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GÜN GEÇTİKÇE 
kat~iç bir gün geçmiyor :d~nya siyasetini biraz daha 
bir l~ştireceği, büyük devletler arasındaki münasebetleri 
da kıktar daha gerginleştireceği yeni bir hadise karşısın
lc b alınıyalım .. İspanya faciasının son perdesi oynanırken 
IG a a. bu perde de kapandıktan sonra ne olacak diye d ü-
llG)d-~" b' d j 1 ı· ·1· hakk· ugu ır zaman a, apon arın ngı ız ve Fransızları 

et ıle telaş ve endişeye düşürecek Hanyan adasını işgal 
p ~eleri Paris ve Londra da çok gürültü yapan bir bomba 

l •ınası tesirini hasıl etti. 
lltaıı l(al~ml~, çeneler, radyolar gene f~aliyete geçerek bu
._ alubetı hakkında mutalealr, tahmınler ve tenkitler sa
b:lll~ğa başladılar. Her ne kadar Japonya bu işgalin hiç 
iı hukuıneti müşkül mevkie düşürecek, mahiyeti olmadı
'e ~ ol~ıyacağmı resmen ilan etme.ğ~ teşebbüs etmişler
le ~ boyle zaman ve ahvalde bu gıbı resmi ve nazikane 
~t d~plomatça teminatın karşı tarafı ne dereceye kadar 
~ın edeceği düşünülecek ayrıca bir meseledir. 

Edenin S•• J eğ oz erı= 

to l Örülüyor ki gün geçtikçe dünya politika ufuklarında 
tap •nan bulanık bulutları dağıtacak müsait bir rüzgarın 
;:sini bekliyenler, her gün biraz daha hayal sukutuna 
Çır Yor ve ihtiras •okyanusunun ejder dalgaları arasında 
ii t1.nan bu zayıf ve küçük siyaset gemisinin barınabilece-

atı Br emniyet limanı bulması gittikçe zorlaşıyor. 
akalım bu gidişle dünya nereye varacak? .. 

Paris (Paris) - Eski İn
giliz hariciye nazırı B. (Eden) 
in, İngiliz hükumetinin si
lahlanma işinde gösterdiği 
gevşekliğe ve lngiliz siyasi 
nüfusunun bu sebepten azal
mağa yüz tutmasının ne ka
aleyhinde bulunduğu ma
lumdur. 

..._ SIRRI SANLI 

i:"-·iiTYAt;fGOSif"···· 
l'. ~•nhul, 12 (Hususi) - 1 
4 G-. • l<. Tayyare piyangosu 1 

1 ---:n keıidesinde kazanan S '&fan ·bild,riyorum : 

2 
O,ooo Lira 

89714 No. ya 
s bııı,011 i~i rakamı ile nihayet 

lb b bıletler amorti kazan
ş, •ılardır. 
1 ıs,ooo Lira 

14748 No. ya 
~~~on İ~i rakamile nihayet 
.._ b hıletler amorti kazan· 
•tla.rdır. 

~2,000 Lira 
<;2136 No. ya 
looo Lira 

ıll4t2 No. ya 
OoQ llRA KAZANANLAR 
~ 6137 9691 
~ llRA KAZANANLAR 
~ 18481 15447 17253 
17~ 23765 34639 26818 
16355 5593 19764 22306 
33236 19770 9552 18037 

200 lt 
1486 Jt\ KAZANANLAR 

16197 14873 20604 

6589 
13394 
15541 
19557 
8504 

33909 

34107 19645 
25775 31820 
14537 22006 
13378 8507 
32874 11126 

38405 
7014 

10469 
38081 

7060 

100 LİRA KAZANANLAR 
10682 11379 25480 5706 

8700 12559 18650 37319 
29064 1230 34820 10432 
19914 18612 36860 29060 
17335 28379 
29694 15192 25420 
10647 30171 38292 
13999 35316 24800 
21445 35148 13046 
27171 36208 19155 
14798 26522 5510 

3023 37483 28034 
6583 304 30469 

32353 6907 37407 
11588 14576 8636 
17181 19342 12059 
29441 3383 36112 
28955 4459 32328 
14114 1403 4105 
15139 23631 

21864 
22724 
2822 
3115 

16288 
37421 
14645 

8932 
36061 
33839 
37549 
24818 

6177 
39961 

İstanbul, 13 ( Telefon ) -
Tayyare piyangosu 4 üncü 
keşidesine Asri sinema sa
lonunda dün de devam edil
di. Kazanan numara şunlar-

dır: 

- Devamı 4 üncü sahifede -

Çemberlaynın, İngilterenin 
sil hlanmak hususunda son 
zamanlarda gösterdiği faali
yet, ile beynelmilel münaka
şalar meselesinde ibraz et
meğe karar verdiği enerjik 
vaziyet takriben söylediği 
sözler, İngilterede olduğu 
kadar Fransada da büyük 
bir memnuniyetle karşılan

mıştır. 

B. (Eden) in bu sözlerinin 
çok yerinde ve zamanında 
sarfedildiğini itiraf eden bazt 
İngiliz gazeteleri; kendisinin, 
pek yakında bir nezaret iş
gali ihtimalini tekrar ortaya 
at ı. ışlardır. ........ () ...... .. 
İstanbul da ~i 
Lik Maçları 

İstanbul 13 (Hususi ) -
Dün havanın yağmurlu ve ça
murlu olmasına ragmen lik 
maçlarına devam edilmiştir. 
Beşiktaş - Hilal takımları
nın oyununda Beşiktaş Hi
lale karşı sıfıra altı ile ga
lip, Galatasaray - Beykoz 
takımları bir bire berabere 
Fenerbahçe - Topkapu ma
çında bire karşı ondört sa
yı ile Fener bahçe Top kapı 
takımını yenmiştir. 

Ne. Büyük Fedakarlık ! ! ! 
la.r~:abız Hindiçinisinde Fransızların verdikleri tahsisat ile .geçinen Kamboç. ~ral.~ ~.on yıl
"e . u tahsisatın azaltılması yüzünden harem dairesindekı 300 kadından ıkı yuzune yol 
İtttırıı~. Kral bir aralık kadınların adedini azaltmaktan ise çok kıymetli olan tacını satmak 

enıış fakat b b .. ··k ·· 0 d' t ti h"'I tene ah · • unada gönlü razı olmamış ... Şimdi onun en uyu umı ı. en a · uyası 
lbe ~ valın düzelip mali v1tziyetinde bir selah ve kudret hasıl olduk dan sonra yol ver-
ı _ ge mecbur old ~ · · k d. · .. k d b'l ll(lfi ö · ugu kadınla ·ı tekrar sarayına celbetmek ımış.. en ısıne yuz a ını ı e 

g rmıyen bu 'kadın delisi Kralın bu aklına : 

iSTER GÜL İSTER AGLA 
IE&E:S!Eia&i E!P~ffi+ liEJi!E ff:W ~a;:z-.; .... :E!:!t:~ =~=C!S:zı."":~~~ 

e -1 
SESİDİR 

,-----------, ! Sahib, Neşriyat Amiri Ye 
~ Başmuharriri 1 
~ SIR~~ ... ~~NLI i 
~ idarehane: lzmirde Birinci 1 
ı Beyle~ ••• :~~ğında 1 
il (Halkın Sesi) Matbaasında 1 
1 Basılmıştır il 
IGecmiyen yazı geri oerilme,I 

---------------~_ıııııınıııiıııııııım ıum!lll1lli:ıııım:ınııınıııııu ınııuıı1111111Dllllll•~ 

Paris (Radyo) - İspanya 
Cumhuriyet hükiimetiuin baş 
vekili müsyo Negrin ile ha
riciye nazırı Alvarezdel Vayo 
ve daha birçok n~zırlar bu
gün öğleyin Madride gel
mişlerdir. Derhal Başvekilin 
riyasetinde heyetivekile iç-

tima etti. Son dakikaya ka
dar içtima devam etmekte
dir. 

Paris 13 (Radyo) - Va
lansyadan bildiriliyor: ispan
yanın her tarafındaki cep
helerde harp durmuştur. 

- Sonu 4 üncüde -

İST ANBULDA BAZI MAEHL

Londra 13 (Radyo) - Ro
madan bildirildiğine göre 
Libyaya ~imdiye kadar g_ö~
d erilen Italyao kuvvetının 
yekunu yüz elli bin kişiyi 
bulmuştur. 

Budapeşte 12 (Radyo) -
Tunus hududundaki tahşidat 
devam etmektedir. Hududun 
onbe kilometre içinde sivil
lerin gezlemeleri. mennedil
miştir. Buradaki ltalyan kuv
vetlerinin yekunu yüzbinden 
fazladır. 

Buda peşte 12 (Radyo) -
f talyan hükumeti Amerika 
ve uzak sahillerde bulunan 
bütün harp gemilerini geriye 
çağırmıştır. 

-~-=....-::-

Yeis ve ümit
sizlikten refah 
ve saadete ••• 

Her keşide de birçok va
tandaşları servet ve bolluğa 
kavuşturan hayırlı, uğurlu ve 
mutlu Bay Hasan Tahsin 
Önder'in 

Saadet Kişesi 
kendisini, yaşlılığı dolayisile 
işinden çıkaracakları için 
büyük bir yeis ve ümitsizlik 
içinde kıvranan eski işçi 
emektarlardan Bay Süleyman 
evvelki gün herkesin metet
tiği bu can kurtaran kişeye 
baş vurarak bir bilet almış 
ve beş on saat sonra (10,000) 
lira kazanmıştır. 

Bu meyus vatandaşımızın 
hayat ve istikbalini kurtaran 
(Saadet kişesi) mukayyit B. 
Hüsoü'ye 12 bin lira kazan
dırmak suretile onuda refah 
ve saadete kavuşturmuştur. 

Dair- a kazandıran (Saadet 
I,.. işesi) ';ahibi Bay Hasan 
Tahs i:1 Önder ile kazanan 
vatandaşlarımızı öz yürekten 
kutlular. 

LELERİ SU BASTI 

' 

.. -.. ·~~· 

İS T t\NBULDAN BİR MANZARA 
ıstanbul 13 ( Hususi ) - Dün ırşehrimize çok 

yağmış ve bazı mahalleri su basmıştır. 

AT KOSULARI .,. 
r - .. 

yağmur~ 

ilkbahar at koşuları için hazırlık devam etmektedir. ı 
Bu seneki koşularda yurdun her tarafından geleck birçok 
atların iştirak edecekleri haber alınmıştır. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

Daima halkın sağlıiı ve 
refahı ıçin -- --

Milli Şefimiz İsmet İnönü, iktdar mevkiine geçtiği gün-
denberi daima halkımızin sağlık ve refahını düşünmüş ve 
bu uğurda hiç bir fedakarlığı esirgememiştir. 

Sayın Cumhurreisimizin yakında Anadoluda çok sevdiği 
köylülerle yaptığı candan konuşmalarda, halkın , babası 
olduğunu bir kerre daha, göstermiştir. Neteleim köylüle~e 
sıtma getiren pirinç ziraatı ile de çok yakından ilgilenmış 
ve konuştuğu köylülere büyük büyük bir alaka ile şunlan 
sormuştur: . . · · 

" - Köyünüzde sıtma var mı? Varsa söyleyınız.. Pırınç 
uğruna yok demeyiniz ! ,, . . k. 

İşte halkımızın ve köylümüzün sıhhatı namına pır_ınç e ı-
. ·b· l k t ·kt• d' t ·· · d mu .. him tesırler ya-mı gı ı mem e e ı ısa ıya ı uzerın e _ . • 

pan bir ziraatı bile icabında feda etmeyi düşunen Mılh 
Şefimize, kendisini çok seven halkın namına teşekkür etmeyi 
bir memleket borcu ve vazifesi biliriz. 

aı::ae: a: .. ~ ~~·· ~::- -.nııım.,. ~::siilSO.:O-..!:!'! .__,.. .;:€S:::-. * 3!3E!!Bm 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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Timarhanede 

-Bir Delinin Hatıraları-

- 7 -
ANLATAN : GÖNÜL EMRE 

~ııın ııuıı ııı ıııınıuı ı ıİnıııııınuııuıııııınıımıımıııııııııuıı ınıııınna. 't, 
~ DIKTOR ~ 
•ınııınııırııııuıı ınııııııınuııııı ıoııınıınıımı ııııı n uuu ııu ı ıuıııınııur 
Baş ağrllarına karşı 

ne yapmah 
-6-

Vücutleri çok kanlı olan
larda, demevi mizaçta bulu
nanlarda da vardır. 

Beyinde, dimağda yerle
şen frengide baş dönmesi 
yapar. 

Sonra şöyle devam etti: ~ "Ulan iki saattır bağırı- Dış, orta ve iç kulaktaki 
- Zavallı deli arkadaşım, 1 yorum da niye gelip karpuz-

1 
hastalıkların hemen hepsin

sudan çıktıktan sonra hüngür Iarımı almıyor~un.. yoksa , de baş dönmesi vardır. Çok 
hüngür ağlamağa başladı. beğenmedin mi?,, diye çıkı- defa kulak uğultusu ve 
Çünkü suya atılırken ve h ı- şırdı . Düşün bir kere orada kulak çınlamasile beraber 
vuzun içinde birhayli çırpı- kimin kimi hoş görmesi ola- gelir. 
nıp durduğu için her tarafı bilirdi ? Öyleya canım .. niha- 35, 45, 50 ve hatta 55 
zedelenmişti. Ve bunun için yet ben de zır bir deli de- yaşlarında bulunan ve ayba-
havuzdaki adamın kendisini li değildim amma, kaçırmış şı adetinden kesilmek üzere 
dövdüğünü zannediyordu. Bu bir herifdim.. . olan ve artık namazsız ol-
yüzden ağlıyordu zavallıca- Manavın bu hareketlerine · mıyan kadınların hatırlarını 
ğız.... dehşetli kızıyordum. Zaten baş dönmesi arasıra sorar. 

Arada bir de : benim derdim bana yetiyor- Böbrek barsak ve rahim 
- Beni dövdün ha .. ben du. Birkaç kere beni rahat- düşüklükleri baş dönmesi 

sana göstereceğim .. bir daha sız eden bu adamı patakla- yapar. , 
yakalarsam geberteceğim mak istedim. Fakat ne yalan Rahim ağzının tıkanması 
seni derim... söyliyeyim gözüm kesmediği arkaya dönmesi ve bazı kız-

Diye bağırıyordu. için bu işe pek yanaşmadım. 1 ların, ve kadınların zorlukla 
Şimdi sana, timarhanedeki İster istemez herifin peşi • adet görmelerinde de baş 

acı hatıramdan bahsedeceğim. sıra gidiyordum. dönmesi eksik olmaz. 
Kasım ağa birden bu fik- Beni bir köşeye yığdığı I Hazımsızlığa mide bozuk-

rinden saptı. Ve : yastık, pamuk ve yün yığın- !uğuna uğrıyanlarda ya aç 
- Yahu:. sana hep kötü ları arasına götürür. ve (hay- '. oldukları zaman veyahut ye-

şeylerden anlattım da başını di beğen beğendiğini) derdi. mekten kalktı~tan hayli za-
ağrıttım... Başka bir g-üne Aklımız sıra bu karpuz man sonra baş dönmesi ge-
bıraksak konuşmalarımızı... alışverişinden - ki hakikatte lebilir. 

Dişarıda fırtınanın gürül- ortada ortada paçavralardan Vücutleri kuvvetli bünye-
tüleri ve köpek sesleri işi- başka birşey yoktu "' gene leri sağlam kanlı ihtiyarlar 
diliyordu... ben ziyanlı çıkardım. Çünkü da baş dönmesi arasıra zu

manav koltuğuma bir yastık 
Kasım ağa, hikayesine hiır eder. Dimağa beyine 

parçasım yerleştirdikten 
şöyle devam etti : doğru kan hücumunu hatır-sonra: 

Timarhanede iken benim N 1 latır. - ası beğendin mi ? 
bulunduğum kovuşta deli bir Kan kırmızı karpuzları kele- Damarlarında hali tabiiden 
manav vardı. pir ettin gene ... 

Geceleri sabaha kadar : Der ve arkasından da : 
"gelin karpuz.. gelin kar- - Haydi ulan!.. Karpuz-
puz!,, diye bağırır, bize ra- ları aldın çık paraları! 
hat vermezdi ... Fakat yalnız Diye tuttururdu.. işte o 
bukadarla kalsa, gene öpüp zaman bende hoşafm yağı 

başımıza koyacaktık. kesilirdim. Timarhanede ve 
Adamcağız ikide birde ya- ı ozaman bende para ne gezer? 

nıma gelip kolumdan tutarak: - Devam edceek -

==~===-

ziyade kan bulunan insanlar
da herhangi bir işi sinirlilik
le hiddetle, pek büyük me
sai ile, uğraşmakla ve acele 
acele yaparlarsa baş dönme
si çok olur. Eğer bu mizaç
ta bulunanlar ve erkeklik 
kudretine ve hayat cevheri
nin sermayesine! malik olan 
kanlı ve şişmanlar, yaşlılar, 
(çiftleşmek) işini bile gayet 

Kadınları siyah giyen ~ 
bir memleket 

Yugoslavyada Hırvatistan 

sshilindeki deniz hamamları 

ile meşhur Çırkveniçada 

yerli kadınlar hep siyah gi
yerler. Bu, eski adete istinat 
etmektedir. 

15 inci asırda oranın asil-
2ade ailesi olan Frankopan
ların bütün erkeklerini Aves
turyalılar öldürüyorlar. Bu
nun üzerine kadınlar siyah
lara börünüyorler. 

O ailenin ahfadı olan bü
tün Çırkveniça ahalisi de o 
zamandanberi bu adeti mu
hafaza ediyorlar ve daima · 
siyah elbise giyiyorlar. 

Lokman Hekim 

yavaş yavaş ve soğukkanlı~ 
lıkla yapmalıdırlar. Eğer bu 
tarzda hareket etmeyip bir 
genç gibi şiddetle muamele 
ederlerse kuvvetli baş dön
mesile beraber çok defa nü
zal veya kalp sektesi gele
bilir. 

Boylarının uzunluğuna nis-· 
peten 15, 30, 50 kilodan zi
yade vücu lerini şişmanlatan 
duba veya büyük fıçı gibi 
şişko olan insanlarda baş 
dönmesi göz kararması çok 
defa vardır. Hele çok şarap 
içe içe bütün damarlarını fe
na kan ile doldurursa ense
si boynu 4-5 katmerli olur
sa kalbi çok yağlanarak ö
küz yüreği kadar büyür şah 
damarları sertleşir, ve bütün 
damarlar yağlılığın tesirile 
sıklşarak kan hali tabii de
recesinde cevelan edemez. 
Dönemez. Akciğerlerin las
tik kuvveti de azalacağından 
çok şiddetli baş dönmeleri 
nefes darlığı çarpıntı ve göz 
kararması arttıkça artar. Ö
lüme doğru koşar. 

- Son -

lngiliz Petrol 
Kralı öldü 
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" rı ~ t'!z '? . '"rol r' ·;:.' ... r 
verilen Sir Henri Deterding 
72 y ı > ; b ol l ıj . iıalde 

Sait Monczde ölmüştür. 
Sir Henri aslen Holanda

lıdır. 

Umumi harpten sonra ln
giliz tabiiyetine geçen Henri 
Deterding'e Barcn rütbesi 
verilmiş ve lngiliz maliye ve 
sanayi hayatında büyük bir 
yer almıştır. 

Petrol nakliye işlerindeki 
sisteminden harpte çok isti
fade etmiş olan lngiltere 
onun sayesinde "Bir damla 
petrol un bir damla kana 
muadil olduğunu,, söylerler. 

Henri Deterding iktisadi-
yatta para kıymetinin bazı 

tedbirlerle açılıp yükseltile
ceği kanaatini ortaya atan
lardan biridir. Ona göre: 
"Bir memleketin zenginliği 
kasalarmdaki para değil, iş 

ile elde edilecek zenginlik
tir.,, 

lngilterede yaşadığı müd
det zarfında da Holanda ile 
alakasını kesmemiş olan Sir 
Henri bir vakitler, Holanda
nın, parasını düşürecegi ha
berini ortaya atarak mali 
mahafili telaşa vermişti. 

, lngiliz Petrol Kralı 1924 te 
Rus generali Pavel Kondo
rayofun kızı Lidya Pavlovna 
ile evlenmiş, 1936 da da, bir 
Alman kızı ile evlenmek 
üzere ondan ayrılmıştı. ...................... __ .. ______ , ....... 

Sinemacıhk dünyasının en büyük mucizesi 

Şikago Yanıyor 
FRANSIZCA SÖZLÜ BAŞ ROLLERDE 

1 
Tyron Povver - Don Ameche - Alice Faye 

lki senede 2 milyon dolar sarfile vücuda 
getirilen bu harikalar şaheseri flim 

bugün marinel .!rden itibaren 

ELHAMl~A 
SİNEMASININ 

ŞEREF 
SEANSLAR: 

HAFTASI 
2 1S 

OLACAK TIR 
4,30 6,45 9da 

... ~ ...................... lilm ................ eı 

Ankara Radyosunun ( Bugünkü Pr .Jğramı ) 
Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 

Postaları 1639 m. 183 Kcs./120KW 
Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 

12.30 Proğram 

12.35 Türk müzigi 
13.35 Memleket saat ayarı ajans, meteoroloji haberleri. 
13.10-14 Müzik 

18.30 
18.35 
19.00 
19.15 
20.00 
20.15 
21.00 
2100 
21.15 

21.30 
2?. ~1 

23.00 
23.45-2 ı 

Proğram , 
Müzik (senfonik plaklar) 
Konuşma 
Türk müziği ( faslı heyeti) 
Ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası (fiyat) 
Türk müzigi 
Memleket saat ayarı 
Konuşma 

Esham, tahvilat, kambiyo-nukut borsası (fiyat) 

Mü-r.ik(küçük orkestra - şef: Necip Aşkın) 
Müzik (Melodiler pi) 
Müzik (cazband) 
S 1m a jans haberleri ve yarınki proğram. 

izmir Halkını Gene Koşturacak Bir Proğram 

Yeni Sinema DA 
•• 

Bir Gecede Uç Cinayet 

l ~ AMUS DÜŞMANLARI 
Mİiii Şefimizin Kurultaydaki Nutukları 

1 enkli Miki Ve Türkçe 
Foks jurnal 

s BUyUk Film 23 Kısımı Birden 
Büyük muvavfakıyetle devam ediyor 

----•:E:ı::t: ~ 

Tarihten Bir 
Yaorak 

Madrld şetırl 
01
, 

İspanyanın payitahtı bt 
~ Madrid, iki senedeP . 

Yarı 
Frankocuların yarı ~ 

Eski Arap müelHflerinden 
biri mukaddes tarihte mus
lümanlar kadar Yad udiler 
ve Hiristiyanlar nezdinde de 
muhterem bir peygamber 
olarak tanınmış olan Hazreti 
İbrahimin karısı Sara' dan 
behsederken bu bir hilkat 
garibesi gibi gösteriyor: Gu
ya Hazreti İbrahim yüz alt-
mış yaşına girdiği zaman 
karısı Sara doksan yaşına 
varmışmış. Bununla beraber 
o yaşta tazeliğini gene mu
hafaza etmiş. Adeta yirmi 
yaşında genç bir kızdan far
kedilmezmiş. O kadar ki o 
zamanın büyük bir hüküm
darı kendisine aşık oluş. Bu 
Kral Sara'yı elde etmek ıçın 
birçok fedakarlıklarda bile 
bulunmuş imiş ! 

Daha, üç beş sene evvel 
Zaro ağa isminde bir ada
mın yüz altmış yaşına kadar 
yaııadığını ,biliyoruz. Onun 
için İbrahim peygamberin de 
bu yaşa kadar hayatta kal
masına Saranın doksanlık 
bir kadın olmasını tabii bu
luyoruz. Fakat doksan yaşın
da bir kadını'n zamanında 
istediği ge .lÇ ve güzel kız
ları alabilecek mevkide olan 
bir Kralı teshir edebilmiş 
olmasına bir türlü akıl erdi
remıyoruz. 

Tarihi hadiselerin hazan 
nekadar başka bir şekilde 
yazıldığını anlamak için bunu 
bir misal olarak alabiliriz .. ,, 

Hasan Kumçayı 
........ o•••••••• 

Kulağını 
ısırmış 
Gaziler caddesinde İsmail 

oğlu İsmail, bir alacak me
selesinden Osman oğlu Hü
seyinin kulağını ısırmak sure
tile yaralamıştır. 
~~~f'-':ı=:+=!I'.~ 

K4':neraltlnda Sakızpa
zarı kars151ncla 

' 
'1. .,.. 

"imren" 
Lokantası 

Gidenler bütün arkadaşlarını 
da oraya sürüklemektedirler 

111 11111 ıınıııı ıııııı11uı ıııııııı ııııııııııııı11111nııııııııı 11111111 uııı1 11ıııııın ~ 1111 11ııuıııı11 

Satılık Bakkal 
Dükkanı 

Başturakta Kestelli cad
desind .: 8/5 No. lu bakkal 
dükkanı azimet du~ayısile 
devren satılacaktır. Talipler 
ıçindekine müracaat etsinler . 

1-6 

muhasarası altındaydı. di 
kereler düştü düşecek 
beklendi. Fakat top ıııetJ!l 
lerine hava bombalarına I~ 
men dayandı kaldı. l(ata 
ya cebhesinin bozulıııası ! 
zerine, o anud mukavellle 
artık devam etmediği 
dün sabah şehirde şe~1~. 
beyaz bayraklar çekı 
bildiriliyordu. Akşam JJ 
vakte kadar gelen tel~· ı 
bunu teyid etmedi. SoP fll 
ziyetin ne olduğunu miite~ 

kip haberlerde okuyacakSI d 
Bugünkü günde, akibet L 

bütün dünyanın alaka: •i 
celbeden Madrid, 1560 a 
nesinde ikinci Filip tara~-'lı 
dan payitaht seçilmiştir. 1\ 
zaman ehemmiyetsiz küç\ıc 
bir kasabaydı. Mevkiin ııı\ı 
kez olması ve Kralın babfti 
beşinci Şarlın bura havası tı 
beğenmesi intihabda oıU~~i 
sir olmuştur derler. Hal .Ja 
ki Madrid deniz seviye51 lt 
den 640 metre irtifatta tıı~kt 
lunduğundan havası sertl 
etrafı da çıplaktır. Yat,., 
ateş gibi sıcak . kışın, ~ 
gibi soğuktur. ikinci fı~ 
"ömründe bir kere bile g~ 
miyen kral,, namını alan 
bus bir zat olduğu için b 
rasını mizacına uygun buIJ . 
dense daha doğru olur. I 

Eski Madrid, Romalı 
zamanından kalma idi. O 
nuncu asırda Arablarm el 
ne geçti. ılk merkez oluşu~ 
da nüfusu 30,000 kadar 
binaları cihetile, MadridO 
eski ıspanyayı gösteren 3 
deler yoktur. Geniş bulvB 
ları eçıhrken Fransayla t 
kabet olsun diye ölçü o l<' 
dar fazla tutulmuştur ki, ~ }\ 
yollar kalabalıkla dolamaÔk}'r 
ğı için adda nüfusu seyre 
miş intibamı verir. Binal . 
köprüleri cihetinden Madr• 
m~dern bir şehirdir. lj 

lspanyollar: 
- Şu köprüleri satsak d 

aliından akan Manzaran( 
çayına biraz su t~darik e ile 
sek... - diye latife ederler.•~Şe 

Merkezdeki Kastelar me. ti.il 
danı etrafında devlet biıı ~tı, 
ları vesiar mühim müesses 1' a 
ler toplu bir haldedir. 

Paristen sonra dünyaııı 

ikinci ehemmiyetteki müıe 
Madriddedir. Nüfusu 800,0 
olan lspanyol merkezi, lspa 
yanın diğer mühim şeb(ı 
olan Barsölon 'a nazaran s~ . 
nük, gamlı intibamı ver 
Şehir civarında gayet guıt 
bir golf kulübü vardır. f:C 
nebiler umumiyeti~ M~dridd 
sıkıntı duyarlar. 
~lll lllll~llllllllUllllTI~y:::::+:::!!l~ 

DOKTOR 
Is mail Hak1' 

Bileeer 
Dervlşoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalı1' 
saat 9-12 ıkiçeşmelikt' 

:-6 Karşıyaka Yalı 71 N' 
T. 3760 

,) 
-------1111!!~!11!!111.ılll I ~ .. ~--------ll"ı T E L E F O N: 3646 

~ Uzun zamandanberi eserlerini göremediğimiz, 
bütün sinema meaakhlarının takdirlerini kaza· 

nan şen ve şakrak san'atkar 

MILTON'un 
Dalaveracılar Kralı 

Namındaki son eserini 

Tavyare Sineması 
Muhterem müdavimlerine taktim eder .. O~ 

AYRICA : EKLER JURNAL son hadisat ve KUL i 
filmi DİŞÇİ 

Bugün seanslar 1 - 3 - 5 - 7 suvare 9 da 
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• • Terzi Kizım Şengüd er 

Cumartesi Gecesi etıll 

tı.3 rf 
tal o 
ası 

ıııet 
l<IRK YILDA BİR HOVARDALIK 

BAY SABANIN BASINA 
birı 

ildi 

EDEN 

g..Ja Diink"· 
1$'1ki . d u nüshadan devam-

.,. .. 
GELENLER ••• 

lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 
no. 35 

Avrupanın yüksek t;;zi mek
binden diplomalı V1iJ 

Peşin ve ,: 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla- ~ 
rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre taksitle her türlü elbise 
Diker. 

~~kl~~ e Yerlerinden kalkıp 
üte dar b'Pantolonu çekinciye 
k5l~da ır tabur askerin kış

el 1 f Yaptığı gürültüden da-
' aı\a b' 

B.Şaban lambayı üfledi, sim
siyah karanlıkta ayak üstü 
dim dik durarak bekledi so
fada bir ince kadın sesi 
" Hangi odaya gireceğiz ,, 
Şakir? diye bağırıyor, diğer 
bir kadm sesi, şarkı söylü
du. 

çocuklar, burada gürültü et
meyin mahalleli, yukarı ta
van arasına çıkalım sakallı 
sünnet düğününe def oldu 
ama komşular ayaklanacak
lar. 

küfür savurarak yukarı ka
ta tavan arasına çıktılar, sa
baha kadar hiç aşağı inme
den bağırdılar, tavanı B. Şa
banın başına indirdiler. 

ÜROLOG OPERATÖR 

f DOKTOR 
1 

Fuat Soyer 

IAşçıbaşı Mark 
Makarnaları a· alın ır şamata ile ef-

. ayaklllerdivenlerini kuvvet-
af ııı- Patırdıları inceli ka-

1.1 Se J ' 
l\ad s er doldurdu. 

UÇ'kırı ?ın, ınusamur " Basıl-
r:0t ı d. d B Ş b illaki 11 ıyor u. ay a an 
b• i a arını dikti, karışık ses

as1 tıldYlrd etmeğe uğraştı. 
i.l"e andı " B' · ş k' · .ıai ızım a ırın 
tb iel' ·· .)ad ıyor. ,, Otekiler ne? 

es11t a saklanacak hiç bir 
b ktYoktu kapının kilidi bo

rt~ ll. Sesler yaklaşıyordu. 
3''"' 

İttim tekerlendi yar 
Öptüm şekerlendi yar 

Erkek mi kadın mı olduğu 
anlaşılmayan bir diğerinin so 
fanın döşeme tahtalarını güm 
bür gümbür öttürerek zıplıw 
yor parmaklarını şakırdatı
yordu o arada birde keman 
ve def sesi yükseldi, 

Şakir bağırıyordu : Yahu 

Bir erkek sordu: 
- Şakir babanın sakalı 

uzun mudur? 
- Sakalı::ıa köpekler 
Bay Şaban bir aralık dı

şarıya fırlatacak oldu fakat 
Hatice onu kolundan yaka
ladı, zorla tuttu; sofadaki er
kek, kadın sekiz on kişilik 
kalabalık keman def çalarak 
şarkı gazel okuyarak ve sa-
kallıya bin türlü ağır nekte, 

Zavallı adam ertesi sabah 
şefak sökmeden Hatiçeyi ala 
rak savuştu gözlerine gözük
medi. 

O günün akşamı çapkın 
Şakir soruyordu: 

- Baba dün gece sünnet 
düğününde eğlendin ? 

Bay Şaban kaşlarını çattı: 
- Sus allah topunun be-

lasını versin düğün değil ar
sızlar evi umumhaneye çevir
diler. 

Böbrek, mesane, prostat, 
idrar yolu hastalıklarını te* 

1 
davi ve ameliyatlarım yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 
~~'!:'~it.~::.---:~;.... ............. ::~~·--- ............. .. ...._. 

1 

Merkez hastane.si göz .. 
mütehassısı 

1Dr. HalitBaran 
Her gün öğleden sonra 
hastalarını kabul eder. 
2inci:~eylcr So. No. 79 

Tütün inhisarı karşısında 
-~""-""-~~,~,~~~~~~~,-

b~ ........................... -=-....................... .o~._.. 

~ Sıhhat Balıkvaiı i :~;,1;;:::,:,rA_"°yd~~~~t"'Q;;;kT;;;:~:;;r1,; · !: i 
g uıııııı 111111 ~ o ~ 

h 8 Jlı1ı
1

ıııııııı ............ ')········:··· 1'111111 8 ~ ..... ~ •11orvaçya bahkya_ğlarınm en halisidir r 11111111 ............ , ........ ... ılııuıl 1 ~ g- e=· i 
ıKı DEFA SuZuLMuŞTuR · ~,l1

1

1'ılılll KÖMÜRÜNÜ TERC İHAN KULLANINIZ rı1 1 ıl ? ~ ~ 
ŞERBET GıBı ıÇıLEBıLıR ~ il 1 :::::::::::::::;9 S!::::::::;::m:: I~ ı ,.... 8 _;ı;-

illliııl Sobalarda çabuk yanar, çok hararet verir, koku ~mi! .._, ~ ~ ~ 
Hamdi Nüzhet Çançar 111111 yapmaz. 

11111111 
- S» S. 

ll~~~;~:a.~~.;_~~:;_: ~~~- :~~~ .2:~..!!~~ .. ~ _ ~?~ 7 ._~1 ~ ;1 [ , ""' ·· ~ · 'iııliıii~ · ···-=~~· .... ~ .. ~-~ ... -~r ı; ~ ~ 

r~ ı "O A> c: 
E::=========::ı ------------------11111!11----ıııııın il> 11{1} El Harbiumuminin sonu - felaket ve saadette üç arka- ~ . ~ ~ 

Bayramdan O··. nce Ve ifc: "' ~ .. daş kıymetini canlandıran müessir ve ~· fM · ~ 

sınnat eczahanesi 
a 
t 
}( 

b l\ab Bayramdan Sonra 
d~lYra, adayı, Yüksel ve Kordon rakıları içenlere daima bir ı 

heyecanlı flim ~ - cı:ı e 
ROBERT TAYLOR'un ~·~ ~~~ 

~ il> il> ~ 

e ll:t .... , • • • 
•ıeş e ve sevıncı verır. 

r~mr=t""'t rt~m§rt"lrt~~™ ~C•A~•A~c•~ ~kt;;A;:t~ 

En güzel temsili 

3 ARKADA& . .. 
Cuma Gününden itibaren 

Q 8 ~ ı:l,. 
:tı'- C"' :ı ııı 
..... I» • c:ı 
ı:: 

1) Kültürpark Sinemasında Dr. Fahri Işık 
el ~\tletDemir yolları 9 uncu Telefon 3151 lzmir Memlek et .Hastanesi 

1 1 · Rontken M jtehaso;ı sı 
el b ş etme Müdürlüg"" ünden Gös~eriliyor... lyi flim görmek için sen d~ ~el.. Rontken Ve 

1Jeher· . h . . llaveten FOKS JURNAL ve renkli MIKI Elektrik tedavisi yapılır 
•~şe 1~ın mu amm~n bedelı 380 kuruş olan 5 - 6 hın Seanslar :2,30 -4- 6,30-9 Cumartesi Pazar 12 debaşlar. 

fl\i carı hat travessı kapalı zarf usulile 28-2-939 Salı ıkinci Beyler So. No. 29 

•·1937 2- 1938 Selanik sergi
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

1 ~~111111 1 1 ~liii:::t:I 

~=:Döi roır=-
fSahh Sonad 

Cilt, Saç ve Zührevi has
talıklar mütehassısı 

2 nci Beyler sokak No. 81 

~ 
Her gün öğleden sonra 

Telefon: 3315 
:11;;:.t;;(~~ ·~ 

~l saat 16 daSirkecide işletme binasında satın alına- ~~~~L~~~ 
~ • ~~ y 

''t . lzmir Vilayet Makamından: Dr. Demir Afı· ün, ıpek,-~Pamuk, Keten, 
l a1.~P.lerin 1710 liralık teminat ve diğer kanuni vesika- • Floş ve karışık her cins ku-

Qtı · b' k 16 dd · t Kamçıox.ıu ı ~ d aıa edecek olan kapalı zarflarını ayni gün saat 15 intihabı me usan anununun ncı ma esme ev- H maşı kolayca ve emniyetle~ 
~ a ar k · l · l~ d fikan vilayetimizin " 14 ,, meb'us çıkaracağı tesbit edil- Cilt Tenasül hastalıkları b T ı f 3882 vatt: omısyona verme erı azım ır. . elektirk tedavisi oyar. e e on: 

nanı.eler parasız olarak komisyondan verilmektedir. miştir. Keyfiyet mezkur maddesi hükmüne tevfikan bmir * Birinci beyler So. .... 9 EYLuL BAHARAT ) 
"", 11 - 13 - 12 - 17 (743-399) ilan olunur. No.: 55 Telefon: 3479 ~ DEPOSU J ............................................................................... ,._ ........ ____________ ._. __ _. ....................... .. 

( 
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• S. FER J 1 
ECZACIBASI 

Mustahzarat ve ıtriyat laboratuvarı 
Sayın Müşterilerine diş hıfzısıhhası üzerine yaptığı tetkiklerin neticesini yepyeni 

bir formülle taktim eder 
S. F E . R İ T 

Eczacı başı 

Macunu D ' • 
ı ş 

•t· laboratuv ' d ·ı· t "b 1 • d lfad . ~ .arınııza mahfuz bulunan formülün ihzarı esnasın a ı ım ve ecru e erın en 3 - Asitlerden tamamile 'd' ı· · ·· · · ı d'l · t' arı ır ve g ıserın esası uzerme ıma e ı mış ır. e ettıgınıi d "k 
~- S. FERİT z nıenıleketin güzide diş doktorlarına me yunu şu ranız. 
'~ka,,. ~czacıbaşı Diş Macunu terkibindeki mevaddı kimyeviyeyi tesbit ederken 1 

l' gaye goz ö .. d 
( l _ S. FERİT nun e tutuldu. 

C)>t}'o- ) Eczacıbaşı Diş Macunu ağıza temaz eder etmez müvellidühumuza 
1\ ~en neşrederek ·ı f d 1 • .(; -•S k'b' d nıı . opları muhakkak surette tele e er. 

I)~ er ı ın e clh:ı" k d' . k . . dd b' . t . tek ilaçları vard~r. yın en ını atıyyen ~ızmeden meva ı ecne ıyeyı sıyırıp emız- I 

. 4 - Hususi mahiyette ihzar edilen S. FERİT Eczacıbaşı Diş Macunu esansı ağzınıza 
hır ferahlık tatlı bir titizlik verir .. 

5 - S. FERİT Eczacıbaşı Diş Macununu adet yerini bulsun diye kullanmıyacaksımz 
y~ni f '1·· :nülümüz dişlerinizin muhafazası ve ağzınızın hıfzısıhhası için bir ilaçtır. Tadı, ko-
l. :.ısu, L siri emsalsiz güzel bir ilaç. • 

ŞİFA ECZNHANESI 



• 

SAHIFE4 

~-~-~~~~~--

~1 EHIR!. 
• • 
r:1HABERJ .... ERI ! 
mm~ . ... --=-~:w::~ ..... ~-:...: ~·~ ııı:.. ~ r ........ :: ....... . .................. 
Kooperatifle 

ÜZfJM KURUMU İDARE
LERİ AYRILDI 

Kooperatifler birliği ile I! 
üzüm kurumunun fili idare- ~ 
lerinin birbirinden tamamen 
tefriki :iktisat vekaletince 
kararlaştırılmıştır. 

Bay İsmail Hakkı Veral 
öteden beri ifa etmekte bu
lunduğu Üzüm kurumu mü
clürlüğünde ipka edilmiş ve 
birlik müdür vekaletine de 
sabık muavinlerinden bay 
Muhip Özyiğit tayin edil
miştir. 

-••••••O•••••••• 

İlkbaharda 
İlkbaharda Bergama Eskü

lapyonu ile eski İzmir hafri
yat yerinde hafriyata baş
lanacaktır. .... ............................ ............. ::::············ 
Gayri 
Mübadillere 
Gagri mübadillerin hüku

metçe toplanan gayri müba
dil bonolarına mukabil veri
lecek hazine tahvillerinden 
bir kısmı maliye vekaletin
den şehrimiz defterdarlığına 
gelmiş ve tevziine başlan
mıştır. ........ () ........ 
T. piyangosu 
10 Bin Lira 

•••••• 41 ...... 
Baştarafı 1 cide 

6324 
10000 LIRA KAZANANLAR 

6324 23520 
3000 LiRA KAZANAN 

39915 
1000 LiRA KAZANANLAR 

7142 24942 
500 LiRA KAZANANLAR 

1380 1559 2855 3304 
4605 4724 5402 6676 
7310 8582 10379 11932 

11776 11264 14813 14085 
14842 15583 15336 15883 
15671 15210 16236 17802 
17663 18270 18834 20748 
20775 21903 22146 23798 
23084 25748 25273 25604 
27557 27308 28440 29448 
30402 30885 31499 31486 
32745 33455 36216 36829 
36556 37633 38962 38853 

-~--.... -
İş ihtilaflarını 
uzlaştırma 

Nizamnamesi 
Ankara 13 (Hususi) - İş 

kanununun beşinci fasıl hü
kümleri dahilinde hazırlanan 
bu nizamnameye göre işçi
lerle ış verenler arasında 
anlaşma suretile ve bir ne
ticeye varılmadığı takdirde 
iş dairesi teşkilatının uzlaş
tırma tavassutu ile ve vila
yetlerde valinin reisliği al
tında bulunacak hakem ku
rullarının kararları ile tesvi
ye edilecektir. Marttan iti
baren iş yerlerinde miimes
si) işçilerin seçimleri yapıla
cağı ve 15 haziran dan iti
baren nizamnamenin tatbiki
ne başlanacağı öğrenilmiştir. 

(HA l..KJN SES/) 

... ........................................................ ... 
URiYEDE ANAR İ GİTTİKÇE 

COGALIYOR 
Fevkalade Komiser Gabriyel, Lüblan Müf
tüsüne İltica Etmek Lü~ümunu Hissetti 

Müftü, omisere Neler Söyledi ?' 
Adana 12 (Hususi) - Suriyede baş gösteren anarşi, bütün şiddetiyle devam etmekte

dir. Eransız fevkalade komiseri Gapriyel, bu anarşi yüzünden şaşırmış bir vaziyettedir. 
Dün, Libnan müftüsünü ziyaret eden Gabriyel, kendisinin bu hususta nüfus kullanarak 

Arapları yatıştırmasını istedi; müftü; Fransanın, son zamanlarda Suriyede takındığı vazi
yetten bahsederek, mıntakavi teşkilat yapmaktan vazgeçmesini aksi takdirde anarşının 
daha fazla tevessül edeceğini bildirdi. 

Fransız fevkalade komiseri, müftünün bu sözlerinden memnun olmadı. 
Alakadar mahafil, bu hususta endişe göstermektedir. 

-------- nıı u mımııının --------

Hele Top Patlasın, Ozaman Herşey 
. Anlaşılacaktır 

Paris (Radyo) - Italyan gazetelerinin "İtalyanın gizlemeğe zerre kadar lüzum görme
den açık açığa ortaya attığı taleblerini red etmek cür'etini gösterecek düşmanlarımıza, 
İtalyanın bu arzularını silahla yerine getirecek birmevkide bulunduğunu göstereceğiz,, me
alinde yaptıkları neşriyata cevap veren Paris matbuatı "hele silahla hesap görmek zamanı 
gelsin o vakit her devlet malik olduğu kuvvetleri neden ibaret olduğunu bütün cihan göre
cektir. Bunu şimdiden gazetelerle veya radyo vasıtasiyle ilan etmeğe lüzum yoktur. ,, 
demektedir. ---------- ----=· ·--- ------ --

~ 

resmı müesseseler 
Bueday İhtiyaçlarını Yalnız Ofisinden 

Tedarik Edeceklerdir 
Ankara 12 (Hususi) - Vekiller heyetinin bundan evvelki içtimaında, askeri ve mülki 

müesseselerle devlet teşkilatına dahil teşekküllerin buğday ihtiyacı hakkında mühim bir 
karar verilmiştir. 

Bu karara göre, ismi geçen müsseseler, bundan böyle bütün buğday ihtiyaçlarını, yalnız 
toprak ofisten tedarik edeceklerdir. Vekiller Heyetinin bu kararı, derhal bütün v\layetlere 
bildirilmiş ve vilayetler de lazim gelen makamlara tebliğ etmiştir. 

İNGILTERE DE TELAŞTA 
Paris (Radyo) - Hanyan adasının Japonlar tarafından işgali hadisesi askeri mahafelle

rinde ve umumi efkarında büyük bir telaş ve heyecan uyandırmıştır. 
Londranın da Parisin yaptığı gibi Tokyoya bir nota vererek bu işgal hadisesi hakkında 

mufassal izahat istemiştir. 

Fransızlar verdikleri notaya açık izahat 
istiyorlar ! 

Paris (Radyo) - Nonken körfezinde Çin sahillerinde ve Fransanın Hindiçini müstem
lekelerini icabında tehdit edebilecek coğrafi bir mevkide bulunan Hanyan adalarının Ja
ponlar tarafından işgali Paris gazetelerini ciddi surette meşgul etmeğe başlamıştır. 

Meseleyi ayni ciddiyet ve ehemmiyetle telekki ve tetkik eden Fransız hükumeti 
Tokyodaki elçisi vastasile Japon hükümetine verdiği bir notada bu adanın işgali seb'!b
lerini ve işgal müddetinin nekadar devam edeceği surette bu su suallere sarih cevaplar 
ve izahat talep etmektedir. 

Ekrem König Hollandaya Gitmiş ! 
12 (Hususi) - Tayyare kaçakçılığı elemanlarından Ekrem Köniğin, Londrada olmayıp 

bir kaç gün evvelisine kadar Pariste bulunduğu ve oradan Hollandaya geçtiği sahih ola
rak anlaşılmıştır. Hariciye vekaleti hemen Hollanda hükumetine müracaat etmiş ve iki 
devlet arasında iadei müerimin mukavelesi olmamakla beraber mütekabiliyet esasına isti
naden Ekrem Köniğin derhal yakalana. a:: ! .ü !{fımetimize teslim edilmesini istemiştir. 

--------- ııı 1 uı 'illi 

Hükumetimizin Bi!tün Vatandaşları Sevin-
. direcek Müşfik Bir -ar arı 
lstanbul 12 (Hususi) - hükumetimizin, muztarip vatandaşları bakmasını ve hastahanesiz 

bırakmamak için aldığı tedbirL r ve tanzim ettiği on senelik proğrama göre, yurdumuzun 
bütün vilayetlerinde, sıhhi müesseseleri çoğaltacak ve hiç bir hastayı sokak ortasında 
bırakmamak gibi mühim bir teşebbüsü. kuvveden file çıkarmak üzere tatbike başladığı 
dolu duyğuların tezahürüne sebeb olmuştur. 

(Halkın Sesi) - Bu maksadla yazdığımız birçok bendler ve daima bu noktayı tebarüz 
ettirmiş ve bu memlekette yapılacak işlerde sıhhi teşkilatım ızın kifayetsizliğini ortaya at
mıştık. işte bunun içindir ki, hükumetimizin büyük ve müşfik kararını can ve gönülden 
alkışlamağı bir vazife teJekki ediyoruz. 

• 
IRpanyollar vatanlarına dönüyorlar 

Paris (Radyo) - Fransız hükfı netile Frankocular arasınd l yapılan bir anlaşmaya göre 
Fransada bulunan lspanyolları her gün 60,000 kişi anavabna almak suretile Fransadan 
çekmek suretile yurtlarına avdeth; i temin edilecektir. 

Paris 12 (Radyo) - Fransaya iltica eden mültecilerden 15 bin kişi ispanyaya iade 
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İTALYA'FRANKO ! 
Y ARDIM~TMIYECE1' 1 

~P:::-a-ri,_s--,(R~y~) _ ~~v~. dWe. ~ene. Frank~' 
aıansının Roma muhabırı Pa- heretını esırgemiyece 1 
rise şu haberi vermektedir: T eups gazetesi bu 

Son çıkan Giornale İtalia sebetle diyor ki: 
·gazetesi başmakalesini'İspan~ İtalyan gazetesinin e 
ya işlerine tahsis ederek~ di- günkü baş yazısile dl 
yor~ki: ~ ~ şayanı dikkat yazısı ,r; 

İtalya artık İspanyaya yar- da büyük değişikliklet 
dımını kesecektir. İtalya bu- } dır. Her halde Minork•. 
nun zamanı geldiğine ka- sının malum şekildeki 
nidir. Fakat icap ettiği tak- I buna sebeb olsa ger 
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BATTALI KiM ÖLDÜRD~ u . ~ 

Karısı lıe Oğlu Zan Altın ~d 
Mersin (Hususi) - Yeni- / 

cede köy dükkanında Bat
tal isminde birisinin ölü ola
rak bulunduğunu ve ölünün 
karısı ile oğlunun zan altına 
alındığını evvelce bildirmiştim 

Bu hadisenin tahkikatı ik
mal edilmiş ve mahkeme saf 
hası başlamıştır. 

Evvelki gün şehrimiz ağır 
ceza mahkemesinde duruş-

maları yapılan Battalı 
rısı Hatice ve oğlu M 
suçla katiyyen alakah 
dıklarını söylemişlerdir· • 

Mahkeme heyeti 
mahallinin keşfine ve 
miş olan diğer amme 
lerinin celbine ve mab 
nin başka bir güne ta 
karar vermiştir. -------

Mısırda 
Bir Nazi Propaganda 
Merkezi mi Çahşıyor? 
Yakın Şarktaki Fransız ve 

İngiliz muhipleri buralarda 
Alman propagandasının her 
gün biraz daha artmakta ol
duğunu görmektedirler. 

Bu propagandalara mer· 
kez olarak Kahire seçilmiş
tir ve yalnız burada b~ mak-

1 satla her ay 3000 lngiliz 
lirasından fazla para sarfe
dilmektedir. 

Mısır hükumeti her ne
kadar siyasi üniformalar gi
yilmesini -,yasak etmişse de 
bu karar mahalli Almanları 
teşkilatlarını yapmaktan ala
koymamaktadır. 

Son zamanlarda Almanla
rın teşkilat şefi kendi men
suplarına heyecanlı bir hita
be neşretmiştir. Bu beyan
name üzerine bisikletli, mo
tosikletli otomobilli ve yayan 
birçok kimseler Kahire civa
rında Maadi'de toplanmış
lardır. 

_-;...=.._..-::--

Barselonda 
Kurulan divanı harp 

faaliyete geçti 
Paris 13 (Radyo) - Bar

selondan bildiriliyor: Büyük 
divanı hrap teşekkül etmiş 
ve memlekete ihanet ve ca
sdsluk suçundan mevkuf bu
lunan 350 kişinin mahkeme
lerine başlanmıştır. Mevkuf
ların arasında Urguvas zirh
lısnın divanı harp reisi de 
vardır. 

Filistin 
Kongresi 

Londra 13 ( Radyo ) -
Filistin kongresi dün ikinci 
toplantısını yaamıştır. 

ispanyada 2 milyon 
kişi öldü 

-Baştarafı 1 nci sahifede

N asyonalist tayyareler dün 
beş defa Valansya ve civa
rını bombardıman etmişler 

ve mühim zararlar yapmış

lardır. 

Romen "ıtı 
T ' llcı 
ayyaresı hit 
Halebe gitti 

Kaçyasu adında bit e 
men mühendis tayyar · 
memleketimizden geçti' 
rada Adanada yere irı 

pervanesi kırılmıstır. I{ 
yadan sureti mahsusad• 
len bir tayyare ile pe 
getirilerek kazazede ta 
ye takılmış ve mühendİf 
lehe gitmiştir. 

.... ,... ............. . 
Balkan ant 

Paris (Radyo) - B 
antantına dahil de\fl 
mutat senelik toplantılı 
Bükreşte önümüzdeki iV 
sonunda yapacaklardır. 
toplantıya büyük bir t 

miyet atfedilmektedir. 
.... .-........ ... ········::·· .... . 

Belçika 
Kabinesi 

TEŞEKKÜL ETTi 
Prris (Radyo) - Bril 

den haber veriliyor: 
Dün kral Leepold d 

nazırı müsyo Gelpard'i 
kabineyi teşekkülüne DJ 

etmiştir kralın huzuru 
çıkarken mumaileyh ga 
cilere verdiği beyana 
kabinenin teşekkülüne 
mur edildiği ve 24 
sonra cevap vereceğini 

di(m \~tir. .................... 

Papa Yarı 
Gömülece 
Roma ( Radyo ) -

kandan haber veriliyor 
Dün Papa Pieksin ka 

kı önünde yüzbinlerc!: 
eğilmiştir. Papanın c 
töreni yarın için tesbit 
miştir. Muaceret bir 1 

göre Papa Selefi Pa~k 
eksin yanına gömüle~ 

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

Fethiye 
Kömürü 

Londra 13 (Radyo) - İs- Ucuz, kuru temiz 
panya harbinde şimdiye ka- kömürünü istiyenlerirı:)J 

edilmiştir. 
dar ölenlerin mikdarı iki pazarında 77 num~r~ J 

_ _ _ --------~milyona yakındır.:___ bemize müracaatlar~ 
Zengin Olmak p• 
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