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8İtalya Hariciye 
anlarda İngiliz - Alman 

rekabeti mi? 
llııı ~-:' 
da gazeteleri, Berlin matbuatının Bükreş konferansı 

lıtını Yazdıkları makalelere büyük bir ehemmiyet verc
t arı kongresi devam ettiği müddetçe telefonla günü 

\'e saati saatine alıp neşretmeyi ihmal etmemişler-

' ıı~!:zetelerine göre Alman diplomatları İngiltercnin 
t a ve şarki Avrupada sempati kazanmak için har
i 7eklerden ciddi surette telaş ve endişeye düş
r er. 

t•ıu ı ha e er, Alman matbuatından şu fıkrayı ahyorlar: 
l..ı lı~da lngilterenin iktisadi ve ticari ajanlarının ge· 
~k~~st~r.da ve gerek Yugoslavyada sarfettikleri me

e le l~rı sayısız paralar AJmanyanın zararına olarak 
bir hınde bu yerlerde ve umumiyetle balkanlarda 

seınpati uyandırmaktır ki, buna karşı Alman dip
i.t llın uyanık davranmalarını icabettirrnektedir." 
., tr ·· &•lk UZtrindc bizim ortaya atacağımız bir fikir varsa, 
iı. •nJarda dostluk ve sempati kazanmak için geçer 
•tı~e isterlin ne de mark olduğudur .. 
~lkarda bir mev] i elde etmek isteyenler, her şeyden 
\' an tesarıüdünü takviyeye yarıyacak bir vaziyet 
,t kBatkanlıların arasını açacak her türlü hareket

~ ~ ~noıahdırlar. Herkes bilmelidir ki, her şeyden da
~ ~~:•~laHerin_e bağlı olan Balkanlılar, kendilerine uza

erın samımi olmasına önem verme~ tedirler. 
~,.. SIRRI SANLI ............... , ................................ ~ ................ . 

~li 
t b• llıuharririmiz Gönül Emre; 18 seneye mahküm 

ti~ ~ahbusun çok acıklı ve ibret verici hayatını, 
~ •ıze anlatacaktır. 

- }'azılarda aile ocakları söndüren bir canavarın 
~tfret k' d . k' •v ' ~ ve ın uyan ıran çır ın ve ıgrenç macera-

'cak sınız ... 
- Pazartesi günü "Halkın Sesi,, nde -

Reisicumhurumuz 
İstanbulu Şereflendiriyorlar 

Ankara, 2 ( Hususi ) -
Reisicumhurumuz İsmet İnö
nü dünakşam saıit 22,5 de 
hususi trenlerile İstanbula 
hareket etmişlerdir. Reisi· 
cumhur ve refikası istasyon
da Meclis Reisi Abdülhalik 
Renda, Başvekil Dr. Refik 
Saydam, Mareşal Fevzi Çak
mak, Vekiller mebuslar bin
lerce halk kitlesi tarafından 

uğurlanmıştır. 

lspanyol 2 (Radyo) - ls
tanbullular Milli Şeflerini 
candan ve büyiik bir sevgi 
ile karşılamak için bütün 
hazırlıklarım ikmal etmişler
dir. Istanbulun her tarafı 
süslçnmiştir. Daha sabahtan 
bütün caddeler halk kütle
lerile dolmuş ve sabırsızlıkla 

büyüğünü beklemekted irler. 

-------- ıınunı ı nııım -----

Cumhurreisimiz İstanbul
da kaldıkları müddetçe Dol
mabahçe sarayında ikame 
buyuracaklardır. 

Sarayda dünden beri baş-
lıyan hazırlıklar bugün ak
şama kadar devam etmiş ve 
geç vakit sona ermiştir. Dün 
buraya g~len Dahiliye vekili 
B. Faik Oztrak gece saraya 
giderek her şeyi gözden ge-
çirmiştir. 

Hindistanda Karışıklık Var Hariciye Veki-
Üçyüz Kişi Tevkif Edildi limizinHVali-

• ., ı " desi ldü 

Kalkuta 2 ( Radyo ) 
Gandinin refikası zabıtaca 
tevkif edilmesi üzerine hal
kın heyecanı devam etmek
tedir. Zabıta kuvvetlerile 
halk arasında kanlı ... çarpış-

malar olmuş ve işe askeri 

A kara, 2 ( Hususi ) 
Evvelki gün vefat eden Hı
riciye Veldlimiz Şükri.i St. 
raçoğlunun vaJidt:lerinin ce
naze merasimi dün ya pılrr: ış 

ve Cebeci rnezarlığındab i 
ebedi istirahathanesine tevdi 
edildi, cenaze rrerasiminde 
Reisicumhur İsmet İnönü 
hususi kalem müdürleri Sü
reyya ve yaverleri Şükıü 
ttmsil etmişler ve l:üyük 
Millet Meclisi Re'si, Başvekil 
Refik Saydam, Vekiller \ 'C 

mebuslarda hazır bulunmuş

lardır. _, __ 
Bul2ar kralı 

Belgratta 
Belgrad 2 (Radyo)- Bul

gar kralı Boris diin sabah 
Belgrada gelmiş ve istas 
yonda kral naibi prens Pol 
tarafından karşılanmıştır. 

Alman Hava 
Ordusu Günü 

kuvtveler müdafaa etmiştir. Berlin 2 ( Radyo ) - Al-
Bazı yerlerde İngiliz hükfı- man hava ordusu günü dün 
meti aleyhine isyankarane nümayişler yapılmıştır. Halktan parltık bir surette tes'it edil-
yüz kişi yaralanmış ve_üçyüz kişi tevkif9edilmiştir. miştir. 

- ll>cC-- -:;.=~-

Nazırı Döndü 

Karakovi 2 (Radyo)-ıtal- 1 
- ya hariciye nazırı Kont CT-:9 

ano ile refikası Kantes Eda 
ve Polonya hariciye nazın 
Bek, dün buraya gelmişler
dir. Bek tarafmdan akşam 
verilen ziyaf .. tten sonra 
Kont Ciano ve refikası Ro
ma va hareket etmişlerdir. 

Şuşnig serbest 
bırakıldı · 

k t 1 d•• d••1 :,Berlin 1 (Radyo)-Avus-80 Bin kadın ve çocu va an arına on u er turyanın işgalindenberi mev-

---p · 2 (R d o) _ Fransız topraklarına iltica eden ispanyalı 80 bin kocasız ve babasız kufBbulun~~ sabık-A~ust~r-
arıs a Y • • • J 1 d ya aşvekılı Dr. Şuşnıg Hıt· 

kalan kadın ve çocuklar ispanyaya iade edılmıslerdır. Bunlar.;ıan yolar a suzuzluk ve aç- lerin emrile erbest bırakıl-
' lıktan ölenlerin adedi de üç bini bulmuştur. mıştır. _J ~~<-=.:..: ·~-~-~-:-ei!'~~...., y • tan 118 ıs--=-=-- --=-=-~·~~.::-..~.- ~lllnllt ~~-:_ı;.,..:---:.. v.a: ;e;W 

unaTnıs d Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
anı ı --

Yiyenler et v yeme2"e başlarlarsa ••• 

Atina 2 (Radyo ) - Yu
nanistan hükümeti hukukan 
Franko hükumetini tanıma· 
ğa karar vermiştir. Yakında 
Burgoza Elçi gönderilecektir . 

Belediye Reisimizin -Him

-- metlerinden Bekliyoruz 
tele 

.t h:~e okumuşsunuzdur: Kanadalı bir çifçi ineklerine otla birlikte et kıyması ye-
ftt .~:nıı? inekler de . yoğurt gibi besli ve kuvvetli süt. vermeğ~ b~şla~ı~lar ! 
herke il ınekten beslı almak değil, onu ineğin memesınden sagdıgı gıbı satmaktır. 

'-ta içi ~ .0 t yiyen ineklerin verdikleri halis süte de çoktan razıdır. 
~ 11 ~nekler:de et yememeğe başlarlarsa südü kuvvetlendireyim derken et fiyatı

~ }'ır:•ıne sebep olmaktan korkmak icabedecektir. Sonra ot yiyen bu hayvanların 
b~ h.~ ıcı kaplanlar gibi"herkese saldırmıyacakları ne malfım? İnsanların• birbirlerini 

1'tltt~8• ettikleri şu zamanda kendi halinde, uslu ve itaath bir hayat süren ineklerin 
ın1 d v. • • 

egıştırmek i ... tiyenlere: 

.................... 
Köy Bek
çile.rine Ve
rilecek Maaş 

Adı geçen sokak sakinlerinden pek çoklarının imzalannı 
taşıyan bir mektubu aynen aşağıya yazıyoruz : 

" Basmanenin 1251 numaralı sokağının mahreci hayli 
zamandır kapalıdır. Bu soka~TJ.n iki mahreci vardır. Her iki 
mahreçten güçlükle geçen arabalar şimdi ise yalnız 1252 
numaralı sokaktan geçirilmektedir ki bu sokak sakinlerinin 
bu yüzden izdirabı ziyadedir. Müsavat kaidesine riayeten 
arabaların her iki sokaktan geçirilmesini ve 1251 numaralı 
sokak mahrecinin açtırılmasını sayın belediye reisinin yüce 
himmetlerinden bekleriz . ., 

Ankara (Hususi) - Köy 
bekçilerinin vazife ve mesu
liyetlerini ve bunlara verile
cc k r a ış miktarını tayin e
d .!Cek ' ir teşkilat vücuda ge
ı i ·ilır el. üzere Dahiliye ve-

İS TER GÜL İST R A~._.....-::a.._.ı_k_ale_tin_de_b_ir_k_om_..___.:isy~on_k_u-_.Halkı--....~ 
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Dünyada neler oluyor? Şehrin Işıkları Nasıl Söndü
[f~'laıııııııınıınnııımoııımıınııoııımnuıımıımımııoıınıııunıoııım1. 

(+, ~ O O K .T O R ~ Tarihten Bir 
Yaprak: ........ () ....... . 

Beyaz atlar 
Saksonyada Histerhof şeh

rinde bin yüz senedenberi 
ayni ailenin mali o]an büyük 
bir çiflik vardır. 

Bu çiflikte yalnız beyaz at 
yetiştirilir. Bin yüz seneden
beri çifliğe başka renk at 
girmemiştir. 

Kraliçe 
Bisiklet ilk icad edildiği 

sıralarda adını kraliçe koy
dular. 

Motosiklet ve saireden 
sonra bisiklet kraliçelik tah
tından indi mi dersiniz? 

lngilterede neşredilen bir 
istatistiğe göre hayır. Yer 
yüzünün yolların<la işliyen 

61 milyon bisiklek varmış. 
Başta AI.manya geliyor: 

15 milyon. lliinci 10 milyon 
lngiltere, üçüncü Fransa: 6 
milyon, dördüncü Italya 4 
milyon. 

Bir musaba ka 
Budapeştede bir müsabaka 

açılmış. Nikbinlik müsaba
kası . Dünya, bedbinlik cere
yanları ortasında öyle yuvar-

lanıyor ki, bu müsabaka, neti
cesiz kalsa bile, gene en ha
yırlı teşebbüslsrden olacak
tır. 

Müsabakada birinci gel
mek için, nikbinliğin şahe

serini bulmak şart. Müsaba
kayı tertip eden heyet, bi
rinci gelen nikbinin nasıl bir 
şaheser yaratması lazım gel
diğini iyice anlatmak için 
bir de nümune zikretmiş, bu 
nümuneye ğöre, büyük ikra
miye hak kazanacak kimse, 
nipbinliği, mesela, bir şişe 
saç ilacı satın alan dızlak 
başlının, daha bunu başına 
sürmeden, derhal bir dükka
na girip bir tarak alması 

nevinden, azami dereceye 
götürmek mecburiyetindedir. 

rülüp Karartılacak 
Hava taarruzlarına karşı 

ışıkları söndürme ve karart
ma nizamnamesi İcra Vekil
leri Heyetince kabul edil-

imiştir. Hava taarruzlarına 

karşı koruma kannnuna tev
fikan hazırlanmış olan nizam
meye göre düşman tayyare-

!erinin geceleyin ~edeflerini 
tanımalarına ve umumi su
rette doğru istikameti bul
malarına mani olmak ve 
hareketlerini güçleştirmek 

için hu nizamname hüküm
lerine göre ışıklar söndürü
lecek ve karartılacaktır. 

1111111 WU11111110 ııu ın llftm ıııım nı11111ıını 'lllnn ıınnnıunınııınnıwwuıııınııııııuıı ımınıııııııı ıııımwıuaıııııııı ıııwııuımnwıııu 111111 ııııuııınıııa ı;uıııı 
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Devlet 
Alacakları 
Hakkında 

--~-::::~:--

Mahiyet itibariyle borçlusu 
hakkında cezai takibat yapıl
masını istilzam ettiren ve 
fakat bu takibattan bir men
faat elde edilemiyeceği anla
şılan 1927 ve daha evvelki 
mali senelere ait devlet ala
caklarının terkini Maliye 
Vekaletince kararlaştırılmış
tır. 

lzmirde ne ka-
dar kömür var 

İzmirde stok kömürün mik
tarı 15 milyon kilo kömür 
vardır ve her gün Karade
nizden külliyetli miktarda 
kömür gelmektedir. Elyevm 
kömürün kilosu bazı yerler
de 2,5 kuruşa satılmaktadır. 

Şen Yazılar 
llllftlllllllllllllllll l 

Herhalde yeryüzünde bisik 
Jetle dolaşanların sayısı pek 
çok, insanlar hala : pazuya 
kuvvet gezip ~ dolaşıyorlar: 

ımıuıııuııı ·u11111111ıaı ıııııın ıımm •ıımn uıııuı ıııı1 111110 ııuııı ıımnmıı111111111·wııı 111ıııımm ıı11111 311nn rnıru .ııwu 111DD ıı ıım ııııııı.ıııaıı ınm llllD Kafir 

Buhar ve elektrik insan kuv
vetini yıldırmadı. 

Devletler arasında 
Hava kuvveti .varışı 

............ :::: ............ . 
············ı:::· .. ········· 

Mehtaptan parlak tenin 
Gül kokulu bedenin 
Yanağındaki benin 
Çıldırttı heni kafir. Fransada av ~masrafı 

Fransada avcılaz gerek 
tüccarlara, gerek ... devlete 
büyük fayda temin ederler. 

Berlin - Roma mihverinin ı - Isviçre de keza ayda 
hava kuvvetine karşı, ve Al- 25 motör veriyor. 
manya'nın ayda 500 tayyare Fransız hava kuvvetleri 
çıkarmasına mukabil İngil- haziran ve temmuzda her Gözlerinin rengine 

Sözünün ahengine 
Çapkınca gülüşüne 

Bağladın beni kafir. 

Fransada her sene avcılar 
5000 ton kurşun, 100 mil
yon saçma, 490 bin av elbi
sesi ve bir o kadar av pa
bucu kullanıp eskitirler. 

tere ile Fransa da, sanayi- halde çok artacaktır. 

Avcuların hizmetinde bu-
,- lunanların senede aldıkları 

ücret 300 milyon frank tu
tar. Devlet Demiryolları avcı 
avcı ve köpek nakliyatından 
80 milyon frank alır. 

Devletin av vergisi namiJe 
aldığı para 61 "mUyon frank
tır. 7 milyon frank vurulan 
hayvanlardan, 40 milyon 
frank' baruttan gümrük res-

mi alır ve muhtelif orman-l 
lan 124 milyon franga kira
lar. 

Av, Fransa bütçesine hayli 
gelir temin ediyor. 

Sermayesine' 
Amerikada yeni ve büyük 

Lir mağaza ()çıldı. K" pısrnda. 
şu lavh:t var: 

"S · ı r.r..ayc sınL . ,, 

• y Bu mağazada iğneden ip
lıge kadar her çeşit mal da 
sermayesine satılmalCtadır. 
Müşteri üzerinde fiatı yazılı 
olan bir malı isterse serma
yesine alır, istemezse yüzde 
yirmi kar verir. 

Müşteriler arasında mal
ları sermayesine alanlar var
dır, fakat ekseriyet yüzde 
yirmi kar vermekteler ve 
meğaza mükemmel işle.mek
tedir. 

Paris gazeteleri, Bizde 
böyle bir mağaza açılacak 
olsa. yirmi dört saat sürmez 
iflas ederdi, diyorlar ve iç-

' lerini çekiyorlar. Biz de içi
mizi çekebiliriz. 

lerine dayanarak_ gayretle
rini iki kat arttırmağa baş
ladılar. 

Hem Fransa, hem de İn 
giltere, Amerika'ya 1.285 
tayyare ısmarladılar.' Fransa 
435 i harp tayyaresi 200 Ü 

de pilot tayyaresi olmak ü
zere 635 tayyare ısmarladı. 
İngiltere'nin ise, Amerika'ya 
ısmarladığı tayyareler, 250 
si harp, 400 pilot mümarese 
tayyaresi olmak üzere 650 
dir. 

Fransızların hava ordusu
na tahsis edilen 415 tayya
renin sürati saatte 500 kilo
metreyi bulmaktadır. Bun
lardan 20 tanesi Bearn tay
yare ana gemisine verilmiş
tir. Fransızların hava kuv-

' veti Amerika'dan gelecek 
tayyarelerle son derece kuv
vetlenmiş olacaktır. 

Bir akşam, tayyare salonu 
münasebetiyle verilen bir zi
yafette, fon Ribbentrop da 
bulunurken , Amerikanın 

Fransa büyük elçisi P ulitt, 
G. La Şambr'a telefon etmiş 
ve Amerikadan tayyare al
mak üzere, Amerika'ya bir 
lıey~t göndermesini istemiş
tir. işte, Fransızların Ameri
kaya gönderdikleri bu he
yet, Amerikanın alakalı na
zırlariyle görüşerek tayyare
leri ısmarlamıştır: 

- İngiltere, Fransaya mer· 
lin tipinde ve 1.130 b~ygir 
kuvvetinde 160 motör veri
rıyor. 

- Çekolavakya ayda 25 
motör. 

~ ALTI~ F~İMLER SERİSiNDEN müteşekkil hediyeli 
Büyük Flimler Müsabakası 3 Mart 

Cuma Günün 11en itibaren 

E L HAM A Sinemasında 
. BAŞLIYOR 
işte müsabakanın birinci pırlantası 

Sinemanın en güzel kadını DOROTHY LAMOUR 
Senenin en güzel ve ilahi fümi 

1 Tabii~!i~~~=~~ ha~~~!~~inde 
1 

Bugün~son defa olarak DELi GENÇLİK Rober Taylor 
SEANSLAR: 1,30 4 6,30 9 da başlar ---

sı;ırı;b;ı;;=~ 

teşyi 
- Hani istasyonlara gidip 

Veki, müdürü umumi karşı
laşmalar olmıyacaktı? 

- Evet.. Yine oluyor .. 
Amma, bir insan sevdiği bir 
yolcuyu istikbal etmek ister
se nasıl mani olunur? 

- Doğru, ona mani olu
napıaz .. Amma, çalışma za
manında devairden yok olup 
ta istasyonlara koşanlara : 
"Sizin işiniz burada değil
dir. Ne arıyorsunuz? Vazi
felerinizin başından mesai 
saatinde ne diye ayrıldınız? 
denebilir. Hatta bu sert sua
li bizzat, istikbal edilen a
mir sorabilir. Sormalıdır da ... 

[Akşam) 

Nevyork sergi
si için hatıra 

pulları 
Nevyork beynelmilel ser

gisi münasebetile, hükume
timiz iki çeşit hatıra pulu 
bastıracaktır. Pullardan bi
risi üzerinde "Piri Reis,, in 
deve derisi üzerine yaptır
dığı meşhur tarihi haritanın 
resmi bulunacaktır. 

İki tar.?f.nda da cumhurre
isi -: "z: t ')met İnönü ile Ame
rika Cumhurreisi Ruzveltin 
resimleri bulu~acaktır. İki 
pulun Üt:.;!ri ıd ~ de hakiki 
renklerle Türk ve Amerikan 
bayrakları olacaktır. -

Başımda elmas taçsın 
Bir serpilen ağaçsın 
Gölgende güller açsın 
Çıldırttm beni kafir. 

Uzak kaçma geliver 
Bir kerecik gülüver 
Gönlüme gömülüver 
Çıldırttın beni kafir. 

H Dağdelen 

······••()•••••••• 
Fıkra 

Türkçenin daha henüz A
rab harflerinden kurtulma
dığı devirde "dat harfile 

r il 

yazılan bazı kelimesinin, ba-
zı veyahud badı tarzında te
laffuzu hakkında alimler 
toplanmış, bir 11 ünakaşaya 
girişmişlerdi. Bir kısmı bazı 
telaffuz edilmesini diğer bir 
kısmı da, badı telaffuz edil
mesinde ısrar ettiler. Müna
kaşa büyüdü. Yumruk yum
ruğa geldiler. Camlar, çer
çeveler kırıldı. Polisler ko
şuştular. 

Polisleri görünce bazıda 
ısrar edenler bir tarafa, ba
dıda ısrar edenler bir tara
fa kaçtılar. Yalnız içlerin
den biri çok ihtiyar olduğu 
için kaçamamış, kalmıştı. 

Polisler ona sordular: 
- Kavga, gürültü edenler 

nerede? 
İhtiyar doğruldu, kaçanla

rın kaçtıkları tarafları elile 
göstererek cevap verdi: 

- Bazıları bu yana kaç
tılar. Badılarıda şu yana! 

oıııııı ____ _ 

1 MART ÇARŞAMBA i~~ 

Yenı S ·nema DA'· 
Zafer Haftası 

(Gary CCJCJper) Türkçe söziü (Gary CCJCJper) 

MARKOPOLO'nun Müthiş 
Maceraları 

Koyboylarun şahı JON VA YN tarafından yaşatılmış 
İzmirde ilk defa • 

.. intikam Yolunda 
TURKÇE FOK.~ JU.RNAL - Hergün matinede Talebe 8,5 krş. 
Seanslar : Cumarteıı. Pazar 10·2-5-8.30 sair günler 2·5 8,30 da 

°lıuııııı ıııuııı ~ıınıııuıımııııııııuımıınııırııırııııaıııııınıııııuıoıııııır 
Hazımsızhk 

-2-
Müzmin apandisit karaci 

ğerin işlerini iyi görmemesi 
yaşıca olanlar için midede 
bir kanser buşlangıcı da 
böyle marifet yaparlar. 

Hazımsızlıkla birlikte ateş 
te az çok yükselirse o va
kit iş büsbütün değişir. Ha
zımlık meydana çıkmadan 

önce de bir kaç gündenberi 
iştahsızlık dermansızlık his
sedilmişse o hazımsızlık bel-
ki yarın öbür gün kendisini 
gösterecek bir umumi ve a
teşli hastalığın başladığına 

alamettir. 
Hele çocuklarda olursa, 

ateşle birlikte hazımsızlık 

olunca, arkasından kırmızılı 

hastalıklardan birinin çıka
bileceğini unutmamalıdır. 

Çocuk olmıyanlarda da, 
sarılık hastalığı çok defa bir 
hazımsızlıkla başlar. Grip 
hastalığının da böyle başla
dığı çoktur. Gene böyle ha
zımsızlıktan sonra tifo yahut 
paratifo hastalıklarından bi
rinin meydana çıktığı olur. 
Bir de eskiden mide hum
ması dediğimiz bir hastalık 

vardır, bu da öyle hazımsız
lıkla başlar, sonra da gün
lerce devam eder. Neticesi 
ağır olmasa da, günlerce sür-.. 
mesı ınsanı yorar. 

Hazımsızlığın ilk alamet
leri hissedilince her hastalı
ğın baş devası olan istirahat 
yatağa yatmak lazımdır. Mi
denin üzerine sıcak suya ba
tırılmış bezler koymak sı

kıntıyı geçirir. Fakat hazım
sızlığın apandisit hastalığın
dan gelebileceğini de unut
mamalıdır. Apandisit varsa 
sağ tarafta karnın aşağısına 
doğru ağrılar şiddetli olur. 
Dermansızlıktan ziyade ora
da sancı bulunması bir fikir 
verir. O vakit sıcak sudan 
sakınmalı. 

Bulantıdan sonrası gel
mekte gecikirse ılık bir ıh
lamur onu kolaylaştırır. Pek 
titiz olmıyanlar par:r.aklarile 
de yardım ederler. 

Tabii o gün ve bulantı 
devam ederse ertesi gün de 
sade su yahut maden suyu . 
Daha sonra yavaş yavaş seb
ze suyu, pirinç çorbası, şeh
riye çorbası. Süt hazımsız

lıkta hiç iyi gelmez. Yoğur- . 
du tercih etmeli, yahut ay
ran .. Yumurtadan, kakaodan 
et suyunun yağlısından sa
kınmalıdır. 

Hazımsızlıkla birlikte ateş 
olunca perhize devam etmek 
ve hazımsızlıktan soma mey
dana çıkacak hastalığı bek
lemek lazımdır. Her halde 

=n-

60 Sene 
Evvel 

Zılar 

~-~aQ 
Pde bı 

Tam altmış altı sene ef' lidit. 
ve) çıkan Basiret gazetesin' '" ~ 
de İstanbuldan Çatalcaya tııiy( 
kadar yapılan tren seyaba.. sağ 
ti hakkında bir yazı gördüıo· tııad 
Tren o vakit Çatalcaya ka' ktır 
dar gidiyormuş. Gazete, tre- ijll\l. 

nin çok rahat bir seyahat d· 
vasıtası olduğunu yazID•Ş· ~ gib 
Fakat buna aldanarak gideJJ ~biç· 
bir yolcu şu satırları yazı' ~ftk ~ 
Y0~. : • ~bak1 

Beygir arabasına rakıb a011 
olarak yedi buçuk saat yol' İt. 
larda imarı vakit etmekteı> ıllll 
ise şimendifer ile bir buçulcı Çİt'- •

1 

l(lı 

nihayet iki saatte ÇatalcaY' ku ' 
varmakta olan sühulete bi' birç 
naen Sirkeci iskelesindetı k la

2 
üç refik, ikinci mevkidell ,lalı , 
beherimiz kırk beşer kur~t ~ aaı 
vererek birer bilet alıp Ş1' ~Ilı 
mendifer arabularına rakib iltııe 
oldukta Sirkeciden akşalJJ ~dit 
onu çeyrek geçerek araba' ,k ~ 
lar hareket eyledi: Yedik~- ıı1~1 
leye kadar filvaki biladısaı: ~~haf 
rede olan şimendiferler gibl ~tek 
sürat ile gidip, Y edikuledeı> ~lllek~ 
sonra her ne kadar bir mik' ~t la· 
tar yavaşladı ise de hele laflı' 
Küçükçekmeceye on bir bu' ltıarıı 
çukta vasil olduk. a~aı 
. Mezkur Küçükçekmecedeıt ~tile 

hareket eylemekte gittikçe arda. 
ağırlaştı. Gittikçe ağırlaştı· ~~ata' 
Nihayet beygir arabası ka' t,hl~ 
dar süratle gitmeğe başla' a~ il 
yınca artık Çatalcaya nısfı}• 'td~ 
leyde varılacağı anlaşılara1' il~ 
Çatalca mevkiini dahi ka58' tıı ~~ 
hadan bir saat uzak mesafe' ' 11ld~j 
de bulunouğundan acaba 0 ~tlı, t, 
gece kasabaya gidebilece1' tt , 
miyiz, yaksa açıkta mı sa' ~~ '41ıı 
bahlıyacağız diye müzakere' , ~I'; 
de iken bir buçukta HadılJJ % ) 
köyüne geldik. . ~o 

Artık araba, öküz arabası ~e t 

kadar gitm !ğe başladı .,e tq • 

yol döşemelerinin çürük ol• 
duğu itiraf edilmeğe başları' 
dı. Acaba sağ salim Çatal· S 
caya varabilecek miyiz, der' 

iken arabalar durdu. Sinyor' 
lar araba kapılarını açıP 
müşterilere : 

- Aşağı inin! emrini ver' S 
diler. 

Bize bu emri veren sinyo· 
re sebebini sual ettik : 

- Devamı 2 üncü sahifede / 
~,~- .. ~-~~=..-::mmıı·....,_:.....;: ~~~ 

hazımsızlıktan sonra da kell' 
di kendinize müshil ilacı iç' 
mekten pek sakınmahsınıt• 
Hazımsızlığa sebep tifo yı' 
hut bir apandisit olun'' 
müshil ilacı pek tehlikelidir· 

- Son -"!l'Elllllm _______ ılii 1 ~ Cllİlıml ______ _ 

Bugün TAYYARE Sinemasında 
T E L E F O N: 3646 
-.-... 

Şimdiye kadar gördüğünüz flimlerin en güzeli 

ŞEYHIMOÖLU 
Oynayanlar : 

Rodolf Valantino 
VilmaBanky 

SESL/ VE TÜRKÇE ŞARKILI 
Tanburi Cemil merhumun ŞA.TARABAN peşrevi 

FERAHFEZAR - MUHAYYER saz semaileri ilk 
d fa olarak bu flimde çalınmıştır. 

okuyanlar 
Hamiyet Yüceses, Muzaffer Güler, AH 

Bülbül, Hafız Yasar ve saire ' . . 
Ayrıca EKLER JURNAL ve MIKI 

SEANSLAR :2 - 4 - 6,30 ve 9 da 

----- .. .-sa~ &E:EE 
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l' Oplu Yaşayış Bilgileri 
t.ı!IYE't~E YEMEK 

(2) 

~arının yaptıkları gibi Elde çatal ve biçak varken 
de ~lba ve haçvari bir sohbete girişmemeli, bilhassa 

.. lid· ırakmaınaya dikkat ağızda yemek bulunurken 
tr l~ asla konuşmamalıdır. b k 
Ilı' er yemekte takım Meyve tabağı ile irli te 
~1Yorsa o zaman taba- getirilen Bale yani el yıka-

• : tarafına camdan 1 maya mahsus süslü kasecik-
ktı'deni köprü konmuş ler peçetelerile birlikte taba-
,,!· Takımlar sofra ğın ön tarafına ve biraz sola 
"\i k' l konur ve meyva bittikten ır etmemek üzere 

da sonra parmakların ucu bura-. Yanır. Omlet ve 
ııb· da ıslatılarak sofra peçete-
t. 1 Yumuşak yemek· · 
Qıç k sinde kurutulur. iki elin bir-
ık: kullanılı;naz. Ken- den kaseye daldırılması çir-

bak eya çatalı ıle umu- kindir. Bu esasları bildikten 
tan yemek alma- sonra öteki teferruat için 

i•orı derece dikkat et- dikkat kifayet eder. t. T 
ıl uzu elle, yahut YEDİGÜN 

Çİtk_aş bir biçakla almak mRı o• ıııNn 111111ıırunıın111111-1 euııun-uııııı-
k" lb olur. Eğer tuzluk- Arupa 
b~Çük kaşıklar yoksa 

,~r biçağın ucu ile radyodifüzyon 
atıaıdır. 

fı Ckoıeğe batırın ye- konferansı 
• '-lçasına daldırmak, 
• 1~ı ekmekle silmek Montreuzde toplanacak olan 
ll~d.tsi elzem hareket-· Avrupa radyodifüzyon kon-

ır H' . d 1 feransına hükumetimiz na-
k . ' ızmetı sa e eş- mına iştirak edecek delege-
.. glYretile kullanılmış 
"•ıı ler belli olmuştur. 

~bafaz~~ak~:rı~::t i:~~ Bu konferansta bulunacak 
eketr delegelerimiz Posta, Telgraf 

~e1~te ;:·nındaki kadına ve Telefon Umun Müdürlüğü 
,... yüksek fen heyeti azasından ı~ -.ırnsa da bu husus-

"'tlı B. Necati T ener ve Rahmi Ve fazla gayretli 
•ın k ı Oktay ile muhavere ve mür-a , onun rahatını 

il •k, mesela hizmet sele mütehassısı mühendis 
t b· B, Hayri Oktay'dan mürek-td .. ır tabağın veya 

- •ıtn üstünden kolu- keptir. 
· t,~~~ak bir şey devir- Kereste Kesilecek 

~ , lkesine maruz kal- Kemalpaşanın Malkaç ve 
'td1Çflp eder. Böyle va- Çingen çayırı mezarı devlet 
-~ t fazla gayretle gaf ormanlarından mahalli ke-
t\ \'e kaş yapayım reste ihtiyacını temin için 
~\l~ı çıkarmak müm- 109 ve 209 metre mikabı 
Ph '1-tınu düşünmeli, çok çam esçarı satışa çıkarılmak 
~tt tttnkinli ve dikkatli üzere bölge şefliğine emir 
'ttınelidir. verilmiştir. 
'---.. - -- ___ ... ___ llllllUlll nıım-111111--

. "' Radyosunun ( BugUnkU PrJAramı ) 
Yt ~ 
~ adyodif üzyon Dalga uzunluğu 

y 0•taları 1639 m. 183 Kcs./120KW. 
: .. ,dyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. 

tadyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 
Proğram 
Müzik (Oda müziği - pi.) 
l\onuşma (Ziraat saati) 
l'ürk müziği (Fasıl heyeti - Kürdili hicazkar) 
Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref Kadri, Hasan Gür, 

Basri Üfler, Hamdi Tokay, 
Okuyanlar: 1 ahsin Karakuş, Safiye Tokay. 
J\'.jans, meteoroloji haberleri ziraat borsası (fiyat) 
l't\rk müziği 

Çalanlar: Vecihe, Refik Feraan, Fahire Fersan, 
Cevdet Çağla. 

Okuyanlar: Sadi Hoşses, Radife. 
1 - Gülizar Peşrevi 
2 • Nuri Halil - Hüseyin şarkı - artık yetişir. 
3 - Zeki Arif - Dilkeşaveran şarkı - Gez dolaş. 
4 - - karanlı ufuktan 

" " " " 5 - Cevdet Çağla - taksim 
6 - - Rast şarkı 
7 - ,, ,, çalıma bak efede 
8 - Şemseddin Ziya - Kürdili hicazkar şarkı -

güvenme hüsnüne bu çağın geçer 
9 • Sadettin Kaynak - Kürdili hicazkar şarkı -

Bir gün yaşadık. 
'J/f 10 • Osman Nihat - Nihavent şarkı - Fatma 
l( ehllek'.et saat ayarı 
0nuşma 

~~~~m, tahvilat, kambiyo- nukut borsası (fiyat) 
uçık (Keman solo - Sedat Ediz, Piyanoda: Ce

mal Reşit) 

(HALKIN SESi) 

Bu seneki 
Buğday mahsulümüz 

çok bol 
••••••••O•••••••• 

:Ru sene, dünyanın berta
rafında havaarın çok müsait 
gitmesi dolaylsiyle buğday 
istihsalatı çok mebzul olmuş-
tur. 

Amerikanın her tarafında, 
Avusturalya, Hindistan ve 
Romanyada buğday istihsa
latı her türln ümit ve tah
minleri geçmiştir. Bugüne 
kadar tesbit edilen rakam-
lar bir rekor mnhiycli gös
mektedit. 

Bu senene memleketimizde 
fevkalade mebzuı bir mah
sul idrak edecek ehemmiyet 
kazanmıştır. 

--&EiE--

Kasaplık 
Hayvanlar Gibi Boğaz
lanmasını Protesto 

Ettller __ ... ...._.~--
Şanghay 1 ( Radyo ) -

İçlerinde Çinli kadınlar 
ve çocuklar da bulunan nü
mayişçiler Japonyaya gön
derilmek üzere bulunan 
demirlerin vapura yükletil-
mesin,. mani olmuşlar ve 
"masum Çinlilerin kasaplık 
hayvanler gibi boğazlanma

sını,, protesto etmişlerdir. 

·······~··-·· 
Hollanda da 
silanlanmayı 
oızlaştırıyor 

........ o ....... . 
Hollanda hükumeti, 1939 

silahlanma bütçesi hakkında 
parlamentoya verdiği bir 
muhtırada Hollanda'nın si
lahlanma politikası da izah 
edilmektedir. Bu muhtırada 
ezcümle Hollanda ordusunun 
tedabüi vazifesini başarabi
lecek bir kudrette olduğu 
kaydedilmektedir. 

içiçe 
Fransızlar, şehir dahilinde 1 

wünakala işlerinin pürüzlü j 
gördükleri bir tarafını pek I 

pratik bir tarzda halletmek 
üzere bulunuyorlar. Çocuk- '' 
larını araba içinde taşıyan 

annelerin, istedikleri yere 
yorulmadan gitmelerini temin 
etmek meselesi. 

Pariste, otobüsler ve tram· 
vaylar, günün her saatine, 
tıklım tıklım dolu. Çocuğunu, 
ufacık :arabasına oturtup, 
uzakca bir yeze gezmeğe 
götüre'l bir annenin, evine 
yayan dönmesi az işkence 
değil. Otomobile her gün 
binemez, pahalıdır. Çocu
ğunu kucağına alıp otobüse 
yahud tramvaya binse çocu · 
ğun arabasını nereye bırak
sın? Hülasa, çare bulunması 
İcab eden bir derd. 

Çareyi bulmuşlar. Öyle 
bir otobüs servısi ibda• edi
lecek ki, anneler, çocukla
rını, arabasile beraber oto
büse bin dire bilecekler . 

Yani, anne, çocuk, araba 
ve otobüs içiçe. l Fransızlar, 
ptatiklikte, Amerikalıları da 
geçecekler galiba! 

Denizler ve Dağlar 
Denizlerin vasati derinliği 

4000 metredir. Dağların va· 
sati yüksekliği ise 400 met
redir. Dünyanın en yüksek 
dağı As yada Ti bette bulu· 
nan Gaurisankardır. Bu da
ğın boyu 8850 metrodur. 
Halbuki denizlerin en derin 
yeri henüz bilinemiyor. 
~~~~ımım~ııınııııııınıı 

Tarihten Bir 
YaRrak 

-Baştarafı 2 nci sahifede-
- Burada yol bozuk ol-

duğundan arabalar geçemez. 
öte tarafta bulunan araba · 
lara binilecek. 

Yolun öte tarafındaki şi
mendifer arabaları, kömür 
arabaları imiş. 

Yolcular: 
Yahu demişler, biz ikinci 

mevki bilet ile geliyoruz. 
Şimdi kömür arabasına mı 
bineceğiz? 

Cevap vermişler : 
- İsterseniz binmeyiniz .. 
Basiret okuyucusu mektu

bunu şöyle bitiriyor : 
"0 gece kömür arabasınğunu söylemiştir. Deniz tay-

da beşer liraya yaptırmış 

Hindistan'ın müdafaasına 

gelince, müdafaa bakanı, 
büyük devletlerden sonra, 
(fngiltere, Fransa, Almanya, 
Sovyetler, İtalya, Amerika, 
Japonya) geniş ölçüde yeni 
yeni gemileri inşa eden 
memleketin Hollanda oldu-

yare kuvvetleri de yalnız sa-
oldugv um uz esvaplarımız bit-yı itibariyle değil, keyfiyet d 
ti, gitti. Bir de setre en olbakımından da tam'amiyle 

mükümmelleştirilmiştir. du
6
k0.,, •enenı'n bir insan öm-

:::--.: ~,.._-=~=~·"..::uıııms~:.. ...... ~ ~ ™ ~ 

Balcılarda "185,, ·No,da rü olduğunu düşünerek ya-
Pertev Susopun Çiftlik kın mazinin fecaati gözüınü-
mandra süt evinden en nefis zün önünde bütün çıplaklığı 

tere yağını, kaşar peynirini yo- ile canlanır. 
ğurt vesaireyi tedarik e :iiniı Niyazi Ahmet 

Demir gibi bir proğram.. Seyrine cıoyum olmıyan 
güzellikler.. Heyecanlı aşk macerası .. Nezih 

bir aile romanı.. Dünya sinemacılığı-
nın eşsiz zaferi, iki muazzam 

flml görmek üzere bütün lzmlr 

bugünden itibaren Kültürpark 
Sinemasının Vasi salonunu dolduracaktır. 

ÖLDÜREN GÖZLER 
&!ü 'k l-Van Beethoven - İlk bahar sonat 1 FRANSIZ SNEMACILIGININ BÜYÜK ZAFERi 
P.fn z~ (M~lodiler - pi.) . Marl Bel - Henri Roland Zık (Kuçük orkestrası - Şef: Necıp Aşkın) 

1-Siede -Böcegvin dügwünü Tarafından müstesna bir zevkM- Ayrıca: 
le yaratılan muazzam FLI 

2 MART 

İngiliz Fransız Dostluk Ve 
Tesanüdü Hakkında 

"Mançester G~rdian,, gazetesi diyor ki : 
"Başvekilimiz Ingiliz - Fransız tesanüdü hakkında yap

tığı ühiın beyanatının manası İtalyan ve Almanlar tara
fından laikiyle anlaşılmadı. Lord Halifaks bundan istifade 
ederek Çemberlaynın beyan~tını daha açık ve mufassal bir 
surette izah etmiştir. Eğer ItaJyanlar daha bu kadar açık 
konuşmayı da anlamamışlarsa, buna biz biz bir şey diye
mayız. ,, 

Ayni meseleden bahseden Alman "Voelkisler Beobaehter,, 
gazetesi diyor ki : 

"İngiltere hükumetinin yeni güttüğü barba hazırlanmak 
siyasetini Parisin İngilterede~ istediği yeni teminatla izah 
edebiliriz. Çünkü bu mesele lngiliz hükumet adamları ra
fından çok sarih bir surette izah edilmiştir.,, 

~-aıırn .. __ __,, - ..,.~-..:-o-~"-.. - ..::.,... - ~ ·- -=- ...,._ __ ..... _ - ıl 

~ - -fzmir Yün Men;~~~tı ~ 
tj~ Türk A. Şirketinin 
+ Halkapmar kumaş fabrikasının ~ 
+ Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : 

: Sağlam Zarif Ve Ücuzdur · ! SATIŞ YERLERİ 
i Birinci Kordonda 186 numarada .ŞARK HALI T. A. Ş. 
+{Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir oğlu 
i ~-~~~ ·--=-~·....-::~ .. ~ -....--:~ ·~·~-,;;,; -~ ~ ~::.,...-=~ ... -4r ... ~~~ ~.... ~ .~ ~ ... ~__._~~=-....;:~·~-.. +: ~ 

~• •J!;;t:SJ;::::t;::::l:m~~~~~ 

Terzi Kazım Şangüd er 
lzmir: Ye ıi K waflır çaqısı 

DO. 35 
Avrupanın ıi'n! 't t ziauk 

binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre taksitle her türlü elbise 
Diker. 

~~~ımıını;::t;;ın;;;::~~~~~kta~~ 

ü~0i.0~ua~~:Y~~ôR ~Aşçıbaşı Mark 
Böbrek, mesane, prostat, I Makarnaları 

idrar yolu hastalıklannı te-
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 
~--..-: ~ ......... -=-....,~..- ~ ~ ~ ~w..._,.-.,~ ~1 

or. ı~'ina1ı Hakki Bilğeer 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 11-14 ıkiçeşme.i kte 

3 -7 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı J ,. 
Rontken Ve 

Elektrik tedauisi yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

1937 - t 938 Selanik sergi
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır· 

~mm mr•..,••=:ır 

DR Salıh Sonad 
Cilt, Saç. ve Zührevi has-1 

'talıklar [mütehassısı • 
2 ~ci Beyleresokak No .. 81 .. 

Her gün öğleden -sonra 
l " Telefon: 3315 

Ja::ılllii::t::i&Jlii;;;;!::;K ~Lt2lr;t;;a c .... 

2-Ganglberger- Efsaneler ormanında E • J • 
3-F ranz doelle-Parisin madlen sokağında D e n i z a 1 t 1 s 1 r e r 1 'K 
4 · • Yün, ipek, Pamuk, . eten, ·Recktenvvald - Grinzigde - Potpurı Tekmil Amerikan donanmasının iştirakile temsil edil- Dr • Demir AJı Floş ve karışık her cıns ku-

TELEFON 2542 
~~~~~~~ıı=:iSr 

5-Frederiksen • Groendland süiti muazzam harp ve aşk flim : oynayanlar: Kamçıo§lu l maşı kolayca ve emniyetle 
6-Reinfeld - Eve gel yavrum. RİCAR DİKS - DC LERE '> DEL RİO Cilt•Tenasül hastalıkları boyar. \ Telefon: 3882 

'1tı . 7
-Brahms - Macar dansı No. 5-6 Seanslar: HERGÜ~: ÖLIJÜR[iJ GÖZLER 2 :::~lektirk tedavisi 9 EYLuL BAHARAT' 
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Kara~:ol 
Tamiri 
Emniyet müdürlüğü, Na

mazgah polis karakolunun 
1500 lira sarfile tamirini 
kararlaştırmıştir. 

İktisat Vekale-
tinin Yardımı 

İzmir turizm faaliyetlerine 
sarfedilmek üzere İktisat ve
kaletinden alınan ... 6 bin lira
lık tahsisatın 4 blıı lirası İz
mir mfizesine ayrılmıştır. İz
mire ayrılan 4 bin liranın 3 
bin liralık kısmiyle İzmir haf
riyatında faaliyet gösterile
cektir. 

''Ege" 
Şehrimizde "Ege,, namı 

altında bir edebiyat ve fikir 
mecmuası çıkarılmak için 
ruhsatname alınmıştır. 

Bca basını~. 'yara
.. lıyan Musevi· 

İkiçeşmelikte Karaman so
kağında oturan Mayi!- Şim
şon adında bir Musevi, dün 
müddeiumumiliğe müracaat 
ederek bazı yolsuzlukların
dan dolayı oğlu Şimşona na
sihat ederken oğlu tarafın
dan bardakla vurulduğunu 
ve yaralandığını bildirmiştir. 
Tahkikata başlanmıştır. 

Mahkômiyet 
Kemeraltı caddesi civarın

da Nail adında birini kirlet
meğe tasaddi etmekten suç
lu Mehmed Alinin iki sene 
hapsine karar verilmiştir. 

ilk tütün 
fideleri 

Bugün Türkiyede senenin 
ilk tütün fideleri Burnova 
ziraat mücadeleistasyouunda 
deneme tarlasında ekilmeğe 
başlanmıtır. 

Türk.ye 
sul!eri meşheri 

Berlin Türk ticaret odası 
tarafından odada Türkiye 
mahsüllerine ai d bir meşher 
tanzim edilecektir. 

ah-

Bunun için şehrimiz tica
ret ve sanayi odasından 

muhtelif mahsul nümuneleri 
istenmiştir. 

Merkez hal'ı 
Belediye, İzmirin çok ih

tiyacı olduğu mühim bir mü
essese ile yakından alakadar 
?lmağa başlıyacaktır. Bu, 
Izmir merkez halidir. İnşaat 
400.000 liraya mal olacaktır. 
Hal, İzmirin gıda ihtiyacını 
iyi şekilde kontrol ve fiatleri 
tanzim etmek noktasından 
büyük faydalar temin ede
cek, ayni zamanda belediye 
için bir varidat kaynağı 
olacaktır . Halin bir de ga

zino.;u olacaktır. 
Belediye, halin inşasından 

sonra ekmek fabrikasının 
inşasına başlıya caktır. Bu 
fabrika 150.000 liraya çıka
caktır.~ Ekmek fabrikasının 
parası da belediye tarafından 
hazırlanmış bankaya ya tırıl · 
mıştır. 

(HAl..KIN SESi) 

DENIZBANKA PARANIN YA· 
RISINI blADE ED YOR 

İstanbul 1 ( Hususi ) : - İzmir körfezinde batan İnebolu vapuru davasında Denizban
kın avukatlığını zerine alan baro reisi avukat bay Hayri Nüsret olarak aldığı on iki bin 
liranın altı bin lirasını iade edeceğini Denizbanka bildirmiştir. 

İn2iltere Neden Silahlanıyor ? 
Paris, (Radyo) - "Tayms,, gazetesinin lngilterenin silahlanma politikası hakkında şun

ları yazıyor : 
"Silahlanma politikası iki hedefe varabilir. Sulh ve harp. H~rbı istemediğimize göre sulh 

için silahlanmalıyız. Bu mevzu göz önünde ~ulundurularak lngiliz hükumeti silahlanma 
politikasını gütmektedir. Sulhu korumak için Ingilterenin nekadar- emek sarfettiği gözü
müz önündedir. Elbette beklenen netice geçte dahi olsa bir gün elde edileceği ·muh
temeldir.11 

Mısırda Manev.ralar Başladı 
Londra, 1 - Mısırdaki İngiliz kuvvetleri ile Mısır kıtaatı şimdi müşterek manevralar 

yapmaktedırlar. Manevralar büyük Tuzlugöl civarında yapılmaktadır. 

Sevgilisini öldürdü 
Istanbul 1 (Hususi) - Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde feci bir cinayet olmuştur. 

Orhangazili Recep adında bir genç aylardanberi sevdiği Gülizar adındaki kızı, evlenme 
teklifini reddettiği için tab~nca ile öldürmüştür. 

Trablusgarba yeniden kuvvet ve 
mühimmat gönderildi 

Budapeşte 2 (Radyo) - Tunusa Fransadan, Fastan ve Elcezireden külliyetli asker ve 
mühimmat gönderilmesi üzerine ltalya hükümeti de yeniden Trablusgraba 7 vapur asker 
ve mühimmat göndermiştir. 

"Relazioni Enternasyonali"nin İddiası Ve 
Ona Verilen Cevap 

Paris 2 ( Radyo ) - İtalya harici siyasetinin organı sayılan bu gazete, " Dünyayı 
harbe sürükleyecek İtalya ve Almanya değil akıllara hayret verici bir faaliyet ve sür'atle 
harbe hazırlanan Fransız İngiliz ve Amerikan hükumetleri olacaktır.,, Mealinde yazdığı bir 
bir makaleye cevap veren bura matbuatı " Demokrasileri bu suretle silahlanmağa sevk ve 
icbar edenlerin hangi devletler olduğunu bütün dünya artık öğrenmiştir.,, Demektedir. 

Hinan adasına Fransız ve Amerikan harp 
gemiie i g~nderildi 

Paris l (Radyo) - Dün geç vakit Hariciye encümeninde harici siyaset hakkında izahat 
veren B. Jorj Bonne Hainan adasının Japonlar tarafından işgali üzerine gerek Fransız 
hükümetinin ve gerekse Amerikalıların müteaddid harp gemileri adaya doğru hareket 
etmek üzere emir aldıklarını bildirmiştir. 

ispanya hadiseleri hakkında malümat veren B. Bonne ezcümle demiştir ki: Bugün Fransa 
için Franko hükumeti vardır. B. Berrard kendisinden kıymetli teminatlar almıştır. 

Mültecilerin dönmesi hakkında da yakında bu meselenin Franko hükumetiyle halledile
eğinic bildirmiştir. 

Nevvs Chronic~ein bir yazısı 
Londra (Radyo) - Liberal gazetelerinin en sayılısı olan Nevvs Chronicle son nusha

sında diyorki: 
Hükumetçi ispanya muhasamata ve müdafaaya devam ettikçe hükumetçi Ispanyanın 

Londra sefiri diplomatik kanunlarının kendine bahşettiği selahiyetleri istimal edecektir 
Hatta selahiyettar Franko ajanı Duc A'albe nin selaihyetlerden ün üstolacaktır. 

Bu yazı Londra siyasal mehafillerde büyük bir tesir husule getirmiştir. 

MÜHİM BİR HABER 
Burgos Fransa Sefiri General Petami Oluyor 

Paris (Radyo) - Cumhuriyet çi İspanya devlet r eisi Azananın istifa sı üzerine hükumet 
reisliğine uhdesinde başvekalet vrzifesinde kalmak şartile 13. Negrin seçilmiştir. 

Bu hadise hükıimetçilerin muhasamaya devam edecekleri hakkındaki haberlerin doğ
ruluğuna delil sayılmaktadır. 

Cu huriyetçi lspan acla Negrin hem Cum
hurreisi hem de Başyekil oldu 

Paris ( Radyo ) - G eneral Petari.ı y"ni lcıpanyol hükumeti nezdinde sefir tayin edi
leceği tahakkuk etmiştir. 

Fransız genu ali bu tayin keyfiyet ini çok mühim bir hadise şeklinde tefsir ederek ge
neralin bu vazifeyi kabul etm .!Sine vat an severliğin bir tezahürü olduğunu kaydetmek
tedirler. 

kötü = Haytada vaziyet ço 
Kudüs, 1 (A.A) - Tet- nın mahvolmasını intaç ede-

hişçiler tarafından yapılan cek olan İngiliz planına kar-
suikastlar neticesinde hasıl şı yardım istemiştir. 

Hayfada vaziyet ciddiyeolan gerginlik bütün Filisti-
tini muhafaza etmektedir. 

ne yayılmıştir. Telavivde top- A rapla r burada Sinagoğu 
lanan yahudi sendikaları ya kmağa teşebbüs etmişler -
meclisi Fransız, İugiliz ve dk Arap dükkanlarının bü-
Amerikan amele liderlerine yük bir kısmı kapalıdır. A-
hitaben bir beyanname neş- teş söndürme saati ilan c-
rederek milli yahudi ocağı- dilmiştir. 

---- ,_ ____ 

Gelenler 
Gidenler 

Çanakkale mebusu B. Dok
tor Mustafa Bengisu Öde
mişten şehrimize gelmiş, İz
mir mebusu, eski adliye ve
kili B. Mahmud Esat Boz-
lrnrt Çeşmeye, Kastomunu 
mebusu B. Sami Manisaya, 
Muş mebusu B. Şükrü An
k araya gitmişlerdir. 

• 

Dayı Tevfl§ln hır mektubundan: 

Madem ki rakı içiyorsunuz 
• • • • • • • 
ıyısını ıçınıı: 

Rakıların en iyi ve en ne- 8 fimi yerine getirdiğim zam .. 
tisini tanımak hususundaki bu rakılardan önüme gele114 
selahiyet vukufunu herkesin bahsetmek için önüne gr 
kabul ve tasdik ettiği Selci- çilmez bir ihtiyaç duyuyO--
nikli dayı tevfikten aldığı- rum. Herkese, (madam ld 
mız bir mektuptan şu par- rakı içiyorsunuz, bu müstd'" 
çayı naklediyoruz: na ve zevk ve keyf kaynait 

"Her ferdin sevdiği ve rakıları içiniz, otuz senedit 
meftun olduğu şeylerden rakı içiyorum fakat Kaba" 
bahsetmesi insanların bir dayı ve Kordon rakıları ka" 
zayif_ ... noktası değil midir? dar beni zevk ve neşeye 
işte ben de en temiz ve en boğan bir içki içtiğimi ha" 
leziz üzüm]-ve anasondan tırlamıyorum) diye bağırmak 
yapılan "Kabadayı,, ve "Kor- ihtiyacını hissediyorum.,, 
don,, rakılarını içip de key- Dayı Tevfik 

Parls Gazeteıe·rı: 
• 

Polonya ile 
sındaki 

Almanya Ara· 
Gerginlik •• 

Paris gazeteleri Polonyada Almanya aleyhinde yapılall 
nümayişler hakkında şu mütaleada bulunuyorlar: 

"Almanya ile Polonya arasındaki gerginlik, gün geçtikce 
çoğalmaktadır. Son zamanlarda Almanlar, maksatlarını ka
bul ettirmek için çok d efa emirivakileri kendileri yapıyor 
lardı. Halbuki Polonya gençlerinin, Almanya konsoloshanetİ 
önünde nümayişler yapmaları ve daha meydan okuyuc11 
sözler atarak .... ihtilafı şiddetlendirecek hareketlerde bufull" 
maları; Almanlara -eğer burası için bir hareket fikrinde 
bulunuyorlarsa- bir fırsat veriyorlar demektir. Bu ise, ort• 
Avrupa devletlerindeki vaziyetin sulh yolu ile düzeltilmek 
istenildiği bir sırnda, Avrupa ve dünya sulhunu tehlikeye 
koyacaktır. Fakat bu gerginliğin bütün alametlerine rağmellf 
bir harp çıkarmıyacağını ve bugünkü harpların tahribatı 
nazarı itibare alınarak sulhun kolayca bozulmıyacağını tab" 
min edebiliriz. 

Çünkü görüyoruz ki; bir çok devletler bir şey yapma 
kalkıştıkları zaman, muhakkak istinad edecekleri hat 
kuvvetler aramaktadırlar. Bahsettiğimiz mesele de yalnız ~ 
Almanya - Polonya meselesi olmadığına göre vaziyet korku""' 
lacak derecede tehlikeli değildir.,, 

Telgraf ve radyo hulasalarıs 
lngiliz kara ordusunun mevcudu 200 bine çıkarılmıştır. 
§ Emniyet işleri umum müdür muavinliğine Sicil ve mua 

melat müdür muavini Halid tayin edilmiştir. 
§ Romanya Hariciye nazırı Gafenko yarın Varşov• 

ziyaret edecektir. 
§ Maraşal Göring yakında Romaya g idecektir. 
§ Denizlide dün 9 45 t e hafif bir zelzele hissediln:ic.t il' 
§ İtalya gazeteleri bundan sonra Türkiye aleyhin,_ ııt'f • 

yat yapmamağa karar vermişlerdir. 
§ Fransız kabinesi bugün Elize sarayında toplaııac .. 1 

bazı mühim meseleler müzakere edilecektir. 
§ Amerikanın mr htemel bir harbe girmeden evvel resii 

me müracaat edilmesi mecburiyetini vazeden bır kanun 
yihası meclise tevdi edilmiştir. 

Zabıta 
H berlıeri 

Alsancak Hacı Bekir 
sokağında Nuri oğlu Hamit 
kira meselesinden Durmuş 

oğlu Mustafaya hakaret etti
ğinden yakalanmıştır. 

§ Karantina Halil Rifat 
paşa caddesinde~Mustafa oğ
lu Mehmet ve Sadık oğlu 
Vehbi kira meselesinden bir 
birlerine hakaret ettiklerin
den yakalanmışlardır. 

§ Keçeciler Şamilin ha
nında Ahmet oğlu Sıtkı, 
Müslim kızı Lemanı dövdü
ğünden yakalanmıştır. 
§ Karantina Güzelyah mev

kiinde Hüseyin oğlu Hasan 
Sabri oğlu 14 yaşında Hüse
yine sarkıntılık ettiği ve 
dövdüğü de şikayet edilmiş 
suçlu yakalanmıştır. 

--~-

Bari 
Panayırı 

Hava vaziyeti 
Şimdiye kadar hava 

ziyeti metoroleji umum mi 
dürlüğü tarafından sahili 
mizde mevcut on istasy 
bildirmekte ve istasyon )>o

lunmadığı yerlere de deni' 
ticaret umum müdürlüğü .,.~ 
s1tasiyle telgrafla haber ve
rilmekte idi. 

Bu şekil çok vakit geçııae
sini icap ettirdiği için li
lara d.oğrudan doğruya 
. a vaziyetinin bildirilmesi 
rarlaştırılmıştır. 

Bu münasebetle günl. 
hava vaziyeti telgrafla Ri
ze, Gürele, Giresun Fat' 
sa, İnebolu, Cide, Erejl;L 
Silivri, Tekirdağ, Geliboı., 
Marmara adası, Bandır 

Mudanya, Edremid Kül 
ve F eihiye limanlarına 
gün bildirilecektir. 

ıımıu .ıımıı :ııımı ıııımmıını uıuııı ıııııııı 

İnsaflı maia 
1 Kohen ve Saban 
Manto elbise mağa 

1 
Ticarethanelerini yeni 

nifaturacılarda Necati 
Onuncu Bari şark pana!':- bulvarı eski Orozdibak dl 

rının 6-21 eylul tarihlerinde ğazası yanında üst kat 29 
faaliyet göstereceği Türkofi- Nö ya naklettiklerini ınalaf': 
se bildirilmiştir. terem müşterilerine bildi • 

Zengin Olmak Pı·yango 
ister s 111lz Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kiıesinden Alınız ç0(.i~~AHsiN1is ~N~Ek karşısı ~~3::1 


