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· SURİYE BUNDAN SONRA FRANSAYI .... 
~•a ve Acık 

Ullııııınıımuıııır.mııır.ıırmııuıırınııııım 

Garip şey!! 

- Şehir ·meclisi 
Dün şubat içtima devresini 

bitirdi 
1 loDÜnkü (Halkm Sesi) ind-:Zhlr İtalyan gazetesinin "Paris -

Ya tıdra - Vaşington mihverini de ihmal etmemek ve dün
~lltıın en zengin milletlerinin bir muhassalası olan böyle 
dü v.~etli bir birliğin kudret ve azameti karşısında biraz c::== z =ı:ı== 

Şehir meclisi, dün reis 
3 

kaf"n~eğe dalmak lazım geleceği,, hakkında yazdığı ma
r Ça e b~r hülasa neşrettik. Bu gazetenin bu yazısı da olduk 
• dit garıp ve düşünülmeğe layık bir mevıu teşkil etmekte
e da: Bu hakikatın nasıl olupta Roma - Berlin mihverinin 

ta •nıa Şeref ve azamet destanını terennüm eden bir gazete 
tB~ından itiraf edildiğine el'an hayret etmekteyiz. 

Ilı kız bundan çok zaman önce yaz~ığımız bir küçük başat alede 0Ametikayı Fransa ve lngilterenin kucağına 
Si llıak Alman ve İtalyan diplomatlarının en affolunmaz 
/asi bir gaf ve hatası olacaktır. Vaktile İkinci Vilhemin 

e ta~Ştüğü bu hataya acaba Hitler de düşecek midir?,, Mu
c aa ve sualini ortaya atmıştık. Hiç şüphe yqktur ki bunun 

doktor Behçet Uz'un riya
setinde toplanmış ve 937 
senesi kat'i hesap mazbata
sını tetkik ederek kabul 
ettikten sonra, nisanda tek
rar toplan ak üzere içtima 

devresini bitirmiştir. Bu top
lantıda, belediye resimlerinin 
biriktirilmeden tahsil edile
rek halkın sıkıntılara maruz 
bırakılmaması belediyeden 
rica edilmiş, birçok h.~H~!er 
bu mevzu etrafında soz soy-

lemiştir. 

• tıevabını uzak tarihin sayfalarından evvel gazete sütunla
ta~da görülecek hadiseler verecektir. Bu siyasi hakikatlere 

' d gnıen bir Faşist gazetesi tarafından demokrasiler ittiha
.. ebtıdan doğacak bir kuvvet ve kudrete bukadar kıymet ve 

d enııniyet verilmesi takdiri calbedecek bir hadise ve me
~ni Cesaret sayılabilir! 

...... ···-------

• ~., SIRRI SANLI 

İngiltere Donanması Maltada 
.... ....................... , .........•......•................... ~············· 

Hatay Millet 
-llte·clisi toplandı 

HALK PARTİSİ 
" BİR TEFTİŞTE "' 

it\~ lltakya 16 (Hususi) - Hatay millet meclisi dün toplan
Yoıı Ve bu toplantıda Hatay mebuslarının anavatana demir
}'ij~ qtı?da meccanen seyyahat edebilecekleri hakkında bü
ltıecı~~ll~t mecl.is~nin kararı alkışlarla dinlenmiştir. Hatay 
t'rl1.>:h ısının verdığı hu kararda anavatanın Hataya gelecek 
''ll\~slarına hertürlü azami kolaylık yapılması karar altına 

... 
• • 

' 

Roma, 15 - İngilterenin 
Malta Adasında to.,lanmağa 
sebebi anlaşılmamıştır. 

I .. 
.. 

Anavatan ve Akdeniz filoları 
başlamışlardır. Bu toplantının 

~~ 
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~~s~--;;r-;;;;;""'~eyiciler Fransayı Ta-
~ariste . m ----------

Ya.tnYaını klop(anmtş olan bir tıp kongresınde insanlığın en eski davalarından biri olan 
t<lbJiJ et 

1 
tlteselesi gözden geçirilmiştir. Kongredeki hekimin birisi bu mevzuu şöylece 

'''Ya lllektedir. 
ha.kkı ~Yanıfığın oıL;lan kalkmasile bugünkü Afrika halkının gıdalanması münasebetleri 
Vi~İlern dci• Şahsı fikrimi sorarsanız, Afrikadaki ~amyamlıktan. ziyade biz garplı adam. ye
llltita] Şınanın hakkından gelmek hususundakı bu pek eskı canavarca tarzı asla rıyasız 

ea etnı v. 

Çünkü egı yanaşmıyoruz. 
~Otkutu seyyahlar, kaşifler muharrirler yamyamlık adetlerini tavsif için korkunç, müthiş 

cu tab· 1 , 
Fakat öne ~r er bulmakta birbirlerile yarış ediyorlar. 

'tıın sivil h ~k en pişirilmiş bir düşmanı yemenin bir kıyamet manzarasını Aurupanın ma
~tıbYaınıy a ını diri diri ateşte kavurmaktan neden daha zalimce bir hareket olduğunu 
<ıl .. orum eskis· . k l k d k . . h . . . . 'd OJtsini d ını ıyas ayınca arnını oyurma ıçın emcınsını yıyen yamyamı, ı e-
•Un sonra odyur.mak için hem i ısini boğazlı yan medenilerden ne farkı olacağını evvela dü-

a ınsanlar1 b ~ k · · d' l · · b'l d A l b h il · ogma ıçm ış erını ı eyen me enı yamyam arın u a erme: 

İSTER GÜL İSTER AGLA 

nırnayacak 
-:s:-~--

Londra 16 ( Radyo ) 
Şamdan bildiriliyor: 
Şam, Halep, T rablusşam

da kanlı nümayişler olmuş

tur. 
Suriye başvekili C. Mar

danı Fransız fevkalade kom-

-~rine bir muhtıra tevdi ede

rek Suriye hükumetinin is
t iklali ;-1 bildirmekle beraber 
Suriye 1 e aid bilumum işle
r: o rr::ı. ~1sa tarafından bade
ma karışılmamasına ayrıca 

TANIMAYACAK .. ................... ... 
Hariciye Veki- Şefkat müesse 
limiz Bükreşe sesi eski idar 

Gidiyor heyeti seçildi 

B. ŞÜKRÜ SARAÇOGLU 
Ankara, 16 ( Hususi ) -

Balkan Antantı Konseyine 
iştirak edecek olan hariciye 
vekilimiz B. Şükrü Saraçoğlu, 
bu akşamki ekspresle İstan
bula hareket edecektir. 

Vekil, İstanbulda yirmi 
dört saat kalacak ve müte
akiben Sofya yolile Bükreşe 
gidecektir. 

Balkan Antantı, önümüz
deki Pazartesi günü topla
nacaktır. 

Kızilay İzmir merkezi se 
nelik kongresi; dün Halk
evin de vali B. Fazlı Güleçin 

riyasetinde toplanmıŞ ve se
nelik faaliyet raporu okna-
rak, bu hayırlı ve güzide 
müessesemizin, bir sene için
de yaptığı insani hizmetler 
tebarüz ettirilmiştir . 

Faaliyet raporuna göre, 
Kızılay müessesesinin İzmir 
merkezi, bir sene içinde bir 
çok fakir çocukları geydir-
dirmiş, yoksul talebeye kitap 

- Devamı 4 üncü sahifede 

--·· ... 
İtalya. harbe girerse altı 

mukavemet edebilirmiş 
a 

__ ...,. ___ _ 

====~~===-== 

lB. HORTİ 

Paris (Radyo) - Enteran

siyen gazetesi lngiliz Başve

kili Çemberlaynin Romaya 

gittiği zaman muharrirlerin
den birini oraya gönder-

mişti bir hayli müddet Ro

mada kalan bu muharrir 

Parise döner dönmez yazdı

ğı uzun bir tetkik yazısında 

diyor ki: "ltalya birçok şey
ler yapmıştır. Fakat bugün 
harbe girecek olursa mali 
vaziyeti ve daha bazı sebep-

lerden dolayı ancak altı ay 

mukavemet edebilir.,, 

~·~~ ~=~:,:......:...~::-..'":'"..;:ıı:;..":~tıııım~:::~~=~~.:: ..... .:: .... .::...-~~~ ..... ...::ew;....za::.....;e~ 

Halkın Sesi Hakk~;~s;~~idir 

Halimağa tarlasında oturanlar 
susuzluktan şikayet ediyorlar 

Güzelyalının Halimağa tarlasında oturan bir okuyucumuz 
yazıyor: 

Halimağa tarlasınd'a üç bine yakın nüfus oturmaktadır. 
Ve ekserimiz de amele ve esnafız. Bu semtte Halkapınar 
suyu olmadığı için su ihtiyacımızı zorluklarla tulumbalardan 
temin ~tmekle beraber bu suların sıhhi olup olmadığını da 
bilmiyoruz. 

Bizler evlerimize bir çok paralar sarfederek su almak 
kudretinde değiliz, hiç olmazsa belediye burada münaAsip 
göreceği bir yere umumi bir çeşme yaparak Kerbelaya 
benziyen semtimizi su derdinden kurtarmasını çok yakın
dan halkın dertleriyle alakadar olan belediye reisimiz dok
tor Behçet Uz'dan saygı ile rica ediyoruz. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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Timarhanede 

-Bir Delinin Hatıraları-

- 9 -
ANLATAN : GÖNÜL EMRE 

Senin Yerin Hastane Deeii 
Hapishanedir 

- Sahte deliye bu akşam 1 dar saçmalamağa yelteniyor-
için eczahanenin•bulunduğu sada muvaffak olamıyor. Ve 
odada gece saat onda bu- tabii " Senin yerin hastaha-
luşacağınızı söylersin .. Daha ne değil hapsanedir ,, diye 
evvel, içeri, büyük dolabın kodese gönderiyorlar. 
arkasına iki hademeyi sak- İşte bazılarıda kendi_akıl-
larsın. Söylediğin saatta he- )arınca işi deliliğe veitp ya-
rif gelince, hademeler onu kayı kurtaracaklarını zanne-
yakalayı p nöbetçi doktoruna ' diyorlar. 
götürürler. Mesele de halle- Amma, ben bunlara gene, 
dilmiş olur. deli dedim.. öyleya canım .. 

Sözü uzatmıyayım .. Hasta deli olmasalar böyle saçma 
bakıcı kadın, doktorun de- sapan şeyler yaparlar' mıydı? 
diğini yapıyor.. Saat ilerliyordu. Dışarıda 

Saat ona doğru, bizim gene fırtına vardı .. 
aşık yani hasta deli, kapıyı Kasım ağa: 

yavaşça "tık.. tık!.,, yuruyor. - Diğer hatıralarımı son-
Kadın, sözde deliyi içeri- ra anlatırım. Bugünlük bu-

ye alınca, herif mukadde- kadar .. 
meye lüzüm görmeden ka- Dedi... 
dına sarılıyor. Fakat kadın- Paltomun yakasını kaldır-
ceağız: dım ve karın fırtınalattığı 

- Canı :1 acele etme .. Bu- sokağa dalıverdim. 
radan çıkınca bana neler Uzaktan uzağa köpeklerin 
alacaksın söyle bakayım di- havlamaları işidiliyordu ... 
yor.. Bizim aşık ta, diller - devam edecek -
dökerek bir sürü şeyler sa- ••••··~ 'J•• .. •• 
yıyor .. 

Tam bu sırada üstüste bir 
kaç defa öksüren kadının 
işaretine, dolabın arkasın
daki hademeler çıkıveriyor 
ve aşıkı suç üstünde yakalı
yorlar. 

Ne:Y,e uğradığını anlama
yan bizim aşık her ne ka-

Karnında altln lira 
çıktı 

Adana (Hususi) - Şehir 
mezbahasında kesilen bir 
öküzün karnında bir altın 
lita bulunmuştur. Yola düşü
rülmüş bir liranın otla bera
bet ökzün karnina gittiği 

, zannedilmektedir. 

:,DÜNYADA NELER OLUYOR? 
1111111 ımııııııımıı 81111ıııınııııııımmuınııuııııamıneıımıam111ıııımıımıııııııilllllDamınmmuıııımııııumıuıımımımaımoumm nmııımıııı~ımm111t111 

Vur Abahya Kadınlar Kahvesı 
Arjantinli bir alim, zelze- Bir Fransızy gaze.te.si. U~-

lenin sebebini, daha}doğrusu ranyada oldugu gıbı, on uç 
bu sebebin hangi~ tesirler yaşından aşağı çocuklara 
altında faaliyete geçtini keş- mahsus kahveler açılmasını 
fetmiş. Ayın cazibesi, yııeryü- teklif ediyo:·. Bununla da 
zü kabuğunda, ilim dilile kalmıyor, bi: de, yalnı~ ~a: 
kıştı arzda zelzele dediğimiz dınlara mah~us kahve fıkrını 
korkunç kımıldanma istidat- müdafaa edıyor, çocuk kah-
ları uyandırıyormuş. · Hele vesi fikrini~~. ~i~i ~ir ~a~~a 
bazı büyük sarsıntıların se- tasavvur ettıgı ıçın ılerı sur-
bebi, ayla güneşin, bir ara- düğü malum değil amma, 
ya gelen cazibelerinden mü- yalnız kadınlara mahsus kah-
tevellidmiş. veler açılmasına sebeb ola-

Bir zamandır adet oldu. rak, bazı kadınların, erkek 
Harp mı var ? Sebebi ma- kalabalığından hoşlanmadık-
lfım, güneşteki lekeler. Kıt- larını gö~termiş. "Parist.e, 
lık mı oldu? Uzun düşün- kadınlara mahsus kahvelerın 
meğe ne hacet! _ Sebebi ay- açıldığını ne zamaq görece-
daki karartılar. Salgın has- ğiz ?,, diye de bir temennisi 
talık mı? Elbette olur. Nedir var. Bilmem amma, açtığı 
o güneşteki gayritabii hal! kahvenin kapısına "burada 
Sıcak dalgası mı? Güneşten sinek avlanır,, yazılı bir lev-
soğuk dalgası mı? O da ha asmağı göze alacak kadar 
güneşten. babayiğit bir sermayedar 

Vur abalıya dersem haksız bulunmaz sanırım. 
mıyım ? .1 ııınıı aıııın 1ıuııııuııınııııııın ıınıınıııınıınıımınııınııaııaıınıııı1. 

Yüzde elli ~ O O K T O R 
Lizbonda, meyhane, gazi

no, bar gibi gece eğlence 
yerlerinin tatbik ettiği bir 
usul var. Saat on bire gelir 
gelmez, bütün yiyecek ve 
içecek fiatları, otomatik su
rette, yüzde elli ucuzlıyor. 

Mesela akşamdan bir ga
zinoya girdinir. de, saat iki
ye yahut üçe kadar kaldı

nız. Hesab göreceğiniz za
man, garson onbire kadar 
yiyip içtiğinizin parasını ne 
kadardan hesab ettiyse, on 
birden sonrakilerin parasını 

onun yarısı olarak hesab 
ediyor. Parayı verip, siz de 
memnun, müessese de mem
nun çıkıyorsunuz. 

Gece hayatını canlandır
mak bakımından, güzel bir 
tedbir amma, acaba Lizbon 
gazinoları, saat on bire ka
dar müşterisiz ne yapıyor
lar? 

• nıımıınııoaınıııwııınııuıınwınımıımınııın:ıınııınıın» :ıııımr 
Zayıfllk ve istirahat 

anın mıuıı111ııırıııııııııımııımııwaıwnaıııınmııuıaıııııı!llllmruımıımımmuıııınwnnıımıaııımıııııınımımıımıumaııı aıımıumm ımımumınuumı 11111111 Öyle ya! Onbirden sonra 
yüzde elli noksanına eğlen

mek varken, onbirden evvel 
gazinoya, bara kim gider ? 

Zayıflamış olanlara veya
hud çok zayıf olup da kilo 
kazanmak istiyenlere herşey
den evvel kat'i istirahat tav
siye ederiz. Çünkü bu bün
yede olanlar yediklerini ta
mamen yakmaktadırlar. Esa
sen bazı bünyeler böyledir. 
Bilakis yediklerini yakamı
yan bünyeler de vardır. Şiş
manlarda, artritik olanlarda 
olduğu gibi!. Birinci sınıfta 
olanlar aldıkları gıdanın tek
milini yaktıkları gibi vücud
lerinden de mütemadiyen 
sarfederler. Bu sebeble dai
ma zayıf kalırlar. Bunların 
kilo kazaıimaları için ne 
tebdilhava, ne de yalnız 
kuvvet ilaçları kafi gelir. 
Kendilerini bir kaç ay ya
takta veyahud oturmuş bir 
halde istirahati katiyeye 
koymak kafidir. Derhal kilo 
allrlar. Ve şişmanlamağa 
başlarlar. Tabii bu devrede 
gıdalarını tanzim etmeği u
nutmamalıdır. Bilhassa k.ışın 
tereyağı hamur işi ve balık
yağı çok tavsiye olunur. 

Ankara Radyosunun ( BugUnkU Pr .ğramı ) 
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. 
IZ.30 Proğram 
12.35 Türk müzigi pi. 
13.00 Memleket s:ı:ıt ayarı ajans, meteoroloji haberleri. 
13.10-14 Müzik 

18.30 Proğram 

18.35 Müzik {Solistler - pl) 
19.00 Konuşma 

19.15 Türk müzigi (ince 
20.00 Ajans, meteoroloji 
20.15 Türk müziği 

saz suzinak faslı) 
haberleri ziraat borsası (fiyat) 

21.00 Memleket saat ayarı 
21,00 Konuşma 

21.15 Esham, tahvilat, kambiyo-nukut borsası (fiyat) 
21.30 Müzik 
21.55 Müzik (opera aryaları pi) 
22.15 Müzik {küçük orkestra) 
23.15 Müzik (cazband) 
23.45-24 Son ajans haberleri ve yarınki proğram. 

Sinemacıhk dünyasının en bUyUk mucizesi 

Şi ago Yanıyor 
FRANSIZCA SÖZLÜ BAŞ ROLLERDE 

1 
Tyron Povver - Don Ameche - Allce Faye 

lki senede 2 milyon dolar sarfile vücuda 
getirilen bu haril :alar şaheseri flim 

bugün marine 'erden itibaren 

ELHAML~A 
Sİl,EMASININ 

SEREF . 
SEANSLAR: 

o i ;w;vn= 

HAF f ASI OLACAKTIR 
2 15 4,30 6,45 

u,.-:; 
9da 

Satılık Bakkal 
Dükkanı 

Başturakta Kestelli cad
desind .! 8/5 No. lu bakkal 
dükkanı azimet duiayısile 
devren satılacaktır. Talipler 
ıçindekine müracaat etsinler. 

1-6 

Müjde 
Karşıyaka Ferah Eczanesi So. 

( S. Zeki) 
T erzancsinde yelekli takım 

11 yeleks:: 9 lira tek ceket 
7,Sv pantolon 125 kuruş 

dikilir. Fırsatı kaçırmayın. 

• 

mmJ;;;:.t:;(~ Jii;;.t:i(Jii;;.t:illlJlllD 

Dr. 1'5mail Hakkı Bilğeer 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 11-14 ıkiçeşmelikte 

3-7 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

Fethiye 
Kömürü 
Ucuz, kuru lemiz Fethiye 

kömürünü istiyenlerin: Irgat 
pazarında 77 numaralı şube
mize müracaatları ... 

İzmir Halkım Gene Koşturacak Bir Proğram 

Yeni Sinema DA 
•• 

Bir Gecede Uç Cinayet 

. ı AMUS DÜŞMANLARI 
Milli Şefimizin Kurultaydaki Nutukları 

Renkli Miki Ve Türkçe 
Foks Jurnal 

5 Büyük Film 23 Kısımı Birden 
Büyük muvavfakıyetle devam ediyor 1 

1 

16 ş 

Tarihten Bir Yaprak: 

ET IHTİKARI VE 
"200" SOPA 

--~-~--

Et pahalılığı işi bir türlü 1 
halledilemiyor. Sık sık baş
gösteren bu dert o kadar 
eski bir derttir ki... 
Gıda maddesi en çok kar 

getiren ticaretten olduğu i
çin, tarihin hemen her dev
rinde et ticaretine hakim 
olanlar piyasayı alt üst et
mişlerdir. Tam iki yüz sek
sen yedi sene evvel İstan
bulda müthiş bir et ihtikarı 

başlamıştı. Şehir işlerine hakim 
olan ağalar bütün etleri ken
di kazançları haline getir · 
mişlerdi. Sekiz akcaya satı
lan et, birden on akça çık
mış kasaplar bile sızlanma

ya başlamışlardı. Sadrazam 
ışın önüne geçmek için 
gümrük ve koyun eminini 
huzuruna çağırttı ve sordu: 

- Nedir bu ihtikar? 
Emin: 
- Benim bir suçum yok

tur. Ağalar istediklerini ya
parlar. Diye sızlanmaya baş
ladı. Fakat bu sözlerin hiç 
tesiri olmadı. Usta: 

- Bu işi idare et diye se
ni buraya getirdik. Yapama
madığın işin başına neden 
geçtin ? 

Diye azarlandı, Ve bu bü
yük suçu için iki yüz sopa 
yemesi emredildi. 

Gümrük ve 'koyun emini 
iki yüz sopa dayak yemek
ten kurtulamadı. Bu iş he
men İstanbulun dört ibuca
ğına yayılmıştı. Tellal: 

- Sekiz akçadan fazlaya 
et satanlar gümrük emını 

gibi iki yüz değnek yiyecek. 
:···-··::········ ............. ..... 

Faydalı 
Bilgiler 

Limonun faziletleri 
Limonda vitaminin her 

cinsi vardır: Suyu A ve C 
vitaminlerinden yana çok 
zengindir. Üzerindeki beyaz 
kabuklarda ise bol miktar
da A vitamini vardır. Şu 
halde limon sirke yerine ol
duğu kadar ' serinletici bir 
içki olarak bol bol kullanı
labilir. Limon ayni zamanda 
Skorbüt hastalığına, sıtmaya 
ve romatizmaya karşı da 
m\ kemmel bir devadır. Ay
rıca cilde tazelik verır ve 
yaraların çabuk kapanması

na hizmet eder. Ağızdaki 

abse ve ülser gibi yaralarda, 
diş etlerinin taharrüşlerinde, 
boğaz ve bademcik ağrıla

rında faydası pek büyüktür. 
Ve nihayet, limon usaresi 
eldeki çatlakları çabucak 
iyileştirir. 

Diye bağırıyorlardı. 0 
Ağalar bu vaziyetten 50 .. os 

ra iş yapamıyacaklarını •:rak 
}adılar. Kazandıklarını ~ dın 

d·ıe sayarak ortadan çekil 1 
""" 

1061 hicri yılının bir şe'a 
valinde hazinenin paralat"Jlıy 
dağıtılınca tam elli bin ~"rofj 
ruş fazla kalmıştı. lla 

Ağalar: /Yo 
- Elbette kazandık. ıoe~ta8 

dbten kaybettik. Diyorlııt r d 
N. A·tartı 

-!!i!!E!E- 1 Pot 
Her kadın bilmelld' il h 
Pasta nevinden mad ktn 

kalıba dökerek yaptığt0 t s 
hamur işleri kalıba yapı~ ' 
kalır. Bunları kolayca ' 
karmak için temiz bir b' ' 
ıslatıp kalıbın üstüne ö~adı 
nüz ve biraz öylece be~ ka 
tiniz. ' 

* . kad 
Saç fırçalarınızı tüylerıP ilca 

eski sertliğini muhafaza, ltfı 
derek temizlemek için al la 
kısmını ıslatmamak şart "Qt 
şaplı suya daldırınız. de 

* tinı 
Parmaklarınızdaki mür· 

k 1 a kep lekelerini çıkarma . 
terseniz bir bezi tuz ruhll · ~ş 
batırarak hafifçe siliniz. iy t 

El ve ayaklarınızda "Ot 

ğuktan hasıl olan iltib1 -
. k . . l. "e Ça 

geçırme ıçın ,ı~~·n'.. l'tar 
çiy soğan suyu surunuz. d' 

* a •. 
Et tahtanızın temiz ..... t 

- "" \> bembeyaz olmasını isterse d 
Eau oksygene ile oğunuı· ını. 

ısıta 

* . lld 
Fırçaları temizlemek 1 tını 

amonyağa batırınız, bİ İy • 
dursun. Üçte bir nispetiJI ~ 0 

amonyaklı suya batırs•#1ıı.. \>e 
..... \ltı 

da olur. ~t, 

* 
Kirlenmiş, rengi kaç 

eşyaya eski parlaklıkla 
vermek için önce sirkeli 
ile sonra da yümurta 
ile (terebenthine) i karışt 
yapacağınız bir mahluta . 
miz bir bezi batırıp sili111 

* 
Halıya - dökülen mürek 

lekesini çıkarmak için be 
leke kurumadan üstüne 
dökünüz, sonra pamll) 
bastırarak sütü alınız. 
keden eser kalmayıncıya 
dar bunu bir kaç defa t 
rarlayınız. En nihayet sı 

su ile yıkayınız. 
* 

Rugan ı ayakkablarıl11 

Çatlamamasını isterseniz 
vakit gliserin ile oğunuı· 

* 
Kaynamış sütü uzun 11' 

det bozulmadan sakla 
için içine bir kahve k' 
şeker atınız. Sekiz gün 
şeycik olmadan dayanır 

~----------·iıı 1 ~--------Tavyare Sineması 
T e L E F O N: 3646 

17 Şubat 939 Cuma gününden itibaren sinemacıb~ 
aleminde şimdiye kadar emsaline ender tesadüf 

edilen bir şaheser 

ASRİ BATA KHANELEN 
Oynıyanlar t 

Dita Parlo - Albert Prejaıl 
İnkijinoff 

AYRICA : EKLER JURNAL son hadisat ve 
RONTKEN Kültür film 

Bu hafta seanslar d 
Hergün : 1,30 - 4 -6,30 ve 9 ' ____ _.._ ______ :ıının 
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··~:;ijj/Jl~rnı Aydın Linıt Ocakları """Nil~ 
~srarı Çözülmiyen Bir 
Cinayet' Aydınlandı 

Alınmıyacak 
Memur !111111 . • ........... 0 ............ l hnr 

11
111 ............ • ......... .. 

11 uı 

ıırııı KÖMÜRÜNÜ TERCİHAN KULLANINIZ 1 

.o 
.. os A 

.orak l ncelesteki bir polis [~ re, bu, kaza değil, bir cina-

Ücret alan- devlet memur
ları için lhazırlanmış ve Ka
mutay bütçe encümeninde 
tetkik edilmiş olan yeni ba-

ııııııııı s L ı d ::::::::::::::::-.~::::::::;:K::= . n)I 
111 o•a ar a çabuk yanar, çok hararet verır, kok u mı 
i\\\\ij yapmaz. nı 

.... ;-~:=:~·;, ~~-= c. _ ":!_<>.:._;,!~.,,M_:!~!'~~ş.'..~ ~9~.~--::: ... 1! 
dııı 0 vun~ bir gün yaşlı bir yettir. Doktor Şarl Dübu-
""' o~~lıyor:. anın arkadaşı (kadın bu gen-
• .R' .urn hır kazaya kur- cin ismini bilmediğini söylü-

gıttıl d. v 1 ) h h . b. b 

~
y · ıye ag amaya yor er angı ır se epten 
l~r. Koşun! gelin bakın. dolayı onu öldürmüştür. Bu-
~ memurları derhal ka- na bir kaza mahiyeti vermek 

YorJ era her bir otomobile istemiş ] O ~gece eve gelmiş 
taa ar ve eve geliyorlar. ve silahları temizlerken, do-

ı, D .. b · r dok U ua. ısminde genç lu olduğunu: bildiği taban-
tarı1 to. un ışgal ettiği bir casını :çekerek Şarlı ~ öldür-
1>01.~an dairesidir. müştür. 
bı~ er bir taraftan cese- Kadın ~tabanca sesini işi-

ke11u ~nduğu odayı dola- tip içeri girdiği zaman diğer 
e olen dokturun anne- adamın bir havlu ile taban:. 

soru l ....., Yor ar: 
Anlatın ne oldu ........ 1( . . .. 

....., t aza ol~u ... 
ad k \'et, kaza olduğunu 
k 1 

• Fakat nasıl oldu 
aıa ? 

........ 

ild Anlatayım: Şarlla bir 
ile~' ertesi sabah ava 
ırtk lardır. Gece, yol ha
la 

1 farını da temizlemeye 
ıcb llltşlardı. 
oen . 
deııb· ıçerki od~daydım. 
i ıre, bir tabanca sesi 
J ltl Ve koştum geldim: 
· arkası üstü yere dev-

dış Yatıyordu. Arkadaşı da 
e b· 

iy0rd .. ır havlu, tabancayı 
.. u. Bana: 

; vlienıen gidin bir dok
rtaagırın. Henüz ölmedi, 
di rrnak l belki kabildir. 

he~ h 
~ \' trnen sokağa fırla-
ırn e doktor aramaya baş-
ıta.a· Nihayet bir bildik 

lld 1Yle bir doktora haber 
erd· rn. 1 ın. Tekrar eve dön-

iy0 Çdiinkü oğlumu :merak 
~"" r llın. u: döndüğüm zaman oğ-
t ... •rkadaş( gitmişti. Fa-
' 011 -.. Urı·suçlu olduğunu hiç 
.. etı:n · 
ay ıyorum. Oğlum bir I\,; kurban gitti... 

•nın anlattıklarına gö-...... ....._ .__ 

casını sildiğini· görmüş. Ka
til derhal havluyla, tabanca
nın üstündeki parmak izle-

rını siliyordu. Hakikaten 
masanın üzerinde bulunan 
tabanca" bir; tek parmak izi 
bulmak:kabil olmamıştır .. 

Bu adam kimdi ? Şarl Dü
bua ile olan alakası ve ar
kadaşlığı ne derecedeydi ? 
Onu niçin öldürmüştü ? 

Bunları anlamak için her 
halde genç dokterun haya
tını öğrenmek lazımdı. 

Şarl Dübua· muhitinde çok 
iyi tanınmış bir gençti. Ar
kadaşlarının _ hepsi kendisini 
çok severler= ve sayarlardı. 

Kendisinin kadınlarla pek 
fazla düşüp kalkmadığını, 

aşırı eğlencelerden hoşlan
madığı da anlaşılıyordu. Yal
nız, Klel Rokam isminde bir 
genç i kızla sevişiyordu ve 
evlenmeye karar vermişti. 

Mis Klel isticvabında: 
- Evet, diyordu, Şarl be

ni çok seviyordu. Ben de 
kendisini seviyordum ve ev
lenmeye karar vermiştik. 
Yakında evlenecektik ... 

O halde bir kıskançlık 

mı? fakat Kle, Şarlın arka
daşı olarak tarif edilen tipte 

~...- .... ~~ 
zmir Yün Mens.;;;f~~~-ı 

Türk A. Şirketinin ~ 
lialkapınar kuma, fahri kasının f • 

'ii:;.;01z:;;t v~dı~'ü;:;dur ~ 
tine· SATIŞ YERLERi [t 
"' 

1 Kordond'.l _186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. it 

~~le_!~n-c!~!~~~~!~~:~!;:_d:_~~:_-~t~ .. ~ 
~ ~~-=---- - ""'""""'~--- ~~~-.... . -.;:;,..< 

Sıhhat Balıkva2'ı 
ttorvaçy3 bahkyağlarının en hallsldlr 

ıKı DEFA SuZuLMuŞTuR 
ŞERBET GıBı ıÇıLEBıLıR 

, Ham dl NUzhet Çan çar 

Sıiıiıat eczahanesi 

birini tanımıyordu. Tanıdığı rem kanunu projesi, İnhisar-
gençlerin hepsi de bulunmuş lar umum müdürlüğü memur-

fakat hiç birinden şüphe edil- larını da şümul çerçevesine 
mediği gibi doktorun annesi almaktadır. Bugünkü ücret 
de onlardan hiçbirini 0 gece şartlarına göre alınacak me-
evlerine gelen genç olarak murlar için proje yürürlüğe 
gösterememişti. girdiği zaman yeni hükümler 

Katilin kaçtığı muhakkak- koymıya mecburiyet h~sıl 
tı. Tabancanın üzerindeki olacağından gümr~k ve in-
parmak izlerini sildikten hisarlar Vekaleti, inhisarlar 
sonra apartmandan ... çıkmış umum müdürlüğüne bir emir 
ve herhalde şimdiye kadar göndererek projenin tatbi-
şehirden de uzaklaşmıştı . kine kadar yeni memur alın-
Fakat, tabancasını niçin ora- mamasını bildirmiştir. 

da bırakmıştı? --:-·---
Bu sual sorulduğu zaman 

madam Dübuna: v 1 Nakliye tezke-
- Tabancalar oglumundu r 

• dedi. resız 
- İkisi de mi? 
- Evet ikisi de. Alıp gi

derse büsbütün delikanlı 
için bir şüphe tevlid ederdi. 
Çünkü kendisi belki ele 
geçmiyebilir. Fakat taban
cayı yanında taşıması onun 
için daha tehlikeli olacakti. 

Lakin, bu delikanlının 
oğlumu bile 'bile öldürdüğü
nü hiç zannetmiyorum. Elin
den bir kaza çıktı .. 

Un çuvalları 
Buğday kurumu kanunu 

mucibince vergiye tabi unları 
kurşun mühürlü, fakat .. nak
liye teskeresiz nakledenler 
hakkında Türk ceza kanu-

unun 526 ıncı maddesine 
;öre takip) yapılması Vekil
ler heyetince kararlaşmıştı. 
Bu karar, Maliye Vekilliğince 
alakalılara tebliğ edilmiştir. 

----------[!]-----~~-

Gar İp Hastalı~ ... 
Karada uyuyamıyan bir a~am
cağız Mütemadiyen Denızde 

Seyahat Ediyor 
Geceli gündüzlü hiz göz 

kı pmıyan insanlar vardır. 
Avrupada, Amerikada şu ve 
bu kimsenin kaç zamandır 

uykusuz yaşadığı arasıra ga
zetelere akseder. Bunlardan 
biri de Cak . Smit'tir. Bu 
adamın hususiyeti sadece 
karada uyuyamaması, deniz
de ise mışıl mışıl uyuyabil
mesidir. 

Cak Smit, bu:Sebeble uy
ku ihtiyacını su üzerinde gi
dermekte, boyuna deniz se
yahatlerine çıkmaktadır. Ge
çende bir Amerikan gemi
sile Plimut'a gelen bu adam, 
Okyanusu şimdiye kadar 
tam 111 defa geçmiştir. De
niz seyahatinin uzaması için 
en yavaş giden gemileri se
çer. 

Kendisi, Pansilvanya'Iıdır. 
Evvela ancak bir, iki saat 
uyuyabilen Cak Smit, za
manla artık hiç uyuyamaz 
olmuş, yatak, kendisi 'için ... 
lüzumsuz ev eşyası sırasına~ 

girmiştir. Bir kere, deniz 
yolile bir yere gitmiş, gemi
de derin bir uykuya dalmış, 

Okyanusun dalgaları arasın
da olabileceğini hesaplıyan 
Can Smit, şimdi bu sıhhi 
sebeble, Okyanusta en çok 
seyehat rekoru kırmağa kuv
vetli bir namzeddir; tabii 
kaptanlarla tayfalarhesaba 
katılmamak şartile ! 

Masraflı seyahatleri göze 
aldırabilecek derecede zen
gin olması, Cak Sın.it iç~n 
süphesiz bir masharıyettır. 
Aksi takdirde uykusuz ya
şamak zorunda ~~la~aktı. 
Çünkü, durğun su uzerınde, 
gölde ve havuzda kayık içe.
risinde uyumak denemelerı, 
istediği neticeyi vermiştir. 
Uyuyabilmesi için, geminin 
boyuna hareket halinde bu
lunması ve dalgalar arasında 
salıntıya uğraması zaruretide 
kendisini göstermiştir. Umu
miyetle görülmiyen rahatsız
lıklardan -birinin te zalıürüne 
ve tedavi çaresine de, bu 
işte Cak Smit'in vaziyeti bir 
misal! 

-~~-

Noksan çileler 
li b' ııııım 

ar ıultıuminin sonu - f~laket ve saadette üç arka- uykusuzluğunun acısını çı-
da k l d .. · kardıktan sonra uyanınca, 

Yüz gram olarak satılması 
lazımgelen ve halkın bu ka
dar ağırlıkta farzederek pa-

' ıym ~tini can an ıran ~uessır ve 
heyecanlı flim düşünmüş ve uyumanın ça-

ROBERT TAYLOR'UD resini bulduğunu anlamıştır. 
Bu keşfinden sonra da on 

En güzel temslll ikişer saatlık uykularla vü-

3 ARKADAŞ cudünü ve dimağını dinlen-
dirmiştir. 

K••ı ••Cuma GUnUnden itibaren Karaya ayak basınca he-
U tu k s· d kimlere danışmış, onlar da rpar ınemasın a kendisine mümkün olduğu 

Gösteriliyo . . Telefon 3t51 •· kadar şürekli olmak üzere .ı 
tl A t r... lyı fli .. ı görmek için sen de gel.. t,' 

ave en FOKs · · , . deniz seyahatleri yapmasının 
Stan I .2 30 _A • JURNAL ve renkli MIKI , .. I . 1 5 ar · ' ..,. 6,30-9 Cumartesi Pazar 12 debaşlar. 'I yerinde olduğunu soy emış-

----•'' ! ~ rdir. En sürekli seyahatin 

rasını ödediği yün çileler 
hazan 90 ve 85 gram çık
makta idi, 

ıktisat vekaleti, muhtelif 
yerlerden nümuneler topla
tarak eksikliği ve halkın 

aldandığını tesbit etmiştir. 
Vekalet bütün alakadarlara 
yaptığı bir tamimde keyfi
yeti Li'dirmiş ve.., bu sahte
lcarlıf, :ı süratle önüne geçil-~ 
mesi Ye yapanlar hakkında 
kanun takibatının ıcrasını 
emretmiştir. 

·jTerzi Kazım Şengüd er 
, lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

- no. 35 
~vrupanın yüksek terzi:mek-
. binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla-
rın ve sivillerin mizaçlarına 
göre taksitle her türlü elbise 
Diker. 

....,=?'~~ıııınn~~~~Jii:::t::a:~~~ ~~ 

ÜROLOG OPERATÖR IA b M k 
DOKTOR şçı aşı ar 

.. Fuat Soyer • Makarnaları~ 
Bobrek, mesane, prostat, " 

idrar yolu hastalıklarım te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. S 
~ ,...~ ...... 

-,;,-e;kez~ ha-sta.;e3i 9öi 
mütehassısı 

Dr. HalitBaran 
Her gün öğle den sonra 
hastalarını kabul eder. 
2inci beyler So. No. 79 

Tütün inhisarı karşısında 
~'''""~"'-'-~'"~ 

1937 - 1938 Selanik sergi
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

1;m1ii TOR 
~ ~Sahh Sonad 

~ 
Cilt, Saç ve Zührevi has

talıklar mütehassısı 

1 
2 nci Beyler sokak No. 81 

~ 
Her gün öğleden sonra 

1 Telefon: 3315 
~~~ ·~:l;:::t;;a&;;~ 

~r;;: Fa'iırl1Şık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedatJi&i yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 
~~~~~~~ 

Dr. Demir Ali UYün, ipek, Pamuk, Keten, 
Kamçıoğlu Floş ve karışık her cins ku-

Cilt Tenasül hastalıkları maşı kolayca ve emniyetle 
elektirk tedavisi boyar. Telefon: 3882 

fzmir - Birinci beyler So. 9 EYLuL BAHARAT 
No. : 55 Telefon : 3479 DEPOSU -- s. F E R ı T E C Z A C 1 B A Ş 1 

A L T 1 N D A M-,L A Sll 
Kolonya ve yağsız Kremi 

-

7 
7 t 

DEPO SfFA ECZANESi 

Bavramdan Önce Ve 
Bayramdan S~nra 

Kabadayı, YükseJ ve Kordon rakıları ıçenlere 
bayram neş'e ve sevinci verir. 

daima bir 
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Vilayet umu-

mi meclisi 

(HALKIN SES/) 

Tunusta bir talyan kütüphane.iini 
altüst ettiler 

Milli Şef 
Askeri lerka'.n 
şerefine bir L:a
bul resmi :yaptı 

18 ş 

Manisame 
ket hasta 
yanıyord 

- Maniea, (Hususi) -
saat yirmi biri otuıd• 
leket hastanesi makitı 
resi eksoz borusun 
deposunda yangın ıuhd Vilayet umumi meclisi bu

gün öğleden sonra at14,30 
da toplanacaktır. 

········:: ....... . 
~ Tunus 16 (Radyo) - Kimlerden müteşekkil olduğu anlaşılamıyan bir komite, bugün 

ltalyan kütüphanesini basmış ve kral Viktor EmanoeJle Musolini, Mareşal Badoğliyo, ma
reşal Dobono ve daha bazı Italyan büyüklerinin resimlerini ortadan kaldırdıktan sonra, 
kitapların mühim bir kısmını alıp yakmıştır. Bu hadise, Romaya aksedince, derin bir 

Ankara, 15 ( Hususi ) -
Reisicumhur Iİsmet İnönü, bu 
akşam Çaakaya köşkünde 
askeri erkan ve ümera şe

refine bir kabul resmi yap
mışlardır. 

Yangın başlangıcın. 

tediye itfaiyesile pob5 

murlarımn anide yelİf 
hasta 1 ar bir taraftan 
nakledilirken hastabıtll 
tahdomininin yardu:na 
yangın ıöndürülmüştiit 

.................. 
Fuara gelecek 
Yabancılar 
İzmir fuarına gelecek ya

bancılara fuarın açılmasından 
on beş gün önce ve kapan
mansından on beş gün son
raya kadar oturma hakkı 
veren parasız vizeler yapıl

mıştır. 

Geçen sene tatbik edilen 
bu kolayhk bu sene de gös
terilecektir. 

Ticaret odası 
bütçesi 

Şehri • iz Ticaret odasının 
yeni bütçesi, onümüzdeki 
hafta toplanacak olan oda 
meclisi tarafından tetkik 
olacaktır. __ _... ....... _ 
Diplomasız 
Doktor 
Karantina Bozkurt soka

ğında, Musta oğlu 55 yaşın
da Hasan, Necmiyenin 2 
yaşındaki Kübranın incinmiş 
olan kolunu tedavi etmek 
suretile diplomasız doktor
luk yaptığından yakalanmış
tır. 

----------l!J----------

Z AB l TA 
Karşıyaka istasyonunda 

Hüseyin oğlu Hamdi Zeynel 
oğlu Celale hakaret ettiğin
den yakalanmıştır. 

§ Konak taksisinde •Mu
harrem oğlu Osman ve Ali 
oğlu İsmail arasında çıkan 
kavgada l;ir!..irlerir:i dövdük
lerinden yakalamnı~lardır. 

§ Kcçcci'cr çangı!"ı çar
şısında Kamal oğlu Şevket 

peynirçi Eşrefin dükkanına 
giderek açlığını söyliyerek 
25 kuruş paıa istemiş ve eş
refin meşguliyetinden istifa
de ederek çekmece içinde 
bulunan 45 lira parasını çal
dığı şikayet cedilmiş ve 
suçlu yakalanmıştır. 

~ Namazgahta Ali oğlu 
12 yaşında Nevzat ve İbra
him oğlu 12 yaşında Naci 
Salamon oglu Çakonuz dük
kanından 3 düzüne tabak 
çaldıklarından yakalanmış

Jardır. 
§ Nemazgahda Süleyman 

oğlu Mustafa ve Arif oğlu 
İsmail. Ali oğlu Mehmedin 
odasından bir lira parasını 
çaldıklarından yakalanmış

lardır. 
§Taflan gazinosunda Sü

leyman oğlu gazinocu Recep 
ve garson Sami, Hasip :oğlu 
Ayvalıklı Ruhinin içtiği meş
bedeli olan 18 lirayi aldık
tan sonra kusurnun idesi 
için almış oldukları 100 lira
lık evrakı nakdiyeyi arala
rında yok etmek suretiyle 
emniyeti suiistimal ettikle 
rinden yakalanmişlardır. 

infial uyanmıştır. l lllllllll _______ _ 

Mebusluk İçin Müracaat Edenler 
Biıı elen Fazla 

Ankara 16 (Hususi) - Cumhuriyet Halk Partisi genel sekreterliği, mebus seçimi hak
kmdaki faaliyetlerine devam etmektedir. Partinin bu defaki mebus namzedleri listesinin, 
Nisan iptidasında ilan edileceği ·söyleniyor. Öğrenildiğine göre, şimdiye kadar Partiye 
müracaat eden ve mebus olmak istediklerini bildirenler, binden fazladır. 

Başvekalet makamı, vilayetlere gönderdiği bir tamimde, askeri ve adli memurlardan 
başka, bütün devlet memurlarının mebus seçimi işlerinde alakadar ve vazifedar memurlara 
yardım etmelerini emireylemştir. 

--------ııı n ının nm--------•• 
Jaspar .~alp ~ektesinden Oldü 

Bürüksel, 16 (Radyo) - Ü\! gün evvel kabine teşkiline memur edilmiş ve bu hususta 
muvaffak olamamış olan Belçika siyasi ricalinden Jaspar, bugün kalp sektesinden ölmüştür. 

----------------··ı:.----------
İngilter e Franko hükumetini tanıdı 

Paris (Radyo) - Dün Utrat Dovvnınz de toplanan lngiliz kabinesi iki saat süren bir 
görüşmeyi müteakip Franko hükümetinin resmen tanıma kararını vermiştir. 

İçtimadan sonra Başvekil kralı ziyaret ederek karardan haberdar etmiştir. 

İran Veliahdı Kahireye Gidiyor 
Şam, (Hususi) - İran Veliahdı Kabireye gitmek üzere yakında Şamdan geçecektir. Ve 

bu münasebetle Şamda bir resmi kabul yapılacaktır. 
Veliahd Fransa ile münasebatı kestiğinden Fransız mümessillerini görmiyecek ve doğru 

Beyruta gidecek ve orada Lübnan Reisicumhuru tarafından karşılanacaktır. Veliahd bir 
Martta Kahirede bulunacaktir. 

İT ALYA DEVLET ASAMBLESİ 
Bu toplantıda neler konuşacak 

Roma, 16 (Radyo) - Her beş senede bir toplanan devlet asamblesi, Martın 22 inci günü 
toplanacak ve İtalyanın beş senelik siyasi faaliyet programını tetkik edecektir. 

Alakadarlar; hükümetin, beş senelik bir program daha çizeceğini söyliyorlar. 

Yahudiler milli partiye. kabul edilmiyor 
Bükreş 16 (Radyo) - Romanya Dahiliye nezaretinin neşrettiği, bir talimatnamede, Ro

manyadaki Yahudilerin milli partiye kayid ve kabularına müsaade edilmiyeceği bildiril
miştir. 

İspanyol Hükômetçileri Pariste Toplandılar 
Paris (Radyo) - Dün buraya gelen lspanyol hariciye nazırı Del Vayo reisicümhur M. 

Azan ile ispanya sefarethanesinde mühim bir toplantı yapmışlardır. İçtimada P ariste bu
lunan birçok İspanyol generalleride bulunmuştur. 

Fransız mümessili Burgos'a gitti 
Paris (Radyo) - Franko nezdindek Fransız mümessili B. Bertad dün hariciye vekili B. 

. ... ............................ ············::::············ 
Milli Şefimizin 
Doğduğu Ta

rihi Ev 
Milli Şefimiz Cümhurreisi

miz İsmet İnönün İzmirde 
doğdukları Medine yokuşun
daki ev, belediyece satın, ve 
dün takriri alanmıştır. Bele
diye bu tarihi evi mükemmel 
bir hale ' koyacak ve İnönü 
müzesi, ittihaz edilecektir. 

Şehrin imar planında (İn
önü müzesi) o semtte bir in
ci gibi daha eyi bir halde 
meydana çıkacak .ve etrafı 
parkla süslenecektir. 

--........ ~~-

Lebrün tekrar 
cumhurreisimi 

olacak 
Paris, 15 (A.A) - Jour 

lko dö Paris gazetesinin 
bildirdiğine göre bazı dev
let adamları toplanarak ha
rici ahval dolayısile ve mem
lekette her türlü tahrikata 
mani olmak maksadiyle rei
sicumhurluk müddetinin hi
tamında yeniden namzedli
ğini koymasını Albert Leb
rlnden rica etmeğe karar 
vermiştir. 

• ....... C>•••• .. •• 

Bir İtalyan 
motorü 

Muğla 16 (Hususi) - Pa
lamut adası civarında ve vi
layet hududu dahil"n :le fır
tınadan karaya o1 ur m bir 
ltalyan gümrük motorunun 
yedi kişiden ibaret mürette
batı, Marmarise gönderil
miştir. ltalyan motoru, Pa
lamut adası sahilinde karaya 
saplanmış bir vaziyette kal
mıştır. 

········«>········ 
Şefkat müessesi eski 

idare heyeti seçildi 
Ronnet tarafından kabul edilmiştir. Mumaileyh ispanya işleri hakkında hariciye vekiline 
verdiği izahatı müteakip Başvekili ziyaret etmiştir. Berrad son talimatı aldıktan sonra 
Burgosa hareket etmiştir. Fransız hükumeti mumaileyhin avdetinden sonra Franko hüku-
metini tenımağa karar vereceği anlaşılmaktadır. - t 

~araç alanlar Telgraf RadyolMilli topraklar 

-Baştarafı 1 nci sahifede
tedarik etmiş, fakirlere nakdi 
yardımlarda bulunmuş, 21075 
hastanin muayene ve teda
visine himmet göstermiş, ve 
varıdatını 48 bin liraya çı
karmak suretiyle yardim sa
hasını genişletmiştir. 

Istanhul, 15 (Hususi) - H ~ l • ' satılmıyacacak 1 
Emniyet mldürlüğü, yiyecek er eri 
satan dükkanları haftalığa - Almanya devlet reisi B. Ankara 16 ( Hususi ) - 1 

bağlamaktan beş polis me- Hitler K"yel kanalının geniş- Şehirlerde ve kasabalarda 
muru hakkında takibata lemesi ha!.. ı .d.ı hazırlanan belediye hudutları içinde bu-
başlamışhr. projeyi kabul etti. lunan sahalardan başka di-

• - Dün gece Venedik sa- ğer milli toprakların, müza-

Doktor erVIŞ rayında Faşist meclisi mü- yedeye çıkarılıp satılması lü-
him bir toplantı yapmıştır. zumu,, Maliye vekaletinden 

Ankara, 15 ( Hususi ) - - Polonya hükümeti ha- tamim edilmiştir. Hükumet 
İzmir memleket hastaha- va kuvvetini 5500 tayyareye bu gibi toprakları, iskan mın-

nesi dahiliye mütehassıs mu
avini 1. Derviş, Afyonkara
hisar memleket hastahanesi 
dahiliye mütehassıslığma ta

iblağ etmiştir. takası olarak ilan edilen vi-
- Hollanda müstemleke- layetlerde muhacirlerle çift-

leri bir tecavüze maruz kal- çilere dağıtacaktır. 
dı~ı takdir.de İngiltere bita-
raf kalacağın• bildirdi. Suvat vapuru 

- ıkdam gazetesi bahşişin 

1 ti • Alın myadan yeni alınan a e erı de rüşvet şayılabileceği için 
baz• memleketlerde bahşiş luvat vapurunun sürat ve 

yin edilmiştir. 

Oyuıı 
Anka .. a, 15 ( Hususi ) -

Oyun aletleri rusumları bun
dan sonra belediyeler tara
fından tahsil olunacaktir. 

verme ve almanın menetti- makine vaziyeti hakkında da 
ğini yazarak bizde de ayni alakadar tahkik komisyonu-
yasağın tatbikini istemek- na bir ihbar vaki olmuş ve 
tedir. tetkikata başlanmıştır. 

• • 

Kızılayın bu hizmetleri 
alkışlarla karşılandıktan sonra 
kur'a çekilmiş ve kongrenin 
tasvibiyle heyet, aynen ibka 
edilmiştir. 

Kongrede toplanacak umu-
mi kongreye İzmir merkezi 
namına murahhas olarak 
Sıhhat ve içtimai mumave
net vekili B. Hulusi Alataş 
ile İzmir mebusu B. Rahmi 
Kökeni, B. Hamdi Aksoyu, 
B. Kamil Torsunu ve Trab-
zon mebusu B. Sırrıyı seç-

miştir. 
Kongre, çok samimi ve 

sevinçli bir hava içinde me
saisini sona erdirmiştir. 

::::a::a == ==-

Ekrem K ön İ 
Gözdesi 

İstanbul 16 ( Hususi 
Ta ;yare kaçaksışı Ekre 
niğin yanındaki kadınıll 
kiire olmadığı ailesi t 
dan iddia edilmektedit 
yan mefkurenin ailesi 
dinde yapılan tahkika 
re kadının eski kocası 
Kemal namında birisi 
ğu ve elyevm Amerika 
silde bulunduğu kat'i 
söylenmektedir. Şayet 
dın Mefkure değilse 
da görülen kızıl saçlı 
kim olabilir? .. 

Diğer taraftan Mefk 
eski kocası Emin Kem~ 
zetecilere beyanatında 

Mefkure ile iki sene 
ayrıldığını ve nerede 
ğunu bilmediğini söyl 

Kaçakçının foyası ııı 
na çıkar çıkmaz yakal• 
mak için Mefkureyi A 
kaya gönderdiği zan 
mektedir. 

--..-:~-

Su kuşu 111 

kôm oldıJ 
Ge~n hafta, İkiçeşıı> 

te Tahsin adında bir 
öldüren Ali sukuşu ağır 
mahkemesince 12 seıı 
gün hapse mahküm o 
tur. Mahkum mahke 
kararını soğuk kanhlı ki 
lemiş ve sonra ( Y 
Cumhuriyet , diye 
mıştır. 

Ahlak 
nü yakala 
Ödemişin Birgi n•~ 

sinde Ismail efenin çifli 
çalışırken Ramazan kıt' 
yaşında Hafizeyi kir 
amele Mehmet Ali, çi 
samanlığında yakalandl 

Mehmet Alinin, Hafiı 
başka, bu kızın 14yaşı0 
kızkardeşi Hasibeyi de 
ederek kirlettiği sabit 
muştur. Bu çifte suÇ 
adliyeye verilmiştir. .................... 
Milletler ar 
hava nakli 

kongresi 
21 Şubatta Londra~ 

toplanacak olan beyne", 
hava ııaklıyatı kongre*' l 
hükümetimizi temsil e l 
olan Gümrükler U~uoJV 
dürü Mahmut Neduıı 
düzalp ile Maliye Ve~.,, 
varıdat umum müdür I 
vini Nihat Ali üçüncü 1;. 
bula hareket etmişlero 

Beynelmilel kongrede 
yarelerde kullanılac~~ 
zinle yağların gümrtı ~ 
miyle sair vergilerdeJI i 
olarak tayyarelere ver 
mevzuu görüşülecektir· 


