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lliitün İspanya Frankonun 
eline geçtikten Ronra ••• 

Büyük hayallerin suktitu da 
s ~-~~---------

pek leci olur 
hoyı°rı haberlere göre hükÖ~etçi İspanyolların daha uzun 
~Utı u mukavemet edeceklerini zannetmek çocukluk olur. 
rıaı· Un için bir çare vardı: hfıkfımetçi lspanyamn da nasyo
heı:'t.ler eline geçmesini çekemiyenlerin askeri bir müda
Fra sı! B!Jnun da artık imk~nı kalmadığına göre general 
hir nkonun yakında bütün Ispanyanın mukadderatına hakim 
f:sasvaziyete geçeceğini tahmin etmek zor bir iş sayılamaz. 
sı~ı en birkaç gün evvel "Maten,, gazetesinin "bazı Fran-

Mussolini'nin büyü Roı-na haritasında Anadolu da dahil 
• 

birçok memleketler ltalyanın nüfuz ve idaresi 
altında gösteriliyormuş ! 

ar c h . . . 
lar um urıyetçı lspanyaya yardım etmekliğimizi istiyor-
ce:. A~aba bu Fransızlar cumhuriyetçi ispanyaya göndere
~o gıınız silah ve mühimmatın parsız, pulsuz olarak Faran
be~; hediye edilmesini mi arzu ediyorlar?,, Mealinde bir 
bittı Yazmış ve bunda Frankonun zabtettiği top, tüfek, mü
dipıı:nat tayyare ve tankların listesini neşretmişti ! Bütün 
}'a tornatiar birbirlerine şu suali sormağa başladılar: Ispan-

İstanbul 10 (Hususi)-Bu- ff 
gün çıkan bir İstanbul gaze
tesi şu haberi vermektedir. 

19-1-930 tarihli "Neüs Rei- •J 
ev" mecmuası Mussolininin 
büyük hayalini tesbit eden 
büyük Roma imparatorluğu 

ltaoıaınen nasyonalistlerin eline geçerse ne olacaktır? 
ı. alyan · d'l'k k' · 1 · · 

11 •
1 

ın, şım ı ı es ı vaıt erını unutmuş gibi görünerek di:: terenin, Minorka adasının işgalinde sözde oynadığı 
lırs oı:natça rolü kıskanarak ortaya attığı dedikoduya bakı
ltıe a, 

1
ItaJyan ırönüllülerinin Frankonun işi biter bitmez he

cuk~ spanyadan çekileceklerini zannetmek de gene bir ço-
B·uk ve safderunluk olur. 

t'ıtı ~· öyle zanne diyoruz ki İspanya nasıl dün İspanyolla
}'a •tbirleri ile 9oğazlaşmalarına kanlı bir sahne olmuşsa, 
~a~n da bazı devletlerin poltika ihtirasları için yeni bir 

Pışnıa meydanı olacaktır. 

•••••• SIRRI SANLI 

Mussolinin büyük rüyası, 
' eski Roma imparatorluğunu 

yeniden kurmakiır. Kendi 
çalışma odasının duvarında 
bu büyük Roma imparator
luğunun muazzam bir hari
tası vardır. Ayrıca Romada 
büyük meydanda gene ya
yarınki büyük Roma İmpa
ratorluğunun haritası yapıl

mıştır. 

Bu harita Faşist İtalyanın 
büyük Roma imparatorlnğu
nu kurmak için nereleri iş
gal edeceğini ve nereleri nü
fus mıntakası haline getire
ceğini göstermektedir. 

1 haritasını .. bir kopyasını neş 
retmiştir. Bu haritanın altın-

ı da şu yazılar vardır; 

"Müfrit faşistler, İtalyanın 
ispanya Fası, Balear adaları 

' Korsika, Tunus, Anadolu ve 
Adalar denizin'deki bazı kı
sımları üzerindeki hakların
da ısrar etmesini istiyorlar. 
Bundan maada Somalide 
bazı imtiyazlar teminini 

Trablus ile Habeşistan ara
sında bir koridor açılmasını 
İspanya, Mısır, Suriye, Sü
veyş, Yugoslavya, Yunanis
tan ve İspanyanın Rio del 

•••• ......................................................... ~············· --···-·-·--
ltalya, Almanya ve Fransa Harp Yarın Qlac~kmış 

gibi büy!!k hazırlıkiara başladılar 

DALADİYENİN İKi ŞEN POZU 

~ B. HİTLER 
?tıa tan bul 11 {Hususi)-Ro-
1 

1 :p • 
a1111 arıs ve Londra radyo-
t-~ il~an alınan haberlere gö 
·\llll}' baharda Almanya ve 
~i ~ a !lıevcut silah altında-

lı'-'v ti . . d v e ermı agıtmıyaca-

ğı gibi daha bir kaç sınıfı 
silah altına çağıracağı ve 
hatta İtalyanın umumi sefer
berlik için gizliden gizliye 
çalıştığı ve birçok İtalyan 
kuvvetlerinin doğrudan doğ-

ruya Tunus hudutlarında tah 
şit edildiği ve buna karşı 
Fı.-ansada milJi müdafaa ko-

mitesi en büyük yararlıklar 
göstermiş generallerin işti
rakile yapılan milli müdafaa 

'---~~~~~~~~~--~~~~~~---~~~ 

!~°!l:R GÜL İSTER AGLA 
~ ~~~~~ ...... ~~ ..... ~.....,.._..~~-..... ... --.... ,~=~,..~~ 

VanJış hesap Bağdaddan döndüğü gibi ... 

k Gazeteler E k ld' v • d·· ·· t Sankı" bu vapu b k d yazıyo:- : trus vapuru ge ıgı yere onuyormuş . ru u a ar 
Ve ıa "f 

ap rı Yapacaklarına biraz da süratlı yapsalardı ne olurdu? Vapuru satanlar kabahatın 
u ~~.dan %İyade kömürlerimizde olduğunu iddia etmek kadar ileri vardılar. Fakat onlar da 

omürün it · k d v 1 · 1 al b" a mış senelik vapurları yıldırım gibı oştur ugunu, an ayınca yanı on ara 
e ın uzak l v .. • y 

ldd d . 0 makla beraber arşının elimizde oldugunu gosterınce yanlış hesabın Bag-
an ahı d·· . 

İşte Etr k onebıleceğini takdir ettiler. 
US Vap 1 • k" • d Şılıy B h . urunun da yanlış hesap gibi döne do aşa yıne es ı yerıne gi eceği an-

or. u akıkat b" 1 ıraz geç anlıyanlarm akıllarına : 

=· B. MUSSq_LfNt. _. 
ıkoii'itesiliçtimaındal Afrika
:daki Fransız müstemlekele
lrinin adam 'akıllı muhafaza 

ve müdafaası ve yapılacak 
her hanği bir taaruzu akim 
bırakacak şekilde hazırlık
ları ikmal etmek üzere bu-
lunduğu anlaşılmaktadır. 
·-41!:.~ z-.~~.~-~-~~~~ 

f zmirin Nüfusu 
Çoialdı 

lzmlrden ,, 14 ,, Mebus 
seçilecek 

Dün toplanan Vilayet ida
re heyeti mebus seçimi mer-
kez teftiş heyeti müştereken 
mesaisine devam ederek İz
mirin nüfusu vaziyetine gö-
re seçeceği mebus sayısını 
tesbit etmiştir. 

yapılan tetkikattan anla
şıldığına göre İzmirin nüfu
su so~ dört sene zarfında 
63 bin kişi artmıştır. 

Bu ! ale nazaran İzmir ie
çen d ... vrede çıkardığı onüç 
mebus yerine bu devrede 14 
mebus seçmesi muvafık gö-

- Devamı 4 üncü sahifede -

Oro adındaki müstemlekesi
nin İtalya nüfus ır.ıntakası 
dahiline girmesini istemek
tedirler.,, 

Bu haritaya göre, Türkiye 
büyük Roma imparatorluğu
nun eczasından sayılmakta

dır. İtalya tar:.fından yapılan 
ve faşistler arasında büyük 

Roma impratorluğu için pro

pagnnda vesilesi olarak do

laştırılan bu harita Türkiye

nin bir kısmı İtalyanın bir 

cüzü gibi siyaha boyanmış

tır. Yine bu haritada Akde

nize ''Bizim deniz,, adı ve-

rilmiştir. (Yeni Asır) 

----==-~4~----~-
K R ALLA HÜKÜMET ARA-
SINDA İHTİLAF YOKTUR 

.. Atina 10 (A.A) Deyli 
Telgraf gazetesinin sözde Yu 

nanistanda dahili vaziyetin 
anormal olduğu hakkında 
yazdığı ve bazı ecnebi mat
buatı tarafından nakledilen 
haber münasebetiyle Atina 
Ajansı bu rivayetleri en ka
ti surette tekzibe mezun bu
lunduğunu bildiriyor ve di
yor ki: 

Memleketin dahili vaziye-
tinde istikrar en mtlkem• 
mel derecesindedir. Kral ile 
hükumet arasında ihtilaf . ol· 
duğundan bahsedenler tama
men hayal mahsulü ' şeyleri 
hakikat gibi göstermeklisti
)" e nlerdir. 

Cümhuriyetçiler Matlridi· 
IHükômet M~r

kezi Yaptılar 
.... -o ........ 

Pariı (Radyo) - Cumhu
riyetçi İspanya Başvekili B. 
Negrin ve maiyeti Madride 
dönmüştür. 

Başvekil Madrid müdafii 
General Miaha'yi nezdine 
davet ederek kendisiyle uzun 
müddet görüştükten sonra 
aşağıdaki resmi tebliği neş• 

· retmiştir: 

"İspanya hükumeti varlı
ğını istiklalini son dakikaya 
kadar müdafaaya karar ver
miş bulunyor. Hhkümet mer
kezi olarak Madridi seçtik." 
Denilmektedir. 

·~ ~--~--...,:!4~~ wwww 
~~~~ ..,.:..._~ ............... ~Ullll ~...e:..~~~~~ ... .....ms:~~ ~:!ii!:!B-=-

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
----::---=:_:::..===.-=:.=.::======-~~~---

Dua almak isterlerse ••• 
Dün gene bu köşede et fiyatının yüksekliğine bir çare 

bulunmasını istemiştik. Ayni günde çıkan nushamtzın vila
yet haberleri sütünlarında da lbelediyemizin kuzu etinin kırk 
beş kuruşa kadar satılmak im~inını bulmak üzere olduğ~
nu yazdık. Yalnız bazı defalar belediyemizin büyük hır 
hüsnü niyet ile koyduğu, halkın nisbeten kesesine uygun 
bir narh meydana çıkar çıkmaz o narhın konduğu mal ve 
eşyanın hemen ortadan kaybalduğunu görüyorüz. 

Ümit ediyoruz ki belediyenin alacağı ciddi tedbirler sa
yesinde bu mahzur da yok edilecektir. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
.-w a iiilF w p 
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Timarhanede 
-
Bir Delinin Hatıraları-

- & -
ANLATAN GÖNÜL EMRE 

Kasım ağa cevap vermedi .. kurtulamazsın ya!.. 
neden sonra : 

- Gelin mi? 
Dedi... Ve ilave etti : 
- Onuda anlatırım .. fakat 

şimdi sana timarhane hatı
ralarımdan bahsedeyim. Ve 
söze başladı : 

- Merdivende yığılıp kal
dığım günün üzerinden bir 
hafta geçtiği hale kendime 
bir türlü gelememiştim .. tabii 
beni, timarhaneye götürdü
ler ... 

Bir gün uzun bir uykudan 
uyanır gibi oldum. etrafımda 
saçları kökünden traş edil
miş, beyaz gömlekli bir sürü 
adam gördüm. 

Allah Allah .. nerede bulu
nuyorum ? Ve bunlar kim-
d. 7 B" ı . .. ıraz sonra yanıma 

sonradan hasta bakıcı oldu
ğunu anladığım bir kadın 

geldi. 
Sordum: 
- Ben neredeyim yahu ? 
Cevap verdi : 
- Hastanedesiniz ! 
- Bunlar kim ? 
- Sizin gibi hastalar ... 
- E.. ben hastamıyım be? 
- O kadar değil.. 
- Kaç gün buraya geleli? 
- Şey ... Dün galiba!.. 
Bu konuşmaların sonunda 

sapıtmış olacağım ki, kadın
cağız yanımdan uzaklaştı. 

Bir gün gene kendimde 
olduğum bir zamandı. Ti-
marhanedeki havuzun başına 
oturmuş, kötü kötü düşü
yordum. Yanımdaki deliler
den biri, birden çoştu ve 
bağırmağa başladı. Ben, ne 
olduğunu tabii anlamadım. 
Deli, yani arkadaşlarımdan 
biri olan bu adam, havuzun 
sularına bakarak : 

- Ha... İşte yakaladım 
seni.. günlerce arıyordum bu 
herif.. nihayet elime geçti.. 
seni gidi hain... Elimden 

Sıhhiye 
Tayinleri 

Akhisar hükümet doktoru 
Hilmi Tamtürk'ün terfian 
Mrfa sıhat ve içtimai mua
venet müdürlüğüne, Gönen 
hükumet tabibi Dr. C. Bay
sun'un terfian Erzincan sıhat 
ve içtimai muavenet müdür
lüğüne tayinleri ve Rize 
sıhat ve içtimai muavenet 
müdürü Dr. Vehap Önemli, 
kanuni terfii müddetini dol-
durdugw u içı"n d'" ·· ·· f oruncu sını -
tan üçüncü sınıfa terfii yük
sek tasdika iktiran etmiştir. 

Diye bağırıyordu ... Zavallı 
deli, bütün bu sözleri sudaki 
gölğesine söyliyordu. Ken
di kendisile uzun bir çekiş
meden sonra, yerden bir taş 
aldı ve bütün kuvvetile suya 
fırlattı. Su, dalgalanıp etrafa 
sıçrayınca, deli, keyfinden 
gülmeğe başladı ve : 

- Nasıl, yüzünü gözünü 
darmadağıu ettim ya... Beni 
kandırmak nasıl oluyormuş 
bakayım ... 

Diyordu. 
Fakat biraz sonra havuzun 

sunu durulmıya başlayınca, 

tabii gene kendi gülmesini 
gördü. 

Bu sefer de: 
- Vay be.. hala yuzume 

bakıp duruyordu. Ve tekrar 
yerden taşlar alıp suya fır
latıp duruyordu. 

Bu uzun müddet devam 
etti. Nihayet büsbütün köp ·1 -

ren deli yumruklarını sıkarak 
sudaki gölgesine şöyle ba
ğırmağa başladı : 

- Ulan seni boğacağım .. 
attığım taşlarla her yanını 
delik deşik ettim amma .. 
gene bana kötü kötü bakıp 
duruyorsu~.. seni boğacağım 
herif .... 

Ve kendini küp diye ha
vuza attı. Bereket ki, havuz 
derin değildi... Adamcağız 
hir hayli çırpındıktan sonra, 
onu güç bela çıkardılar ... 
Suyun içinde neredeyse ken
di kendisinin boğazına sarı
lacaktı. 

Fakat ne oldu biliyor mu
sunuz? 

Kasım ağa sustu.. eski 
günleri hatırlamış gibi yü
zünde garip bir mana do-
laştı. Ve "güleriz ağlanacak 
halimize!..,, dedi. 

- Devam edceek -

Köy Eğitmen 
Kursları 

Bir kaç yıldanberi tesis 
edilen köy eğitmen kursları-
nın çok önemli neticeler 
verdiğini gören Vekalet bu 
işe daha fazla ehemmiyet 
verecektir. 

<;Jeçe~ yıl sekiz vilayette 
tesıs edılen kurslar bütçenin 
vereceği ikanlar dairl!sinde 
çoğaltacak ve açılamıyan 
vilayetlerde de açılacaktır. 

Diğer taraftan Maarif ve-
~aleti köy tedrisatiyle meş
gul olacak bir köy tedrisat 
umum müdürlüğü de tesis 
etmek düşüncesindedir. _ıııcm_ .... ________ _ 

Slnemacıhk dünyasının en büyük mucizesi 

Şi ago Yanıyor 
FRANSIZCA SÖZLÜ BAŞ ROLLERDE 

1 Tyre> n ~e>vver - De>n Ameche - Alice Faye 
lkı se~e.de 2 milyon dolar sarfile vücuda 

getırılen bu harikalar şaheseri ff 
b 

.. . ım 
ugun marıne !erden itibaren · 

ELHAMRA 
SİNEMASININ 

Vef at1nın 26 ncı Y ıldönümü 
Vadedilen 

Recaizade 
Ekrem 

Vefatının yıldönümü mü- f1 tenkidlerde ihtiyatlı olmalı-
nasebetile Recaizade Ekrem dır. 
için üniversite konferans sa
lonunda bir kutlama töreni 
yapıldı. 

,, Talimi edebiyat,, ısimli 

eserin müellifi olmakla da 
hocaliğını ispat eden Ekrem 
bey 1847 de İstanbulda Va
niköAde doğdu. Babası Re
cai efendi tanınmış kalem 
sahiplerindendi. Annesi Re
bia hanım da münevverdi 
ve hafızdı. 

Memleket estiğinde şark
lılık hakimken, Recaizade, 
garplılığa heveslenen Avru
pavari eserler yazmağa te
şebbüs · eden ilk şahsiyetler
dendir. Sade kendi yazmak
la kalmamış, taraftarlar bul
muş, gençlere zihniyetini a
şılamıştır. Asıl değeri de bu 
hüsnü niyetinde, bu bediyat 
mücahidliğincledir. _ Tevfik 
Fikret başta olarak bütün 
kendisinden sonrakiler onu 
bir mürşid saymişlardır. Ona 
hürmetle Üstad Ekrem der
lerdi. 

Bir alemden ötekine geç
menin ne güç olduğunu bü
tün inkilaplarımızın tecrübe
lerinden biliyoruz. Recaiza
de Ekrem de tabiatile bir 
takım çetinliklerle çatıştı, 
çarpıştı. Kelimelerinden mıs
ralarına ruhundan zuvkine 
kadar mükemmel eserler ya· 
ratabilmesi kabil değildi. 
Yaratamadı da .. Fakat ma· 
zur görmeli: Onun başladığı 
devrimi hala devam ettiriyo
ruz; ve hala tam manasile 
mükemmel bir edebiyat mü
messili veremedik. 

Küçük ekrem evvela as
keri mektebe konulduysa da 
edebiyata heves gösterince 
Mektubi kalemine verildi. O 
zamanlar muhtelif devlet da
ireleri bir nevi mektep me
sabesindeydi. Nitekim Ekrem 
bey de fransızcayı kaleme 
devam ettiği sırada öğren

di. Bir taraftan da fari~iye 
çalıştı. Bütün Div~m şairle
rini gözden geçirdi. On ye
disinden itibaren yazdığı e
serler, dikkati celbe başla
mıştı. 

Bu sebeble, ,,Ekrem beyin 
yazıları kudretsizdir! Çocuk
çadır! Selasetsizdir!" gibi 

Recaizade, 18 - 19 ya~la-
rındayken Namık Kemalle 
tanıştı ve bu tanışma netice
si gözleri şarktan garba çev
rildi. 

Garp tarzında kaleme al
dığı yaz.larda da divan ede
biyatının ve Namık Kemalın 
tesirleri kaybolmıyan Ekrem 
bey, ilk şiir olarak 1871 de 
"Naömel seher,, i neşretti. 

Fıtratan sakin, ihtirassız 
ve muntazam olduğundan 

- Sonu 4 üncüde -
I 
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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. 

13.30 Proğram 
13.35 Müzik (Tangolar pl) 
14.00 Memleket saat ayarı ajans, meteoroloji haberleri. 
20.15 Türk müzigi 
14.40-15.30 Müzik (karışık proğram pi) 

1730 
17.35 
17.55 
18.15 
19.00 
19.15 
19.30 

r;oğram 
Müzik 

Türk müzigi -(Sıvas halk musikisi) 
Turk müziği (incesaz faslı) 
Konuşma (Dış politika hadiseleri) 
Ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası 
On altı ve on yedinci asırlarda Şark ve 

Memleket saat ayarı 

(fiyat) 
Garb 

müzigi 
21.15 
21 .15 
2125 
22.00 
22.30 
22.45 
23.45-24 

Esham, tahvilat, kambiyo-nukut borsası (fiyat) 
l\~üzik (Floklor) 
Haftalık posta kutusu 
Müzik(küçük orkestra - şef: Necip Aşkın) 
Müzik (cazband) 
Son ajans haberleri ve yarınki proğram. 

. *™ -v , 
lzmir HaU:inı Gene Ke>şturacak Bir Pre>ğram 

.rıııın ııum nuırn urııın oıııııı umnınınmııııım ıruıu mnu ınıııı 1. 
~ DOKTOR ~ Kadın paroı . 
ıt:mıınınmııumınınmnnmıu:ııııaıuınmııımnuıınnnınmoınınr 
Baş ağrılarına karşı 

ue yapmah 
-5-

Saralılarda (isteri), deni
len bir nevi sinir hastalıkla
rında baş dönmesi çok şid
detli ve hazan \!Ok kazalı ve 
ölümlü olur. 

İlerlemiş damar sertliğin
de kırmızı kandamarlarının 
müzmin hastalığında ve tan
siyon namı verilen kan taz
yikinin yükselmesinde baş 
dönmesi hastalığın derece
sine göre hafif veya şiddetli 
olur. Bazan o kadar kuv
vetli baş dönmesi gelir ki, 
sinirli insan adaıara gider
ken pek kuvvetlı lodosa tu
tulmuş Akay vapurunda bu
lunuyormuş gibi fenalaşır, 
yürürken sağ ve sol cihet
ten düşecek gibi olur. insan 
bu tarzdaı devam eden baş 
dönmelerini derhal tedavi 
ettirmeli ki, her felçten nü
zulden kalb durmasından 
kurtulsun 

Kalbden çıkan (Ebher A
ort) ismindeki şah damarı 
genişlerse kesif sert olursa 
tansiyon yüksekliği ile ge
len baş dönmesi nice f aci
alar doğurabilir. Hele fren
gi çekenlerde ayyaş denilen 
ispirtolu içki kurbanlarında 
nekadar belalar getirebilir. 

Romatizma frengi içki ve 
birtakım hummalı ateşli has
talıkların tesirile ve ifrat de
recede ve gayri sıhhi bir 
tarzda mütemadiyen spor 
yapan bazı hastalı insanlar
da kalb çok büyür. Bazan 
küçük öküzlerin yüreği ka
dar olur. Bu gi_bi hastalara 
musallat olan çarpıntı ile 
gelen baş dönmelerinin şid
detini bir Allah bilir bir de 
kendileri! 

Lokman Hekim 

······••()•· .. ···· 
Gazete 

Kağıtları 
Dahiliye vekaletinden vi

layete gelen bir tamimde 
deniliyor ki : 

Mecmua ve gazete gibi 
neşirleri m. saadei mahsusa· 
ya tabi olan matbuaların am 
balaj ve kese kağıdı olarak 
kullanılmasında kanunen bir 
mahzur yoktur. 

••••••••()•••••• .. 
Muğlada b~ 

cinayet 
........ C>•· .. •••• 

Muğla (Hususi) - J-ladl 
ve Kemal adında iki gt 
boyacı bayram mühasebet 
çok şık geyinmişler, yi' 
içip eğlenmişlerdir. 1-1~ 
ve Kemal görünüşte çok 
arkadaştırlar. Fakat ikisi 
Ayşe adında bir kadını 
mektedirler ve için için . 
birlerine kin beslemekte 
ler. 

O gün kahvede oturur~t 
50 kuruş yüzünden arala~0 

da kavga çıkmış, ikisi · 
bıçaklarını çekerek gof,cl 
göğüse bıçaklaşmışlardır. ll 

Hamdi aldığı yaraların ~.Y: 
siriyle ölmüştür. Kemal 
ağır yaralı olarak hastane e 
kaldırılmıştır. 

Bir yolcu ka 
yoııu devril 
Erzincan (Hususi) - E 

rum - Erzincan yolu üzeriıı t 

ve Fırat kenarındaki Sa 
deresinde Erzurumdan 
mekte olan posra kamyol\i 
devrilmiş ve yolculardan lıl İt 
kişi yaralanmıştır. Had' 
şöyle olmuştur: 

Posta kamyonu içinde 
yolcu ile virajı döner1' 
yollar karlı olduğu için k 
yonun arka tekerleği kay 
ve kamyon devrilmiştir. 
sa deresinin korkunç uçu 
muna yuvarlanmak tehli~ 
sine maruz kalan kamYo 
iyi bir tesadüf eseri olar• 
büyük bir ölüm tehlikesi 
den kurtulmuştur. 

Yolcular arasında bulurı 1 

avukat Hakkı Akın ba~ 
dan hafif şekilde yarafaf 
mıştır. . Diğer yolculara bl 
şey olmamıştır. 

a. 
Deniz kuşlarının yff c 

murtaları niçin t~., 
tepesi Ustu dürür 1 

rı~ 

Su kanarındaki kayalılı' h li 
larda veya sazlıklar arası_. ~ 
da yumurtlayan deniz k1' f· 
kuşlarının yumurtaları ço' •tı 
cukların çevirdikleri ( 1o' 
paç ) gibi tepesiüstn durut· . 
Öyle ki bir rüzgara tut11l' lçj 

duğu zaman yumurta yd' 01 , 

Eski toplayanlr 
A~erikada büyük kağıt 

fabrıkalarına her gün bin
lerce kilo kırpıntı, eski püs
kü gelir. Bunları ayıklamak 
için kullanılan eskicilere, bu 
pırtıların içinden çıkacak 
çıkacak kıy etli eşyadanda 
bir hisse verilir. 

varlandığı zaman yumurt' '• 
yuvarlanıp gideceğine bir lı 

1

1 

topaç gibi döner ve bu sd 
retle düşüp kırılmaktan JJJ•' 

sun kalır. 

te 
di 
da 

Geçen hafta bu eskiciler
den biri 190,000 franklık 
esham, eski bir çorabın için
de de 125,000 frank değe
rinde iki pırlanta, bir küçük 
çıkın içinde de bir yakutla 
bir zümrüd buldu. 

ınıımııımaı11Dınınıııııoııımıaıunuınıııaıımınııınuımnıınım c 8' ka 

Satılık Bakk 
Dükkanı 

kli 
h 
k 

Başturakta Kestelli eli 

desind ! 8/5 No. lu bak 
dükkanı azimet d\)iayıl 
devren satılacaktır. Talil, 
içindekine müracaat etsiP,-1 il 

1/~ Yenı Sınema0A 
Bir Gecede Üç Cinayet 

-------1111!!!!11!!!!!~• .. ıı 1 -.~9!1!!1!11.: ______ ,. 
T E L E F O N: 3646 

. t AMUS DÜŞMANLARI 
Milli Şefimizin Kurultaydaki Nutukları 

1 Renkli Miki Ve Türkçe 

Uzun zamandanberi eserlerini göremedigw imiz, 
bütün sinema meaaklılarının takdirlerini kaza

nan şen ve şakrak san'atkar 

MILTON!lun 
Dalaveracılar Kralı 

Namındaki se>n eserini 

Tavyare Sineması . 
ŞEREF HAFTASI OLACAK~IR 

SEANSLAR: 2 15 4,30 6,45 

Foks jurnal . 
s Büyük Film 23 Kısımı Birden 

•••••~?ük muvavfakıyetle devam ediyor 

Muhterem müdavimlerine taktim eder 
AYRICA : EKLER JURNAL son hadisat ve KÜL rOJl 

~ filmi DİŞÇİ 
§ Bugün seanslar 1 - 3 - 5 - 7 suvare 9 d~ 

' l 
ııııı 



Sf-SAlfJFE 3 
(HALKIN SES/) 

• • 
it~kAYE: 
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~:----~----------------------------

Bir Cumartesi Gecesi 
klAK YILDA BİR HOVARDALIK 

BAY SABANIN BAFINA EDEN .,. 

·si l!a Ş 
GELENLER ••• 

5't.ıva yd aban, kırk yılda bir 
b~ki r alık yapayım diyerek, 

edilotg aşnafişnelerinden etine 
"1rn lJ.n, Yüzü çilli, boyu kısa 

,~e~, ~~ t~tlı dilli, şen, geve
rıOtrte .gırdek Haticeyi cu-

ı ~ & . v 

18jo ı. Bek~ 6ecesı eve çagırmış-
0pdevu a~ bir adam için ran
. ~ç ı·~~~ parası vermeğe 
t i>yle Uzum olmadığı gibi, 

J tileri lızun uzun araba gezin-

~ 
ile . 1 • 

0e ede ' sınema ara gıtme-

il~ hacet yoktur. Hele 
JdalbŞ;han işini bilen bir 
JJti 8 ır, on iki seneden be

tk:rde bekarlık var: evin 

•rııl koda~ında, viraneye 
r 

1 
, hır küçük sofra, 

·11t e ~ kilo rakı hem "yeme-Qe ' r 
il tk nı de mezeliğe yarar 
ge lıkil. aç tabak dolma, balık, 

b ta k"ft b o İt d o e, salata, şu, u, 
~tir be büyük top atan yeti-

d, 1 ilk 1
• y ş a bir şey istemez. 
f.ap~nız, bu hazırlıkları 
tıtırı adan evvel, oğlu Şakiri 

~tl-tt ilt1:esi gecesi evden uzak-

'lıi ~~ak gerek. Çapkİn yir
oı~~ba Çu~ü dolduruyor amma, 
s~ ogul yüz göz olmak 
~!le!~y değil. Varsın o kendi 
~ilts •n.dt eğlensin, ne hali 
:~tin.thg<S~sün, karda yürüyüp 
·~ln, k elh etmesin; bay Şa-
11>\J :k •rk yılda bir yapbğı 
Jcck :ndi tabirile- dul er
~·\ll, egleııtisinde yalnız kal-

r ...... o~ 
~ ...... N Rl~nı, Şakir. 

....._ C e "ar baba ? 
e"de Uınartesi gecesi ben 
~ay ı~0kurn.. Levazımdaki 
llct d .. ~~~' .. hızi o~lunun sün-
tcts Ugunune çagırıyor, is

en sen de gel! 

. tt~~ B~niın sünnet düğü
~ bit e ışiın yok, biz vaktile 
• h,ı:~t!iyi anlattık, can acısı 
' fille ~çıktndedir, sen git, key-
, a . 

.. ~ Eh, sen ne yaparsın? 
J• lçjlld Bende gider, boğaz 
' ojllt e bir arkadaşa misafir 

tatlı şarkı söyler, böyle bir 
taraftan çalıp bir taraftan 
söylerken nede baygın~ göz 
süzüşü, gerdan kırışı, umuz 
titretişi, iç çekişi vardır, 
biraz kemikleri irice, büyü-
cek amma, elma topuklu 
ayaklarını yere değdirerek 
usul usul tempo tutarken 
kısa bacaklarının lop etleri 
nasıl da lopor lopor sallanır, 
boğazından bir iki kadeh 
rakıyı damla damla, yudum 
yudum içine kaydırınca lop 
yanakları nasıl da pembele-

Tarihten Bir 
Yanrak ........ () ....... . 
• • 

DiLi KE• 
SEN ALET .................... 

Dil insanın başına ne sa
adetler ve ne felaketler ge
tirir. Güzel bir nükte ile bir 
hiciv dille ortaya çıktığı hal
de ceza daima başa yükle
tilir. Bunun bin bir misali 
var: 

Haccacın bir fıkrası çok 
güzeldir. Hicretin birinci as
rında yetişen Arap şairle
rinden Leyla hiç aklına gel
mediği bir hal ile karşılaş
mış. Haccacın adamlarından 
biri karşısına dikilmiş, yanın
da bir de hacamatçı : 

- Efendimiz dilinizi kese-
ceğim .. demişler. 

Leyla şehebini sormuş. 
Memur: "Emir, Leylanın dili
ni kesin,, diye emir gönder
di; cevabını vermiş. 

Arap şairesi gülümşemiş, 
sonra hiddetle: 

- Budala herif, demiş, 

' ~lll. 
ii .ı lCafir, bal alaca.k çiçe- nıhr bir tabirdir. 

1.1c h'J• 

Emir sana dilimi ihsan ile 
kesesin diye emir etti,. ha
camatçı vasıtasile değil. Bil
mez misin ki emir =ve nehi 
erbabınca bu manada kulla-

~ 1 ırsinl Tabii bu cevap karşısında 
t~~i a:y Şaban oğlunu cumar- memur geri dönerek cevabı 
di i,~ecesi böyle savdı. Şim- Haccaca götürmüş. Haccaç 
dilll J.ıllla~alleliye çaktırma- :ıa Leylanın cevabından son 
kah:y atıceyi eve sokmağa derece mahziiz olarak şairi 
tilç :tdu. Bu da o kadar taltif etmiş. 
k'-tıl'ıllladı. Karanlık epiyce ~111111J;;t:;1tııtıııı :ı..::t::il~ıııımı~ 

et\(\\" bastırmaz, eve iptida 
Yı açt,~~ldi, anahtarla kapı
l-faticcd •çeri girdi, az sonra 
~ara k ~ siyah çarşafile bir 
' e1.1· 

Fethiye 
Kömürü 1Çrayar k gibi sıçrayarak 

~()tdu. a evin içine yürü- Ucuz, kuru temiz Fethiye 
1-f kömürünü istiyenlerin: Irgat •rı~ır 

fle de .'. et)i canlı karı, pazarında 77 numaralı şu-
illZel' ut çalar, ne de bemize müracaatları ... 

~rb· 11111111 

ıurnunıinin sonu - felaket ve saadette üç arka- ! 
daş kıy.:::ctini canlandıran müessir ve 

heyecanlı flim ! 

ROBERT TA YLOR'un ° 
En gUzel temsili 

şir, gözleri nasıl da velfecri 
okur, dudakları nasıl da şa
pırdar, heyff... bay Şaban, 

o akşam yatsıdan sonra, 
tam keyf olmuş, ağzından 
buram buram rakı isJimleri 
salıvererek "yaşa, Hatice, 
varol, allah seni Şaban ku-
luna bağışlasın! 11 diye bağt
rıyor, siyah sakalını avucu
nun içinde buruşturup ok
şıyarak , neslinin itiyadile 
"keka, yallah, oh, yaşa be, 
geberme emi!,, gibi iltifatlar 

, yağdırıyordu. 

Kadın udu bıraktı, ihtiyar 
aşıkının dizine yayıldı, kula
ğına fısladı: 

- Herif sen daha koca
madın mı? 

Bay Şaban, elli birinci 
yaşında ilk defa , işittiği bu 
kadın sualine münasip bir 
cevap araştırırken evin alt 
katında, sokak kapısı tara
fında, adamakıllı bir gürül
tü, bir vaveyla, bir kıya
koptu. 

L. T. 
- Arkası yarın -

.. -....................................................... .................................................... . 
DevletDemir yolları 9 uncu 

İşletme Müdürlüğünden 
Beherinin muhammen bedeli 380 kuruş olan S - 6 bin 

meşe cari hat travessi kapalı zarf usulile 28-2-939 Salı 
günü saat 16 daSirkecide işletme binasında satın alına
caktır. 

Taliplerin 1710 liralık teminat ve diğer kanuni vesika
rını ihtima edecek olan kapalı zarflarını ayni gün saat 15 
şe kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 
11 - 13 - 12 - 17 (743-399) 

Bu gazeteye göre son za
manlarda yahudilere karşı 
yapılan bütün intikam ve 
tethiş suykastleri gene ya
hudiler tarafından yapılmış· 
tır. 

....... , ........... . 
Prens Fevziye-
n~n düğünü 
Kah_ireden bildirildiğine 

göre, Iran veliahti ile nişanlı 
bulunan Prenses F evziyenin 
düğünü önümüzdeki Martın 
16 sında yapılacaktır. Mısır 
kralının kız kardeşi düğün
den sonra, veliahtle beraber 
İrana gidecektir. 

....................... 
Bir kömür o
caiı çöktü 

. " "imren ---
Lokantası 

Gidenler bütün arkadaşlarını 
da oraya sürüklemektedirler. 

DOKTOR 
Hakkı Is mail 

Bilgeer 
Dervlşo!)lu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9- 12 ıkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

Tekirdağ (Hususi) - Bar
baros nahiyesi civarındaki 
kömür ocaklarından biri çök
müş ve üç amele toprak al
tında kalarak ölmüştür. --------Sıhhat Balıkv~iı 

Norveçya bahkyaOlarının en hallsldlr 

ıKı DEFA SuZuLMvŞTuR 
ŞERBET GıBı ıÇıLEBıLıR 

Hamdi NUzhet Çançar 

Sıiıiıat eczahanesi 3 ARKADAS 
I{ .. 1 •• Cuma Gününden İtibaren"' •• ,,..,. 

u turpark Sinemasında Bayramdan Once ,Ve 
il ; F 

Gösteril' . . Telefon 3151 B d {', 
lı " ıyor... lyı Elim görmek için sen de gel.. ayram :ın ~>onra 

:umm~"";""-+;:11111111:-+-=-:::-:..;;:s:: .. -::-:~~ .....,~...,---~--..;~-=-~ ---s1111r 
~1.~~~nı~ııı· Aydın Linıt Ocakları •1~ı~m~~lı 

,111,rıl ............ 0 ............ ~! .11111 ............ • ......... .. 

1 ' rı KÖMÜRi!,~,:::~:RC::::~::!~LLANINIZ il/ ll~ 
1111 -- il 

il 
1\ Sobalarda çabuk yanar, Ç'lk huar<!t verir, koku lı1ı'///ı 

yapmaz. ıııı/ 
1 Acentası : Kemer C. No. 247 M. Toptaş, T. 2947 1111/N 
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Terzi Kazım Şengüder 
lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

no. 35 
Avrupamn yüksek terzi mek

binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

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

ÜROLOG OPERATÖR 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

IAşçıbaşı Mark 

Böbrek, mesane. pr ~stat, 
idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 
~~~ .. ~~'":: :~':"~'":~~~ ... : .. :-~~:...;e... ~ 
Merkez hnstanesi göz 

mütehassısı 

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

Tütün İnhisarı karşısında 

D~. Fahri Işık 
lzmır Memleket .Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Re>ntken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci Beyler So. N o. 29 

TELEFON 2542 
~~~~~~~ 

Dr. Demir Ali; 
Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

lzmir - Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 

Makarnaları~ 

ul937.:- 1938 Selanik sergi
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 
~~\1111111 ~~J;;::::;ts 
~~~~ 

DOKTOR 
·sallh sonad 

Cilt, Saç ve Zührevi has
talıklar mütehassısı 

2 nci Beyler sokak No. 81 

1 ~ 
Her 'gün öğleden sonra 

Telefon: 3315 
~J;;;;±;;& 1~~~ 

Yün, ipek, Pamuk, Keten, · 
-FlÖş ve karışık her cins ku
maşı kolayca ve emniyetle 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLuL BAHARAT 
DEPOSU a 

1111111m11m ıuuın llIIDlmuınınııınuıııııı uıuııı 0111111ıuıı111ınnı110111111qımıı uımıı ınıımııımnınımı ııımnaunn ııınıo ınnıımnmıaımııımıınnııanmımıllllB 

S. F E R ı T E C Z A C 1 B A S 1 

ALT 1 N DAM L A·s 1 
Kolonya \re yağsız Kremi 

) ~ t 1 11 1 . aveten Fü~(S JURNAL ve renkli MİKİ Kabadayı, Yüksel ve Kordon rakıları içenlere daima bir 
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Reisicumhuru
muz İstanbulu 
Şereflendlrecekler 

Ankara 10 ( Hususi ) -
Rerisicumhur İnönünün, bu
günlerde İstanbulu şereflen
direçekleri haber verilmek
tedir. 

Milli Şefimizin ne gün 
buradan hareket edecekleri 
malum değildir. 

ühim 
Bir Tamim 
Dahiliye vekil B. Faik Öz

tırak umum müfettişliklere 

gönderdiği çok mühim ve 
d 'kkata şayan bir tamimde 
inkilap hamlelerimizde biz
den gevşeklik bekliyenler bu 
intizarlarında pek çabuk al
danacaklarını ve inkilapçı 
Türkiyenin geriye bakacak 
hiç bir harekete taraftar ve 
müsteit olmadığını icap eden 
lere anlatılması ehemmiyetle 
bildirilmektedir. 

Atina muh,e
liti gelmiyecek 

Istanbul 10 ( Hususi ) -
İstanbul, Ankara ve İzmir 
muhitlerile maç yapmak ü
zere davet edilmiş olan Ati
na muhteliti, gelemiyeceğini 
bildirmiştir. 

(HAl..KJN SES/) 
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................................................. =-----------
Bursa Tayyare cemiyeti muhasebecisi 

Tevkif edildi 
Bursa (Hususi) - Tayyare cemiyeti muhasebecisi bay Mümtaz 7500 lira ihtilas etmiş 

~ ve tevkif olunmuştur. Maznun birinci katibi bay Kenanın dairesinde 7500 lirayı tayyare 
cemiyetinin Bursa şubesine borçlu olduğunu ve altı ay zarfında ödeyeceğini taahhut ve 
ikrar etmiştir. Bu ihtilasın tayyare biletleri satışı hesabından olduğu söylenmektedir. 

Recaizade 
-Baştarafı 3 üncü sahifede
Namık Kemal gibi coşt\p 

taşmadığı için, onun zirve
lerine de çıkmadı, felaket-
lerine de uğramadı . 

Abdülaziz zamanında mu-
avinlikle alındığı Şurayı dev
lette Abdülhamidin emrile 
azalığa terfi etti; Meşrutiye
te kadar orada kaldı. 

Fakat istibdad idaresi, 
Galatasaray sultanisinde ho-
calık eden Ekrem beyin ta
lebesine vatanperverane şi
irler okutup hürriyetperve-

Ekrem 
babasıdır. 

Ekrem bey, mualli 
ile yenilik - eskilik 
kaşasına tutuştu ve 
çatışma, milli irfa 
izler bıraktı. 

Manzum eserleri: 
seher, hadigarı şeba 
zeme, naçiz, pe jmürd 
sadır 

Mansur eserleri: 
habat, mes prisons te 
teşekkür, nijaddır. 

Tiyatroları: Afife 

1• •ı 1 • • b• •t• f rane hisler aşılamasını hoş 
ngı iZ gazete erının acı Ir 1 ıra 1 · ı görmediğinden, bu kürsüsü-

Atala, Vuslat, Ço 
çok yanıhr'dır. 

Hikayeleri: Selma, 
sevdası. 

Londra 11 (Radyo) - İngiliz gazeteleri Haynan adasının Japonlar tarafından işgal ha- ' nü elinden . tlmıştı. 
disesi adanın İngiltere ve Fransaya karşı bahri harekate çok müsaid bir mevki sayılması Bunun üzerinedir ki, Ek-
dolayısiyle lngilterenin siyaset ve bahri üslerine karsı vurulmuş kuvvetli bir darbe sure- rem bey, kudret ve ehliye-
tinde gösterilmektedir. tlerini bildiği Fikret, Halid 

Recai zade Ekre 
1913de vefat etmir. 

b k b hl.k k 1 Ziya ve Cenap Şehabeddini pek zarif' pek ne Ayni zamanda Fransanın Hindiçini müstemlekeleri için üyü ir te ı e no tası o an d 
d d h 'd 1 etrafına toplıyarak Serveti masile de meşhur u. bu adanın işgali Japonlarla dostlarını ne kadar sevindirmişse Fransızları e o erece ı -

Fünun ailesini teşkil etti. Şimdiki neslin ta 
detlendirmiştir. h E d Yeni bir cereyanın hamisi ma arriri rcümen 

Trablusşamda 
şeklinde 

S • ·ı b. ı ..., . ' ,, " urıye ı e ır eşecegız. 

nümayişler yapıldı 

Halep (Hususi) - Fransız - Lübnan muahedesi bugünlerde tasdik edilmek üzeredir. 
Suriye - Fransız muahedesine gelince bunun artık hükümsüz kaldığı anlaşılmaktadır. 

Suriyede Fransız mandasının daha on sene devam etmesi kararlaştırılmıştır. 
Trablusşamda "Suriye ile birleşeceğiz!,, şeklinde nümayişler yapılmıştır. 

Diğer taraftan bu hafta içinde Şamda büyük bir kongre toplanacağı haber verilmekte
dir. 

Sivil Halkın İtfaiyede Çalşıması 
--------- ııı ıın nıın---------

İstanbul 11 (Hususi) - Dahiliye Vekaleti, sivil halkın 
üç ay itfaiye hizmetinde bulunması hususunda hazırlanan 
çalışmak için Meclisten geri almıştır.· 

bir defaya mahsus olmak üzere 
kanun projesi üzerinde daha iyi 

•• 

oldu, Böylelikle, Ekrem bey, Talu, Recaizade E 
1 Edebiyatı Cedide'nin hakkile oğludur. 
-.-=-........ ~~ ~ ~ ~ ........... ~ • ........-...... ~ ........ ~-~~~=~-;...'"::._......;::.... ~ ~ :z 

Müzayede ile ~ Yeni me!!.a.?çimi 
fevkalade 1 nasebetile kanununa. 

hazırlanan 22 yaşını b 

b •• •• k t hakkını haiz aşağıda i uyu sa iŞ yazılı mahallataki ka 
erkek bilumum Tür 

12 Şubat Pazar günü sabah 
10 buçukta Göztepe vapur 
iske! .:sinin biraz ilerisinde 
deniz tarafında 1004 No. lu 
evde şehrimizin tanınmış ih
racat tacirlerinden B. Kazım 
Tanere aid fevkalade lüks 
ve nadide mobilyeleri açık 

artırma suretile satılacaktır . 

isimlerini havi mahall 
terlerinin asıldıkları 

aşağıda gösterilmiştir 

kadarlarca bilinmek 
ilan olunur. 

-=-=-~ ~~·~ ~....,~'4~...-~r Faşist Konseyi Ve . Papanın Olümü 
Roma, (Radyo) - Dün geç vakit Faşist konseyi ikinci tplantısını yapmıştır. İçtimada 

Papanın ölümü dolayisile söz alan Mussolini dedi ki: 

Satılacak mobilyeler ara
sında 9 parça maundan ma
mul hereke kumaşlı emsalsiz 
koltuk takımı, aynalı lüks 
ceviz kabine, iyi sesli Com
kagnıe concordıa markalı iyi 
bir halde siyah Alman piya
nosu ma tabure gayet zarif 
ve nadide elektirik avizeleri 

Güzelyalı, Üçkuyular 
tepe, Çankaya, Mita 
Muratreis, Kemalreis, 
gutreis, Kılıçreis, Bar 
Altıntaş, Güngör, Me 
ve Çuhabey ( birleşnıi 
Y eşiltepe, Altı ok, Hal 

..... ..... :: ....... . .................. 
Defterler 
Bugün Asıldı 
Ankara 10 - Mebus se

çimi dolayısile hazırlanan def 
terlerin tetkiki bugün mü
fettişliklerce sona ermiştir. 
Defterler yarın yurdun her 
tarafında asılmış bulunacak
tır. Defterler beş gün asılı 
kalacak ve her vilayette kaç 
mebus namzedi gösterileceği 
yarından sonra belli olacak
tır. 

Yollara parke· 
döşeniyor 

Mimar ı<emalettin cadde
sının parke döşenmesi 35000 
liraya bir müteahhide ihale 
edilmiştir. Bir taraftan İkin
ci kordon kaldırım inşaatı 
ilerlerken diğer taraftan da 
ikinci kordona civar yolların 
parke döşenmesi temin edil
mektedir. 

. Doğum 
lzmir anadolu ajansı, me

·murlarından B. Halil Çolpa
nın bir kızı dünyaya gelmiş 
ve (Yücel) adı verilmiştir. 
Ana ve babasını tebrik 
eder, yavruya uzun ömürler 
dileriz. 

• 
lzmirin Nüfusu 

Çoğaldı 
Baştarafı 1 cide 

rülmüştür. 

Seçim defterleri bugün vi
layetimizin her yerinde ası
lacak ve azami onbeş süre
cektir. 

Son vaziyetten bahisle Ad 
liye vekaletine malümat ve
rilmiştir. 

Dünya milletlerini din, mezhep ve milliyet farkı gözetmeksizin birleştirmek hususunda ki 
yüksek insani gayretini hatırlatmıştır. İtalyan hükumeti cenaze merasimine resmen iştirak 
edeceğini bildirmiştir. 

Roma, 10 (Radyo) - Papa bu sabah saat 5,15 te vefat etmiştir. Son dini merasimi 
kendisina kardinal Lori yapmıştır. 

Ekrem König . Amisterdam da mı ? 
İstanbul, 10 (Hususi) - Tayyare kaçakçısı Ekrem König hakkında gazetelerde muhtelif 

tahminler ileri sürülmektedir. Bir kısım gazeteler Ekrem Köniğin Londrada bulunmayıp 
Amsterdamda olduğunu nişanlısı bayan Mefkürenin ise AmeriKada tahsilde bulunduğunu 
israrla yazıyorlar. Ankaradan gelen bir haberde Ekrem Köniğin Fransada serb.!3tçe dolaş
mağı temin için Londra postanesinden bir tanıdığı vasıtasiylc nişanlısı Mefkürenin İst.ın
buldaki ablasına mektup attığı böylece zabıtayi şaşırtmak yo!unu tuttuğu ihtimallerinden 
bahsedilmektedir. 

~--------------*YA • • • 
llspan a n işler 

• 
Inviltere e Fazla 

Karışıyo muş 
~~-------~--~~ 

Paris (Radyo) - İtalyan gazetelerinden sonra Alman gazeteleride İngiltere hükumetinin 
son günlerde İspanya işlerine şimdiye kadar takip ettiği siyasetin aksine olarak fazla 
burnunu soktuğundan ve bu meselede de kendine büyük bir pay çıkarmak arzusunu ileri 
sürerek Londra hükumetine şiddetli neşriyatla hücum etmeğe başlamışlardır. 

--------- ı ı 11n11 n --------

MANÇİ -O HUDUDUNDA KANLI ÇARP.Ş-
MALAR DEV"'t\M EDİYOR 

Japonlar İk! Telafat Verdiler 
Londra 11 Moskovadan bildiriliyor; Mançiko hududunda Japon Rus kıtaatı arasında 

kanlı ı,:ar pışmalar devam etmektedir. 
Japonlar hudutta beş kilometre ilerlemiilersede Sovyet hudut müfrezesinin taarruzu 

üzerine Japonlar püskürtülmü.? ve Japonlardan iki yüz kişi ölmüştür. 

BAŞVEKİL 
Ankara 10 ( Hususi ) -

Doktor Refik Saydam hü
kumetinin teşekkülü müna
sebetiyle Başvekil B. Refik 
Saydam ile Balkan antantı 
hükumet reisleri Yunan Yu
goslav ve Rumen başvekil
leri ile Saadabad paktı hü-
kümeti reisleri Afgan, Iran 
Irak başvekilleri arasında 

çok samimi ve dostane tel
graflar teati edilmiştir. 

Vergi 
Tahsilatımız 

Verilen malumata göre 
memleketimizde son sekiz 
aylık vergi tahsilatımızda 

geçen seneye nazaran bir 
milyon yüzkırk yedi bin beş 
yüz on lira fazlalık olduğu 
göı ülmektedir. Kanunsani 
ayı sonundaki sekiz aylık 

tahsilat yekunu 181 milyon 
882,858 lirayı bulmuştur. 

j Esrarengiz bir 
hadise 

T eköy pazarında kitap ve 
hurdavat satan Mustafa ge
çen Pa7.ar günü eşeğini saraf 
bay İbrahimin hanına bırak
tıktan sonra ortadan kaybul-

muştur. Aynı zamanda Mustafa 
ile beraber samimi arkadaş
ları olan Mehmet v~ Hasan 
da ortadan yok olmuşlardır. 

O gün Mustafanın üzerin-

modern kristal camlı vitrinli 
büfe ayni malın otomatik 
kare açılır yemek masası ve 
altı aded sandalyesi büyük 
bir kanepe, 2 koltuk kadife
li pomye, yeni bir halde çift
kadife perde ma kornez, ay 
rıca beş pencerenin kornez 
ve tül perdeleri Avrupa ma
mulatından yeni bir halde 
fantezi soba ve bor uları, ay
nalı ve kabartma lüks büyük 
ceviz kabine, fevkalade gü
zel modern aynalı şemsiyelik 
yeni bir halde 6 adet Viyl?
na mamulatı yemek sandal
yesi 2 fantazi aynalı duvar 
etejeri biblolar porselen ta
baklar, çay takımı, heykel 
ve çok kıymetli çatal kaşık 

takımı, kristal camlı gayet 
şık vitrin, 12 parçadan mü
rekkep koltuk takımı, yağlı 

boya tablolar, kadifeli şez
lok 2 koltuğu ile kristal 

paşa caddesi. 
Mahallelerinin 

Güzelyalı belediye mı 
binasına asılmıştır. 
Namık Kemal, Yıldız 

mer, Sakarya, Suvari, 
Ülkü, Tan, Kahraman, 1 
İnönü, Türk Yılmaz, Boı 
Odun kapı, Salepçi 
Kurtuluş, Uğur, Güneş, 

zelyurt, Kestelli İstiklal, 
tuniye, Altınordu, Eşrc 
caddesi. 

Mahallelerinin 
Elhamra sineması yanıtı 

belediye mıntaka 
asılmıştır. 

Atilla, Tınaztepe, Dua~ 
Kocatepe, Çimentepe, 
çuk, İkinci Aziziye ve 
riye, Dolaplıkuyu, Dayı 
Tuzcu, Altay, Bozyaka, 
rabağlar. 

Mahallelerinin 
Eşrefpaşa belediye 
binasına asılmıştır. 

Erler, Pazaryeri, Al 
İmariye, Kubilay, BaJlılt 
Mirali, Kocaka pı, G6 
Kuruçay, Tepecik, Oğd 
Çorakkapı, Etiler, Faik 
Akıncı, Hurşidiye; Yel' 

camlı orta masası, Viyana . 
ismet kaptan. 

mamulatı kıymetli köşe ete- deft 
Mahallelerinin jer bir çok ipekli pamuk 

Basmane belediye mıtl 
yastık sigara sehpaları rad-

binasında asılmıştır. yo masası, 2 uzun sehpa 2 
markiz, İsparta bir halı ve Akdeniz, Kültür, 

Kahramanlar, İkinci bir çok kıymeJi seccadeler 
rrianlar, Alsancak, Umur vesair bir çok eşyayı nefise 

müzayede rnretile satılacaktır. Halkapınar, Karşıyaka, 

1 
F t k sinli, Burnava, Bayraklı, 
ırsa ı açırmayınız. 1 

Aziz Şınık hane. 
' Fırsat artırma mobilya salonu 1 Mahallelerinin deftetf 

Telefon: 2056 1 Alsancak beladiye nı•" 
J;;;.t:;:;(I ıı J;;;±::& 1 11 ~ J;;;±::& 11 nıı J;;;.t;1. binasın da ası im ıştır. 
de 70 lira olduğu ve para- Turan, Alaybey, V0 

sına tamaen öldürüldüğü ta- 1 macı, Soğukkuyu, Ba~,t~ 
min edilmekte ve zabıta ile Mallesinin defterler.1 11' 
adliye tahkikata ehemmiyet- şıyaka belediye şubes•4z6 le deyam etmektedir. sına asılmıştır. ( 

Zengin oımak Pı·yango 
lst11rıaılı: Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kişesinden Alınız 

,s 
Çorakkapu Polis Merkezi karşısı 1N~J91 H. T AHSıN vNDER :r 


