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~d önlerinde çok kanlı bir boğuşma var 
----~~~~~~~~~-oo..ao~~~~~~~~~~~~~ 

ailer mühim bir demiryo 
lrı daha işğal ettiler 
t cephane yüklü Rus gemileri Italyan ve 

nlar tarafından muayene edilecek olur
sa işte kıyamet o vakit kopacaktır 

~iN RUSYANIN KOMÜNİSTLERE YAR 
iM EDECEÖİNİ AÇIKCA SÖYLECİ - - ~~-----

'-laer 26 (Ô:r.el) - Son ise de isi kuvvetlerin gittik-
'-~ ler Madrid önle- çe Madride yaklaştıkları ve Diğer taraftan isiler Aran-
~ k11a1ı bir boğutma- Madridi demir çenber içine juen mıntakasını iıgal etmiş· 

\o tttiiini, Madrid aldıkları inkir edilmemek- lerdir. Bu suretle Madridle 
llldığını, kadın ve tedir. Endülüs ayaleti arasındaki 

~Çok feci bir vazi· Hükümet kaynaklanndan demiryolu irtibatı keailmiıtir. 
~ !-rını bildirmek· gelen haberlere göre dünkü Günü11 en mühim ve en 

~•iti taraf ta muYaf çarpışmalarda Asilerden 600 korkulu hadisesi cephane ve 
!>erleri vermekte kiti &lmüştür. - Sonu 4 Oncnde -

oaaoaooooocooooooooo ooooooooaoooooc ıooooooooooooooooocao 

Akdeniz meselesi 
~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~-

ı' ile ln2ilterenin ne Fransanın ne de diier 
~rin men_fea!tt;!'!!!! .. dokunmıyacakmış 

tısa Ingiltere ile Italyayı müşkil vaziyete sokacak değildir 
111 
lllebualarından Hanri Berange 

~o~ ~~lesi hakkında yazdığı maka-

~-. 
1 /\16rıde bu denizin istiklal ve 

l" '-ttı •rupanın istiklil ve hürriyeti 
~~ •rı ifade etmektedir. Çünkü, 

A.~,.. har hangi bir tek devlet haki-
. t :•rıın diğer devletlerinin hür · 
~ likeye sokmuş olur. 

'brıer feyden evci işte bu istiklal! r-.ııııı~· . ..__ 

~*'~ektedir. Akdenizin istiklali ol-~ ı 
.- 'it rde, Fransız Afrikasımn Av· 
~ "1 il e J kısa ve seri yolu kesilmiş', 

·,~tle, F ransanın ekonomik mü="'" 
t Llllilli müdafaası için.de hakiki 

qridoru,, meydana getirilmiş 

\ -.~tll1a tarihinde •hayat kudreti!} 
~~Q b . 1 

tttıaı~ .u .kadar müdahale ve te!!!_ 
- ..... ,, ... ~ ~·ı.tır. Akdeniz]dünya kültü· 

l ır deniz ·~yolu] , 
'•dır.11 :9 

011 eransı bile,I 
~ ~oluya bağlıyanl 

"· .... ''''d -._.,_ le e Türkiyeye 
~. ~ 0rıtrolü teslim 
"-. ........ clerıiıle~Kara-
\ t'ç~ .~•klı olarak 
~ IA. I• deri aürmUş-

~~" 'lcdenizin istik· 
11.-.._ ~•ltırıa alacak 

~ r Parça daha 
d:erekur. 

dlt-ıa Yarı resmi 
tt. •,, gazetesin

la bir •ak•Je-

yi sevinçle okuduk. ltalya 
ne lngilterenin ve ne de 
franıa yahud di er de•letJe· 

rin Akdeaizdeki hak ve men· 
faatlerine asli dokunmak 

- Sonu 4 lnc:Ode -

. 
Sabib, Netriyat Amiri •• 

Bqmuharriri 
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idarehane: lzmirde Birinci 
Beyler Sokağında 

(Halkın Sesi) Matbaasında 
Baıılmııtır 

Geçmiyen yazı geri verilmez 
SESiDiR 

STODIYANOVIÇ 
Dost hükumet reısı 

bugün nlerasimle 
karşılanacak 

Istanbul, 27 (Hususi) -
Cumuriyet bayramı şenlik· 
terinde bulunacak olan dost 
Yugoslavyanın kıymetli baş
vek li M. Stadiyanoviç bu· 
gün hududda karşılanacaktır. 
Misafirimiz Bulgar hududun
da karşılanacak ayrıca Edir
ne istasyonunda merasım 

yapılacaktır. 

METAKSAS ---oc---
Türk ordusunun kıy-
nıetinden bahsetti 

Atlna 26 - Selaniğin Yu
nanlılar tarafından işgalinin 
yıl dönllmü münasebetile 
Başvekil Metaksas bir nutuk 
söylemiş, bu münasebetle 
Türk • Yunan dostluğuna 
temas ederek Türk ordusu
nun büyük kıymetinden ha
raretle bahsetmiş ve iki 
memleket arasındaki sayğı 
ebedi olacaktır demiştir .. 

Kont Ciyano 
Ronıaya Döndü 

Roma 26 
- ltalya 
bari c iye 
nazırı Al-

manyadaki 
tema ~ıa
r ı n dan 
memnun 
bir halde 
buraya dön 

... ~~--------~~------
Bütün yurdda parti kongre

lerine hararetle başlandı 
~~~--~~H++~~~~---~~-

Dileklerin çoğunu belediye ihtiyacı, yol ve 
hayatı ucuzlatmak mes'elesi teşkil etmektedir 

lstanbul 26 (Özel) -Parti 
genel · sekreteri Şükrü Kaya 
Parti idare heyetlerine mühim 
bir tamim göndermiş, bütün 
memlekette Parti nahiye, ka

' za ve vilayet kongrelerine 
~başlanmışhr. Kongrelerde 

dileklerin çoğunu belediye ve 
yol ihtiyacı, hayatı ucuzlat• 

( mak meselesi teşkil etmek
; tedir. Her tarafta Parti kon-.. 
greleıine karşı büyük bir 

~ -;tak~- vardır. 
~~~~~~~---~---·· 

Sancak 'Türkleri 

Fransa hükômeti bu günlerde 
notamıza cevab verecektir 

Bu cevabın isteğimi~ygun ve müsaid bir 
şekilde olacağı tahmin ediliyor 

lıtanbul 26 - Fransanın 
An1'ara büyük elçisi M. Pon· 
sol akşam treniyle3 Ankara· 
ya hareket etti. 

Sancak hakkında hükume
timizin {notasına Fransanın 

cevabını bugünlerde Paris 
büyük elçimiz Suada vere
ceği tahmin ediliyor. 

itimada şayan kaynaklar
dan alınan haberlere göre 
Bu cevab!esas itibariyle nok· ., 
tai nazarımızın isabetini tas-.. 
dik edecek mahiyette bulu-
;ilcaktır. PONSO 

lstanbul 26 - Şamdan lere temas ederek: "Sancak 
bildiriliyor:;.Suriye fevkalade Türklerinin hakları mabfuı-

t komiser(r yeni beyanatında! dur. Binaenaleyh bu huaua-
Sancak Türklerinin son gün- daki endiıeleri yersiz bula· 
lerde izhar ettikleri endişe- ruz.,, Dedi. ...................... .. .......................... .... 

.,. 
---. ---·- -· - -

Tarihin en 
şanlı siması 
Ehlisalib muharebelerinin 

en şanlı!ve en cuur kah· 
ramanı ve kendisine d6ş
man milletlerin tarihlerinde 
bile adı bir kahramanlık 
destanı gibi terennüm edi
len,.~Selabiddin Eyyübinin 
ozaman bütün dünyayı 
titreten cesaret ve kahra- • 
manbk menkabelerini Cu
muriyet bayramı günü 
Elhamra sinemasında göre
cek ve alkııhyacaksınız. 

~crş~--ilmlllİl!llllm ........ 112!!4 W:llE3'!1 111!mBb11Z1-••!B!& ............... . 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
---------------0000---------------

mni!~~iğden anlaşıldığına Yerinde bir şikayet •• 
göre Alman ve Italyanlar 1-:'I asmahanede bulvar şirketi garajının müsteciri Said 
arasında tam bir anlaşma 11.:1 Karacandan aldığımı z bir mektubta " Belediyenin, 
vardır. Birinci kanun ;çinde, otobüs garajları hakkında yeni belediye 

!!il 111111111111111111111111111111111111111111111111: kanunu mucibince verdiği karara muğayır hareketinden bah· 
~Leyleyi berat~ sediliyor. Müstecirin iddiasına göre bu karar da: 

Otobüs garajlarının otuz metrelik caddeler üzerinde, liıt-
~ Leylei beratın önümüz- ~ leri kapalı, müteaddid kapıları ve bekleme salonları olacatı • 
E deki Cumartesi günü ak- ~ zikredilmektedir. Halbuki bu karar muğayirJ olarak üç dört 
E ıamı yani pazar gecesi ~ hana müsaade edilmiştir. Bu binaların dört metreden fazla 
E olacağını sayın ulusa bil- ~ caddeleri bulunmadığı ve üstleri açık ve ancak iki ilç oto-
§ diririm. lzmir müftüsü § bilı alacak derecede dar avluları olduğu beyan olunmakta· 
§ RAHMETULLAH ~ 



.... 11. 2 c ........... 

'Bir yuva 
söndü 

böyle Dünya yüzme şampiyonu'DUNY~~tE~ ~ 
Hayattan kadın nasıl ô.şık oldu ? OLUY~ 
aJınmıştir Amerikada sabı 

----------------------------------------=----- ~~~~~~~~~~~+•oo .. ~----------------------1- Yazan: IHSAN ÜNÜVAR 

BAŞLANGIÇ 
Dört arkadc11 toplandık, sahil boyu uzandı": 

çam dibinde eski derdlere daldık. içimizden 
yanık Kerem gibi. 

- Of dedi bıktım artık, cana yetti bekarlık, 
atıldı: 

Gelin birlik olalım, hep birer eş bulalım 
Elverir çektiğimiz artık mes'ud olalım. 

Bu söz bana dokundu : 

Kuytu bir 
biri bağrı 

bir diğeri 

Dedim! Telaılanmayın, beyhude uğraşmayın; 
Önce tadın acıyı sonra ze•ke başlayın 
Benden size nasihat gezin görün dünyayı 
Hazır bir iken şimdi bırakın bu sevda} ı 
Onları ikna için bir macera anlattım 
Hem öyle macera ki; acısını ben tattım 

Bu bir tmumi kaide . l)(mıyabilir. Fakat bir eş ararken 
gözünü dört açmak laıımdır : ... 

Evlilik cennetinde yaşıyan bahtiyar! 
929 senesi ıdi. ticari bir 1 - Zevcem Zarife Nihal.. 

muamele takibi içhı lzmire Şeref bahşettiniz bayan 
geJmiştiı"l. Muhitin yabancı- Nihal .. 
hğı yüzünden ne tarafa git- EHni sıktım. Kocasının 
sem zevk bulamıyordum. Bir yanına kalbine girecekmiş 
ıabah vaktinden evvel kolk- gibi sokuldu. O zaman henüz 
tım ıideceğim yerlerde işi- tecrübesiz görüşümle haya-
mi bitirdim, o gün hareket limde zengin bir dekor çer-
edecektim. çivelendi. Duyğumu saklı· 

Güzel lzmirin hatıramda yamadım. 
kalacak mes'ud bir gecesini - Cemal.. Dedim! Böyle 
görmediğim için müteessir- bir eşe sahih olduğun için 

dim. lsta~yona g"'!ldim biletimi hakikaten mes'udsun. ikini-
aldım; yürüyo dum. Yakın- zi de tebrik ederim. 
dan bir ses ismimi çağırdı. Bilmem neden epeyi zaman 
Ne beklenilmez tesadüf •. Kü- bu bir ç ft ela gözden 
çüktenberi bir arada, tah· nazarımı ayıramadım. Garib 
sil çağında ayni sırada oku- ciheti şu ki : Nihat Cemalin 
yup büyüdüğümüz arkadaşım hemen hemen kopyası gibi 
Cemal: Kollarını açmış bana idi. Nekadar uyğun bir çift 
doğru geliyordu. Kucaklaştık. 1 diyordum. Bir aralak Nihal 
H ayretJe sordu: odadan çıktı sordum. 

- Burada işin ne?. - Acaba tabi&tlarınız da 
Hüliseten anlattım. Uzun- uygun mu ? 

ca bir: Cemal sevinçle titriyen 
Y oook. Olmaz! dedi; sonra 1 ellerile yüzümü okşadı: 

da sürükler gibi kolumdan - Gel biraz dolaşalım. 
çekti. Hem konuşuruz. 

Bahribabaya kadar tura 
- Seni nasıl bırakırım; im· 

çıktık. Güzel tepenin hafif kin yo\t gidemezsin. 
Ani isyanından bir kedeı i hafif yüze çarpan çam koku-

olduğu zannile sordum: ları bana vatanımın daima 
Dökülecek derdin mi var? hayalimde sakladığı rayihayı 
Gülerek başını salladı: serpiyordu. 
- Hayır, bilakis memı.un En üst cephede bol yeşil-

ve mes'udum. likJi büyük bir çam kuytu-
Kolkola Kemer caddesiae suna çöktük. 

geldik. iki katlı çividi boyalı - Anlat bakalım, dedim. 
bir evin önüde durduk. Başı Dinliyorum. 
çenesi ucuna kadar örtülü Cemal.. nazarını! bir ucu 
ihtiyar bir kadın kapıyı açtı bulutlara gömülmüş dalgalı 
ve ilt ı fatla karşıladı. D1var- denizin; kızıl alevini dağıtan 
ları küçük halılarla süslen- güneşle kaynaştığı noktaya 
miş bol pençereli bir odaya dikti ve anlatmağa başladı: 
girdik. Biraz soara sarışın, - iki senelik uzun bir 
mavi gözlü bir fgenç kız sevişme devresinden sonra 
girdi. Cemal; gözlerinde aşi- nihayet heı kesin göremiye-
kar saadet neş'esile takdim ceği bir saadete iriştim. 
etti: ( Arkası var) 

Enver paşa.! 
nın casusu 
-10- YAZAN:** 

Asil bir adam olduğu 
- Pekala beyim. Fakat 

sizi muhakkak beklerim! 

nasiyesinden belli 
***, İhtiyarın avdeti 1e l<a· 

dar odanın perdelerini açtı, 
fotoğraf makinesini de gizli 

bir yere yerleştirdi. Ve 
avdetinde, ilk iş olarak, 
ihtiyara farkettirmeden re1· 
mini aldı. 

- Geleceğim sultanım .. 
Geleceğim. 

ihtiyar tabii gelecekti, *** 
nın bir prens olduğunu kati 
surette hükmetmiş ve yolu· 
nacak bir kaz bulduğuna 
emin idi. 

Bu ihtiyarı 3 • 4 milyon 
nüfuslu Berlin içinde bula· 

Genç taaccüp etti, yüzüne 
şey söylemedi 

Bu seneki Berlin olimpi· 
yatlarında yüzme şampiyonu 
Riç, harikulade muvaffakı
yetleri güzelliği, şirinliği ile 
bütün Berlini büyülemiştir. 

Dünyanın en süratli yüzen 
kadını ünvan nı kazanmıştır. 

cam ve yuvamdır, demekte· 
dir· Bunun için, şimdiye ka-

dar kazandığım ve ileride 
kazanacağım bütün üovanları 

fedaya hazırım. Bana eski 
kafalı diyecekler bilmelidir· 

baktı bir 

ler ki yüzme beni hayabmın 

sonuna kadar meıgul edecek 
birşeı< değildir. Bir kadının 

asıl vazifesi ve mukaddeı 
gayesi, yuvası ve kocası ol• 
malıdır. 

Aşk yarışında bütün ısrar 
ve inatlarının hilafına olarak 
sarışın bir gence mağlup dü
şen Riç, kocası ve pek ya
kında kuracağı yuvası için 
bütün şampiyonluk ünvanJa
rını terke karar vermiştir. 

.Amerikada Cumhurreisi inti

100 ve 400 metre şampi
yonu Ric, fngilterede yü7me 
~urnesi yaparken seyirci ler 
arasında, kendisini pek z ya
de alkışlıyan, oturduğu yer· 
de her lbareketile alakadar 
olan bir seyirciye gözü ilişti, 
ilk önce gence hiç ehemmi
yet vermemiş. Sonraları her 
Yesilede karşısına çıkan bu 
delikanlının takiplerinden 
fdeta usanç getirmiş ve ni
hayet bir gün parkta dola
tırken gene arkasında bir 
gölge gibi takip ettiğini his
sedince dayanamamış, arka
sına dönerek: 

ha hı için sarfedilen para 
Gelecek ayın üçünde A

mf'rikada yapılacak umumi 
seçim hazırlıkları için şimdi
ye kadar (35) milyon Türk 
lirası sarfedildiğini yazan 
Amerika gu.eteleri bu mas· 
rafın şimdiye kadar intiha
batlarda en kabarık yeku-

nu teşkil etmekte olduğunu 
ilave etmektedirler. Bilhassa 
1860 cumhuriyetperverlerin 
Cumhurreisliğine Liocon'u 
ıeçtirmek için yalnız (150) 
bin lira sarfetmiş oldukları
nı düşünmek aradaki farkt 
ıösterir. 

Cumhuriyetperver fırka 
liderleri 3 ikinciteşrine ka
dar haftalık masraf olarak 
2 buçuk milyon Türk . lirası-

na muadil 400 bin İngiliz 
lirası daha talep etmekte
dirler. 

<..:erek demokratlar gerek· 
se cumburiyetperverler zen· 
cilerin reyini kazanmak üze· 
re müthiş bir efor sarfet
mektedirler. 

Gerek Lend gerekse Ruz
velt zenci liderlere son dere
ce nazik dav. anmaktadırlar. 
Şimdiki vaziyete göre bazı 
vilayetlerde demokrat parti 
cumuriyetperverlere nazaran 
kahir bir ekseriyeti elde et
miş bulunuyor. Kalifurniyada 
demokratların 600,000 fazla 
reyleri vardır. Loa Anıeleste 
de yüzde elli daha ileride
dirler. 

- Mösyö, ne istiyorsunuz, { .... 

1 peşimi niye bırakmıyorsunuz, Maçkada bir Milton stan
demi, .. 

Gencin hiç bir şey söyle- domuz dört bula geldi 
pıeden, yalnız uzun uıun k' • • • ) d Fransız tiyatro ve sinema 
bakıp uzaklaştığını görünce IŞIYI yara 8 1 artistlerinden Milton dün 
pe taş ı rmış. Maçka --= Kiıarna köyün- Romanya vapurile lstanbula 

Gencin böyle uzun uzun de köylülerden birinin bah· gelmiştir. Milton birkaç gün 
ve pek manalı bakışı, dünya çesine domuz girmiştir. Bunu kalacaktır Milton kendisini 
yüzme şampiyonunu yavaş ıgören köylüler domuzu öl- karşılıyanlara güler yüzle 
yavaş düıiindürmeğe başla· dürmek üzere ellerinde sopa, teşekkür etmiş ve lstanbulu 
mış, ve adeta eskisi gibi kazma ve kürekle üzerine ziyaretinden · çok memnun 

1 k hücum etmişlerdir. Bir çok ld .. .. l · r 
her yerde ona rast ama 1 yerle. inden yaralanan domuz o ugunu soy emış ır. 
· stemiş. can acısile köylülerin üzeri- surette yaralamıştır. Yaralı-

Bir gün bir çayda, bu ne saldırmış ve 2 kişiyi ha- lar Trabzon memleket has-
gario delikanlıya rastlayan fif diğer 2 kişiyi de ağır tanesine kaldırılmışlardır. 
Ric, ilk dansı - hiç bir yeş • '*- ~ ...,.l!E'!q 

söylemeden - onunla etmiştir. (H k s •) • 
Dakikalar ve saatler geç- a ın enı nın 

tikçe birbirlerini çılgınca 

sevdiklerini anlıyan iki genç, ·~ Ok ) b• d 
daha O gün, Orada, bittabi L.. uyucu arına ır yar ıını 
aralarında nişanlanmaya karar Artık herkes ökrenmişlerdir ki diş meselesi bir sıb · 
ver~işlerdir. . . t) hat ve bir hayat meselesidir. Dişine bakmıyan sıhhatine 

ikı defa, ?lımpıy~t .re~oru· suikast yapmış olur. Bunun için (Halkın Sesi) bir dok-
nu kıran, Rıç, ~akı.kı bı~ ev ~ tor ile mutabık kalmış ve ilaclı olarak karilerine yalnız 
kadını olmak nıyetındedır. (50) kuruş mukabilinde diş çıkartmağı temin etmiştir. 

Üç y11şında iken yüzmeye ~ Diş dolduracak ve yaptıracaklara da pek büyük ten· 
başlıyan ve on yaşmdanbcri ~ zilit yapılacaktır. 
ldke şimdiki menejerile bır- ~' Müraraat edenler (Halkın Sesi) matbaasına uğrıyarak 

te çalışan şapmıyon: f~~ bir küçük kiğıd alacaklardır. 
- Hayat benim için, ko· ~ ., 

bilmek için bir fotoğraf vesi· 
kasma ihtiyaç vardı. 

* • • 
ihtiyar Müslüınan komis-

yonunu aldıktan sonra *** nın 
yanına döndü. 

*** , ihtiyara : 
- Beni şatosuna davet 

eden bu Grat Ştay hakkın
da esaslı malumata ihtiya
cım var. Beni bu hususta an· 
cak sız tenvir edebileceksi
niz! dedi. 

- Asil bir adam olduğu 

nasiyesinden belli, mamafih 
hakkında malumat alarak 
zatı asilinenize getirece· 
ğim. 

ihtiyar bu sözleri s6yler· 

1 -Bu makbuzu bir hatıra ola
rak saklamak erbabı asaletin 

adetidir. Burada kaybı.1lacak! 
dedi. 

- Saklayacağım, fakat kay· 
bolmaz. Şüpheli bir misafi· 
rim yok. Gelenler hep yük
sek mevkili zevattandır. Ber
linli ve asalet erbabından 

birçok dustlarım var: bunlar 
beni ziyaret edeceklerdir. 
Kendilerine bu bayır cemi· 
yetine yardım tavsiyesinde 
bulunacağım ! . 

İhtiyar bu sözler üzerine 
sapsarı kesildi. Fakat birden 

endisini toplıyabildi. Bu 

-SllB; __ ._. .. 

du ! 
•** , de ihtiyarın .. ;; böyle 

düşündüğünü anladı. Fakat 
aldırmadı. Lüks bir otomo· 
bil ile *** ve ihtiyar Müs
lüman bir saat kadar bir 
gezinti yaptılar. Kayser Fire-
dirik parkı önünde birbir
lerinden ayrıldılar. 

*** , Şoföre : 
- Şımdi benden ayrılan 

şu ihtiyarın bu geceki hare
ketlerini takib tder ve bana 
bildirirsen . sana bin mark 
veriyorum! dedi. 

Bununla be aber. kart ve 
makbuz işini tesadüfe bağlı 
bırakmamak için de Olon 
oteline döndü. 

Kartın yerine baıka tiir 

bolluğu ~·k 
f:'t merika zabıtası ~·~ 
t.:J izi şubesi oıllcUlr dll01'' 

rikadaki sabıkablar~o Jıı~ 
nın biç bir tarafıle ~b~ 
edilmiyecek i'adar ., ~ 

• ti • .:ı. 
olduğunu ifade etııı•I O P.. 
hakika Amerikada 3 i~e~ 
yon insanın parıııak 
alınmış imiş. 

... kJ 1 
Güvercin me~9de ~ ~Q 

- • aJıP ırıl' 
I ., rans~nın şunkl 1,rı '"'' , 
ı.m vercın mera 1 de 11 

çoktur. Fakat lngiltere,0oso1 
meraklıların sayıs! tistil' 
hesapsız. Yeni b~r .ısl:ir rİ 
göre yüz bin kıtı, . ol 
yondan fazla güvercıll 
lelDekteymişler, ePe ~ 

lngilterede her ~ ıol1 
vercinler için 2,500, r e' 

yo . 9'' 
liz lirası sarfoluıı.u bOtçe 
para hava nezareti 

den ödeniyor. . •"'pi~ 
Geçen hafta bır .'· lit'fl' 

, 000 1 nılıJ güvercın 6, "• 
na satıldı. 

•** de~ 
Kobra yılanı oe 

ürker?··· ~oııı' 
i'l üçük bir .. f ·~~01or~1, _ LtJ yılanın~ urk bçe'..r 

Londra hayvanat b• tOı ~· 
. . me111u ~ •. tf 

yılan dairesınıu k 1.,,:,,. 
• • ov tr 

çük bır farenıD ,.~ ·f 
bulunauğu kafeıte, f 
hat rahat dolaıtığıP~ttı~ 
ceklerine burnunu :eıı ar~~ 
kobraların da Or üfdlilf ~ 
birer tarafta büı g6t0/ 
halde kıvrıldıklarıo• dlcli ~ 
ağzı açık kalmıf· .1

0 
,ıt 1 

tehassıslar bu •f d'efr 
hikmetini aramakl• 

mllıler. 11 , 

••• ~9p ~ 
Kaynanası olar\,Jı~l~d i' 

]ar daha kola.,19rJJ~: 
Aoandisit oıu;"'~ 
f':'t merika .t~P geçe"OI, 
t.:.J rioden l:>ırı . 611 f 

bin tane talebe~ı~,ıı-1' ı! 
verdiği bir k00

• ~ ~il'. 
sözleri söyleaı!t~'· -"'~~ 

- ApandisıtıO J{•dıll f.' .. 
sebepleri vardır· •f' Jl 
fazla asabi haller 1,rı ~ l 
tevlit eder, kadı" ebeP e ; 
la sinirlendiren 

1

01P'fl6~ 
bir tanesi de k•1,ıar ~ l 
duğu için, kaY11~111; •'-~ 
apandisit sebeP 0~111 ~~~., 
dır. Kaynanası (lisit P' 
arasınd,. apaıı ,,o 
diğerlerine paı• 
fazla-6 r. d• ,-~, 

. dorıııı f!. ~ 
lin geniı korı tle :~ 5&1re ,_. 
yattı. ***• b~ ~lı bil' 
ya ve dairesıoe tef 
yenleri kolayca 
bilecekti. ~ / ••• t•"· 1' ti· 

Aradan aııc~., gef ,~ 
kadar bir ı~~aaıı•"~~ı~ ~ 

İhtiyar Mu• d• 1 ~ 
15 - 16 yaşlarıtı old"~,ı~' 
zeki bi~ ç~cl~iyJr ~ 
otole gırdı. 

89101 
ti· 

rın çahnı:JJ ,ıeelı d-'ıl' 
vasıtasiJe bece 0io .,,,ı 

d 
... ,, .. 

pencere en . 81a 
atlarken ibtıY se' 
b

• . • ,.· )~ 
ır sesın · ·,e : i 0 

- Çabuk, !1~;j•~"' 
Dediğini d .. e;~b b' ,no~' 

ken *** nin bililtizam masa 
üzerinde bır~kbğı Ştayının 
kartı ile makbuzu aördtl: 

vesi kanın sahteliği meydana 
çıkacak diy;~ korkmuş, fakat 
meydanda olduğuna göre, 
aıırılmasının imkinını d6tü· 
aerek hemen 11ük6n bulmut· 

kart makbuzun yerine de bat· 
ka bir kliıd koydu ve ote .. 

arkasına do .,,., ,1 
yı g6rd0 ... ,",,d•· 11 t 
de tabanca ( -,.r~' 



~l 
tLHAMRA 
Sineması 

iSlJGON 

lt.f tn tatlı sesi ve 
~A. BENi filminin 

lA. IUar. yaratıcısı 
tfı1' ~INO GIGLI 
~l r Macar yıldızı 
~ l DE NAGI 

b.•t töbretine layık 
ıt fiJim olan 

2MARIA 
~Ş•beaerinde 
~: PARAMUNT 

•e canh resimler 

hterem müşteri
ltıizin dikkatine 

Je •• 
rınızi son modaya muvafık, 

~ h temiz ve ıık yaptırmak ister 
;; ~r halde lzmirde Alipaşa cad 
~~~flar karımnda ( 31) No. da 
!~ BASRi) Elbise fabrikasına 
~ Fiartlar gayet ehven olup 
~ 22 't Alber Baruh ) kumaşlarının en iyisinden 2 
~·--ı~ ıra, 3 provalı 24 lirad1r. 
~~drınar çulikı bir provalı 12 lira 2 provah nezaket 
~' , rd S~yın müşterilerimize bu fırsatı kaçırmamalarını 

• erız. SADIKZADE BiRADERLER 
~ • ~~-ı::e: _...._, - -- 4"'"''"""""'c--~ ~ ~ 

''«lkroskop göst~rir ki 

1. 
.t 

l 1 1-~~ 
! . t;t:; 1 . 

L I I - -""" 1 
CATAtııı\N ~YlilL llı -, :__J 

ııo: u.tı 

GôZLERİN ~tUHAFAZASI ANCAK 
~~ ~cc.PERF~ .PUNK:UELL » 

tamlarıle kabıldır, her cıns en ıık ve sağlam 
~erçiveleri ve güneş gözlükleri lzmir k.emeraltı 

~~oteli alhnda Nafız Gözgördfiren saat ve gözlük 
taluraunuz. 

-~k~~~*~~~~~~**-~~ 
)f 

DOKTOR ~ 
A. Kemal Tonay ~ 

Bakteriyolog ve bulaşık, sa]ğırı ~ 
"-. hastalıklar mütehassısı )t 
\~ille iata9yonu karıısındaki Dibek sokak başın- = 
~ "Yllı e• ve muayenehanesinde sabah saat 81den Hı 

' ltat 6 ya kadar hastalarını kal:a1 eder. )t 
~•taat edeıa hastalara yapılması liıımgelen sair ~ 
~ ) t •e mikroıkopik muayeneleri ile veremli basta- ~ 
~~ 'Pdınasına cevaz g6rülen Pnomotorakı muayene· M 

111UDtazaman yapılır. Telefon: 4115 )f 
~!~:W::W:~~:w;~~)t. 

Evet milyonlar 
sözü artık yalnız 

romanlarda ve ma· 
sallarda geçiyor. 
Fakak bu peri hi
kayelerinin içinde 
dolaşan milyonların 
bu zamandada bir 
hakikat olması 

mümkün olabiliyor. 
işte Keçecilerdeki 
(Milyonlar gişesi) 

bir vatandaşımıza 

(200000) lira ka· 
zandırmakla hali 
bir rüyayı tath bir 
hak'kate kalbetmiş· 
tir. 
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TA~ARE aineması rın,rs~ 
• Bu bafta aevimli yıldız Franziska Gaal'in diğer yGkaek 

1 ,.l 
~ 
~ a a 

Alman san'atklrları ile beraber yarattıiı 

Dokunma Kalbime 
iki ıaat kahkaha - İki ıaat ae'e 

AYRICA: 
Miki (Ganlı kar.ikaJıürler.) ve Paramunt 

dünya havadisleri 
~-------------------------------------• 29 teırinievvel Cumhuriyet bayramında 

~ Asri Zamanlar 
a Şarlo Şaplin'in çevirdiği tamamen. sözlü ve wkıh 1 
~ büyük filmi - TAYYARE SfNEMASıNDA ~ 
~ 
ti• .. l~-

TERZI mehmet zeki Yeni tertip 22 
inci tayyare bile
tinizi (14741) nu-
maralı büyük ikra- Kemeraltlnda Hükümet karşjsında numara 24: 
miyeyi kazandıran uğurlu Milyonlar kişesinden ahnn~. • Hiç bir yerde şubesi yoktur 

Hariçten sipariş vukuunda bilet~r sü~at:e gönderilir.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Keçeciler cadd~si 134 No. bay HAYRİ AKDÖLEK BEŞ DAKİKADA 

Doktor 1 Diş hekinıi 
Saib Saffet Kaşıkçıoğlu lsmail Hakkı 

Tanesi beş kuruş 
Öğlen saat 12-14 ve ak

şam on yediden sonra her 
zaman hastalarını kabul eder. 

ikinci Beyler so~ ak fmn 
ittisalinde No. 61 

Her gün saat 9-1 e kadar 
ve 3-9 kadar hastalarım 
kabul ve tedavi eder. 

Birinci Bevler sokak No. 1 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Fotoğrafınızı çektirmek istiyorsanız Kemeralbnd• bll~et 
karıııanda 34 numaradaki 

Türk f otoğrafhanesine 
Müracaat ediniz, işten, sür'atten ve bu uculvkt.. tok 

•emnun kalacaksınız ... 
Foto Süleyman ve Kadri 

Dr. Demir Ali a .. ••AA&aAAAA.afs..eoa••••t • 
1 D O K TO tR S KAMÇI O\:jLU 

CiJt ve Tenasül hasta
lıkları ve elektrik 

tedavisi 1 M. Şevki Uğurl 
lzmir - Birinci beyler so- • BiRiNCi SINIF t • 

kağı Elhamra Sineması a 
arkasında No. : 55 ! Dahili hastalıklar mütehassısı cll .. 

Telefon : 3479 41 Almanyanın Hambarg üniversitesinde UWDUf· Huta· .. 
m~~m .. mmm • larını ber ıabab saat d\,)kuza kadar ve öğleden aoar • 
~ GÜzİD ! 11 birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedaTi ed•. • 
~ ~ 1 Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memdahan labô- • 
ijElbise boya ve teıniz-u 1 ratuvarı karıısında 36 numaralı maayenehanesinda. .. 

, ~ leme evi ~ • [Akciğer, karaciğer, kan bastalıklan k•a•zbk~ dl. 
~ . • ~ • yiflik, kalb hastalıklan, mide, ı baraak b6brek Matabldm. 

40 renk üzerine Kız mar· 
kah "Arti" k•maı boyası 15 
kunlflaı. 

n d~~rl nevı ~.·ktolsttulmlar, pkar- ~ ............ .ı ..... •"4••••••• 
~ ısu er, pa o o ar, şap a• ~ 

n lar ipe~!i y~nlü ruplar son ~ Çıkmaz kokulan tuhafiye eYi 
~ derec ıtına ıle buharla te- M " " t . . 1 mizlenir, boyanır, ötillenir. ! M. Akagunduz ve Nıyazı Çabuk Satış yeri: n EYLÜL 

Baharat deposu 
Telefon 3882 

'1 lzmir ikinci l3eyler sokak ~ BALCILAR NUMARA - 145 
lt numeru 61. i Yüzünilzde çil var diye merak---etmeyin çil luremlerimb 
~~~.. ~kbla:.tm geldi. Meyuslan aevindirmeğe baıladı. Her tirli ıe•kiaiai 

- == ===-~ 
Kurtuluş · 
kişesi 

Tayyare piyango keşidele· 
rinin her defasında birçok 
müıterilerini sevindirmiş olan 
Kurtuluş kişesi bu def aki 
tertipte de üçüncü keıidede 
yirmi bin liralık ikramiye ve 
son altıncı keşidede elli bin 
liralık mükafat ve birçok 
mahtelif ikramiyeleri müıte
rilerine dağıtmak suretiyle 
ıevir1dirmiıtir. 

Taliinizi denemek ıçın 
Kurtuluf kişesiuden bir bilet 
almanızı tavsiye ederiz. 

iiirbuçuk liralık amorti 
alacak altıncı keıide biletile 
kiıemizden yeni tertib bir 

Bulunmaz 
Fırsat 

ACELE KIRALıK 
Çayırhbabçede Hili!iahmer 

eyleri karşısında inıaatı bit
mek 'üzere bulunan EGE 

lkrathanesi ve üstünde 7,odaııl 
bulunan berber veva kasaba 
elveritlilbir diikkin 80Jmetre 

-Taraça 3'-;;;ibak ve saire 
toptan olarak ayda 35 lira 

.. bedel ile acele kirahkbr. 
Bunları arzu ledenlere"'ayrı 
ayrı da kiny;-veriliT.--it 

istekliler ayni adrese mii· 
racaat etsinler. D; 7 -... .... ... ........... .... ... ,.--..,,...,. 

bilet ve yarım lira iade edilir. 
Hapishane karıııında 

No. (50) berber 
Bekir Sıtkı 

Zengin kişesi 
TürkJHava Kurumu: 

1. Na On 
Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 

K1ŞESI) inden bir bilet alınız. Bu auretle hem yurdunuza 
ve hem de kendinize hizmet etmiı olursunuz. Mllfterilere 
kolaylık olmak llzere günde on ve haftada elli kuruı tak
ıitle bilet ıablır. Zengin kiıeıi birçok vatandaılari zengin 
etmeie karar vermiıtir. 

Adres: HDkOmet caddui Kemeralb karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESI 

ok,ayacak kolonyalar da vardır. 

Izmir kahvecilerine müJcle 
Bir müddettenberi piyasada bulamadığlaıı kabTeler i İçİll 

özel olarak yapılan Bebe ve Batar marka Paket Billdmt• 
lerini tekrar~piyaıaya!çıkardık. Sayın lzmir laallwam ratbe
tiai kazanan Bebe ve Bqar marka Paket4Bisklvitlelİ tlsel 
bmirimizia en iyi biaküvitleridir. Şekercilerden &nJIDIL 

Yapım yeri : iki çqmelik caddeli umah 
meacit cami karııııada 167 Ne,cla 
Dervim _ Biıkl•it yapım yeri: 

lımail Atamer. 

HUSUSi 

Şifa Balık . Yaiı 
Şerbet •ibidir. Gıda kudreti emsalinden çolr ylllrıekbr. Ah..U. 

ECZA C I BAŞI 

S ÜLE Y MA N F E RiT 

HU~U$1 

Şifa Balık Yatı 
Etiketi•• dikkat ediaiı. Ba etiket temialik •• 

Mfj,.tia pruUliclir 



Tetkikatta Bulundu 
""~ 

Valimi:t;. Fazlı Güleç, dün 
Buca Aftlıiyesine giderek 

Parti işl~rl hakkında tc:tki
kat yap~ıştır. 

Mühim bir 
konferans 

Bugün sa.at on altıda Ba
ro dairesinde profesör Ab-

düUhik J(emal tarafından bir 
konferans verilecektir. 

Taksidle bağ 
alanlar 

Milli emlaktan taksitle bağ 
satın almış olanların bağla· 

rından başka haciz edilecek 
emvali yoksa bu seneki mah-

hullerinin ~eşte birinin tak· 
sit bedelJerine mahsuben alın· 
ması bildirilmiştir. , 

Taahhüd kon-
tura tlarının 
Sureti Vekalete 

Gönderildi 
Fransız frangı ile Çek kro· 

nunun düşürülmesi üzerine 

ihracatçılarımızın zarar gör
dükleri malümdur. 

lktıs""ad Vekaletinden ala
kadarlara gelen bir emirde 

1 

ihracatçıların taahhüd kontu· 

ratlarının birer sureti isten· 
miı ve konturatların birer 

sureti Vekilete gönderilmiş

tir. Vekalet ihracatçılarımı
zın zararlarını ve taahhüd 

konturatlarını tetkikten sonra 
tüccarlarımız hakkmda lazım 

(llallba .... ' 

Tunç ili vilayetinde asayiş 

Şimdiye kadar 7 00 soy-
guncu şaki dehalet etti 

Istanbul 26 - Tunceli 
şark mıntakasında umumi 
müfettişliğin ilin edildiği 
gündenberi asayiş ve nizam 

kuvvetler inin ellerinden ya· 

kalarını kurtarmak imkanı 
olmadığını anhyan 700 soy-

guncu şaki hükumete deha
let etmişlerdir. Yakm zaman
lara kadar Tuncelide hadise 

eksik olmaz, bir kasabadan 
bir kasabaya gidenler ıaki
lerin tecavüzlerinden masun 
bulunduklarma emin olamaz· 
lardı. Şimdi Yurdun her kö
şesi gibi Tunceli de iıayiş, 
emniyet ve huzura · kavuşa· 
bilmiştir. Umumi müfettiş 
General Abdullah geçenlerde 
tek başına vilayet dahilinde 
bir tedkik gezisinde bulun-

Fenerbahçe Cumhuriyet Bay-1 
ramında Ankarada iki maç 

Ankara 26 (A.Ara f.ı~~:!~!~~azaraa Cumhuriyet 
Bayramı dolayısile kulüplerimiı. fürkiye şapmiyonu Fener
bahçe kulübünü Ankaraya getirmek için teşebbüste bulun
muşlar ve bu teşebbüslere muvafık cevab verilmiştir. 

Fenerliler 30 Teşrinievvel ve 1 Teşriniaanide iki maç ya· 
pacaklardır. Bu maçlar Ankara Güçü ve Çankaya kulüple
rile yapılacaktır. 

Sovyet heyeti dün Ankarava 
hare.ket etti 

İstanbul 26 (Özel) - Cumuriyet bayramımızda bulunmak 
üzere memleketimize gelen Sovyet tayyarecilerinden mürek
keb heyet, bugün Ankara'ya hareket etmittir. 

Ribeııtroo Londrava gitti 
Londra 26 - M. Ribentrop bu akşam üzeri Londraya 

tayyare ile gelmiştır. Karşılayanlar arasında hariciye daire· 
sine mensup bazı müdürler de Yardı. 

muş, eJi silihJı tek adama 
rastgelmemiştir. Müfettişlik 

idare ve (kültür kolları bu 
[mıntakada yaşıyan yurddaş
lara kilrd olmadıklannı, öz• 
beöz Türk kanı taşıdıklarını 
anlatmağa, eski idarelerin 
asırlarca süren seyyiatından 

bir zerre bile bırakmamağa 
çalışıyorlar. 

Madrid 
Önlerinde 
Baştarafı 1 incide 

silah yüklü 30 Rus gemisi· 
nin ispanyaya hareket etme
sidir, Avrupa diplomatları 
" Ev b R ' ger u us gemilerl Al-
man ve Ialyanlar tarafından 
muayene edilecek olursa işte 
kıyamet o vakıt kopacaktır!" 
demektedirler . 

RusyanıD ademi müdahale 
komitesinden ayrılmasından 
sonra ispanya komünistlerine 
açıkça yardımı devam et-
mektedir. Stalin açıktan a· 
çıya Rusyanın lspanyol ko
müniıtleriııe yardım edeceği 
ni söylemiştir. Diln Karade
niz boğazından üç Rus şi· 
lehi geçmiştir. 

Akdeniz 
meselesi 
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DONVA POLl·rlKASI: , 
Taşnak uaçavrasının hezeY'd11 

larına Antakya Ermenileri e 
2ülüo eececekdir .,,,. 

mahut Taşnak cemiyetinin gen,e adı duyuhnıJ~ 
1LW dı. Daima her karııık ve her kirli iıe P ,. .. 

sokan ve her zaman bulaşık suda balık avlamak i•~? 
cemiyet mensupları bu sefer da Antakya ve lsk~D .u ,Jı1' 
ki Ermeniler namına ıöz ıöylemeğe, Sancağın iıtild911 
hinde bulunmağa başladılar. . 

Pariste çıkan Haraç gazetesi şu saçmaları yaııY0~ 
~J ürk matbuatının lskenderun ve Antakya bak ~ 
Mrıl.I neşriyatını ehemmiyetle telakki etmemek .aı. ~ 

değil. Türkiye daima hususi maksatlarının zemioıD•ti'i • 
gazete netriyatile ve onlara verdiği münakaıa serbd 
~~~ ' 1-:ıl u meselede de gene bu nokta göze çarpıY~ 
111.:a mücadele zahiren Fransa ve Suriyeyi istihdaf 'I' 'fi 

sa da eski taahhüdatın ve Franklen Buyyonun aktetti d~ 
ahede hükümlerinin tatbikile de iktifa edemeyip JskcÜesa ~ 
ve Antakya için Türkiye mandası altında (!) isten 5fİ 
istiklal yalnız bir toprak gasbını değil, ayni zamaod• 'iJ 
yede yerleşmiş olan muhacir Ermeniler için hazırlanllllf. ~ 
bir komplonun(!) tatbikini tazammun eder." ~ ~ . 
li'=1 u satırları yazan bir iki hain Ermeninin ne :;~ "it 
L:ıl güddfüderi aşikardır. Diğer taraftan Ant• ·Y. \ 

bütün akalliyetlerin en başında Ermeniler. Türk. 1 ~ ~ 
istiyorlar .• Hatti okadar ki o mıntakada Türk ıdd• ~ '1."' . . • t.,. 
hasret çeken lrkdaşlarımız kadar sabırsızlık ıçıo ~ 
bekliyorlar. ~ ~ . 

cı akikat böyle iken Taşnak cemiyetinin paç•~it fİ. ~ 
bu hezeyanlarına gülmekten başka yapılacak ti•~ ~ 

yoktur. Türk Kültürünü, Türk lisanını ve Türk ade ft,I ~\~t 
benimsiyen aklı başında Ermenilerde bu Taşnak pat;•~ ~ 
nın bu yazılarına gülüb geçmekten baıka birşey y•P '~ 
caklardır. ~CI 

POLITlt<r 

• FıLOZOFUN KÖŞESi : 
HALK ARASINDA 1 • • 

Müneccim Nevton ile seYYe
Kipert " ·car•t Vaktile on ıekizinci asırda adat, maişet ve tı ~ 

Nevton namında lngilterede kabiliyetlerine ve ın•~ "il. 
bir hekim türemişti. Bu heyet nın cinılefine, nevileriO~ 
şinas hekim sekizinci seyya- mufa11al ve sarih 111 ~ 
reyi keşfettikten sonra bik- vererek büyük naralar ~ 
metin eski kaidelerini alt lar da şu bizim eıki '' ;I' 

Bir kamyon devrildi 1 kişi 
öldü 15 kişi varalandı 

gelen kararı verecektir. lstanbul 26 - Metris atış mektebine gitme\de olan bir 
•-----.-----• kamyon devrilıniş, içinde bulunan 35 yolcudan onbeşi yara-

-Baştarafı 1 incide
oiyetinde değildir. Diğer mil
letleri esir vaziyetine soka
cak, yahud Akdeniz devlet
lerini küçültecek bir haki
miyet kurmak bahsin mevzuu 
değilmiş. 

üst etmişti. Bu yüzden he- dünya nam ve po 
şu koca İzmirden.. ull :\ 

kiın nnvanını da almıştı.. J ı'~ ı. 

KızıJay lanmış, birisi de ölmüştür. Kazanın ne suretle vukua geldiği 
tahkik edilmektedir. 

000000000000000000000000000000 
Neslin idamesine hizmet, 

sıhhatın korunmasına sarfı 
gayret eden hayır ve şef
kat ocağı Kızılayı unutma. 

İnsanlığın saadet ve se
lametini düşünen hayırhah 
teşkilitile harpte ve sulhta 
her hizmete koşan, dulla
rın ve yetimlerin göz yaş
larını ilen refik, rahim ve 
şefik olan Kızılayı uı•utma. 

Kı:zılaya yardım vatana 
yardımdır. Yılda 50 kuruş 
vererek üye olan yurddaş 
vahna karşı olan medeni 
vazifesini ifa etmiş olur. 

1 
Kızılayın senbolü, saygı, 

sevgi ve şevkattir. . ~ 

Liman işleriııi 
Tetkike geliyor 

İstanbul liman işleri mü

dür muavini Hamid İzmir li· , 
mı:.n işlerini tetkik ve tanzim 

etmek üzere bugün şehrimi
ze gelecekti .... 

Şüpheli 
Hastalık 
Karataşta şübheli bir lekP.li 

humma görülmüş ve lazım 

relen sıhhi tedabirler alın

mıştır . . · 

Ziya Kökalp günü 
Türk milletinin ulularını 

sevgi ve sayı ile anmak için 
bir fırsah kaçırmıyan erkek 
lisesi talim ve terbiye heyeti 
ile duyğulu talebeleri geçen 
Cumartesı günü de Türkcü
lüğün, Türk vicdanının yük
sek meş'alecisi Ziya Gökalp 
gününü takdirlere layık bir 
surette kutluladılar. 

Bu güzel törene kız lise-

sinin mütefekkir ve şair mü
dürü Necmeddın Halil de 
değezli talebesile iştirak etti. 

Bu münasebetle Cemal Şabin
geri'nin kızı Perizad piyano 
ile yüksek ve derin Lir ma
tem havası çaldı. 

Erkek lisesinin kıymetli 
talebelerinden Nihad Yumer 
de yazdığı şu nefis şiiri 
okudu: 

Zi ya Gökalp 
Bugün, bu saat yine, çarpan küçük kalbımiz, 
O eau yaşatmak için, beraber atıyorken. 
Alplerin yücesiydi, biricik Gökalpimiz, 
Anarız onu her an, kalplerde yatıyorken 

Durmuş bir çağhyandır çağlıyor içimizden, 
Öğütleri Türklüğe bağlıyor içimizden. 
Onun bugün yokluğu dağlıyor içimizden 
Ziya Gökalpi şimdi gençler yaşatıyorken 

Dünkü Borsa 
satışları~ 

Çuval Cinsi Fiatı 
6024 Üzüm 8,75-23 
1484 incir 7,50-15 
- 360 Bağday 5,25-7,385 

100 Bakla 4,75-4,75 
159 Pamuk 45,25-46 

Nihad Yumer 

Sıhhat Müdürü 
Vazifesine başladı 
Mezunen Istanbula giden 

Sıhhat ve muaveneti içtima

iye direktörü Cevdet Sar ç 

oğlu şehrimize dünerek va· 

zifesine baılamııtır. 

Bundan b şka, Habeşistan
da bir ltalyan imparatorlu
ğunu kurması Britanya impa- ı 
ratorluğunun varlığını hiçbir 
suretle tehlikeye sokmadığı
nı da söylemektedir. 

Mussolinin ve diplomatla
rının da sözlerini teyid eden 
Çayda'nın bu izahlarına 
ehemmiyet vermek gerektir. 

Ancak, Akdeuizdeki bazı 
Britanya üssülhareke nokta
larının takviyesi münasebe-
tiyle Sir Samue' Hor'un da 
verdiği , l birkaç beyanatını 
memnuniyetle telakki etmek 
lazımdır. 

Samuel Hor, bu f •:\birle· 
rin her hangi bir devleti 
tehdid yahut da nüfuz altına 
almak için yapılmadığını, bat
ta lngilterenin iki devletin 
cibanda faal olacakları saha
lar hakkında bir anlaşmaya 
hazır olduğunu, ltal vaya kar· 
şı da olmadığını kaydetti. 

Eğer bu iyi niyetle her 
iki tarafta da devam edecek 
olursa üçüncü bir büyük Ak· 
deniz devleti olan Fransa, 
her halde lngiltere ile Italya 
arasında yapılacak samimi 
ve müsbet bir anlaşmayı, 
imkansız yahut güç bir hale 
sokacak değildir. 

iki bin sene evfe · ~ °' 
Dünyanın yuvarlaklığını ve e 1' · 

(Heredon) un kavli~',~~~ 
yıldızlar arasındaki mesafeyi f t o 'tt 
yedi burcun hakiki mahiye· yanın en zeki ve 

8 1 ·bd'~ 
larını yeti,tiren şu 1 

11;,t'_ 
tini, kutupları, şehap sakıt- İ ..,o~~ 

zmirden... Böyle ti"" .M 
ları, lcuyruklu yıldızları .. Bize bir adam çıkıbta; '1,.al ~,',/ 
müdellel kasiyeler halinde ka yapılacak olan r-,._~ 
öğretmişti. külesini ben yaparıOS· 1~ Ve yine ayni yerden bir radan mühendis, R0 ' 19"'~ 
asır sonra (Kıpert) isminde mütehassıs getirtmei'-~ 
bir seyyah çıkmışti. i.Su yu- yoktur, bunlara ed~0 ~ 
varlak dünyanın enini boyu· masrafların yarııile. i? M' 
nu hem de en yüksett. dağ· yapılabilir!. Diyebild• "

1
,JI. 

ların irtifalarına ve en le ise ya Herodoll ._;{ 

derin denizlerin diblerine veyahud gazetelerl~f?' 
varıncaya kadar ölçüb biçmiş dilen bu bavadiı Y ~Af 
ve dünyanın en kuytu yerle- Şark filo ~ 
rinde yaşayan insanların ırk, HIDı:\ YEf ~ 

Bir Çin eenec:;'ali öldüriil~ 
Şanghay 26 - Hankuvda öldürülen general Y~o~ 'iJ 

mareşal Çan kay şek'in sağ kolu idi katil bidiıesiOB' 
intikam maksadile yapıldığı zannedilmektedir. 

OOOODOOOOOOOOOOOCXJOOOGooaoacooaooot ·~ 
Halkın Sesi hakkın sesı 

- Baştarafı 1 incide - ~ 
dır. . ,, (j 

Said Karacanın iddiası veçhile gerek beledıye ~~ 
vilayet makamının garajlar ve ıofirler ve yolcular ~ 
daki kararlarına muğayir oa tada bir yanhtlık v•''de '~ 
tashih edilmelidir. Bu iddia tahakkuk ettiği taldr .-' 
menfaatini gözönünde tutırak hazırlanan talb11•tıl 

kariiALiiNyg~Ei~t~AK~~N·~s-~~ 

Her av bircok vatandasları bü 
yük bir servete kavuşduran (saa Jet~ kişesinden veni ter~ip piyanko biletkı~r a 1 ) v Basmahane Çorak· kapı kara 0 
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