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oma radyosunun verdiii bir habere göre İt l l ·ı · l 
i Fransız vapuru isken- ayan - ngı ız an aşma-

·ı .Ah k sı yakında imzalanıyor · runa sı a çı arıyormuş ...... OD ...... ----

_,_, ____ -ao..ao Bu itilaf name Akdenizdeki Italyan - lnt(İ)İz 
ansızlar Suriyede Kilis ve Papas hudud- eerginli~ini ortadan kaldıracakbr 
larına mütemadiyen asker vı2ıyormuı u~~~= ?{n~~~A>m: r ' , 

~ ~-~ üştü Aras BeJgrad'a uğradı Atinaya hareket etti Ankaraya geliyor ;:~~~a •;:!~·~s~ 
kili Tevfik Rüıtü Aru seki· imzalanacaktır. Şimdı 
ze 20 kala Sofaya tariyle Londradao gelecek 
Atioaya hareket etmiıtir. cevaba intizar edil-

T evfik Rüttii Araı Atina- mektedir. Projenin 
ya uğrayarak Ankaraya d6- kat'ı met'ni üç gün-
necektir. denberi mllzakere Ee~~~ 

---~• edllmektedir. Met'ni ~!!!!!! ~~ 

D•• k dört veya beı mad-
ODme deden mürekkebtir. 

Y Ok Akdeoizdeki logiliz 
ve ltalyalİ filolarıoıo teşkili ı Bunun llzerine bu fikir 
maddesi birbirinden çok terkedilmit daha eleıtiki bir 

tadan kaldıracak Ye lal~blr 

devlet aleyhine olmıyacakbr. Hatay TOrklerinin istikll
li davaıında, ıevıek irade
leri~, danmek var aanıyor
larıa aldanıyorlar: Dönmek 
yok! 

farklıdır. logiliz filosu Jtalyan madde konmuıtur. 
f· ı d d h f k Hali hazırda lngiliz tonajı 

lnıiliı Obıene ' paelell 
bu itillfalmenin ,.. ...... 1 oıuo an a a azla IDJ • ltalyan tonajından 120 bin 
evvel aepeclilmelİlle iatilar 
etmektedir. 

Cerek Fransa ile, gerek 
Milletler cemiyeti koaıeyile 
milzakerelerinde Tllrkiye 
doıtlugun. ;uyıalbj'la ve f•· 
daklrlığln ıon delilini verme· 
ğe bazıtdır; ber tarafı, ber 
ıe•ilde tatmia edecek fer. 
müller Ltlhule koaapbilir: 
fakat isken derun ve An tak· 
ya T&rkleriaia iltildlli ua· 
ıını dejiıtirebilecek harhaag! 
bir teklifi dinlemeden v~ 

tarda zırhlıya malik bulun- fazladır. Bu itilifname lngi· 
maktadır. liz - ltalyan gerginliğini or· 

bul 27 (H111111i) -San· 81:lgrad 27 ( Radyo ) -
fidecek mGpbid heyeti Türkiye Hariciye Vekili 
t ftmiıtir. Heyet yar111 Tevfik Rlltt6 Araı buıtın 
) llkendenuada bulu- ubableyin Seplon trenile 

Roma radym11DUD Belırada geldi iıtaıyonda 

Eğer lngiltereye saldıracak olurlarsa Fran•a 
bütün kudretile yardıma ko§llcaiını vadetti 

--~~~~~~~~~~--ao••ao--~~--~--------------

A lman yanın yıktılı em-bir habere ılre, erklnı hilkimet, Yunan ve 
n-.ııu..Saritede Ki1ia ve Romany• elçileri tuafındaa 

laaclatlaraqa uker tah· iıtikbal ....tilmiftlr, 
.a.ekWirler. iki Fr... Tevfik Rlittil Araı ıaze-

lakenderuna siliblar tecileri kabul ederek beya .. 
natta buluamuı ve beyana .. 

aktadu. Saacak idare.. tında u Bu sefer çok ı6yli• 
Mllhnamile aıkerl kontrol yeceğim yok Balkan milletleri tinıdiden lreddeder. 

niyet sistemini kuruyorlar 
dır. tuanldtl anbyan milletlerdir" 
ekil Hatay devletinin demiıtir. 

hayrata d&n meruimle Belırad 27 ( Huıuıi ) -
etin lıtaabaldaki tube· Semplon treaile ıehrimize 
Ullllltfbr. gelen Tilrkiye Hariciye Ve· ....,.____ ıc:ıı--,------------------

bık İngiliz kralı kulaklarını tedavi ettiriyor 
:xa---------

bık kralın Mayısta t-vlendik 
b sonra Londraya döneceği 

söyle:nm~ktedir 
t~claıeıte _17 (Radyo) - ı 
~ lnıiliz kralı Edvarcl 

Fraau çekilebilir; Millet- Lokarno paktı, 
ler Cemiyetinin hakkımızda· Avrupanın garp ta-
ki hllınllniyetine de itimadı· raflannda bir emni-
mız vardır, fakat bir taraf- yet ıiıtemi kurmak 
tan Adiı Ababada elçilikler makudiyle lngitere, 
konıoloıluklara çevrilir, ate Fransa, Almanya ve 
taraftan dı zavallı Neglıla ltalya ve Belçika 
gümllt ıofra takımlan 2500 tarafından imzalao
liraya pazara çıkanlarken ba mıı bir paktı. 
büıa&niyetin her saman Ye Geçen mart ayın
her yerde klfi gelebilecetla· da Almanya, kendi 
den ıllphe etmeje de hak· bqına hareket ede-
kımız vardır; hakkımı,. tea· rek Ren balgeıini 

lduıadan muztanbdır: 
1•aalı kulak mlUaba11111 

..._. e~&r N ayonaıı 0tarafından· 

~vıai devam eddmektedir., 
iece huıuıi _ doktoriyle] 
aki huıaıl biaa11nda) 

•n filimlerini seyretmit .. 

lim etmediii takdirde Mil· inal albna alınca, 
lletler cemiyeti de bir tarafa vaktiyle imzaladığı 
lçekilebilir. bir pakta çipemit 

O zaman Hatay dava11 oldll. Bu hadise üzerine ye· ı bilı ettiler. 
açık ve serbest kalacakbr. oi bir vaziyet ortaya çıkmıı 5011 haftalann e11 mllhim 

gi bır sal 11gaahp , 
tiltereyi blltln k~ 
ve derhal mllclafaaya ıirife
ceji hu11111nda pyet .... 
beyaaatta balaa•"lt.· 

O zaman Halayın iıtiklA- buluoayordu. politika hadiseıi, Franıa d11 
line tecavnz etmek iıtiyen· Onun üzerine lngilt'!re ile bakanı B. Delb~ı'a pula-

ilerin alacakları cevab, tim· ltalya, Fransa ve Belçika'ya mentoda Fraasa aın herhaa· 

diden hor TOrkllD ıauruada birer meklub g&ndererek --------------.-------
baıırdu. Lokarno miikellefiyetlerine 

\'iyana 27 (Radyo) =vin· Buna lllzum kalmıyacak ne ıuretle ve hangi ıartlar 
dilkaıı 20 Mayııta LÖİİCi- mı? lnpllah. albnda riayet edeceklerini 

1• avdet edecek ve Mayıı Lllzamu kalacak mı? Ha- bildirdiler ve bir taraftan 
ele madam Simpıonia ev- zmz. da Almanya ile yeni bir em• 
erek beraberinde ~pttıre· D6nmek yokl niyet paktına girmeai için 
Ur. PEY AMI SAFA mlzakere yolu açmağa teıeb· 

Edvard noel akıamı Lond·I - . ~ • ~·------------
• telefon ederek noeli llnıilterenin!:Viyana ·~fir ve• Eıek- eti 

.. etaılt ... aoel alqamı ıefireainin •misafiri) olmaflar.t ae .... açıkıaf 
Dünkü:spor temasları Uerin!el1'Çiba ·I 

llat11Jf uyeabid;j 

lzmirsDoru, Albnordu Pıa:baytan:bakl,1a 

1 

ııpayı ldSrpe bir 

K. S. K ı yendi kum • ~iyet~e 
"-- bize yıdırilmıye .. 
uma ıenp bir ıpor sıla& ı bclordu 2-1 kazandı. • . k. 

tb. Sabahleyin Buca, Glnlla en m&bim maçı celin• ım temin 
pora 4-S yendi, Glztepe Altay - lıminpor araıında eder. 
npona 2 • l yendikten idi. Bu iıte beJe .. 

~-ra Altmordu K. S. K. Ba maçan ilk devreıi ıol· di1e vr halk ayni 
~p . la•ı~la oldw ve Al· "'":" Soa• 4 laclde - derecede mlte7ekkb ol..WU. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR _________ .... ______ _ 
Hayat ucuzluğa 

r:1 aıvekil lımet inan& ı6ylediti bir nutukta pahabhkla 
L:.I mllcadele etmek karanada balaaduklanm tebflr et• 

mitlerdi. 
· Bu !tarana tatbiketanclaa olmak lzere petrol ye healla 
fiatlannın indirildiği haber abnıyor. 

Mem:ekette etYa fiatlanaın pahaWaıma11aa ıebeb ola 
Amillerden biri de ıllpbeaiz petrold6. Çllak& aakiC ••talan 
bu yllzdea acu fiatla it ı&rmiyorda. Petrol ve beaıha am• 
lana otomobil, otobla, kamyon gibi benzin kullaau ukll 
va11talannda tarifeler ucuzlar, eıya liatlan da o aiüette 

dlfer. 
Hatay acuzlaiu bahlind• ekmek ucuzlaja biriDd .... 

ıelir. lltaabalda ekmek pahallanda. lmairde de bun ati 
b11hmu1or. 

Bujda7 ve ekmek bubraamaa inine ıeçmek llllmdu. a. 
1eae dla1• buiclay lltibul&b u olclup için Tlrlr .,...__ 

-Soau 41aclM-
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lstanbul' un 
Delil.er divarı 

1 lngilizler yeni Noel'i re- IDUNY~DA _,,. ,NEL]R_--

-3- YAZAN: ? 
Ara sıra öy]e nıucizeleri öyle yerinde fikirleri 
var ki bu menıleket istif adc eder eınin olun 
Karşı odanın, kocaman 1 Bu inkılapçı deli misalinin 

kışla penceresinden tepelere bir de peyki vardı .. iti gllcü 
uzanan, manzarasına karıı bu nasihatlar yaratan deliyi 
bir elini şakağına dayayan methetmekti.. Bir aralık ba-
kısık sesle alabildiğine bağı- na dönerek: 
ran birini gördük .. Zavallı - Fikirlerini nasıl buldu-
Üsküdara hasret kalmıı... nuz diye sordu .. 
Aylardan · beri Üsküdara - Fena değil dedim. 
yanık sesini duyurmak için - DekiJmi ya.. . Beyim .. 
bajumaktan sesi kanı teker- Ben hep bu adamcağıza ac1r 
l.i ıedasına dönmüş... dururum .. Deli.. Buna diye-

Bir karyola kenarında 4 ceğim yok.. Lakin arasıra 
hasta aznif oynıyordu.. Bir öyle mucizeleri öyle yerinde 
tecrübe mahiyetinde aznif fikirleri var ki bu memleket 
demirlerinin altındaki tahtayı istifade eder emin olun ... 
çekerek .. Özilr diledik .. Bü- Hayatta bu bedava med. 
y6k bir tevekkelle özür daha çok ihtiyacı olanlar 
dilememize : vardır. Fakat ihtiyar inkilibcı 

delinin bu mediblf!rden, 
- Estağfurullah... kd 1 d h b 
Diye mukabele ettiler. Ve ta ir er en a eri bile 

yoktu.. O durmadan;Mashar 
sıra ile dağılan taıları ' tan· Osmana bay Mazhar Uzman! 
zim ettiler. Şayanı hayrettir Diye başlıyan arizasını dinli-
Jd, taılar dostdoğru tanzim 

yecek kulak arıyor ve dur
edilmiı oldu. 
Tımahanenin filozofları da madan Uzman mutabassıs 

demektir .. Mashar Osmanada Yar. 
MahaJle kahvelerinde her bu soyadını ben taktım ne 

yerinde değilmi diye şabid-mevzua karııan, ömründe 
dere görmediği halde dünya 
donanmalarına dil uzatanları 
bazan hayran hayran dinleriz. 
Amerika caddelerinin ahlakı 
bozduğunu feyizli hayalhane· 
leri inıa eder. 

lıte bu gibi insanlar ma
azalJalı Mazhar Osmanın eli
ne dilştüler mi derhal: inkı
libçı (revolisyoner) deli diyi 
bu hazinaver salona istif 
edilirler. 

itte bir miuli: 
Karyolasında N asraddin 

hoca vari oturan ihtiyar bir 
dede ... elinde her işe yarar 
bir defter kabı var.. Birçok 
da kiğıdlar. Biltün devlet 
•evlet vekilierine nasihatlar 
yaıumış ve adli hatalar, 
aaemlek buhranları izah edi
lerek korunma çareleri anla
tılmaya çahıılmıştı. 
Bu iimmi sasılır deli ilimin 

aG,rai buhranı anlarışı o ka
dar aılll idi ki Hukuk fakül
tesi iktısad profeıörJeri bile 
Dıerinde biraz durabilir. 

Tesadüfler çok zaman İn· 
· sanı güldürür.. Çok zaman 
da dütündürür... işte misal.. 

ler toplıyordu ... 
Bir doktor: 
- Ben meşhur bir doktor

dumU! Amma çok meşhurlf! 
Fakat benden daha tecrübe
siz olanlar 4 5 apartman 
yaptırmıştı .. Bense bili ikin
cinin temelini kurmamııhm .. 
Onlar nasıl olyorda bukadar 
para kırıyorlar .. 

Bu apartmanları nereden 
bulvyorlardı.. Diye düşünü
yordum.. Karım ve akraba
larım da bana apartmansız, 
züğürt dok tor diye)akıhyor
du ... 

Bir gün kafam kızdı, yap
tırdığım apartmanı o parayı 
bana veren mütterilerime 
bağışlamak için bir ilin ve
reyim dedim.. Gazeteciler 
bana güldüler .. 

( Arkası var) 

Bari radvosun
da Türkive 
neırivatı 

lsalyanların Bari radyo 
istasyonunun 2 İkinci kanun
dan itibaren her hafta Sah, 

- 6 - YAZAN : EROL TEKiN 

Bir maskeli ha)1dud çetesi köyün haricinde 
bir eve baskın yaptı 

Diye bağırdı. Ha9an çavuş : 
boynunu bükdü: 

- Gitti .. 
- Nereye 
- Bağ aralarında geziyor 

raliba .. 

- Yanına silah gibi bir 
şey aldı mı?. 

- Hayır 
- ?? ... 

Hasan çavuş birden muh
tarı koUarından yakaladı: 

- Bir şey mi vardı. 

- Bir ıey mi vardı aia?. 
Ça~uk söyle... Çıldıracaiım. 

- Evet .. 
- Ne o?. 

- Ne o ağa .. 
- Hasan çavuş bana ce-

qap yet. Bu vakit gezmeğe 
kim bıraktı bu çocuğu? 

Hasan çavuş bekçiye dön
dü: 

- Mehmed dayı .. 

- · Mehmed dayı mı?. Sen 
bunu yaptın ha Mebmed 
dayı 

Bekçi başını önüne eğdi. 
Neden sonra kaldırdı: 

- Evet ağa ben yaptım. 
- Neden?. 
- Bir çocuğu korkak 

alış•ırmak ne demektir bi· 
lirmiıiniz? 

f ah yılı addediyorlar· çene~:~:!!· 
Ingiliz gazeteleri 1936 se· psra sıkıntısı neticesinde ı olmasından korkuyor. edilirmiş 

nesinin lngiltere için şimdiye kendisini bir bar be atmasın- lngiltere ile Mussolini ara· , .,-· 
kadar görülmemiş bir refah 

1 
dan endiıe edilebiliyor. sında son defa Akdenizde ~ ransızların sevimli ...,-

senesi olacağını yazıyorlar. Şimdi lngiltere en büyük yapılan anlaşma Mussolinin Lll ti Simon Simone:Jf 11tti'4 
Bu senenin noeli de harbi sulh ümidi Hitlele Mussolini kendini Almanyaya vermek- kes tanır. Sesinin giile 

umumidenberi en müreffah arasındaki ihtilafın hallolu· ten ziyade lngiltere ile arka- endamının inceliği ve ..-.:;: 
noel olacaktır. Ve mutahas· nub olunmamasında yaşıyor. daılığı tercih ettiğini göster- ıa dit1erinin intizamı U• 
sısların ifadesine göre bu iyi Her iki lider biribirine mektedir. ruftur. il· 
vaziyet devam edecekmiı. karşı tam bir muhabbet lngiltere hüktimeti, ltalyaya işte bu meıhur Siaı~ 
Belki de daha iyi olacakmış. beslemekte değildirler. karıı dostluğunu daha fazla mona son genler ıa .1.. li 

Bu sene lngilterede geçen lngilizce The People gaze.. göstermek için şimdi Ha be· dişlerini ve çenesini bir.~, .. 
senekine nisbetle 50,000,000 tesi diyor ki : ıistanıo ltalyaya ilhakını ta- yon Fransız frangına 11~11 
banknot fazla tedavül ldil· '' Bu iki liderden her biri nıma hazırlanıyor. taya koyaurmuıtur. <fr• 

111
• 

miştir. diğerinin sessizce bir adım Birkaç haftaya kadar, bu gazeteleri bu hidisedeDCl~~ef· 
Ücretler 21,000,000 sterlin ileri gidib Avusturya ve yoldaki kararını resmen de ouniyetle bahsetmekte ır 

artmıştır. ispanya üzerinde nüfuz sahibi ilan edecektir. 
550,000 Fazla işçi kulla- oooo 

nılmışhr. Vilayetlerin Bir lrlandalı-
çekrek milyondan daha 

fazla işçiye ücretlerinin arttı · Satınalma heyetleri DID kehaneti 
rılacağı videdilmiş bulutıu· hakkında bir tamim Lois Hamon isminde bir 
yor. Ücretlerinin hada fazla Vilayetler namına bazı ıa- lrlandalı 1927 senesinde bir 
arttırılmasını istiyen 700,000 tınafma heyletlerinin lstan· kitap neşrederek şu keha-
maden amelesinin bu arzusu· bula gittini ve bunların ba- nette bulunuyor. 
nun is'kf edileceği ümid şında ekseriya valilerin bu- "Prens dö Gali bir aşk 
olunmaktadır. Bilhassa kö- lunduğu anlaşılmıştır. yüzünden mevki ve nüfuzu-

f. 1 • • Dahiliye vekaleti bu hu- nu kaybedecektir.,, 
mür ıat erının arttığı şu susta vilayetlere bir tamim 
zamanlarda maden sahible- vaparak valilerin viliyet biid- 1931 de yazdığı bir mek-
rinin bu arzuyu yerine getir- celerinin ita amiri olmaları tupta ise York dill<asından 
mesi pek tabii görülyor. itibariyle bu heyetlerde bulu· bahsediyor: 

Hemen bütün esaslı sanayi namıyacaklarını ve bu hey- uy ork Dükası Alberin nü· 
satışı, furya halindedir. Hatti etlerin yaptığı masrafın mü- fuzu gittikçe artacak ve tıp · 
revaçtan hayli düşmüş vaıi· bayaa bedelinin yüzde beşini kı babası gibi hinedan için-
yette olan pamuk sanayii geçmiyeceğini bildirmiş ve de silik bir şahsiyet iken 

b 1 k d l b 1 fevkalade haller olmadık,.a nüfuz sahibi olacaktır . ., i e en ini bu mağa aş a~ .,. L 
lstanbula mübayaa heyetleri ouis Homan Sekizinci 

mıştır. Yun ve sun'i ipek 
gönderilimyerek nümune celbi Edvardın 69 yaşında ölece· 

almış yürümü•tür. · l -b tt b l ., surehy e mu ayaa a u u- ğini de haber vermektedir. 
Bu furyanın devamı için nulmasının teminini valilik- .................... ~"" ............. ~ ........... """""'- ----
1 b. ı " ·ı li etmektedir. Hava yurdun her ya nız ır esas ı amı ıım· lerden istemiıtir. 

dır. O da harp olmaması, y dd h yerinde tekrar soğumuştur. 
sulhun devam etmesi... Ur 8 8V8 En düşük suliunet sıfırın 

d altında Manisa Bursa 6 Ak-
Şimdiki halde görünüş pek UFUm U hisar 40, Sivas 13, Erzurum 

ümitbahş olmakla beraber O I 14, Kars 20, Ankara 10, 
b k k k Mete ru ojisi enstitüsün-

üyü mi yasta mu asamat den verilen malumata göre lzmir 1, lstanbul 3, Trakya 
olacağı zannedilmiyor. lstanbul çerçivesine Çanak· 6 olarak tesbit edilmittir. 

Almanya, lngilterede bili ka'.e, Karadeniz kıyılarının Kar Şarkta şiddetle devam 
tehlike noktası olarak telik- şark kısmında yağış devam etmektir. 
ki edilmektedir. Almanyanın 

Perıembe, Cumartesi günleri 
İtalya saatile 18,5 den 19 a 
kadar orta dalgada 283,3 
metre, kısa dalgada 31,13 
metre üzerinden Türk neşri
yatı yapmağa karar verdiğini 
öğreniyoruz. 

Sah akşamlan kültürel ve 
bedii musahabeler yapılacak, 
Perşembe akşam!arı Türk 
musikisine tahsis edilecek 
ve Cumertesi akşamlat ı Tür
kiye ve ltalyayı alakadar 
eden mevzu'ar etrafında 
bülten okunacaktır. 

Kırka2aç mal müdürlüğünden: 
Kırkağnç hükumet konağının 5531 lira 26 kuruş bedeli 

ketifli kirgir, tuğla ve beton arme kısımları 12 kanunuev
vel 936 gününden itibaren onbeş gün müddetle 2490 No. h 
kanunun bükümleri dairesinde açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muvakkat feminat 414 lira 85 kuruştur, kat'i teminat bunun 
iki mislidir. 

Eksiltmeye gireceklerin beşbin liralık inşaat yapabilecek
lerine dair ehliyetname ibraz edeceklerdir: 

Bil'umum rusum ve harçlarla ilin ve sair masraf müte· 
ahbüd~ aittir. Talib olanların ihalenin muallak bulunduğu 
28 kanunuevvel 936 gününe rasthyan pazartesi günü Kırk
ağaç Mai müdürlüğünde müteşekkil komi-1yona müracaatları 
ve fenni şatname ile eksiltme şatmanesini görmek istiyen
lerin her iş günü Mal kalemine müracatlari ilan olunur. 

(1576) 

••• 
Dirilen ölü eriO 

r;:a eçen hafta Mançe!!deO 
~ büyük hastaneleri eli'' 

· birinde çok garip bir ~: kıJ 
olmuıtur. 12 yaşında bı 1' 
çocuğu difteriye tu~. 
hastaneye yatırılmıı ,e .,atlO 
torların ıarfettikleri .-i· 
gayretlere rağmen iyUe fd.'I· 
yerek ölmüı ve tekfi11i ""'' . a ..... 
ma k üzere haatanenıll ,teti 
salonuna götnrülmüf' ~ _,. 
gtin bu fellket haberi• 1' 
yavrunun anası ail•~.., 
hastaneye gelmiş ve ki tftt• t& 
cesedini g&rmek iıt~lllif;_.1, lf 
lerin bulunduğu tecrıdb• i1İ't 
girer girmez yavrun~ll el şlİ~ 
ıerek kalW:tığınt ve dı~et· 
)erle oynadığını ft>t 1 ,,. 
Annesinin ıstırabı derb• ç•· 
vioce inkılib etmif. '/•,.,,.. 
cu" hemen aHUeria at ,;O· 
dan çıkarılar•k eve f6ôd 
mittir. 
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Elhamra Tel. a 
2573 ~ 

Jdaresinde Milli Kiltüphaue sineması )f. S e 
BUGON ~ 

Yılbaşı Hediyesi için 

Fer· ecz c başının 

28 1 inci Kanun 

milyonlar IKisesine 
(Koşunuz 

• onayanın en meıhur ve en gOzel opereti r Meşhur kolonya e sans ve 
. · I R ose Matie a Pudr:_~:~~~~~~~-~~~diniz 
··ı M H d . l . k •• BAŞ ROLLERDE : M e l y e l 

Jeanette MAKDONALD )t 
• ~ Nelson EDDY )t 

! 
AYRICA: )t 

.
1
.. . .Ulu Önderimiz ATATÜRK'ÜN Büyük Millet Mec- M 

1

1
.. hıınin açılma töreninde irad buyurduklan tarihi nutuklar. M 
~~~:w;:w:~~=A"~~~~l$+~:W:~ 

Yeni şişelerini çok beğenecek çok 
beğendireceksiniz ... 'il!h __ _ 

~1ERKEZ: Bu defa UGURLU kişemizden7 14741 oumarah bilete 
200,000 lira isabet etmiştir. Müteaddid defalar da 
bir çok!vatandaşları servetel kavuşturan kişemizden 

" mikroskop gösterir ki 

1 . 
I. 

ı;rı< ;ı., ı 

GÖZLERİN ~tUHAFAZASI ANCAK 
u PERFA PUNKTUELL » 

~- .. G&Zlftk camfarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
LOılftk çerçiveleri ve güneş gözlükleri İzmir Kemeralh 

e ~ıerret oteli albnda Nafız Gözgördı1ren saat ve gözlük 
~nde bulursunuz. 

I· 

KAMÇIOuL.U 

CiJt ve Tenasül hastalıkları ve 
elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler sokaj'ı Elhamra Sineması 
arkasında No. : 55 Telefon : 3479 ~ 

E31BC:Eliaıı!E&:;;~~-~t!&Z~ 

lzmir kahvecilerine müjde 
l Bir mliddettenben piyasa<la bulamadığınız kahveler için 
ı,ltl .olarak yapılan Bebe v~ Başar marka Paket Bisküvit
~!nı tekrar pıyasaya çıkarC:hk. Sayın Izmir ha1kanm rağbe-
~ ·~~~~an Bebe ve Ba~ar marka Paket Bisklivitleri güzel 

ırımızın en iyi biıktivitleridir. Şekercilerden arayınız. 
Yapım yeri : iki çefmelik caddesi asmalı 

mescit cami karşısında 17 4No,da 
Denim Bisküvit yap•m yeri: 

s. 
Şifa ecz esı 

8 
.Ncş'erj ~İı hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

daimi surette korunma5ını temin edecek ancak 

Yi\kse , a a.da·~~ı ır rıdır. 

9 Evlül Baha at 1 ~ 

Y ılbası ;>İyan20 biletleriniif 
Mutlaka bu uğurlu ( MiL YONLAR ) kişesinde~- al;;;;:-

ı\l uhterem müşterilerimize 
Bir cemile olmak üzere ve müjdeyi yetiştirmek için en 

büyük radyo temin edilmiştir. 
ızmirde Keçeciler caddesinde 134 numaralı Milyonlar 

Kişesi sahibi HA. YRİ AK DÖLEK 

f::~TERzWN;~~Tek::W*"J 
~ ;:M!ğ~ıza yeni getirttiğimiz Yerli veilngilizlkumaı· 
n larmı~saym balkımı:ıa~haberdarJederim. Teşrif edecek 
il en müşkül pesent zevatın gerek kumaşlardan ve gerek 
n ise dikişlerden memnun kalacakları şüphesizdir. 
i Zabitan elbiseleri de en son nizamesini bihakkın tat· 
tt bik etmek suretiyle dikilir. 
i Adres : Kemer~ltı ikinci beyler;tsokağında • 
.. "'":OS~ ~ ~~~ q .., ,, 
~~~~~lö;.:.t;;il~ .. ;ıı::ı:=a~~~~---

BıRıNCı SINIF 

@ 

G 
$! Dahili hastalıklar mütehassısı • .. 
~ Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Haıta· ~ 
G larını her sabah saat d-.;~uza kadar ve öğleden ıonra • 
~ birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder » 
(1 Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhun abo- » 
ti ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenehanesinda. • 
€1 [ Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, za- • 
ı yiflik, kalb hastahkları, mide, barsak böbrek hastalık~ 

et,11111111ı~l··•'if'1l•••!•• .. ··~··· .. •• 

i~~t@N~ı~~~-. 
~ 1 lzmir ~!~.':!~!~ucatı 1 • 1 Halkapınaı· Kumaş Fabrikasının lfj 

1 Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : il ~· ~-' ,;-.""' 1 Sailam 1 _ . ... _ ~.,.~ ·. 
Zarif ! 40;renk üzerine Kız markalı "Arti,. kvmaş boyası 15 kuruştm 

o Ve Ucuzdur ~ Satış yeri: 9 EYLUL Baharat dcnosu 1 Telefou 3882 

Satış yerleri ~ 

1 Bi~inci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T.~ AŞ. TERZ h t ' k 1 

~r Kemaleddin caddesinde fahri Kandemir Oilo ( me me ' zo l ~~~~,~~~~ ~a~-~mmn-· .. 
~~ftil:ıt:ıtı::t:t::t::t::t::ltti*-*ü Kemeraltın~a f.iükümet karşi.sında n~ımara 24 m TAYYARE • . ! TELEFONJ 

" Hıç hır yerde şubesı yoktur ~ - sıneması, 3tsı 
D O K T O R & w - -- ı Y ılba,ını karşılamak için -senenin en büyük iki filmi} 

A. Kemal Tonay = Zengin ·kişesi m 1- Çin2ene Baron 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğın = Türk Hava Kurumu m Adolphe Vohlbrück • Gabrielle Gabrio tarafından 

liastalıklar mütehassısı ı+ m temsil edilen fevkalade filim 

Baımahaae iıtaıyonu liarş11uıdaki Dibek sokak baıı•· ~ ı. a On i1 2 - Kadınlar klubu 
da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN ~ . K . b- .. k . . , 
ak .. m aaat 6 ya kadar lıutalannı kabul tder. » KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle bem yurdunuza 18 Mayerlıng atranavı oyu yıl~ız Danıelle Darıeoks un 

Müracaat eden hutalara yapılması lizımgelea sair )t ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere ~ eserı 
lôlillt ve miliroıkopik muayeneleri ile veremli hasta- it kolaylık ; olmak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak· ~ AYRICA : .. . 
lııra yapılma11aa ceHa ıı6rlllen Paomotoraka muayene· 21 ıitle bilet aalılır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin !J Paramunt dunya haherlerı ve 
ll•de mantaıaman yapdır. Telefon: 411S 1 etmeje karar vermiıtir. ~ Seanılara saat 3 te başlanacaktır. 

Adres: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde ~ 
~~~~~~~~=y•~iiii~~~~-~-~~~ ı m ., ............... ,....,,.. ZENG N KIŞESt EEEEmasmttm 

" 

' 

ır 
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(ftaJlua hal J 28 1 iaci Ki•.. , 

DONVA POLITIKASI: 

--
Amerika ve Avrupa 

B uenos Ayreıte toplanan Panamerika kongresi bili DJo; 

Müthiş bir zelzele 
zakerelarine devam ediyor: Amerika kıtaaında sulb ' 

müsalemetin devamını temin için şimdiye kadar otuza yaktl1 
proje verilmiştir. Ancak anlaşıhyor ki yeni dünyada Aı11e~ 
rika devletlerine mahsvs bir MilletJer Cemiyeti teşkil etı:oe 
şimdilik mevzuu bahis deg" ildir. Şimali Amerika ittihadı bo· 

Muarif vekaleti 18 yaşını ----------.. ---------- b bitirmiş ve lisenin ikinci dev- S S J d na razı değildir. Amerika devletleri arasında sulhun IJJU •: 

resine geçmiş olan talebeni» an 8 V8 Or harab oldu 1000 Ö)Ü 2000 yaralı fazası için şimali Amerika ittihadının şimdilik gidebilece.ii 
kulü.bl.ere girmesi muvafakat Budapecıte (Hususi) -San kasaba ve yetmiı köy tama· 1 t en ileri adım, bir tehlike zu~urunda istişareden ibaretti'1: etouşt V b J ı ı d y uçurum ar açmış ır. Bu isti,,.are kimin tarafından ve nasıl yapılacak? Henüz be. 

ır. e u yı açı an Sa va örden son gelen ha- mile altüst ofmuştür. Uçurumların açıldığı bir Y b r 
orta tahsil mektebleıine tale b 1 derı'olı.kten süt reogı'nde 51 • li deg" il, bir istişare heyeti mi kurulacak? Yoksa yirlDİ. 1

• 
• er ere göre zelzele şehrin Şimdiye kadar bin kişi oı 

be ,spor teşekkülJerı' talı'mat 4 k'J cak su fı,,.kırmı,,.tır. Şebı'rde dış bakanı mı isticare edecek? Bu e.hemmiyetli nokta fi _ - ı ometro civarındaki ıöa- ölü ve 2000 den fazla yaralı y Y y 
nameler rgondererek buna .. . .. . bulunan büyük saat kulesi dilik mübhemdir. ı· 
görtı mekteb kulübü teıkili mu~ Sanvı~en! yan.:ar daganın olarak bulunmuştur. San Sal- yıkılmamış :zelzele ile saat A merika 120 senedenberi Moroe kaidesiyle idare. edd!,

1
'" 

de b 'ld. ·ı · t' yemden püıkürmege başla- vadör şehrindeki bütün ev- durmu,,. ve ıelzelenin saat ve liyor. Yani bu kaide "Amerika AmerikalilerıD 1 
" 

ı ırı mış ır d ·ı . 1 . . S l it" l h y • 

Y ıh b 
masın an ı erı ge mıştar. an er a ust o muş ve şe rjn dakikasını bu duruşla tesbit prensibini gözönünde tutmakta, Amerika daima AvrUP 

1 8(.1 ÜyÜk Salvadörle beraber dada beş ortasında müdhiş ve derin etmiıtir. · ı · h' k k d ~ ış erıne ıç arıımama ta ır. d• 
• 

pıyanırosu 
Saadet kişesi sahibi Hasan 

Tahsin'den aldığım malumata 
göıe lstanbul'da yılbaşı bilet
leri tamamen bitmiştir. Ve 
Izmir'deki biletler hemen 
bitmek üzeredir. Bu piyan
gonun çekiliıinde düşecek 
büyük ikramiyelere gelince 
he~ keşide de olduğu gibi bu 
k~şidede de kendi müşteri
letine isabet edeceği ümidin
d~dir. · Bu uğurlu kişenin 
ümidini dileriz .. 

Tren kazası 
~ Kızdçullu istasyonunda bir 

tren kazası olmuş ve ihtiyar 
bil' kadın yaralanmıştır. 

. Aydına hareket' eden ka
tar Kızılçullu istasyonunun 
yili metre ilerisinde manev
racı Nazminin anasına çarp-
mış ve kadının ayağı kırıl
mıftır. 

Dahiliye Veka
letinin vilayet

lere tebliID 
Dahiliye vekaleti vilayetle

re bir tamim göndererek, 
viJiyetlerin imar işlerine mü-
tallik giriımekte oldukları 
teabbütlerden merkezi ha
berdar etmeleri icabettiğini 
bildirıniştir. 

Kömür ihtikarı 
başladı 

Havaları• tekrar soğuması 
üzerine bazı muhtekirler 
kömürün kilosunu yedi buçuk 
kuruşa çıkarmışlardır. Ve 
satılan bu kömürlerin içinde 
taş toprak olduğu ve ıslak 
olduğoda şikayet ediliyor. 
Belediyemizin faaliyete geç
mesini bekliyoruz fukaralara 
acıyalım. 

Her köylünün 
Hesab defterleri 

olacak 
Dahiliye Vekaleti köy kal

kınması programına dahil 
bazı maddelerinin tatbikatı
na geçmiştir. 
· Köyün zirai, iktısadi ve 
içtimai yükselişini temin ede· 
cek olan ana planın bazır
Janması bitmiştir. Köylünün 
kendi hesabını muatazam bir 
usul altında kendisinin tuta· 
bilmesi için hesab defterleri 
hazırlanmış ve köylere gön· 
derilmeğe başlanmıştır. Bun
lar basit birer aile büdcesi
sidir. Köylünün kesesini dü· 
zene koymak, kalkınma yo· 

"'Juna atılmış ilk büyük adım
: dır. .. 

A l h 
•ı • ' F akat dünyanan bugünkü karışık vaziyeti karşısın .111 

man arp geml erl Su•• r • Amerika Avrupa işlerine likayın kalmaktadır. N~!~k~·r 
Amerika Hariciye Nazırı M. Hol i ,, i gün evvel söyledıgı 1

• 

nutukta Amerikanın diğer kıtalardan ayrılmıyacağını, A#/'0 
.. 

t l • <d • pada bir harb felaketi zuhurunda Amerikada bu felaketten 

a a lspan'"Q'"a gı . ıyor den uzak kalmıyacağını söylemiştir. ·de 'J 'J H akikat ta bu merkezdedir. Umumi Harb seneler~tı 
B 

1 7 
( Amerika Avrupanın harpçı devletlerıne silah .s• d~ 

er in 2 A.A) - Alman harp gemilerinin son sür'atla Bilbaoya doğru gitmekte olduk- borç para verdi. Büyük Harb bittikten sonra Ameıık• .. 
ları sanılmaktadır. Alman müşahitleri lspanyol hükumet harp gemileri tarafından Bilbao b k b d hl'kede .. üyü ir ikbsa i facia başladı. Amerika işte bu te ı 
açıklarınna ka·a suları hudud haricinde durdurularar Bilbaoya götürülen Palas adlı Alman korkuyor. 
gemisinin kurtarılması için makamatın lazım gelen tedbirleri almış olduğu söylenmektedir. 000000000000000 OOOOCM>OOOC>OCIOOOOC>OOOOCJP"""" 

ooooooocooooooooooooooooooooocoooooooo ooooooooooocoooo ıooooooaoooooooooooooooooooo 

Atatürkün Ankaraya gelişinin Kara2öz oyuıı-
17 nci yıldönümü uarlak bir ları ihya 

şekilde kutlulandı edilecek 
lstanbul 27 (Hususi) - AtatürkUn Ankaraya ayak bası

şının 17 nci yıl dönümü Ankara halk evinde parlak tezahü
ratla kutlulanmışbr. Şairler tarafından şiirler okunmuş, abi

deye çelenkler konmuştur. Ankara balkının sevincini ve 
Atatürke bağldığını Ankara vaJisi bir telgrafla Atatürke 
bildirmiştir. 

-~~~~---..ao .. ~--~-----~-
Bir Italyan vapurunda facia 
Roma, 27 - Şarki Afrikadv Masaua limanma ihraç yap· 

makta olan "Sezare Batisti,, vapurunda bir iştial olmuş, 
vapurun ortası açılarak gemi rıhtım yan nda karaya çökmüş
tür. Tamamile batmaması için sahile bağlanmıştır. içindeki 
yolculardan ve ekserisi işçiler olan ltalyanlardan 26 kişi 
ölmüş, yüzden fazlası yaralanmıştır. Bunlardan yirmisinin 
hayatı tehlikededir. Yaralılar Kral Albert hastanesine nak
ledilmişlerdir, 
~~~~~~~-~~++~~-------~ 

insanları iple boian katil 
beraet etti 

Belgrad (Hususi) - Asyek Sancak mahkemesinde Çem
ber oğlunun muhakemesi cereyan etmiıtir. Bu adam geçen 
Marko namında birini iple boğmuştu. Bu münasibetle Bosik 
nam1nda birinin de daha evvel gene bu adamltarafmdan ip 
ile boğulduğu mevzuu bahsolunmuştur. Katil bu adamların 
kendisini öldürmek üzere takib ettiklerini söyliyerek o da 
onlara kurban gitmemek ise kendilerini müdafai nefis sure-
tile ip ile boğduğunu itiraf etmiş ve beraet kararı almıştır. ····-
Çocuklarını ~örmeie gitti 
karısı tarafından öldürüldü 

Belgrad (Hsusi) - Petroğrad haldından Jilva Piroşef 
kendi isim gününde kendisinden ayrı olan karısı nezdindeki 
çocuklarını görmeğe gitmiş, karısmın pençereden attiği bir 
el silah ile avlıda düşmüş ve ölü olarak kaldırılmıştır. 

~-..... 
Yueoslav Romen Basvekil

lerinin mülakatı 
Belgrad 27 (A.A) - Siyasi mahafil bügün Hariciye Na

zıra Stodiyanoviç ile Romanya Başvekili bay Tataresko ve 
Hariciye Nazırı Antenesko arasında yapılacak mülakata 
ehommiyet vermektedir. 

Stodiyanoviçin Pariste yaptığı temaslar hakkında Anto
nesko İcab eden malumatı alacaktır. 

General Franko seferberlik 
ilin etti 

Avila 27 (Radyo) - Gene ·a] Franko 1936 1915 ve 1910 
s1n1fına mensup efradm s()ferber edilmesini emretmiştir. 

Ankara 27 - .. Halkevle
rinde milli oyunlarımız ara· 
sanda bulunan Karagöz oyu

nunun ihyası kararJaşh. Önü
müzdeki sene bu oyunlara 
başlanacaktır. 

Yol paralarını 
~1aliye toplıyacak 
Hususi idareler tarafından 

alınan yol parasının Maliye 

Vekaleti elile tahsili için bir 
kanud projesi hazırlanmıştır. 
Layiha yakında Kamutaya 
verilecektir. 

Arnavutlukta 
Arnavutluğun muhtelif yer· 

!erinde modern kasabalar 

inşasına başlanmıştır. Kral 
Zogo Tiran civarında yüzer 

haneli iki modern köy inşa

sı için teşebbüsata girişmiş

miştir. Bu köylerin masrafı· 
nı kral, şahsi servetinden 
verecektir. -----·.---

Snor 
- Baş tarafı 1 incide 

suz geçti. ikinci devrede 
Vababın kardeşi Saim güzel 
bir gol yaptı bunu sol a .... ık 

Hakkının golü takib etti. 
Biraz sonra lzmirsporlular 

Zehiz Alinin golüyle 2-1 bir 
netice aldılar. biraz eonra 
Basri Altoyın golünü üçe 
çıkardı. 

Dünkü maçta Altaylı Hakkı 

yediği tekme ile yüzü şişti 
ve hastahaye gönderildi. 

A. Özgür 

Borsa lıaberleri 1 
Çuval 
3091 
480 
22 

9530 
95300 

Cinsi Fiatı 
Üzüm 11,50-20 
Buğdan 6,175-6,25 
Susam 16,50-16,50 
Pamuk Çe. 3-3 
Palamut 270-450 

Bina ve arazi ver2ilerinİJ1 
Tahsil nisbetini matlub dere" 

ceye çıkarmak için os-
oahiliye bakanlığı vilayet . 1 Vekalet vali ve kayıD•kd•O 

lere bir tamin:ı yaparak bina ların tahsilat işlerile yak•0 

ve arazi vergilerinin taksit alikalanmalannı ve taıısil&tt• 
ı k • 1 .,, .. 

zamanı o ara tayın o unan muvaffak olamıyan meı:D 
ayların nihaye.tine kadar mil· )ar hakkında takibatta bJJIU" 

kelle!ler~n. taz~ik edilmemesi nulmasını istemiştir. Ge:e~ 
keyhyebnm dıkkate alınmış arazi bina ve buhraD ve ı' 
olduğunu fakat taksit ayları- 1 • .' k e diler 
Dl takib eden aylar içinde erlı~)ID . vile 'gk~ret sksit)erİP• 

h ·ı.. ge ır erın erı ı a • • 
ta sı atın matlup dereceye . betJ01 

w _ .. .. de de tahsilat nıs 
çıkarılmadıgının goruldüğünü . . karıD•· 
bildirmiştir. Bakanlık halk utenılen de~eAceye .çı bu•ıııl 
hizmetlerinden olan ve büd· mıı olan vdayetlerıu ,_od• 

h b .. d" 1 · bak~• ce ile çerçevelenmiş mahalli mu ase e mu ur erı 1Jll1 
hizmetlerin yerine getirilmesi Vekiletçe ayrıca k•~oı 
için her şeyden önce büdce takibatta bulunuJac• ele 
gelirinin zamanında ve mu· ehemmiyetle göz ao80 • 
ayyen hadlar dahilind~ tahsil bulundurulmasını •1fl' 
edilmesini istemiştir. bildirmiştir. __________ .. ----
Güneşle bera· Amerikada .. 1 
berdÖnensa- Faust nasıl tahaYY

0 

ediliyor ? ıı 
D8tOrJOM Filadelfiyaoın en bDtı~ 

Fransanın cenub taraflaran· tiyatrolarından birkin.d~o ııt• 
da veremliler için yeni şekil- her glin yer ~Ju)ma ıçı d-
de iki sanatoryom yapılmak- beklemektedir. Tiy~tr~ıif 
tadır. Sanatoryomum her Amrrikalıla11n kendıle 01t 
ikisinde de hasta yatakhane- göre adapte ettikleri f• 1, .. 
!erinin bulunduğu kısmın temsil edilmekte ve fevlı• 
daima güneşe müteveccih de rağbet görmektedir·. 1' 
olması için bütün binanın .f:ı"aust mühim bir kılll k 

· b "k f b 'k ··d" u.. olar• miıte arrı olması düşünül- a n asının mu ur f}il" 
müş ve bunun için çok kuv- temsil edilmekte ve Mİar•~ 
vetli makineler ile bir takım toda bir borsa ajanı 0 

11111'" 
tesisatı yapılmıştır. ortaya konulmuş buluD 

Bu suretle hastalar sabah- tadır. d• 
tan akşama kadar güneşin Maı garite gelince 

0 

şifa veı ici şuaına maruz b!riımazada tezgahta~ 
kalmakta ve malum olan ların diğer kısmı yeni d~re•İ 
tedevi suretinden üç defa mutfağı, doktorların İ,ııJ•O'" 
daha sür'atle iyi olmakta de daima gölge içinde 
imişler. Fakat sanatoryom- makta imiş. 

OOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOt'OOOÖc:M>CIOOOOC:JOC~..-

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide - . te9' 

y1na yüksek fiatle hariçten müşteri çıkmıştır. Bu yükseli~ode 
köylü ve müstahsil beş para kazanmıyacaktar. Ancak> e 
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buğday stoku bulunan kazanacaktır. d co-
Hahatı ucuzlatan hükumetimizin ekmek işinide halle e 

ğine halk muhakkak gözile bakmaktadır. 

--=~-~LKI~ -~~Si ~~~~~~-~:smi~ 
İler av bir cok vatandasları (Saa Jet)kisesinden yıl başı pivanıro biletlerinizi 'e!t 
.~ •• •• k b• t k d a ~ 1 k ) v t Basmahane Çorak kapı karakol 949.7 uuyu ır serve e avuş uran a a a ma'P unu mayınız. ••adı B•y H111n Tahıin Teıcfoo= 
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