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KISA VE AÇIK 

Balkanlıların Toplantıları 
Haricive Vekilimiz Kahirede : Yeni Fransız Kabinesi 

liyete Geçti ----------------.. ,.,··~~~~~~~~ 
'aktile f esad ocağı olan balkanlar şimdi bir 

sulh ve dostluk kaynağı oldu 
Balkan antantı iktisad ve matbuat konseyleri Istanbul 

0Planblarıoın ehemmiyeti hakikaten çok büyüktür. Zira 
'-ikan milletlerile siyasal durumlarda, içten yaptığımız an-
4tıııalar üzerine bir de ekonomi sahadıa yaptığımız iş be
~~trliği meselesi bu milletler arasındaki tesanüd ve dost-
I iu bir kat daha sağlamlaştırmakla beraber, pek derin 
'Ydalar da meydana getireceği şüphesizdir. 

, A.kdenizle Karadenize sahip bulunan ve merkezi Avrupa-
T Tuna gibi tabii bir :zincirle ve nakil vasıtasile bağlı bu
~lln bu devletlerin iktisadi sahada daha büyük inkişaflar 

tydana gelerek bu yüzden mütekabil menfaa tler doğaca
._, göz önünde bulundurursak bu hususta yapılan birliğin 

kadar önemli olduğuou söylemeğe bile lüzum kalmaz. 
ulusların akh eren ve ilerisini gören bazı büyük adam· 

tııua söylediklerine göre: bir güa gelecek ki aradan hu· 
lldlar kalkacak, gümrükler birleştirilecek, birleşik Amerika 
'Ya Almanya ittihadı gibi bir vaziyet doğarak bir kütle 
linde idare edildiği gün saadet ve bahtiyarlık güneşi bu 
~eler üzerinde parlıyacakhr. lstanbul balkan antantı ikti
d ve matbuat konseyinin geçen günkü içtimaı, bu idea• 

tahakkukuna doğru ahlmış bir adım olduğunu kim inkar 
ebilir? 
Bundan sonra atılacak daha metin ve daha çok mesafe 
•andıran kat'i ve geniş adımlarda gene bu tarihi toplan· 

·\ 

Kahire 11 ( Radyo ) 
Türkiye Cumhuriyetı HHrİ · 

ciye Vekili Tevfik Rüştü 
Aras Kahired..e fevka1Ade bir 

surette karşılanmıştır. Dün 
bütün Mısır matbuatı Türki
ye ve Atatürkten hararetle 

bahsederek Türk ve Mısır 
dostluğunu samimiyetle an· 
mı şiardır. 

Dün öğleyin Kral Faruk 
tarafından Tevfik Rcııü 

Aras kabul edilmiş ve öğle 
yemeğini beraber yimişlerdir. 

rda "ucuı ıeyabat, müşterek gazete çıkarmak, film mü
dele etmekt, komşu milletlerin dilleri ile radyo neşriya
da bulunmak., gibi mühim teşebbüsler olacaktır. 

~~~~~~~~~~-··~~---------~~--~ 

Yalnız şunu unutmamak lizımdır ki ucuz seyahatler, fi
değiıtirmeler, radyoları çoğaltarak ko;nşu memleketle· 
bu meileniyet harikasile milletlerini birbirile her zaman 

lışmağa ıevketmek için bu işlerde, sinema ve tiyatro gi
•aridat getirmekten bııka bir şeye yaramaz miiesseıeler 
li ile l.akanlar karıımamahdırlar. Bütün Avrupanın hay· 
kaldıgı bu balkan birliğini tam minasile her sahada 

YYa veren bir hale sokmak için bunun siyasi ve iktisadi 
lla ve ehemmiyetini takdir edebilen idealist insanların 
ıaıakta devam etmesi lazımdır. 

SIRRI SANLI 

ispanyada ___ _.....,_.._,,, ............... 

aria (Radyo) - Hüku- ı larda hücuma geçmesi Fran-
~erin beklenmedik an- ko kuvvttlerini şaşırtmıştır. 
ı ~ 

arER GÜL !STER AGLA 

Yarış ve hlah encümeni · 
nin ikinci hafta at koşuları· 
na dün Kızılçulludaki koşu 

sahasında havanın biraz so
ğuk olmasına rağmen binler 
ce seyircinin önünde saat 

Akdeniz kıyılarına fazlasile 
_ yaklaşan Franko askerleri 
geri çekilmek mecburiyetin
de kaldıklarım Cumhuriyet 
hükumetinin resmi tebliğinde 
beyan edilmektedir. 

Hükümetçiler Seride yakı· 
nında mühim iki mevkii iş· 
gal ettiklerini ve aradaki 
muhasamade düşmandan 100 
esir aldıklarını bildiriyorlar. 

Kimsevi Usandırmamalı 
lllaanları çeneaile bıktıran ve usandıran bazı çok söyliyenler vardır, bunlara şu ııfah 
tİrJer : Traıçı 1 Sözü ıohpeti yerinde olanlar çekilir, onlar söyledikçe karşısındakinde bir 
t ve memnuniyet alimeti görülür, böylelere kimsenin diyeceği yoktur. Fakd bazıları da 
fdir ki, ne yer, ne mevki ve nede zaman ve iş gözetmiyerek bir defa çenelerine ceryan 
'dilerc motorlarını işletmeğe koyuldular mı ? insan bağırsakları ters dönmüş de ağzına 
~iı ıibi, terlemeğe ve sıkıntı geçicmeğe başlar. Hem böyleleri ne garibti r ki istikalden 
•alamazlar, biteviye söylerler, dururlar. Sarfetliği aö:ıler manalı veya faydalı 
ıey olsa, insan ağrıyan başını bir kaşe ile teskin eder de belki dinlemek zahmetine 
~Dır, halbuki öyle tatsız, öyle manasız sözler söylerler ve birde üzerine tuz biber kabi
~tn olarak yavan, yavan gülerler ki... işte böylelerine tn~çı demek uygun olur. 
damın biri tıpkı yukarda anlattığımız tipte bir geveze ve çekilmez bir traşçı imiş. 
olda iı bııına koşan bir arkadaıına rastlamış, hemen yakasını tutmuş, ayak üzerinde 
il baılamak isteyince arkadaıı geveze dostuna: 
lıim acele yakamı bırak, ben ıimdi berberden çıktım. Çifte traşa tahammülüm yok. 

emiş, gülüşmüşler.~ 

en de ey okuyucum, böyle adamların boş yere .kuvvet sarfedişleriae : .. 

14,30 da başlamıştıt. 
Birinci koşuda : Birinciliği 

Lukıbar, ikinciliği Kayahao 
aldı. 

ikinci koşuda: •:.iriociliği 
Sprıngpurt, ikinciliği And
ran. 

Üçüncü koşuda : Birincili
ği Komısar, ikinciliği Jzde· 

ir. 
Dördüncü koşuda : Birin· 

ciliği Söııender, ikinciliği 
Növis. 

Beşinci Koşuda : Birinci· 
liği Can, ikinciliği Alderviş 
kazanmışlardır. 

----.. · •ı•----
Kazanç ver~i
sinde tadiller 

Ankara 11 (Hususi) -
Hükumet, kazanç vergısı 
kanununun bazı maddelerini 
tadil eden bir kanun projeıi . . 

Paris 11 (Radyo) - Yeni 
Fransız Başvekili Daladiye 
kabineyi teşkil ederek Na
zırların isimlerini Cumhur 
reisine bildirmiştir. 

Yeni Başvekil ayrıca hal· 
ka birde beyanname neşre· 

derek programı hakkında 
izahat vermiştir. Ve Nazır
ların isimleri şunlardır: 

Başveki l ve harbiye nazırı 
Deladiye Başvekil muavini 

eski başvekil müsyo Cbau
temps adliye nazıra müsyo 
Rcynaua dahiliye nazın müs-

yo alber Sarraut hariciye na
zırı müsyo Georges Bonuet 
maliye nazırı müsyo Maı cha
udeau kabinede 19 nazır var· 
dır. Devlet nazırlığı usulü 
kaldırılmıştır. 

Kabinede sosyalistlerden 
hiç kimse yoktur. Radikal 
sosyalist vardır. Kabine na
zırları arasında müteaddid 

defalar Başvekil olmuı üç 
ıat bulunmaktadır. Bunlar 
Başvekil Daladie, Cbautemps 
ve Alber Sarrauttur. 

Kabine azalarından 10 u 
avukat, beti gazeteci, biri 
fabrikatör, biri doktor ve 
ikisi mualJimdirler. 

' 

~mııııııı ı , \ 

BAŞVEKİL DALAE 

Kabine ihtimal Salı 
programını tesbit 

mecliste Perşembe gün 
ması beklenmektedir. 

•• 
Fransa 
Taahütler· 
Yauacak 

Buda peşte 11 (Rady 
Fransa, Çekoslovakya 
kiımetine verdiği her 

taabüdü dnhıl yapa 
Moıkova, Bükref, Dan 

ka ve Prağ bilkümetl 
bildirmiştir. 

- Size biraz da şarap getireyim mi, 
- Ben müşterilerini yalnız kazandırdığı servetlerle d 

faat sattığı nefis, kokulu. çaylarilcde besliyen Saadet 
sahibi 8. Hasan Tahsin Önderin Hediye çayını kullan 
başlladıktao sonra şarap içmeğe lüzum görmüyorum. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDi 
----------------·· .. ----------------
Çok isabetli bir karar 

Dünkü gazetemizde killtür bakanlığının çok güzel 
kararanı görmüş ve yazmıştık. Sayın bakanlık öğrencil 
vaziyetlerini dikkat nazaranna tutarak anlamı hakikaten 
ve hele öğrencilerimize çok zorluk veren matematik, ~ 
ve kimye. kitaplarının değiştirilmesine ve bu dersleri ok 
öğretmenlerin hususi görüş ve mütalealarına baı vur 
ve ondan sonra bu kitapların yeniden hazırlatılarak b 
rılmasını uygun bulmuş ve karar vermiştir. Bundan bi 
önce biz de gördüklerimizi bu köşede yazmış ve baka 
tan istirham etmiştik. Cumhuriyet hükümetimizin yü 
kültür bakanlığı haklı dileklerin ve öğrencilerin zorluk • 
tiklerini incelemiş ve kanaahnı tesbit etmiş olmalı ki d 
karar vermiş ve bazırlanmağa başlamıştır. Sayın bakan! 
mızın bu çok isabetli kararını öz yürekten alkıılarız." 

HALKIN 
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Timurlenk 
mıı Doktorun Nasihatloril\DÜNY ~~tER 
1 Belsoiukluğu OLUYOR? 
[t (Dünkü yazıdan mAbad) 

------------------------il Dünkü yazımızda belso· 
Tarihi Tefrika Yazan: H. Türkekul{!l ğukluğunun nasıl başladığını 
·- - 167 - eaaam• ve nasıl seyrettiğini yazmış· 

M-adamkı· Tı·murlenk valn z ba- Bels~ğukluğu ~ey~i- esnasın· 
•it 1 da bır takım ıhblatlar ya· 

~sına büyük bir hükômet kur- ~ar •. ~n bellibaşhsı. huıyele-,P rın ıltıhabıdır, urşıt derler. 

muctur o büvük bir insandır bu idrar yolla.rı ve. meni ka-
fi .. Y .. nalları vasıtaaıle mıkrobların 
•1 Korpe dımaglarımız mu- nın dökülmesinden Timurlenk husyeye kadar intişarından 

vı hakemeden aciz iken biıe mesul tutuluyor. İnsanlar ileri gelir. Husye iltihabı 
ıeilk mektebin üçüncü sınıfla- kızdığı vakit iradeleri elin· birçok cihetten ehemmiyet· 
mi"ında padişahların ecdadı den gidiyor ve bir an için lidir. Evveli çok ır:dırap . ve-
lhakkında yazdmlan ve ter· nefsine uyarak kendi öz kar· rir derecei hararet yükselir 

har tt• ·ı t 'hl · k t ' ' ıp e ırı en arı erı o u ur- deşioi bile vurmaktan ken- hasta yatakta kalmağa mah-
~'lardı, o zaman Timurlengin dini alamıyor. Timurlenk, küaıdur. Husyelerin birisi 

aleyhinde taze dımağları- bayezide mektup yazdığı k · h ı· t b" · ·· m d k k ço şışer, a ı a ııoın uç 
. mız a ö talan bir kanaat güne kadar bütün dünya misii kadar büyür • serttir 
ıç vardı:· Zalim tata~I ~lan baz! hükümdarlarının karşısında vccanaktir. Sıkı bi

1

r tedadf 
le dımaglarda bu ıntıba bakı eğildıklerini görmüş ve en 
di kaldığı için birdenbire ken• çetin kaleleri yıkmış, Hin· 
la dimizi çekip bu kökleştiri- distan, lran gibi büyük ülke-

• len kanaatten kurtaramıyo- Jeri ve daha bir çok büyük 
ruz ve onun teıiri altında kıtaları çiioemiı, kılıcına bo-
dOşilnüyor, Timurlenk lehinde yun eğdirmiş bir şehinşah 
ıöylenen sözleri hazmetmek- iken "ey kudurmuş köpek,, 
te güçliik çekiyoruz. Halbuki batabını nasıl haımedebilirdi. 

hı hakikatte Tımur, misline na· B'z bu itibarla Timurlengi 
ri dir tesadüf olunen pek de· haklı buluyoruz. Mademki 
d ierli ve yüksek vicdanlı in- Timurlenk, yalnız başına, bir 
sı aanlardır. Onun, ıamanı:ıa kabile başkanının oğlu oldu-
tı göre yaptıiı iılerde mantık ğu halde büyük bir hükfı· 
d vardır. met kurmuş ve dünyanın 

Kendisi pek büyük bir ku- yarısından fazlasını zaptet-
~ mandan ve ıehinşah olduğu miştir, o, pek büyük bir 
ı halde yüzüne karıı yapılan insandır. 

b hakaretleri nasıl af edebilir- Eğer Timurlenk zalim ve 
D di. Hepimizde bir izzetinefis haksız bir adam olsaydi Ye 
t Yardır.f eier mantıksız bir ıahsiyet 

Biı, bir ıey olmadığımız bulunsaydi, yılJarca zaferden 
v ve elimiz.de biç bir kuvvet zafere koşmaz, bu kadar 
n yokken bile yüzümüze karşı muazzam bir ülkeyi idare 
~ hakaret amiz bir söz söle· edemez ve bütün halkına 

ıeler veya şerefimizi alçalta· kendini sevdiremez ve salta· 
cak bir mektup gönderirse· nalını devam ettiremezdi. 

r ler, derhal köpürür ve taş- Her halde birçok suikast-
' kınlık gösterir, her türlü lara maıuz kalırdı. Adaleti 
1 çareye baş vururuz. Yıldın· rehber yapmasaydı, sağlığın· 
• mın yazdığı mektubun şid- da iken kurduğu hükümet 
ı deti herkesçe bilinen ve ta· yıkılırdı. 
ı rihlerde gör61en bir mese· 
ı ledir. Buna karşı Timurlen· 

gin hareketinde mazur oldu· 
iu neden kabul edilmiyor 
•e kendisine hak verilmiyor
da önce onun tarafından 
hücum yaki olduğu ileri sü· 
rülerek bir çok Türk kanı· 

işte burodo 

VALi DOL imdad ımı za yeti ş ir! 

Onu bır ere le '" e ed :ı z Za•crs z ve 
lon l::u ı ç uykuııı~lllCo 

l ar u 

( Arkaıı var) 

Satılıktır 
Avrupa tohumu demek 

damızlık ve her zaman taze 
ve cins demektir. Okuduğu
nuz Meram tahum mağaza
sının ilanları reklam değil 
bir hakikattır. Damızlık seb
ze ve çiçek ve meyvasız ağaç 
tohumlarını Meram tohum 
mağazasından tedarik ediniz. 
Kültürparkı yeşillendiren ln
giliz çim tohumu toptao ve 
perakende ve Rayguas, La
vegras çim tohumu yedi se• 
ne dayanır. Park ve hu!usi 
bahçeler iç;n şayanı tavsiye· 
dir. 

Çiçek ve meyva ağaçla· 
rında ve sebzelerde görülen 
pü!örön hastalıkları ilaçları 
kapalı kutular içinde ve açık 
kimyevi gübreler ucuz ve 
taze olarak satılır. 

ile on beş gün ı:arfında ur
şit yavaş yavaş düzelmeğe 

başlar. Husye iltihabının di • 
ğer ehemmiyeti de ifrazı 
manevi üzerine olan tesiridir. 

iyi tedavi edilmemiş bir 
husye iltihabı, hele bazan 
vaki olduğu gibi iki taraflı 
da olursa o zaman meni if· 
razı derur. Hüveynatı mene· 
viye artık yoktur. Ve basta· 
nın artık çocuğu olmaz, bu 
suretle belsoğukluğunun ıür· 
riyet üzerine çok mühim bir 
tesiri vardır. Belsoğukluğu · 
nun ihtiJitlarından birisi de 
gözdeki tezahüratıdır. Bu 
ekseriya anasının rahim yol
larında eski bir belsoğukluğu 
olan ve mikropla bulaşık olan 
gebe kadınlarda doğam es
nas1nda bu bulaşık ifrazatın 
çocuğun gözlerine tesirile 
meyda gelir. 

Doğumun uçuncü gunu 
birdenbire evvela bir göz· 
den derhal diğer göze inli· 
kal etmek üzere sarı yeşil 

cerebatler akmağa başlar. 
Göz kapakları kızarır ve o 
kadar şiş er ki artık göz gö • 
rünmez olur bu hastalık çok 
teklikelidir. Vaklinde teda
viye koşulmazaa birkaç gün 
içinde çocuğu kör eder. Ve 
bu körlük maalesef kabili 
tedavi değildir. Artık kör 
çocuk anasının, babasının 
hatalarının, ihmallerinin canlı 
bir azap ve vicdani nümunesi 
gibi evin bir köşesinde kalır. 
Yakın viliyetlerimizden 

birinden böyle bir çocuk 
getirmişlerdi. Çocuk aslan 
2ibi gürbüzdü. Fakat maa
feessüf bastahk gözün bütün 
şeffaf tabakalarını kesif bir 
hale· koymuştu. Işık alacak 
saba bırakmamıştı. Hiçbir 
tedavi yapılmadı. Şimdide ne 
oldu bilmem ... 

(Devam edecektir) 

Tahtelbahir 
lzmir Hisarönü 34 No. Me· Birinci kordonda eski it-

ram tohum mağazası faiye kulesi karşısında meze· 
Hüseyin Avni ferinin bolluğu, içkilerin te-

Kayak Sporunun temin 
Ettiği Varidat 

Kayak sporu, her ıene 
Amerika fabrikalarına iki 
milyon dolar hasılat vermek· 
tedir. Hava müsaid olduğu 
günler buzlu sahalara yayı
lan Amerika kaya{( ~ıların 
miktarı bir milyonu bulmak
tadır. Bunlar elbiseleri için 
alh milyon, ve diğer hususi 
teferrüah için de 3 milyon 
dolar sarfetmektedirler. 

Kayakçıların dağlara git· 
mek iç.in üç milyon, istas· 
yonlardr gene üç milyon, 
yardım teşkilatlarına beş 

milyon, muhtelif mektepler
de kayakçılık öğrenmek için 
de beş yüz bin dolar sarf· 
ettikleri hesap edilmiştir. 

Fabrikalar için skiden da
ha ziyade varidat temin e· 
den her hangi bir rspor ol· 
madığı büyük bir kauçuk 
fabrikasının senelik bilanço· 
sunda zikredilmektedir. 

Dünyanın en zengin 
~1ihracesi öldü 

Hindistanın Lihur şehrin· 
de geçen gün dünyanın en 
zengin mihracesi olan Padala 
mihracesi vefat etmiştir. 
Mihracenin iradı senede 900 
bin lngili:ı lirasına baliğ ol
makta idi. Geçen sene bir 
lngiliz ressamına potreaini 
yaptırdığı zaman takındığı 
mücevheratı yedi milyon in· 
giliz lirasına sigorta ettir· 
mişti. Hükmettiği arazinin 
mesahai sathıyesi OD bin 
kilometre murabbaı ve nü
fusu 1,600,000 idi. 

EGE 

Taksi 
Tel. 3 2 7 o 

En lüks son model taksi 
otomobil ve otobüs ibtiyecı • 
nızı GECE GÜNDÜZ derhal 
temin eder. Necmettin 

Kiralık Ev 
Bayraklıda Mizan sokağın

da (8) numaralı yedi odalı, 
balkonlu bahçeli ve çok fe
rahlı bir ev kiraya verile
cektir. Taliplerin Keçeciler
de (Sadullah efendi) soka
ğında (22) n..ımarah gazozcu 
Salih ustaya müracatları. 

,....,,..~ 

mizliği ve ucuzluğu ve bil
hassa ciğerleri yıkayan kör· 
fezin temiz ve saf havası 
ile bütün lzmirin bildiği ve 
sevdiği bu gazino yeniden 
açılmıştır. Bir giden bir daha 
oradan ayrılamaz. 

-3- YAZAN: Gönül Emre 

Tarladan geçerken Sarı Kez 
banla kardeşini kötü iş 

ederken yakalamışlar 
Sarı Kezban işi biraz ça· 

kar gibi olmuş emme, gene 
bir kötülük gumam etmemiı. 
Ve yan odaya girip işe ko
yulmuş. 

Biraz sonra ağa, Kezbanın 
yanına girerek: " Teyzenin 
falan geleceği yok.. Seninle 
cumbuş edelim diye, seni 
çağırttım!,, Deyince kadınca
ğızın tepesi atmıı ve "ba· 
bam yerinde adamsın, bunla
rı söylemekten utanmıyor· 

musun? 11 Diye yüzüne tükür
müş ... 

İhtiyar kurt, işin tatlılıkla 
sökemiyeceğini anlayınca 
Kezbanın üzerine atalmak 
istemiş. Fakat zorlu Kezban 
herifi yakaladığı gibi buğ· 

dayların üzerine yıkıvermiş 
ve çıkmış, gitmiş .. 

Bu rezaleti kendine yedi
remiyen ağa, bir şey diye· 
memiş emme günlerce dışarı 
çıkmamıı Ye ne kurmuşsa 
kurmuı .• 

İşitilmemiş bir if
tira: 

Bir gün köy meydanındaki 
ulu kavağın altında oturu · 
yorduk . . Bir kadının bağ1ra 
çığara bize doğru ıeldiğini 
gördük. 

Ne oluyor? Demeye kal
madan koşa koşa gelen ka· 
dın: 

- "Amanın,diyordu,böyle 

ıeyler de mi olurmuı? Ko· 
camla tarladan geçerken 
sarı Kezbanla kardeşini kötü 
iş ederken yakaladık. Din, 
namus kalmadı mı, kardeı· 
ler birbirlerine öyle iş eder· 
le: mi? 

Kadın yemini billih edip 
gördüklerini anlatınca tepe
miz attı. Bütün oradakiler, 
tarlaya koştuk.Sarı Kezbanla 
Recebi birkaç köylü adama· 
kıllı dövüyorlardı. Önüne 
gelen: 

- Vurun şu namussuzla· 
ral. Vurun şu dinsizlere!. 

Diye bağırıyordu. 
O çetin dayaktan sonra 

nasıl olup da tilmediklerine 
şaştım. Hala da şaşarım 

ya .• 
Neyse sözü uzatmıyalım. 

iki kardeşi ite kaka getirip 
ayrı ayrı yerlere kapadık. 
Tabii vilayete derhal haber 
saldılar. Ertesi gün ikindiye 
doğru iki atlı zaptiye geldi, 
onlar da bu iki günahkara 
temizce bir ıslattıktan sonra 

önlerine katıp viliyete g& 
türdüler. 

Aradan dört ay geçti 
Kezbanla Recebin mubake 
meleri başladı. Aksi gi 
çok işim olduğu halde hep 
sini bırakıp mahkeme gün1 
şehire indim. 

Bir olmahydınız da, göı 
mcliydiniı bey, öyle bir ka 
)abalık, öyle bir kalabalıl 

vardı ki .. Zorla kapıya ya 
naşabildim. Neyse sözü uz• 
mıyalım. Sarı Kezbanla, kar 
deşi Recebi, kötü iş yapa 
larken görenler hirer bir 
kitaba el bastılar ve "yarı 
ahret, iki elimiz, iki yanım 
za gelecek11 diye bildikleri 
ni söylediler. 

Tabii, iki kardeş kendile 
rioi kurtaracak bir şey di 
yemediler. Çüoki şahitleı 

ısbatlar muhkemdi. 
Kadı onlara ağız bile aç 

tırmıyordu. Sarı Keıban• 
halini görseydin bey, iç· 
parçalanırdı. Kadıncağ 
hüngür hüngür ağhyord 
Gürültü ediyor diye bir ar 
lık gözlüklü kadı sarı Ke2 
bana şöyle bağırdı: 

"Göz yaıları günahını tf 
mizlemez:. Sus!.,, 
Durmuı dayı durdu 1 

sonra ilave etti: 
- Köylünün biri bir ı 

söyledi; ölünceye kadar un~ 
tamıyacağım. Bu köylü z 
vallı Kezbanın susturulduğ 
nu görünce: "Bu ne biç· 
hak yeri? Adama ağlark 
bile karışıyorlar.,, dediydi. 

Neyıe sözü uzatmıyab~ 
En sonunda gözliiklii ka 
kararını şöyle bağladı: 

"Birbirile .,zina eden l 
iki mel\ın kardeı, üçer ıeı 
hapis yatacaklardır.,, 

Ve Kezbana dönere 
"Mahpusluk müddetini bit 
dikten sonra seni umum 
neye sevkedecekler!" De 
Durmuş dayı bir müd 

sustu ve: 
- Sonrası ne oldu, bi 

yor musun, bey, dedi. S• 
Kezban hükmü giydiğin 
ikinci günü, eline geçirdi 
bir iple ktadini hapishaı 
pençeresinin demirini a11 
Sonradan öğrendik ki, S• 
Kezbana istediğini yaptu 
mı yan ve dayak yiyen a"" 
şu aşağılık iftirayı tertip 
yip zavallıcıkları nare ya 

(Arkası var) -----................................ _ ***~~**~*********~ Elhamra Tel. t(TAYYIARE sineması TE\~~pNe: 
2573 BUGÜN 2 güzel film birden = Kabadayı, 

......................... 
lzmirde ilk defa EALE sinemasında 

Yel esiyor .. Kasırgalar kapuyor... Atlar 
ıahlanıyor ... Durunuz ... Çünkü : ldaresinde Milli Kütüphane sineması ATEŞ = Yüksel ve BUGÜN Sinemacılık dünyasının vucuda 

getirdiği en muazzam Şark filmi 

Mihracenin Gözdesi 
Baıtan başa 1ÜRKÇE SÖZLÜ 

t( Meşhur Fransı z artisti VICTOR Jt 
tc FRANCEN'in nefis temsili Jt 

i Movgork. damları aıtı~da_ i ~.!? .. ~ ~ ~.1~.d~~~!~:!~~ 30 t( 2~0 kız 2~ arlıs ~arafıo~an t.emııl edı~- )t de rakı yoktur muhayyer olarak veriliyor, 1 
~ mış gençhk, neşe ve guzellı~ kaynagı )t yeni yapmış olduğumuz son sistem teıkilaUar 

Gürinmiyen Suvari 
Geliyor 

kısım hepsi birde 
Eski ve yeni Türk musikili harikalar şaheseri 

Ayrıca: FOKS JURNAL ~ ;\yrıca: Paranuınt JUrnal = ve 33 senelik tecrübeli ustalar tarafından 1 
t( SEANSLAR: 2,30-5,50-9,10 Ateş yapılıyor. KABADAYI, ve KORDON Renkli 

_ _ _ S_E_A_N_S_L_A_R_:_l_-_3_-_5_-_7_-_9_d_a_b_a_ıl_a_r_-=----~-""-L3--.L-..._,,._--'LM...,ru:u'.K-____ ....._...&~akılaıı Halis iizüm ve cume anasonundan 

VE 
Miki, Türkçe foks jurnal. 

Hepsi bugün LALE sinemasında 



Süite ! 

Allah Kimsevi Düşürmesin ! 
Pariıten gelen gazeteler Diye onlarla alay etmeğe 

hüktlmetci lıpanyolların ışık bile kalkıııyorlar! Hatti "Ta 
ve htırriyet beldesi diye ıı· ten,. gazetesi bile onlara 
ğındıkları Fransadan çok Fransız büyük kumandanı 
klSUi iıtiıkaller gördükleri Joffre'un (Marn) muharebe· 
ve önce nezaketle ve daha sinde orduya hitaben neşret· 
ıonraları da dipçikle F ranıız tiği beyannamedeki "ileri gi · 
sınırlarının dııına fırlatıldık· demiyen askari kıt'alar he-
larını acı bir dille yazıyorlar. men orada kendi silibları ile 
"Cümburiyetçi ispanyayı kur- kendilerini öldürmelidirler. 
tarmak için budud boylarına Ya muzaffer olacaksınız veya 
koıalım, gönüllü olarak lapın hud hepiniz de öleceksiniz ,, 
yollara yardıma gidelim., söz· sözlerini hatırlatarak firariler 
lerini iri harfler ve kocaman başında bulunan bir lspan-
yaftalarla paris ıokaklarının yol zabitinin "ya kaçmak ve 
dıvarlarını ıüıliyen Fransızla· yahut ölmek mecburiyeti 
rın çoğu onların kucaklarına karşısında kaldık., söıft ile 
ahlan bu fikir ve rejim ar· alay ediyor ve o da diğer 
kadaşlarının timdi yüzlerine Fransızlar gibi soruyor: 
bile bakamıyorlar. Ve "neden °Mademki ölmek elinde 
mağlüp oldunuz, neden as· idi, neden ku"vetini ayakla· 
lan gibi ölmediniz de ıç nna verip (irı firara irtikap) 
kedilerin önünden kaçan ettin? 
korkak fareler gibi Fransız Bu ıözler, bu yazılar fert-
topraklarına sokuldunuı ? ler gibi milletlere de bir ke· 

( llallmı s.I , 

Mevhanecide 
Çocuk meyhaneye girdi. 

Meyhaneciye şişeyi uzatarak: 
- Braz şuna şarap koy ; 
- Siyah mı, bez mı ? 
- Ne olursa olsun, ıımar· 

lıyan adam kördür. 

Kurtuluş 
- Hani bir vapur bathy· 

dı da, iki yüz kişi yolcusu 
boğulduydu, hatırladın mı ? 

- Evet, 
- O kazadan yalnız ben 

kurtuldum. 
- Deme!.. Na1ıl kurtul

dun? 
- Vapuru kaçırdım . 

......-v'" • *• • 

re daha öğretmiştir ki bu 
dünyada düşmeğe, yenilme
ğe mağlup ve perişan ol
mağa gelmez. O zaman in· 
'!ana ne srkadaştan ve ne 
de kardeşten hayır gelir ve 
bunu beklemekte buda· 
lahk olur. 

Efe 

• 
nın 

Sazından, 
Sözünden 

Sıhhat 
- Garson bu rakı kadehi 

değil, batta likör kadehi bile 

değil, bu Adeta yüksük .. 

Garson, göğsünü kabar
tar1&k: 

-Biz müşterilerimizin sıh
hatını korur efendim! 

Ya~ık 
- İş arıyorsan şu altımız

daki kundracıya müracaat 

et, sağ elim olacak birine 

ihtiyacım var diyordu. 

- Yazık.. Ben de aksi 
gibi solalom. 

A 

Aşık 
- Bana sanede 30,000 lira 

gelir olan bir kızla evlene· 

ceğini söyliyorsun ve aşıkım 
diyorsun, zor inanmm. 

- Bunda inanmıyacak ne 

var Doğruyu söyliyorum, pa· 
raya aşıkım. ---------------------------------....... ________________________________ _ 

Emir Baladan Geliııce ••• 

.. 

- Bunları da ucuz verirseniz alırım. 
- Daha ucuz veremeyiz .. Alıp almamak elinizdedir. 

11 NiSAN 

Bedeli nakdi efradına 
Nisan 28 duhul için elbise, postal 

palaska, bat aniye ve sair teferrüat 
ilatlyacınw • -J keri numünesine mu
vahk yalınız Hasan Basri ve şeriki 
Mehmet Gü' .tylar fabrikasından ıs-

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

ADRESE DİKKAT: lzmir . satıı 9ubesi Alipaıa cadde1i ıar 
raflar karıısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrika11. 

·~~~~~ı~~~~~ 1 DOKTOR 
1 Cild, Saç ~ea•~!~vi ~!~~~ütehaosısı 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 Her gün öğleden sonra 

s~~~~~ı~~~~~~ 

Sık sık değişen 
Hava şartlarını en hassas ve kat'i 

tekilde tcıbit eden l ÜFFT = 
Hava markalı BAROMETRE 

DERE<: E, İGRO~iETRE 
ile en maruf fabrika mamulatı 

Gözlük ve camları 

f3ER~ 

S. FERİD J 

Şifa Eczanesinde 
TOPTAN PERAKENDE 

r~ı;:au-u=k~P=~~ı 
~ ÖLÇÜEVi 1 
ı Baskül, kantar, masa terazisi yeni ve her nevi ölçül ı 

1 
tamirab kabul edilir. 

Kolancılar (Eıki kasaplar) No. 27 
IZMIR: Telefon - 2746 

~a:::t:a~~kt:::Skta~ ••~~~~~a:::*=S,I 

Dikkat 
Bayanlara 1\1 ü jde : 
Bu senenin envai modelleri 

yazlık panama ipek hasır ve 
sair şapkaları 150 kuruıa 
meşhur Universal ıapka fab· 
rikatörü Bay Abbaı Azer 

hayatı ucuzlatmak inkilibında 

bir hizmet etmek için bugila· 
den itibaren ıatııa baılamııtır 

bu fırsatı kaçırmayınız alma· 

sanız dahi bir defa gör6a6z. 

Balcılar 191 T. 3811 

1-i/Em -- --Birinci Sınıf Mutahassıa 

Dr. Demir Ali 
- Bu benim elimde olsa çoktan bu eşyayı almaktan 1 KAMÇIOüLU 

vazgeçerdim. Fakat buoların alınmaoını emreden karımdır. 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 

·····•••t•db•••A••••ıımıııaa•••••• amma>t D FAHRi f4i:fK>tBctRB 1 elektrik tedavisi • L k M k 1 o .. .. r. . ...,, .. lzmir • Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 

1• Ü s s:bu:ı~rı = : bmir Memleket R~:~~e~iN Ro~~en Mütehassıaı = ·ua,=::tia Mik:d:i:Z;;nanı 
. 1 m Elektirik tedavileri yapılır 1 Geçen sene bütün İzmir· 

1 Çamaşır Ve Banyon1;1zda Emnı~etle • a ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 B lilerin takdirforini kazanan 

Kullanabilirsiniz « BiR TECRUBE l E~rta~aaaaaı&ERBRattr!ltlctRRctlJ~ "Whiz,, markalı meıhur 
KAFJDİR ! »Her Yerden Arayınız • AZSSS.SSS22S:E~~~2E~A Amerikan filidiile bu aene 

/(, a ~~ M f. yeni ve çok kuvvetli bir Ümit Fabrikası Ticarethaneai e•tanepazarı • ~ .. ı Elbise ve anto • formülle çıkan "Fayda,, ve 

Telef on Telgraf it ~ M ki 1 MIJd • em1ali ilaçları taze ve mü· 
ao41 ümidun • ft ıra 1 arına 1 • essir naftalin ve pire toz· ......... ,•••••1•••••·'11 ı •••• f!~Zabitan, Baylar ve Bayanlar !ı larını, Ingiliz markala kim-

**********~**:*~*******~**lt [t]En mOşkülpesent müıterileri memnun +] yevi gübreleri, bağlar için 

b l " ~~ [+] kara boya ve zaçyağı. Meşhur ASIM Sa un arı )t J.fden bu firmayı unutmayı~ız . t Ağaçlarda, fidanlarda ve 
-----=-------------------:--::-:---:~-->+ [!] Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahım '. . t çikeklerle güllerdeki ballık 
Cilt, , Mağzası: Yünlü, )t [+] Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeşıdle.r. Ten:ı· • vesair başarah öldüren ve 
Saç İpekli ~ [+] hanemizde bay ve bayanlar için ıon moda zarıf. ve ıık t Burnava Zıraat Enstitüsünün 

~ için ı Hiaar camii arka kapı Çamaşırlar )t [t) manto, roh, tayyor, etek, hülaz ve to•akar Zabıtan ve 1 . raporunu taşıyan " Kata· ~~Utt-.· 
~ kokulu llfHlnda: IÇln )t m SİVİi elbise Ve ka~ntfarı ima! ed~Jir. z kiJla u tozlarını u_cnz VO l..:.l:~~~~~~::ııa..ıı;~-.-

905 inci sokak, has )t ı•l Muamelem peşın ve taksıtledır. . . .. kesin fiatlerle magazamızdan tedarik edebilirsiniz. ~=~un 14 No. h mığaza. ıabun i +]Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafıdır.~~ 9 rakamını istismar etmek iıtiycnlerin mağazamızla biç 
. . . •lıoiKKA T : Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12f!~ alakası yoktur. 

EVLER iÇiN: 11 kiloluk torbalar tertip eddmıştır. [: TELEFON: 3276 ~ Ba ka erdeLA.1LJ.ilb.e.Jm.i.1.--1l..okluı.....ı..u;u.ulJlllll.AlU&u1.&.&-....a.::-
Sayın mlıterilerimia tekliflerini dileriz. ~ 



1 .... 4 

oy adı 
~lmıyanlar 
'ahiliye Vekaleti şimdiye 

\1ar soy adı almıyanlar 

1 ıon bir ay daha mild· 
• vermiıtir. Bu müddet 
~ında ıoy adı almıyanlar 
• para cezasına çarpıla -

fi ve bu işlerde ihmali 
&len memurlar da teczi· 

v edileceklerdir. 

'· h • a sısat 
:rerildi 
0disat vekaleti lzmir fua· 
lın her ihtiyacını karşıla· 
0 , Uzere yüzbin lira tahsi· 
iı ayırmıştır. Bu para ile 
•1ıinin bütün noksanları 
clıamlanacaktır. 
1
'kramiye 
7erilecek 
:iümrük kanununun 17inci 
ddesi mucibince bu yılda 

lnriik memurJanndan en 
ııde hizmeti görülenlere 
camiye verilecektir. 

;ıl ve kıvmetli 
c kaiıdlar 
• 
j'ul ve kıymetli kağıdlar, 

1riler ve mezun memurlar 
dasile ıatbtılacaktır. Ay· 

1ı bey'iye mıktarının aza-
haddi yüzde beş olarak 

pit edilmiş, pul ve kıy· 
tli kiğıdlar behemehal 
ıdıklardan alınacaktır. 

( Rallwa Sell , 

1 unusta ihtilal büyüyor 
Kanlı çarpışmalarda yaralı ve ölüler var 
Roma 11 (Radyo) - Tunusta karışaklıklar devam etmektedir. 
Tunus civarındaki kasaba ve köy halkından ekserisi Tunusa doğru yürilmüşlerdir. Askeri 

kuvvetlerle nümayişçiler arasında kanh çarpışmalar olmuştur. Ve yüzlerce kişi yaralanmış 
ve ölmüştür. 

ihtilal umumi bir şekil almak üzeredir. 

Japonyada Mevzii Seferberlik Var 
Şangbay 11 (Radyo) - Japonya kabinesi dün pazar olmasını rağmen geç vakit toplan· 

mış ve Çindeki son vaziyet görüşülmüş ve tekrar Çine 70 bin kişilik bir kuvvetin derhal 
gönderHm..,sine karar verilmiştir. 

Bunun için bazı eyaletlerde mevzii seferberlik ilin edilmiştir. 

Avusturya kalmadı 
Paris (Radyo) - Maddeten yok olan Avusturya dünkü Plebesitten sonra manen de yok 

olmuştur. 
Dün Almanyanın her tarafında yapılan Plebesitte beklendiği üzere "Evet" lerle netice-

lenmiştir. Berfin kardinalı rey verirken Hitler usulü selim vermiştir. 
Alman devlet adamları muhtelif yerlerde merasimle reylerini istimal etmişlerdir. 
Rey pusulasında şu ibareler yazılı bulunmaktadır. 
Bir millet, bir Reich bir Führer vardır. 
Plebesitin yüzde yüz anşlus'un lehine olduğunu söylemek lüzüm!üzdür. 

• 
Rusvada Yedi Kişi idam edildi 

Pariı (Radyo) - Moskova mahkemesi eskiden mühim mevkileri işgal etmiş olan 7kişiyi 
ölüm cezasına mahkum etmiş ve hüküm derhal infaz edilmiştir. 

lngiliz -ltalyan anlaşması 
Paris (Radyo) - Son dakikada alınan malümata göre lngiJiz • ltalyan görüşmeleri niha· 

yet bulmuştur. Ve arada anlaşma vuku bulmuştur. 
Anlaşmanın esaslarını tesbit etmek üzere Londradan bir heyet Romaya gidecektir. 
Dün Lort Pertb Kont Cianoyu ziyaret etmiştir. Bu ziyaretin görüşmelere esas olan son 

Jç Aylıklarını ziyaret olduğu siyasal mehafilde beyan edilmektedir. 

~imadan D~d~~a~(~.~~r~0~.~~~~1?!~.n~.~.~~~!~.r~!!~~.~!!~!!.~~ • 
ı -lenler kararlarını da çiğnemeğe başlamıştır . Usulü dairesinde verilmiş kararlarla mahkum olan 

bir çok kimseleri hususi kararnameler neşrederek affetmekte ve hapishaneden çıkartarak 
sahnrmektedir. Garonuo bu hareketi de halk arasında çok fena akisler uyandırmıştır. Üç aylıkların verilme za· 

lDının gelmesinden sonra 
aylıklarını almadan ölen 

itekiidlerle yetim ve dul· 
ıa varislerine bu üç aylık 
&aflaunın tamamen veril
~i Finans Bakanlığınca 
rarlaştmlmışhr. 

JOO Lira ser
best döviz 

Ecnebi mala getiren ekspo· 
ılara Fuar komitesi kararı 
hükümet komiserinin tas· 

lıile 2000 lira serbest dö
' verıleceği ve eğlence yer
rinin vergi ve resim mua· 
retleri hakkında kabul edi· 
11 formüller Fuar komite
ıe tebliğ edilmiştir. 

tİvrisinek 
len baları 
Güzelyahdaki tesbit edilen 

ı sivrisinek menbaı olan 
•taklıkların temizlenmesine 
mizlik işleri başmuakibi 
lleymanın nezareti altında 
a1lanm1ş ve ilk iş olarak 
ımvay hangarı yanındaki 

ıyın mecrası temizlenmiştir. 

işsizlere iş 
bürosu 

lı kanunu mucibince, bir 
nme hizmeti olarak işsiz

re iş ve müesseselere de 
~i bulmak maksadile teşkil 
lilecek büro 939 senesi 
lziranından itibaren faali· 
,te başlanacaktır. 

Cebelüttarık Boiazı Tehdid Altında 
Paris 11 (Radyo) - Cebelüttarik boğazının her iki tarafında Frankocu ispanya ile lspan· 

yol fasında tahkimat yapılmış ve bu sahiller Alman ve ltalyan bataryaları yerleştirildiği 
görülmüştür ve tahkimat devam etmektedir. 

Bu habberler lngiJterede heyecan uyandırmıştır. 
--------~~~~~~~~~-oo .. ~oo~~~~--~~~~~~~~-

Altınları İsma
il alıu kaçtı 

Dün öğleden evvel gazi 
bulvarında Sadık zadelerin 
arka tarafındaki yangın ye
rinde hafriyat yapmakta olan 
Konyanın Beyşehir kazasının 
Enikler köyünden Mehmet 
oğlu lsmail ile arkadaşlarının 
buldukları iki küp içindeki 
çok mikdarda a'. tın ve mü· 
cevherah amele lsmail ahp 
kaçmıştır. 

Zabıtaca tahkikata baş
lanmıştır. 

İlimlardaki 
Adresler 

Mahkum ilamlarında mah
kumların hüviyet ve adresleri 
sarih bir surette gösterilme· 
mesi yüzünden devlete aid 
mahkeme masarifi ilim har· 
cı ve para cezası tahsil edi· 
lemediği Maliye Vekaletince 
görülerek Adliye Ve!uiletinin 
nazarı dikkatini celbetmiştir. 

---..ın•llliı __ _ 

23 Nisan 
Bayram yaklaş1yor, çocuk

larınızm elbise ve papuçları

nı şimdiden düşününüz. 

lspanvadaki 
Gönüllüler 

Paris 11 (Radyo) - lngi· 
liz ve ltalya anlaşması dola
yısile ltalya ispanya işine 

karışmamağa karar vermiş 
ve gönüllülerini geriye ça· 
ğırmıştır. 

Alman Sefiri 
Roma ( Radyo ) - Yeni 

Alman sefiri bugün ltalya 
Kralı ve Habeşistan lmpara .. 
toru Viktor Amanuele itimat 
mektubu vermiştir. 

öiretmenlerin 
tetkik 2ezileri 

Dün yirmi beş öğretmen· 
den mürekkep bir kafile 
otobüşle Bergamaya gitmiş· 

ler ve harabeleri tetkik et· 
tikten sonra avdet etmişler
dir. Öğretmenlerimize karşı 
Bergama halkı ve belediyesi 
çok güzel bir karşılama yap· 
maşlar ve çay ziyafeti vere· 
rek misafirlerini ağulamışlar· 
dır. Bergama müzesi direk· 
törü bay Osman öğretmen

lerimize değerli izahlarda 
bulunmuştur. 

Yeni Antakya 
Konsolosumuz 

Ankara 11 (Hususi) -
Geri çağrılan Antakya kon· 
solosumuz Feruz vekalet em· 
rine alınmıştır. Antakya kon-
solosluğuna Tevfik Celil ta
yin edilmiştir. 

........ Ullllll•••• .. •• 

Bir Zabit 
•• 
Oldürüldü 

Kudüs, 10 (Radyo) 
Kudüste Erik Editen adın

daki logiliz tayyare zabiti, 
bugün bir Arap tarafından 
öldürülmüştür. 

---oo---
' 

Yüz çocuklu 
kral öldü 

Ömründe bir kere olarak 
garp dünyasına, o da geçen 
sene seyahat eden Malaya 
adaları kralı Alaeddin Sil· 
leyman Şah 73 yaş nda • ol· 
duğu halde ölmüştür. 

Şahın 100 çocuğu o]muş· 
tur. Bunlardan 46 sı sağdır. 

Yeai sultan, Raja Nuda 40 
yaşlarıodadır ve Cambrigde 
üniversitesi mezunudur. 

11 NiSAN 

Hatayda köyler basılıyor 
Antakya (Hususi) - Kar· ı san adlı bir vatandaşı vilcu-

beyaz vak'ası suçluları salı· dundan kanlar sızmcıya ka-
Yerildiği halde bu hadiseden dar döğmüşlerdir. Bu ıırada 
dolayı masum olarak hapse yüzlerce ıilih atılmıı k6y 
tıktlan Türk kardeşlerimiz bir savaş yerine dönmtiıtGr. 
bili mevkufturlar. Zavallı köy ağası Rüşta yara 

Hatayda partizan gruplar, b • · d A t k 
• A ve . ere ıçın e n a yaya 

sılahlı çapulcular her tarafta r ·ı . t d . it 
türlü, türlü fenalıklar yap• ge ırı mıt ve e a~ı a ~· 
makta berdevamdırlar. Ge· alınmıştır. Bu hidıseler çır• 
çen gün Türken Mezreası 

köyünü basan baydudlar, 
baydudlar, köyün ağası olan 
Rüştil, Rüştüniin karısı ço· 
cuklarının imdada koşan Ha· 

kindir. Bu adamlar nasıl 
oluyorda böyle müselllii 
geziyorlar, memleketin ubı· 
tası ve adliyesi neden i&ı 
yumuyor? 

Tiren Kazasının Tahkikatı 
Devam Ediyor 

Evvelki gün akşam üzeri 
Karşıyaka istasyonunda feci 
bir surette hadis olan tren 

tm meydana çıkarılacağı 
şüphesizdir. Makascı vazife· 
sini, makinist de elinden 

kazasında yaralananların sah. gelen fedakarlığı yapmıştır. 
Vaka esnasında iki yavru 

halleri eyliğe yüz tutmuştur hattın kışısında oyuna dal· 
Tren vakası makas zenciri· 

daklar101 ve makinenin yan· 
nin kopmasından ve makasın Jış yoldan girdiğini gören 
açık kalmasından dolayi hu- bazı zatlar olanca kuvvetle· 
sule geldiği ve bu kazanın rile bağırmışlar, çocuklar 
önüne geçmenin imkanı ol- felaketi anlayınca kendilerini 
madığı söyleniyor. süratle geriye farlatarak mu· 

Adliye ve zabıta tahkika· hakkak bir fecaatten kur· 
tının neticesi de bu hakika· tulmuşlardır. 

--------------------~s::ı 
Teftiş Reisi 
Ankara 11 ( Hususi ) -

Adliye Vekaleti teftiş heyeti 
reisliğine Adliye Bat müfet· 
tişlerinden Sezai tayin edil
miştir. 

Kazanç Vergisi 
- Baştarafı 1 incide -

yapılmak istenilen tadiller, 
işgal ettikleri mahallerin 
gayrisafi iradları üzerinden 
vergiye tabi olan mükellef· 
lere taalluk etmektedir. 

Sun'i İpek 
tilısali 

• Eğlence yerleri, kaplıca, 
IS• otel işletenlerin vergi niıbet

leri indirilecektir. 

Bugünlerde lngilterede neş· 
re dilen bir istatisten sun 'i 
ipek istibsalatının iki sene 
içinde şayam hayret derece· 
de artbğı anlatılmaktadır. 
iki sene evvel bütün dün
yanın sun'i ipek istibsalatı 

335,000 ton iken, ieçen se· 
ne bu mıktar 463,000 tonu 
bulmuştur. htihsalitın bu 
derece artması sun'i ipek 
istihsalitı sanayiinin son de
rece tekamülü dolayısile ta
biisinden farkedilmesinin pek 
güç batta yalnız mütehassıs
larına münhasır kaldığına 
atfedilmektedir. Sun'i ipek 
istihsal eden memleketlerin 
başında Japonya bulunmak· 
tadır. Japooyanın senevi is
tihsali 125 b1n tonu bulmuş· 
tur. Amerika ikinci gelmek· 
te, 8 bin ton sun'i ipek is· 
tihsal eden lngiltere ise 
üçüncü bulunmaktadır. 

Heyecan 
Esnasında 

'İnsanla hayvan arasın
da beliren farklar 
İnsan bünyesile hayvan 

bünyesi arasındaki büyük 
farklardanr biri de büyük 
heyecanlar karşısında fiziyo· 
lojik tezahüratın başka baş· 
ka olmasıdır. Mesela bir teh· 
Jike karıısında kalan bir 
kedinin kan tazyiki artar, 
kalb şiddetle çarpar, kanı· 
nın kırmızı küreyveleri yüz
de yirmi nisbetinde fazlala· 
şır, dalağı takallüs eder ve 
idrarı birdenbire şekerli me· 
vödla dolar. Fakat heyecan 
duyan bir insanda yalnız kan 
tazyiki artar ve kalbi çarpar. 
Başka bir fevkaladelik gö · 

rülmez. 

Dünyada en 
çok maaş alan 

Dünyada en çok maaı alan 
yalnız bir adam vardır. Bu 
adam Amerikanın en büyllk 
müesseselerinden ( General 
Motors) otomobil tirketi ida· 
re meclisi reisi Mııter (Sloan) 
dır. 

Mister (Sloan), maaş yerine 
senede onaltı milyon Fransız 
frangı almaktadır. 

En ÇokSabun 
İstihlak Eden 
Memleketler 
Amerikanın sarfettiği sa· 

bunu, dünyanın hiç. bir mem• 
lekeli sarfetmez. 

Son zamanda tutu'an bi• 
istatistiğe göre, Şimali Ame· 
rikada her fert için ayda on 
bir kilo sabun lazımdır. 

Amerikadan sonra Kana· 
da da çok sabun istihlak 
etmektedir. 

Bir Kanadalı, günde en 
az 50 defa ellerini sabunla 
yıkar ve üç defa banyo 
alırmış! 

Terletmek için 
Yeni bir usul 
Soğuk aJgınlıklarında u• 

mumiyetle hastaların terle· 
tifmesi çok iyi neticeler ve· 
rir. Bunun için hasta yatağa 
yatırılır üzeri iyice örtülür. 

Son zamanlarda yeni bir 
terleme usulünün faydaların· 
dan bahsediliyor. Bunun için 
hasta adam, çırılçıplak bir 
kuru ot yığJnının içine yatı· 

r1lmakta ve üzeri mükemmel 
surette örtülmekte ve bu 
halde terlemeye bırakılmak· 
tadır. Yatakta terlemekle 
kuru ot içinde terlemenin 
bariz farkları nelerdir ? Bu
rası pek tasrih edilmiyor. 


