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,1'"'9ALKEVLEAİ 
et Fertlerlnl Kardeşleştlren Çatı . 

ar .. .. - ~ ~ 
gunu b'T' ·11 \'tkiJ· . u un mı et efradının, başta Milli şefimiz 

• ınıız olduyu h ld b"t" h"kA rus . . g a e u un u umet recalinin, da-
anıa~ 1•shnas~z bütün Türklerin yedinci kuruluş yıldö
' hal~ rnaz hır bayram sevincile kutluladıkları halkev
ıp d .. ~rnız~ her bakımdan yaptıkları hizmetleri bura
ı o) 

0 nıege çalışacak değiliz. Bunların küçücük bir 
li Ve.sun anlatabilmek için, ne bu köşemizin mini mini 

nede k" "k · · d uçu gazetemızın ört sayfası kafi ge-

b ~ halke ı .. 
k Cİliğj v erının kültürel, sosyal ve artistik hizmet ve 
r1l etj rn·ııarasında en ziyade sevdiğimiz, beğendiğimiz 

doğ 1 
d hrdLrini kardeşleştirmek, onları tek bir ül

'ıı /u sevkedcrken karşılıklı bir sevgi ve inan i'e bir 
e L nçok . . b l{ılrn ıstınat edebileceği şuurlu bir iti ihada maz-

asıdı-- H b'J' k' b' b' .. erı . " cp ı ıyoruz ı ır ırı:ıı sevmeyen se-
tre k ınsanların yapabilecekleri birlikten fazla 

\'e apılmak, ço ,c dl!fa hayalleri hakikat saymak kaaar 
· Zarar? ' · fi 'Yerıl . 1 oır ga ete düşmek demektir. vatandaşlarını 
e bizerın vatan sevgilerinden de şüphelenmek caizdir. 

ce halk 1 • . l .. .. k h' knl ev erının en uyu ızmet ve himmeti ora-
1 "·rı b~:, ~azan bir aile ocağında büyüyen hakiki kar

tbi) 
1 

e .ustünde bir sevgi ve karşılıklı itimat duygusu 
llıesı bu b' d' 'd' ~· ' ou ır gaye e ınmesı ır. 
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• ı.~· .. •cumhura Pulsuz Mektup 
Gönderen Çocuk 

·~ı. ~ıe:,_~~ 
~_.I> kltaplarının Pahallhhğından Şlkiyet 
'" KUçUk Agahın Dilekleri Tetkik 

r Edllmelldlr. 
G ıı1t "1uı· --· • • ' ' - -~ 

ikia. . 1 Şefiaiz İsmet 
tkt11;

1 lc&nun ayı içinde 
ta111 G aldı. Bu mektu
~ ., i taterinde; " Mürselü-
1ıı1 jLt. rafından ödenmek 
t· il ly d 1 \'llrd •e en bir "Taks,, °" ,.,11

• Mektubu gönde
Ot 40 •tında bir çocuktu. 
••ıııft •ncı ilkmektep be

t~ k1111d:n S94 Agah İımail. 
Arah rac~ çocuğu olan 

}' '••tı Buyük-Reisicüm
l(~"d11: Yukarı şu satırları •t, ••t .,Çılar b. 
. •}'orı ' ıze pahalı ki-

•ıL k,d:r. Cüınhuriyet ga
q' .. r le, 
it k•t ağıd ve yazısı 

~-t 1 •bı ttt it otuz kuru,a, 
'' al •dar boş kağıdı 5 

•11tıy 0ruı. Kitaplar 

böyle pahalı olursa, babam 
beni orta mektebe göndermi
yecek. 
-Devamı 2 inci sahifede-
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B. MİRKO 
~ Balkan Antantının, sulh ıçın 

.._ _,_ hakiki bir sembol olduğunu B. SARACOGLU 
B KRAL KAROL ) ilave eylemiştir. nazırları öğleden sonra Baş-
ükreş, 20 ( Radyo Gafenko sözüne devamla: k'l M' H . ' . 

Balkan Antantına dahil dev- ve 1 ıron rıstea Y1 zıya-
letler hariciye nazırları, öğ- - Adriyatik denizinden ret etmişler ve saat 17 de 
leden sonra Kral Karol ta- Karadenize ve Karpatlardan ilk toplantılarını yaptıktan 
rafından kabul olunmuşlardır. Eğeye kadar uzanan s~h~~.a sonra akşam hariciye nazırı 

Üç devlet hariciye nazar- tam bir iştirak ve el bırlıgı- Gafenkonun vcrdiki ikinci 
nin samimi ahengi mevcud- ziyafette hazır bulunmuşlar-

ları, saraydan çıkınca meç-
hul asker abidesine çelenk duar. Balkan Antantı, bütün dır. Bu ziyafette de samimi 
koymuşlar ve Gafenko tara- Avrupaya sulh için bir örnek nutuklar irad edilmiştir. 
fından yerilen ziyafette hazır oldu. 
b l l d B 

· f Paris 21 - Bükreşte dün 
u unmuş ar ır. u zıya ette, Demiştir. 

Gafenko bir söylev vermiş, Balkan devletleri hariciye toplanan Balkan antantı kon 
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Seçileek Mebusun Kat'i Ye- Hainan adası-
kônu "422" dir nın işgalinin 

Mebusluk isteyenlerin Adedi e,ooo nl ~eçtl 
Ankara (Hususi) - Cum- ı atlarda olmuştur. 

huriyet Halk Partisine nam- Yeni taşnife göre en çok 
zedıikleri için müracaat eden mebus çıkaran şehirler şun

lardır. İstanbul 17, Izmir 14, lerin sayısı sekiz bini geç
miştir. Müracaat edenler ara 
sında her meslekten ve iş 
sahasından vatandaşlar var-
dır. Fakat bilhassa doktor-
lar, avukatlar, mütekait ge
neraller ve subaylar fazladır. 
Temyiz mahkemesinden dev
let şurasından ve divanı mu
hasebattan da bazı müraca-

Ankara 14, Konya 10, dur. 
Seçilecek mebus sayısı kat'i' 
olarak 422 dir. 
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Zabıtamızın 
1 Muvaff akiyeti 

İzmir, Manisa, Menemen, 
Çanakkale, İstanbul ve ci
varında çalışmak üzere te
şekkül ettiği anlaşılan bir 
kalpazan şebekesi, lzmir za
bıtasınca yakalanmış ve ad
liyeye verilmiştir. 

manası 
"Daly Telegrafh,, ve "Mor

ning Post,, gazeteleri Hai
nanın Japonlar tarafından 
işgali üzerine şu neşriyatta 

bulunmuşlardır: 
Japonlar Hainanı işgalleri

le garp memleketlerine müt
hiş bir darbe indirmişlerdir. 
Vakıa Japonlar bu adanın 
işgalini bir çok askeri se
beplere atfediyorlar fakat, 
Fransızların nokta nazarına 

göre bu adanın işgalinde 
Fransız Hindiçinisine yapıla
cak bir hucumdan korkula
cak bir nokta buluyorlar. İn
gilizlerin noktai nazarına ge
lince bu da Fransızların dü-

B. METAKSAS 
seyi üçgün sürecektir. Kon
sey ruznamesinde bulunan 
Revizyonist emellerinin mü
zakeresinde yazı olması bili 
sebep Yunan umumi efka
rını. endişeye düşürecek ve 
netıce hakkında gayri mü-
sait bir intiba uyandıracak 
mahiyette olmasından kor
kulmaktadır. Romen hükü
meti muhafili sıkı bir ketu
miyet muhafaza ediyorlar. 

Konsey ruznamesini neş
retmiş olan gazete muvak
katen tadil olunmuştur. vyle 
sanılıyor ki konseyin bu de
faki içtimaı daha ziyade bir 
temas mahiyetinde olacak 
ve muhim kararlarla merak 
uyandırıcı beyanat beklen
miyecektir. 

ııaııu nmııaıımı-ıımmuınm .. ınm • Dlll ---

şüncelerine çok yaklaşır. Bu
nun için Hainanın işgali çok 
mühim bir safhaya giriyor. 

Ne olursa olsun, Demok-
rasiler (Birleşik Amerikada 
dahil çünkü Avrupa kardeş
lerini harpte yalnız bırakmı
yacağı için) yalnız Avrupada 
meydana çıkan meseleleri 
inceledikleri gelir, Uzak 
Şarkta bu büyüyen tehlike
yede göğüs germeleri la
zımdır. 

Züğürtlere ikinci müjde ! 
Fakirler zengin, kadınlar, erkek olacaklar mış 

Sürekçi Hasan, Mustafa, ı 
Tevfik, Emine, lzmir tersa
nesinde dökümcü Halim, 
Abdülsetar ve Ibrahimden 
ibaret olan bu şebeke, Ar
navut Selim oğlu Halimi, 
ev tutmak üzere Istanbula 
göndermişlerdir. Zabıta, bu 
adamın da tevkifi için lstan
bul zabıtasına yazmıştır. Ha
limi lstanbula gönderen şe
bekenin, orada da ayrıca 
faaliyette bulunmak ve yer 
temin etmek istediği tahak
kuk etmiştir. 

Hakkın Sesidir 
Çiftçilere yardım nasıl olur? &lltıd 

1 an 
lill tişltla e~velki "İster gül, ister ağla,, köşemizde az yiyenlerin çok atıştıranlardan, cılız-

\liiin d 11 ardan daha fazla yaşadıklarını doktorların ifadelerine atfen yazmıştık. 
··itf e(le ıneşhur bir Viyanalı doktorun zengin olmak istiyen fakirlerle kadın doğduğu

t . İYana)~n bayan~ırı sevindirecek bir fıkrayı yazıyoruz: 
~•den d" tanının .ş fiziyoloji mütehassısı doktor Kolisko bir insanın bin sene fafıla ile 

1~k, fak~ny.aya geldiğini iddia etmektedir. Doktora göre evvelce kadın olan ikinci defa 
"ıld ır ıse z . k b k d y ,.., t d.. engın, a a ise ince ruhlu olara oguyormuş. Ve bu hal devri daim 
~.. ""•rn d' 
Oooruın e ıyormuş!,, 

O) Yor a fak' l · f d · y 'h · l ~ •en ' ır erın azla yes ve ümitsizliğe iışmege ı tıyaç arı kalmadı! Nasıl olsa 
~ kapa;. sonra dünyaya zengin olarak geleceklermiş!! Bin yıllık müddet dediğin gözünü 
. lllına d'ncaya kadar geçiverir !!! 
lt bi.. ıyecekıiniz kı' · et f d t k b' · · d t l k l .. .. .. b " sene ) · ra ımız a e ır sene ıçın e apar man ar uran ar goruyoruz. o" nası b ki' ı· •uaı· b" e ıye m: ? 1 ıze de~ ·1 . gı ' Vıyanalı profesöre sor ve sonra da dünyanın, bu garip ahvaline: 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 
a:-

Kalpazanlar, İstanbul pi
yasas:- -fa sürmek üzere Ha-
1 · me l pey kalp para vermiş
ler, ( .ınakkalede de, Meh
met adında birisi vasıtasile 
kalp paraları sürmüşlerdir. 

A ~;-------. nas~n mahsulünün fazla yetiştirilmesi için bunu yetiş-
tırecek çıftçile · · d . . . . . rı mze yar ım edılmesı karar altına alınmış. 
Çıftçılerıınizin bin bir emek ve fedakarlıkla yetiştirdikleri 
mahsulleri çoğaltmak kadar hatta ondan ziyade mühim 
o~an. ~ir ~ey vardır ki oda: 

1

0 mahsullerin para etmesini 
çıftçının elınde kalmamasını temin edecek tedbirler alınma-
sı. lüzumudur. Anason mahsulünün en önde gelen alıcısı ln
hısarlar idaresi olduğuna göre onun zamanında piyasayı 
açarken oynayacağı rol çiftçilerimizi ya güldürür vey~hu~ . 
boynu bükük bir halde bırakabilir. Onun için bu degerh 
ve şifalı mahsulü yetiştirenle e yapılacak e~ büyü~ y~rd.ım 
satın alma mevsiminde ismi geçen idarenın çıftçılerımıze 
karşı hayırhah bir vaziyet almasile mümkün olacaktır. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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Timarhanede 
- -------
-Bir- Delinin Hatıraları-

, - 13 -
ANLATAN : GÖNÜL EMRE 

Oııun Orasını Git.te 
Doktorlara Sor ••• 

Kasım ağa, bana timarha
ne hatıralarını anlatırken 
zaman zaman heyecanlanı
yordu. Kendisinin itiraf et
tiği gibi, maziyi fazla marış
tırmanın doğru olmıyacağını, 

çünkü kafasını karıştırdığını 
söyliyordu. 

Bir aralık: 
- Miml?rhanede, bir de 

{temizlik delisi vardı. 
Dedi. 
Hayretle sordum: 

Temizlik delisi mi ? 
- Evet!.. 
- Nasıl olur Kasım ağa ... 
- Basbayağı evlid!.. 

- Canım deliliğin 72 tür
lüsü var, derler.. benim de 
söylediğim bu 72 türlü deli
likten birisidir ... 

Ve anlatmağa başladı: 

- Timafhanede 17 - 18 
yaşlarında sarışın, solğun 

benizli bir kızcağız vardı. 
Kasım .ağanın sözünü 

kestim: 
Sizin timarhanede kız

ların işi ne ? 
- Çok acelecisin be ev

lad!. .. Anlatayım.. bulundu
ğum yerde, erkeklere ayn, 
kadınlara ayrı bir timarhane 
yoktu .. bak gene timarhane, 
diyorum. Çünkü doktorlar, 
timarhaneden çıkarken, bana 
"burası timarhane aeğil, 

hastanedır,. demişlerdi. Hal· 
buki ben, bir timarhanedir 
tutturmuş gidiyordum. 

Neyse:. 
İşte yukarıda anlattım bu 

kızcağızın kimsesi yokmuş. 
Hayır sahibinin biri yanına 
ahuş, büyütmüş.. kızcağız, 

daha küçü c yaştc:m beri tc
mizliğ; severmiş. Okadar ki 
üzerindeki clbiscd.! en ufak 
birı' kir bulmağa imkan yok
maş .. 

Ve günün birinde evin 
içinde bağırarak: "Ne kirli 
insanlarsınız be!.. Bu ne pis
lik!...,, Diye oynatıvermiş .. 
Onuda timarhaneye getir
mişler .. Tedl?vİ ediyorlarmış ... 

- Allah Allah .. : ne de-

Ve ilave etti: 
- Sana onun tuhaflıkları

nı da anlatayım .. Onun ?da
sı köşede bir yerde idi. 
Kazara kapısı açık olsa, siz 
de oradan içeriye baksanız 
kıyametid koptuğu gündür. 

- Neden ? Bakanlara kı
zar mıydı yoksa ? .. 

- Hahır canım ondan 
değil... Acele etme hele .. 
Anlatıyorum. Kızcağız, kapı
dan sizi bir tepeden tırnağa 
kadar süzer, meseli şapka
nızın eğri olduğunu gördümü: 
"düzelt şu nesteyi!,, Diye 
haykırır... Gıravatınız biraz 
yana kaçmış olduğunun far
kına vardımı, "bu ne biçim 
gıravat,, yaygarasını koparır .. 
İşte böyle bir kızcağızdı ... 

- Peki bunu nasıl iyi 
ettile? 

- Onun orasını gitte dok-
torlara sor... Yalnız benim 
bildiğim kızcağızın iyi olup 
çıktığıdır ... 
Kasım ağa sustu. 
Ben, onun timarhane hi

kayelerini dinlerken, heye
canlanıyordum amma, onun 
müthiş izdirap duyduğududa 
anlıyordum. 

Onu, bu hatıralarından 
uzaklaştırmak lazımdı. 

Dedim ki: 
- devam edecek -

••••••••I>•••••••• 

Yarım Milyon 
sigara ka2ıdı 

tutuldu 
Adana (Hususi) - Vila

yetimizin Bahçe kazasında: 
Mehmet Ali adında bir ka-
çakçı yakalanmıştır. Kaçak
çı ve arkadaşlarında 500,000 
sigara kağıdı bulurmuştur. 

Suçlular mahkemeye veril
I miştir. 

Maliye vekale
tinin 1 kararı 

Maliye vekaleti devleı uh
desinde vergide kayıtlı kıy

meti bulunan mukataalı ve 
icareteynlı gayri menkullerle 
mubadillerden ..nıetruk muka-

mek... taalı ve icareli bulunan gay-
- Yok bildiğin gibi de- ri menkullerin kıymetlerini 

ğil.. Kızcağız evelallah dok- tesbite karar vermiştir. Vila-
torların sayesinde yirmi yetler bu kıymetleri bir ay 
günü doldurmadan iyileşe- içinde Maliye vekaletine bil 
rek çıktı... dirmiş olacaklardır. 

~-----------··-- Dl IJ----·-Bu2"ÜD E LHAMRA da 
Umumi harbin henüz bilinmiyen safhalarım tasvir 

etlen \müthiş - muazzam - heyecanlı sahnelerle 
dolu harikulade Fransız filmi • HARP ESiRLERi 

Fransızca sözlü 
Baş rollerde : . 

JEAN GABIN-DITA PARLO-ERıH FON STROHEIM 
Sayın halkımızın dikkat nazarına: 
Amerikalı rejisörlerin iki sene evvel memleketimize 

gelerek ilerleyiş ve inkilaplarımızı, Atatürk'ün hususi 
hayatlarına dair tarihi ve ebedi kıymetli sahneler en 
selahiyetli bilgilerle filme alıp Amerika cumhurreisine 

takdim etlikleri 

yeni Türkive Türkçe sözlü 
Filmi Amerikada Türkçe sözlü olarak yapılmış ve 

lmemleketimize getirilmiş ve proğramımıza ileve edilmiştir. 
SEANSLAR: 2,30 5,30 8,30 da 
• ""tt ,-,. M- 1 ·nP?'Co > ••• ...---- Pi ,ı 4 ) rrwwt ........ 
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1 Reisicu?.1hura Pulsuz Mektup " Faydalı 
Gonderen Çocuk Bilgiler 

-ar•omömlfii R 
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Belsoğuklu§ll e 
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- Baf tarafı 1 incide -
Fakir çocuklar için çıkarı

lacak~kitaplar raı.iyiz gazete 
kağıdından elsun ama, onları 
beş ... kuruşa alalım. Elleriniz-

den öperim. ,, 
Bu mektub postaya verildik 

ten biıııkaç gün sonra Beykoz 

kırkıncı ilkmektebine sureti 
mahsusada gönderilen bir mü· 
fettiş beşinci sınıfta okuyan 
Agah ısmaili arayıp buluyor, 
ve ona en tatlı sesile fU sual
leri soruyordu: 

- Reisicümhura kitapların 

pahallılığı için mektup yazan 
sen misin? 

- Evet. 
- Bu mektubu hangi dü· 

şünce ile yazdın? •. 
- Tasarruf haftası münase

betile hoca herkesten bir ya
zı istiyordu. Ne yazayım diye 
düşünürken, daha ilkmektep· 
te kitap parası bulmakta güç
lük çeken babam aklıma gel
di. Beykoz deri fabrikasında 

kazandığı yüz on kuruş gün
delikle bana nasıl kitap pa
tası bulacaktı.? 

İşte bunu düşünerek tasar
ruf haftası yazısında kitapla
rın pahallılığından şikayet et
tim. Akşam evde yazıyı ba
bama okuyordum. 

- Ver onu bana da gaze
telerin birine götüreyim. De· 
di. Fakat ben aklıma koymuş
tum. İsmet inönü, hepimizin 
babası sayılırdı. Ona yazarım 
daha iyi, dedim. Özene beze· 
ne birkaç söz yazıp postaha
neye götürdüm. Fakat cebim
de altmış paradan fazla para 
yoktu. Haf ta başı değildi ki 
annemden birkaç kuruş iste
yeyim. Derken birdenbire: 

- Buldum!. Dedim. 
Ödemişte iken babamın ça

lıştığı hanın oda başısı, bazı 
mektupların üzerine "T,. işa
reti koyar, posta paraıı ver
meden öteye beriye gönderir
di. Bende onun gibi yaptım. 
Zarfın üzerine kocaman bir 
majüskül "T,, kondurarak pos
taya attım . 

- Demek kit ıpları pahalı 

buluyorsun. 
- Evet .. 
- Hanıileri pahalı '/ 
- Hepsi ... 

- Eksik kitabın var mı? 
- Yalnız " Aile bilgisi ,. ni 

alamadım. Ötekiler tamam. 
- Baban nerede çalışır ne

kadar gündelik alır? .. 
- Beykoz deri ve kundura 

fabrikasında yüzon kuruş gün-
delik alır. 
Müfettiş buna benzer daha 

bazı şeyler soruyor, küçük A· 
gahta sorulanların hepsine ça· 
tır çatır cevaPlar veriyor. 

Reisicumhura kendi cesare
tinden başka bir vasıta ara-

m adan derdini anlatmağa mu
vaffak olan bu - becerikli ço· 
cuğu arayıp buldum. 

Agah zeki ve anlayışlı bir 
çocuğa benziyordu.: 

- E .. Dedim, anlat bakalım 
İıomet İnönüne mektup yazmak 
neredenc. aklına geldi?. 

- O Daima aklındadır de
mesin mi?. 

Fakat bende cevabının al
tında kalmak istemedim eau 
şaşırtabilmek ümidile: 

- İsmet İnönünü sevdiğini 
görüyorum dedim, fakat ne
den dolayı sevdiğini bana an
latır mısın? .. 

- Neden dolayı mı? İsmot 
İnönü olduğundan dolayı .. 

- Yani . Reisicümhur da on
ondan değil mi? 

- Yok Reisicümhurluk I.aş· 
ka İsmet ' İnönü ~ olmak, o da 
başk .• . 

- Sence İsmet lnönii mü bü 
yük. Reisicümhurluk•mu? .. 

Bir-saniye bile düşünmedi: 
- O Reisicümhur olmadan 

da gene İsmet inönü idi. İnö
nünde düşmanı tepelemiş, Lo
zanda sulhu imzalamış, yur
dun her tarafını demir ağlar-

la örmüştü. 
Gayri ihtiyari ·ağzımdan 

çıktı : 
- Aferin çocuğum.. Şimdi 

İnönünden beklediğin nedir? 
- Bizim mektep kitapları 

meselesi.. 
Ya mektep kitaplarını ucuz

latsın .. Yahudda .. 
- E .• Yahud da .• 
- Yahud da babamın gün· 

deliğini· arttırsınlar. 

Kansız dudaklarında, istik· 
baline aid müphem endişele· 

rin çizdiği mevsimsiz buru
şuklarla ilave etti: 

- Yoksa bu gidişle mekte-
bimi yarıda bırakmaktan kor
kuyorum. 

Ona teselli değil, tıpkı bir 
müjde verir gibi: 

- Merak etme Agah de-

dim. İsmet İnönü milyonlarca 
çocuk sahibi bir baba oldu. 
Emin olki şu dakikada hepi
nizle ayrı azrı meşguldür. Sen 
ucuz kitap istiyorsun. O ise 
sizin gibi fakir çocuklara pa· 
rasız kitap almağı düşünüyor. 

Küçük Agah ümid dolu göz
lerini gözlerime dikerek baktı. 
Baktı .. 

İşi başından aşan bir Dev
let Reisi bir ilkmektep çocu· 
ğunun pulsuz ve belkide bi
raz usulsuz gönderilmiş mek· 
tubu üzerinde bu kadar ehem
miyetle nasıl durabiliyor? 

Bu sualin cevabını, İsmet 
monunun irfan hayatımız· 

da açacağı nurlu izi şimdiden 
keşfetmiş olanlar kolaylıkla 
verirler. 

(Cumhuriyet) 

İl daimi encümeninden : 
Karşıyakada Soğukkuyu tramvay caddesindeki Atatürkün 

annesinin kabrine ait ihata dıvarları ve sair inşaatı (4684) 
lira (24) hıruş keşif bedelile ve 15 gün müddetle açık ek
si!tmeye konulduğundan isteklilerin -2490- sayılı yasa hii
küml ;rine göre hazırlıyacakları teminatlarile birlikte 2 Maı t 
939 per~"mbe günü saat 1 lde İl daimi encümenine baş 
vu, malan (458) 

Bugün muvaffakiyetle devam ediyor 

Yeni Sınema DA 

1 M t Esrarengiz 
- O O Adam 

12-ölüm gölgesi 

l Türkçe Kültür illmi FOKS Jurnal 

-----2--~---------------

........ o ....... . 
Papa Nasll Seçilir ? 
Papalık kanunu mucibince 

Papanın ölümünden 20 gün 
sonra yeni papa seçilir. Bu
nun içinde seçime istirak e
decek olan her hıristiyan, 
memleketin kardinalları Va
tikana gelir ve kendileri için 
hazırlanmış olan dairelere 
yerleşirler. Papanın seçimine 
kadarda hariçle temaz ede
mezler. İhtilattan men edi
lirler. Ayrı ayrı hücrelerde 
yatar, kalkar yemekleri bir 
delikten kendilerine verilir. 
Hergün iki rey alınır. Bütün 
reyler alındıktan sonra, üçte 
iki ekseriyet temin edilemez
se rey kağıtları ıslak saman
la yakılır, siyah dumanlarını 
gören ahali papanın daha 
seçilmediğini anlar. Vatikan 
bacasından beyaz duman çık
tığı takdirde, yeni papa ta
ayyün etmiş demektir. 

Tarihin en büyük oburu 
Tarihin en büyük oburu 

Roma · imparatoru Vitellius 
idi. Günde yalnız yemek pa
rası olarak 75 bin İngiliz li
rası harcardı. 

8 ayda 18 milyon İngiliz 
lirası sarfetmişti. Sofrasında 

hergün kocaman istiridyeler 
bülbül dili yahnisi, tavus bey
ni, papağan balığı ciğeri kuş 
sütü bulunurdu. Fakat bütün 
bunlara rağmen annesini aç
lıktan öldürürdü. 

ceza 

İngiltere ticaret gemileri 
nizamnamesinin 73 üncü ben
dine göre Majeste kralın em
rinde bulunanlardan mada 
resmi milli bayrağı çeken bü 
tün gemiler 500 İngiliz lirası 
para cezasına çarptırılır. 

Cennet kuşları 

Dünyanın en güzel kuşu 

diye anılan cennet kuşları 

karga cinsine mensuptur: 

-2-
Geçen gün belsoğu 

hakkında birkaç satır 

mıştım. 

Birçok gençler henü~ 
soğukluğunun nasıl s 
ettiğini ve ne gibi aki 
yaratacağım bilmiyorlar· 
buki gerek husyelerde b 
le getirdiği ihtilatat ile 
mete, yani kısırlığa se • 
olacağı gibi, mesanede, 
tatta böbrekte ve sonr• 
yük mafsallarda bir 
mafsalı hali tabiisine 
mek mümkün olmıyacak 
recede tahribat yapmak 
retile harekatını bozan 
bundan sonra da has 
esnasında gözlerde h 
getirdiği ağrı ve birk \Ç 

içinde körlüğe müncer 
bilecek vahim ihtilatlar 
dana getiren bir hastalı 

Belsoğukluğu çok mil 
yaman bir hastalıktır. 
dikkatle tedavi etmek 
zımdır. Asla ihmale gel 

umnı ımu nııwııınummımımııııımammunnııuıınııJIJlll 

Blnbirdirek sarnı 
İstanbulun Pn büyük 

nıcı Binbirdirektedir. B 
Bizans imparatoru Kost 
nin iyanından FleksenoS 
rafından inşa edilmiştir· 
metre tulünde 56 metre 
zındadır. 224 ~ütunu 

İnanılmıyacak bit 
hldise 

H\ndistanda Aslam'da 
kua gelen bir zelzelede, 
mezarlıkta bulunan bir sil 
yarısından kırılmış ve . 
olarak kırılarak kaide 
yeniden oturmuştur. 

Mukaddes gece ~ldt 
Hindistanda ayın hilal "at 

linde doğduğu ilk yaz ge r. 
sinde Hindliler bütün ar\ 
geceyi, kadın erkek •.il b 
ayrı geçirmek mecburiyeti Yü 
dedirler. Çünkü böyle la 
geceyi mukaddes added bı 
ler. 

~~~n~m~~w~wm-~amm--•-----~ 
Ankara Radyosunun ( Bugünkü Pr ığramı 1 

Türkiye Radyodifü:yon 
Postaları 

Türkiye radyosu 
Ankara radyosu 

Dalga uzunluğu 
1639 m. 183 Kcs./1201' 

T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 201' 
T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20 

12.30 Proğram 
\ 

12.35 Türk müziği 
13.00 Memleket saat ayarı ajans, meteoroloji haberi 
13.10-14 Müzik ( küçük orkestra ) 

18.30 
18.35 
19.00 
19.15 
20.00 
20.15 
21.00 
21,00 
21.15 
21.30 
22.15 
23.00 
23.45.24 

Proğram 
Müzik (Bale müziği pi.) 
Konuşma (Türkiye postası) 
Türk müzigi {ince saz faslı) 
Ajans, meteoroloji haberleri 
Türk müzigi 
Memleket saat ayarı 
Konuşma (Hukuk ilmi yayma kurumu) 
Esham, tahvilat, kambiyo- nukut borsası 
Müzik(Radyo orkestrası) 
Müzik (Cazband-Çıgan) 
müzik (Sinema sesi) 
Son ajans haberleri ve yarınki proğram. 

-----------.. •• 1 Ji;;;.t:;I Tavyare Sineması 
T E L E F O N: 3646 

BU GÜN 

(fiyat) 

Sinemacılık aleminde şimdiye kadar emsaline ender 
tesadüf edilen bir şaheser 

ASRİ BATAKHANELER 
Oynıyanlar 

Dita Parlo - Albert Prejant 
İnkijinoff 

AYRICA : EKLER JURNAL son hadisat ve 
RONTKEN Kültür film 

Seanslar hergün : 1,30 - 4 -6,30 ve ...... -..................... . 
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''at 1Rla "sık iğne,, ve-
.. llıalı k . v .b. .. ur. l' .. sı ıgne,, gı ı o-
"arı kabıı bütün el örgüsü 
il h: bereler gibi orta
Yiikıti~~~acaktır. Muayyen 
tlacak gu alıncıya kadar ar 
l hı 0ndan sonra artır
l~ 0 .. rdakılacak bir müddet 

r "k ~süneu t.~n sko~rl~l da kbt?ş 
ou t·· gore e sı tı ece ır. 

iye k Urlü berelerden şim
k gia~a~ çok gördük. P~k 
h:kldı fakat bere klasık 

~t Ilı adır. Modası batmaz 
evsinı d .. . S\is" mo asına gore 

nı~şi u değişir' ya biraz 
bllı:t . biraz ufaklaşır ve 
Ş\l ~~zce modaya uyar. 
tlü gordüğünüz berede bu 
ti Yeniliklerin en güzel-
. d::Pıl!Uış bir kerede te
llde gıynıeğe müsait şe-
~lly0;ani yeni kuvafürier.e 
1 tüyle v~. Yeni şap kala~ ?ı~ 
l.ıllıuş ksuslü .. beyaz grı ıkı 
. l\elld' ve ufak tüyle .. 
1dit, 1 rengi deniz mavi-

oluyor? .... ::::::t:::::;::::::::::::::: 

En tath konuşan 
hastabakıcı 

Londrada bin kişilik bir 
dinleyici önünde hastabakı
cılığın şerefli, işe yarar in
sanı bir meslek olduğuna 
dair bir nutuk veren bu genç 
kızın cazibeli konuşmasına 
kapılan valide kraliçe Mari, 
başka-bir toplantıya gitmek
ten vazgeçmiş, ve şirin ha
tibi sonuna kadar dinlemiş
tir. 

Siyah gözler niçin 
daha iyidir? 

Çingene kadınlarının siyah 
gözlerindeki parlaklık ve 
sertlik herkesin dika t naza
rını celbetmiştir. 

Bütün millerin şarkılarında 
siyah gözler için söylenmiş 
binlerce şarkı vardır. Siyah 
gözlerin neden dolayı bu 
kadar çok konuşulduğunu 
araştıran ve 2000 insan üze
rinde tecrübeler yaban Ame
rikanın Havad enstitüsü pro
fesörlerinden Dr. De Silva 
ile Robenzion isbat etmiş
lerdir, ki siyah gözler diğer 
gözlerden daha kuvvetli ve 
daha çok göme hassasına 

maliktirler. Bilhassa uzağı 
aydın olarak görme hassa
sında siyah gözler bütün 
diğer gözlerden üstündür. 

Meksikade horoz 
dövüşü 

Meksikada horoz dövüş
türme merakı ekseriyetle 
kanlı facıalarla neticelenir. 
Opvüştürdüğü horozun mağ
lup düştüğünü gören bir 
Meksikalı bıçağını çeker, 
galip horozun sahabine mdy
dan okur. Bu suretle içlerin
den biri mutlak surette can 
verır. 

islik öttürmeğe mani 
olan bir su 

Amerikda T esas da bulu
nan bir kuyunun suyundan 
bir bardak içtiniz mi, yarım 
saat kadar ıslık öttüremez
sıniz. Zira terkibinde kükürt 
vardır. 

Amalardan yarım 
ücret almah 

Bir müddet evvel, bütün 
dünyadaki cücelerin birle
şerek, kendilerinden nakil 
vasıtalarında yarım ücret 
alınmasını istemeye karar 
verdikleri duyulmuştu. 

(HALKIN SES/) 

Tarihten Bir 
Yaprak 

........ ::········ . ....... ••········ 
Piyango İle , 

Kitap 
Kitap okunmadından sık 

sık şikayet edilir. Bu dert 
ortaya atıldığı vakit: 

Kitap pahalıdır, 
Okunacak kitap yoktur. 
Gibi fikirler ileri sürüldü. 

Fakat hiç bir netice elde 
edilemez. Bir çok kalem sa
hipleri de, halkı okumaya 
alıştırmalıyız; kitabı sevdir
meliyiz; derler. Bunun her
hale faydası olur. Fafat o~u
mayı nasıl sevdirmeli? işte 
en mühim m !sele ... 

Tam yetmiş sene evvel 
çıkmakta olan Hakayikul
vakayi adlı bir gazetede ga
rip bir piyango ilanı gördüm. 
"Kraathanei Osmani,, ' nin 
tertip ettiği bu piyango şöy
le anlatılmaktadır : 

"İçilen her nevi meşrubat 
kırk paraya olup ramazanı 
şerifte iki kuruş alınmakta 
ise de bu kere tarafeyne 
suhulet olmak için yüz elli 
iki hisseye taksim ve beheri 
bir buçuh beyaz mecidiye 
olarak kuponlu senetler te
darik olunup _ kıraathanemizi 
teş:·ife rab~t edecek efendi
lerden müşteriliğe rabet 
buyurulduğu halde ihtiva 
ettikleri senedin koponları 
ramazanı şl!rif gecelerinde 
içilen her nevi meşrubata 
bedel kabul olunacağı ve 
marülbeyan yüz elli iki his
senin kamilen hini füruhtun
da hissedaran namına olarak 
beş defa beşer mecidiyelik 
ulumu mütenevviaya dair her 
nevi kütüp ve resailin ha 
kl!r'a ikramiye namile keşi
de kılınacağı. .. ,, 

Şen Yazılar 
• 

-~~.~--

Ayşe 
Acılarım çoğaldı, 
Kalmadı -bende neş'e 
Kalbimi kimler çaldı? 
Ağlattın beni Ayşe .. 

Hasretim sana aman, 
Gurbetmiş senin kaman, 
Akarım zaman, zama.,, 
Çağlattın beni Ayşe 

Canım canına eştir. 
Ayrılık bir : ateştir. 
Tanrım bizi birleştir ! 
Dağlattın beni Ayşe. 

Dağlardan bana bir bak, 
Şimşek -rgibi gökte çak, 
Bir çay ol, yanımdan ak, 
Göreyim seni Ayşe. 

B. Ş. Şen 

Fıkra 
·~·~=~~ Memur, büroda çalışıyor-
du sigara paketini masanın 
üs~üne koymuştu, beleşçi bir 
arkadaşı yerinden kalktı. 
Paketten bir sigara aldı. 
Elile yokladı: 

Gayet iyi yumuşak! 
Bir tane daha aldı. Onu 

da elile yokladı: 
_ Bu da geyet iyi ! 
Her iki sigarayı cebine 

k duktan sonra arkadaşına: 
oy k . 
- Sen bu yumuşa sıga-

raları nereden alıyorsun? . 
Dedi, sigaraları medhedı-

len cevap verdi: 
- Ben almıyorum bana 

satıyorlar. 

Müjde 
Karşıyaka Ferah Eczanesi So. 

( S. Zeki.> 

21 ŞU~ T. 

KÖMÜRÜNÜ TERCİHAN KULLANINIZ 
................. - ........ ~·· .. ................. . ............ ... 

no. 
Avrupanın yüksek terzi mek

binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre taksitle her türlü elbise 
Diker. 

~~311lrlJ:::t.:i Jii:.t:il~~~J;;;;.t:l.Jii;;::t;;(Jiiô:.t:llJiii;;;.t;;;;&~ 

trRoLogo~i~~A TôR Aşçıbaşı Mark 
Fuat Soyer Makarnaları 

Böbrek, mesane, prostat, 
idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 
..,.,--~~~~ .... - ~-

'ilT.i~mail Hakkı Bilğeer 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 11-14 kiçeşmelikte 1 

3-7 Karşıyaka Yalı 71 Na.da\ 
T. 376(l 

1937 - 1938 Selanik sergi
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

~mDOi TOrR'r•~ 

1 Cilt, ~!11~ ~~~r~~i has-
talıklar mütehassısı 

2 nci Beyler sokak No. 81 
Her gün öğleden sonra 

Telefon: 3315 
~~·Jiii;;;.t;;;;&~~ 

Bu ilandan anlıyoruz, k1 
kıraathane, devamlı müşteri 
temini için en iyi hediyeyi 
kitap olarak intihap etmiş

tir. Herhalde kitap hediye 
etmek, okuma zevki aşıla
mak için bir adım olabilir, 

T erzanesinde yelekh takım 
11 yeleksiz 9 lira tek ceket 
7 ,50 pantolon 125 kuruş 
dikilir. Fırsatı kaçırmayın. 

~J::"·~~~-~~ 

Yetmiş sene evvel tatbik 
edilen piyango usulü bir da
ha tecrübe edilse olmaz mı 

Fet iye 
Kömürü 

acaba?., 

Ucuz, kuru temiz Fethiye 
kömürünü istiyenlerin: Irgat 
pazarında 77 numaralı şube-

N. A. mize müracaatlar_ı.~ .. ~=~~.--= 

:~~----ı;~i;-vü;-M;.;~~c;t~ --li 
• • • • Türk A. Şirketının + ! Halkapınar kumaş fabrikasının + 

. . k d gvı kumaşlar: + + Mevsim dolayısıyle yenı çı ar ı •• 

':. Sağlam Zarif Ve . Ucuzdur : 

Dr. Fahri Işı 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedarJisi yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

:fELEFO N 2542 
~~~ -~~J::+:!f 

Dr. Demir Ali ~ 
Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

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

Yün, ipek, Pamuk, Keten,~ 
Floş ve karışık her cins ku- J 
maşı kolayca ve emniyetle 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLuL BAHARAT 
DEPOSU 

Bu teşebl>üsün ne netice 
verdiğini bilmiyoruz. Fakat 
Paris şehir meclisi azasından 
bir zat, amalardan nakil va
sıtalarında yarım ücret alın
masını teklif etmiştir. 

r+ SATIŞ YERLERi + 
+Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI. T. VAl · Ş. t 

r+ . • dd · d Fahri Kandemır og u + 
t+ Mımar Kemaleddın ca ~~ -!.---=: _-..-;-~.-__ :;-.;_~~- -_ 
...... - ........... ~ ~ ~ .... ~ ...... ..# ~ ..... ~-~--...... ~~jj;~~~~~-iii::I--\ 

Bavramdan Once Ve 
Bayramdan Sonra 

Kabadayı, Yüksel ve Kordon rakıları içenlere daima bir 
bayram neş'e ve sevinci verir. Generallere emir 

~uı· eri verilecek 
llıirbe:ı M:üdafaa Vekaleti e- ~ ordu ve memlekete vakfet
~ltıdak:r ve seyis erleri hak- miş ve bu sayede büyük ma-
ili bi 1 kanuna ek olark ye- kamlar almış olan mareşal 
hugu r ~r?je hazırlamıştır. ve general-erimizin bu ihti-
Say1h nk~Urürlük~e olan 160~ yaçla~ı ka~u~a konacak ye-
Y~t nuna gore cumhurı- ni hır hukumle karşılana-

Ordu d 
Ilı~ l ~ sun a emir eri yal- caktır. 
dar Gveg?1enden Maraşala ka- Madde şudur: "Sin haddi 
~ Ord~ılnıektedir. ve maluliyet dolayisiyle cum-
anı ve nıı:.zda yüksek ma- huri yet ordusu mareşallığı 

~ataşa} ızmetlerde bulunan ve büyük amirallıktan müte-

h~~:lduk;:n ge~:~~~erh. teı~ - kait olanlara birer emir su-
hu :t eri verilmemek~e :~ bayı ile bir emir başçavuşu 
ltıeıY1~zden ordunu k _ ve aynı suretle orgenerallerle , 
l tt ı \' n ço e k .. k •t ar1 ol e Şerefli birer uzuv- or amirallı tan mute aı o· 
lerind an bu zatlar tekaütlü~:. 1 !anlara bir emir başçavuşu 
~iiştnektesd~ıntı v~- ..zorluğa 1 ve korgenerallik!~ kor ami-
tlln{l ırler. Butun öm- ralhktan mütekaıt .olanlara-

Vc tükenmez m · · · d b' · b · ·ı· esaısını a ırer emır su ayı verı ır.,, 

.~~ - ;~;~R... ZAFER... ÜSTÜNE 

Kültürpark Sinemasında 
Telefon 3t51 

İki haftadan beri İzmirde bütün hasılat . rek.~~. 
larını kıran sinemamız müşterilerin~ hır şu -
ran borcu olarak eşsiz ve en büyük 2 fılm sunar. 

1 _ Dünyanın en küçük fakatısanab 
~";n bUyUk artisti .• 

ŞİRLEY TE:Nl~~E ~.i~ .. 
Şimdiye kadar yaptığı fılmlerının en buyugu 

KIR CICEGI 
2 - Cennet Perisi . 

TÜRKÇE RÖZLÜ DOLEREZ DEL RIYO 
Haiti adalarının korkunç yanar dağlarının mütkiş 

veranı arasında çekilmiş aşk ve rgüzeşt filmi.. 
Seanslar: KIR ÇİÇEG İ .. '\15 5,20 

CENNET PERIS: 4 7,30 
Cumartesi pazar 12,30 da cennet perisi ile başlar. 

• 
•• 

.. ~ .. !!!1111~ .... ~ml!!''ll!!!IL!!lll!!!!ll!!!lmıııl!!lllllllll!!l~lll!!I~----· 
S. F E R ı T E C A C 1 B A Ş 1 

ALTIN DAMLASI 
Kolonya ve yağsız Kremi 

DEPO Ş t FA ECZANESİ 



.$EHIR 
:HABERl .. 
r~·- --- - --=--=---:::.=-...:::~~ 

~.· . 

SON DAKİKA 
Bir Fransız Gazetesinin Ro 
matbuatına mukabil hücu 

Yaptıkları bugün bu 
lışlar, Almanların snd 

Turistik Yollar l.~~~~~~~iiiiiiiiii~ 

11 
Le Petit Bleu ,, Fransız + 

gazetesi Roma matbuatının 
Fransaya karşı yaptığı hü
cumlara cevaben diyor ki: 

idareleri altına alnı 
Dunuile hakim olmalatl 
Brenere kadar ilerledi_ ... -.. Vilayetimizin Turistik yol

larının bir milyon ikiyüz bin 
lira keşifli ilk kısmının inşa
atı, dün öğleden sonra vali 
8. Fazlı Güleçin riyasetinde 
toplanan vilayet encümenin
de ihale edilecek iken talep 
zuhur etmediğinden müna
kasa müddeti 16 Marta ka
dar uz.atılmıştır. 

Gelenler 
Gidenler 

Eski iktisat vekili B. Rah
mi Köken ile iktisat vekaleti 
kontrolörü B. Abdurrahman 
Ankaradan gelmişler, eski 
adliye vekili Mahmut Esat 
Bozkurt Selçuğa, Mardin 
mebusu B. Ali Ranada An
karaya gitmişlerdir. 

Mebus seçimi 
Tef Uf heyeti dUn toplandı 

Seçim işleri faaliyeti de
vam ediyor seçim teftiş he
yeti; dün öğleden sonra, 
belediye reisi doktor B. 
Behçet Uz'un riyasetinde 
toplanarak müzakerede bu
lundu. 

Anason 
İstihsalatı 
Anason istihsalatının mem 

leket dahilindeki istihsalatı 
gün geçtikçe çoğalmaktadır. 
Alakadarlar bu ciheti naza
rı dikkate alarak, istihsalatı 
ona göre çoğaltmak için çif
çinin teşvik edilmesi lazım 

geleceği kanaata varmışlar 

ve tertibat almışlardır. 

Zıraat 
IVIüf ettiş eri 

lzmirde muhtelif zıraat iş
leri etrafında tahkikatta bu
lunmak üzere Ankaradan 
gelen zıraat vekaleti müfet
tişlerinden 8. Şevket Tuncer 
i!e B. İbrahim, bütln zıraat 
L~kilatınc'a tetkikatta bu'u
nacaklardır. 

~aarif 
Vekaleti 

"iLK ÖGRETIM,, ADINDA 
HAFTALIK BİR GAZETE 

ÇIKARACAK 

Mısır Franko Hükumetini Tanıdı 
Kahire 21 (Radyo) - Mısır hükümeti Frankoyu resmen tanımağa karar vermiş ve Fran

kô hükümetine bildirmiştir. 

tahkimat var Alplarda 
Londra (Radyo) - İtalya hükümeti Alp hududunda tahkimata devam etmektedir. Hu

duda beş marşandiz trenile mijhimmat ve esleha gönderilmiştir. 

Peru Reisicumnuruna Suikast 
Londra 21 (Radyo) - Peruda reisicumhura karşı neticesiz. kalan bir suikast yapılmıştır. 

Asilerden bir general öldürülüştür. 

Casuslar Divanıharpta 
Barselon 21 (Radyo) - Casusluk yaptıkları anlaşılan yüz elli kişi zabıtaca tevkif edil

miş. Ve bunun isticvabına başlanmıştır. Mevkufların, hususi bir harp divanından geçirile
cekleri söyleniyor. 

İtalyan Genel Kurmay Başkanı 
Trablusgarba Gitti 

Roma, 21 (Radyo) - İtalyan genel kurmay başkanı maraşal Badoğliyonun Napoliden 
Trablusgarba hareket etmiştir. 

Paris 21 (Radyo) - İtalya erkanıharbiye umumiye reisi mareşal Badoğliyonun Trablus
garp seyahatinden bahseden gazeteler; bu seyahatın çok manidar olduğunu ve Badoğliyo
nun, Tunus hudutlarına kadar uzanarak orada yapılan askeri hazırlıkları gözden geçire
ceğini kaydediyorlar, 

§ Alakadar mehafil; ltalyanın, son zamanlarda Tunus hudutlarına atmış bin kişilik bir 
kuvvet tahşit ettiklerini beyanJ ediyorlar. 

İspanyada Krallık İddiası 
Roma, 21 (Radyo) - Burgos hükümetinin gösterdiği lüzum üzerine Hitlerle Franko 

arasında İtalyanın kenar bir şehrinde bir konferan aktolunacağı ve bu konferansta mü· 
bim bir takımmeseleler etrafında müzakere edileceği söyleniyor. 

Alakadar mahalil, İspanyada Krallık iddiası meselesinin de bu konferan•ta konuşulaca
ğını iddia ediyorlar. 

İSTANBULDA BİR CİNAYET 
İstanbul 20 (Hususi) - Bu akşam Sirkecide Şen Cümhuriyet isimli lokantada bir cina

yet olmuştur. Garsonlardan Arnavut Kenan ile Kütahyalı Ahmet lokanta üzerinde ikisi de 
ekmek bıçakları ile birbirlerinin üzerine fsaldlrmışlardır. 

Arnavut Kenan karnından yaralanmış ve bağırsakları dışarıya fırlamıştır. Kütahyalı Ah
met te kasıklarından yaralanmış, Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmışlardır. 

lzmirde ikinci.lise adıle bir lise daha açılıyor 
Ankara, 20 (Hususi) - lzmir erkek lisesine bağlı olarak açılmış olan mektep İzmir 

ikinci lisesi adiyle müstakil bir hale konmuşt?r. Ayrıca Erenköy kız lisesine bağlı Çamlı
ca, İstanbul kız lisesine bağlı cumhuriyet ve Inönü meptepleri de müstakil birer lise ha-

line getirilmiştir. 

Telğraf ve radvo hülasaları -- --
Devlet şürası müddeiumumiliklerine baş muavinlerden İhsan, Şevket, Vecihi tayin edil

mişlerdir. 
~ Iktisad vekaleti teşkilatında yeniden değişiklikler. 
§ Polonya başvekili Parise hareket etmiştir. Bu Seyahatın hususi mahiyette olduğu 

bildiriliyor. 
§ Leh hükümeti, General Franko hükümetini resmen tanımıştır. 

§ Bu ay Italyada yeniden yapılan bir nüfus tahririnde ltalyan nüfusu 44,093000 dır. 
§ Bir martta tramvay ve touel şirketleri hükumetçe resmen tesellüm ledileceğinden na

fia vekili 8. Ali Çetinkaya bu hafta içinde lstçnbula gidecektir. 

" Hakikat şu merkezde
dir ki Faşistleri idare eden
ler, evvela memleketlerinde
ki efkarı umumiyenin kapa
dılar, böylece her hükümet 

yani takriben TriyesteY' 
km. yakınına kadar 1 
lerine sebep olmuştur. 

hükümet adamına lazım olan Fransaya yapılan kiidlllllll• 

kontrol ve tenkidi de kay- ' hücumlar yalnız FransıS 
bettiler. Hergün daha emin tanseverliğin uyanışın•• 
ve düzeltilmesi imkansız ha- hancıların taaruzlanna 
talar içine körcesine atılı. şı birleşmesine, İngiliz f 
yorlar. Fransaya ve diğer sız dostluk bağlarının 
Akdeniz memleketlerine kar lenmesine sebep olm 
şı koyarak yalnız Berlin oyu- başka bir fayda elde 
nunn oynamağa bakıyorlar. memişlerdir, 

- ·~--
Cumhurreisi- · Milino pana 

1 

mizin Albaylar rına iştiri 
1 

Şerefine ziyafeti 
Ankara, 20 ( Hususi ) -

Cumhurreisimiz, bu akşam 
saat 17 de Çankayada Riya
seticumhur köşkünde ordu 

mensuplarından albaylarla ai
leleri şerefine bir çay ziya
feti vermişlerdir. Resmi ka
bul, saat 19 5a kadar sür-

edeceiiz 
Hhkümetimiz, 'İ2 Nisa 

açılacak olan Milino s 
sine iştirak etmeğe ve 
pananayırda bir pavyon 
tırmağa karar vermiştir. 
panayırda, bilhassa 
mıntakası· mahsulleri te 

müş ve Cumhurreisimiz, da- olunacaktır. 
vetlileri ayrı ayrı kabul bu-
yurmuştur. 

. ..... » ~······ 

Aslı yokmuş 
İstanbul, 20 ( Hususi ) -

Bazı gazeteler; eski tekaüd 
kanununa göre tekaüd edil
miş olanların, fevkalade tah
sisatlarına bir miktar zam 
yapılmak suretiyle terfileri 
imkanlarının araştırılacakla
rını yazmışlar sa da bunua 
aslı olmadığı anlaşılmıştır. 

Zabıta 

Borsa 
Haberleri 

Çuval 
269 
142 

1407 
171 
234 

Cinsi 
Üzüm 
İncir 
Buğday 
Nohut 
Pamuk 

Fiat 

16,25 17' 
9 13,1;7 

5,25 5, 
6,25 

42 52 
-~~.-

Otomobili çalmamı• 
Cumartesi akşamı 62 O 

maralı otomobilin kordood 
ki Bar önünden şoför M 
tafa tarafından alınarak 

Alsancak şehitler mevki- çovaya kaçırıldığı iddia ed· 
inde Bekır kızı Huriye Mü- mişti. Şoför Mustafa 
min kızı Muradiyeye haka- otomobili bay Ahmet Mu 
ret ettiğinden yakalanmıştır. tarın oğlu 8. Fadıl Atam 

§ Keçeciler caddesinde dan ikinci noterlikte ta 
Hüseyin oğlu Mithadın üze- zim edilen bir senetle satı• 
rinde bir bıçak bulunarak •aldığını beyan ederek set' 
alımıştır. best bırakılmıştır. 

§ İkiçeşmelik Ahmed oğ- -K;d;~:;ı:-HS::n~;;= Ferb,t 
lu İsmailin üzerinde bir bı- oğlu Yaşar ve Mehmed et' 
çak bulunarak alınmıştır. kaptan aralarında çıkan k• 

§ Kemer şehitler cadde- gada bir birlerine hakarol 
sinde Mustafa oğlu İlyasın · · 1J ve bunlardan lbrahim MeP 
üzerinde bir bıçak ve Mus- medi çakı ile kolundan b,-
tafa oğlu Ahmedin üzerinde d lb " fif surette ve Mehme ra 

§ Ankaradan alınan bir haberde yeni sene bütçesi hazırlanmıştır. Bugünlerde projeler 
başvekalete verilecektir. 

§ Şamda vuruşma dün ve bugün de devam etmiştir. Doktor Şehbender bitaraf bir ka- 1 

bi~e teşkilini milli paktın tatbikini istemiştir. 

bir sustalı çakı bulunarak himi başından hafif suretti 

alınmıştır. yaraladığından yakalanmıf" 
İki çeşmelik kadriye ma- Iardır. 

Maarif V ckileti, ilk o~ul
lar için uflk öğretim,, adında 
haftalık bir gazete çıkarma
ğa karar vermiştir. 

Haziran, temmuz ve ağus- Bir çocuk yana~ 
tos ayları müstesna, senenin 

Namusa göz 
koyanın 

akibeti 

• 

1 lbrica iskelesi 
hallesinde Hasan oğlu Ah- ~ ıkiçeşmelik dolablıknY" 
med ve kızı Zeynep ve ka- mevkiinde Ahmed kızı Mt' 
rısı Nuriye bir şahitlik me- lek müracaatla evinde bll" 

dokuz ayında çıkacak olan ·~ : kül oldu! 
bu gazete, maarif müdür-
lükieri vasıtasile bütün ilk İzmit (Hususi) - Akmeş 

nabıyesinin Düğmeciler kö-okullara dağıtılacaktır. 
- .---ıumuuıım:ııııııı-- .. - yünden Muharrem oğlu Naz-

Çiflik 
süt 

ma ndra mi isminde iki yaşında bir 
çocuk evdeki ocağa düşmüş, 

• 
evı 

İzmir halkından gördüğü 
rağbet ve teveccüh üzerine 
bay Pertev Susopun açmış 
olduğu balcılar içindeki 185 
numaradaki süt evinde bü
tün aile sahipleri her aradı-
ğını bulabilir. Nefis tereyağı 
halis kaşer peyniri muhtelif 
konserveler vesaire gibi bü
tün gıdai ihtiyaçlarınızı bu 
dükkandan tedarik etmeniz 
menfaatınız iktizasıdır. Mut
laka bu dükkana uğramayı 
unutmayınız. 

yanarak ölmüştür. 
Yavrunun kızgın ateş için

de yanarak kömür olmuş 
bulan dikkatsiz ana saçını 

başını yolarak ağlamaktadır. 
Aman analar çocuklarınızı 
yalnız bırakmayınız. 
~~~~ ~wnın 

Sekizinci dün
ya harikası 
Olan Pamukprenses ve 

yedi cüceler filmi yarından 
itibaren (ASRİ SİNEMADA) 
gösterilecektir. 

Banınchrın Kurumlu kö
yünde nül,':n Lir vak'a ol
muştur. Melımd oğlu Ali 
Şenyıl; ayni köyde Koca 
Mehmet oğlu Halil İbrahim 
karısı 33 yaşında Kadriye 
Ertürkün evine duvardan 
atlıyarak girmiş ve kadını 
tabanca ile tehdit ederek 
kirl etmeğe teşebbüs etmiştir. 
Kadriye, o sırada Alinin 
elinden tabancayı almış ve 
onu öldürmek kasdiyle bir 
el atmıştır. Mermi, Alivi sır
tından ağır surette yarala
mıştır. 

Suçlu kadın hakkında tah
kikata başlanmiştır. Yaralı 
İzmir Memıeket hastahane
sine getirilmiştir. 

selesinden Abdurrahman ka- lunmadığı sırada içeri girell Hayvan ihracatına 
aç aldı 

Ege denizinde İbrica iskc
lesin:n hayvan ihracatına 
serbest bırakıldığını, Ziraat 
vekaletinden bildirilmiş ve 
bu husustaki Veli iller heyeti 
kararnamesinin sureti de ala
kadarlara gönderilmiştir. 

rısı Emineye ve Ramazan oğlu hırsız tarafından 35 lira p•" 

1 
ra bir yüzük ve sairesinİll Ahmedin evlerine taarruz ve 

kapularını kırdıklarından ya- çalındığını ve bu sirkatıll 
kardeşi Zeyneb ve kocafl 

........ o ....... . 

Şirket bulvarı 
Şirket bulvarının açılma 

faaliyetine devam olunuyor. 
Tahliye edilmesi lazım gelen 
280 dükkan ve mağazanın 

1 
bir kısmı boşlamış ve bun
ların hedmine başlanmıştır. 

Dükkan ve mağazalarını sür-
1 atle tahliye edemiyecek olan

lara belediyece bir ay müh- I 
l ·1 . . 1 et verı mıştır. 

kalanmışlardır. d_, 
Ahmed ile Nuriye tarafın 

Keçeciler dikili taş soka- yapıldığını şikayet etmiş .,e 
ğında Arslan oğlu Marko ve ' suçlular yakalanmıştır. d 
Raşit oğlu Saim sarhoş ol- § Çorakkapı Gaziler c~ " 
dukları halde Muiz oğlu Ne- desinde Süleyman oğlu Rıı' 
sim ve Viktor Şalamun evle- Esrar satarken 15 gram et" 
rine taarruz ve tehdit ettik- rarla birlikte yakalanmış •' 
leri şikayet edilmiş ve suç- bu esrarı servili t epede otu" 
lular yakalanmıştır. ran bakkal Mehmet ve kı;i 

Keçecilerde Gazi bulvarın- Halideden aldığını söyle111İf 
da Ahmed ogv lu Bayram Ka- ve bunlarda yakalanaralı 

Kehmedin evinde 22 grad' 
mil oğlu Reşidi para mese- esrar bulunmuş ve haklarıO" 
lesinden demirle başına vu- da muamele yapılmıştır. 
rarak hafif surette yaraladı- § Keçeciler eski mahkelll~ 
ğından yakalanmıştır. önündelbrahim oğlu Mehmed!' 

§ İkinci beyler soka· üzerinde bir gram 60 saotı 
ğında Ahmed oğlu İbrahim gram esrar ile bir bıçak bu" 
ve Mehmed oğlu İbrahim ve lunarak alınmıştır. 

Zengin Olm•k pı 
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