima etmesini ve her hangi bir taarruz karştstnda Milletler Cemiyeti azası olan devletle
rin girişecekleri hareketin ana hatlarını tayin edecek kararlar vermesini talep etmiştir. 

Bulgar muharrir 
Türk - Yunan anlaşması hak

kında ne divor? 
Bu iki komşumuz arasında 

senelerdenberi gıptayı mu· 
cip bir anlaşma vardır ve 
bu, günden güne kuvvetlen
mekte ve inkişaf etmekte· 
dir. Bu iyi komşuluk miloa
sebetlerinin temeli, Yunan· 
lıların 1922 Sakarya bozgu· 
nundan sonra atıldı ve 30 
Teşrinievvel 1930 da iki 
komşu memleket arasında 
bir ademi tecavüz ve dosluk 
nıisaki imzalandı. Aradan 
sekiz sene geçmiş olmasma 
ye Yunanistanda ağır iç an· 
laşmazhklarının doğurduğu 
hadise hasebiyle devlet şek
linin cümhuriyettı: n krallığa 

tebdiline; Türkiyenin de Bo
ğazlar1n tahkim ve teslihini 
mümkün kılan Montrö kon· 
fe raosının toplanmasını ve 
lskenderun meselesini ortaya 
atması hususundaki teşeb

büslerine rağmen aradaki 
dostluğa zerre kadar halel 
gelmiş değildır. 

Bil'aki; yukanda söyledi
ğimiz misaktan üç sene son 
ra yani 14 Eylfıl 1933 te 

Ankara ile Atina arasında 
ikinci bir samimi misak ak· 
tedildi ve bu, iki memleke· 
tin bütün politik meseleler 
hakkında ayni görüşleri haiz 
bulunduğunu isbat ederek 
bu iki komşumuzu birbirine 
daha ııkı bir surette bağ
ladı. 

Bu senenin Şubat sonla· 
rında ise bu iki küçük Ak
deniz devleti arasında yeni 
bir misakıo parafe edildiği 
haberini almış bulunuyoruz. 
Bu misak, Nisan zarfında 
Atinada imzalanacaktır. İki 
~om şu memleket, yüksek 
hayati menfaatlerinin ve yurt
larının müşterek müdafaası 
hususlarında bu yeni misak
la bir adım daha ileri git· 
miş oluyor. Bu, bize bundan 
bir müddet evvel General 
Metaksas'JD : "Türkiye ile 
Yunanista'1 arasındaki hu· 
dul lıu ı a kalkacağına inanı· 
}O" v~ fakat bunun ne za· 
man tahald u'c: edeceğini 
kestiremiyorum,, sözlerini 
hatırlatmaktadır. 

18üvük Millet Meclisi Toplantısı 
Ankara, 4 (A.A) - Büyük kabul etmiştir. 

Millet Meclisi bugün Hilmi Türkiye-Romanya ticaret 
Uranın başkanlığında topla- ve tediye anlaşmasının tas• 
narak yüksek mühendis diklerine ait kanun layihaları 
mektebi ile hava yolları dev· Ue icar ve isticar kontratla· 
let işletme idaresinin 1934 riyle feıağ ve intikal ilmü· 
yılı hesab kat'ilerine aid ka- haberlerinin ve nüfus hüvi· 
nun layihalarile zaruri sebep- yet cüzdanlarının bedel mu· 
lerden dolayı fakip ve tah- kabilinde satılmalarına dair 
siline imkan olmadığı cibatle olan kanun layihalarının da 

Kısa Şehir 
Haberleri 

: Kaçakçılık Hatavlılar ateş . 
3.952.502 lira ile on lngiliz birinci müzakerelerini yap· 
lirası ve 25 altın Jiranm ka- mıştır. 

yıtlarının silinmesi hakkın· B. Millet Meclisi çarşamba 

Sinop saylavı bay Hakkı 
Veral dün Ankaradan şehri
mize gelmiştir. Hakkı Ve.
raldan boşalan üziim kuru
mu direktörlüğüne kimin 
getirileceği malum değildir. 

§ Hariciye vekili Tevfik 
Rüştü Aras yarın Kahireye 
müteveccihen Istanbuldan 
hareket edecektir. 

§ İkinci kordonun da bi
rinci kordon gibi parke ta
şile döşeneceğini sevinçle 
öğrendik. 

§ iş dairesi dördüncü böl
ge amiri bay Farisio aylığı -

na elli lira ila vesile 350 ye 
çıkarıldığı memnuniyetle öğ
renilmi ştir. Baş memur bay-
Kizım da ispekterliğe terfi 
etmiştir 

§ Şairlerimizden bay Ne
cip Fazı l Kısakürek Cuma 
günü Halkevinde vereceği 
konferansta tanzimat devrin-
den bugüne kadar edebiya· 
tımızın geçirdiği muhtelif 
safhaları ve büyük şair Ha· 
midin hayatını anlatacaktır. 
Bilhassa büyük okullarımızın 
son sınıf öğrencilerine tav
siye ederiz. 

§ Ağustostan itibaren ara
ba tekerlekleri 7,5 santim 
olacaktır. 

§ Her sene yapılmakla 

olan çok çocukıu:aileler mü· 
sabakasına bu sene de 23 
Nisanda Çocuk Esirgeme 
Kurumunda törenle yapıla· 
caktır. Çok çocuklu beş ai· 
leye yirmişer lira mükafat 
verilecektir. 

Başdurakta Şamh soka· 
ğıoda tütüncü B. Ragıb1n 

kaçak sigara kağıdı sattığı 
haber alınmıştır. 

japonyada 
Tren Yolcularının Ri
ayete l\1ecbur Olduk

ları Üç Şart 
Japonyada (tren yolcuları 

şu şarta riayetle mükellef· 
tirler : 

1 - Bir yerine iki kişilik 
yer işgal etmemek, 2 kontrol 
memuru geldiği zaman yalan· 
dan uykuya dalmamak, 3 
pis eşya taşımamak. 

Fotoğraf ma
kinesi nasıl 
keşfedildi? 
Fotoğrafiyi bundan yüz 

elli sene evvel keşfeden Da
ger, zamanın modası olan 
flik füli dansını en iyi oynı

yan adamdı. Ayni zamanda 
bir cambazdan daha maha
retle ip üstünde oynamasmı 
bilirdi. Dager dans kadar 
resim yapmayı severdi ve ti
yatro dekorları boyardı. işte 
böyle bir dekor boyama sı

rasında, ziya ve gölge oyun
larile meşgul olurken resim
leri tesbit etmeyi düşündü 
ve sonra, bu keşfini, kaydi 
hayat şarlile ayda 6000frank 
maaşa mukabil Fransız hü
kumetine sattı. 

Püskürüvor 
- Baştarafı 1 incide -
Herhangi bir muabedenin 

tatbikini müdafaada önayak 
olan Fransa, naSll olur da 
keudi gönül rizasile imzasını 
seve seve koyduğu bir mu
ahedevi tanımamak garabe
tin de bulunur. Bunun imkanı 
yoktur. Binaenaleyh Fransız
lar Cenevre anlaşmasını tat· 
bik etmezler, iddiası saçma· 
Jarın saçması bir iddiadır. 

Diğer bir kısım: 
Fransızlar çok kuvvetli bir 

hükumettir, diyorlar. Evet, 
bütün düoya bunu böyle bi
liyor. Yalnız Fre.nsanm kuv
vetli harp haline mevzu 
bahistir. Yoksa karp karşı· 
sında değil... Şüphesiz ki 
Fransanın kuvvetini Türkiye
nin kuvaetlerile mukayese 
etmek üzere bu iddiayı ileri 
sürüyorlar. 

iki dost memleketin kuv· 
yeti bir birinin kuvveti de
meldir. Turkiyenin kuvvetli 
olınasından Fransa, Fransanın 
kuvvetli oJma.smdan Türkiye 

memnun olur gayri kabili tasa v 
vur, bir harp vukuund i ise: 
Fransa sancağa üç milyon 
asker dökmedikçe Türkiye· 
nin karşısında kuvvetli sa· 
yıJamaz. 

Fransa:ıın Sancaktan çık· 
masıoa gelince: Mandanın 

hitammda Fransızlar Sancağı 
terkedeceklerdir. Bunu yal· 
nız biz değil Fransızlar da 
böyle spyliyorlar. Çünkü or
tada bir anlaşma vardır. Bu· 
nun ahsi iddia edilemez. 

daki kanunu müzakere ve günü toplanacaktır. 
oooooooooooooooooaoooooooooooooooooooooooooooooo 

Do2ruvu Söy
letmek İçin 

Bir Usul 

Serçenin 
Bovnunda 

Ziiraf edan Daha Çok 
Kemik Var 

Eski devirleı in insanları, Serçe, zürafeye nazaran 
bir adama doğruyu söyletmek bir pire gibidir. Fakat bir 
için kurbağanın dilinden isti· serçe kuşuoun boynuadaki 
fade ederlermiş. Bunun için kemik fikralar, zürafeninkin· 
diri bir kurbağayı ahr, dilini den çoktur. Serçenin boynun-
kupar1r, sonra, hakikati söy- da dokuz, zürafenin boynun• 
lemesi Jizım gelen adamın da yedi fıkra vardır. Bu se· 
uykuya yatması beklenirmiş. beble, zürafenin boynu sağa 
Adam uykuya yatınca kopa· sola çevrilmez. 
nlan kurbağa dili · tam kal- ı~c~ is~il;;~ ~ 
binin üzerine konulur ve böy alınırmış. 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Son Telgrafların Hulasası: ---···· ltalyan bandıralı (Kartard) vapuru, Kızıldenizde ve Port 
Sudan açıklarında batmışhr. 

§ ltalya Hariciye Nazırı Kont Ciano, ArnavudJuk krala 
Ahmed logonun daveti üzerine Tirana gidecek ve Kralın 
akit merasiminde şahit sıfalile bulunacaktır. 

§ Çekoslovakya cumhuriyetinin 20 inci yıl dönümü müaa· 
sebetile bu sene siyasi bir affı umumi ilan edecektir. 

§ Alman katolik peskiposları plebisit için hala aleyhteki 
vaziyetlerinden dönmediler. 

§ Şuşniogin gizli dosyası Avusturyanın ilhakından önce 
Çekoslovakyaya kaçırılmıştır. Bu dosya iç_inde fevkalade 
mühim vesikalar bulunduğu söyleniyor. 

§ Balkan okulları talebeleri arasında Atinada yapılacak 
atletimz şenkliklerine Türkiyeden . 30 atlet talebe iştirik 
decektir. Bu talebeler memleketin muhtelif orta okulları 
arasında seçilecektir. 

§ Amerika Dahiliye Nazırı Faşizme karşı Amerikalıları 
mücadeleye davet etmiştir. 

§ Dün Italyanm Cenova tezgah1arıuda Kliyo, ve Zara 
teıgahlarında da Bene Dotobrin adında iki torpido denize 
indirilmiştir. 

z~~;i~s~~~zAK 'f ayyare biletle inizi mutlaka ( SAAD T ) kişesinde alınız Çorakkapu polis merkezi karşısında No 354 
Hasan Tahsin under Telefon No 3497 


