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ERIKA BARBA BAZIR . 
1 l<ISA VE AÇIK --

d• 1• 1 r 
ın ıven il • • ızım de derdimizi 

olsa .•. 
lal.yanın radyo neşriyatına verdiği ehemmiyeti ve bu, 
.el_ı gilndüzlii bir çok dilletde yapılan propnğanda faali· 
ınıa yaptığı tesirleri gören ıngilterenin de Arapça neş· 

Suriye Başvekili 
1 neler söyledi? 

•ta ~aşladığını yazarken radyo işini bir varidat kayııağı 
IDagı düıünen insanlar1n dünya siyasetinden ne kadar 
•ber kaldıklarını da ileri sürmeği ihmal etmemiştik. Kim ti ki umumi efkara aydınlatmak meselesinde radyo istas· 
arından geri kalmıyau gazetelerin de bu işte, dünyada 

r hadiseyi maddi kazanç ve varidata çoğaltmak gözü ile 
ren bazı garip zihniyet sahiplerinin gadrına uğrıyacaklar 
~aaliyet sahasını geniıletecek yerde daraltmak çarelerini 
fUnınek mecburiyetinde kalacaklardır ? 
Gazetelerin tenzilith gümrük tarifesinden istifade etme· 
İ için takdire layık bır yurtseverlik ve uzak görenlik ile 
ılan bu yüksek kanunun yukarıda arzettiğimiz gibi tatbik 
asına geçerken bazı dairelerde uğradığı garip tefsirler, 
lbuatımıza bir kolaylık olmak üzere bükuınetimit taraf n· 
lı alınan tetbirlerin, arzu edildiği kadar, meyve vermesine 
hep olmaktadır. 

Amerika: kuvvet-
' lier gün berkesin derdini dinliyen, halkımızın her an 

lyet ve ihtiyaçlarını liıımgelen yerlere dinletmiye çalı· 
il matbuatımızın da bu derdini can kulağı ile dinliyecek leri harba hazır 

makam çıkmıyacak mıdır.? 
Ne olur, bizim de derdimizi bir dinliyen olsa? .. 

•• 
Olen 

SIRRI SANLI 

insanların Ruhları 
Hakkında 

Nevyork 9 -Çin, Japon har· 
bının başlanğıc1ndanberi Fi· 
listindeki Amerikan ordusu 
kuvvetleri harb zamanındaki 
şeraitin ayni şartlar dahilin· 
de icrai hareket etmekte 
olduğu bildirilmektedir. 

Temmuz ayındanberi zabit· 
lerin mezuniyetleri ilğa edil· 
mişti ve daimi surette silah 
başı vaıiyette bulunmaktadır. 

Topçuların endaht tecrü· 
heleri daha sık yapılmak 
tadu. Donanma da her ih· 
timale karşı hazır bir vazi· 
yettedir. Torpitolann müret· 

tebatına pek kısa mezuni· 
yetler verilmektedir. Bütün 
gemiler takviye edilmiş mü· 
himmat ve mürettebatile 
uzun bir yolcnluğa çakmağa 
hazır bir halde bulunmakta· 
dır. 
N~vyork 10- Filipin ada· 

larandaki Amerikan kuvvet· 
l'?rine dört yüz bombardıman 
ve avcı tayyaresi de iştirak 
etmiş ve dün hepsi adaya 
gitmiştir. 

Adada mühim bir harp 
hazırlığı nazar dikkati cel· 
betmektedir. 

Goga yahudileri 
neden istemiyor? 

- Bazı insanların öldük
sonra ruhlarının kedi, 

ipek, sırtlan, kap'an ce!ed-
tine girerek dünyıya gel· 
İlderine inanıyor musunuz ? 

- insanların öldükten son· 
' ruhlarının tekrar dünyaya 
lniip dönmediğini bilmiyo· 

·rum, yalnız inandığım birşey 
vardır ki : insanlar birbirle· 
rine kötülük yapmak için 
ölmeden, başka bir kıyafete 
girmeden de 11rtlanlara, kap· 
!anlara rahmet okutacak ca· 
navarlıklar yapmaktan çekin· 
medikleridir ... 

L~TER GÜL iSTER A.GLA. 

Timpul gazetesi Romanya 
Başvekili Gaganın nutkun· 
dan mühim parçalar başhğı 
altında neşrettiği bir yazıda 
ye~i kabinenio ilk icraatına 
dair Başvekilin nutkundan 
aşağıdaki şu pa.rçaları ya11· 
yoruz : 

" 1 - Adeverul, Dimine
ata ve Lupta gazetelerini 
derhal kapattım. Çüokü, ya· 

Tuhaf Bir Vak'a 
Bir zat anlattı : 
.. Geçen gün mahallemiıde oturan iki çocuklu bir aile, birbirlerile kavğa ettiler, biz kom· 

t~•r kapının önüae çıkarak, bu kavğayı dinledik, fakat içeriye girib müdahale etmedik, 
~ ''• kocanın arasına girmek doğru değildir derler. Ertesi güoü, akşamdan hızını alamıyan 
~rı koca bir fasılda kapının önünde yaptılar, sonra ikisi de kızğın ve şiddetli yürüdüler, 

il. arkalarından koştum, komşuluk ve dostluk vazifemi yapmak için bir kere araya? gire· 
M11a dedim, kendilerini saat kulesi önünde yakaladım, nereye komşular böyle dedim Bayan 
'!•ldı, nereye olacak ? Mahkemeye, artık bıktım, usandım bu hayattan, bay da atıldı : San· 
~· ben usanmadım. Bayan gene davrandı, baktım üçüncü fasıla burada da başhyacaklar, 
d '"flea sazlerini kestim, durun bir dakika beni dioleyin dedim. ikisi de sustular. Ben de 
,ilımin döndüğll kadar söyledim, elileme karşı iki yavrunuzda var, maaşallah yaşınızı başı 
•ıı da almıı akıllı uslu insanl•rsınız, Baz.an insan öfke ile ne yaptığım bilmez, siz çocuk· 

"-t1sunuz, haydi dönlln yuvanıza, dedim. Bay biraz düşündü, hemen gülerek karısına şu 
-lıü söyledi : 
b .. - Bay komşu doğru söyliyor karıcığım, aynayı elimize alalım, suratımıza bir bakalım, 

t111.dan ıonra ne seni kimse alır, ne de benim yüzüme bakan olur, gel bu sevdadan vaz· 
t•çelim .• "u Dedi •• B~yan ~a zaten bu sözli b~kliyormuı gibi salavat ~ırmağını havaya kal· 
raıak • Öyle ıse dedı. Bundan ıonra dırıltı yok ,, , yok dedıler, saldan geri çark 

•clerek evlerine döndüler. Bu, hakıkaten garib görülecek hallerdendir değil mi azizim?,, 
Ey okuyucu timdi bunların ıu haline : 

b:ırıcılar h rafından idare edi
len mezkür gazeteler, mem· 
leketimizin neşriyat sahasın· 
da yabancı fikirleri yaymak 
suretile halkımızı zehirliyor
lardı. 

2 - Adetleri 120 ye baliğ 
olan Yahudi gazetecilerine, 
memlekette istedikleri yer· 
lere gidebilmek üzere veri· 
len permileri geri aldım. 

3 - Yahudilere köylerde 
ispirtolu meşrubat satmak 
bahşeden bey'iye tezkerele· 
rini kendılerinden alarak harp 

- Sonu 4 üncüde -

--·-·ı---

Londra 9 (Radyo) - Sov· 
yetler Birliği reisi Staline 
Baı Vatandaş unvanı veril
miıtir. Stalin ylikıek icra 

e • • in blHlln kararlmrını 

Ordun Varsa Harbet 
lskenderun 9 (Husu i) 

Düo Mabdet gazetesinde şu 
yazı çıkmıştır. Suriyeden gt.: 
len bir haberde Başvekil 

Cemil Mardamın P ris ve 
Ankara seyahatini müteakib 
muhaliflere karşı aldığı şid · 
detJi tedbirlerden dolayı me· 
busan meclisinde bczı mü· 
nakaşalar ve gürültüler ol· 
muştur. Şam mebusu Münir 
gazetesinin tatilini vesile it· 
tibaz edP.rek hükumete hü· 
cum etmiştir. Dahiliye Vekili 
ve sonra Başvekil kürsüye 
çıkarak söz söylemişlerdir. 

Cemil Maedam lskenderun ben de askerin arannda g6 
meselesine temas ettiği bir nlillü bulunayım, fakat bıh· 
sırada Münire dönerek şöyle yorum ki şarlatanhk yapı~ 
demiştir: "Hükumet hepini· yorsun uz,, demiştir. Milair 
zin bildiği gibi uhdesine dü· kendini müdafaa etml)k iı· 
şen vazifeyi yapmıştır: EHİ· temişse de mebusler ~ltü 
yüdü Aclani: "Müstevli bir çıkararak söz söyll! ~irıe 
ordun varsa buyur, harbıt. mani olmuşl· ır. 
~----_.,..--~--~~~~E!:3~~~~~~~ 

1937 de 
•• 
Olenler 

1937 de Ölenlerden 
Markoni 

1937 Yılında ölen büyük 
adamlar şunlardır : 

Mazarik, eski Avusturya 
Hariciye Nazırı Matia, büyük 
Türk şairi Abdülhak Hamid, 

Yunan ve~iEh
dı Evlendi 

Atina 10 (Radyo) - Yu· 
nan Veliahdı prens Pol il~ 
prenses Frederik Ha o•erc~· 
nin izdivaç merasimı düt1 
sabah yapılmıştır. 

ii:i? Es 

Efe Sayfası 
Bu sayfa için ıımarladığı· 

mız bir iki kliıe yetiteme
diği için bu pazarteıi Efe 
sayfası yapamadık. 

Gelecek pazartesi yiae 
Efenin sazından efece tiirler 
ve destanlar dioleyecekıiniz. 

şair Akif, lngilterede Uıten 
Çemberlayn, Makdonalt Ame• 
rikada Kellog, Almany~cla 
Lüdendorf, ltalyada Mark on, 
Hindistanda Çondera Kaye, 
Viyanada meıhur profea&r 
Halboa, göz doktorlarının 
babası profesör lclayn ile 
profesör Adölf Adler. 

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

Doğru ise haklı bir şikayet 
Seydiköyünden iki imza ile aldığımız bir mektupta deni· 

liyor ki: 
"Biz Seydiköylüler, bir çok kişi mevkuf olarak karakol, 

karakol günlerden beri gezdiriliyoruz. Mubasebei huıuıiJ• 
yol paralarını tamamen bizden aldığı ve yedimizde de 
makbuzlar bulunduğu halde yine bir memurun yiizinden 
derdimiz dinlenmiyor. Bazı vatandaşlardan iki defa yol pa
rası ahndığı halde tekrar talep ediliyor. 

Biz zürraız, işimizi ve gücümlizü terkederek bir çok maa• 
raflarla karakollara sürükleniyoruz. Bu, ancak bazı memar· 
ların vazifelerini liyikile yapmadıklarından ileri geldiği aa· 
)aşılıyor, lütfen bu hususta büyüklerimizin dikkat nazaram 
celbetmenizi dileriz. ı n 

Seydiköylü vatandaşlarımızın ihbarı doğru iıe, bu meae
lenin esasb bir surette tabki6' ve tetkik edilerek ıızalta1a 
meydan verilmemesini hususi hesaplar direktörllliiadea 
rica ederiz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Dünganın En BOgük Harb Dahisi l ıDoktorun Nasıhatıerı 
-----------------------~--------- el 

Timurlenk İ Birkaç mrıu.u-.vardır. Bir 
----------------------E kısım şeker hastalığı vardar 

Şeker hastahğı 

Tarihi Tefrika Yazan: H. Türkekul~ ki idrarda ş~ker yoktur. 
•RSSBD - 96 - •EEG2E8 Hasta bir günde bir gaz 

8 •d( k k J tenekesi ve belki daha fazla 
8VeZI e 8fŞl 8fŞIV8 ge - idrar eder. Ve o kanar da 

diğimiz zaman kendisile 
ividen ivive görüşürüz 

- Yeter, yeter fazla söy· 
lemeyin anladım, Osmanoğ· 
lu beni kızdırmak için ne 
lazımsa unutmamış. Lakin 
ben ona uymayacağım, ağır 
davranacağım. Türkler his· 
ıiyatla iş görmezler mantıkla 
hareket ederler. Bu hediye.:
leri götürün onun kafe11na 
çalın. Biraz daha insanca 
hareket etmesini kendisine 
söyleyin. Mağrurun hasmı 

Allahtır. (Elile çadirın kapı· 
ıını göstererek) 

- Buyrun gidin, Bayezid· 
le karşı karşıya geldiğimiz 
zaman kendisile iyiden iyiye 
sıörüşür, başka bir yerde ve 
baıka şekilde selamlaşırız. 
Hem o gün halvetine kabul 
etliği bir bıristiyan kızını, 

Sırp beyinin kızını da görü· 
rüı, bunu nasıl sarayına 
kabul ettiğini anlarız. 

Elçileri çadırdan çaktalar, 
Timur son ıö.zü söylediğine 

pitman olmuştu. Neden bir 
kadını lif a karıştrrmıştı. 
Böyle lakırdılar erler arasın
da ayıh değil miydi? Türk, 
kadın sözünü ağz1na alır mı 
hiç? 

Yalnız düşüncesi ona hak 
veriyordu. Neden Sırp kralı 
lstefaaın kız kardeşini Os· 
mania kraliçesi tanımışlardı, 

neden bu şerefi bir Türk 
kadını ibraz etmiyordu, am-

ma söyleme.mek ve bu bahsı 
ağzına almamak daha mu· 
vafık değil miydi? 

Meclisde derin bir sükut 
1 

göze çarpıyordu.Bütün prens
ler, generaller, kumandan· 
lar elleri kılınçlarının sapın· 
da bekliyorlar, en küçük bir 
İfarete bakıyorlardı. 

Gözlerden fışkaran ki Ji 
bakışları T:murlenk p ek iyi 

anlamıştı, biraz düşündü. 
canı çok sıkılmıştı, yaşadığı 
müddetçe ilk defa olarak 
karşısında böyle mukavemet 
eden bir adam göryordu: 
Hem de yalnız mukavemet 
olsa iyi, kendisine hakaret 
ediliyordu. 

Gene sabrı üstün buldu ve 
gözlerini birer birer odam· 
tarının üstünde gezdirerek 
şu sözleri söyledi: 

- Oğullarım hepiniz yer·I 
lerinize çekiliniz, mukadde· 
ratı ulu Tanrıya bırakın, o 
güzel yapar. 

Prensler, generaller, ku· 
mandanlar birer birer Timu· 
run önünde baş eğerek çe· 
kildiler. 

Timurlenk kendini sedirin 
üstüne a.th, düşünmeğe baş· 
ladı. N edimlerini çağırttı, 
onlarla konuşmağa ve kısmen 
teessürünü gidermeğe çalış· 
tı. 

Gene Tevekkül gözünün 
önüne dikildi, bu Moğol kı· 
zının naziı f çehresi çoluktu 
adeta bir ölü gibi benzi sa· 
rarmışh. 

Bu acıklı manzaradan tit· 
redi. Nedimleri onun düşün· 
cesini Bayezidin mektubuna 
atfediyorlardı . 

{Arkası var) 

Güler yüz 
Pek iyi tanıdığınız baha· 

ratçı B. Fazıl Dokuz Eylül 
Balcılar içinde 155 numara
da (Güleryüz Baharat depo· 
su) nu açmıştır. Çeşidler bol 
fiatler her kes~ye uyğundur. 
Müşterilerini daima Güleryüz 
ve tatlı dil ile karşıhyan bu 
arkadaşımıza biz de hayırlı 
işler temenni ederiz. 

Tele fon 2383 
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İlan 
Sokoni· Vakum Oyl Kompani, lok. Şirketinin Izmirde Os· 

mania Bonkasına aid binada tesis edilmiş olan şübesi 31 Bi· 
rinci Kanun 1937 tarihinde kapatılmıştır. Bundan böyle 
meskür şirkete aid petrol ve müstehsalatı lzmirde sabık 
Sokoni yazıh \nesinde Fevzipaşa Bulvarı 3 numarada kain 
Ege petrol şirketi ( l. Rnpoport, Salih Nuri Roma ve Şü· 
rekası) tarafından ikinci Kanun 1938 tarihinden itibaren 
satılacaktır. 

Kapatılan şube ile alakası ve hesabı olanların tasfiye 
muamelatına mezkur şirket memurlarından olup lzmirde 
Alsancakta Gazi Kadınlar sokağında 7 numarada ikamet 
eden Bay Con E. N. Rüg memur edilmiş, kendisine bave· 
kiletname lazım gelen selahiyet verilmiş olduğu ilin 
olunur. 3 6-9 (4611) 
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tC BUGUN muazzam TÜRKÇE SÖZLÜ film ! 

Sezar 'Borjiya ~ . ~ 
Floransa'nın debdebe ve ihtişamı - 10 binlerce figüran >i 
müthiş ve muazzam miıandn · Sezar Borjiya'nın zehiri >< 
Lükres Borjiya'nın ateşli ihtirası • Halkla birleşen bir ~ 

kahramanın zulme karşı isyanı )t 

AYRICA: Fok Dünya Havadisleri tt 
ıfseanılar: 3-5-7-9 M 
~~ı~~m~~~~~~~• 

su içer. Bunlaran susuzluğu 

harareti, kuruluklarıl çok fe
cidir. Su içer, idrar eder. 
Bu hastalığa Diorlceti insipi· 
de derler. Bu hastalıkta da-
ha ziyade dimağda bulunan 
( ipofis ) denilen guddenio 
mühim rolü vardır. 

Nitekim bu hastalıkla (ipo· 
fis) hülisalarının şiringalan 
haı ikulade iyi tesir yapar 
Derhal idrar azalır, su ihti· 
yacı da, kuraklık da tabii 
olarak azalır, hasta rahat 
eder. Fakat bu şiringalarıo 
tesirinin kat'i olmadığını 
unutmamak lazımdır. 

Bu nevi şekersiz şeker 
hastalığı ekseriyetle irsidir. 
Veyahut pek küçük iken 
görülü. Bu hastaların ana 
veyıbut babalarında veyahut 
ana ve baba taraf lDın iki 
cenahında şeker hastalığı 
mevcud olup olmadığını araş· 
tırmak lazımdır. Kezalik böy· 
le ailelerde alkolizm ve 
frengi veyahut artritik has· 
talıklar mevcud olup olma· 
dığını tetkik etmelidir. Teda
vinin vechesi ona göre de
ğişebilir, 

Fagdalı Bilgiler : 
Bademli pasta 

125 gram iç bademini ince 
kabuklarile makineden geçir· 
meli, yahut havanda dövül· 
dükten sonra içerisine azar 
azar 200 grem ince toz şe· 
ker, 125 gram taze tereyağı, 
dört yumurtanın yalnız sarı· 
sını ve üç taUı kaşığı pirinç 
unu karıştırmalı. 

Diğer taraftan makineden 
geçn.h 250 gram çikulatayı 
bir iki kaşık suyla ateşte 
pişirmeli, koyu bir: bulamaç 
halinde olunca içerisine par
ça parça evvelce hazırlanan 
bademli, şekerli yumurtalı 
hamurdan atmalı ve bir ça· 
talla karıştırmalı. 

Hepsi karışınca bir çeyrek 
lı adar çatalla hamuru vur· 
malı. Yumurtaların aklarını 
sert oluncaya kadar telle 
vurmalı. Sonra çikolatalı ha· 
mur içine dökmeli, iyice ka· 
nştırmalı ve yağlanmış yük· 
sek bir kalıba dökerek, çok 
kızgın olmıyan, tam karar 
bir fırında üç çeyrek saat 
pişirmeli. 

Pasta ılık iken kalıptan 
bir tabağa çıkarmalı, üzerine 
ince toz şekerle makineden 
geçmiş badem serperek so· 
ğuyunca •ofraya çıkarmalı. 

İzmir Halkı 
Hav rette 

lstanbulJu sanatkar kukla
cı bay Kemal Şakrak lzmir 
lrgadpazarındaki Asri sine
ma ittisalindeki Güler salo · 
nunda elektrikli olarak sesli 
ve sözlü kukla oynatmakta· 
dır. Sanatkarın kukla oyun· 
ları herkesi hayretler içinde 
bırakmaktadır. Bay Mazlum 
tarafından da ayrıca mono
loğ vardır. Mutlakı geliniz. 

Grevleri yapan ·nnrn~~tER 
kimlermiş? OLUYOR ? 

Ananas Kabuklarından 
Çorap 1 mal Ediliyor Grevler umumileşir ve vilavet

lere de teşmil edilirse 
11 Le Epoque,, gazetesinde kovanın istediii nedir? Sov· 

"Henri de Kerillis,, e göre: yet zimamdarları Cbauteaıps 
Grevin umumileştiğini ve hükümetinin harici siyasetin· 

vilayetlere teşmil edildiğini den memnun değillerdir. M. 
tasavvur edelim. Hitler ve Delbosun orta ve şarki Av· 
Mussoliniyi aşka getirecek rupa seyahati esnasında 

F'ransız komünistlerinin bü • 
ne güzel bir vesile. Silahları 
altında tepinen milletler için 
ne nefis bir fırsat. 

Komünistlerin taammüdü 
meşhurdur. Paris belediye· 
sinin komünist azaları Arles 
ıehrinde devam etmekte 
olan komünist fukası kon· 
gresini grevin patlak ver· 
mesinden evvel terketmiş

lerdir. O halde bunlar bu 

tün ısrarlarına rağmen Rus· 
yaya uğramamış olması bun· 
farı büsbütün çilleden çıkar· 
dı. 

11L'intransigeant,, ne di· 
yor? 

Bütün bu grevlerin patlak 
vermeleri bir tesadüf eseri 
değildir. O halde hükumet 
ne yapmak niyetindedir?Hü· 
kümet mukıbe.fe ve bizi mü· 

işten haberdarlardı. O halde dafaa edecek vasıtalara ma· 
grevi çıkaran bunlardır ve liktir. Hükumet, idarei örfi· 
komünist fırkasının her ha· ye etmeğe icb~r mı edilmek· 
reketinin Moskovada tekar- tedir veya hükumetin böyle 
rür ettiğini kimse bilmemez· bir şeye cesaret edemiyeceği 
tikten gelmez. O halde Mos· bugünden bilinmekte midir? 

---------------0000--------------
Kar 2 M.etre 
lstanbul, ( Hususi ) -

Anadoluda havalar birdenbire 
soğumuştur. Bütün şehirleri· 
miz karla örtülüdür. Sıvasta 
kar iki metreyi bulmuş, tren· 
ler durmuıtur. 

Bir Japon 
Muamelesi 
Japonların Nankini de iş· 

gal ettikleri malümdur. Çin 
cumhuriyetinin müessisi olan 
Sün· Yat-Senin mezarı da bu 
şehirdedir. Janlar şehri işgal 
edince bu Çin cumhuriyet
perverinin mezarı üzerine bir 
Japon bayrağı dikilmiştir. 

Çin cumburreisi için bir 
hareket demektir. 

Fakat siyasette merhamet 
yoktuıl 

Morsun kızı 
öldü 

Bundan az -evvel Pariste 
Kortalya Mora adlı ihtiyar 
bir kadın ölmüştür, bu kadın 
kendi adı ile hala kullanıl· 
makta olan telğraf makine-
sini icad eden Morsun kızı· 
dır. Kortelya Mors Parise 
1860 senesinde gelmiş ve o 
zamandanberi de Paris te 
yaşamakta idi. ---··----
Yüzermiş te ondan? 
Baloda, arkalarında otu· 

ruyordum. Bayın yanında 
biri çirkin, biri çok güzel 
iki kadın vardı. Çirkin güzeli 
kıskanıyor. Bir aralık de
di ki: 

- ikimiz de denize düşe· 
cek olsak, her halde beni 
kurtara crı azdın .• 

- Sizin balık gibi yüzdü
ğünüze eminim! ... 

Filozoflar Arasında 
Felsefeye pek meraklı iki 

adam konuşuyorlardı. Biri 
dedi ki: 

- Ben doğrusu rubun 
ebediyetine kaniim. Hatta 
öldükten sonra benim ruhum 
dünyaya mutlaka bir hayvan, 
bir eşek veya öküz vücudü 
iç!nde gelecektir. 

- Bunun için ölmene lü
zum yok. 

Balo 
İstanbul (Hususi) - Ba· 

sın birliği, martta lzmirde 
biıyük bir balo verecektir. ---oo---

Tür ki yede 
Nüfus meselesi 

Proiadan : 

Türkiyede yapılan nüfuı 
sayımlarını tetkik eden M. 
A. A. Patis, buna dair bir 
eser kaleme almıştır. M. Pa· 
lis, Türk sayımlarının doğru· . 
olmadığını iddia edenleri çü· 
rütmektedir. 

Asya Türkiyesinde beher 
km. 2 de 20,2 nüfus yaşa-

dığı halde, Yuoanistanda bu 
nisbet 51,9 dur. Avrupa 
Türkiyesinde ise bu kesafe· 
tin 52,6 yı bulması lstanbul· 
dan ileri gelmektedir. 

Yılbaşı 

Hediyesi 
Yılbaşı hediyeleri biz de 

henüz garptaki kadar hem· 
miyet kesbetmemişUr. Garp· 
ta henüz yılbaşı hediyesi 
alıb vermek en esaslı bir 
adettir. 

1938 Yılbaşı hediyeleri için 
Amerikadan büyük bir vapur 
herek et emiştir. Bu vapurda 
hediye paketlerinden başka 
hamule yoktur. 
~ ........... .,.__ 

Posta 
Güvercinleri 

Japonya, güvercinleri pos· 
ta işlerinde en fazla kullanı· 
lan bir yerdir. japonyada 
tamam 80,000 posta güver· 
cini vardır. Bunların 20.000 
kadarı ordunundur. Diğerle· 
ri postabanenin ve.. gazet~· 
lerindir. 

Bazı gazeteler bazı abo· 
nelerinin gazetelerini güver· 
cinlerle gönderirlermiş. Ve 
bu gazeteler sureti mahsusa· 

da yapılmıı ince kağıtlara 
basdarmıt! 

Sun'i ipeğin sellülozdan 
mürekkeb olduğu malümdur. 
Amerikan kimyagerlerinden 
biri ananasm kabuklarından 
dahi istifade etmeği düşün
müştür. Cenubi Amerikada 
ve Asyanın cenub kıt'aların• 
da, Avusturalyada ananas 
çok çabuk yetişen ve fazla 
mıktarda bulunan bir mey· 
vadır. Ora yerlileri ananasın 
kabuklarından bir nevi ken
dir elde etmektedirler. Avuı
turalyada Sydney şehrinde 
ananas kabuklarından sun'i 
ipek yapmak üzere fabrika 
açılmış ve ilk çoraplar piyasa 
çıkmıştır bile ... Bu çorapların 
diğer sun'i çoraplardan daha 
zarif olduğu bildirilmektedir. 

*** 
Bir ~lilyoner Londra

da Oturacak Ev 
Bulaınadı 

Ecnebi bir milyoner Lon • 
drada kendine münasib başı· 
nı sokacak bir ev aramış 

fakat bulamamıştır. Ona 
höre evi: 

Londranın 150 mil dahi
lininde, 56 yatak odalı, 3 
yemek odalı, 2 kütübhane 
odalı, 1 sabah odalı, 14 ban
yo daireli, 3 misafir salonlu, 
1 balo salonlu, 1 bilardo 
salonlu, muhtelif katiblere, 

uşaklara mahsus daireli ol· 
mahdır. Ayrıca berberlere 
makhsus kısımlan da havi 
bulumahdır. Üstelik, tayya
renin inebileceği kadar geniı 
bir arazisi de olmalıdır. 

*** 
Veidn1anı Müdafaa 

Edecek Avukat 
Kadın 

Parisin korkunç canavarı 
Alman Veiemanın avukatları 
arasında Madam Jarden iı· 
minde bir de kadın avukat 
bulueuyormuş Madam Jarden 
Amerikada bir kolej direk
törlüğü yamış, sonra da hu
kuk tahsil ederek avukathğa 
başlamışhr. 

İlk defa 1928 senesinde 
mahkeme huzuruna çıkmış 
ve aşk yüzünden intikam 
almak için katil olan bir 

d.ıkeği beraet ettirmeğe mu· 
vaffak olmuşru. Bundan sonra 
müdafaasını yaptığı 30 mü
him cinayet davasından 22-
sinde beraet kararı almakla 
meşhurdur. 

Tamahkarin Başına 
Gelenler 

Avusturalyada Adaleyd 
şehri sakinlerinden Sanford 
adlı bir adam çok tamahkar 
imiş, bu sebeble bütün nak-
di oian 180 lngiliz lirası ban· 
knot parayı geceleri sobanın 
içinde saklar sabahları gene 
üzerine alırmış. 

Birg ün ini bir soğuk bas· 
tırmış ve adamcağız sobayı 

yakmıştır. 8irız sonra bil· 
tün paranın soba içinde ol· 
doğunu aklına getirmiıtir. 
Fakat bir avuç külden baı
ka birıey bulımamıthr. 



ırlizah 

Sayfası· 

Borç Böyle İstenir! : 
Abmedt arkadaşı Mehme· 

dio yazıhanesine geçti, ken
dini, kendini bir koltuğa 
attı, başını avuçlarının içine 
aldı. 

Mehmed endişe ile sordu : 
- Ne var? Ne oluyorsun? 
- Sana veda etmeğe gel· 

dioı. 
Seyahate mi gideceksin ? 
- Hayır kendimi öldüre· 

Ceğim. 

- Çıldırdın mı sen ? .. in
san böyle canına kıyar mı ? 

- Ben kıyacağım. Cena· 
ıenıe gelmeğe söz ver. 

- Elbette gelirim amma ... 
- Bana bir de güzel, bü· 

Yük bir çelenk gönder. 
- Gönderim amma ... 
- Beni dinle, büyük, gü· 

ıel bir çelenk sana yirmi 
liraya malolacak, Bana bunu 
Yarısını ver' hayatımı kurtar · 
anış, on lira kar etmiş, zena-~ 
teme gelmek zahmetinden 
de kurtulmuş olursun .. 

Mehmed on lirayı verdi. 

Bu da ~izden ! 
Yolda bir adam ezildi. 

Ağır bir halde hastaneye 
kaldırdılar. Bir hoca, bir pa
Pas, bir haham çağırdılar. 

Hoca dua ettit yaralı al
dırmadı. 

Papas haçı uzattı. Yaralı 
biraz doğruldu: 

- Ancak yarım lira veri· 
rim. 

Bunun üzerine haham yak
laştı: 

- Bırakın, bizden olduğu 
anlaşıldı! 

Boğazını seven böyle 
yapar! 

İki bapan konuşuyorlardı: 
- Nihayet kızıma bir koca 

buldum. Akh başında, dur· 
ınuş oturmuş bir adamdı. 

Yalnız boğazına fazla düş· 
kündü. Aenim ahçı kız da 
iyi yemek pişirir. Müstakbel 
damadı artık eve çağırıyo· 
rum . Sabah ve akşam ye· 
meklerini bizde yiyordu. 

- Ara .. 

f( HaDaa Sal ) 

Nabivi Taklit 
Biz bu ıebrin bsm cıvanın hem bayanın görmüşez, 
Bay ü beyden (Sir) ü (Mösyö) hem yabanın görmüşez, 

Bir zamanlar gih atıp gib tutmuş erler var idi, 
Ol tabansız erlerin korkup cayanın görmüşüz ... 

Can yürekten (Atletizm) den dem vuran ol merdlerin, 
Durmadan hep ayni yerde çok •ıyanım görmüşez .. 

Aşkelinden camelioden kendini üstad bilen, 
Cani manken Bayların biz çok yayanıo görmüşez ... 
----------ao 
Gönülde Yangın 

Bayan - Bu soğukta soğuk bira içeceğine biriki konyak 
içte belki ısınırsın. 

Bay - Yüreğimdeki yangının şiddetini biJsen; onu sön· 
dürmek için buzlu biranın bile kafi gelmediğini anlardın ... ________ _,_ 

İdman 
Büyiik bir hanın, en üst 

katında büyUk bir ticaret· 
haneydi Ticarethane sahibi, 
kitiblerinden birinin, dasmna 
bir fıçı şarab çıkardığını ve 
her gü:ı şarab içtiğini duydu. 

Katibi çağırdı : 

Gizlice şarab içiyormuş-

sunuz odada bir fıçı varmış? 
Katib başını önüne eğdi : 
- Var. 

- Peki, bu yaptığına ne 
diyeceksin ? 

- Çok basit. 
- Söyle bakalım 

- Doktorumun tavsiyesi 
üzerine idman yapmak için 
fıçıyı getirdim. 

- Ya ... Bu idmanm fay· 
dasinı gördün mü bari. 

- Gördüm mesela fıçıyı 
getirdiğim gün, çok güçlükle, 
kanter içinde yukaıı çıkarı 

çıkardım... Halbuki şimdi 

fıçıyı bir el ile kaldırıyorum. 

Uyku ilacı 
Feriha uykusuzluktan çok 

şikayetçi idi. Bir doktora 
gitti, ilaç aldı, hiç faydasını 
görm..,di. 

Ayni doktora tekrar gitti: 
- Doktor; dedi, verdiği· 

niz ilacın hiç faydasıdı gör· 
medim. Paramı iade ediniz! 

- Nasıl olur? 

- Evet, belki o zaman 
biraz rahat eder de uyurum. 

Bir tane daha ister! 

Karısınpan Bınan 
Y asefaçi karısı Raşele de· 

Ağlaınasının sebebi ? diki: 

- Kızım evlenirken beş Ayşe gül hıçkıra hıçkıra - Yeter artık Madam 
bin lira vereceğim, fakat ağlıyordu . Yanaklarından Raçel! 
annesini beraber alırsan bin sicim gibi yaş akıyordu. Bak bu yeni yelenle tam 

lira veririm. 

Koğulmak tehlikesi 
yokmuş! 

Birdenbire sustu ve sordu: yarım düzine çocuğumuz 
- Anne ben neye ağlı· oldu. Başka istemez! 

yorum. Madam Raşe) güldü: 
- Hava çok sıcaktı, gü· - Bir tane daha ister Ya· 

neşte sokağa brakmadım. 
Kaptan işten hiç anlamı· _ Ha, saki. safaçi ! 

yan bir tayfaya sordu. Ve Ayşe gül gene ağ-la· - Niçin ? 
- Ne diye bu gemide mağa başladı. - Çünki hafta yedi yun· 
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Hazır ve ısmarlama elbise fabrika ı 
Bay ve Bayanlar şık elbise diktir· 

mek istersenlz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meh· 
med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
Soraski ve Alber Baroh kumaşların· 
dan iki provalı kumaş ve dikiş 22 
lira Asım Riz:a biraderlerinin Halka· 
pınar çulaki bir provah takım 13 lira 
Nezaket iki pı ovalı 1 S lira İskoç yün 
iş 21 lira iki pro•alı Sayın müşteri· 

lerimin bu fırsatı kaçırma:malarım tavsiye ederiz. 

ADRESE DİKKA. T: Izmir satış ~ubesi Alipaşa caddesi sar 
raflar karşısı yalnı:ıt 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. 

~ ıı~~-

~ ens ·catı 
1 Türk A. Sirketinin 

H lkapınar Kumaş Fabrikasının 
Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : 1 

i Sail 
~ Satış yerleri 

m Za if Ve Ucuzdur 

1 Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 
~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu 
@n~m=~-~~ ı~ ~~ID~!G~E! 

ök ürüğün 
Mezlenin, Bronşitin biricik iJacı 

Her""eczanede bulunur.=ı"'Hem"ucuz hem çok tesirlidir. 

M.D o S. Fe id Eczacıbaşı 
Şifa Eczanesidir 

Wı ~ -~~·-=-··"'!m•••••• .. ••o ............ . 
m KORDON, YUKSEL ve ~ t Hükumet Karıısında % 
~ KABA DA Yl ~ ! TERZi ı 
m ı~ıe bütün 1z irin k•pıştığı m • ehmed Zekd 
&1 nefis Rakılar bunlardır [+] • ı 
e::::&e EE ~~ ++•• ................... .. 

9 Evlül Baharat Deposu ] k · d' ? dur. Altı olursa yunan biri 
ça ışma ıste ın. {{adın Agv zında Bakla 

·- Gemi üç ay kara yüzü boş kalır, amma hafta yedi, Baharatın döğülmüş ve'döğül-
- Ben ticarehaoem irin ço k t d' 1 t · t 'ti · YALUV görmeden sefere çıkıyordu. r cu a ye 1 0 ursa am memış am çeşı erı, A· 

hiç ilan vermem. denk yelir ! nın taze mahsul Ihlamur, ıS-
Kapı dişar1 adilmıeme imkan - Ne yaparsınız? 

P la a b .. l I 1 PARTA'nın meşhur Salebi 
olmadığı için. - ilan edece~im şeyi iki a ' vı oy e o ur· 

- Fkat r. e oldu bilir mi- zarif kutular-A • marka ku· Şarta Bağlı üç kadına söyledim mi? - Benim kardeşim- öyle da, garantili r maş ve 
siniz ? Kafi ! kuvvetli, öyle 1 kuvvetlidir, ki maranğoz boyaları, her cins asit 

- Ne oldu? . Hasta yatakta ısrar edi- Açlığa alışıyor iki bilardo bilyasını avucuna karpit, gomlak ve diğer maran· ' 
- Banim ahçıyla evlendi ! yordu· 1 k b'l 1 h ı· · - Oğlunuz ne yapıyor? a rr, sı ar, ı ya ar toz a ıne gaz çeşitleri, dünyaca tamnmış 

Alkış - Ne olur yemin ,et Fer- _ Ressam olacak. gelir .. : H d 
Konserde Cemal~ Reşid bunde, ben ölürsem tekrar - Ya ... Kimden ders ah· - Bu bir şey değil. Kuv- CZ 

alkışlanıyor. Biri yanındakine evlenir misin? ha, bana sadık yor. vet dediğin benim karde· sunun her cies kolony , losyon· 
fısladı: kalır mısın? - Henüz dezse başlamadı. şimdedir. ları ve çok zengin tuvalet eşya· 

- Çok alkışlamıyahm sah· Fnrhunde safiyetle cevab Yalnız hazırlanıyor. Günde Öküzleri yakalar, öyle bir sı ile gazoz özleri ve özlü unları 
neye Ekre~ Reşid çıkar verdi: bir övün yemek yiyor, açlığa sıkar, öyle bir sıkar, ki iki Radyolin, Kozmin, Datnos ve Kohinor diş macuul arı, devlet 
sonra.! - Eğer ölmezsen.. idman ediyor! kazaıi et suyu çıkarır!.. kinini, beyaz yünlü ve ipekli kumaşları yıkamak ve temizle· 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~: ~~ mek için FEVA markalı Alman sabun tozu ve emsatt. 

~ TA yy ARE sineması TE\~~?N ~ı Dl • [+] - Dikkat: Müşter!lerinin zararına olan ~a.z~rlik usulü kaldı-.s o . . . = [+] Elhıse ve Manto ~# fl rılmıştır. Her sorguya derhal cevab verılır. Telefon 3882 
~ BUG N 2 fıhm bırden '"'' BIEBll~ et,,... ~ı asae---1 
ti 1 - so·· de K 1 m ~:ı Meraklılarına MOJde m 1 Birinci Sınıf Mutahassıs •• z ız ar ~ •• . m D D • Al. 
tfFransanın en büyük artistleri Marıe Bell ve Henri Rollanda mZabıtan, Baylar ve Bayanlar - m 1 r. emır 1 
~ tarafından temsil edilen muhteşem film :; ,~En müşkülpesent müşterileri memnun ··;ı il 

1 
KAMÇIOüLU 

~ 2 - Bakir Delikanlı ~ ~eden bu firmayı unutmayınız V:tlf~ 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 
~ _ .. . . . . R ~] Tüccar terzi (Türkpaza11 Ibrahim elektrik tedavisi 
Pii Buyuk macera fılımle~ıade muvaffak olan meşhur arbst ~~ l'Jf.I . ., . . . T · 1 · 9· · · b ı S k ., N 55 Tel f 3""7' ~ GARY GOOPER f d .

1 
d'I · . ~ :Y: Karakaş) bukere yenı magazada zen gın çeşıdler. erzı- zınır - ırıncı ey er o agı o. : e en·: ., 

~ .. 
1 

k tarha 10 an tems.~ ed llen f?1I e~sımın fti f hanemizde bay ve bayanlar içi~ son motla zarif ve şık · --U:ESWllE:!E l!i!!S BEllB-!!!!!!!11!! 

~ en guze aş .. eyecan • muca e e ı mı 6 f ·· k z b' D F ff R ı• JIŞ f K a J A • • ~ .,,~ manto, rob, tayyor, etek, buluz ve tova ar a ıtan ve 1 ı; E» r. A ,. ... , 
1 laveten. Paramont ıurnal E ~~ sivil elbise ve kaputları imal edilir. ~ .. 
• ------ SEANS SAHTLERİ R t!, Muamelem peşin ve taksitledir. . ~ m lzmir Memleket- Hastanesi Rontken Mütehassısı • 

B H r gu"n· 3 t0-7 05- S" d k ı 5 05 9 d B k' il Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafidir.•+1 iS RONTKEN VE i1 
~ e . , , oz e ız ar , - a a ır ti · . ~ E EJ kt• •k t d •ı • ) fi delikanlı Cumartesi Pazar seansları ı,os de Bakir t1l 1 DIKKA T: Yenı Mağaza Odunpaıarı No. 12 - tt e iri e avı erı yapı ır 
1 delikanh ile başlar ~ TELEFON: 3~76 t. R ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 • 

• 



1D lkiaci Kha11 

Hatay işinde 
)eri ve tenasül . . ltalyan görüşü 

klrlettl Antakya (Hususi) - Ah· nuncu kafile de şehrimize 
nan haberlere ~öre, Hatay gelmiş bulunmaktadır. 

[)ispanserinde B • k 
Deri ve tenasül hastalık- ır canavar ızını 

arı dispanserine devam eden 
astalardan öğrendiğimize 
·öre dispanserin kıymetli 
ıistanı Bay Şahap her gün 
ile tatillerinde bile çallşa
ak hiç bir müsabı tedavisiz 
eriye çevirmemek suretile 
e hüsnü muamelesile bütün 
aıtaların minnetlerini ka· 
anmıştır. 

Biz de gerek sayın dok· 
or B. Ali Rızayı ve gerek
e kıymetli ve gayyur asis· 
ın Bay Şahabı takdir ede-
lz. 

Emniyet 
Memurları 

Emniyet direktörü gibi, 
maiyet memurlaunın d a açık 
akalı elbise geymelerine 
arar ve rilmiştir. Bu karar 
likadarlara bildirilmiştir. 

, :rurgutlu 
lstasvonu 

Turgutluda yeni ve modern 
ıir istasyon yapılmasına Na
ıa Vekaletince karar veril
ııiı ve inşaata yakında baş-

• anacaktır. 

lutbah tuzları 
inhisar idaresi mutbah tuz· 

arında yüzde otuz tenzilat 
apmıştır. 

· flarç Alınmı-
vacak 

1 
icra dairelerinde şifahen 

apılan takib talebleri için, 
lamj'a resmi alınmaması ka· 
arlaıtırılmıştır. 

lenemen Sor-
gu Hakimi 

ı: Menemen sorğu hakimli· 
:ine 8. Behçet tayin edil
aiıtir. 

itizar 
r. Gni bulvara arkasında 
C 1eni Haraç bedestanı esnafı 
~ ıamına aldığımız şikayet 
: 11ektubunu, sıraya koyduğu· 

nuz için varınki nüshamızda 
~ ;ıkacaktır. 

Son icad 
::"ennin en son icadı ve mem
ketimizde henUz görülmemiş 

l~adyo telef on 
Şemsi hakikat ucuzluk 

ergisine gelmiştiı. Bu maki
ıe ile bir merkez, dört şube 
rapılabilir. Zil çalmak, ağıza 
re kulağa götürmek yok. 
air numara çevirmekle iste· 
ğin ıube ile radyoya söy· 

gibi söyler, söyleneni 
:.dyo dinler gibi dinJiyebi
frsiniz. 

Bankalar, fabrikalar, bü-
4ik müesseseler ve oteller 

e emsali için masrafsız ve 
&yük bir kolaylıktır. 

Iıtanbul 9 (Hususi)- Adam öldürmekten on beş seneye mahkum Ziya isminde canavar 
ve alçak ruhlu bir baba bir kaç gün evvel mahkumiyetini bitirmiş ve evine gitmiştir. Ha
pishaneye düştüğü zaman meme emerken braktığı kendi öz kızını yetişkin bir vaziyette 
karşısında görünce, bütün hayvanlık damarları kabarmış ve yavrucuğun üzerine vahşi bir 
kaplan gibi atılarak kendi kanından olan bu masum yavruyu berbat edip bırakmıştır. Ha
diseyi haber alan zabıta bu canavar herifi yakalamış ve tekrar deliğe tıkmıştır. 

Cemiveti Akvamdan Çekilecekmişiz! 
iskenderun 9 (Radyo) - DeyJi HarJd gazetesinin yazdığına göre Türkiye hükumeti şayet 

sancak intihap nizamnamesi arzu edildiği g' bi tadil edilmezse cemiyeti akvamdan çekile· 
ceğini cemiyet mehafiline ihsas etmiştir. 

---------------------0000---------------------

y ahu d i 1 milyon acıkta , 
Moskova 9 (Radyo)-Romanyadan sürgün edilecek Yahudilerin adedi bir milyona ya

kındır. Bir çok Yahudiler şimd den mallarını satmak için hükumetten mÜ!ade istemişler
dir. Hükum'!t bu telebi kabul etmemiştir. 

Rumen Veliahdına Yapılan Tezahurat 
Bükreş (Hususi) - Salimen Köstenceye vasıl olan Rumen veliabh prens Miçhel Kös· 

tencede ve Bükreşte Büyük tezahüratla karşılandı ve kiliselerde ayinler ve dualar yapıldı. 
Prens · Atinaya kara yolu ile bu güolerde hareket etmek üzeredir. 

-----------~----~----~••••••oo••~•••----~----~--~------~ 

Harb yeniden canlandı 
lstanbul (Hususi)- Uzak Şarkta yeniden şiddetli harpler başladı. Japonyaya göre sona 

ermiş görünen muharebe Ç•nlilerin gördüğü yardımlar üzerine her tarafta canlanmıştır. Ja· 
ponlar bütün Ajans muhabirlerini kontrola tabi tutuyorlar. 

Kimi ·sulhtan basederken harp ha-ıırlar 
Berlin (Radyo)- Berlin siyasi mahafili Amerikan hükümetinin sulh propagandasile meş· 

gul olurken Amerikan silah ve mühimmat fabrikalarının geceli gündüzlü Çine, Japonyaya, 
ve Almanyaya ve halta daha bazı meçhul semtlere doğru harp mühimmatı ve her türlü 
top tüfenk sevketmekte devam ettiklerini minah bir surette tefsir ve tenkid eylemekte· 
dirler. 

Kanlı bir pldnço 
Sofya 10 (Radyo)- On aydanberi devam eden ispanya boğuşmasında 200 bin insan 

ölmüş, 500 bin kişi yaralanmış ve 100 bin kadın dul kalmıştır. ' 

Berlin Matbuatı Ateş PüskürÜ~'or 
Berlin (Radyo) - Romanyada Yahudilere karşı yapılan zulüm, tazyik ve kavğa hare

ketlerini tasvip etmiyen bir şekilde lngiltere hükumeti tarafından yapılan teşebbüsler aley
hinde neşriyatta bu'unan Alman gazeteleri Londranın bu hareketini fuzuli bulmaktadır. 

Ayni kaynaktan alınan diğer bir habere göre Berlin gazeteleri Almanyadan ayrılan ve 
Fransadan geçerken Almanların yeni rejiıDi aleyhinde beyanatta bulunan Amerikan sefiri 
hakkındada çok şiddetlı yazılar yazmakta ve onu, Mahudilerin adamı diye tavsif etmek· 
tedirler. 

Bir marşandiz katarı 
hava edildi 

her-

Şanghay g (Radyo) - Kantona gitmekte olan bir 
şandiz katarı demiryoluna konulan bombalarla tahrip 
miştir. Katarda bulunan a .. ke rden yüz kişi ölmüştür. 

•••• 

mar
edil-

Patrasta zel
zele devam 

ediyor· 
Atina 9 (Radyo) - Patras 

da zelzeleler devam etmek· 
dir. Halk kış olmasına rağ· 
men kırlarda oturmaktadır-

lar. 

meseleleri üzerindeki müza- Buraya gelen malümata 
kereler gününün yaklaşması göre, Hatay meseleıi hak-
ve Delbosun Ankara ziyare· kında bütün İtalyan matbu· 
ti dolayısiyle Ankarada Fran- atı uzun neşriyat yapmakta 
sız büyük elçisi Ponso ile ve Türk matbuatının neıri· 
Türk hariciyesi arasında ih- yatını ve Türhiyenin nota 
zarat yapılmaktadır vermesini lehimize olarak 

Gene aynı kaynaklardan büyük başlıklarla tafsi!it 
verilen haberlere göre, Pon· vermektedirler. Türk gaze· 
so Suriye Fransa muahede- telerinin bilhassa Türkiye 
s:nin tasdikinden sonra An· -Suriye muahede!inin fes· 
karaya gelecektir. bini ve Sancakta yapılan 

Türkiye-Suriye muahede tazyikler hakkındaki neıri· 
konuşma1arına Cemil Marda- yah İtalyan matbustı tarafın· 
mın da iştirak edeceği söy- dan aynen alınmakta ve 
)eniyor. Türkiyenin bu işteki haklı 

Dışarıda bulunan Hatay vaziyeti bitarafane gözden 
Türklerinin c ski yurdl&rına geçirilmektedir. 
dönmesi devam ediyor. O·· "Tütk Söz~,, 

Rumen Milleti 
Arzusuna Nail Olmuş! •• 

Romadaki değişme kimse- ı~çamazdı. Bu devlet de doğ-
yi hayrete düşürmemelidir. ru yolu bulmuştur. 
Parçalanan partiler ömürlü Yeni Romanya kükilmdi • 
bir kabine kuramazlardı. nio entikomünist devletlere 
Kralın gösterdiği dirayet yaklaşacağı muh~ kkahtır, de• 
herkesçe takdir edildliştir. niHyorsa da, şimdilik bu yel-
y eni kabinenin hedefleri da iddialara kalkışmak doğ-
vazıhtır. ru değildir. Kuvvetli bir ka • 

Romanya da 20 incı asır bine istiyen Rumen milleti 
prensiplerine uymaktan ka- arzusuna nail olmuştur. 

eo 000000 

Son Telgrafların Hulasası: 
---..... -- -----

İspanyada Cumhuriyetçilerle Franko kuvvetleri arasındaki 
şiddetli harp on iki saat devam etmiştir. Milisler kahra
manca mevzilerini müdafaa etmişlerdir. 

§ Ötedenberi Almanya. orta mekteplerinde okutturul· 
makta olan İbrani lisanı kaldırılmıştır. 

§ Sovyet Rusyada yeni bankanotlar basılmak todır. 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOO 

Parmak izi Tebrik ederiz 
Usulü 

Adliye ve zabıtanın, müc
rimlei teşhis etmekte işlerine 
yarıyan parmak izi almak 
usulü bir çok mecieni mem
leketlerde terkedilmiye baş
lamıştır. 

Çünkü sabıkalı kimseler, 
parmak izlerini bozmak için 
elJerine ameliyat yaptırmak· 

tadır'ar. Bu usulün yerine 
göz vazıtasile reşhis usulü 
kaim olmıya başlamııtır . 
Çünkü, her insanın gözüade 
birbirine benzemiyen lekeler 
mevcud bulunmata imiş. 

--~'lSliır---

Karşıyaka Fevzi paşa oku· 
lu öğretmenlerinden bayan 
Melihanın terfian lzmirde 
Arapfırını caddesinde Ülkü 
okulunun Başöğretmenliğine 
atandığını memnuniyetle öğ
rendik, kendisini tebrik ede· 
riz. Bayan Meliha çahşkan 
ve değerli öğretmenlerimiz· 
dendir, kendilerine muvaf· 
kiyetler dileriz. 

Gogo yahudile
ri istemiyor 

Müştezek Bir Bevanname 
Neşredilecek 

Cenevre 9 (A.A) -Millet· neşretmelerine intizar edil· 
ler cemiyeti umumi katibi mektedir. 
B. Avenol yarın Londrada ••H•• .. n 1 •••••••• 

Kumar 
Oynıyorlar 

Türkiye-Ame- İntizar siyaseti 
rika ticari mü- takip edecek-

- Baştarafı 1 incide -
mSlliillerimize varmek üzere 
derhal işe başlanmıuı için 
emirler verdim. 

4 - Harpten sonra binbir 
çeşit dalavereler çevirerek 
memleketimize yerleşen ve 
bir çokları da tabiyetlerimize 
g·eçen ve adetleri yüzbinlere 
baliğ olan Yahudilerin menı
leketimizden hudud harici 
edilmeleri için karar aldık. 

bu ayın on yedisinde Cenev· 
rede açılacak olan konseyin 
yüzüncü içtima devresine ait 

ihzari görüşmelerine başlı

yacaktır. 

Bu münasebetle İsviçre telg

raf ajansı ile lngilterenin 17 
kanunusanide açılacak olan 

yüzüncü içtima devresinde 
bihassa Millet~er Cemiyeti 

misakının bazı maddelerini 
ihlal eden devletlere karşı 

cemiyetin ittihaz mecberiye-

tinda kalacağı iktısadi ve 
mali sccri tedbirler dolayı

siyle küçük ve orta devlet
lere temiaat vermege matuf 
müşterek bir beyanname 

ikinci Karantinanın kaya· 
hkları arasında bazı mekteb 
talebelerinin zar atarak ku· 
mar oynadıkları, şikayet edil
mektedir. Ehemmiyetle Em· 
niyet müdürümüzün nazarı 
dikkatini celbederiz. 

Güzelyalıda 
Çakallar 
Soğuklardan geceleri Gü

zelyah mıntaka!ına çakallar 
hucüm etmeğe başladığı ve 
sokak aralarında acı acı ba
ğırdıklerr iıi~ilmektedir. 

nase batı lermiş 1 
Ankara 9 (Hususi)- Tür· 

kiye, Amerika arasındaki 
ticari münasebetleri geniş· 

)ettirmek üzere önümüzdeki 
Şubat ayı içinde bir Türk 
heyeti Vaşingtona gidecek
tir. . .. 
Zabıta Vak'a
ları Azaldı 

Dün gece zabıtamız tua
fından şehrin umumi yerle
rinde tekrar silah tabarriyatı 
yapılmıştır. Fedakar polisi
mizin deyam etmekte olan 

Milli köylü partisi ve onun 
organları müstesna olmak 
üzere geri kalan diğer siyasi 
partiler ve matbuat oktavi· 
yan Goga kabinesini müsait 
surette karşılamaktadırlar. 

Bunlar, hükumetin tahakkuk 
sahasına koyacağını vaad 
ettiği naİyonalist proğramın 
ve metodların sureti tatbiki· 
ne inti.zaren işbu hükumete 
karşı şimdilik intizar siyase· 
ti takip edeceklerdir. 
~ ... -~ .................. ~ ...... ... ... ~ .. 
bu sıkı kontrol neticesinde 
zabıta vak'aları azaldığı mem 

, nuniyetle iÖrü1müştür. 

5 - Romen~ işçisinin ve 
Romen unsurunun himayesi 
için, ecnebi müesseseler nez· 
dinde birer hükumet komi· 
ser bulundurulması için İcab 
eden tedbirleri aldık. 

6 - Memleket sermayesi 
ile çalışan ve devletten bü· 
yük menfaatler temin eden 
ve buna rağmen Rumen un· 
suru kullanmak istemiyen 
şirket!c ; in ve müesseselerin 
Romenleştirilmesini de na· 
zarı dik kate aldık.,, 


