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MADRİT TE FRANKOCULARIN ELİNE GECMEK ÜZEREDİRI 
~•a ve Açık 

----=-........................................................................................ . 
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Eski Dram, Yeni Komedi, 
-,tıı.nya faciasına l~paoy: tarafından bir nihayet veri· 
et 11 bu betbaht memleketle iktisaden, siyaseten ve niha
la l'ejiın propagandaları dolayisile alakadar olan devletler 

1111~da yeni ve gürültülü bir münakaşanın başlanğıcı kar
~ a kalıyoruz. Bu korkunç ve tüyleri örperten dramın 
yte.rdelerinde mümkün olduğu kadar karşıdan lakayd bir 
·d·l'cı olarak kalmayı tercih eden İngiltere bugün son 
iik~Seler.in. büyüttüğü ve genişlettiği Nasyonalist İspanya 
arı U~e.tını tanımak için ortaya iki şart atıyor. Bu şartlar
rle ı.rı dünkü İspanyada bulunan yabancı askeri kuvvet
" sıyasi propagandacıların çıkarılması ikinciside Fran-

Reisicumhurumuza Tazim 
Te1grafı 

Vilayet umum meclisinin 
toplantısı münasebetile vali 
B. Fazlı Güleç tarafından 
Milli Şefimize aşağıdaki ta
zim telgrafı çekilmiştir : 

İsmet İnönü 

Reisicumhur 

Ankara 

EKREM KÖNİG 
Lontlrada Keyf Çatiyormuş ! 

--~~=--İstanbul 9 (Hususi)_:_ Tay- Mefkure buradaki ablasına 
yare kaçakçılığı ve sahte- gönderdiği mektupta çok 
karlık suçlariyle hakkında müreffeh ve lüks bir hayat 
takibat yapılmakta olan Ek- yaşadığını bildirmektedir. 
rem Könik'in istanbulun Zabıta, Mefkurenin ablasının 
tanınmış ailelerinden birinin evinde arama yapmış, Mef-
küçük kızı Mefkure ile Lon- kiirenin ve Ekrem Köniğin 
drada gayet lüks bir hayat resimlerini teksir ederek 
yaşadığı bildirilmektedir· Avrupaya, Amerikaya gön-

Bayan Mefkurenin bir bu- dermiştir. Böylece bütün 
ıl sığınan C h . . -1 ·1 . 
11 um urıyetçı mu tecı erın vatanlarına geri 
llıek · kA t · d"l 'd· B ra k ım anının emın e ı mesı ır. u şartların 

çuk yıl önce Parise gittiği, Avrupa şehirlerinde ve 
Bugün açılan vilayt umumi eski kocasından ayrıldığı ve Amerikadaki polis teşkilatı 

meclisi işe başlarken Büyük ! Ekrem Könik'le nişanlandığı Ekrem Könikın izini daha 
1 n °cu ordular tarafından elde edilen son zafer ve gale
erde Çıkt n ve general Frankonun : (Masum halka kollarımız Şeflerine sonsuz ve tandan l anlaşılmıştır. kolaylıkla bulabileceklerdir. 

sayğı ve bağlılıklarını yük- l - .. --·---ft 
1 
ır. Fakat yüzbinlerce çoluk çocuğun ölümüne sebeb 

rı~ arı cezasız bırakmıyacağız) mealindeki beyanatından 
11 a nasıl kabul edilebileceğide düşünülmeğe layık bir 

sek katınıza arzetmeğe müt- 1 C b ı •• tt • k 
tefikan karar vermiştir. Bu e e U arı İstihkam haline 

il~nı.ın~ halini almaktadır. Pek çok zamanlar İspanyol 
ç e~ı~ı~ birbirile çarpıştığı bu kanlı topraklarda şimdi bir 

vazifeyi ifa ederken sonsuz geti_rilmiş bı·r dagv oldu 
tazimlerimi de sunarım. 

iZMiR VALİSİ 
rıkı uyukv devletin menfeat ve siyaseti çarpışmıya ve 

'ta eşaıege başlamış bulunuyor. Bunun için İspanyanın 
p ı Yukarıda bahsettiğimiz kanlı facianın son perdesi 
a •nır~en ayni sahnede alakadar devletlerin yerii bir poli
ka~e ıhtiras ~iy~si oynamak üze~e dek.orları hazırlanıyor. 

tiy ın bu yenı pıyeste baş rollerı hangı aktörler almak 
eceklerdir ? ~ ~ ... 

,.. SIRRI SANLI 
···················· ,·····································~············· 

Pttinorka adasının .işgali 
dedikodusu 

rn;·~· - .. -

DON IŞCAL EDİLEN MİNORKO ADASINDAN 
)),,.. BİR GÖRÜNÜŞ \ ı:: 9 (Ra~.yo) - l~a!yan gazeteleri Franko hükumeti-
1 . l.yan le Jıyonerlermın yardımına ihtiyaç . hissetmede;; 
11i1lız ha ·ı · · · b" ı· v • Çit b· rp gemı erınıo ış ır ıgıyle Mborka adasını ele 
~ ılmesi fikrini hiddetle karşılamaktadır. "Pikolo _ 

l ı bu bu t k. . J • M" " ga a )\ıı .. sus a ı. ~ıva.ye~ ~rı: . ınorka adasının işgaline 
lltı. le1ıyonerlerının ıştırakını men'e matuf bir i ·1· ~ 

'"\rra8 "b"b" IAkk' . ngı ız, F='r ı gı ı ı te a ı etmek ıcabettiğini yazıyor. -
~at· ansız Donanması Cezayir Limanında 
, ~ ~e9· (Radyo) .--: Fran~ız dona?m~sının Akdeniz filo-
1-l'ttit. nız tayyareı ıJe bugun Cezaır lımanına muvasalat 

V~layet Umum Meclisi 
1§ miz B. Fazlı Güleç'in riyese--> = 

Dünlf)yazdığımız veçhile 
Vilayet Umum Meclisi saat 
14 de vilayet salonunda vali-

tinde toplanmıştır. Salonun 
muhtelif yerlerine hoparlör
ler konulduğundan meydan-
lara toplanan halk tarafından j 
da müzakereler alaka ile 
dinlenmiştir. 

Bu celsede Atatürk'ün 
ruhu rnyğı ile s.!lamlanmış 

eıcü:n~nler seçilmiş ve Lü
yüklcrimize sayğı ve bağlı
lık telg:aflan çekildi. Vali
miz söylediği nutkunda ge
çen yıl zarfında başarılan 
mühim işleri yapılan inşaatı 

turistik yollar için elde edi
len müsbet neticeleri hep 
rakamlara istinat ettirerek 
izah ettiler. 

MADRİD CAN ÇEKİŞİYOR 
İtalyan Gazeteleri Yazılarını 

Çiddetlendirdiler 
Paris 19 (Radyo) - Madridin bugün tesJim olması kuv

vetle muhtemeldir. Frankistlerin Fransa hududuna beş on 
kilometre kadar yaklaşmış olmaları dolayisile f tal yan gaze
teleri yüksekten atan yazılarını bir kat daha şiddetlendir
mişler Fransa ile İngiltere ara~ıı~da yapılan son dostluk 
tezahürlerinin eski bir askeri ıttıfakın meydana vurulmasın
dan başka bir tesir hasıl etmiyeceğini iddia etmektedir~c:"'. 

'--- § Görüştüler 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~5 

f~~ 'GÜL İSTER AGLA 
~ .. ~';e::"~~·f,.,..........,";i:" ... ~~ 

l>estur o~;.-;;-ı;:ı;v eren Sinemacı 

e~~krikada sinemalarda elektirikler yakılırken bunu bir dakika önçe bir zil ile haber 
1lldaki :ecburiyeti •ıarmışl bunun da sebebi beyaz perdedeki filmi seyredecek yerde ya
knıamako~şusunun kulağina hissi masallar ... fısıdayan aşıkları müşgül bir vaziyette bı
tı. ımişll 
0tı idet v ·· 
&u para c e anana ye riayet etmiyen bir sinemacı büyücek bir cezaya çarparmış!!! 
a ezasına .. · kl k k d f d 
S~asını ifad ugrıyan sınemacı o vak'adan sonra ışı arı ya ar en üç e a estur 

ı e etmek - ·· k · I? nema seyret uzere uç ere zıl çalmıya başlamış .. 
'tlıya11 sayğııız~ek maksadile sinemaya gidipte orada hissi bir sinema filimi çevirmeğe 
&u suale bir car dururknn kabahatı sinemacılara yükletmek doğru birşey midir ? 

evap bulm.:j" ..ı çalışırken bu hale : Lcndra 10 ( Radyo ) -
Türkiye Büyük Elçisi Bay 
T evfi~~ Rü,tü Aras dün Baş-
vekil Çemberlaynla Hariciye 
nazınnı ziyaret etmiştir. 

.. ... 

•Roma 10 (Raclyo) - Cebelüttarik boğazında lngilizler 
tarafından gizlice yapılan tahkimatlar bitmiştir. Boğazda 
betondan sun'i kayalar yapılmış ve buralara en büyük top

~lar yerleştirilmiştir. Cebelüttarik çelik ve betondan yapılan 
listihkamlarla bir dağ haline gelmiştir. 

~-=...::~.:.~:~ ~:_ .. ~~umın~~ ~ .... .-.~~~ ::a ~::..::waEM 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir -
Et Meselesi 

İzmir halkı kadar İstanbul ahalisinide meşgul ve muzda
rip eden bir mesele vardır: Et meselesi.. işin garibi veya 
meselenin acıklı tarafı, ne zaman bir paballık lsavaşına gi
rişilse, hadiselerin insanı sinirlendiren bir istihzası karşısın
d~ k~lıyoruz! En mühim sözleri, en müessir sandığımız ted
bırlerı ortaya attığımız gün ya etin, ya ekmeğin veyahud 
süt ve kömür fiatlerinin birdenbire fırladığını görüyoruz. 
~uşünkü et fiatinin 50 knruştan 60 kuruşa çıkışıda o nevi 
sımrlendirici hadiselerdendir. 

Bir şeyin fiati ucuzlayınca onun şerefini birçok insan ve 
· makamlar paylaşamıyor, bir de ayni şeyin değeri fırladımı, 
bu vaziyet elma kürk olsa kimse sırtına almak 
istemiyor. 

Birçok çiftçilerimizi, müstahsillerimizi derin tee~n~ ~e 
yeslere düşüren son tütün piyasasının perişan vaziyetı gıbı .•• 

Biz belediyenin de dediği gibi yükselmesine hiç bir ma
kul sebeb olmıyan bu et fiatının tabii hale ifrağı için biitlln 
alakadarların ciddi surette faaliyete geçmelerini, halkımız 
namına, ricd ediyoruz. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 



SAHiFE 2 (HALKIN !ESi) -
;r=--- =-------~-Tı ltalya taarruza ~!!~!~~~-~~~~~! .. Q.~.!1_! 
~ • • f!J Fotoğrafın icadı ! son zamanda bir bay 

[t 385 GUN Lt~~ ugw rarsa? Fotoğraf 1829 senesinde~, alimi farelerin dakhaatlaunz 
• ; Miepce ve Daqevrre tarafın- man susuzluğa 
[t dan icad edilmişti. Seneden rını ispat etmiştir. 

~~ •. ~ Timarhanede ~ •eneye terakki eden bu icad Japon kızıar 
, [~~ sinemanın, radyografinin da- Japonya gayet ·gen 
~ '+ı Eğer İtalya bir taarruza "Fakat benim uzun bir sulha ha bir çok yeni icadlarin a- askerlik kabiliyeti gösl 

~' _Bir Delinin Hatıraları- t!~! uğrayacak oluru Blmanya, ibmanım vardır.,, diye yazıla- naAskı asadyeılımr. I Fransezln Bn kabiliyeti biraz da 
'' otomatik olarak silaha sarı- ilir. ı k b'l' t• [~ 4 ~: 40 koltuğu arının a ı ıye ıne me 

~ - - Ö Ü l+ lacaktır. Fakat eğer İtalya, Bununla beraber, iki oto- du O lar hemen h 
,...--:::.-.-.-.. - - -·-...._.. __ _.,.ANLATAN: G N L EMRE---~ aşırı taleplerini tahakkuk Fransadaki Akademi Fran- r. n . . 

- Fakat diye söze başla- ~ Ve kapıyı hızla yüzüme ter devletin birleşmiş bir sezde kırk koltuk vardır. Bu her erkek işine girişm 
ettirmek için harbe girerse, tazyik manevresının bize muvaffak olmuşlardır. 

dı .. gelinimin eve gelişinin kapayarak çıktı.. çıldırmış unutmıyalım ki, taşizim ölüm, bahsedı"len ı"ntıbaı muhafaza sayı hiç değişmez, azadan k l d 'l 
haftasıydı .. bl·r ı'kı"ndı" u'"zerı' .b. d k b" . ··ı.. h d k d 'd dar büyü ~iş er e mı gı ıy ı'm arkasından oştum d ırı o ur, ya u a a emı en ' arkasın an nasyonal sosya- etmektedı"r, olarak Japon kadınlan mühim bir iş için evde bulu- h k k h · çıkarılırsa yerine bir başkası ona a i atı ve erşeyı an- lizmin ölümünü de sürükli- dır. Yayui ismindeki= 
nuyordum. Ah.. ayaklarım latactım .. fakat yukarı katın Bizim ne itimadımızı sar- getirilir. 
kırılsaydı da kitmeseydim merdivenlerini tırmanan oğ- yeAcekktir. d 

1 
k sıyorlar, ne de bizi ürkütü- Işıklar yanmadan evvel · doktoru on milyon ye 

si ispat e i inceye a- ı zanmış meşhur romancı keşke.:. Gene yanıma gelip luma t'şemedı'm Zaten yorlar. Kuvvetli, müttehit, Son günlerde sinemacılarını 
ye ı · dar, hesaplıyalım ki Reich, şı"ya senede yarım m eskisi gibi kucagw ıma atmaz d" l · · b w ·· ·· 1 .. t•• b Ih 'h' b ~ ki d"' ·· d" ki ' .. ·· 1·· ız erımın agı çozu muş u. Fransa ile ltalya arasındaki nizamlı ve i assa ~ ıç ir aşı an uşun u erı goru u- en hakkı telı'f almak 

mı ? Acı sözlerimin kar et- O d d k Id yor. Geçenlerde Londradaki Y 1 uğum yer e yı 1 ım.. siyasi görüşmel~rin normal şeyden korkmamıya karar Bir sahne artisti olan 
mediğini görünce, onu, belki 
tatlı sözlerle ikna edebilirim 
diye nasihata başladım ve 
hareketlerinin çok çirkin 
olduğunu anlatmak istedim .. 
fakat kirli ruhlu kadın din-

ve birkaç dakika sonra de- b. k·ı · · · t . vermı'ş bı'r Fransa vardır. bir sinemanın çiftlere malı- T "k "k' . ır şe ı e gırmesını emın mazel osuyı en ı ı iı 

mir bir kapının kapanma- etmeyi kati olarak ümit edi- Bizim bu akşamki nutka ve- sus bir köşe ayırttığını si- bin frangı bir senede 
a b · t k t b ca nema bir ka~ın bir erkek sın enzıyen o a an yor. Yoksa nasıl olur da: receğimiz cevap budur. 

sesi işittim .. eyvah .. diye bil- olarak gelenlerin bu köşede 
dim eyvah.. biricik oğlum, --.--~-- rahat rahat oturduklarını 

lemiyor hatta hazan : 
- Beni kabul etmezsen 

hem adını çıkaracağım, hem 
de kendimi öldüreceğim ! 

beni ve kahpe karısını öldü- Fransız cum.. hur öğrenmiştik. 
receğine... Bu gün de Amerikadan 
Kasım ağa tıkanır gibi bildirildiğine göre, Cunubi 

oldu .. yaşlı gözlerini telinin Amerika ve Havanadaki bir 
tersile siliyor ve kesik kesik • • • p t çok sinemalarda ışıklar yan-

Diye üstelik tehdidde edi
yordu. İşte böyle onu iknaya 
çalıştığım bir sırada, birden
bire oğlum içeriye giriver 
mesinmi ? .. 

hıçkırıyordu. Benimde gayri reısı ım ara OT madan bir dakika evvel zil 
ihtiyari gözlerim yaşardı.. çalıyoş ve haber veriyor. Bu 

Artık vaziyetin fecaatını 
düşün ... Tavan kafama yı
kıldı sandım.: gözlerim per
delendi ve kaybettim ken
dimi evlat !.. Yalnız duydu
ğum ve işittiğim şey oğlu

mun kulaklarımda oğulduyan 
şu iki sözü oldu : 

titrek bir sesle devam etti : l k? kaideye riayet etmiyen bir 
- İşte böyle evlad... m.... 0 aca sinema bir gün birden bire 
Heyecan içinde : Y ışıkları yaktığı ve biribirle-
- Sonra... • rine sarılmış olan çiftleri her 
Dedim... Garip ve çok kese gösterdiği için cezaya 

Bngün imparator olarak muh daza etmesi lazım gel-
acı bir gülümseme ile cevap çarpılmıştır. 
verdi : İngiliz, Japon ve İtalyan im- diği hatırlatılmaktadır. Bahtiyar bir goril 

- Sonrası çıldırdım, ti- paratorları sayılıyor; bu mem- ••••••••O••••-•• Londra hayvanat babçe-
marhanelere düştüm evlad... lekeilerin kralları ayni za- lskenderun'da serbest sindeki hayvanların bir gün-

- Gelin ne oldu ? manda "imparator,, ünvanını gümrük mıntakası lük yiyecekleri 15 bin lira 

- Baba!.. Orospu!. .. _ Devam edecek _ taşıyorlar. Adana, 9 (Hususi) - İs- tutuyormuş. Senede 470 bin 
kenderun'daki serbest güm- frank eder. Bu müthiş mas-

--~---
Fakat müstemlekesi olan 

yalnız bunler değildir. Fran
sanın da A:frikada ve Asya
da bir çok müstemlekeleri 
vardır. Bilhassa son zaman-
larda, Fransanın bir imbara
torluk olduğu, bu tsprakları 

rük mıntakasını tesbit etmek rafı eden hayvanlrrın yeku-
üzere Ankara'dan gönderi- nü 200 den ibaretmiş. Fakat 
lecek heyet bu günlerde en müthiş olanı da Gsrildir. 
Hatay fevkalade murahhası- Bu 100 kiloluk mahluk, sa-
mı-z Cevat Açıkalın,ın reisli- hah kahvaltıda yulaf, süt, 
ğinde İskenderun'a hareket kahve ve yumurta Gyuvarla-
edeecektir. dığı gibi öğleyin bir kilo 

RUZVEL T FRANSIZ 
MI IMIS? 

Reicumhur Ruzvelt son altıncı asırda. Lil civarında 
• aıınu 1111111aımaıaınmınımımıımın11N1Mı1nım11naı wım ıııuıı wım111ımmmı111111 mını nm nıım nnıı ıımı ıan ıııııa , .. 11• .ıuı mm üzüm ve muz, bir hayli elma 

patates, soğan, domates, ka
m•ş sekeri yemektedir. İkin
dileri tereyağla çay adetidir. 
İşte asıl masrafı yapan bu 

nutkunda, "Amerikanın hu- bir Flaman köyü olan Lahoy-
dudları Fransada başlar,. da yaşamış bir aileye men-
dedi. Bu sözü ile icabında suptur. Bu aile Amerikaya 
Fransayı Amerikan ordusu- hicret ettikten sonra, köyle-
nun müdafaa edeceğini ilan rinin ismi ile Delanoy (La-
etmiş oldu. noylu) olarak soyadı almış-

Fransızlar bunu memnuni- Iardır. 
yetle karşılıyorlar ve esasen --ıfununla beraber, Ruzvel
Ruzveltin Fransız aslından 

tin tamamile bu ailenin bir 
olduğunu söyliyorlar. Bir ha-
zinei evrak memurunun tet- torunu olum olmadığı kati 
kiklerine nazaran Ruzveltin olarak tesbit edilmiş değil-
annesi Sarah Delanoy on dir. 

---++-• ...... ~. +-• --

İNGİLİZ KRAL VE KRA 
LİCE İNİN S~YAHATi, 

Ingiliz amirallığı, İngiliz batı yaparken hava karşı sı- 1 
kralını ve kraliçesini Kana- la~ların~n :?i~ .. k.~smının la~-
d ' ··t·· k l R l vedılmesı duşunuluyordu. Şım- I a ya go urece o an epu - d' 'd k .. .. k d 

k .. .. .. . ı yem en ruvazorun u - ı 
se ruvazorunun tam teslı- . d h. b" k b t .. w . retın en ıç ır şey ay e -
h~tla. ~usellah olacagını bıl- memek için hiç bir silahının , 

Ankara Radyosunun ( BugUnkU 
Türkiye Radyodifüzyon 

Postaları 

Türkiye radyosu 
Ankara radyosu 
12.30 Proğram 

Dalga uzunluğu 
1639 m. 183 Kcs./120KW. 

T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. 
T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 

12.35 Türk müzigi - Pi 
13.00 Memleket saat ayarı ajans, meteoroloji haberleri. 
13.10-14 Müzik (küçük orkestra - şef: Necip Aşkın) 

Proğram 
Müzik 
Konuşma (haftalık spor servisi) 

hayvandır. 
Arzın ortasındaki ateş 

Laplas dünyanın güneşten 

18.30 
18.35 
19.00 
19.15 
20.00 
20.15 
21.00 

Ttlrk müziği (incesaz faslı) 
Ajans, meteoroloji haberleri 
Türk müzigi 

. ayrıldığını, dünyanın ortasın
daki ateşin mevcudile isbat 
eder. Laplasın bu nazariye
sine mukabil bazıları da 
dünyanın ortasındaki ateşin 
cisimlerin tazyik altında 
kendilerinde mevcud hara
reti neşrettiklerini iddia ede
rek dünyanın güneşten ay-

ziraat borsası (fiyat) rılmış olması iddiasının doğ-

21.00 
21.15 
21.30 
2145 

Memleket saat ayarı 
Konuşma 
Esham, tahvilat, kambiyo-nukut borsası (fiyat) 
Konuşma (Brahms hakkında) 

Müzik Riyaseti cumhur flormanik orkestrası) 
şef: Praetorius 

22.45 Müzik (cazband) 
23.15-24 Son ajans haberleri ve yarınki proğram. 

kanun perşembeden itibaren 

ru olmadığını söylerler. 
imparatorun alkışclları 

Meşhur Roma imparatoru 
Neron mainetide 5000 alkış
çıbeslerdi. Bu alkışçılar im
parator bir meydanda orto
ya çıktığı zaman ortalığı al
kış tufanına boğarlardı. 
Susuzluğa develer de
ğil fareler daha mUte

hammlldlr! 

nıyor. 

Japonya Çine para 
zanmak için değil sulh 
gittiğini söylüyor, bızce 

hüu en muvaffakiyetli 
şu Japon kızlarının tu 
yoldur. 

ııııııııınıımııınınoımnnınmıınımunıınuunnınımıuıııınıımıı 

l .1umıııınııııı1ııuıaıııuıııi11111Duıınnıııuın ıııııınııımnııuı 
~ DOKTOR 
'tıııunıııııınmııın ııınınııııını ıumııonmıınııın mınnınımı 
Başağrllarına ka 

ne yapmah 
-4-

Bazı insanlarda sıt 

karşı alınan (kinin) su 
ve romatizma için ve 
(salisilat dö sud) ve 
1

avret otu denilen (Bella 
çok baş dönmesi yapar. 

Midenin büyümesinde 
de düşüklüğünde baza 
karnı zamanında, çok 
da yemek yedikten s 
baş dönmesi zuhur ede 

Mide ve barsakların 
gaz yapması hallerinde 
makarna, karnabahar, 1 
na, fasulya, hakla, n 
tatar böreği gibi zi 
miktarda gaz yapan ye 
leri tıka, basa yiyeni 
biribiri üstüne (4-6) ha 
bira veyahut kireçli, ağı 
içenlerde baş dönmesi r 
sızlık verir. 

lerlemiş kansızlar çok 
yıf düşmüşlerde, uzun s 
hastalıkların nekahetleri 
baş dönmesi vardır. 

Buğday, arpa, merci 
ve küçücük taş gibi ma 
!erden herhangi birinin 
lağa {İrip yerleşmesi ve 
lak kiri ile karışarak k 
zarını tıkamasından sağı 
la beraber baş dönmesi 
hur edebilir. 

Kulak hekimleri bu ti 
(Buşon) yani kapak tıl 
derler. Eğer bu kulağa 
gün gliserin veyahut d 
alası karbonatlı gliserin' 
her defada 4-5 damla d 

dırmıştır. azaltılmıyacağı kararlaştırıl- 1 
Evvelce kruvazör bu seya- mıştır. 

26 İkinci 
ismet Paşa 
Bulvarında 

TELEFON: 4065 
YENİ SİNEMA 

latdıktan sonra lastik 
madeni şırınga ile ve ılık 
ile kulağın içini herk 

Devenin susuzluğa taham- bir doktor tıkarsa ne 

1 

....... _. ......... 
ELHAMRA idaresinde Mlllt KUtUp-

hane sineması 

Sinemacılık memlekete girdiği gündenberi mübala
gasız hiçbir filim hiçbir sinemada bu derece rabet ve 
tehacüme mazhar olmadı. Bütün lzmir halkı sanki söz 
birliği yapmışlar sürekli akın halinde 

ELHAMRA YA GİDİYORLAR 
İşte bu suretle 

Feriha - Mualla ,. Hazım - Vasfi tarafınd~n baş 
rölleri temsil edilen Musahipzade Celal'in 

en büyiik eseri 

Bir Kavu~< Devrildi 
Türk filimcilik sana) iinin de en muazzam 

eseri şerefini kazandı 
Seanslar: Cumartesi ve Pazar 11 de diger günler 

1,30 - 4 - 6,30 ve akşam 9 da başlar. -

TELEFON: 4065 

Arkadaş: 
Caddelerde gördüğün akın halindeki kalabalık 

reye gidiyor diye düşünme, bütün İzmirliler ... 
YENİ SİNEMADA 

Buluşmağa karar verdiler 
Türkçe sözlü ve alaturka musikili 

Şeyhin Aşkı 
Sevgilisinden ziyade lzmirlilerin kalbini yaktı 

yalnız bukadar değil... Dahası var!. .. 

Casus Kadın 
Bütün dehşet ve heyecanile meraklıların en 

yüksek takdirlerini toplıyor 
Seansla : 9 - 11 - 2 - 5 ve 8,30 başlar 

~----..... """"""""-

ne-

mülü diğer hayvanlardan da- dönmesi kalır, ne de sağı 
ha ziyade sanılırdı. Fakat J _ Devam edceek -

-------l!!!!!T!m!E!!llllL•E"F o~ .. 3-64·6~----~ 
Uzun za~andanberi eserlerini göremediğimiz, 

bütün sinema meaaklılarının takdirlerini kaza
nan şen ve şakrak san'atkir 

MILTON1un 
Dalaveracılar Kralı 

Namındaki. son eserini 

Tavyare Sinemusı 
Muhterem müdavimlerine taktim eder OJl 

AYRICA : EKLER JURNAL son hadisat:ve KÜL 1 
filmi DİŞÇİ 

Bu ün seanslar 11 - 1 - 3 - 5 - 7 suvare 9 da 
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KÖMÜRÜNÜ TERCtHAN KULLANINIZ 
................ a.,,a •••••••• ...._..., .... ................ ., ~······••••i••••• 

Sobalarda çabuk yanar, çok hararet verir, 

-~ apmaz. 
Acentası : Kemer C. No. 247 M. Toptaş, T. 2947 yapıyormuş 

rsika adasında 25 bin İtalyan ve. 9 İtalyan konsolos
hanesi vardır. Bu konsoloshaneler birer propaganda 

merkezi vazifesini görüyor, halka İtalyan 

Kazım Şengüd er 
İzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

no. 35 
Avrupanın yüksek terzi mck

binden diplomalı 

oldukları fikri" i vermeğe çalışıyormuş 
etit p , . . 5 

Peşin ve 
Taksitle a

111 
Orısıen gazetesı, ~ tebeasına onlar direktif ve 

.a le ? l<orsika üzerindeki emir verirler. 
ik tinden bahsederken, Her mıntakanın kendine 1 

kt° ehalisi arasındaki mahsus bir kulübü, bir kü- 1 

or arı Propağandayı an- tüphanesi vardır. Bu kulüb 

t Ve bu hususta şu ve kütüphaneler, Korsika 
l v . d ı· 
h 

erıyor: a asının talyanlığını ispat 
il il k 1 k .. Uza o mıyan bir etme ıçın neşredilmiş olan 

,rıa kadar Korsikadaki kitaplar, eserler ve mecmu-
rıh konsoloslarının Fran- alar ile dopdoludur. 
e al' 

ft I 1 ile temasları ve 
il a Yanın Korsikalı bir 
· e evlenmesi pek nadir 
:lerden sayılırdı. 

Zanıanlara kadar Kor-
11 Yaşıyan İtalyanlar, 
erde hizmetçilik yapı

e ve efendilerinin kız
t evlenmeğe talip olma
eaar t d . •k e e emıyorlardı. 

f ~t Korsikadan her 
k ın~erce genç, daha 
. hır istikbal teminlet-
ı . 

tlt Ç~n ya Fransaya ve 
"' ransız müstemleke
.. t h' , 1\ ıcret eder. Bu hic-
iıı oraika köylerinde eha
lal'l ve bilhassa çalışacak 
Qtl 11 azalmasını intaç et-
k .. boşluğu doldurmak 

ı_ 0Ylerde çalışacak İtal
ed:' lııliracaat edildi. Ne
lyctrı/ tlrlalarda çalışan 
da ctrJa köy kızları ara-

,-nu111 evlenmeler arttı ve 
rıı· a birlikte İtalyanın 

r d~tlPtopağandası da hızını 
'b endirdi. 

İtalyan konsolosları, kendi 
vatandaşlarının Fransız ta
biiyetine geçmelerini menet
mek için ellerinden geleni 
yaparlar. Yeni doğan İtalyan 
çocuklarının vaftiz babası 
olurlar. 

Her sene tatil mevsiminde 
İtalyan çocuklarından bir 
çoklarını, kafile kafile İtal-

1 yada kurulan yazlık kamp
larına gönderirler. 

Korsikada hiç bir İtalyan 
bankası ve hiç bir İtalyan 
yardım sandığı yoktur. Fa
kat bu işleri İtalyan konso
losları görürler. Dante Alig
hieri namındaki cemiyet te 

- ~oıııııı~oıııııı~~ıııınıı ~ 

\ Bir kuyumcu 
Su yerine kezzap lçtı 

Ankara (Hususi) - Şeh
rimiz kuyumcularından bay 
Abidinin feci bir kaza geçir
miştir. Hadise şöyle olmuş-

llUg·· 
Ooöun Korsika adasında tur. 
kt İtalyan tebaası yaşa- Abidin dükkanında işiyle 
aa:dı~ .. İtalya bu 2s,ooo meşgul iken susamış, her 
~ kı ıçın Korsikada do- zaman masası üzerinde bu-
kt 0 nsolosluk bulundur- lunun su şişesine elini uzat-

'Q adır. mıştır. Abidin şişeyi alarak 
tl konsoloshaneler boş ağzına götürmüş! ve içmiştir. 
t 'Yor, mütemadiyen ça- Fakat dilini lhir anda yak-

ea~r~ar. Konsoloshanelerde mış ve yara halino getirmiş-
il e ten yetişme konsolo- tir. Kuyumcu hemen tükür-
e.r~nında, kançilarhk va. müş ve elindeki şişeyi kız-
)~ Ya .bir ihtiyat zabiti gınlıkla yere çarparak par-

' e~·ut hır bahriye zabiti çalamıştir. 
}( 'Yor. Kuyumcu içtiği şeyin kez-

0ta'k ld l , 1
081 

1 adaki ltalyan. kon- zap o uğunu an ayınca yere 
car ~ının vazifesi, Italyan tükürerek ağzını temizlemiye 
b,:tınj himaye, İtalyan çalışırken dükk3nda bulunan 
lt

11 
81 arasındaa vukubulan kardeşi şevki ve kalfam Ka-

J 'lt\~' ölüm ve doğum zım da haykırmıya başlamış-
lta Ilı kaydetmekten, on- lardır. 
baret P:':'.port vermekten Bu zavallılar da, şişenin 
losları tgıJdir. İtalyan kon- yere çarpılmasiyle sıçrıyan 
kanın 1 hulundukları mm- kezzapla yüzlerinden yara-
Vazif, O~alarda faşizm oca· lanmıulardır. Kuyumcu Abi-

'tı kuı~'•tıi görmekte, İta)- dinin de gözüne kezzap sıç-
d~l'ii b UbJerinin hakiki mü- ramıştır. Abidin muhakkak 
..._ - Ulu k d İ bır ölümden kurtulmuştur. .........., nnıa ta ırlar. tal-

liarbi . . .. ıııuııı J"' 
unıumının sonu - felaket ve saadette uç arka- ~ 
daş kıym~tini canlandıran müessir ve q 

heyecanlı flim D 

ROBERT TA YLOR'un 
En gUzel temslll 

3 ARKADAŞ 
I{ ••ıt•• Cuma GUnUnden itibaren 

u urpark Sinaemasında 
Gösterili . Telefon 3t5t 

İl'" ior... lyı flinı görmek için sen de gel.. 
Se, .. 

1 
ave

2 
en FO:<s JURNAL ve renkli MİKİ 

.., ... ar : ,30 -4- 6, 30-9 Cumartesi Pazar 12 debaşla 

İtalyan konsoloslarının elin
dedir. Konsoloslar, bu ce
miyet binalarında vatani ve 
milli içtimalar tertip ettirir
ler ve bunlara yerli Korsika 1 

ehalisini de çağırırlar. 
Velhasıl İtalyanlar, Kor

sikada emellerini tahakkuk 
ettirmek için her türlü (pro
pağandaya baş vurmaktan, 
büyük fedakarlıklarda bu
lunmaktan çekinmezler. Ada
da bulunan dokuz İtalyan 
konsoloshanesi bu propağan
da nın ve bu faaliyetin mer
kezini teşkil ederler. 

İtalyanların Korsikada yap
tığı propağandada en çok 
ehemmiyet verdikleri mese
lelerden biri de, adanın İtal
yan olduğunu ispat etmek 
ve bu fikri bilhassa yerli 
~~~ nıım:a::.~:;;;ıu;;;:~ :a:ı::. 

Robenson Kruzoenln 
adasında doğan çocuk 

Pasifik adalarından birin
de meşhur Robenson Kru
zoenin bulunduğu iddia e
dilen yerde bir çocuk doğ
muş ve yavruya meşhur ro
man kahramanının Arab ar-
kadaşının adı konmuştur. 

Bilindiği gibi romandaki 
Arabm ismi "Cuma,, dır. 

Robenson Kruzoe romanı 

Daniel de Foe tarafından 
mevzuu bu Juan Fernandez 
adasına düşmüş .. olan deniz
ci Aleksander Selkirkin ma-
ceralarından alınarak yazıl
mıştı. Kahramanların ekseri
si hayalidir. 
Karıncaların Eikkate 

Şayan Hayali 
Karıncaların hayatını yıl

larca tetkik eden bir Ame-

halk arasında yaymaktadır. 
Bu propaganda için İtalyada 
çok geniş mikyasta neşriyat 
yapılmakta, Korsikaya mah
sus bir çok mecmualar neş
redilmekte, bu mecmualar, 
kalın ve~ pahalı kağıdlara 
bastırılmakta ve en mutena 
resimlerle süslemektedir. 
W üşterisi bulun mı yan bu 
mecmuaların masraflarını 
İtalya hükumeti vermektedir. 
Bu: mecmualar, korsikada 
bedava dağıtılmaktadır· 

(Akşam) 

Satılık Bakka ı 
Dükkanı 

--ıfa"'şturakta Kestell{Cad: 
desind; 8/5 No. lu bakkal 
dükkanı [azimet d!J~ctyısile 
devr4n satılacaktır. Talipler 
çindekine müracaat etsinler 

";t. Ct-6 
"" -~~~- ~-:(~~ 

Kemeralbn tla Sakızpa 
zarı karfı~ınrta 

-
t't 

" Si "imren_ ~1ı 
--Lokantası 

1 Gidenler bütün arkadaşların 
da oraya sürüklemektedirler . 

DOKTOR 
aJsmail 1 Hakk 
·-·- Bil~eer 

ı 

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

.. 
UROLOG OPERATÖR 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

Böbrek, mesan<', prostat, 
rar yolu hastalıkları nı te

avi ve ameliy--tlarını yapar. 

IAşçıbaşı Mark 
t.Makarnaları 

id 
d 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 -~~~~~ ............ ~ 
Merkez hastanesi-gÖ; 

mUte~assısı 

Dr. Halit Baran 
Her gün öğleden sonra 
hastalarını kabul eder. 
2inci:heylcr So. No. 79 

Tütün İnhisarı karşısında . 
~~"'"'"''''''"~ ........ ,~ 

o 
t 
::s 
"t) 
Q .. 
Q 

""' ... 

~ . 
.... 
~ 

,., 
~. 

Q ..... 

3 
t::ı 
~ .... 
ı:: 

-
D~. Fahri Işık 
lzmır Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedaoi&i yapılır 
ıkinci Beyler , So. No. 29-. 

TELEFON 2542 
~~m-~~ 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

-C---ilt-Tenıl"SÜl-hastalıkları -
elektirk tedavisi 

1937 :- 1938 Selanik sergı
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 
~~~ili ~t;(~~ 

~m0o1 r·oe~m 
~ Sahh Sonad 
~ Cilt, Saç ve Zührevi has

talıklar mütehassısı 
2 nci Beyler sokak No. 81 
Her gün öğleden sonra 

Telefon: 3315 
~~~·~~ 

Yün, ipek, Pamuk, Keten, 
Floş ve!karışık he~ cins ku
maşı kolayca ve emniyetle 
boyar. Telefon: 3882 

rikalı, bu hayvanlara dair 
800 sayfalık bir telkik kitabı 
neşretmiştir. Bu kitapında, 
ka,ıncaların, insanlar gibi 
sosyal bir hayat sürdüklerini, 
muhtelif kabilelere ayrıldık
larını, türlü türlü adabı mu
aşeret usullerine riayet et
tiklerini, aralarında müthiş 
harpler yaptıklarını, inşaat 
işlerinde binlere'! amele ça
lıştırdıkları~ı, yukarıdan aşa
ğıya doğru tatbik olunan bir 
disiplin sistemi tabip ettik
lerini kaydeder. 

oervT,oğlu 
Dahili, sinir, çocuk hasta:ıkl ar. İzmir - Birinci beyler So. 

9 EYLuL BAHARAT 
DEPOSU .. saat 9-12! ıkiçeşmelikte 

t-6 Karşıyaka Yalı 71 Na .de: 
T. 3760 -

Sıhht Balıkvaiı 
1 Norveçya bahkyaOlarının en -~allsldlr .::.ıı.ı;ı.m 

· ... niitilllıJ.a.. ~ ·~.: ' :,.../m ' 
ıKı DEFA · suzuLMuŞTuR 
ŞERBET GıBıl ıÇıLEBıLıR 

Hamdi NUzhef~Çançar l 

Sıiınat ~ eczahanesi 

Bayramdan Once Ve 
Bayramdtan 

Kabadayı, Yüksel ve· Kordon rakıları içenlere daima: 
bayram neş'e ve sevinci verir. 

onra 

.. 

r:. 
u 

- ~ -

bir 

No. : 55 Telefon : 3479 

-mum ıaıau1D11ııınıııuııım1J1D11m nıımıııuıııımnmnmmınıımıımmııımıınıımı1111R1 ıınnaımnmımı ummmmnmıımmmı111111.-

S. FEE R 1 T E C Z A C 1 B A Ş 1 

ALTIN DAMLASI 
Kolonya "e yağsız Kremi 

DEPO ştFA ECZANESİ 



Tarifeler 
Su elektrik tarifeleri üze

rinde iki tarife komisyonu 
tarafından müzakerelere de
vam edilmektedir. Birkaç 
gün içinde her ikı tarifede 
tesbit olunacaktır. ........ ., ........ 
Muallimler 
Arasında 
Diyarbakır öğretmenlerin

?en Bn. Mürüvvet !Bortaç 
lzmir vilayetine verilmiştir. 

•*• 
Karşıyaka orta okulu ma

tematik öğretmeni B. Şerif 
Egeliye ilave lolarak Devrim 
akulu matematik muallimliği 
tecim lisesi matematik öğ
retmeni Bay Hasan. 

Yürüğe ilave olarak tecim 
Aşam okulu öğretmenliği 
veailmiş ve keyfiyet vilayete 
bildirilmiştir. 

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

Düşerek öldü 
Deniz amelesinden Ali 

oğlu Hüseyin evvelki gün i
şinden ayrılarak Damlacık
taki evine giderken yere 
düşmüş ölmüştür. 

...... 1;41 ...... 

Sıhhi İmdad 
otomobili 
devrildi 
Evvelki gece saat ikide 

743 numaralı sıhhi imdad o
tomobili Aziziye mahallesin
de bir doğumda bulunan ka
bile Bn. Hayriyeyi evine gö
türmekte iken kordonda va
pur halatlarını bağlamağa 
mahsus demir babalardan 
birine çarpmış devrilm;ştir. 
Şoför ve ebeye bir şey ol
mamıştır. 

• 
Her ikisi Razı 

Dün sabah Kemalpaşanın 
Armutlu köyünden Mehmet 
kızı Fatmayı, rizasile Osman 
Sünbül admda bir genç ka
çırmış ve yakalanmıştır. 

Borsa Binası 
Borsa binası salonlarınm 

tevsii için açılan münakasa 
neticelenmiştir. Borsa idare 
heyeti teklifleri tetkik ede
rek inşaatı mimar B. Fuat 
Tanlaya on bin lira mukabi
linde ihale etmiştir. 

Basmahane 
Mıntakasında 

(HAtKIN SES/) 

• • • 
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. ..· .. MAARIFIMIZDE 

SON ,DA.KIKA HAMLE 
~~.~ : . .~ ·. .:. . . : ' . -----------r!l-------------------

İcra ve İflas kanununda tadilat 

Her Genç Bir Baltaya 
Olacak ••• 

Ankara, 9 (Hususi) - İcra ve iflas kanununda yapılacak tadilat hakkmda tetkikatta 
bulunmak üzere temyiz mahkemesi birinci hukuk dairesi reisi B. Fuad Hulfısinin riyase
tinde bir komisyon teşekkül etmiştir. Bu komisyon bir proje hazırlıyacak ve Adliye Ve
kaletine vereciktir. 

---Tahsil cihazı içine giren 
gençlerin çoğu bir baltaya 
sap olmıyor. Liselerden, orta 
mekteplerden dökülüyor, ay
lak kalıyorlar. 

Ebeveyn: Yahudiler Hataya yerleş~ek istiyorlar 
Ankara 9 (Hususi) - Almanya Yahudilerinden mühim bir kütle; Hatay hükümetine 

müracaat ederek Hataya yerleşmesine müsaade edilmesini istemiş bu müracaat reddedil-
- Ah, seni böyle sene

lerce okutacağıma, keşke bir 
ustanın yanına çırak versey
dim, bari marangozluk öğ
renir, çalışmağa alışır, eve 
ekmek getirirdin... Diye diz
lerini dövüyorlar. 

miştir. 

Libyada tahşidat devam ediyor 
Londra 9 (A.A) - Havas ajansı muhabirinden: 
Eyi malümat almakta olan mehafilin istihbarlarına göre İtalya evvelce Libyaya gönder

miş olduğu otuz bin kişilik askeri kuvveti takviye etmek üzere mezkur müstemlekeye 
30.000 kişi daha göndermektedir. 

Ve maalesef böyle diyen
ler de ekseriyet... Zira, mek
teplerimizin birinci sınıfına 
faraza yüz çocuk girerse, 
son sınıfından on kişi me
zun oluyor. Geri kalan dok
sanı, yıllarca süren meşak
katli tahsile, sıhhi, ailevi, 
uzvi, içtimai, zekai, (kabili
yet, sa'y kelimeleri "i,, ile 
nihayetlenemiyor ; halbuki 
epeyce faydalı olan şu "sel,, 
lahikasını cenin halindeyken 
öldürmeseydik şimdi şuraya 

faraza "kabiliyetsel,, "say'sel,, 
diye ilave ederim.,, Hülasa 

iki casus kadın idam edildi 
Budapeşte, 9 (Radyo) 

gün idam edilmiştir. 
Casusluktan dolayi ölüm cezasına mahkum olan iki kadın, bu-

-----------un unu uı u---------
ETR ÜSK VAPURU 

lstanbul 9 (Hususi) - Almanyada yaptırılan vapurlar 
üzerinde Denizbanktaki komisyonun tetkikleri bitmek üze
redir. Etrüsk vapurunda yapılan tetkikler, geminin muka
vele mucibince muayyen olan asgari sür'atini temin etme
diğini meydana çıkarmıştır .. Tadilat yapılması için Etrüsk 
vapurunun tekrar Almanyaya gönderileceği söyleniyor. 

--~wı...:t-

Vekiller heye- Fransız Filosu 
t • t 1 d Paris 9 (Radyo) - Meb-

1 Op 80 ı usan meclisi Milli Müdafaa 
Ankara 9 (Hususi) - Ve- komisyonları içtimuında ro-

killer heyeti, bugün başve- portör Fransız donanmasının 
kalet dairesinde Başvekili- materyel ve efrad bakımın-

miz B. Refik Saydamın ri- dan vaziyetini izah etmiş 
yasetinde toplanmış ve uzun ve tehlikeyi gerek yalnızca, 
müddet müzakerelerde bu- gerek İngiliz filosile müşte• 
lunmuştur. reken karşılamak için, her 

Meb'us Seçimi ihtimale karşı hazır bulun
duğunu göstermiştir. 

Ankara, 9 ( Hususi ) -
Mebus intihabı hazırlıkları • • • •• 
sona ermek üzeredir. Cum- Eskı hır kın yu· 
huriyet halk partisi, bazı vi- •• • 
layetlerde müstakil namzetler zundeı cınayet 
için boş yerler bırakacaktır. Ber K k h. 
Ke>nse>le>sluklarımıza gamanın oza na •-

gönderilecek ~esinde v Çamavlu ~.öyünde 
fi 

Ömer oglu Yıldız uç sene 
zar ar 1 k tt• v. E . v K evve avga e ıgı mın og-

onsolosluklarımıza gön- lu Mustafaya yolda rastlamış 

Müzayede ile 
fevkalade 

büyük satiş 
12 Şubat Pazar günü sabah türlü türlü sebeplerle devam 

10 buçukta Göztepe vapur edemiyor; şu veya bu fırtına 
iskelesinin biraz ilerisinde şu veya bu çürüme, kurt-
deniz tarafmda 1004 No. lu lanma ile sapır sapır dökü-

evde şehrimizin tanınmış ih- lüyor. 
racat tacirlerinden B. Kazım Bunlar ferd namına da, 
Tanere aid fevkalade lüks aile namına da, cemiyet na· 
ve nadide mobiJyeleri açık mına da hep ziyan .. Yük ta-
arhrma suretile satılacaktır. şı! Taşımazlar ... Uç! Uçmaz-

Satılacak mobilyeler ara- lar.. Ne pratik, ne de ilim 
smda 9 parça maundan ma- adamlarıdır ... Demek maarif 
mul hereke kumaşlı emsalsiz cihazı bir nisbet dahilinde 
koltuk takımı, aynalı lüks faydalı vatandaş yetiştirdiği 
ceviz kabine, iyi sesli Com- gibi, diğer bir bakımdan da 
kagnıe concordıa markalı iyi zarar veriyor: Mektebe girip 

yarı yolda dök !enleri tered-
bir halde siyah Alman piya- di ettiren bir hali var. 
nosu ma tabure gayet zarif 
ve nadide elektirik avizeleri İşte hastalık buradaydı. 
modern kristal camlı vitrinli Teşhis konulamıyorsa bile 
büfe ayni malın otomatik cemiyetin ötesinden berisin-
kare açılır yemek masası ve den ağrılar hissediliyor, sı-
altı aded sandalyesi büyük zıltılar duyuluyordu. 

~ lerine muvazi olmak 
bir mesleki ve ve 
tedrisat kurmak .. ,, 

Yani, tahsile lbaş 
genç ilk yahut orta 
sonra artık okumağa 
etmese, hayata atıltlı 

dece umumi ve m 
malumata sahip 
kalmıyacak; - pratik 
gi de edinecek... Ge 
kilin sözlerinden: 

" - Mesela Saaı 
tütün memleketi ol 
göre Samsun orta 
binde açılacak teknik 
leri arasında tütün e 
yetiştirmek üzere bit 
bulunacaktır. ,, 

Böyle bir şekli maa ' 
kaç yazımda ne 
temenni ettiğini belkİ 
karilerim hatırlıyacak 
Fakat elbette bu yalııı 
nim duyduğum bir i 
degildi. Cemiyetimisİ 
sahada yükseltecek ola 
bir küçük içte ihtisas 
nesillerin maariffkaoalı 
tasile yetis mesini b 
can ve gönülden diliy 

Hasan Ali Yücel, aı 
ketin etinden kemiği 
duyulan bu ihtiyacı 
ona bir şekil veriyor, 
iktidar mevkiinden res 
sahasına sokuyor. 

Böylelikle mektepler 
dece memur yetiştirme~ 
geri kalanları seril sefil 
mek vaziyetinden çı 

Büyük küçük her ihtisal 
meslek maarif cihazı ' 
edinilecek. 

İşte yeni tutulan 
siyasetinin vereceği ne 

(Va -

········C» ........ 

Etlerin 
YUkselmeslnde hiç 

sebep yoktur 
-:.-...-..~-bir kanepe, 2 koltuk kadife- Cümhuriyet devrinde in-

li pomye, yeni bir halde çift- kişafı devam edip hüviyeti Et fiatlerinin on k 
kadife perde ma kornez, ay istikrar eden neslin mümes- yükselmesi belediyenin o 

derilecek zarfların üzerine tekrar kavgaya tutuşmuş ve 
Fransızca olarak Türkiye bıçakla Mustafayı kalbi üze-

sili halinde maarifin başına rıca beş pencerenin kornez rmdan kaçmamış ve d 
ve tül perdeleri Avrupa ma- geçen Hasan - Ali Yücel, tetkikata başladığmı dün 
mulatından yeni bir halde derdlerin bir çoğuna birden mıştık. 
fantezi soba ve boruları, ay- parmağını değdirdi. Et fiatlerınin yüksel 
nalı ve kabartma lüks büyük Onun birbiri ardı sıra gi- Kanaracıların celepleri 

Cumhuriyetl konsolosluğu rinden yaralıyarak öldürmüş-
ibaresi yazılmakla beraber tür. Kakil yakalanarak adli-
altma da gideceği ecnebi yeye verilmi~tir. 
şehir ve onun altına da ec- V h • b• 
nebi hükumetin adlarınm a şıce ır 
muhakkak yazılması ve bu • 

ceviz kabine, fevkalade gü- riştiği ileri herkes alaka ve hayvan sahiplerini tazyik 
Lefkuşa - Kıbris (Hususi} zel modern aynalı şemsiyelik memnuniyetle takip ediyor: melerinden ileri gelmiştit< 

- Adliye feci bir cinayetle yeni bir halde 6 adet Viy-e- - Gramer de yaptıracak! Etler Kurban bayramın 

suetle vaki yanlışlıkların ön- cınayet 
lenmesi alakalı dairelere bil
dirilmiştir. 

Ehliyetnamesiz iş 
takip edenler 
cezalanırdllacak 

meşgul olmaktadır. Meşhur na mamulatı yemek sandal- Mektep kitaplarmı da yoluna evvel 50 kuruşa satılır 
ve dilber dansözlerden bayan yesi 2 fantazi aynalı duvar sokuyor! .. Tedris proğramını- bayramdan sonra 60 k 
Süreyya yatak odasında vah- etejeri biblolar porselen ta- da görüşecek!.. Tavruhare- çıkarılmıştır. Belediyenin 

Yeni Avukatlık kanununa şiyane bir surette öldürül- haklar, çay takımı, heykel keti de tanzim ediyor !... naatine göre, etlerin yü 
göre ehliyetnamesiz iş takip mü~Lii ·. Katil en ufak bir ve çok kıymetli çatal kaşık Fakat, zaten bunlar tabii mesinde hiç bir sebep 

d 1 · ·· d parmak izi bile bırakmadan l d w ·1 · d. ? B 1 e en erın uçay an üç sene- k C d takımı, kristal camlı gayet şey er egı mı ır . ... una- tur. 
açmışt::. ese üzerinde 1 bb d k ye kadar cezalandırılacakları . L şık vitrin, 12 parçadan mu··_ ara teşo üs etme en ül- Ticaret odası kanara 

F I• t yapılan t i muayenede aa ıye cihetle, Baro, avukatlara bir dansözün boğazında yarım rekkep koltuk takımı, yağlı tür işlerini çevirmeğe kalk- rın iddiaları hilafına ola 

G 1
. tamim göndermiş ve ehliyet- b · · h .. 1 1 boya tablolar, kadı.felı· şez- mak, "mektepler olmasa ma- et fiatinin azi, smet paşa, Müşir aya enzıyen sıya go ge er 

F 
· p siz iş takip edenlerin Baroya b r lok 2 koltugv u ı·le krı·stal arifi idare ederdim!,, demek- kanaracıları 

evzı aşa bulvarlarındaki gorunmüş, ve u suret e bl.ldı"rı"lmes· · · t · t• k d. · · b d J ten farksızdır.. Hasan - A- ıı· mektedı·r. tretuvarlarınm ikmaline ehem mı ıs emış ır. en ısının oynun a yapı an camlı orta masası, Viyana 
miyetle devam edilmektedir. BORSA HABERLERİ bir tazyik tesirile öldüğü mamulatı kıymetli köşe ete- Yücel, böyldikle, boynuna 

Çuval Ci · F" t ı ı G l d borç farizaları eda etmek-T epecik pazarında mühim nsı ıa an aşı mıştır. üze ansöz jer bir çok ipekli pamuk 
islahat yapılmış ve yagv mur 74 Üzüm 8,50 19 25 yaşında idi. ısmi Süreyya yastık sigara sehpaları rad- ten başka birşeyl yapmış 

720 Bugv d 5 1875 5 50 Sal'ht' c· a et· f ·ı· ·· olmuyor. Bütün bunlarda bı·r zamanlarında çamur ve su ay ' ' ı ır. ın Y ın aı 1• cur- yo masası, 2 uzun sehpa 2 
içinde kalan pazar yeni ya- 195 Susam 18 münü gayet mahirane işle- markiz, İsparta bir halı ve hariküladelik görmiyorum. 

........ ., ....... . 
Kuzu eti45k 
ruşasatıla 

634B.Pamuk 40 53,50 mi ·tir b. Asıl onun, bu memlekete 
pılan inşaat ve döşeme ş · ır çok kıymeJi seccadeler 

omınnmın ınıııı ımıııuı ıııııı1Aınmuıunımnınııınııı11111uıımıımııııııııııınıınımıı ıııa ııııın 1111111 ıııwı ııın ıwnı ımın·ıınııı 1111111111 ıı 11111111 getirmek için taşebbüse gi- ••••••••C> ........ 
sayesinde bu dertten kur- Ş vesair bir çok eşyayı nefise 
tarılmıştır. Belediyenin Bas- 1 KA QO YAN 1 YOR ! müzayede suretile satılacaktır. riştiği yepyeni ve yüksek Belediye gördüğü 

h k 
· · B F t k bir kültür, bir nesil yetiş- üzerine kuzu etininin 4S -

ma ane mınta ası amırı · Bugünden itibaren "Elhamra., sinemasmda sinemacılık ırsa 1 açırmayınız. t• · · k. b 
S h

. G b · ır e sıyasetı var ı, unu, kuruş arasında satılııı 
up 1 ün u işleri kısa aleminin akılları durduran bir harıkasını göreceksınız. A · Ş k t 1 d d.. k b 

b
. d b d d zız ını gaze e er e un çı an e- karar vererek kasaplar• 
ır zaman a aşar ığın an (Şikago yanıyor) filmini görmiy --nler bütün hayatlarında F t t b"l 1 t d ·· v d.k takdir ederı·z. ırsa ar ırma mo ı ya sa onu yana m an ogren ı : dirmiştir. Fazla sat• 

nedamet aetşiyle yanacaklard ır. 1 T I f 2 ~ ~=---:--~-~----..:_________ .. . _ e e on: 056 "-Bütün tahsil kademe- cezalandırılacaktır. ~ 
- Zengin Olmak p• - -- -- - - ~ 
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