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-~ '( 100 ) Para ' A K K J N S E S J D J R Geçmiye:~:~::~ verilmez 
k. Uz Şükrü Kaya ve Celil _s_o ___ D_A-...,-1-.,.-A-· .. 

Bayardan ibret alsın!.. .lla. .IEa. 
~~ ----= \lllk .. _,,_ _____ ••OO.. • 

lôst r~ Kaya gazeteciliğe biivül{ bir haıniyet Numan l\lenemencıoğlu davanıızın nekadar haklı ve nekadar mantıki 
~~~tı~k~n, C. Bayar nıeml~ket derdini deşen olduğunu deliller göstererek anlattı 
~ ge~ıyı alkışlarken, biziın belediye reisi bi- Jl /I l ~ ~ . b • t 
~Z~j görmeğe ~den tahaınmü edemez ,,,,,. ese _e, anı ır aarruza 

.ıı) l' belediye reisi Şükrü Ka- k k kt 
1 ~'11111 ve Celil Bayarın hare- arşı oyma ır 
? ~~!!eri kulağınıza küpe olsun! Harb tayyarelerinin Türk toprakları üstün

de uçmaların'1ı müsaade edemeyiz ~·t~t l< •ene Ankarada ı 
l)I ~tı, Ş~rultavı toplandığı 
~~ 6 ukrü Kaya başta 
~. ~ ıere b·· t-
l· ~ 0 u un hükumet 
\tiL ••zet ·1· .. ~. ~t ect ıge ve gaze-
t~iht, dek~rşı büyük bir 
Ilı ltttlbi • rın bir arkadaşlık 
t~ · ftı, deınok t h··k~ -
~l· tıcali . ra u u 
•·.,. oı ı:nız Türkiyenin ,.., a11 A 
~, o ko nkaradd topla-

L~'~et ll~rede gazeteciliö-i 
llt tcı . ı:. 
~t Yilk Yı layık olduğu 
t\llle , Seltmiştir. Ü meı
ttili .. ~ demokrasi ve 

t't 2İll e ·ı . 
-~ ~ lıe, n ı erı adımı 
lı... '-kı gazeteci bafıza
~'~t 'Yacakbr. 

't 4- 'ek'I" 
' taııı ı 1oıiz Celal Ba-
~et bir demokrat 
k 'da H k · ~ hi, . mına yakışacak are etıni yürekten alkışla-

.. Pa..,)~f gördü. Şamdaki dığım•z CELAL BAY AR 
~ tfki bunun feci vezi
'-. ~_llııa~ .unıumiyeye bil-
••:-i ' 1Yet · }lltı gazetesıne 

teJ dolayısile bir 
~. frafı çekti. 
.... i~ ••• 
~tı._ b&di • 
t 1lı1t •tyı yukarıya 
~ •t •cbeb" 
cı • t•ıet . ı, gazeteci-

. 'littt' tcıye karşı ala-
1•t ı b·ı tt t"'iy ı ıniyen, bil-

~-}1>letıll ;~ bazılarına bir 
• lıı, [)ıye Yazıyoruz. 
t ~ ab·ı· 

t ~ lltti 1 ıye Vekili-
i~ 'i~kttı ı,.. gene} sekrete
't "-ay , 

·~ r ahın, gaze-
•ıeteciye ver-

~._ •dii 01lrasi 
~··'"-anı 
'-~~~ler 

"'11iı 1 
\'e biirriyet bı b" 

•.. ~İip ır nıeziyet 
.~,, Pclere . 
tt ~erdi·.. Peyamı 
~•b ·ı..r• çok k -

lı ılllJl • uv 
(1a .. ~ cı sayfamız

'"llliiı 
•iituıı e Çarpan 

un da oku-

~I\ 

diği ehemmiyeti, göste~iği 
muameleyi anladınız mı ? 

Türl<iyenin kalbi Ankarada 
gazet~ci hakkı ve hakikatı 
haykırmak için hergün hü· 
kumet ricalinden yeni bir 
hamle alır.. Buna mukabil 
hmirin beledıye reisi, halkın 
en meşru, en haklı, söylen
mesi ve deşilmesi en lüzumlu 
derdini yayan gazetemize 
karşı büyük antipati besler. 
Hatta bu antipatisini içinde 
saklamak soğuk kanlılığıru da 
göstermiyerek, o gazeteyi 
Şükru Kaya'nın tenvir ve 
irşadlarından mahrum etme
ğe kalkar. 

İktisat Vekilimiz Celal 
Bayar, yurdun bir derdini 
deşen bir gazeteye büyük 
bir teveccüh gösterir, gaze
teye teşekkür telgrafı çeker, 
gazeteyi bu gibi işlerde yeni 
hamleler yapması için teşçi 

ederken bizim bay belediye 
reisi, Celil · Bayarın alkışla
dığı işi yapan gazetemizi her 
fırsatta her yerden kapı dı
şarı etmeğe çalışır 

- Sonu 4 üncüde -
~o~ 
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~' ubarriri: Şark Filozofu HİDAYET KEŞFİ 

·~· ~-ltJe ·-----
re Ve Prensiplere 

't lf •• 
'"' •e .. ed urmet •• 

\ l>'t•t enberi T" k lıı'tl Otlar ur tan düşmanlarla muhat oldu-
~i, lıı.111 tarafın- ğu bir zamanda bütün mev-

\" d hafiye \'e hatta cudiyetile göstermiş bulun-
"-ı' ebk tebekeai doğunu söylemğe hacet yok-

t enı y . 
' ) fttiriJd·.. anı tur. . 
"- ~llttıi't ıg hal- Bukadar az bir zamanda 

\w\t ~b~~etın~de_oıok- asırlarca geri kaldığı terakki 
\ ~•Yttindoııı ol- ve tekamül yollarını tayyare 
~ kıiii be nıev- sür'atile katederek bugünkü 

•I dart Undan Avrupanın en mütekamil 
taraf- - Arkası 4 üncüde - · 

Kır ali arla 
Montrö 29 - Türkiye Dış da hiç bir kaydı ihtiva et- mantıki izahat vermiş, Türk Y aşıyan kadın! 

bakanlığı genel sekreteri mediğini hatırlatmalıyım. Bizi tezinin ne kadar haklı oldu- Bugün Pariste 
Dilenivor Numan Menemencioğlu tara- 1923 mukavelesile askerlik~ ğu hakkında deliller göster· 

fından şu esbabı mucibe ten tecrid hükfımlerinin kal- miş ve büyük bir belagatla "' 
Bundan bir kaç gün evvel 

Paris sokaklarında paçavra
lar içinde dolaşan ve bir ya
rah hayvan gibi kendini sü-

tasrih edilmiştir. Bu izahatın dırılmasına sevkeden .sebeb- delegeler ~zerinde tesir 
ehem.niyeti Türk murahhas- ler üzerind~ durınaklığım yapmıştır. 

ları tarafından verilen muka- şüphesiz faydasızdır. Zira bu Numan M enemencioğlu 
vele metninin tefsirine esas 1 hususta kendiliğinden kabul 9 uncu madde hakkında de-
teşkiJ etmesinden ileri gel- 1 dur ki Montrö konferansına miştir ki: 
mektedir. j toplanmak imkanını vermiştir. l - Bu madde harb haline 

rükleyen yaulı bir kadın 
tevkif olundu. Bu tevkife 

Numan Menemencioğlu 1 Mukavele projesi beş 1 aiddir. Bu hal hiç şüphesiz 
hulasaten demiştir ki : kısımda toplanmış 13 mad- ı gerek bakim devletin toprak-

- Projenin muhtelif kı- deden mürekkeptir. larının emniyetini ve gerek 

sebep üzerinde kokain bu
Junmasiydi. 
Meğer bu kadın bir za

manlar "Par\s Kraliçeıi,, 
diye şöhret bulan bütün Pa
risin tanıdığı kralların ve 
prenslerin prestiş ettiği Jan 
Baldi imiı. 

sımlarının tetkikine girişme- 1 Numan Menemecioğlu bü- , sulh davasım alakadar eder. 
den önce bu projenin tekrar , tün bu maddeler hakkında Başlıca maksat Türk topraklar-
silablanma meselesi hakkın- uzun uzadıya ikna edici, 1 nın emniyetini ve toprakların 
~ooooooooooc~oo herhanği bir yabancı devle-

Alm&D}'8 Balkanlarda Ne tin ani taarruzuna maruz 
• • brakmamaktır. Fakat ayni 

Yapmak Istı yor ? zamanda muhtemel bir mu-
Bu asrın baılannda ba 

kadın, güzel atlann çektiği 
mubteıem arabasıyle sokak-

~aris (Radyo) - Büyük Alman iktısadcısı doktor Şahtın 
Atına ve Sofya seyahatından sonra Atinaya General Göring 
ile Propaganda Nazırı Göbels'in gitmeğe karar vermesi bu 
seyahatların· evvelce düşünüldüğü gibi Almanyanın Balkan· 
larda yalnız iktısadi maksatlarla bir tedkik yapmakla iktifa 
etmiyeceği anlaşılmaktadır. Kral Borisio Romadan sonra 
Berline yapacağı seyahat da manalı görülmektedir. 

oo~~~~~~~~~~ 

Almanya harb istemiyor fakat 
sulh için silahlanıyor 

-------
Biz Reni cesaretinıiz sayesinde kazandık ... 
Stuttgard, 29 {Radyo) -

Propaganda bakanı Göbels, 
Nörenberg nasyonal sosya
listlerin önünde söylediği bir 
nutukla demiştir ki: " Y t:ni 
ordunun kuruluşu ve Ren 
bölgesinde askeri işgalin ve 
tam hükümranlık haklarının 
iadesi hem bir tali, hem de 
bir cesaret eseridir. Taliini 
denemiye cesaret edemiyen 
bir hükumet mavaff ak ola-
maz. Bununla beraber, bizim. j 
hareketimiz gizli biç bir 
maksadı güdmemektedir. 
Yeni bir harba girişerek 
zafer çiçekleri toplamak is-
temediğimizi söyledik. Bizim 
istediğimiz Avrupaya daha 
iyi, daha hakiki bir sulh 
vermektir. 

"Sulhu teşkilat altına ala-
cak hiç bir müessese yoktur. 
Milletler cemiyeti bile bunu 
yapamaz ve Habeş tecrübesi 
bunu g6stermittir. Habeş 

GÖBELS 
harbı esnasınd;--~Mille'ler · 
cemiyetinin bütün teşekkül
leri ve kamisyonları emriva-
kii kabul etmekten başka 
birşey yapamamışlardır. Bun
dan çıkan netice sudur: Mil
letler cemiyeti iyi olabilir. 
Fakat silahlı bulunmak her 

- Sonu 4 ünciide -

taarrızın yapacağı ani bir 
baskını başaramamak imkan
sızlığında bırakmak ve böy
lelikle sulh davasına hizmet 
etmiş o mak gerekmektedir. 
Böyle bir harp tehdidi ha
linde Türkiye derhal hususi 
nizamat tatbik etmek sala

- Sonu 4 üncüde -

larda göründü mü biltİln 
gözler ona dikilir, herkes 
onu hayran hayran temaıa 
ederdi. Yarış atlarıyle dola 
bir ahırı, mükellef kon&ıkları 
vardı. 

Onun bir tek tebessfimü 
-Sonu 4 üncü sayfada-

.v:;:~~~---W••·iılB------ :Jllilt\'JCllll ___ _ 

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR 
----------------------0000~---------------------

0000008 MAŞŞALLAHI •• 
Belediye iyi varidat menbaı 
bulmuş.. Tebrik ederiz! •• ~ 

Belediye menıuru nıahaJlenin bir ucund~n gir
n1iş öbir ucuna kadar bütün evlere ceza keS

n1iş!.. Doğrusu iyi bir buluş!. 
~I ün gazetemize, Abdullah mahallesinde oturan bir 
11!.a kaç karimiz birden geldi. Bu betbaht vatandaılann 

ellerinde belediyenin bir tomar ceza kağıdı vardı .. 
Bu okurlarımızın iddiasına göre vaziyet ~şudur: 
Abdullub mahallesinde lağım teşkilatı yoktur. Yani bele· 

diye bu mahalleyi çirkeften kurtarmamıştlt'. Biitün evlerin 
suları sokağa akar. Ve mahalle pis, berbat, müteaffin bir 
haldedir. Halktan bir ikisi bu pis suları mahalleye akıtma
mak için kendi bahçelerinde kör kuyu açmıılardır. Fakat 
belediye bu kuyularıda gayri sıhhı bulduğu için kaldırt
mıştır . 

Burada halk kör kuyu açmadığına, belediyede lağım teı
kilatı yapmadığına göre, Abdullah mahallesinde oturmak 
talihsizliğine uğrıyan zavallı vatandaşlar çirkef sulannı 
maşrapa maşrapa mı taşıyacaklardır? 

Vaziyet böyle bir halde iken ayın 27 inci Cumartesi gün6 
bu mahalleye belediye memurları geliyor, mahallenin bir 
başından öbir başına kadar ceza kesiyor .. 
Eğer tomar halindeki bu ceza kağıtlarının birbirini takib eden 

sıra numarasını ve ayni tarihi taşıdığını görmeseydik, bu 
kadar akıl ve mantıka uymaz bir hadiseye inanmıyacaktık 1 

Sözün kısası vaziyet şudur: Belediye bu mahallede oturan 
vatandaşlara karşı yapmakla mükellef olduğu vazifeleri 
ihmal etmiştir. İhmal etmekle de kalmamış, kendisinin sebe
biyet verdiği bir kusurdan dalayı 100 e yakın vatandaıa ceza 
kesmiştir .. 

Yani hem suçlu hem güçlü ! .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
•• 3 = msazawwwz aaı 
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Aşk Gecesi Ku Kluko Klan! DÜNYADA 
Neler oluyor 

-- İki İzmirli Gencin Romanı -- Amerikanın ölüm, dehşet saçan gizli cemiyeti! ~ k yi .. 
J Amerikada ölüm ve deh- Amerikada cenublarla şimal- r~tfe boğazlanmıştır. 4-1 I adamı keser~ . 

- 5 - Yazan: EROL TEKiN şet saçan gizli Ku kluko 1 ler arasında Zencilerin hay- Bu cemiyet bir müddet yen kabile reısı 
Esat gözleri bulutlu nnnldandı KJan cemiyeti hakkında bir j reti veya esareti için çıkan sonra sosyalizm aley!.arı ol- Afrika yamyamlan ar•"; 

Esat durdu. Yanındaki Ve sonunu getirdi: çok yazılar yazmıştır. Fakat dahili harb esnasında 1861, muştur. Bu sebeple yuzlerce da tetkikatta bulun .. 
kanapeye oturdu. Deminden - Bir romans.. Rey Allen Smit isminde bi- senesinde Zencilerin aleyhine amele. ve sosyalist taraftarı ilim heyeti Londraya d6oOI,.!! 
beri süren sesin nereden Kızıl ziyanın altında ha- risinin son yazısı çok meraklı olarak kurulmuştur. A~erıka~ıy~ da tkıla, ~~~~le ve tetkikatlerini bir rar--
geldiğini anlamağa çalıştı~ yaller canlandıran sesin ve korkunçtur. Bun.un için bu cemiyetin sı~maz . ış ence ere 0 ur- halinde neşretmiştir. . 
Uzun uzun dinledi. titreyişlerine kapılmış, yu- Bu cemiyet Amerikada kuvveti zencilerin hürriyetine muşlerdır. k ı k• •' Bu rapor ço a a . cif 

Beyninde bir şimşek ka- varlak omuzların ihtiraslı zenginleri imha için . kurul- aleyhtar olan cenubilerden Amerika hükümeti bu ce- cidir. Yuana Naro isJlliO • 
dar hızlı bir düşünme yaptı. çukurluklarına yiyecek gibi muştur. Maksata vusül için gelmektedir. Cemiyetin mü- miyetle şiddetli bir mücade- k. b. k b'I d göroidil 

b. d h b kt S .. h ·· l'' ·· · · 1 d b 1 · · · ld w d ı ır a ı e e ı. Ol O ses, o tapbğı piyano sağ- ır a a a ı. onra goz- er tur u zulum ve cınayetı essisleri arasın a e eveyni eye gırışmış o ugun an w.. .. k b'l bat•• 
1 · k d D' 1 · .. d b h .. .. 1900 d 1915 · k gune gore a ı e : .. • daki evden geliyordu. Başını erı arar ı. ız erı vucu u- mu a gorur. dahili harb · esnasında öldü- en senesıne a· a-i ... 

k nu tutamaz oldu Oldugw u El T d · t' b ıı· b l b' Tia-Kora kurban edece. • • aldırdı. Baktı. Tam önünde · Allan Smit, bu cemiyetin rülmüş olan ena omson ar cemıye ın e ı aşı ır b. t k ı'ş ve şilP 
b. · · k b' d d k yere düştü. . . · · d b' k d d d f ı· t' ol t sanı ızza eserm .. ırıncı atta ır o a a ır- kuvvetlı şebekelerınden biri- ısmın e ır a ın a var ır. aa ıye 1 mamış ır. d' k d 

417 
d e i ....... 

b Gözlerini açtığı zaman o . . A Al w 
8 

B k d k 1. .. 915 d B ce ·yet A e ıye a ar an • ,..,, mızı ir ampul yanıyordu. sının aza ıgını yapmıştır. u- u genç a ın ço za ım ve ı e u wı m - k k . k b et-•f'• ses, o ziya yoktu. Her şey t e ap .... Alev ve kan rengi .. işte se- · vahşi bir kadın idi. Eline rikada Almanya dostlugw u esere şış e 
karanlıktı. Tekrar sessiz nun ıçin bu cemiyetin es-

sin kaynağı orasıydı. Camı adımlarla evine döndü. Oda- rarlarının mühim kısımlarını düşen bir zenci veyahud zen- propağandasını yapmağa baş- .,.. J~ 
kaldırılmış pençereyi örten sına kapandı ve kalemine herkesten fazla bilen bir cilerin hürriyetine taraftar lamıştır. Bu yüzden de bir Sivrisinek n1ücade: 
ince tül hafif hafif esen uyarak bir şeyler yaımağa adamdır Bu cemiyetin kor- bir şimalli beyaz düştüğü çok cinayetler yapılmıştır. Motörleri yağlarsıoıı, ';-
rüzgara uyarak kıvrımlar başladı. kunç ve çirkin cinayetlerine zaman bu zavalJının çekeceği Bu cemiyet hükümet, zabı- tör aylarca, bazan da ıe _., 
içinde dalgalanıyordu. *** işkence ve ıztıraba nihayet ta kuvvetine rağmen arzu · )eOJP tahammül edemiyerek cemi- }erce ı'şler Sonra teıoız .,, 

Yerinden kalktı. Parde- olmazdı. Bu kadın kadar ettigw i kimseyi kaldırır, büyük · er Ertesi gün Esat gördüğü- yetten çekilmiştir; fakat ce- sı ası gelir Aylarca f 
süsünün yakasını kaldırdı. ne inanamıyordu Onlar hep vahşı ve cani bir kadın bel- ve tenha bir ormanda ken- r · I 0 pil 

miyet, ısrarına vakıf olanları d 1 to-rde ka 8 -'-Anlıyamadığı bir kuvvet onu bir hayal olacaktl: Yoksa ki de tar1hte yoktur. disine mahsus yarı ini ayet- sene erce mo ft., 
da yaşatmadıgw ından Smit B A k il k 1 yagw ları çıkarırsınız. ııu.~ .... ~ oraya götürüyordu. Sert böyle bir şeyin olmasına im- u cemiyetin meri ayı }erle zava ıyı iş ence a tın- . ısı.-"' 

adımlarla ilerledi, kan varmıydı. canıaıı ku tarmak için İngin- en fazla korkuttuğu devri da öldürür. yada bu yağlar sı\'rpetrol 
Önünde iki evi birbirinden O günü bir buhran içinde tereye firara mecbur kal- 1865 dir. 1900 Tarihine Rozve]t zamanından başlı- mücadelesine yarıyor. .~· 

ayıran yüksekçe bir duvar geçirdi. Bütün vücudu yanı- mıştır. dakar olan zaman olmuştur. yan şiddetli takibat Ku Klu- ile sivrisioekl~ri diwbİt:ıY,ıs• 
çıktı. Bu onun işine hiç yor, beyni ogultular içinde Alfan Smit beşeriyet için Bu müddet içinde binlerce ko Klanları bir müddet daha lıya mal oldugun an ıtJ'' 

bir zaman engel olamazdı. alt üst oluyordu. Ne yap- çirkin bir !eke teşkil eden Zenci ve bir çok şimalJi sindirmiştir. Fakat soı( za- lar kullanılmış motör "'e ııJ,r' 
Fakat o bir hırsız, bir gece mıştı o .. Bir hırsız gibi ha- bu cemiyetin lağvını temin beyaz Amerikalı baştan başa manda " Siyah alay ,. adı kine yağlarını bataklı ·(tİ' 
serserisi gibi başka bir eve- reket etmişti. Ve öyle bir için bütün esrarı fngiJiz gaze- beyazlara bürünmüş ve yüz- altında faaliyete geçen gizli durmuş sulara döküp 

11 

mi girecekti?. Ya görürlerse.. cesaretlekı .. Kendisi de bu- te ve mecmualarında neşret- leriue beyaz, korkunç bir cinayet cemiyetinin Ku Klu- sinekleri imha ediyorlar· ,Jf' 
Oynanacak olan bir trajedi- na şaşıyordu. mektedir. kukuleta geymiş olan Ku. ko Kh•nların bir istihalesin- Kulaklarımız çınla•10~ .. d-' 

· .1._ - O gün bütün· yaptıgw işleri B ) A t .. K Kl k Ki 'l 11 · d d 'b Jd w h · rlet ... nın ı & perde.si o zaman u ma uma a gore, u u o an arın e erın e, en ı aret o ugu ta mın risinekler sayfiye ye ~1.&clı' 
başlayacaktı. bir hayal içinde yüzüyormuş Kluko Klan cemiyeti bileşik ormanlarda vahşiyane bir su- edilmektedir. şehre göç etmeğe b•r

gibi gördü. Lakayd duruyor, 
Dimağı işlemiyordu, dur· 

muştu sanki.. Önündeki du
varı bir göz tahminiyle ölçtü. 
Bir sıÇrayışta duvara çıktı 
ve öteki evin bahçesine at
ladı. 

Hiç korkmıyordu. vücudun-J 
da bır ürperme bile hisset 
miyvrdu. Yavaş adımlarla 

o pençereye doğru gitti. 
Tarhlara basarak altma gel
di. Ayak uçlarında yükseldi 
ve ince tül perdenin arasın
dan kan renkli odayı süzdü. 

Birden titredi. Karşısında 
o vardı. Hiç beklemiyordu 
bunu .. 

O vardı. 
Nevin vardı. 
Çıplak omuzlarını ince bir 

pelerin örtmüştü. Gergin 
yuvarlak göğsünün bütün 
his gıcıkıayan yerleri mey
dandaydı. Kolları açıktı. 

Gözleri bir noktada beyaz 
elleri tuşların üzerinde bir 
Roma heykeli (kadar güzel 
ve dik, çalıyordu: 

Ne güzel bir parçaydı bu .. 
Ne hoştu .. 
Esat gözleri bulut1u mırıl

dandı: 

- Tıpkı kendi gibi.. 

az yemek yiyor, her gün- ••••••••ff••ff••ff••ffffff••••••••ff•••••ff•••••••••••• .. ••••••ff•••••••••••• lar da ... 

~~7,~e:v.:~:· d:;;;ord!~zla 1 GÖZÜMÜZE ÇARP AN YAZILAR 1 Şmelling -;on ~ 
(Arkası var) ı : ~1açından Ne 

~·--- ........................................ 0.................................... d ? 
ı~ J t GJ k h d k b ' Kazan 1 

: 
1 

""'. \..UZVC e e en Demokrasi e tığımız müna aşaları da a- emo rasi ayrağmı açıyor . ., - .,,..,_.._ 
ı\lektup]ar Y tırlarsınız. Filhakika bu kanunun 125- Nevyorkta yapbi şs0ılli' 

l•ftı•fatJa Bir .. ka.ç ay var ki dünya-. inci maddesi ferdin "söz hür- bakada galip geJeıı a.aV Amerika cumhur reisi Ruz- r Y _k 
nın hurrıyet ve demokrası riyeti, matbuat hürriyeti, mi- ğin. ömrünün soounaa'I•"' 

velete günde vasati 6500 ıın irkaç ay evveline ge- aleyhtarı tribünlerinden "ya- t• t 1 h" · t' h t yat "' mektub gönderirlermir. mg ve op anma urrıye ı, müreffeh bir ay~ dı~ '"' 
• linceye kadar fikir züp- şasın hürriyet ve demokrasi!,, nümayiş hürriyeti ., haklarını kadar para kazan ,.-

Reisicumhur hergün gelen peleri için demokrasiye ve l l b 1 d w aJl 
mektuplara günü gününe ce avaze erı ge meğe aşa ı. tanımaga yanaşmıştır. lenmektedir. '/'--

hürriyete sövmek, yeni ideo- F · t'h b t d H lk İht' R ya bu d o 'f~Jtl vab verirmiş. 6500 mektuba ran!nz ın ı a a ın a a ıyar ousseau Bu müsabaka a. ,wr_, 
cevap vermenin kolay bir iş lojilerin modellerine göre cephesi, komünistlere varın- gençlik aşısını yaptıran kuv- Amerika maJiyesi'!1!ı ~ 
olmadığını takdir edersiniz.. biçilmiş, son moda bir zara- caya kadar "hür, kuvvetli vet nedir? Faşizim. İzvesliya vergi miktarı 600,uvv 
Herhalde Ruzveletin katip- fetti. Sanki hakikatin de sa· ve mes'ut bir Fransa,, hesa- bunu açık söylüyor: "Faşizm 

k "'l ko d' ~ · b" · h't t bına Marksın ve Mirabeau- t ı f ti · · tutmaktadır. _,,,,,. leri işsilzi\c:ten şikayet ede- ~ yver ıgı ır ın ı a pa ron arın men aa erını ~ . 

1 ı çağı va. dır. Sizin hakikatiniz nün seslerini birleştiren bir müdafaa ederek her türlü A 1 
mez er... ld.J"' 

de kazara demokrasiye ve "liberal-komünizm .. "liberal - hürriyeti boğarken, Sovyet- ' p hJ• JIJP Gül ve meyveli hürriyete doğru hafif bir sosyalizm,. marşı söylediler. ler, bir dereceli ve serbest e IVil t 
temayül lkaydedecek olsa, Ayni ağızlar, bir kulağınıza intihabı kabul ediyorlar.,. IDIZ da"" t 

Ağaçlar hemencecik 89 tipinin bir Enternasyonali, bir kulağml- Yarın faşizmin de ne ya- JI 
Gül ve her türlü meyveli artığı imişiniz gibi fikirleri- za da Marseyezi terennüm pacağını bilmiyoruz. Bu ha- Of UDUY0~ f'~j 

ağaçların aşı ve temizlik nizin ihtiyarlığına ya kahka- ediyorlardı. rikalar arasında bize hayret ~ 
ihtiyacı olanlara vakit geçir- ha yn küfür savruluyoı du. Leon Blum, Amerikalılara verecek tek bir manzara Cumuriycl tlfa•tİ~ 
meden (Elhamra) s inema ya- "Kahrolsun demokrasi!., "hür hitabesinde yalnız demokrasi kaldı. O da yeryüzünün bü- Şebidl~r ocağı o:ıeP 1,b• ~/ 
nında kahveci bay Hulfısiye riyetiniflası,. 11 demokrasi geri n~mına konuştu. Sol gazete- tün diktatörierini ellerinde Temmuzda halk oı•b' /. 
ve Karşıyakada (Ankara pa- cemiyetlerin ideolojisidir., Jcrin hepsi demokrasinden birer büyük çelenkle bürri- yapılacak güreş Ol ıJll ~'/ 
zarı) nda Karamanlı bay "89 edebiyatına paydos!,. ve hürfr·etten hep dostane yetin babası Jean- Jaques bazı Pehlivanları~~ılı· ~ 
Mustafanın gazinosuna baş gibi teranelerin bizim yeni bahsediyorlar. Sovyet Rusya- Rousseanun mezarı başında edildiğini haber 

8 
r.f08" 

vurarak Aziz bey çiftliğinin fikir züppelerine de bu nevi- smda, yeni proje münasebe- görmektir. Hitler ve Muso- edilenler arası~dat ~~ 
bahçevan ve aşıcısı (Narhde- den cümleleri kaç yüz kere tile, İzvestiya gazetesi şu sa- lini ile beraber! Süleyman ve ~!~ceYi.: 
reli Ali Arifi) aramalarını tekrarlattığını bilirsiniz ve tırları yazdı: PEYAMİ SAFA lar da vardır. . ce~1 ~ 
avsıye e erız. e ı e ızım un ara yap- anunu esasımız en tam umurıye U" t · d · b Ik' d b' · b 1 l ''K · · (C · t) karı'lerı' .... ,·ze biJdıre ~· ~ 

~--~--~--~-------------------------------:-. I• ı 

R ~ Nı • l la:-ıydı, sizinle baş başa ye- - Ah, evet. takdim edilmis olmasa gerek- daima kibar ~1~ .. Jıf ..-~ 
'b' sızı.. • r; esm l lşan ısı mek yimemi çok fenaya Şimdi canbazhaneye geç- tir. Durgun Su'yun bu hedi- Bazıları gı ı toı•"' ~' 

yoracaklardı. miştik. Çeşmenin arkasında- yesini yapabildiğim kadar kolyeniz ve kır~ir f' ~ 

Muharriri: BERTA BUCK Mütercimi AKIL KOYUNCU 

25 -

()h, doğrusu bunu yapmıyacaktınız 
Bu gözler, tam bu sırada, 

okadar acı bir surette yaralı 

görünüyorlardı ki, güzel bir 
köpeğe, yahud meyyus bir 
çocuğa karşı haşin davranı-

şım gibi bir şey duyuyordum. 
İhtimal ki Sydney benim ta
savvurumdan fazla müteessir 
olmuştu. 

Samimi vedalar ve " o 

zaman Haymerket'in mihveri 
üstünde dönen cam kapısına 
kadar kendimi çok betbaht 
hissettim. 

Pikodilli cambazanesine 
doğru yürürken, göstermek 

mecburiyetini duyduğum ma
zeret sevkile patrona dön
düm: 

- Çok müteessirim, Mis· 
ter Vaters; fakat öyle geldi 

Patron, müsbet ve temin- ki taşın üzerinde çiçek se- serbestiyle kabul ettim. daima teoıiz b'JI ~ 
kar, mukabele etti: petleri muhteşem renk ser- Güzel demeti mavi serj alayişsiz bir b0 Y

11
;eJit1J .,,1 

- Oh, tabii öyle; haklısı- pintileri :ı.eşkil eden gemici ceketimin kögsüne iliştirdim. yorsunuz. l(ayd: i~İ., t '" 
nız. Vaziyeti tamamiyle kav- kasketli, şallı bir çiçekçi B;r taksiye binip Site'ye Tam yazıhaP fı1'' 
radım. kadın vardı. Patron ne yap- yollanırken patron yeniden fık bir kıyafe~ ·~İ ~ 

Acaba ? tığını tayine vakit bırak- konuştu : sizi biraz fa :· bit 
1 

(",J 
Herh 0 Ide tamamını değil, madan, bunun önünde durdu. - Şimdi, Mis Trant, size düşünüyordu: ,~1".,~J'" 

zavallı Sydney ! Hayatımda Bana yetiştiği zaman par- başka bir teklifim de var susi akşa~I~ tiY'~~J 
Sydncy'i sevmek imkanını lak kırmızı renkli büyük bir Buna başlarken, eğer caizse, lik tuvaletını~;.,oi• ~-6 j 
hiçbir zaman bu kadar yakın demeti uzattı. söylemeliyim ki sizin geyin- tonuz ve saı 811.,ı~.;,. ~ 
hissetmemiştim. Fakat pat- Oh, fakat, doğrusu, me tarzınızı pek beğeni· zım gelecek· ;yo~ 
ron devam ediyordu: bunu yapmıyacaktınız .. yorum. duklarını bile~eY·I~ ,il~ 

- Filhakika, fırsatın işi Diye itiraza giderken bu- Kesik, kat'i, işe yakışan lanacak bu ~ .. ~ 
tacil etmesinden memnun da nun da "iş,. in teferruatından bu hecceleri hiç bir kadın olduğunu tiipb JJ~ I 
olmadım değil. Bu suretle, olduğunu düşündüm. Ayni bir kompleman olmak üzere r?rAsunuzdİiıi"'el 5'~ 
tabii, ilanın daha çapuk ya- zamanda düşündüm ki bir telekki edemezdi. Devam ıtılahmızıD 11.,ı~!,ı ') 
pılması lazım gelecek genç tarafından, his ve ha- ettı . duğunu anlat ,.-~ I 

dar uzak bir - işe gidiş tarzınızı çok kada.tları111d( ,,41.~ 



' .tallmt aeaı , 30 Haziran 

l:'lh ~*ı~***~*~~*~·~~**~1d:***~**********~~~~ 
c,1 amra Teı. ~: oo o ~ Altın 

2573 ati A. Kemal Tonay ~I 
--:- idaresinde Milli Kütüphane sineması )f> 1S Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ Kolonya ve 
Iıll'lir'de 3 üncü ve son orogram •• t( hastalıklar mütehassısı >f. 1 

-
BUGÜN ~ tC Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- ~leS8DSIDI ya DiZ 

Profesör )t da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den E c z A c I B A s 1 
>+ ~ akşam saat 6 ya kadar hastalarım kabul eder. 1 

"7 t • s ~ i( Müracaat eden h stalara yapılması liizımgelen sair ~ Yapar 
G a l ungur .. t< tahmat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- 1J . . . . . 

~ t( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene· >+ Benzer ısımlı takhtlerı 
~~~~ra durgunluk veren harikalı fenni İecrübelerle )t ~ sinde muntazaman yapılır. Telefon> 4l1S ~ hiç bir şeye yaramaz 
"ti ç!~nc~ s.on pro~ramın~ bugün başlıyor. Göstere- ,. «~'S~ ~>.t~i ~'f: 'I= Alt n Damla 

nıuhım tecrubeler rarasında· M 1 Si 
Bir gölgenin hayata' gelişi ~ içenler bilirler ismine dikkat ve 

l' Ve Esrarengiz Bavul )t Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın taklitlerini 
~::r~kesi hayretler içinde bırakacaktır. s daimi surette korunn1asın1 teınin edecek ancak reddediniz 
, nıa nıeydan vermemek için numaralı biletlerinizi Yüksel, badavı ve Billur 
~~ evelden aldırınız )t M D S f • S • f • 

llıtıları 9 da başlar. Cumartesi ve Pazar gündüz rakıfarıdtr. • epO • erit 1 a eCZ&DeSI 
5 de matine )+ ıı;ıı.ı;ıı~rıııı;_~P~ıı ~rıı_;qı!:""::ıı•~!ı:ıı~~ll'+"l~.:. ~q~ır;ıı:ı;-~:ı.;ıı :+ ~ ~~~~~~~ ~SEBS .. U.,, )f. ıı; •• ıl"'""h"'ıılbıMııtlı:;;iıllı..,fJlııN •ı .nfUı.ıclb;;iıl•lhUıı!iıh ... '111111dl .. .,.,Jı .ı11lıi •• sllıidıllı1Dılllı.bic!lt;;;ıd'"""lı.Ui::.l:Uıflll>italhldıllıı..ıd:ıı;;.ıı ~ 

: liususi 1Öo birinci 75 saion vebalkon 50 kuruş)+ ~ Fenni SH ne ci er Ali ve f!1 ~ J\.Tazarı Dı.kkate1 
~ıı~~~ ~ ı Darcan &~mı~ j 1 

Do~tor ro Çok senelerdenberi [•] ~ İznıir f) ncı Arsıulusal Fuvarına iştirak a 

Ş k • u t;~ İzmir ve mülhaks.t :,• ~ d ) ) I" 1 · l · ~. · 

ğ 
f:.•J ~·~ ~ c ece { re' an1 sever pavyon sa ltp erıne: e V l Ur f•;ı vilayetlerinde küçiik t•· • ~ .. ~l kasabalara , arıncıya f+J ~ Pavyonunuzun Boya, Yazı, Resim. Dekorasyon ve [t 
b ... ıd kadar yapmış olduğu ~+] ~ Elektirik işlerini temiz, ve ucuz bir şekilde yapbrmak Z 

~ ~1111,11 DahiJi hastalıklar nıütehassısı :,f; ağrısız ve fenni sün- [•] ~ ayni zamanda menfaatınızı gözetmek istiyorsanız: B 
~~ '-b,~'nın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını [+J netlerde halkça şöh- [+] ~ BALCILARDA NO: 1 21 de BOYA :fICARET IJ 
.._t~ saat d ... :ruza kadar ve öğleden sonra birden ~!) ret kazanan meşhur sünnetçi üstad ~ ~ EViNDE CAViT TÜMER, NiYAZi OZAN ve ti 

t ~"-" receleri dahi muayene ve tedavi eder. • ~ bay Hakkı Darcan Kestelli caddesin- [+~ ~ arkadaşlarına lütfen müracaat edersiniz... ti ,t, ıt1a~1ı • • r!*i deki sünnet evini bu defa Emirler Er:; ~r!lE~:i~~ri~~~~~m ~Sr!2~8~~aaaaaa 
( k,tfla •nesı : Beyler skağı bay Memduhun labrotu- ~+1 çarşısına nakletti. Bütün lzmir ve mülhakatının muhte- •' 
~ ~~~ •nda 36 numaralı muayenehanesinda. ~ rem ve sayın halkına çocuklarını fenni ve ağrısız sün- J z e k e e 
~ ~t:ı:;}<araciğer, kan hastalıkları kansızlık, :ıayiflik, S net ~ttirmek ~stiyenl.erin E!Dir!e: çarşısında sünnet ev!- 00 engın ışesı 
""~ı, mide, barsak ve böbrek hastalıkları J r-+J ne sunnet ettırmelerı kendılerının ve çocuklarının sela- [+"! 
r f+1 meti namına tavsiye olunur. Emirler çarşısı sünnetevi [+1 · 
~lllİnat)ı )astİk kaynak [+] Bay AH ve bay Hakkı Darcan [•l Türk Hava Kurumu 

~ ~ . 
"ti · ... iiııll ....... iN O e Yesl• ALI OGUZ ~ıı::.-.;:'!ı.>·~~,:-~q"' .. ı~ıı;ııp_:;ıı~ııu~~ıı;r.~~p_;q~, .. ·.-ı~ıı;q•ıı::ıırıı.;u9 • a n 

'~UıMıı.u.4111;.; kj;;iı!Uı;ıdlııUiıllıiiiııJlıJ;,ııfllıldı:lıılliblııuııl~INl~~ı...ıJiju~lııUılllıiiııııllıiıı.'lli,..ılllıOiıtlıildfıiddl!LMıilıı;;.ıJ·~ .. dllıı...ıJ~ 

~ it v~e-r-li_l_~_ü_r_k-sa_n_a_)_1i_m_a_m_uıa tı 

~ Qsır sandalya 
~"~~!a Sandalya 
~~ "d•tı taklarında yetişen Çavdar 
~ .. ''11 Yapıla .. ~ •tk&r n ve yuzlerce ren\.ber 
~~'la l'urk ~nıızı~ yetiştirdiği yerli 
l l\a.t' l'•ibnayı mamulatı hasır san 
~ , k iı . . et etmek memleketine 

1~t hi;•sıne ve sanatkarına yar-
1\t itiıı met etmek demektir. 
'ı..ı ve Pantolon yırtmaz serbest 
"ll•I on s 
~o Ytler eneye garanti hasır 

~t,ll e rağbet ediniz. - -
ve Perakende satış İsmetpaşa Bulvar Zinet garaj 

karşısında sandalyacı Muiz. 

Kahveci 
VE 

Gazinocu-
ıarın ihtiyaçları 
olan sandalyaları 
Taşçılarda 21 No. 

Sandal ya 
· yapımevinde çok \ , 

~ \ _ ehve~ fi.atle. satıl· \ J _ 
~ maktadır. . . •:; ~~ .. , 

ralcente:satıı yapıldı;ı 7 gibi sipariş kabul edilir 

-------------··---------

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 

~6:ı!illıı~iı:mııl!Ulıı~!ıı!~ iı~!iıı ~ı!!Uıııirtııılı .l:dlı!liı6ılıılııAA&aA 

1 Ressam - Pekoratör t 
~ Kadri Atamal i 

lstanbul ve Münib Güzel Sanatlar Akademilerinden ı 
mezun muallim ve Pekorasyon mutahassısı 

. ,.1 PAVVON iNŞAATI _ • ...., - .J.. : .: •• .. :.. • .. - •• --

Fuarda Yaptıracağınız 1 
amam ~- PEKORASYON s 

;;.~ PLAN - RESiM 
Kemeraltında Veysel çık· <i 

Kiralık 

1 ..€i ve bilumum tesisat kabul eder • 
mazında Veysel hamamı ki- ~ i ADRES - ELHAMRA SINEMASI iı. 
ralıktır, her şeyi mükemmel- 'ımIU.,lfSJI ~llf\li'1J1'J1ijJ'ınI1'11.ijM!fl!l•llf1IJ1''1il,lllll''lll9•••-"' 
dir. Duş yapmağada müsa· 

ittir Vezir suyu vardır talip
lerin matbaamıza müracaatı. 

\Bayraklı deniz 
banyoları 

40 renk üzerine Kız markalı 

markalı "ARTİ., kumnş bo
yası 15 kuruş 

Sataş yeri DOKUZ EYLÜL 
Baharat deposu Telefon 3882 

İzmirin en güzel ve ferahla 

bir yerinde bulunan Bayrak· 

lı deniz banyoları açılmıştır. 
Bnyocular kralı bay Hasan 
tarafından idare edilen bu 
banyolara koşunuz : 

Her saat otobüs ve t ren 
bulmak muhtemeldir. 1-5 

Aydınlılar Okusun 
J~eklanı değil bir hakikat 

Bakkaliye ve mısırcılığa ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 
pazarlıkstz aldanmadan ala- cağını7. yer: 

Aydın: Gazi Bulvarı No. 2.0 Bakkal Hüsnü Tükel ve 
oğlu Hilmi Tükel ticarethanesidir. 

Bir tecrübe bin şey öğretir bir tecrübe ediniz ... 

TERZi 

Mehmet Zeki 
Kemeraltında Hükün1et karş.sında 

~~li~~~W~~~t!lriiiE~~ri-

m 1 ~ TA yy ARE: TE\i~PNJ 
~ Bu hafta iki enfes film bir arada ı 
~ 1 - Gönül istediğine qider 11 
~ Villy Fritseh - Kate de Nagi tarafından temsil edi- il 

i le~ e;;~k;~ sevişelim . . ·ı 
5,ti Fransızca sözlü ve şarkılı, kahkahalı operet filmi. 

~ Fiyatlar 15, 20, 30 kuruştur •

1 ~ SEANSLAR 
~ 
~ Hergün 16 - 18,50 - 21,45 Gönül istediiine rider. 
E 17,30 • 20,30 Bırakın sevişelim, 1 m Cumartesi ve Pazar günleri Bırakin SeYişelim fil•i 
~ ile saat 14 de başlar. 
Eml&E SIB 
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8P:'~ J 'ij· - 8 
1 Ş. Kaya dün izmirden ayrıldı 

8 r--..J j..;.;ı .~.m .. tnı~ı~ 

iL~!~~ 
obüs 

ç c ğu ezdi 
Karantina tramvay cadde

sinde bir otobü kazası ol
mu~tur. Fehmi oğlu 10 yaş
larında Muammer arkadaş
lariyle oynarken yoldan ge
çen 446 numaralı otobüs, 
Muammeri başından yarala
mıştır. Yaralı çocuk memle
ket hastanesine kaldırılmış
tır. Şoför tutulmuştur. 

os aş ıl r 
Birinci kordonda Cumuri

yet meydanı önünde konak
tan Alsancağa doğru gitmek
te olan şoför Hüseyinin ida
resindeki 505 sayılı otomobil 
Cumuriyet meydanından dön
mekte olan Mesut oğlu 
Hüseyinin idaresindeki 64 
sayıla binek arabasına çarp
mıştır. Araba ve otomobil 
kısmen hasara uğramışsa 
da nüfusça zarar olmamıştır. 

• 
evış e 
• 
stem·ş 

l(ız kaçn1ış o da 
'"f'a kip etmiş 

Güzel Yalıda erik soka
ğında oturan Hüseyin kalfa 
kızı 18 yaşında Fatmanın 
evine bir buçuk seneden be
ri nişanlısı bulunan Mustafa 
Fevzi girmiş ve sevişmek 
teklitinde bulunmuştur. Fat
ma muvafakat etmiyerek 
kcmşusu Yaşarın evine kaç
mış, fakat Mustafa Fevzi, 
oraya da girip kızı almak 
istemiş ve Clani olmak isti
yen Yaşarı tokatlamıştır. 

Çeşm 'pi jla-
r d • 

ır 

is a 
Evvelki gün Çeşme Plaj 

ve Ilıca köyünde bir vak'a 
olmuştur! Şevket adında biri 
köye Meliha adında bir ar
tist göturrn-ş, fakat orada 
bulunduğu sırada Şevketin 
karısı gelerek büyük bir gü
rültüye sebebiyd vermiştir. 
Hadise zabıtaya da akset
miŞtir. 

zla 

Habeşler yen ·a n~harba 
b şlıyacaklarmış .. 

Şiddeti• bir muh rebe devam edivor, Ha
h ş i er Dessi~ i geri almışlardır 

Londra 29 (A.A) - [Habeş sükutundan sonra ' şiddetli : Cenevre 29 (A.A) - Ne-
sefarethanesi Adis-Ababada muharebeler vukubulmuş ol- caşi Milletler cemiyetinin 
kalmış bir dostu tarafından duğu ilave olunmaktadır. genel sekreteri B. Avenol, 
M. Martine yazılmış bir mek- Mektuba nazaran Habeşler asambleninin yarın öğleden 
tubun metnini neşretmekte- d hatta Dessiye şehrini bile sonra yapacağı toplantı a 
dir. Bu mektubda yağmurlar 

geri. almışlar ise de İtalyan İmparator, Habeşistan dele-
başlar başlamaı. Habeşlerin . -

I oo ..... ırı s~ ... 
Ş. Kaya, İzmir hemşerilcrimden gö:·dügU ttı' 

~ d" e 
min1iyet ten çok n1iitehassisin1 diyerek ve a 

Vekili halk a k~larla uğurl~.~ 
.. bassısı 

Aziz misafirimiz bay Şükrü ı yelten çok nıute • ., et· 
"blair Kaya, dün vilayeti, beledi· Bunu hemşehrime ı 

yeyi, kumandanlığı ve partiyi menizi rica ederim. " 010 
ziyaret ederek veda ettikten Hakikaten Şükrü 1'~.~ bir 
sonra 15,30 da Pasaporta İzmir ziyaretinden bü!'

1 
dligo 

gelmiştir. Burada muzika, memnuniyet içinde don tfet' 
asker, jandarma, polis, bele- çehresinden okunuyor~~: idİ· 
diye .zabıtası tarafından se- zamandan ziyade neŞ e; ııd• 
lamlanmıştır. Hatta fuvarın küş• 1 rıtı 

Pasaportta toplanmış olau tekrar İzmire gelmeği a 
halk dahiliye vekilini hararetle ettiğini bildirdi. ..

0
i1 

alkışlamıştır. Dahiliye vekili p r gu 
İ . Şükrü Kaya, aza . c ft 

ve refakatindeki zevat zmır Ç 
1 
•. 

1 
aitlJJly 

vapuruyla fstanbula hareket eşme P aJ arına "'. 13ao· 
orada denize girmiştır. .., 

eylemişlerdir. det• ... 
yo bir saat kadar .. e 

Sayın misafirler vapurda e ~ 
saylavlar, vali, belediye reisi etmiştir. Vekil Çeş~ uğ· 

·ı h - d t Seferihisar merkezlerıoe ır .. 
gazetecı er ve ususı os - d Ol? " 
ları tarafından çok samimi rıyarak kaza hakkın a 

tekrar mukavemete başlıya- ların şiddetli tayyare hücumu gasyonunu bizzat riyaset et-
caklarını bildirmektedir. karşında şehri tekrar bırak- 1 mek niyetinde bulunduğunu . 

Mektupda Adis·Ababanın 1 mağa mecbur olmuşlardır. bildirmiştir. 
bir şekilde teşyi olunmuştur. mat almışlardır. bab 

K 1 l . ş·· k .. K dün sa 
Şükrü .. aya teşyie ge en erın u ru aya •t1JJİŞ ft 

ellerini birer birer hararetle Gazi meydanına gı b rad• 
sıkarken belediye reisine belediye reisinden u be' 
hitab etmiş ve demiştir ki : yapılması kararlaştır•:: iıB' 

()()OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCX> OOCXXX>OOOOOOOOOC>ôO.ıOC000000000000001JOOOO 

lhti a subay ar mız s iih1 

a ına c 
' 

,ğrılıyorlar 
Ankara, 29 - İhtiyat subaylarından piyade sınıfına mensup olanlarııı 1 Ağustosta, sü-

varilerin 1 Martta, topçularla muhabere sınıfına mensup olanların da, 15 Maı t 937 sene
sinde silah altına çağrılmaları, milli müdafaa bakanlığından bütün askerlik şubelerine bil
dirilmiştir. 

udü te 54 kişi öldü ve 
ıoo· kişi yaralandı 

Kudüs, 29 (A.A) - Askeri makamlar Lut kasabası ahalisinin kaffesini bu mıntakada 
vuku bulmuş tedhiş hareketinden dolayı müştereken beş bin lngiliz lirası para cezası ver
miye mahkum etmişlerdir. Geçen hafta zarfındaki arbedelerde 54 kişi ölmüş, ve 100 kişi 
yaralanmıştır. 

---------------------~-------oo•.oo---~~~~--~~--------------

Kadın tayyarecinin 
uçuşunu tedkik ettiler 

• 
iz ir ayyre 

meyda ını 
s rdul r 

İstanbul 29 - Atatürk 

• 

z • • 
ı ın u kut şu 

dö üm·· yı 
lzmit 29 (A.A) - Bugün İzmitin kurtuluşunun 15 inci 

yıl dönUmü coşkun tezahüratla kutlulanmıştır. 

İk is t veka etinin heyeti 
Gümüş a e e tet ikat yaptı 
Gümüşhane 29 - Bugün iktisat vekaleti Türkofi!I müşa

virinin riyaseti altında bir heyet geldi. Elma istihsalat şe
killeri hakkında tedkikatta bulundular. Meyvelerimizin fenni 
bir şekilde ambalajlarla ihraç ve sürümünü temin meselesi 
görüşüldü. 

" İzmirli hemşehriden gör- lediye sarayı hakkın 
1 düğüm teveccüh ve samimi-0~, ~h;axt>oCal~m0ıôş04tı~r.:x>e>CXllOOOO',_ oooooooooooooooooooooooooc 
1

8. Uz Ce al a
yardan ·bret 
-Baştarafı 1 ncide
Şükrü Kaya daha bir kaç 

gün evvel; 
" - Hakikatler sükütten 

değil ifadeden doğar, vatan-
daşın derdini dinlemek için 
kapılarımızı açık bulundura-
cağız ! 11 

Dedi. Siz vatandaşın der-
dini vatandaşın ağzından 
dinlemek istememekle kalmı-
yorsunuz, o derdi o ıztıraplı 
sesi gazetesine geçiren ga-
zetenin sesine de kulakları
nızı tıkayorsunuz ... 

Bu iki kıymetli devlet 
adamının. halkçılık, memleket 

derdi, halkın ıztırabı ve de
mokrasi için taşıdıkları pren-
sipler kulağında küpe olsun .. 

DAVET MESELESi 
Belediye hakkındaki son 

neşriyatımızı, belediyenin 
Şükrü Kaya şerefine verdiği 
son ziyafete çağrılmamak gara 
zile yaptığımızı hali sananlar 
varmış!. 

Filozofun 
köşesi ,, 

1 · cide . 
Baştarafı ıo e\11'1 

milletleri sırasında ~ere'e 
alması kabiliyetinin ne .. terit· 
yüksek olduğunu gos ç•· 
Bu kabiliyetin inkişafın•yn~· 
lışan büyük tinette ,,e kud· 
sek ruhta ve yaratıcı da.O 

'I bUO rette ki evladları e . y<'l' 
sonra fikir ve prensıP ço1' 

• • ve 
larında da çok 1Y1 kiilfet 
ileri ve modern t~~;k pelc 
vücuda getirilecegı ;buOliJe 
tabiidir. ~alkçıl~k llle ılaO bil 
demokrasıye dogru aç 

0 8tı' 
yolda en ileri adılJJlo~ı 1101'' 

d ·· bernıı J e lacağında a şup J1İ f 

tur. Memlekette ı:nooafl<iite• 
oliğarşiyi yıkan bu ~l~ bulıJ' 

. b' ··ınessı ı . e nın canlı ır mu tıoı•t 
nan Şükrü Kayanın I• be' 
ayak bastığı gün onU~et ilk 
ra ber bütün uıemle 
adı.~ı atmışt~r.. . ale de"re' 
Onümzdekı ıstıh so"'' 

sini de geçirdikten 8ş11ıJJ 1f 
b- t- . 1 r - da ,,o - u un manıa a ·•JIJ beraberlerinde başbakan · İs

met İnönü olduğu halde tay
yareyle, ilk Türk kadın tay-

t yerecimiz Sabiha Gökçenin 
muvaffakiyetli uçuşlarını ta
kib etmişlerdir. 

······~~~··~~~···~~~;~~···~ ... ~ ........ ! 
Bu neşriyata başlarken ilk 

iş olarak, belediyenin ne bir 
kadeh rakısına ne de bir ta
bak yemeğine muhtaç olma

k · ,,e " e olacaktır. Terak ~ . fil<İt f/ 

yolunda olduğu gıbı d• di~~~ 
prensip yollarında . k•b'U 

Ankara - İstanbul - fzmir 
hava seferlerini yapan posta 
tayyaresi Yeşilköye inmiştr. 

ı Atatürk, Y eşilköye dönen 
hava yolları idaresi tayyare
sinin pilotuyle görüşerek iz-

• mir tayyare meydanı hakkın
da izahat almışlardır. 

Şehrimizde tayyare istas
yonu için tedkikat yapan pi· 
lotlar Pazar günün İstanbula 
dönmüşlerd ı . Şehrimizdeki 
tı:?yyare istasyonunun nereye 
yapılacağı henüz malum de
ğildir. İstasyonun Burnovanın 
Hacılar kurunda ve Halka
pınarda kurmak mümkündür. 
Bu iş için de Halkapınar ba
taklığının kurutulması icap 
edecektir. 

A lar 
Bılıklet şan1piyonu 

oldular 
Hanovr 29 (A.A) - Fran

sa - Almanya bısıklet şam
piyonluğu müsabakası 17 
galibiyete karsı 25 galibiyetle 
Almanlar tarafından kaza
nılmıştır. 

- Baş tarafı 1 incide - : ları bir İngiliz asılzadesi ta-
için servetler harcanırdı. kip ettı. 

15 yaşında evlenen Jan Büyük hal'bin kopacağı 
Baldinin ilk kocası kumarda sıralarda Fransız ayanından 
17,000 frank kaybederek bu birinin oğlu ile tanışmış, 
p·arayı memurlarmdan bulun- sevişmiş. bu genç ona her 
duğu demiryol idaresi kasa- ay 10,000 fank vermeğe 
sından çalmış, Jan bu parayı F k 
ödemek için sağa sola te- başlamıştı. a at bu tanış-

ma Janın hem servetine hem bessümlerini liituflarını saç-
mağa mecbur kalmış, fakat sıhhatine mal. oldu. Çünki 
parayı toplamağa muvaffak morfine kokaine dadandı. 
olmadığı için kocası hapıs- Bu yüzden çabuk çöktü. 
haneyi o da sefahat yerle- Güzelliği ile geçinemiye-
rini boylamıştı. bir gece Bar- ceğini anlayınca elmaslarını 
benton markisi, Janın eline eşyalarını satmağa rehin 
düşmüş ve onun uğrunda koymağa başladı ve şunu 
milyonlar saçmıştı. Bu mil- bunu dolandırarak geçiııme-
yonlar sayesinde Jan bir ye uğraştı. Nihayet bu yüz-
saray sahibi olmuştu. Yal- den 18 ay mahkum oldu. 
nız arabacının kostümü 3000 Hapisten çıktığı zaman 
frank değerinde idi. Janın elinde avucunda bir şey 
cep harçlığı ayda 30,000 kalmamıştı. Sokağa düştü 
frank tutuyordu. Fakat Jan ve bir gün de maziye karı-
bu Marki ile görüşmekle şan aşıkları avlamakla ge-
iktifa etmemiş, arada bir çinıneğe uğraştı, bu da para 
sürü diğer zenginleı i de sız- etmeyince öte beri satarak 
dırmıştı. ve dilenerek maişetini ka-

jan Markinin servetini zanmak istedi. 
imha ettikten sonra bir a- En nihayet kokain satarak 
ralık kral Leopold ile dost ekmek parası bulmağa uğ-
oldu. Daha sonra Portekiz raşırken zabıtanın eline düş-
kralı ile düıüp kalktı. Bun- tü ve hapse atıldı. 

dığımızı yazmıştık. 
T ezi:niz, bir prensip bir 

rejim, bir demokrasi mese
lesidir. Şükrü Kayanın mem
ket ve yurd meselesi konuşu-

lan masasından bir gazeteciyi 
uzaklaşlırmağa cesaret ve 
cüret meselesidir. 

1 aınya 

-Baştarafı 1 incide
balde deha iyidir. 

Hatip bundan sonra Bol
şevik savletini durduran 
Almanyanın Ren bölgesini 
yeniden askerleştirmekle 
şarktan gelecek her taarru-
zun önüne geçtiğini söylemiş 
ve dahili vaziyete geçerek, 
bütün gayretini iç ~ alkınma
sına hasretmiş olan Alman-
yanın dünya vaziyetile ipek 
fazla meşgul olmadığını ye 
zaten meşgul olmasından 
bir fayda da çıkmıyacağını 
söylemiş ve Nazilerin iş ba
şına geldikleri tarihten beri 
tahakkuk ettirdikleri işleri 
gözden geçirdikten sonra 
şunları ilave etmiştir: 

"Biz, o devlet adamları 

değiliz ki bugün karar ver
dikleri şeyi yarın ilga eder
ler!,, 

d'klerı "1'' milletlerin göster ı . de yil 
yetlerin hatta fevk~ndel1 de 
seklikler gösterecegı . 
emin bulunuyoruz. ·ıedit ~· 

· ·ye 1 rı' işte bu ümnı 11ıar1 

serbest fikir nıünaka7; n •. 
başlıyornz ! ... Yarı ·ıoıofu fi 

Şark fı f(e:~ 
HiDAyE1' , 

a;ı;ı:a~moz::-.~Piı ... ~e mı le rdııv 
İzmir Sulh Huku ,ş 

· de · I"' b · mesın n : . l bisıır .... ddı 
Muddei Izınır P dstı ıııil 

0
• 

müdüriyeti taraf Jn I{ifise sde 
aleyh Göztepedel b•"e 1, 

kağında 17 No~ı:ybİJte 0~:ii 
oturan Cevat dııll d ~·· 
lan alacak da'l8510 rıı'P .. d• 
gıyaben icra kılın atıl~ &ı ts'u " 

d eb Bıt ıJŞıJ 
me neticesin e lll S4 lc\Jr ıııe 
deabih 22 lira ub'ke9,s faiz ve masrafı rn t:.ız· e' 

')'ne ";J ~ 
ile birlikte tabsı 1 ıcst'1 dei• 
tarihinde gı~abe; 

0 
oıii~)'eıl 

rilmiş oldugnn. a ıcııııu."' 1o· 
aleyhin ınüddeı teıı>fı~ b" 
içinde müra~~~tlatalcdird:e~P 
luna gitmedı~~ ıcatı)'et ..,,.,, 
bapteki hükm~~ JJJ'"' 01ıl' 

.edeceği teblıg Hi" 
kaım olmak nıer• 
nur. 


