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Abone bedeli: Seneliği (1) lira Gcçmlyen yazı gerl ~ rihıex ... 
lngiltere ile ltalya anlaşması bir cıkmazda , 

••ac 

Lo:s;r:-~:maanlaşahUecekmi Büyük şefimizin' Bir YugOslav ga 
Dilo receki radyo haberler7.' lng,_ilt-er_e_il_e -1-ta-ly-an_ın_b_Us- K YME'fUJ NUTUKLAR( t • d • . k • 

bUtüa bir çıkmaza girdiğini açıkça bildirmiyorlarsa da daha A z e es l l" o r l • 
dllne kadar bilhaasa Akdeoiıde iİZli ve aıikar bir rekabet at H rk dost devlet mümessil- 'J • 
lbeydaoıaa atılan bu iki devletin kolay, kolay elele veremi- lerine çav ziyafetı• verdı· 
Yeceklerini de anlatmaktadırlar. 

ltalya He ıtnlaşmak için lagiliz umumi ~efkarının pek çok 
tuttuğu eski lngiliz hariciye nazırı Edeni bile feda etmek

ten çekinmiyen Çemberlayn'in istifasından ve tekrar genç 

nazarın (F orin ofis) e geçmesi ihtimalinden bahseden telğraf 

Ye radyo haberleri de gösteriyor ki, bug-ünkü lngiliz Başba· 
kanının vazifesi gittikçe güçleşecektir. 

Ankara 27 (A.A) - Rei- ı 
sicumhur Atatürk Yunan r 
Başvekili Ekselans Meteksa 
sr, Yugoslav Başvekili Ek· 
selans Stoyadinoviç ve Ro 
manya Hariciye Müste~arı 

orta elçi ekselans Komnen 
ile diğer ba'. kan murahhas
ları erkaPıoı bugün Çanka · 
yadaki l<öşklerinde ça ya da· 
vet buyurmuşlardır. Bu çay· 
da Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Abdülhalik Re d ı, 

B. Çemberlayn'ın işini zorlaştıracak bazı logi liz rical ve 

lllatbuatının hücumlarından ziyade, Romanın anlaşmak için 

Ortaya attığı ve tafsilatını dördüncü sahifemizde okuyaca· 
iınız ağır şartlardır. 

SIRRI SANLI 

TIY A 1 RO KÖŞESi. 

Kenan Güler ve sanat arkadaşları Asri sinemada dün 
-lcşam (Şah lsmail) piyesini büyük bir muvaffakiyetle 
temsil etmişlerdir. ]AKLAR VARYETESİ 
k Bilhass~ .tiy~tronun di~ektörü yüksek sanatkar bay Kenan Gülerle bay Atıfın sanattaki 
k Udretlerıaı dun akşamkı oyunda herkese göstermişler ve dakikalarca halk tarafından al-
ışlanmışlardar. Bu akıam (Şen mülazim) namındaki 3 perdelik dram komediyi temsil ede

t~kl~rdir Ayrıca Viyana, Prağ, ltalya ve Yugoslavyada oyun veren Jak varyetesi ve ke· 
~ıksı~ .kızın .da ıişe üzerinde çok ent~resan numaraları vardır. Asri sinema direktörü bay 
ophıyı teb11k eder, sanatkarlara yenı muvaffakiyetler temenni ederiz. 

'-.Halkımıza da bu akşamki fırsatı kaçırmamalarını bilhassa tavsiye ederiz. 

iSTER GÜL iSTER AGLA 
Bunlara da erkek mi denir ? 

k - Seninki yüzünden ateşler saçarak hiddetli, hiddetli 
lrşıdan geliyor, arkama gizlen, sesini çıkarma. · 
- Eyvahlar olsun, bana bir saata kadar şapkacıdaki 

tapkamı getirmezsen, gelir seni herkesin içinde rezil 
ederim demişti. 

- Şimdi ne yapacaksın azizim bir çare düşün, beş 
0n dakika sonra buradadır. 

- Bulamiyorum, düşünemiyorum, beni kurtar imdat ' '- , , 
hı;adaşı kahkahayı basarak şu cevabı verdi: 
.- Yahu sen ne biçim erkeksin? Kendisine çıkışa

tı:ııyormusun, eve dön, şimdi geliyorum de, sav ba
tından. 

- ~onra arkasından ben de eve gideyim öyle mi? 
- Öyleya git de evde kozunu payİaş. 
- Azizim benimle alaymı ediyorsun, yoksa ciddimi söyliyorsun ? 
- Tabii ciddi söyliyoıum, ne var sanki ? 
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- Onu bir defa olsun sen tecrübe et bakalım, o vakitte kafanın, gözünün baymnı gör. 
Arkadaşı gene kahkahayı basarak: 
- Senin gibi miskin adamların aklına şaşayım, sende erkeğim diye geziyorsun öyle"mi? .. 

ı 

Başvekil bııy Celal Bayar, 
bütün vekiJler, balkan an· 
tanlı devletleri, orta elçileri, 
ismet lnönü, balkan ve Türk 
gazetecileri hazır bulunmuş· 

lardır. Balkan gazetecileri 
nin vukubulan temr.n?-ileri 
üzerine Atatürk kendilerine 
aşağıdaki beyanata lütfetmiş· 
lerdir: 

"Balak ittifak; bizim öte· 
denheri samimiyetle üzerinde 
durduğumuz bir idealdir. Bu 
idealin her gün geniş bir 
saha üzer inde dada ziyade 
genişlemesini ve ilerleme~ ini 

görmekle bahtiyarım. Bu 
hu-.usta müttefık Ba.lkan dev· 
letlerini sevk ve idare eden 
zevatın büyük bimmetleti ve 
muvaffakıyetlcri \ e ittifaka 
bağlılıkları şayanı takdirdir. 
Bugün bu şeklile dahi h pi-

- Sonu 4 üncüde ----··---
Baldvin Başve
kil mi oluvor? 

Londra 28 (Radyo) - Io
giliz Başvekili Çemberlaynın 
istifa edeceği hakkında çı
kan şayialar kuvvetlenmek
tedir. 

Çemberlayn kabineden çe· 
kildikten sonra yerine Bald
vin gelecek ve Eden tekrar 
Hariciye Nazırı olacaktır. 

---·~ 
Fransız Mecli
sinsin Kararı 

Paris (Radyo) - Cumar
tesi günü hükümetio harici 
siyasetini tasvib eden umumi 
itimad bütün dünyaca bil-

hassa lngilterede büyük bir 
memnuniyet uyandırmııtır. 

ltalyada da bu vaziyet çok 
memnuui et be an edilmek-

A atürk'ün Realist Siyaseti 
Bizim Ve Hepimizindir 

Yugoslav hükumet gaze
tesinin yazdığı bir makalede 
Balkan anlaşması hükumet-

ferinin siyaseti müşterek ol
duğunu ve bu bloklara karşı 
müşterek bir siyuet güttük-

lerini, bj~aenaleyb, mevcvd 
blokladn oe biri, ne de öte-

kisi ile boğlanmağı arzu et· 
meksııin menfaatlerine uygun 
olan kendi yollarında :yürü
düklerini yazmaktadır. 

Büyük devletlerin :ıararını 
bizim ödeaıimizi icabettire· 
cek şekilde mazide olanların 
tekerrürünü gene bundan 

öte istemiyoruz. Fakat bize 
ihtiyact olanları ikna etmek 
miişküldür. Biz Türkiyenin 

büyük kurtarıcısının idaresi 
alt.nda Türkiyeoin güttüğü 

Realist siyaset istiyoruz. Bu 
siyaset bizim ve hepimizin
dir. Demektedir. 

-~~~~~~~-0000--~--~~~--~-

Metaksas Radyo le Türk Mil 
Jetini Ve Gençliğini Selamlad 

Ankara 27 (A .A) -- Elen 
başvekıli ekselans Metaksas 
ile Yugoslavya başvekili Sto
yadinoviç ve Rumen dışba· 
kcnı Komneu ile iç işleri 
bakanı Şükrü Kaya ıefaka· 
tinde Ankara şehir stadır.a 

gelerek Galatasaray ile Har
biye takımları arasında ya· 
pılmakta olan rpaçı bir müd· 
det takib etmişlerdir. Mub · 
terem misafirlerimizin stad· 
yumun şeref t. ibününe giriş

leri stadda bulunan balkın 
ayakta ve dakikalarca süren 
alkışlarla karşılanmıştır. An
kara halkı ve gençliği ile 

bu su ı etle karşı karşıya gelmek 
fırsatlarından İı>tifadc eden 
Elen Başvekili ekselans Me
taksas gerek kendi ve gerek 
pek muhterem meslekdaşları 
Yugoslavya BaşvekiJi Stoya· 
dinoviç ve Romen dıı ba· 
kanlığı müsteşarı ekselans 
Kumncn namına Mirkofun 
önünde kısa bir hitabede 
buıunmuş ve gençlik arasın
da bulunmaktan duydukları 

bahtiyarlığı ifade ederek 
konsey azası ve aııtant mil
letleı i adına Türk milletini 
ve Türk gençliğini selamla-

~8. MEfAKSAS 
mıştır. 

Atina elçimiz tarafından 
Türkçeye çevrilen bu hitabe 

stadyumu dolduran on bin
lerce halk tarafından çok 
hararetli bir surette alkıı· 
lanmıştır. 

Maçın sonuna doğru dost 
ve müttefik devletler mümeı· 

sillerinin staddan ayrıhşları 
gelişlerinde olduğu gibi bal
kın samimi ve içten duygu
larının bir defa daha teza· 
bürüne vesile vermiştir. 

~~~~~~~:..ill~~ö:iZiC 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR . ····---~~------~ 
insani Ve Medeni Yüce Bir 

Hizmet Ve Himmet ••• 
Aldığımız onbeş imzalı bir mektuptur : 
" Mahallemizde pek çok fakir vardır. Bu fakirlerin bir 

çoğu gıda noksanlığından ve soğukların şiddetinden çok 
çok hastalanmaktadırlar; Bunu dikkate alan mahallemiıin 
ikinci Karantina Parti Ocağı heyetimizin teşebbüs ve himmet• 
!erile kıymetli Doktorlarımızdan, dahiliye mütehassısı Bay 
Şevki Uğur'a başvurarak yardımını istemişler ve bu mer· 
hametli Doktorumuz bu teklıfi memnuniyetle kabul ederek 
her Pazar günü saat 11 den 12 ye kadar müracaat eden 
fakir halkımızı meccanen muayeneye başlamış ve pek çok 
yardımı dokunmakta bulunmuştur. Bilhassa fakir halkımıza 
karşı gösterilen bu yüksek yardımdan ve ulvicenablıktan 
dolayı PMti Ocağımızın çalışkan heyetile, değerli ve vicdanı 
yüce Doktorumuz Bey Şevki . Uğur'a içten gelen minnettar• 
lığımızı sunmayı en derin vazifelerimizden saydığımızdan 
bunun "Halkın Sesi • Hakkın Sesi" köşesinde neşredilme
sini öz yürekten yalvarırız. ,, 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



• Sallife 2 ( H.UW. Seal ) 

••aaaz ·mgml!Ja:maa11&1aaatm1ERE•I ·ıı s·· ' t T 1 • ı 
DOnganı E Ogük Harb Dahisi 1 Doktorun ıaslbatlerı , ~~;e T:~~= 

• 

'T'.ı·murl k - I · Kirpiklerin hastalığı 
I ~ en m Ve dökülmesi 

E Birçok okuyucularımır:dan 
Telrilt.a Yazan: H. Türlıekulct 1 bu hastalık hakkında tafailit 

l e&BSS. - 134 - eEESE9 talebini ha•i mektuplar al· 

Y ld B •d hl dık, ye ahyeruz. Kirpiklerin 
1 ırım eyazJ vere mı an• dökülmesi ve kirpildHin dip· 

mış anıt gibi dimdik lerinde kepeklerin hisıl olu· 
ıu ve a6zlerde arpacık deni· 

avakta duruvordu len küçük çıbanı• ıık ıık 
a Beyazid önüne bakıyordu. di, oynamaj'a baıladılar, prenı çıkması, hepıi birbiriiıe mer· 
'• Bu tertibin Timurlenk tara· 1 Beyar:idin yanına yaklaıarak but ayni arır:anın neticesidir: 
t fından yaptırıldıiını aandıiı elile kızlara itzret Yerdi: Yani kirpikleri11 dipleri ba1-
l için içinden kızıyordu. Ha- - Haydi padiıah har:ret· tadır demektir. 
" aendeler ıarkılarını bitirdik- lerinia öoUnde diz çökü, ona Göz kenarlarını tezyin 

ten ıonra sustular. Herkes gerdan kırın, kalkın , kalıı· eden kirpikler kaşlarla be· 
ı timdi Timurun yüzüne bakı· yın, emir hazretleri böyle raber gödln şiddetli ziyaya 
t yor, yeni bir emir verip ver· göbek atanlardan, karıııında karıı muhafazaaı için tabiat 

•İyeceğini bekliyordu. Timur kalııyanlardaa aız alırlar, tarafından yapılmıştır, YO 

' 1 

elile Beyazide işaret etti: hoşlanırlar. cidden lüzumlu uzuyJardır. 

- Padişah hazretleri, izin Köçekler yerlere yatıyor, Baza kan zifiyetine müp· 
1 Yerirlerae biraz içilsin. göğüslerini ileri ıeri iÖlürÜ· teli olanlarda, zayif aabif 

Kadehler dolaştı, kımız şi· yer, yerlerde kınılarak ıer· bünyeli olanlarda ekseriya 
ıeleri boşaldı. Beyazid Kıb· dan kırıyorlar, yılan gibi kıv- kirpikleria ltasta elduiu Ye 
rıs •arabı içiyordu. Timur· k k '-1 kt v 

Y rılıyorlar, ayağa kalkia,ak ıı sı arpacı" arın çı ııı 
lenkin içki kullanmak edeti v 1 uçar gibi bir köşeden öteki müşahede elunur. e ekse· 

: olmadığından arada ıırada d k ı k • köıeye koşuyorlar ve Beya- riya göz o tor arı an ve 
altın bardakla soğuk ayran f d k ı ıidin önüne gelerek diz çö- vücud zi ını göz e i arpa-

' çekiyordu. Prensier de de· 
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1 
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delerini takibediyorlardı. Ti- küyorlar ters yüzüne kuca· cıklardan te~his ederler. Şu 
murlenk rakı, şarap, kımız ğına yalıyorlar, belden yu- halde gözlerinde ve kirpik· 

d k 1 k '- karı kısımlannı titretiyorlar, Jerin diplerinde hastalık olan atatan sa i ere sı sı" emir 
•eriyordu: bunlara karşı gene Beyazid 

- Paditah hazretlerine lörk gibi yerinden kımılda· 

1 kırmııı su ıunun, kendileri mıyor, onlara göz ucile bile 
onu pek severler, ona alı· bakmıyor, muttasıl düşünü· 

kimseler evvela bünyelerini 
takviye etmek mecburiye· 
tindedirler iyi yemeli, kuv· 

vetli gıdalar almaJı, iyi ve 
muntazam saatlerde uyumalı, 
bilhassa uykusuz kalmamalı, 
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ııktırlar. yordu. l~inden: 
Be1azid verilen bardakları - Ne yapsanız, dünyanın 

boıalbyor, 1e11iı •• kayıdsız dünyanın blltün rakıeden 
duruyordu. kızlarını, dilberleri ni ~nüme 

Bııı dik, göiıii gergindi, yıisanız hiç biri göziimde 
yalnız ıö.zleri dumanlı idi. yok. illi Sup yosması, OJi-
Hi~ meze yemiyor, lranh, •era olmadıktan sonra bun· 
Hindli, Kafkaslı, Rum, Çer· farın biç hükmü yok. 
kes ve Raı kı2larının ver· Diye düşünüyordu. 
dikleri bardakların bir çe· Bu titretici ve hisleri kam· 
kiıte dibini buluyerdu. Her 
hareket onun kalbine zehir çıl•yıcı rakıslar karıııında 

beyler, generaller, sabık ltü· 
akıtıyor, her nazar bir ok 
gibi kalbine saplanıyordu. 

Timurlenk daima nazar· 
larile onun en ince hareket· 
lerini gözden kaçırmıyordu. 

kümdarlar içinden titriyorlu 

tozlu ve dumanlı yerlerde 
bulunmamalı. Geceleri uzun 
saatler elektrik ziyası altında 

bulunmamalıdır .. Eier çalış· 
mak mecburiyeti varsa er· 
ken yatıp erken kalkmak 

Devlet Demiryolları a6r'at 
trenlerine mahsus tarif eyi 

değ'ittirmiştir. Sür'at trenle
rinin kendisine mabıuı bileti 

olduiu malumdur. Yeni ta· 
rifeye 2öre ıi1r' at trenlerin· 

de ıeçmiyen tenzilli bilet 
ılmıı olan yataklı vagon yol· 

cuları sür'at trenlerinde se· 
ya hat etmek iaterlerae öde· 

yecekleri far:la ücret diğer 
vaıenlarda seyahat eden 

yolculardan alınan yüzde 12 
buçuia indirilmiştir. 

Sür' at trenlerinde mute
ber elmıyan biletler trene 

binilmezden evvel istasyonda 

deiiştirilecek ve ıilr'at tren· 

)erine mabıuı ıtilet alınacak· 
hr. Yokıa bu neYidcn yolc11· 
lar biletsiz muaaıe' esi gö· 
receklerdir. Yani yolcuların 
ellerinde süt' at trenlerinde 

muteber olmıyan her han ri 

bir tenziıti tarifeye ıöre alın· 
mış bilet dahi olsa bu bile· 

tin tutarı besab edilmiyerek 
nekadar yol ıritmiş ise tari · 

fenin gösterdiği kadar pa· 
rası alınacak ve yoku bu 

husustaki hükümlere göre 
ayrıca da ceza verecektir. _ ...... 
İngilterede 

t;OO S t ne sonra açılan 

mezarlar 
Inıilterenin meşhur VVeı· 

tminster Abbey mezarlığında 

1304 ve 1305 stnelerinde 
ölen ve İngiltere kıralların

dao birinci Edvardın torun· 
ları olan iki prensin cesed· 

leri 600 ıene sonra yeni baı· 
tan açılmıı ve bunların ha· 

kikaten kendileri olduiu, 
fotoğraf, rontken vesair fen· 

Viyanada 
Güvercinlere Karşı 

Harb Aç ldı 
Viyana abaliıi şehir dahi· 

lindeki illvercinlere karşı 
tiddetli bir mftcadele açan 
belediyeden şikayet etmek
tedir. Viyana ıehrindeki 
iÜvercinlerin son zamanlar· 
da pek çoğalmıılar ve mem· 
leketin büyük binaları ve 
abidelerine ehemmiyetli za · 

rarlar vermeie başlamıılardı. 
Viyana belediyesi bu halin 
önilnü almak için güYercin
lere karşı amansız bir harbe 
girişmiş ve memurları tara
fından turaya buraya ahlan 
zehirli yiyecekler ile hayvan· 
ları rrub b.alinde 61dBrmeğe 
başlamışlardı. 

Viyana hayvanat himaye 
cemiyeti ırtıvercinJeria "kat· 
liimı diye tavsif ettiği bu 
lıalden şik~yet ettiği ıibi 
binlerce imzalı mazbatalar 
ile de müracaat edilerek 
irÜvercin "katliam,. ın n~ önü 
alınması hükumetten isten
mektedir. 

Pul 
Koleksivonu 
Dünyanın en zengin pul 

koleksiyonlarından biri ge
çen sene Londrada satılmış -
hr. Bu koleksiyon Hina ııa· 
manda bir fabrikatöre aiddi. 
Bu adam vaktile meteliksiz 
olarak Amerikaya hicret et· 
miş, orada zengin olmuş ve 
bu koleksiyonu Amerikada 
tertip etmiye başlamıştır. 
Kıymeti on milyon dolar 
olarak tesbit ediJmiıtir. için· 
de yetmiş bin pul vardı. 

~ ŞWBAT 

DÜNYADA 
NELER 

OLUYOR 1 
Sekiz Defa Evlenen 

Güzellik l{raliçesi 
AmeriKanın güzellik kra· 

Jiçelerinden Virginia Pogvvell, 
geçen gün ıekizinci defa 
elarak evlenmiştir. Bu kocası 
mühendistir. Sabıb kraliçe 
geçen sene yedinci kocasm-
dan boşandığı zaman : 

- Artık bir daha evlen· 
miyeceiim. Bir kıtab yazıyo· 
rum. ismi de 7, ve Pırrr'dır. 
Y edideo maksad, yedi koca· 
nın hayatını ~österen fasıl
lar, Pırrr da son fasıldır ki, 
evlenmiyeceğime dair fikir· 
lerimi ihtiva etmektedir. 

Altı kocasının ismini ıl.iyli· 
yen kadın, üçüncü kocasının 
adını bir llrlü söylememiş 

idi. Son zamanlarda bunun 
bir Alman baronu olduiunu 
ve Almanyad ölüp, kendisine 
20 bin ıogiliz lirası nakid 
para ile bir çok mal bırak· 
tığı anlaşılmıştır. 

Japonyada büyük bu
runlu kadınlara çol< 

itibar• edilir 
Biliyormusunuz ki Japon

yada erkeğin kadını dövmesi 
enderdir. Bunun sebebi, an· 
anevi bir itiyaddır. Öyle far· 
zolunur ki eğer dayak atıla-
cak kadının burnu fazla bü
yükse, suratına isabet ede-
cek bir yumruk ile bu burun 
kırılabilir ve yassıla bilir. Ka· 
dın çirkinleşir. Eğer burnu 
küçükse, büsbütün ezilebilir. 
Maamafih japonyada bllyük 
burunlu kadın pek itibarda· 
dar. Çünkü nadirdir. Japonlar 
ufak tefek oldukları için ek· 
seriya burunları da kllçükttır. 

Dünyanın en Büyük burunlu kadıns gös· 
terilen itibar bundan ileri 

temiz milleti gelmektedir. 

Dünyanın en temiz milleti İnsanların ÇalıştıkÇ.il 
ni meydana çıkarmak için Boyları Küçülür 
muhtelif memleketlerin sabun Biliyot musunuz ki kolla· 
sarfiyatına bakmışlar. Gör· rile çalışan insanlar, büyük 
müşler ki, bu hususta Ame· mesai sarfettikten sonra 
rikahlar başta geliyorlar. cüsselerinin kaybederler. 

1 

Gene sazlar •e hanende· 
ler ıürültülü ahenge koyul· 
dular. Gene bardaklar, aaki· 
Jer delaşta. Yıldırım yere 
mıblanmıı bir" anıt gibi ıa· 
kin duruyordu. Timurlenk 
onua bu ağırlığına ve veka
rına ıaımışb. içilen bu ka 
dar şarap nereye gidiyordu. 
Onun ne yüzünde, ne gözün 
de, ne gözünde zerre kadar 
aarhoıluk eseri görülmiyor 
du. 

ve fakat büyük bir vekar 
ve ciddiyet içinde oturan 
Timurlenke gözleri ilişince 

hepsi de ister istemez ken· 
dilerini ıaptediyorlar ve co· 
şan kalblerinden ve neşele • 
rinden dışarıya sızıntı vere· 

ve sabahları erkenden çalış· 
maia koyulmak laıımdır. 
Bundan sonra mevzii tedavi 
gelir. Mevzii ıtedavi için ta· 

bii reçete liıımdır. Onu bu· 
rada yazmak mümkün değil· 
dir. Mamafih arzu edenler 
olursa kirpiklerin kuvvetlen· 
mesi, büyümesi vearpacık· 

)ardan halis olması için mti
racaat etsinler, reteteleri 
derhal gönderilir. 

ni aletlerle ... tesbit olunarak 
yerlerine konulmuıtur. Bu 

hadisenin mühim tarafı, bu 
mezarlığa gömülenlerin pek 

ender olarak mezarlarından 
yeni baştan çıkarılmalarıdır. 

Amerikada vasati olarak Meseli bir taşçı sekiz saat· 
adam baş!na senede 11,Skilo lik bir mesaiden sonra 4,30 

1 
1 

' ' ' t 
' ' ' 

miyorlardı. 

(Arkası var} 
........................... 
! DOKTOR i 

l ı Salih Sonad ! . ı • 
I: Cild, Saç ve zührevi has· ı 
ı tahklar mütehassısı ı 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 

Prens Mehmed sult:ın lini ı Her gün öğleden sonra ı 
çırptı, ortaya köçelri r ge:l· •••••••••••••• •••• .. •••••• 

OOOOOOOOOOOOOOO:?OQüOO' f.>OOOCOO 00 

il Daimi Encümeniııden 

..........................•. . ........................ . 
lzmir Suları Türk Anonim 

Şirketinden 

sabun sarfetmektedir. l"inci milimetre boyunun ufalmıı 
mevki f'elemenklilerindir . olduğunu görür. Bir çiftçi, 

bir günlük çalışmasından ıon· 
Orada vasati sarfiyat 11 ki· ra 3,60 bir bisiklet koşucusu 
lodur. Onlaıdan sonra üçün· çetin bir yarıştan sonra 3 
cü mevkii Danimarkalılarla ili 6 milimetre küçülür. Fa· 

Şirketimiz hissedarlarl heyeti umumiyesinin senelik adi Kanadalılar 10 kilo ile al· kat iki bir istirahatten sonra 
i~timaını 31 mart 938 peşembe günü saat 15 de Alsancakta maktadırlar. bu kıyıb tekrar kazanılır . 
454 No lu merkezi idare binuında yapacaktır. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

İçtimaa iştirak etmek isteyen hisse sahiplerinin nizamna· 
memizin 27 inci maddasi veçhile içtima gününden 10 ıün 
evvel hisse senetlerini şirketin lzmirdeki merkezine veya 
merkezi Bruselle de olan "Bruxselle., bankasına veya şube· 
lerine tevdi etmelidirler. 

Konuşulacak işler 
1 - idare meclisi ve mürakıp raporlarının okunması. 
2 - 31 kanunuevvel 1937 tarihli bilanço, kar ve zarar 

hesabile mevcudat defterinin tedkikve kabulü, kar tevziine 
aid teklif. 

lzmir defterdarlığından: 
icra no. Lira k. 

302 Kızlar ağası hanı alt katında 26 taj no.lu maza 60 00 
303 2inci kordon Tuzbane s . 26 taj no.lu dükkan 39 50 
304 Ahmet ağa m. Tuzbıne s. 22-24 taj no.lu 11 60 00 
305 Karşıyetka Bahariye yemişçi paşa s. 32 taj 

no.Ju dlikkan 36 00 
19 00 
40 00 

Menemen - Muradiye yolunun O X 250 • 1X037 inci kilo
metroları arasındaki toprak tesviyesi ve şöse yapısı ve sı • 
nai imalata 4884 lira 40 kuruş açın tutarile 15 gün müddet
le açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı 
yasaya göre bazırhyacakları teminatlarile birlikte 7 Mart 3 - idare meclisi azalarıla mürakıbın ibrası. 
938 Pır:arteıi günü saaat ı t de tı daimi encümenine baş 4 - idare meclisi azalarının intihabı, azalar hakkı buzu· 

306 
307 
308 
309 

Mersinli Burnova C. 54 taj no.lu ahır 
Kahramanlar Mortakya 197 eski no.lu ev 
linci kordon balıkhane altında 5 no.lu dükkan 
Bayraklı Burnova c. 26·28 taj no. lu ev ve 
dükkan 

125 00 

f( Harry Baur • Rika Ridife • Joqueline Laurent Ye Geor· 
tC ges Rigaud tanfJarından yaratılan şaheser filim 

1 2 - Memnu Aşk 
tC Françoise Rosaya • Lbert Prejean ve Chrles Vanel 

vurmaları. (549) runua tayini, mecli!i idare azalığına intibah edilen Dr. Kam· 

.a.. tC .a...a...a...a..a&.ı**....................... ..a..6' ranın tayininin tastiki. Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müd· 
•A*~ ***.A.A""""-IA .A~~*-*~--""~ 5 - Mürakı'b ı'ntı'habı ve u"cretı'nı'n tayı'nı'. k 1 b 7 3 938 'h d tC Elh T } M detle müzayedeye onu muştur. 1 alesi - • tarı in e 
4C am ra e • )t 6 - Tıcarat kanunun 323 üncü maddesine tevfikan idare paY.artesi günü saat 15 tedir. Taliplerin milli emlak mü-,. 25 73 )t meclisi azalarına kendi veya şah!I ahar namına bizzat ve dürlüğüne müracaatları. (530) 
,. ~~· ıbilvasıta şirketle muamele yapmağa, salahiyet verilmesi. E8ttESmECiEEC!lt*lmB~EEUt;,ESEEm~ı 

idaresinde Milli Kütüphane sineması TELEFON 
A • Telefon ~. TAYYARE sineması 3151 • 

BUGÜN iki Fransızca şaheser film birden ASRI SiNEM ADA ·2394· ~ 
1 - Korkusuz Adam' ~ BUGÜN Emsaline .ender tesadüf edilir iki büyük film 1 

23 şubat 938 Çarşamban itibaren iki film birden ! 1 _ Kızıl izdivaç 1 
Cesur Adam a 

,. KEN MAYNAR Iımirde ilk defa ~ 2 - Pate Pataşon Sirkte 
>+ M A Z R U K A E Çok gülünçlü çok eğlenceli büyük komedi 1 

AYRICA: Foks Dünva Havadisleri >+ POLANEGRI Büyük Rus Filmi ~ ilaveten: Paramont jurnal il 
Seaaalar: 3-7 de korkusuz adam S-9 da memnu •ık ~ 1 Ayrıca: HALK Tiyatrosu ve kemikco:iz kız a FıATLAR: 30 - 40 - 50 1 
:s11~:g;:1Rr::~~-....~-.~-.~-~~~~~~~~· ........................................ BBBBBtlaBmtlDl~BBBBBBIEtB 

45 00 
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lzmir Gazi .Bulvurı 

• A 

• 
nın 

Sağlık 

EVİ 
! susı ~ 

S~z!~da ' ,Hastahane 
Sozunden 1 Operator Mıtat · 

Ef~nin aö~ü efece olur 

Papeller Deni
ze Ve Havalare 

Serpilivor 

Bazı diplomatlar gibi ! Maııiler 

Fransada koyu Sosyalistler 
de İ•aua sreldiJer. Şi•di 
hep birden baauıyeı lar : 
"Barışı çek se•eriz amma, 
buışta bizi topsuz tüf eksiz 
ıe•miyor, onun için milyen
ları değil milyarlarımızı gene 
denizlere atmak, ha.Yalara 
serpmek lazım i'eliyer. ,, 

Saba laıa güneşinde. 
Sabahın güneşinde. 
Kim bulur benim gibi, 
Bir kıvanç şen eşinde. 

Eşim eşicıı şen eşim. 
Isıtıcı iÜneşim. 

Biraz tetik duralım, 
Oebimde var bir beşim. 

Diıinde yatabilıem. 

Seviimi satabilsem. 
içimdeki ateşi, 

Sulara dahilsem. - . ..-..-
Mani 

Derde yan, derdin e yan; 
Güler bir gün ağlayan, . 
Her gelen neşter vurur. 
Yok bir yara bağlıyao. 

Hakikaten bu barış perisi 
zamanın bazı fındıkçı kadın· 
farı gıbi onun uğruna etek 
dolusu papelJer, çuvallarla 
altın Ye gümüş dökmeden 
bir ttirlü kafese ıirmiyor, 
ele avuca sığmıyor. Bu ba
rışta ne biçim peridir, ne 
çeşid dılberdir, bir türlü an· 
hyamadık. Sözde adı barış, 
fakat kendisi barut kokusu, 
kılıç şakırtısı, top gürültüsü, 
kurşun vızıltıS1 1 bemba yan· 
ğını, torpil patlaması ve uçak 
kanatlarının zırıltısı olmıyan 
yerlerden hoşlanmıyor. 

- Ne yapıyorsun, sen delirdin mi, yangını söndüreceğine 

ateşe benzin sıkıyorsun? 

. .,.. 
SevgiJi yar, güzel yar, 
Boyun boyuma uyar, 
ikimiz de bir boyda 
Ayırmağa kim kıyar? 

- Ben de baraşı kurtarmak için ağzını açıp nutuk sö; li

yen bazı diplomatlar gibi hareket etmek istiyorum da .. 

----------~ ----------- .. .., 
Oyun yarışı 

Dağların başı kardır, 
Gamla yüreğim dardır, 

Adam dertsiz olur mu? 
Herkesin derdi vardır 1 Bütün bu istedıii şeylerde 

yine zemane gftzellerinin hul
ya ettikleri samur kürk, lüks 
otomobil, sekiz katlı aparh
man, küçük ve zaif bir yat 
gibi hep çok paraya, hep 
çok papele lüzum rö.ster
mektedir. 

Demek ki çok parası olmı-
yauın ne çok topa, tüf eii, 
zırhlısı, tayyaresi elacak ve 
ne de ona, herkesin kollarını 
uzattıiı barış perisinden ilti
fatlı bir güıüınıe veya seygi· 
sini gösteren bir öpücük ge· 
lecek. 

O halde gözümüzü açalım: 

.-~ 

____ ._. 

Göl 
Hırsızı payladı : 
- Utanmıyor musun? .. in

san beş kuruş için hırsızlık 
eder mi? ... 

- Ne diyorsunuz efeo· 
dim ... Meşhur sözdür: Dam
hya damhya göl olur der· 
ler? ... 

Para 
Doktor kloreform hazır

larken, hasta cebinden cüz· 
danını çıkardı, paralarını 

saymağa başladı. 
Doktor : 
- Acele etmeyiniz, dedi. 

Parayı ameliyattan !Onra 
verirsiniz 1 

Barııı istiyorsak, topu, tü· 
fcği, tangr, gemiyi, tayyureyi 
çok bulunduralım, bunun 
için de fazla israflardan çe· 
kinerek fazla para arttırma· 
ğa bakalım.. Bunlar hep 
dünya işidir ve dünya işleri 
de parasız hiç dinmiyor ve 
dinmiyecektir. 

Ele 

Kaynana - Gelinim güzel tango eynıyor deye herkes 

onu met ediyor. Ben de utanmasam da herkesin İ\İnde bir 

çiftetelli atsam, o zaman kimi daha çok beğenecekler, o da 

görür ve anlar .. 

Hasta doktora baktı : 
- Para Yerecek dej'ilim .. 

Beni uyutmadan evvel ya· 
nımda kaç para olduğuDu 
anlamak istiyorum. 

r-- Birin: s.::f'Mutabasou ---i'pm>+ Dr. F AH.Rİ IŞIK >+SSS! 

1 
Dr. Demir Ali ı · m lzmir Memleket Hastanesi Rontken Mütehassısı s 

KAMÇIOuLU E RONTKEN VE S 
Cilt ve Tena~ül hasta~ı~ları ve ı- Elektirik tedavileri yapılır~ 

l elektrık tedavısı B ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 S 
lzmir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 fl ~ 

----Uiil!llillmaım__. ____ JillmE ______ ...,.EEE~~mmmm~:~EEEEm~~EEZR8E~ 

ae&rııe:2r~a22s22'~W-1JSs-'~?.ssısssmr Hasan Basri Şen biçer 
l~) Elbise ve Manto ! Şeriki Mehmed Gülaylar 
l!1 Meraklılarına MOJde ! 
[4Zabitan, Baylar ve Bayanlar t! 
!IEn müşkülpesent müşterileri memnun / [~~ 
tJeden bu firmayı unutmayınız . i , [•S 
fi~ Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahim I! f :, 
J Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeıidler. Terzi- [+] 
: hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarif ve şık [+] 
f. manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan Ye [+l 
t] sivil elbise ve kaputları imal edilir. [+] 
f Muamelem peşin ve taksitledir. W 
f Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafidir.'+) 

! DİKKAT : Yeni Mağaza Odunpazarı No. ı~f!j 
[t TELEFON: 3276 [+] 

' 

[+] 
. • ~:•*2fSM*t•BtS•S • 

Hazır ve ısmarlama elbise fabrikası 
Bay ve Bayanlar ıık elbise diktir

mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meh· 
med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
Sor:lski ve Alber Baroh kumaşların-
dan iki provalı kumaş VP, dikiş 22 
lira Asım Riza;';biraderlerinin~Halka
pınar çulaki bir pro•ah takım 13 lira 
Nezaket iki pıovalı 15 lira İskoç yün 
it 21 lira iki provalı Sayın müşteri-

lerimin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRESE DIKKA. T: lzmir satış şubesi Alipaşa caddesi sar 

raflar karşısı yalnız 31 numaradar. Bilyük levhaya dikkat 
alimeti farika Haaan laari ~enbiçer fabrika11. 

Baran taraf odan 
yeniden inş:4 ve 
tesıis edilen bu 
has ta hane lzmi r ,____~-~----.__....-"--_...__~-"'~""--".,__._'--..._ 

ve civarının büyük bir ihtiyacım kar,ılamıştır. En modern 
konfo: u haiz en mükemmel fen techizatını haizdir. Hasta
ların temiılık, istirahııt ve ihtimamlarına son derece dikkat 
Ye ıtinn edilmektedir. KabuJ şeraiti fevkalade ehvendir. Ge
ce gür.dül d.ıimi doktoru buluna~ müessese müracaat~ede
cekleri lıcrnn kabul eder ve hastalarını diledikleri doktorlar 
tarafından tedavi ettirilmektedir. 

Gülervüz Baha 

FADIL 9 
t D Posu 

EYLÜL 
Horoz marka kumaş boyaları geldi 

Pamuk, artifisyel ipek, yün, ipek kumaş ve elbiseleri boyar 
Yalova ıhlamuru, Karadeniz salebi, Bom bay kınası, damla 

sakızı, diş macunları ve fırçaları, Kakao, Nestlc sü~ü ve unu 
gazoz ve meyve özü, Hasan özlü unu, şık bayan, lstanbolio 
Pertev kremleri, podralar, çocuk podraları, sodalar, asidler, 
traş bıçaklan sabunları ve fırçası, Seylan, Cnva, Akkuyruk, 
Altınbaş, 1, 2, 3 numaralı harman çayları, sanayi ve zirastte 
kullamlan bil'umum kimyevi maddeler, saç boyaları badana 
boyaları, Kaol, Vim, Parafin, Go:nalaka, V. S. 

ŞiFA 
Fenni 2"Özlük 
çeşitleri fevkalade zen 
gindir. 

Altın, Nikel, Bağa 
Çerçeve numaralı ve 
renkli canılar, Spor 
Tayyare gözlükleri, 
Baron1etreler, Dere
celer her zaman mev
cud ve çok ucuzdur. 

DİKKAT 
S. Ferid 

Sif a Eczanesi 
!r!1i\&_'!;.~r-=-==-=":9~~~ı~••••••••••o•••• ........ ll 
~ KORDON, YUKSEL ve ıı: .Hükumet Karşısında ı 1 KASADA YI ~) : TERZi . i 

işte bütün Izmirin kapıştığı ~ ıMehmed Zekiı 
nefis Rakılar bunlardır 00 I • ·• 

BES3:~~ a::~~.liiıE::5B .......................... . 

E ri*rin 

Elbisenizin ren 9 
gi s?l~rsa ijzül: il 
meyınız, yeoı y 
yaptırdığınız kos ... 
tümün rengi ho U 
şunuza gitmi· L 
yorsa sıkılmayın B 

9 Evlul = 
Baharat :1 
Deposu ~I 
odan alacağınız D 

Artii 
Boyası ile ku
maşınızı istedi· 
ğioiz renge ko 
layca çevirebi
lirsiniz. 
Telefon 

İnanç Şekerleme · 
Mai azası 

Mustafa Bevdeş 
Altın Keyik, fantazi Krameli 

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

Nefis lüks pisküvüleri, çikolat ve 
lokum. Adres : lımir şekerciler çarıııı 
No. 49 
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, jllsancak Do-
• ı ianspora 10 

~ gol attı 
Önümüzdeki hafta yapıla-

1 :ak milli küme maçına ha· 
·~ırlanmak üzere dün Alsan
:ak ıtadyumuada AJıancak 
akımı Doğansporla karşı-

• ııtl. iki takım da en kuv
, 'etli kadrolarını mulaıf aza 
•'diyorlardı. 
1 

Alıancak takımı çok ai· 
ld• bir oyundan sonra Do· 

1 
tınıpera tam on gol ıtma-

1 r• m•vaffak olmuştur. 
' Alııncık takımının yeni 
tıic•• hattı çok beğenilmiı· 

1 tir. 
1 

ı Hayvanlar 
Bulundu 

ı Çiilide sahibleri tarafın
ı dan çalındıiı iddia edilen 
: hayvanlar Jandarma müf re· 
ı zelerimiz sıkı taramaJar ne· 
r ticesinde başıboş olarak 
i bulunmuş ve derhal sahible· 

rine iade edilmiştit. 

1 icra hakim . ı· v. m \i·ın 121 
l:ımir İcra hakim muavin

liğine 35 lira maaşla Kara-
1 miirsel hikimi Enver Ege 

1 tayin edilmiıtir. 

lspirtolar 
• Ucuzladı 
' icra Vekilleri kararı ile 

iıpirtoların fiatinde mühim 
d tenzillt yadılmasını kabul 

etmiştir. 
Bugünkü bayat şartları 

J İfİnde mühim ihtiyaçlar 
araaında bulunan ispirte 

' fiatJerinde yapılan bu ten2i· 
litla bükumef proğramıoda 

• yer alın vaitlerden birisi 
1 daha yerine getirilmiş olmak 
c tad1r. 

Eski fiatleri, kolonya ispir· 
toaaDUD 140, saf ispirtonun 
130, muıayyer ispirtonun 
130 ve 120 kuruş olmasına 
mukabil yeni fiatJer hepsi 
iıin 90 kuruştur. 

Tuvalet ispirtosu yarım 
litrelik tiıe içinde 70 yerine 
50 kmruıa satılacaktır. 

Yapdacak .. boyalı,, ispirto 
litresi 68 yerine 45 kuruş 
olacaktır. 

Kaminato gaz ocaklarında, 
lükslimbalarını yakmakta 
kullanılan boyalı ispirtonun 
fiati de 68 kuruştan 45 ku
ruşa indirilmiştir. 

Mecmualar 
Toplattırıldı 

Berlin<ic çıkan ve zararlı 
g3rlilen °Millet y0Ju 11 ve "Va· 
tan sesi,, adlı mecmuaların 

toplattırılması ve bundan 
sonra sokulmaması dahiliye· 
den bildirilmiıtir. 

Galatasaray 
Galib 

Ankara, 28 ( Hususi ) 
Dün Ankara Şehir stadında 
onbinlerce halkın huzurunda 
Harbiye ile Galatasaray ta
llaaları karşıtı: ştı ve neticede 
6ılatısaray 1 • O ile Harbi
ye i yenili. 

( Halkın Seıl ) 

ltalya Neler • • 
ıstıyor 

Paris 18 - Italya logiltere konuşmaları devam etmektedir. ltalya ~ Akdenizde lngiltere 
kadar gemi bulundurmağı Süveyş kanalında müştereken kontrol yapmal}ı ve ayrıca da 30 
milyen lngiliz lirası borç almağı teklif etmektedir. 

Ha tavda Türk Düşmanı Bir Cemi vet Kuruldu 
Istaabul 28 (Hususi) - Hatayda Türk düşmanı bir cemiyet kurulmaştur. Cemiyet gizli 

bir teşkilat yapmış ve iıalarına silah dağıttı~l gibi bir propaianda heyteti teşekkül ederek 
'fürkJer aleyhine u;raımaia başlamışlardır. 

Balkan Antantı Konseyi Müzakeresi 
Ankara 27 (A.A) - Balkan antantı konseyi bugün öğleden evvel Elen Başbakanı ve 

konseyi Başkanı ekselans Metaksasın başkınhğı altında toplanarak müzakereye devam 
etmiştir. 

•• 
Amerikada Uç Alman Casusu Tevkif Edildi 

Pariı (Radyo) - Neyyorktan son dakikada haber ahnmışbr. 
Panama kanalı pilinlarmı v~ sair askeri ehemmiyeti haiz evrakları çalmaktan maznun 

üç Alman casuıu Alman bandıralı Europa Yapurile kaç•ak üzere iken zabıta tarafmdın 
yakaJanmışlardır. 

Casusluktan başka bu ü~ kişi sahte pasaport taşımaktan dolayı takibat yapılacaktır. 

Avusturyada Naziler Marifetleı~ine Başladılar 
Paris (Radyo) - Viyanadan son g·elen haberlere göre Naziler son hafta zarflnda hükfı· 

meti ciddi tedbirler ittihazına mecbur edecek hareketlerde bulunmaktadır. 
Hükumet muhtemel bir kargaşahklığı önlemek üzere sokaklarda tanklar hafif mitralyöz

ler ve askeri kuvvetleri gezdiımektedir. 
Vaziyetten endişe ile bahse.dilmektedir. 

Büyük Misafirlerimize Ziyafet Verildi 
Ankara 27 (A.A) - Dahiliye Vekili ve parti genel' sekreteri Şükrü Kaya bugün ana

dolu kulübünde balkan antantı devletleri mümessiHeri şerefine bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Bir Japon Askeri Büyük Bir Alman Dok
torunu Ağır Surette Yaraladı 

Paris (Radyo) - Changai den haber alınmıştır. 
Arsıulusal ıöhretile dünyaya kendisini taDıtan m"şhur Alman doktoru Edvard sarhoş 

olduğu anlaşılan bir Japon askerinin taarruzuna uğramıştır. Doktor ağırca yaralanm1ştır. 
Bir gözünün kör olmasından endişe edilmektedir. 

Büyük Şefimiz 
Nutuk sövledi 

- Baştarafı 1 incide -

mizin memnuniyetini mucib 
olan Balkan birleıik vaziye
tinin bir günn bir çok kim
selerin hatırlarından bile ge
çirmedilderi mütekamil şekli 

alacağına itimadlm berkemal
dir. Bu yüksek ideale gider
ken müttefik devletlerin ba· 

şında bulunan zevatın him
metlerine matbuabnın b&1 

yüksek ideal kendi idealleri 
telakki etmelerıni ve bu idc-

lin tahakkuku için bütün 
imkanlarla çalışmalarını ken· 
dileriod~n temenni ederim. 

Matbuatın şimdiye kadar 
ayni suretle vazifesini ifa 
etmiş olduğunuda tekrar et

meliyim. Diinyada şimdiye 

kadar başka, başka millet
lerin unyon yaptıkları ve 

asırlarca beraber yaşadıkları 
tarih doğmuştur. Bizim koru· 

mak istediğimiz unyon'un 
tarihinde geçmiş olan unyon· 
ların çok fevkinde olı:ııasını 

isteriz. Tarihi bukadar yüksek 
bir idealin esas temel taşı 
yalnız geçici politika esasla· 
rında kalamaz. Bunun esas 
temel taşları lazımdır ki kül
tür ve ekonomi cevherlerile 
dolu olsun. Çünkü kültür ve 

ekonomi her türlü siyasete 
istikamet veren yazılardır. 
Her halde beklediğiniz par· 
lak günler bizlerden dahi 
uzak değildir. Bizden sonra 
gelecekler ise tabii o gün· 
lerin parlaklığını bahtiyarlıkla 
tesid edeceklerdir. 

•~••••ao••~•••-------------

Başvekilimiz 
l\.1ühin1 bir nutuk söy

Jiyecek 
Ankara 28 (Hususi)- Bü

yük millet meclisi martin 
2 inci çarşamba günü açıla· 
caktır. Hariçteki mebuslar 
kimilen Ankaraya gelmişler· 
dir. Millet meclisinin bu top· 
lanhsında Başvekil Celi) Ba
yar mühim bir nutuk söyli· 
yecek bu nutuk radyo ile 
her tarafa yayılacaktır. 
•• 
Uçok Hükmen 

Galib 
İstanbul 7.8 ( Hususi ) -

Fenerbabçe ile Üçok arasın· 
da dün yapılm&sı lazım ge· 
len maç, Fenerbahçe kendi 
sahasında bu maçların yapıl-
madığını Heri sürerek sahaya 
çıkmamış ve miJli küme maç
larından çekildiğini federas
yona bildirmiştir. 

Ay 
Parçalanacak 
Paris (Hususi)- Profesör 

Jan gazetelere verdiği bir 
beyanatta ayın pek yakında 
bir felakete uğramak üzere 
olduğunu söylemiştir. 

Bu profesör uzun seneler· 
denberi yaptığı tetkiklerin 
kendisine bu kanaatı veırdi
ğioi ve ayın yalnız parçalara 
ayrılmak değil tamamile kür
remiz üzerine düşeceğiDi de 
ifade etmiştir. Ay parçalan· 
dıktan sonra binlerce parça· 
lardan basıl olacak tozlar sa· 
turn seyyaresi gibi muhte
şem bir yüzük şeklini ala
caktır. 

Grandi Lond
rava Gitti 

Paris ( Radyo ) - Lodra 
sefiri Grandi Mussoliniden 
yakında başhyacak olan 
lngiliz • ltalyan görüşmeleri 
hakkında talimat almak üzere 
Romaya gitmiştir. 

Orada bir kaç gün kala
cak ve sonra memuriyetine 
dönecektir. 

Londroda bulunan Roma-
daki logiliz sefiri Perth bu
gün Başvekil ve Hariciye 
Nazırı Lord Halifaks tara· 
fından kabul edilmiştir. 

Atlatılan 
ltalya 

" lntransigeant ,, gazete· 
sinde Galluz, 11Kandırılmış,, 
İtalya,, başlığı altında ezcümle 
şöyle yazıyor : 

İşte, İtalyan diplomasisi 
Alman diplomagisi tarafından 
mağlub edilmiş ve Berlin'in 
prestiji arkasında kalan Ro· 
ma'nın pretsijl görünmez 
olmuştur. 

Duce'nio, zarar ziyan zım
nında, neler kopardığı malum 
değildir. Fakat bunlar ne 
olurlar!a olsunlar, vad ve 
projeden ibarettirler. Halbuki 
Führer bir realite kazanmış 
bulunmaktadır. Mumaileyh 
Ancohluss'un temelini atmış· 
t r. 

Lort Camp
burn ne diyor 

Paris (Radyo) - Müsyo 
Eden ile istifa eden haric· ye 
vekaleti müsteşarı Lort Camp
burn gazetecilere beyanatın· 

BiR ÖÖRETMENIN 
ÇEKTiKLERi 

----------------~--··~~~-~-~-~--
- INKILAB ROMANI -

Yazan : SıRRI SANLI ~Asım ismet Kültür'e. 
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Ulus'un annesi titrek bir sesle sordu: 
- Tekrar okuluna mı kavuşuyorsun, sev

gili yavrum? .. 
Bay Hikmet Açarın bu söz

leri altında gizli olan büyük 
müjdeyi sezen genç öğret
men birdenbire sevdiği kı.zın 
babasının iki ellerini öperek ı 
ona şu mukabelede bulundu: 

- Size liyık bir evlat ol· 
mak için eJimden gelen, gü
cümün yettiği herşeyi yapa
cağım. Ve buna muvaffak 
olıcağıma timdiden emin 
olabilir$İDİZ. 

Tesadüflerin en mesutleA 
rinden biri sayılabilecek bir 
hadise, sanki Uluıun dedik
lerini tekit içia imdatlarına 
yetişmişti . Mes'ut hadise 
ıundan ibaretti: Ulusun ev 

1 

kapısını acele ve asabi dar- 1 
belerle çalan posta muvezzii o· j 

na, suretini aşağıya geçirdiği· 1 

miz telğrafı uzatmıştı. 

Teleğraf ın sureti: 
•
4 Seni candan kut!ularım. 

Bakanlığa sunduğun kitap 
büyük takdirlerle kabul edi
lerek sana bin liralık bir 
mükafat verilmesi kararlaş
tırıldı.,, 

imza 
KEMAL 

Ulus Teleğrafı okuyunca 
büyük bir sevinç ve iftiharla 
gene müstakbel kayın pede
rinin eline sarıldı ve ona: 

- Ne uğurlu ayağınız var• 
mış, bana hayatta tasavvur 
ettiğim saadetlerin en btiyük
lerinden olan iki müjdeyi 
ayni saatte almaklıgıma se• 
bep oldunuz, dedi. 

Bunun üzerine Hikmet 
Açar da pek büyük bir kı· 
vançla genç öğretmene şu 
sözleri söyledi : 

- Size bu iki saadeti ve· 
ren benim uğurlu ayağım 
değil, sizin temiz ahlakınızla 
değerli kaleminizdir. 

Bundan sonra Uluı, ha· 
yatta kendisinden başka bir 
desteği oJmıyan ve onu ök
sfiz olarak büyütebilmek için 
bin bir zahmet ve fedakar· 
lığa katlanan sevgili anneci· 
ğine koşarak boynuna sarı· 
)arak iki yanağından öptük· 
ten sonra bağırdı : 

- Sana sevgili anneciğim 
pek büyük bir müjdem var. 
Oğlunun başıca gelen o 

iftira felaketinden beri gece 
gündüz göz yaşları döken 
müşfik kadın, ciğerparesiniq 

sevinç ve sevgi buselerine 
mukabele ettikten sonra me· 
rakla sordu : 

- T ıi:krar sevgili okuluna 
mı kavuşuyorsun sevgili 
yavrum? 

( Arkası var) 
~~~---------------··~----~~~~~~~ 

Bulgar gazetele-
rinin bir feryadı! 

Gazeteler Bulgar ihtilalci· 
!erinden Vasil Levski'nio 
idamının yıldönümü münase· 
betiyle bir Bulgar papazı ta· 
rafından ele verilerek Sofya 
Sancak mahkemesince ida
ma mahkum edilen Levska'· 
nin hayatı, ideali ve faalliye
ti hakkında mutad yazılarla 

doludur. 

Slovo gazetesi bu fırsat· 

tan istifade ederek Va sil 
Levski gibi Bufgar istiklali 
uğrunda canlarını feda eden 
"Büyük,, lerin "vasiyetleri,, 
tutulmadlğ1nı ve milletin kö
tü bir partizanlığa saparak 
yurdu nihayet 1913 ve 1918 
felaketleriyle karşı karşıya 
getirdiğini; bugün olsun ar· 
tık bu hadiselerden müte
nebbih olmak gerektiğini 

tında dedi ki: 
18 şubat sabahı ltalyan 

sefiri Grandi haridye veka
letine gelerek Eden'e lngiJiz 
görüşmelerinin dc:rhal başla
ması lazım geldiğini bildir
mesi üzerine mumaileyh Baş 
Vekile giderek ltalyan dev
let adamının bu hareketini 
bir şantaj ve bir bloktan 
ibaret olduğu kanaatında bu· 

. lunduğunu bildirmiş ve bu 
sözlere ehemmiyet verilme
mesini Başvekilden istemiştir. 

Başvekil ise Eden'in fikrini 
kabul etmemiş ve malum 
hadisesi bu yüzden doğmuş
tur. Demiştir. 

yazmaktadır. 
Mir gazetesinde de profe

sör Bobçef 1 Ayastefanos ve 
Berfin muabedelerini tahlil 
etmekte ve Berlinde Bulgar 
milletine karşı - Rusyanın 
maddi ve manevi bunca fe· 
dakirJıklarına rağmen yapı· 

Jan haksızlıkları anlatmakta; 
Makidonya ve Trakyanın Os
manhlara; Dobricenin Ro· 
menlere bırakıldığını ve Tu· 
naClan Balkanlara kadar ol
mak üzere küçük bir Bulgar 
prensliğinin kabul edildiğini; 
cenubi Bulgaristanm da Ru· 
melii şarkı namı altında "A· 
nayurttan koparıidığmı,, yaz· 
maktadır. 

Kanatlı Planör 
Tas ajansından: 
Tecrübe planörcüsü Piş· 

çuçey, son günlerde. kanatlı 
olarak yapılan ve kanatlarını 
açıp kapayarak hareket eden 
bir planör üzerinde 100 üncü 
uçuşunu yapmıştır. 

P:şçuçev'in bu uçuşlarından 
bir çoğu da kış mevsiminde 
yapılmıştır. Uzun seferlerde 
yapılan bu tecrübeler, bu 
planörün iyi düşünülerek 
vücuda getirilmiş olduğunu 
ve yükseklerde uçuşa çok 
e:verişli bulunduğunu göster
miştir. Pıanör, uçuş esnasın· 

da havada devrilmek tehli
ke1i göstermemektedir. İda
resi kolayd1r ve uzun sürecek 
uçuşlara da çok salihtir. 


