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~ında Yuıoılavya ile 11lrkl• 
ye araıında her noktada 
tam bir menafi uyaunlutu 
ve garOı birllii lileteud el
duğu mllphede edilmiıtir. 
Müttefik .aevlet adamları, 
dost ve mtlttefik iki memle· 

r 

cok , mühim 
iSMET INöNU 

Atatürk hak
kında mühim 
bir makale 

yazdı 
Atatürk bu yazıdan 

çok mütehassis 
oldular 

Ankara 30 - "Finaosiyal 
Taymis,, gazetesi Türkiye 
için fevkalide bir nüsha 
neşredecek, bu nüsha git
tikçe ilerleyen ve kuvvetle· 
nen Türk - lngiliz dostluğu· 
nu tebarüz ettirecektir. 

Gazete bu niiıba için Bat 
vekilimizden, Hariciye Veki
limizden ve direr Vekilleri· 
mizden makaleler rica et· 

ket hissiyatına taıöamile uyu · t' 
~ i ~.~ 

samimı teırikı mesai ıiyate· ismet ln5nBnUn yazısı Ata· 
tine lcendilerile miitesanid tOrke aiddir. ismet ln&nil 
bulundukları Balkan antantı bu yazıtında Ttırkün istik· 
memleketlerile daha bidayet- lllinl aıım eıiiincie kurla· 

~ ~ te çizilen istikamette cleYamt KRAL PIYER ran, yeni Ttırk devletini 
lt~s POL ltararlaıtırmıilardır. mtlnaaebatta el btrliji, ola· kuran Atat6rkten o kadar 

'w.:"'llDhı 30 (Özel)- Doıt Yugoslavya ve Tiirkiye cağı liniveniteliler araıında derin ve ıumullü bir anlayıf 
~ll!;"f. S •11ın sayın Baıve· devlet adamları, baıbakau mlbadele yapılacafı, iiniver· ve sevgiyle babaetmiıtir ki 

a...-toyadi t oviç'in An· Stoyadinoviçı hariciye t'ekili ıltedt! Vugoıla• •• T&rk Atatiirk vefakir dletai ar· 
.... 1'teti hakkında bir Tevfik Rüıtü Atas, iktiead dilleri ktlrsGleri teılı edile- daıının yazısından çok mG

"etredilmiıtir. Bu vekili Celil Bayar huzurları ceği anlaıılmakta, hu ziya· teha11iı olmut, gözleri ya· 
~ Stoyadinoviç'in ile yeni ticaret anlatmasını retin uyandırdığı dost ve ıarmııtır. 
~)'•• hazır bulun· memnuniyet ile kaydederken ıamimi hisler kaydedilmek· Diğer vekillerimizin de 

de lımet lnönü ile iki memleket ekonomik mil· tedir. kendi faaliyet branılan hak-
~ ... 111lllikatlarda bulun· nasebatının daha .ziyade sık- kında izahat veren yazılara 
•..._lir reisimiz Kemal laımasını arza etmiıler ve D v ? olduğu haber veriliyor. Ulus 

tarafındaq kabul iki memleket iktisadi mtına· ogrU MU baımubarriri Falih Rıfkı Atay 
~ Atatllrk dost ve sebetlerini arttırmak tııere Br&ksel 30 - Leh kayna· da güzel bir yazı yazmııtır. 

t 

kararlar alındı 
kralı Edvard çok lneiltere 

mühim bir nutuk söyledi 
Londra 30 - Avam n 

lordlar kamaralan kralm 
nutkile : açalmıthr. Ednrcl 
vaziyetinden babaettiktea 
sonra;" Montr6 ve Botular 
konf eranıının aeficeleri, eli· 
ğer bazı devletlere alm

teıkil eda bilir" kral ulUı 
sosyetesine lngilterenia 1&• 

dık kalacağını lıpaaJa it
lerinin endite verici old•i•· 
nu söylemiıtir. 

Kral harici ı yuettea 
bahsederden son Fruaıı 
ve Amerikan biditeleriai 
de mevzuu babıetmittir. 

•aaoaaaeaaa• 

RUZVELT KiMDiR? 
""-"'-""""'"~-"""'~""""~ 

Bu intihabda1da reisicumharl -
olacak mıl yoksa rakibi 

kazanacak? ••• 
Buglinlerde Amerikada 

reisicumhur ıeçimi mtlcade· 
lesi baılamııtır. Bu intiba· 
batta Ruzvelt'ia kaıuıp ka· 
zanamıyacatım btltlba dllnya 
merakla takib ediyor. Raı· 
velt'iD kalaca tercimei halini 
koyuyoruz: . 

F ranklen Ru.zvelt Amerika 
Cumburreiıliiinin dirdillc& 
senesini idrak etmektedir. 
Mensup olduğu demokrat 
partiıi uzun mtlddet iktidar 
mevkiinden uzaklaıbktan 
ıonra Ruıveltin kuvvetli 
ıabsiyeti ayetinde Hoover'i 
devirmit ve idareyi eline 
almııtır. 

Ru'lvelt 60 yatını ıeçkin· 
dir. Gayet iyi bir tahail 
yapmıı, hukuk okumUf ve 
biiyllk babaıının kendisini 

.. 

M. RUZVELT 

k&rletmek iıtemuiae ral
men muvaffak obaafblr. 
Kendiıine mllhim ticari it-
ler verilmiı olmuıu ....... 
onlan kabul etmemiı n 111-
luiaia arıuıua rajmea _. 
lenmiıtir. Ranelt ba,.tmm 

- Soaa 4 IDclde -

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

Ba yr a m günü ölen beı çocuk 
babası ""1.. ~••let reiıile çok Yugoslavya· T&rkiye ekono· tından D N B ajaaıına bil- Finanaial Times'in bu allı· 

~··~ı llazar teatisinde mi bakanlan arasında sıkı dirildiiine g&re Rasyada 65 bası yeni Türkiyeyi bütlln l Ti alkapınarda bir fabrikanın kayı11 kopayor. Am .... • 
, •alatıldıktan sonra bir teıriki meıai tesisine bin kiıi komllnist partisi lis· kudretli hiiviyetiyle dünyaya Lal Kıbnslı Abmedin kafuına çarpıyor, beJDI dJearı &r-
• k · 1 a· t 1 i d 'li · 20 b' k · · b' h lıyor. Amele amr surette baıtalamyor. Memleket ........_ ı. arar vermıı er ı r. 1 e er n en sı nmıı ve ın tanıtma ııtıyen ır niis a •· 
QQ konuımalar sıra- Bundan batka killtilrel kiti Sibiryaya nefyedilmiıtir. olacaktır. nesine kaldınlıyor. Zavallı amele baıtaaecle cu verİJOf· 

ff~a""r"b~~ın""~v"a"~h···ş··"e~t··ı··~ı···ı···t··ı···k"""ç"e"""a"""r"t"ı·y···"a""r"""" ~~~~k"~~ 0 "~~~·~~hh ken Cumhuriyetin sevincini dayarken bet çocuk IMlbua Wr 
·amele feci tekilde iıbatında can veriyor. 

Eski Şarklı zihniyetini tqarkea .. kua takdiri illhi " Mı 
l, oaoo geçer ve ölllmlln ebedi tesellisini bu c&mlede bala1onlak.. 

"'" İl • k d• •ıd• 200 k• • A •ı 1 •ı b• ı•kt ••ıd•• ••ıd•• Halbuki asrımız medeniyet ve teknik aındır. Her kaaa• Çl UrŞUDB iZi 1 111 81 e eri e lr 1 e O uru U anine ıeçilmui için fen tedbirlerini almıttır. Fabrikalana 
_. ••• HOO ... fabrikalanmıan ela kazalara karp tedbirli ve ibti1atb oı..-

\ ıQ n c ı la r hu·· cum emrı· beklı·yor huH ları bük6metin ııkı emirleri icabındandır. ~ilttıa bnlara ra .... T en b&yflk bayram glnll bet çocuklu bır babama tislerW 
~ bayata kapaması bizi çok mi1teeuir etti. Ba kabU kaplana 

•ı e • k e I d • öotlne ne vakit ıeçeceğiz.. Bu öl6m&n meı'uli1eti ameleala 

~-rnetcı erın tarruzu ın ışa e ıyor :,ı:.m:~:ı:,.m~.::~:: :t.~: .. k:~~umcla 1D1dır? Talıldbl 
~ ~ 3() ' Halk tee111lrler içinde beı çocuk babuıam lllmlae ..... 
~'1 (~zel) - Asi· dizmiıtir. Kordoba civarında il.zerindeki mevzilerde ıatlam da mllbim miktarda takviye larken bu kabil kazaların kat'i ıarette ortada• ~ 

\..._ ~- '!tılderi arazide 200 iıçiye bOyOk bir çukur surette tutunmakta ve umu- kuvvetleri gelmektedir. Mli· için sıkı tedbir alıamaııaı iıtiyor. 
~'""el, Gıaıatıeri Piıtematik kaıdırılmıt, bu itçiler ve mi hllcum emrine intizar bim hiicum iki defa yapıla· • KKIN SESİDİR 

• S lı:a~ıuna dizmek- oraya gelen aileleri çukur etmektedirler. Hllk6met kav· cak kıt'aların bir kısmı iler· HALKIN SESi HA 
'tıs etıl' de 9 binden içinde &ldllrllmllıttır. vetleri takviye kuyvetlerile lerken diler luımı da arazi· 

'• ka,ıo kurta•• Aıiler Toledo • Madrid yolu be.l••111•ktedir. l•yualara - Soau 4 belde -
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Bir yuva 
söndü 

böyle 1 

Hayattan 
alınmışbr 

----------------------------...... --------~·~ ~azan: IHSAN ONOVAR - 5 -,,. 

Büy .k bir rızhrab •e üm.it
sizlikle bağırdı 

Cem 'aya tutala•t· lim. Fakat ba11m.. beynim 
caıına boplldı. Teıkin edin- eriyor zannediyorum. 
ceye kiirt.eler çektim?. - Ne için amma caoın .• 

Ertu1 gla buluımak üzere Anlataanal 
Baıma-.ede ayrıldık. Elimi - Biraz mlıaade et. 
ııkarkea tekrar rica etti: Darda, düıüadli; hir ıiga-

-Bi( yere gitme; geliraem ra yakb geniı bir ılili• 
her halde teni orada bula· geçirdikten ıora devam etti. 
yım. - Hani ıana kavgamızdan 

Arkaclaıımın acı giz yaı- bahsetmiftim. 
ları bitin zevkimi kırdı bir - Aakere giderken de-
taraf a gitmeden yatağıma iil mi. 
aund1111. Daima hayalim - lvet; geldikten ıonra 
onlarla meıpldii. Birbirine da hep kavga ile yatadık. 
karıı bealedikleri muhabbetin Bir gOn evden kaçmııta. On 
aail olmasına bir türlü akıl beş giln kadar ortadan kay· 
erdiremiyor bu geçimıizliğe boldu. Ben bir daha avdet 
herhalde bir sebeb var diyor- etmiyecek zannettim. Ağla· 
dum. Cüç bal ile sabahı dım, inledim ve nihayet 
ettim. henftz yüzOmil yıka· yalnızlığa ahıtam. Bana arka-
mamıştım. Birdenbire kapı daı olan kızım onu unut-
açıldı, •Cemal batı açık, turmuttu. Bermutat ııım· 
g&zleri dönmlı. nefes nefeıe den geldiğim bir gün evin 
içeri girdi. Hayretle yerim· bahçesi kenarında henden 
den fırladmı. korkuyor gibi aaklandığını 

Yal': Hayrola? glrdOm. Kojdum araya ka· 
Bitltia bir halde koltuğa inYalide girdi. Riı:a ettiler. 

ç&ldl : Ben de affettim. Nereye git· 
- Mahvoldum; bittim tijini ıormadım ·bile. Bana 

artık.. kııım anneıinin AJişehirdeki 
- Neden ıebeb ne ? teyzeıi yanına gittiğini tay· 
- Sana birtey ı&yliyece· ledi. O gilnden ıonra zevk· 

iim 1 DeCli.. Fakat ııkılıyo· ıiz bir hayat yatıyorduk. 
rum. Tam bundan bir baha ev· 

- Allah 
bu kadar •• 

allah.. Demek vel bu ıefer kızımla beraber 
çıkmıı gitmifler. Aramadık 
yer bırakmadım. Nerelere 
bat vurdum biJıen. 

- Dar .• Tekdir etme .• 
Bak t.eD kabahabmı itiraf 

edecejÜp, fakat mazur ıar. 
- Yilha. ne geveleyip da· 

ruyor-. Sayleaen a. ricamı 
edeyim lıtiyonaa ? 

- Hayır delil·· Otlil ıu-
' ray-. 

- Kuruyan dadaklannı 
ıalak mendilile ıildi. G&zleri 
bir hayalin Petindeydi. De· 
vam etti: 

- Din aktam eye gireli· 
ğim uman kızım buldum. 
Hem se•indim, hem ıapr-

Elliaden çekti 
otunluli: 

yan yana dım. Sevdim, olqadım. Beni 

- ICardefim.. eledi 1 Din 
ıana a .. ğı yakan berıeyi 
anlattim değil mi •• 
~l•eL 
- 2vet detil.. Hakikat 

oln birteyi ılyliyemedim. 
Daha dOirusu s6yleyememit 
tim. 

Bll11lk bir ıztırap ve ilmit· 
ıizlikle bağırdı: 
-ao.f. Bitiyorum artık .. Bu 
kadar •azaba tahammtılüm 
kalmadı. 

eiWileriiıe ıarılclım ve hız· 
la aritllir. 

- Ne dluyonaa delimiein? 
- ·HQlr, bayır deli deği· 

giirectği gelmit bo)·numa 
aarıldı. Sordum: 

- Nerede idiniz kızım. 
Muum yavrucak boynunu 

biikerek cevab verdi: 
- Annem gezmeğe g6· 

tirdi. 
- Annen de geldi mi? 
Küçük yqına rağmen her 

teyi g&ren mOdrik bir inaan 
gibi vereceği cevabın deh
ptiaden lrldl. 

- Niye ıiiylemiyorsun 

~am. 
KOçük ellerile yüzilmli 

oktadı korkarak giizlme 
baktı. 

- Şey •.. Babacığım s6yle-

Enver paşa-1 

nın casusu 
- 14- YAZAN:** 

I 

Bu kadın Odeonun primadonnası Lida idi 
Vakıa, *" nın para kazan· ıa toy Almanlar bitap d&t· 

- ibtiyacr yoktu; ba su· milflerdil 
Nlıla kmt ve ıllrekiama bu ***• ipe çok yarayacağını 
itlerde kendileri kadar usta tahmin etti, bu llç renci bii'-

oldubdv sıöster8'iı oluyordu. feye davet etti. Bunlardan 
Buıidall IODra ibtiıari bir Oto bir ceneralin, Arnea 
)ofla biitiln kazandıklarını Kayserin birinci yaverinin, 
•J l!malllara baandtnlı. Denaer'de Dik d6 Saka'm 

Arbk 7oral11awlflardJ bilbu· yeteni idi 1 

Mahve mah
kôm bir 
kavim 

MUHTEREM MiSAFiRiMiZ DUNYADA 

Uzun mtıddet Gruinland'da 
tetkikatta bulunan bir Ame
rikalı doktor; profesör Le
viyn, Nevyorkta bir bb kon· 
rresinde Eslrimolann yakm 
bir zamanda inkıraz bulacak· 

Dr. Milan St;yadinovitch'in NELE[~tgtU 
tercümei hali on 

larını ıöylemiftir. 

Profea&rlln yaptıiJ tetki· 
kata göre, Eıkimolarda Ya• 
sati ömür nihayet 24 tene· 
dir. Yapılan iıtatiatiklere 
göre bir milletin inkıraz bul
muı için vaıati ömrtba hiç 
olmazsa 30 sene olmaıı il· 
zımdır. Bunun için Eıkimo· 
lar az bir zaman sonra yer· 
yliıünden kalkacaklarmıt 1 

Yine sahte 
Necaşi 

Geçen Haziranda ICenev
fiie bir komedi oynanmıt bir 
adam sahte Necaıilik yap
mak töbmetıle tevkif edilmit 
idi. Şimdi lıviçre hududları 
haricine defedilen bu ada· 
mın, ecnebi ve Habet:iılerile 
allkadar bazı gazetecilerin 
tetvik ve paruile bu rolO 
oynadığı anlaıılmıttır. 

Ras T afari, Ru Ka11a, 
Ras Naıibu kıyafetine gir· 
mit olanlann zaten ikili mu· 
habir idiler. Bunlar hudad 
haricine çıkanbrlarken ylıer 
frank da nakdi ceza vermiı· 
lerdir. 

ltalyan gazeteleri bu hldi· 
ıeyi lıviçrenin Habeıistanın 
ltalyaya ilhakını kabul ıek· 
liade telakki etmektedirler; 
eter Necati balen h&klmdar 
acldedilir ise... Bunların hiç 
olmaua biner frank nakdi 
cezaya mahkümiyetleri lhım 
gelirmitl •• 

Ayın tarihi 
Matbuat umum mlidlirlOiil 

tarafmclan her ay neıredil· 
mekte olan "Ayın tarihi" Din 
30 uncu say111 çıkmııtır. 
Çok deierli yazılarla dolu 
olan kıymetli derğeyi oku-

( Dünkü sayıdan devam ve son ) 
Dr. Stoyadinoviç, ilk de- alarını saymak mllmkllndOr. 

fa 1923 de, sonra 1926 da Stoyadinoviç'in kitap halin• 
ve nihayet de 1927 de ol- de çıkmıt olan neıriyatı me• 
mak llzere~ iç defa mebus yanında: "Posta ta1U1'11f 
aeçilcii. Son parlamentoda sandıkları", "A iman bütçesi". 
ise finanı komiıyonu baıka- "Pabalılaımıya kartı mOca-
nı oldu. dele"' "Kıymetler bakımın· 

6 Biriacikinun 1929 elan dan ıılunblarımız" adhlannı 
ıoara Dr. Stoyadinoviç, ken· zikredebiliriz. StoyadinOYiç'in 
diıini tamamen finansal ve ecnebi matbuatında yazdıiı 
ekonomik meaelelerin halline makaleler de, tanınmıt ya

zılardır. 
Yakfetti. Stoyadinoviç, mem· 
leketin gerek haricinde, ge- Stoyadinoviç, ıiyasi bakım-

dan eski radikal partiıine 
rekse dahilinde bulunup e- mensuptu ki bu partinin ıefi 
konomik meselelerin tetki· müteveffa Nikolas Pachiç'ti. 
kiyle uirqan blltlin muhit- Gerek ecnebi dillere ge-
lerde vukuf ve bilgisiyle ta· rekıe Avrupaya, Amerikaya 
nıamııtır. Stoyadinoviç'in pek buıuıiyle Fransaya yaptığı 
maliim faaliyeti, kendisinin milteaddid seyahatler dolayJ· 
ekonomık ve finansal nevi· siyle Stayadinoviç'in, anıu-
den muhtelif müesseselerin lusal meselelerin kiffesine 
baıına getirilip buralarda derin bir vukufu vardır. 
mühim mevkiler iıgal etme- Stoyadinoviç, klh hiikü-
sine imil oldu. Bu ıuretle metini kib ta Yugoslav par-
Belgrad ticaret borsası ve lamentosunu temıil etmek 
Sırp uçakcılık cemiyetinin üzere müteaddit miıyonlarla 
aıbaıkanı Belgrad radyo ce· ziyaret ettiği Fransanın ve-
miyetinin ba,kanı ilb... oldu. fakir bir doıtu olarak tanın· 

Blltüa bu muhtelif meıga· mıttır. Bundan maada Stoy•-
lelerine rağmen Dr. Stoyadi- dinoviç'e, 1934 seneıindenberi 
noviç, daima gazeteciliği makarrı Şikago'da olan ar-
sevdi. Belgrad gazetelerinde sıulusal Rotary klllbünün di-
intiıar etmit olan birçok ma- rektörlerinden biridir. Bu 
kaleler yazdı. Keza birçok kllbün hemen biltün direk· 
mecmualara da yazı yetittir· tiirleri, Amerikalı ve biri 
di ki bunlar araııncla "Delo" Stoyadinoviç olmak bere de 
"Novi Zi•ot" ilb ..• mecmu· yalnız ikisi, Avrupalıdır. 

ooaoaaooaooaooaaoooocxaooooocoaaoooou'° 

Bütün İzmiri ELHAMRA sinemasına çeken 
Ehli salib muharebeleri filiminden bir sahne 

••-----e:mımmn*1a1•-IE!!lımliB + • fi>* il 
yuculanmıza ta vaiye ederiz. 1 
rim amma ıonra a~~~; beni Karpyaka EGE sineması 
d6jerse ... 

- Niçin döğecek. 1 ...... ... ...... 
- Bana siiyleme diye N 

tembih etti. S6ylersen 6ldi· 1 30 8. Tetrin Cumadan itibaren 2 ıaheser birden 

1 - Sefiller rürllm, ıeni dedi. 
Kucağımda aaatlerce okp· I Tamamen Türkçe sözlü Viktor Hugo'nun ölmez e1eıi 

dım. Kih ağladı, kib yalvar- [t) Oynıyanlar : Fredric March • Charles Laugbton 

d•, küçü~ek yaıile_ ~akika~i~ r+l 2 _ Gökyüzü ate•ler içinde 
ıvahametınden çekınıyor gıbı ı Y 
litriyerek birer birer anlatb. 10,000 tayyarenin istirlk ettiği hairkalar filmi 

~eık: ıormaz, s6yletmez ~HULIYELER: Birinci 25, ikinci 15 kr. 
0 ıay ım. Çarıamba ve Perıembe Birinci 15. ikinzi 10 kr. 

(Arkası var) :51E3!!.W wıs: il! 'FEFF-=aEaE:iiBB __ .__._. 

BBfeye, bu &ç gencin ta· 
nıdığı kadınlar da geldiler. 

***• en kıu hir um•n 
içinde Berlinde ~dokça çok 
doıtu olan bir adam yerini 
ahvermiıti ! ... 

Büfed ... rı sonra, kulOb&n 
lauıust (yanı gizli) dair sine 
çekildıJer. Birçok harh zen· 
gini, çıplak kadınlar arasında 
musabakalar yapıyorlardı. 
Par.isin Monmarter llemleri, 
bu huıuıi daire Alemleri kar· 
ıaaında sinlik ve... ahllki 
kalır. 

... üç yeni doıtwıua ka· 
dın, içki ve kumara fevkali
de diltkiln oldukJannı ula· 
dı, •** am mealeiiJ1de, bır 
kimıedea uam1 iatifade içia 

1 

o kimaenin zayıf noktalarını 
ve hemen onlar gibj hareket 

etmek en esaalı 1118ld8rl Bunun 
için •** de ıabahl .. ra kadar. 
vurpatluın, çaloynaıın 1 Usu-
lOnce eğlendi. O kadar 
eğlendi, o kadar içti ki 
otele nasıl döner.eğini bile 
bilmedi 1 

• • • 
... , ertesi sabah uyandığı 

vakit, silneı ÇJktan doğmuı, 
ylktelmiıti. Birdenbire nerede 
olupnu farkedemedi. Baıı 
ucunda gtbel. mavi gözlü 
caıib renç bir kadın vardı. 

Bu kadın, Odeonun Prima 
Donnaıı J..ida idi. Bu kadı· 
DID 1anuıda bulunmasına ••• 
~ ~il mba veremedi. 
Nihayet ~uıını zorhyarak 

diln akıamki eğlenceleri ha· 
tırladı. 

... , garib bir lıU albnda 
bulunuyordu. Kendi kendi· 
sine: 

- Y okıa? Bu kadını ıev
meye mi baıladım 1 Diye so· 
ruyordu. 

... , ne kadar vazifepenrer, 
iradesine ıahip olmıa olıun • 
nihayet bır insandı. Lida, her 
inaana miikemmel bir ıeytan 
olacak kadar g8ıel, cuip ... 
Ve cana yakındı. Mavi gaz
leri, insanın yüzüne değil. 
kalbinin içine bakıyordu. 

Lida gibi bir kadın ... 
için çok lüzumlu idi. ÇDnkn 
hedefi Alman ariatokraı aı· 
nıfı ile temaı etmek idi. Ba· 
DUD da en batlı yola flzel 

Anasını yiyen Y~~ 
~ nnyadaki m•~~ 
~ Akilüllaham ve P. 

nebat diye i~e • 
Çamarua içinde ,....,.. . _...... 
bdüiı,. iıimli bir nevi ·~ 
vardır ki, anaııaın k.,...-:_ 
canlanm•i• bqlayıaca 
hal anuıaı yemep ~·._..~~ 
Daha dllnyaya ÇI • aılM 

vahıetin ba dereceai~ 
edecek kadarıefil 
ne et yiyen, ne ot 111" ..,_ 
nıfa ayırabiliriz. euoac_., 
bulmak biraz ınç. ~ 

hayata, anuını mid'!' ll'r 
dirmekle adım ata•~ ; 
Yan kimbilir aonra 109' .. 

ler yeri lf' 
. . ·~d!.J Bu ana katillerı, ıÇI ,........~ 

ıekknl ettikleri zar• .,t ıl" 
yacak kadar b&yGdold ~ 
man, :ıar patlar. yaYf11 ,,, 
lan analannın kara111da I' 
best bırakır. Bunlar d• ff 

bal faaliyete reç~let, 
analarını içi bot bır et-' ti' 
haline getirinceye k• ~ 
mirir, yiyecek bir t•1 
mayınca dıpn f11larla'~ 

Hayırh evllcl da b• 
olur dojraaal 

••• 
Hakemlik eclerJiel'1' 

nakavut olan Düo. 
şamoiyonu .~ 

~ ıki dllnyo ~iıl' 
L:::I nadan Makı Be ' ~ 

ıerbeıt ıtıreı ••Çlllclll ~ 
kemlik ederkea. ID~ 
dan birine falla~ .1.I ., 
bulunaaca mllabt~ ~ 
rl harılanlDlf, al .... ~ 
rek bir ytımruk --:i." 
eıki bokı tampiJ~ 
yumrukta nakaYGt ... 
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Türk Hava Kurumu~ 

1. Na On 
Zengin olmak istiyorsanız hiç 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 zengin 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESI 

> ~~~~•••~~~~~~-.. _ HUSUSi ~ E;; - _ 

ı' J!fUSEYJN KA YJN~ ';. I Şerbetgibidir.Ş,!!~dr~~!~de~!~~ıektır. Alırken 
'Ye ~arif,_teıniz, ucuz nlobilye evilfil __ i 

l!ıek _ye"yatak odalay •fevkalade;._kllrul~n~l· '& ~ 
~ ; •::. .. ., kerestelerden yapıhrl;!fi: •Q;l.9 ~ 

ııht lif ölçü üzerine siparişier~kabulfedilir.I) ~ ~ 
Şekercilerde numara 2611 ~ ~m ~ 

a:.t:aa::.t:a~ ··~~~:a:;.~G:;.ta~w.: 

-~ .. . , erem muşterı-
~~~~in ~k~~ne 
\ı,, 11lızi son modaya fmuvafık, 

, ~ ~t tenıiz v~ şık yaptırmak ister 
' S ''t-.-:f halde İzmir de Alipaşa cad 

'~~ lar karıısında ( 31 ) No. da 
it :ASRI) Elbise fabrikasına 
iti •artlar gayet ehven olup . ' L-~ 22 't Alber Baruh ) tkumaılarının en iyiıinden:2 : 

1 ~J)ı ıra, 3 provalı 24 liradır. 
\~, llar çuliki bir provalı 12 lira 2 provalı nezaketi 

) ~ ~ Sayın miltterilerimize bu fırsata kaçırmamalarını 
triı, SADJKZAPE BIRAD!RLER 

OA Ş I 

SÜL E Y MA N FErtl r .:.....- 1 --... 
,, U '; T A 'I % A il/\ T " 1 T R ı Y t. T ;:: C ~ 1 { il r ! ( 

HUŞU Si 

Şifa Balık Y a2ı 
Etiketine dikkat ediniz. Bu ıtiket temizlik ve 

safiyetin garailtisidir 

31 Birinci Tteırla 

Kemeraltında Hükümet karş.tsında numara 2' 
Hiç bir yerde şubesi yoktur 

Çıkmaz kokuları, tuhafiye evi 
1\1. Akagündüz ve Niyazi Çabuk 

BALCILAR NUMARA - 145 
Yüzüoüzd~ çil var diye merak etmeyin çil kıremlerimiz 

geldi. Meyusları sevindirmeğe başladı. Her türlii zevkiDiıö 

okşayacak kolonyalar da vardır. 
~-ı=~========---=-=-=ı-=ı--..-........ --=-..... --~~-

Milyonlara doğru 
Evet milyonlar 

sözü artık yalnız 
romanlarda ve ma
sallarda geçiyor. 
Fakak bu peri hi
kayelerinin içinde 
dolaşan milyonların 
bu zıtmandada bir 
hakikat olması 
mümkün olabiliyor. 
işte Keçecilerdeki 
(Milyonlar gişesi) 
bir vatandaşımıza 

(200000) lira ka
zandırmakla hali 
bir rüyayı tatlı bir 
hakikate kalbetmiş· 
tir. 

Yeni tertip "l 22 
inci tayyare 'bile
tinizi (14741) nu-
maralıJbüyük!ikra· -
miyeyi kazandıran uğurlu Milyonlar kiıesin4en alınız . .'. ._ 

Hariçten sipariş vukuunda biletler sür'atle göndenlır. 'W 
Keçeciler caddesi 134 No. bayiHAYRI EAKDÔLEK • 
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DÜNYA POLl·rlKA$1: 

8 •. ..k • ,. • • uyu mısa ırımız st•di· 

Dün akşamki 
·ziyafet 

Dün akşam lzmir valisi 
•e parti başkanı Fazlı Gü
leç tarafından partili arka
daşlara cumhuriyet bayramı 

Büyük bayram her;yerde 
sevine icinde kutlulandı , , 

~R ost ve müttefik Yugoslavyanın büyük adaıDJuııuyot• 
ll~U yanoviç Ankarada büyüklerimiz arasında tıud i" bll 
Avrupa ufuklarının barb buludlarile kapah bulu0

1 
~a'ısıO 

günlerde, sulhcü Türkiye'nin şeflerile sulhcu Yugos ~O det• 
Başvekili arasında yapılacak samimi konuşmalar su 
tekliyecek ve kuvvetlendirecek bir imil olacaktır.. ger~: 
rn::m Tür ki yenin gerek Balkan antantı devletIİrı, ·ıe t•~ 
IUUIU küçük itilaf devletleri, gerek bütün komşu arıliti~,.s· 

ettiği ve tahakkuk ettirdiği dostluk ve sulhçuluk P0 yıJI°'.·, 
nın inkişafma yardım eden devletlerin başmda do5~ şe~ 
layya gelmektedir. Bu itibarla Stadiyanoviç'in ~~yii b••'sııı· 
le yapacağı konuşmalar ve hükumet merkezimızın 

1 
münasebetile Kültürpark ga· 

)' 

zinoıunda verilen ziyafet ka-
dar samimi. arkadaşça, kar
deşçe bir toplantı daha gö
rülmemiştir. 

Ankara 30 - Cumuriyet bayramı dün memleketin her tarafında sonsuz bir neş'e içinde 
kutJulanmıştır. Yurdun her köşesinde halk sonsuz bir neş'e ve sevinç içinde Cumuriyetinin 
feyizli neticelerini bir kere daha hissederek uymuş ve Cumuriyet sevgisile dolu milyonlar, 
yurdu refaha kavuşturan Atatürke minnetdarhğını bir kere daha sunmuştur. 

dan alacağı intibalar büyük bir kıymettedir. 1or~ 
~ ost hükumetin reisi, yaşamağa azmetmiş .ola~ll k,ı 
ti.~ yenin inkılab hamlesinin kudretini, TürkıyeP et •0 

Ankaradaki çalışma azmini, Türk ordusunun aıa~ı eJd• Fazlı Güleç altaokun bir
leştirici ve daima ileri gölü· 
receği kuvvet ve tesirini 
c&nlandıran sözleri can ve 
gönülden alkışlandı. 

Ayni zamanda dost ecnebi memleketlerde de bayramımız kutlulanmış ve Türk dostluğu 
etrafında hararetle nutuklar söylenmiştir. Ecnebi memleketlerdeki sefaretlerimizde kabul 
ıresmileri yapılmış oradaki vatandaşlarımız da sonsuz bir heyecan içinde büyük bayramı 
kutlulamışlardır. 

haşmetini bir kere daha yakından görmek fırsatı 
etmiş olacaktır. v• . tib'I~ 

OO:K>OOOOCJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 000000000000000000 ıoooooooooooooooooooooooo nr:nn ayın m!safirimizin dost bir gözle edinecegı :,kıısııll 
IC:JO Türk - Yugoslav dostluğu ve dünya sulhu 

..... 

Bayramımız 
Dün de ayni hararetle 

tes'id olundu 
Dün de Cumhuriyet bayra

mımız büyük bir neş' e ve 
heyecanla tes'it edilmekte 
devam olundu. Gece birbiri· 
ne rekabet edercesine ışığa 
garkedilen müesseselerin par
laklığı gözleri kamaşhrdı. 
Bilhassa Alsancak polis ka
rakol merkezi binasının ten· 
virata takdir ve alaka naza
rını cezb ve celb etti. 

Emniyette 
Üç~ncü komiserliğe 

yükselenler 
imtihanda muvaffak olup 

münhal olmamasından üçün· 
cü komiserliğe namzed ka
lan polislerimizin isimlerini 
yazıyoıuz: 

196 A. Şükrü, 48 Abdul
lah; 86 Zeki, 93 Ekrem, 162 
Yusuf Kenan, 179 A. Riza 
33 Süleyman, 43 Remzi, 211 
1. Talat, 140 Ziya, 105 Hü· 
seyin Avni, 36 Kazımdır. 

Terfi edenler 
Alaşehir kaymakamı İhsan, 

Menemen kaymakamı Emin, 
Söke kaymakamı Ömer, De· 
nizli nüfus müdürü Rıza, 

Evkaf katiplerinden Osman 
bir derece terfi etmişlerdir. 

Genç bir paraşütçümüzü 
kaybettik 

Ankara 30 - 29 lıkteşrin günü Türkkuşu paraşütçüleri 
talim atlayışı yaparken talebeden Eribe heyecana kapdıp 
paraşüdünü geç açması yüzünden yere sert inmiş ve dahili 
bir sarsınb neticesinde kaldırıldığı hastanede ölmüştür. 

Türk hava kurumu başkanı Fuad Bulca mezar başında 
çok veciz bir nutuk söylemiştir. 

Mülayim oehlivan 2alio eeldi 
İstanbul 30 - Bugün de güreşlere devam edilmiştir. Bur· 

sah Osman Adapazarh Vahid ve Kara Veliyi yenıniıtir. 
Ahmed, lbrahime 6 dakikada, Peblivanköylü Mustafa Şük
rüddüne 9 buçuk dakikada galip gelmiılerdir. 

En mühim güreş Mülayim pehlivanla Süleyman arasında 
yapılmıştır. Süleyman pehlivan ilk dakikalarda çok bikim 
güreşmişse de bilahara Mülayim hakimiyeti almıştır. 
Güreş bir seat sürmüş ve neticede Süleyman sayı hesa

bile mağlup addedilmiştir. 

Stoyadinoviç Atatürkün 
çif tli~inde 

Ankara 30 - Atatiirk, misafirimiz, dost ve müttefik 
Yugoslav Başvekili doktor Stoyadinoviçi, bugün öğleden 
sonra Ankara civarındaki çiftliklerine davet etmişlerdir. 
Stoyadinoviç akşa~a kadar çiftlikte kalmışlardır. 

Ankara 30 - Yugoslavyamn Ankara elçisi, Başvekil 
Stoyadinoviç şerefine bu akşam bir ziyafet fermiştir. Ziya
feti balo takib etmiştir. 

Fransa Deniz Silahlarını 
Arttırıyor 

Paris 30 (Özel) - Hükumet deniz kuvvetlerini arttırmağa 
karar vermiştir. Proğrama göre yeni inşaat 47 bin ton ola
cak 51 parça g~mi yapılacakbr. Bunlardan 10 biu tonluk 
kruvazör 1850 şer tonluk iki muhrip ve bitıer tonluk muh· 
rip ve denizaltı gemisi olacakbr. 

-------------·----------------------------E:::J~----------------------------------------

Ruzvelt kimdir Harbın vahşeti Değirmen olu-
- Baştarafı 1 incide - •tt• k t "" d •• k 
ortalarına doğru bir felç ge- gı 1 cear ıyor 2una uşere 
çirmiş ve belinden aşağısı - Baştarafı 1 . incide - ÖJm ÜştÜr 
tutmaz olmuştur. Bu hasta- yi işgal edecektir. B D k .. ü d 
hğı atlatmasının sebeplerini İstanbul 30 (Özel) - H" ursa7n0ın ered 1 oy·ı nk"e 
· d · · k · d b ı u- oturan yaşın a smaı o-
ıra esının uvvetın e u an· kfımetcilerin asilere karşı yün dışındaki 30 metre yük-
lar çoktu~. yaptıkları mukabil taarruzda sekliğinde bulunan değirmen 

Ruzveltın yükselmesinde ı v • • k 
bazı muvaffakiyetler elde o uguna mu~aze~es~nı .. ay-

kar1sının büyük rol oynadıgv ı bederek oluga dumuştur Su ettikleri haber verilmektedir. · -
da söylenmektedir. Filhaki- yun şiddetli takibine kapılan 
ka Madam Ruzvelt kocasının Diğer taraftan isyancılarda bir lsmail değirmen taşının su 
muvaffakiyeti için herşeyini çok Rus askerleri esir ettikleri, pervanesine saplanarak de-
yapan, onu tekmilleyen bir hükümet kuvvetleri bir Rus girmen taşını durdurmüştur. 
zevce olmuştur. generalinin. idare ettiği, Rus Taşın durmusı üzerine ariza 

Ruzvelt Amerikada dev- gemilerinin cebbane ve silah aranmış ve su pervanesine 
!etçiliği ilk defa tesis eden taşımağa devam ettiklerini saplanan cesed görüldüğun-
ve , Amerika iktisadiyahnı iddia etmektedirler. den derhal değirmenin suyu 
klasik yoldan ilk defa inhi- Moskova 30 - Pravda kesilmiştir. Pervanenin ara-
raf ettiren adamdır. gazetesi bir başmakalesinde: sandaki lsmailin cesedi parça 

parça çıkarılmıştir. 

Karşı karşıya 
harbeden karı 

koca 
Son lşpanya isyanında 

Madrid'li bir karı köea 
da haı be girmişlerdir. 

Bu karı köca iki senelik 
e•lidirler \te birbiri~i çok 
severler. Fakat siyaset kan 

kocayı birbirlerinden ayır· 
mışbr. Erkek Asiler tarafına 

ve kadın hükumet tarafına 
geçmiştır. Her ikisi de bu-

lundukları taraf namına bil· 
fiil çarpışmakta imişler. ... 

Kömürle 
işli yen 

otomobiller 
Bundan birkaç sene evvel 

bildiğimiz meşe kömürü gazi

le işliyen otomobiller tecrü
besi yapılmış ve Fransada 

oldukca iyi neticeeler elde 
edilmiştir. 

Şimdi, İngilterede bazı 
otomobilleri kömür yani 

kömürden alınan oksijen ile 
işletmek İ\İn tedbirler alın
mıştır. 

Son tecrübelere göre böyle 
kömürle işliyen otomobille-

rin masrafı benzine nisbetle 
yüzde elli daha azdır. 

Bizim gibi benzin istibsa
latı olmıyan memleketlerde 

bu usulün bütün otomobil 
ve otobüslere tamim ve tat-... 
biki çok faydalı olacaktır. 

dan da çok kıymetli olacaktır. lt<~CI 
POLIT 
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FıLOZOFUN KÖŞ_EŞ~ : 

HAl .. K ARASINDA t • • 
Vicdan hahsı d• 1ar 

Halk arasinda her zamaiı Bu mevzu etrafın kıJoıot 
siyaset, dedikodu konuşul- lerce cild kitap ,

0 
profe' 

maz a .. Bazan da ilmi, fenni, allameleri, üştadlarıllll'ııf'' 
ruhi şeyler de konuşulur. sgrleri mat etmiş A

1 11ııd-' Meseli vıcdan bahs1, vic- nın meşhur ruhiyatçı 11eseri•' 
danla muhasebe bahsı ... Ve pisiklog (Şupenhavr), lef~r 
hükümlerine dair ruhi ve de bu bahsı çok deri~ er'ıf 
ince şeylerde konuşulabilir. miş ve vasi bir saba ijj or•' 

M •• d •1 de teşrihata girişıııif"t• ıb' uza ve e 1 e dan bir parça şurac• 
' ~ 

f k )Ad b•• yorum. k;t• 
E; v a a e u- Vicdan: akıl ve .. IP:ıaıı ot~ 

Yük satı~ Jiyenin hayat medn OJesidi'' 
~ me nüvayı hisap "er .,ı1r0' 

1 ıkinciteşrin Pazar günü Bu muhasebe bazı jp9d• .. •fd' 
sabahleyin saat onda birinci ı ıP p .,, 

kordon Alman KonsoJosha· her gün ve bazı ar de 1 

yalda bir, ve baııiarıı> ,,,~· ~ı '" nesmı geçince 272 No. lu 
1 

1'•'' ._, :ııı~ 
evde maruf iki aileye aid fevkalade hadise er .. .,Jeti ijt 

fevkalade lüks ve nadide da.. görülür. Bu :~~ b~ ~t~ç 
mobilyaları müzayede sure- ayların, yılların ve b usel• 
t·ı t 1 kt d. J • ve JJl fi ı e sa ı aca ır. ıse erın uzun t ,ıı ~ 

Satılacak eşyalar meyanın- saatlarile degil baıırıJO ~J 
da Kristal camlı emsalsiz her dakika batta şu ~,b,... 
büfe, Kontrebüfe: 1 büyük a- temadi~konrol v~ ~u~~110d~ 
çılır yirmi kişilik masa, 14 altında kendilerıoı b ,~ı 
iskemlesi Amerikan kadifeli d eP ~· 

bilenlerin diloya a lı'ıO ~., 
bir kanape iki koltuk, Diet· d s• ~~ 
rich markalı piyano, Aynalı nisyan ve hata an b'le'e · . .ll il 

hakeme sahibi ola 1 
tef'' 

tuvalet, büyük dört aded ya- . . Ve gene e fi 
zı masası, dosya dolabı, yeni rını yazıyor· b•seb I~ ~ 
bir halde Adler markalı Türk- hahndaı vicclan llJU ııe"~ie#' ~ ~~ltıı 
çe yazı makinası, bir buçuk muhakemesinde debÜ ı ·ıq~b 
ve ikişer kişilik lake sarı ve mesul ve mabhuııı e dil,ıi~, \.1 

kel> oıe ·r (ı. 
nikel karyolalar, yatak ve lerin ve kendi . eı> ~.l ll)•\l 
yorganlariyle, dokuz parca ceza verebilenlerı~ ııoe51 ~· .ıJ 
b k k d f d k k .. 'I b' ' D pUJJl ki üyü a i eli o a ta ımı, amı ır ınsa f' ~ v 

- • •· ~ ...._ Muhtelif bir ve iki kapulu bileceğini söyliyor· . bil ~·~o ·tı.~tt 
Rumba aynalı dolaplar, Aynalı ko- Akval ve ef'aJİ111 trol ı' ~~ 

•• d v • d kol> ı1 
B. k mo inolar, aynalı lauman saydıgım şekıl e 

1 
rı'O f o ~~l::ı ırço tuhafhklar gibi A- ı e ~ t~ 

k d ve tuvaletleri, sigara seh- mürakabe edebi en.
1 

.deff 11ı 1 
, 1 meri a a doğuk oradan bü- 1 ··d ı k "' " 4 

pa arı, mu evver açı ır sı ekşeriyeti teŞ 1 • s'' ,
11

, l \. 
tün dünyaya yayılan rumba, c ı·z mas A n 1 ı'ardı'nya b "'"' " 1 Y::ı 

ev ' Y a 1 
,· memlekete ref a . ..e b'r de b"ı\l İngiliz kadınlar birliğinin ta-... nera, şemsiyelikler, muhtelif k d·ı· v. d gebtı " .,e I '( th 

·ı k 1 1 en ı ıg.n en ~e ,,,.. \,·ıı;ıı vassutu ı e yeryüzünden kalk- hezeran yemek is eme eri, hanede bir insan i ~ııı,11 ,~1 111 
mak üzere imiş. muşamma bir kanepe iki d'feı>' ,1ı1 

Bu dansın hocalanndan koltuk, hasır takımı, sarı sokaklarda bir su o•~ dol'. "~i 
olan Rene Doray bile artık: mangal. Amerikan dıvar sa- Diyor. Acaba.. ,şıoı ,~ıı \~tic 

R b f atleri, Singer nakış ve dikiş henüz otuz altııııı: 1·r.i1' ~ ,· 1ı " um a ena yola sakmış ~ ,. " 
ayaklı üç çekmeceli makine duran yeni asrı \ 

~!;:rm:~~ınların dansıdır.,, kristal işlemeli büfe, iki çi- tatbik midir ? rıoıofıl şfl ~-'4 ~ 
çeklik sehpa, etejer avize, Şark 11' 1'~ .. \~ 

Gerçekten zenci boraları· brons kornezalar ve perde- HIDJ\ yf: .._........, 'l~~ 
nın tadil edilmiş bir şekli leri, gaz sobası, hah, kilim O',_,,-ı.jıl t 

edemiyecektir. olan bu oyun, göbek çalka- ve seccadeler ve saire bir Ş ,.. ŞBP ~ıO ~~p~ 
Madrid kuvvetlerinin mu- lamanın modernize edilmiş çok lüks ve'-nadide mobilye· 0 or ıı1ı•'1~i- di~ 

kavemet imkanı henüz kay· • büS Ş• ~ \) llr 

iyi bir hatip ve çok zeki "General Franko faik kuv-
bir insan olan Ruzvelt 3 vetler, İtalya, Almanya ve 
Kanunuevvelde yeni Cumur- Portekiz gibi faşist dev•etle-
reisi münasebetile Cumuri· lerin: yardımile Madrid meş· 
yetçilerio namzedi Landon ru hükumetini imhaya ça-
ile karşalaşacakhr. lışmakta ve paytahtı caniya· 

Ruzvelt hususi hayatında ne bir şekilde havadan bom-
denizciliği en fazla seven bardıman etmektedirler. 
devlet reisidir. Bu vaziyet böyle devam 

Her av bircok vatandasları bü 
yük bir servete kavuşduran 

bir şeklinden başka bir şey ler müzayede suretile satıla- Dünkü oto fot d' \ '~ 
bedilmiş dtğildir. Madrid'Ji. ı il Şo iııı ~ 11~ 14 
!erin ne pahaya olursa olsun değildir. Şimdi yer yüzünden caktır. müsebbibi o a . 1',çtı ~,çı '1 ~ 

medeni olan kısmından kal· Fırsatı kaçırmayınız vak'ayi müteakıP a.. .~i '~ı) müdafaaya devam etmesi li- v .. l ıılY ' 11 
zımdır. Bu hususta Jizım ge- dırılacağına sevinebiliriz; fa- Fırsat artırma salonu tutulamaoıışbf· yılı'' t'f 
len bütün vasıtalara maUktir· kat yerine daha kötüsü - ve AZİZ ŞiNiK şoför bugün ıdit• ~ ~ 
ler. daha çirkini getirilmiyecekse. Telefon 2056 !kuvvetle ınubtelJle ı~J ~t. ~ 
- ııı• d' ~\ 1 

t 

(saa Jet~ kişesinden veni tertip piyanko bilet!~~;;( 1 ~-U ~ aJ "" t Basmahane Çorak kapı kara 11• ' 
m&gl UDU mayınız. Bay Haıan Tahsin Telefo ' 


