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ALKANLARDA TESANÜT 
lriciye Veli~ilimize 
Atinada Göste.rilen 

Bil nassa 
Sevgi 

~-~~nu biz değil, artık büt~; dünya gördü ve itiraf etti ki 
~ tıle Avrupa diplomatlarının Balkanlar için "altında da
ı._-; Volkanlar kaynaşan memleketler,, dedikleri bu diyarda, 
'1.. ~n devlet şeflerinin dirayet ve siyaseti, hükumet ric~li
~ll •da!e ve mehareti sayesinde yalnız samimi bir dostluk, 
dir 'vetlı bir bağlılık, sarsılmaz bir tesanüt havası esmekte-
.. ha Son Bükreş konferansında kuvvet ve kudretini bir kat 
~ gösteren bu tesanüt, dünya sulhuna samimi surette 
'ai~~ar devletleri can ve gönülden meftun ve hayran et-

"T ır. 

t, ~? bu vesile ile Türkiye cumhuriyetini temsil eden de
\et 1 va.tandaşlarıaa olduğu kadar yabancılara da ilk temas
~1•tvgı, saygı ve itimat telkin eden Hariciye Vekilimize 
'-'-hgratta, Bükreşte ve bilhassa Atinada gösterilen derin 
~e abbet eserler•, Balkanlarda Türkiyeye verilen kıymet 
~dtbemmiyeti bir t e ·re dahaha tebarüz ettirdiği için ne 

ar iftihar etsek gene azdır. 
~.'Yunan gazetelerinin, Şükrü Saracoğlunun Atinayı ziya-
·~· l!ılinaaebetile yazdıkları candan makaleler, başta baş
~l !\; M\;taksas olduğu halde bütün Yunan milletinin, 
~ hurreisimize, Hariciye Vekilimize ve Türk milletine 
tit..71 gösterdikleri sonsuz sempati nişanelerini ne hükume· 

Benes K onf~
ransçı Ve 

Müellif 

Alman 
matbuatı 
Hücumlarına Devam 

Ediyor 

Milli Şefimiz 
istanbula Oldiyor 

_;:.:~.--

htanbul 1 ( Hususi ) -

Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
gazetecilere beyanatında: 

İnönü'nün Ver· 
! diği Yeni Ders 

Cumhurreis"miz, An:erikaya 
Türkiyenin sesini radyomuzla 
duyurdu. 

Bu mesajın mana ve~ehem-

1 
miyeti yalnız siyasi oluşunda, 

"Vilayete ait i şleri gözden yalnız dünyanın öte tarafına 
geçireceğim . Reisicumhur sa- 1 hitap edilişinde değildir. 
yın ismet İnönü'nün İstan- I Bir de bizim için, hepimiz için, 
bulu şereflendirmeleri tekar- bir ders teşkil etmesi var: 
rür etmiştir. Ankaradan ha- İsmet İnönü , İngilizceyi en 

reket günleri hakkında he- müşkül memleket hizmetle-
nüz malumat yoktur. ,, rini omuzlarına aldığı ve 

Öğrendiğimize göre R ..:isi- muvaffakiy tle başardığı, 
cumhurumuz İsmet İ nönü :ıün yaşıda yarım asra yaklaştığı 
yarın akşam hususi trenle- bir sırada öğrenrr.iş; radyoyla 
riyle lstanbu!a harekE:t!eri nutuk söyliyecek mükemme-

l• kuvvetle muhtemeldir. Milli liyete getirmiştir. 
Paris ( Radyo ) - Ber ın 

Ş f . bu seyahati b" h ft Bu misalden kuvvet, ce-
gazeteleri Amerika cumhur- e ın ır a a 

Londra ( Radyo ) - eski reisi B. Rozvelte her fırsat- devam edecektir. saret almamak, dünyaya kar-
Çekoslovakya cumhurreisi B. şı ırkı kabiliyetimizin yeni 
Benesin Amerikada verdiği tan istifade ederek Yahudi- Ankara 28 ( Hususi ) - bir tezahürü telakki edip 

f b k b l · h" decek kararlar Mı"llAı Şefimiz is· met ı· no·· ııu··, kon eranslar üyü ir rağ- erı ımaye e gururlanmamak kabil mi ? 
bete mazhar olduğundan B. verdiği ve başkalarına böy- bugün Kırşelı irden gelen bir İşte gencimizin, ihtiyarımızın 
Benes bu konferanslara bir- le kararlar verdirecek ted- heyeti kabul buyurmuşlar ve kendi sahamızda ve cirmi--
çok ilaveler yaparak onları bir aldığı için hücumlarına ilk fırsatta Kırşehiri ziyaret mizce taklit etmemiz icap 
kitap halinde basmağa baş- daha çok şiddetli bir lisan- edeceklerini vaad eylemiş- eden bir azm ıe irade nli-

lf 'l. Ve nede Türk milleti hiçbir zaman unutmıyacaktır. 
dt~~ Yunan gazetelerinin bu vesile ile hakkımızda yaz
"-' giizel sözler, lehimizde terennüm edilmiş bir methü

a· destanı kadar parlaktır. 

}amıştır. la devam etmektedirler. lerdir. munesi 1 (AKŞAM) 
· oooc:~~~~~~oo~~~~mtJOOOOG~~~00o00000»0000~:>000»»~~oooo)O()()»~~mJOOOOOm:JOOD~mamoooa 

YENi BÜTÇEMiZ l 
te, ız, ınilletimiz için ibzal olunan bu ce.milelere öz yürek-

teıekkllr etmeği milli bir borç saydık. 

~ ................ ~ .............................. ~!~!.~ .. ~~~~~. 
' • 1 

ali Afrika Fransız ve Itat-
yan askerleri}'le. doldu 

.. ~-.. 

.. 

1 :m ur • 

260,958,000 liradır 
Ankara 28 (Hususi)-1939 Düyunu umumiye 49,738,000 

yılına ait bütçe projesi ha- Tapu ve kadastro umum 

Masraf 

zırlanmış ve bugün Büyük müdürlüğü 1,472,000 
Millet Meclisine takdim olun- Gümrük ve İnhisarlar 
muştur. Vekaleti 5,515,000 

Bu Bütçe 938 bütçesine Dahiliye Vekaleti 5,201,000 
nazaran onbir milyon lira Matbuat U. M. 188,000 
fazİai;!! 260,958 lira olarak Emniyet işleri umum mü-
tesbit edilmiştir. ;.' ~!'idat ile dürlüğü 7,400,000 
masraf arasında tam bir te- ' jan"fa:-ma umum kuman-
vazün vardır. danlığı 11,013,000 1 
B. M. Meclisi 3,918,000 Hariciye Vekaleti 3,565,000 · 
Riyaseticumhur 407,000 Sıhhat ve içtimai mueve-
Divanı muhasebat 652,000 net vekaleti 8,471,000 
Başvekalet 1,300,000 Adliye Vekaleti 9,835,00 
Devlet Şurası 348,000 Maarif Vekaleti 26,111,000 
İstatistik U. M. 242,000 Nafia Vekaleti 8,332,000 
Devlet meteoroloji işleri İktisat Vekaleti 3,721,000 

·· d .. 1 .. v u·· 646 000 Zıraat Vekaleti 7,370,000 umum mu ur ug , 
Diyanet işleri riyaseti 628,000 Milli M. gurubu 94,025,000 
Maliye Vekaleti 20,858,000 Y ekfı 260,956~~ 
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Lehistandr Alman aleyhıne 
nümayislea devam ediyor v 

1 

büyük elçiliğinin bulundugu 
Varşova, 28 (A.A)- Po- 1 1. t t fından tutul· 

1. . b. h d" . k yo po ıs a a 
ıs yenı ır a ısenın vu uu- t El ·ı· v • bulundugu u 
na mani olmal üzere bugün 

tedbirler almıştır. Almanya 

muş ur. çı ıgın 

kısma hiçbir kimse geç!:i!-

memektedir. 
Krakovi, 28 (A.A) - Kra

kovi üniversitesi talebesi tek-
sm • 

!E::±2L rar bir alay te9kil etmişler 
ve B. Bekin bir mankeni 
ile sokakları dolaşmışlardır. 

Kadın Şapkalarındaki Kuşlar ••• 
Manken omuzlarında B. Hit
leri bay Bekin kulağına bir 
şey söylerken göstermekte-
dir. Alay, Alman konsolos
hanesine gitmek istemişse 1-.~•ıı ınodalannı~ hergün yeni bir şeyler icad ettiği malümdur. Son zamanlarda kadın· 

dtllen Pkalarına süs olarak küçü '< b1r kuş kondurmaktadırlar. Acaba eskiden devlet kuşu 
air.· nesneyi canlandırmak mı istiyorlar? 

~lll ~ düşüncemize göre, modaya uymak için pahalı kumaşlard;tn kuşlar yaptırıp şapka
, '1lllı kndura~ . bu kadınlar, aile bütçelerini kuşa benzeteceklerdir. 
~ der' kak kı ınsanlar, tenevvüü çok severler, ve bundan dolayı da moda denen şeyi, 
'-illi ~ceye kadar muvafık görülebilir. Lakin bu uğurda vaziyetlerini düşünmeden bütçe-
1\. d' ırkarak moda ylouna harcıyanların başına devlet kuşunun konmıyacağı aşikardır. 

) ... tı ıli... d 
'l>tır gın en gelmesi Ja ... ı n gelen devlet kuşunu yerine yapmacık ve masraflı bir kuş 

ıp tap!<asını sü11lemek istiyenlerin haline' ey okuyucu : 

iSTER GÜL İSTER AÖLA 

de pofis buna mani olnuştur. 
Hariciye nazırı aleyhinde 
haykırmalar iki saat devam 

etmiştir. 

-~ ....... -
Vlliyet ·umum Meclisi 

Toplandı 

Vil; ·et Umumi meclisi 
d ün ö..Jeden sonra vilayet 
salonı .da valimiz B. Fazlı 
Güleçin reisliğinde toplan
mıştır. 

Nafıa Vekilimiz Tetkikat 
Yapacak 

İstanbul. ~ (Hususi~ - Nafıa Vekili Bay Ali Çetinkaya 
bu hafta ıçınde şehrımize gelecek ve nafıa işlerinde tetki
kat yapacaktır. Sayın Vekilin istanbuldan İzmire gitmesi de 
muhtemeldir. 
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Halkın Sesi Hakkın Sesidir -
Bu Sür'at Devrinde Buna 

Çare Bulmak Gerektir 

Urlada Özbek fabrikası sahibi B. Hüsnü Yön der' dan al
dığımız bir mektubu aynen aşağıya naklediyoruz : 

Geçen Cumartesi günü çok mühim müphem ve müstacel 
b.ir işim için alelacele olarak İzmire yetişmek mecburiye
tınde kalmışdım. Saat onbeşe yirmi kala oradan geçmekte 
olan bir Çeşme otomobiline atlamak istemiş isemde bu oto· 
mobile Urlalıların binmek hakkı olmadığını ve buna rağmen 
buna gene Urlada bulunan bir banka memuru için bir yer 
ayrıldığını hayretle gördüm. Hükumetimizin mesafeleri kı
saltmak ve halkımıza zaman kazandırmak için yaptığı bin 
türlü fedakarlıklar ·ortada iken Urlada bir şoförµn ne mu
savata ve ne de asrımızın sür'at prensibine uyğun düımiyen 
bu hareketi karşısında alakadarların dikkat nazannı celbet
men izi rica ederim. 

Bu sür'at devrinde alakadar makamın buna bir çare bu-
laca~da hiç şüphemiz yoktur. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
E:** 311:•·-- • 
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Timarhanede 
-
-Bir Delinin Hatlraları-

- 20 -
ANLATAN GÖNÜL EMRE 

Benim Öda Kafamın İçi Gibi 
Karanlık Bir Nestedir. 

Bu işin belasını biz bul
duk evlad!. İnşaallah sen is
tediğine kavuşursun.: Hem 
canım artık tohuma kaçıyor
sun demektir. Şu dırdırhğı 
bir yana bırak gayrı ... 

- Bende öyle düşünü
yorum amma.. İşler pek yo
lunda gitmiyor .. Zamana ge
lince birşey yapacağız tabii... 

- Zamanı gelince mi ? 
Bence gelmiş; çoktanda ge
çiyor .. Yani bunu söyleyince 
senin koca bir adam oldu
ğunu söylemek istemiyorum .. 
Fakat bekarlığı salıvermek 
lazım arhk. 
Akşam yaklaşıyordu .. Ka

sım ağanın pekte aydınlık 

olmıyan odasını bir kasvet 
kaplamağa başlamıştı., 

- Gene sana zahmet 
olacak amma, şu lambayı 

yak evlad! 
Benim oda kafamın içi 

gibi karanlık bir nestedir. 
Lambayı yaktım. Bu titrek 

ışık altında Kasım ağanın 

yüzünü daha vuzuhla göre
biliyordum. 

Hakikaten adamakıllı çök
müştü. Kendisinin c;le dediği 
gibi "bu yatış ölüm yatışı,, 
na benziyordu. Maamafih 
belli olmaz... Azrail, hazan 
ensesine yapıştığı adamları 

birdenbire azad da edive
rıyor ... 

Sözü gene ben açtım; 
- Murad hala timarha

nede midir acaba ? 
- Her halde evet ... 
- Sen kaç yıl oldu çı-

kah ... 

Bir dakika zaman müsait 
değildi. Saniyen yukarıda 
söylediğim gibi Kasım ağa 
çok yorğundu. Nihayet mü
saadesini aldı ve çıktım. 

Yani ey okuyucum, size 
Muradın hikayesini anlata
madan yazıma son çekiyo
rum. Çünkü bu hikayeyi 
ben de dinlemedim ki , sıze 
anlatayım. 

SON 
Gönül Emre 
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Gözümüzü 
Açalım! 

--:*·~--

Birkaç seferdir, uyuşturu
cu maddeler iptilası üzerine 
dikkati celbediyoruz: Yol
larda raslanıp dilenci sanı
lan kendini bırakmış heroin
manların çoğalması ve gaze
telere intikal eden yakalan
ma haberlerinin nisbeti bu 
mevzu üzerinde durmamızı 

icabettirmişti. Resmen ta
hakkuk etmiş hadiselerin is
tatistiğini de aşağıya derce
diyoruz: 

Sene 
1935 
1936 
1937 
1938 

Hadise 
169 
188 
318 
343 
210 1939 (ilk iki ay) 

Memnun edici bir netice 
değil ... 

Gözümüzü açalım! evvel
den de tavsiye ettiğimiz gi
bi, yeni tedbirler alalım .. 

(Akşam) 

san illeri 
civarında 

- Şöyle böyle beş sene · 
kadar oluyor evıadı.. Sf aks 

Elini başına götür. i· .... k : 
- Bazan yıllar çok çabuk 

yürüyor gibi ... l'aksa na ara
dan beş altı yıl geçtiği hal
de, bana dün kadar yakın ... 
Dedi. 

Ve ilave etti: 
- Timarhan,eden çıktığım 

akşamı, akrabalarımın evin
de geçirdim uykusuz geceyi 
hepsini bugün gibi hatırlıyo
rum ... Neyse... Sözü değiş
tirecektin hani... 

Kasım ağanın gözleri ka
rardı ve yüzü insana derin 
ıstıraplar veren çok acıklı 
bir mana aldı. 

Bir çok ısrarlardan sonra 
Kasım ağaya Muradın hika
yesini anlattıramadım. 

Bir deniz canavarı 
tutuldu 
--:.-p~-

Sfaks - Yerli balıkçılar 
Kerknnah adaları civarında 

bir deniz canavarı yakala
mışlardır. 

Bu deniz canavarının yal
nız başı üç . metreyi geç
mektedir ve ağırlığı bir ton
dan fazladır. Kuyruğu bir 
avcı tayyaresi kuyruğuna 

benzemektedir. 
Balina gibi dişlere malik 

olması bu hayvanın Physalus 
cinsinden bir Baleinoptere 
olduğu anlaşılmıştır. 

------..•·--------ıııııın ___ _ 
Gençler: 

Bugün matinelerden itibaren 

E L HAM R A Sinemasında 
Eğlence - aşk. - z~vk - hayat ve güzellik dolu en nefis 

gençlık fılmini görmeğe hazırlanınız .. 

DELi GENCLIK 
Fransızca sörlü 

Baş ro !lerd e : 

, ROBE~T r YLOR 
MOREEN O'SSLIVAN - LIONEL BARRYMORE 

Proğrama ilave olarak ayrı, ayrı mevzularda vücuda geti-
rilmiş tamamiyle tabii renkl: gayet güzel iki adet renkli Miki 

Paramount Jurnalde en son moda ve haberler 
Seanslar : 1. 30 - 4 - 6.30 - 9 da başlar '•-··-------ml·------... -lllDIU' ___ _ 

(HALICJN SESi) 

Dünyada neler oluyor? 
........ o ........ 

Osmanhlarda sarı ~·~ 
papuç ne vakitten ~tı 

kalmıştı? 

18 inci asır başlarında 
Osmanlı ülkesinde sarı ayak
kabı yalnız Türklere mah
sustu. Bu ayakkabıyı giyen 
her hangi bir kimse mutlak 
surette şiddetle cezalandırı
lırdı . 

Hatta Sultan Mustafanın 
ilk saltanat günlerinde padi
şah tebdil kıyafet gezerken 

1 

bir hıristiyan dilencinin aya
ğınde böyle bir sarı papuç 
görmüş kendisini derhal 
idam ettirmiştir. ı 

Halbuki bu ayakkabı o hı
ristiyana bir ~- üslüman tara
fından sadaka olarak veril
mişti. 

··-··~~······ 
Eski gemi 

1900 senesinin sonunda' 1 

üç direkli Sarjen yelkenlisi 
o kadar köhneleşmişti ki, 1 

mürettebatı yelkenliyi Am ri
kada Virjini burnu önünde 
ter kettiler. 

Yelkenli başıboş açık de
nizlerde dolaştı durdu. Bun
dan on beş sene kadar ev
vel lspanyol sahillerinde gör- . 
düler, sonra g ;ne gözden 1 

kayboldu. 

1936 senesinde Amerika 
sahillerinde görülen başıboş 
yelkenliyi tuttular, tamir etti
ler kullanmağa başladılar. 

Bugün kullanılmakta de
vam ediliyor. ........ ., ....... . 

Ce11ıere dikkat ! 
Ceplere dikkat !.. Hayır 

yankesicilerden değil, nezle 
ve gripten. Paranızı bunun 
için mendilinizi koyduğunuz 
cebe koymayınız. Nezle ve 
grip mikrobu karaya bulaşır 
ve paralar elden ele dola~a
rak nezle ve gripi bulaştırır. 

Doktor tavsiyesidir. 

Bir milyon dolar 
bir ar•da 

Yeryüzünün en büyük pa
rası Şikagodadır. Bu para, 
herbiri yirmi altın dolarlık 
50 bin dolardan yapılmıştır. 
Paranın kalınlığı 8 santimet-
re, kutru bir metredir. 

Hesap etmişler, bir milyon 
doları ucuca dizecek olur
sanız 156 kilometrelik bir 
yol teşkil eder. ı 

Bu bir aradaki bir milyon 
doları taşımak ta kolay de
ğildir, çünkü 809 kilodur. 

Şikago serfisinde teşhir 
olunan bu paranın etrafında 
tepeden tırnağa kadar silahlı 
bir müfreze polis nöbet bek
lemektedir. 

--:+"..ze=.:--
Eski alle 

fngilterede Geviylin Con 
ailesi vardır. Bugün bu aile 
tam on bir ceddini tanıyor. 
Her ceddin yedi oğlu olmuş 
ve bu oğullarından en kü
çüğü tıp tahsil etmiştir. 

Bugün on birinci kuşağın 

en küçük oğlu meşhur Dr. 
Ailen Condur. 

Marlorlsler 
Geçen sene T oma Sala

mon öldü. Bu zat Marioris
lerin son evladı idi. onunla 
beraber Marioris nesli tü
kendi. 

Marierisler Yeni Zelanda
nın ilk sakinleridir. Bu nesil 
tam üç bin sene var oldu; 
sonra muhtelif veba ve taun-: . 
farla inkıraz buldn. 

KulUp 
Plimut'ta yeryüzünün başka 

h!çbir yerinde mevcut olmı
yan bir kulüp vardır: Yüzü
cnJer kulübü. Ancak bu ku
lübün azaları hep büyük 
baba ve büyük annelerdir. 
Torun sahibi olmıyanlar bu 
kulübe giremezler. 

Kulüp azaları yaz, kış 

denize girer. 
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Ankara Radyosunun ( Bugünkü Pr · öramı ) 

Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 
Postaları 

Türkiye radyosu 
Ankara radyosu 

1639 m. 183 Kcs./120KW. 
T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. 
T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 

12.30 Proğram 

12.35 
13.00 
13.10-14 

18.30 
18.35 
19,00 
19.15 
20.00 
20,15 
21.00 
21.00 
21 ,,o 
21.30 
22,00 
23.00 
23.45.24 

Türk müziği - pl. 
Memleket saat ayarı ajans, 
Riyaseticumhur bandosu 

meteoroloji haberleri. 

Proğram 
Müı.ik (Çıgan vesaire - pf.) 
Konuşma 
Türk müziği (Fasıl heyeti) 
Ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası (fiyat) 
Türk müziği 
Memleket saat ayarı 
Konuşma 

Eshal?l, tahvilat, kambiyo- nukut borsası (fiyat) 
Temsil 
~tfiizik (Küçük orkestrası) 
f\ıjüzik (Cazband - pi.) 
Son ajans haberleri ve yarınki proğram. 

11111111 ____ _ 

1 MART ÇARŞAMBA ~ 

Yeni Sinema DA 
Zafer Haftası 

Gary Cooper) Türkçe söziü (Gary Cooper) 

MARKOPOLO'nun Müthiş 
Maceraları 

Koyboylarıın şahı JON VA YN tarafmdan yaşatılmış 
İzmirde ilk defa 

İo tikam Yolunda 
TÜRKÇE FOKA JURNAL - Hergün matinede Talebe 8,5 krş. 
Seanslar : Cumartesi. Pazar 10-2-5-8.30 sair günler 2·5 8,30 da 

. . . .----
- - -------- -~-~} -- -:- - -- - _-_ -

-------... -----~---=-..:. - - - ------ --..~~-

EDEBi SOTUN 
---~-=--

GURUP 
(Leyla) adlı kitabından 

Bir, bir alev mi düştü ufka ansızın? 
Bir hançer mi saplandı ... Yer, yer kanıyor? 
Sularda parça, parça kızıl akisler; 
bir köşkmü bir belde mi yoksa yanıyor? 

Bir göz gibi süzülen semada şimdi 
Kızıl güller savrulu bak, yaprak, yaprak, 
Mor dağların başları tutuşmuş sanki; 
Rengini, ahengini kaybetmiş toprak. 

Hicramndan mı yanık yoksa bu güneş? 
Hicranından gözleri kıpkızıl, yaşlı, 
Ardına baka, baka heyhat gidiyor: 
Çılgın bir aşık gibi gamlı, telaşlı .. 

N. U. AkgUn 

Akşam 
Göğün al hançerinden yaralanmış her ufuk 
Karanlıklar akıyor dağlardan oluk, oluk. 
Yeni doğan dilberin saçları dalgalara 
Serpilmiş uzun uzun bir türkü haykırıyor, 
Gönlüm şimdi kanatlan, şimdi eşini ara, 
Sahiller hışıldayan dal.Baları sıyrıyor .. 

Ufukları kaplıyan dağ değil, bir yığın kül, 
Ardında sarmaşıklar ateş değil, bir top kor, 
Dökülmüş nazlı, nazlı coşkun sulara bir gül, 
Kırılan kafesimi git de bülbülüme sor .. 
Hışıldayan sularda iki bel bükülüyor, 
Ruhum çukurluklardan tümseklere gülüyor. 

Çırpınırken kanatlar, düştü sulara bir kuş, 
Hülyaların kaynağı ona açmıştı ağuş, 
Kayaların üstünde hıçkırdı hırçın rüzgar, 
onun serin saçını okşuyorken akşamlar .. 
Bestelerken sahiller bir rüzgar şarkısını, 
Kayalar içiyordu hır hasret acısını ... 

Burhanettin Şarbatka 

GÖZ YAŞI 
Müjganında asılan şeffaf damlalar yaş mı? 
Bırak, yağsın kalbinin haz ekilen yerine; 
Yoksa, sana sevginin verdiği elmas taş mı? 
Onları geçirmişsin siyah kirpiklerine ... 

Mehmet Serpin 

Şair değilim, fakat ••• 
Bana - şair - deyenlere hırslanırım; ben çünkü 
Ne şaırım; ne felezof, anlamam da ilimden. 
Ne dünkü bir dervişanım, ne de bazı bugünkü 
Alamod bir şair gibi; bahsetmem sevgilimden .. 

Ne ~abahtır, ne akşamdır, ne de gecedir ruhu!Jl 
Kalemimi yenebilsem bende şair olurum. 
Önüm cennet, yanım mezar, arkam ise uçuruOJı 
Ben bir çölüm; susayanlar, su alırlar NİLimden .. 

Pek söylerim, pek dinlerim, sözünde şık değiliıP 
Anlıyanlar, anlamıştır bir sırnaşık değilim, 
Bir şair de değil fakat, moda aşık değilim, 
Vatanımın destanını yazmak gelir elimden. 

A. F. T11ğseven 

11!1---------··i•i t ~---------.., 
Bugün TAYYARE Sinemasında 

T E L E F O N: 3646 
........ --

Şimdiye kadar gördüğünüz flimlerin en güzeli 

ŞEYHiM OÖLU 
Oynayanlar : 

Rodolf Valantino 
VilmaBank)' 

SESLi VE TÜRKÇE ŞARKILI 
Tanburi Cemil merhumuıı ŞATARABAN peşrevi 

FERAHFEZAR - MUHAYYER saz semaileri il" 
d efa elarak bu flimde çalınmıştır. 

okuyanlar · 
Hamiyet Vüceses, Muzaffer GUler, All 

BOlbUI, Hafız Yaşar ve saire 
Ayrıca EKLER JURNAL ve MİKİ 

SEANSLAR :2 - 4 - 6,30 ve 9 da .. _ .. _ .... ---~~ 



l MART 
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., llllıııııııııııııııımıııııııımıııomumııır 
azunsızhk 

Şen nu!~zılar 
Ali ile Veli 

Top!u Yaşayış Bilgileri ıı :ı -----ı~-.;.ir--Yü;+'"M;~;~~;t.--
CEMIYETTE YEMEK ! Türk A. Şirketinin 

•.~ Halkapınar kumaş fabrikasının lierke. - 1 -
b' sın başına gelebile-

ll a~ haldir. insan bir 
la et edindiğinden pek 

Yer· h 
lı b' 1 ya ut pek heye-
1.lt 

1~~arnanında yemeğe 
i · •misinde de hazım
lu~ sebep büyük bir yor-
,0~ ~lur. Kış mevsimin
ıı,~~ alın.aktan da ha
ekı gelır. Bayatlamış 
ık l erden de gelir, hele 
~ aze olmazsa uskumru 

asını 'd 
ç1>k '. nıı ye dolmasını 
~le kırnseler hazmede
i,ı: ~araciğerleri yolun

llııyenlere daha baş-
:ı~llıekler de dokunur: 
, l Yumurta yedikten 
\' hazımsızlığa tutulan · 

u itdır. 
ller 
~İıı ne sebepten gelirse 
fak heınen yemekten son
- ik~l daha ziyade yemek

.... ı saa~ dört saat sonra 
· ""'ızı ~ • t' ıgın alametleri ken-

ıni .. ak gosterirler. Bazılarm-
ıı~~anı yemeğinden son
k Uda korkulu rüyadan 

11ı,1a 1 
alaınet olmaz da ha

Çı~ık sabahleyin meyda- ' 
-tı ~t: Mide üzerinde sı
t1 'baş dönmesi, soğuk 

11 
bulantı, dermansızlık, 

ııt ayılacakmış gibi olur. 1 
l~k ının sonrası gelirse ra-
- d \'erir. Daha sonra ka
Ut l boşalırsa ferahlık 

li~l.ı 
bı • lbsızhk saydığım se-
. er,n b' . d l . ç eh ırın en ge mışse 
t h eınrniyeti yoktur. Fa
htp~l.ırnsızlığa tutulunca o 
elld· erden birini kendi 

1tıe &it • aramak lazımdır. 
tot~11 l.ıyafetten sonra bir 
~~ek1~ktan sonra yahut 
~tld Ustüne soğuk algın
~~ an, sonra gelen hazım

eiil. d" a b ıyecek şey bulunmaz. 
a e eblerden hiç bir ha-
~lıkt~~ezse? Hel\! hazım
~ tek ıç sebepsiz gibi sık 

Aliyle Veli dayı 
Çekmişlerde kafayı 
Gökyüzü zannetmişler 
Önlerindeki çayı 

- Veli göğe yaklaştık 
- Desene neler aştık. 

- Çek Ali dayı çek, çek 
Yut görmesinler tek tek 

1 
Nice gök aşacağız 
Cihan hayret edecek 

- Nerdesin Veli dayı 
- lavanda Ali dayı 
- Hapisteyiz demek ha? 
Kim verdi kumandayı. 

- Yahu gözünü bir aç, 
Baksana neredeyiz. 
Karanlık başta bir taç 
Hapiste, hapisteyiz. 

Şen 

Fıkra 

Bir tablo meraklısı, meş

hur bir peyzaj ressamına bir 
tablo ısmarlamıştı. 

- ·ı abloda bir köy camii 
görünecek, camiin önünde 
de birkaç köylü olacak. 

Peyzaj ressamı, insan res
mi yapmaktan hoşlanmazdı. 
Köy camiinin resmini yaptı, 

tablo meraklısına götürdü. 
·l ablo meraklısı: 
- Olmadı, dedi, ben size 

camiin önünde bir kaç köylü 
bulunacak demiştim. 

- Köylüler camide olduk
ları için göremiyorsunuz . 
Meşhur ressam, tablo me

raklısını ikna ettiğini san
mıştı. Fakat tablo meraklısı, 
tabloyu iade etti: 
. - Tabloyu almak için pek 
acelem yok, dedi, köylüle
rin camiden çıkmalarını bek
lerim. 

..... ~-............. ~ ..... - ..... "lllJfiD::--!-.~:: :;ı. ... ~·~1~ 

"'böbrekt;riunutmamak la-
zımdır. Müzmin bir böbrek 
hastalığı ! öyle sık sık hazım
sızlığa sebep olur. 

Sonu yarın -~atlıyorsa? O zaman 

Denıi "b' b' v Seyrı'ne coyum olmıyan r gı ı ır program .. 
güzellikler.. Heyecanlı aşk macerası . Nezih 

bir aile romanı.. Dünya sinemacılığı-

nın eşsiz zaferi, iki muazzam 
b 111111 görmek Uzere bUtUn izmlr 

~Qliııden itibaren Kültürpark 
s· lllemasının Vasi salonunu dolduracaktır. 

ÖLDÜREN GÖZLER· 
F~ANsız SNEMACILIGININ BÜYÜK ZAFERİ 

Marl Bel - Henrl Roland i ""•fıı:~dan müstesna bir zevk- Ayrıca : 
t Yaratılan muazzam FLIM 

l Denizaltı Esirleri 
tktrıil Amerikan donanmasının iştirakile temsil edil

rnuazzam harp ve aşk flimi. oynayanl~r: 
S RICAR DİKS - .. D01::ERES D~L RIO 
S tanılar: HERGÜ~: OLDUREN GOZLER 2 
~25 9 DENıZALTI 3,45 7,25 te 

Bir ziyafet sofrasındaki 
hareketlerile bir adamıiı me
deni seviyesi hakkında der
hal hükôm vermek kabildir. 
Teklifli ve bilhassa resmi 
ziyafetlerde yalnız temiz 
olmak çirkin ve iğrenç ha
reketlerden çekinmek kafi 
değildir. Bütün takımları iyi 
kullanmayı, çorbalardan çe
rezlere, balıklara ve mey
velere varıncaya kadar her 
şeyi nasıl yineceğini bilmek 
lazımdır. Biz burada en 
fazla dikkate şayan olan 
esasları kaydediyoruz. 

Sofraya oturulduğu zaman 
iskemleyi masaya iyice yak
laştırmalı, karnınızla masa 
örtüsü arasında ancak iki 
parmak mes~fe bırakmalıdır. 
Böyle yapılmasza yemekte 
eğilmek lazim gelir ve hiz
met edenlerin işleri güçleş
tirilir. Havluyu dizlerin üze
rine geniş bir şerit halinde 
açarak koymak ve örtü gibi 
bacaklara doğru sarkıtma
mak muvafıktır. 

Onu çocuklar gibi boynu
nuza bağlamak, yakanıza 
veya yeleğinize iliştirmek, 
yahut tabağınızın altına doğ
ru yaymak çok çirkindir. 
Masaya dirsek dayamak 
doğru olmadığı gibi, elleri 
masanın altında bulundur
mak caiz görülmez. Bütün 
yemek müddetince eller ye
mekle meşgul olmadığı za
man masanın kenarında bu
lunmalı ve kollar ancak bi
leklere kadar masaya da
yanmalıdır. 

Kaçık ve bıçak daima sağ 
el ile kullanılır. Kesilerek 
bir şey yendiği zaman çatal 
mutlaka soldadır. Biçağın 
kullanılmadığı bazı nadir 
yemeklerde çatalı sağ ele 
almak lazımdır. Çorba veya 
komposto gibi bir şey içer
ken kaşığın ucunu değil, ke
narını ağıza götürmek mu
vafıktır. Çorbayı veya kom
postoyu bitirmek gayretile 
tabağı yana iğmek hatadır. 
Kalanı kaşıkla birlikte tabak
ta bırakmak icap eder. 

Her yemek verildikçe ta
bağın dışarı tarafından baş
lanarak sağda ve şolda sıra 
ile dizili olan takımları kul
lanmıya dikkat etmeli ki, 
balık takımım sebze için ve 
yemek takımlarını da yemiş 
için kullanmak mecburiyeti 
gibi karışık vaziyetler hasıl 

olmasın. 

mak lazımdır. 
Yemek tabağa alındıktan 

sonra bütün misafirlerin al
malarını beklemeden yemi
ye başlamak İcab eder, böy
le yapılmazsa servisin intiza · 
mı bozulmuş olur. 
Tabağa alınan bir eti ön

ce parçalayıp sonra yemek 
doğru değildir. Her defasın
da bir parça keserek alma
lıdır. Balıklar kendilerine 
mahsus olan çatal ve bıçak
la yenilr. Her yemek bitince 
eğer sofraya yemeklerin sa
yısına göre takım kenmuşsa 
çatal ve bıçak yanyana ta
bağın içine bırakılır. 

- Sonu yarın -

•• .. ••••O•••••••• 

Tarihten Bir 
Yaprak: 

ıı=::: sı -

Köpek, felsefe 
ve tarikat 

Bir ahbabım anlattı: 
- Boğaziçinde misafirliğe 

gidiyordum, dedi. Nedense 
köpekten pek korkarım. 
Yolda bir ihtiyara buralarda 
köpek var mı? 

Diye sordum. Cevap verdi: 
- Ne gezer bayım.. Ze 

hirliyorlar, kalmıyor ki .. 
Merhum Santuru hatırla

dım. Daima dert yanardı: 
- Beyaz Ruslar İstanbula 

köpek zevkini de getirmiş

lerdi. Umumi harpten evvel 
köpeğini tedavi ettiren yok
tu. Sonraları köpek sevgisi 
başladı. Fakat gene azdır. 

İstanbul şehir tarihinde 
köpeğin de mühim bir yeri 
vardı. Hatta köpeğin edebi
yatı bile yapılmış, onun için 
eserler yazılmıştır. 

Burada temas etmek iste
diğim nokta bizde köpek 
cinslerinin bulunmamasıdır. 

Köpek insana en sadık bir 
mahluktur. Fakat onun gü
zeli ve çirkinini ayırt etmek 
lazım. Her köpek sevilmeli 
mi, sevilmemeli mi ? Bütün 
mesele burada. 

Vaktile her köpek sevilir-
di. Esbabı kehfin bekçisi 
Kıtmır filanlar da an'ane ha 
line gelmemiş miydi? 

Milattan 424 sene evvel 
Antistenin kurduşu Kelbiyn 
mezhebinin asırlarca bütün 
kudretile yaşamasının sebebi 
de, köpeğin insanlara rabı
tası olmasından değil midir? 

Büyük ıskendere: ' 

1 Mevsim dolayısiyle yeni çı kardığı kumaşlar : 

:ı Sağlam Zarif Ve Ücuzdur ~ 
+~ SATIŞ YERLERİ + 
t~Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. t 

!1~~~: ~~~:_~..!,n_ c:d~~~~d:_ ~a~~~ ~:~ğlı: _ J. 

Terzi Kazım Şangüder 
lzmir: Y! 1· KHıfhr çaqm 

no. 35 
A ' ı > ı ı ı ı i c; ~ 'c t zi mek 

binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre taksitle her türlü elbise 
Diker. 

~~Jö::t&nnrnı~~;;;;:!:::I~~~~ :t;::.t:z.~~ 

ÜROLOG OPERATÖ R 
DOKTOR 

Fuat Soyer 
Böbrek, mesane, proııtat, 

idrar yolu hastahklarırıı te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 
~--~-- ~ ::._.....-~·~·~-..... • ~ .,..;!'~--:::.~: 
Dr. ı~mail Hakkı Bilğeer 

Dervişoğlu 
Dahili, sinir, çocuk hastalı kları 

saat 11-14 ıkiçeşme.i kte 
3-7 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 

T. 3760 

. Dr. Fahri Işı~ 
ızmir Memleket Hastanesı 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 

Aşçıbaşı Mark 
Makarnaları 

Gölge etme, başka ihsan 
istemem. Diyen Diyojen, öl
dükten sonra 'süprüntü tc- ~ 

ıkinci Beyler So. No. 29 
TELEFON 2542 

~~~~~~~ 

Dr. Demir Ali! Yün, ipek. Pamuk,'Keten,g 
Floş ve karışık her cins ku
maşı kolayca veemniyetle ~ 
boyar: Telefon:·3882: 

nekesine atılmasını vasiyet 
ettiği halde, dostları onu 
merasimle gömmüşler ve 

- Devamı 4 üncü sahifede -

Kamçıoğlu 
Cilt Tenac;ül hastalıkları 

elektirk tedavisi 
ızmir - Birinci beyler So. 

~--~-~ 

Bir hizmetçi tarafından 
dağıtılan yemeği alırken ha
fifçe sola dönmek getirilen 
tabağı ve içinde parçaları 
uzun uzun muayene etme
mek, bilhassa evirip çevir
mek, kendine en yakın bu
lunandan kafi miktarda al-

====~~~=-===-~--~~~~~~~--~ 

FER 1 T 

N > • : 55 Telefon : 3479 

9 EYLuL BAHA-RAT ~ 
DEPOSU~ \1 

____ .....__ ___ - iP' ...... 
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Diş M a cunu 
•• • • Uç günde ıncı gibi dişlere kavuşmak için kullanacağınız ilaçlı 

• • 

diş m a cu nu 
8 .. ..k Tüpü Yalnız (20 Kuruş , 

uyu ŞiFA E C ZAHANESI 

-

-SSi: 
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Türkkuşu 

BÜYÜK KURULTAY .... İzmir Türkkuşuna yeniden 
bir çok gençler yazılmışlar
dır. Yakında bir heyet tara
fından gençlerin sağlık mu
ayeneleri yapılacaktır. Ders
lere nisan ayında başlana
caktır. 

Ankara 28 ( Hususi ) - Mayıs ayında toplanacak olan Cumhuriyet Halk Partısı. Bu
yük Kurultayı için hazırlıklar başlamıştır. Parti vilayet kongrelerince izhar olunan dılek
ler partice hükumete verilmiştir. Dileklerin tetkikine vekaletlerce başlanmıştır. 

HABE~STANDA -ANLI ÇA P~MALAR 
Aydına Gitti Bir İtalyan nakliye kolu yağma edildikten 
.Şehrimizde bulunan orman } k }d 

umum müdürlüğü heyeti fen- sonra kamyon ar ya 1 ı O A O 

niye reisi Fahrettin Bük tet- Londra 1 (Radyo) - Habeşistandan gelen son haberlere göre Habeş mıllı kuvvetlerıle 
kikatını bitirerek dün aydı- İtalya kuvvetleri arasında kanlı çarpışmalar devam etmektedir. 
na gitmiştir. Adisababaya elli kilometre mesafede bir İtalyan nakliye kolu Habeşliler tarafından ya- 1 

O d t • kalanmış kamyonların içind~ki erzak ve mühimmat alındıktan sonra kamyonlar yakılmıştır. 

!!!1.~~m.~ m!~~~ İngiliz hükUmetine ademi iktidar kara~ı :veri.ild 
!erinden Mücahit dördüncü Paris 1 (Radyo) _ Dün geç vakit avam kamarasında Çemberlayn kabınesı al~yhın~~ ı' 
grup amenajman mühendis- bazı hücumlar yapıldıktan sonra kükfımete itimatsızlık gösterilmesi Londrada oldu.~u gı~ı 
liğine tayin edilmiştir. bütün siyasi mehafillerde derin akisler hasıl etmiş ve dünya matbuatınca da muteaddıt 
iş nizamnamesi tefsirlere uğramıştır. 

Aakaradan bildirildiğine Fransanın Suriye fevkalade komiseri 
göre iş dairesi tarafından ha Şam } (Radyo) _ Suriyenin yeni Fransız fevkalade komiseri Suriye hükumeti ile ilk 
zırlanmış ve Devlet Şurasına temasını yapmıştır. 

gönderilmiş olan iş ihtilafla- Barut fıçısı so··ndu··r·u·ımüş 
nnı uzlaştırma ve tahkim ni-
zamnamesinin müzakeresi bi- Vaşington 1 (Radyo) - Amerika hükumeti Franko hükumetini tanımak için hiç bir şart 
tirilmiştir. Nizamname bugün koşmak fikrinde değildir. 
lerde Vekiller heyetine sev- Avrupa sulhunu tehdit eden barut fıçısı şimdilik söndürülmüştür. 

keditecektir. Bir Japon kravüzöründe ~s-~an. v 

EJektİrİk Cer- Şanghay 1 (Radyo) - Bugün sabaha karşı bir Japon harp kravuzorunde ısyan çıktıgı 

yanına Kapıldı 
Çorakkapıda Ali Ulvinin 

kahvehanesinde Ömer oğlu 
ocakcı Mustafa elektirik 
lambalarını değiştirirken cer
ya ına kapılarak bayıldığın
dan derhal hastaneye kal
dı,rılmıştır. 

DöiüşenJ.er 
Kemerde Adem oğlu Adil 

bir alacak meselesinden İzzet 
oğlu Rıfatı döğmüştür. 

§ Bayraklı tersanesinde 
Süleyman \)ğlu gemici Yusuf 
sandalya meselesinden İbra
him oğlu Ahmedi döğmüş
tür. 

Fatmayı Haka
ret Ett• 

Yemiş çarşısında Bohor 
oğlu IJyas bir alacak mese
lesinden Halil kızı Fatmaya 
hakaret ettiğinden yakalan
mıştır. 

ve açık denize açıldığı haber verilmektedir. Bu haber hakkında tafsilat alınamamıştır. 

Denizbank İzmir Şübesinde de Tet-
kikat Yapılacak . . , 

İstanbul 28 ( Hususi ) - Denizbankın kadroları hazırlanmıştır. Yakın~a tatbıkı~e baş
lanacaktır. Denizbankın İzmir şubesinde de tetkikat yapılacaktır. Müfettışl~rden hır grup 

Izmire gönderilmiştir. 

DiYOR Ki FRANK O 
t•Burgus 28 (A.A) - Yüz bin kişi katalonya zaferinden sonra buraya ilk defa dönmekte 

olan Frankonun ikatmetgahı önünden geçerken kendisini alkışlamıştır. Franko balkona 

çıkarak kısa bir hitabede bulunmuş ve demiştir ki; 
Zaferi kardeşlerimize karşı değil beynelmilel kuvvetlerle ve komünizme karşı kazandık. 

Bu gençliğin ve ispanyanın zaferidir. 
General Franko Almanya ile İtalyanın ilk gündenberi milliyetperver İspanyaya yaptıkla-

rı yardımı da minnetle kaydeylemiş ve hükumetinin Fransa ile İngiltere tarafından tanın-
dığını bildirmiştir. 

Halebi bize veriyorlarmış ! 
Berut (Hususi) - Bazı Arap gazeteleri Filistin kongresinde Halebi Türkiyeye terket

mek için müzakereler yapıldığını tekrar yazmağa ve bunun için Parisle Ankara arasında 
görüşmelerin rle ilerlediğini yeniden iddia etmeğe başlamışlardır. 

18 Bin Liralık Bir Suiistimal 
İstanbul. 28 (Hususi) - İş Bankasının Beyoğlu şubesi memurlarından Müşfikin, hariçte 

çalışan Necdet isminde biri ile uyuşarak sahte kayıtlar yaptığını, böylece 18 bin lira sui
htimal ettiği bildiriliyor. Müddiumumilik tahkikata başlamıştır. 

BİR PUSE 
YAZAN: 
[2] 

İLE .. -
Nejdet ff 

Yüreğimde yanar aşk için ıçın . 
Bu kıza gönlümü anlatmak için. 
Kendimi atarım tehlikelere : 
Mesela giderim uzak bir yere : 
Ki vardır orada vahşi hayvanlar ...• 
Pusuda beklerim .. gelir aslanlar .. 
Onların vururum en korkuncunu! .. 

, Derim : "Dudağının kızıl ucunu 
"Sevgilim; bir kere öpeyim diye, 
"Ben bunu getirdim sana hediye!..,, 

Kız güldü. Üçüncü gencindi sıra, 
Dedi ki : 

- Kalbimde sızlar bu yara, 
Ve düşm~z dilimden bir lahza adı, 
Çalarım ben ona şu seranadı, 
O anlar ... 

Üçüncü kalktı yerinden, 
Az sonra duyuldu sesi derinden : 
Bitişik salonda piyano vardı, 
Çaldığı şu beste balkonu sardı : 

Derdimi saya saya 
Başladım ağlamaya. 
Ben görmeğe razıyım 
Yüzünü aydan aya. 

Dünyanın güzelleri 
Karşında öper yeri. 
Sana bu ismi verdim : 
Hilkatın şaheseri. 

Ya, gel seni göreyim, 
Muradıma ereyim_ 

Ya, bastığın toprağa 
Kapanıp can: vereyim. 

Bak sağım boş. solum boş, 
Durağım boş, yolum boş. 
Ne zaman geleceksin, 
Kucağım boş, kolum boş. 

Kız güldü. Dördüncüye dönerek, 
Dedi ki: 

- Senin de söylemen gerek?. 
Fakat o düşündü, çıkarmadı ses; 
Bu garip sükute şaşmıştı herkes; 
Ansızın doğrulup yaklaştı kıza, 
Dedi ki: 

·- Kızmayınız aşıkınıza, 
Gönlünü anlatsın bir buse ile! .. 

- Ve fırsat vermeden bir lahza bile, 
Sevdiği genç kızdan hır puse aldı, 
Filizle üç rakip hayrette kaldı. 
Kız dedi: 

- Farz oldu varmak bu gence : 
Kendini birine okşatan bence 
Bir başka erkekle evlenmemeli! ... 

• 
Sustular. Genç kııın buydu emeli, 

Böylece sevdigi adama vardı, 
Düğünün neşesi adayı sardı. 

Ne jdet Rüştü Hapishane 
Müdürlüğü 

Vapurlar meselesi hallediliyor 
Ankara 28 (Hususi) - Almanyaya ısmarlanmış olen gemilerden dolayı zuhur eden ih- --ımrunun- ımuıurıMmııııawıurımııım--mıımıwuqııuıı0 mmn:ııı1111rıııııauımııaııu __ _ 

tilafı görüşmek üzere Berlinden bir heyet gelmiş Denizbankta müzakerelere başlamıştır. 1 Tarihte!' bir yaprak (t4 y h d •ı j~ 
İzmir hapishane müdürü 

B. İbrahim Hekimoğluna bir 
ay mezuniyet verilmiş, yeri
ne vekaleten adliye tebligat 
müdürü B. İbrahim Elagöz 
tayin edilmiştir. 

Ahlaksızlar 
Ödemiş kazasının Emirler 

köyünde Hüseyin kızı 25 
yaşlarında Subengi Uraz , 
köyünden Ödemişe giderken 
Mendres köprüsü civarınaa 
önüne üç kişi çıkmış, genç 
ve evli kadını zorla incir 
bahçelerinden birinin damına 
götürerek orada bir gece 
alıkoymuş ve zorla kirletmiş
lerdir. 

Dikilide zelzele 
1 

Bu sabah saat S,lOda Di
kilide hafif bir zelzele o!
muştur. Buraya gelen malU
mata göre, zelzele hiçbir za
rar yapmamıştır. 

Haber alındığına göre, heyet vukubulan itirazları muhik görmüş ve hükiimetimizce aranı- - Baştarafı ücüncüde - [t, 8 U ı er 
lan tazminatı kabul eylemiştir: mezar taşına da bir köpek zenginlikle 

M I• • • b• t k •• ı• k resmi yapmışlardı. 
USSO ını yenı ! DU U soy ıyece İslam dini köpeği mekruh alınıyor 

Paris 28 (A.A) - Romadan Matin gazetesine bildiriliyor: sayardı. Berlin, (Hususi) -A 
Romada Frankonun Paris ve Londra hrafından tanınmasının bir yatışmaya matuf ve Melamilik lugatta "Hüke-

ı ı hükumetinin neşrettiği 
ngiliz talyan müzakerelerini kolrıy1 J'5 ıracağı kauaatı mevcuttur. mayı Kelbiyyun meslekine 

Mussolini'nin ltalyan isteklerin teşrih eden bir nutuk hazırlamakta olduğu bildiriliyor. karib bir mesleki kalende- bir beyannameye göreı 

Tayyareile 2önderile:1 ektup 
Mussolini Hitlerln yazdığı mektuba 

hemen cevap verdi 
Roma 28 (Radyo) - Hit- ~ tayyare ile tekrar Berline 

lerin başyaveri general Volf hareket etmiştir. 
öğleden sonra tayyare ile Alakadar mehafil, bu zi-
buraya gelmiş ve Mussolini- yarete ve HitlerinMussolini-
yi ziyaret ederek Hitlerin ye gönderdiği bu mektuba 
mektubunu vermiş ve uzun büyük bir ehemmiyet atfet-
müddet konuştuktan sonra, mektedir. 

------
Hindistanda Arbedeler 

Londra 28 (Radyo ) Hin
distand~ müslümanlarla Bu
distler arasında çarpışmalar 
olmuştur, bu çarpışmalar ne-

ticcsinde yirmi kişi ölmüş 

ve 35 kişi yaralanmıştır. Za
bıta birçok kimseleri tevkif 
etmiştir. 

Taymisin mü
him bir yazısı 

Londra - (Radyo) Tay
mis gazetesi , İngilterenin 
Fransa ile olan dostluk ve 
bağlılığtnı. gösterdikten son
ra bazı ltalyan ve Alman 
gazetelerinin fırlattıkları ta
riz taşlarına cevap vererek 
di) or ki: " bu anlaşma her 
hangi bir devlet veya dev
letler zümresi aleyhinde ya
pılmış değildir. İngilterede 
harp taraftarı parti veya ri
cal yoktur. Çemberlayn hü
kumeti değişse bile İngiliz 

siya>eti ay.1i k1 lacaktır.,, 

rane,, diye tarif edildiği için man tabiiyetinde alsuO 
masın umum yahudiler ,ı~ 

din adamları köpürmüşlerdi. rinde bulunan ... bütün 
Fakat ne de olsa, köpek gümüş, elmas, platin, 

daima insanla yaşayan, insa- metli taş ve incileri Jll 
na faydası olan bir hayvan 
olduğu muh'lkkak bulundu· yedisine kadar hükO 

teslime mecburdurlar, 
ğuna göre, 20inci ·ası(insan- t 
ları at, aygır ve sair hay- Hükumet, yahudi ıe" r 
vanlar gibi köpek neslini de liklerini müsadere ed~f 
ıslah etmektedirler. Yirminci yeni bir daire teşkil~etı:ıs• 
asır insanları köpeğe ben- V •f sJ " 
zemek suretile bir mezhep azı e esna .J 
değil, köpeği insana benzet- da hakarell 
mek suretile~yeni bir kuvvet 
bulmuşlardır. Torbalı nüfus meınU~ 

Sok:lk köpeği, eski felse- kili Süleyman oğlu B. 
fenin timsalidir. Onların yeri met Gökçene vazifesi b " 
kalma ı.. ıştır. sında hakaret eden Me 

Niyazi Ahmed Karaca zabıtaca tutu~ 
Zengin Olmak p• 
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