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Antakvayı hiç bir zaman Suriyeye vermedik 
cak Fransaya emanet ettik. Arabların Türk iline 
kmetmek istemesi hak-:Hükiımet esir Geııer~~DO kurtarmağa çalışıyor 
z ve çok zalimanedir Çindeki ihtilal 
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R. Aras Parise 2idecek 

-
' 6 {A.A) - Hari- nazaalı araziden Fransız kıt-

~il!01iz Tevfik Rüştü alarile Türkiyeye ve Türkle-
"llletier Cemiyeti kon· re aleyhtar unsurlardan mü-

aöylediği nutukt... rekkeb kıt'aların çekilmele-
rntıdafaa eden hu· rini ve Milletler cemiyetinin 

~e ekonomik delilleri bir komiserinin fili idaresı 
lttikten sonra ihtili- altında oraya ufak bir irti-

~ 00 

~ya harbı için Loid Corç ne diyor: 

Qu faşist ;; komünist 
iuşması eski din muha
~elerine benzemektedir 
~ .. oo•• 
llya sulhu her zaman için tehlikededir 

loıo CORÇ 
'ııyanın Avrupa için! 
'tınekte olduiu teh· 
tide daha endiıe ve· 
ltlıbiyet iktiıab ver· 

mektedir. Bu cidal artık da
hili bir harp olmaktan çık
mııtır. Mahdud bir saha daa
bilinde fakat esas itibarile 
beynelmilel bir mücadele 
mahiyeti iktisab etmiıtir. 

İşte karışan büyük mil· 
letler gitgide daha az ihti
yatla taraf tutmaktadırlar. 

Dünyanın üç büyük devle· 
ti; Rusya, Almanya, İtalya 
ve biraz da Portekiz fırtma
nın harici serpintilerine tu
tulmuşlar ve gün günden 
kendilerini buraya kaptır· 
makta bulunmuşlardı. 

Bu devletler taraftar ol-
dukları biziblere harb mal .. 
zemesi ve mühimmat gön· 
dermiılerdi. Fakat son birkaç 
ıün, belki de birkaç hafta 
zarfında vaziyette ehemmi
yetli bir değişiklik husule 

- Souu 4 üuciide -

- Sana bayramlık ıekerimiz yetmiyecek dedim aldırma· 
dın, timdi misafirleri ne ile karııhyacağım. 

- Şekerden tatlı dilin ile karplaraın karıcıfım. 
- Ah aenin hu piyaıın dı _olmasaydı teninle kim 

geçinirdi. 

Sabık kral Edvard Viyna 
dvarında iıtırahat etmekte
dir. Edvard kötklndea çık· 

- Sonu 4 belde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ______________ .... ____________ _ 
Bayram ve fakir çocuklar 
r':'I ayramın neş'e ve ıevinç kaynağı olduğu gtlnlercle 
1.:1 fakir çocukların zavallı ve perit•n hali insanın blltla 
ncı'e ve sevincini mahveder. 

Her bayramda olduğu gibi bu bayram da Hilaliabmer ft 

Himayei etfal tarafından yüzlerce fakir yavra · sevindirildi. 
Bunlara elbise ayakkabı ıapka verildi. 

Bu ıefkat müesseselerin yaptıkları yardımın maddi •• 
manevi bakımdan kıymetı çok büyüktür. 

Açlıktan sapaan olmuf, çıplaklıktan moı·mor olm111 Wr 
körpe yavrunuo yiizünde bir tebessüm, vücudundea bir ha· 

lraret uyandırmak yapilan iç•imat fedaklrlıklar1n en blyl· 
iüdür. 

Bu ılltnlarda sık·ıık tekrar ettimiz bir meaeleyi yine dJ· 
liyeceğiz. Resmi ve huıuıt teıekkülerin yapacaklan yardla 
nihayet mahdudd!Jr. Muayyen bir ıUmreyi memnun ede&IUr. 
Halbuki yurdda sevindirilecek fakir yavrular ıenaedilditla
den daha_ pek çoktur. 

· - Sonu 4thaclcle ~ 



adam .impson 
VE 

:EDVARD 
Yazan : Lord Denegall 

Son günlerin en bellibaşh vermiyen bir (kadındı. Gerçi 
abramanı olan Madam itinalı giyiniyordu, fakat şık 
impson yakın zamana ka- değildi. Kendisi resimlerin· 

: ar cynlı, güleryüzlü, zeki , de görüldüğü gibi kara saçlı 
ı e sıcak kanlı b\r kadındı. değildir. Saçları kumraldır. 
, ugün tamamile değişmiş Gülümsedikçe harükulide 
ı ulunuyor. güzel olan bütün dişleri 

ı Evvela eski Madam Sim· pırıldar. Gözleri harıkulide 
sonu anlatmak isterim. güzeldir. 
Beş sene evveldi. Bir ka· Londraya ilk gelişi 1926 

ın arkadaşımın evinde idim. senesine tesadüf eder. O za-
,ana şu haberi verdi: man ilk kocasından ayrılmış 

- Bugün . Amerikalı bir bulunuyord. Kendisi 1916 da 
tift Klaı eç oteline gelecek- Amerika tayyare kuvvetle-
~r. görmiye gideceğim! rine denıup mülazim Spen-

Beraber gittik ve otelde cer ile evlenmiş, 1920 de 
·-iister ve Madam Simpson Veliahdi Prens Edvardı Ka-
1 arafından karşılandık. Fakat liforniyada görmüş. Fakat 

zaman bu isimler bıze bir kendisile görüşmemişti. 
: ey söylemiyordu. Çünkü Madam 1926 da Avrupaya 
~adam Simpson'un Kleopat- gittiği >.aman Kanadalı olan 

1 a, TravaJi Helen, Diana de Mister Sipmıon ile tanışmış 
hotier, Florence Nightinga· ve bu tanışma evlenme ile 
t~. Edith Kavel ve Jandark nıhayet bulmuştu. Mister 
:adar şöhret kazanacağını Simpson eskiden muhafız 

1 ahmin edememiştik. taquruna mensup bir zahitti. 
Babası Londrada denizcilik Karı koca çok iyi idiler. 

1 Jilhassa Madam Simpson işlerile meşğuldü. Madam, 
,ıer söze çok güzel bir ce- Londrada yerleşmıı ve misa· 
, •ap bulan parlak bir kadın- firpeyrerliği ile şühret kazan-
k mıştı. 

ilk görüşmeden sonra ka- Madamın ziyafetleri muh-
11 kocanın verdikleri çay teşemdı. Fakat kendisi bir 

takım mide rahatsızlıkları ı :iyafetlerine gittim. Bu ziya-
• etlerin diğer eşlerinden yüzünden yemek yiyemiyordu. 

Madamın evi, en modern 
1 arkları yoktu Yalnız Simp· 

1 f 1 taruda tefriş_ olunmuştu. 
1 ·~~ ~~· ~ü_tün mi sa ir erinin ~ 
niyet veriyorlardı. madamı şu şekiode tarif et-

: Bu ziyafetlerin birinde be- mişti: "Madamın hareketle-

! ıüz veliaht olao kral Edvar- rinde şahane bir hal var.,, 
lı gördüm. Veliahdın madam· Madamın ziyafetleri son 
;impsonla çok alakadar ol- derece şen şen ve neş'eli 
luğu, onun dilegine, her ~ih- idi. Okuduğuna ve işittiğine 
iyacına iehemmiyet verdiği kendi zekasının ilhamlarını 
~öze çarpıyordu. Madam si- katarak tatlı tatlı söyler va 
~arpsını mı yakacak veliaht herkesi teshir ederdi. insan· 
lerhal kilJıiti takdim ediyor, ların en çeninğeni bile onun 
abut madam sırtından jake- misfiri olduğu zaman kendini 
ini çıkarmak ml diliyor, ve· evinde h:ssederdı . Bu yüzden 
iaht derhal keudisine yardı· herkes kendisini seviyordu. 
aa koşuyor, yahut bir şey Madamın bu hali, onu o 
çmek mi aileyordu, veliaht zaman Veliaht olan prens 
lakika kaçırmadan bu dilegi Edvardın muhitine karışma· 
atmin ediyordu. sına saik oldu. 

O zamanki madam Simp- Bir gün Furt Belvedeıe'de 
onn anlatmak için biraz da bir hafta sonu ziyafeti veril-
:ıazisinden bahsetme~ İcab mişti. Davetlilerden biri. iki 
dr. Amerikalı dostun buraya 

Bir yıl evveline -kadar · çeğırılıb \ ağırılmağını sordu. 
ıadam giyimine ehemmiyet Hadise üç sene evvel vuku 

iNTIKAM 
-2-

ı\lahken1e esnasında siz kocasile onu 
öyle teşhir ettiniz ki ... 

Gözümden bir şey kaçma
ı. Hepsini, hepsini gördüm 
'.ıldırmadığıma hayret ediyo· 

Jm. Platonik bir aşkla sev· 
iğim kadın meğer bir çirkef, 
ir şirfinti imiş. 

intikam almalıydım. Onu 
erkese teşhir ederek, rezil 
derek intikam almalıydım. 

iki hafta sonra üçünü de 
ene eski yerinde otlar ara
nda körd.üm. Küçücük fo
>grafım üçünü de oldukları 
ibi camın üzerine yapıştırdı. 

Resimler; kağ:da geçirdim. 
atikam alacaktım. intikam 
rzusu beynimi bir berğu 

gibi deliyordu. Bir kaç gün 
sonra resimleri kocasına 

verdim. Şahidler her şeyi 

gösteriyorlardı. Benim &zla 
bir §ey söylememe lüzum 
yoktu. 

Ne oldu, ne yaptılar ? Bil
miyorum. Yalnız kocası bir 
sabah rüververini çekiğini 

karısını göğsünden vnrdu. 
Ölmemişti. Fakat ağır yara
lanmıştı. iyi olub hastahane-

den çıkınca kocası aleyhine 
dava ikame etti. Kocasını, 
zevce ketiJi diye ittibam 
ediyordu. Bununla beraber 
mahkemede bütün çirkef 

tRalk•lult 17 

Dilenci değil 
hasta • • 

ımış 
Iıtanbul - Poliı müdde· 

iumumiliğe 16 yaşında ibra· 
him adlı bir çocuk teslim 
etmiştir. iddia edildiğine gö
re, bu çocuk dilenmiştir ve 
bu suçtan muhakemesi yapı
lacaktır. Ibrahim müddeiu
mumilikte: 

- Ben dilenci değilim. 

Çok hastayım. Beni hasta· 
neye yatırsınlar diye ıokağa 
çıkmıştım. Dilenci diye ya
kaladılar. Allah aşkına heni 
bir hastaneye gönderiniz, 
demiştir. Müddeiumumilik 
lbrahimi tabibi adillere mu
ayene ettirmiş ve hararet 
derecesi 40 olduğunu tesbit 
ettiği için derhal Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Müdürlü
ğüne göndererek bir basta· 
nede tedavi alhna alınması-

nı istemiştir. ------·---
Orijinal bir 
ördek avı 

lstanbulda iki çocuk. - ifa
delerine bakılırsa - iki sine
ma meraklısı çocuk, bir avuç 
buğdayı bir gece sabaha 
kadar iıpirto içinde bırakıp 
şişirdikten sonra ertesi gün 
iki ördeğe yedirmişler. Buğ
dayın iJiğine kadar işliyen 
alkol, zavallı ördekleri çakır 
keyif edince de yakalayıp 
safmağa giderken yakayı 
ele vermişler. 

Bu kurnazca a'ış verişten 
para kazansaJarmış, ninemaya 
gideceklermiş. 

Hadisenin hangi terafına 
acırsınıı: iki çocuğun zeki· . .. - ...__,,._ ...... _,,_, ... _ .......... _ 
ye harcamalarına mı ? Sine
ma iptilasının böyle mecera-
1ara yol açmasına mı ? iki 
çocuğun meşhud cürümler 
mahkemesince yirmişer gün 
hapis cezası yemesine mi ? 
Yoksa insanları bu kadar 
felaketlere sürükliyen içkinin 
tadını zııvalh hayvanlara da 
tathrmalarına mı ? 

Bize böyle geliyor ki "Ye· 
şilay,, cılar. meselesinin en 
feci tarafını son ihtimalde 
bulunacaklardır. 

- ..................... ......,__.. "'V"llı __ ........................... ~ 

bulmuştu. Derhal iki Ameri 
l<alının hüviyeti tahkik edildi. 
Ve tahkikat müsbet bir 
netice verdiği için madam 
Simpson ile kocası da Fort 
Belvedere'e davet olundular. 
Madam Simprnn o akşam 
şeref mcvkiinde idi. 

(Sonu Yarın) 

bayatı resimde olduğu gibi 
ortaya döküldü. Sahid oll'rak 
bulundum. Her şeyi merha· 
metsizce söyledim nefret ve 
kin içimi oyuyordu. 

- Ne olacak mahvolsun 
diyordum. 

iki hafta bütüa gazeteler 
mahkemen bahsettiler. Hadi
seyi bütün oryanlığile ortaya 
döktüler. 

Doktorların tavsiyesi üze
rine cenub • Kırıma gitmeğe 
mecbur oldum, istirahata ib · 
tiyacım vardı. Asabım çok 
sarsılmıştı. Orada hep onu 
düşündüm. intikamımı alınış
tım. Nefret ediyordum. 

lsnanyadaki harb küçük mik· DUNY ADA 
yasta bir rcihan harbinden NELER OR 

1 başka bir şey değildir OLUY ;. 
ispanyada zahiren bir da- sında beynelmilel gönüllü Eski ve yırtık çora olar 

b 'l' h alayları var. Bunların arasın· ! ı ı arp :var.. 'şe yarıyor 
Fakat bu harp hakikatte da şimdi Sovyet askerlerinin 1 

üçü mi yasta ır cı an k ld k t• k k k b. 'b de bulundugv unu haber veri- [3 ski ve yırtık çorapları· 
nızı ıakın a m • 

harbinden başka bir şey de- yorlar. mayınız, ve şu adrese ~~ 
ğildir. Hark sahası bpanyol Demek ki bu cephede paket yapıp yoJlayınız. kı~b 
toprağı. Fakat dövüşenler sosyalistler birleşmiş bulunu- veya temiz yollamakta bıç 
yalnız İspanyol değil. Gene· yorlar. bir mahzur yoktur. Adret 
ral Franko ordusunda şim- Filvakı KabaJlero hükümeti şudur: Labraolcer adası bal~ 
diye kadar Faslı Müslüman- komünist devildir ve muvaf· f b 'k F t b d dakı 

~ a rı ası. ve u a a 
lar harp ediyordu. fak olursa komünist bir h 1 f b 'k t k eıki 

aı arı a~ ~rı ve 
Şimdi bunlara, Alman ve devlet duracak değildir. çoraplardan mükemmel balı· 

ltalyan askerleri de iltihak Fakat ne de olsa lspanyol lar yapmak imkanını elde 
etti. Bu suretle asiler tara· topraklarında beynelmilel bir etmiş imiş ve şimdi bütOD 
fında beynelmilel bir faşist harb cereyan ediyor. dnnyadan yırhk çorapları 
cephesi teesstis etti. Bu harbe, biz yarınki topluyormuş. Hayli para da 

Alman ve İtalyan silihıyle büyük cihan harbinin küçük veriyormuş. Şimdiye kadar 
ve Almau, İtalyan askerleriy- bir modeli gözüyle bakabi- 3 milyon müşteri temin et• 
le harp eden iıilerin kartı· liriz. miş. 

OOOOOCA>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOO 

Memleket~.
mizle • 

iŞ 
Görn1ek istiyen yaban-

cı ticaret evleri 
Son günlerde yabancı tica

ret müesseselerinin memle· 
ketimiz ihracatçılarile tanış· 
mak ve iş yapmak hususun· 
daki müracaatları ç ğalmışhr. 

Talebler. en koç, tiftik, 
yün. deri ve hububat üzere
rine olmaktadır. Diğer ehem
miyetli ihracat maddeJerioıiz 
üyerinde it yapan müesse· 
ıelerimizi temsil etmek isti· 
yen ticarethaneler de alakalı 
makamlara adreslerini bildir
mektedir. 

E.D büyük_ 
Turbın 

Amerika yenildi. .. 
Harikalar diyarı olan A

merikayı Norveç geride bı
raktı. 

Borgholm şehrinde dünya
nın en büyük türbinini yap
tılar. Bu türbin 80,000 kilo
vat kuvvetindedir. Beş odah 
400,000 ev.e elektrik cerya
nı verecektir. 

Otomobillerde 
yapılacak 
yenilikler 

Berlin Sanayi odasına 
16, 139 ihtira beratı c. lmak 
için müracaat yapılmıştır. 
Bu 16,139 müracaatın bepai 
de otomobil levazımı üzerin
de yapılan yenilikleri istih· 
daf etmektedir. Bunlardan 

du. Varsın çeksin diyordnm. 
Bır sene sonra paytabta av
det ettim. Y oldada onu dü
şündüm. 

- Acaba yaşıyor mu?:!Se- ı 
falet içinde yaşamak güçtür. ı 
Diyordum kimse bilmiyordu. 
Kocasından ayrılınca kim 
bilir hsnği köşeye çekilmişti. 
Bir müddet nnuttum. Fakat 
geceleri gene onu düşünü
yordum. 

- Sefaletmi çekiyor? Aç 
mıdır? kendiıini öldürmek 
istiyor. nihayet~ adam · sende 
diyiyor :işime. koyuluyordum. 

Kışın bir arkadaşımıa:te
sadüfen tiyatroya gittik. ope· 
ra vardı. Locamı~ yanında 
oturan zabit dürbinle sabne-

Kadın haklı 
• • 
ımış 

Budpeştede şaşılacak bir 
ayrılma davası görüldü. Peı· 
tenin yüksek sosyetesine 
mensup bir bayan hakyerine 
baş vukdu: 

- Kacamdan ayrılmak is
tiyorum. 

- Sebebi? 
- Bana 18 birince teırin· 

de doğduğunu söylemişti. 

Halbuki 28 birinci teırinde 
doğmuı. 

- insan bunun için koca
sıoda ayrıbr mı? 

- Ben yıldızlarla falına 
baktırdım ve benimle ayni 
günde yani 18 birinci teşrin
de doğan bir adamla evlen-
- •s• laar•r verdim, balbulsi 
kocam .. 

Karısına öyle aşık olmuş 
ki, yüviyet cüzdanında Edo· 
ğum tarihini değiştirmiş. çün· 
kü onun ancak 18 birinci 
teşrin doğumlu bir erkeğe 
varacağını biliyormuş. 

Mahkeme ayrılık karan 
vermiştir. Hayır. adam do· 
ğum tarihini değiştirdi diye 
değil, sahtekarlık yaptı diye. 
Sahtekarlık ayrılığa kafi 
sebebtir. 

, ........... ...,_ 

bir tanesi şudur: 
Çamurluğun üzerine bir 

fotoğraf makinesi konacak 
ve bu fotoğraf makinesi, oto
mobil bir yere çarptığı anda 
derhal resim alacaktır. Bu 
suretle kazanın müsebbib1 
derhal bulunmuş o:acakiır. 

Şoförle böyle bir makine 
aleyhinde bir toplantı tertib 
etmişlerdir. 

Perde arasmda zabite: 
- Bu şık kadın kimdır, 

diye sordum. 
Gözlerini kıparak dedi ki. 
- " Grafin Steblitkaya ,, 

paytahtın meşhuru. 

Dürbünü aldım. Locaya 
baktım. Ve derhal dürbün 
elimden düştü. Sfü;lü kadın 
Grafin Steblitkaya intikam 

1 

aldığım kadındı evet, o idi. 
çıldırmak işten bile değildi. 
Bu nasıl olurdu. ihata ede· 
miyordum. 

Zabite dedim ki: 
- Y abu bu geçen sene 

mahkeme olan Kosanskaya 
yanlışın var. 

Zabit güldü. 

••• 
İslık çalan ağaç . 

i:ı u ağacın Botanikde İ11111 
l..:J Tzofardır. -DallarıoıD 

arasında rüzgar esince flO! 
sesi çıkar. Bu ağaç 1;,ir nevı 

zamk vetir. Dalları dikenlidir· 
Zamka da bir böcek mu5al" 
lattır. Zamkı emmek içiD 
dikenlere delikler açıyor •e 
bu d : liklerden giren rü:ıgir 
ağacı flüt gibi öttllrüyormUf· . .. 
Kaynar suda durabil

mek rekoru 
- uhaflık Amerikalılard':11 

U Macarlara intikal etmıf 
olacak ki bir Macar kaynar 
suda durabilmek rekuruoO 
kırmağa kalkmıt ve Debr~~ 
cen ılacolrrında 55 dereçch 

suya girmiıtir. Bu zat ıuyu• 
içinde tam dört gün durmuf 
lnzarmıı bir istakoza dö11• 
mü~. ikibetin fena olacal:'O' 
anlıyanlar çıkmasını tavsıJ• 
efmiılerse de dinletememiıle~ 
belediye doktorunu çağırar• 
vaziyeti anlamışlar, o da po· 
lislerle gelerek adamcağıSI 
hamamdan zorla çıkarmıştır• 

Bahçe merak
lılarına 

Anasınr yedi defa ttşıfa· 
makla yetiştirilen 1-2-3 yatlı 
Kayası fidanla~ımız vardır· 
Fidanlar her sene erken ;ve 
lezzetli meyvalar verir. Me· 
raklılar Naldöken Palaoıut 
fabrikası karşısında ki bah; 
çede Yaşar dedeye müraca• 
edebilirler. D. 1 

Zabıt tekrar güldü: . 

1 

sıl oldu? 

- Mahkeme esnasında sıı 
kocasile onu öyle 11eşhir etti· 

1 niz ki, herkes onunla alaka· 
0 

1 
dar olmağa başladı. Siz onu 
reklamını yaptınız. Bunda 
qayret edilecek birfey yok· 
Böyle bir reklamdan ıonr~ 
şimdi şehrin bütün gençler• 
arkasından koşyorlar. 

Locadan derhal fırladıDI· 
Durmağa tahammülllm kal· 
mıştı.' Zabitin kahkahası ko· 
laklarımda çınlıyordu. 

SON .. 
Orta tedrisatta 

terfiler Rüyalarımda onu evden 
kovuimuş, sokaklarda sürü
nüyor, görüyordum. Açlıktan 
sararmış yüzile, perişan kıya
fetile önüme dikliyordu. U
yandığım z~manlar düşünü· 
yordum. 

yebakcyordu.' Gözü karşıkı 
localardan , birinde doJaşıyor-

.dU. aktiğ~-IÖca·fi gördüm. 
Çok •• şık - keyinmiş bir kadın 
pırlAntalar içinde: etrafa te· 
bessümler yağ'dmyardu. 

- İyi ya ! Ta kendisi, ilk 
kocası F osanski idi. Şimdi 
kocası da Graf Seneyliski 
herif zengin, milyoner. 

Bazı sebepler dolayısiyle 
terfi ettirilemiyen 106 ort• 
tedri1at muaUiminin terfi J~
tesi· bazırlanmıı ve vekilblı 

- Yok yok, böyle iyi ol-

Hayretten ağzım açık kal
mış'h. 

- Peki o halde bu it na· 

makamının tasdikinden Çt~
mıştır. Liste bugllnlerde ı .. 

. kalılara teblij' ~olunacaktır. 



PiRiN 
~ıtrıl!Mllk am~ale;ler'• 
~nur. 

lı.etiılttift timsali 

,. 

Bayram Hediyesi için 

S. Ferid eczacıhaşının · 
Meşhur kolonya ve esans ve 

Pudra ve krenılerini tercih ediniz 

Hediyelik 
)

7 eni ;;işelcrini çok beğenecek çok 
beğendireceksiniz 

~tERKEZ: 

iS. FERiD 
Şifa • 

eczanesı 

Bu defa UGURLU kiıemiıden 14 7 41 numarala bilete 
200,000 lira iıabet etmiftir. M&teaddid defalar da 
bir çok vatandatlan senete kavuıturan kiıemlsdea 

Yılbaşı piyanıro biletlerinizi 
Mutlaka bu uiurlu ( MiL YONLAR ) kiıesindea alı••· 

Muhterem mü$teriJerimize 
Hükômet sırası Bir cemile olmalı here Ye •ljdeyi yetiftirmek iPa •• 

büyük radyo temin edilmitfu. 

1 ',. L'J• i ti E & D 1. L 1. R lzmirde Ke~eciler ~addeıinde 134 •••arab M41Jnlar 
~ .. .._.liiiiiiiôiliililiiiiliiiiillii9.. -~ .. I.".t L n D Kifeıi ıalaibi HAYRI AKDOLIK ',,_ k l'-lcş'eniz ', hayatınızın zevkini. sıhhatınızın r~~~ ........................ aass .... 1 
1<TOS op gösterir ki dai:ıi surette korunmasını temin edecek ancak I HUŞEYIN KAYIN. 

Yuksel, Kahadavı rakılandır. I .Zarif, temiz, ucuz mobilye evi 

1 

1: 

ZLERİN MUHAFAZASI ANCAK 
cc PERFA PUNKTUELL ,, 

ca•larile kabildir, her cins en tık ve sağlam 
hrçi-.eleri ve rG11eı rözlllkleri f ımir kemeraltı 
~ oteli altıada Nafıı G6ırirdftren saat ve gözliik 
-.ıursunuı. 

Birinci Sınıf Mutaha1111 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\:iLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 
elektrik tedavisi 1 

~İr - Birinci beyler sokaja Elbamra Siaemaıı i 
arkasında No. : S.S Telefon : 3479 1 

~i:m!!l!E3ESl!!!:llEmll ... ll!i!il3-a!E'a!5!iii!9e:E9e•*D+IB9ii!*~PFm!R9!!1SSSS•~ 

İ.r kahvecilerine müjde 
'-'llddettenberi piyasada bulamadığınız kahveler için 
1t"•k yapılan Bebe ve Baıar marka Paket Biskiivit

krar piyasaya çıkardık. Sayın lzmir balkının rağbe-
. ilan Bebe ve Batar marka Paket Bisküvitleri giizel 
tın en iyi biskllvitleridir. Şekercilerden arayınız. 

9 Evlül Baharatq Deuosu 

.... 

1 Y ••ek •• yatak eclalan fe-.kalicle 1ı .... 1u •• ~ 
i kereıtelerdea yapılar 
ft Muhtelif il~& lberinelaiparifier kaltal etlillr. 
i Şekercilerde aamara 26 
t\r~c•.....-w......-..._ .. ~a:.tcm:•w:.-•W~'.Rlıı_.-:.., 

ı··· ... aa;,·~·~-;~·~····~ 
1 m. şevki uğur 1 
411 • BıRıNCı SINIF • 

! Dahili hastalıklar mütehassısı ! 
41 Almanyanın Hamburı üniveraiteıinde .. okamaı. Huta- • 
• !arını her ıabah ıaat d1ı>:tma kadar ve iileden IOllra • 
~ birden itibaren ıeceleri dahi muayene Ye tedaYi eder. • 
• Muayenehanesi : Beyler ıokait bay Memdubua abe· • 
• ratuvarı karı111nda 36 numarala muayenebaneaincla. • 
411 [ Akciğer, liaraciier, kaa hutahklan kanıızlık, u- • 
ti yiflik, kalb baıtahklan, mide, barNk böbrek butahk., 

~···················~······· 

Y ıpım yeri : iki çeımelik caddesi aımalı 
mescit cami karşasında 17 4No,da 
Dervim Biıküvit yapı• yeri: 

lsmail Atamer. 

40 renk üzerine Kız markalı "Arti" kvmaş" boyası 15 kuruşhu ı 

Satış yeri: 9. EYLUL Baharat deoosu · 
Telefon 3882 

:tü~;*~*i TERZi mehmet ~ ZPki ı~ IIzmir Yün Mensucab 
A K 1 T a 

fiif; Tllrk A. Sirketinin 
• . ema onay Kemeraltın~a ~ükümet karşi.sında numara 24 ·~ _ Halkapınar Kumaş Fabrikasının 

8aktenyolog ve bulaşık, salğın Hıç bır yerde şuhesı yoktur 1 ~ Me•Iİ•·clola)'l8İyl• J•ni çıkardıta kamaflar: 

hastalıklar mütehassısı tt -- .... ,,........ Sagv )&Jll 
~ • İltalJODll karpamclaki Dibek ıokak baıaa· M 1 • 
..... yıh ......... , ••• ı... ...... ., ... •••t s d•• ,. Ta barin Saz Zanf 

IUt 6 ya kadar lıutalaruu kabal .eder. Mı ı V U d 
............ .-lu lautalara yapalm&11 lhamplu sair )t Gazinosu Elbamra sineması itıalindeki eski Ziraat bankası e CUZ ar 

t k ı h .t( mahe llinde açalmıtbr. fzmirin en iyi ve en terefli bir yerinde 
•• mikroakopi muayene eri ile veremli asta· + bu ytkıek -.e nezih gazino ıineıinı aileleri de kabul ede· 1 Satış yerleri 

,.,......_. ceYU ılrll•• Paomotorala •ı:-1•••· .. bilecek bJr tarzda teıiı edilmiıtir. En bllytık maıiki aıtad- Birinci kordon•• 116 namaracla' ŞARK HALI T. ~ '9 
ll111ataumaa yapılır. Telefon. 4115 ~ • b k Mı"mar Kemaled..at...; .--..1..1_...1_..1_ "-Lri •anclemlr · ,,, lan ve en meıhur hanende kadınlar bu 11vimli yen ir at .... ~~munns r 1111 "' 

r~~=--=ARl:illslRA:::Sr:1Rı=i:~A~~ dada fenlodlrmit _ve ıerefleadirmiftir. 

• 
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:.valimiz «eldi "11adrı·d'-'e kanlı bogtrııluşma-Bir müddetten beri Anka· ırı ~ a~ 
I rada bulunan valimiz Fazlı 

~:~::ijş~=~ gece şehrimize lar devam ediyor 
Takas işleri 
lktisad Vekaleti, yeni 

lstanb.tt: 16 (Hususi) - Madrid yeniden bombardıman edilmiştir. Şehirde kanlı boğuş-
malar olmakta halk şehri terketoıektedirler. 

~ şekilde takas işlerinin Cum· 
Milletler cemiyetinde ispanya harbini durdurmak için yapılan teşebbüsler henüz kafi bir 

ı buriyet merkez bankası tara· 
netice vermemiştir. Böyle bir tavassut teklifinden Almanya bir netice beklememektedir. 

' fından görülmesi muvafık 
Portekiz bu tavassuta red cevabı vermiştir. 

ı görmuştür. -----.;.....-------•• .. ••00•• .. ••------------
1 Bayrak mera- Fransanın tek-

• • 
sımı 

,ş Millet mekteblerinde de 
4yrak merasimi yapılması 

liJ.taari Vekaletince kabul 
edilmiştir. 

Talebe 
• ;oyadlarile çağırılacak 
t Maarif Vekaleti Kültür· 
lüklere yaptığı bir temimde 
mekteblerde talebeye bundan 

1 
sonra soyadile çağmlmasını 

ve yapılacak her türlü mu· 
tameledc soyadının kullanıl
masını ehemmiyetle bildir

i miıtir. 

, Malmüdürleri 
Hakkında 

Maliye Vekaleti Defterdar
lara yaptığı bir: tamimde 
bazı malmüdürlüklerde işle
] rin günlerce kaldığı görüldü
• iünden badema işlerin günü 
j (Ününe çıkarılması ve ihmal 

1 edenlerin: cezalandırılacağı 
bildirilmiştir. 

: Terfi eden 
!Gümrük ~iüf ettişleri 

lkind sınıf gümrük müfet
tişi Abdullah Nuri birinci 
ı11n1f müfettişliğe, üçüncü 
1ınıf müfettiş İsa Pertev 
kinci sınıfa, dördüncü sınıf
tan Hulusi, Hüseyin, Kazım, 
Naci, Ahmet, Snphi, Zeki 
llçüncü sınma terfl etmişler 
~ır. 

Bay Ası 
Sümer bankasının Nazelli 

=abrikası memurin müdürlü· 
(üne Asım tayin edilmiştir. 

Çinli perili 
deeirmen 

Yaranki Halkın Sesin'de 
.izi büyük bir dehşet ve 
aeyecanla titretecek garib 
~srarenğiz ve hakiki bir 
•azıyı neşre başlıyoruz. Bu 
oacera kadar meraklı ve 
ıeyecan verici bir şey daha 
ıkumadığınızı daha ilk tef
ikada anhyacaksınız. 

Ma. Simpson 
VE 

Edvard 
Madam Simpson ile sa

bık kral Edvard'm tanış-; 
malarına-;id : olan çok şa.
yanı dikkat bir ykzıyı bu
gün ik!nci sahifemizde 
okuyacaksınız. 
.. Iİİlll .. B!illmlll .. E:lllBla .. 

lifi kabul edildi 
-Baştarafı 1 incide

bat jandarma kıf ası günde
rilmesini istemiştir. 

Buna mukabil Fransız hü· 
kumeti Sancak dahilinde üç 
bitaraf devlete mensub mü
şahit gönd~rilmesi ve orada 

bulunan ilaveten Fransız 
kuvvetlerinin geri çekilme· 
sini ve asıl mesele hakkında 
karar verilinciye kadar Fran-

- sa Surinye muahedesinin 
Fransız meclisi meb'usanmda 
tasdik edilmesini teklif etmiş 
ve bu teklif Türkiyenin müs
tenkif reyine karşı konseyce 
kabul edilmiştir. 

Cenevre 16 (A.A) - Ha· 
vansın hususi surette gönder• 
diği muhabiri bildiriyor: 

Mazbata muharriri olan 
Isveç murahhası Sandler 
Şüştü Aras ve Viycus ara
sında yapılan konuşmaları 

hakkında alınan malumata 
göre Tevfik Rüştü Aras An· 

· kara ile temastan sonra me· 
selenin esasına [taalik eden 
teklıflerdıe bulunmuştur. Tev-

fik Rüştü Aras Sancakta bir 
Fransız ~Fransız deleğesinin 
ikamet etmekte olduğunu 
ileri sürerek lskenderuna gi· 
decek olan bitaraf bir Türk 
delegesinin iltihakun istemiş
tir. 

Cenevre 16 (A.A) - maz
hata muharriri olan İsveç 
Dış bakanı ile bay Tevfik 
Rüştü Aras ve bay Viyeno 
arasında mazbata muharriri
nin raporu müuderecatının 

tesbitine matuf görüşmeler 
devam etmektedir. 

Müzakerede henüz bay 
Tevfik Rüştü Aras'ın Kon· 
seyde rey verilirken istınkaf 
etmek fikrinden dogan müş
külata tesadüf edilmektedir. 

Bununla beraber konsey ka
rarını müteakib bay Tevfik 
Ruştü Aras ihtilafın doğru
dan doğruya noktai nazar 
teatisi suretiyle kat'i bir su
reti halle rabtı için Parise 
gitmesinin kararlaşış olduğu 
anlaşılmaktadır. ...... 
Sıhhıye mü

dürleri 
Muğla sıhhıye müdürü 

Şerif Sivas müdürlüğüne, 
Manisa Sıhhi) e müdürü 
Zühdü Sirt müdürlüğüne, 

İzmir hükğmet doktoru Kazım 
Muğla Sıhhiye mildürlüğüne 
tayin edilmiştirler . 

Şerimizde sa- ı 
kallı bıyıklı! 
kızlar varmış 

Istanbul gazeteleri, şehrj

mizde salgın bir hastalık bu
lunduğu Izmirde sakallı bı

yıklı kadınların türediğini 
yazıyorlar. Bu neşriyata göre 
bu hastalığa yakalanan kız
larm vücutları, bazı erkekler
de görüldüğii gibi kıllarla 

örtülmektedir. Yüzlerinde bı
yık, saç, hatta sakal çıkmak
tadın. Bu hastalığa tutulan 
kızların kol ve bacakları çok 
ince olduğu halde bedenleri 
çok şişman ve yağlı olmakta 
ve kadmlık evsafı kaybul
maktadır. 

Bu hususta Memleket has
tanesi dahliye mütehassısı 

doktor Kemal Saraçoğlu ile 
görüştük. Doktor bize şu 
malamatı verdi: 

- 18 senelik doktorluk 
hayatımda ilk dafa olarak 
bu hastalığı gördüm. ~Hasta· 
lığın ismi Kaşrizdir. Beynin 
altında bir beze veya urrun 
bulunmasından husule gelir. 
Bu mevzu etrafında·bir kon
ferans verdim. Hastalık yal· 
mz 16 yaşındaki bir kız ço
cuğunda görülmüştür. Salğm 

vaziyet yoktur. lstanbul ga
zeteleri bu meselede habbeyi 
kubbe yapmıslardır. 

Loid Corç ne 
diyor 

- Baştarafı 1 incide 

geldi. Almanyk, İtalya ve 
Rusya şimdi İspanyaya bil
fiıl harbe iştirak etmek üze· 
re büyük miktarlarda gönül· 
lü müfrezeler yollamaktadır· 
Jar. 

Ademi müdahale paktını 

tanzim eden zamane ukala
ları, bu oamelhuz tehlikeyi 
evvelden sezinliyemediklerin
den, pakta bunun önüne 
geçmek üzere ahkam vazet
memişlerdir. 

Öyle görünüyor ki Avru· 
panın faşist ve kômünist 
milletleri ırk davalarına ve 
diğer rekabetlerine aid har
bı ispanya topraklarında hal 
ve fasletmek arzusundadırlar. 
Bunu Avrupamn orta kısım· 
)arını barab..;!zara çeviren 0-
naltıncı ve Onyedinci asır· 
daki din muharebelerine ben
zetmekte hata olmaz. 

Devlet adamları görünü
yor ki beşeri hırsı tatmin 
hususunda gene aciz bir 
mevkie düşmüşlerdir. Her 
iki tarafın da kat'i neticeyi 

Çin ihtilali 
- Baş tarafı 1 incide -

istirham etmiştir. Şan Kay 
Şek bunun imkansız olduğu
nu söylemiştir. 

Berlin 16 (A.A) - Alman
ya efkarı umumisi Çin hadi
seleri hakkında henüz fev· 
kalide bir şaşkuılık içinde 
bulunmaktadır. Çin b "yük 
elçiliği son hadiseler hakkın
da malumat almak için Paris 
ve Londra elçiliklerile daima 
temas halindedirler. 

Japon siyasal mahfelleri 
ihtiyatlı davranıyo,rlar ve hali 
hazırdaki ihtilafJardan dolayı 
tessüflerini bildiriyorlar. 

RUSYA MI? 
Alman mt. hafili bu isyanın 

Rusya tarafından hazırlandığı 
iddia edilmektedir. Bu su
retle Japon ihtiraııının önü
ne geçilecek, Japonyanın 
daimi surette taarruza maruz 
kalan Çin ve Rusya elele 
ve ecek.tir. 

Naukin 16 (A.A) - Ma
reş ıd Şan Kay Şek umumi 
karurgihta hali bapıstır. 
General Şau Şu Liyang'ın 

kuvvetleri Siyanfu civarında 
tahkimat yapmağa haztrlan· 
maktadırlar. Hükumet tay
yareleri bu tahkimatı tahrik 
etmek için emir almışlardır. 
Hükumet mareşalı korkut· 
mağu çalışmaktadır. 

Moskova 16 (A.A) - Ja· 
ponyanın Moskova elçisi dış 
işleri komiseri ih: mutat gö
rüşmeler yapmıştır. 

Antakyayı 
Suriyeye ver

medik 
Baştarafı 1 incide 

sahih az bir memleketin 
sahilden istifadesi için mil
letleri arasında kurulan 
usuller ·dairesinde Suriye 
İskenderundan istifade ede
bilir. 

Başvekilimizin bütün söy· 
ledikleri açık ve samimidir. 
Eğer Suriyeliler, cidden istik
lale layık ve olgUJl bir millet 
haline gelmişlerse ifrata ka· 
pılmanın manasızlığını mut
laka anlamaları ve Türkiye· 
nin büyük bir hüsnü niyetle 
kenditerine uzattığı dost 
sarılmaları beklenir. 

alma ihtimalleri bir ay ev
velkin nazaran çok baid bir 
ihtimal halindedir. Halbuki 
sivil harbin devamı dünya sul
hunu her zaman için tehli
keye koymaktadir. 

Bu hakikat ise, bütün dün· 
yaca müsellemdir. 

17 1 inci Kl••• 

DÜNYA POLl·rlKASI: 

!neiltere, Fransa, ve Italya 
1 ngiltere ve Fransa hükümetlerile ftalya arasmda kon~r 

malar yapılıyor. Şimdilik ltalya daha ziyade İngiltere ıl• 
uzlaşmağa taraftar bulunuyor. İtalyanın Londra elçisi M· 
Grandi Roma ya gelerek İngilterenin noktai nazarını anlat· 
mış ve cevaplarını alarak Londraya dönmüştü. 

M Grandinin vasıta olduğu muhabere henüz iki tarafı 
• layıkile tenvir etmemiştir. ıtalya Akdenizin veziyeti• 

le alakadar daha bazı noktalar hakkında lngiltereden i.ıabat 
istemiştir. İngilterenin vereceği cevap kafi gelirse iki de•· 
Jetin Akdeniz üzerinde hususi mahiyette bir anlaşma akdet· 
melerine bir mani kalmıyacağı Romadan temin ediliyor. 

1 talya Fransa ile anlaşmak hususunda o kadar istic~ 
etmemektedir. Bunun için Fransanın Milletler cemiyetı· 

ne karşı taahhüdlerine pek de uygun düşnıiyecek şartlar 
ileri sürmektedir. ilk şart olarak Habeşistanan italyaya iJb•· 
kını Fransanın tanımasını istiyor. Fransa Hariciye nazırı 
M. Delbos son beyanatmda Fransa ile ltalya arasında 111ü· 
him bir mesele olmad,ğını söylemiş olması büyük iki latio 
devleti arasında belli başlı müsbet bir mesele olmadığıoı 
göstermektedir. 

Zaten 1935 senesi ild günlerine Romada M. Lavan ve fd. 
Mussolini arasında yapalan anlaşma ile aradaki pürüzlü pıe" 
selele. tesviye edilmişti. Lakin sonradan her iki millet va 
bahusus ltayanlar karşılıklı inkisara uğradık larından ar•· 
lannda manevi çok derin münaferet peyda olmuştur. uı· 
laşmaları işindeki güçlük bundan ileri geliyor. 

POLITIKACI 
0000000000000000000000000 oooooooooooooooooooaooooOO 

DÜNKÜ MAÇ ___ ,..._._... ........ __ 
Çeki Karlin iie Göztepe - Jı

mirspor · muhteliti barabere 
Krldılar ••• 

Çeki Karlin bugün Altayla karşılaşacak 
Çekoslovakyanın tanınmış Gşztepe hakimiyeti altıod_• 

takımlarından Çeki Karlin geçiyordu. Çek kalecisi, bır 
dün ilk maçını Göztepe - kaç gole mani oldu, 
İzmirspor muhtelib ile yap· 42 inci dakikada hakell> 
mıştır. Çekler., dün kendile- firikik cezası verdi. Çek ıaO 
rinden b~klen~len oyunu gös terforu, çok sert bir şutlı 
terememışlerdır. topu ağlara takdı. 

Stadyom oldukca kalabalık t . aısı 
ilk dakikalarda her iki tarafta kincı devrede çekler 
muhakkak birer gol kaçır- tepe kalesini epey sıkıştır .. 
dılar. dılar GöztepelHer müdafaa>'~ 

9 üncü dakikada Fuad çekilmişlerdi. Çeklerin ikinCI 
kaleci ile liarşılaştı. Bir Çek golünü hakem, ofsayd diye 
oyuncusu çelme taktı, hakem kabul etmedi ve bu suretle 
penaltı diyordu; Hakkı bu maç 1-1 berabere nihayet 
penaltını gole çevirdi. buldu. Çekler bugün Altayl• 

Birinci devre tamamen oyn yacaklardır. 
---- --------c:=::ı --------------

Sabık kral 
-Baştarafı birincide

mamakta ve köşk polisçe 
muhafaza edilmektedir. Bir 
çok ziyaretçiler gelmiş ise de 
kabul olunmamıştır. Edvard 
Londra ile ve Tunusta Ham
mamede bulunan Madam 
Simpson ile telefonla görüş
müştür. 

Peşte 16 (Radyo) - Sabık 
kral Edvard namına Viyana· 
ya hergün on binlerce 
mektub gelmektedi ·. Bu 
yüzden Viyana postahanesine 
beş memur ilave edilmiştir. 

Peşte 16 ( Radyo ) -
Madam Simpson'un boşanma 
ışı kesbikatiyet etmiştir. 
ilamın müddeti 28 Nisanda 

Ankara Güciİ 
kazandı 

Ankara 16 ( Hususi ) -
Bayraınm birinci günü AP" 
gücü Galata sarayla oynadı 
2-1 ile Galata saray mai" 
lüp o'du. 
AL TINORDU YENiLDi 
Ankara 16 Hususi - Al .. 

tın ordu - Fener maçı çok 
heyecanlı oldu. neticede Af: 
tınordu Fenere 3-1 yenildi 
birinci haftaym 1 - 1 kal• 
mışlardı. 

General Ali 
Hikmet 

kesbikatiyet edecektir. Ham· Blıkesir 16 ( Hususi ) -
mamede bulunan Madam 28 Spor kurumu başbakanı ge-
Nisana kadar orada kala- neral Ali Hikmet şebriıniı• 
caktır. ı gelmiştir. oO 

ooooooooooooooocooocoooooooooooooocooooooooooooaoooo 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

Orta hallilerimiz, zesginlerimiz de ellerinden geldiği, gii~" 
lerinin yettiği kadar bir iki fakir yuvruyu~sevindirseler e~ıo 
olunuz yaşlı göz, sararmış çehre, morarmış vücud gözmezdık· 

Halk bunu istiyol. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
,a.~l:.':a.'2m~~l3Cilaos:lll'CıUiG*ae* U*'5 Z ctb4WU_....... U L es: 

.......-.-z:AI liiil' 

ler av bir cok vatandasları (S J f~kisesinden yıl başı pivango biletlerinizi mut 
•• yu•• k L • t k d a a a e ) k ) v t Basmahane Çorak kapı karakol k~7 olr Serve e &VU§ Uran 8 8 8 mBı{l UDU may1n1z. sında Bay Hasan Tahsin Telefon: 349 


