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ŞAN KAY ŞEK 
Su· Y at-Sen'Çin iakıllbını"' 

yapaa ve Çinde cumhurly<:ti 
- Sona 4 Bac&de -

rika müthiı ıekilde silah
or 82 kruvazör, iki,zırhlı 

O hmrb tayyaresi yanılıyor#) 
yakmdal bitecektir. Son kon=: 
peain kabul ettiji 528 mil· 
yon dolarlık kredi de yaloa· 
ela urfolunacaktiır. lnılltere 
bir mllddet ıoara 1eai iki 
arblın1n inp11aı bitirecek 
ol•atandu Roozveltin de 
35 ter bia toaillrolak iki 
mblıDID İDpllnı emretmeli 
bekleniyor. 8a zarhhlarm lıer 
biri SO mUyon dotara•fmal 
olacak ve 38 Hk toplula 
teçhiz edilecektir. 

aeneıhule Amerika Hava kaneti tıe 1942 de 
ıı flmdlye kadar tlmdild 1511 tanare yerlae 

IDİf bir derecere ,ek· 1910 tanareyl ihtiva ede· 
olacakbr. 82 lrravaılr, 1 celdir. Gelecek ıuelerde 
er, •eainlb ve ta7· 400 harb •• ta.raaat tan•· 

iapla pek ,... iDfa ohlllaeaktar: 
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Tanınmış bir Fransız romancısı diyor ki: 

Bugün F raıisa ölüm teh
likesi altındadır 

.-.i----------------·•••MGOmtH .. -------------------
BunU bütün dünya biliyor, Yalnız )":ransızlar anlamıyorlar Fransaya 
yaklaşan ordunun ayak sesini, makinelerin homurtusunu duyamıyorlar -------------···- . 
Almaııya bir gün haber verıneksizin Fran· 

saya yöriiyecek ve ilk harb 2ecesinde 
bir milyon adam ölecektir 

Fraauz aa•emiai adata .. 
daa meıbar romancı Geor· 
IU Jall)'Or: 

Batla cllbaya biliyor ki 
Fi aua ilim telalikeıi altaa .. 
claclır. Baaa olamayan yal· 
aaz franııalUıbr. Memlefcetı .. 

Büyülü bir makas 1 

t 

vemet pterecek kaWB,.tiD
declir. Fakat bu Dilaayet bir clejilclir. A•mann taan.-
mabbele olacaklar. lllteca· maaJJ9D avaatajle••• 
vla ama samaa bamluabiHr, iı.tifade edecektir. S 'ft 
uatiai iatiub ede&ilk ve Fraua ......,_ ........ 
iatecliii 1ere bir ucla atala· mukabele ediace,. kalı 
bilir. Daima ve lıer yer yerele epice umu ka1...._..llr. 

aoaoaoaoaDGaaaaDGOaC1C1aaaaaaoaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaıııııı 

Yeni harflı k&iıd paralarclaD 
SO ve 1000 liralıklar basıhyor 

50 ve 1000 liralık nnki 
aaktiyeaia Loarada m•lma· 
mu clevam e«lilmekteclir. 
50 liıalaldarclaa 480.GOO .. 
1000 lirahklarda. !0,000 tane 
bualmaktacbr. Balarm tab'ı 
lrbaıeai soam kadar bl· 
tirUecektir. Yeni lwflerle 
buılacak eliler evrakı aaldi· 
yenia tab'ı iti eldeldleria 
tab'ından 10ara bqb7aakbr • 
...... ,... lralara Çaak• 
kaleaia resmi konacaktır. 

BALKIN SESi HAKKIN SESIDIR _____________ .... ____________ _ 

Feci bir kaza 
r.::I nelld ~ Guibal•armcla fect bir uHa k•ıı• ... 
1.:1 mDfbu. Raıit otla alb yqlaruada AWllkerl-. ... 

•akta OJDUken 322 aumuab ve Ahmet otla Zekhda W.
.-.deki tltlba ,ali çift ,ak anba11Dıa albllda kal .. " 
.. baam arka tekerletl sa•alh J•V111n11D llPI kmll•• 
ppaiftir. Abdllkerlm vlalclmaaa ve ylzlDID malatelf ,_. 
lerlDd• ,....._ ...... 

Dlnkl ••••--ld ba haberi olm)'ap ta,lerl lrpw• 
,_ var m1dar? OtomoWI kualaruam karbaalan ,.....,_ •• , 

\ . tihi bir de.,. .. bsaw mı kurban nrecetb? Kalll•ıM 
\ 1ollarda araba 11reD lyle arabacalar ifltlllyor ki 

atlanm pbluduap Jaallo çil J&Yl'lllU ıibi .............. 
4111J111orlar· Halk ba anbaalana ha baieketledae Wr .... ,.t •erilmelİDI iltljor. Bayan - KeıcllPfı ......... ka•lan oa bet , .. ı•~· 

leıtircliiinizi ılyllyorl•r, dotra ••? 
Berber - Çok clolra. fekat ...... Pi -..... PDf olan 

-ts-.ı.n mHuuD taa ... ,.U ,. .... Wr s-t lal ,.,_ .. 
HALKIN SESi HAKKIN SESIDiB 



alufe 2 

Mt;ıdam Simpsonl 
VE 

EDVARD 
~--~~----~--~---.. ~~-,-----~~--~~-

in eil tere tahtındaki bu tebed-
dül 75 ... ene evel hab~r verilmiş 

( J)ünkü sayıdan devam :e son) 
Eğer aza kanaat etmiş 

olsaydı şimdiye kadar Seki· 
zıncı Edvud ile Prensliği 

zamanında e'ilenebilirdi. Ve 
!Jugünkü mi\§küller de mey
dana gelmezdi. Bir kararla 
•ki kocasından ayrılarak 

.~ l<rar Amerikan tibiyctini 
iktisap ettikten sonra, sevgili 
Daveyinin Madam Simp!on 
Krala David isminin mubar
refi olarak Davey derdi ? 
Samimi bir sırdaşı olmağa 
karar verııiitti. Aile arasın · 
da hor g&l\len • bir insan 
olarak ya~ak istemediği 
için de böyltJ morganatik bir 
izdivaca rali olmıyordu. 

Büytik ltoclikodulara ve 
· mühim me elelere yol aça

cak böyle ir d11vaya kimse 
elini sürmek istemiyordu. 
Kral mada;n Simpsoau sevi
yordu. Onu se•giıi hakkın-

ı da şn mat•leaları herkes 
ı açıkça izhar ediyordu: 

an'anelerin emrettiği merasi· 
mi yapmağa imkan yoktu. 
lngiltere imparatorluğunun 
en sevilmiş bir ferdi sıfatile 
bütün dünyayı dolaşarak mil
leti ve devleti namına pro· 
paganda yaparken küçük ile 
küçük ve büyük ile büyük 
olan bir gencin an 'anelerle 
bağlı olmasına imkan yoktu. 

Onun içindir ki Prons dö 
Gal david Sekizinci Edvard 
olunuca babasının f hududları 
çor dar olan hayatına taham
mül edemedi. ,, 

*** 
Madam Simpsonun Seki· 

zinci Edvard üzerinde büyük 
nüfuzu vardı. 

Ona bekarlıktan kalma bir 
çok adetlerini unutturmağa 

muvaffak olmuştu. 
Ana kraliçe Mari bu dost 

luğu içinden beğenmemekle 
beraber bir gün bir tek söz· 
le dedikoduların önünü al
mıştı: 

- Onlar1n aralarındaki 
münasebet yalnız Mjeıteyi 

alakadar eder ! demişti. 

c llalkaa •••• , 

TURKKUS 
~~~~~~~~~~~....__ ...... 00.. .... ~~~~~~~~~~~~ 

Bir Bul2ar ~azetesi Türkkuşunun çalışmaları 
hakkında çok dikkate şavan vazılar vazdı 

~~~--~~~~~~~--~~oo .. oo~~~~--~--~~~--~~--

Bir T-ürk genci 18 saat kalarak bir rekor tesis etti 
Türkkuşunun faaliyeti bak· kazanmışlardır. ı dakika, Fransa 19 saat 5 

kında Bulgaristanda çıkan Bu musabakalarda Alman· dakika, kalmışlardır. 
Mir gazetesi çok şayan dik· ya havada 36 saat 15 dakika, Türk tayyareciliği paraşütle 
kat bir makale yazmıştır • Macaristan 34 saat 14 atlama işlerinde de gıpteye 
makalenin mühim kısımlarını dakika, Amerika 21 saat 34 değer bir mevki elde dmiş-
alıyoruz: dakika, Lehistan 20 saat 13 tir. 

Rusyada tahsil gören ve ooooaooooooooooooooooooooooooooootoooooocoooooooo 
ihtisas sahibi olan bu genç- laoon sularında batan Er
lerin avdeti ile Türkkuşu 

faaliyetini artırdı. Ve teşki- tu~rUJ şehit bahriyelileri İÇiD 
:t=i~etg~;~!ett~ıh B~~!~:~~= j&DODyada bir abide V8DlllV0f 
İstanbul, İzmir, Bursa, Adana Abdülhbmid Japooyaya bir denin temeli atılmıştır. 
V. S. yerlerde şubeler açtı. ziyaret yaparak dönerken Japon hükumeti abide için 
Bütün bu şubelerde şimdi Kişu Oşima adası civarında pek dostane alaka göster" 
binlerce Türk genci açılan bir fırtına yüzünden batan mektedir. Esasen ada halkı 
tayyarecilik kurslarına devam Ertuğrul gemisinin mürette· her sene muayyen bir günde 

Türk şehidleri için dini ayin 
etmektedir. 1936 yılı sonunda batı şebid olmuf ve oraya yamaktadır. 
bu kurslardan 108 genç gömülmüştü. Hükümetimiz Temelatma merasımının 

22 1 inci Kla .. -

IDUNYADA 
NELER 

OLUYOR1 
İnat bu ya! 

O 
ki kardeşe babalarıod•ll 
bir ev kalıyor. UıUll 

müddet ikisi kavga etated: 
evde yaşıyorlar. Bir g6D bfl 
müteabhid evin arsabo• 

kı'fi d• para ile almak te ı ~ 
bulunuyor. Kardeıin 
derhal satmağa kalkıyor• 
Digeri razı olmıyor. Milnak•fl 
münakaşa üstüne... l(avg• 
bGyüyor. 

N.h b' . h' .. ıatr ı ayet ırı ısses1nı 1-1 

b. .... 
yor ve ev ortasından ıça 

kesilmis gibi kalıyor. Hi.,r 
ıini satmağa razı 0)11111•~ 
kardeş o kadar inatçı k~, 

k b•' ev artık kullanılmıyaca 

bale g imiş olduğu halde 
satmıyor ve böyle mubafaJ' 

. . . .. h uae 
edıyor. Şımdı ev muze 8 Ilı 
gelmiştir. Gelen geçen h• 
girib dolaşıyor. 

mezun olmuştur. şebidlerin hatırası için bu yapıldığı günde ada halkı 
Tiirkknşunun uçuş sabası adada büyük bir abida yap· ellerinde Türk ve Japon bay-

İnönündedir. Cemiyete men· tırmağı kararlaştırmış ve te· raklarj olduğu halde bu me-

••• 
ZENGİN! . ,d•" 

sup gençler burada dikkate şebbüse de geçmiş bulunu· rasime iştirak etmişlerdir. O 
fayan neticeler elde etmiş- yordu. Japon gazetelerinin 'gün bütün Japon radyoları 
ferdir. Tevfik Ayten adında verdiği malumata göre Kişu hadiseyi her tarafa bildirmiş-
ki genç motörsüz bir uçakla Oşima adasındaki Ertuğrul Jer ve Atatürk Türkiyesi 
havada yedi saat 35 dakika ibidesinid inşasına başlan- hakkında konferanslar ver-
kalmağa muvaffak olmuş ve mıştır. Büyük merasile abi· mişlerdir. 
bu, İnönü sahasında çahşan •••• 
genç tayyareciler arasında Sümer bankın 
:~:!~ş:~: rekabet hissi uyan- istanbulun 

Böylelikle onu Ferit Orbay deliler diyarı 
takib etmiş ve bu genç ha-
vada dökuz saat 49 dakika 
kalmıştır. Bundan sonra Ali 

Yazan; ? 

Yakında ( Halkın Sesi ) 

• 
sermavesıne 

ilave 
Ankara - Sümerbank ser· 

~ ünyanın en zen~ın1 dır· ~ mı bir Amerık• 1 

Bugüne kadar böyle saa•Y0
'" 

duk, diyorduk ki: DUDY8111
: 

en zengin adamı mukakk• 
Amerikadadır. Değilıni~ 111

;: .. 

gv er. Dünyanın en zepgıD. 
111e" 

mı, zamanımızın Karunu 
gv er japonmuş . 

""'" Japonyanın birçok fabr~tli• 
larına sahip olan bay Mı 

. t' il .. -iJyOP 
aın serve ı ç yuz -
liradır!. 

••• 

- Görtllyor ki Madam 
Simpson "'*hb bir lazımı 
gayri müfai'lkıdır. Sekizinci 
Edvard m89ud olabilmek için 
onun yardı•ıaa ve onun mev 
cudiyetine ;aubtaçtır. Hakkı 
da vardır. Sekizinci Edvard, 
ec~adınul veti~tiği tarzda 
yetışmemlştir. Ortada iki 

Madam Simpson kocasın· 
dan İpsvvich mahkemesinin 
zararile boşanmıştı. 

(\ -. - - - - V . -•• u.ai.iıu""acal 

elmiş, bu hadiselerin üzerine 
bir dev riilem seyahatine 
çıkmak arzusunda olduğunu 
söylemişti. 

V.l.J.- L ...... ~.. 1R ..... ~' • 

dakika kalmak svretiyle ha· 
kiki rekoru elde etmiştir. 

.4' .. ı, .. ı.. .. .,ı.~ ahıuda k ud· 

retli bir kalemle, çok derin· 
tiklere varabilen keskin bir 

mayesine evvelce 42 milyon 
fira ilave olunmuştu. Bu ser· 
maye ile verilen salahiyetlere 
istinaden giri~ilen taahhütler 

· kaZ-" ~1adenleri arazıyı 
madan bildiren alet .., .. nesli birbirinden ayıran kos

koca bi lıarbi umumi var· 
dır. 

Böylelikle J936 Nisasında 
yapılan beynelmilel motörsüz 
uçak uçuşlarına aid bir tet
kik neticesinde Türkkuşu 
gençlerinin birinci sınıf yer
lerden birine sahih oldukları 
görülürki, bunun Türkkuşu 
gençleri bir hak olarak 
~ ................ """' ............... ""* 

naiarın ibda ettiği çok ente
resan bir reportaj intişar 
edecektir. 

Bu delileri söyleten yazıda 
akılhlar için alınacak ne ka· 
dar ibret ve intibah verici 
dersler bulunduğu bu çok 
meraklı yeni tefrikamız okun
duğu zaman teslim ve itiraf 
olunacaktır. 
----~- ---- ------

Harbi imumiyi, harb saha· 
larında, siper işler"nde geçi· 
ren Sekizinci Edvardm ba
bası kadar an'anelere bağlı 
olmasına "mkin yoktu. Beşin· 
ci Jor j lngilizlerin istedikleri 
bir krad. Dört duvarın ara
sında Jbütün liayatı resmi 
formalitelere bağlı, yaşar 
durur ve bolki bundan da 
zevk duyardı.!Halbuki dünkü 
prens dö Gal böyle değildi. 

Sekizinci Edvard, bir daha 
Londraya dönmemek ihtimali 
olan Madam Simpsonun 
böyle bir fikir beslemesine 
raZI olumamıştı· Diğer taraf· 
tan, madam Simp!on artık 
Amerikaya da dönmek iste
miyordu. Amerikan matbuatı
nın kral velkendisi hakkında 
kullandığı lisanı beğenmi
yordu. 

ince, nazik, sporcu, parlak 
ve zeki bakışlı, uzun kirpikli 
sabık madam Simpson Balti
norda yetim bir yavru ikan 
birden bire tarihin malı ol· 
muştu. Onu bu mertebeye 
çıkaran tesadüf de istisnai-

dir. Malümdur ki, Viktorya 
teb'an kraliçe -Mari de sara· 
yına kocasından boşanmış 

kadınları tekrar evlenseler 
bile almazdı. · Bahçe merak-

Madam Simpson müstesna 
Harb sonrHı feliketleriniu 

her •türlüsüne bilfiil iştirak 
etmişti. işsiz kalan amelenin 
arasında yaşamış, olanların 

eğlenceJerjne İştirak etmişti. 

bir muameleye tabi olarak lılarına 

Siperlerin i"iade döğüşürken 

huzura kabul edildi, işte o 
kabul ediliş bugünkü mese
leleri ortllya attı. 

(Fransız gazete ve mecmu· 
alarmdan) 

Babaların h ı . ediyorum ki ancak benim 

atası g~y.~eti~le bu toprakların 
. yuzu gulecek .. 

-1- YAZAN : EROL TEKiN 

Hasan çavuş yanındaki iri yarı, strtında ma v
zer oağ bekçisine döndü: 

Cüneşin son ölgün ışıkları, ı di. Galiba yine bu akşam 
sararen üzüm ~salkımlarını belim ağrıyacak .. 
kızıla boyayarak yamaçlar- Biraz geriden gelen genç 
dan akdı: Suların coşkun yeğen bu sözleri gururuna 
akışlarının yavaş yavaş din- yediremedi: 
mesi gece~in sessiz bir so- - Sana kaç defa söyli-
luk gibi ovaya endiğiili gös· yoruz amca. Fakat hiç din· 
terdi. Hasan çavuş, bağının lemiyorsun. Biz olduktan 
tam ortaS1na kurduğu basit sonra senın çalışman lazım 
dekorlu l(ulübesinin kapısını mı?. 
açtı ve gÜlümsedi. Gözleri Hasan çavuş gülümseme· 
önünde yerlere minderler se· ğe çalıştı. Fakat bu gülüm-
rilmiş, duv.ara bir çifte ile semekten ziyade derin bir 
kuru iki ü~ asma dalı asıl- göğüs ge~iriş oldu: 
mıı odası canlanıvermişti. - Ne yaparsın oğlum .. 

Ellerini hı%la birbirjne sür- Meslek aşkı.. Çahşmasam 
terek oğuıturdu: adeta deli olacağımı zanne· 

Off:-:.-Çok yorulduk de- dryorum. Sonra öyle tahmin 

- Demek bize emniyetin 
yok amca?: 

- Hayır hayır... Yanlış 

düşünüyorsun Ahmed ... Ne 
demek istediğimi anlayama
dın: 

- Fakat bunda anlaşılma
yacak bir şey yoktu .. 

Yanına dönerek: 
- Değil mi Nazmi?. 
Dedi. Ahmedden üç yaş 

küçük olan Nazmi iki cephe 
arasında bocaladı: 

- Doğru söylüyorsun aja
bey .. Fakat amcamın da bi
raz hakkı var., 

- Demek ondan tarafa 
çıkıysrsun? .. 

- Belki evet.. Belki hayır .. 
- Yani?. 

Hasan . çavuş dudaklarını 
büzerek ehemmiyetıiz bir • 

Anasınr yedi defa .. şıla
makla yetiştirilen 1-2-3 yaşlı 
Kayası fidanlarımız vardır. 
Fidanlar her sene erken ve 
lezzetli meyvalar verir. Me-

şeyden bu kadar gürültü 
çıkmasını hiç de beğenmedi · 

ğioi anlatmak istedi. 
-Haydi haydi dedi. Müna 

kaşanızı sonra yapın. Ayak
ta daha fazla durmağa ar· 
tık tnbammülüm kalmadı. 

Oturalım .. 
Ve en evel kendisi otura

rak yanındaki iri yarı, yağız 
çehreli, sırtında mavzer bağ
bekçiaine döndü: 

- Mebmed dayı ne der
sin bakalım. Havalar soğudu 
değil mi? 

Bağbekçisi gözlerini Ha
san çavuşa çevirdi: 

- Ehi. Şöyle böyle .. Üşü
memek için biraz ihtiyatlı 
davranmak lazım. 

- En eyi geceleri.. Oza
man çok ayaz oluyor .. 

- Doğru söylüyorsun a
gam. Fakat ne yaparsın .. 
İfimiz kolculuk .. Üıüdüğilmü 
hi11etmiyorum bile.. Omu-

tamamen karşılanmıştır. An· 
cak teşkil edilen şeker fab· 
rikaları anonim şirketine 
7 ,330,000 lira olan hissesin
den 3,808, 728 lirası temin 
edilmiş, kalanını ödemek im
kanı bulunmamıştır. Bu se· 
beble banka sermayesine 
3,5 milyon lira eklenmesi za
rureti hasıl olduğund.-n layi· 
ha hazırlanarak meclise ve
rilmişti. Meclis iktisad ve 
bütçe encümenlerinden g'"çea 
layiha mecliste r-görüşülece k
tir.g 

rakhlar Naldöken Palamut 
fabrikası karşısanda ki bah· 
çede Yaşar dedeye müracaat 
edebilirler. D. 7 

n lmanyada petrol ~e .. 
t.:J baJarı ve maden koıll • 

rü damarlarını keşfeden Y1111 

bir ilet tecrübeleri y•P11" 
aıe" maktadır. Bir kamyon 1 

rine konan bu ilet petr~ 
ve maden kömürü bulunıo• 
ihtimali olan arazinin üıtilll" 
de geıdirilmektedir. 

Bu gezdirme esnasıod• 
iletin hir yorhı<ie asılı bul~" 
nan ibre mevcud madeoıll 

b . .. . . k-akt• 
nıs etme gore ınıp çı u.o . ~ 

ve bu suretle de orada pe 
0 

rol veyahut maden köıııür 
olup olmadıği anlaşıfıııakt• 
imiş. Aletle bitti bunlar~ll 
bulunduğu derinliği de tayın 
edebilmek de mümkün ohl" 
yormuş. 

~--~~--~~---~~-----------
zumda mavzer Ay'a baka baka 
ilerliyorum. Hatta öyle za
manlarım oluyor ki nerelere 
kadar gittiğimi kendim de 
bilmiyorum. 

Nazmi büyük bir dikkatla 
dinliyordu: 

- Sonra ... 
- Sonra yolu buluncaya 

kadar birçok müşküllerle 
karşılaşıyorum. Fakat bere
ket versin ki iradem önünde 
hiç bir şe/ d~ramıyor .. 

- Ben de öyle oluyorum. 
Canımın sıkıldığı bazı gece· 
ler bağda bir aşağı bir yu
karı dolaşıyorum. Ellerim 
cebimde duşüne düşüne yil· 
rümek o kadar güzel olu· 
yor ki .. 

Bağbekçisi yerinden kımıl
dadı. Hayretten açılan giz1e
riyle genç çocuğun gözlerine 
baktı: 

- Yalnız mı gidiyorsun?. 
Nazmi bunlara ehemmiyet 

vermiyor iibi omuzlarını oY-
nattı: 

- Evet 
- Yanına silah alıyor 

musun?. 
- · Hayır 
- Öyleyse sakın bir da" 

ha böyle çocukluk yap•11111 

deme .. Hiç silahsız gece 1;· 

manı yalnız dağ baılarıo • 
dolaşılır mı?. 

- Bir şey mi var?. 
Hasan çavuı ta 6tedell 

atıldı: 

- Bir şey mi oldu.· 
Bekçi ikisine de alayla 

bakdı: k? 
- Demek haberiniz yo d" 
Buna Nazmi cevap ver ı: 
- Hayır ? 
- Haydudlardao da 1111 • 
- Demek demiodenberı 

söylemek istediğin bu .. 
Bol, neı'eli bir kabkah•Y

la güldü: . 
( Arkası var) 

• 
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Elı L ~ Bayram Hedıyesı İçin 

lda~~M'!!~~ ıia~!3 i s. Ferid eczacıbaşının 
BUGON ,. 

üç muazzam film birde• ~ Meşhur kolonya ve esans ve 
l - Meçhul Asker it Pudr~!~~~~~diniz 

TÜRKÇE SÖZLÜ S. 
2-Kankardeşler ~Hediyelik 

TÜRKÇE SÖZLÜ w 

ı - Moskova Şanghay l 
~ ALMANCA SÖZLÜ & 
C YRICA: 

111hburiyet bayramında Ankarada yapılan muazzam 
resmi ge9id _ _ )t 

~"~~nt.~~"~·~~=A-~~'1 

ikroskop gösterir ki 

Yeni şişelerini çok beğenecek çok 
bcğendireceksiniz 

MERKEZ: 

S. FERiD 
Şifa • 

eczanesı 

Hükumet sırası 
IÇEaLLER BİLİR 

22 1 inci Ki••• 

milyonlar fKisesine 
lKoşunuz 

Bu defa UGURLU kiıemizden 14 7 41 numarab Wlete 
200,000 lira isabet etmiştir. Milteaddid defalar tla 
bir çok vatandaşları servete kavuşturan kiıemizdea 

Yılbaşı piyan20 biletlerinizi 
Mutlaka bu uğurlu ( MiL YONLAR ) kitesindea alılbl . 

Muhterem müşterilerimize 
Bir cemile olmak üzere Ye mlijdeyi yetiştir•elİ' İfla •• 

büyiik radyo temin edilmiştir. 
lzmirde Keçeciler caddesinde 134 aumarah ..... 

Kitai ıabibi HAYRI AKDÔLIK 

r~~~ss.~~· .. ~~~ .. ~ .......... 
Ncş'eni~i~ hayatınızın zevkini. sıhhatınızın ~ TERZi N • T k 

daimi surette korunmasını temin edecek ancak ~i ecmı e er 
Mağazamıza yeni getirttiğimiz Yerli Ye lngilis ka• .. 

Yi1.ksel, Kabadavı akılarıdır. ~ larmı sayın halkımıza haberdar ederim. Teırif edanla 
i en müşkül pesent zevatın gerek kumaşlardan •• ••re'fı 

GôZLERİN ~1UHAFAZA~I ANCAK 
(( PERFA PUNKTUELL ,, 

9 Evlül Baharat Deoosu n ise dikişlerden memnun kalacakları ,nphesizdir. 
i Zabitan elbiseleri de en son nizamesini bihakkın tat· 

~ilik c~mlar~le kabildir, her cinı en şık ve sağlam 
çerçıvelerı ve güneş ı-özlülderi İz•ir k.emeralh 

et o~eli altında Nafız Gözg&rdi\ren saat ve ıözlük 
t bulursunuz. 

f'~l!l!iiiai!mıl!!!!!!:mE+s-•• __ : ____ _ 

KAMÇfOüLU 

Cilt ve Tenasül hastalık1arı ve 

elekt~ik tedavisi 1 
lımir • Birinci beyler sokait Elbamra Sineması 

'3 arkasında No. : SS Telefon : 347' 
.... w --=-

~ir ·kahvecilerine müjde 
lbüddettenberi piyasada bulamadıiınız kah•eler için 

·''•rak yapılan Bebe Ye Batar marka Paket BiskiiYit
~ekrar piyasaya çıkardık. Sayın lzmir balkının raibe· 
. ~·~an Bebe ve Baıar marka Paket Biskilvitleri 1tilzel 

ııın en iyi bisküvitleridir. Şekercilerden arayınız. 
Yapım yeri : iki çeımelik caddeai asmalı 

mescit cami karıuında 17 4No,da 
Dervim Biskii•it yapım yeri: 

lsmail Atamer. 

~*k.:A:*:A:*:A:*l:A:**:A::A::A:*~:j:*" 
it 

DOKTOR ,. 
A. Kemal Tonay i 

Bakteriyolog ve bulaşık, salğır.ı 
h ı kı )1. ,,. ~ r • 

asta ı ar mütehassısı >+ 
l'Qab · t k d k. D'b k )ıl. 40 renk uzerioe Kız anar kalı "Arti., kvmaşJboyası 15 kuruştur 

ane ıı aıyonu arıııın a ı ı e ıokak baıın· M S · 
loıayıla ev ve muayenehanesinde aabab saat 8 dea )t atış yerı: 9 EYLUL Baharat deoosu 
~ . ıaat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. ~ ITelefon 3882 
~racaat eden hastalara yapılmaıı lizımgelen sair ,. h k • 

it ve mikroıkopik muayeneleri ile veremli basta· 1i TER t 
~apılmuıaa cevu ıröriilea P.omotorakı muayene· n ZI me me zo ı 

n bik etmek suretiyle dikilir. 
~ Adres : Kemeraltı ikinci beyler sokağında 
~Jı;:;,t.--~~~~ ··~a::.ts-=::t:a ...... - .... 

aaaa•••&ıea:1ıaaaıaıaıaaa1ııAaa~ 

1 DOKTOR . "·-'· I 
! m. şevki uğur 1 
41 BıRıNCı SINIF • 
! Dahili hastalıklar mütehassısı 1 · 
41 Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuf. Halta- • 
ti lannı her sabah saat d\>~uza kadar ve öileden ... ,. , 
4 birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedaYi e4er. 
• Muayenehaneıi : Beyler ıokağı bay Memduha aite· • 
• ratuvarı kar,ısında 36 numaralı muayenelianeıind& • . -1-

41 [ Akciğer, karaciier, kan baıtahklan kans•zblr, u· 9 
ı yiflik, kalb haıtalıklan, mide, barsak böbrek baatalı~ . 

~· .. ·······••ı••••••ıJ«••····· · 

IDunüzaınu yapılır. Telefon: 4115 J+ 
---------.ıw'I~ - ,. Kemeraltında Hükümct kar~isında numara 24 ! TAYYARE sı·neması TELEFON ++++ .... ı .... ....,.......,... .... ....,....~~ H. b. d 1 . k ~'!.il 3151 
~~~ • ıç ır yer e şu )esı yo .. tur fi' 

Tiirk A. Sirketinin 

Halkapınar Kumaş Fabrikasının 
Menim .tolayııiyle yeni çıkardıtı kumaılar: +l Türk Hava Kurumu a 'v 1 -- 1 N o 1 AYRICA : e am • a D Paramunt dünya haberleri ve 

Z ., Zengin olmak istiyorsanız biç durmadan ( ZENGiN m D y . 
an 1 KIŞESI) inden bir bilet alımı. Bu suretle hem yurdunuza R OD&DmBmlZID UDBDISta• 

Ve Ucuzdur ve hem de kendinize ı bizmet etmiş olursunuz. Milıterilere !! 111 zı·yaretı·. 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli kuruı tak· a 

Satış yerleri aitle bilet satılır. Zenfin kiıesi birçok vatandaılari zenıin ı -----SE_A_N_S_S.;;A_A_TL_A_R_I ____ _ 

· kordoada 186 numarada ŞARK HALI T. A. ş. etmeje karar vermiıtir. 
r Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir O u Allres: HUkemet eadtleıi Kemeraltı karakol ittitaliade il Herrtn 

3·~.1; !~erl l,·l; d; ~~~farCumartui, 
BNelN KtfEsl -



1 
Valimiz 

·gamaya ve Dikiliye 
Gidiyor " 

/alimiz ve Parti Başkanı· 
: Fazlı Güleç pazar günü 

, şme kaz.asma giderek 
' tetkiklerde bulunmustur 

0:abe günü öğleden sonra 

1 -!!ve reisi Dr. Behçet Uz 
1 • ~ fikte Bergama ve Di-

' ~ gidecektir. 

.. üçük sanat-· 
' lar serı{İsi 

'" 

lktisad ve Tasarruf hafta
münasebetile Halkevinde 
lan küçük sanatlar ve el 
:=ri sergisinin, fazla alaka 
sterildigw inden bir hafta 
ha temdit edilmesi karar-

. .tırılmıştır. 

~Yaralamak 
ı · Kemerde Dar sokakta Be-
1 • r kızı Hatice ve Mazhar 

·lu Hasan; Hüseyin oğlu 
,kiri demirle yaraladığından 

1 kalanarak haklarında tah-
kat baılamıştır. 't 

: Kültüroarka 
' :u sene iki bin Çam 
ı dikilecek 
J Kültürpark'ta bu sene bazi 
. r~ni tesisat yapılacaktır. Par
ılıa ağaçlandırılma ıçın, 

:f elediye, Ziraat Vekaleti 
tdanlığından iki bin çam 
ltacak ve bunlardan bin 
ınesi Atatürk Devrim müze: 
ne, diğerleri de gene 

ı:üJtüı paktaki parklara diki-· 
!ciİktir. 

1 
i azılı imtihan 

, LiselerJe öğretmen okulun- _ 

1
1a ilk yazılı imtihanlara dün-

11en itibaren başlanmıştır.: % 

(flalkm Sul j 

ispanya asileri bir Rus. 
yaktılar • 

gemısını 
• • 

Bir Rus filosu Akdenize hareket etti 
Londra 21 (A.A) - Daily Soyet gemilerini himaye \ kaya gönderilen 6900 ton 

Espres gazetesinin Varşova- edecektir. manganez madeniJe hareket 
dan haber aldığına göre 8 Paris 21 - Moskova ga- etmişti. 

·.denizaltı gemisi, 3 torpito ve zetelerinin bildirdiklerine gö- Bu hadiseyi kaydeden 
2 iki torpito muhribi Akde- re bir asi lıpanyol kruvazö· "lzvestia,, gazetesi: ''lspanyol 
nize gitmek üzere dün Ode· rü tarafından yakılan ve ba- inileri ateşle oynıyorlar, di-
sadan hareket etmiştir. tmlan Sovyet yük vapuru yor. Muhakkaktır ki asiler 

Bu gemiler lspanyol asileri "Komsomol,, vapurudur. Tay- ve bunların arkasında gizle-
eJinde bulunan barb gemileri fanın ikibeti meçhuldür. nen faşistler .üzerine düşen 
tarafından yapılacak tevkif Komsomol vapuru Karade- mesuliyetten kolaylıkla kur-
veya araştırma takdirinde uizde Poti iskelesinde Belçi- tulamıyacaklardır. 

00000000000000000C1000000000000 ooaoooooooooocoo t00000000000Gcooo 

Sovyet Rusyada kadın ordular; ZELZELE 
Moskova 21 (A.A) - Kızıl kumandanları kauları ko!lfe- 200 ••ı•• •• ( 

raosı açılışında söz alan Mareşal Varşılof demiştir ki: 0 U, yuz er• 
- Kahraman kızıl ordunun yanında daha doğrusu bu J 

· ordunun içide diğer bir harikulade ordu daha vardır. Bu da Ce vara ı var 
kumandanlarımızın karıları, anaları ve hemşireleridir. Bu ka- Neyvork 21 (Radyo) -
dan ordusu şimdiği sosyalist inşa devresinde olduğu kadar Radyo ile neşredilen bir. ha-
müşkül harb senelerine de kızıl ordu ile beraber yürümek- bere göre, San Vinçenten 
tedir. şehri bir zelzele neticesinde 

Hariciye Vekilimizin 
annesi öldü 

İstanbul 21 (Hususi) - Hariciye Vekilimizin annesi vefet 
etmiştir. 

Pariste bulunan Hariciye Vekilimize Fransa Hariciye Na
zırı taziyette bulunmuştur. 

Dünya yokuş aşağı yuvarla
nan bir otomobile benziyormuş 

tamamen harab olmuıtur. 
200 ölü, yüzlerce yaralı var
dır. Enkaz altından mütema· 
diyen cesed v~ yaralı çık
maktadır. Daha bazı köyle
rin de harab olduğu söyle
niyor . 

San Vinçenten şehrinin 
nüfusu 27,106 dır. Bu şehir
de yıkılmamış olarak yalnaz 
bir 5aat kulesi kalmıştır. 

22 1 inci Kbaa 

DONVA POLITIKASI: 

Almanyanın müstemleke 
arzusu 

H itlerin sağ eli sayılan Londtadaki Alman Bliyük elçiıi 
M. Ribbentrop Londrada Alm•n-lngiliz dostluğuna sıkı 

taraftar bulunan büyük lngiliz politikacılarının lönüade irad 
ettiği mühim nutukta, müstemleke işleri hakkında çok dik• 
kati celbeden sözler söylemiştir. Mumaileyh sözlerinin yal· 
nız kendisinid şahsi düşünceleri olmayıp M. bitlerin de ka· 
naati oJduğunu ilave etmiştir. Şöyle ki A1manyanın Londra 
sefiri M. Hitlerin Almanyanın ham madde tedariki ve harici 
ticareti içiıı müstemlikelere sahipuolmasını zaruri g6rdüğün0 
ve Alman milletinin bugünkü hayati şeraitinin ancak bu 
sayede yükselebileceği kanaatinde bulunduğunu ehem· 
miyetle kaydetmiştir. 

A iman devlet adamları her meselede bolşevikllğe hü· 
cum ettiklerinden Londra bbyük Elçisi de Almanyaya 

müstemlekeler verilmemesi bolşevikliğin zaferine yol açaca· 
ğını logilizlere ihtar etmiştir: Büyük Elçi, Almanyaoın baş· 
ka devletlerid iç işlerine karışmadığını, lakin bir zaman bu 
memleket: uçurumun kenarına kadar g3tirmiş olan ksmllniıt 
enternaayonale karşı dilediği tarzda hareket etmekte, her 
memleket gibi kendisini serbest saydığını da ayrıca ilave 
etmiştir. 

M Ribbentrop'un nutkuda cevab veren meşhur lngili:ı 
• devlet adamlarından Lord Londonderry, logiltere b,ş 

vekili Mister Baldvin, Aalmanya başvekili M. Hitler, lataJya 
başvnkili M. Mussolini ve Fransa başvekili M. Blumun arala· 
larındalbir kouferens yapıp bu devletler arasında harb olmı
yacağını taabhüd ve ilin etmelerini tavsiye etmiş, )ikin 
böyle bir konseransa Soyvetlerin iştirak ettirilemiyeceyioİ 
kaydeyle- miştir. 

.......................... .. ........................ .. 
Esir düşen mereşal Şan Kav 

Şek kimdir? 
- Baştarafı 1 incide -

kuran büyük inkılipçıdu. 
Manço hanedanına karşı se
nelerce mücadele eden Sun 
Yat- Sen 1913 de şiddetli 
takibata uğramışb. Bunun 
üzerine Şan-Kay-Şet( Çinden 
kaçmağa meçbur olmuştu. 

Doğruca Tokyoya giden genç 

dusunu yaratan general voı> 
Seckt'de vardı. Almanlar 
yeni Çin ordusunu teıkil 

Paris 21 - Milli müdafaa nazırı Daladier mühim bir nu
tuk söylemiştir. Daladier bugünkü vaziyette dünyayı yokuş 
aşağı inen bir otomobil~ benzetmiştir. ufakat yokuşun ete
ğinde bir ova ve ondan sonra diğer bir yokuş vardır. Oto· 
mobilin parçalanması ihtimali kuvvetlidir,, Daladier'nin fik-

1 k I
•• Şan-Kay-Şek ~burada harb 

Ş eDl'e ZU um akademesine girmiş ve iyi 

' etmişlerdir. Ordunun kadro• 
sunu Şan-Kay-Şekin vücude 
getirdiği harbiye mektebio
den yetişen zabitler teıkil 
etmiştir. Almanlar Çiode 
hava yolları tesis ederek 
Çinin ilerlemesine çok yar· 
etmişlerdir. 
Şan Kay Şekin refikası, 

rince Fransa ölçü ve itidal memleketidir. • 
Radikal partisi halk cephesine şastla girmiştir. Ve hüku

metini daima tutacaktır. 

tazyl• k bir asker olarak akademeyi 
bitirmiştir. 

-Baştarafı birincide- Tokyodan döndükten sonra 
kence görmektedirler. Kantoma gitmiştir. ilk işi 

Sancakta aşar vergisi tah- burada bir harbiye mektebi 
ailitı için halk mütemadiyen kurmak ve muktedir zabitler 

Cumhur reisi doktor Suo:ı 
Yet-Senin baldızı olub Ame· 
rikada kollej tahsili yapaı> 
Miss Mailing Soong'dut: 

sıkıştırılmaktadır. Bazı köy· yetiştirmek olmnştur. 

Karısını Abdullah Müs- Işıklar cinayeti lerdeki Türkler vergi vere- Sun-Yat-Senin ölümünden 
miyecek vaziyette oldukla- sonra Şan Kay Şek icra 

1 

Gayet güzel ve kabiliyetlı 
olduğundan film çevirmek 
için Hollivuttan birçok defa-
lar davet edilmiştir. f akıt 
emeli Çin milletini uyandır
mak ve asrileıtirmek oldu
ğundan bu teklifleri reddet· 
miştir. 

yaralamış limeyi kaçıra- nin failleri randan; karılarının ve kııla- komitesi reisi ve başkuman-
Kemer'de Babçevan soka- k k• } t• Işıklarla Pınarbaşı arasın· rının pazarlarda satılmasına dan olmuştur. Şan Kay Şek 

{anda oturan Mustafa oğlu : ra ~ lr et ı daki bağ kulesinde feci ıu- meydan bırakmamak için Kantondan hareketle birçok 
3iJil, karısı Vahidn'yi geçim· - Cumaovasınm Çaru köyün- rette öldürülen Afyonlu ber- bütün varını yoğunu terke vilayetleri zabtederek hüku· 
!izlik yüzünden çakı ile ba- den Süleyman oğlu ı 9 yaşın- ber Salibi öldürenlerin izleıi derek kaçmaktadırlar. meti kuvvetlendirmiş ve Rus • japOP 

w d I da Abdullah aynı ko'yden bulunmuştur. Pariete çıkan Pöti Parizi- merkezi, daha emniyetli olan 
:agın an yara amış ve yaka- D·· 1 d k d h b 11 un an arma uman anı yen gaı.etesi: Nankine nakletmiştir. ar 1 mı 
anmıştır Mehmed kızı 11 yaşında 

E 
· emekli yüzbaşı Hüsnü Çetin - Türkiyeye karşı Sancak Sovyet heyetini, Çine gel-

v t Müslimeyi kaçırmıştır. Vak- alp geç vakite kadar tahki- 1 • d b' 1 1 -Baştarafı 1 incide- . e aarruz mese esın e ıraz an ayıı ı melmesi Çinde Sovyet siste- , d 1ı-ayı haber alan Cumaovası kat ve tetkikatını yaptıktan ı 1 ispanya dahili barbın • 0 

Eşrefpaşa'da Kamilpaşa karakol kumandada Ahmed sonra katillerin kaçırılmadan a a ım. minin teessüsüne ve komü- yade, lngiliz umumi efkir!D~ 
caddesinde sarhoş olarak d yakalanması ı'çı'n JaAzımgelen Demektedir. nizmin yayılmasına sebep ol· işgal etmektedir. Zira Çı~ .. 

Ay ın bir müfreze ile kız.an ş K ş k 927 ... Leylinın evine giren ve silah tertibat alınmıştır. KatiUerin V • b 1 muştu. an ay e 1 deki lngili~ menfaatleri pe 
teşhir eden Bekir oğlu Cahid gittiği maileri tebit ederek arasında bir de kadın var· er2'1 OrÇ arı· de Sovyet mütehassıs ve mü- büyüktür. 
yakalanarak hakkında taki· kısa bir zamanda AbdulJah dır. na aid bir tefsı•r şavirlerine yol vermiş ve ko- ihtilalin neticesi ne olurs• 
,bah başlanmıştır. ve müslimeyi yakalamıştır. Ç k • münizme karşı harb aşmıştır. olsun, Japonya hulul siyi'" 

G 1 
Müslime ifadesinde Abdul- OCU es1r2E;· Ankara - Vergi bakaya- Komünistler Sovyet müs- setine karşı Çinlilerin bar•: 

e enler lah tarafından kirletildiğini me kurumu sının tasfiyesi kanunu muci- teşarlerile Aan'kada birleşe- retli bir kaynaımasile kart• 
Aydan saylavı Nazmi Tok- ve üç gün kadar bir tüccarın bince, mübadil, gayıi müba- rek mukavemet göstermiştir. laşacaktır. k eıi 

Çuogw lu lzmir vapurile Istan- ı Çocuk esirgeme kurumu dil muhacirlerle harikcede ve Ba muharebele.ı senelerce Rusyaya gelince ay b 
evinde alıkonulduğu söy e- b k k f · Çini komünist yapmak olu .. 

buldan ve Konya saylavı, aş anı urumun aaliyeh evmsaline ~tefviz edilen sürmüfür. Nihayet Şan Kay o miştir. hakkında •u izahatı vermiştir: il f .. d Ik Ş k k Ç bu maksatla ilk önce Japo 
lzmir eski müddeiumumi baş- 7 ma arın te vızın en evve i e omünistleri inin şi- -kle'" 

Abdullah ve Müslime ev· lkinc·ı te• · · · de yaya karcı nefreti köru 
muavini Riza Törel Ankara- 7 '

10 ayı ıçın zamanlara aid vergi boçları mali garbisindeki köşeye sı- " d o 
raklarile Adliyeye verilmiştir. dispanserimizde (259) hasta mekte ve Çinlileri, Çin ~lı 

dan şehrimiz~ gelmişlerdir. çocuk muayene ve tedavi terkin olunur. kıştırmış ve müstakil Kanton Japonları tardetmeğe teŞ\fdl 
Etlerde ihtikar Ha"" kı·me haka- edilerek ilaçları parasız Maliye Vekaleti, satış bdiıı'rkmiiımşteırti.ni da ortadan kal- eylemektedir. Bu da~i~a; 

verilmiştir. · bedellerinin gayri mubadil bu maksatla müfrit ınılbye. 
Koyun etleriniıı kilosu 50 d (14) ikiz yavrunun süsleri bonolarına karşılık olmak Şan-Kay-Şek Ruslarla bo: perverlerin komünitlerle ıf 

dana etinin kilosu 30-35 ku~ ret e en Ceza• temin edilmiş, çocnk bakım üzere gayri mubadiller z.uştuktan sonra Almanyadan birliği yapmaları dikkate 
ruıa yükselmiştir. 1 d ld müzesi (200) anne ziyaret komisyonuna devredilen gayri askeri mü~avirler ve müte- şayandır. k'll 

Yaptığımız tahkikate göre an iri 1 ederek istifade etmiştir. menkullere de şamil olub hassaslar istemişti. Almanya Bunların hepsi, Naıs ı 
belediye et fiatlarını tesbit ikinci Sulh ceza hakimi Umumi okumu odamızı olmadığına tereddüt etmiştir. umumi harpte Alman ordu· merkez hükümeti JapoDY1~ 
etmediğinden kasaplar arzu Naci Er' eli vazife esnasında (300) kadar talebe ziyaret Bunun için hükumet, kanu· l a rını idaı e eden en iyi ku- karşı son hadde kadar ısı. 

kl'flerı-
ettikleri gibi satmaktadırlar. tehdid eden Eskenazi 3 gün etmiştir. nun bu hükmünün tefsir mandan ve erkanı harpleri cadele hakkındaki te ı b 

ihtikarın önüne geçilmesini: mahkum edilmiş ve derhal Bayram münasebetile (130) yolu ile hallini Meclisten Nankine göndermişti. Bunla- ni kabul ederse, dahili bar 
1 

alakadar makamdan bekleriz. tevkif edilmiştir. fakir çocuk giyindirilmiştir. istemiştir. rın arasında yeni Alman or- durdurmağa hazırdırlar. # 
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b•• •• k b• . t k d a ~ 1 k ) "' t Basmahane Çorak kapı karakol ~497 
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