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lktisad Vekilimiz Tetkiklerine Devam Ediyor 
KISA VE AÇIK 

Çok Yerinde Bir Ankef 
Japon Kuvvetlerine İltihak 

Eden Çinliler Hitler - Şuşning 
Çok güıel bir anket gördük. Valimiz B. Faıh Güleç qH ' alkevimiz yeni bir ite karar verirken, sizin çalıştığınızı, 

Yorulduğunuzu düşündü ve yapacağı işe başlamadan önce 
btitün lzmirli hemşehrilerin fikrini öğrenmeği muvafık bul· 
du.,, Diye balkımııın düştıncelerini toplıyor ve şu sualleri 
•oruyor : 

Mülakatı Berlin - Roma mih· 
verini bozacak mı?. 

1 - lzmir Halkeviain konferanslarını iz mir şehrinin han . 

Paris (Radyo) - Şuşning 
Hitler görüşmesi hali günün 
en mühim siyasi hadisesi 

bu mülikahn esrar perd .. ial 
açmaktan çok uzak bahıaa• 
yor. 

Iİ ıemtinde verilmelidir ve sizin için için nerede verilmesi 
lbuvafıktı. 

2 - Su konferanslar haftada, onbeş gDndc •eya ayda 
kıç defa verilmelidir ? 

olarak kalmaktadır. Bu hu
susta son dakikada verilen 
muhtelif haberlere rağmen 

Hatıra yek nuarda iki 
sual gelmektedir. 

Avusturya Alman tazyiki· 
ne karşı durabilecek mi? ----••ar---

.. 3 - Konferanslar hangi ıün ve aa&tta •erilirse sizin de 
11ıniıe geJir ? 

Halk partimizin, Halke•imizia, onun değerli başkanlarının, 
halkımızın fikren yilkselmeleri Ye onların arzularına 2'Öre 
hareket etmeleri için yaptıkları bu anketin samimiyet ve 
YG\rsekliği cidden takdirlere sezadır. 

Bravo 
Tekirdağlı 

Almanya tazyik aeticelİ 
olarak yola getirilecek mi? 

işte bu iki aual balea ce• 
vapsız kalmata mahkQm ba· 
lunuyor. 

Halkımızı dDıüne• •e ona değer •eren sayın Yalimize 
\arıı en derin teıekkürlerimizi sunmayı bir ödev biliriz. 

Halkın Seıi, halka doğru ahlan bu adımlarla hakikati 
cle11ıokraıi temellerinin bir kat daha sağlamlaıacağını göre· 
tele ıe•İnç ve kı•anç duymaktadır. 
Yalnız bu işte en çok dikkat edilecek nokta, bu konfe· 

taı11lan •erecek hatiblerin halk ruhiyatına derinden bir vu· 
k•fları olması meselesidir. Konferanslara küçük bir konser 
'' ı•n• kUçilk •• edebi bir temsilin ilivesi çok cazib ola· 
takbr kanaatindeyiz. 

SIRRI SANLI ........ 
--------------....----..-----------------------

,....... __ _......-.,; ...... - ; ------ ---- - - . _,_".....---ı 

Uzak Şark ihtilafı daima ayni şiddetle devam ediyor. 
Tokyodan gelen bir habere inanmak lazımsa general Çang· 
Çing • Tang kumandasındaki !Çin ordusundan 1500 Çinli 
J aonlara teslim olmuşlar ve Çin milli kuvvetlerine karşı 
Japonlara teşriki mesaiye başlamışlardır. İlk bir muharebede 
bunlar 16 telefat vermişlerdir. 

Sayın Vekilimiz Tetkiklerine 
Devam Edivor 

f ktiıat vekilimiz Bay Şakir 
Kesebir dün sabah tetkikle
rine başlamıştır. 

Refakatinde 8. Rahmi Kö
ken, Kemal Zaim, vali 8. 
Fazlı Güleç ve belediye reisi 
8. Dr. Behçet Uz bulunduk-

----•liı&r---

ları halde evveli Burnava 
Ziraat mektebini ziyaret et
miştir. Mektep Müdürü B. 
Avni ve öğretmenleri tara· 
fından kuşılanan Vekil, 
mektebin her tarafını bilhas
sa liboratuvarlarını, bağ ve 
bahçelerini gezmiı, müdür
den izahat almıştır. ran •v1• .... - . . 
biballerde bulunmuş, onlara 

Şayia derecesini geçmiı 
birçok haberlere göre tlY• 
Hitler bazı şartların A•u•· 
turya hükumetince kabul& 
takdirinde 20 Şubattaki bO· 
yük nutkunda Avuaturyanıa 
istiklili hakkında teminat 
verecekmiş. 

Diğer bir habere rlrecle 
Hitlerin tekliflerine Şaıaiaı 
~ Sonu 41nc&de --

Tekirdağ'lı ilk 6nce bu· 
mını bir iki deneme ile oya· 
ladı ve ıon d6rdüac6 dald• 
kada Letonya ıampiyoam 
belinden ka nadı;ı ıibi au• 
tını yere a·etirdi. Vapa• 

- & .. ., ..... --- · -· 

Sesleri binlerce balkın •i· 
y\ikseliyordu. M•-; .ı...u-.ta 

. tonda bulunan TUrkler Te• ne ekip biçtiklerini ve ı: • 
gibi ziraat aletleri ~ulla?dık
larını sormuş, verdıklen ce· 
vabları dinlemiştir. Bu mUs• 
tahsiller tlitüncü ve bağcı 

Pariı ( Radyo ) - Tekar· kirdağlıyı kucakladılar. Şı• 
dağlı Hüseyin Pariste Let~~ya \ f' üıe\ bir ziyafet ... 
ıampiyonunun sırbnı on dort r~ ı~e g 
dakikada yere getirdi. rıldı. 

lstanbul 14 ( Hususi ) -
lfataydaki Eti Türklerine, 
Yanlıı olarak Alevi denildi· 
iini, bugün şehrimize gelen 
teis Şeyh Abdülhamid be· 
Yan · eylemiştir. 
Şeyh Abdülhamid, yarın 

Ankaraya hareket edecektir. 
Gazetecilere verdiği beya
llatta: 
- Eti Türklerinin anavata· 

lla bağlılığını teyid için gel· 

dim. Hatayın hakıki istikli· 
line kavuşmasmı, büyük sa· 
hırsızlıkla bekliyoruz, Hatay 
h Türklerin, mukaddes gaye 
uğrunda birleşmeleri temin 
edllmiştirj 

ft"ansız Parlamentosunda 
iki yüz saylavdan mürekkep 
olan Türk • Fransız dostluk 
gurubunun yüksek tezahür~
tına rağmen Hatayda tazyık 
gevşememiştir. Demiştir. 

iSTER GÜL iSTER AGLA 

lstao bul 15 ( Hususi ) 
Adliye Vekili Şükrü Saraç· 
oğlu adliye dairesinde ted· 
kiklerine baş1amıştlr. 

Adliye Vekilimizin önü· 
müıdeki hafta şehrinize ( iz· 
mire ) gelmesi muhtemeldir. 

iki Dertli Başbaşa? ! 
_ Çok düıüncelisin ne var ? 

idiler. 
Vekil bu üç müesseseden 

iyi intibalarla ayrılmış, Bur
navadaki tümen komatanı 
General Nuriyi makamında 
ziyaret etmiş ve lımirc gelir· 
ken Halkapınardaki miyan• 

- Sonu 4 üncüde ----·---
Baş vatandaşın 

sözleri 

- Bu bayram bana karanlıktı da ondan. 

-- Hayır ola, ne oldu ? b k k . lan borçlarımı dağıttım, eve la%ım 
ld .. .. bakkala kasa a, e me çıye o . t d' ~ . 

- Maaıımı a ıgım gun • . id klarımın elbiselerini düzdüm, karamın ıs e ıgı Moskeva 14 (Radyo)- M. 

olan ufak tefeği, şeker vesaı~eyı ~· ım, .~ocu bile almağa bir tek meteliğim kalmadı, ayın 
terlik ve pabucu aldım, kendıme d ır ıgboe on kuru•ta tedarik ettim. bunları bilib durur· 

k d • k · in bir ostan eş .. · b' l sonuna a ar ıeçınme ıç . . k karım bir kat daha ipekh el ıse yapı masını 
k d d . k elbıse'ı var en 

ken ve ar aıın • a gıyece . d' "hayet ben de kat'i cevap verdim. 
fileri ıürdii, halimi anlattım, dınlemwe ı, nı daha ne düşünüb kendini üı.üyorsun ? 

k. . . . b. t'ce" e baglamışsın ya, d bd 1 
- Pe ı ışte ıyı ır ne ı J " f di erkegw i yendi" vcyahud "Ka ıoın en a a ı 

A . . bı'r ıöz vardır : Kadının en ' - zızım, . . d 1 erkeğin en akıllısına küllih geydırır " er er. 

-- Seninki ne yaptı? d kocalarının izni olub olmadığını tabkik etmeden 
N apacak ? Kadınlara, ıorma an, d 

- • e y 1 bir tüccardan tam kırk liralık eşya kal ırmış. 
veresıye ma veren 

-- Sonra ? h d' . t Olarak faturayı göndermif, çıldırmadığıma çok şükür 
- Se>nra banada bayram e ıyesı · 

ediyorum. 
- ya ben derdimi kime anlatayım? 

- Sona 4 ilaell Salllfe•e --

Stalin mühim bir nutuk söy· 
)emiştir. Başvatandaş nut· 
kunda "Rusyada rejim ne 
değişmiştir ve ne de de~işe· 
cektir. Burjuva muelesı ar· 
tlk Rusyada yoktur, bu ta
mamen halledilmiştir· 

Hallolunmıyan bir mesele 
varsa, Sosyalizmle Ploretar
yanın ııddiyetidir: ~aales~f 
görüliiyor ki, bu bırhk, henuz 
husule gelmiı değildir. Bu 
itibarla Ruıyanın, çok kuv· 
vetli bir erdu bulundurması 
liıımdır. 

-HALİIN SESi ~!KKIN SESiDlR 
imzasız Olarak Mektuu Yazan 

Okuyucumuza 
. k ede (350) lira verdiiiaden balıitle 

Bazı evlere gırere sen b kk clald 
k t' .. · · ı6yliyen bayan · • · • ıa 

resmen ! dünürlt\ .. et ıgını lamak için bize açık \»ir adr• " 
iddi•n.ı:un doğru uaunu ::d 'matbaamıza kadar ıılmniı il· 
imza ıle yazmanız veya • • l -- Sıau 4 Unca • -
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m~;:::Tn·:~::-=::-::rsıııooktorun Nasi~atıaMlı Spor Anketimiz I DÜNY~~tER 
T.ı·mu l k fi izah ediJemiyen bazı • A •• ao OLUYO J l r en = Ateşler Mıllı kume maçlarında hangi 

-=-~~~------------- E İQ.ianlarda hazan görülen takım ~amp• O ) k? 
Tarihi Tefrika Ya.zan: H. Türkekul{!l ve devemh bir surette iz'ac "J' a iV D 0 8C8 • 

RBE&JD - 125 - EE!JED eden ~teş)er vardır. Ekseriya - 10 -

'iz buvruk ver Osmanog" )unun 37•3S arası~d~ mütereddit Dogv ansporlu Cevdet ((<;!"mpiy'inluk Güneş 
veyahut daımı olur. idrar ~ 

mafsallarını kırıp daidan tahlilinden başlı yarak kan veya Beşiktaştadır» diyor 
v •• •• • muayeneleri, balgam muaye- lzmirsporun emektarların· • lerine yabancı gibi olan 

da 2°8 SUfUVelım neleri, röntgen muayeneleri dan Doğanspor idarecisi bay • oyuncular anlaşamadılar. O. 

Şah Ruhu yendikten son· • !erinden fırladılar "emret yapılır. Fakat bütün bu mu- Cevdet sporcuların toplanma nun için çok fena bir netice 
a keyfli ·keyfli Beyazidin • tiz kafasını uçu,'alım,, en ayeneler~. ra~men ateşi izah merkezi olan Meserret kıra· aldılar. Halbuki bu sene öyle 
aektubunu eline aldı, röz çok tehevvür ve heyecan etmek mumkun olmaz. Böyle athanesinde buldum ve ona değil. Takımlar kendi oyun· 
:~zdirm.oğe başladı. Fakat iÖstereu torunu Mirza Meh· v.ak'alard~ m~~ak~a~ dişle- sordum: cularına maliktir. İstedikleri 
urdenbıre yüzil aJlak bullak met sultandı. Zangır zangır rın ve dış koklerının esaslı - Milli küme maçlarmda gıbi anlaşırlar. Mesela Üçok 
ıltlu. titriyordu. bir surette muayenesi ve baniİ takım şampiyonluğu yeni bir kaç eJeman kazan· 

Şehin~ahın şimdiye kadar Timurlenk sükunetle işaret röntge~ i~e k~ntrolü lazım· alacak? makla kuvvetli bir kadro te· 
tu derece sarardığını ve etti: dır. Dı~ koklerınde mevcut Bence şampiyonluk Güneş şekkül etti. Alsancak da 
;ehresinin karıştığını görmi- - Oturun oğullar. olan. kıs~leAr ve apseler bu veya Beşiktaştadır. Çünki kadrosuna iki eleman aldı. 
ren tarunu Mirza Mehmet Hepsi itaat ettiler. Baştar- ateşı pekala y~kmaktadı1rlar. bu iki takım hem ayni ayar· Bu iki takım, bu yeni kad· 
ıultan ile Şah Ruh ve diğer han söze atıldı: Bu tarzda bırç.ok vak alar da, hea de son yapllan maç· rolarla Istanbuldan aşaiı 
>eyler ve vezirler titremeğe Ulu şebioşah tiz buyruk toplanm.~şt!r. ~ e. dişleri? bil- larda parlak neticeler elde kalsalar bile Ankara takım· 
7e fevkalade bir hadisenin verin, Osmanoğlu idam fet· h.assa çurüklerıoın ve kökle· etmiş müsavi favorilere ma· larma faik bir vaziyettedir· 
ırukuuna intizar ederek Ti· vasını kendi elile yazmış, bu rınde hastalık olanların çı· lik takımlardır. Fakat bu iki ler. 
ınurlenkin yüzüne hayretle kadar çirkin hakaret görül· karılmaları ve tedaAileri ile takımdan hangisinin şampi· - Geçen seneye nazaran 
oakblar, kimse ses çıkarma- müş müdür? qeraber derhal ateşlerin düş· yon olacağını bilemem. lzmir fudbolünde bir fark 
dı, herkes mevt~i bir sükut Oğlu Şah babasının önün· t~ğü ve hastalaruı sür 'atle - Izmirden iyi bir netice Yar mıdır? 
içinde hakanın dudakların- de iğildi: şıfa.yap oldukları görülmek- beklenemez mi? Bay Cevdet dudaklaıı~ı 
dan çıkacak iJk kelimeyi - Büyük bakan babam, tedFır.k 

1 
. . - Geç.en seneye nazaran buruşturduktan sonra: 

b ki. d I . . o a enlanı denıleu bu d h · · b. · b ki K ı-bı · b. J • b' e ıyor u. onun et erını kıyma yapıca· .., . . . a a ıyı ır netıce e ene· u u erın u eşmesı ır 
Timurlenk bir müddet şaş- ğım. agız ve. dış ıltıhahlarına çok bilir. Çünki, geçen sene milli çok oyuncu kaybetti. Kimi 

kın bir halde durdu, kağıdı Miranşab bağırdı: ehemmıyet vermek lazımdır. kümenin arifesinde birleşmiş lstanbula gitti, kimide fudbolu 

idama mahkum 
Olunca şarkı 
Söyliyen katil 
Belgrat cinayet mahk 

si geçen hafta üç kahil 
çile müttehim olan D 
Ostoye isminde birisini 
cezasına mahkum etmiş 

Ostoye muhakemenin 
tün safahatında likayd 
vaziyet takınmış, müd 
mumi ölüm cezasına ça 

masını istediği, avuka 
kendisini müdafaa ettiğ" 
rinin ithamnamesini bild 
ği zamanlarda daima 
müştü. Nihayet mahkem 

lüm cezasına çarpı dığan 
him ettiği zaman genç 
melodramda oyunculuk y 

Ostoye sesinin bütün k 
tile meşhur ,,'f oskan,, o 

sının ,, Hayatı hiçbir vak 
kadar sevmedim,, şar 
söylemeğe başlamıştır. 

*** 
Bir hırsızln başı 
Gelen felaket 

elinde evirdi, çevirdi, bir iki - Hayır, boynuna ip ge . 
00 

olan lzmir takımlar1 bakika· ter ketti. Bu gün lzmir bun· 
ofladı. çirelim, dağdan daia sürü- Şiddetli Kış ten kuvvetli bir kadro teşek· ların acısını çekıyor. Liıbonda geçen gün s 

Bütün hazırun heyecan yelim. Eskişehir (Hususi) _ Bir kül etmişlerdi. Fakat birbir· MUSTAFA ÖZSÜER rinin biri tecrübe için k 
içinde titriyordu, o menhus Mirza Mehmet saltan de· aydan beri vilayetimizin he· EEI mikrobu aşılanmış ola 
kiiıdd• ne vardı, şehinşah desinin dizlerine kapandı, men her tarafında havalar Van Zeeland'ın Raporu ve kaç ad• tavşanını ça 
neden bu kadar kızmıştı, - Buyruk ver sevgili de· kapah v~ karlı geçmektedir. t • savuşmuştu. Hastane id 
ıimdiye kadar bu derece dem bizi seviyorsan izin ver Bu yüzden zirai faaliyet ta- Di!'l)İz gazete)erİDİD mütalaası hadiseden haberdar ol 
onu meyus eden bir hareket mafsallarını birer birer kua· mamile durmuştur. Ovalar· B. Van Zeeland'ın bundan ı h devlet rdamının kendisine maz hem tavşaalan ç 
olmadığı halde bu kiğıdda yım, her parçuının üstüoe da bile karın kalınlığı 30 00 ay evvel "kontenjanların tevdi edilen vazifeyi muvaf- hemde sahn alanların D 

ne yazılı idi de onu bu ka· yanar mum takarak ve bir santimi bulmuştur. Bu yıl umumi bir şekilde indirilme· fakiyetle başardığını, uzun dikkatioi celbetmek 
dar şaşkınlığa düşürmüştü, uyuz eşeğe bindirerek gez · vilayetimizin birçok yerleıin· si ve beynelmilel ticaret ma· zamandanberi devam eden hemen radyo ile teh 
bir türlü zihinlerinde halle· direyim, her dakika onun de zeriyat erken yapılmış nialarının kaldırılması,, mev· kıymetli tetkiklerinin netice- haber vermiştir. 
~;r-!r;:.:\--.1- · • - ·-'"• .... ua,· ou neyecanh miştı·r. - -- .... ıuıuer ougun bıtmış ve tet- r lr ı.. ve fevkaJ•d b' k·kı . rük tarifelerinin ı"nd- ı'r·ılmesı· h ,.. •! ı:ıı.Jane rfdvo i 

Ul h k . a e asa ı ve tehev- 14 J erın mahsulü olan rapor aotm verınciye kadar 
• - u • an, yüce Şe- vürı.. h . 4 0·1 B·ı ı kontenjanların talififi ve do..: ı b hınıah,.. kuJun kurbanın 'ol • u sa neyı seyrettikten 1 1 en ngiltere ve Fransa hüku- şan BIJD iris.ni hırsızın 

lım . d • a s~n,ra şu sözleri tane tane Memur ! met.le. rine tevdi edilmiştir. viz tabdidatının kaldırılması ği, diğerlerinin de mu 
yeıs en, meraktan çat· soy eme v b J d I 1 yolunda muayyen teklı'fler- 1 k t 1 Jıyoruz. Neden mübarek .. ge aşa ı .c ngı ız gazeteleri bu raporun o an acı ara satılarak 

üüniiz ıald. u., niye bu ka~:; • 7" Ciğ~rim oğullarım, be- Denilebilir ki dünyanın en muhteviyatını ve Belçikalı de bulunduktan maada bir terilerine yedirildiği an 
hederJendınız? • pınız sakın olun, yerlerinize çok. dU bilen adamı, Mezzo· devlet adamının büyük bir ''.~~ynelmilel ekonomi işbir· mıştır. 

Timurlenk ağır ağır baıını o~urun, diyeceklerimi dinle· f~ntı adında bir kardinaldir iblis.asa d~yanarak yaptığı !ıı:ı paktı,, nın ' tahakkuku ••• 
lcaldırdı, hafif tebessüm ede- yın. kı (116) dil ve lehçe bili· pratık tavsıyeleri memnuni· ıçın pratık bir hareket tarzı Arıların sebeb oJd 
rek fU cevabı verdi: ( Arkası var) yordu. yetle karşılıyorlar. Gazete· gösterdiğini, mamafih rapor-
•. - Oğullarım sağ olun.Bi· . 1931 de Japon yada .. 1 !erin neıriyat şekline bakı· da mufassal bir ıekilde ya· l;ıir facia 
!ilim bedim sizleri sevdığim Çaylak ne oldu İogil.iz sefiri Sir Çarles oiı~ hrsa. logiltere bu raporda pılan tavsiyeler hakk1nda ni- Marsilya civarında k• 
ıadar, sjz de beni sever ve E yot ıse (23) dil konuşurdu tavsıye edilen yolda yürü- hai hükmün dikkatli ve İn· bir arı kümesi bir fac 
ıayarsınız. Bak şu Osmanogv. İ .sk: Süleyman, bugünkü 1933 de Fransada yak~- ~eğe hazırdır, yalnız bunun ce bir tahlilden senra veril· sebeb olmuştur. Bu k' 
unun gururlu kzmır okantacısı Çaylak lo- lanan. Marten namındakı' ca- ıçin aynı hüsnuoiyeti ve tat· mesi gerektig" ini ve ı"I'- ba· arıcılıkla meşgul olan bı' 

ve azametli antasını gecelerı' de açarak bikat k " J orununa b sus ıse (63) dil bilmekte 'd' a geçme arzusunu di- kışta yapılan tekliflerden ba- enin evinin civarında bir: 
ana neler yazmış her. nevi meşrubatı mezesı'le 1 ·ı· E ı ı. gv er de 1 ti d b k ıe herzeler savurDuş. ' l ogı ız nteJiicens servisinde v e er eo, ilha.ssa ztlarının, bilhassa döviz tah- arı ovanları bulunuyor 

~ağıdı uzattı, baştarhan ve~ mek üzere koymuştur. çalışan ve (1932) de vefat cihan ekonomisinde mühim didatınıo kaldırılmaS1 husu· Bir gece bu kovanlar 
•agırarak okudu. u~umun Tarış şarabı da e?en papaz Vilyam ise (53) ~ol oynayan büyük ekonomi s~n~n oldukça mühim muş· arılar dışarıya çıkarak sa 

Hepsi hiddetlerinden yer- yeme ar.asında mevcuddur. ~ı! yazmakta ve okumakta BevletJerden beklemektedir. kuJat arzettiğini bildiriyor. lerinio evine girmişlerdir 
• =--- - "' -.. - =-- ÇAYLAK ıdı. Bunların bir kısmı •ise d üt~nJ bunlara rağmen diğer •ars beş çocuğun vatmakta bul 
fJ d • " --..._ ....-...... TIT·- ~ski asuri, sankrit ve İb;ani ev et ~ri harekete getirmek Zavallı Yıldız duğu odaya hücum ede 

8Jm 1 e C ••meninden• hsanJarı idi. Fakat butün ıç~hn lngilterenin bu işde M zavallı küçüklerin üzerini 
M~mJeket hastanesi civarında A • bunların fevkiode olarak Al· mı mandar rolünü oynıyaca· aruf sinema artisti Klo· 11escıt kurağınm kudu h t h .rap. fırını caddesindeki man hariciyesinde çalışan ğını gösteren bir ifade yok- det KoJber, üç sene evvel ~ah ~i~d bulut gibi kapla 

19 kuruş açın tutarı: ~sS a .~nesı~e ıfrağı işi 1471 lira doktor Tahno namınd b' . tur. evlendiği halde arzu ettigv i ekplsıaı e öldürmüşlerdir! ı 
ld 

gua muddetle a k ·ıt . a ırı· Tı'mes gazetesı· 8. Van b 1 h cu arın anası bu . onu v d · çın e •ı s d k' a ayı seya atı ı'çı"n hı'ç bir vazı ugua an ıstekliJe . 2490 " meye ı var .. ır ı tamam (144) fi. k öre haz 1 ki rın sayıla yasa bükuA mJ . san bılıyordu. Zeeland'ın raporuna hasret- zaman b arşısında çıldırmıştır. ır ıyaca arı teminatlariJ b. . erıne oş zaman bulama- • 
artesi günü saat 11 de I.l d .. e ·~!ıkte. 28 şubat 938 pa· ~ .o·c;---==-=; tiği başmakalesinde Belçika· mıştır. Bir sinema f'I . . : ....... 0 •• 0 .. K••• .. •••••• 

aımı encume b • - ,... bitir~eden evvel ba~k~:~n~ ı T O R 
**Eıt~**:t:: ............... :: ... :.:~~:r~ lzmir DefterdarJ;g"' ı;d;; "?g•ı:•~lmekteolduğu için ı S ı·h S 

'""'" ... ~.A;.A;~.A;~.A,.~~~ ""'~ Karataş tramvay cadde . d 2 bıç b1r gun bile boş zamanı : 8 1 008 

am TeJ J+ Susam yağhanesinde sı~ e ~1-1 kapu 249 taj nolu yoktur. Klodett kocasile Ka· : Cild, Saç ve zührevi ha . 

ra • ,. teferruatı 15 gün mü~evtlcu makıoe ve alatı mihanikiye ve Jiforniya .. da . a.lelade bir ça- .: . ta.hklar mütehassısı . 2573 u.. b e e ve 581 Hra 20 k h d d Ik " men edelle satışa çık 1 . . uruş mu am- ır a çol gıbı bir yerde ya- • ıncı Beyler sokak No. 8 
idaresinde MiJJi Kütüphane sineması ~ Çarşamba günü saat ı:"d:~~:ır.TI~~~sı. 23 2-938 tarihinde şamaktadır. ı Her gün öğleden sonra 

BUGÜN İki . . ,. mahallinde toplanacak k . . a ı .. erın yevmi meskurde ~8EEEilttmESrQ~9;~;;!~;.,.~~::••••••• 
•• muazzam fılm bırden H owısyona muracaatları (418) a TAYY ~•o.r4..-..~ıt!s~~66Sme 

1 - Uç A4.bab Çavuşlar i,. - ASRİ SİN·E· M··.A*'ND--aA•• T_2e3ıe9f40.n ~ Bayram h f.l~~ sineması TE~~rfN 
TURKÇE SÖZLÜ ....,...,,, ~ takdim d' e ıyesı o arak fen değil bir harika sanıat 

GROUCHO ~ CHIOO • H 10 Şubat 938 p d . . t!] . e ıyor. 

2 1 
. . ARU ve Maureen O'ıulhvan erşem en ıtıbaren iki film birden ti1 Sınemanın yeni keşfettiği 14 d - stanbul Se f • • l.l. 1 D • K a artist DEAMNA DURBIN tarafyadşın a şen ~e şakrak .. n onısı W • enız orsanları i'J rette temsil ed'f ID an emsaJsıı bir SU• 

TURKÇE SÖZLÜ )t ~ ı en 
lstanbulun tarihi ve b d"' .. . )t JOHN VOYNER a 3 MODER 
ilaveten: MISIR KRA~l 1~ f~7}h~lerin~ -~.österen film » ı 2 • JAN DAUK ~ . N KJZ 

AYRICA: F k .. K un dugun .meras.imi )t g Bır çocuğun ana b b k 
-l'V.....,,._ o S Dunya H d 1 J+ Fıransı T 'h· ~ sında sevgı' ve muhavtetlı' at ay.a arş·ıı vazifeleri aile ara- j 
~~~:=-=~~~~~!!ıf'~ ava ıs erı )f . z arı ınin en Büyük yaprağı c.. • • arzıye amı olan ço v k 

,..,,..,....,.~~~·~~~~~ IJaveten : .EGLER JURNAL ~ metını gösterir büyük aşk ve heyecan filmi. cugun ıy· 
Ayrıca Paramont Jornal • renkli Miki J 



Sovyet gazeteleri, uluslar ~osy~tesil 
Bu kuruma ııeden hücum ;d;İivor ? 
ile demektir? Italya ve Almanvanın 

le ~zvestia gazetesinin 26 son Dij'er bir kısım ise bü-

İktisadi silahsızlanma 
çekilişlerinin sebebleri 

,:nun tarihli nüshasında yük mütecavizlerin ark
1

asın. 
''lllletler Ce · t' · ·· ·· d h 'b· c.. mıye ının yuzun- an oroz gı ı sıçrıyarak, 

41 
u . toplantısı münasebetiyle Mılletler Cemiyetinin müte-
y~~letler Cemiyetine karşı cavizlerin ihtiyaçlarına göre 

ruyüş,, başlığı altında inti- uydurulmasını yani cemiyet 
!~' ede~ uzun makalede ez· misakının islihını teklif et· 

~le şoyle deoiJmektedir: mektedirler, B. Beck'in tek-
e ~illetler Cemiyeti; müte· lifi ve onun, Milletler Cemi-
d •vız deYletler ve onların yeti bir "Konsültasyon ve 
•lkavukları tarafından ve barııtırma,, organına tahvil 

•as P . 1 • - t . 1 J rensıp erı mu ecavız er e edilmediği takdirde Lehis-
Prenıipsiz uzlaşmalar zap- tanda Milletler Cemiyetine 
~aktan .i~aret bulunan kor• o!an münasebatını değiştire-
ıdc kohtıkacılar tarafından bıleceğı hususundaki tehdidi 

Ylpıla h" 1 1 k n ucum ara maruz de ayni mahiyettedir. sviçre 
•lnıaktadır. Cumhur Reisinin lsviçrenin 
Cenevre müessesesine ya- "gayet vasi bitaraflığı,, hak-

~ılan bu hücumların karak- kındaki beyanatı da ayni 
'ri muhacimlere köre değiş· manayı ifade etmektedir. Bu 

:tkteeir. Mubacimlerden bir beyanatın hakiki manası, 
1•ını yani faşist mütecaviz- herhangi bir mütecavize ve 
~r: "Ortadan kaldırılsın, tas· ve herhangi bir tecavüze 
l1

Ye edilşio., diye bağırmak- dostane muamelenin garanti 
•dırlar. altına alınması demektir. 

Muhacimlerin üçüncü kıs- 1 Diğer bir takım "iktisatçıfar., 
mı ise, Milletler cemiyetinın ise, Milletler cemiyrtinio ba-
feukalade ideallerine sadik rışı organize etmek yolunda 
bulunduklari hakkındaki nu· ki teşebbüslerinde iflas et· 
tukfuını tekrarlamakta, la
kin bu ideallerin maalesef 
tatbiki kabil olamadığı ve 
Millctl-.:r cemiyetinin ölümü 
gibi bir hakikate boyun eğe· 
rek diğ •r yollar aramak la· 
zımgeldiği hakkında beyanı 
fikir etmektedirler. 

Milletler cemiyetine iktisa· 
di cepheden de hücumlar 
yapılmaktadır. Bu münase
betle Vau Zee1and'ın "ikti
sadi terki terki teslibat 11 

hakkında, mütecaviz memle-

ketlerle beynelmilel iktisadi 
işbirliği teşkil etmek için mill
etler cemiyetinden ayrı müs· 
takil bir beynelmilel iktisadi 
merkezin meydana getiril
mesi hakkındaki projelerini 
derhatır ettirmek kafidir. 

miş bulunduğundan, bundan 

böyle iktisadi faaliyete giriş· 

mesini ve vukua gelen aske
ri ihtilafların bsşlıca sebep-

!erini bertaraf etmek sure

tiyle beynelmilel gerginliğin 

iş~e bu noktadan önüne 

geçmesini lüzumlu görmek· 
tedirler. 

(Bu gazeteler bundan son

ra ltalyanın bu cemiyetten 

istediği gibi ve yalnız kendi 

menfaatına uygun olan iş 

görmediği için çekildiğini, 

Almanyanın da ltalyaom çe· 

Ldlişinden soma Lokarnarno 
muahedesinin ahkamını ileri 

sürerek bu kurumdan uzak
laştığını yazmaktadırlar.) 

~~------~-------------------------------oo .. •• .. oo-----------------------------------------------
1)8İly Herald 
Ne Divor? 

b 11 

Daily Hereld 11 gazetesi 
' Van Zeeland'ıo raporunu 
0k kıymetli ve faideli bir 
•tr olarak kabul ediyor. au 
' leteye göre raporda bahsi 
~Çen bazı noktaların, ez· 
lble manda altındaki ülke-

.tin tamamile beynelmilel 
t idareye tevdi edilmesi 

' müstemlekelerde "açık 

i·t" siyasetinin tatbiki gibi 
1 

ttler lngilterede sağ ce-
t•lıın boyu mubafakirlarının 
01una gitmiyecektir. 

Diğer taraftan mesela 
. IYl ile Almanya - beynel
.1leJ ekonomik anlaşmaya 
tdilderi ve politik agarar.
tr verdikleı i takdirde -
,,~ 

b'ı yardımlarda bulunması 
• 1 demokratik efkarı umu· 
'Yenin sıkı bir tahlilinden 
ÇQıesi lizıcngeleo cihetler 

Bulgar Matbuatı' 
Ve Seçim Hareketleri 

Slevo gazetesi de 160 ı sal elarak ele almakta ve 
meb'us sandalyeside mukabil Bulgar milleti gibi genç bir 
dört yüz küsur kişinin nam· milletin de bunlardan örnek 
zetliğini koyduğunu mevzuu· almasını tavsiye etmektedir. 
bahsederek loa-iltere ve Fran - Sola mütemayil "Kambana,, 
sa ıibi demokrat memleket- gazetesi de ıımmen bu yazı-
lerde meseli Loid Corc gibi, ya cevab vermekte, llayahn 
Heryo gibi tanınmı ş bir dip· yürüdüiünü, zamanın değiş· 

tiiini, dünyanın icablarıoa 
lomahn namzetligini koydu- gö. e yeni kuvvetlerle müceh. 
ğu yerde bir diğerinin poli· bez bulunan bir mekanizma· 
tik sahneye çıkmadığını ve 0111 kurulmaşını ve "Türkü· 
umumi efkarın da bu gibi lerini söylemiş., kimselerin 
eşhasa bilii fasıla senelerce artık bir kenara çekilib çu-
rey vermekle onlara yurd buldarını _yakmaları, devlete 
işlerinde faydalı olabilmeleri ve millete dans etmelerini 
imkanlarını hnzırladığını mi- tavsiye etmektedir. 

.. H -----

Sofyadaki bomba ·hadisesi
nin Bulgar gazeteleri 

tarafından izahı b "~rdır. Fakat umumiyet 
•rıle bu rapor çok yerin- Gazeteler Sofyada vukua 
"elbaklı tavsiyeleri ihtiva gelen mühioı bir infilak ha· 

lığı yapmaktadır. Hatta, ken
di ifade~ine göre, Yugoslav· 
yada, lsviçrede ve Pariste 
birçok konferanslar vererek 
Sovyet rejimi aleyhinde pro· 
pagandü yapmıştır. Bu iti
barla kendisine müteaddit 
tehdit mektupları gönde
rilmiştir. Fakat "davasına,, 
devam eden Solonoviç'io, 
aldığı bütün tedbirlere rağ
men, geçen gün evinde müt
hiş bir cehennem makinesi 
patlamıştır. infilaktan Solo
noviç'in 44 yaşlarındaki ka
rısı ile bir Bulgar' genci 

't», ekonomik nuyonalizm disesioi şu suretle anlatıyor-
!tıücadele eden ve dünya lar: 

•rttini tevsi hedefini gü- "Beyaz Ruslardan olup da 
il b' d' ır eser ır. üç, dört senedenberi Sofya ··---1 da yerleşen ve "Golos Rossi,, 
asını mı zehirlenıiş? adında Rusça bir gazete çı-

Sırıdırgı - A ılandede kö· karan Solon eviç isimli bir 
de 80 yaşlarınde Ayşe, mülteci; gerek ı::azetesiyle 
~di evinde pişirdiği ye- ve gerek neşrettiği kitap ve 

len zehirlenmicti.!, Ayce-
Y Y broşürlerle bolşevik alehtar-r t"ine gizlice giren kar- - . uu .. 

0
"'

0
• on"' -

1f liakkının oğlu Mustafa hakkında tahkikata başlanıl· 
' ... 1rıdan yemeğe zehir ka- mıştır. Ayşenin hayatı tehli· 
1ıı söylenmektedir. Hakkı kede görülüyor. --· 

Vivanada 
garioBir dava 

Artist ve dansöz Magda 
Grimpson bir müddettanberi 
bir revü grubunun baş oyun· 
cusu olarak lngiltere vila
yetlerinde bir turneye çık-
mıçtı. Geçenlerde Nerw Cas
tilde bulunduğu zaman aosı-
ıın sesi kısılmış Ye !oyunları 
kesmeğe mecbur kalmıştı. 
Mağdanın müracaat etliği 

mütebassu doktorların hepsi 
kendisine muılak bir istirahat 
tavsiye etmişlersede aradan 
bir hayli iÜoler geçHfri hal
de sesi açılmamıştı. 

Bunun üzerine san'atklr 
rloirudan doğruya kendisinin 
ilhamı bulunan son bir teda
vi tecrübesine kalkmiştır. He
men sivil tayyare istasyonu
na giderek bir tayyare kira
lamış ve bu tayyare ile ya
rım saat müddetle bin met· 
reden yukarı havalarda do
laşmıştır. Orada yüksek ta· 
bakalarm temiı havasını te-

neffüs ederek şarkı söylemek 
tecrübelerinde ~bulunmuş ve 
tecrübelerinden tamam ile 
memnun olarak yereinmiştir. 

Artık s•s kısıklığının kat
iyyen tedavi edildiğini anlı
yan yıldız hemen daha o 
akşam oyunlarına başlamış 
ve eskisi gibi şarkı söyliyc· 
rek çok alkışlanmıştır. 

olan katibi ölmüştür. Kendi-:
sine ve 25 yaşlarındaki oğ
luna birşey olmamıştır. Polis 
işe vaziyet etmiştir. Solono-
viç, bunun siyasi bir suikast 
olduğunu ve Gpu tarafın
dan yapıldığını söylemek
tedir. 

&9 Evlül Baharat Deposu esss:.cas&.ı'SSSasa~~?~ı2ss 

N ~ ~.haratın döğüJmilş ve:döğül-
11 tam çeşitleri, YAL UVA
~•ı.e mahsul Ihlamur, ıS-
'f l" A'nın meşhur Salebi 

kutular-A t• marka ku-
t 2arantili r 1 maş ve 
;~ğoz boyaları, her cins asit 

1 
• gomlak ve diğer maran-

Çtıitleri, dünyaca (tanınmış 

-an eczaü"depo 
lttı her cies kolonya, losyon
! "t çok zengin tuvalet eşya· 
~~ ~azoz özlerijve:özlü unları~ -
·:.lın, Kozmio, Datnos ve Kohinor diş macunl arı, devlet 

': beyaz yiinlü ve ipekli kumaşları yıkamak ve temizle
·~Çin FEVA markalı Alman eabun tozu ve emsali. 

icat: Mliıterileriaia zararına olan pazarJik usulü kaldı-

(!~ Elhise ve Manto (!1 
c3 Meraklılarına MIJde f!~ 
7Zabitan, Baylar ve Bayanlar (•l 
& En müşkülpesent müşterileri memnun [~ 
[f eden bu firmayı unutn1ayınız ~+ 
~ Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahim /. [~ 
~~] Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeşidler. Terzi- [+ 
c! hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarif ye şık [• 
~ manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve [t 
t] sivil elbise ve kaputları imal edilir. [+] 
.~ Muamelem peşin ve taksitledir. [t] 
~lBu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafidir.~ 
! BİKKA T : Yeni l\'1ağaza Odunpazarı No. 1 • 

TELEFON: 3279 ' 

ıs şua 

Hasan Basri Şenbiçer 

Şer~kı Mehmed Gülayla 
Hazır ve ısmarlama elbise fabrikası 

Bay ve Bayanlar şık elbise diktir· 
mek isterseniz h~r halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meh· 
med Gülaylar fabrikasına koşunuz. 
Sor:ıski ve Alber Baroh kumaşların· 
dan iki provalı kumaş ve dikiş 22 
lira Asım Riza ı biraderlerinin Halka-. . 
pınar çulaki bir provalı takım 13 lira 
Nenket iki pıovah 15 lira İskoç yün 
iş 21 lira iki provalı Sayın müşteri-

lerimin bu fırsatı kaçırmamalarıoı tavsiye ederiz. 

ADRESE DİKKAT: lımir sahş ~ubesi Alipaşa cadde 

raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük le•haya d 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. 

c:ıcc:ııe -:===== c:=====-~=!!=====---

İnanç Şekerle 
Maiazası 

Mustafa Bevd 
Altın Keyik, fantazi Krameli 

Bon bon, Fundan ve meyveli 
fabrikası Ege bölgesi satış merke 

Nefis lüks pisküvüleri, çikola 
lokum. Adres : lzmir şekerciler ç 
No. 4' 

~~&IBIE~~&~ + i+<,'f:ii a••••••••••O•••••••••• 1 KOR1'0N, YUKSEL ve : Hükümet· Karşısında 
at KABADAYJ I : TERZi 

M işte ?ütün lzmirin kapıştığı w iMehmed Zel 
N nefıs Rakılar bunlardır N • 
~ ...,,._ a=:3SS!18!i ..................... . 

Gülervüz Baharat DePosu 

FAZIL 9 EYLÜL 
Haroy marka kuma~ boyaları geldi 

Pamuk, artifisyel ipek, yün, ipek kumaş ve elbiseleri ltoj 
Yalova ıhlamuru, Karadeniz salçası, Bombay kınası, da 

sakızı, diş macunları ve fırçaları, Kakao, Nestle sütti ve 

gazoz ve meyve özü, Hasan özlü .unu, şık bayan, lıtaabo 
Perte• kremleri, podralar, çocuk podraları, sodalı, asid 

tezyin bıçakları sabunla ı ı ve fırçası, Milao, Cava, Akku 
ruk, Altınbaş, 1, 2, 3 numaralı harman sanayi ve ziraat 
kullanılan bil'umum kimyevi maddeler, saç beyaları badat 
boyalar. 

IESIE:Bl&l&ı!!F.ZEIEBll!!lllmil!lllimlllllailllBli911mil ... r ....... 
Birinci Sınıf Mutahassıı 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\jLU 

€ilt ve Tenasül hastalıkları ve 
lektrik teia visi 

.. Dr. FAHRİ l~IK ,.aa 
~ lzmir Memleket' Hastanesi Rontkeo Mütehassısı 
B RONTKEN VE 

~ El kti ik tedavileri yapılır ! 
ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 

E 
E8EOOmmmEE••W:m~m-~ç~Eaa8118 

öksürüğün 
Mezlenio, ... Bronşitin biricik ilacı 

Her eczanede bulunur. Hem ucuz hem çok tesirlidir. 



eşviki sanayi 
kanununda 

tadilat 
Teıviki ıanayi kanununun 

O ve 36 ınc• maddelerinde 
apılan tadilltın ıekili ali· 
adarlara bildirilmiştir. 
Yeni teşkilata göre iş 

etvellerinin resmi sene ba· 
adan yani ikinci kanun bi

iaden itibaren başlayan iki 
ybk bir devre içinde veril· 
esi zaruridir bu müddet 
arfıada it cetvellerini ver-
eyea müesseseler derhal 

ıazetelerle ilin edilecek ve 
ellerindeki muafiyet ruhsat
nameleri ahaacaktır. 

ayraklı Vapu
u teslim alındı 

Konak • Karşıyaka arasın· 
da iılemek üzere lagiltere · 
dea satın alınan Bayrakh 
vapuru dün teslim alınmış ve 
ecnebi mürettebatının vapur· 
la alikaıı kesilmiştir. 

1934 Senesinde inşa edi· 
Jea vapur 42 metre boyunda 
ve 400 beygir kuvvetinde 
iki mazotlu motörü ve ç · C:te 
askorlu olub 167 tok sikfe· 
tiadedir. 

Vapurda 350 koltuk var· 
dır. Yeni yapılan tadilattan 
ıoara 500 yolcu alacaktır. 
Vapurda radyo ve iskeleleri 
haber vermek için hususi 
hoparlör tertibatlarıda var
dır. Vapur 27 bin lngiliz lira· 
ııaa mal olmuştur. 

Tadilit on beı gün devam 
edecektir. Tadilattan ıonra 
derhal seferlerine başhya
caktır. 

Müz ven ze
hirlenerek öldü 

Diin akşam Karantina ti· 
ramvay caddesinde b!r tüc· 
caran evinde oturan 18 (ya· 
ıında Müzey.<eu adında bir 
kız yanlışlıkla içtiği zehirli 
bir madde yüziladen olmüı· 
tir. Henüz genç yaıında 
ölea bu kızın hareketinin 
saiki üzerinde adliyece 
ehemmiyetle tahkikata giri· 
ıilmiştir. 

Bu esrarengiz vak•a üze· 
rinde yapılan tahkikarın, ha· 
kikat. meydana çıkaracağı 
tab'idir. • 

Zebirh maddey! içtikten 
•onra haıtaneye kaldırılan 
.Mllzeyyen, ahnan tedbiri re 
rağmen ölümden kurtarıla
mamııtır. 

........ , 1 •••••••• 

Almanvada 
Beyanname 
Dağıtılmamış 

Bari (Radyo) - Fransız 
gazeteleri son günlerde gfı· 
ya Viniya ve Berlinde ltalya 
aleyhinde beyannameler da
ğıtıldığı hakkında bazı esas· 
•ız haberler neırettikleri 
görülmlişt&r, 

ltalyaa mabfelleri bu ha
berleri kat'iyen tekıip et· 
mekte ve bu neşriyatın 
Almanya • ltalya arasındaki 
dostluiu bozmak için ah
makça yapılmış hareketlerdir 

( Hallaa Seli ) 

•Rus denizaltısı batırıldı 
Bükreı, 14 (Radyo) - Bir kaç gün evel Sivaatopol Umaanda batan Markıist 

Rus tahtelbahri, bir suikaıda kurban olmuştur. 
adındaki 

Tabtelbabirin 24 kişiden mürekkep mürettebatı, tamamen boj'ulmuştur. 
Hükumet. suikastçıları aramakla meıguldür. 

Habeşistanda isyan ateşi sönmiyor 
Adea (Radyo) - Habeşistanda üç eyalette mü~im kargaşalıklar çık~ığı ve ~u ~~~an ha-

reketlerini butırmak için Adis·Ababadan mübım İtalyan kuvvetlen sevkedıldırı haber 
alınmışttr. 

Bu haber, İtalyada derin akisler yapmıştır. 
Söylendiğine göre, Habeşistanın bir çok yerlerinde için için bir isyan alevi yaamakta 

ve her zaman tesirini göstermektedir. 

Bir katil kaçtı Yeni Patrik kabinesi değişti-
t.tanbuı, 14 (Hususi) -Üs- •ı • ek midir? 

küdar tevkifhanesinde bulu· rı mıvec 
nan katiJlerden Ihsan firara Biikreı ( Radyo) - Yeni haberler, Pragdan çıkmıştır. 
muvaffak olmuştur. Zabıta başvekil Patrik Miron, yahu· Hükumet bu gibi haberleri 
katili takip etmektedir. dilerden Pumen olmak isti· resmen tekzip eylemiştir. 

·····••• ....... yenlerin, kat'iyen kabul edil· H-.lkın Sesi - Radyoların 

Sayın 

vekilimiıl 

memelerini, bütün eyaletlere birbirini naknden haberleri· 
tamimen bildirmiştir. ni aynen koyuyoruz. Vaıi· 

Bükreş (Radyo) - Patrik yetin inkişafı için daha yir· 

- Baştarafı 1 incide 
(Miron Kristea) kabinesinin mi dört saat beklemek !li· 

kökü fabrikasını de gezmiş 
tir. 

istifa edeceği hakkındaki zımbır. 

~~-------------0000-----------------

Vekili, saat 11 de Tica 
ret Odasında toplanan ih
racatçı tüccarlar toplantısına 
riyaset etmiştir. Vekil, tütün, 

üzüm, incir, pamuk ve pala· 
mut tüccarlarının kendilerile 
görüşmekten yftksek bir fah 
rüsürur duyduklarmı söyliyen 
Oda reisi B. Hakkı Balcıoğ· 
lunu dinledikten senra: 

- Arkadaşlar, demiştir. 
Burada serbesce hasbihal 
edebiliriz. Ayrı ayrı ihtiyaç· 
larınızı bana açabilirsiniz, 
bütiln miltalealarınızı ticaret 
işlerimiz için faydalı addede · 
rim. 

Tütün ilzüm pamuk incir 
mahsulü satılmıştır. Üzümde 
büyük bir ıztırap vermiyen 
bir bakıye mevcud olmakla 
beraber bu mevzu üzerinde 
duruyoruz. Palamut mesele· 
sinde ihracatın kontrolü nok· 
tasından şikayet vardır. 

Tütün hakkında da mühim 
bir vaziyet yoktur. Bütiin bu 
mahsuller üzerinde ıiz arka· 
daşlarımın mütalealarından 
faydalı birçok noktalar mey· 
dana çıkmış olacaktır. 

Bitler Şişning 
Mülakatı 

- Baştarafı 1 incide -

kat'i bir cevab vermemiş 
imiş. Bazı Fransız gazeteleri 
mülakata ne suretle karar 
verildiği hakkında ezcümle 
şunlar yazılmaktadır. 

Güya Hitler ani olarak 
Avusturya üzerine yürilmeğe 
karar vererek bu kararını 
tatbik mevkiine koyacağı bir 

sırada Fon Papen müdahale 
etmiş ve mumaileyhin teklif 
ve daveti üzerine Hitler Şuş
ningi davet etmeğe karar ver
miştir. 

Fon Papen bu hareketile 
Roma-Berlin mihverinin bo· 
zulmasına mani olmuştur. 

Temps, Şuşning'in ne gibi 
mecburiyetler tahtında bu 
daveti kabul ettiğini sormak· 
tadır. Paris-Soir Avusturya 

başvekilinin Hitlerin davetin· 
den ltalya Başvekili Muso· 
liniyi haberdar ettiğini yaz· 
maktadır. 

Avusturya gazeteleri ise 
başta cumhurreiıi olmak 

Sayın Vekilimiz tütün tile- üzere Şuşning kabinesi er· 
carlarının verdiği izahatı bü- kanı Almanya hükumetinin 
yük bir alaka ile dinledikten tazyikine karşı mukavemet 

Rumen kabi
nesi istifa etti 

Paris (Radyo) - Dün ıa
at 10 da Patrik.in riyasetin· 

deki kabinenin iatifa ettiiine 
dair bir haber gelmiıtir. 

Bu haber reımi kaynak· 

larca ne teyid ve Df\ de tek· 
aib edilmediği için sıhhat 

derecesi henüz belli olama· 
mıştır. 

Bü~reı 15 (Radyo)- Kral 
yeni kabinenin teşkiline nki 
baıvekillerden Tatareskoyu 

memur etmiıtir. Tataresko 

kabul ederek kabineyi teıkil 
etmiıtir. 

~·--
Kurşuna 

Dizildi 
Paris (Radyo) - Mosko· 

vadan haber verildiğine ıöre 
eski sefirlerden Avortsky 
dün sabah kurşuna dizilmiş· 

tir. 
__. ....... 

Kısa Şehir 
Haberleri 

sonra tütün ekiminin tahdidi etmeğe karar vermiştir • 
meselesinde : "Tütün mahsu· ( ) Bu akşam saat sekizde Paris Radyo - Viyana· 
lünün tahdidini kararlaştırmış dan gelen son haberlere Halkevinde Ege manevraları 
degiliz. ileride nazarı dikkate göre Şuşning Almanyadan filmi halkımıza gösterilecek· 
almak üzere mütaleanızı din- döner dönmez telefonla Çe- tir. 

lemiş oldum. Tütün zeriya· kosluvakya Başvekiline Hitler § Çandarlı köprüsü civa· 
tının büsbütün başı boş bPa· ile vaki mülik1.tından bahs randa 65 yaşlarında Karabu· 
kacak olursak zararlı olabi- etmit imiş. 
lir diye düşünüyoruz,, demiş· """"'"~ runlu Kadir oğlu Halil is· 
)erdir. Öğleden sonrada Ve· Şarbayımiz Behçet Uz'un minde bir ihtiyar soğuktan 
kilimiz Kültürparkı, Fuar verdiği izahatı dinlemişler· donmuş ve cesedi kurtlar 
inşaatını tetkik etmişler ve dir. tarafından parçalanmıştır. 

...................... 0 ............. ., ........ ~ .................................. .. 

ister Gül ister Ağla 
- Baştarafı 1 inci Sahıfede -

- Sanada ne oldu ? 
- Bizimki de benim haberim olmadan evdeki konsol ile aynayı yok pahasına satmış. 
- Bu mahluklar bukadar cür'eti nereden buluyorlar? 
- Her her halde senin ve benim yumuşakhğımızdan ve miskinliğimizden. 
Ey okuyucu, ıen de bunların haline : 

BiR ÖÖRETMENIN 
ÇEKTiKLERi 

~--------------------···~-------------------
- INKILAB ROMANI -

Ya~•n : SıRRI SANLI ·Asım ismet KtUtDr't· 
- 26 -

Bana yer yüzünde bir cennetin anahtarını tei
lim edecek bu mini mini ve sevimli eli 

babandan da istiyece!im 
Evet genç öğretmen, Çiçe- leğini bir kat daha yüksel· 

ğin ümid verici sözlerinden tecektir. Sen şuursuz ve ıii· 
bu saadete boğocu manayı nahkir bir duygu ile ayakla· 
çıkardıktan sonra ·vicdanı rına kapanan ve küçUcllk bir 
temiz ve müsterih olduğu işaretinle her istediğini yap· 
için- başına gelen felaket· mağa can atacak e•li bir 
ten zerre kadar yeise ka· kadını, kurulmuş bir yuvayı 
pılmadan her engeli yıkıp kurtarmak için kendini feda 
geçmeğe karar vermiş bir ediyorsun. Herkesin yalnız 
kahraman enerjisi ile kıza kendini feda ediyorsun. Her· 
dedi ki: kesin yalnız kendini d&ı&n· 

- Sana bugün, bilhassa düj'ü şu zamanda senin yap· 
böyle bir iftiraya uğradıktan tığın bu merdce hareket ar• 
ıoora da büyük şeyler va· tık hakiki hayatta detil, 
dedecek değilim. Fakat ba· ancak roman muharrirleri· 
na beslediğin temiı. sevgi ve nin kafalarında canlandırılan 
kudret Yerici itimadla belki bir fedakirlık kahramanhj'ı· 
sana kiıaneler, otomobiller dır. İşte bnnun içindirki ben 
takdim edecek değilim. Bu- de senin hayabna karıı•ak· 
nunla beraber bugün bana la kendime büylik bir se•İnç 
aşıladığın yeni cesaretle se· ve iftihar payı ayırıyorum. 
ni, bayatını benim miitevazi Genç •e yükıek duyıulu 
varlığıma eklediğin için na· bu kızın bu sıcak söaleı İ 
dim etmiyeceğim. Her şey- UJusa blitün derd ve elemle· 
den fazla sevdiğim meale· rini unutturmuş ve ona bir 
ğimden ayrılmak, hiç şüphe daha hayatta kafa denıi, 
yok ki, bana çok ağır ve ülkü ortağı bir hayat arka· 
acıklı gelecektir. daıının bir ience ne bily&k 

Bunun üzerine genç og· mucizeler yaphrabileceii ka· 
naatini bir kat daha kaYvet· retmenin g6zlerinde sönmez 

ve ateıli bir aıkın ruha ha· lendirmifti. 
raret veren parıltılarını g6 · Utuı Çiçeiin elleriai tit· 
ren Çiçek bu kadar derin riyen ellerile sıkarak oaa ıu 

teklifte bulundu: bir sevgi ve inanla Hvilmek· 
ten doj'an bir saadet ve gu • 
rurla UJusu teselli etti: 

- Ufradığıo o bayağı if· 
liradan dolayı mllteessir ol
mağa lüzum yoktur. Bu al· 
çakca tezvirler neticesinde 
belki meıleğindeo olacak, 
fakat katlanmaj'a bu kadar 
kahramanca bir cesaretle 

- Eğer milıaade eder1en 
ıana evinize kadar birlikte 
gitmek teklifiade bulanaca• 
;ım. 

- Hayrola ne makıadla? 
- Bana yer yllıtlade bir 

cennetin anahtarını teslim 
edecek bu mini miai ve ••· 
vimli eli babandan da isti· 

karar verdiğin f eliket senin yeceğim. 
o kadar çok sevdiğin mes· (Arkası var) 

Son Telgrafların Hulasası: ----·· .. ~--
Irak hükumeti yakında umumi bir af ilin edecektir. 
§ Yunan hükumeti Fransaya 24 tayyare sipariı etmiıtir. 
§ lngiltere Hariciye Nazırı yakında Ankaraya relecektir: 
§ Hazirandan itibaren ıehirler arası telefon lcretlen 

ucuzlatılacaktır. 

§ Manı denizinde görülmemiı fırtınalar de••• etmekte· 
dir. Vapurlar limanlara iltica etmiılerdir. 

§ Bazı ecnebi matbuatında Türkiye, Iran, Irak arasında 
antikomintern mücadele için bir milzakere cereyan etmekte 
olduiu hakkında çıkarılan bu haberin asıl ve esası yoktur. 

§ Japonlar, Prozidan Dümmer adındaki Fransız posta 
Tapurunu tevkif etmişlerdir. Bunun sebebi, Japon sahille· 
rioden g.eçerken yolculardan bazılarının fotoğraf almalarıdır. 

Vapur Simonovazaki limınınd.a mevkuf bulunmaktadır. 
Panamada San Kristoyal limanında pamuk yüklü La Mo· 

tar adındaki vapurda yang n çıkmış ve vapur tamamen 
yanmııtır. 

eoooooooooooaoooooooaooooooaooooooooacao 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baıtarafı 1 incide -

zımdır. 

Ôtedenberi bu sütunlarda yazdığımız yazılar, ya bizce 
tanınmış zatların imzasını taşıyan veyahud tahkikatımll 

neticesi otarak doğru çıkan haberlere dayanmaktadır. 
Yurddaılarımızın dertlerine ayırdığımız bu kaıede umu· 

mun menfaatını alakadar ederse ve bizde bu hususta ka· 
naat hasıl edersek derhal yazmaktan çekinmeyiz. 

Yalnız gönderilecek mektuplar, açık ve okunaklı yazılmalı, 
adresler kolayca bulunur ıekilde etraflı butunmalıdır. Bu 
suretle bizi haklı bulacağını umduğumuz bu yurddaıı bek• 
liyoruz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR iSTER GÜLISTEH AGLA 
..._..._~na.ıı::a..ıı::lecliı.~~~~~~~ .......... ~~~!!!!!~~~~!!!!!~~~~~~~~~~~~~~========:::::::::.:~:~-:-:r~iM:~:::;~;;~;;·Ei;·~Q~~-;-;ı;-;-;-~;-~~~';'~~~~~~~~~~~~~~~~~~';1~ 


