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Romen başvekili -:.• Acık ---- Büyük Şef Ankara Yolunda 
ve Kızaktaki tahtelbahirle-ın o krasil erin muzaffer 

olmaları • • 
ıçın •• 

lstanbul 8 (Hususi)- Dün 

gece saat 21,30 da Milli Şe

fimiz ve sayın Eşleri Bn. 
İnönü ile Suvat vapuruna 

binerek Hayderpaşaya geç
mişler ve hazırlanmış olan 
riyaseticumhur trenile An-

ı rımız gözden geçirdikten 
sonra saraya dönmüşlerdir. öldü 

.....____ 9!::E----

tikada eski nazırlardan bay Stimson'un, "der.aokra
~zaffer olmaları için herşey yapılmalı, çünkü onlar

1 ........ o ......... 

\PA V KIL 
Yeni başvekil Armand 

Galinesko oldu . ngi birisinin mağlubiyeti yani ya Fransamn, ya 
•ı1ı Te yahut Amerikanın bir hezimete uğraması 
' İ de birlikte sürükliyecektir.,, Mealinde (Nevyork 
de çıkan makalesi, esasen bu hususta kafi derece
•nmıı Amerikan umumi efkarında büyük bir he

'1~1ıdırmıştır. Umumi efkara tercüman olmağı bir 
edi1ıen Amerikan matbuatı da eski hariciye nazırının 

aaını süsliyerek, genişleterek demokrasilere daha 
1 ve ameli olarak yardım etmek, onlarla daha 

llliisbet bir tekilde elbirliği ve işbirliği yapmak 
Ctiini ileri stlr6yorlar. 

a - Paris birliii ile Roma - Berlin mihverinin 
lt rı. d.urdu~an ve ka~aları vboşal~an . silahlanma yarı

gıbı hidııelcr doguracagını şımdıden ve katiyetle 
it kolay birşey değildir. Şimdiden söylenebilecek 

"•rsa o da Paris - Londra mihveri, eğer bugünkü 
Lar n a~z~teleri~in ifade ve i~dialarına göre, Vaşing
~6ınetının kat ı ve müspet bır yardımını temin etmit 
[~ete girmit bulunuyorsa ilki siyasi zaferi elde etmiş • 

SIRRI SANLI .................. ~ ................................................. . 

karaya hareket eylemişler

dir. Büyük Şef İstasyonda 
erkanı hükumet ve askeriye 

ile binlerce halk tarafından 

uğurlann;ıştır. 

lstanbul 8 (Hususi)- Milli 

~ef dün binicilil< mektebini 

ziyaret etmiş ve fevkalade ı 

memnun kalmıştır. İsmet 
lnönü mektebin hatıra def-

terine: "bugün binicilik mek· 
tebimizi gördüm benim için 

iyi bir hatıra,, 
yazmıştır. 

cümlelerim 

Cumhurreisimiz saat on 
yedide saraydan çıkarak 

tersaneye teşrif buyurmuşlar 

Çok Beienilen İki Yıldız 

~ 

Ylnniyor -
l leçtikce zafer ve muvaffakiyatleri ı 
,..._..& dilber ve sanatkarı }Dani;İ 

U. Amerikanın Şımarık delikanlısı . 
Tayl&r'nn birlikte yeni film çevire-

ı&yleniyor ,e bu, mühim bir hAdise 

~ldeniyor. 

GOL İSTER AGLA 

Kaynanalar kulübüne dair 

'1,. '-lo1ıda Amerikada açılan ve pek çok azası bulunan kaynanalar kulübünden bahso-

~;:'1l. . . b' l' - ı . .. 1 d .. ' 'llasından pek çok memnun olduğuna ıddıa eden genç ır ge ın şu soz erı soy e ı. 
~lac:e bu gelin kaynana dedikodularını yap~nla~ ço~ ~ü~ale~alı ins~.nlardır. Me~ela 
~ "-namdan hiç şikayetçi değilim, ondan h~ç ~ır gun ıncı~m~~m~. Oyle zanne~ı~~
q 0 da benden zerre kadar incinmemiştir. Şımdıye kadar bırbırımıze karşı en kuçuk 

~tG 16z aiSylemedik. 
e ~ bulunan bütün genç kadınlar, gelin - kaynana dırıltısını inkar eden bu genç 
fte •un •ımnı sormuşlar, ondan ıu cevabı almışlar: . 

• 11• lıcaynanamla hiç kavğa etmedim. Evlendiğimiz zaman kadıncağız kederınden 

lstanbulda Mü
him Bir Nutuk 

Söyleyecek 
İ~tanbul (Hususı) - Seçim 

faaliyeti bütün memlekette 
günden güne hararetleniyor. 
Yakında vekillerde intihap 
dai,,..elerine giderek halkla 
temasta bulunacaklar, mün
tehiplerine hitaben nutuklar 
söyliyeceklerdir. 

8aşvekil B. Refik Saydam
la İnhisarlar vekili Ali Ra
na Tarkan bugünlerde inti
hap daireleri olan buraya ge
leceklerdir. Başvekil İstan
bulda mühim bir nutuk irad 
edeceklerdir. Seçim seyaha
tine ·vekillerin önümüzdeki 

Jhafta başlamaları . muhtemel
dir. 

r;"J .. Istanbui 7 (Hususi)- Par
ti riyaset divanının yeni me
bus namzetlerini ilan etme
den önce Parti teşkilatından 
da her ilyönkurul adına nam
zetler gösterilmesi talebinde 
bulunacağı bildiriliyor. Bu 
suretle her vilayette ençok 
intihap kabiliyeti olan kim
seleri daha kola)(lıkla tesbit 
etmek kabil olacaktır. 

Bükreş, 8- (Dün"} Başve
kil Patrik Miron dün saat 
21,30 da Kan şehrinde ve
fat etmiştir. 

Paris, 8 - Dün Roman
ya başvekili ve Romen kili
sesi baş Patriği Miron Kris
tianın ölümü münasebet~le 
Romanya Kral ve Kraliçesi 
Patriğin ailesine telefonla 
taziyei:leıini öildirıııif!erdir. 

Bükreş, 8 - Dün bülün 
Romanya bir kaç saat için· 
de bir matem manıarasını 

almıştır. Gazetelet Patrik 
Miron Ktistlaıtın hayatı hak
kında sahifeler dolutu yazı 
yazmışlardır. 

Bükreş, 8 - Dün s~~t-11 
9'e' Nazırlar konseyi yeni 
başvekil Armand Galinesko-

nun riyaseti altında toplan
mışlar ve Patrik Mirona mil
li cenaze alayı yapılmasına 

karar vermişlerdir. 
\ ~ ...,.. ~; ....... ::,;-..:._....:;!l111111 ~şe-.w;e:• -

V. U. Meclisi 
Vilayet Umum Meclisi dün 

öğleden sonra Vali F azfı 
Güleçin riyasetinde toplan
mış ve meclise gelen evrak 
üzerinde müzakeratta bulun
muş ve kararlar alınmıştır, 

Sıhhat vekaletinden gelen 
bir tezkere mecliste okun
muştur. Bunun Memleket has 
tahanesi "baş hekim makam 
ücreti,, olan yetmişbeş liranın 
" baş tabip ücreti ,, olarak 
her halde 250 liraya çıka
karılması, Eırefpaşa hasta
hanesi kadrosuna ilave edi
len bir hemşire maaşının 16 
liraya iblağı isteniyordu. Ve
kaletin tezkeresi bütçe en
cümenine havale edilmiı TC 

toplantıya son verilmiftir. 
Masraf bütçesi müzakera

tına Cuma günü başlıanma-

sın~ intizar edilmektedir. 
Muhtelif dairelerin bütçeleri, 
alakadar encümenlerce : uzun 
tetkiklerden geçirilerek tes
bit edilmiş ve mazbataları 
hazırlanmıştır. 

c 

-·İ-tlTLER ROMAYA GiDECEK 

.. ..L?n~ra 7 ~Radyo) · -Hitlerin bu yakınlarda Romaya gidereklİtalya başvekili . Muıoliniye ıçın •e ben ona, ne o, bana tek bir fena söz s9,ylemeğe vakit bulmadık: Allah 
~ d eyl~in, hen ondan hiç şikayetçi değilim ve olmıyacağım. 
te~ • bır kahkaha koptu. Sen de ey kari bu ezeli ve ebedi meselenin kolayca halle

Uınidine dtişenlere : 

ı:..mulak~. ol.a~agı ~e halen Sanremoda bulunan mareşal Görirı ginfde,I; İtalyanın Libyadaki 
.. ~~- ·rını teftış etmek üzere Trablusgarba gideceği söyleniyor. - --- ~~::-.....;;..._.....:;~~~~---------------

H ~.Ikın Sesi Hakkın Sesi Yazımız Bugün 
Dördüncü Sayfamızdadır isTER GOL İSTER AGLA 
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SAHiFE 2 

Dünyada neler · 
oluyor? .. 

milyon yaşında 
bir ağaç 

Uzakşarkta bulunan ve 
"Kız saçı,, tesmiye edilen 
bir ağacm 15 milyon yaşında 
olduğu iddia edilir. 

700 senelik., kilise 
çanları 

lngilterede Hampşir · köyü 
1300 kişiliktir. Köy halkı 
700 senelik olduğu iddia 
edilen kilise çanlarile öğü
nür. Bunun için de geçen
lerde, köy ihtiyar heyeti bir 
sigorta kumpanyasına müra
caat ederek, hava taarruz
larından vukua gelecek za
rarlara karşı bu kıymetli 
çanları sigorta ettirmiştir. 

"Zlhn harikası,, bir 
delikanh 

Çok garip bir tesadüf 
İtalyada Cenevre şehrinde 

Şubat ayının başında çok 
garip bir vak'a olmuştur. 

Son aylara kadar birlikte 
yaşamakta bulunmuş olan 
biri 86 yaşında, diğeri 84 
yaşında iki hemşire ayrı ayrı 
şehirlerde ikamete karar 
vermişler. Biri Chiavari, di
ğeri Lavagna şehrine git
mişler. 

Her ikisi de bir çarşamba 
günü saat üçü otuz üç geçe 
vefat eylemişlerdir. Bu tesa
düf hayret uyandırmıştır. 

--~-

At yarışları nasll başladı 
1651 senesinin mayısında 

Harkur kontu ile Juayöz du
kası 11 Benim atım senin 
atını geçer!,, diye bahse tu
tuştular. Kimin atı geri ka
lırsa o bin akçe verecekti. 

Bir hafta duka ile kont 
atlarını taze yumurta, ana
sonlu ekmekle beslediler. 

(HALiCiN SESi) 

EDEBi OTUN 
-~~--

Demirci 
Babam Mitat Akgün'e 

Ateşlerle dolunca ocağı döndü 
Cehennem ateşine, sevgi yasına; 

Doldurdu da ruhumu rateş tasına, 
Kıpkızıl ateşile ateşim söndü. 

O kızğm ocağında ruhumu yak ı, 
Örsünde şekil verdi hep döve , döve; 
Ruhum tasına doldu tasından aktı, 
Elinde bir cüceydim dönsem de dev' e. 

Ruhumu•işledi de farksız nakışdan; 
Ah son günü ·çevitdi binbir biçime, 
Demirci eserine olur mu düşman, 
Hiç döne rmi bu kadar başka iklime? 

N. Lı. Akğün ... 
Baharın Olümü 

Sonbahara değil de, Bahara acıyorum 
Çünkü her doğuş gibi solmağa mahkumdur da .. 
Gelişindeki tadın zehrini tadıyorum 
Sonra bir ölüm gibi duygu bırakışında. 

Zaten fani dünyada ebedi olan nedir ? 
Hayat bile geçici diye zevkli değil mi? 
Her doğuşun ölümü hazin bir terane::lir, 
Saadet ... zinetten de çok kıymetli değil mi? 

Sonbahara değil de, Bahara acıyorum 

Arkadyada Mertal Marvel 
şehrinde oturan Amerikalı 
Deas ismindeki delikanlı 
"Zihin harikası,, diye anıhr .. 
3 saat içinde önünden ge
çen beş yüz otomobilin pla
ka numarasını, yarım saat 
sonra aynen tekrar etmiştir. 

Yarış Bulonya ormanında 
yapılacaktı. 

15 Mayısta atlar meydana 
getirildi. Juayöz dukasının 

atma meşhur binicilerden 
biri binmişti, kont kendi bi
niyordu. Yüz adım farkla 
yarışı kaybetti. 

Çünkü her doğuş gibi solmağa mahkumdur da, 
Gelişindeki tadın zehrini tatıyorum 

---Slrırı-bi;-ölü n gibid~y5u b ra'<ı,ııı:l~----
Paris sokaklarının 

pisliği 

18 inci asırda Paris, Av
rupanın en pis ve bakımsız 
şehri idi. Sokakların orta
sından mülevves bir su gi
der ve sokağı ikiye bölerdi. 
Bu su evlerde kullanılan su
ların toplanmasından hasıl 
olurdu ve derecikler üzerin
den, ortaya konulan taşlara 

'basılarak geçilirdi. 

, Uğrunda 2 bin kadının 
öldUğU mihrace 

Hind mihracelerinden gü
zelliği, satveti, zenginliği ile 
meşhur olan ikinci Harinin 
hareminde 2 bin karısı vardı. 
Her birisi, birbirinden güzel 
olan bu kadınlar . mihracenin 
öldüğü gün yanmakta olan 
ateşe kendilerini atarak in
tihar etmişlerdir. 

Gizlenmek mi istı
~orcunuz? 

G eorgiada çıkan Aflanta 
Nevs gazetesinde aşağıdaki 
garip ilan okunmuştur : 

. Fransızların iddiasına göre: 
işte böyle başhyan at yarış
ları, ondan sonra taammüm 
etti!... 

Altı kızı 
Öldürmüş •• 

- ..... =..;:-
Kaptan, Baviyeranın Lin· 

dau köyünden, 68 yaşında 
Johann Stroesenreuter adın
da bir canavar, bir kızcağızı 
öldürmekten, ölüm cezasına 
mahkum edildiğini gördük
ten sonra, diğer beş küçük 
kızı da öldürdüğünü itiraf 
etmiştir. 

•••••••••••• :::t •••••••••••• ............. ::::········ .. ·· 
Taşla Ba
şını Yardı 
Mersinlide Ömer oğlu bak 

kal Ali şaka yüzüdden Meh
met oğlu onüç yaşında Meh
medin başını taşla vurmak 
suretile yaraladığından ya
kalanmıştır. 

Kafasını 
Yardı 

Suad 

Bir mehtap gecesi 
"E , ye 

Pullu, pullu gömleğin düşmez mi bir an yere?' 
Sarayım vücudunu kolumu gere, gere. 
Alev saçan bakışın bakışlarımı yaksa, 
Ve kalbinden kalbime aşk dolu bir su aksa ? 

Unuttum gözlerinin takip ettiği izi, 
Mehtaplı gecelerde sararak sevgimizi 
Güzel bir melek gibi ufuklara yolladı~ . . 
Hayali göz önümde, yürüdüm adım adım , - , 

Ona kapı açarken yeni ~doğan bir güneş, 
Suların ta .. içinde çıtırdamakta ateş, 
Yavaş, yavaş • bürüdü aşkımızı ışıklar, 
Dalgaların içinde Lbelirdi kırışıklar. 

Yeşil bir renk alırken yavaş, yavaş şu deniz, 
Kolkola, öpüşerek ~geri dönüyoruz biz, 
Pullu, pullu gömleğin düşüyor artık yere, 
Kucaklıyorum seni aşkımı vere, vere ..• 

Bürhanettin Şarbalkan 

Gönül Çeşmesi 
Gözümün önünde geniş bir derya. 
Bazan hayalimi kaplar bir hülya, 
Bazan dalarak görürüm rüya 
Beni uyandırır o aşkın sesi. 

Bulutlar, rüzgarlar ona tapardı, 
Bir vakitler benim bir kalbim vardı. 
Ben ona arkadaş o bana yardı. 
Şimdi yalnız ağlar, gönül ı;eşmesi, 

Halil Karagöl 

Zafer 
Geriden bir tayfundu koptu ileri; 
!-şarken taşan seller gibi siperi. 
inletmişti savaşta o gün her yeri, 
Amlmıştı acunda Türkün erleri. 

Rüştü-Selen 

Mehmet Akit ve Gençlik 
Yazan : Cahit Ulucenk 

"Gizlenmek mi istiyorsu
nuz? Muvakkat bir zaman 
için veyahut daimi surette 
erkek veya kadın kovalayı
cılardan, tehdid ile para ko
parmak istiyenlerden, altın 
arayıcılarından, yapışkan 
aşıklardan veya buna ben
zerlerden ve maziye aid ha
tıralardan kaçarak gizlenmek 
fikrinde misiniz ? Ben sizi 
Georgiadaki çam oı manında 
gizlerim ve hiyayem altına 
alabilirim. Kış mevsimine 
mahsus fiati .. 60 dolar, se· 
nelik 90 dolardır. Sözüme 
itimad ederek adresime ya-
zınız.,, 

Çorakkapıda Sadullah ha
nında İbrakim oğlu Mehmet 
bir alacak meselesinden Ab
durahman oğlu Abdullahın 
kafasını yardığından yaka
lanmıştır. 

ı-----,~~IEJ!S1~--

Mehmet Akifin dünden bize en güzel yadigarı: 

f 

"Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak 
__§önmeden yurdumun üstündd tüten en son ocak 

a AL TIN FLİMLER SERİSiNDEN müteşekkil hediyeli T A YY ARE Sinemasında 
T E L E F O N: 3646 

Bugün 3 - 5 - 7 ve 9 Seanslarında 
DanıelJe Darrıeuks'un çok beğenilen şen ve şuh eseri 

PARiS CiCEGi 
Muvaffakıyetle _devam ediyor. Proğrama ilave 
olarak ismet lnönU' nUn lstanbulu teşrifleri 
intibaları ve EKLER JURNAL dünya haberleri 

Cuımoamart UJtı•matom •••4 Sa~ay. 
günü Bosna Hadısesı ................. ~ ........................ ... 

ı BUyük Flimler Müsabakası 3 Mart 

1 

Cuma Gününden İtibaren 

E L HAM R A Sinemasında 
BAŞLIYOR 

İşte münbakan n birinci pırlantası 
Sinemanın en güzel kadını DOROTHY L~MOUR 

Senenin en güzel ve ilahi filmi 

ORMANLAR PERİSİ 

SEANSLAR: 5 3 7 9 da başlar ..................................... ~ 

·mmLt:::am 

ı ~ - Aile Ocaklarını Söndüre 
~ Canavar! •• 
Lt::::&Lt:::a~YAZAN: GÜNÜL EMRE 

(3) 

18 Seneye Mahkum Delik 
lının Perişan Hali ••• Ve 'f 

bih Çeken İhtiyar! •••••. 
Neden sonra dağınık saç:_ Müdürün dediği gibı, 

lı, sarı yüzlü bjr delikanlı, kirin çekingen bir tavrı 
demir parmaklı pencereye Cebimden paketimi 
gelip alnını dayadı ; dım, iki sigara yakar• 

- Ne var müdür bey? rini Bekire uzattım: 
Hapishane müdürü bütün - Al delikanlı ... 

şefkatini sesinde topladı: ŞUJlU! .. 
- Biraz dışarı çık.. Hava Bu sefer konuştu: 

al biraz... - İçmem ki beyim f •• 
Delikanlı perişan bir hal- - Zararı yok.. Y 

de: bulundum.. Al !.. J. 
- İyi öyle müdür bey.. Genç mahbus istekj 
Diye cevap verdi. teksiz sigarayı elimdeo 
Bu sırada bazı mahbuslar, ve acemi bir liarek~tle 

kendilerine bir baba sevgisi daklarına götürdü. 
göctteren müdürün etrafını Bir müdaet ko~uşma 
çevirdiler. Ve bir çok şeyler Sözü gene ben açtı 
sormağa başladılar. teselli etmek istedim: 

Bekirle karşı karşıya kal- - Bırak bu dalğ1 
dık. Gözlerini yere dikmiş, Bekir.. Bukadar liabı 
sağ ayağı ile yeri eşeliyordu. qıaya değmez bu diiP 
Yüzüne dikkatle baktım.. Toparla kendini biraz ... 
Alnında vakitsiz çizgiler, Dudaklarında çok acı 

başında izdirabın aklaştırdığı nalar söliyen bir tebe 
saçlar vardı. dolaşdı. Ve parmak! . 

18 Seneye mahkum genç yakmak üzere bulunan 
Bekir, orta boylu esmer ve rayı yere atarak "niyleyi 
yakışıklı bir delikanlıydı.. der gibi yüzünü büktü ... 
Bu çok harap haline rağmen, So ra derinden gelen 
yüzünün hatları canlılığını ğuk bir sesle : ' . 
muhafaza ediyordu. - Elimde değil ki be · 
Konuşmağa yol açmak Dediı .. 

için: - Aldırma canım.. 1 
- Sigara içermisin deli- biraz da kendini , .tese ' 

kanlı ? meli ..... Hayat Bu •• ~' 
Dedim. Cevap vermedi ve - Oyle!.. • -

"yok,, manasına başile bir 
işaret yaptı. 

Bıçak 
Bulundu 
Dün İkiçeşmelikte kestel

li caddesinde Mehmet oğlu 
Alinin üzerinde bir bıçak bu 
lunarak alınmıştır. 

Sarkıntılık 
Etmişler 
İkiçeşmelikte Bekir öğlu 

Kadir, Mustafa oğlu Hasan 
sarhos oldukları galde gelen 
geçen kadınlara çirkin söz
ler atmak ve sarkıntılık et
tiklarinden yakalanmışlardır. 

Otomobil 
, Çarptı 

Anafartalar caddesinde 
san oğlu şoför M ~hmct · .. 
re ettiği otomoH Suat 
Recebe çarptırarak yar 
dığından yakalanmıştır. 

-m.E-

Kadın 
Parmağı 
Kemeraltında ·Recep 

1 Niyazi bir kadın yüzünd 
Tabip oğlu İbrahimi d6 
müştür. 

~--~~~~~~~~~~~~-~--~-~---~ 
Deyen mısraları var. Bundan canlı samimi, lirik ne 

yoruz ? r işte bu şairin yiiksekliği burada, onun için ge 
arkadaşlarımızın çıkardığı "Mehmet Akifin kabri için,, b 
şörü okurken içim titredi, benliğimin sarsıldığını duyd 
Evet ona bir mezar yapmadık, biz, onu unuttuk mu?· 
bizi affetti mi!. Mehmet Akifin kabri için birleşen arkad 
ları takdir ve tebcil ederim. Akif, vatan ve gençliğin ş•' 
Gençlik onun koruyucusu oldu. Varolun genç arkadaş!-" 

Vatan hasreti için: 
"Çöz de artık yükümün kördüğüm olmuş bağını 
Bana çok görme ilahi, bir avuç toprağını,, 
Deyen, Mehmet Akife bir an evvel yükselen abide ys 

lım. O abidenin önünde geleceğin nesilleri eğilsinler ve f 
sinler ki: 

Burada vatan ve gençlik şairi yatıyor. 

1 MART ÇARŞAMBA 

Yeni Sinema D 
Zafer Haftası 

(Gary Cooper) Türkçe sözlü (Oary Coo~' 

MARKOPOLO'nun Müthft 
Maceraları 

Koyboylarıın şahı JON VA YN tarafından yatatılıolf 
• lzmirde ilk defa 

J,, tikam Yolunda 
TÜRKÇE FOKS JURNAL • Hergün matinede Talebe 8,5 lıl 
Seanslar : Cumarteıi. Pazar 10-2· 5-8.30 sair günler 2 -5 ·8~ 

........... ..::=-wıı ............ ....... 
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Tarihten Bir Yaprak: ·• Jngi/terede 
SUNNEJ•:OOGUNUN· _İyi Ev Kadını Yetiştirmek 
:DE B R s • için Hususi Mektepler A çıldı 1 UIKAST Bugün Avrupa memleket- · tile İngiliz kızları lise ve ü-
t: }erinden bir çoğunnn başın- niversiteler ve diğer yüksek 

1) k j 1 da en büyük gaile nüfusun tahsil müesseselerinden zi-
ll uz Yaşında ~~en Sünnet 1 azalmasıdır. Nüfusun azal- yade (İzdivaca hazırlık) 

.&ti~ o·· d.. ~ 1 ması izdivaçların tenakusun- mekteplerine rağbet gös-
'Qlen or uncü Mehmedi Na- dan ileri geldığinden her termişlerdir. 

t1pıuııır m11ıını1111111 ımın~ınmııııımmıumnnıınıınıııııı1. 

•~ O O 1 T O R ~ 8-ııuııı mıımmmıııııııumınuııunnumı uıııııııııımıllllllDllIDIDP 
VUcudUn kalslyom 

ihtiyacı 
Vaktinden evvel dişleri 

çürüyen genç, ortayaşlı ve
ya ihtiyarlarda vücuddeki 
kalsiyom eksikliğini gider
mek lazımdır. Diş dökülme
sinin, sallanmasının ve çürü
mesinin vücuddeki kalsyom 
metaboJizm ile çok alakası 

MUthl.~Blr Can 1 
Lyon - Burada cani Ne

idmann'a bile taş çıkartacak 
derecede vahşi bir cani ya
kalanmıştır. Yakalanacağını 
gördüğü anda bile polislere 

Jateş ederek birisini yaralı
yan bu cani 28 yaşında Lo
uisphilippe adındadır. Ya
nında taŞıdığı kırmızı bir 
defterde yaptığı cinayetlerin 
muhasebesini tutmakta idi. 

~_Öldürmek ı•stemı• ~ıerdı•? me?11~ket yi.zciva~ı ve çocuk Rağbet o kadar çoğalmış- • 
~ y y~tıştırmegı teşvık eden ted- tır ki bu mektepler; müra-

~1 cı .. . Ahm~t genç Os- Kösem: " Varayım sarıcağıo bırler almaktac'ır. caat eden talebenin hepsi-

mevcuttur. 
Vakit vakit her yaşta o

lan ların ksndilerini kalsyom 
'kürüne tabi tutmalarını tav
siye ederiz. Kalsyom teda
visi ya şırınga iğne şeklile
veyahud dahilen alınan tab
let veyahud kalsyom :şurub
larile tatmin edilir. Dedi
ğimiz gibi her yaşta bilhas
sa çocuk ve ihtiyarlara da 
bunu ehemmiyetle tavsiye 
ederiz. 

Defterde yaptığı cinayet
lere dair yazdığına göre : 
· "1930 senesinin Ağusto
sunda yanarak batan "Beıı
nartriks,, kılavuzu vapuru
nun vak'asının faili kendi~i 

olmuştur, bu vak'a iki kişi
nin ölümüne ve 11 kişinin 

~G DordUncu M~rad ve 
1 
sardırıp çıkarayım,, diyerek Almanyada evJenecck fa - ni kabul edecek bir vaziyet-

~ ik llcü Me~met bırer ço-
1 

biraz sonra torunu küçük kirce çiftlere biner frank te olmadıklarından bir ço-
\ p en padışah olmuşlar- Mehmedin elinden tutarak verilecektir. Bu para nakten ğunu geri döndürmeğe mec · 
~ab içlerinde bilhassa Babıssuadenin önünde gö- değil, maliyet kıymeti üzere bur olmuşlardır. 
~ Ctl Mehmet babası rünmüştü. lüzumlu mobilye ve diğir Bir çoğu yeni şubeler, sı-
~ ·llıin kanlı bir ihtilal ne - Sonu Yarın - eşya suretile verileceğinden nıflar açmışlardır. İzdivaca 
,.._ ~abttan indirildiği ~-et-._ :iiElii!!:llllHD:ii!llil-- çarsur olmamakta ve diğer talip kızlar emellerine bu 

A'..! "-az yedi yaşında idi. KADIN içi üç bin markı bulmakta- k l ""'lb me tep er sayesinde : erişe-
~er yutarak kuvvet ma- dır. ltalyada da genç evli- ceklerini ve muntazam ve 
~L-• yiyerek, boynunda ••-D ....... lere mühim yardımlar yapll- mesut yuvalar kuracaklarını 
k.~!141Jar, omuzunda nazar- makta ve evliler devlet i a- d d-kı · d ~ üşün u erın en bu gibi 

• tavana varıncıya ka- relerinde tercih edilmekte- mekteplere hücum etmiş-

yaralanmasına sebebiyet ver
miştir. 

13 Şubatta Bn. Davoltu, 
ayni ayın 18 inde suç ortağı 
Durandi ve 20 sinde Bayan 
Allemand adındaki dul ka
dını öldürmüştür. 

~-ııım~ - _ ----~ - - -==--:r ~ • ~ .. ~-=-~...,_....._.. ~~~ 

lzmir Yün Mensucatı 
llıbur kaplanmış oda- dirler. lerdir. Londranın Begent T·· k A ş· k · · 

taa teleerparelerin telli ha ıngilterede izdivaçların ur · ır etının 
·~·· .. ' Steet ve Chelsea politek- ' Halkaµın k ... '"ltrtn fettanlıkları karşı , azalır.ası evlenecek yaştaki t ar uma Ş fabrikasının .~il:... - \ nik mektepleri binalarının ~ Mevs· d l • J Lı ~...- dtınyayı unutan ibra • kızların ev idare edecek ~·· ım 0 ayıs ıy e yeni çıkardığı kumaşlar : 
~ - müsaadesi derecesinde yeni ~ S "'J •• 't·s bir aralık anası Kösem malumat ve tecrübeler ile sınıflar açmakla beraber t!1 ag am Zarif Ve Ucuzdur 
._.lift.an da tahakkümün- mücehhez olmamalarından I k •• SATIŞ YERLERi' ~ 1( bbin erce ızı kaydedemiye- ,, 
~ Urtulmak için onu es- ve erkeklerin de hizmetçi k . -d d 1 d. +jBi.rinci Kordonda_ 186 r:umarada ŞARK HALI T. A. ş . 

.. ,. ve ahçı tutmak mecburiye- re gerı ~ ön ürmüş er ır. , 
.. Yl' 'sUrmüştü. izdivaca hazırlık mektep- t,~ı!~1:. ~~a~ı:~~n caJdesinde Fahri Kandemir oğlu 
•lcat koc b" · · Ah tinde kalmamak üzere bekar- ~----.. ~ ..... -~~-~- --~-0 

... ~---=-'ıw ası ırıncı - teri mutfakları, dikiş ve biş- ÜROLOG OPERATÔR-=-----~.::---=-~~~3&i!:!!!!!m!!!!!*-
... , ıa d b . b lığı tercih eylediklerinden A M rnanın an erı eş pa- ki salonları mevcud talebeye DR. Fuat 5 oyer ŞÇlh&ŞI ark el · d O ı ileri geliyor. Bu ..Oeble nü-
l)l'l 

evnQ e sman ı sa- dar geldı"gy 1°nden yenı· mut- Böbrek t 
f • l · · b .. b.. ' mesane. pros at Makarnaları usun çoga ması ıçın us u- 'd l ' en magrur ve müte- faklar ve salonlar tesis edil- ı rar yo u hastalıklarını te-

ıl_ kadını Kösem Val- tün başka bir çare aranmış- davi ve ameliyatlarını yapar. 
:_~hı d k b tır. Bu çare bir evi müsta- miştir. 2 nci Beyler Numanzade No. 5 
ı:~ o.~..:..:.~D çb~ acı1058ir in- kilen idare edecek kızlar İngilterenin nüfusu çoğal- ~ ~~~---= .. _=..,. ~.._ .., 

...uf, ıcri yı- mak üzere izdivacı kolay- Dr. ltımall Hakkı Bllğee~ 
lbrallim aleyhine ayak· yetiştirmektedir. Yani bir k l or b 1 1 D taştırma yo unu,. umuş o u- ervlşoğlu 

'lıı...! •ft•ı, aialan ile birlik kız daha evlenmezden evvel k ~ ıFh dikiş ve bişkiyi, yemek pi- yor, Fakat bu kadar büyü Dahili, sinir, çocuk hastal kları 
wa imin hal' in~ en k talep ve rag· bet karşısında saat 11-14 ıkiçeşme.i kte 1 
Mal..rden birini oyna- şirme~i, çamaşır yı amayı ve 
• . .,-,.. ütülemeyi, çocuk bakmayı, kalınacağı beklenmediğindenl 3-7 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 

~ ceriler ve yeniçerilere 

S il lıtanbulun ayak ta
~ ... ? orkapı sarayını basa-
t~liılaiin hal'ini ve kü

... zade Mehmedin tah-
uını iatemiıler ke11 
kerıılayaa ihtiyar 

~eele Satılık · 
.~omobil 
· Sıhndirli, 85 beyfir kuv
~ ~ modern liir Kurt 
~obili acele aablıkbr. 
'1..i-k karıısında (Oaka) 
ııı... ~ıına m6racaat. 

flı maiaza 
*"hen ve Saban 

~~rethanelerini yeni ma
~:~c:ılarda Necati bey 
~ eski Oroıdibak ma
~~ r•nında üst kat 29/1 
~ naklettiklerini mub-

nıtııterilerine bildirirl~r 

'---

Eller l\4asıl ça
buk Temizlenir 

Evde iş görülünce, eller 
çok kirlenmiş ise kolayca 
temizlemek için ellere vaze
lin sürmeli ve masaj yapma
lıdır. Sonra çok sıcak su ve 
adi sabunla eller yıkanınca 

tertemiz olur. 

Nezle 
•• 

VeOksürük 
Evde yapllması kolay 

bir Kaç Hiç 
Nezle ve öksürüğe karşı 

portakalın faydası olduğu 

anlaşılmıştır. Portakalı yu
varlak parçalara taksim et
meli kabukları ve çekirdek
leri ile sıkmalı çıkan bu su 
hafifçe acıdır. İçersine bal 
katarak tatlıla~tırmalı. Gün
de üç defa sabah kalkarken 
öğleden sonra ve gece ya
tarken birer .şarap kadehi 
miktarı içilirse nezlenin ve 

elektirik ve hava gazını İngiliz boliteknik müessese- "'~~~-'-'""'-"'"'""'"""""'-~ 
kullanmayı ve hıfzıssıhha leri idareleri gafil avlanmış-
kaide ve usullerini öğrenme- lardır. j • 
lidir. Hükümet ve •belediye mü-1 

Böyle idareci kızlar ile drhale ve yard~mda bulana·e; 
evlenmekten hangi delikanlı rak gelecek sene için izdi-
imtina edebilir ? vaç mekteplerine müracaat 

İşte bu maksatları temin edenlerden gepsinin arzuları 
için geçen sene Londrada is'af edileceği muhakkak 
ve ingilterenin diğer muh- ~yı~1!1aktadır. 
telif beldelerinde "izdivaca Fakat bu sene yüzbinlerce 
hazırlık,, namı altında bir -- - --

kız izdivaca hazırlanmağa 
çok mektepler açılmıştı. 

azmettikleri halde-bıiiüii-1 
Bu mekteplerin çoğu kız-

lara hür türlü derslerin pra- yolu~u bul~mayıp aÇıkta kal-
tik gösterilebilmesi için la- mışlardır. .... 
zım gelen teknik eşyanın İngilterede son ,. günlerdel 
elde bulundurulması maksa- !izdivaç taleplerinin _ artmışl 
dile teknik [en>titulerinde olmasına bir sebeb -de bey-i-
gece dersleri olarak tesis e- ~=---= 
dilmişti. nenlmilel pitika alemindekii 

Bu sene yeni tahsil dev- • gerginliktir. Yarının ne ola-
resinin başlaması münasebe- ~ğını kimse bilmediğindenr 
~~~~ıuıııu~m ııoıın genç sevgililer bir an evveli 
öksürüğün önü alınırmış. evlenmeğe can atmaktadırlar. 

Portakal kabukları üzerine S~.n günler~e lİngilterenin! 
sıcak su hatlayıp çay gibi her tarafıuda zehirli gaz 
demlendirdikten sonra süz- rnaskesinin kullanılması u-1 
meli üzerine evvelce sıkılan sülü g~~terilme~t~~r. ~u ta-~ 
suyunu ve bol şeker ilave limle~. ar.a~ndaki .fasılalar_:I 
ederek karıştırmalı bir kaç dan bılıstıfade gençler rev-~ 

;;..~~>~:s:!lil~~~ ~~ 

Dr. Fahri Işık ; 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı ] 
Rontken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 

1937 - 1938 iSelinik 1 sergi
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır. _ 

Cilt, Saç . ve Zührevi has
talıklar mütehassısı 

2 nci Beyler sokak No. 81 

~ 
Her gün öğleden sonra 

Telefon: 3315 
-~•ac •ac;•s Jlö:t~~IDli;~.,. 

DAiMA damla (küraso) likörüde koy lenme dairesine giderek ni- ~ mm-.mmr.::ı: 
L , duktan sonra gece yatarken kahlaoriakta ve• -;kabiiid~ Dr • Demir Ali · Yün, ıpek, Pamuk, Keten, 
qadayı, Kordan ve Yüksel içilirse bu sıcak portakal ça- maskelerini giyerek talimle- Kamçıonıu . .. Floş ve kanşık her ci~s ku-

R I
• • yıda nezleye gayet iyi ge- rine devam etmektedirler. Cilt Tenasül hastalıkları :~ 1 !maşı kolayca ve emnıyetle j 

~ &kılarlDI Çlniz lirmiş. F. elektirk tedavisi 4 
• 1 .. boy~. Telefon: 3882 

1 y 'tj ----------------------~ ızmir -- Birinci beyler So. :. . 9 EYLuL BAHARAT 
alnız şaheserler vermekle sayın müdavimlerinin ftl ft L n No.: 55 Telefon : 3U9 DEPOSU 

"' kültür;:;k kaSi~eması 1 ASRİ Sinemada I~ T;';iKb;;J;"~Şa";güd;/-
ıııe buglinden itibaren bütün dünyanın iakdirlerine lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

1 
a Mart çarşamba gününden itibaren dünya sine- 35 

~.._, mazhar olan dört büyük artist macılıgıy nın iki eşsiz lharikası no. 
• qli GABLE - MYRNA LOY - SPENCER TRACY AY'rup:1nıo y:iluek terzi m~k 

t LIONEL BARRYMOOR tarafından emsalsiz bir ~ ş' EYHI.N oGLU Ro~~mlfaVBalaannktyino binden diplomalı 
l~'llaa ARAsurLettel temsKil edAilen RTAL Peşin Tvaeksitle 
~ Sesli ve TÜRÇE musikili aynca heyecandad tüyleri 

lldaki bllyük aık ve t2.• yıracilik filmini taktim ediyor ~ ürperten büyük ınacc:a filmi 
A 

1 En müşkülpesent subayla-
yrıca Foks Jurnal ve renkli MİKİ r'~aal.ııı. V h • Q J rın ve sivillerin mizaçlarına 

: Hergün; 3-4,45 te ... Cumartesi, Pazar 12,15 1 a şı rmait ar HUkOmdarı Eöre taksitle her türlü elbise 
illYe ıeansı vardır ... 

• -------- iker. '' - ... --··----------------.-..~ ~mmmre:wrı-a:~mmm•mmwıt 
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İntihap 
Faaliyeti 
Mebus ıseçimi hazırlıkları 

son safhaya gelmiş ve ikinci 
müntehip yoklamaları yapıl

mıştır. İkinci müntehipler se
.çimi 20 martta yapılacakfır. 

Gelenler, 
Gidenler 

Şehrimizde bulunan Ma
nisa saylavı E Turgud Türk 
oğlu Manisa, Kocaili sayla
vı B. Rağıp Akça Ankaraya 
g-itmişlerdir. İstanbul Ame
rikan konsolosu B. Latimir 
İstanbuldan şehrimize gel
miştir. 

Evkaf pavyonu 
Fuar sahasındaki evkaf 

pavyonu, bu pavyonun arka
sında mevcut bir adanın il
hakile tevsi edilecektir. Ev
kaf pavyonu bu sene kül
türparkta bir ilim müessese
si halinde faaliyet göstere
cektir. •• 
Oğretmen 
Maaşları 
Hususi muhasebe idaresi 

ilkokul öğretm .mlerinin Mart 
peşin maaşların\ vermek 
için hazırlık yapmaktadır. 

Maaşlar birkaç güne ka
dar verilecektir. 

Yol Vergisi 
938 senesi yol vergısı 

ikinci taksiti memurların 
Mart maa~larından tamamen 
kesilmiştir. İkinci taksit ver
gi borçları vermiyenlerden 
yüzde 10 ceza ile tahsil e
dilecektir. 

Ege tütünleri 
Bu sene Ege mıntakasının 

tütün mahsulatı yekunu 
33.180.000 kilodur. Bunun 
yüzde seksene yakın kısmı 
satılmış ve 7.300.000 kilosu 
zürra elinde kalmıştır. Eld~ 

kalan mah•mlün büyük bir 
Lısrr.ı h ~:ıüz islah.ı mJhtıç 
bir vaz;yettedir. 

Bu s~n eki r.:ıahsü:ün bir 
Jcısmında görülen bir islah 
lhtiyacının ve mahdut yer
lerde de olsa bunun ziraat· 

(HAl..KIN SESi) 

.. mm .. _._. ........ ._ .......... &liiiiil•ı .......................... .. 

J Ü/ya yeniden dört kur'a 
silah altına alıyor 

Bütün Depolar Silah Ve·-Mühimmat ile Doldu 
Paris 8 (Radyo) - Romadan bildiriliyor: ltalya yeniden dört kur'a silah altına almağa 

karar vermiştir. Evvelce silah altına alınan üçyüz ... bin kiŞiden yüzelli bini Trablusgarba 
sevkedilmiştir. ispanyadaki gönü'lü ordusuda çekilmiştir. 

Milli Şef Dün Çata~cayı Şereflendirdiler 
İstanbul 7 Radyo - Reisicumhurumuz ismet lnönü dün öğleden sonra saat onbeşte Ça· 

talcadan Silivriye hareket etmişlerdir ve oradan deniz yolu ile avdet buyurmuşlardır. İs
met İnönü'ne Dahiliye vekili Faik Öztrak, Vali Lütfi Kırdar ve yaverleri, Emniyet müdü
rü refakat ediyorlar. 

AMERiKA HAVA KUVVETiNi 
TAKViYE ETTi 

Vaşington 7 (Radyo) - Amerika meclisi ayanında .... Amerika hava kuvvetini beş bin 
beş yüz tayyareden altı bin tayyareye çıkarılması hükumetin bir zaferi olmuştur. Bu tay
yarelerden başka iki bin ağu bombardıman tayyareside-yapılacaktır. 

Çemberlayn Avam ·Kamarasında 
Neler Söyledi? 

Londra 7 (Radyo) - Dün lngiltere başvekili B. Çemberlayn Avam ...(.kamarasında söy
lediği bir nutukta yakıuda Polonya hariciye nazırı B. Bek memleketimizi resmen ziyaret 
edecektir. Burada, "iki memleketi alakadar eden bazı mühim meseleleri görüşüp bir ka
rara bağlıyacağız,, demiştir. 

JAPONLARIN PROTESTOSU 
Berlinden bildiriliyor: Japon iş güderi, h~riciye nezaretini ziyaret ederek Almanların 

sömürge talepleri arasında }"renkli ırk\arın hakim vaziyette bırakılmasına s tahammül edil
miyeceği,, şeklinde olan ifadeleri protesto etmiştir. 

Mısır ile Filistin Arasındnki Yeni 1Y ol 
Kahire 8 (Radyo) - Mısır kabinesi dün Mısır ile Filistin arasındaki yapılacak yol ın

şaatı için yüzaltmış bin Mtsır lirasını kabul etmiştir. 

İspanya Milli ~üdaf aa Komitesi 
Paris 8 (Radyo) - Cumhuriyetçi ispanyada Miahnain riyasetinde milli müdafaa ko

mitesi tesis:edilmiştir. 

B. Stimsonun mektubu 
Vaşington, 7 (Radyo) - Eski hariciye nazırı B. Stim~onun "Nevyork Taymis., gazet~ 

sinde neşrettiği mektuba nazaran İngiliz, Fransız, Amerikan demokrasilerinden birinin fe
laketi her üçünün fel keti olacaktır. Bugün Alman yanın tehditleri 1914. ten evvelki ~ zama

na nispetle daha az gizlidir. Amerika için çok yakın mazinin derslerini unutmak sırası değildir. 

Jaoon Tayyarelerı Bombardıman Etti 
Şanghay, 7 (Radyo) - Japon bombardıman tayyarelerinden mür"ekkep bir filo, bugün 

Enan şelirini bombardıman etmiş ve şehir dahilinde bulunan askeri binaları kısmen tahrip 
etmiştir. 

FRANKO KRAL N 
IBI OLUYOR 

Madritte isyan çıktı asile 
kurşuna dizildiler 

Paris 7 (Radyo) General liyeti sabaha kadar 
Franko Madridin işgi\linden eylemiştir. 
sonra kral naibi unvanını Nasyonalistlerin bugiin 
alacak ve müteakiben hal- tebliğlerinde Yalansın ask 
kın reyine müracaat etmek mevzilerinin tayyarelerle 
suretiyle krallığın iadesini bardıman edilcliği bir d 
temin eyliyecektir. man tayyaresinin d" 

Madrid, 7 (Radyo) - Dün rüldüğü, diğer cephele 
milli müdafa komitesine kar- kayda şayan bir hareket 
şı mukabil bir isyan çıkmış- ku bulmadığı bildirilmekte 

-::;::e:so tır. Anarşistler tarafından 
tertip olunan isyan harek~

tinin bastırılması için ciddi Feci bir olü 
tedbirler alınmış ve yakala- Bir kayıkçının kafa 
nan bir çok asiler derhal ezildi 
kurşuna · dizilmiştir. Madrid 
sokakları dün akşamdan 
beri harp sahası ha
lini almış, silah ve top faa-

............ :::c ........... . ............. ::::············ 
Dikkatsizliğin 

Sonu Bir Kızcağız 
Yandı 

Çağış, (Hususi) - Nahi
yemize bağlı Kanlıkavak kö
yünde tüyler örpertici feci 
bir kaza olmuştur. 

Emine isminde bir anne, 
altı yedi yaşlarında çocuğu
nu, yanmakta olan oçağın 

yanında bırakarak işlerini gör
mek için dişarıya çıktığı bir 
anda, ateşten çocuğun üze
rine bir kıvılcım sıçramış ve 
elbiseleri yanmağa başlamış
tır. 

Çocuk kork~sundan acı 
acı feryada başlamış ve et
raftan iş!tilip gelininceye 
kadar da zavallı yavru ba
caklarından göğsüne kadar 

yanmış ve ancak ondan c;on
ra söndürülebilmişti.r. 

Karadeniz Ereğli (Hus 
- Ereğlide şimdiye ka 
görülmemiş derecede f 
bir kaza olmuştur. Had' 
şöyle olmuştur: 

24 Yaşında balıklı M 
met oğlu Ibrahim adıo 

bir kayıkçı, henüz yeni 
pılmış bir kömür kayı" 
yüzdürmeğe uğraşırken, 

yık birdenbire hareket 
miştir. Bu esnada dikkats' 
liği yüzünden lbrahimin b 
iki kayık arasına sıkışmışt 
Zavallı kayıkçı derhal 

1 müştür. 
Rusya Fran 
ya Nasıl Yar 
dım Edecek 

Paris 8 ( Radyo ) -
harp vukuunda Rusyanın 

, ransaya ne suretle yard 
edeceği meselesi hakkın 
hariciye nazırı Bone ile 
kanı harbiye umumi reisi i 
neral Gamlen arasında 
görüşme olmuştur. 

Halkın Sesi Hakkın Sesid• 
Halkımız, Halk mıza Her Tü 

lü olaylı2ı Ve Ucuzluğu 
Yapan Devlet emiryolları 

İdaresinden Sunuda Bekliyoruz 

Adliye Vekiletinin mühim ı İzmir Limanı Bir arkadaş anlatıyor : - -

bl•r tamı·mı• Nizamnamesinin ellinci Karşıyaka için her ay almakta olduğum tren pasosu 
1 maddesi değiştirildi değiştirmek üzere Şubahn yirmi sekizinci günü Basmane 
ı Yaralama vakalarında derhal ahnacak tedbirler Ankara 7 (Hususi)-İzmir deki paso kişesine müracaat ettim. Pasomu değiştirip 16,4 
1 Adliye vekaleti yaralama ~ liye ile hayatının kurtarıl- limanı nizamnamesinin ellin- trenile Karşı yakaya gidecektim. Kişe kalabalık idi. T '-"nb 
vakalarında alınacak tıbbi ması mümkün olan yaralı ci maddesi, Vekiller heye Iaşır ümidile istasyonun bekleme salonunda biraz irkildi 

çıların tam manasiyle mem- tedbirler hakkında çok mü- bir vatandaşın yakın bir ec- tince değiştirilmiştir. Bu Meğer bu tedbirimde hata etmişim. Çünkü gene geldiği 
nun edilemeyişinin sebebini him bir tamim çıkararak zahaneye ve hastahaneye madde, şu suretle değişti- taman kalabalıktan kişt: ye yaklaşmak imkansızlığı ile ka 
bu sah.adaki teşkilatsızlık ol- · ıakadar makamlara gön· kaldırılması veya oraya ge- rilmiştir: şılaştım. Zaruri, bende pasolarını değiştirmek için geleni 
duğu söylenmektedir. ~ermiştir. , Bu mühim tamim- len doktorun müdahelesi "Gerek mendreğe girmek rin arasına "girilir,, levhasının sırasına girdim. Bir 98 

:;;;;...~-- "':~:::..".'!"'.._":::.-.::-·""'--:.~::::-..:::-·= d d 'l kt d' k' suretiyle ilk mü da vat yaptı- k h . k k d d d F k t l f k' e yaklaşamadım - -==-=---- e em me e ır ı: ve gere se rı tım ve ıs e- a ar ur um. a a maa ese ışey · 
T t F rılamazsa birçok hallerde · K p l ·ı· H ttA b da U unus a ran- ı - ·ı edbirsizlik ve dikkat- lelere gelmek üzere lzmir işe işliyor. asolar yapı ıp vera ıyor. a a u sıra. 

sizlikle vukua gelen veya fazla kan ziyaı yüzünden limanına giren 150 gayri dört pasoyu tepdil ettirenler bile oluyor. Fakat benım f/ 

Siz tayyaralerı• kasten işlenen yaralama ha- terkihayat etmesine sebep safi tonilatodan fazla gemi- benimle beraber . usule riayet ederek önümdeki kişe e yalı 
vermiş o!ur. b · I" lm' d - I diselerinde yaralının yakın }erin kulauz almaları mec- ]aşmak İçin sıra bekliyenlerin S.lrası ir tiır u ge ıyor 

... Bu mü.."' :;_betle mevzuu- }" d · · d alt manevra yap l 1 bir eczane veya hastaneye burı'dı'r. Kulauz vasıtala~·ı I Bu arada bir vaveyla koptu. Kişeye usu u aıresın e Y ba:.s ya ·rdama hadiselerinde h f d 
Tunus, 7 (Radyo) - Fran- nakledilerek hayatını kur- tahakkuk muamelesi bakı- denizde menı müsademe I laşan birinin sabrı tükenmiş "çıkılır,, lev ası tara ın 

sız tayyareleri Tunusun ce- •I tarmak için muktazi tıbbi mından l•a - u•~n lüzum gö- mukarreratında yazılı fener giren birini geri itti. . . 
nubunda manevralar yapmış-

1 

müdavatın vaktinde yaptml- rülen acele tedbirler alın- ve işareti taşıyacaklardır. 1 - Sen de onlar gibi usulsüz taraftan gırerek sıraya ril 
tır. Bu manevralar sabahtan ması lazım gelirken, - aksine makla bera her Cumhuriyet Kulauzların sıhhi pratika 1 yet etmedin, geri dur ilk önce pasoyu ben alacağım. d 

l Diye b.ığırdı. O zaman işin iç yüzünü anladım. Anla 1• akşama kadar devam etmiştir. olarak bazı emniyet memur- müddeiumumisi veya sulh almadan evvel gemilere gir- da birşey yaptım mı ? Hayır, çünkü ortalığı bir kere iıd,ı 
Paris 7 (Ö.R .) - Dunkerk- larının müddeiumumiler veya hakiminin vaka yerine gel- meleri caiz ise de, bulaşık ham kaplamıştı. O akşam paso almak nasip olmadı. M• 

amiral zırhlısile birlikte Bre- sulh hakimleri gelinceye meleri beklenmeksizin ayni yerlerden geldig~i anlaşılan . h d h .. k'I · i"e 
tın birinci günü gene aynı ve atta a a muş ı vaz ı t anya, Loren zırhlıları, Mon- kadar, öldürme vakalarında zamanda dahal yaralının uemilerı'n tabi olacakları b ki b t :~ti 

0 karşısında kalınca, orada eceri i irinin vası asına m" kaim ve Gluar kruvazörleri olduğu gibi yaralıların oldu- sıhhat ve hayatının kurtarıl- 'Sıhhi tedbirlere bu kulauzlar 
d caata mecbur kaldım. • of yedi destruyer, ikinci torpi- ğu yer e ve ayni vaziyeLe ması için icabedan tıbbi ted- da tabi olurlar.,, Demek oluyor ki bu hal her ay başında tekrarlanı)' 

do filosu ve dördüncü tah· kalmalarının zaruri olduğu birlerin alınması lüzumu ala- sılsız Haber Halkımıza her türlü kola~hk göstermeği. g~ye bilen. ~İı:JJe:. 
telbahir filosundan mürekkep yolunda yanlış telakki ve ze- kalılara bildirilmiştir. difer idaresinin usulü.!1e rıayet etmek ıstıyenler ıçııı 1'' 
harp gemileri manevr* için haplarla müdavatını yaptır- Divanıharbın kararı Belgrad 8 (Radyo) - Sa- mesele halini alıyor. Oyle ise ay başında pasolar Karşıyılbe 
Brest limanından hareket et- madıkları gibi tesadüt't!n Kudüs, 7 (A.A) - Geçen bık Yugoslavya başvekili Buca. ve Bornova ıstasyonlarından da verilmekle beril l1' 
mişlerdir. Uzun sefer tahtel- oraya gelen resmi veya hu- hafta Yafaaa tevkif edilen Milan L, Stoyadimoviçin hü- merkezdeki paso verenlerin de sayısı çoğaltılmalıdır. f{a 
bahirlerinden Sürkuf da gar- susi doktorların da müdaha- ve kızıl ölüm çetesinin reisi kiimeti devirmeğe çalıştığı halkı daima düşünen b'u idareden bunuda istiyor. 
bi Ekvatör Afrikası sahille- lesine mümaneat etmekte naıniyle tanılan Ahmet Sim- hakkında çıkan şayialar kati Halkın Sesı• Hakkın Sesı• dit 
rine hareket etmiştir. 30 ha- • oldukları anlaşılmıştır. lin di anıharp · tarafından olarak asılsız olduğu Belg-
ziran d:t Br~ste dönecektir. Filhakika basit bir ame- i J. ı n 1 m Ô 1

{ •j n e ! il:n ' :tir. t '1>' tt:ı 1 hildirilın ~ktedir. ~:-e:;:~~::-::~::+:::'•'.'~=.-.;;::;:e..:::.~~~~~~-,.., -"-
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