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!CUMHURA iSiMiZ 
yazdığımız .b. 

gı ı ••• 
.. Halkın Sesi,, qde gerek dün ve gerek dört beş gün 
tl yazdığımız iki baş yazıda Moı;kova ile Londra ara
da devam eden müzakerelerin uzayıp gitmesinin demok
'leri ve alelümum ·sulh taraftarı milletleri ne kadar üzü
a, bulanık havalarda avlanmak sevdasından geçmiyen 
letleri de o derece sevindirdiğini iddia etmiştik. Bugün 
tn Avrupa postasında bu iddiamızı, maalesef, tekit ede

bir çok neşriyata rasladık. Bir haylı Fransız gazeteleri 
sürünceme işinden hissettikleri teessürlerini gizlemeğe 
hl görmedikleri gibi bir çok Alman gazeteleri de bu 
'yetten duydukları sevinçlerini ilan etmek fırsatını kay

emektedirler. Berlin matbuatı arasında bu gecikmeler 
t• •ürüncemeler hakkında zehirli alaylı ve hücumlar yapan
• da az değildir. 

tilhakika gerek Fransız ve gerek Alman gazetelerinin 
hiciv ve hücumları bu meselenin her türlü zorlukları bir 

içinde bertaraf ederek bir kaç saat zarfında halledil
ini icab ettirecek bir amil sayılamaz. Çünkü böyle mü
aıuammaların çözülmesi için gerek dost ve gerek dost 

Yan beş on gazetenin beş on makale yazması kafi de· 
'r .. Fakat bu işte en ziyade manialar çıkmasına, ihtilaf-
hasıl olmasına sebebiyet veren Baltık hükümetlerinin 
asa son günlerde onlara yardım etmek istiyen devlet
karşı takındıkları garip tavur ve vaziyetlerdir ki sulh 

eli \11laşma taraftarı insanları müteessir etmektedir. Esasen 
t"' bu teessür saiki iledir ki bizi Londra - Moskova an
U"' •sının bir an evel halledilmesi lüzumu hakkında bu 

cü yazıyı da yazmağa sevk ve icbar etmiştir ... 
SIRRI SANLI 

................................................................. , ....... . 
ÇEMBERLAYN -
zetecilerimizi kabul ede

tek beyanatta bulundu 
-

111
, kara, (Radyo) - Cumhuriyet gazetesi son çıkan nüs

ta'" da Londradan hesusi olarak aldığı bir telgrafı neşre-

r•"' k diyor ki : 
k gazetecileri Londrada Başvekil Çemberlayn tarafın-

1'" kabul edilmişlerdir. Gazeteciler büyük bir semimiyet 
le" ade etmişlerdir. Çemberlayn gazetecilere : 
bit 'liz - Türk anlaşmasından herkes memnundur. Türkiye 
tir• le beraber sulha hizmet edecektir. Lüzumlu vazifeyi 
• 11 erin bizim kadar başaracaklarından eminim. Birbirleri
al"'f ile kadar yaklaşırsak o kadar kuvvetli olacagv ız. 

Yakında Çanakkale ve Trak
yayı teftiş buy~racaklar 

lstanbul, 9 (Hususi) - Milli Şef lnönünün Yalovada bir 
müddet istirahatten sonra Çanakkale, Biga, Tekirdağı ve 
bazı Trakya şehirlerinde bir tetkık seyahati yapacakları 
tahmin olunmaktadır. 

K ROL'UN 
UK ARI 

Kral Karo/ 

Varşova 9 (A.A) - "Ro
manya da Polonya gibi, her 
ne bahasına olursa olsun 
sulh istemiyor. ,, başlığı al-

iz mir 
Beden terbiyesi dlrek

törlUğU 

tındn matbuat yeni Romen 
parlamentosunun açılışı mü
nase etile Kral Karolun sö -
ledig nutku neşretmekt -
dir. 

Gazeteler tahta çıkışının 
9ncu yıldönümü ınünaseb -
tile Kral Karol hakkında 
makaleler yazmaktadırlar. 

Polon. a milleti, müttefikan 
Kral Karola uzun saltanat 
seneleri ve kralın idaresi 
altında yeni Romanyamn 

daha büyük inkişaflara maz 
har olmasını temenni et
mektedir. 

Ekspres Poranny gazetesi 
kralın her sabada vücude 

getirdiği eserlerden bahse
derek ordunun onun tara
fından tensik edildiğini ve 
bu sayede memleketin is-

tiklali ve gençliğin terbiyesi 
tarsin edilmiş olduğunu kay 
detmektedirler. 

Malları müsa
dere ediliyor 

Tiran 10 (Radyo) - Hü
kumet, sabık kral Ahmed 
Zogo ile beraber kaçan ri
caliu bütün gayri menkul 
mallarını müsadereye karar 
vermiştir. 

DOST ROMANYA HARiCiYE 
NAZIR ISTANBULDA 

akşam Ankaraya gidecektir . 

-
B. Gafenko Harice Vckilimizle beraber 

Istanbul 10 (Hususi) - Dost Romanya hariciye nazırı B. 
Gnfenko Yasuya vapurile şehrimize gelmiştir. Gafenko 
limanda hararetle karşılanmıştır. Sayın hariciye nazırı Tak
sime giderek Cumhuriyet abidesine çelenk koymuştur. Ve 
akşam hususi trenle Ankaraya hareket edecektir. 

Hariciye veki- :Hitlere Teşek-
limizin Mosko- kür Etti 

va seyahati 
lstanbul, 9 ( Hususi ) -

Moskova büyük elçimiz B. 
Hüseyin Ragıp bugün geldi .. 
B. Hüseyin Ragıbın gelişi 
hariciye vekilimizin yakında 
Moskovaya yapacağı seya 
hatle alakadar görülmekte
dir. Büyük elçimiz B. Şükrü 
Saraçoğlu ile beraber Mos
kovaya gidecektir. 

Dr. Adnan 
Yalovada 

lstanbu1, 9 ( Hususi ) -
Birkaç gün evvel Avrupa-
dan avdet eden Dr. Adnan 
Yalova ya gitmiştir. 

I' ral Naibi Prens Pol 
Belgrad, 9 (Radyo) -

Prens Pol ve refikası, Yu-
goslavva hududlarından Hit· 
lerle Göringe bir telgraf çe
kerek teşekkür etmişlerdir. ki 
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yaf 
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iltere donanması Kıbrıs'ta 

ilterenin]Akdtniz filosuna mensup~bir hattıharp 
zırhlısı seyir halinde 

fa, 10 (Radyo) - Ingiltere'nin Akdeniz filosuna 
30 harp gemisi bugün limanımıza gelmiştir. 
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M. Öz. 

Ank;;;d;;-;Jdığımız mev
suk bir habere göre değerli 
spor muharrir V/! organiza
törlerden ikinci Erkek lisesi 
yardrektörü bay M. Öz Iz
mir beden terbiyesi direk
törlüğüne tayin edilecektir. 

Memleket işlerinde bütün 
enerjisile çalışan bu kıy
metli arkadaşın böyle mü
him bir vazifenin başına ge 
tirilmesi bizim gibi bütün 
spor severleri de memnun 
edecektir. 

Bay M. Öz'ü telefonla 
aradık. Yaptığımız konuş
mada bize şunları söyledi: 

- Şimdilik daha resmi 
birşey yoktur. Bu yıl yalnız 
merkez kadro teşkilatı ya
pılmıştır. Diğerlerinin de 
çok yakında kurulması mu
hakkak gibidir. 11 

iT ALYA KRALI TORINOY A GiDiYOR 

Italyan Kralının önünde resmigeçit yapan bir ltalyan bahriye kıtası 

Torino, 10 (Radyo) - Italya kralı Viktor Emanuel, yarın Torinoyu resmen ziyaret ede
cektir. Krala, üç mareşal, 59 general, 130 miralay ve beş yüz kaymakam refakat 

edecektir. 



SAHiFE 2 (HALKIN SESi) 10 Hazirao .. 
Ateşspor - Galatasaray ;1--001-roi·-~f.J 

'I i!!lllllmuınıımınnımıımaıııııı onnnmlllllllıınımmr Mısır uğrunda 
mücadele --------------------~~~------------------~ 

Bu iki kuvvetli takım bugün öğleden 
Alsancak stadında karşılaşıyor 

sonra 

Gılatasarayhlar so:ı Fener k ılü'Jile yaptıklar~mıaçta ahenkliJpaslaşmalard .. n heyeca~lıbir an 
MiHi küme şampiyonluğuna namzed olan Adnan, Faruk, Musa, Riza, Celal, Bedii, 

Galatasaray takımı bugün öğleden sonra Salaheddin. Cemil, Boduri, Serafin bulun, 
Alsancak stadında Ateşspor ile, pazar gü- maktadır. Ayrıca Yusuf, Murad ve Nino 
nü de Doğansporla ~oynıyacaktır. da ihtiyat olarak gelmişlerdir. 

Galatasaraylı gençlerin bu seyahatlerinde Galatasaray katibi umumisi Fehmi Ateş, 
kuvvetli bir idareye malik bulunuşları rr.u- kafileye riyaset etmektedir. 
vaffakıyetleri için bir delildir. Bakalım bu maçlarda hangi takım galip 

Galatasaray oyuncu kadrosunda Osman, gelecektir. 
c zm:: 

Yakın şark ltalyanın 
kapanmıştır önünde 

Ben kendi hesabıma hiç [+1 Fransanın askeri kuvvetleri
bir zaman Tunus üzerine bir (+~ nin beşte birini ihtiva eder-
taarruz yapılabileceğine inan· 
madım. ltalyan iktisatcıları-

nın petro'e, kauçuğa, pamuğa 
ihtiyacı olduğundan ve kau
çuk Felemenk Hinddistanın
dan, pamuk Mısır' dan ve 
Hindistan'dan, petrol ise 
Bakü'yü hesaba katmadan 
lrakla lran'dan geldiğine 
göre, mihver devletlerinin 

ve bilhassa ltalyanın bir har
be giriştikleri takdirde par
tiyi ancak yakın şarkı ele 
geçirmekle kazanabilecekleri 
aşikardır. Italya, Almanya
nı.a gerçekten ırıüttefiki ol
duğu, onun devesini gütmi-
ye, onun yanında harbetme
ğe karar verdiği ölçüde, ar.
cak Mısır ve Suriye üzerine 
saldırabilir, Almanyanın an
cak Romanya, Ukranya ve 
Bakü üzerine saldırabileceği 
gibi. 

imdi, bu nevide her türlü 
emellere nihayet veren iki 
hadise vukua gelmiştir: Mı
sırın müdafaa tertibatı al
ması, ve lngiliz - Türk anla~
ması. 

Fransız şimali Afrikası 

ken bir yandan da Mısırın 
müdafaa haline konulması, 
Trablu,taki 80 bin ltalyan 
askerinin ehemmiyetini kay
betmesi ve onların Süveyşte 
kauçuk yolunu veya Sudan-
da lüzumlu pamuğu aramak 
imkanından mahrum edilme
si demektir. 

Türkiye'nin lngiltere (ve 
Fransa) ya şeref söziyle bağ
lanması demek Iran, Irak ve 
Afganistanın da bu hareketi 
takip etmeleri demektir, 
çünkü Türkiye bu üç devle
te bağlıdır; Fransa dolayı
siyle Suriyenio, lngiltere do
layısiyle Filistinin ayni cep
hede birleşmeleri petrol yo
lunun ltalyanlara kapanması 
demektir. 

Buna Akdenizde Fransız -
lngiliz deniz kuvvetini ilave 
ediniz. Bu kuvet - Akde
niz bizim ticaret gemilerimi
ze kapatılsa bile - onu ltal
yan ticaret gemilerine de 
kapatır. Göriiluyor ki kilit 
adam akıllı muhkemdir. 

Arnavutluk işgalinin stra
te j{k ehemmiyetinden bahse· 

(IJ 

$dildi. Yugoslavyanın cenup
tan kuşaltıldığından, Yuna
nislal'il n endişede ve ltalya
nın önünde eğilmeye amade 
olduğundan bahsedildi; Bul
garitanın intikam saati yak
laştığını hissederek Make
donya üzerinden Roinaya 
elini uzatmaya hazır olduğu 

söylendi. Viktor Enianuelin 
kızını almış olan Bulgar kra
lına güya Vardarın bütün 

sol sahili bütün Yunan Trak
yası ve Dobrica vadedilmiş. 

Her şey mümkündür. 1912 
de iki hata işlemiş olan Bul
garistanın üçüncü bir hata 
işlemesi de mümkündür. 

Fakat Türkiyenin Bulga
ristandan dört beş misli üs
tün bir askeri kuvvet olduğu 
düşünülmelidir. lngiltere ve 
Fransaya istinat eden Yuna
nistan ihmal edilir bir kuv
vet değildir. Bir de on iki 
adaların, bilhassa lngiliz do
nanmasından istifade ettiği 
takdirde, filen Türkiyenin 
avucu içinde bulunduğu unu
tuluyor. Balkanların Italya 
tarafından işgal ve istila 
edildiğini kabul etsek bile 

Beyin ameliyat. He ruhi 
hastahkların tedavisi 

kabil mi? 
-1-

Dr. Egas Moniz isminde 
bir Portekizli hekim bundan 
birkaç sene evvel korku ve 
dehşet buhranları geçiren 
dimağı hastalara beyin ame .. 
liyatı yapmağa karar verdi. 
Yukarı beyin merkezlerinde 
beyin ensicesinin bazı kısım
larını çıkarmağa muvaf
fak oldu. 

Bu ameliyat neticesinde 
o insanların ruhi hallerinde 
hayret değer değişiklikler 

husule geldi. Ruhi cerrahlı
ğın beşe.iyet tarihiode yapı
lan keşiflerin en büyüğü 
olduğu ilan edildi. 

Dr. Moniz'e imtisalen ha
reket eden birçok Amerikalı 
hekimler bu ameliyatta pek 
parlak neticeler elde ettiler. 
Ameliyatta asap elyaflarına 
ve fikri c.:!reyanları temin 
eden maceralara bir santim 
mesafeye kadar cerrahi mü
daheleler yapıldı. 

Bir senedenberi yataktan 
çıkmıyan, gece ve gündüz 
bir hastabakıcının nezareti 
altında bulunduru an ve tür
lü türlü korku buhranları 

geçiren bir kadın, beyin 
ameliyatına tabi tutuldu\tan 
sonra yalnız evlerinin işle

rini bir başına görmeğe baş
lamakla kalmadı, otomobi
lini de idare etti ve misafir
ler kabul ederek, eskisi 
gibi onlara doğru dürüst 
sohbet etmek kabiliyetini de 
gösterdi. 

Bu kadının endişelerini 

unutması, t~yatroya gittiği 

zaman oyunu seyretmekten 
ziyade bermutat saçlarının 
arkadan nasıl göründüğünü 

düşünerek muazzep olmaması 
bütün dostlarınin hayretini 

celbetti. 
[Devamı var] 

gene Türkiye petrol yolunu 
kati surette kapamıya kafi
dir. 

Müfrit bir nikbinliğe ka
pılmadan, bilhassa mihver 
devletlerinin harp yapamıya· 
caklarını haykırmadan - ki 
bu yanlış bir iddia olur - şu 

prensipi vazedelim: ltalya, 
bir harbe başlıyacak olsa bi
le, seri ve na palyonvari bir 
hareketle yakın şarkın geçit
lerini fethetmeden bu harbi 
devam ettiremez. imdi, bu 
geçitler ona bugün kapatıl

mış olduğu için, bir kaç haf
ta zarfında, Almanyanın ik
tısaden ve netice itibariyle 
askeri bakımdan bir tabii, 
bir nevi ltalyanca konuşan 
Avusturya haline gelir. 

La Republique 
Pierre Dominique 

Ucuz yaz Elh s· d .......... ~~-...................... ~----
? ~~i~~~~~an YENİ' de 3 büyük film fiatleriyle amra ınemasın a 

Bugün matinelerden itibaren 
Fransızca sözlü iki büyük film birden 

1- Otomobilli Aşıklar 
B .. ş röllerd u: Colette Darfeuil-Claude May 

+ 

l 

.~~~~~~~~~ .. 
Yoni Kopyalarlyle 
~~1'.:::l l>::.t ~~ ;;:3: ::::.~ •-::r ~ t=!.:;:;l -::.. .:ı. 

n'"'Hırkçe 

2- Kontes Valevska T • •ı 
li 'ilz .. :1lliil :ır:ı Jl a~i11 

Baş rollerde: Greta Garbo-Charles Boyer - Ayrıca: Be
şinci Büyük Kurultayın açılış töreni ve Milli Şef, Ebedi 
Şefin manevi huzurlarında ve Ankarada yapılan büyük 
at yarışlarında . - Fiatler: saloıı 20-Birinci25-Balkon 30 

Hususi 4;) - Cumartesi talebeler 1 ve3 seanslarında 10k. 
Seanslar: O. Aşıklar: 5ve9da - Valevska: 3ve7 de. 

•• 70 
.... . _ .. s...._ __ 

Teksas Fedaileri 
Hudutta bir macera 
Türkçe F oks jurnal 

• ............................. ~se~• ............ 11mı 

,, 
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Bugün garp devletleri sunun ardında hiç bir ili 

kuvvetlidirler. lngiltere ayda bulunmıyacaktır. 
bin tayyare, ültra modern Baskın şeklinde bir taar· 
bin tayyare imal eder, Ital- ruza gelince, ltalya artık bU' 
nın ise bütün tayyare mev- na güvenemez. 
cudu bin beşyüzdür. La Rep~ 

Onun içindir ki Romada 
artık o meşhur Mısır üzerine Alman matb11' 
yürüyüşten bahsedilmez ol-
muştur. atı ne diyot 

Le Petit Parisien gazete
sinde 8. Rene Labruyere bu 
hususta şunları yazıyor: 

"lngiliz - Mısır muahedesi 
burada bulundurulacak lngi
liz askerlerinin miktarını on 
bin olarak tahdid ediyordu. 
Fakat Mısır müdafaasının 
icapları bu muahedeyi metin 
üzerinde hiçbir tadilat yap· 
madan asker miktarının bir 
hayli çoğaltılmasına müsaid 
bir şekilde tefsire tabi tut
mayı mümkün kılmıştır. 

Diğer taraftan, en kısa 
müddet zarfında Hindistan 
ordusu kıtalarını Nil vadi
sinde tahşit etmek üzere 
tedbirler alınmış ve bu or
dunun kurmay zabitleri Mı
sır ve İngiliz otoriteleriyle 
bu meseleyi konuşmak üzere 
Kahireye gelmişlerdir. Sonra 
lskenderiye üzerine bir ta
arruz Marsamatruh'un şima
lL de organize edilmiş olan 
müdafaa setlerine çarpacak· 
tır. Mısırın cenuptan istilası 
ise çöl içinde beş yüz kilo· 

1 metreden fazla bir yürüyüş 

1 
icap ettirir. Bu da işgal or-

dusuna bir ltalyan taarruzuna 
müsait şartlar içinde karşı 
koymak imkanını verir. Mü
dafaa ordusu Nil vadisine 
istiuad ederken istila ordu-

--=-::::::::--

Bertin, (Radyo) - ııpe~ 
Angriff,; gazetesi diyor 1'~· 

"Biz Fransızların ve Ioi1
• 

lizlerin yaptıkları işlerde~ 
lüzumundan fazla uğraşar• 

}ıO .. 
kafamızı yormıyalım . Mos 
va lngiltereden garantiferiıı.• 

·1d1" mulitaç olmadıklarını bı 
ren Baltık hükümetlerioi ı0~ 
la bir teminat verihnesiO 
istiyor. 

1
, • 

B . • 1 w 1 ~ _o rı u ışın zor ugu ma u ..... 
de~ 

makla beraber lngiltere ~ M 
ne Ruslara cazip gelect ;r~ 
bazı teklifler ya pmakt•~ 8 

. k . ar 
vazgeçmıyece tır. ,, 

Arab;-bl;:,:~~:et; çar~ ' 1 

K t . 1 " · .. dde•İ" ge aran ına nonu ca d 
·d• e de arabacı Ali Ercenk ı a 

resindeki arabasını Ş•~tf 
oğlu Eminin bisikletine ç• J" ö 
tırarak 245 kuruş zarar Y' le 
tığından yakalanmıştır. 

IAmerlkad:
1

::naıa il~ ~: 
erine iştirak et1Plye"',&' 

Amerikada Kentuckf ~ le 
kömür ameleleri grev 1' ~ la 
mışlar, ittihada dahil bıJI~~ li 
mıyan ameleler de, bllf tıi 
muhafızların nezareti alt• ,e iç 
kömür madenlerine gide or 
çalışmışlardır. 

\re 

------------11111111 ' 

Akdeniz müdafaasında Sut• ~~ 
yenin mevkii _______ .... ______ _ 

Temps gazetesinde Fran
sız - Türk anlaşmasından 

bahseden General Catrouks 
di,, or ki : 

Böyle bir anlaşma Çanak
kaleden Trablusa ka<lar ge
rilmiş olan şarki Akdeniz 
müdafaa barajına hayat ve 
selamet verecektir. Bu ha-
rajda Fransız mandusı al
tında bulunan toprakl:ır e
!'aslı bir askeri rol oynıya
cak mevkidedir. Türkiye ve 
l\ı'ısırın mukavemet mıntaka
larını teşkil edeceği bir hat 
üzerinde bulunan Suriye, 
komşusu Filistinle ~irlikte 
arada irtibatı temin edecek
lerdir. Suriye ve Filistin bu 
iki kalenin yanlarını örte
cektir. Yöllarını ve demir-

devamlılığı temin edecelı 
kuvvetlerin sevk ve idar· 
yolu açık tutacaktır. S• 
olduğu deniz ve hava ·ti! 
riyle Kıbrıs, Anadolu fıf'I' 
ve Mısırla irtibat h• 1 

Akdeniz sularının koJJt 
işinde rol oynıyacaktı"'· 

Nihayet toprağınıll . 
toprak altının servetler• 
pip~·line'i ıle harp e1'

0 

misini besliyecektir. 
Çünkü Suriye bnğd•f 

pamuk istihsal eder, rA., 
petrolları Şam TrabuhJce 
manında akar, yukarı ııe 
irde uyumakta olan 1 
petrollerini de çıkarr01Y 
madedir. tıi 

Şarktaki bu muvaff• 
. l F .. . bir 

yollarını Anadolu ve Filistin t~y e .r~n~a ~uessır uo' 
yollar}yle birleştiren Suriye sıyasetı ıçın luzumlu 
Istanbulla Kahire arasmdaki ları elinde tutmaktadır· 

nıınnmıı ı ı ı mı mnımııu ınııınnııııuaıınııcıı ııı ıll'r.uııı uıı.m uıı.'lluı m ııınıınıııııuuıumıım:ıııoııunıuıuınımlllf 

i Ege 1 iyatrosıı 
lsmetpaşa Bulvarında yazhk bahçed' 

Türkiyenin tanınmış sanatkarları topluluğu 
Tayyıb Şen Şakrak ve Arkadaşları 

Rejisör: AHMET YEKTA BiR 

Her akşam yeni eser ~' 
komediler takdim edet 
Fiatlar: aırıncı 20, ikinci 



SAHiFE 3 

TUylarl Urpartan vak'alar 

ölüm telefonu 
---~-,----

( 2) 

OTEL MÜDÜRÜ VE DOKTOR ÖLÜYÜ 
MUAYENE ETTiLER 

- Peki ama, katili kalo
riferin dibinde bulmuşlar. 

- O, olabilir.. sonradan 
oraya gi~miştir. Şimdi l<afa 

ı taMnı delip çıkan kurşunu 
aramalıyız. 

Gözlerile yazıhanenin kar 
tısına iki pencere arasına 

. relen duvarı süzdü. ve bir
den bire gülümsedi. 

- Buldun mu? dedim. 
Cevap vermedi. Kapının 

öntinde bulunan polise ses
lendi: 

- Oğhım, bana şu duvar 
da bir oyuk açabilecek çe
kiç ve burgu lazım. 
Beş dakika sonra istedik

leri gelmişti. Polis de kol-

larını sıvadı. Tam hep bir
likte• duvardaki deliği ge
lliıletmeğe başlıyacaktık ki, 
İçeriye mütecessis gözlerle 
ortalığı süzen otel müdürü 
\'e doktor girdiler. 

Doktoru selamladık, adam i cağız hayli pişkindi. Derhal 
iıine başladı. 

- Ölmüş .. dedi. en aşağı 
bir saat kadar evvel ölmüş 
olmalı. Sebebi de malum. 

Bir silrü litince \' e F ran-
•ızca isimler saydı. Sonra 
raporunu imzahyarak çıktı. 

Otel müdürü içeride kal
llıış bizimle beraber deliğe 
Yakınlaşmııb. 

- Katili dinlemiyecek-
llıisiniz?. içeriki odada po
lisin yanında .. diye söylen
di .. 

Ali Çetin sık kırı: 
- Hayır .. diye cevap ver 

di. Şimdilik lüzum yok. 
Ben: 
- Lakin birader .. dedim. 

burada ne uğr~şıyorsun? öl
d&renin kim olduğu belli, 
ilen de burada.. şimdi du
\'arları delmekte mana var 
llıı ya?. Yoksa başka birşey 
illi buldun? 

Ali Çetin, canı sıkıldığı 

lamanlar yabancı birisi olsa 

olsa hiç cevap vermezdi. Ba
na da hiç cevap vermedi. 
Şöyle bir beni süzdü. Sonra 
otelciye döndü: 

- Siz m« rak etmeyin .. 
dedi. ben katili de sorguya 
çekeceğim .. Bu iş tabii otr
linizin adı için çok fena ol
du. Polisin buradan bir an 
evvel gitmesini isterseniz .. 
az birşey sabredin. Biz me
seleyi apaçık ortaya koy
mak mecburiyetindeyiz .. 

Sonra başile, artık kon •ı
şacağı birşey kalmadığını 

anlanma k isti yen bir işaret 
yaptı. Bu hareket aynı za
manda otel müdürüne, dı
şarı çıkmasını da emredi
yorc' u. 

Beş on dakikalık bir ça
lışmadan sonra nihayet du
varın taşları arasında ezil
miş kurşunu bulmuştuk. Müd
deiumumi, katil kurşunu e
virip çeviriyo: du. Maden o 
-~ale gelmiş, asıl şeklini o 
derecede kaybetmişti ki bu 
nun bir tabanca kurşunu 

olduğunu isbat etmek için 
bin şahit lazımdı. Fakat Ali 
Çetinin mikroskoplara ben-

ziyen gözleri bu parlak ve 
ezik maden parçası üzerinde 
birçok şeyler sezdi. 

- 6,35 çapında bir taban· 
canın kurşunu.. dedi, bir 
brovnig tabancasından çık
mış .. şimdi bunun kovanını 
bulmalıyız .. 

Duvardan düşen kireçler, 
üstümüzü başımızı toz top
rak içinde bırakmıştı. Biraz 
temizlendikten sonra odada 
kovanı aramağa başladık. 

Hayret .. Aramadığımız bir 
yer, bakmadığımız bir köşe 
kalmamış.. Fakat ne ı ovan 
ne de ona benzer birşey 
bulunmuştu. Ali Çetin: 

- Tamam .. dedi. Umdu
ğum gibi.. Katilin en büyük 
hatası .. 

fena halde çatar, ahbabı 1 Sonu yarın] 

1 TAYYARE Sineması T3~!6n ~~ 
Bugün 2 Büyük Flim Birden 

1 - KADiFE MASKE 
içli aşk; ve eğlenceli varyete sahneleri, sefalete düşen 
bir asılzodenin romanı. Başrolde RUDOLF FORSTER 

2-KADINv•SEYTAN 
Baştan başa heyecanlı bir mevzu, para ve kadın ihtirası 1 yüzünden işlenilen cinayetler. Başrölde Victor Mc. Laglen 

p ilave : metro jurnal { enson dünya haberleri) 
S !anslar : Kadın ve Şeytan : 3-6.10ve9.30 KadifeMaske 

.. 4 t) ve8:ie C : ~ tesi ve Pazar günleri 1. 15 de başlar. 
, Flatlar: ao, as, 30 Talebe to ıuıı~uruytur 

(HALKIN SESi) tOHaziiU 

ANIARA RADYOSU ~:~-Mllll!Duı:-mmn•hmııın ~i'='f§~-§!§§~!ı 
el ıza ; --·· ....... ._ __ 

(Bugünkü program) i ___ Köşesi [ 
Türkiye Radyodifüzyon Postaları iE~~::u.}'.:=:ınııııınıuıcuıınııınıı oıuınuımn 111 u illa 
DALGA UZUNLUGU s• h • 

1648m. t82Kcs. 120KW. iZ ne rl 
T.A.Q. 19,74m.15195Kcı. 20KW. Merhum Süleyman Nazi-
T.A.P. 31,70m. 9465Kcı. 20KW. fin bulunduğu bir mecliste 
13.30 Program nezaketile tanınmış bir pa-
13.35 Türk müziği şadan bahsediyorlardı. Sü-
1- · · · · · · - Kemençe tak- leyman Nazif söze kar•ştı: 

Karı '!ıcalarla Karadenizde 

Mücadele Şiddetli 
2so gram kükürt çiçegi Fırtınalar 

ve 125 gram potas alınız. 
Bunları , iki madde tamamen IS"tanbul, 8 (Hususi) Birkaç 
birbirine k:trışıncıya kadar, gündenberi Marmara ile Ka-
toprak veya maden bir kap radenizde hüküm süren fır· 
içinde, ateşte ısıtınız. iyice tınalar devam etmektedir. 
soğuduktan sonra elde ede- Fransa, bilhassa Karadeniz-

simi. - Hakkınız var, dedi, 
2-Neyzen Burhanın · Sinak paşanın nezaketine ben de 

ceğiniz mahliitu toz haline -~~!!._~~ ... ~~~. 
koyup üzerine çeyrek litre su tün yerlere ve eve gırebıle-

ilave ediniz. Sonra bu suyu, cekleri bütün yarıklara dö-
şarkı-Hayli demdir. şahid oldum. ~ir defa Pa-
3-Ahmet Rasimin - Suzinak risteki "Sen,, nehrinden hah 
şarkı - Gel seninle sedecekti. "Sen,. diyemedi, 
4-Leminin-Suzinak şarkı-Aş- "Siz nehri,, dedi. 
kinla yanmaktadır canü te- aıııomıraımıı 
nim. Nuhun gemisine benzer 
5- ...... - Suzinak şarkı Matbaamızda çok şişman 
- bir nig4hınla kapıldım. bir arkadaşımız var. Geçen 
6 - ....... - Suzinak saz gün bu arkadaşımız Güzel-
semaisi. yalı otobüsüne binmiş, otc-
14.00 Memleket saat ayarı, büsteki yolculardan biri ar-
ajans ve meteoroloji haber- kadaşımızın otobüse hindi-
leri. ğini görünce yanında oh.:-
14.10-15.30 Müzik (Karışık ralia: 
hafif müzik pi.) - Otobüse bir fil bindi! 
18.30 Program Demiş. Arkadaşımız, kc ı · 

18 35 Müzik (Neşdi ı 1 ıklar) disini file benzetenin yüzü-
18.45 Müzik (Küçük orkes- ne bakmış: 
tra - Şef: Necip Aşkın( - Otobus, demiş, Nuht n 
19.15 Türk muzıgı (Fasıl gemisine benzer, fiil, r cc 
heyeti - Celal Tokses ve binerler, eşekler de .. 
Tahsin Karakuş) nıııııııııııııı-ııııuıı 

Tehdid 20.00 M~mleket saat ayarı, 

ajans ve mett:oroloji haber
leri. 
20.1 O Neşeli plaklar R. 
20.15 Türk müziği (Seçil-

miş beste semai ve saz e
serleri) 

Adam dört isken.h yi füt 
üste koymuş, tepeye çıı mış 
perde mıhliyordu. 

Afacan aşağıdan sesler, rıi: 
- Baba ya on kuuş d , 

ya alttaki iskemleyi Çt ı e-
• 1 
rım ... 

ııııııııııım1111ın .ııımı 1 
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Cildin ve 
saçların 
yumuşak
lığını te

minetme· 
kle bera

ber her 
türlü yün· 
Iü, ipekli 
kumaşla· 
rın aslını 

Nuri Halil Poyroz ve küme 
saz heyeti 
20.50 Konuşma (dış polotika 
hadiseleri) 

Edibaıte Sövüs 1 

ve rengini ; boz
madan temlzler. 
dve allerl kat'iy
yen bozmaz, ha
lis zeytlnyağın
dan yapllmty an 
tem1z sabunt ur. 
(Lüks Markasına 
Dikkat) Amili Umit 
fabrikası ticaretha· 
nesi. Telefon: 3047 
Telgraf Ümidun 

( Kesstane Pazarı 
lzmir) 

21.05 Temsil (Zor nikah-Me
lodilerden tercüme) 
22.00 Haftalık posta kutusu 
(ecnebi dillerde) 
:l2.30 Müzik (Dans müziği • 
Pl.) 

23 Son ajans haberleri, 
Esham 1 tahvilat, kam

biyo-nukut ve ziraat borsası 
(fiyat) 
23.20 Müzik (Cazband-pl.) 
23.55-24 yarınki program. 

Ali Emiri efendi Ali Ke
male kızmıştı, onun hakkın
da yazkığı bir yazıda 11 Nışfı 

ahiri zıddı müevvel,, tambi
rini kullandı. Müevvelin zıd 
dı müabbar, müahbarın nıs
fı ıahiri de har olduğuna ve 
har kelimesi arabcada eşek 

manasına geldiğine göre Ali 
Kemale edibane bir tarzda 
"eşek demiş oluyordu. 

ıınnıı ııouu ııouıııımıu 

Veli 
Mektep müdürünün yanına 

Pazar proğramı girdiler: 
12.30 Proğram - Çocuğumuzu mektepe 
12.35 Türk müziği (Klasik yazdıracağız. 
proğram ~ Hay hay velisi kim 
13 Memleket saat ayarı, a- olacak ? 
jans ve meteoroloji haber- - Annesi olabilır mi? 
leri. - Olur. 
13.15 Müzik (Küçük orkes- - Büyük annesi? 

- O da olabilir. Yalnız tra - Şef : Necip Aşkın) 
on sekiz yaşını ikmal etmiş 

14.15-14.30 Müzik(Dans mü- olması lazım. 
z · ği - Pi.) ıuıııııııınııııııoııııııımı 

18.30 proğrarn Çok iyi 
13.35 Müzik (Şenocia müziğı) . 

Konuşuyorlardı: 19 Çocuk saatı 
19.25 Türk müziği (fasıl he- - Sizin yeni aşçı iyi ye-

mek pi~irir mi ? yeti) 
- Çok iyi pişiriyor, mem-20 Memleket saat ayarı, ajans 

nur.um. ı< a ı m, hl nüz ondan ve meteoroloji haberleri 
20.10 Neşeli plaklar - R. yemekl pişirmeyi öğrenme-
20.15 Türk müziği (müşterek :i•d•e• .. ____ :::m ___ _ 

salo ve teganni) seıvisi) 
21.00 Müzik (Riyaseti cum- 22 Müzik 

1 

bur bandosu· Şef : Ihsan Kün- 22.25 Müzik (cazband - pi.) 
çer) 22.45-23 Son ajans haberlerii 
21.50 Anadolu ajansı (spor ve yarınki program ; 

~ Tek mil lzmir Halkı Bu Hafta ~ 
•'Gene Asri Sinemaya koşuyorj1 

7 Haziran Çarşa"Dbadan itibaren Telef n 2394 
3 Eşsiz şaheser filmi birden İzmirde ilk defa 

1- HUDUT HAYDUTLARI 
Şimşek gibi yumruk sa vuran bütün haydutlara kan 

kusturan kahı aman Buk Joncs 

2 Asilerin ölüm savaşı kahramanların büyük zaferi 
• - MIŞEL STROGOF 

3 Türkçe sözlüç••ıd b• T•• k • 
- ve şarkılı o e ır ur gencı 

4 Mlkl eAlence evinde aklar Jurnal 
- son hadisat .................... -............................... ~ 

~ ~-:::a. ~---..3!:ll\lllll~ 

f ~ ut\.l\J R ~o{/) 
ttı Salih Sonad ııı g s ~ 
M Cilt, Saç ve Zührevi has- [+J .,, ~ DJ 
~ talıklar mütehassısı =: ~ ~ ~ 
~ 2 nci Ber_ler sokak No. 81 ~ = ı:r •• 1 \ 
8] TELEFON 33t5 ~ - • !! cı 
~~s ~10::.tS~Jlö:.t:J z !:! g a ~===-::;:;; 

o ~ s .. -~~· 

Dr. Fahri Işık ~ ~ !'" 
lzmir Memleket Hastanesi ~ !r !=cı 

Rontken Mütehassısı - '* 
Rontken ve elektrik tedaois 6: ~-- ~ 

yapılır ıkinci tJe 1er So ~· }f. 

........ ~.?· .. .2.? •.. !:~~~.~C?.~ . .2.?. ~: ~ = ~ 
Dr. Demir Ali 

Kamçıooıu 
Cilt Tenasül hastalıkları 

elektirk tedavisi 
ıımir · Birinci beyler So 
No.: SS Telefon : 3479 

Bugünden itibaren iki 

Kültüruark 
KADIN 

il) uı a 
Q.. ~: 
nı "' -. ,_ .. 

..... w :::! 
~J - CI .... B t= t:i 
Q .... -.... c _;ıı;'" 

3 ofa a a 
;ı .... 
D B ~o. 
:ıt-O""cs• ..., I» CI 
s:: 

Bakkallar, kah 
veciler ve hu

susi demlikler 
için ceşitli ve 
nefis~ caylar\ 
ıhlamur _ve kay 
nar l.icin ba
harat. 

Tel. '1 3882 
eşsiz ve heyecanlı filim 

Sinemasında 
KALBi 

BARBARA-ST ANVICK JOZEF-MACCREA 
Yavrusu çalınan bir annenin hırsızlığı göze alması ve Nev· 
york~şehrini yıldıran bir: gangster çetesinin maceralan 

Deniz Kahramanlarıcc?~rf~R 
insan ticare~ i yapan bir korsanın aşk ve sergüzeşt anla

tan eşsiz büyiik filmi. 
Se1nslar: hergün: Kadın kalbi 9,30 - 6.20 - 3 

D"nİ7. kahramanları 8 - 4,45 
Cumartesi ve P;ı zar günleri saat 1,30da hatlar --
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Bohemya ve Moravyada vazıyet karıştı, hır Bir Elen vapuru Türkinı 
Zabıtamızın • Alman polisi öldürüldü ve bazı tedbirler alındı battı Dövdüler 

Muvaffakıyetı Varşova - Bohmyadan bildiriliyor: Bohemya ve Moravyada vaziyet tekrar karışmış ve 
-::::::::-- bir Alman polisi öldürülmüştür. Cinayet dolayısile hükumet bazı örfi tedbirler almış ve 

Bir esrar lkaçakçı bütün mektepleri kapattığı gibi akşam 8 den sabahın be ~ine kadar evlerin kapı ve pen-
febekesl yakalandı cerelerinin kapalı bulundurulmasını ve kimsenin bu saatlerde kimsenin sokağa çıkmama-
--~- sını bildirmiştir. Bu emre aykm hareket edenler silahla mukabele edilecek ve açık pen· 

Zabıtamız esrar kaçak~ı
hğı yapan bir şebekeyi mey
dana çıkarmış 7 kilo kaçak 
esrar elde etmiştir. Kaçak
çıların heyeti yakalanmıştır. 

Zabıtamızın muvaffakıye
tini takdirle anarız. 

--~.._.,.....:;-__ 
Memleket 
Hastanesi 
Başiıekimliği 

--~~-

cerelere Alman polisi tarafmdan ateş edilecektir. Ve ayni zamanda bütün Çek polislerinin 
tabancaları da müsadere adilmiştir. 

Bir Alman gazetesi ne diyor? 
Bertin (Radyo) - "Nachtaugabe,, gazetesinin yazdığı "Rus lngiliz Fransız anlaşması., 

başlıklı yazısında: " Eğer Ruslarla anlaşma aleyhinde bazı Ingiliz Rus Fransız anlaşma-
sının sona ermesi biray değil belki daha çok devam edecektir.,, demektir. 

Topçu atış okulunun atışları heyecanla 
takip edildi 

Istanbul, 9 (Hususi) Topçu atış okulunun 939 senesi birinci devre kara atış kursunun 
bitmesi münasebetiyle bugün Metris çiftliğinde atışlar yapılmıştır. Atışlar heyecan ve dik
katle takib edilmiştir ve muvaffakıyetli neticeler vermiştir. Atışlarda topçu müfettişi tüm
general Vehbi de hazır bulunmuş ve atışların . kısaca tenkidi yapılmıştır. 

-:EE:::iB-

Londra 9 (Radyo)- Dani· 
marka açıklarında batan bir 
Yunan vapurunun mürette-
batı, Danimarka bandıralı 
(Of Avusturkalya) vapuruna 
alınmak suretiyle kurtarıl-
mıştır. 

B. Fehmi 
--~-

lzmlr Defterdar muavi
ni oldu 

Ankara, 10 \ Hususi ) -
lzmir eski muhasebei husu· 
siye müdürü ve halen Anka
ra Defterdar muavini bay 
Fehmi lzmir Defterdar mu
avinliğine tayin edilmiştir. 

Karantina Hatay cadde 
sinee Ömer kansı 30 yaşın 
da Şadan : lbrahim kızı 12 
yaşında Sabahat ve oğlu 10 
yaşında Fethullah bir çocuk 
meselesinden Salih oğlu 
lbrahimin kızı Türkanı döv• 
düklerinden yakalanmışlar 
dır. 

Bisiklet çarptı 
Çorakkapı kapılar mevki• 

inde Mustafa oğlu 16 yaşındı 
Cevdet Manca idaresindeki 
velespiti Akif oğlu 13 ya· 
şında Sabahettine çarptıra· 
rak yaralanmasına s"ebebiyet 
verdiğinden yakalanmıştır. 

Ser hoşluk 

Şehrimiz Memleket hasta
nesi başhekimi bay Hasan 
Yusufun istifası Sıhhat Ve
kaletince kabul edilmiş ve 
yeni bir başhekim gelinceye 
kadar vazifeye vekaleten 
bakmast bildirilmiştir. 

,, Sunday Times" in Şayanı 
Dikkat bir Yazısı 

Italya mali if tasa doğru gidiyor 
Londra 10 (Radyo) - Romadan "Taymis,, gazetesine 

yazıldığına göre ltalya bütçesinde 70 milyon lngiliz lirası 

Buca eski belediye cad· 
desinde Mehmet Ali oğlu 
Bayram sarhoş olduğu halde 
rezalet çıkardığından yaka· 
lanmış ve üzerinde de bir 
kama bulunarak alınmıştır. 

--~ .. ~-

Haber aldığımıza göre, 
Izmir memleket hastanesi 
başhekimliğine eski lzmir 
hastanesi başhekimi Albay 
Cevdetin tayin edildiği bil
dirilmektedir. 

--~-

Valimiz 
Valimiz B. Ethem Aykut 

dün şehrimizdeki lngiliz, 
Fransız, Alman ve Italyan 
general konsolosluklarına 
iadei ziyaret etmiştir. 

--=--
Haşmet Dülge 

Mülga Denizbank lzmir 
şubesi müdürü bay Haşmet 
Dülge Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. 

----
Mezuniyet 

Belediye temizlik işleri 
amiri Muzaffer Kantarcıya 
dün beş gün mezuniyet ve
rilmiştir. 

--~.::::::--

Kongre 
DUn akşam lkiçeşmelik 

Musiki Birligi toplanarak 
senelik kongresini yapmış 
ve yeni idare heyetini seç
miştir. 

idare heyetine seciJenler 
şunlardır: Baha Pündük, Ah
med Yardım. Halil M., Ab .. 
dürrahim Elit ve Ali Şer
betçi. 

Yeni idare heyetine mu
vaffakıyetler dileriz. 

Londra, (Radyo) - lngiliz - Rus anlaşması hakkında bir 
makale yazan "Sunday Times,, gazeteti diyor ki : 

"Londranın bazı Rus mahfellerinde dolaşan şayialara gö-
re Rus - lngiliz anlaşma müzakerelerinin çok sürmiyeceğini 
ve en çok on beş gün sonra halledilebileceği söylenmekte
dir. Diğer taraftan da Rusyanın son teklıfleri anlaşmayı 
daha çok kolaylaştıracak mahiyette bulunmaktadır. Baltık 
devletlerine verilecek garantiye gelince o da Rusların son 
gösteraikleri formül, yanı doğrudan doğruya her devlete 
değil liiç bir isim zikretmeden bütün Baltıkları birden ga
ranti etmek ve bir Alman taarruzu vukuunda onlara yar
dım etmek tezi anlaşmayı daha çok kolaylaştırmaktadır.,, 

--------01111--------
p ARİS- SOİR GAZETESİNİN 

BİR YAZISI 
Ankara (Radyo) - Pari-Suvar gazetesi son çıkan nüsha

sında Bulgar başvekili Köse lvanofa atfen yazdığı bir yazıda 
Romanya - BuJgar hududunun yeniden tetkik edileceği ve 
ve Dobrice mıntakasında bir değişiklik yapılacağını tebarüz 
ettirmektedir. 

Bu yazı üzerine Paris Havas ajansı Romanyadaki muha-
biri Romanya hariciye nazırı Gafenkoyu ziyaretle kendisin
den bu yazı hakkında düşüncelerini sormuştur. Nazır Ro
manya hududlarının hiç bir zaman konuşma mevzuu yapı· 
lamıyacağını, Romanya hududlarının değişmez olduğunu be· 
yan etmiştir. / 

--------~- -- --
Almanya Çekoslovakyasında 

bir hadise 
Ankara (Radyo) - Haber alındığına göre Çekoslavakyada 

suikasd yapan bir şebeke takip edilmektedir. 
Alman hükumeti bir emirname neşrederek evvel emirde 

Çek polisinin silahtan tecridini muvafık görmüştür. 
Bundan böyle akşamları bütün evlerin pençereleri kapa

nacaktır. Bu emre itaat etmiyenler şiddetle cezalandırıla
caktır. 

Emirnamede suikastların devam ettiği takdirde daha şid
detli tedbirler alınacağı bildirilmektedir. 

JAPONLARIN BİR AYLIK 
ZAYiATI 

Ankara (Radyo) - Çin menabiinden resmen verilen bir 
habere göre Mayıs ayı içinde 31891 ölü verdikleri bildir
mektedir. 

iSTER GUL İSTER AGLA 
IF'E:aE~~~~~~~---~;~~~~~ 

ÜÇ RENKLi ÇiÇEK 
-----ıııııı 1 

Herkesin hayretle bahsettiği bu çiçek Meksikada yetişir ve günün muhtelif saatlerinde, 
kah kırmızı, kah mavi, kah beyaz oluyor. Sabahleyin, güneş doğark~n yavaş yavaş pem-
beleşmeğe başlayan çiçek, gfineş yükseldikçe koyu bir renk alarak tam ögle üstü ateş alı 
oluyor. uğle vakti geçince, morarmağa başlıyor, akşam saat altıda koyu laciverd bir renk 
almış bulunuyor. Güneş battıktan sonra, kırmı7.ıyı da, laciverdi de koydunsa bul. Çiçek sa
baha kadar bembeyaz. 

Kocaman dünya haritası değişir de hiç farkına varmıyan, fakat küçük bir çiçeğin ğü
nün muayyen saatlerinde renk değiştirmesine hayret eden kimselere : 

İSTER GUL İSTER AÖLA 

açık bulunduğu ve bu vaziyet karşısında ltalya mali iflasa 
doğru gittiği bildiri'lmektedir. . 

Hava 
Birliklerine 

Bone ayan 
izahat 

Paris, 10 (Radyo) - Ha
riciye nazırı Bone harici si-
yaset hakkında ayan mecli
sinde izahat vermiştir. Bone 
noktaları tahlil ve izah ettiği 
öğrenilmiştir. 

1 -- Türk • Fransız müza
kereleri : Hariciye nazırı an· 
]aşmanın gelecek hafta imza 
edilebileceğinin tahmin edil
diğini söylemiştir. 

2 - lngiliz - Rus müza
kereleri : Bay Bonne Fran-

meclisiııde 
verdi 
sanın bu müzakerelerdeki 
rolü hakkında izahat ver
miştir. 

3 - Fransız - lspanyol mü
nasebetlerinin şimdiki vazi
yeti : Hariciye nazırı ispan
yada Fransa aleyhindeki ten
kit ve iddialarla meşgul 
olmuştur. 

4 - Alman - Italyan aske
ri ittifakı : B. Bonne bu it· 
tifakın diğer miJletler için 
umumi neticelerini gözden 
geçirmiştir. 

--::::::::--

Gedlkli ihtiyacını kar· 
şılamak üzere bir 
mektep açıldı 

Türk hava kurumundan 
vilayet makamına gelen bir 
yazıda Ankarada bir (Hava 
gedikli hazırlama yuvası) 
kurulduğu bildirilmiştir. Ge· 
len yazıda deniliyor ki : 

----~----

11Bir taraftan bava birlik
lerinin Gedikli ihtiyacını 
karştlamak, diğer taraf tan da 
memleketin hevesli genç 
Türk kabiliyetlerinin bu yol· 
daki arzularının inkişafını 
temin eylemek maksadiyle 
Hava kurumu Ankarada 
(Hava Gedikli hazırlama yu"' 
vası) adiyle bir mektep aÇ" 
mıştır. 

B.M.Meclisinde 
Ankara 9 (Hususi) - B. 

M. Meclisi bugün Şemsettin 
Günaltayın başkanlığında 
yaptığı toplantıda kati · su-
\!undan idama mahkum bazı 
eşhasa ait hükümlerin tas-
diki hakkındaki mazbataları 
tasdik etmiştir. 

Ruznamede mevcut ve 
Meydanekbez istasyonunun 
bir kilometre şimali garbi
sinde bulunan 312 numara
lı hudud taşından Payasta 
denize kadar inen sahada 
hududa müteallik olarak el-
ycvm mer'i bif cümle idari mali, 
iktisadi ahkam ve muamelatın 
kaldırılmasını gözeten ka
nun layihasının müzakere
sine geçilirken söz alan ha
riciye vekili Şükrü Saraçoğ
lu bu kanun layihasının mü
zakeresinin gelecek cuma 
günü yapılacak toplantıya 
tehir olunmasını istemiş ve 
bu talep tasvip olunmuştur. 

Meclis gelecek toplantısı
nı pazartesi günü yapacaktır. ----

B. Mehmed Kayral 
Anafartalar caddesi ve 

lrgadpazarı halkından aldı
ğımız bir mektupta Belediye 
Birinci Mıntaka Amiri Bay 
Mchmed Kayralın gerek bu 
semtlerin temizliği ve ge
rek işi olanlara gösterdiği 

kola ylıldardan dolayı mu· 
maileyh hakkında çok ta~
dirkar bir lisan kullanılmak 
tadır. Biz de bu vazifeşinas 

Köseİvanof 
Berlinegidecek 

-ş;;;;;::;e_ 

Berlin 9 (Radyo) - Hari-

Hava Gedikli hazirlaoıa 
yuvasına 16 - 18 yaşındaki 
orta okul mezunları alına
caktır, kayıtlara başlanmıştır· 

--~iQlll~--ciye nazırı Von Ribentrop, 
bugün Bulgar sefirini kabul iki lnglllz lordu 

lstanbulda 
etmiş ve konuşmuştur. Bu Istanbul 9 ( Hususi) -
konuşmanın, Bulgar başvekili Beynelmilel parlamentolar 
Köse lvanofun yakında Ber- birliği azasından lord Ray· 
line yapacağı seyatle alaka- ner ve lord Harold bu sa-
dar olduğu zannediliyor. hah şehrimize gelmişlerdir. 
~~~~~~~~~z.::-~~~~~~~ww~~SE&B--

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
Yerinde bir temenni •• 

Basmahane Gaziler caddesinde oturan karilerimizden 
aldığımız bir mektupta: 

" Semtimiz postahaneye uzak olduğundan hergün ya 
Tepeciğe ve yahud da Basmahaneye kadar giderek mek
tuplarımızı atmak mecburiyeti karşısında t alıyoruz. HalbU"' 
ki mektup atmak için uz~kça yerlere gidip gelmeler biıe 
pek çok vakit kaybettiriyor. 

Bir tarafın semtimize uzak bulunması ve diğer mahal
lin de saat sekizden sonra kapanması ve bundan başka 
Basmahanedeki posta idaresinin de Cumartesi öğleden soll 
ra ve Pazar günleri resmen tatil yapmaları mektuplarınıııı 
zamanında ve kolayca yollamak meselesini imkansızlaştı-

rıyor. Şehrimizin birçok yerlerinde posta kutuları vardır· 
Bizim semtimizde de böyle bir kutunun konulmasını - ,,e 
posta pulu satan bir bayiliğin ihdasını gazeteniz vasıtasile 
say n postahane müdürlüğünden rica ederiz. " 

Denilmektedir. Halkın bu dileğinin yerine getirilmesini 
biz de ehemmiyetle bekleriz. Çünkü: 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
ES!!!3113!1at3B:Eaessasazz:aE3!13!1CESSB~i!En:Ea:ı:ae&ı memuru takdir ederiz. 

Zengin Olmak 
l•lereenlz P
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