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raponlar yeniden yarı.m milyon asker toplıyorlar 
'apon harbiye nazırı ''sabrımız artık bitiyor,, <;iiyor 
Kıs .:.\ VE AÇLK 

Bu İş Nereye Varacak? 
... _,..,. --------

J Pon · So"y t harbı duokü makal~mizde d~ biraz ima 
t • 
• 

12 1 aıız vı çbıle J •pony• ve Sovyct Ru~ya balkı kadar 
ltüo cıhan milletl~rıni çok yakandan al.kadar etm ğe baş· 
?•· Faşist matbuatı ile bütün radyo t şkilatı ve solemiy.ıA 
loya gazeteleri Uzak Şarkta olı.ıp biten vı.h 'aları, 
·~la çarpışmaları kendi yurnlanoda b .. t •a kendi mahdlle · 
11

1lde zuhur eden hadiseler gibi çok yakından ve büyük 
r •lika ile takip ve tefsir etmc:ğe koyuldular. 

~ir top tüfengio hubı ve ayni zamanda bir fıkir ve 
Jtltl kavğası demekte bakla huluoduğucnuz bu mu ha eb ! 
~~İlihnı verirken ayrı, ayrı cc pheJeıde mtvki almış ıctibat 

11>lerinin gösteıdikleri sevinç, teessür ve tarafkerlik kar-
1111da insan bu topJu tüfekH döğüşme Ue sözlü ve kitJemH 

ü~adele neticesinin nereye varacağını düşünmekten ken 
nı ılamaz, uzak şarktaki hadiseler ve bu h<tdiseJeri tahlil 
1 tefair eden fikirler ve ictıhatlar o kadar birbirlerilı: çar

:1Y~rlar ki ~u. çıkmazdan bu düoya politakacılarınm nasıl 
•bıieceklerrnı herkes merak etmeğe başlamıştır. 

SIRRI SANLI 

Türkiye donanmasını 
kuvvetlendiriyor 

-.,. 

~ . 
tiııa (Hususi) - Burada 

~~te •e mecmualar Türki
Hı logilterede temio et· 
krediden donanmasını 

'"~tlendirmek için büyük 
bııse ayırdığını yazwakh 

Atatürk Türkiyesinin en· 
triye verdiği kıymet ka• 

'le hatta ondan da fazla 
•ak lllillt müdafaasına da 
IJIQıiyet verdiğini ileri 
~rek Ankaranın uzağı 

görmek hususundaki politi·i 
kasını takdir etmeli tedirler. ..... 

Konyada ~: 
iki şiddetli zelzele oldu 

İstanbul, 4 (Hususi) -
Dün Konyada iki şiddetli 
zelzele olmuştur. Hasar olup 
olmadığı hakkında henüz 
mütemmim malQmat gelme· 
miştir. 

GUL iSTER AGLA 

Her iki taraf ta hudutlarına asker ve mühimmat yığıyor ..... - -

Ruslar gece gündüz hücum ediyor 

çuri bududlarına sevkediyorlar.1 
Par is 

1
(Radyo) - Japon· 

lann if.actes0 ne göre Hanko 
muharebesinde SovyeUer 
32 tayy~re kaybetmişlerdir. 

Tokyo 4 (A.A) - Harbi· 
ye nezareti tarafmdan saat 
21 de neşredilen bir tebliğ· 
de Sovyet topçusunun zaman 
zaman J.•pon mevz.ilerini 

ı 
hombardıman etmiş ofduğuuu 
lakat Kore hududunda bü· 
yük bir değişiklik vukaa 

( 
gelmiş olduğunu bildirmek· 
tedir. 

Tokyo (Radyo) - Ruslar 
durmaksızın Çankofenğ üze• 
rioe hücum etmektt!diıler. 
Heı bal de burasını eJe geçir
mek İçin ber türlü iedak~r· 
J,ğı göıe almaktadırlar. Ge
cdeıi hava f,şdderi y:ıkmak 

suret le harekat yapıyorJar. 

--ı-----~~~~~--~~~~ ...... 00 ...... ~----~~------------

ispanyada sorı 
• 

vazıve.t 
Paıis (Radyo) - Hudud 

hadiseleri güo ve saat g.- ç · 
tikce büyüm-..ktedir. Bugüo
lerde umun•i ve lıan ı bir 

Roma, (Radyo) ~ ~~~~~~·~~~~~.,~~~~~~~~~~~ı.wl::?:t!d 
Ebre cipbeaiode Frarı 

li ol arın mukabil ta · 
çar p ı şmanın vuku una mu bak· anuzu Cumhuriyet· 
kak nazarile bakılıyor . Her çilerin b .. z, mevziler· 

ıki taraf bududlar1Da pek de ileri bar ekttlerini 

çok bdıp malzemesi ve as- ·~·······~·••Mt~-~ tevldf etmiştir. Beş ,. 
ker yığm•ktadır. Vaziyet çok 

nasyonalist tayyaresı 
karırnh~ tır 

Paıis (Radyo)- Gerek}• · Barselon üzerinde 
ponJar ve gnek Rushr . işin dolaşaıak kalabalık r~fi!!!>1ı==ıı·~~ 
'ft'bamttini anlamağa başla · maballelere bombalar 
dıklarmdaniı aralarındaki ih· atmışlardır. 20 öıü 

tiıafın dıploması suretile halli,. ve 100 yaralı vardır. ~ı.:.1.ı.;~~~....:.J:IMll-1 
çarelerine baş vurmayı dü· Vaıans, 4 (A.A) - Dün ibtiyar ohoak üıer~ enkaz Yaralıların adedi 24 tür. 
şünmektedirler. Tokyodan öğleden sonra fraokist tay· arasuıdan 12 ceset çıkarıl· Salamank 4 (A.A)-Reami 
verilen malumata göre Japon yareler Murııi eyaletinde kiin mıştır. Dahıt birkaç ceset bir tebliğde eıcüınle ı&ylo 
siyasi mahfe ileri Çan kofaog Ağuilası bombardıman ede· _k_a_Jd_ı_ğ_ı _t_a_h_m._i_n_e_d_il_m_!.!_k_t_e_d_ir_. ___ -__ S_o_nu_4_ü_n_c_ü_d_e_-__ 

meselesi dolayisile Sovyd· rek on binayı tahrip etti"· ı·ngı·ıtere ı·ıe Mısır an)acdı 
lerle karş1 karşıya gelmek· ten sonra sivil ahaliye mil· ~ 

ten sa\unmaktadırl•r. raıyöz ateşi açmı,ıardır. Mısır 8a,~vekı·ı1• Londrad·an 
Tokyo (Radyo) ..... Japon Ekserisi kadın, çocuk ve '!C 

harbiye nazm "Sabrımız bit- • ••-- Ayrıldı • • • 
meğe başlıyor, tayyare filo: Sıhhiye Direk· Londra (A.A.)- Hariciye 
larımızın harekete geçmesı 
mecburiyet haline gelmiştir,. tÖrÜmÜz •• n tef· nezaretinin logiliz Mısır gö· 
demiştir. Japonlar son hudud rilşmeleri hakkında bu akşam 
hadiseleri dolayısile yeniden ti şlerİ neşrettiği bir tebliğde ez· 
yarım milyon asker tophyor· cümle deniliyor ki Mısır Bat· 
lar. Muttasıl Kuro ve Man• vekili 1936 muahedesi aı· 

keri kuvvetlerin ahkamı mu· 

Çok 
ltıaı ile baba konuşuyor : 

İyi Anlamış 

cibince Mısıra düşen iskanı 
masraflarının işbu muahede· 
nin imzası esnasında yapılan 

tahminleri mühim mikdarcl.a 
tecavüz ettiğini bildirmiştir. 

Bugün bu hususta parafe 
edılen bir anlaşmaya göre 
logiltere bük ümeti kara ve 
hava kuvvetlerinin iskan için 
su ve elektrik getirmek için 

.. Bu günlerde bizim kızı galiba evlendiriyoruz. 
Etme allahaşlnoa ağzını öpeyim istiyen kim ? 

.. Çıftlik sahıbi bay •• oın oğlu bay .•. 

~ Çok mükemmel, işittiğime nazaran biraz çapkınmış amma iyi bir çocukmuş. Kızı 
tn iDİ istedi ? 

" Hayır daha istediği yok. 
.. E .... 
" Y ~l.ı1z şu var ki : Ya sana ve yabud dıt bana açacağına hiç şiiphe etmiyorum. 
" Bunu da nereden anladın ? 
.. Dün bır sosyete de kendisile karşılaştım, bana yeni yaptırdığın apartmanın kaç lira 
l gctirdığini sordu. 

... Aferin karıcığım, çok sağlam haber almışsta ve çok da iyi anlamışsın 1 
eıa de ey okuyucum· b!J annenin anlayışına : 

iSTER GUL iSTER A LA 

·Şehrimiz sıhhiye ve mu· 
avenet içtimaiye doktoru 8. 
Cevdet Saraç. oğlu Foça ve 
Boıdığ çocuk 1 kamplarını 
ziyaretle yavruların sıhhi du· 
rumlarını İtıceliyecektir. Ev· 
velki gün Fuçayı teftiş eden 
kıymetli sılihat müdüıümüz 

dünde Bozd•ğa gitmiştir. 
Sayın sıhhat direktö ı Ü 'llilZ 

Cevdet Saraç oğlu bugün 
Bozdağdaki teftişlerini ikmal 

muhtelif işler için ve bir : 

nekahat kampı için yapıfa· 
cak inşaat mas. aflarının la· 

- Sonu 41incüde -
,.,~ ...... sm .. -. .. acr.-1m2a.a.n11r.::;:ıs.::1 ............ mu .... • 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~---------------.... ~~----------~ 
Buz buhranı karşısında 

Karantinadan telEfoola bize baı vuran bazı' okuyuculan• 
m111a ifadelerine göre evvelki giln o semtte bir parça baz 
tedarık etmek için halkımızın büyük bir teJlş ve endiıe ile 
oraya buraya ko uıtukları &rillmekte · • 

• 



DDNYADA 
NELER 

OLUYOR? 
Almanyada Mennedi

Jen Film 
Nazi propaganda nezareti 

ŞmeJing ile Zenci bokşör, 
Joe Louiı'in dövüşmesini 
gösteren filmin Ber lin sine
malarında iraesini mennet
miıtir. 

••• 
Bir senede () milyon 
lira kavbeden adam _, 

Galli çelik kralı Fırtb, 
kumpanyasının son içtimaın· 
d~, bir sene zaı fıoda tam 6 
milyon fürk lirası kaybetti· 
iioi biıdirmi~tir. 

Fırtb Ametik~daki buh
randan ziyadesile zarar gör· 
düğünü, kumpanyasına ce· 
binden borç para verdiğini 

ve on senede kazandığı pa
rayı, böyJece birden kaybet
tiiini aöylemiştir. 

••• 
Göğüs darl\ğına 

tkarşı ilaç 
Amerikadan gelen haber · 

lere bakılacak olursa göğüs 
darlığına kaı şı y~ni bir ı1aç 

bulunmuş u,. Bu ilacın adı 

Hdium'dur. Ve oksij oe 
ytızde 75 nisbetıode karıştı· 

r1larak verilmekte. ve hasta 

illerinde ioi bir tesiri gö 
riilmeldedir. 

Helıum çok nadir bulunan 
bir gazdsr ve hatırlarda ol· 
dugu uzere Amerıka tarafın· 
dan Alman zeplinlerine dol
durulmak üıere satılmasın

dan imtina edilmiştir. --- ------
Peşin ve 

Taksit ile 
En tık, ve en ucuz elbise· 

lerinizi KavafJar çarşısında 

• (35) No da 

TER ı İ 

Kazım 
Şangüder'e 

yaptınnız. 

Birinci Sınıf Mutahasaıı 

Türk Pazarı 

lbrahim Karakaş 
Elbise Manto 

ııraklılarına 
Zabit, Bay, Bayanlar 
her mOıteriyi memnu eden 

firmayı unutma 

Odunpazarı No. 12 
'fE: 3276 __ mi ______ _ 

S. Ferid 
ECZACI BAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 
Zind~lik 
Gençlik 

Bat Ştder 

Merkez de o: 

llalkm hıl t 

Türkiyedeki işçi ve iş kanunu l'Dottorun ıasihatlerıl 
hakkında neler yazıyorlar? ._ _______ __. 

Pt ştede çıkan "Peıter ı guldürJer. Bu muazzam pro- Yazın )! O uien 
Uoyd,, gazetesinden : je tagakkuk ettirilecek olur- Göl nezlesi 

Gazeteye- lst nbul muh~- sa _Anadolunun işlenmemiş ( Ba 1a r nczle-İ) 
biri tarafından yazılmış bu genı~ ~ab~lara k' açılac~~ ve Bazı kimselerde bilhassa 
mektupta lstanbul limanının meoı e etın ıreç a mış beş ile oo beş: yirmi yaş 
Galata semtindeki kabveha- binlerce kilometre murabba· aras1ndaki erkek veyahud 

alık yerlerinde Küçük As· 
kızlarda, sıcaklar başlar baş

yanın bahçeleri vücad bula· 
lamaz gözl~rinin kızardığı 

cakhr. Avıupa cenubi şarki görülür. Hastalar göz ka· 
memleketİerinin hepsinde pa~ ldrl ı batmasından, kao-
Türkler yaşamaktadır. Ro- dan ve kaşıntıdan çok muz-
manyada 480 bin, Yogoslav- taı ıbdırler. S ı ca lar başlar 
yada 450 bin Tü k bulun başlamaz hutüo hir araz 
duğu gibi Yunanistan ve ı ayboJmıya başlar. kışın bas-
Bulgaristanda da kuvvd İ ta rnh11 t ~der. 
Türk akalliytllc.'ri v.udır. H ... b Ar n• zlde ının t sa lı 
lmdi Tü k bü fım c tı bu bir t~cia ısi yoktu Ç k ıl-
Türklerı tcd ric n anav .. tana tıh p V t' ka~ıııtı fd7la oldu-
cclbelmek ı iy. tind dı ı Ş nı ğu nund n buzlu su v. y 

diye kadar tak ı ıbcn 40 bıu ç ş • d n s ğu l( su vu ..,k 
Tüı k muhacır anayurda g• J Jazı 11 t1 ır. G un ş ı n ş ıd d . tlı 
miştır. bu muhacirlt: rıo c lbı zam n lrl rtuda ı:o ğ çıkma 
Tü.k hükumeti ıJe bunların malı. Günt'Ş göz u le rı kuJ 
bulundukıan yabancı mem- la malı; sok ğ anc k sa 
Jektller bükiimetleıi arasıo h., h ve akr;am serıo saatıer-

da yapılan anlaşma ve alt · de çıkmaııdır. 
nan yardım tedbırleri üzeri· Bahar nezleleri iç n d'!niz 

ne vukua gelmekte ve mu· banyoı:ıu v~ duşlar da iyı 
hacirler Türkıyede sistama· geltt . 
hk bir tarzda• ı:1kao edil Kanı dddınek ve kaş . n· 
melttedirler. Türk d~vleti bu tızı azaıtmak için göz d .. m 

talara kulldnılır. H sta' o 
bü nyesını t kviy .! etmek de 

lazımdır. 

Si2ara içenle-
• • 

-------- . - -..:":"· - - - --- _-::- -=--=------- --- - - --

5 A~USTOS 

BirMDtekald Subayımızın Hatıraları: 

Cakırcalı 
' E F E'nin 

Hakiki Maceraları 
- 33 -

Ben zabıta memuruyum SOi 

vazifemdir guya çekmrk 
O ıdan sora he r kes birer bir cinayettir, bu şakiler 

derin nefes aldılar, yemek- rr e geçmedikce sana rR 
Bir ar in yinir, k hvder içilir, ~u- yoktur, dedim. 

radan buradan gö r ü şülür, abdest bozmak 
son ra teravi namBzı lolı ı. ır, dişarıya çıktı, t-1 1 nrl n 

hir mü idet tiaha muh ı bbt t makama h ber gön 4t' • 
t"r\ ı ldi lc te u so ra ç kıHalı .. Am ~ n Ahmet o 1/ ç . ' 

H t ) b t ay ~ k ik a "Hoşc -1 ka ın g ı b ,u i j ·rnda 
iiğ ı ,. yo ı uyouııda g--r ek ,. 
d rr, u ıra da T irt" b yl • ı 

ni n ha ı d.:. dığı a t ır lar t o • 
bala ra ko nar, Çak ır c lın o 

ad .. ~la ına tesl'm ed ıli r , o n 
lara da veda ederek çık ıp 

defo lu lar. N ·d en ~on ra 

mes .. ıe hükumete ak!le der, 
etraf kazalardan takibe çıkı 

hr, biz de bu utıta tt"lg raf 
aldık amma bi Ş t> Y yapa ·na 
'4ık, çünkü berifın h r ta· 

rafta yatakl rı v.ar. K lr1vuz 

la ı mük t: m ncl, §aatı saatına 
müf ez l~ıin bartk tin rl en 
haberdar oluyor ve ooa gö·e 
proğr amını ç• ı i yor. 

Çınede zabıh memuru bu 

ı ıı n e ku ta r" d m ~ ~ı~ 
s o n a Ah ı e t ney kwca ğ"ır 

ıkı ya ınd .. ki çocuk le oturd 

rı uz o.iay çık tı g idi. IJ 
kı eh a yni nu·c a d a d ev 

ediyordu: Kaymakam bu 

tco HılCI t:feodınin bal> 
yol. tu , size yanhş söyJe 
ler,, dedi. . . 

Hatıra bınaen 

ta ., f a lık eden 
kaymakam tarafından aleo 

b m ye ve mub11bbet göra 
s ine kızdım ve kendısıoe 
c va bı ve rdim : 

- Ben zabıta memuı 

neleri ve liman amelesioin 
bu kahvehanelerde geçen 
sefil bayatı tasvir edilmek
tedir. Bu tasvirlere göre li· 
man amelesi işi olmadı ğı 
zamanlar bütüo vaktıni bu 
kahvehanelerde geçirir. Da· 
ha yakın lzamanlara kadar 
bu kabveh neler ayni za 
maada gecelemek için mes 
ken vazıfesin ! de gö ı ü lerdi. 
Bir kaç kuruş mukabilinde 
amele bu k. bvebanel~rde 

masa ve peykeler ü.,tünde 
ve yerde yatup g cc yı ge 
çirirlerdi Ş ımdi bü fımd 
makamları kahvehanelerde 
gecelemeyi ya.ak dmiştir. 
Fakat bu yasağa rağmen 

bu ğüa daha bi çok aınele 
vardırki en iptıddi bir yer 
bir yuvadan mahrumdur. 
Bu geniş amele kitlesiuio 
liayat sb. adardı fevkı; iade 
düşüktü • . Bu v.niydi •tetki· 
kc: fıısat bulan ve:: sonra da 

yeni Türk ış kanunu metni
ni okuyan bir kım t: burada 
eski ıte yenin n birbirle riyle 
muvazı yütüdüğü ve yeni 
kaouolauo gelecek ncsi,ler 
ıçin vaz t!di • mış olduğu bıs 

siui duyınııktan kendıoi ala

m z. f ııbakıka yeni rş ka
nuou ıle derpiş edılıııiş olan 
muhtelif kaide ve hükümle
re Avrupadaki iç imai ka· 
nu larm abk4 ı aıa :ında 

bile tesaduf edilem z. Ame· 
leyi işten çıkaıma balıodc 

tazminat verilme1i, kad1nlan 
geceleri çalıştırmak memnu
niyeti, 18 yaşından a~ağı 

gençler için işe alınmazdan 

önce tıbbi muayene mecbu
riyeti, gebe kadınlaran do· 
ğumdan altı hafta evvelki ve 
ve altı hafta sooraki zaman· 
farda yan glinlük ficretle 
mezun sayılmaları ve bu se· 
bepten dolayı kendilerinin 
işten çıkarslmaması gibi ah· 
kamı bu günkü Avrupa ıç· 

timai kanunların (hangisinde 
bulabiliriz? 

muhacirle re parasız topı ... k 

vermekte ve maıi yardımlar 

yapmak!a ve her aılt ye bir 
ev vermekte ve ilk yıll rda 
mubacirJerden t vergi alma
maktadır. Bu n uhacerat ha 
reketi şımdıye kadar şayaoı 
dikkat dert:cedc büyük bır 

mikyasta c1:reyao etmış ve 
şimdi daha ziyade arttmlma · 
sı kaı ar altına alm mıştır. 

rın grevı ı lunciuğum sirada bir gün 

yum, bu ışleı le ilki si ola 
rı so ğ ya ç.-kmt"k vazif 

rli , Ab nd efcııdioio bu 
t~ mt:lb&ld~r olduğunu d 
dum, mucızem de liuvv 

Fakat bu hal yeni Türk 
zihniyetinin kendine mahsus 
eıas hatlarından biridir. Dün 
henüz imkansız görünen bir 
şey, bugün alelade ve pek 
tabit birşey oluvermiştir. 
Tiirk milleti tarihte emsah 
olmıyan bir tempo ile Avru· 
pal!faştmlmaktadır. Hayret· 
lere ıayan bir enerci bir he· 
yecanJa en müşkil Proplem · 
)erin haline gidilmektedir. 
Bu babta iki misal zikrede· 
lim. 

1 - Vaktiyle Kemal Ata
türk yeni Türkiye cumhurİ· 
yetini kurarken devletin ls
tanbuldaki nayıtahtını Ana· 

dolunun içlerine nakletmiş 

ve bu suretle o vakitler e
hemmiyetsiz bir yer olar. 
Ankarayı cumburiyetio yeni 
bir baş şehri yapmış ı ... Bu · 
nun böyle oluşü da siyasi 
ve st atejık mülahazaların 

başlıca sebep teşkil ettiğı 

mubo1kkaktır. BöyJece Ana 
dolunun göbeğinde bir kaç 
yıl içir de Y• pycni bir cihao 
şebiri vücut bulmuştur. 

2 - Memleketin mes'ul 

r. Demir Ali 
KAMÇIObLU 

l :ih. l'ena üJ hastalıkla
ra elektrik tedavisi 

lzmir - Bi11nci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3419 ---e-:---.aEIB 

Dr. Fahri Işık 
• lz:mir Memleket Hastanui 

Rontken Müt ... s r ı 

RONTKEN VE 

Elktrik teda \ i~i yapı1ı r 
ikinci Beyler So. No. 29 

l tLEFON: 2542 

Bükreş tramvay idar :ıoi 

traoı vay arabalaıı içerisınde 
• 

s igara içilmesini yasak etti-
ğınden bütü ı sigara içt>nler · 

. buna şiddetl e it r •Z etmişler 

ve tramvay idar sıne bırçok 

bey ti r göndcrrnitler. htek
leri yapılmayınca umuwi bir 
g ev yapmağa karar ver· 
mişler. 

Bu grevde tramvay şirke· 
ti zarar görmüştür. GNıbayet 
tramvay idaresi arabalar da· 
bilinde sigara ıçilmesine mu
vafakate mecbur olmuıtur. 

Sokak 
Süpüren Fil 

Fil, uzun bortumile çah 
süpürgesini tutarak sokakları 
mükemmel surette süpürür. - - ;;c=ı ez= 

•• • 
lzmir ili daimi • 

encumenın-

den: 
Eksiltmeye konulan iş 

Bu itin açın tutarı 
Bir işe ait evrak 
gösterilmiştir 

aşağıda 

Eksiltmenin yapılacağı yer, 
Tarih, gün ve saatı. 

istekliler 

Teklıf m .. ktupl .t rı 

lzmir · kemalpaşa yolunun3-J-250 
14-1-600 kilometroları aru1n· 
da grafikte gösterilen ıose· 
nin esash onarılması. 
(38781) lira (33) kuruş. 
A) Kapab ekıiltme ıartna· 
mesi. 
8) Mukavele projesi. 

C) Bayındırhk işleri genel 
şartnamesi. 

D) Keşif ve fiat silsilesi cet
veli, proje, grafık ve busnsi 
fenni şartlar. 
18 Ağustos 938 P~rşembe 

gÜ'JÜ saat l lde lzmir ili da 
imi enr.ümen nde kapalı zarf 
u<ulılıe y p ı lacaktır. 

3ü cü madd t'.' de yazılı evrak· 
farı lzmir · Ankara, 1 tanbul 
oafid müdürlüklerinde görüp 
inct-l r yebi liıler. 

2490 uyılı yasanın 31 nc ı 

madd e sine gö e tanzım o u 

narak yu anda 4 ı cü mad 
ded~ ycszıh saattan bir saat 
evvel lzm r ili d11imi encü 

IDt'Pİn başkanlığına makbuz 
mukabili ıı de verilecektir. 

Bı::şpa mak dağından dö t 
kişılik Karakaş Halil adında 
b r Çt' te, kazaya üç saat 
m psa ede bulunan Karpuılup 
ovasından lb r2 him oğlu Meh-

medin sekiz yaşındaki Ab 
durı abmao adında bir ~o
cuğunu dağa kaldırıldığı ve 
acele müfr~zemizi alarak 
yetişmemızi b ldirdiler. Ya-

nıma onbeş jandarma ala· 
rak yola çıktım, çocuğua9 

aşmldığı yerleri inceledik. 
Bir ip ucu elde edemedik 
döndük. Eşkiyanıo Çine ka
zası idare meclis azasından 

Hacı Ahmet efendinin yeni 
köydeki bahçe kulesinde 
olduklarını haber v.erdiler. 
Ayni zamanda da keyfiyeti 
Hacı Ahmet efendiye bildi· 
rirler ve gizli tutulma11nı ve 

merkezden hareket edecek 
takip müfrezesine söyleme· 
mesını raca ederler. Hacı 
Ahmet efendi günle rce bunu 
saklı tutar, iıin tuhaJı her 
vakıt müfrezenin hareketin· 
den de onları haberdar 
edermiş! 

Bir gün çarşıda bilyilk 
banın arkasındaki odaya 
gittim, Hacı Abmedi oraya 
çağuttım, meseleyi kendisine 
açhm. Siz dedim, idare mec
lisi azası bulunduğunuz ve 
devletin milletin şeref ili ha· 
mil bulunduğunuz halde eş· 
kiyaya yataklık etm~k büyük 

Pot asa 
• • 

ve doğ udur, madıtın ki 
m. znunu arkalıyorsun uz, 

mek sız de bu işte müş 

reksinız, icap edarse 1 

ikioizide yatak ııf tile m 
fuzeo Ayd:na köodarebilir 
Halbu ki kazanın en bü 

mülkiye memuru 
bazebıle bu ,meselenin v 

feten sizide alakadar et 
lazımdır. 

(Arkaıı vu) 

Satılık ars 
Mısırh caddesi ilzerh 

• 
471 s. 2 No. arsa aatılı 
taliplilerin matbaamız:a 

racaatları. (S 5 
....................... 
i DOKTOR 
i. alih Sona 
ı C' aJ, Saç ve ıührevi h•s 
ı lıklar milt~haasııı 

ı ikinci Beyler sokak No. l 
ı Her gün öğleden ıoorı 
ı T elefoo: 3315 j ...................... 

• 
Fransızcg,ln 
lizce, Alman 

Yı çok ucuz iicretle öğ 
mek istiyenlerin matbaa 
müracaatları. 5-

satışı 
•• 

lzmir loc·r ve Uzüm s tı 

oop~ratif jeri Birliiiııden 
Bu yıl ı . kol t <" ııin b!h ük ol muı ve bdVdların yn ğ şlı 

m~si ıhtımalı göz önü od~ tutularak bidiğimiz taı dı 
gt.! tİrlilt" n potasalar, bi ı l ğımize bağlı kooperatiflerde ve 
hğımiıin iz nirdeki merkezinde satışa çıkarılmıştır. Satı 
serbest ve peşindar. 

ihtiyacı olanlarıt , hergüo öğleden evvel Saman iskele 
.. ... .. ı. n• l ... .....! !- L~---··- - _ıı,., .... --1 
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insanlar her vakıt · y!yecek 
bulacaklar mı? 

fnsanların bövle miitema-

( H.ılna s .. ı ) 

Çocuklara 

.-·=-rrnrE 

· s 

--
öğüt 

il' T 

.. 
gıda çıkarmanın yolunu ve-
çaresini uayacaklardır. in- Yarın iş başına gtçip biiyük bir makamda bul..ınursanıı daima neıalcr! ve gOzel idareyi 
sanda bu kafa varken açlık· elden bı ak uayınıı. Bu rcsim-i.e g&rdllğiloüz gibi kiğıtlara farlatmayın•z. Çtinkil çok ayiptir. 
tan ölmesine imkan yoktur. Bu hareket demokrasinin ruhunu incitir. 

~--------------~~~~----~~00 .... ..00--------------------------~----• 
işle inizi ihmal etmeyin l\üçfık bir hika~·e 

.. diyen arttığını öğrenince ak· 
ı. ille sırelen ıu•I şudur: dün
ya biitün bu insao~rı besle
meie kifayt>t edel'ek m;dir? 
NıbP yet bir giin gelip dünya 
bu İnsanlara dar gelmiye
cek midi.? (Kale) şehrinin anahtarları 

lnl'anlar yıyt'Ct- k bulamaz 
larıa y•ş•mazlar. Ne j,adar 
yı,~c k varsa, ancak o ka

d.r insan yaş • y .. bılir. Hayat 
boğ z k.-vğ'uından ibaret 
gıbi bir feydİr, be kes ha
yatta bir iki lokma ekrtıek 
kaunm .. k için dıdinir. Öyle 
f •kir v~ it fıl kıaıselu var· 
dar ld, t"knıek bulamıyarak 
Ölürler. G dasızlı'ttan hrıst11-

lananlar, vert'm olanlar, öleo· 
ler pek çoktur. Dıılrrimizde ufak bir çü-

Fakat orhda korkacak rük gö dOğiimüz uman 
birıey yoktur .• Dünyaya insan ehemmiye1. ver m yer ek o çii 

ld 
rüğün büyümesiue sebt-p olu 

re i geleli, nıütemadıy~n 
ruz. Halbuki diş ç( rüğünü 

artmııtır. insanlar arttıkça meyd ·na geti en milu opl;,r 
rıda. da arttı. H.ç bir gün bıç durmadan faalıyetlt:rine 
insanlar ııda bulamamaktan devam ederler. Bidayette 
fiklyet etmediler. bizi u gösterdiğimiz ihmal 

lnıan terckki ettikçe ge· karhk dışın büsbütün çüı ti 
rek topraklardaa, gerek de- meıine ve yanağın ıişmuıoe 
Dizlerden, g rek hayvanlar- sc:bep olur. Gect:leıi sabab-
dan daha fazla gıda çıkar· lara kadar uyku uyuyamıya-
IDanın yolunu buldu. Bundan rak dışimiıde ağrılar duya-
ıonra nüfuı arttıkça fazla rız . Bazan dııın kökünde bi· 

OoaaooooaaOOODOODOODDOQavoooooooooo00000gooooocooooocıoo 

Güzel Gözler Müsabakası 

................................ ~ ......... 
KOPON 1 No. -2-

riken cerahat dı,arı çıkmak 
için kendisine bir yol arar, 
yanağın ve çenerıio berba.,gi 
bır ı arafını delerek dı,a•ı 
çıkar. O zaman bu 2'İbi has
talıkları tedavi etmt.k güç
leşir ve ne kadar iı inala te
davi edilirse edilsin muhak
k k yanağın veya ~enenin 
üzer nde bir iz bırakır. 

Kadının Sailık 
Ve Güzelliii 

Kadınlar yazın banyo ve 
giineş banyosundan ıonra 

cildlerini tekrar eski düze· 

nine koymak için birçok 

zamanlar m&teaddid krem-

lerle maşaj yapmayı da ihmal 

etmezler. Her nekadH de· 

niz ve güneı banyoıu onların 

vücud mukavemetlerini ve 

aağlak durumlarını m&kem· 

mellettirirıe de icabında bir 
ıuvarede ipekli enıe ve •ırt· 

)arını da ıazleri okııyacak 
bir bale ıokmak vazifeaini 

içbir samın aaatmaılar. 

(Kale) ıehri bir •enedir 1 

muhasarada idi. lngilizlcr 
dııarıda çadırlara kuliibelere 
yc:rleımiılerdi. Franıızlar içe· 
ride idi. lngilizler yalnız ara 
11ra çarpıııyorlardı. Kale nin 
Hğlam davarlarını delıp gir· 
meğe ve tırm~şm:ığa biç te· 
teb~ lh dmiyorlardı. 

Yalnız açlık ve hastalıkla 
mığlüp o!::n:darı c. ı bekliyor· 
lardı. 

Şim(i bunların ikiıi de 
gelmişti. Fransızlar açlık ve 
basbhktan ölüyorlardı. • Ne 
kadar erzak varsa bitmiı ve 
d•ıardan almak da kabil de
ğildi. Fransa kıralı orduıuyle 
gelmiş, ve teblilcesiz bir te
peden bakmıı, fakat bit bir 
ıey yapmada ıeri daamtııUl. 
Kale balkının llmidi keıil· 
mitti. 

lngilizler teılime ba11r ol· 
duklarını haber g6aderdiler. 
.. Şehri al " dediler .. fak at 
ebalinin canlarına dokunma" 
lngiliz kıralı bu teklifi red 
etti ... blitOn 11ne bizi bara· 
da· tuttunuz" dedi; .. timdi 
cezanızı ıarecekıinizl., Ni· 
bayet na11lıa tekliflerini ka· 
bale ra11 oldu. Kale ala· •• 
bl ........... alta ldtl 

' 

yahnayak, bat açık, bu1 uo· 

larında iple gelip teslim ola· 
caklar ve o vailit ıebir vi· 
kaye edilecek . .ı 

Kale ıokaklarında buru
zanlar çaldı, halk bir araya 
toplandı, ve lngilizin ıeraiti 
bildirildi. Birdenbire yatlı ve 

Ucuzluk 
Amerikada olduja ka· 

dar Tllrkiyenin her tara· 
fında umumi rağbetiai 
kazanmıı olan baıerat dit· 
manı .. Fyoıan,, ilicı koku
•uz ve gebe kadınlar ile 

k&çllk çocuklara biç rahat· 
ıız etmeden kullanıldığı 
için her cinı ıinek iliçla· 
randan llıtllndllr. 

MBıterileriae fevkallde 
bir cemile olmak &zere 
bu defa bUyUk bir feda
klrhk yaparak 1 litrelik 
ambalajı 75, yarım litrelik 
ambalajı 40 ve 4 litrelik 
ambalajları 225 kuraıa İn· 
dirmiıtir. 

(9 Eylül Ba
harat Deposu) 

S ACUSTOS 

Denizler 
y •ZID df'DİZ pek aıladar; 
Gürültü etmeden taarar~ 
Geli .leria etekleri 
Küçük, sevimli dalgalar 
Kı:narlara neler ıot-ar .. 
H.nada gizli anneler 
Yava,ça aaoki .. ninni,. der. 
Çağıltı ız, inilıisiz 

Mış•I mıtıl uyur deaiı . 

••• 
Fakat kıııo o saldırır, 
Semaya dalga· k•ldırır 

Bütüo ken. ıtarı b' palar 
Boğar ııice lcayı\cçılar! 

• • • 
H .yat da işte böyledir, 
Bizi ole he•t .. Y rğ enir. 
Oı:niz gibıdir ömr6m&z 
Geçer mi biç gilrllıtila6z? 
Ruglia ıefaıa olıa da 
Yarı , kederli mutlaka, 
Güvenme talbe ıakıa 
Bil.rm •iıı ne var yarın? 

_ ............ 1 

Ucuz Temiz 
20 Liraya, seçilen kumaı· 

tan 2 pı ova elb'ıe dikilir .. 
Çocuk için hazar ve ısmar• 
lama çok ucuzdur. 

Şadrivan altın
da (12) sayıda 

Mayer· Zeki 
2-4 

!çok bllrmet edilen bir adam 
ay•i• ka' l&h ... Benim iamimi 

:ou altının baıına koyur uı. 
dedi. Bir diieri, bDyDk bir 
t6ccar, .. benimkini de oaua 
altına koyunuı,, dedi. Dlrt 
kifi daba çı"tı. 

Bu alb kifi yalınayalr, bap 
açık, ve boyualaııada iple, 
eli"den aldı. 

.. V atanda•larınız için il• 
m•ii tcklıf ediyo•ıaaaz • 
dedi. H Pek.,, 6yle olıu. 
Halkı bıiıılıyacağım, f•kat 
aizin bııınızı keaec•jim. • 
Ve der bal idam edilmelerim 
emretti. 

Sonra 1nraliçe k1ralıa lala· 
de diz ç6kt& ve alta kahra· 
manın canlan batıılaaıacaae 
kadar oradan kalkmadı. Hlr• 
met oalaral vatanlarıaı iyi 

bir mvbabbetle ıeviyorlar· 
dı ki onun batarı içia lime· 
i• bile raza old11Jar. 

~~--
böyle olur 
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•pishanede 
ploma tevzii 
alkevi sosyal yardım ko
si c~za cv·ndeki mah
lar içio der.haneler aç· 
ve ışık91z . kalan vatan-
rı Ct'Za evi bayati için

~cıha canlı olmağa, ener· 
İ kullanmc.ğa sevk et
i .. ~erslıaoeJerde alınan 
lıman gayet müsaittir. 

ersbanelerde "'yetiŞen mab· 
lar cumartesi günü saat 
le diploman tevzi edi· 
k, bu münasebetre bir 
D yapalacaktır. ........ _ ........ 
!Debi 
ıristler 
enizbank umum müdür· 
, Izmir fuarını ziyarete 
cek ecnebi turistlerin 
le ketin diğer köşelerini 
ziyaretleri için imkan 
rJamıştır. Bu gibiJere 
izbank vapurları Jüzde 
ten1ilitlı bilet verecek· 
ır. Devlet demir yollan 
ıyni surette, yüzde elli 
iJit yapacaktır. .................. 
ıtanbul 
anayicileri 
tanbul ticaret odası ve 
lofis tarafından sanayici
lavet edilerek bir top
ı yapılmış ve lzmir fua-

ittirikları teklif olun· 
1 tur. 

11 toplantıdan sonra bazı 
. Heseler lzmir fuarına 
! lk etmeği kabul ettikle
ı en bunlar için hazar pav· 
ı ar ayrılmıştır. 

~·-

; lüessif bir 
1 kaza 
1 

6n kordonda motosiklet 

1 
ınden bir kaza çıkmış 
ıç kişi ağır surette ya· ,. 
:1mııtır • Motosikletin 

[: ıden geçen ve henüz. de· 
t: en çıkan Ahmetle, Mo-

• det ıüı ücüsüoün arka· 
• oturan Nuri ve maki-

. idare eden Hüseyin 
· )anmışlardır. Motosiklet 
ıede çarptığı için sağ 

l:a , kırılmış ve yaralılar 
a: en hastahaneye kaldırıl
ıl .. 
lı 

..... 
( •1arda Neler 
lı 
:a. Oluyor 
21 e •ide Ü yap·fmak ta ola o 

:>• ımızıu ınuhteşı>m kapısı 

D ~k üzeretiH Bu yı) Fu· 
·i dokuz ecnebi dost d .-v · 
,. thrak ed~cr ğiııdeo buo
h bayrakları kapıya ası 

a dır Yabancı uluııların 

ı sayısı 119 zü bulmuş 
[ Bu it ne aynca olarak 

• t müesseselerimiz 21 
ıi pavyon yaptırmıştır. 

f f pav> oou çok nefis 

tara arzetmektedir. Ze -
gazlardan korunma pav· 
da mükemmel bir bale 

a ilmektedir. Fuarda çalış· 
fı ~zlanmışhr. Yalnız Fuar 
111 arına sureti mahııusada 
11 en suyun yetişi etiı. 

~••aiıD ,.,... 5 AJ\USTOS 

Ordum~zEdırneyegiriyor 
lstanbul, 4 (Hususi) - Gayri askeri mıntaka o la rak tayin edılmiş olan Edirne ve 

civarı, BuJg .. ristanla Balkan aotanhaa dahil devletler arasında Selanikte imz.ılaoan son 
anlasma mucibince ordtı nuı tarafından işgal edilecektir. 

Ordumuz, Edirne ve eh aranı işgal eylemek üzeredir. Edirne balkı, orduınuzu karşaJamak 
için büyük hazırlıklar yapmaktadır. 

Bu 2' ristanın Kirmesi 
Karşıland 

ikan Paktına B 
Ço İtal ada iyi 

Pari (Radyo) - Bulgaristanm Balkan antantaoa dahil olması I -alya s\yui mabafillerinde 
çok iyi karşılanmıştır. Bu anlaşma bilhassa. Bay S toyadinovı çin gayretleri netice-.inde Bal
kanlarda tam bir ahenk ve ayoi zamand.- askerlik bakımından keodısioi bir vesayat vazi· 
yeti altına konmuş olan Nöyyi muahedesinin bazı kayıtlarından kurtardığı için Bulgaris · 
tanı da bakkile tatmin etmiştir. 

Sıcaklard n Fahrik 1 r · Kapatı dı 
Nevyork, 4 (Radyo) - Burada tahammül edilemiyecek derecede şiddetli sıcaklar hü· 

kum sürmektedir. Fabrikalar, sıcakların şiddetinden f aaUiyetlerini tatil eylemi~l ~rdir. Bu 
derece s1cak, seneleıdeoberi görülmemiştir. Üç güadeoberi sıcaktan ölenler ç.ol<tur. 

Yahudi milislerini hamil olan bir otodrejin 
berhava edildi 

Kudüs, 4 (Radyo) - Kanlı hadiseler, bugün de devam eylemiştir. 
Tulkerimde Arap çeteleri ile lngiliz askerleri arasında kanlı çarpışmalar olınuştur. 
Yahudi milislerini hamil olan bir otodrej n, Arap ç~teleri tarafından konınuı dinamitler~ 

le berhava e~ilmiştir. 

Kozan postah nesi yandı 
Kozan 4 (Hususi) - Kozan postahanesiode yangın çıkmış ve postahane yanmıstır. Yan

gın esnasında posta müdürü Aliniode vücudunun bazı kısımları yandığandan hastahaneye 
kald1rılmıştır. 

• 
icra Veki leri 
Toplanıyor 

lstaobul, (Husuai) - An· 
ksrada yapılacak olan mü
him içtimada bulunmak üze-

re şehrimizde bulunan Hari· 
ciye, Nafia, Gü11Jruk ve lo -
hisarlar vekilleri bugün ve 

Başvekilimiz B. Celil Bayar 
da yarın Aokaraya hareket 
edeceklerdir. Bu toplant.ya 
fevkalade ehemmiyet veriJ· 
mek~edir. ------·----

lngiltereye 
Ayın on beşinde ilk 
yaş üzüm parti~i 

sevk dilecek 
Üzüm kurnmu, bu mevsim

de yapacağı yaş üzüm ve 
kavun ihracına ait hazırlık
larını tamamJamışhr. Ağus· 

tosun on beşinde lzmir hma· 
nına gelecek bir vapurla ılk 
parti yaı üzüm ve kavuolar 

logiltere ve Mısıra sevkcdi
lecektir, ilk partide Balçova, 

Narlıdere ve Karaburun li· 
zümleri ve nefis kavunları

mız !levkedileccktir. Kurum 
mÜ41hb•uld c"n Ü7Üro !1 ıhn a . 
mi. ğ' b& şl .. OJl:)İI r 

Ku um l ~tanbu. v · Aııka 
rad bi er ... tış m ağ .. zası 
aç uıştır . 

• • 
Ş CI 

•• •• •• 
oııumu 

Bayramı 
Oobeşioci yıldöoümü cum· 

huriyet bayramının tes'idi 
için toplanan bütüa daire 
direktörlerinden müteşekkil 
komite dün geç vakte kadar 
çalışmış ve bayramın bütüa 
canlılığıyle yaşanması ıçın 
mühim kararlar ittihaz et· 

Belediye 
Reisimiz 
Ankara da 

Ankara 5 (Hususi) - iz. 
mir belediye reisi' doktor 

Behçet U ı lstanbuldan An· 

karaya gdmiştir. Behçet Uz 
hüküınet mukezinde fuar 
işlerinı takip ed~c~ktir. - _ ... ,.. __ _ 

Fuarda vilaytı.t 
Pavyonu 

Vilayet ziraat müdürü B. 
Refet Diker lle baytar mü · 
dürü B. Mazhar Uygur ve 
orman müdürü, dün akşam 

ticaret ve sanayi odasında 

toplanarak fuarda vi ayet 
pavyonunun hazırlıkları üze
rinde nıüzakerelerde bulun· 
muşlardır. 

Gayri 
işleri 

mübadil 
tasfıy .s· 

Kamutayda son kabul e· 
dilen kanunla, gayrt müba
dillere ait Yunanlı emlaki 
hazineye devredilmiştir. Gay
ri mübadiller hazine bonosu 
alacaklan için. Yunanla em· 
!akile a ak aları k.dmamışht 

M .l y ~ vck a t< linden viıa 

y t:' tc g elen bir t mir de Yu
naoJa emlalcın n. e ,.Jak ve 

eytam baukasıı a ıştira k bis 
Sl" Sİ olarak d~vir edilmesi 
ve muaaı t'lenin iotaç edi 
J~rek netıce11ın ı n bHdırilmesi 

istenmişti. Yunanlı eınlaki 

bu günlerde emlak bankası· 
oa devredilecektir. 

Zeytin yağlar
dan şikayet 
Ş ce bir içinde perakende 

sahlan zeytinyağların mahlut 
olduğu şikayet ediliyor mer· · 
ciinin ehemmiyetle nazar 

Randevü evi 
değilmiş 

Pazartesi nüshamızda, Al
sancakta Ş · msimah10 evinde 
g.-oç erktlderle b&zı kızlarm 
bulunduğu hakkında vaki 
ıbbaı üzer ine tal:ıarriyat. ya· 
pıldığı ve orada bulunanfuıo 
kiınih:o karakola sevkedilip 
Bn. Şemsimabla oğlu Hık · 

met ve kıza Bn Servetin d" 
adliyeye verildikJ...,j hak kıo · 
da bir haber yazmıştık ya· 
pılan tabkikat~a evd~ "ran 

d-evü yeri" şüphesini verecek 
herbarıgi bır şüpheoin varit 
olmiyacağı neticesine varıl· 

mıştır. 

Bo. Şemsimah, bu hadise· 
den müteessiren, ailevi hay
siyet ve şerefini korumak 
için bazıları hakkında dava 
açmağı kararlaştırmıştır ki, 
bu da gayet tabiidir. __ .... 

• 
lng·liz Mısır 
Anlaş ası 

- Baştarafı 1 incide -

giltereye düşen payını 1 2 e 
çıkarmayı kabul etmiştir lo
giliz kuvvetlerine r~faket 

edecek sivı memu lann mas 
raf arı da yarı yarıy .. öde 
bt'Ct:ktır Muır Başvekih bu 
akşam M sır a müteveccihen 
Londra~an harekd etmiştir ---• 

1 panyada Sou 
Vaziy~t 
Baştarafı 1 incide -

denilmektedir: 

Çarşamba günü düşman 
Ebre mın ıakasında yeniden 
muvaffakiyetsizlildere duçar 
olmuştur. 

Düşman bu mıntakada bü
yük bir hezimete uğramıştır. 
Milislerin zayiatı sayılamıya-

Tepecik çinayeti karara 
bai1andı 

Karısı H öldü 1·en Mu:-ıtaf a rnahkum o'du 
Evelki gece Tt'p ,. cikte 

ç .. şrne sokağında bir cinayet 
vuku bulduğunu, Kasabalı 
Mush.f<H•tn, -.ile gt-çirnsizli~i 

ve ldskançhk y· s nden he 
nüz 2' nç yaşta b .ılunao ka 
rısı Sabriyı> yi bıçakla St>kiz 
yerind c- n yara 1ıyt rak ö dür
dü~ünü yazmıştık. HadisP 
tahkikatın_. el koyan müddf> 
iumun i ı ua vıni B. iKernal 
B~r karda ağıı ceza !'luÇI rır hı 
mt şbud suçla usulüne gö 

re mubakt>mesi hakkındaki 
kanun mucibince suç delil· 
lerini Ül 'atle takip ederek 

bir zab t varakasile katil 
Mustdfayı ağır c~za mahke· 
me~ioe vermiştır. Mc1.bkeme 

öğl~d n evvel ve soora ak· 
dettiği ikı celsede cinayetin 

kanı h~nüz tamamen kuru· 
oı~dan adaldı tahakkuk et· 
tirmiş ve oa dört sene s.-kiz 
aya mabkô o ed lın ştir. 

Bir Ermeni Gazetesinin 
Ş ıkayetlerı 

Haraçdan (Pariste çıkan 1 den bir heyetin Hataya git· 
Taşoak vartisi organı) mesi yolundaki teşebbüsleri 

(Bir mahiyetsizlikten alına· mevzuubahs ederek Ermeni· 

cak ibret dersleri) başlıkh liğin miJli ve siyasi menfa· 
başmakalesinde; (Ermeni mu - atleriyle alakadar oian bu 
bacirleri merkez komisyonu) 

nun Hatay Ermenilerinin si· 
yasi vaıiyetle riJe alakadar 
olmamak yolundaki kararı 

münasebetile. Türkiye aley
hine Jaaliyettek çekinen Er· 
meni siyasi teşekküllerİDİ, 

cemaat makamJarını ve 
fe , tleri şiddt tle tenkid 
ve Hatay Ermenilerinin 
aıd .j kat ve minnt Uarlıkları· 
nı arzetmek üvere Aokara
ya bir heyet gönderilemesi 
veya lstanbul Ermenilerin· 

gibi bususatta bilhassa siy•· 

si parti ve teşekküllerin ha
reket ve faaliyete geçerek 

böyle zararlı hareketleri ve 
mevzii, şuursuz teı'!bbüsleri 

önlemeleri Jazımgeldiğini mü· 
talea ettikten !!Onra, geri ve 

idarei madahatçı kafalar1n 
güoü:ı icabana oymak zihni· 

yetlerine mukabil gençlik 
cephesinde hayarh ilimet· 
ler görülmekte olduğunu da 
şükranla k aydeylemekt .. dir • 

Haraç, Hatay Meselesi Hak
kında Neler Yazıyor ? 

Pariste çıkan Taşoan par- ı 
f si urganı Hara çtao: 1 

( Mıbve"e karşı mihver ) 

başl ıkla başınakalesiodt; Ha · 
tay meselesinin Türkiye ile· 
Fransa arasında anlaşma 

f>UretiyJe hall edilmiş olması 

sebt-pl~rini htkik ederek 

Türk F.aosız dostluğunu 
yt:ni esaslar 
kurulması 

üzedne tekrar 
ve l11gilt -re • -- __ ,..., 

nin Türkiyeye geniş öl
çüde mali yardımlarda bu
lunmak Suretile Türkiyenin 
silablaomuıoı tem1n etmiş 

olması keyfiyetlarinin, akde· 
Dizdeki m~Df c1atJarı müşterek 
olan lngıltcre Fransa • ve 
Tilrkiyenin, Roma - Berlio 
nıihv~rine karşı yeni bi mih
ver kurmuş olduklarını gÖ!I· 

termekte bulunduğuou mü
talea etmt:ktedir. 

Başvekilimiz 
Geliyor 

ı Tohumlarda 
lVı.ukavemet 

İzmir Fuarını irad edeceği 
mühim bir nutukla açacak 

olan Bışvekilımiz B. Cdal 
Bayar, gelecek hafta şehri-

mize gelecek Birincikordon· 
da Atatürk konağına misa-

fir olca.caklardır. Atatürk ko· 
nağının hazırlanmasına ve 
taozimine başlanmıştır. 

Tren kazası 
Kuşadası kazasının Çamlık 

istasyonu cİ\'a• ında feci bir 
tren kazası olmuştur. 

Aydmdao g" lmekte olı:tn 

yattiımcı tr~ni saat 17.30 
da demiryolu üz t rind~n g .. ç
mek istiyen Hü:1eyio oğlu 

- --
Kabiliyrti 

Blliyor musunuz ki hiyar 
tohumu iyi mubaf.tza edil-

diği takc i ·de 10 sene, mar• 
do.,oz tohumu 8, bakla 6, 
kuşkon maz, havuç, lahana • 

marul, turp tohumları 5, 
mercimek, domatet tohum· 
ları 4, fasulya, prasa, pancar 
ve bezelye tohum )arı 3 aene 
dayanabilirler. 

Hasan Aliye ve kar111 Esma· 
ya çarpmış, Hasan Alinin 
!lağ ayağı kesilmiı, Esma da 
b şındao ve vücudüoüo muh· 
tehf yerlcriodea yaralanmış· 
tardır. 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

a. a~ında bir arkadaş bize aynen şu sözleri telefonlamıştm 

"Bir parça buz alr.aak için pazarlık ve nark düşüameden 
her iste11 ilen fiyatı vermeğe baz1r bir vaziyette Karantioa
lıların buzcu dükkanlara önü de toplanmaları vaktile vesika 
ıle bir parça ekmek elclP. etmek için fmolara hücum eden 
insanların hal ve vaziyetini çok andırn akta idi " 

Temenni edilm,ğe çok layıktır ki zaman, zaman bış gös
teren bu buz buhranının soğuklar basmadan, etrafı karlar, 
buzlar kaplamadan bir çaresine bakılsın. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 


