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~!erindeki son değişikliğin manası nedir?: 

~~~rü Kaya uh";kikatler sükôt 
'«lll değil ifadeden doğar, va-
~daşın derdini dinlemek için 
8Pılarımızı açık bulundura-

caiız '' diyor 
1(1Ynıet1i saylav Refik İnce çok mühim 

bir makale yazdı 

lt,lk ve hak herşeyin üstünde 

1( ŞQl<RO KAYA 

'°il ıllletU ıaylav Refik lnce 
~t,''ti degiımelerini açık
~)lıa il Ve Ştıkrü · Kayanın 
~~ ~tını de ihtiva eden 
l, )'a htıı dikkat bir maka-

-~~· Bu makalenin en 
' lcııınılarıoı aşağıya 
~Otuz: 

li~ ~ P•rtiıi dün olduğu 
~·t 11R6n de bu hakikat
~)'.:llel sekreteri Şükrü 
ıllllt •il •allhiyetli ag .. zından 
d •e . tfa d cııeler halinde bir 
IUttlt •lıa dinledik. Dün va-
~)'etı:~h'tıalara, Parti idare 
. tap dile lllensup azalara 

~eda,. e eıı bu dilin herkesin 
tı&: ve fik . k. •• Jtik rıne tel ın et-
)~ bn•elt nıina şüphesiz, 
).'hl. ttlıı vatandaşlara da 
tt ... ,. "" ... ·1 . . . . p L .. il ltıiı ... ı erısı ıç\n ar-
-..f~ olnıak şerefini mu 

~tikrtı edecektir. 

rttill "· l(~a, milli hikimi
'"'tlc Yllagı olan balkı din-
'aıJalll~lc 0tıların dertlerini 
'a.1,111,

11 
'le hunları dinleyib 

ı~thıkı, ... ıaı ve anlatmanın 
''il' " itleri arşııında bile 
ta. llt h-k. 
b:"'11lıaı b 8 ım olmak da-
l ır Pte

118
i 1.lgtı~kii rejim için 

ı~~·ll b p, hır ahlak ve bir 
~ orcu 1 'i tıı Yll 0 duğunu söy-
1 !t, htllc tetinde domokra
'••ıa he çıhğa candan bağlı-

Ye~1 .. 
gorünüyordu. 

1 
t . 

REFiK iNCE 
İlave ediyordu : 
Hakikatler; sükuttan değil 

ifadeden çıkar. Reylere sa
hip olunan bir yerde hakiki 
bir demo~~ rasi vardır. 
Vatandaşa derdini söyleme
ği öğretece~, derdine de-
va arıyacak, bu dertleri din 
lemek için kapılarını aç1k 
bulunduracak biz partilileriz 
ve partinin hükumet adam
larıyız. 

Reylere, kanaatlere hür
met duygusunun arttığı yer
de, insanların fikirlerine li-
yık olduğu kıymet verilen 
mahallerde hayat ve irfan 
ve kültür vardır. Eski mil
letlerin binlerce sene evvel 
kullandıkları bu haklardan 
bugün mahrum yaşıyan bir 
milletin beka bulmasına im
kan yoktur. Şu takdirde 
elbirliğile yapılacak iş dai-
ma ideale, ülküye doğru 
yorulmaksı zın bıkmazsızın 
yürümek ve hatt~ koşmaktır!. 

Vilayet Parti başkanlarının 
değişmesi ve bu vazifelerin 
valiler tarafından göriilmesi 
münasibetile herkesin aklına 
gelebilen birçok tereddüd
lere ve bilhassa eskiden parti 
baıkanının yanına gidiyor
dum, derdimi döküyordum, 

- Sonu 4 Uncüde 
r:ılo 
~ÖŞESI: 
~LK ARASIN·DA ••• ! 

Muharriri: Şark Filozofu HlDA YET KEŞFi 
~ -35-

t ,~tr 1ı Yeni Bir Adım 
'lll(k' ll'led L • 

),._. 1 ıaat e oır eser te- betta ve albette faydasını 
ı.. ı b·ı eren bü'-- . . - k . k - d "l'iJI r •d 11;unıetımız gormeme ım ansız ır. 

tt• ıaı d b ' 1 b 1 l\f 'lllitj11 • a atmıştır. Bittabi dar zihniyet i atı 
-~ k•biliytti g~sterdiği inki- itikatlara saplanmış monartı 
\i; •t oldu~ 111 takip ederek yollarda itiyatlar edinmiş yu-
İd: ~dıllld11\l bu adını ileri mulgan büce tabiatlı yarasa 
.'"'tlı r. Bu d ' 
ttt,tr•ku1 b' a unın kava- gözlü kafaların ihata demi· 
"-"'l ~· D,h~r . Z~nıanda gö- yeceği bu!adıma. Milletimize 
' 

1Yi dG il ıyı gören •e fertlerin ve heyetlerin mnı-
~ '-l•lc, t' 11.en ihtiraslar· terek h•klarının bizzat mü· 
~- 1, e11ııı naıiyeli in- dafansı yolunda ablmıt bir 

.,_cajı itlerin el- - Sonu 4 tincüde -

Batmubarriri 
SIRRI SANLI 

idarehane: lzmirde Birinci 
Beyler Sokağında 

(Halkın Sesi) Matbauında 
Buılmııhr 

Geçmiyen yazı geri verilmez 

Boğazlarımız 
tecavüze 

bir sed 

her türlü 
karşı açılmaz 

olacaktır 
--~~~~~~~-··~---------

İngiliz ve Fransız gazeteleri bizi haklı buluyorlar 
------------ +•OO•• 

Türkiye kendi fl!ı üdaf aası için bugün milletler Şmeling Hitler-
cemiyetine güvenıiıemekte çok haklıdır le Birlikte 

Londra 28 (A.A) - Roy- neynelmilel hattında açık rile haklı bulmakta delege- • • 
ter Ajansı bildiriyor : tutacak surette Akdeniz ve ler müttefiktir. Fakat harb Yemek Y idi 

Sunday Taymis makalesin- Karadeniz devletlari arasın- gemilerinin geçmesinde Sov- Bcrlin 28 (A.A) _ Hitler 
de diyor ki " Türkiye kendi da bir muntukavi pakt .. ta- yeller birliği ile Japon tez Alman Boks şampiyonu Şme• 
müdafaası için bugükü leş· savvur olunamaz mı? leri karşılaştı. İngillere Ja- lingi ve karısını kabul ede .. 
kilatile Milletler cemiyetine Paris 28 (A.A) - Ana- pon tezine meyyal bulundu. rek yeğe alıkuymuıtur. 
güvenmiyeceğini ileri sürmek- dolu aj ansının hususi muha- Kon eransa iştirakinde hal- •• 

te pekala haklıdı r. Ve bir biri bildiriyor: yamn da Sovyetler birliği İhtiyar koCBSl• 
tecavüze karşı ona müessir "Tan,, gazetesr diyor ki; tezine iştirak edeceki sanı-
garantiler bulamazsak Tür- Montrö talik ediliyor. Ce- hyor. Dl öJdureD 
kiye kendi müdafaası için nevre başlıyor. Arsıulusal Sosyalist Populer gazetesi 
lüzum göreceği tedbirleri imkanları ve yakın istikbaH İtalya gazetele inin telaşını, · bir kadın 
almasını reddedemeyiz. tayin edecek neticeler~ bu hiddetizi Doğu Akdenizdeki Pariste 27 yaılarında ıenç 

Ancak şurası vardır ki, içtimalarda varılabilir. ikisin- fili kontrolu suya dütürecek ve güzel bir kadın ihtiyar 
Türkiyeye hakiki emniyet de de diplomasinin işi kolay surette istikamet alan ve kocuını öldürmek ıuçile bu 
garantileri temin edecek ve göriinmüyor. İtalyanın bir Akdeniz pakbna günlerde muhakeme edile· 
ayni zamanda Bogazları bey- Türk talebini esas ihtiba- - Sonu 4 üncüde - cekti. Davanın mahiyeti ıu-

-------------oo..oo 

B. Uz' Şu··kru·· vaya ve Ce- du~eti ismindeki bu genç. n ~ ıuh ve dilber kadın budu 
12 sene evvel paraaına ta-

lat Bayardan ibret alsın! .. =1~;:61:0:::-:·: 
Şükrü Kaya matbuat kongresinde gazetecileri nasıl karşıladı, Celil Bayar cumhuriyete 

neden teşekkür etti yarı okuyacaksınız .. 
0000000000000000000000000. 

bugündil, maddi aeneti ti· 
kenmemit fakat, ıon geaç· 

Dün Istanbulda muhtelitimiz 1 Aziz misafiri-
büyük bir hezimete uiradı · mizŞükrüKaya 

Jiğinden eser kahnem•ıbr. 
Genç ve hoppa kadını ihti
yar kocasını giinden gine 
daha ziyade sevmemege, 
ondan nefret etmeğe batla• ----~~--~--~~-oo~~----------------

1\lacarlar arka arkaya üç gol attılar, halk 
kendinden geçti Ye haykırmağa başladı 
~~~--~~~- ..oo..~~~~~----

Güreşçilerimiz 7 - O v.ibi çok 
büyük bir galibiyet kazandı' 

İstanbul 28 (Özel) - Milli ci haftayımda 0-0 berabere 
B. takımı ile Macar Boşkay kaldık, ikinci haftayımda 22, 
takımı ikinci müsabakalarını 27, 28 inci dakikada Macar-
bugün Taksim stadyomunda lar arka arkaya üç gol attı-
on binlerce kişi huzurunda lar. Buna bizim for attı 
yaptı. Maç çok heyecanlı seyırcı kaldı, müdafaada 
devam etti. İlk maçta Macar- mütemadiyed tehlikeleri u-
larla müsavi bir funda oyun zaklaşdırınakta cabalamaktan 
gösteren takımımız dünkü başka birşey yapamadı. 
maçta Macarlara karşı büyük Bilhassa golleı in birbirini 
bir varlık gösteremedi. Birin- - Arkası 4 üncüde -...................................................... Ef E Gazetesinde bu Cuma 

ertesi okuyacaksınız 

• 

CiM LONDOS DINARLI 
Dinarlı ile Yunan güreşçisi Cim Londos arasında yapıl

ması icabeden revanı maçının mühim tafsillbaı •• i~ ytı
zünü EFE ıazetesinde okuyacakaın11. 

Şehrimizde bulunmakta 
olan aziz misafirimiz Şükrü 
K d.. Ç 'd k mıı ve bir giln kocasını uyur· aya un eşmeye gı ere .. d • 
orada tetkiklerde bulunmuı- ken yastıgınm albna koy u 
lar ve istirahat etmişlerdir. ı -Sonu 4 üne& sayfada-
ıt?3"*" *Hl jM %? 

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

Sayın Bay Belediye Reisi 

Şükrü Kayanın Dediklerini 
Duydunuz Mu? . 

Dahiliye Vekili ve Parti genel sekreterı 
Şükı ü Kaya, halkın ihtiyaçlarının ve halkın 
derdinin herşeyin üstünde olduğunu söylerken, 
siz tamamile birer hakikat ifadesi olan; en yu
muşak, en okşayıcı neşriyata bile tahammül 
edememek taassubunu gösteriyorsunuz? Bu 
tezadı derhal ortadan kaldırınız .. 
1-:::lvvelki günkü nüshamızda acı bir bakikab ortaya at· 
l.:llmıştık. Sayın bay belediye reisinin, şahsi hialerine 

kapılarak, sırf tok sözliılüğll, balkın ~ert!e~ni h~ykırması! 
ve belediyenin halka ıztırap veren ıılerını tenkid etme11 
yüzünden antipati beslediği Halkın Sesini, S4lyın miaafirimiz 
Şükrü Kayanın teuvir ve irşatlarından mahrum etmek cllr'e 
tini gösterdiğini açıkca anlatmıştık. 

Meı'ut bir tesadnf, bizi Şükrü Kayanın birer vecize tet· 
kil edecek beyanatı ve Refik İncenin kıymetli bir makale· 
sile karıılaşdırdı. 

Başmakale kısmımızda bulunen bu beyanat ve bu makale, 
bugllnkü rejimin devlet adamlanna, bele balkm intibabile 
o makama yükselen belediye reislerine b6tUn bayatları mld· 
detince bir düstur, bir prensip olacak kadar kıymetli olduju 
için, biz burada fazla bir ıey s6yliyemiyecejiz .. 

Y almz soruyoruz : 
- Bay belediye reiıi ŞUkril Kayanın dediklerini du1da· 

nuz mu? 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
- ' - .. .. - . 



( llalkaa s..ı J 

Aşk Gecesi lngiltere Hükômeti 

-- İki İzmirli Gencin Romanı --
Müstemlekelerinden bir 

-4-
- Hadud senerileri. 
- Kimin? 
- G&ltav Emar m .• 
- t'ercllme etmiılar mi? 

Yazan: EROL TEKiN 

güzel bir ruya görmüştü. 

Tatlı, müşfik bir kadın sesi 
piyano melodilerine karışmış 
boş, sevgisiz kalbini bir da
kikada doldurmuştu. Şimdi 
bile hila onu hisRdiyor gi· 
biydi. Romanlarında yazdığı

kısmını başka bir devle
te verecek midir? 

- flayır. Fransızcadan 
okuyor111P. 

- Demek biliyorsunuz? 
Esat ehemmiyetsiz bir şe

kilde omuzlarmı silkti: 
E•et. 

Genç kız sustu. Esatta 
ıusmuıtu. Yine ilk seferki 
gibi ı&ze anneai b şladı: 

- Nevin Cledi. Roman 
okamez m11ın? 

- Hayır. 
- Hiç m? 
- Hiç •• 
Esat ılze kanıtı : 
- Demek benim yazıları

mı okııunadınız ? 
. - . . . . . 
- Neden sustunuz bayan 

Nevin .. 
- J\ff edersiniz birden an· 

lıyamadım. Demek romanla
rınız vu?.. 

- Evet beş altı kadar .. 
- Birisinin adını söyler 

misiniz?. . 
- " Aşk çocuğu " 
Nevin sevinçten mi neden 

olduğu anlaıılmıyan bir sesle 
yerinden sıçradı : 

- " . . . . ,, Gazetesin -
deki bu yazı demek sizindi? 

- Evet .. 
Nevin biraı sustu: 
- Ç>h.. dedi. o yazıyı o

kuduğum dakikalar öyle 
mes'uttum ki.. ve hali oku
rum .. 

- Çok mu güzel buldu
nuz bayan Nevin?. 

- Araclağım tam bir ro
mandı. 

Sonra durdu. Esada biraz 
daha yaklaf b: 

- Sizden bir ricam var .. 

- Bana diğer romanları· 
nızdan bir tane vermez mi
siniz? 

- Fakat siz roman sev
miyordunuz?. 

- Sizinkiler müstesna .. 
Esat odasına koştu. çabu

cacık beğendiği romanların
dan birisini alarak aş:ığıya 
indi. 

- Buyurunuz .. 
Genç kız göğsünü şişirdi: 
- Ne kadar memnun ol-

dum bilseniz. Çok teş ekkür 
ederim. 

••• 
Esat gözlerini yavaş yavaş 

nın ayni .. 
Kulak verdi. Hayır bayır 

yanılmıyordu. işte bir piyano 
ve onun ses dalgalaı·ı oda
sına kadar geliyor ve bu 
küçük yeri dolduruyordu. 

Kim çalıyordu bunu? 
Daha fazla düşünemiyordu. 

Onun iniltilerine kendini 
kaptırmış deniz ortasında yü
zen bir parça gibiydi. 

Sabık İngiliz müstemleke
ler bakanı S. Amerinin bir 
makalesi: 

Müstemlekeler günün meselesi 
oldu. Bazı devletler, hudut
ları içinde bunaldıklarını id
dia etmekte, bilhassa bun
lardan birisi, Hitlerin ağzı 
ile kendisine 11arazisi kalmı
yan bir millet" adını ver
mektedir. Ve bunun için 
müstemlekelerin taksimi lü
zumu hakkında kucak dC'lu 
yazı okumaktayız! 

M. Loid Corç, müstemle
keleri iade edilmedikçe Al
manyanın komşulariyle sulh 
içinde yaşamıyacağını ilan
dan korkmamıştır. 

Bu tatlı sözlerin hakikt 

li sahifeler vardır. Fakat bi
zim anıkul himaye sistemi
miz, çok eskidir ve müteca
viz bir sistem değildir. 

Hindistanı baştan başa 1 
zabtımız, Hint imparatorlu
ğunu tesis etmekliğimiz kolay 
olmuştur; fakat bu sadece 1 

o kavğa ve mukatele diyarı
na sulh soktuğumuz için 
kolay olabilmiştir. 

Şarki Afrikanın bize, ar
zumuz hilafı gibi katılması 

esir ticaretine karşı olan 
şiddetli mücadelemizin ese
ridir! 

Müstemlekelerde ki mesa
imiz ticari vaziyetinin islabını, 
bayat şekiJJerinın düzelmesi 
mucib olmamış mıdır ? 

Kulaklarını oğdu, Fakat o 
ses hala kesilmiyordu. Müte
madiyen titreyişler yaparak 
bir kadın gibi kıvrılıyor, dö
nüyor, raksediyor ve Esadın 
karşısında bir Venüs kadar 
güzel vücuduyle dimdık du-
ruyordu. · manalarını aı aştırmak lazım .. 

iıeri sürülen davaların bir 
*** 

Kendi kuvvet ve faaliye
timizle kazanılmamış müs
temlekeler gelnice: Uluslar 
sosyetesinin bize idare ve 
ahlak hakkını behşettıği bu 
yerleri hemen başkasına ve-

Esat hayalindeki sesi bul-
muştu. Bunun bir ruya olma· 
sını istemiyor hakikatla kar
şılaşmaktan büyük bir zevk 
duyacağını hissediyordu. Tam 
bu sırada evin büyük saatı 
boğuk bir sesle gecenin bi
rini çaldı. 

Ses gecenin karanlıkları 

içinde hır hayat canlandır
madan öldü. 

incisi şudur: 
Vesayatımıza aldığımız mil

letleri başka bir devletin 
boyunduruğu altına koymak
ta ne kadar salahiyet sahi
biyiz? .. 

İkincisi de şudur: 
Müstemlekelerden bir kıs-

mını gayri memnun milletlere 
verdiğimiz takdirde bu mil
letler tatmin edilmiş olacak· 

' rebiJir miyiz? 

Kayboldu. 
Esat yatağından doğruldu. 

lar ve rahat duracaklar mıdır? 

Evet. manda, bir yerin 
Uluslar sosyetesi tarafından 
bir devlete bir nevi kiralan
ması demektir; ve o yer halkı 
kiracisi kendi arzusuna göre 
değiştirebilir. 

Üzerindeki pikeyi attı. Bile
rek haraket etmiyordu. Bir 
sinir, gizli eller onu güçlük
süz çeviriyordu. 

Geyindi. Gece soguyan 
havadan müteessir olmamak 

için pardesüsünü üzerine aldı. 
Sessiz adımlarla odasından 
çıktı. 

Ev gecenin koynunda göz
lerini kapamış sessizlik için
de uyuyordu. Esat yavaşça 

merdivenları endi. Bahçeye 
çıktı. O gün Ay vardı. De- • 
niz fosforlanmış, kıvrak bir 
kadın gibi kıvrılıyordu. Ayak· 
larına dökülen parlak yıldız
lar, kırıtan sahillerde mito
loji devirlerine ait yeni bir 
melodi besteleyordu. 

Bahçenin bir orman kadar 
sık dalları arasından hırçın 
gülleri, hırçın parmaklarile 
kopararak geçti. Yapraklar 
arasından güçlükle içeriye 
geçebile11 Ay ışıkları genç 
adamın yüzündeki çizgileri 
bütün acıklığile gösterdi. 

( Arkası var) 

••• 
Birinci meselesi, amele 

partisi lideı lerinden M. Grim
vod mevzuu bahsetmiş ve 

" müstemlekelerin ve bir mil
letin mukadderatının iki bü
yük devlet arasında alınıb 
veri!miyeceğini " kabul et
miş '.ir. Bunu ıimdiki Kral 
henüz Prens Doğal iken ln
giliz Antil adalarının birisinin 
Amerikaya satılması teklifi 

Halbuki Almanya müstem
lekelerini Uluslar sosyetesine 
değil, kendisini mağlfıb eden 
müttefik devletlere vermiştir. 
Ve bu hususta aı11l söz sa· 
bibi bu müttefik devletlerdir! 
Ve bunun içindir ki bu müs
temlekelerin yeniden taksimi 
mevzuu basolduğu zaman 
Almanyadan evvel İtalyanın 
ve Japonyanın hakkı nazarı 
itibaa alınmak lizımdır! 

karşısında : *** 
- Britanya imparatorlu- Hakikatta, İngilterenin her 

ğunun bir karış toprağı bile hangi bir müstemlekesinden 
satılık değildir! demişti. vaz geçmesini düşünm~k ve 

Büyük Britanya impara- istemek çok manasızdır.! 
torluğunun yağmakerler, kor "iktisadi miisavat prensip 
sanlar ve katiller tarafından lerinin henüz tamamen in-
tesis edildiğini söyliyen m. kişaf etmemiş memleketlere 
Grinvoda tees,üf ederim. magsus olmak şartile "ser-
Jozef Çamberlay v~ lord best mübadele,, demektir. 
silter gibi kimselere, ticari Bugün kendi '.eri tarafın-
menfaattan başka birşey dan idare edilmiyen merkezi 
için çalışmadıklarını isnad Afrika ile. bahri muhiti ke-
doğru değildir. birin bazı adaları vardır. bu 

Evet, her milletin olduğu rada serbesti mübadele mu-
gibi İngiliz mi.Jetinin de ta- kavelelerle kabul edilmiştir, 

açtı. Başı ağmyordu. Ne rihinde karanhk
1 

ve şüphe- fakat ltalyanlar ile Alman-

------------------------------------------------------------~--ıt----~---~---ı dokunarak: İşte, söylendi. 

Resmi Nişanlısı 
Muharriri: BERTA BUCK Mütercimi AK iL KOYUNCU 

24 -
Benimle beraber L<ı di Van- : lirdi. Bir firmanın başında 

deleilr'in bağa 1.alon dürbü- bulunan bir adamın, iş saat· 
nüde kalkmıştı. O nun, kum- leri haricinde daktilosuna 
ral ve yeni knşağ.lanmış bir şeyler söylemek vaziye-
arkadaıımı nafiz bi r teces- tinde bulunması, her noktai 
ıhle süzdüğünil gördüm. nazardan, " fena bir ıey " 
Hakkımda n~ düşiinebile- gibi telekki edilir. 

ceği fikri gene acı acı içimi Bütün bunları Sydney'e ve 
tırmaladı . Benim, şimdi, iş o kıza söyleyecekti. Hayır, 
sitesinde çalişıyor olduğumu buna tahammül edemem. Bu· 
biliyordu. i Düşünebiliyordu... rada benim için yapılacak 
Zengia bir it sahibinin, belki bir şey vardı. "Buna mecbu-
patroa1111nıa dikkatini celp rum" diye düşündilm "Hay-
için çalııtığımı düşünebilirdi. di, öyle olsun.,, 
Bunu Sydney de dllflbebi- Miıter Vatersin koluna 

Lüffen bir dakika bekle- Masadaki ihtimamla muh-
yiniz! teriz bi~ çebr~de bir deği-

Yüzüme istizah ile baka- şiklik oldu. O yüzden hoş-
rak durdu. Ben diğer masa- nutsÜzluk gitmiş, kaybolmuş-
nın şık geyinmiş sahibesinın tu. Verdiğim haberi, camid 
hıncı pek belli zayıf .'yüzüne duran Mister Vaters'e karşı 
mütebessimane çevrildim. O- gösterilen parlak bir tebes-
na beni görmemiş olduğunu süm, bir alaim sima karşı-
zannettiren bir tavurla hitap ladı. Benim iki elimi hara-
ettim: retli bir nevazit ııktı. 

- Ladi Vaudelener, beni Ladi Vandelenr: 
tanıdınız mı? - Sevgili çocuğum. Ne 

Sesim kendi kolaklarıma beklenilmiyen, ne sevinçli 
garib bir ıureti.e yapma gel- mOjde 1 Sizin için ne kadar 
di, Fakat, berket versin, her memnun oldum, bilseniz! 
hecası belirli ve kafi dere- Diye cıvıldadı. 
cede ihtizaz sezdi. Bilhassa kendi hesabına 

- Miisaade eder misiniz, ne kadar memnundu! Syd-
size Mister V aters'i takdim neyin daima esefe şayan bir 
edeyim: NifBnlım ! zaaf giSsterdiji bu intihıbı 

lar, Japonların elinden ken
dilerine göre bir ticaret 
maddesi bulamıyorlarsa ka
bahat kimindir.? 

Almanya ve ltalya için 
serbest mubadele felikettir. 
Onlar idhisarh şekilde idi
dai madde almak ve ayni 
şekilde ayni yerlerde mamu
latı ve masnuatmı satmak 
isterler. 

Muhtar bir devlet için Al· 
many ve balyanın hatırı için 
böyle bir vaziyeti kabule im
kani yoktur. ... 
Kabil inkir değildir. Cihan 
daha başka ve daha iyi bir 
bir iktisadi hayata, iktisadi 
organizasyona muhtaçtır. 

Fakat 19 uncu asır usul
lerine dönmesine veya Ulus
lar sosyetesinden organizas
yon ve kontrol beklemeğe 
ihtiyaç ve lüzum yoktur. 

'!lril 

Ekspre5 
İzdivaç 
Cihanın en seri izdivacı 

tabii söylemiye hacet yoktur 
ki birisinin Amerikada Ari
zonada yapılmıştır. 

Sinema artistlerinden Jan 
Senik ile gene sinema yıl

dızlarından Auista Varten 
bir sürat katarı vağonunda 

evlenmeğe karar verdiler, 
nişan yüzüklerini taktıktan 
sonra gene ayni vağonda bir 
papas b&1larak nikah mera
simini de yaptı ı mışlardır!. --·-Çalınan saat 

Cenovada bir otelde otu
ran Busi adında biri, otel 
sahibinin birkaç parasile kü 
çük kol saatini çalıyor. Otel 
sahibi derhal Busiden şüp
heleniyor, zabıta adamın o
dasına giriyor, paraları bu
luyor, fakat saat mt:ydana 
çıkmıyor. Dört tarafa bakı
yorlar, saat yok. 

Soruu sırasında Busi bir-... 
denbire sancılanıyor ve kor
kudan saati yuttuğunu söy
lü} or. 

Hemen hastaneye kaldırı• 
yorlar ve ameliyata lüzum 
kalmadan saati çıkarıyorlar • 
Fakat sahibi artık saatı al
mıyor muş!.. 

imkansız fakir kızın, şimdi 
bu muzır yoldan.. kendi yo
lundan salimen hariçte kal
dığını düşünmekle ne kadar 
memnundu! 

Bu memnuniyet onu, Trant 
ailesinin kızile, henüz evle
nilebilir olduğu günlerdeki 
kadar muhabetli etmitti: 

- Ne kadardan beridir 
ki sizden bir haber alama
mıştık, hain çocuk! fakat 

bu hepsini unutturdu. Evet, 
biz uzaklarda idik. Fakat 
planlarımızda bazı değitik
likler oldu. 

Ve karşısındaki güzel 
mektepli kıza, Sydney hak
kındaki bu pek atikir ıon 
"plan" yine doğru seri bir 
hareket •e nazarla illve etti: 

I 

' Stalin ve Gorkt 
Gorki ölmeden yir111i dlti 

saat evvel Stalinle g6r0~ 
Stalin Gorkinin odatJ111 I 
eli. )llll" 

Yirmi dakika Sovy~t dlllll 
yanın hlkimi ile, mille ildi 
acılarını candan tereli:.. .. 
eden insan yapayabll'i,.Jocı 
başa kaldılar. Hasta 
bile odadan çıkmıtb· elet 

Bu iki büyük adalll 11 bil" 
konuştular? bunu kiaııe 11 
miyecektir, Stalin kiaıte ~ 
birşey söylemedi. and ~ 
Gorkinin ölümünü duY11° lı.O 

- Büyük Rusya bir•' 
çüldü! dedi. 

Fa tinle ~f oreuks 
Fatin bizim bay fatİD Jtto'" 

reuksda Parisin fatioi. rioİ' 
Artronomi bilginle aJOlf 

hesapları okumuş okuJll eoi 
herkesi şaşırtıyor. Herf ye'/8 
yıldızın keşfi her ıvı~ :,.,., 
küsufuf dakikası dakık d ki 
olması onların gökyOzl1~. :,. 
hegemonyalarını ispat e 

1~0 .. 
Bu sefer morensk be•• eli• 

da ancak iki ıaoi~e aJd~ ... ~ 
Fatin bir saniye bıle 1 

...-
00 .... 

madı Güneı tutul111&1• k"lı.• .. 
dediği gibi dakikası .d• :,.. .. 
sına saniyesi saniyeııoe 
ladı. . 

Fransız Güıelı ... 
r ,eçil 

1936 Fransız gOze 1 dl 
· t' H .. 17 yat•

11 
• mış ır. en uz d~ 

olan Lyne Lassalle adın Ofl" 

bu kız dünya güzel ik ~r. 
bakasın aştirak edece 

Tesadüf . il? 
v derıiD 

Acaba dugru mu bir 
Haile Selisiyenin beyaı idi" 
köpeği vardı. Bu kö~e~yrıl" 
paratorun yanından hi~ clil'" 
mazdı işte bu köpek 

11 
bili' 

te yaralanmış, bir otooıo 
altında kalmış. . ltalYaoıO 

Bu otomobil bır ltalY'° .. 
otomobili, şoförü de 

mış ! .. .. er 
Uzun ömurlU~? 

Çok yaşamak ister Ru•J•.I' 
Çyleyıe Sovyet .,,,., 
Abkaisiye gidioİZ· Bu A 
Abkaisili bi.1i ıSS y da iJıS 
öldü. Bugün o diY.;; 6t~ 
ihtiyar daha var, 1~ ·ao cJı" 

k ·1111 127 yaşında Ab 81 y.,,, .. 
ser,iyeti doksan ve ytıı 
da insanlar. . bll ol~ 

Sovyet bilginlerı, Jlicl ol 
ömrün neden aıiıt~"e I,.;•" 
duğunu inceleaıeı• 
mışlardır. Jtr.bıb'tf 

Acaba orada .
0

;s1 
. . der•• 

çeşmesı mı var ~'f' 

. • içİll ge ,, 
Şimdı mevsılll seıı" 

Londraya geldik. ol -,1" 
·ı· orıuo ~-•Jl meydanında, bı ıy IP~tı 

ki evimizdeyiz. Ç•;tod-cl d• 
öğleden sonra, . iıİ "' .. 
bizi gelip giSrec~ğıO ÇI~" 
diniz, bakayım· ılk Nit'0 

baya, unutmayınız· •f'" 
nızı da getirioiZ· ıss ,ıst~.:ı.ı 

Bu dakika~.•. 1 1•~ 
bilecek degıblll· 1,,1 
bozmayan patroolJll 
vab verdi : 

1
..,...... ~ 

- Şerefyab 0 1~~ 
Sydney usule~,,. t~ 

lüzumunıı hisıettii' ~~: 
rini mırıJdanırke~ •b ~~ 

bakmaktan içti~!'~ 
yordum. OouD C:,.,, ~ 
mer, yumuşak, --.cıeıi ~1 
yollara m.Uua r.--_.. 

(/V~ 
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Zarif 
Ve Ucuzdur 

. 
VerJi Türk sanayi mamulatı 

Q8ır sandalya 
~~t t,ı>~ı Sandalya 
~/'r>ıJ •rında yetişen Çavdar 

lıı. ~-... :n ve yüzlerce ren~ber 
'«t~ 

8 
•tın yetiştirdiği yerli 

\.' .'"'ibc~ıyi mamulatı hasır san 
-~ 't~iaı' etmek memleketine 

L: ile 
i ~~et ve sanatkarına yar· 
;•rı l>a etmek demektir. 

l ~ ()il llloJon yırtmaz serbest 
\ı ~ı~tt •eneye gaı an ti hasır 
'"'\~ t a ~b 

te 2' et ediniz. 
Perakende sabş İsmetpaşa Bulvar Zinet garaj 

karşısında sandalyacı Muiz. 

Kahveci 
V E 

Gazinocu-
ıarın ihtiyaçları 
olan sandalyaları 
Taşçılarda 21 No. 

Saİıdalya 
Yapımevinde çok ' 
ehven fiatle satıl--)tt,ie-= maktadır. ~$4_ ----:-:-

eıate ••ht yapaldığıjgibi siparit kabul edılır 

, Aalkm Sal t 29 Haziru 

40 renk üzerine Kız markalı 
markalı "ARTI,, kumaş bo

yası 15 kuruş 
Satış yeri DOKUZ EYLÜL 
Baharat deposu Telefon 3882 

Bir 2enç kız 
• 
ış arıyor 

Kız Ticaret mektebinden 
mezun usul defteri muhabe
rat ticariye Türkçe Wransız

ca daktilorafiye vakıf bir 
genç kız iş arayor. İdareha-
ne•İze müracaat. 1 -6 

Gül ve meyveli 
ağaçlar 

Gül ve her türlü meyveli 
ağaçların aşı ve temizlik 
ihtiyacı olanJara vakit geçir· 
meden ( Elhamra ) sinema 
yanında kahveci bay Huliiisye 
ve Kariıyakada ( Ankara 
pazarı ) nde Karamanlı bay 
Mustafaya baş vurarak (Nar
lıdereli Ali Arifi) aramalarını 
tavsive edcrizr. 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde ha lisligin timsal' 

Altın Damlası 
-

M. D po S. Ferit Sifa eczanesi 

Zengin kişesi 
Türk Hava Kurumu 

İ. Na On 
Zengin olmak istiyorsanız biç durmadan ( ZENGi N 

t<IŞESI) 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 zeniİD 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESI 

~~'!"""""' ...... ~-~~~!!!!S!!!!!'!!!!~----~ ..... ~----~"""""!'!'"!"'!!!!!"!!"'!!!"!"!"!!"!!!!!~E!2!9~ 

TERZi 

Mehmet Zeki 
Kemeraltında Hükünıet karş.sında 

Bayraklı deniz ~~~~s~w~~~~~nM~r&~ma~a 
M B 

banyoları ~ TAYYARE: TE~~rpNı 'Z1 
İzmirin en güzel ve ferahlı E 1 

a Bu hafta iki enfes film bir arada bir yerinde bulunan Bayrak- \.•" • . ~ 1 G.. ··ı . t d.". ·d lı denız banyoları açılmıştır. ~ - onu ıs e ıgıne 2'1 er • 
Bnyocular kralı bay Hasan ~ . . . . a 
t f d 'd d'l b • Villy Frıtseb - Kate de Nagı tarafından temsıl edı· a 
ara ın an ı are e ı en u h fT 1 

banyolara koşunuz : ~· len şa eser ı ım. 

Her saat otobüs ve tren : - Bırakın sevişelim 
bulmak muhtemeldir. 1-5 B 

= ~ Fransızca sözlü ve şarkılı, kahkahalı operet filmi. B 
Kiralık hamam ~ Fiyatlar 15, 20, 30 kuruştur il 

Kemeraltmda Veysel çık- ~.= SEANSLAR 
mazında Veysel hamamı ki- ~ Hergün 16 - 18,50 - 21,45 Gönül istedijine rider. 
ralıktır, her şeyi mükemmel· E 17,30 - 20,30 Bırakın sevişelim, 
dir. Duş yapmağada müsa- S Cumartesi ve Pazar günleri Bırakin SeYİt•lim filmi 
ittir Vezir suyu vardır talip- E ile saat 14 de başlar. 
lerin matbaamıza müracaatı. fJBBBBB EfJE:fJllllll 



Sahile 4 

Ziraat müdürü 
Kayseri ziraat müdürlü

ğüne tayin edilen vilayet 
ziraat müdürü Zühtu Baysal 
yakında yeni vazifesine baş
lamak üzere Kayseriye gi
decektir. lzmir ziraat mü
dürlüğüne tayin edilen mın
taka ziraat müfettişi Nadir 
müfettişlik vazifesini de gö
recektir. 

Şam serı{İsi 
Şam beynelmilel sergisin

deki Türk komiseri iktisat 
vekaletince azledilmiştir. 
Sergiye acele Turk etmiası 
gönderiliyor. 

İhracat ruh
satnameleri 
İktisat Vekil etinden şeh

rimizdeki alakadarlara gelen 
bir emirde ihracat kontrol 
kanunu mucibince ihracat ' 
ruhsatnamesi almak üzere 
ihracatçıların ticaret odası 
vasıtasıle iç ticaret umum 
müracaat edilmesi lazım gel
diği bildirilmiştir. ihraca tın 
kontrolü işi. Türkofisçe gö
rülecektir. 

Filzofoun 
köşesi 

Baştarafı 1 incide 
adım olduğu için bu gibi
lerin belki canlarını sıkar 
ve gayri meşru menfaatle
rine aykırı buldukldrı için 
de oldukça sıkılırlar. Bu ka 
bil kimselerin efkarı umu
miyede yapacakları tesirleri 
şimdiden izale etmek lazım
dır. Bu lazimeyi herkesten 
evvel takdir ederek yazmak 
vazifemizdir. Yine tekrar 
ediyorum gerek esnaf ve 
gerek işçi ve gerek rençber 
ve gerek sair siyasi ve ikti
sadi ve sınai teşekküllere 
mensup olanlar, inkılabımızın 
seyir ve tekamülünü takiben 
her türlü fikir münakaşa
larına girebilecekler ve hak
larını diledikleri teşekküller 
vasıtasile müdafaa edebile
ceklerdir. 

Ancak gizli ve sinsi emel· 
ler peşinde koşanların ve bir 
tecrübelerle mahiyetleri an
laşılanların bu yolda gide
miyecekleri pek tabiidir. 
Mazileri temiz ve nasiyeleri 
pak insanlar için bu yolda 
yürümek çok şerefli olacak
tır. Ne mutJu o insanlara ki 
istikbalde namları tarihe 
altın kalemle yazılacDk ve 
şanlı destanJada yadedile
cektir. 

Şark Filozofu 
HIDA YET KEŞFi 

ı e•.wı .. 

Bütün 
İzmirlilerin 

Görcbiln1esi için 
profesör 

Zati Sungur 
Ba akşam son vede müsa

meresini Elbamrada verirken 
en mühim ve heycanh hız· 
larıı_ıı gösterecek ve duhuli· 
ye bütün salon için yalniz 
(50) ve balkon (35) kuruş 
olacaktır. 

(Halkın 5eal J 

ltalya, anlaşmanın feshi-. . , 
ıstıyormuş. . .. 

( 

nı 

İngiltere Boğazlar tezinin kabulü için 
nüfuzunu kullanma2'a başlamış 

Milano (A.A) - Gazetta 
Del Popolo, aecri tetbirle
rin kaldırılması ile beraber 
lngilterenin Fransa, Türkiye 
Yunanistan ve Yugoslavya 
yaptığı Akdeniz anlaşmala
rının da feshini talep etmek
tedir. ltalya serbest bir Ak
deniz istiyor. Ve Akdenizde 

• serbesti ve müvazenenin 
İtalya aleyhine değişmesine 
müsaade edemez. Eğer yeni 
anlaşmalar yapılırsa İtalya 
bunlara iştirak etmeyi iste-

mektedir. Ve bu bilhassa 
Boğazlar hakkındaki muka
için böyledir. 

Roma (Radyo) - Akde
nizle alakalı devletler ara
sında yapılaca" deniz anlaş
masına İtalyanın iştirak ar
zusunda olduğu resmi ma· 
hafilde söylenmektedir. 

İstanbul - Morning Post 
Böğ azlar konferansından 
bahseden bir ya~.ısında İn
giliz murahhası Lord Stan
hop 'a kabine tarafından ve-

rilen talimat hakkında ifşa
atta bulunmaktadır. Bu ga-
zete Türkiyenin Boğazlar 
hakkındaki tekliflerinin bazı 
ihtirazi kayıtlarla kabul edi
leceğini, bu yolda diğer de
legeler üzerinde nüfuz icra 
edilmek üzere Lord Stanho
pun teşbbüsata girişeceğini 
yazmaktadır. Ayni gazete 
d!yor ki: 

" Türk-İngiliz siyasi mü
nasebetleri mükemmeldir. 
İki devletin Şarki JAkdeniz
deki menfaatleri müttehittir.,, 

----------------------~~~~· •• .. ••OO•• .. ••~~~~~~~~~~~~ 

Cine Almanlar 
' silah veriyor 

Tokyo 28 (A.A) - Şanhangaydan gelen Japon haber-
lerine göre Almanya tarafından yüz milyon dolarhk harp 
levazımı verilmesine daimi olan bir Çin-Alman anlaşması 
geçen mayıs ayında Berlinde imza edilmiştir, Anlaşmanın 
teferruatı şimdi Nankinde merkezi hükumet ile general 
Reyşeno arasında müzakere edilmektedir. 

Necaşi müstakil hükumet 
istiyor 

Cenevre 28 - (A.A) - Necaşi Milletler cemiyeti kon· 
seyi azasına bir mektub göndermiştir. Bu mektubta, Habeş 
tahtı üstündeki hükümranlık hukukunun teyid ve garbi 
Habeşistandaki bir Habeş hükumetinin mevcudiyetini ilan 
etmiştir. 

Bir haftada otuz altı kaçakçı 
yakalandı 

Ankara 28 (A.A) - Geçen bir hafta içinde kümrük mu
hafaza teşkilatı 32 kaçakçı, 2455 kilo gümrük kaçağı, 48 
kilo inhisar kaçağı, 38668 defter siğara kağadı, 4 altın lira 
28 Türk lirası. iki tüfek üç tabanca, 32 kaçakçı hayvanı 
yakalanmıştır. 

Mısırda kanlı boğuşmalar. 
Kahire 28 - Yeşil gömleklilerle Vef t taraftarları arasın

da kanlı mücadeleler olmuştur. 400 Mavi gömlekli zorla 
tezahürat yerine girmişler, taş ve sopa ile Yeşil gömlekli-
lere saldıımışlardır. Bir kaç polis ile bir çok tezahüratçı 

ağır surette aralanmıştır. 

İlk tayyare Istanbuldan İzmire 
geldi. Yolculuk çok iyi geçti 
İzmir ile İstanbul arasında zere Istanbuldan havalan-

başlıyacak olan tayyare se
ferlerinin t ozimi işini tetkik 
için ilk posta tayyaresi ev
velki gün şehrimize gelmiştir. 

İlk posta tayyaresile baş 
pilot Ahmet Ali Ankara 
tayyare istasyonu müdürü 
Abdullah Bülbül ve tayyare
yi kullanan pilot Tahir Ma
ner şehrimize gelmişlerdir. 

Değerli tayyarecilerimiz 
evvelki sabah saat onda 
Ankara hava istasyonundan 
hareket etmişlerdir. Program 
mucib!nce evveli : tstanbu]a 
uğranılacak; ondan sonra da 
lzmire gelinecekti. Tayyareye 
binen yolculardan dördü 
erkek, ikisi kadın biri de 
henüz bir yaşında bir çoduk
tu. 

Tayyareciler lstanbulda 
öğle yemeğini yedikten ve 
istirahat ettikten sonra saat 

mıştır. Tayyare:kısa bir müd
det sonra Çanakkaleyi Ana
dolu sahillerini aşarak ilerle
mesıne devam edıyordu. 

Yaz günü çok müsaid bir 
havada yapılan bu yolculuk 
esnasında en ufak bir arıza 

bile olmıyor. Bil'akis ınsan 
evinde imiş gibi rahat rahat 
bu yolculuğu bitiriyor. ilk 
posta tayyaremiz saat yedi
ye çeyrek kala lzrnir :üzeri
nde görünmüş ve halkı se
lamlamıştır. Saat 18.45 de 
Gaziemire inmiştir. 

Küçük Antant 
\' e ı\lilletlcr Cen1iycti 

Cenevre 28 (A.A) - Kü
çük Antant devletleri MilJet
ler Cemiyeti paktının bütün 
devletler arasındaki müsavatı 
ihlal edecek bir tarzda tadi
lini katiyen reddedeceğini 

etmi tir. 

Bek-Delboş 
mülakatı 

Cenevre 28 - Fransız 
dış bakanı Delboş Lehistan 
harciye nazırı Bek'in arasın
da mühim ~bir görüşme ol
muştur. M. Bek Dançiğ vazi
ti hakkında pek müsaid da-
ranmıştır. Bek, Almanya ile 
Polonya arasındaki nazikane 
münasibetlere istinat ederek 
Dançiğ baderelerinin kolayca 

halledileceğini ümit etmek· 
tedir. _____ ,,_....._ 

• 
lstanbuldaki 

maçlar 
-Baştarafı 1 incide-

takip edişi seyircileri çok 
sinirlenditdi. Ve biran ol-

du ki, seyirciler kendilerin
den geçerek Macarların gol-
lerini alkışlamağa başladılar. 

Haftayım arası: "bu oyun-
cuları değiştirin, çıkarın,, 
diye feryad ediyorlardı. 
GÜREŞÇiLERiMiZ GALiP 

Şehrimizde bulunan Al-
man e~ipi dün taksim stad • 
yemunda son karşıl aşmasını. 

milli güreş takımımız O-7 
gibi büyük bir galibiyet da-
ha kazandı. Finlanyalılardan 
sonra Almanlardan aldığımız 

bu kat'i netice güre{çileri
mizin Berlin olimpiyadlarında 

yüzümüzü ağartacak kadar 
mühimdir. 

... ·C>•.. -
Boğazlarımız 
- Baş tarafı 1 incide -

muhalefetini haklı gördüğünü 
söyliyor. Ve diyor ki : 

Türk projesi kabul edilirse 
pakt İtalyalı İtalyasız ciddi
leşecek müstahkem boğazlar 
her türlü tecavüze aşılmaz 
bir set olacaktır. Türkiye ile 
ittifakı sayesinde Sovyetler 
birliği bir Akdeniz devleti 
olacak lngiltere filosuna gaz-
lar bulacak, Tuna misakını 
akim bırakmak liçin de İta l
yanın elinde vasıta kalmıya· 
caktır. 

Macera ve hulul poletika· 
sına engel. olacak her pakt 
ltalyanın muhalifetiyle karşı
laşır, bu poletika Alman 
oletikasının aynıdır. 
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~~~1 ~ SPOR ~ 
OD 

Dünkü acıklı vaziyet İznıir ~ 
ruııun iflas haberini veriyo . 
Dünyanın hiç bir stad;:'.ımunda sporcu 9'!1' 

nin seyi rçi adedinden daha fazla oldlll' 
görülmemiştir ... 

Bu sahada İz~İr dünya re1' 
runu kırdı d<!mektir!. eıı1 

Mıntaka atlatizm kurulu Gelelim dünkü oetiC C/I'. 
tarefından tertip edilen atla- 200 metre finalde btİ V 
tizm teşvik müsabakaları birinci, 400 finale f • r'",J 
dün Alsancak spor alanında rinci, 1500 metrede t4 
tamamlandı. Bu yarışmalar birinci, 3 adımd•,..nn b' 
12 Temmuz Pazar günü baş- Şükrü birinci, 4-1=>"" · 
lıyacak mıntaka atlatizm bi- yarışında Altay takı~ 
rinciliklerine hazırlık mahi- kl l d '}.7v 

~ırı a at ~~a .• ,.nn 
yetinde idi. ıle Suha bırıncı, 4-l~ 

Cerek kulüplerin, gerek rakta Altınordu ta 
atletlerin bu önemli harekete b ra1' rinci, Balkan ay 
seyirci kalmaları, hiçbir ala- şında Altay bayrak 
ka göstermemeler mıntaka birinci geldiler. I'".. 
sporu için acınacak vaziyet- HAKKI v 
tedir. Heyeti umumiyesi 19 ·de' 

D.. M . ya ,,., 
numaradan ibaret olan yarış- un anısa b if' 
malar ekserisi Altay ve Al- K. birinci takımı fdaO 
tınordudan olmak üzere an- kımını 3-1 yendi. e 
cak on, oniki atlet iştirak Marıisalıiar bund•~ 
etti. Hele tribünlerde üç beş İzmirdeki karşılaşrn• t'-
spor meraklısından başka 1-1 berabere kalaııftı~ 
kimse yoktu. K. aJdığı netice ile "' 

İstanbulda olimpiyat hazır- düzletmiştir. ~ 
lıkları münasibetile yapılan b 
futboı tamaslarından sonra Halk ve .. 
Yirmi gün içinde birbirini ta- .. sttl 

Her şeyin u ·d• kıp eden tamaslar, atlatirm, . cı 
deniz yarışları bayramları, - Baştarafı 1 ın . b•' voley, lbasket musabakaları ondan hiç olmazsa ~ 
Viyana m çlarını takip eden ve ümid alıyordulD•\I 
Macar Boçkay futbol temas· şimdi nasıl olacak?) bit 
ları İstanbul spor severini toptan ve candan "' 
h ·· · b' h' eyecan yilk•e.. ' er gun yem ır teşkil eden bu . İ>"° 
yaşattırmaktadır. ]er gösteriyor kı, O-' 

Bu kadar zenğin spor ha- son tebeddülatı ülk~1 
reketlerine bir de aslan gü- ha arızasız suretl~ "' 
reşçilerimizin Finlandiyalılarla k ·çını · 
boy ölçüşmelerini, Almanları çabuk yetişme 1 

• fe,;; 
ve halkçılık prens•P -" 

kat'i neticelerle magv lup eden tOIP' 
ha ameli tatbik e .• tıt· zaferlerin haycanını katar- atlll"' · 

sak doğrusu biz İzmirliler sadile meydan• t 

k b Şu .. kru .. Kayanı o bl~~ .il spordan tamamile uza u- ... ~ 
lunduğumuzu görüyoruz. Ne karşısında vicdaD ~1 
yazık ki vaziyet iki senedir ufak bir şüphe t•r 
bölece devam etmektedir. yürüyecek olan f~ t• 

Şimdilik yeni bir şekil de temenni ederl~r k:~--"' 
görünmemektedir. Eski sene- genel sekreteııP dl" 
terin yarattığı üç beş Atlet, tını dilediğiode~dır°' 
üç beş futbolcu İzmir sporu- zamanda başarı ·1ıti 
nun ismini sürükleyib gitmek- da 1 

tedir. Bunların içinden çıkan tersin .. Buna d "ıOl'ı 
var. Geri kal •Sf 1' ti 

' elemanlar da mütemadiyen ı~f· .. 8 nc• /. 
a.natör mükafatlarından mah- ların te a ısı, ·~ -1e f11 

rum ediliyorlar. Bundan iki keskin, kat 
1 
1 rill ~ıl 

arızasız haınle. e .,,bl" 
sene evvel atletizimde bütün Je .. 
rakiblerini aşan Hüseyin tinin ço~~ 
Şükrünün İ t b ld ·ır Jı 
atletler arası:a a:o~uı:a::ş~ İhtiyar ~ 
tır. Daha dün İstanbul hal- f 1 il 
kının omuzlarında gezen ve -Baştara 1 ı;fd . 
dünya futbol artistlerinden ğu tabanca ile ... ,ftt d , ... 1 
Viyananm mehşhur First Alçak ka. 1~ ıı"'' 
Viyana takımını 1 - 4 gibi tıktan, ellerıo• poU'' • 
kat'i bir netice ile yenen tikten sonra d•"'" 
İzmir muhtelitinin kaptanı olmuştur. Bu 1'• jİ 
Vahabın 28 ~tlet arasına mahkum edile'e / 
kasten alınmamasıda İzmir edilmektedir. /:.,t_ 
:;.;;ı:~larını oldukca sars- e" u.-=ııt• _,, . 

İzmirlilerin mütemadiyen "fj 4- J'' 

uğradıkları maduriyeti say· İngiltere)1e {Jf1J' 
makla tükenmek imkan ha- 1 ·ı ·ı 1" g n o çı e~ ... 
riciodedir. ş.1•~.t1 

İşte sporcularımızın saha- Sofya - 1 ğilP"-
ya alaka ~östermemelerinin ki bu sene 

0

~~-
başlıca sebeklerinden birisi ristanda~ ~.~.fi 
de budur. güneş çıçel1 )ıi 

Acaba bizim mıntaka bu Daha tuhaftır '"';/ 
vaziyetimiz karşısında ufak Burgaz liJJJ1111 ~- .J 

bir hareketi geçiyor mu? bu yıl 4 milyon. 
suale kimse cevap veremez. ıönderilaıitti'' 


