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Sinirleri ile değil kafası ile ••• 
----[!]-----· 

Londra ile Roma arasında bir anlaşma yapılmağa çalışı
lırken Paris gazetelerinin hücumları ile onlardan hiç geri 
kalmıyan İtalya matbuatının taarruzları bu itilaf imkanını 
zayıflatmıcayak mıdır? Onu politika manevralarının son cilve
leri gösterecektir! Fakat B. Daladiyenin Korsika, Tunus 
ve Cezayiri gezmesi ve İtalyanlar tarafından nümayişler 
esnasında istenilen bu yerleri dolaşırken işin içine bir de 
askeri teftiş süsü verilmesi politikacıların çenelerini, gaze
tecilerin kalemlerini yine bir hayli faaliyete getirecektir. 

"Tentransijan., gazetesi bir türlü h n n :!dem ediği İtalyan 
istekleri için şunları yazıyor : 

''Korsikalıları da Südetler gibi telakki etmek çok gülünç 
bir hareket olur. Tunusta elli bin İtalyan ,.a dır diye bura-

1 

.sını da İtalya toprağı saymak bir nevi ahmaklıktır. 

=ıw;~;;::n;iml ; 
ıııııııııııııııı ~ 

Ankara, 29 (A.A) - C. H. P. Genel başkan vekil- ~ 
n liğinden tebliğ edilmiştir. 
~ Bolu saylavı Osman Köktürk 

1 
Çankırı saylavı Mustafa Önsoy 
Elazığ saylavı Ahmed Saffet Okkay n 
Kayseri saylavı Veli Yasin U 

fi Samsun Saylavı Etem Tuncel n 
~ Bursa saylavı Esad Sağday U 
'1 Antalya Saylavı Celal Mengilib.?ru l.1 
~ Burdur saylavı Mustafa Şeref Ozkan ~ 
'1 İzmir saylavı General Kazım İnanç ~ 
~ Siird saylavı İsmail Müştak Mayakon 
il Muğla saylavı Nuri Tuna 
n Ankara Saylavı Kemal Atatürk 
il İstanbul saylavı Halil Etem Eldemin ölümleri üzerine 
~ boşalan . 

n Bolu saylavhğına Londra büyük elçisi Fethi Okyar ~ 
il Çankırı saylavlığına muharrir Hüseyin Cahid Yalçın ij 
~ Etazık saylavlığına Şükrü Kasapoğlu 

İngilterenin Babrisefit meselesinde Fı"ansayı yalnız bıra
kacağını zannetmek ise büsbütün yanlış bir yola sapmış 
demektir. Nihayet bizim bu meselelerde ortaya atacağımız 
bir dileğimiz vardır ki oda şudur: "Mussolini artık sinirleriııi 
bırakarak biraz da aklıselim ve dimağı ile iş görmek yolu
nu tutarsa çok akilane bir harekette bulunmuş olacaktır.,, 

Diğer Fransız gazeteleride bu İtalyan taleplerinden dolayı 
çtkan hiddet ve infial fırtınasını henüz bastırmağa muvaf
fak olmuş değillerdir ve kalemlerinin ucuna geleni savur
maktan geri kalmıyorlar. Bakalım bu hoşnutsuzluk havası 
içinde sükünet ile bir iş görmek Çemberlayn ile Mussoli
niye nasip olacak mıdır ? 

~ Kayseri saylavlığına eski Denizyolları umum müdürü 

ı ~ Saadettin Serim 
ft Samsun saylavlığına emekli amiral Fahri Engin 

1 il Bursa saylavlığına emekli korgeneral Naci Tınaz .. 

SIRRI SANLI .... ~ .............................................. , ................................ . 
KABİNEDE 

DEÖİŞİKLİK Mİ 
Ankara, 29 ( Radyo ) -

Yeni Vekiller, bugün vazi
felerine başlamışlardır. 

Vuku bulan değişiklikler, 

burada bir takım şayialara 

sebebiyet vermiştir. Bu cüm
leden olmak üzere son gün-

lerde rahatsızlığı söylenen 
Milli Müdafaa Vekili Gene-
ral Kazım Özalp'ın istifası 

üzerine yeni saylavlardan 
General Nazi Tınaz'm geti
rileceği söylendiği gibi, Ma
liye Vekili Fuat Ağralı'nın 

de, Zıraat bankası 

v:aya~·µr muavini iken 
• ır mıx, 

1 
.. 

bakat·,.:ıamzet ığı vazo-
7'.\ ·n tayin edile-

nuyor. 

VAR? 

~~t İSTER AGLA 
"l 6 - -:... __, ... _ ..,_ .,.._ .. ... _.~ ... ..,., ,...:-... _ .. 

ı ı :::::a.:::::::::::::ş~:k:.sıHa~~n C~~: :~~~~· 
İzmir Saylavlığına Devlet Şurası reisi Reşad Mimaroğlu 

~ Siird saylavlığına Ziraat Vekaleti miisteşarı Naki Bekmen 
ft Muğla saylavlığına İk. Veka. Deniz müsteşarı Sadul
ll lah Güney 
n Ankara Saylav lığına Nafıa Vekaleti müsteşarı Arif Baytın 
~ İstanbul saylavhğına emekli general Kazım Karabekir 
~ Genel başkanhkca ~a~t~ nan_~e~di olar~k onaylanmış-
ft tır. Sayın seçicilere bıldınr ve ılan ederırn. ~ 
~ C. H. P. Gend başkan vekili başvekil U 
n Celal Bayar ~ 
~~~~l;;;;:!;:::ı; - ·~lii;;;:!:;;::l:~~~u 

Fransız Parletmentosunda 
Gürültüler Oldu 

[!]-

MEBUSLAR; HARİCİYE NA~IRI . GELSİ~ VAZİYFT 
HAKKINDA İZAHAT VERSiN, DiYE BAGIRDILAR 
Paris 30 (Radyo) - Par- ' 1 

lamentonun dünkü topl:ın- ' 
tısında Başvekil ve nazırlar 

bulunmadığı için gürültü baş
lamış ve "kabineyi istiyoruz, 
Hariciye nazırı gelsin izahat 
versin,, sesleri yükselmeğe 

başlamıştır. 

Başvekil ile Hariciye nazırı 
derhal meclise gelmişler ve 
Hariciye nazırı kürsiye çıka
rak: 

Müsaade ediniz; yılba-

.;: .... ~· . . . . ~. ,, ·--= ... 

~ UÇAN ARABA 
s~-1~ 1"q,. e,. -------------

L :Sl-1~. *c,Avrupada yapılmakta olan yeni bir araba, tayyare gibi uçup 
daml~ . a . ' . ~... _, "· _,...ınış ... 
~~z g -~ u~ bu yazıyı okuyunca, Nasreddin hocanın bir gün camide cemaata hitap 

ettıgi şöyle bir hudbeyi hatırladık: 

.. '' Ey cemaat Tanrıya dua edin ki o deveye de kanat vermemiş, yoksa damlar başımıza 
çokerdi ! ,, 

'''( d .... ağmurdan kaçıp doluy tutulmak,, işte buna derler. Devenin damları çökerteceğini 
uşllnürken bir kaç deve ağırlığında olan araba damları, çürük evleri ne yapmaz? 

d Bu araba hakikaten icad olunursa kırılan camları, caddelere düşen keremitleri ve çöken 
ilttıları seyrette: 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 

Fransa Hariciye Nazırı 
B. BONNE 

şuH'c.:1 ç;onra vaziyet daha 
iyi l~. :ıh etmiş olacak, o 
z 'm::·· :nünasip bir gün ta
yın ederiz. Ve size istediği
niz izahatı ve.ririm. D~:d'l'~ir: 

.. 
Pazarlık istemiyoruz •• 

Paris, (Radyo) Çemberlayn - Mussolini mülakati ~tra-
fında tefsir ve tenkitlerine devam eden Paris matbuatı Ital
yaya Fransa tarafından verilebilecek tavizat · hakkında . pa
zarlıgv a rririşmegv e hiç.bir devletin hakkı olmadı.ğı_nı ve~ ltal: 1 

.., · F h"k~ t n manevı yanın Habeşistanı, o zamankı ransız u ume mı 
ld•v• ' h tir 

yardımı ile kazandığını unutmaması lazımge ıgını a -
lat·naktadır. 

·ıt~ıy;··y;·;f Bi;~ş;y··1;1;;k~;··· 
Paris (Radyo) - Diğer bir 
Fransız gazetesi İtalya yeni 
bir lokma ararken vaktile 
Laval kabinesinin oynadığı 
rolü düşünerek Fransayı min
net ve şükranla ağzına al
masını tavsiye etmektedir. 

Halkın Sesi Hakkın 
=====~ = 

Senenin ilk 
devam 

imtihanları 
etmekte 

Bir~aç gündenberi gerek öğretmenlerimizin faaliyeti ve 
gerek öğrencilerimizin durmadan, dinlenmeden çalışmaları 
devam etmektedir. Bilhassa öğrencilerimiz istikbale doğru 
attıkları adımlarla ayni istek ve sür'atle, ayni mesafeyi 
katedebilmeleri için fasılasız çalışmaları şarttır. 

Bu yalnız öğrencilerin gayretile olacak bir mesele 
ise de gene öğrencilerin anaları, babaları tarafından teşvik 
edilmeleri de lazzımdır. 

Ana ve babalar çocuklarının vakitsiz sinemaya eğlenti 
yerlerine gitmemelerine çok dikkat etmelidirler. Her öğren
cinin büyük başarıyla imtihanını kazanması hepimizin yüzünü 
güldürecektir. 

Halkımız, yarınki büyüklerinin bugünün küçüklerinden 
yetişeceklerini hatırdan çıkarmamalıdırlar. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 



SAHiFE 2 

Karşıyaka Kemalpaşa cad
desinde Şemsittin oğlu Sey
fettin Salam on oğlu Cako, 
her ikisi birbirlerini darp et
tikleri iddia ve şikayet edil
mesi üzerine yakalanmışlar 
ve bilihara davalarından 
vaz geçmişlerdir. 

§ Keçeciler zinet garajın
da Mehmet oğlu Recep, Hü
ıeyin oğlu Şevketi bir gün 
evvel aleyhinde yaptığı şeha
detten kızarak biçakla ko
lundan hafif surette yarala
dığından yakalanmıştır. 

§ Alıansak posta şubesin
de Arşel oğlu Piyer Perini 
Mehmet Ali oğlu posta şefi 
Eteme vermiş olduğu evrakın 
noksanlığından ve iade et
mesinden kızarak ellerini 
masaya vurmak ve bu reza
let değilmi demek suretile 
hakarette bulunduğundan ya
kalanmıştır. 

§ Karşıyaka vapur iske
lesinde Alaybey oğlu Meh
met Ali kızı 16 yaşında 

Zebraya Sarkıntılıkta bulun
duğundan yakalanmıştır. 
§ Kemer Halkapınarda İzzet 

oğlu Esat lbrahim kızı Şakire
nin bahçesinden Enginar 
çaldığından yakalanmıştır. 

§ Karşıyaka Salih paşa 
caddesinde Ömer kızı 24 
yaşında Fehime ve Nec
meddin Mahmut Hüdayi oğ
lu Denizbank şube müdürü 
Necibin evinde hizmetçi bu
lunduğu sırada bazı eşyala
nnı çaldığını iddia etmiş 
Fehime yakalanmıştır. .................................................... 
Yurtseverlik 
böyle olur 

T. H. Kurumuna her se-
ne muntazaman, teberruatta 
bulunmak suretile yurd se
verliğini gösteren Eşme'nin 
Sirke köyünden bay Ali 
Haydar Kaçaroğlu sene başı 

1aaebile lzmir' e gelerek bu 
_. için T. H. K. 150 lira 
~etmiştir. 

Her sene kudretinin yet
~JltMi" kadar havacılığa yardı

kendisine milli bir vazi
bildiğini söyliyen ve bu 

"YUifesini hakikaten yapan 
temiz yürekli yurd

u emsaline nilmune ola
bu yurdseverliği her 

1 takdirin üstündedir. 

FAYDALI 
BİLGİLER 

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

Grip Nedir? 
Bugünlerde grib vakaları

nın çoğaldığı anlaşılıyor. 

Grib mikroplu ve salgın bir 
hastalıktır. Bir ismi de enf
luenzadır. Sinirlere tesir et
tiği için bu işim verilmiştir. 

Hastalık birdenbire gelir, a-
ni bir kırıklık, umumi bir 
halsizlik hissedilir, en ziya-
de bir boğaz nezlesile baş

lar, ateş yapar. 
Grip pek eski zamanlar

dan beri tanınan bir hasta-
lıktır . 17, 18, 19 uncu 
asırlarda az çok ölümlere 
sebeb olan büyük grip sal-
gınları kaydedilmiştir. 1889-
1890 seneleri arasında As
yada başlıyan ve birçok te-

lafata sebeb olan bir grıp 
salgını bütün Avrupayı isti
la etmiş, Amerika ve Afri-

kaya kadar uzanmıştır. Meş
hur grip salgınlarından so-
nuncusu 1918 ilkbaharında 
başlamış, sonbaharda azami 
haddini bulmuş, eylul, teşri
ni evvel, teşrinisani kanunu
evvel aylarında yalnız Paris
te 3296 kişinin ölümüne 
sebep olduktan sonra ancak 
1919 Martında önü alınabil
miştir. 

Grib korunulduğu takdir
de o kadar tehlikeli bir 
hastalık olmamakla beraber 
çok bulaşıcıdır. Mikrobun 
gelmesile başlaması arasın-

daki müddet iki saatten 
başlar, kırıklık ve umumi 
halsizlikle beraber baş ve 
arka ağrılarile ateş gelir, 
ateş 39 u, hazan 40 ı bulur. 

Bu salgın mevsimde vü
cudde kırıklık hiessedilince 
işi gücü bırakıp derhal isti
rahata çekilmek ve doktora 
müracaat lazımdır. Hastalık 
seyrini bazen iki, üç günde 
tamamlar, bazen de ateş 
birkaç hafta devam edebi-

lir. Korunmak, ihtilatlara 
meydan vermemek icap e-
der, o zaman tehlikeli ola
bilir. 

Hastalığın salgın olduğu 

mevsimlerde kalabalık yer
lerden kaçmalıdır. 

evlet demiryolları 9 ncu iş
tme müdürlüğünden : 

berinin muhammen bedeli 380 kuruş olan 5-6 bin meşe 
hat traversi kapalı zarf usulile 10-1-939 salı günü saat 

ele Sirkecide 9 işletme binasında satın alınacaktır. 
Taliplerin 1710 lıralık teminat ve diğer nizamı vesikala

ihtiva edecek olan zarfları aynı gün saat 10 na kadar 
D•ısiyona vermeleri lazımdır. 
........ __. nameler parasız olarak komisyondan verilmektedir.9364 

(4511) 27 - 28 - 30 - 1 ...................... ___________ __ 
ELHAMRA idaresinde Mlllt KUtUp-

hane sineması 

Senenin en gUzel ve e§lencell fllml 

TUrkçe3 Ahb 1 TUrkçe 
slzlU ap ÇaVUŞ ar sözlU 

HAYDUTLAR -ARASINDA-

Kahkaha tufanı komedi faheserl 

Seanslar: 3-5-7-9 
CUMARTESİ 1 de Talebe 15 kuruş 
PAZAR Saat 11 de Aile Matinesi 

Salon 20 de Koltuk 30 Kuruştur. 

(HAL.ıaN SESi) 30 BiRiNCi KANUN 

• ETi UCUZLATMAK iÇiN NE 
AL MALI? 

• • 
GiBi • TEDBiR 
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Flatlerl indirmek için nakliyat meseleslnl halletmek, muhtelit Kurtlar barsağımıza n~sıl 
girsrler? masraf ve reslmlerl kaldırmak llzım 

Devlet Zıraat kurumu ls
tanbulun mühim dertlerinden 
birini teşkil eden et mese
lesini kati şekilde halletmek 
üzere faaliyete geçmiş bu
lunuyor. Etin pahalı satılma
sına sebep nedir? Ve nasıl 
ucuzlatılacaktır? 

Kati ve yerinde kararlarla 
iş başına geçen kurum her 
halde bu meseleyi kökünden 
halledecektir. 

Son senelerde İstanbulda 
et istihlaki haylı azalmıştır. 

Çünkü Ankaraya nakleden
ler, Türk olmıyan kimselerin 
şehri terketmeleri, askeri 
ve mülki teşkilatın, mektep
lerin Ankaraya nakilleri gibi 
sebeblerle İstanbulun nüfusu 
eksiitmiştir. Bundan başka 
her tarafta görülen iktisadi 
buhranın tesirleri ve geçim. 
şartlarının ağırlaşması gibi 
meseleleri de bu eksilmede 
hesaba katmak içap ediyor. 

Pahalılığın sebeblerine ge- I 
lince: Hayvanlar istihsal mın
takalarında çok ucuz satıl
dığı halde buraya geldikten 
sonra neden birdenbire pa
halılaşıyor? Bunun muhtelif 
sebebleri vardır. 

Şark vilayetinden yola çı
karılan koyunların ekserisi 
70 - 80 kilo sikletinde iken 

kıymetleri indirmek şöyle 

dursun celebler asıl fiate 
kendi karlarını da ilave e-
derek satıyorlar. İstanbulda
ki mutavassıtlar da tabii 
kar edeceklerine göre bu 
fiat bir mikdar daha yükse
liyor. 

Geçen seneye kadar bu 
pahallılığı indirmek için ted-
bir alınmamıştı. Nihayet ge
çen sene harekete geçilerek 
et meselesi ele alındı ve fi
atler kısmen ucuzlatıldı. Fa
kat bir senelik tecrübe, alı
nan tedbirlerin kafi olmadı
ğını da gösterdi. Çünkü et 
meselesini, hayvanlar şehire 
çıktıktan sonra değil, istih
sal mıntakalarından sevke
dilmeden önce ele almak; 
tetkik ve halletmek İcab e
diyordu. 

Meseli; kış mevsiminde 
Şarktan sevkiyat çok güç 
oluyor ve İstanbulun et ih
tiyacı diğer bazı mıntakalar-

dan gelen mahdud ve mu
ayyen miktardaki hayvanla-
ra inhisar edince fiatlere 
tesir ediyor. 

Bundan başka Şarktan is-
kelelerden de İstanbula ya
pılan sevkiyat esnasında hay
vanlar beslenemiyor. Bir kıs
mı açlıktan ve susuzluktan 
yolda ölüyor; bir kısmı şehi
re hastalıklı zayıf ve cılız 

yolda iyi bakılmıyor ve yo- olarak geliyor. Vapurlarda 
lun çok uzun olmasından hiç bir tefrik gösterilmeksi-
dolayı lstanbula gelinceye zin hayvanlar ambara tıkılı-
kadar 40 - 45 kiloya iniyor. yor. O kadar ki, kımıldana-
70 - 80 kilo ağırlığındaki mıyorlar. Pislik, havasızlık, 
koyunlar istihsal mıntakala- açlık ve susuzluk on, on beş 
rında vesati bir hesapla 3-4 gün zarfında hayvanların 30 
liraya satın alınıyor. Halbu- kilo kaybetmelerine sebep 
ki yollarda koyunların sikle- oluyor. Ölenler de hesaba 
ti yarı yarıya indiği halde katılırsa Şark tüccarının za-

ı ım ı mmn m uı ı ııı ııı ı ıı ınıı 1111111· 

Ankara Radyosunun 
( BugUnkU Pr •Gramı ) 

Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 
Postaları 1639 m. 183 Kcs./120KW. 

Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20Kw. 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 
12.30 Türk müzigi (muhtelif şarkılar - Pi) 
13.00 Saat , ajans haberleri ve meteor Ankara 
13.10-14 Müzik (küçük orkestra) 

18.30 

119.00 
19.45 
19.30 

20.00 
20.15 

21.20 

21.25 

22.15 

Türk IVüzigi (halk türküleri ve oyun havaları) 
(Kemal Niyazi Seyhun, Sadi Ataman ve Mezeyyen 

Konuşma (Spor faalliyetleri) 
Senar) 

Saat, ajans, Meteoroloji ve ziraat borsası haberleri. 
Türk müzigi (muhtelif türküler ve şarkı) 

Okuyan (Mahmut Karındaş) Çalanlar w Vecihe, 
Refik Fersan, Fahire Fersan, K. Ni Seyhun) 

Konuşma 
Müzik (Cumhur. Başk. Flarmo. orkes. şef: Hasan 

1 - Konserto Grosso No. 6 minör 
2 - Birinci senfoni (Brahms) 

Ferit Alnar) 
(Ha ensel) 

Saat, Esham, tahvilat, ve Kambiyo-nukut borsası 

fiatları) 
r·· . müzigi ( Fasıl heyeti - Acem Aşiran, ve 

ve Acem Kürdi fasılları) 
Temsil - Tuluat kumpanyaları - Fantazi) oynıyan
lar (Avni Dilligil, İbrahim Delideniz) 

22.45 (Müzik seleksiyonları) 
23.25 Müzik (cazband ) 
23.45-24 Son haberler ve yarınki proğram 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveç ya bahkyağ ~ :1rının en hallsldlr 

İKİ DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET G tsi iÇİLEBİLİR 

Hamdi NUzttet Çançar 

Sıhhat eczahanesi 

rarının az olmadığı kolayca 
anlaşılır. 

Bu cihet göstermektedir 
ki; evvel emirde nakliyat 
işini halletmek lazımdır. Bun
dan başka kışın Şarktan 
sevkiyatı kolaylaştırmak icap 
eder. Yapılan tedkikatta da 
göstermiştir ki, hayvanların 

iskelere civar yaylalarda ba
rınmalarını temin etmek su
retile kış nakliyatı meselesi 
de halledilebilir. 

Hayvanlardan alı an re
sim meselesi de mühimdir. 
Geçen seneki tedbirlerden 
sonra et kısmen ucuzladığı 

hald~ istihlak artmamıştır. 
Bu da göstermektedir ki, 
eti halkın istifade edeceği 

nis~ette ucuzlatmak zarureti 
vardır. Nakliye ve diğer 
bütün masrafları azaltmak 
lazımdır. 

Bilhassa nakliye masrafı 
çoktur. Meseli, Trabzondan 
İstanbula ve İstanbuldan mez 
bahaya kadar bilumum rü
sum ve masraflar hayvan· 
başına yedi liraya yakındır. 

İskele parası 5, mavunalarla 
vapura nekil 75, liman tah
mil masrafı 12,5, tahmil ve 
sevke tavassut eden komis-
yonculara 60, vapurda navlun 
80, muntazam durmalarını 

temin için istif ücreti 5, sı

ğırlarm vapurda bağlanma

ları için ip üçreti 10, yolda 
iaşe parası 50, bakım ücreti 
15, ıstanbulda tahliye mas
rafı 15, limandan pay ma
halline kadar mavna üc
reti 20, tahliye komisyo
nuna 10, beyanname ücreti 
mesai masrafı, 2, iaşe 18, 
bakım ücreti 6 ve kamisyon
culuk 30 kuruş olmak üzere 

• 
umuni masraf yekunu hayvan 
başına mühim bir ye-
kun tutmaktadır. 

· Bu kurtların görülmeyen 
yumurtalarile bulaşmış kirli 
suların içilmesi, bu sularla 
yıkanmış çiğ meyve ve seb
zelerin yenmesi:- yumurtaları 
havi tozların, meyvelerin ve 
bilhassa kabuksuz olanların 
üzerine konması ve bunların 
bolca temiz su ile yıkanma
dan yenmesi, kirlenmiş top
rakla çalışan kimselerin elle
rini yıkamadan bir şey ye
meleri veya ellerini ağızla
rına götürmeleri ile yumur
talar midemize girer. Bar
saklarımıza geçer, büyür ve 
ürerler ve bizde bir çok ra
hatsızlıklara sebep olurlar. 

Bunlardan başka bir de 
az pişmiş öküz, sığır tatlı 

sularda yaşayan bazı balık
lar ve bilhassa domuz etleri 
ve bunlardan yapılmış su
cuklarla, diğer nevi tufeylit 
da hazmın yolile vücudumuza 
girerler. 

Bu tufeylata musab olan
lar da ekseriya iştiha çoğa
lır; yemeklerden çok az son
ra takrar acıkma hissi baş 
gösterir. 

Cildde kaşıntılar, ve kur
deşen husule getirir. Kansız
lık yapar. Bilhassa bazı şe

killerinde bu kansızlık çok 
ileri gider. Hastada zayiflama 
görülür. 

Büyük abdestte yumurta
ların bulunmasile, kurtların 

mevcudiyeti kolayca anlaşı
lır. Fakat hazan yumurtalar 
görülemez. O zaman parmak 
ucundan alınacak bir damla 
kan muayenesi, barsak kurt
larının kanda yaptığı deği-
şikliği göstermek suretile 
kurtların mevcudiyetini mey· 
dana kor. 

Yapılacak tedavi, bulunan 
yumurtanın cinsine göre lliç 
ve arkasından bir müshil 
almalıdır. Bazı cinsleriııde 
sabunlu su, kireç suyu, sar
mısak menkuu lavmanları 
yapılır. Makaddaki kaşınt!~a 
karşı da civalı merhem sü .. 

zımdır. rülür. 
Ziraat kurumu esaslı teş- Korunma için fazla birşey 

İstanbulda hayvanların sa
tılmadıkları müddetle ot mas
rafını da hesaba katmak la-

kilat meydana getirerek her söylemeğe lüzum yok. Kurt-
halde bu ezeli derdi kökün- ların barsağa nasıl girdiğini 
d h il d kt. "Ak göz önünde tutmak ve bun-en a e ece ır. şam,, 

.................................................... lardan sakınmak kifi ted-
birler teşkil eder. 
Lağım sularile ve insan 

•• 
Ozür dileriz 
Yazımızın fazla olması mü- veya hayvanların kazur~til,. 

b ı .. teaı"arura., 
nase etile " zmir meyhane- gübrelenmiş bostasavvur ta-
lerinde neler gördüm neler toplanan sebze vttakdirde ka-
dinledim,, adlı romanımız rın, salatalatın .. iıava nakliyatı 
bugün konmamıştır. O kuyu- yenmesinden b· k .. , . · ve .~n oluyorum 
cularımızdan özür dileriz. çınmalıdır. Cc.~ ___ ,., ., .. 

1 . ___________ , _ .~---· 
BU G 0 N ----

• ·-·tezde köpek 
Tayyare Sıneır Bahkları 

T E L E F O N·.JTÖR ve YELKENLiLERE 

NE ŞEKr HÜCUM EDiYORLAR 
... Açık denizlerde on gün-

Şaheserin i ta'j denberi devam eden fırtını-
F R A N S 1 Z (' dan körfezimize köpek J 

Başrollerde: DEANNA DURl ~ lıkları hücum etmiştir.:.~ 
,- balıkların her biri y;.... S 
1 ;:,.;l;,

9 
~"'l tikletinde c 

~"N · •oo.Jr fJ"'" • -, ~,,p 

-=~- ••s; J :e•:: ---
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~Şen Yazılar ~ 
I.~~ 1111 J;;;:.t.::u::::~.I 
Matbaamıza gelen 
kredi milyarder 

ı\tatürk'ün olümü kendi
= çok müteessir ettiğini 
edikten sonra şurdan 
,an bahsetmeğe başladı: 

veri 'akında dış bankalarla 
ikr~ sebetimi kestim. Burada 

E1 vekilimlbu işler için şah
.:1caklar . . R uzveltle de 

... 1f ıünasebeti kestim. Yakında 
ar &'apılacak intihapta ona rey 
e 1 ermiyeceğim. Yakında İs
da tanbula gidip orada mühim 

misafirlerimi kabul edece
r ğim. Bu seyahatım bir ay 

devam edecektir. 
Kredi milyarder daha an

latacaktı. Fakat sözünü ke
serek: 

- Dur. dedim, sana bir 
şey okuyayım. 

- Oku, dedi. 

KrecİT.mffya.~dere 
!şleri ne de sapkın olsa 
lşlek fikir çürümez 
Boşboğazın işleri de 
Kavarayla yürümez 
An!attığm masal olsa 
Gene sığmaz kafaya 
Milyar dersen ye paranı 
~k zevk ile sefaya 

Ne olur ne olmaz 
Erkeğin koltuğunda bir 

~anken kadın terzisine girdi: 
- Bayan, karıma bir yıl-

~aşı tuvaleti yaptırmak is-
1Yordum. 

- Karınız niçin gelmediler. 
--:-ııt- ay evvel öldü. Bu 

lôııil ': göre yapılacak el-
' l,????ı '-:ım gelir. 

e ol 
~"'ııd 1 y 

il t) 
:b l?icJe a 
etıi rah)\ı 

~' o 40 " 
ma'rn 

·ır ne olmaz, bel
ben de onun ya
im de.. "Öldüm 

rnuttun degil mi, 
duda bir tuvalet 

de-iki~D 
sİlt· nrakmaz. 
go~ Kıskanç 
~ r kadının peşine ta-

' f 

KA iN 
c:::= =:..--::;= 

Son modanın göze 
Çarpan hususiyetleri .• 

• 

Kol biçimi seçmekte güç
lük çekmiyeceksiniz, Kaba-

rık ve düz iki türlü kol da 
modr. Mant0, tayyör, rob 

hangishi yaptıracaksanız 

yaptırınız omuz\arınızı ister 

• g<!niş kö~eli, ister tabii ve 
düz göstermek elinizde ... 

Kolunuzun kabarıklığı, düz
lüğü bu arzunuzu yerine ge
tirir. 

Öğleden sonra elbiselerin
de canlı renklerde ipek 
eşarplar kullanılıyor. Bunla
rın en yenisi ve belki en 
güzeli sürah üstüne gümüş 

veya altın rengi motif yapıl
mış olanlardır. 

t.tıtt 

İnce plili eteklerle, sıkı, 
örgü ceketler sabah kıyafe
tinin en yenileri arasında ... 
Şömizle biçimi ropların üs
tünden giyilen kısa manto
lar da pek değişik. 

Bol tayyörler gene pek 
gözde. Bunlarla en fazla 

kadifeden yapılmış şömizle 
blüzler giyiliyor. 

Yünlü kumaştan jileler de 
pek hoş. 

Abiyye roplarda kreple 
yün jersey bütün diğer ku
maşlara tercih ediliyor. 

Çok defa kürk yaka, kol 
kapağı, ceb yerine kürk 

bandlar kullanılıyor. Ve bun-

lar kumaştan yakaların, ceb
>ayan sizinle beraber 

lerin ve ilh ... kenarlarına di
~ir miyim ? 
bakat bay, ben evliyim. kiliyor. Hem yenilik, hem 
·larar yok ben hiç kıs- de az kürkle yani az mas-
fdeğilimdir! rafla çok iş görmek. 

) - .. 
• ~ôo KiŞiLİK TÜRKİYENİf'! EN ~ÜYÜK SİNEMASI 1 

~ 1 ~r:;~t~r~~~a YENi SINEMA'da 
TELEFON: 4065 TELEFON: 4065 

Bugün iki büyük filim birden 

1 - Aynaroz kadısı 
Türkçe sözlü ve sarkılı büyük komedi 

OYNAYANLAR: Hazım Vasfi İ Galip Muammer 
E. Beli Halide Şevkiye Cahide. 

İZMİRDE İLK DEFA ... 

2 - Büyük şehir 
Senenin en müthiş şaheseri 

Türkçe izahh foks jurnal 

SEANSLAR: Cumartesi ve pazar günleri 10-2-5-8dc 
diğer günler 2-5-8de başlar 

....... H.-lııillllllllİ ..................... ... 

':uaıartesi ra7.•• 

·-~ 

(HALKIN SESi) 

Almanyada eğlence 
ve propaganda 

1937 - 38 senesi. tiyatro 
mevsimi zarfında Almanyada 
241,000 oturacak yeri bulu-

nan 267 tiyatro mevcuddu. 
Açıkhava tiyatrolarının yc
künunun 1928 senesinde 52 

aded fazlalaşmasına mukabil 
1937 senesinde 690,000 olan 
ziyaretçilerin miktarı 1938 
senesinde iki milyonu bul
muştur. Açıkhava tiyatrola-

rının ehemmiyeti, kapalı ti
yatroların adedine hemen de 

müsavi olmasile tezahür e
diyor. 

1937 senesi kanunusani
sinde 4 milyon 300 bin rad
yo abonesi mevcud iken 
1938 haziranında 9,600,000 
olmuştur. 

Bu senenin bidayetine ka
dar 19 milyon Alman, bütün 
Almanya dahilinde icra edil-

miş olan 60,000 seyahate iş
tirak etmiştir. Bundan maa-

da takriben 500,000 seyyah 
Norveç, Madera adaları, 

Portekiz, Asur, İtalya ve Af
rikaya seyahat etmişlerdir. 

3 milyon kişi 113,000 ge
zinti, 21 milyon kişi de si-

porlara iştirak etmiştir. Bu 
işin başarılması için hüku

met 21 milyon mark sarfet
miştir. 

En uzun isim 
Dünyanın en uzun ismi İn

gilizde olduğu, bir Hintdlide 
bulunduğu iddia edilirse de 

hiç birinin 1867 yıllarında 

Madridde maliye nezaretin-

de memur bulunan bir İ~
panyolun kabına varamazlar. 

Zira bu zatın :.am imsi şu
dur: 

Juan de Nepamuceno de 
Burionagonatotoreca gagea
zcoecha, 

•••~••••O•••••••• 

Lastik ağacı 

FJoridada kakao tohumun

dan bir lastik ağacı yetiş

miş ve bunun dünyanın en 

iyi cins lastiği olduğu görül
müştür. . ......................................... , ...... . 

230 Milli Talim ve Ter-

\iyc müessesesinin 180,000 

cildi havi 270 kütüphanesi 

vardır. Kısmen açılmış 40 
musiki mektebi vardır. Di-

ğer bir kısmı da inşa halin
de bulunuyor. 

1938 bidayetine kadar 
22,100,000 kişinin isbatı 

vücud ettikleri 48,000 oyun 

verilmiştir. 47,000 sinema 
temsilinde 18,600,000 seyirci 
ve 11,000 konserde de 

5,600,000 dinleyici bulun
muştur. 

""''"w' .,,.,, ••••• s·:""""" F.""E""""R"'"''i'.""T"""'w'"'"" "'"''"""'~" 
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1 ECZACIBAŞI 

ALTIN DAMLASI 

DEPO: ŞİFA ECZANESİ 

Yılbası şerefine fevkalade bir filim 
LE0°N TOLSTOİNİN BÜYÜK ESERİ 

Ve Gabi Morley - Pierre Benoir'ın 
Muhteşem temsilleri 

Uykusuz Geceler 
Bethovenin senfonisi - Rus müziği - Şayanı hayret aşk 
macerasını görmek üzere tekmil ~:.11ir 29 kanunuevvel 

111 PERŞEMBE GÜNÜ 

Kültürpark Sinemasında 
Telefon 31s1 

toplanacaktır 

Bugün son defa olarak 
Biiyük muvaffakiyetler kazanan mevsimin en güzel iki filmi 

- Aşk kanatları altında 
- Paris eğleniyor 1 

Filimleri gösterilecekti:·.. Fı ·- -· ı kaçı.rtnayınız 
Seanslar: Paris eğlenİror 3,10 ·. - ~ le Aşk 

kanatları 5 Y..! 9 .> .. 
FİA TLER: 20 - ~O kv1uştur 

- ..... ıı 
. . 

.. 
30 BiRiNCi KANUN 

eıE .NHOŞ 

Müstesna bir güzellik yar ah r her yerden arayınız 

Merkez deposu Arasta No.338 Enhoş parfömleri mağazası . 

DOKTOR 
İsmail Hakkı 

Bilgeer 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

.J:::..t-.2~~ rıııııı .ı;;;;,..:::a:;ı;;;;.t-.2~..:ıl 

ÜROLOG OPERATÖR 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

Böbrek, mesane, prostat, 
idrar yolu hastalıklarını te-
davi ve ameliyatlarını yapar. 

Zengin Olmak 
• • 
Istersenız 

Yılbaşı biletlerini "Zengin 
Kişe,, den almağı unutma
sınlar. 
~mıııt ~~•--::!!f n tı 'f:!'.'"4~ 1 ın~ 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastar.esi 

Rontken Mütehass1sı 

Rontken Ve 
Elektrik le :.::Jisi yapılır · 

ıkinci B !ybr s~. No. 29 

TELEFON 2542 
J;;;;~::;n:.:..ı:-=t~..;:;[ ı :;:::. •:::ı~ J;;:;!:::;l 

2 nci Beyler Numanzade No. 5 KTQ 
~~~ ~~'f:!'.'"4~,, DO 
~ D o K T o R ~ T f.k LCClt 

S 1 h S d • · ev ı em . a ~na . ~~ . MERKEZ 1 IAST AN ESİ 
Cılt, Saç ve Zuhrevı has-

talıklar mütehassısı n 
2 nci B:yle~ _sokak No. 81 U 

~ 
Her gun ogleden sonra ~ 

Telefon: 3315 
:.ı;;;;;_t:;1J;;;;.t:il:J;;;;.t;;I J;;;;.t:;IJ;;;;.•..:::I~ 

Kulak, Burun, c Boğaz 

Mütehassısı muayenhanc 2 nci 
Beyler Numanzade sokak No. 5 

Her gün öğleden sonra. 

Aşçıbaşı Marka ~·==n=~r-n=··~-~~~ 
Makarnaları 

Selanik sergisinde11 birincilik 
m ı dalayasını kazanmıştır. . 

-'"'~~ ......... ""'-""~"""'"'"''""""""-"""' ........... 

Yün, İpek, Pamuk, Keten, 
Floş ve karışık her cins ku
maşı kolayca ve emniyetle 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLÜL BAHARAT 
DEPOSU 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 

elektirk tedavisi 
İzmir - Birinci beyler So. 

No. : 55 Telefon : 3479 

DiKKAT! 

Peşin ve 
Taksitle 

En şık en ucuz elbisel!!

rinizi Kavaflar şıırşısında 35 
No da 

TERZi 

Kazım 
engüder'e 

Yaptırınız. 

1 nci Sınıf Mutahassıs. 
it it ı il ıınıuuı mıııı ıııuoıııııın ııı 1t ıı uı ı ımnı!lD 

!Cumhuriyet 
Kişesi 

Yılbaşı piyango biletleri

nizi pek çok vatandaşları 
servet, refah ve saadete ka

vuşturan bay Receb'in Eski 
mahkeme önünde (96) nu
marada (Cumhuriyet) kişe
sinden almağı unutmayınız. 
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:·ŞEHiR, 
lHABERLERİ ! 
•~~ .... ~ ......... ~~~~~ 

Vali 
Pazartesi gUnU geliyor 

Vali B. Fazlı Güleç ve Be
lediye Reisi Dr. Behçet Uz 
Ankaradan İstanbula geçmiş
ler ve Pazartesi günü de 
fzmire avdet edeceklerdir. 

lzmlr Limanından 
Yapllan ihracat 

Mevsim iptidasından şim
diye kadar İzmir limanından 
muhtelif ecnebi memleketlere 
37390 ton incir ve 65935 
ton üzüm ihraç edilmiştir. 
Yalnız Almanyaya yapılan 
incir ihracatı 15385 tondur. 

Üzüm ihracatı 47153 ton
dur. 

Yılbaşı yortularına rağmen 
üzüm fiatlerinde sağlamlık 
mevcuttur. 

Son hafta içinde limanı
mızdan İtalyaya 1036 balya 
mamuk ihraç edilmiştir. 

Mevsim iptidası olan 1 Birin
citeşrin tarihinden şimdiye 

kadar limanımızdan yapılan 
pamuk ihracatı 19489 bal
yaya baliğ olmuştur. Zeytin
yağı ihracatı henüz başla
mamıştır. 

Tayyare 
meydanı 

Nafıa vekaleti, İzmir tay
yare meydanının modern hır 
hale ifrağı için neler yapıl
ması icap ettiğinin mufassa
lan bildirilmesini şehrimiz
deki alakadarh~rdan iste
miştir. Bu hususta mufassal 
bir rapor hazırlanacaktır. 

Tayyare meydanı mart :ayı 
nihayetine kadar modern 
bir şekilde inşa edilmiş bu
lunacak ve seferlere nisan
da mııtlaka başlanacaktır. 

Elektrik 
Cereyanından ölmüş 

Bir elektrik direğine yas
lanarak ölen Tepecikte 13 
yaşında talebe Ahmet me
zardan çıkarı\•rak A \\ye 
heyeti önünde yapllan otopsi, 
de elektrik cere)'anından 
kalp felci neticesinde" öl
düğü anlaşılmıştır. 

Belediye 
Az daha yanıyordu 

Dün öğleden sonra bele
diyede bir yangın başlangıcı 
olmuş, memurlar, hayli te
laşe düşmüştür. Belediyedeki 
malzeme deposundan bazı 
eşya almak üzere elinde pet
rol lambası ile depoya inen 
belediye memurlarından bi
risi, orada çalışırken depo
daki bezler ateş almışsa da 
yangın derhal söndürül
müştür. 

BORSA HABERLERi 

-----
Çuval Cinsi Fiat 
1350 Üzüm 12,50 17 
160 B. Pamuk 45 47 
100 K. Palamut 260 41 O 

1 ... 

(HA'-KIN SES/) 30 BiRiNCi KANUN 

Korkunç bir Hikaye 
ıo ı ııı ı !!il ıın nn u un u ıı u lll!lll!Jll 

ÜÇ GÖLGELİ ADAM 

Yağmurdan kaçarken doluya mı tutulmuştu ? 
-=====- ~== 

- Teşekkür ederim, diye l yüzüme baktı : 
dişleri arasından homurdandı, - Hayır, dedi. Bu bildi· 

BAŞLADI Sonra gözlerimden şüphe { ğiniz gibi değil. 
· ediyormuş gibi beni süzdü : Sonra birdenbire masanın 

.................................. , ...................... .. 
TEKRAR ZELZELELER 

---------------------------------Zelzele mıntakasındaki halk heyecan içinde gUnde so defa yer sarsllmakta - Bana ilk inanan adam üzerinde duran gaz lamba· 
sissiniz, dedi, sının şişesini çıkardı. Bir 

Ankara, 29 (Hususi) - Kırşehir vilayeti - bir fen heyeti göndermek ve tetkikler yap
dahilinde ayJardanberi devam eden yer ==i tırmak üzere tedbirler almaktadır. 
sarsıntılara ve yıkılma sesleri o civar hal- = Dün gece 22,40 ta İzmirde bir saniye 
kını heyecan içinde bırakmaktadır. , ı_: devam eden bir zelzele kaydedilmiştir. 

Buraya gelen malümata göre, günde 1 O-
5 

Elazık vilayetinin Sivrice kazasının lringil 
... nahiyesi mıntakasında da 24,40 ta cenup-

5o sarsıntı olmaktadır. Bunu göz önüne ~ tan şimale doğru bir zelzele kaydedilmiştir. 
alan hükümet zelzele mıntakasına ikinci ~ Zelzele hafiftir. Hasar yoktur. 

ALMANYA AKDENİZE İNİYOR 
Varşova 30 (Radyo) - Almanya Akdenize en yakın yol ile inmek maksadiyle yeni bir 

teşebbüse geçmiştir. Almanyadan Akdenize yapılan nakliyat şimdiye kadar Tuna - Kara
deniz - Boğazlar yolu ile yapılmaktaydı, Verilen haberlere göre Belğraddan Vardar vadisi 
buyunca Selaniğe bir kanal açmak suretiyle nanliyatın bu yoldan yapılması düşünülmek
tedir. 

Bu naklın uzunluğu 550 kilometre olacak ve Akdenize inmek için 1000 kilometrelik bir 
yol kazanılacaktır. 

Akşam bastırıyor. Oda kibrit çakarak fitili alevledi. 
koyu bir karanlığa bürün- Oda oldukça bol bir ışığa 
meğe başlıyordu. Yağmur boğuldu. Fakat o, bunu ışı-
biraz yavaşlasaydı belki de ğa ihtiyacı olan bir adam 
hemen istasyona koşmağı halile değil, bir şey göster-
göz.e alacaktım. Kim bilir mek için yapan birisi gibi 
tren de kaçta gelir ? yapmıştı. Beni masanın ba-

Acaib ihtiyar birdenbire : şına çağırdı. Oradaki kol-
- iç dökmek insanı ha- tuklardan birine oturttu. 

fifletirmiş, buna inanır mı- Sonra : 

sınız? Dedi. - Şimdi, siz eski bekçi 
An'ıyamamıştım. Yüzüne Recebin yerinde oturuyorsu· 

baktım : d d' A k do''nu··n nuz, e ı. r anıza 
- Ne gibi? 
_ Hiç yani, birisi yaptığı ve duvara bakın. Ne görü-

yorsunuz? büyük bir suçu söylerse ha-
fiflermiş. Bu ev çok garib Merakla duvara döndüm. 
bir ~vdir. Hayret!. Lambadan vuran 

Suriye Hürriyet Partisi Reisi Neler Söylüyor Gülümsedim. "Gene bir ışıkla bir gölgem olması la-
peri hikayesi,, diye düşün- zım gelirken duvarda tam 

SURİYE FRANSIZ DÜŞMANLARİLE BİRLEŞİRSE FRANSANIN BAŞINA BÜYÜK 
BİR FELAKET GELECEGINİ UNUTMAMALIDIR 

Berut, 30 (A.A) - Suriye hürriyet partisi reisi Azme, Fransaya hitaben neşrettiği bir 
açık mektubta Fransanın şimdiye kadar Suriyeye karşı takibettiği siyaseti değiştirmesi 
lazım ğeldiğini ve Suriyenin de Fransaya karşı olan siyasetini değiştirmek mecburiyetinde 
kalabileceğini beyan ederek diyor ki : "Suriye bundan böyle ne siyasi entrikalara ne de 
her hangi bir ecnebi tahakkümüne katlanamaz. Fransa Suriyeyi düşmanlarla birleştirmek 
üzere Fransanın başına bir felaket gelmesini istemeğe sevketmemelidir. Bugün Suriyede 
hürriyet bayrağını açmağa hazır binlerce ve binlerce genç vardır.,, 

Nasyonalist İspanyada casus~ar işi 
Paris, (Radyo) - Bir İngiliz konsolosunun bağulunda hükiimetçi Ispanyollara aid bazı 

evrak ve paralar bulunduğu ve bu gibi diplomatın kolilerden istifade eden bazı yabancı 
casusların Nasyonalist İspanyayı çok şiddetli tedbirler almağa mecbur edeceğine dair 
yapılan tehdidlerden başka Lod Halifaks'a hitaben yazılan açık mektup dedi-koduları 
Londra matbuatında çok heyecanlı neşriyata sebep olmuştur. 

SİLAHLA OYNANMAZ 
Bir talebe kazaen arkadaşını öldUrdU 

Yozgat, (Hususi) - Evelki gün şehrimızde bir kaza olmuştur. Lisenin 8 inci sınıf tale
belerinden Hüseyin arkadaşı Muzafferin evinde bir av tüfeği ile uğraşırken tüfek ateş al
mış ve saçmalar Muzafferin başına isabet ederek oldürmüştür. Bu acıklı ölüm şehrimizde 
teessür uyandırmıştır. 

Arap Rüesasının Suriyeye Dönmeleri 
Müsaade Edilmedi 

Kahire, 29 ( A.A ) - Selahiyettar menbalardan öğrenildiğine göre evvelce Suriyeden 
tardedilmiş olan Arap rüesasının tekrar Suriye veya Lübnana dönmelerine Fransa hükü

meti katiyen müsaade etmemektedir. 
---------= ·---------
İtalya Neler İstiyor ! 

Paris 30 (Radyo) - Londradan Alınan haberlere göre ltalyan metalebatı şu üç madde 
üzerinde toplanmaktadır. 

1 - Tunusta mukim ltalyanlara muhtariyet verilmesi. 
2 - Süveyş kanalı idaresine İtalyanın da iştiraki. 
1\ - Cibuti Adis-ababa demiryolunun ltalyaya satılması. 

Maarif Ve i i gazetecilerden ikaz 
bekl~y~~ _ diyor •• 

- Bugün tebrikleri kabul eden Maarif Vekili gazetecilere şu be-

dinliyecek şeylerim var.. İkaz irşatlarını 

Telğraf 
Ankara, 2~ Partinin uru. heyetı önümüzdeki Salı gü

nü seçilccektır. * Bulgaristanın her. tar ı k larla örtülmüştür. Bugiin 
Çernovada civarında hır >:01~ trö i karlar altında kalmış 
ve yoluna devam edememıştır .. 

§ General Franko tayyarelerın n 1 ürekkep bir filo. bu
gün Balear adaları açıklarında . ( ryo"'ga) adındaki İngi
liz vapurunu bombardıman etmı: ler "' 3kır bombalar ata
rak vapuru batırmışlardır. Mürett~batta s-.\! kalabilenler 
sandallara binerek hadise mah~ ''inden z la uzaklaşa bil
mişler ve o suretle kurtulmuşlardır. 

§ Fransa, 1919 dan 1937 senc!i:::ıc kadar Milli Müdafaa 
ıçın 216 milyar 710 milyon frank sarfetmişdir. 

Suriye 
--~-~---

MEB'USAN MECLİSİ 
TATİL EDİLDİ 

Şam 29 (A.A) - Meb'u
san meclisi bir ay müdderle 
tatil edilmiştir. Bu karar 
Franrız parlamentosunun si-

yasi vaziyeti ancak yeni 
Fransız komiserlerinin muva
salatından sonra tetkik et
mek istediği suretinde tefsir 
edilebilir. 

düm ve : üç tane gölgem vardı. Ga-
- Hemen bütün boş ev- yet garib bir ışık oyunuydu. 

ler böyle gariptir, dedim. bu. İhtiyar bekçi : 
O esrarengiz bir tavırla ' - Sonu ya ·ın -

,İspanyada kan- 1Mussolini şan
lı muharebeler taj yafiıyormuş 

==:: . -E!!E9-

Paris 30 (Radyo) - Aavas Londra, 29 (Radyo) - (Ni-
ajansına göre Katalonyada yoz Kronikel) gazetesi, yaz-
çok kanlı muharebeler cere- dığı şiddetli bir makalede, 
yan etmeğe başlamıştır. Mussolininin şantaj yaptığını 

Frankistler, Syera Boada kaydetmekte ve Roınaya 
ile on köy zaptetmişlerdir. gittiğinde, birşey bekleme-

Frankistler, Eber cephe- mesini kendisine beyan et-
sinde takviye kıt'atı getirmiş- mesini Çemberlayne tavsiye 
ler ve ileri harekata devam eylemektedir. 
eylemişlerdir. 

Frankistlere ait üç yüz 
bombardıman tayyarssi, bu
gün de Katalonyanın büyük 
köprülerini bombadıman et
mişler, tahribat yapmışlar

dır. 

Taarruzun başlanğıcından
beri alınan esilerin on iki 
bine baliğ oldu söyleniyor. 

-~-:.;::;::-

Alman 
HARİCİYE NAZiRi VAR

ŞOV AYA GİDECEK 
Berlin, 29 (Radyo) - Al

manya hariciye nazırı Von 
Ribentrop, gelecek ayın 15 

inde Varşovaya gidecek ve 
Polonya hariciye nazırı Ko
lonel (Bek) le mühim bazı 

meseleler etrafında konuşa

caktır. 

Amerikada 
Soğuktan 3o Kişi 

Dondu 

Bomba Faciası 
BiR BABA ÖLDÜ OGLU 

AGIR YARALANDI 
Seferihisar Orhanlı köyün

de Hasan Çokkoşar ile oğlu 
Ahmet Çokkoşar evlerindeki 
ocağı yakıp baba oğu ko
nuşurlarken birden bi o'i
lak evi sarsmış ve 
çıkan parçalar ba~t 
isabet etmekle beı 
san Çokkoşar ölmı 
Çokkoşarda ağır S\ 

ralanmışbr. Yapıla 

katta ocağa atılan 
rin birinde eskide(' 
bir bomba bulunduı;""'"'"" 
şılmıştır. ta-

- ..... ~- ca
\tı 

Deniz 
MüsteşarlıÇ 

LAG VEDİLECEK 
Ankara, 29 ( Hususi J

İktisat Vekaleti deniz müs 

teşarlığının ilgası ve bu dai
reye bağlı işlerin bir müdür-

lük tarafından tedviri mu 
karrerdir. 

__ .......... .;,:'!'----

Nevyork, 29 (A.A) - So
ğuk dalğası Amerikanın her 
tarafına yayılmıştır. Konjeti
yon ve kayıp düşme yüzün
den vukua gelen kazalar 
neticesinde 30 kadar İnsan 
ölmüştür. 

-==-
Mısır 
Gümrüğünde 

Adliye vekili BAGAJLAR RÖNTGENLE 

lstanbulda tetkikat MUAYENE EDİLECEK 
yapıyor Kahire, 30 (Radyo) - Mı-

İstanbul, 30 ( Husvsi ) - sır gümrük idaresi, paket ve 
Adliye vekili B. Hilmi Oral bağajları açmadan muayene 
bug ün adliyeye giderek tet- etmek üzere, hususi bir rönt-
kiklere başlamıştır. gen almıya karar verınişlir. 

-------~--------~~--~--~~~ 
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