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Beyler So11ap .. 
(Hallu• 5-J) IWw__., 

S.••hn•tt• 
Geçmiy•• J• • pl't ..tim• 

Pravda yazdığı . yeni bir makalede Münih anlaş
ması hakkında gene ateşler püskürmektedw 

KISA VE AÇIK 

Birçok milletleri 
Rusya ile bu hususta istişareye bile lüzum görmemişler 

sevindiren 
matem içinde! 

------------------....... . . 

devlet, 
Bitlerin, kendilerini bizzat karşılamağa bile tenezzül etmedi-

Münib toplentaıının kararını kabul eden, daba doğrusu 
kabul etmeğe mocbur kalan Çekoılovakya kendine geldik· 
ten ıonra kendi kendine ıonıağa başladı: 

ği Çemberlayn ile Daladiye Bitlerin emirlerini almak 
için onun ayağına kadar koşmuşlardır 

~--~-----------~--~--------00 ...... 00 
«Bana bu işi dost)arın1 nıı yaptı, düşman

larım mı?» 
u Bu acı h :ıpı yaldıdaLuak istedim fakat bir türlü boğazımdan ğeçmedi » 

Dost yardımından ziyade düşman kazığına benziyen bu 
paylaşma meselesi gün geçtikçe Ç ;:klerin ciğerlerine işle
mele başlamıştır, kendini kurban vererek alemin rabat ve 
istirabatını temin maksadı ile harbın önüne geçen Prag bü
kü!Deti gitgide konşularanın mask::rası, alemin hazan ~ğlen
ce ve bazan da merhamet mevzuu olmak yolunu tut
muştur. 

Bu vaziyetin acılığı ile kalpleri zehirlenen Çekoslovakya 
gençleri baykmyorlar: 

"Elimizde kalan küçülmüş yurdumuzu büyük fedakarlık 
ve kahramanlıklarla bizzat korumak yoluou tuta'ım, 

Allah da hizi, bundan sonra dostların düş
manlıklarından korusun.)> 

Hakikaten Çekoılovakyadan alınan son radyo haberleri 
~>rıdaki matemin derinden derine kök saldığını gösteriyor. 

Sanki «herkes güler fakat bizler ağ l arız.» 
MısHı Çeklerin bugüokü vaziyetleri için söylenmiştiı. 

SIRRI SANLI 

Çinde lacıa 
Japonların attığı zehirli gazlar 

1500 kişiyi öldürdü 

BiR ÇIN NEFERi 

Şıngbay 5 ( Radya ) 
Hıng Koogtan biJdiriyo". 

Çinl.J ria cansiperane mu· 
kavcmd nden end:şeye düş.:n 
J •ponlar tekrar zehirli ve ı· 
göz yakıcı gazlar kullanmağa 

başlamıılardır. Diin sabahle
yin dört Japon avcu tayya
resi muhtelif Çin kasaba ve 
şehirleri üzerine zehir ve 
göz yakıcı iazlar.atmıştır. 
Gazlardan bin beşyüz kadın 
ve çocuk ölmüıtür. 

Paris; 4 (Radyo) - Na
şa::ıg cephesinde toplanmış 
olan Çin (orduları dünden 
beri ric,at etmeğe başlamış
lardır. 

Japonların, bazı 

mevzileri aldkıları ve 
donanmaaınıo, Çiyen 
kalelerini düşürdüğü 
oiyor. 

mühim 
Japon 
Kaç en 
söyle· 

Haokov istihkam hattın
daki Yan Bican kalelerinin 
de tcbdid edıldiği bildirili
yor. 

-.-.>" ••• -

Kaçak Tütün 
Kemerde Piriştineli Şakır 

oğlu Mebmedin tütün taba
kasında kaçak tütün bulu · 
narak zabıtaca alınmıştır. 

iSTER GUL iSTER AGLA 

Mosko\·a, 5 ( Radyo ) -
Pıavdanın yeni çıkan l:.ir 
makalesi radyo ile bütün 
dünyaya baykırtmıştır. ~ov

yet gazetesi ÇeK.oslovaky.taın 

Komünistler 
Kabinenin istifas nı 

istediler 

Paris, 4 (Radyo) - Par· 
lamento, saat 22 de tekrar 
toplanmıştır. 

Reis Heryo, hatiplerin, 15 
şer dakikadan fazla söz 
söylememelerini istemiştir. 

Komünist partisi liderle· 
rindea Peri, söz söylemiş ve 
hükücnetin, diktatör devlet· 
lere boyun eğdiğ'ni söyledik· 
ten sonra kabinenın istifuını 
istemiştir. Daladiye kabine- · 
ıine 75 muhalife karşı 500 
reyle itimad gösterilmiştir. 

Lafla Peynir Gemisi Yürümez ki ••• 
lıtanbulda açık göz bir Musevi biraz ç•y ile Bursada çıka ıı bir nevi otlar karıştırarak 

meydana getirdiği harmandan onar kramlık hususi paketler yapmıı ve üzerine şu ibareyi 
"her nevi nefis çaylardan harman" yazmış ve beşer kuruşa satmağa başlamıştır. Bunu gö· 
ren belediye zabıtası bu paketlerden birini açarak içindekini muayene ettikten sonra bu 
açık göz Museviyi hak yerine teslim etmiştir. Yapılan duruımada madrabaz Musevi baki· 
me ıu sözleri ıöylemiştir : 

- Bu benim yaptığıma hilekarlık denmez, çünkü ortada bir suç yok, ben sadece milli 
bir vazifeyi yerine getirdim. Cavaya, Hinde, Seylana ve Rusyaya para gideceğine her şe
yin yerliıiai kullanalım dedim ! Paramız bize kılsın,, 

Ey okuyucum sen de bu açık göz Musevinin bu saçma mantığına : 

iSTER GULISTER AGLA 

... _ 

Çek Gençlerini Büyük Bir Ümid Ve Hulya ile Yetiştirmege Çalışan Çeklerin Eski 
Ve TaJiı:z Başvekili İstifa Etmeden Evvel 

parçalanmasında Moskovanın : 
mes'uliyeti olmadığı tekrar 
edildikten sonra deniliyor ki : 
"Biz ae Dal~diyeye, ve nede 
Çemberlayna bu yanlış işi 

görmek için ıelahiyet verma · 
dik yalnız Moskova Litvinof 
vasıtasile Çekine karşı olan 
taahhütlerine sadık kalıca· 

ğını bıldirmiştir. Bu mesele 
de maalesef bizimle istişare 

etmeğe bile tennıül etmedi
ler. 

Çekler bile düştükleri periş.n 
vaziyetlerinden dolayi feryat 
ederlerken diyorlar ki: 

"Bizim dost ve h•mİ say 
., *' 951-

Bu ne 
Demektir 

l .. ""ırsa ı g-. n iınL t n11 

l . j 1 ';J ' )lıl l ~ı- .• 

B. zı:: gelen ve yolda ya

kalay p ~öy!iyen birçok 
yurddaılar her tarafta 
muhtelif fiyatlarla karşı

laştıklarını ve vaktile ucuz 
olan bazı eşyanın şimdi 

daha pabat. olduğunu ileri 
sürüyorlar. Millete kolaylık 
olmak ve balkı şaşutma

mak için yapılan bu pa
zarlıksız satış meselesinin 
çok incelenerek buna acıl 
bir çare bulmasını beledi
yemizin himmetinden bek-

liyoruz. ı 
Bu kötül işi yapmak 

cür'etiad~ bulunanlara ha
tırlatmak istiyoruz ki so
nuda bundan zararlı çıka-

1 caklar kendilerine ola-
caktır. 

dığımız devletler bizi feda ya olmuşter. 
etmeğe iktifa etmeyip ica· Pravda1 Münib anlaşma11 
bında silahla tehdit edecek aleyhinde hücumlarına devam 
lcrini dahi ima etmiılerdir. ederek diyor ki: "Çember• 
Bize bu kötü günlerimizde layn ve Daladiye hu şeydea 
sadık kalan bir !)ovyet Rus- - Sonu 46acüde -

0000000000000000000000000 00000000 'lOOOOOCIOOGGGDDDDDG• 

~~Hatay 'Limonları Geldi Ve 
Gümrüksüs İthal Edildi 

fSKENDERUNDı\N BiR MANZARA 
lstanbul 4 (Hususi) - Hatay hükumeti teıekkül ettikte• 

sonra ilk olarak Erzurum vapuru ile Hatay meaıe ıalladet• 
nameli 113 sandık limon gelmiştir. Şimdiye kadar ba 1im011· 
lar "Suriye melı,, olarak gelmekte ve gümr&ğe tibi tatal• 
makta idi. Hatay limonları serbest olarak memleketimize 
ithal edildiler. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________ .... _______ _ 
Eşrefpaşa yolu dar ve 

tamire muhtaç 
8. L. imzalı aldığımız bir mektup: 
"Eşref paşaya ve Buca ya işli yen otobilı,er 

yoldan gelip geçmekt~dirler. Bu yolların 

- Soau 4 üncilde -

park Bıtlndeld 
hem boıak •• 
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lzmir DUNY~~tER 
Kahvelerini 
DOLAŞIYORUM ... 
Yazan: Gönül 6mre 

- ıs -

OLUYOR ?ı 
Bir hakem bütün bir 
fut bol t~ kımı oyun
cularını tevkif ettirdi 

işte biz, zavallı baba Saffeti 
böyle kızdırırdık 

Yeni vazedilen futbol ni· 
zamnamelerine dayanarak, 
bir ltalyan futbol hakemi, 
kendisine oyun esaannd•, 
küfredildiği, maçtan sonra 
da el ile tecavüzde bulunul· 
duğu iddiası ile bütün bir 
takımı tevkif ettirmiştir . Fa· 
kat oyuncurar, şabidlerle, 
keadılerinin eğil, seyircile· 
rio tecavüzde bulunduğunu 

isbat ettiklerinden, kendile· 
riae yalnız ihtar cezası ve
rilmiştir. 

Dedi ve arkasından ekle· 
yiverdi: 

- Eh bizim de kendimize 
göre oldukça mürekkep ya· 
lamışlığımız vardır. IMektep, 
medresede bir hayli dirsek 
.çürüttük ... 

Birden hatırıma meşhur 
aktör, baba Saffet geldi; 
•ordum: 

- Üstat, siz baba Saffeti 
tan11mısınız? 

Acı acı güldü: 
- Tanımaz olurmu yum? 

O xavaU.yı biz çılG'ırtbk. 
Tanri rahmet eyleye çok 

İyi kalpli, temiz bir adamdı •• 
Ve anlatmağa başladı: 
- Baba Saffet şakaya 

çok tahammül eden, çabuk 
çabuk kızmayan bir san'at
kardı. 

Zaten bu şakaya fevkala· 
de tahammüllü dür ki, bu 
yüzden nihayet deli oldu. 
Şimdi anlıyorum, biz arka· 
daşlar, baba Sıffde çok 
haliınzlık etmişiz.. Doğrusu· 
nu istersen biz çıld11ttak za· 
vallıyı .. 

Dedi. Ve akşamı zor etti. 
Akşam olunca zavallı baba 
Saffet ağır kutuyu omuzladı 
ve evin yolunu tuttu .. 

Ertesi ~gün baba Saffet 
tiyatroya biraz geç geldi, 
suratı bir karıştı, ağzını bı· 

çaklar açmıyordu .. 
Dayanamadım, sordum: 
- Neye kızmıştı acaba? 
- Neye olacak evlat! ar· 

kadaşlar, mahutj tenekeyi 
baba Saffet provada iken 
boşaltmışlar, pekmezini al
dıktan sonra yerine fpekmez 
ağırlığında malum " nesne ,, 
ile doldurmuşlar .. Bir şeyden 
haberi olmiyan baba Saffet 
kutuyu eve götürüp açınca 
dalgayı çakmış ve gece sa
baha kadar hepimize küfür 
etmiş, durmuş .. 

lşio tuhaf tarafı baba Saf-. 
fet asıl hediyenin muhakkak~ 
kendine geldiğini ve bizim 
bu hediyeyi çalıp yerine 
" nesne ,, doldurduğumuzu 
iddia ediyordu .•. 

Tabii yedi sülalemizden 

* • • 
[>aradan başka herşeyi 

kazanan bir kaşif 
logilterede, hususi teşeb

büsleri ile ilk defa olarak 
caddelerde umumi elektrik 
tenviratı şebekesini kuran, 
bü yüzden şöhret kazandığı 
halde eline beş para geç· 
miyen Masingam 87 yaşında 
olarak ölmüştür. 

Adam, soo günlerini, bir 
otolia metrdotelliğini yapa· 
rak geçirmiştir 

1 
.. ,,ft 

130 Bin Liraya Sigor-
1 

ta Ettirilen Parmaklar 

Suriyede 
Filistin içio janeler 

Toplandı 
Halep - Geçen Cuma 

güıı ü Suriyenin her tarafın· 
da FiJistin Arapları için ia· 
neler toplanmışhr. 

Bu sene, çarşı ve sokak· 
larda iane toplanmasına ve 
tezahürat yapılmas1na yüce 
komiserlik müsaade etme· 
diğinden, ianeler hususi bir 
şekilde evler ve mağazalara 
gidilmek suretile toplanmış· 
tır. 

Maamafih iktisadi vaziye· 
tin bozukluğu ve geçen se
neler toplan ıı:ıış olan :·iaaele· 
ria çarçur edilmiş olması 

hasebile bu dtı!f a toplanan 
ianelerin miktar1 pek az ol· 
muştur. 

(Türk Söıü) 
........ amm•• .. •••• 

Filistinde 
Vaziyet 

Kudüs, (J J usu si) Son 
beş bafta içinde Fılistinde 
va:ıiyet fena bir Ş'!kil aldı. 
Araplar artık Yahudileri Ya· 

hudi olarak pusuya düşür· 
mek zahmetine girmiyorlar. 
Bunun yerine logilizlere kar· 
şı mukaddes bir harp ilan 
tttiler. 

Ahlak ve 
muaşeret adabı 

Öğrencilerime öğütlerim - 2 H. Türkek 

insan nasıl mesud olabilir? 1 
Bu o kadar güç birşey debilir misin ? O halde seıı 

değildir. Yalnız zordur. Bi- de kimsenin liatmnı yıkacall 
riaci şartı çok okumaktır. bir söz söyleme. Yolda gij 
ikincisi ise vakitlerini hiçbir derken senin ayağına biri 
zaman boş geçirmemektir bassa razı olur musun ? uy· 
çünkü "hayat kısa, fen v~ le i~e sen de bawşkal~rının 

, . . ayagıaa basmamaga dıkkat 
san at uzun, fırsat geçıçı, G I 1. • k "kl"k .. _ . et. e e ım umumı e Si ı -muhakeme guçtur.,, Dıyen 
Bukrat meşhur içtimaiyat 
alimlerindendir. Birçok insan-

lar, dünya ile meşğul olur· 
lar, fakat kendilerile uğraş
mayı ihmal ederler. Bizi te· 
kamüle sevkedecek en birin· 
ci kuvvet başkaların1n bize 
öğrettikleri değil, bizim ken· 
di öğrendiğimiz ve düşüne
rek hareket ettiğimiz şey· 
lerdir. 

Mesela : A~alarımız demiş· 
ferdir ki : "sana yapılmak 

istemediğin birşeyi, seo baş· 
kasına yapma,, bu kısa sö · 
zün manası çok derindir. 
Gelse biri sana ağır bir söz 
söylese onu kabul ve bazme-

Greta Garbo 
Amerika ya 

döndü 

lere : 
Evindesin. Anana, babana, 

diğer hısımlarına ve kardet· 
!erine sayğı ve sevgi göster. 
Elinden bir işe yardım etmel 
geliyorsa esirgeme. Sana 
bir sö:t. söyleniyor ve uyu· 
run veriliyorsa hem y p, 
karşı gelme. Acımayı .... f ati 
elden bırakma, dilinden.fena 
bir lakırdı elinden dikkatsiz· 
Jikle bir kaza çıkarma. Olur 
olmaz ve üstüne lazım olmı-
yan şeylere karışma. Vazife
lerini ihmal etme, her yerde 
gere .< büyüğüne ve gerek 
küçüğüne karşı nezaketten 
ayralma. 

(Arkası var) 

Japon impara
toriçesi ana 

olacak 

Sırası gelmişken anlatayım 
] ıana ..• 

ihtiyar aktör bir siğara 

başlayıp ; torunlarımızın to
runlarına kadar kalayı 
bastı .. 

8 Parmak ile iki baş par· 
magınıa değeri ne olabilir? .• 
Nekadar dü~ünseniz, bula
mazsıD1z. Biz, size söyliyelim: 

logiltereain en tanınmıı 
san' atkirlarından Orgcuların 
üstadı Reginald F oortun iki 
eline tam 20 bio lngiliz lirası 
(130 bin Türk lirası) değer 
biçilmiştir ve sanatkar elle· 
rim kazaya, nazara uğ11yacak 
korkusile, onları bu fiata 
sigorta ettirmiştir. Orgcu, 
Londra radyosunda haftada 
150 logiliz lirası almakta 
iken, şimdi turnaya çıkmıştır. 
Bu sefer haftada 300 lngiliz 
lirası (1800 lira) alacakhr. 
Kendi orgu tam 60 bin Türk 
lirası kıymetindedir. 

Komiser Mac Michael'in 
şiddetli yasa,YJndan kurtula· 
bilen havadis kırıntılarının 
kafi derecedo teeyyüt ettiği 
Filistindeki felaketli vaziyet 
budur. Geçen hafta bu mem • 
leketia bir baıından öbür 

başına kadar vuruşmalar, 
bomba atmalar, katiller ve 
cinayetler, Arap - Ingiliz 
çarpışmalarının münferid ha . 
diseler olmıyıp milli kıyam 
mücadelesinin parçaları ol
duğunu göstermiştir. 

Greta Garbo Amerikaya 
hareket etmiştir. Vapura bi· 
neceği ana kadar seyahati 
gizli tutlmuştur. FotoğrafÇ1-
lardaa yüzünü saklayan Gar· 
bo, gazetecilere: 

Japon imparatoriçesinin939 
senesi başlangıçlarında ana 
olacağı haber! verilmektedir. 
Kraliçenin dördü kız, ikisi 
oğlan olmak üzere altı ço· 
cuğu olmuş, bunlardan or
tanca kızı 1927 senesinde, 
beş aylık iken ölmüştür. 

• yaktı ve "'devam etti: 
- Baba Saffete çok ta· 

kıhrdık. Bir gün tiyatrocu 
arkadaşlardan birine bilmem 
nereden koca bir teneke 
içinde hediyelik pekmez gel· 
mişti, biz arkadaşlar, aramız· 
da toplanıp bir: kurnazlık 
düıündük.. Yani gene baba 
Saffete oyun oynıyacaktık. 

Neyse, biraz sonra baba 
Saffet çıkageldi.; 

içeri girer girmez arka
daılardan biri atıldı: 

- Baba Saffet, dedi sa· 
na koca bir teneke hediye 
göndermişler. içinde pek
mez mi varmış, neymiş? .. 

Zavallı baba Saffet, "her 
şeyi bilirim,, iddiasında bir 
adam olduğu için istifini 
b~zmadan: 

- Bilirim.. Göııderirler., 
kut' nerede? 

Dbe sordu. Guya kutuyu 
muhlf•za eden arkadaş : 
"işte şurada!,, diye gösterdi. 
8al,a Saffet gidip kapalı 
tenekeyi görünce: 
-- Anladım Aydından gön
dermişlerdir. Beni sevdikleri 

içi11 ~r 'ene gönderirler ... 

işte biz, zavallı baba Saf
feti böyle kızd1rdık.. Yıllar 
geçtikçe tabii ihtiyarhyor ve 
sinirleri bozuluyordu. Şaka
ya olan tahammülü da azal· 
mışb. 

Fakat arkadaşlar !inadına 
eskisi gibi türlü muziplikler 
icad edip duruyor ve baba 
Saffeti çileden çıkartıyor· 
lardı .. 

Nihayet bu üzücü ve ter· 
tipli şakalara dayanamayan 
zavaJlı baba Saffet çıldır
dı. 

Onu Bakırköyündeki ti· 
marhaneye götürdüler. Ve 
bundan birkaç yıl! önce siz
lere ömür, göçtü, gitti ... 

ihtiyar aktör susmuştu. 
Anlaşılan b~ba Sıffetete 
yaptığı şakalara pişman ol
muştu. 

Bir arahk dedi ki: 
( Arkası var) 

Küçük ev 
P .zaryeri H.uunioe ci va

rın da iki üç odalı kira lak 
bir ev aranıyor. Odun paza
rında (2) numarada manifa· 
turacı M. Salibe müracaat. 
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PEARL 
UHITE 

FREDRIK 
MARCH 

aleminde .•• 

GRETA 
GARBO 

MARGOT 
GRAHAM 

Sinema:.dünyasında yıldızlaran en zayif noktaları ·en ağtr 
başlıları dahil· daima kendilerinden bahsettirmektir. Bundan 
başka sinema yıldızları yalnız elbiseleri ile kaş ve gözleri· 
DİD makiyaji ile de model olmığa haves ederler. 

Orgcu, ne olursa olsun el· 
lerioi muhafaza etmeğe ça· 
hşmakta, meseli yere düşe
cek filan olsa hemen yum· 
ruklarıaı kapamakta, yüzüne 
gözüne ehemmiyet verme· 
mektedir. 

_,... ................. _ 
Birmanyalıla
rın dolma 

• 
sıgarası 

Asyanın Birmanya denilen 
mıatakasında halk bir karış 
büyüklüğünde ve dört par
mak kalınlığında :siğara içer. 
Hatta kadınlar da erkekler 
kadar tiryakidir. Küçük ço· 
cuklar ağladıkları zaman, 
birman kadınlarının, biberon 
gibi çocuklar1nıa ağızlarına 

bu sigarayı tutuşturduklar1 

çok defa görülmüştür. 

Zayi 
lzmir belediyesi bava gazı 

müdürlüğünden aldığım 1145 
numaralı makbuzu zayi ettim. 
Hükmü olmadığını ilan ede· 
rim. 

Güzel Yalı Tramvay 
caddesi 1114 No. 

evde sakin 
Cewal Alı-kor 

........ l:IWJ••••• .... 

Koltuk Ve 
İskemlenin 
Ceddi 

Bugünkü iskemle ve kol
tukların ilk ceddinin ağaç 
ve taş oyukları olduğu bu· 
gün tarihi babından sabit 
olmuştur. Maamafib koltuk 
adı verilebilec ~k iJk oturma 
mahallinin eski Mısırlılar za
maD1nda Fravunlar için ya
pılan tahtlar olduğu l11Uhak
kaktır 

O zaman, koltuklar hü· 
hümdarlara mahsustu. 

- Fena halde yorgunum. 
Yalnız kalmak istiyorum. Be-
ni rahat bırakınız! .. demiştir. 

Tabiatin garip 
bir tezahürü: 

ieyzerler 
Bazı denizlerde suların ha· 

vaya doğru fışkırdıkları ve 
bu suların sıcak oldukları 
görülür. Bunun sebebi şudur: 
Deniz, o noktalarda son de
rece derindir. 

Deı.ıiz suyu bu derinlikte 
ısınır . r.:'-:fım ya! Arzın içi· 
ne doğru inildikçe hararet 
artar. Isınan su sür'atle de-
11 iz sathına doğru geri döner. 
Böylece ve hazan denizin 
sathından 10 20 metre yük
seklere fırlar. Bunlara Jey· 
zer derler. 

~= --~... --..-------.,.--------
İzmir ithalat Gümrüğü Mü-
dürlüğünden : 

T. S. kıymeti T. R.battı 
No. Marka S, No. Cinsi eşya Li. ku. Kilo Gr. No. Li. ku 
433 ICI 2 53 54 Deri taklidi 910 00 350 00 75 C 10 00 

muşamba 

Yukarıda yazılı bir kalem eşya 12 ·10-938 çarşamba güoü 
açık artırma surctile satılacaklar. Alıcı çıkmazsa ecnebi 
memleketlere götümek üzere 20 10·938 günü tekrar mü· 
zayedeye konulacağıodın isteklilerin ithalat gümrüğü satış 
komisyonuna gt!meleri ilan olunur. (3557) 

·~**~**~x*~ı***~~~~**~~***~~ 
~ Kültür Park Sineması ~ 
tC Kibar halkın sineması olacaktır. >t = Ailevi ve içtimai filimler gösterecektir. ~ 
+c Pıoğramlarınıa mükemmeliyetile temayüz edecektir. )t 
t( istirahat için aranılan t~kmil evsafı haiz olacaktır. )t 
tc Sizin için bir gezinti ve eğlence kaynağı olacaktır. )t 
fıC Güzellik v~ zarafet abidesi olacaktır. M 
~ DiKKAT: Resmi küşada şimdiden hazırlanınız. ~ 
+( Sinemamızın hedefi: Güzel film ve ucuz fiyattır. )t 

. 1! :,;~:;w;~:w;:w;~:w; ~~ılt:f:~=F;r;:w:~~:W::W::f:r;~~:y; .. 

Kırmızı, Sarı 
Ve Beyaz Yıl-

dızlar 
Bazı ylldızlar vardar ki ara 

larındaki mesafe çok yakın· 
dır. Teleskop bu mesafeyi 
adeti mevcud değilmiş gibi 
telakki eder. Bu yddızrara 
eş yıldızlar denir ki bütün 
semada sayıları (30) bin ka · 
dard11. Buıuu haricinde yıl· 
dızların renkleride bir değil· 
dir. Beyaz vcy .l mavl, sarı 
kırmızı veya portakal rengi 
yılc.iular vardır . .,Buolann en 
hararetli olanları beyaz veya 
mavi renkte olanlardır. ikinci 
derecede hararetliler sardar, 
üçüncü derecede de kırmı · 
zılardı. Kumızı yıdızlar artık 

hararetlerini kaybetmek dev· 
resinde bulunanlardır. Güneş 
sarı renktedir. Yani ihtiyar
lamağa başlamıştır. Hararet 
derecesi (6000) dir. Halbuki 
bir takım genç yıldızlar var
dır ki bunların harareti (30) 
ile (40) bin derece arasında 
değişir. 

Bolivya yerli
lüks )eri ve 

merakları 
Bolivyaoın karm•zı derili 

yerli insanları föter şapkala
ranıa üzerine kuş tüylerin
den: muaznm üstüvaneler 
yaparl ive tambur ç 1 ·ak 
sokaklarda dolaşırla Bu 
kıy af et, onlar için, dünyanın 
en lüks kıyafetidir • 
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)t Idaresinee Mılli Kütüpane Sineması )t 
M------- ~ tc BUGÜN Pek muhterem lımir halkına iftihar ve şe· w 

Mizah 

• • 
-Kredi Milyarder "Politika işle-: Asri Man.iler 

t( refle sunduğumuz muazzam proğra = 
U 1 - Loral ve Hardi İ4i arıyor ~ Doktor 

Hanımefendi 
Kalbimde bir illet var 
Sizi görmesem azar 
Bir vizite bir nazar, 
Doktor hanımefendi... 

Tutuldum sevdalara 
Beni yaktınız nara 
Aşk kalb!mde bir yara 
Doktor hanımefendi. .. 

illet öyle illet ki 
Sizi ıevmek bir det ki.. 
Puseniz deva belki 
Doktor hanımefendi .•.. 

R. Karaca 

••• 
Deli 

Bir d~li doktora geldi : 
- Doktor, dedi, başımda 

bir felaket var. G,celeri 
kulağıma sesler geliyor, be
nimle konuşuyorlar. 

Doktor: 

- Merak etmeyiniz. dedi, 
olur böyle ıeyler. Size ne 
diyorlar? 

- Bilmem doktor, sağı
rım ben! .. 

Sürer 
Birkaç senedenberi evli 

olduğu halde bir türlü dnru · 
lamamıştı. Balodan baloya, 
çaydan çaya, davetten da
v~te koşuyordu. Tabii bu 
hali dedikodulara sebebiyet 
veriyordu.I 

Bir gün biri dedi ki : 
- Canım ae yapsın, insan 

her nmın yirm& yaşıoJa ol· 
maz •.. 

- Maluın, fakat baz an 
yirmi yaş yirmi sene sürüp 
gidiyor! •. 

Babam 
Çocak telefonu açtı : 
- Başöğretmen ıizmisi · 

niı? 

- Evet benimi 
- 126 Mustafa hasta bu 

gün mektebe gelemiyecek. 

.. 

1 

Müdür sordu : 
- Kim telefon ediyor? 
- Babam telefon ediyor? 

Güzel Gözler 
Müsabakası 

\ 

• •d o•• )t "' • " o• Bak ne çabuk geçtı yaz, 
1101 e UZe ece 2'1M ıyor Artık bitti neşe saz, 

~ TÜRKÇE SÖZLÜ » 
M ~ 

Kredi Milyarderimiz dün 
matbaamıza uğradı. Yeni 
haberlerden çok sevindiğini 
bildirdi. Bu günlerde yüksek 
bayramı olduğunu söyledi, 
sulh için Amerika Cumhur 
Rdsi Mister Ruzveı nezdio- . 
de yaptığı teşebbüşlerde mu· j 
vuffak olduğu"u ve bu suretle 

insaniyeti büyük bir sefalet- Gezmeye doyulur mu? 
ten kurtudığıoı ileri sürdü. Bunlar bız e geldi az. 
Ayni zamanda Hitlerede bir 
telgraf çekerek ileri gitme
mesini ve kan dökmemesini 
bildirmiş! Bay Muuoliniyi de 
ikaz ederek sulbun devamına 
eoğel oJmamasıoı tebliğ et· 
miş . bundan dolayı Kredi 
Milyarderimiz pek Ş .! D ve 

sevinçli im ş ! ! 

A t k yakında Cumhuriyet 
bayraDı için Ankara seyaha · 
tine gidecektir. Yeni elbise· 
leri de bitmiştir. Yalnız bü · 
yüp provalar ı kalm · ştır. Sa
yıo İ>anb acılara. Kovuncu 
oğluna, Dede Ağa 1 aı a . 
büyük ac(;ntelere, üzüın ih · 
racatcılarrna, Üzüm Ku umı· , 
otomobil acenteleri ve mü· 
b · m dostlarına yüksek tt ş e k
kürlerini sunmaktadır. 

Karşıyaka, Yamanlar, 
Gazinolar, plajlar, 
Buoların zevki Kaçtı, 
Açılmış sinemalar. 

Sınema yıldır.ları. 

Çıldırtıyor kızlarr, 
Bunlar kouuşu luı ken, 
Çekilmiyor nazları . 

Terakki 
Mü~teri garsoou çağ rdı: 
- Bu da ne? :::- ucuğun 

içinden otomobil laitiği çı· 

kıyor. • - Bu terakkinin canlı 
misalidir ef ~ndim, atın yeri
ni otoınobil tuttnğur.u ispat 
ediyoruz! 

-----------oc----------- Eskiden 

ı-- --·---- -
Plajda Zencileşme modası 

çıktıktan sonra birçok kadın
lar benim rengime imrenme
ğe başladılu. 

~~ 

Uyudum 

Hesap 
Salamon oğlumun hesap

latında beş kuruş fazlalık 

gördü. Her ay yirmi iki lira 
on sekiz kuruş yirmi para 
sarfederken o ay yirmi iki 
lira yirmi üç kuruş yirmi 
para harcamıştı. 

- Bu beş kuru şu ;nıereye 
verdin? .. 

Oğlu düşündü, düşündü : 
- Buldum dedi, yoksııl · 

lara yardım ettim! .. 

İşaret 
Adamın biri eliude kaz· 

ma öteyi ber;yi kazıyordu, 

görenler merak ettiler : 
- Neye kazıyorsun? 
Dediler cevap verdi : 
- Bir hafta evvel bir ke· 

se altın gömmüştüm, kazı

yo. um, kazıyorum bulamı

yorum. 
- Kese altını -gömdüğün 

yere bir işaret koymamış 

mıydın? 

- işaret kaybolmuş. Tam 
benim gömdüğüm yerin üs· 
tünde ufak bir bulut vardı. 

Dün gene g ızete :le bir 
ilan gördüm. Köpeğinizi 

kaybetmişsiniz. 

- Evet, bu beşinci defa 
dır. 

- Eskiden kaybolmazdı? 
- Öyle amma eskiden 

karım piyano çalmazdı ki! 

Bu Ne Hal? 
Erkek muşambasıoı giye

cakti. Gardorobtan aldı bak· 
tı. Arkasında iki büyük de· 
lik vardı. Muşambayı karısı· 

na götürdü: 
- Bu ne hal dedi, bu 

muşambaya ne oldu? 
- Hiç. seni masrafa sok· 

mamak için yaptım. Deniz 
papuçlarıının altları eskimiş

ti. Y eoisini al, demedim bun 
dan kestiğim parçalarla alt
larını değiştirdim. 

Altüst 
Cambazhanede elleri üze· 

rione yürüyen adam gör-
müştü: 

- Zavallı, dedi. kim bilir 
ne felaket geçirdi de böyle 
.Jltüst oldu. 

: 2 - Altın Y ağmu.~u.. . ; 
tC FRANSIZCA SOZLU . )t 
tC 3 _ Ulu Önder Atatürk.ün Doğu Anadolu şeyabıtlerı )t 
~ filmi ( Türkçe Sözlü ) W. 
lıl Seanslar: 3-7-Albn ya~muru5-9daAtatürk. Loral hardi~ 
~ Fiatlar: 25-30-40-50 Cumartesi talebe 1 de 15 K. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~-~~~ il. 55 ... 

ı s. Ferid 

Klo idrik ( Tuzruhu ) 
.:iülfürik ( Za\~yc.ığı ) 
Nitrik ( Kezzap) asit
ler. Ka)1nak nıumu. 

~'IEllE-·-::;ı;;:--
Aşçıbaşı Marka 

Makarnalar 

ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 
Zindelik 
Gençlik 

Bahş~der 

Merkez depo: 
Şifa Eczanes~ 
~~~~~ l!!B-~"4;:~~ ~ 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbise· 
lerinizi Kavaflar çarşısında 

(35) No da 

TER Z i 

Kazım 

Şangüder'e 
Selanik sergisinden birincilik yaptırınız. 
madalyas•nı kazanmıştır... Birinci Sınıf Mutabasııı 

H!'!3!I _.~- ~ -llEIEe!l!m ........ ~~···~ .. •••••••• 

Dr. Fahri Işık i DOKTOR i 
h:mir Memleke~ Hastanesi f Salih Sonad i 

Rontken Mute::>~ ~ 1 ı Cild, Saç ve zührevi baıta- ı 
RONTKE.N V ı hklar müt~ha11111 : 

Elktrik teda \isi yapılır ı ikinci Beyler soka1' No. 81 : 

ı ikinci Beyler So. No. 29 ı Her gün öğleden sonra ı 
TtLEFON: 2542 : Telefon: 3315 : .. ........ ~ .. ~ .. ~ .... ~ __ E!!!':9 ___ maa:I 

- Uyudun mu çocuğum? ---------------------------~-----------~ 
1 Dr. Demir Ali DOKTOR 

- Uyumadım anne! 
- Öyleyse balık yağını 
- Uyudum anne! 

Olabilir 
Zayıf kadın : 
- Kemiklerime kadar ıs-

landım. 
Dadi, şişman kadın : 
-- Olabilir, cevabını 

di, kemiklerin derine 
yakındır. 

Sergide 

ver
çok 

Yeni tarz 
olacak! 

bir resim 

- Zannederim, fakat bir 
mana ifade etmiyor. 

- Nasıl etmiyor, sen res· 
minden anlamıyorsun, bu 
kübik resim... • 

Daha fazla söyliyecekti, 
fakat resmi yllpan ressam 
sokuldu. 

- Resmi ters asmışlar! 
Dedi, çevirdi, astı, bu kü· 

Asri ıhammallık nasıl olur Tevfik Lütem 
MERKEZ HASTANESi 

Kulak, Burun, Boğaz 
Mütehassısı muayenehane 2ci 

Beyleı- Numan zade 
sokak No 5 

Her gün öğleden sonra ____ ,....... ..... ~-......-~-
Ürolog Operatör 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

Böbrek mesane prostat 
idrar yolu hastalıklarını te 
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler N'1manzade No S _r.mm ____ _ 

1 bik bir resim değil, bir çi-

OD 1 N O 5 İ _çe_k-1-~~-k_s_ıs_ın_ı_n_a_Jc_la_d_e~b~ir~ 
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Fuar Yeri 
Gerıişliyor 

Gelecek yıllar için Fuar 
sahasının dar geleceğini dü · 
fÜnen belediyemiz yeni tet· 
kiklerde bulunmuş ve parka 
altmış bin metre murabbahk 
bir yerin ilavesini k uar al
lana almıştır. 

Yeni 
Kartpostallar 

Poıta, telgraf genel di · 
rektörlüğü, cumhuriyet reji
minin yapıcı ve başarıcı va· 
sıflar1nı tebarüz ettiren ve 
feyzini gösteren kartpostal
iar basbrmaktadır. 

Yurdun muhtelif tabii 
manzaralariyle abidelerini 
gösteren 30 tane olan bu 
kartpostalların tabı adedi 
300.000 dir. Kartlar üçer 
kuruıa satılacak ve pullara 
soğuk damga olacaktır. Kart
lar Cumhuriyet bayramında 
satııa çıkarılacaktır. 

Yarın 
Şehrimize 
seyyah geliyor 

Yarın lngi!iı bandarah A
randaros Oıtar adlı vapurla 
ekserisi lngiliz, bir kısmı da 
Alman tebeah 252 seyyah 
febrimize gelecektir. Bun
lardan yüzii hususi trenle 
Selçuğa giderek Efea hara
belerini ziyaret edecek, di
ğerleri de ıehrimizde geze· 
ceklerdir. 

f Rallua SeıJ , 

ispanyada hava harbı 
---------------00'-••00--

Frankistler Barselonu bombarduman ettiler 
Roma 5 (Radyo) - ispanyadan bildiriliyor: 
Dün öğleden soara Franko tayyarelerile cumhuriye~çi tayyareleri aıasında yapılan büyük 

have muharebesinde cumhuriyetçilerin beş tayyaresi düşürülmüıtür. 
Paris 5 (Radyo) - Oabeş frangist tayyaresi dü~ Bırselon şehrini ve limanını bombar

dıman etmiılerdir. 
Bombardıman esnasında limanda bulunan ilci lagiliz vapurunun ön k111mları harap olmuş 

ve şehre düşen birçok bombalar da çok zarar yapmıştır. 

Alman İktisad Nazırı İstanbulda 
lstanbul, 4 (Hususi) - Almanya milli iktisad nazırı M. Funk, refakatindeki müşavirlerle 

yarın lstanbula gelecek, S:rkeci istasyonun da büyük törenle karşılanacaktır. B. Fuak, Is· 
tanbulda mutad ziyaretlerde bulunduktan sonra akşam üzeri eksp:esle Ankaraya hareket 
edecek ve başvekil c~lal Bıyar tarafındın kabul olu!Hcaktır. 

Amele Zarar Ziyan İstedi 
Paris, 4 ( A.A) - U numi iş ko ıf~derasyoau bükü nete müracaat ederek umumi sefer· 

berlik dolayısile işlerinden alınan amelenin tekrar eski işlerine iadesini ve seferberlik yü · 
zünden uğradıkları zarar ve ziyanın tazminini bükü'tletten istemiştir. 

Sirov kabinesinde tadilat 
Pıag, 4 (Radyo) - Çekoslovakya federal bir şekil alacak ve Sirov kabinesi, tadil edi · 

lecektir. Alakadarlar, her iş bittikten sonra Cumburreis Beneşin de istifa edeceğini söyliyor. 
Çekoslovakya, Südetlerin bütiia mütalebıtanı kabu etmiştir. 
Südetler, harici siyasette Ç~klerle berab~r olacıklar, yalnız da\ilde muhtariyet hllinde 

yaııyacaklardır. 

Fransız Başvekili Daladiye'nin ·izahatı 
Paris 5 (Radyo) -- Daladiye Parlamentoda verdiği izahatta sulhu temin ederken Çem

berlayinin gayret faaliyetinden başka dünya sulh unu kurtarmak için her şeyi göze aldığını 
gösteren Amerikanın vaziyetini ve Amerikanın efkarı umumiyesine tercüman olan bay 
Ruzveltin açık mektuplaundan ilham aldığını ve bu kadar sıkışık bir anda harbın önüne 
geçmek için bu suretle hareketten başka yapılacak bir iş kalmadığını söylemiş ve alkı· 
Janmııtır. 

Macarların notası •• 
M~htac Oğren- Evveli iki şehrin derhal tahliyesini istediler 
cılere Yardım Budapeıte 5 (Radyo) -- Hükümet, Çekoslovakyaya bir nota vermiı ve Macarlarla mes-

Okullarda ölü ıubay ve kun yerlerden evveli iki ıehrin derhal tahliyesini istemiştir. 
emekli subayların yardıma Macarlardan mahkum olanların da, hemen serbest bırakılması lüzumunu bildirmiıtir. 
muhtaç olan çocuklarına ki- Macarlarla meskun yerlerin tahliyesine nezaret edecek komisyon, perşembe günü saat 
bp ve saire ders aletleri 16 da Komardanda toplanackt1r. 

dajıblmak üzere yardım yar- f • t d ff ) k p ) ı• t • 
dım edilmesi ıüel emekliler rış a a 1 o onyayı s emı' or 
yardım ıoıyetesi tarafından (Radyo) - Friştada halisi Çekoslovakyaaın burasını da Lehistan• terk etmesi hakkında 
faaliyete geçilmiştir. Bu te- Polanyanın talebini hayretle karşılamıştır. 
ıebbüıü takdir ederiz. Maden ameleleri ve diğer müessesat işçileri yirmi bin kişilik bir y1ğın halinde toplat1a-

Belediye Reisi
nin Tetkikleri 

Düa belediye reiıimiz B. 
Behçet Uz yanında belediye 
m&hendiıleri olduğu halde 
çocuk hastanesi ile merkez 
garajı yapılarını tetkik etmiş 
ler ve her iki yapının biti
rilmesi de yaUaşmıştır. 

Bir tetkik ve 
teftiş 

Orman genel yar direktö
rü bay HaJil Manisadaa Iz
mire gelmiştir. Yar direktör 
lzmir orman direktörlüğünde 
tetkikler yapmış ve bu y1I 
kömür ve odun buhranına 
meydan verilmemesi için li
zımgelen tedbirleri kurmuş
tur. 

Yaralamak 
T amaşahk caddesinde Ra -

doslu Ali, Hüseyin ve Ah
med, Tireli Abmedle karısı 
Cemileyi döverek yaraladık· 
)arından zabıtaca tutulmuş
lardır. 

. 

rak burasının tabliye edilmemesi hususunda nümayiş yapmıılardır. Hatipler bütün ahaHnin 
reisicumhur, ordu ve hükumetle birleşik olduğunu kayıt etmişlerdir. 

Fransa ltalva lmparatorluiunu Tanıdı 
Paris, 5 (Radyo) - Fransa hükumeti ltalya imparatorluğunu tasdik ederek Romaya bir 

sefir göadermeğe karar vermiştir. Bu karar resmen ltalya Huiciye nezaretine biJdirilmiştir. 

Anadoluda kar başladı 
lstanbul 5 (Hu,usi) - Anadoluoun muhtelif yerline kar yağmağa başlamıştır. Borsanın 

ulu dağı kamilen kula örtülmüş ve Kars, Erzincan, Bayzit ve Erzuruma yirmi santim kar 
yağmıştır. 

Avam Kamarası Dağılacak mı ? 
Londra, 5 (Radyo) - Avam Kamarastnda münakaşalar büyümüştür. Hükômet 

len tertibatı almıştır. Avam Kamarasının dağıtılması kuvvetle muhtemeldir. 
lazım ge· 

lngiliz ltalyan münasebeti yeni yolda 
Londra, 4 (A.A) - Deyli Telgraf. Dün Romada Itıalya hariciye nazırı Ciano ile Iagilte · 

büyük elçisi F 1>rd Perth aruında yapılar. koouşm•nın fevkalade mühim olduğunu kaydet
mekle beraber alakadar mah1fılde Çemberlayoın hemen Ro11aya gitmesinden elzem ve 
hıııtti şayanı arzu görülmediğini yazmaktadır. 

Bununla beraber Italyan - lagiliz münasebetlerinin yeni bir yolda inkişaf edeceği z ~nnc· 
diliyor. 

-----------------------------------•• .. ••oo ...... -------------------------------
Dövmek 

Kazım Dirik caddesinde 

Ankanh Mehmed, Buldanlı 

Mehmed Demiri dövdüğün

den zabıtaca tutulmuştur . 

:y enİ Belediyej 
Meclisi 

Yeni Şehir Meclisi ikinci 
teşrinde toplanarak reis ve 
divan üyelerini seçecektir. 

Bir Ziyaret 
Iran ve Yunan şehrimiz 

general konsolosları dün öğ · 

leden evvel Vali Bay Fazlı 

Güleç'i ziyaret etmiştir. 

5 Birinci Teırin 

'Maliye Memuru Kemal Rüşvet 
Alırken Yakalandı 

Karşıyakalı zahire tüccarı 
Hüseyin oğlu bay Hüseyin 
namına yazılan bin beşyüz 
lira kazanç vergisi çok ol
duğunu iddia ile komisyona 
bir dilekçe vererek verginin 
terkinini istemiş komisyon 
haklı bularak bu vergiyi in
dirmiş temyiz de bu sefer 
tasdik etmi ~tir. 

Bu zat alta ay evvelJ ı<ar
şıyakadaki birJ evini satmak 
istiyor ve tapuya baş vuru
yor. 

Tapudan bin beşyüz lira 
vergi borcu olduğu bildiri
liyor. 

Bay Hüseyin henen bir 
istida ile terkin işinin yaptı· 
rılmasına teşebbüs ediyor di · 
lekçe usulen Başturak şube· 
sine gelince şubedeki varidat 
memuru Bay Kemal istida 
sahibine zorluk gö!ltermek 

suretile yirmi beş lira rtitvet 
istiyor ; Hüseyin parayı ge· 
tirmek babanesile vaziyeti 
Defterdarlığa şikiyet ediyor. 
Sonra numaraları tesbit edi
len yirmi beş lira Kemale 
veriliyor ve uzaktan kontröl . 
eden zabıtamız derhal cürmü ' 
meşhud yaparak Kemilin 
koynuna sol&tuğu y'rı:ni b'f 
lirayı çıkaı tmış ve derhal 
tahkıkat evrakile kendilerini 
Adliyeye vermiıtir. 
Cürmümeşhudu müteakip 

defterdarlık Kemali iıten 
el çektirmiş ve bu işle ali· 
kadar olduğu anlatılan ıube 
odacısı Mebmedin de vazi· 
fesine nihayet verilmiıtir. 
Kemal karakola sevk edil
dikten sonra " bu paraları 
haberim olmadan cebime 
atmışlar,, diye ifadede bulun· 
muştur. 

--------••no .. ~-------
Mü~akereler 
Tekrar 
Başladı 

Vaşington 4 (A.A) - ln
giltere ile yapılmakta olan 
ve bir kaç haftadanberi in
kitaa uğrıyan ticaret mua
hedesi müzekerelerine tek· 
rar başlanmıştır. 

Menemencioi
luna ameliyat 

. yapıldı 
lstanbul, 4 (Husuıi) - Ha

riciye veki;eti uınumi katibi 
B. Numan Menemencioğluna 
rahatsızlığı müaasebetile a
meliyat yapılmıştır. ---..·-·---

Gelenler 
Mardin müftüsü Bay Ali 

Rana, matbuat genel ~irek
törliiğii müşaviri B. Burhan 
Be~ge, Türk bava kurumu 
genel ispekteri B. Süleyman, 
lzmir hava bölgesi ispekteri 
B. Ahmet. Sıhhat bakanlığı 
serum direktörü uzmanlaran
dan D ·. B. Stephan lzmire 
gelmi: l ··c!ir. 

•• 
Kutlu olsun~l 
Yazıcı arkadaşlarımızdan 

bay Şahap Gökselin bir 
kız yavrusu dünyaya gel · 
miştir. Bu yavru seçim günü 
dünyaya geldiği için değerli 

valimiz bay Fazlı Güleç, 
·adının Seçim konulmasını 

işaret büyürmuşlardır. Ana 
ve babayı içten kutlular, 
yavruya uzun ömürler dileriz. 

Pravdanın 
Makalesi 
Baştarafı 1 incide -

Ö:'lce Musolini ve Hıtlerin 
emirlerini dinlemek ve: hafi
yen tatbik etmek için Hit
lerin ayığtna koştular, Hit
ler de bizzat onları karıda· 
mağı teneııül etmiyerek aziz 
dostu Musolininin istikbaline 
koşmuş ve onunla Hatlarca 
baıbaşa kalmııtır. 

Londra 5 (Radyo)- Sah· 
riye nnaretinden istifa eden 
lngiliz amiralı gaz • ,., ,._ 
yeni beyanatta bu u 
demiştir ki: 

Bu meselede sesimi çıkar
mamak için çok çaltştım ev· 
veli bu acı hapı yaldızlamak 
ıstedim fakat bir türlü bo • 
ğazımdan geçmedi Londra 
ve Pariste Musolini ile Hitlerin 
Çemberlayn ve Saymon Si
monun dilinden arhmadık· 
)arını takdir edemediler ıo· 
nunda yapılan iı hakıııhk 
ve adaletsizlik zaferinden 
başka birşey değildir. 

Iıte bütün bu aebeblerden 
dolayı istifamı vermeğe mec
bur kaldım. Eski lngiltere 
Hariciye Nazın Eden de 
Harici politikamızın dörtler 
toplanbsınıo verec~ği karara 
istioad edemiyeceğini bağır· 
mıştır. o.ha birçok hatipler 
bugünkü siyaseti tenkit ve 
tel 'ın etmiılerdir. Fraasız mü· 
nevver ve mütefekkirleri ise 
Çekoslo ıakya hükumetine 
gönderdikleri bir sempati 
mektubunda mağdurların elem 
)erine iştirak ve mütecaviz· 
leria ihtiraslar.na takbih et· 
tikler ini bildirmişlerdir. 

....................................................... 
Halkın Sesi hakkın sesidir ~ 

- Baştarafı 1 incide -
hemde dar olduj-u ve çok defa otobüslerin virajlardan ge
çerken çok sıkıntı çektiği gibi bir gün müesif bir kazanın 
çıkacağı da ihtimal dahilindedir . 

Halkımızın bir çoğu bu yollardan ve bu vasıtalarla gidip 
gelmekte olduğundan yeni seçilen belediye heyetinden bu 
yolların bir çaresine baktırılmasını ve bu dileğimizin "Hal
kın Sesi - Hakkın Sesi,, sütününda yazılmasını yalvarırım." 

Okuyacumuzun bu dileğini haklı buluyoruz. Şimdiye kadar 
çok işlek olan b11 yolu 1 tamir ettirilmesi için birkaç zat da 
biı.e bunları söylemişti 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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