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Bütün halk general Asım Gündüz'ün başkanlı~ı altındaki heyetimizi anlaşılmaz bir 
kahraman sevinç ve heyecan içinde ha~ ına bastı. ,, Yaşasın Atatürk, yaşasın 

generalimiz, yaşasın hükumetimiz '' sesleri yerle ~ökü çinlattı. Generalimizin 
--------~--------------- k "' "'d ld gibi evin etrafına ha 1k yığı• 

KISA VE AÇIK Otomobiline ÇİÇe yaemUrU yag iri 1 lıyor ve yüce Atatilrküa bu 

Türkün anladığı dil 
Şanlı ve kahraman kumandanlarımızdan g~ nel kurmay 

ikinci başkanı or general Asım Gündüıüo başkanlığı altın 
daki askeri heyetimizin anavataoa kavuşmak için yılJard.ı n 
beri hasret ve iştiyak ateşile yanan lsk~nderun ve Antakya 
Türkleri ve daha pek çok Türk olmıyan unsurlar tarafından 
gördüğü candan ve öz yürekten parlak ve samimi kabul 
şimdiye kadar gördüğü zulüm ve tazyik dolayisile istediği 
gibi varhğını belirtemiyen bu felaketzede diyarın hilkiki V • 

asil Türk çehresini bütün cihana göstermiş ol u. 

Fransız deleğesile Fransanın Suriye kuma1>danı tarafından 
generalimize ve askeri heyetimize yepılan nazikane tezahür 
ler Nihayet Fransızların da, Türkün nasıl bir dılden anla 
dığını gösteren bir hadise ve teşebbüs sayılabilir . 

Türkün anladığı ve konuştuğu dil samimiyettir, anlama 
dıiı, konuşmak istemediği, kulaklarını tıkadığı bir lisan da 
•arsa o da iki yüzlülüktür. 

Bizimle anlaşmak ve dost olmak istiyenlere son sözümüz : 
Türkle konaşmak ve onunla anlaşmak için dilden riyayı, 
yiizdea maskeyi fırlatmak lazımdır : 

SIRRI SANLI 

Çi2lide Kayısı Bayramı 
--------------0000-------~----~-
Köy l ü Kalbine Doğru 

Biz Türk köylüleriyiz durmadan çahş rız 
Partinin oklarını kalbimizde taşırız 
12 • 6 • 938 Pazar günü 

Çiğli köyü tarihsel bir gün 
yaıadı. Köyümüz Parti ve 
köy kurullarının daveti, Kar
ııyaka Kamun Parti başkanı 
Bay Sabrinin proğramile ya· 

pılan bu toplanb, köylünün 
maddi ve manevi bütün ih· 
tiyaçlarına ve dertlerine ce
vap verecek şekilde tertip 
edilmiı. Çiğli köyü emsalsiz 
ve çok neş'eli bir gün ya
ıamıştır. 

Başta yllce ltbayımız Fazh 

Güleç ve il iç ilçe Parti idare 
beyetlerile Karııyaka halkı, 

Donanmacı, Örnekköyü, Ha
cıhüseyinler, Bostan ocakla· 
ra bu ay toplantılarını Çiğli 
ocağında yaptılar. Toplantıyı 
Karııyaka Parti Başkanı Bay 
Sıbri ida: • etti. Halkın hak• 
h ve iıten gelen tikayet ve 
dertleri kıymetli İlbayımıza 
Partililerimize anlatılmış, top· 

lanh çok heyecaıalı geç· 
miştir. 

Bu geziyi! Karşıyaka Hal· 
kevi Köycülük ve müıik ko
lu ile iki doktor, bir de ec
zacı iştirak etmiştir. Köyü
müz hakkında gösterilen bu 
yüksek ilgiden çok sevinç 
duyduğumuzdan, köylünün 
içine ve kalbine lgiren sayın 

- Sonu 4 üncüde -

iSTER GUL iSTER AGLA 

Antakya 14 (A.A) - Ge
neral kurmay ikinci başkanı 
Or General A11m Gündüzün 
başkanhğı altındaki heyeti
miz saat onbeşte Payasa 
vardı. 

Hataydaki Fransız delegesi 
ve Antakya baş konsolosu
muz ve lskenderun konsolo· 
sumuz ve askeri kıtalar ta· 
rafından parlak mera.simle 
karşılandı. Payastan tekrar 
hareket eden heyet 16 bu
çukta lskenderuna vardı. 

Fransanıo Suriye şimal or
dusu kumandanı, Sancak 
valisi Abdurrahman Melek, 
Antakya ve lskenderun, Kı
rıkhan parti erkanı, bütün 
cemiyetler mümessilleri heye· 
timizi sevinçle karşıladı. Ge· 
neralimiz Fransız geterali 
Moto ile birlikte bir otomo· 
bilde yer aldılar, 20 araba· 
dan mürekkep Tüık • Fran
SlZ dosluğunu gösteren a!ay 
6,40 da İskenderundan ayrıl
dı. Generalimizin otomobili 
Haytayda Türk kalesi diye 
anılan beyliua yaklaşbğı ıa· 
man binlerce halk coşkun 
ve taşkın bir sevinç ve gu-

Acıya Katlanmalı İmiş ? ! 
Bir arkadaşımız yazmış : 
"Dün gece bir sosyetedeydim. Biraz muzik dinledik, dans ettik, sonra salonda sükünet 

hasıl oldu, dinlendik tabii konuşuldu. Bayanlar sözll hemen tuvalete ve mo :laya döktüler. 
Bu vadide birçok dedi·kodular yapıldı. Sıra ondüleye geldi. Şu veya bu berberin iyi ondü· 
le yaptığı mevzuubabs oldu. Bir bayan şöyle dedi : 

- Bence ondülenin iyi olması için biraz acıya dayanmak gerektir. 

rurJa "Yaşasın Atatürk ve ı 
ya§asın generalimiz., seslerile 
ortalıği çınlathlar. 

Bilinda "kırk yıllık Türk 
yurdu esir olamaz,, yaz•h 
kırmızı kemerin manzaraın 
herkesi coşturdu. Topkapı 

boğazından, Kırıkbandan ve 
köylerden inen binlerce halk 
ve çoluk çocuk köprüyü tut· 
muş \'e gözleri ıslata~ istik· 
laıe susamış heyecan yaşla· 
rile sevgili generalimizi gör· 
mek için can atıyorlardı. 
Köylüler ellerinde bayraklar 
ve önlerinde davul zurna ol
duğu halde "yaşasın Türkün 
büyük atası, yaşasın bükü· 
metimiz,, diye var kuvvetle· 
rile bağu ıyorlar ve bila istiı 
na bütün halk, generalimizin 
otomobilini çiçek büketleri 
yağmuru altında bırakmış· 
lardır. Kilometrelerce uzayan 
yollar insan yığınlarile dolu 
idi. Nihayet Antaktaya yak· 
laşıldı, buradaki haik kala· 

--•-•ı ras.:~--

Romanya Kralı 
İstanbuldan 

Geçti 

Bir baıkası sordu : 
- Ne gibi ? lstanbul, 13 ( Hususi ) -

k Karadenizde mütenekkiren - Ben saçlarımın dibi iyice yanıp acısı canıma ta demeyince telleri batımdan çıkart· 
seyahat eden Romanya kralı 

m~. Bunun·_faydası nedir ? Majeıt~ Karol hususi yatile 
- Ondüle o niıbette geç bozulur. dün boğaza gelmiş. yavaı 
Bir başka bayan atıldı ve batını göstererek şu sözleri söyledi : bir ilerleyişle marmaraya çık· 
- Ben de bu fikirle lıtanbulda saçları ondüle yaptırırken başımda yara buıl oldu, mış, marmarada iki saat 

kadar adalar etra11Dda ge· bakınız elin nişanı vardır. zindikten sonra bir müddet 
Sen de ey okuyucum ıüslenmek merakile acıya tahammül eden ve baıını yakan böyle 

balığı çok fazla idi. 
Heyecan o nisbette taş· 

kındı, halk çılgın tezahürat• 
la otomobilin yürümesine en• 
gel oluyordu, saat onyedi 
buçukta Antakya belediye 
dairesinin önüne varıldı. Ge· 
neralize istirahat için hazır· 
lanan kaymakamın evine gir
diği vakit köpüren nehirler 

Maarif Vekili 
Şarka Gidiyor 

Istanbul, 13 ( Hususi ) -
Büyük millet meclisinin tati· 
linden sonra vekiller memle· 
ket dahilinde tetkik seyahat· 
lerine çıkacaklardır. Maarif 
vekili Saffet Arıkan şark 
vilayetlerine gidecektir. 

i eğerli Generalini bir kerre 
daha görmek ve has.retlerini 
kandırmak istiyorlardı. Dııar· 

d.ı davull~ istiklil m.,,, ve 
~ouncu yıl şarkısı ıöyleni
yordu. Kız talebe tarafından 

g eneralimize bir çok büketler 
veri ldi , general bu emsalsiz 
t ezahürattan dolayı büUin 

Hataylılara ve kendisini kar
şılayan diğer zevata ve bütün 

haz ı runa teşekkürlerini ıun• 

du Halk da intizamla yerle· 

rine dağıldı. Akşam Türkiyıe 
k onsolosluğuoda heyetimiz 

şt r .:fioe mükellef bir ziyafet 
veri l miş t ir. 

Antakya 12 (A.A)- Ana
nadolu ajınsınan hususi mu• 
habiri bildiriyor: 

Heyetimizle müzakere ede· 
cek olan orgeneral Hutzin-

gerain başkanhğt albnda 
Fransız askeri heyeti bu ak· 

şam saat 21 de tayyare ile 
Antakyaya gelmiştir. 

.... ····-·--
Irza tecavüzün 

sonu 
Dün gece Seferihisarda 

oturan Ömer oğlu Mehmet 
genç ve dul bulunan Hanife-

nin evine merdiven kurmak 
suretile pençereden girmiı 
ve kadına tecavüz ettiği eı· 
nadR kadın intikam almak 
için Mehmedin dudağını ııı· 

rarak büyükçe bir parça 
koparmışbr. Zabıta bu çirkin 
hadiseyi tetkik etmektedir. 

Cinayet Serisi 
lstanbul, 13 ( Huıuıi) -

Bugün lıtanbulda yeniden 
esrarlı bir cinayet oldu. Kan· 
tarcılarda bir sabun fabrika-

sında bekçilik eden Şevkinin 
cesedi çuval içinde ve fab· 
rikanın .a. kaynar kazanında 

bulundu •.• 

----mll!ll--=------------
HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ---------.... 

Esnafımızın dileği doğrudur 
Aldığımız bir çok mektupta deniliyor ki: 
"lzmirde de Ankara ve lstanbulda olduğu gibi dnkklnlan 

akşam üzeri saat yedide kapatmak için bir teıebbüı vardır. 
Medeni memleketlerde kabul edilen bu usulün lzmirde de 
tatbiki pek uygun ve bale mutabık olacaklar. Umumi ıu· 
rette kabul edilirse bütün dükkanları kapatarak yuvamıza 
koşmamız ve çoluk çocuğumuzla m'şgul olmamız çok ye· 
rinde bir hareket olur. 

Bu suretle biraz biz de hava alm: ş oluruz ve iki ahbap 
yüıü görerek eğlenmiş ve tabii birazda okuyarak külUlrD
müzü yükseltmiş oluruz. Diğer esnaf kardeşlerimizin dikkat 
nazarlarını celbetmek üzere bu dileğimizin ·"Halkın Se11i • 
Hakkın Sesi,, köşenizde neşrini derin saygılarımızla yal· 
vanrız.,, 

Muhterem esnafımızın bu dileğini biz de çok uygun bu· 
luyoruz. Madem ki umumi arzu vardar hemen tatbike geçil
me!li IAzımdır. yat kız kulesi önünde de· bayanlann haline : IR 

mirlemiştir. Bu arada kral, 
---L..--_-----~L&..L&..&-LL.lu..a.-Li.ı~......&.-LL.L-&-L.--......__..__..____.-1-ll.ıı.u.u..ı..u__u.ulUL........U..ırı.u..u..ı.ll........U.UJLU..U -
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lslYASET VE ADALETi 1 E; IDoktorun Nasihatleri lYJUt ış ır a ın NELER 
1 Türk Dünyasının En Yüce Hakanı 1 00- OLUYOR ? 
~~~~~i ~ç~~~~! ~alı~ı~ı y~I~!~~ hastaları · 
E m ~ eh le old ruyormuş «Garib adetliler» in 1 HA J A J V ( KAH R 1MANL1KLAft1 i.• ı lra~zrılma rdanırd .. a şu·~ .. kleu"srteervau~mcuadlaurnı Z 11 - kongresi 
a ~ " Belçikada, muhtelif tarih- ı miştir. 
aı Tarihi . Telrilıa Yazan: H. TürlıekulS muhtelif mahallerinde böyle lerde OD bir kişiyi zehirle- ilk kurbanı 23 mart 933 İngilterenin Ronknor Ren· 
•t1EmBD - 47 - eBl2Ert1D büyük kan çıbanları veyahut yerek öldüren Marya Beker de ölen 48 yaşlarında Marya kis kasabasında bugllnlerde 
y•• k J d •k• • t bunların daha azgını olan ismindeki yaşlı' kadının mu· D upanyadu. On bir~ sene "Garip adetliler., in kongresi 

Ur 0 SUD 8 1 1 şeyın US 851 şirpençelerde muhakkak id- bakemesine başlanmıştır. sonra, 2 teşrinisanide ölen tophtnacaktır. Bu kongreye 

1 k ? rarda fazla şeker bulunur. Son cinayeti esnasında da Beyer Lımbert de, gene ayni dünyanın her tarafında bulu-
O m&SID ya ışır mı Şeker tedavisi ve perhizi bahsedildiği gibi, bu kadın, yaşta idi. nan g~rip adetli insanlar iı-

- Vuruşmaya da iİrelim değil, atıcılıkta da çok uğ- tatbik edilmezse çıbanlar parası çok, kimsesiz basta 20 Mart 935 de zebirleyi· tirak edecektir. Bunların 
buna da girelim. raşhm. hem geçmez, hem de kan- kadınların yanma hastabakı· ci kadının kurbanı olarak, arasında Londranın büyük 

Hali alkış ve gürültü de- - Ağam öyle. Türk olsun gran vaziyetine k adar gidir. cı olarak girmekte ve onları Pulya Bassi isminde 54 ya- caddelerinde büyük bir ce· 
vam ediyordu. Gene kadın· bu iki şeyin ustası olmasın Fakat her kaoçıbanında mut- ilaçlarına zehir karıştırarak şmda ihtiyar bir kadın ol- vizi bir gürdan ile iterek 
ların gözü bu iki gürbüz yi- yakışır mı? lak şeker hastahğmın mevcut ' öldürmekte idi. ENihayet, on muştur. yürüten bir lngiliz, bütün 
ğitte idi. Kendilerine doğru iki sa· olduğuna hükmetmek doiru birinci cinayetinden sonra O sene Marya' Beker ci- dünya gazetelerinin başlıkla· 

Onlar kimseye dikkatli ray adamının koşmakta ol- olmaz. Kançlbanını yapan . yakalanmıştır. nayetlerini sıklaşhrmış ve 1 nnı tophyan bir Amerikalı, 
bakmıyorlar)ar ve kendileri- duklarını gördüler. Savacı stafilokok denilen mikrop· Bugün muhakemesi beye- maylsta, 1 eylulde, 11 teşri- büyük payitahtlardaki büyük 
nin her taraftan süzgeçten arkadaşına seslendı". ların kanda bulunması ve 1 k' d 'I b " · 'd 1 k - 58 57 lokantalardan komposto ka-can a ta ıp ~ ı en u ze- nısanı e o ma uzere, 1 
geçirildilderini fark etmiyor· üremesi He de bu çıbanlar k d hk 55 1 d k şıkları çalmagv a itiyad edinen ·- Dur bakalım Aydın, bu birleyici,, a ımn ma eme oe yaş arrn a üç işiyi 
lardı. "Ok gö ülmektedir d ve bunlardan bir kolleksyon herifler galiba bize geliyor· T heyeti tarafmdan idamı iste- aha zehirlemiştir. 

Savacı Bağator birdenbire lar. Tanri kolaylık versin. Bunların da tedavisi için neceği muhakkak sayılıyor. Cani kadın ertesi sene de yapan bir Leh de vardır. 
ortaya atıldı . •A l d Ad 1lf d k J J Saray adamları soluk, so· mevzu pansman ar an ma a Marya Beker, suçlarını hep dört kişi zebirliyerek öldür- 1.' a agas ar ı arın 

Kendisine bir bıçak ve- ya hazır stafilokok aşıları inkar etmektedir. müştür. Bunlar biri 45, biri Taptıgu ı 1· nsan \ iyen 
rilmesini istedi. Herkesı·n Juğa Savacı ve Aydına şu veyahud kendı· cerahatı'nden 

sözleri söylediler: Marya Beker, bu öldürdü- 62 diğeri 70, dördüncüsü de 
kendi yanında üç bıçak ol- istihzar edilen aşılar tatbik w _ b' k' . .ı b k 8~ yaşında zavallı ı'btı'yar Ağaçlar 
d k k - Sizi Mihrace hazretleri gu on ır ışı -. e 1 aş ·a, ..1 k uğu ve o amalara ullan· edilir ve az zanmanda güzel alta kişiyi daha zehirlemeye kadınlard1r. Son günlerde Madagas ar 
dıkları halde bunun bıçak istiyor, çabuk olun. neticeler alınır. Her halde adasmdan dönen Fransız 
· · d h İki kahraman Mihracenin l teşebbüs etmiş, fakat bunlar Marya Bckerin zehi rlemek d d 
ıstemesı e gene ayreti mu- deride mümkün o duğu ka- tesadüf, n · kurtulmuşlardır. teş:!bbü.süode bulunduğu fa- kaşifleri bu esrarengiz a a a 
cip oldu. önüne geldiler, diz çökerek dar yara, çıban sıyrık, yırtık Kadının hırsızlık, dolanduı· kat kertarılan kadınlar bugün yerlilerin taphkları ve insan 

Mihrace çam bölmesi gibi kendisini selamladılar. Mib- olmamasına çok di ı:. kat et· kurban ettikleri ağailara 
cılık gibi diğer suçları da mahkemede karşısına çıka· 

bu Türk kahramanını gö· race hiç emsalini görmedig'" i melidir. Derideki bu teferruk C t esadüf ettiklerin• anlatmak-vardır. ı ılmışlır. ani kadln bunların 
rünce dikkatle bakmağa baş· bu iki heybetli yigıte baka- ittisallerinden birkaç mikrop· Marya B~ker on bir cina· karşısında da suçunu in~ar tadırlar. 
ladı, yanına saray nazırını rak sordu: lar ve hatla firengi mikrobu yeti sekiz sene içinde işle· ediyor. Kaşiflere göre insan yiyen 
çağırdı. Saray nazırı Mihra- - Siz kafkastan mı gel· dahi girebilir. e::::?J bu · ağaçlar pek büyük cesa· 

cenin önünda eğildi. İrade- geldiniz. 'Sil Kırşehı·r ve Yoznat felaA ketze- mette ve gövdeleti iki metre 
lerini ıordu. _ Evet. Gümrük ~ kalınlığımda işim. Bu ağaç-

) Mihrace şu sözleri söyledi: _ Burada ne iş yapıyor- delerine yarbım listesi larm yaprakları başeratla 
- Bu adam Hindli mi? sunuz? Muayene beslenen bazı ağaçlar gibi 
- Bilmiyorum efendimiz. Lira K. insan eti ile beslenmekte, 

Savacı bağator bütün ze· M 1 ı E k k k ı .. k" ·ı · 9 50 - Çabuk anla da gel. emur arı talyan r e o u u oğretmen ve grencı en bir insanı altı günde bazmet-
kisanı toplamıştı, şu cevabı ç k k ı l 2 

- Baş üstüne efendimiz. verdi: Gümrük muayene memur· iğli il o u u öğrenci .,,i 10 mekte imişlar ! 
Saray nazırı doğruldu. Gi- - Bizim bir çok marifet· !arının kefaletten istisnası Buca Kızılay şubesinin üçü.:ıcü ddefa topladığı 36 78 ~·~ 

derktn ·Mihracenin baıa go .. z· h kk d k" k . . Esnaf ve Ahali Bankasının topla ığı 12 50 Hı•sse 
Y )erimiz var, eyi binici ve eyi a ın a l an:.ın proıesıni • E lk' -•- A 21594 12 

desi kendisine iıaaret etti ve h .. k.. t d- K t vve 1 YUKUD 
... atıcıyız. kuvvetimizde çoktur. u ume un amu aya ver- UmumAı yekuAn 21655 00 Senedlerı• 

Mihracenin niçin çağırdığını · miştir. 
sordu. Böyle diyar, diyar dolaşır, 2489 Sayılı kanunun üçün· •• 

Oıtada kamaları hedefe müsabakalara gireriz. Müka· cü maddesine (mütemedler) GÖrİDg Dünya kııpası 
doğru nişan alan yiğiti göı- fat alarak geçiniriz. kelimesinden sonra şu fıkra 

lstanbul (Hususi) - De· 
nizbank 125 milyonluk hisse 
senedleri' çıkaracaktır. 

tererek: ( Arkası var) ilave edilmiştir : Ren Şehrinde maçları 
- Yokıa dedi. Mihrace "Yolcu ve seyyahlar tara- Paris, 12 (A.A) _ Tan Paris ( Radyo ) - Dün Beş Yaşındaki 

hazretleri bu adamı mı ıo· Karcıyaka ban, fandan berabctinde getirilen· gazet~sinin Strsaburgdan al- Fransanın muhtelif şehirle· Ş • 
ruyor. y lerla sergilerde ve pazarlar- dığı bir telgrafa göre Gö- rinde dünya futbol kupası 811 

1 - Evet. yOSU Ve sahil da teşhir için getirilip satılan rüng dün sabah ani olarak maçlarına devam edilmiştir. lngilterede bir memurun 
e - Öyle ise ben haber • gümrük resmine tibi eşyanınS Strasburg karşınnda Ren Pariste Colombes stadın· beş yaşındaki loğlunun son 
ra 
ib 
işi 

kı 
r 

vereyim; o, Kafkaslı bir gez· g&ZIDOSU tahakkuk ettirilecek resim· nehrinin üzerindeki Alman da ltalya • Fransa milli ta- yazdığı şiirlerle, bizzat ken-
ginci imiş, buraya marifetle· leri tahsil ile mükellef kılı- kımlan arasında yapılanma· disinin yaptığı resimlerden 

Banyolarımıza teşrif ede- nan muayene memurları köprü1ünün başına gelmiş· 
rini göstermeğe gelmiş. cek zevahn memnun olması kefalet usulüne tabi tutul· tir. Karlaruheden gelen Me- çı ltalya 3·1 kazaJımışhr. mürekkep bir şiir külliyatı, 

Saray nazm hemen geri için her türlü sıhhi konfor, mıyacakladırr. reşal refakatında bir kaç Isveç - kupayı 8 O Maca· geçenlerde neşrolunmuştur. 
döndü. Bu sırada Savacı d rı'stan Isvı'çreyı' ., O magv lup Bebek şaı'rı'n ı·smı· gı·zıı· tu• duş plaj ve saire banyo a V 1 1 d general olduğu halde derhal ~. 
Bağator da ikinci kamasını O ga a tın a etmiştir. Çekoslovakya· Bre- tulmaktadır. Kitabı müstear 

1 b d f bira için müsade alınmıştır, Ren köprüsünün üstüne ge· 
nişan anmış ve e e e doğru · ziJya milli takımlarının maçı bir isim kullanan annesi 
f 1 sahil gazinosuna lstanbuldan p t J b lürek Reirısver tarafından -
ır atmıştı. Kama tam daire· E rO OfUSU 1-1 beraberlıkle neticelen- tab'ettirmiştir. 

k l d celbettiğimiz hanende Artaki son zamanlarda vücuda ge· 
nin mer ezine sap an ı, müt· Astrakan'da Volğa nehri- miştir. f 
hl'c bı·r gu-ru··ıtu- koptu. Mı"h· kemançe Parasko, kanun tirilen müdafaa tertibatını r&DSBDID 

Y nin iki sahili arasında pet· k ........ ulllnı ...... .. 
race sabırsızlanıyordu. Saray Talat, monoloğ Mazlum . ve k uzun uzadlya tetki etmiş· A 1 e· K.. M d 

roı na liyatı için su aıh fer- yı ar ır oy- Altın evcu u nazırının kendisine yaklaştı- saire gazioomuzdadır meş- şiyahna bağlanmıştır. tir. 
.. ·· - rubat son derece ucuzdur D • K ı•• •• p ) d s· F nsıor f angı muha g•nı gorunce: bu borunun ilk iki parçası avıs upası uyu ar,.a a 1 ır ra .. r • 

- Çabuk söyle, dedi. kahve (10) kuruştur cumar- muvaffakiyetle Volga nehri· "\:' rebeden evvel 225 miligram 
mt Kimmiş bu adam? tesi pazar (15) kuruştur ga· nin dibine yerleştirilmiştir. Fransa Anıerikayı Ttabzon (Hususi) - Maç· altın kıymetinde idi. Bugün 

- Kafkash bir gezginci zinomuza ve banyomuza teş- Bu' yerleştirilen boıuların 1 .. aSfİ)·eye Ugv rattı kada 60 yaşlarında Ahmed ancak 27 miligram altına De· 
· · M'h b ti · B rif edeceklerin memnun ka· n d b. k" l" d w d d'td· ımış ı race azre erı. u her birinin uzunlugvu bin üç amın a ır oyu ag a mua ı ır. 

1 ki d d . Paris ( Radyo ) - Du is d k k 6 ı d F b sırada Savacı Bağator güle· aca arını va e erız. metredir. o un eser en ayıların hü- 193 yı ın a ransız an· 
k k k 1 b. kuapsı için karşılaşan Fran- d 4125 l d re Ayd1nın yanına gelmif Karşıya a is e e di ı •••• .. •• .. •••• ••••••• .. •••• cümuna uğramış ve uzun bir kasın a , a tın var ı. 

ve : sahil gazinosu ve deniz : O OK y· O R i sa ve Amerika ekipleri maçı boğuşmadan sonra ayılar Fransız bankasının bugünkü 
- Gördün mü Aydın, de· banyosu direktörlüğü 1 ı 4 Fransızla rın kıymetli bir ga- Ahmedi parçalıyarak öldür· altın mevcudu 2400 tondan 

mişti. Ben yalnız binicilikte (15-1) i ı Salih Sonad : lebesile neticelenmiştir. müşlerdir. ibarettir. 

le:l::i:****~~=*lt:**:lcı~*~*~*:k:i::l::i:::i:" 1! C'ld S .. h . h ! Fransa 3 6 / 6-3 / 9-7 / 6-1 S*:lc!lt:i:*!t::lc:t1t*****~ı ~********fi) 
tC Elh >t • 1 

' aç ve zu revı asta· • Amerikayı yenerek tasfiyeye t( TELEFON )t 
u te Telef on ,.1 ı 1ık1ar mütehassısı : uğratmıştır. te TAY YA R E sineması 31sı ,. 

tC amra 2573 ~ M ı : ikinci Beyler sokak No. 81 : - -· -•&• te it = , ~ ı Her gün öğleden sonra ı ya ban dom UZU 4( BUGÜN iki müstesna film birden tt 
Idaresinee Milli Kütüpane Sineması u. ı Telefon: 3315 : +c Ku••ç0••k Şarkı~ı " .C----- .. . . . "" .............. ............ Kurddan zaraarlıdır! tc · '"' it 

ul:I ~ BUGUN Gayet nefıs 2 fılm bırden ~ Yeni Cild Evi Kurdun •Ürü hayvanatı M Amerikanın en meş~u~ ~arkı~••.• AL C~L S?N. ~e 20 1 
tC Meçhul Kadın )t iki Çeşmelik caddesi istiklal için ne kadar zararla oldu· ~ kız 50 revü artıstı ıle bırhkte temsıl edılmıştır it 

an ! Fransızca sözlü Joan Cravford - Franchot Tone ~ okulu karşısında her çeşid ğunu köylüler bilirler. Fakat tc Kadınlar Gölü it 
tC • .. cild işleri, harita bezleme kurddan daha zararlı yaban tC 1r 

~ha tC Lorel - Hardi ve ikizler >+ bezli zarf, para zarfları, noter domuzudur. Kurd, yaban .. Simona Siaıon ve J~an P .• Aumont ~ara~ın~aıı temsil tt 
1 tc )t d 1 1 domuzunun amansız bir düş- +c edilen gençhk, neş e ve zarafet fılmı w tC Türkçe sözlü Komedi Şahereıi )ıt osya arı yapı"· tC · -----)t 

------------------------,. Resmi ve hususi müesse· manı olduğu için bazı köy· t( Seanslar: 2,35-5,30 Kadınlar gölü 4,10-7,~0 küçük I+ 
3,30-7,15 Loral - Hardi't seler ile bankalara aid zarif lüler, yaban domuzunun ya- ı< şarkıcı Cumartesi pazar 1 de küçük şarkıcı ıle başlar it 

nı d kurda " erlerin ehve· Fı.4'TLAR: 30 - 40-50 it 
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Hollivudda yerleşmiş sinema kral-~:::::: 
ları arasında Türkiyeli Mu evi/er ! ~:::::: 

....... 1 

Golombia şirketinin müdürü lzmirli bi hahamı oğludur ' 
Museviler as1rlardan sonra 

meşhur 11 Babil esareti,, nin 
acısını çıkarıyorlar. Tarihte 
çektikleri esirliğin intikamı· 
nı yiminc asırda ahyorbr. 
Bugün yeryüzünde, tarihteki 
"Babil esareti,,nio yerine 
MüseviJer tarafından kurul-
muş bir "Hollivut esareti,, 
var. Hollivutta, üç sinema 
ıirketini bir tarafa bırakı • 
nız, başka hangi stüdyoya 
gidecek olursanız olunuz, 
bütün sermayenin, bütiln iş· 
lerin Müseviler elinde bulun -
duğunu görüuünüz. Bugün 

Bugün Hollivut, büyü'ı: sine · 
ma stüdyoları hep Müsevi
lerindir. Meşhur Metr Gold· 
vioden tutunuz da "Artisst· 
ler ittihadı,, na kadar en 
büyük kumpanyalar lsre.il 
tvlidlarının elindedir. 

Büyük direktörler Mu3evi
dir. rejisörler Muswi, genç· 
leri sinemaya kabul edenltr 
gene Müsevi ... HoUivuttaki 
büyük sinema şirketlerinden 
birinin müdürü de özbeöz 
İ:ımirli bir Türk Müsevisidir. 
HoUovutta aşağı yukarı bir 

sinema kralı addedilen bu 
lzmirli hemşeri He gayet ga
rip bir tarzda tanışbm. 

Meşhur bir yıldızla görüş· 
mek üzere Colombia stüdyo
larına gitmiştim. Fitim çevi

... rilen yerde oturuyoruz. Re· 
jisor muavinliği yapan genç 
bir kadın: 

- Size, bugün bir sürp · 
rizimiz vaı... dedi. 

- Ne gibi? .. diye sordum 
- Müdürümüz şimdi bu· 

raya ielecek. .. Sizi mutlaka 
görmek istiyor. 

- Buraya zahmet etme· 
sin; biz onun odasına gide· 
lim ... dedim. 

Genç kadın : 

Türkçe konuşan şarıya çıkmağa hazırlan- zırhh gibi bir otomobil du-
müdür dım. ruyordu. H •zmetçiler koşup 

O sözünü bitirmeden stüıl· 
yoya orta yaşh, fakat yaşın· 
dsn çok genç ·görünen, se· 
vimli bir adam girdi. Çok 
şendi. Amerikan artistlerine 
benziyordu. Bana doğru iler· 
ledi. Ve Türkçe : 

Fakat müdür :I otomobilin kauııu açtılar. 

- Ne müoaseb .. t? detli, Bindik. Biraz sonra artistler 
sen benim hemşerimsin... ma hallesiode bir .lsaşaoeoin 

S enin burası kendi ev1n... ö uücde durduk ... Saray gibi 
Yerinden lnmıldama... bir e,, .. . Bay Levi : 

Oturduk. lzınir Hahamba· - Bizim ev ... dedi. içeri 
şısının oğlunun ka şısrnda o girdik ... Karı~ınıı beni Türk· 
Doleros Od Rioyu bir gör- ce taktim e tti . O da lıaıirli 

- Hoş geldiniz efendim.. meli... Mum mu? Mum... imiş. Levi: 
27 sene soara ılk defa Türk- - B ı ı zaten bu rada ev· 
çe kor.ıuşuyorum. Yanlı ş ya 
pursam afedersiniz. 

Demez mi? Beklediğimiz 
müdürün böyle Türkçe ko · 
nuşması beni bayretE" düşür

müştü . Hollivut stüdyolar n · 
da Türkçe ı onuşan müdür ... 
Hayretimi görünce izahat 
verdi : 

- Özbt:öz Jzmirliyim. J:ı . 
mtrde Kara laşta otururduk. 
Hahambaştnm oğluyum .. 27 
sene evvel Amerikaya gel
dim. Ama 21 sene içinde 
27 santim değişmedim. Para 
kazandım, Mevki yaphnı. Fa
lan ... Fakat ben hala lzmirli 
Leviyim ... 

Halbuki stüdyoda "Levi,, 
ismindea herkes korkardı. 

Sinema krallarından olan 
müdürden herkes çekinirdi. 
Bizim onunla pek samımı 

konuştuğumuzu görenler a· 
rasında, çevireceği filim için 
hazırlanan meşhur yıldız Do· 
lores Del Riyo da vardı. 

Güzel kadın yanımıza yak

J)ünyada bıı akn1am lenmeyiz ki .. . H~p memle-
Filim bittikten sonra Tür· ketten gelen kızlarla evle· 

kiydi sinema müdü ü beni 
dünyada bı radmaz .. 

Bi· aralık sordu : 
- S ecin memhket y-e

mekleriı,İ gö rec ~ğin gelmi ş · 
tit değilo i? -lelki caato 
pastırma bil~ ister... Kaşar 
peynmnı göreceğin geldi 
mi? Türk kah \'\:Sİ burnunda 
tütüyor.,.. Hele taban bel 
vesı ... 

Gülümsedim : 
- Alayını ediyorsunuz bay 

Levi... Burada buııları nere· 
de bulacağını ki? 

- Benimle yüıü... Atık 

seni dünyada bırakmam. 

Stüdyodan çıktık. Kepıda 

niriz. 
O şık sa)o ı.ı un duvarında 

ilk gözüme iliştm şey sed.:f 
kakmalı, nadide bir ud 
oldu. 

Levi biz ..ı:. etçil e ine : 
- G elsiu rakılar.. . d.;di. 

Yirmi dakika soara önümüz· 
de pastırmasından, cacığına 

kadar her ş eyi tamam hir 
.;ilingir sofrası kurulmuştu. 
Öyle bir çilingir sofraSl ki 
bunun yanmda BaJıkbaza

rmda koltuk meyhanelerin· 
deki ç ılingir sofraları ipek 
sönük kalırd ı . 

Levi : 
-Sonu yarm-

Bir Çift Güzel Göz Gibi 
Son haftalar zarfmda Ka· 

badayı, Kordon ve Yüksel 
rakılarında görülen fevkal-

adelik nefasete hayran ka
lan iyi ve sıhh; içkiler me· 

rakhsı bir zat arkadaşına 

sordu: laşarak sordu : 
- Nece konuşuyorsunuz ? Birbirinden güzel ve 
Türkçe, Türkçe.. Benim ne ~is çıkmağa başlıyan ve 

kend! dilim. biı ç ft güzel göz gibi gön· . 

Stüdyolarda "açık sahne., lün aldığı bu rakılardaki ' 
denilen bir şey vardır. Sa- bu yeni nefaset haıikasıoı ı ... 

mimi aşk sahneleri çevrilir· niye ve kime medyuosuncz? 
1 

ken stüdyoya kimse giremez. - Bunu, kuvvetli bir 
'•Açık sahne,, çevrilmeğe saıı'at ve esaslı bir bilgi ve 
başlandığı zarnan stüdyonun ecrübeye dayanarak bu mamulatı bergürı biraz da ha tekamül 
bütün kapıları kapanır. içe· ettiren otuz yıllık rakı ve mü ~kirat amili Mustafa Şevkinin 
ride yanlız rejisor, sahntde bizzat geceli gündüzlü kazan başmdan ayrılmayarak sarfet-

TORNKS 
TOR~'AKS 

TORNAKS 
Motorsikletleri geldi. Mutlaka görünüz. 
M. Alim Ş~nocak Kemaraltı cad: Emirler çarşısı karşısında 

Numara 61 T elcfon No. 4079 

Çocuk Bahaları rta ~l njde 

" 30 '' Liraya Bisiklet 

ekabet 

Rek bet 
Rekabet 
AJm an yad& n yeni getirtmiş olduğum'" ve~ lzmir/:piyaıasın· 

da 45 lıraya sahlan bisikletleri rekabet dolayıaile 30 liraya l 
satışa başladım Sınıfını · geçmiş çocuklarınızı sevindirmek 
için vereceğiniz en lnymetli hediye yavrularınızın malik ol· 
mak istedikleri bisiklettır. 

Ticarethaoemizc uğramadan başka ticarethanelerden al
mamalarını sayın müşterilerime tavsiye ederim. 

Adres : lzmir Kemeraltı karakolu karşısında No. 7 
Asım Başakm. 

Ucu-ıluk rekoru 
VE 

Bir fen harikası 
En şık, en zarif ve son wo· 

daya uygun Panama ve kadın 
şapkalarını (150) kuruşa sat
makla ucuzluk rekorunu kıran 
Üniversal şapka fabrikatörü 
bay Abbas Azer piyasaya çı· 

kardığı Krem Temizler sabu
ile de bir fen harikası yarat
mıştır. Tebrik ederiz. 

Adres: Balcılarda 191 No. 
Telefon: 3811 

225 

- Hayar, Hayır ... Bizken
disine sizden bahsettik. Mu · 
hakkak sizinle görüşmek 
istiyor, şimdi burayu gele
cek ... 

i ı • 1 f t ~ f k h f d kA 1 "' d Ş ' d" a::~~.l'!fi,~ıı:"ı:.:'~•~~~~~~~P!.S~~ • ro ü a an artıs er, o ogra • tiği eme , ma aret ve e a ar ıga me yunuz. ·m ı ~~~~~~~·~~ ... ..-.~..,.. ...... ....-..~~~.a~~.~ 

çı ve bir tek elektrikçi ka- ( K b d •• J k d ) [+] 1 

::h~ ;;::i~i~o~~:~ ;;: ·~~ ,.k.ı.~.d~ö,~.!!:ı!!. !!m.~i~.ı.d~~ on t~ Elbise ve Manto 1 
--~E:Elmi....ıE!mll a;u • f!~ Maratlılarına Mlidı 

Kırciceg\J i Kolonyası , , 
Adı ile Şifa Eczanesi 

Temizlik, Tuvalet, Massaj ve 
TuHlet Sabunlarına çok elverişli 

yüksek dereceli latif kokulu yeni bir kolonya yapmıştır. 

LiTRESi J 5 0 Kuruştur , 
Şifa eczanesi Kırçiçeği Kolonyası 
nı bu fiata satmakla büyük bir fedakarlık yaptığına emindir. 

Fevkalade 
Limon çiçeği, Menekşe, Şipr, H. e]i kolonya-

ları 200 Kuruş 
Büyük lüks şişeler 65 kuruş 
Küçük » » 40 kuruştur 

Tavsiye ederiz. 

:aaa~» Dr. FA H R 1 1 1 M-E~E~ [•]Zabitan, Baylar ve Bayanlar 
" Q~ m e lzmir Memleket Hastanesi . Rontken Miitebassıaı fi [+lf:n müşkülpesent müşterileri memnun 

et RONTKEN VE B [~?eden bu firmayı unutmayınız ' , 
m Elektirik tedavi r· yapılır ~ ~!~ . Tüccar terzi (Tür~paz~rı lbrabim • ' . ). • 
a ikinci g,.vler Sokak Ne . " 9 TF.LEFON: 2542 r!2 [t] Karak~ş) bukere yenı magaz~d.a zen gın çeşıdle!. Terzı-
a _., :;.o ,, [+] hanemızde bay ve bayanlar ıçın son moda zarıf ve tık 
ErlrelSt%1mmm~~C!l~: " ... $i ~ ~~~~t;fi~fl [+] manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve 

Yünlü, ipekli, 

pamuklu, keten 

li ve kanşık ku 

maşları çok ko 

lay ve lekesiz 
boyar solmaz. 

400 gram sık 

}etindeki kuma 

şa bir paketi ki 
fidir. 

[+] sivil elbise ve kaputları imal edilir. 
ij Muamelem peşin ve taksitledir. 
[+]Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecriibe kifidir. 

'i~~DİKKAT: Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12 
~] TELEFON: 3276 
[•l 
.ar~~aa~asssısssS22.'iSr~• 
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l:=t=1:11:11JI 
l•l!IJ=l:Jij=cJ 
Fuar 
Elektirikleri 

Fuar komitesi ile Elektirik 
Şirketi araaıoda Fuar için 
verilecek elektirik kuvveti 
KiSrüıDlmüştür. Şirket her 
türln kolaylıklar gösterecek· 
tir. 

Bir Tören 
Önümüzdeki Cumartesi 

günli Hat on yedide Karşı· 
yakada dilıiz ve sağır oku· 
lunda temrin ıergiıi açılacak 
ve bir meraıim yapılacaktır. 
Bu törende kör öğrenciler 
tarafından bir konser veri· 
lecektir. 

Meslek kursları 
Haftada altı saat devam 

mecburiyeti olmak üzere fab· 
rika İ§çiJerine meslek kurs· 
lar1 açıhyor 

Bu kursların masrafı mü· 
essese sahibleri tarafından 
ödenecektir. 

Yüksek 
Ruhluluk 

Öksüzler cemiyeti idare· 
ıindeki yokıullaıa ikinci de· 
fa olarak Etmenin Sökeci 
köyünden bay Ali Kaçar 
oilu adındaki yurddaşımız 

l 
yBz Jira göndermek ıuretile 
yüksek hamiyetini göster· 
mittir. 

1 Bu iyi kalpli yüksek ruhlu 
köylümüzü candan: değerle· 
riz. 

Sarhoşluğun 
Sonu 

Diin Gaziler sokağından 

1 Hamdinin binek arabası yo· 

1 luna devam ederken çokça 
ıarhoş olan lbrahim adında 
biri arabanın yolu üzerine 
diiımüı oldvğundan çiğnen· 
mittir. Y ara11 hafiftir. 

e , 
Yeni 
Vapurlarımız 

e Körf ezemizde 
i~ olan Efes ve Sur 

işliyecek 
adındaki 

Yapurlarımızın sür'at tecrübe· 
r Jeride bitmiıtir. Yeni vapur 

~ 

, ların nakliye ve ıigorta işle· 
1 ride halledilmek üzeredir. 

u 
1 Güzel Bir 

Teşebbüs 
Ankaranın meşhur armud· 

2 )arından kalem a1111 getirti· 
' Jerek yapancı ahlatların aıı· 
)anması viliyetce teıebbüs 

D edilmiştir. ... 

---- -----
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lj Hatay'ın is!iktili 
t•l Ugrunda 
C•l .. 

l
r Yaralanan Ve oıenler için • • • 

Halayda hı•ç vukuat yok Hataydan gelen mektublardan çıkarılmıJ!!.r 
~~ı,:,ıııı:ıı '.t 6 ·~~ .... ~ ........ - - - • ...,llııiiiilf .... ._ 

Mersin (Hususi) - Türk heyetinin geleceği Halayda duyulur duyulmaz her taraf süt Bu kol haksızlıi'ın boynunu it 
timm dönma, v•Ôi~ b•ç;~•DNJİfi~İÜ:.:~·b•tff:;~;;· olm•m•ıtı•. paracak ve Hatayı kurtaracB 

Gece Muradın evine git· ladım : 
Bağdat (Husuıi} - Çin müslimanlarandan mürekkep sekiz kişilik bir heyet Arap mem· 

Jeket)erini dolaımakta va müslimanJarın sempatisini celbetmektedir. 

Cumhuriyetçiler yeniden kuvvet toplıyorlar 
Barselon, 13 (Radye) - Cumhuriyetçi ispanya yeniden üç sınıf asker toplamıştır. Bu· 

nunla . üç yüz bin kişilik bir ordu vücude getirileceği ve yeniden birçok istihkamlar yapı· 

tim. Zavallıyı yüzü gözü bağlı - Fakat nasıl d6verl 
yatakta yatıyor gördüm. yahu... Ortada hiç bir ıuçı 

- Hayir ola, dedim, Mu · yok ... 
rat ue bu hal ? Murad acı acı gilldü : 

- Hiç sorma, oturda an· - ilahi Abdülbaki ... Fra 
tayım.. sız kaUeşliğini bilmiyor gl 

lacağı söyleniyor. 
Paris, 13 (Radyo) - Rrankist tayyareler, bugün Aleikanteyi bombardıman için 

defa hücum etmiılerse de çumhuriyetçi t yyareler tarafından pföıkürtülmüşlerdir. 

dört Dedi ve ağır ağır söyle· konuşuyorsun.. Fransızl 
meğe başladı: adamı döğmek için bah 

• 
ispanyada Cumhu ivet Istiyenler 

Paris (Radyo) - Fr nkocuların işgali altmda bulunan lspany memleketlerinde duvarla· 
ra "yaşasın cumhuriyet, kahrolsun faşizm,, yazılı yaftalar yapıştmldığından dolayı bir çok 
kişiler tevkif edilmiştir. 

Hataya Telefon Uzatılıyor 
Istanbul, 13 (Husu!fi) - Adanaya kadar temdit edilmiş buiunan Ankara· lstanbul tele· 

fon hathnın, Hataya uzatılması için faaliyete geçilmiştir. 

Adi cürümler aff edilemiyecek 
İstanbul, 13 ( Hususi ) - Ankaradan gelen haberlere gore, adi cürümlerden mahkum 

bulunanlar, Cumhuriyetin on beşinci yıl dönümilndeki aftan istifade edemiyeceklerdir. 
lstanbul, 13 (Hususi) - Muhtelif scbeblcrle memleketimizden pasaportsuz; fifar eden 

ve Almanyada oturan 120 Musevi, yüksek makamata ve meclıs riyascti:ıe müracaat ede· 
rek af kararının kendılerioe de teşmilini rica etmişlerdir. 

Bir Canavar Kadın 
Kocasını Alçakca Balta İle Öldürdü 

Develi, (Hususi) - Saimbeyli-Develi hududu üzerinde tüyler ürpertici bir cinayet işlen· 
miş, Lütfullah adında ihtiyar bir adım öldürülmüştü. Hadisenin Zülfiye, Isa, Hanefi adın· 
daki suçluları yakalanmıştır. Ölen, Zülfiyenin kocasıdır. lsa kayınbiraderidir ve Hanefi de 
işıkıdır. 
Kadın ihtiyar kocasından usanarak kurtulmak ve yeni aşıkı ile yaşamak için bu iğrenç 

cinayeti iılediğini anlatmıştır. 
Zavallı ihtiyarın evveli yemeğine afyon konmuş ve uykuya daldıkton sonra balta ile ba,ı 

koparılmııtu. Canavar ve nankör kadınla aşıkı ve kayinbiraderi tevkif edilmi~lerdir. 
• 

ltalya ihtiyat zabitlerini silah altına aldı 
Roma, 13 (Radyo) - ltalya Milli Müdafaa Nezareti, talim için bütün ıü vari. topçu ve 

piyade zabitlerini silah altına davet etmiştir. 

- Sabah bir bekçi gelip bulmak zahmetine giritir 
. b' ? beni karakola çağırdı. mı ıç ... 
Baksana bana .. bende Senin akşamki hadi eni 

rakoldan çıkmış bir ad benden • şüphe etmişler. Dün 
gece nerede olduğumu, ne yüzü var mı ? 
yaptığımı uzun uzun sor· Ve kırık kolunu göste 

dular. rek : 
- Savaştaa yeni çtk 

Saat 12 ye kadar senin bir yaralı neferden de be 
evinde olduğumu, biç bir ıim. Fakat bu dayaklar 
şeyden haberim olmadığmı bir zaman göğsümdeki im• 
söyledim. Beni sıkıştırdılar da susturamıyacakhr. 
sıkıştırd ılar bereket ki gece Dedi... 
senin evini yoldamamışlar, Elimi saçlarında gezdir 
yoksa işimiz dumandı. gene tekrar ederek dedim 

Nihayet burama geldi, söy· - Bütün bu işkence! 
lenmeğe başladım. Kendimi ülküye doğru dolu diz 
yük!Jek sesle müdafaa etmeyi koşmaktan başka bize 
bir karşı kelime kabul ede· tesir yapamazlar Murat ... 
rek beni içeri aldılar, ve işte Ve kolunu gödererek: ij 
gördüğün hale getirinceye gün kırılan bu kol, ya~ 
kadar dövdüler. Bende inat haksızlığın boynunu kopa 
ettim, nekadar vurdularsa hiç cak ve Hatayı kurtarac 
sesimi çıkarmadım .. bu cana- tır ... 
varca harekete fena halde Dedim ... 
içerlodim ve birdenbire par· (Arkası var) 

--------- ••no••--------
yedek subaylar Çiğlide Kay 

yoklamaya 
çağrılıyor 

lzmir Askerlik şubesinden: 
1 - Şub~mizde kayıtlı 

bil'umum yedek subaylar ve 

Bayramı 

Ekmek 
Fabri.kaları 

, Osmana«a Ve ı· ıbayımızın askeri memurların yokıama-
ıa · larına 1 Hazirandan başla· 

- Baştarafı 1 incide 
İlbayımıza, il iç ilçe başk 
Bay Tabir ve arkadaşları 
toplantıyı tertip ve id 
eden Karşıyaka Parti B 
kanı Bay Sabriye, bn 
hastalarımıza bakan evler' 
kadar giden kıymetli d 

Istanbul, 13 (Hususi) -
lstanbul ve lzmir gibi büyük 

şehirJesimizde kurulacak ek· 
mek fabrikaları için yakında 
faaaliycte geçilecektir. 

Vezir Suyu Yalılar Partililerıle mak ve Haziran nihayetine 
Hasbuhalleri kadar olmak üzere bir ay 

Vezir ve Osmanağa suları devam edecektir. Bu müddet 
menbalarında yapılmakta olan Ilyönkurul başkanımız ve f d ki 

Jlbayımız sayın Bay Fazla zar ın a yo amasını yaptır· 
inşaat ilerlemiştir. Kaynag"' a d k b Güleç'in Yalılar Komununa mayan ye e su ay ve as· 
yakın bir yerde yapılmakta Kayıtlı Partili arkadaşlarla keri memnrlar hakklarında 
olan büyük beton havuz ya· Halkevi bahşesinde 18 Ha· 1076 No. Ju kanunun 10 un· 
kında bitirilecek ve havuz· ziran 938 Cuaıarteşi gü ııü cu maddesi fatbik oluna· 
dan su deposuna kadar ka· 18 d 19 k d 

Acıklı Bl•r saat en za a ar caktır. 
lın borular döı:enecektir. basbub Jd b ' v 

'll' a e u.unacagı ve 2 _ Yedek subay ve 

Zl•yan ~ .... ~ - bütün Yalılar kamunu par· memurların yoklamaları her 
• Saadet Kicesİ tilerinio bu toplantıya çağ· gün saat 9 dan 12 ye kadar 

Kayseri valisi B. Mustafa "C' rıldığı haber alınmıştır. devam edecek ve 12 den 

Adli Baymanla Jiro ticarat- Gene Bir Vatandaşı sı·vrı·s1·11ek sonra şubemiz defterler üze· 
hanesi memurlarından Hak· S d K d aa ete . a vuştu r u rinde çalışılacağından yokla· 
kı Bayman ve Gılen Taba· Ço«aJ·ıyor ma yapılmıyacaktır. Ög .. leden 
ko memurlarından Abdili· Onbin lira kazanan Kah· -. 

ramanlarda kahveci bay Ha- Sivrisinek mücadelesi biraz evvel müracaat edilmesi. kadir Baymanın babaları 
Adli Ismail kısa bir rahat· san Keskin 8 senedenberi gevşediğinden sivrinekler 3 - Yedek subay ve as· 

torlarımız B. Mahmut Şev 
ve B. Tahir Olgun'• Ec 

B. Ömer'e baytar B. Şü 
ve ziraatçı B. Nafız'a, 
şarkı ve ince sazları ile 

kı coşturan müzik kolu b 
kanı arkadaşhrıoa, hast 

rımızın ilaçlarını parauz 
min eden Karşıyaka Kızı 

şubesine teşekkür eder, 
ten gelen sayğı ve min 
terimizi sunarız. 

Çiyli Köyü N. Öğretme 
Şemsi Kurşun ---··---

muhtelif kişelerden piyango çoğalmağa başladı. Lağım· keri memurlar aşağıdaki ve· 
sızlığı müteakip Kayseride 

Teknı'k bileti almakta idi bu keşide lara on gündenberi mazot saiki beraberlerinde getire· 
vefat etmiştir. Cenazesi dökülmüyor. Tramvay han· ceklerdir. 

M h b O 
tahnit edilerek hususi bir de (Saadet Kişesinden) bir 

Mikrobların 
Hayret ver 
Küçüklüeü U ise e B rosu bilet almağa karar verdi ve garanın önendeki köprünün A - Nüfus cüzdanı ve 

otomobil ile şehrimize gön· 15b54 numaralı bileti aldı. cğzı kapanmııtır. sivrisinek elinde mevcut bütün askeri 

M E Ç 1 b• derilmi•tir. Bugün saat on d 1 t' t• b ·. • • e e 1 y Fakat aradan iki güo geç· or u arını ye ış ıri!n urası- vesaik ve terhis kiğıdları 
altında ai'e dostlara Anka· dı Eh m ı'y ti az d'k meden Saadet Kişesi sahibi r. e m e en arı ı • ve 6 • • • 6 ebedında başı 

1 Yemiıçarşııı No. 3 telefon 3435 ra Palas altındaki pasta· Hasan Tahsin Önder, bay kati celbederiz. açık iki adet fotoğraf. 
• Muhasebeye ait bütün iş· hanede birleşip cenazesi Hasan Keskini kişesine da· Ar bacıların B - ihtisas sahibi olan 
ır Jerinizi tam bir itimad ile Koklucadaki asri kabris· d vet ederek kendisine onbin yedek subay ve askeri me· 

tevdi edebilirsiniz. tana götürmek ıuretile son lira düştüğü ve hiHesine Teşeb ÜSÜ murlar ihtisas vesikalarını. 
BOro, kanuna uygun şe· vazifei hürmeti ifa edecek· C _ Raporlu olanlar ra· dı •-!Jd k f isabet eden (1000) lirayı der- Yük arabalarının teker· 

ai e ve muhtelif usullerde lerdir. Ço aziletli aile hal verdi tabiatile sevinç 1 ki . . d . 1 porlarını. 
U M h b t . d reisi olan Adli lsmailin ölü. e erının eğıştiri mesi için 

U ase e esıs e er içinde Saadet Kişesinden ay- belediyeden verilen mühlet D - Hüviyet cüzdanı ol· 
Defter tutar mü kendini çok iyi tanıyan rılan bay Hasan Keskin artık b' d b b d mıyan ve soyadı almamı• 

muhitimizde derin bir tesir ıltiğin en unun iraz a· y a PJanço tanzim eder yüzü gülmüştür. Müşterileri· ha uzatılması için arabacı- bulunanların yoklamadan ev· 
uyandırmıştır. Ailesi efra • ni saadete kavuşturan ve !ardan bir heyet ayrılarak vel bu işleri haıırlamala11. 

e~ Hesap tetkik, tasfiye dına samimi taziyetlerimizi yüzlerini güldüren bu uğurlu dün belediye reisini ziyaret 4 - Kayıt ve sicil numa· 
1 ve ihtilafları halleder sunarız. kişeyi tebrik ederiz. etmişlerdir. rasını bilmeyen veya şüphesi 

Bir milimetreyi müsavi 
milyon parçalara ayırı 

elde edeceğiniz bu kil 
parça bazı mikrobların 
ıesini ifade eder. Unut 
yınız ki eni, boyu bir ~ 
metrenin milyonda biri 
dar olan bu mikrob sizi 
hür dünyaya yollamıya 

fidir. 

olanlar elinde mevcut as 
vesaikio birer suretini 
larında bulundurulması 
olunur . 
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