
l'Enf ~ci YIL 
No. 2928 

.. erşembe 
Birinci Teşrin 936 

~l'tlEFON 3503 

.\lı ( 100 ) Para 

İzmir büyük 
bayram nasıl 
kutlulayacak 
Bugün 'e bu geceki 
ve _,1arınJ"i p ogran1 

Bugwı butün lzmir en bil· 
yük aiınü olan Cumuriyct 
bayramını bıiylik CO§kunluk
la kutlulıy c ktır. ehir daha 
dün kşamdan itib ren bao· 
tan başa donanma, ve nur 
içinde pırlanta iİbi ya mağa 
ba§lamı§tır. Bu gec şeh1r 

bir ı~ık ş le i b in p 
hyacaktır. Bugun mües ese· 
ler, binalar, minareler elek· 
trikleşmıştir. Halk ellerinde 
maş'alelerle §enhk yapa
caklar, ayrıca ç lgılar çalına
cak ealenccler tertip edıle
cektir. Bütün bu programlar 
Parti nahiye ve oc klar ta
rafından hazırlanmı tır. 

Sabah saat sekizde vali· 
miz F zh Güleç biltün resmi 
müesseseler ş flerinin teşek
kül mümessillerinin tebrikle· 
rini kabul etmiştir. 

Bugün saat 11 d Cum· 
huriyet meydanında süel 
müfrezelerimizle mekteplıler, 
Partililer bir g çit resmi ya· 
pacakl rdır. 

Partililer Nahiye Başkan· 
larının idaresinde sa t 10,30 
da meyd nl kt krokid gos
terilen yerlerini al c klardır. 
Geçıt başlam dan V i ve 
Parti B k nımız F ılı Gü 

ayr mı 

1 

Sahib, Neşriyat Amiri •• 
Başmuharriri 

SIRRI SANLI 
idarehane: İzmirde Biri~i 

Beyler Sokağında 

(Halkın Sesi) MatbaasınM 
Baıılmııbr 

Geçmiyen yazı geri verilmu 
--~~~~~~---~~~--~~~~~----_,,.---=---• 

leç, yanında süel kumand n 
oldugu halde Cumur'yet ala· 
nında a kerlerin, m ktep i· 
lerin, Parti ve meslek .. grup 
larının karşısında durar k 
bayramlarını kutlulıyacak, 
onlara devrin sev i ini bes· 
liyecek kıs sözlerJ hitap 
edecektir. Valimiz mut aki 
ben kı a bir nutuk irad ede· 

m kt pli g ubu 

tarafı dan btikl l marşı ve 
muzık ile beraber d Cu· 

ur et marşı soylendikten 
sonr geçıt re mi yapılacak· 
tır. 

Bayram günlerinde rozet 
dağıtılmıyacaktır. Bu akşam 
Vilayet tara m an Kültür· 
p k azino u d b'r balo 

ce ~tır. Y rı ı akş m da 
f v işçi 

-- -----

tile aynı 
basıyor. 

Büyük At turk tin biz 
buriyetin, Turku 
~aha ma k n 
y şaya her Türk 

o .. h henuz Cu 
iç ve dışı düşmanı 
'' bu yurdu kurt r c 
selteceğım ,, dem· i. 
selen bu hayk rış 
Cumuriyeti kurdu. Bu es 
13 yıl geçmi bulunuyor. 
Türklügün kalb ~ri d 

Sonu 

u • 
yıl 

ır khgı Cum· 
r 1 ve kanı 

urdda 

erçınlenmı 

BAY 
LSUN 

birlikleri tarafından fakir ve 
kimsesiz çocuklar giydirile· 
cek. Aileleri ile birJikte şen
lik yapacak v herkes bu 
şenliğe ıştirak edebilecektir. 

Süel muzika bu akşam 16 
dan 18 e kadar Killtür-park'ta 
yarm saat 11 den 11 buçu· 
ğa kadar Halkevinde ve 17 

den 18 e ~adar kışla önün
de çalacaktır. 

Yarın akşam denız eğlen· 
celeri yap lacaktar. Bu sırada 
Esnaf birlikleri tarafından 
bava fişekleri atılacak, mu· 
zika çahnacaktır. Bu gece 
kai':tda fener alayları tertip. 
edileceklır. 1 

Karşıyakanın büyiık fener 
alayı yarın akşamdır. Alay, 
Atatürk'ün analannın meza· 
rına da uğruyacak ve Parti 
ile belediye tarafından birer 
çelenk konacaklar. Bu akşam 
Halkevinde de müsamereler, 
konferans ve eğlenceler var" 
dır. Sinemalarda da konfe
ranslar ter}ip edilmiştir. 

Bugün saat 15 te Beyler 
okağında Parti merkezinde 

toplanacak olan bir grup 
Atatürk heykeline, H lkapı· 

iner ve bava şehitliklerine 
- Sonu 4 ıincüde -

Cumuriyet 
Bayramı 
Ben bu yaşıma kadar bir 

çok bayram gördüm.. Glll· 
düm.. Sevindim.. Fakat bu 
bayramdaki sevinç ve beye· 
canımı onların hiçbirisinde 
bulmadım.. Görüyorum ki 
sevinen yalnız ben deiilim 
bütün bir ulus seviniyor. Hat• 
ta Tabiat bılc .. 

Bu sabah doğan güneı de 
~bile bir başkalık, bir parlak· 
hk var.. Çünkü bugün Tllr• 
kün bayramıdır .. Çünkü Tfir· 
kün tarihi güneş kadar eıki •• 
güneş kadar da parlaktır. 
Bu gecenin yıldızlarında bile 
bir neş'e var.. Çünkü bu· 
gün Türk'ün bayramıdır •• 
Türkün ruhu.. Şan ve şerefi 
yıldızlardan daha parlaktır .•• 

Bugün bayramların en bli
yüğü, günlerin en mukadde
sidi ... BuiilD Türkün yılmu 
iradesi ruhunda biriken paı• 
Jarı .!ildiii bir sıündilr •.• 

Bilgün Cumuriyet bayramı .. 
dır •. Cumuriyet bayramı de
~ek.. Hayat bayramı.. latik• 
lal b yramı.. Şan ve fU'ei 
bayramı demektir •• 

'A' • • 
Biz Türkler bundan OD 

dört yıl evveline kadar Pa· 
dioahların ikeyfi istibdadı 
altında ya~ıyorduk.. Onlar 
saraylarında zevk ve sefa· 
larına bakarlarken .• Biı tar• 
lalarımızda anlımızın terile 
çalışarak kazandığımız ekm~· 
ği onlara gönderiyor.. Aç 
kalıyorduk.. Onlar lıtanbu· 
lun rahat döşeklerinde vü· 
cudlannı besliyorlardı. Biı 

-- Sonu 4 üncüde ~ 

Cumuriyetin başardığı mühim işlerden .. biri de yurd dııın
dan gelen muh car kardeşlerimizi yurd içinde refaha kavUf· 
turmak, onl rı toprak ve iş sahibı etmektir. Yukarıdaki 
resim evvelki gun şehrimize gelen muhacir kardeılerimisin 
husljsı fotografçımız tarRfından alınan bir intibaı göster· 
ıuekt dir. = 111 11111 111111111ıııııı111111111ı1111ıı1111111ıı111111111ııı111111111111111111111111ıı1111111111111ımıı 

§ TÜ~KIYE iŞ VE ZiRAAT BANKALARI ~ 
E •• : 1 Uzüm Kurumu ~ 

! T ariş Limited İ 
g Çok yın Türk müstah ılın ve çok saysıı deier Ea-e 1 
- halkının Cumhurıy t b yramlannı hürmetle kutlular -
ı111111111ıııııı111111111111111111111111u1111mıııuumuuıııııınmııııııuı1111111111111111uuul 
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Bir yuva böyle Antakyada kardeşlerimiz'DUNY~~!ER 
So··ndu·· Hayattan / h k d •ld ( OLUYORJ 
___ _,__ ____ a_J_ın_m-=ış=--t_ır nası mu a eme e l f KuyruklarıışıkJıked~r 

Yazan: IHSAN ÜNÜVAR Antakya (Hususi) - 30 ı olduğunu, bunun için de 1 birde Antakya, Kırıkhan, aribe husuıuııd~erİ' -3- ağustosta Türk Şehidleri suçluların ıulb mahkemesine ' Beylin ve Reyhaniyeden korun gene ~stereo. 
iki 2üzel vücudun yarattıkları abidesine çelenk koydukla- sevkleri lazım geldiğini söy-. gelen yüzlerce otomobil he- kada kalacağını go ço~ 

rından dolayı ceza mahke- ledi. yelleri hamil olarak İsken- bir hadise! Amerikad• d git• 
mahluk nekadar Cazib mesine verilenlerin Mahke· Bundan sonra heyeti hi· derunu terketti. Beylin ci- eski kanunların hali Ôbio 

K. · ·1· • • k' · mesi pazar günü saat dJ· kime milzakereye çekı'ldı'. vannda bulunan kırk birinci tirilmediği eyaletlerde~o ed· Diyerek ısrarla isyanı ima 
eder hareketler : Aramııa 

kanşan mahsulü hayab da 
lekeledi, günlerce başbaşa 
ayni helecanla geçen zevkli 
zamanların üzerine gizli bir 
siyah perde gerdi. 

var. ımı sevgı ısını, ımı Qbı r 
ı b ki kuzda binlerce dinleyicinin Yarım saat süren mu-zaker... fırka •ebidler abidesine çe- başta gelmektedir. rad• 

oğ unu veya annesini e i· "" 7 k .. o 
önünde açı'mııtır. Mahkeme den sonra Müddeiumuminin le~k koyduktan sonra yoluna leti aounlarına gore 1'111.* 

Kabil olsa da gelib gör
sen : Şaşarsın? .. 

Yudum yudum vücuda 
dağılan saadet demleri bugün 
zehırlenmiş kara damla halini 
aldı. 

Cemal : Mektubunu bir şiir 
ilave ederek nihayetlendi
riyor: 
11 Hayatın akla gelmez öyle 

kalleş cilvesi var ki 
Kahrolur ömrün de bir gün 

ansızın öldürür belki. ,, 
Gayrı ihtiyari dudaklarım

dan fU sözler çıktı: 
"Zavallı Cemil,, evet arka

daşımı zavallı buluyordum. 
Çünkü karısına o kadar mu· 
habbeti var ki, her hareke
tini kıskanıyor bilmem.. De
lice b rbirini seven iki kal
bin olur olmaz behanelerle 
birdenbire kırılması akla ge· 
lir mi? Bahusus araya bir 
de yavru girerse .. Kendi ken· 
dime: kim bilir? Diye düşü
nüyordum. 

iki güzel vücudun yarattık
ları mahluk ne kadar cazip 
ne kadar cana yakındır. 

-2-
Hatıramda yalnız izi kalan 

bu macerayı bu gün çok ya· 
kından görüyorum. Hem de 
öyle b r neticesi var ki: 

Ben durmadan ya~adığım 
yıllar kadar memleket gez
dim. Gördüğüm veya duy· 
duğum fela et nümunelerile 
değerli tecrübe hazinesi ol
duğumu zannediyordum. Me
ğer hakikaten akla gelmez 
neler varmış ! 

lstanbuldan ayrılalı hemen 
hemen altı sene olacak. 

Cemali lzmire hareketim 
İcab ettiği gün hatırladım. 

Adresini kaybetmiştim. Son 
mektubumun cevabını yaz
madan muhabereye nihayet 
verik. 
Düşük ihtimalle aklımda 

kalan kısa bir adrese telgraf 
çektim ... 

Basmahane garının geniş 
geçitlerinde yüzlerce halk 

yor. 
Bir aralık kalabalıktan bir 

hayal sıyrıldı. Dikkat edince 
tanıdım. Fakat arada geçen 
yedi sene zarfında o kadar 
düşmüş o kader çökmüş ki 
beni görünce koşarak boy· 
numa sarıldı. 

- Hoş geldin ! 
- Hoş bulduk. 
Küçtik valizimi israrla elim

den aldı. Yürümeğe başladık. 
Her adımda yüzüme bakıyor, 
gizli elemini sÖlğun nazarile 
anlatmak istiyordu. Halbuki 
ben daha ilk bakışta izdira
bını hissetmiştim. 

Derdini körüklemk korku-
sile birdenbire soramadım. 
Büyük caddeye çıktık, ay
rılmak istemedim. 

- Bana müsaade et te 
otele gideyim. 
Ta içinden kopup gelen bir 
hıçkırık boğazına dügümlen· 
di zorla yutkundu: 
-Beni bırakacak mısın .. Sa
na o kadar ihtiyacım var ki. 

Kalbini kanatbğıma emi· 
nim. Koluna girdim. · Derdini 
anlamak bence bir vazife 
idi. Fakat otele gitmek za· 
ruretinde idim. 

- Cemal! dedim. Senden 
ayrılmak istemiyorum yalnız 
başka yerde kalamam. 

Boynunu büktü ve kabul 
etti. 

- Peki öyle olsun; lakin 
seninle konuşmak istiyordum. 

Sonra mütereddid yüzü
me bakarak ilave etti: 

- Bilmem belki de dinle· 
mek isteınezsin. 

- Arkadaşından böyle bir 
hareket bekler misin? 

- Üınid etmem, fakat 
dert dinlenilmez de ? 

- Emin ol ki şu halinle 
bütün düşüncelerimi zabtettin 
seni beo böyle görmek iste· 
mezdim. 

Yürüyorduk. Aklıma birşey 
geldi. 

- Cemal dedim 1 Gd se
ninle Bahribabaya kadar 
uzanalım. 

Sakin bir çocuk kadar 
itaa tkirdı. Arabaya bindik. 
Hükumet civarına kadar hiç 
konuşmadık, büyük cama· 

Enver paşa-
nın casusu 
-12- YAZAN: ** 

Tesadüf ün sayesinde işi kolayca görecek 
Eğer bu hizmetimi yapabilir· 
sen gurbet illerinde sürün: 
mekten kurtulursun. Sana 

vaziyeti anlatayım: Osmanlı 
şehzadelerinden b11isi bir 
Alman prensesini sevmiş; 
evlenecekler. Fakat bu kız 
hakkında dedikodular vat. 
Buııu gizlice öğrenmek isti-

yoruz, daha doğrusu. ben de 
aynı hanedan evladından ol-
duğum için bu prensesin 
aşıkane münasebetlerini öğ
renmek istiyorum. Bana hile· 
ye, kanundan korkmağa lü· 
zum olmıyan bu işte yardım 
edeceksin. Daha doğrusu bu 
kuvvetten istifade yolunu 

salonunda ve dı•ıoda resmi f'k' ı k devam etti. serbet gezen kedilerin ııs•~ .. ı ır erine iştira ettiklerini ruklarında ışık buluP rı'bİ 
ve ıivil polis yer almıştı. bildirerek davanın sulh mah- Heyet Kırıkhanda bir bu· lazımdır. işin daha g•

1 
..... 

Mahkeme açılır açılmaz kemesine havalesine ve ev- çuk, Reyhaniyede bir saat k kte o ... 
M"dd · t · · k M dd · 1 kalarak ora halkı'le samı·m~ı ışıkların ırmızı reo :..ııod• u eıumum muavını söz ra ı n ü eıumumi iğe ia- sı da şarttır. Kuyru2'dilet 
aldı ve maznunların suçlarını desine karar verildiğini tef- hasbıhaller yapıldı. kırmızı ışığı olmıya~ ~~ ad· 
(!) tahlil ederek ve bu ara· him etti. Suriye için meb'us intihabı polis tarafından sahıp5 fO 

da bilhassa abideye konulan Dinleyiciler, muhakemeden teklif edilirse, bütün Sancak dolunarak yakalanaı~r;~teıı 
çelenklerde kırmızı beyaz sonra polisin mümanaat te- halkının intihaba iştirak et- on beş gün beklet• ·ıısb• 
renklerdeki kordelaların mev- şebbüsüne rağmen toplu bir mıyerek dükkanların protes· sonra sahibi çıkmazsa ı 
cudiyetine işaret edeaek bu halde iskenderun caddelerin- to makam{nda kapatılmasına edimektedir. 'b 
suçlarının sadece bir kabahat de dolaşmışlar ve saat on dair kat'i kararlar verildi. An1erikada garı 

Sinir ve akıt' hastalıkları sine- JBir çocuk havu 
adetler bit 

P':1 aribeler topJıyaoyalet• 
~ muharrir ceoub e · j• 

maile tedavi ediliyor za düşerek d carı 
!erinden bazılar!n. 8 su d• 
detler keşfetmıştır · er Mosk .>va civarında Podolsk 

Emrazı akliye hastanesine 
merbut bir hususi sinema 
atelyesi tesis olunmuştur. Bu 
atelyede sinematdrapi, yani 
sinir ve akıl hastalıklarını 

sinema ile tedavisi usulü 
tatbik edilecektir. 

1 

sayesjnde bir saata bağlı b v fd 
sinema makinasile hastanın ogu u 
kendi haberi olmadan, mun· Bahkesir -Bir kaç çocuk 

geçen gün Kepsüdün parkı-
tazam saat fasılalarıyle vazi· 
yeti tesbit edecektir. Bu es· 
nada ayni zamanda sesler de 
zaptolunmaktadır. Bir basta· 

na gitmişlerdir. 

Çocuklar bir aralık havu· 
zun kenannda suya bakmağa 
ve içinde bulunan balıkları 

nın sistematik bir surette seyretmiye başlamışlardır. 

pazarları kiliseye gide:b•~· 
keklerin cebleriode. ıP röfal· 
kak surette dolu bır uııııı· 
ver bulundurmaları ını f 0de 

Tecrübe ile şimdiye kadar 
sabit olduğuna göre, bir sinemasının ve fotografının Bu sırada yedi yaşında Halil 

alınması, hastalık seyrinin suya düşerek kendini kurta-

dur. Vaşington <yale Celi' 
küçük bir kasaba ~ıao k i~ 
tralia'da kiliseye gıtaıe 5,~al 
muhakkak surette ı..o• 
koyvermek lizundır· 1111,rıll 
Angelosta ise sak• .. s••de 
kiliseye girmelerine IJJU 5al• 
edilmemektedir. Bunla~~ bit 
timore San gibi cid ;0,0· 
gazetede okumasaydık k t• 
mazdık. Fakat in•091 

inanmasak ta hakikat. 

filmin muntazam ritni sar'a· 
lar üzerinde müsekkin tesir 
yapmaktadır; Mezap deliler 
de, etnografik tablolar ile 
hafif komedi film:erinden 
sonra tabii 
mektedirler. 

vaziyete gel-

Sinema ile ipnotizma tec· 
rübeleri ise bilhassa entere· 
sandır. Alkolizmin ipnotizma 
ile tedavisi hakkında bir 
film gören alkolikler çok ça
buk ipnoz haline gelmekte
dir; bu takdirde telkin de 
kolayca yapılmaktadır. 

Sinema atelyesi tedaviden 
başka, hastaların haberleri 
olmadan tetkik edilmeltrine 

de yarayacaktır. Podolsk tı· 
marhanesinde bir sar' .. bnın 
sineması alınmış ve bu su· 
retle sar'a nöbetinin en ince 
teferrüabna kadar teıbiti 

mümkün olmuştur. Bu atelye 

sinema perdesi üzerinde tam ramamış ve boğulmuştur. 
olarak takıbini kabil bir hale Diğer çocuklar bu hali 
getirmiştir ki teşhiste bunun görerek korkmuşlar ve kaç-
büyük bir ehemmiyeti vardır. mışlardır. 

lzmir Vilaveti Daimi Encü
meninden: 
1 - 1939 lira 71 kuruş Keşif bedelli Eşrefpaşa hasta

hanesi ameliyathane yapısı 20 gün müddetle açık eksiltme· 
ye konulduğundan isteklilerin 2ıı90 sayıh yaseya göre ha
zırlayacakları teminatlerile birlikte ihale günlemeci olan 
9 ikinci Teşrin 936 Pazartesi günü 11 de Vilayet daimi 
encümenine gelmeleri. 

2 - Keşif ve projelerini ve şatnamelerini görmek ve 
bilgi edinmek isteyenlerin bayındırlık direktörlüğüne baş vur• 

Duva rcıJıktan 
filesofluğa ,.ııı 

iY1 acarlar iyili~ y•Pj.:dıt• 
UıLI çok seven uısan ıarı1' 

Aşağıdaki hadise de 1 °:os•~· bu meziyetlerini an • 
tadır: riY'si• 

Elyeom felsefe ve 6,ere 
yeden doktora veraıek 11,1ııtll bulunan ve bütün baca 0ııııf 
hayret ve takdirini k~ı~jode 
bulunan Martin Kun ıs b•11ıo 
bir genç fakir bir . ~=i y•f 
evladı imiş. ilk tabsılı ,, b1' 

b b oO .. 'f' _ -. _ _ tıklan sonra, a n•• ,erııı' 

~~!'Halkın.. Se·-· nı~'n=-:raoeı:n:;-_ .... "4iı,~.·Jj ~::~~=ı~:n y~~;::iy~ye ~~~ 
maları, (895) 

J kal.ide meraklı oldugu e11· 
boş kaldığı zamanl~rd:rıtOP' 

• Okuyucularına bı·r yardımı dapeştede beıediyenıo 0 ''d' 
hanesine gider ve 13ir ~~ 

+ Artık berkes ökrenmişlerdir ki diş meselesi bir sıh· t, hendeseye çalışır!1!ıŞ· ~e 11
• 

kAnlı bir oyuncakcı düokkanı t çocuğun bu kabıhyet ıJJ ,a 
d ~ hat ve bir hayat meselesidir. Dişine bakmıyan sıhhatine tı'dadını go''ren bı'r ada e·ı·ııe önün n geçiyorduk, ben ~ 

da lğındıın Cemal ı eslendı . suikast yapmış olur. Bunun için (Halkın Sesi) bir dok- [! cuğu yetiştirmek bb~'bi~' 
_ Ar ca bacı dur. [+~ tor ile mutabık kalmış ve ilaclı olarak karilerine yalnız (, düşmüş ve 35 tane a ,etP'' 

(t:, (50) kuruş mukabilinde diş çıkartmağı temin etmiştir. t++ Martin Kun'u himaye , .. esse' 
- Nıye dedim! Daha gel· ~· ı r ., rt , medı' k. tJ Diş dolduracak ve yaptıracaklara da pek büyük ten· yetini kurmuş. BuP a b"' 

~ k (+) ştatr 1 r· 

I
+• zılat yapılaca tır. M terce çocuğu okutaıu tıoİf e 

Ziyanı yok; biraz da yü-
rürüz. 

( Arkası var) 

temin edeceksin. 
Babıilinin r.ski yetiştirmesi 

ve kim bilir ne gibi sebeb 
altında vatandan dışarıda 
yaşamakta olan bu adam, 
kendisini Yıldız veya Top· 
kapı sarayında sandı, Şeh
zade veya Prens olduğunu 
sandığı *** nın eteklerini 
öpmeğe kalkıştı l 

***Tesadüfün sayesinde işini 
kısa yoldan görecek vasıta 
ve yolu bulmuş demekti ! 

***• çocuğu serbest bıraktı 
ve şoföre de iki bin mark 
bahşiı verdi. İhtiyara da bu 
akşam için Varen Blum ka
barasında randevü verdi. 

•••, yalnız kalınca, otel 
direktöründen Sota salna· 
mesini istedi ve Randov ha· 
nedanı hakkında buradan 

• ı Müracaat edenler (Halkın Sesi) matbaasına uğnyarak ~: yütmüşler, adanı e 0 ıeıı' 
bir küçük kağıd alacaklardır. t~ işte şimdi feyles.of .

01' 
il; =-o;;.. -""~-:~"':'"-""e:::.3C-::::~:;.: - ::-:;..;: - ~r-•-~c::--..... bu Martin Kun ıoııŞ· 

malümat topladı. Şarki Prus
yanın en eski haneC:lanların
dan ve diğer büyük hane· 
danlarla sıhriyet münasebeti 
çok olan bir aile olduğunu 
anladı. 

Hohenzdelerin hanedanına 
da hizmeti çok olduğu için 
Kayseri bu sefih ~asile gizli· 
den maaş bağlamış demek 

oluyordu. Gran Fon Ştay 
adile gelen adamın tabiatile 
bu hane dana mensup olup 
olmadığını anlamak işini de 
••• tesadüfe bıraktı. Şimdi
lik zabıtadan malumat iste· 
yemez idi. 

*** 
•••, Varon Blum kabarası

nuı Berlin ikinci sınıf barla
rından, güzel şuabı ve gece 

yarısından sonra artist ran· 
devu yeri olduğunu öğrendi. 
Ve dairesindeki masa üıe· 
rine bıraktığı hatıra defte· 
rine de: 

" Bu gece saat dokuzda 
V aren Blum meyhanesinde 
ihtiyar Türk ... beyin rande· 
vüsüne gittim ! ,, Ctimlesini 
yazdı. Bu suretle, bir suikasta 
uğradığı takdirde zabıtaya 

takib yolunu göstermiş ola
caktı. 

**" Kabaraya gittiği vakit, 
yeni dostlarının üç güzel 
kadın, bol şarap ve çiçekle 
süslenmiş bir masa ile kar
şılaştı. 

Graf Ştayn kadınları ••• ye 
takdim etti. Bu üç kadın 

Seriinin maruf artistlerinden 

idiler. el i~İ· 
Meclis çok mükeı:P~ib•'~.1' 

Kont zeki, nekre ve tli bit 
Sözleri, eski ve ku""~ ııı tc 

'J oO t hayatın tecrübeler~ e fıı1'', 
çekilecek sözlerdı. 1'•dı". 
*** nin niyeti güıel ıeıı'1 

b oC S 'J) 
larla, hoş bir meY • 00 ifİ ~ 
yapmak değildi. B00 ~ito>e 
konta bir kulübe suıs&•" 
teklfinde bulundu· bit•• 
maksadı kadınlardan e ~e· 

J l< ~ ,t 
olsun yalnız ka aıa ,erbe 
def üzerine daha 
yürüyebilmekti. t 

Kont: .... e s•' · lerı... ,.. 
- Kadınlar ı~ . O ı. 

birde döneceklerdırİube I'' 
man hep beraber kU 
deriz! dedi. far) 

( Ark•'1 
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Doktor Diş hekimi 

SaibSaffetKaşıkçıoğlu lsmail Hakkı BEŞ DAKİKADA 
Öğlen saat 12-14 ve ak· Her gün saat 9-1 e kadar Tanesi bec kuruc 

f .~(~~ 
1 • \.~~ 
. t I. ' \)~--.._.....-
L C>llTA0.4N ~'l'~ILll\ -,--~· 

\IOICTA\t 

C' ~ üzLERiN 1'1UHAFAZASI ANCAI{ 
~ll6k « PERFA PUNKTUELL » 

ç tanıfarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
et trçi~eleri ve güneş gözlükleri lzmir Kemeraltı 

L bııİteli altında Nafız Gözgördiiren1 saat ve gözlük 
~ Ursunuz. 

~**~*~*****~~*~~*****~ 
DOKTOR 

)f 
>+ 
)t 

~ A. Kemal Tonay a 
akteriyolog ve bulaşık, saiğır1 ~ 

~ hastalıklar mütehassısı >t· 
l. lo ~•ile istasyonu karşısındaki Dihek sokak başın- i 
~~ 'nh ev ve muayenehanesinde sabah saat 8;den ., ~ 

t.l~.~t- •t 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 
~t Ctat eden hastalara yapılması lizımgele.o sair +( 

)\p~' nıikroskopik muayeneleri ile veremli basta- 1j 
' ttı ltıasına cevaz görülen Pnomotoraka muayene- ,. 

\J-t•ıaman yapılır. Telefon: 4115 >f 
~~~~~j,,:~~~~~~~~~)t 

d 'd h ve 3-9 kadar hastalarını Y Y 
şam on ye ı en sonra er F otog .. rafınızı çektirmek istiyorsanız Kemeralbnda htık6met 
zaman hastalarını kabul eder. kabul ve tedavi eder. 

B 1 k k N 1 karşısında 34 numaradaki 
ikinci Beyler so~ ak fırın Birinci ev er so a o. 

ittisalinde No. 64 ~ Birinci Sınıf Mutahassıs Türk fotoğrafhanesine 
uc Dr. Demir Ali Müracaat ediniz, işten, sür'atten ve bu ucuzluktan çok 

memnun kalacaksınız ... 
• KAMÇI O~LU Foto Süleyman ve Kadri 

Cılt ve Tenasul h~sta- AAAı1'AdllıAı&ılıAA~6AimıııııılııAılı•AAAa00D 
lıkları ve e.l~ktrık 41 D O K T O R 1 

tedavısı • k 

İzmir - Birinci beyler so- 1 M s k • u 1 kağı Elhamra Sineması Ali ev l ğur 
arkasında No. : 55 • • • 

~~~°.~:~~ : BiRiNCi SINIF • 

~ G •• • -ı ! Dahili hastalıklar mütehassısı t 
~ UZID ~ • Almaayanın Hamburg üniversitesinde okumuı. Hasta· .. 
~Elbise boya ve temiz-~ 41 ıannı ber sabah saat d~'!tuza kaaar ve öğleden ıonra • 

1 tt leme evi 41 birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder .• 
~ H · k t l • Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memdubun labo· • 

~ 
er nevı os um ar, par· . • 

40 k .. · K d' -ı it it 1 k 41 ratuvarı karıısında 36 numaralı muayenebanesında. 
ren uzerıne ız mar~ ısu er, pa o o ar, şap a- ( k •w k ... k k • 

k .. A · k b 15 ! 1 • ki' .. l" 1 e A cıger, aracıger, an hastalıklan kanıWı , u· 
ah rtı,, vmaş oyası , ar ıpe ı yun u rup ar son • 'fl'k k lb h t 1 ki 'd b k böb k h talı'-'--lıııııııı. 

k t d 't' ·ı b h l t ~ yı ı , a as a ı an, mı e, arsa re as &JUi• 
uruş ur. erce ı ına ı e u ara e· • 
Satış yeri: !l EYLÜi 

4 
~ ~izlenir, boyanır, ötülenir. ~ ............. , •••••• ~••OOO• 

B h t d '1 lzmir ikinci Beyler sokak ~ h k • 
a ara eposu \i 61 U t 

Telefon 3882 ~=~ .. ~~~ TERZi me me ze ı 
Bulunmaz K 1 d H"k- k d 2 ... Kurtuluş 

lkişesi F 
emera tın a u umet arşisın a numara 2 

ırsat Hiç bir yerde şubesi yoktur 
Tayyare piyango keşidele· ACELE KIRALıK -----

rinin )ıberEdefasında birçokl Çayırlı bahçede Hililiahmer 
• · d · ' ı evleri karşısında inşaatı bit· :müşterilerini.sevın irmışAo an · 

mek üzere bulunan EGE 
~Kurtuluş kişesi ~bu~1defaki krathanesi ve üstünde 7 odası 

tertipterde, üçüncül keşidede bulunan berber veva kasaba 
.i:yirmilbin~liralık_ikramiy~ elverişli bir dükkan 80 metre 
-son,.altıncı.keşidede•·elli bin• Taraça 3 mutbak ve saire 
"liral"i°k mükafat tv-e-birçok~ toptan olarak ayda 35 lira 

Çıkmaz kokuları, tuhafiye evi 
~1. ı\kagündüz ve Niyazi Çabuk 

BALCILAR NUMARA - 145 
Yüzünüzde çil var diye merak etmeyin çil kıremlerimiz 

geldi. Meyusları sevindirmeğe başladl. Her türlü zevkiniai 
okşayacak kolonyalar da vardır. 

:muhtelif ikramiyeleri ;:;;uşte-t bedel ile acele kiralıktır. 
l!-,.,._ " d k P • ı Bunları arzu edenlere ayrı ... ~~~~ ... ~~~~~~9i4 :ilerine ağıtma lsuretıy e 

HUSUSi 

Şifa Balık - Y aiı ~lıu YJN ~ D sevindirmiştir. ayrı da kiraya verilir. 
~ SEYJN KA - liili ~ Taliinizi denemek (içinf istekliler ayni adrese mü· 

~l!\-:!; - d b b 1 !':': racaat etsinler. D; 7 ·~,~__f, temiz, ucuz ınobily~;evi Kurtuluş:kişesiu en ir i etı _n ... ...,.. . ...,.... . ...... 
"'tk - - almanızı tavsiye ederiz. bilet ve:yarım lira:iade edilir. 

Ve yatak odaları •fcvkalade~kurulanmış~ k (1 ı k._. - k 
la .... ·--~ir~çu_ i!.~ı ~~mortiu Hapishane arşısında 
~llhL . "" keresteler en yapılırl';lfl:;:;:;; _. ı k it "k 'd ı b'I t'l t: No. (50) berber 

ltlıf ölçü üzerine siparişier ... kabul echlır. 8 aca a ıncıı eşı eı; 1 e 1 e~ 
~....._, ~-...,,---!-...:..-;._,~-.-' • kişemizden yeni t tertib. bire Bekir Sıtkı 
~ :" Şekercile rde numara 2 o • ~ JJ ... •e!!l!!Bl!l--l!!m!!!!'!!9!!!1b e!!!!!!!ll!!!!!!k 

~ ~a:;t:::ill~ ··~~~ .Ct;:;;I~ 

' t~.. .. t • "-':em muş ~rı-
~!~~n dikkatıne 

~- tt ~· son modaya fmuvafık, 
~'et h~il ve şık yaptırmak ister 
~tt'ft,' de İzmirde Alipaşa cad 
. ~ l:ı~ kartısında ( 31 ) No. da 
~ J:',· SRI) Elbise fabrikasına 
. '"ti 1 •t •r gayet ehven olup 
Q Ut A.lber Baruh ) kumaılarmın en iyisinden 2 
~.._, a, 3 provalı 24 liradır. 
• S~ ÇU}iki bir provalı 12 lira 2 provalı nezaket 
~, Yıtı ınOşterilerimize bu fırsatı kaçırmamalannı 

ı, SADIKZADE BiRADERLER 

Zengin kişesi 
Türk Hava Kurumu: 

1. Na On 
Zengin olmak istiyorsanız biç durmadan ( ZENGiN 

KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak· 
sitle bilet satılır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zenıin 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hük6met caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESI 

Şerbet gibidir. Gıda kudreti emsalinden çok yükıektır. Ahrk•• 

ECZACI BAŞI 

SÜLEYMAN FERiT 

HUŞU Si 

Şifa flalık "! a~ . 
Etiketine dikkat ediniz. Bu etıket temızlık ve 

ıafiyetin garantisidir 
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(ftalkia Seıl J 

Yüksek St d• • dH At t •• k Valimizin Q ıyanOVlC Un a Ur 
Hayırseverliği f d 'k b J d •ır J • 

Bugün öğleyin umumi ceza tara ın an a u e ı al 
Hinde yükıek ve liassa• 
vilimiz Fazlı Güleç tarafın
dan 800 mahkuma bir öğle 
ziyafeti Yerilecektir. 

Büyük valimiz öğleden 
ıonra ceza evine giderek 
mahkum Ye mevkuflarla g&
rllferek hatırlarını soracak br. 
Ziyafet masrafı bizzat Yali· 
m z tarafında tediye edil
mittir. , 

Tütün pivasası 
açılıvor 

T6t6n piyasası ildnci teş
rinin ikinci Pazartesi günü 
bntün tQtün mıntakalarında 
birden açılması takarrOr et· 
mittir. Ba ıeneki tütün fi
atlerinin 70-115 kuruı ara· 
ıında ıatılması kararlaıtırıl· 
mıı gibidir. En nefis tütün· 
Jer bu fiattan hariçtir. Ak· 
hisarda tütün satııına baı
laamıt ve timdilik kilosu 
95 kuruta satılmaktad11. Ma 
nısanın tütün rekoltesi 8,5 
milyon kilo tahmin edilmek· 
tedir. 

Kızılay aşevi 
Halkapınar iplik ve doku

ma fabrikasında bugün saat 
13,30 da Kızılayın aıeYi 
meraıimle açılacaktır. Mera· 
simde Valimiz Fazlı Güleç, 
KWlay baıkanı Doktor Ce\'• 
det Fuat, Belediye reiıi ve 
daha birçok zevat hazır 
bulunacaklardır. Açılma ıe
refine 150 İfçiye parası% 
sıcak yemek dağıtılacaktır. 

Istanbuldan 
bilet alındı 
Tüı k Hava kurumu 22 İn· 

ci tertip piyango' Biletleri 
ucuz olduğundan lzmire ge
len biletler tamamen bitmiı· 
tir. Saadet kiıeıi sahibi H. 
Tahsin piyango biletleri azal
dığından dün Uzmir müdüri· 
yetinden tekrar bir miktar 
daha bilet istemit buna bi
naen müdüriyet lstanbuldan 
telegrafla ilk vasıta ile bilet 
gönderilmesini talep etmek
tedir. 

Kızılay 
Kızılay aza adedinin, mil

letin rnıtü içtimaiyesile mf.· 
tenasip bir dereceye varma
ıını, bütün milJetin bu tena
sübü temin etmesini temenni 
ederim. K. ATA TÜRK 

Nerede felaket varsa ora
da kızılayı bulursun. 

Kızılayın di, agl9yanın 

gö'- yaşını siler. 
Kızılay admst.'.Sizltı ın kim· 

ıesıdir. 

Kızılaya vereceğın yardım 
parası, döner dolaşır yine 
aenin iyiliğine harcanır. 

Kızılay eo şefkatli bir a· 
nadır. Yaralı askerin yara
sını sarar, fakir çocuğu giy· 
dirir, dul kadını ısıtır. 

Istaobul 28 (Özel) - Dost Yugoalavyanın Başvekili Stadiyanoviç Ankarada çok parlak 
merasimle karşılanmıştır. istasyonda Baıvekilimiz Hariciye Vekilimiz diğer vekiller, sefirler 
ve binlerce halk bulunuyordu. Başvekilimizle Stadiyanoviç Hariciye Vekilimizle de Madam 
Stadiyanoviç birer otomobile binerek istasyondan ayrılmıılar ve büyük ıefimiz Atatlirk 
tarafından kabul olunmuılardır. 

Ankaradaki merasim ve şen· S kişi boiuldu 
l•k k J k J k Brilksel, 28 - Letaıı va· 
I pe DBr 8 0 8C8 puru Iskoçya sahillerinde 

Ankara 28 - Yarın {bugün) Millet meclisinda Cumuriyet batmıı 5 kiti boğulmuıtur. 
bayramı münasibetile Cumur baıkanı tarafından kabul t6re- R k J 
ni yapılacaktır. Kabul töreni için bir program hazırlanmıt Omanya f8 l 
ve tertibat ahnmııtır, tören çok parJak ve çok muhteşem Prag 29 - Romanya kral• 
olacaktır. Törende meb'uılar, hü~umet erkanı, sefirler, yerli Karol m .. iyetindeki ıevatla 
ye yabancı heyetler bulunacaktır. Şehir :baıtan ba1° dona- birlikte buraya gelmiı, istas· 
blmıf, caddeler kalabalığı almaz bir hale gelmiştir. Büyük yonda reisicumhur Beneı ta-
bir geçid resmi yapılacakbr. Gece Ankara palasta bir balo rafından karıılanmııbr. 

•eriAı!cek:lr. M d .d' d v •• yaralanma 
Si er 8 l_'I e 02rU UÇ Dnn akıam saat 9 radde· 

koldan ı•Jerleyor)ar lerinde Ali Galib batahanesi 
önünde bir alacak yüıünden 

lıtanbul, 28 (Hususi) - Asi kuvvetler iç cepheden Mad• lımail ile Haıan araıında 
rid üıerine hücuma devam etmektedirler. Madridin boıaltıl· kavga çıkarak lsmaU Hasa· 
ma11na devam edilmektedir. Asi generaller Madride ıiriı nın yüzünü jiletle keaerek 
plinını hazırlamaktadırlar. Asiler Madride ıiden bütiln yol· diılerini meydana çıkarm~ıhr. 
lan tutmuı bulunuyorlar. lımail ıabıta tarafından ya• 

latanbul, 28 (Hususi) - En ıon haberler Madr•de kartı kalanarak adliyeye verildi ve 
büyük taarruzun topçu ve tank kuvvetile batJadığını bil· 1-laıan da tahb tedaviye 
dirilmektedir. üç kol payitahta doğru ilerlemektedir. ahnmııbr. 

Otobüs faciası ı Bavramlaşma 
lstanbul 29 (Ôıel) - Bursa • Eskişehir yolu iizerinde 16 \ Parti nahiye merkezlerin· 

de 29-10-936 Perıembe gll· 
kitinin ölümü ve 19 kiıinin yaı alanmaıile neticelenen oto- un ıaat 16 da bayram teb· 
bU. • tren çarpııması faciası tahkikatına devam ediliyor. rikltı kabul edilecektir. 
Ölenlerin miktarı yirmiyi bulmuıtur, Şofar trenle yarıı etme• r 
dijini, treni g6rmediiioi ıöylemektedir. Bayram 

Dahiliye Nazırı asker 
firarisi mi imiş 1 

Paris 28 - Dahiliye Nazırının asker firariıi ve idam 
mahkumu olduğu hakkında gazetelerin yazdığı yazılar lize
rine Reisicumur Nazırın vaziyetin bir heyet tarafından tet
kik edilmesini emretmiıtir. 

Feci bir tramvay kazası 
lstanbut 28 (Hususi) - Y cdikulede tramvay biletçisi 

Sabri basamaklara asılan çocukları kovalamak iıterken mu· 
kabil taraftan gelen tramvayın sademesine uğrıyarak baıın· 
dan ağır surette yaralandı Yaralanın bayatı tehlikededir. 
--------------~~~~ c::ı~~~~~~~~------

Dikkatsizİik 
Pençereden düşerek 

öldü 

Dünkü Borsa 
Haberleri 

Çoval Cinsi Fiatı 
Darülacizede 80 yaşında 6691 Üzüm 9-22,5 

Selinikli Zübeyde 15 metre 3389 incir 7-14,SO 
yükseklikteki pençereden 1484 buğday 5-6,375 
müvazenesini kaybederek düı 600 darı 5,25-5,25 
müş ve kafası parçalanarak 1 180 pamuk 46-46 
ölmüştür. 100 palamut 3650-365 

oooooooooooooooooooooooooooooooooocooooooooooooooooooo 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

Bir iman haline gelmiş bulunuyor.. Cumuriyetin büyük se
merelerini her güo yurda refab ve saadet getiren yeni yeni 
eserleri " de göğsümüzü kabartarak görüyoruz. Yurdumuzun 
müdafaa bakımından , sanayi ve ziraat bakımından, kültür 

1 bakımından , iktisadi kalkınması, harici politikadaki büyük 
rehberliği ba.amından hepimizin göğsü ne kadar kabarsa azdır. 

Cumuriyetin büyük ku r tarıcısı Atatürke ve onun aıimkir 
y p cısı İsmet İnönüne, ordunun yılmaz başı Fevzi Çakınaka 

ı i nnet ... 
~. ıün sevinç ve neş'e içinde h alk çılğın gibi böyle hay

kı 1 ( 

LKIN SESi HAKKIN SESiJJ R 

programı 

-Baıtarafı 1 incide
çelenkler götürüp koyacak, 
bu ıemt halkı da ıehitlik
lerde bulnnacakbr. 

Partı Baıkanı Fazlı Giileç, 
yarın akıam Kültnrpark ga• 
zinosunda merkez kazası 
Parti kurumları üyelerine 
Cumuriyetin 14 üncil yıl dö· 
nümü m6naaebetile bir ziya
fet verecektir. Bu ziyafette 
köylüler de bulunacak ve 
basblballer yapılacaktır. 

Cumuriyet 
Bayramı 
- Baştarafı 1 incide 

barab kulübelerimizde tar· 
lalarımızda.. Analarımız, 
babalarımız hududlarda aç
lıktan.. Soğuktan can çeki· 
şiyorduk .. 

*** . 
Müjdeler ve tebrikl r .. O 

günler artık geçti .. O günler 
bir hayal .. ve korkunç bir 
rüya oldu.. Bugün ulus 
yalnız kendisi için çalı şır ve 
yalnız kendhi için ya~ar .. 

Bugün.. Başta Ulu v nder 
Ata türk olduğu halde .. Ulus 
on dört yıldanberı istibdad 
ve saltanat devini parçaladı .. 
Gebeıtti.. Ôıüıünü dibsiz 
engin denizlere fırlattı .. Ve 
.onun yerine Cumuriyd bay
rağını dikti... 

Yaşasın Cumuriyet .. Ya
ıasın Türklük. Yaıasın Ulu 
Önder Atatürk ... 

LÜTFO AKSUNGUR 

•• 29 Birinci 1'~ 

DÜNYA POLl·rtKASI: 

Almanya ile İtalyayı yakıll" 
)aştıran sebebler serti' 

D talyan hariciye nazırı Kont Ciyanonun sonftılfJJI • 
seyahati uzun bir zamandan beri devam eden. 0,.d' 

Alman dostluiunu bir kat daha kuvvetlendirdı~kiıllle~ J\ 
yapılan gizli ve mühim görüşmelerde iki Faşist bu nıterek '1 
müşterek davall\rını allkadar eden meseleler~ :·bi ol,O 
birer hedef tayin edildi. Bilhassa Faşizmin ezeh ra 

1 pbeıai' 
Komünizm karşısında alının ve alınacak olan ce 
mahiyeti tayin edildi. 

1 
t ofıO'~ 

r.1 )manya ve ltalya her ikisi de faşist birer dev en ısP'.° 
t.:J itibarile ispanyada komüni$t hükumetle çarpışal t d-b' 

yol faşistlerine yardıma ve Avrupaya faşist bir def e 
kazandırmağa azmetmiı görü11üyorlar. pr~· 
t'."j ine bu görüşmeler de ltalyanın Habeşistan t~uk•" 
U rından bir kısmını Almanyaya bazı menfaatler , 11d' 

linde vereceği haberleri sıımağa başladı. Uzun ıaıllo• t" 
beri büyük sanayine mahreç bulmak, artan nüfus;ıoı•ot' 
temin etmek kaygusile milstemleke için çırpına? edece~ 
için bu vaziyet Alman - ltalyan dostluğunu tak\'ıye 
Amillerden biridir. . J'~ fld' 
~ iman ve ltalyan lasist devletlerinin bu el bıre10dift~ l.:.J Rusyayı ve Fransayı değil lngiltereyi de d bıl 1 

düşllrmOstUr. Avrupanın büyük demokrasilerinde . 1~etJ1', 
faşist devletin aldıkları kararlar endişe ile takip edıiY'si ffr 

Şimdi Italya da, Almanya da lngiltere iJe olan 5kteditlt' 
zi~atlerini dtiztltmet için büyük gayretler .sa~fet~e de d•~~ 
Bılha11a , Almanyanın müphem ve esrarengız ışlerııı y•b•tı ~ 
yol alan · ve ismi geçen Fon Ribentrobun Londra ~~ ~ottO 
Alman·lngiliz dostluğunu kuvvetlendirmek gayesını 1' 
meydandadır. ··lan ô~ t• 

D ispanyadaki harb netice verecek midir? Bu 
0 

j}e 1 

bunu sabırsı~lıkla beklemektedir. işte Ciyan bir çor 
let arasında k•rarlaştırılan mühim me elelerden 
harbin Y.ereceği neticeden sonra anlaşılabilecektir . ..,. p.C' 

POLIT I" 

Cümhuriyet 8 ayrall11 

Münasebetile 
On llç yıl var ki kuruldu dernek 
Ôztürk and içti başladı bir cenk; 
Anadolu da parladı şimşek, 
Boidu düımanı kalmadı bir tek. 

Yıl dönümüdür bize ue mutlu; 
Bayramın olsun kardeşim kutlu. 

Başta Atatürk önünde budun; 
Cevheıli tsıdan bir bina kurdun; 
Bak, bezeni; or her yönü Yurdun 
Uluslara sen bir örnek oldun. 

Yıl dönümüdür bize ne mutlu, 
Bayramın olsun kardeşim kutlu. 

Senindir ülke çünkü yıktın taç, 
Kabart göğsünü benliğini saç, 
Duygularınla yeni çığır aç 
Her savaıında çıksada yamaç. 

Yıl dönümüdür bize ne mutlu, 
Bayramın olsun kardeşim kutlu. 

Üsküdarlı FAİK 

FıLOZOFUN KÖŞESi : 

HALK ARASINDA !·. 
Cumuriyet bayraJ111 ,ı,,,'~J, 

leri bizden der~ııette Bugün Türkiyenin on dör
düncü Cu nuriyet baY.ramı· 
dır. Cumuriyetten edindiği 
miz fayJaları şuracıkta sayıb 
dökmek kabil değildir. Hak 
ve bürıiyetlerine sahib yaşı· 
yan insanların duyduğu haz 
ve beyecan'dan m ada fahri· 
kacıhkta ve bındcılıkta ve 
iktisadi işl erde kaun<lığı· 
mız mevki pek büyük ve 
yüksektir. Bu kadar müddet 
zarfında elde edilen faydaları 
başka milletler yüz senede 
kazanamamıştır. işin en mü
himi Cumuriyetimizin buka-
dar fevaidioden maada baş
ka milletlere de terakki ve 
tekamül yollarında nümune 
olmakhğımızdır. Şark millet-

beraber Garb ~:,. ' 
ıtfüıtabi olmakta ,;yet ~ô' 

H akiki Cumh~ V' -
. . ·ıdıl'· ıı 

Cumhurıyetıını ·11dt 1,~ . ··ıerı 
kuvn p nsibı u .. ıı1' t 

Jeti doğrud.an ı~!b1.1'1;1, 
sil eden hır rııill 
Onun için Gar:.r ~jr ~ 
de bir nümune .' :.. fı ,ıı 

·1111ıı·· d' ~ Cumhuriyeti ~ııı ,o 
irfon vadisinde >'~55te~11111 
cag~ ı adımları "e ··re'e ~' go ·ıe 
inkişafları da ebetı .. e ~, .. as • ~ 
bu bayram ı:nun der ~ 

. c de" kımıza tebşır öPrıl 
bayramı can, g fıl I 
lularız. 1, filoı~~f 

şar~ 'f ·~ 

HiDAY6 , 

Her av bircok vatandasları bü 
yük bir servete kavutduran (Saadet) 

,., 
k . d • • • k b·ıetlet• tt.'~ 
ışesın en venı tertıp pıyan o 1 karakol ::91 
1 v t Basmahane Çorak kapı foP: 
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