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Büyük Şelimizin dediğini • 
yerıne getirmek için 

ile hazırdır icabederse Mehmedcik •• •• •• sungu su 
Fransanın sözlerine inanmıyoruz. Garo Reyhaniyede halk partisini bastı evrakları aldı 
KISA VE AÇIK 

Bu asrın diplomatlığı. gizli 
ve tozlu dosyalarla yürümez 

Dünkü (Halkı S esi) nde bir Fransız diplomat ve polit i· 
kacısıoın Fransız poli ti kasının hatalı b ı r surette gö rlmesin· 
den Fransanıo dahili ve harici emriyet v~ itimadı. kaybet
mek t ehlikesini geçirdiği v e b u gidişi-! dost ve müttefıkle· 
rioin kaybederek A vrupada yııpayalnız ka1acağı hakiunda 
yazdığı makaleden alman pu çalan oli U) ~ olar. Pni ı. bül. ü
metinin halay işinde iı t ik~p ettiği v~ etnı c:ktc .devam cyl~
diii siyasi hatalar için bizim yazdıklarım zı her hald\! çok 
gö: mez.le r. Fransızlara d ıploması U$ ull eıini öğtetccek cll'g ı liz , 
f Jkat onlara batır!atacağımız. bir şey vardır k i o da: bugün
kü diplomasiyi eskiden olduğu gibi gizli ve toz lu doiyalarJa 
idare e tmek imkanının kolmadı ğıdır. 

Milletlerin her şeyi öğrendikle ri, öğrenmek i hclikleri, 
matbuatın pek çok s·yasi ve diplomatik hadise vı: ~n f hı:. lıu ı 
sBtü:1 larına ve dolayisi ile mille tle rin gözleri önüue lwyduğu 
bir asırda eski ve kurnazca yapı lan d ip loması artık iflas 
etmiş bulunuyor. Kocaman bir milletin nefre tini kazanan 

, her haoa-i bir siyaseti o milletin ricaline şirin göstermeğe 
t çalııınak o milletin hem kendisi ve hem ricali ile alay et

-.aek demektir. 

Bunun için Fransanın Hatay işinde - takip ettiği:siyaset 
.,_yllk Fransız diplomatı Talebranın:dediği gibi: ''Bu, cina
yetten beter bir ıeydir, bu bir hatadır!" 

S IRRI SANLI 

, 

lstanbul 27 ( Hususi ) -
Hatayda vaziyet eskisi gibi 
devam ediyor. Türkler teh
did ve işkenceden geceleri 
evlerinden çıkamamaktadır. 

: Meçhul bazı sebeplerden 

.... 

'\ 
j J • - .; ... -.........,,, 

taıurk'ün ı;reçenıer Ukubulan"'ve çok9şükür,..tamamen mübeddel afiyet olan rahatsız.-
lığı haberi üz.erine "'Büyü\efimizin s ıhhat ve afiyeti için Yllnan milletinin dualar ettiğine 

dair Yunan -guetelerinİ!ııdıklart yazılar Türk milletini son- derece mütehassis etmiştir. 
Bu vesile ile iki milletin:>,tluk rabıtalarını bir kat daha sağlamlaştıran görü~elerden 

I' bir hatırayı t esbit eden lcılişeyi sevinç ve teşekkürle neşrediyoruz. 

IRTER GUL rER AGLA 
Şakanınt Bir Derecesi Olmalıdır 

Şöyle bir mektup aldı~ne11 yazıyoruz : 
" 811 vak'ayı Merzifonlu \rkadaşımdan duydum, tuhaf duyduğum için yazıyorum : 
Bir köyde Oımaa dayı 8 1\ gayet zengin çiftlik sahibi bir zat varmış. Kendi huysuz 

ve titiz olduiundan hiç kim~urı)a evlenmek niyetinde olmadığından Osman dayı sek .. 
ıena yaklaıhiı halde henüz \rrnıı, fakat evlenmekten de vaz geçtiği yokmuş, bir gün 
Merzifondan ahbapları kendi~iftHğinde ziyaret etmişler ve birkaç gün misalir kalmış· 
1-ar. Oımaaa bir muziplik yap düşünmüşler .. Seni evlendirelim ağa böyle güzel yerlerde 
yalnııhk olmaz demişl.er: Zav•srnan dayının ötedenberi içini yakan bu ateşi tekrar 
alev!eamiı, " Ben de ııtıyoru~k01llşu Ayşeye yalvarıyorum amma varmıyor ,, demiş, 
arkadaıları biz. onu razı ederıı Dltraklama d~mişler, hemen ertesi günü muvafakat 
ettiiini bildirmiıler, Osman ~·: YÜı: lira vermış, .d~ğürıe başlamı~lar, bir hafta y.emitler 
içmiıler, Osman dayının en ıçhları~dan Bay Alıyı gelin kıyafetine sokarak bır gece 
gerdeğe koymuşlar, arkadaşla~ı<rer ... köşeye saklanmışlu. Osman dayı gelinin duvağını 
kaldırmıı " Gel iki gözüm gel~,, geline ""sarılmış, bu sırada kalın bir ses saklananları 
katıltmağa kifi gelmiş, meğerse ,ava~lı ~ihtiyarırı yanağını ısırmış, sonradan işi anlayan 

1 Osman dayı "Vay do~uzlar, mel' dıye "köpurmuş hepsini çiftlikten kovmuş .. ,, 
\ nef Şakanın bir derecesı olmalıdır, "ectıi çirkindir. 
~ Seo de ey okuyucum, Osm~n dı sekseninden sonra evlenmesine ve böyle yavan 

.... u .. k• yopoal•rı• fU boreketlerıae: J T'P.R f!T}J T~Tı:''R '/!ı ı 

-
cadde ve sokaklardaki fe· 
nerler belli oJmıyan insanlar 
tarafından söndüa ülmekte 
ve gece şe hir karanlık içinde 
bırakı lmaktcıdır . ,, ., 
lenlerinden bir Türk feci bir 
ıu rette öldürülmüş ve cesedi 
sokakta bulunmuştur. Şam , 
Beyrut, Halepten mütemadi 
yen Ermeni ve Bedevi Arap· 
Jar g elmektedir. 

Istanbul, 26 (Huıuıi) -
Antakyadan bilairiliyor : 

Üç dört günden b"i ka· 
yıt muamelesine devam edi-

~ Sonu 4 üncüde ----·-
Ali Bircan'ın 
Yama nlarl l\1andıra 

Süt evinde 

GÜNLÜK inek kaymak yağ
ları, Manda lüle kaymağı, 
Koyun ıüt ve yoğurdu, Man · 
dıra ayranı, yumurtalar1, ta
ze ıiralar, ayranlar, taze lo; 
ve kaşer. 

Kemer altı : Bey hanı ittisa · 
linde 41 No. da yeni açılan 
ALl BIRCAN'ın YamanlPr 
Mandara SOtevine ı 

uirayınız, menfaatin 
ıailıhatlaiEİ oi\~etini 

--
Göçmenlerimiz hükômete kar· 

şı minnet ve şükranlarını 
sunuyorlar .• 

D aha önceden vilayetimize 
g elen gö~menlere yaptırılan 
evlere ve köylere yerleıti
rilmiş bulunmaktadır. Birkaç 
kazamızla lzmirin şehitlerde 
yaptırılan ve hepsi (502) tek 
ve çift katlı göçmen evinin 
kabul oiuam·eıesı yapılmıştır. 

Bundan baıka Taı kellll. 
Ka} as ve Havoıbap kl,le
rinde yapılmakta ola• rlf• 
men evleri de bu balta 80-

nunda bitirilecektir. 
Geçenlerde prbwa•J• 

uygun olduiu sr&rlll,rek b· 
- Sonu 4 Ooclde --

~------------------- ··--------..,,,.----------

Arnavudluk kralının nikihım 
Papa neden kabul etmiyor? 

Belgrad (Radyo) - Belg
radda çıkan Pravda gazete-

rısi Aı navudluk krahnıo Draç· 
ta geçirdiği balayından bah-

sederken ıöıti kralın niki· 
hının Papa tarafından kabul 

edil~ediğini de yazıyor ve 
diyor ki: 

E l 

" Ahmed Zoıo blr Kate· 
lik prensesi ile evleadl. Fa· 
kat doğacak çocukları• Ka· 
tolik kalacağına dair papalık 
makamınca teminat ıe..cU 
ve ı mediği için Papa ba al· 
kihı mefsuh saydıİJDI Tiru 
bükümetine bildirmiıtir. Bal 
haftasında krala relea .... 
haber o neı'eli hafta~ laa,H 
bulandırmıı olıa rereldlr ... 

;w r• 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR _________ .... 
Önce talimata uymalı sonra 

iş beklemeli 
J<arşıyakanın Alaybey mahallesinden aldıi't•• beı • 

imzalı bir mektupta bazı sokaklardaki e•ler beniz .ı.ktrlk 
ziyasına kavuşmadıklarından ıirketten rica ediyorlar •• k•· 
dilerinin nura kavuşmasını istiyorlar. 

Bizim görüş ve düıünüşümilze nazaran ıirket biç bir ft• 

kıt karından kaçacak değildjr. 
Sirketin yurddaşlarımı1ın bu dileklerini dikkat aallUllUl 

alması kendi menfaatı iktizasındandır. Talimataam•J• UJ• 
gua hareket ettikten sonra sayın yu~d.daıla~mıllD b~a 
temin ettikleri gün elektrik verilmemesının ımklmaı bll· 

lamıyoruz. " 

"AL iN - ~!Si H 



Sah t 'l ( llalkm Seli J 

BiilaaaCt!11ilailımma-~m•ı 1: . ·ı 1 DUNY A.D A 
siYASET VE ADALETİ İLE! ıDoktoron Nasıhatıerı NELER 

Türk Dünyasının En Yüce Haka~ ~ Ycdıkl~riı , i tazlasılc QLlJYOR? 
, • ._..,..'~! ~~]]~11! !i~~=~l .~~l~~~~~a:e ba· 

H A!Y A T V E K A H R l M A 1 L 1 K l A R 1 m ~i~:;~;0v •• ~0b~~t~~; .. ~~'. 
Tarihi Tefrika Yazan: H. Türkeku/ Z cuğumuz iyi yiyor, mümkün 
R~E~ - 32 - ezam~• olduğu kadar besliyoruz. 

• b• d b• f k • fakat gene zayıf, gene za· emtm Ce 10 en lf zar Çl ar yıf. Buna karşı ne çare gös 

•• d f •• t•• K ' tt tenyorsuouz?" Gerçekfen 
1 uç e a op u, asım a uza 1 dedikleri doğrudur. Çocuğun 

- EvveJce de söyledim ya rum ki bir alçağan iftira•ına 
8 
dığı gıda mikdarı pek mü-

elki çok mühim bir iştir. uğrad m . , kemmel ve besleyici oıduğu 
abii o da isteğile mi gitti Fakat tahluk ve tetkik halde çocuk bir türlü keo 

t d b emri vermek itti bakalım. e me ~0 u dinı toparlıyamaz, uıız_ ve 
iç havuzun önüne gelmiş- doğru olmasa gerektir. Bu- zayıf görülür Böyle bünyeli 

rdi. rada alh yedi aydaoberi na· çocuklar çok yakaa bünyeli 
Kadınlar tarafındaki kapı musumla ve ol•nca fedakar- tiplerdir. Aldıkları gıdayı 

çıldı, hizmetçiler ellerini ka · Jığımla ıniJletim ve hükôme - fazlasile ya ka rlar ve derisi 
uşturdular ve Zebranın ko- tim uğrunda geceli gündüzlü altında yağ tabakası asla bi 
na girere yerine götürdü- çalışıyordum rikmez. Böyle çocuklara çok 
r. Temım müteessir olmuştu, uyutmak ve çok koşturma-
Salondaki kadınlar, ne bu genç ve gürbüz deJikan· mak lazımdır. Ve mümkün 
lduğuou 1 bilmedikJeri için lıya içinden fevkalade acı olduğu kadar istirahatte tut 
erdek ge~esi gelinin birden mıştı, fakat hissiyatını belli mağa calışmalıdır. Uyku sa· 
ire ortadan kaybolması ve etmemeğe uğraşarak şu ce· etleri çok olmalıdır. Bilhassa 

ir saat sonra gözleri kızar- vahı verdi: bunlara et vermemelidir. Da-
- Halife hazretleri, ka-ış perişan . bir halde geldi- ha ziyade hamur işi yemek-

naat getirmiıtir. Mubim is-
ini görünce kulaktan kula· ler, yağh yemekler ve mey-

tihbarab olmasa bu emri 
a fıuJta l,aş ı adı. valarla idare etmeğe uğraş· 

vermezler ve beni de buraya ••• 
Mehmet Kasım yanındaki 

averi ve f1rka kumabdanı 

aİ>irle birlikte saraydan 
yrıhaca aHar:ına bindiler , 
endilerini dave.t için gelen 
abitle,fe birlikte şehrin dış 
apııına gittiler. ,.. .. "' 
Hasa lıiuinandanı temım 

endilerini karşıladı. İki ku
aodan yalnız olarak çaeıra 

irdiler. 
• ... --~- ,r-1..:~4,,.. bir 'J'Arf 

ıonra Kasım~ uzatti; 

- HaJife hazretlerinden. 
Dedi. t1ebmet Kasım sü

kunetle zarfı aldı, üç defa 
öptükten s ra açb, elleri 
titriyordu. 

İçinden ı.s mektup çıktı: 
Hiadiatandald erdumun 

baş kumandanı Mehmet Ka
ım, 

malıdır. l Esa.sen bu gibi ço 
göndermezlerdi. cul· lar erkek veya kız büluğ 

- Öyle amma bir insana 
Y Ş i arına kadar böyle kendiceza verilh ken suçu da söy· 
l erini ve muhitlerini üzerler lenmelidir. Adalet bunu 

amirdir. 
Kapının önünde iki konuş 

malar oldu, çadırın kapısı 
vuruldu, temim "giriniz,, di
ye emir verdi. 

içeriye bir hoca ve iki za· 
bit girdi. Temim önüne ba
kıyordu. Mehmet kasım hay
adamıar boyJe ai:e(e' ıoyTh
nerek niçin içeriye girmiş
lerdi, kumandan Temim ~ne- · 
den ba§ını önüne eğmişti. 

Arada bir müddet sükut 
hasıl oldu. Sonra hoca söze 
başJadı: 

- "Ya emir,. dedi. Hali

fakat o yaşda birdenbire İn· 
ki r.af ederek biluyelerini de-

" ğiştirirler ve kendilerini de 
mükemmelen toplarlar. ... 

İş arı}'or 
eyi Türkçeyi, Fransızcayı 

bilen ve mahalli ticaret ve 

görmüş bir zat saatJa ve 
yahut daimi surette çalışmak 
üzere bir vazife aramakta
dır. Her türlü teminata ver-
meğe hazırd1r. 

Matbaamıza müracaat .. 

3-1 

femiz efendimizin İradelerini i yeni Cild Evi 
biliyorsun, vakit geçirmek 

------~ 

EJkektrile ber hava 
Edilen kasaba 

Şimali ispanyada, Aragon 
vilayetinde Biescas kasabası 
elektrik tertibatile idare edi-
len madenlerde suikast neti 
ceıai vukubulan bir kontakt 
ile bir kaç saniye içinde ber
hava e diimiştir. 

Ana k .. blo, muhtelif bağ · 

larla k n s -.:ı baoan evlerin · bağ· 
'anmıştı. İştial vakti önceden 
hesaplandığı İçio, Frankistler 
şehre gı r roeden birkaç saat 
önce , bütün evler boşatılmış
tı. işti al neticesinde 180 ev 
baştanbc.şa yıkılmıştır. 

O romatlar nt> işler 
Görüyorlar? 

Bir Fransız gazetesi ~bu
gün Avrupa ve Amerikada 
kull a nılan yenl otomatların 

bir istatistiğini neşretmiştir. 
Bu is tatistiğe gör~ en çok 
kullanılan otomatla r depolar
da çuval sayan otomatlardır. 
Bir takım otomatlar da tabı 
makinelerinde çalışan işçileri 
h. azaJardan korumak için, di
ğer bir kısmı da yangın sön· 
dürmek 1çio !kullanılmakta
dır. Parisin Bur je tayyare 
idare etmektedir. Trapda 
bulunan bir otomat da ikıbin 
yük vagonunun d~poya girip 
çıkmasını idare etmektedir. 

Bir fir senede 
Ne yer 

Hayvanat bahçelerini~ m~
safiri olan fillerin beben bır 
senede 1500 kilo kuru ot, 
• - - • 1 ~1\1\{\ ı.: ı ... 
da arpa yer, 

Fransızcayı 
Konuşmak 
• 
lstİ)'enler 
6 Kuruş mukabilinde mat

Bu emrimi aldığın daki
ada baş kumandanlık va· 
ifeaini basa kumandanım 
emime devret. 

doğru değildir, geri d6ne
cek bölük at üzerinde bek· 
Jiyorlar, bundan hepimiz me
sulüz, hemen bu}'ruk verin 
bize tevdi edilen vazifeyi 

baamız tarafından çıkarılan 
iki Çeşmelik caddesi istiklal Parlons Français adh kitabı 
okulu karşısında her çeşid Kemeraltında ( Etiman ) , 

Mehmet Kasım, Temime 
öodü ve td sözleri söyledi: 
- Kusur ve hababatamıo 

e olduğunu ıormıya lüzüm 
örmiyorum, çünkü biJiyo· 

ifa edelim. 
Mehmet Kasım işi anla-

mıştı. 

( Arka.ı var) 

cıld işleri, harita bezleme (Mektepli), (Yavuz), (Dev-
bezli zarf, para zarfları, noter rim), Gaziler caddesinde 
dosyaları yapllır. (Bay Supbi Çulcu), Tilkilikte 

Resmi ve hususi müesse- (Emel), ve sair kitapcı dök-
seler ile bankalara aid zarif kanlarmdan alıp hediye ko· 
ciJd işlerini temiz ve seri ponunu matbaamıza gönde-
olarak deruhte ederiz. riniz .. 
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Oğlum, ben seni bugün için do
ğurdum. Haydi ~ül~. ~üle ••• 
Şunu yazmadan geçemiye - ı ben! m de ışı~ın başla~ak 

ceğim. Kalbi ink ılap aşkı ile üzere bçlund~gundan gerıye 
çarpan köy mualJimioio se- ka lan köyleri . dol~şıp şehre 
çip t ems.I ettirdiği piyesin ~nmek ~ecb~rıyetınde oldu· 
mevzuu üzerinde durulması gumu soyledım. 

gereken bir mevzudu. Çok israr et~il~r . . FHaka~ 
Sizi sıkmamek iç in, sözü ikman yoktu.. ıkındı uzerı 

uzatmadan bu piyesin kısaca yola çıktım. Yolda giderken 
mevzuunu anlatayım : keni kendıme şunları söy· 

Perde açıldığı zaman, genç liyoı dum : 
bir köylü askere gitmek üze· Ee ... Her yolculuk lgibi 
re ana ından ve sevgilisin· buda bitmep üzere... Çok 
den ayrılıyor. sıcak yedim amma, birçok 

Askerin anası : kitap okumuş gibi istifade 
'•Bir tek oğlumsuni Sen ettim.. g ezmek kadar iyi 

den ayrıldıkca yanıyorum. şey varmı ki.. .. 
Fakat g ena bunu biliyorum Yol ammada uzadı . Bil~ 
ki , ben seni bugün için do· mem sıcaktan mı , yoksa yal-
ğurdum. H aydi güle güle .. . ,, oızlıktao mı ? Gezdiğim köy· 
Diye uğurluyo r .. . ler gözümün önünden bir 

ikinci perde açıldığı zaman filim gibi geçmeğe başladı. 
bu köylü muharebeyi haza· Hesapl adım, tam 55 gün ol-
Diyor. Fakat bir kolunu ve muş köylere çıkalı.. bu 55 
bacağını kaybetmiştir. Nişan- günde 95 kadar köy dola ş· 

1 iısının kendini artık beğen· m1şım .. tabii bütün köylerde 
miyeceğini sanıyor. Eve ge· nzun uzun oturup, rtetkikler 
Jip nişanlısını g örünce, hıma- yapmak ayların iştidir. Ben, 
mile yanıldığını anlıyor ve köyleri dolaşırken şu essası 
temiz yürekli Türk kızı kol- kabul ettim. 

suz ve bacaksız nişanlııına Bütün köylere uğramak, 
şu sözleri söyliyor : . fakat yalnız merkezi köyler· 

- Delilf anhm.. sen bır k A t k 
de tetkikler yapma ... r 1 

kolunu ue bir bacagvını mem- d kH J .. l " M mi· 
tarlalar a oy u er gorun 

leket uğrunda harcadın... yorlardı. Çünkü harma~ "onu .• 
Bugün bir ~olun ve bir ba· uzun bir yoldan sonrguzel .., 
caguı 1 uı. .... , - __ ,_ " o .. _: .. ""'"IQa 

Ve -&-~lı 4;r pınQrUJ T 
lik şerefin var ki, buda ba11a geldim. Atımı başı ~ salı· 
yeter.... verip arka üstü andım. Perde sonunda b .J sevgi· l 

Kulaklarımda aularışırı tısı !ilerin öyle lcandan öyle içli 
bir şarmaşmaları oldu ki dioliyerek yavaş faş sal· 

lanan yaprakları /re dal· gayri ihtiyarı gözleri yaşardı. 
Tem sil bittikten sonra dım " Kuşlar cıvıJlıyor ve 

kendimi tutamadım ve sah- oynaşıyorlardı ... 

neye çı arak, köy çocukla· Bir köylünün:, 
rını muvaffakiyetli temsiHe· - SeJamı aJe.lm .. .f 
rinden dolayı tebrik ettim. Sesi beni tatfllğınhğım-
Bu güzel Türk köyüude ha- dan uyandırdı. lkarak ce-
kikaten çok neş'eJi bir bay· vap verdim: 
ram geçirmiştim. Gece geç - Vaaleyk18elam .• 
vakte kadar devam etti. Bu orta yaı•evimli yüzlü 

Ertesi gün, artık gitmek bir köyliiydü 
s1rası geldiğini ve zaten kası var) 

cuzluk rekoru 
~ 

:VE 
r--e:i'Sınd'M':t'Zh •• :---1 ~,. Dr. FAHRİ IŞiC >t•Sft 
1 Dr • Demir AJj l ı fi lzmir Memleket Hastanesi Rontkcn ıtehassısı B 

ir fen harikası 
En şık, co zarif ve soo mo

aya uygun Panama ve kadın 
apkalarıoı (150) kuruşa sat
akla ucuzluk rekorunu .kıran 
oiversal 1 ıapka · fabrikatö rü 
ay Abbas Azer piyasaya çı
ardığı Krem Temizler sabu

le de bir fen harikası yarat
ışhr. Tebrik ederiz. 
Adres; Balcılarda 191 No. 

Tele fon: 3811 

ORNAKS 

TORNKS 
TOR AKS 

~0 ,~ , \ 
lr!otorsikletJeri geiı\ v1ıJ ~ö u ıı üt 

KAMÇfO\:jLU E RONTKEN VE 8 
1 Cilt ve Tena~ül hasta.lı~ları ve ı ı Elektirik tedavilerf.Yapılır 1 
1 elektrık tedavısı 1 E Ik' . B 1 s k k N 29 ~FON: 2542 a 
M Izmi• - Birinci bey)ı,r Sokağı No.: 55 Telefon: 3479 

111 
EmS~BEa;8m::m•E&5111SlS1 

li@K.:=....;;:;ı..;::-,=~rEiE.lalicı·c81l!Eeglw/ *ı· MDBKo-loliiEl!im!!mnyas-ı ' • ; a: ;el:i .. çok. s: ~ç:e: • ~ ~ 
zarardır. Susuzluğu gider-

' ' mek için ( Kalküte ) den 
a su.eti mahsusada ge•irtti -

Adt ile Şifa~ Eczanesi ğimiz (Demirhindi) den az 
· Temizlik, Tuvalet, Massaj ve 

Tuvalet Sabunlarına çok elverişli 
yüksek dereceli jatif kokulu yeni bir kolonya yapmıştır. 

LiTRESi J 5 0 Kuruştur 
Ş'if <;1- ecz~· nesi Kı rçiç('ği Kolonyası 
oı bu fiata satmakla büyü k b ir f~daka r fık yapt ığına emindir. 

F vk .... 
a 

Li no çıç .{İ. \len kş ·, Ş ı pr, H. ~ fi kof, ınya-

1 200 
B ıvıık ll~k.., ~ı el ı H5 ku ı-uş 
Kü 1 "'mak. )) 40 k r uş t ur 

bir miktar almak kafidir. 

Kışlık ve yünlü eşyayı 
kaldırıp saklarken herhalde 

taze v~ hıl~siz (N aftalin) ile mua'la ediniz. Bu hususta 
tam emniydte bulurımanız için .'b~ iyacınızı muti.aka dt po· 
muzdan t~mio ediniz G· celer t rahatsız edebılecek ha· 
şarat içiu P.o keski ' ve öldüri'i!açlur~. ~epomuzda ~ula
caksınız. Bunaltıcı sıcakla da·81r tesırını yapan ( Lımon 
çiçekleri, Filiz, 9 eylül çiçe v i~ daha muhtelif kokulu ko-
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Sahife 3 ( H'lkın Sesi ) 

cocu SAYFA 1 
Baba Nasihatı 

ister isen ıöıüm sana kar olıun, 
Oğlum ı•kın gezme öyle serseri •• 
ister isen bahtın sana yar olıun, 
Al ı•panı derioce kız yeıJeri. 

•** 

SON DAKiKA: 

Öğrenci yazıları : 

Atatürk'e 

1 

Köyün 
Yaşamak istiyorum ... Ya- : ınbhi ve bakımla, tab 

şamak istiyorum!... uygun, sevimli bir köy 
Bir kütük gibi bo7lu bo · Adeta eşsiz bir güzelli 

Doktoru 

yuua uzanan kır saçlı adam yaşatıyordu. De:nek fU 
ölmek üzereydi. takhk istenince, beyaz z 
Yanına sokuldum, kalbi· haklar da açabiliyor. k 

nin yavaş çarptıl'ı bissed ı · yan her güzeHik yerine, 
yordum. Uçulilayan dudak· gül bahçesi, bir yeşillik 
lan litıiyor, kendi gibi saf çimenlik oL.biliy Jr. Dokt 
1af, renkgiz teri, bı)ıkların· karşı yakın bir aevgi d 
dan, yakasına akıyordu. dum Harabeden mütete 

Köyün doktoruydu o... çöküntülü evler; tam bir k 
Yakayı haber a'an bütün imarı bulmuştu. Yurdun 
köylü, etrafımızı sarmıştı. zelliği ve sıbhah içio ç;ıh' 
Doktorur. s ı hhati için iyi o · bu adamda derin bir insa 
olacağından, köylünüo biı yet gördüm; ve hayret 
&çıl~ası:n istedim.. Oolar tim O söyliyo du : 
bu sözümü sevinçle karşıla· .... Evet buolar da. 
dılar... beniz:i, çelimsiz, ioce ya 

Doktor şimdi, serin bir lışh idiler. Şimdi onlar, tu 

Garo mümessilUk deiilçete reisliii yapıyor 
lıkendcruo 26 (Hususi) - Hatayda giı;li çete teşkilitını ve tahrikçilere direktifi bizzat 

Franaız komiseri Garo v~rdiği anlatılmııtır. 

bahar havası içinde teneffüs yapıJ şlı, deu ir bilekli, zel 
etmekteyken, yelpazelenir çocuklardır.. Gerçi ben 
gibiydi. Yüzünde kuruyan esas yurdumdan böyle, ge 
teri, çamur rengini almıştı. olarak ayrıldım. Bütün va 
Baktıkça yüzüne yeniden lığımı bu yolda aarfetti 
bayat bulacağını zanoediyor-

Tıpkı bir Bahçevan gibi 
duın . Kalbinin bala, yavaş zenerek, geoit pörteller ku 

Etraftan getirilen bazı Ermeni çete reislerine Franıız zabit elbiseleri geydirilmiştir. .. ~~~~~~~~~~-
çarpmasına hıtyret ettim. dum. İşte şu gördüğün b 
Gerçi yaşlıydı da. Fakat varlık benim birer fidanı 
çelimsiz değildi. Vücudunun dırlar. Onların ıolmasıo 

Ata türkün Seyahati Ve Tesirleri 
Belgrad (Hususi) - Bura gazeteleri At türkün Mersin seyahatinden bahsederken " Bı 

seyahatin Ha~aydaki Türkleri nekadar sevindirmiş ve maneviyatlarını yükseltmit ise Ha 
tayd~ ve Surı~ede bulunan Türk düşmanJarıde o derece yeis ve ümidsizliğe düşürmüıtilr., 
mealınde neşrıyatta bulunmaktadırlar. ( TeJgrffarın sonu arka sayfada ) 

ğisin, 

na. 

n. 

harekatını yenilemek ıçın, el ile dokunulmasına, aal 
koltuklarından çekip, yarı tahammül edemem. Onları 
olur bir ıekil verdim. Hey- etrafa saçmıı oldukları ko 
bat! Az kalsın kendimden 

ao~ .. ao--------~------------------- ku, hiç bir kokuya benze 
geçip, şuurumu kaybedecek· mez. ilgili olmakla sevini 

... Yalız BAN 
ktu 
ede 
ktu 

tim içimden : "Zavallı dok· ovüoürüm onlarla ben ..• 
tor! Bütün bir gaye ile çah· Doktor, bu son son ıöz 
şıp, hayat verr i}ia şu köy }erini söylerken, pek halsi 
çocuklarının takdirini, göğ· idi z•vallı doktor. Yurdu 
sünde bir gül gibi saklıyor- imarı ve halkın sıhhati içia 

Karşıyakada ' • 

. ı 

·ağı 

z bağı 

son. O eaaoa bir rumuıdur. sen ne kadar yorulmuııun 
O gülü her zaman taşıdın. Seni takdir ediyorum. Adı 
işte şu ölüm halinde bile... 010 her yerde dolaıma1ına 

Gözlerini yarı açmış yaşlı ve yurdunun sevimli bir k6-
doktor, yanında beni görün- ıesiode de, tunçtan bir hey-

Saelerden beri hasretini çektiiimiz bu 
eşsi· okuyucu, büyük fedakirhklarla çok 
az h zaman içi İstanbuldan eetirilerek 

• 

rk 
dur. 
ürk 
renciıi sınıf S No. 95 
N ERDEN 

ce dudaklarına acı bir şekil kelinin dikilmesini cidden 
v~rerek güldü : i 

_ Sizi tanıyorum; köyü· liyik görüyorum. Fakat HD 
bu canlılıktır y&cclten! Abo· muo öğretmenisiniz.. Asil 

yurdumuzuo derin yerlerine noz vücutlu, heykel ltakııh 
sayip olan bu Türk köylüsll- bu köy çocukları... Bunlar 

• nü, dimağen terbiye eden ki Türk köylüstınlla yeni 2azı•ınuzun kuvvetli sazını bir misli daha 
canladırmıştır. Ninni'oin emsalsiz kahra. 
ınanı\1alk okuyucusu, hakiki Hafız Bur· 
lian'ı de bir aef'a olsun dinleyiniz ... 

zmetÇI münevver bir gençsiniz. mah!!ülleridir. Hey! Aail yur· 

ile Uğul 
~ ...... .__._ -------------

- Ben bu yaşa geldİ'ınden kitabı bırakmıyorum. 
Halbuki sen hali kayıtsızlden bırakmıyorsun. lıte şu· 
rada okulun kapanmasın~ 1 güo kaldı. imtihanlar baş· 
hyacak bu yıl ilk okulu bıt'in. Ne bal ve ne gidiş bu? 

- Babacığım ıen biç m\111e, ıize pek iyi derecede 
taıdiknamemi getirmezsem nekadar darıbraaaız lıak-

1 f Beo is yeı i gelıııtim. duo ulu bahçıvanı!.. Dlr armı~. Do'ttor uzun uzadıya k6y· ~ Doktorumun bu yüksek ıöz-
irce bir ailenin küçük lerini kendisine liyik gö O· lülerle vedalaıta. Ve baaa 
Ilı kızını çok seven yordum. Onu umutsuz bırak- dönerek : 
Su bay Turgut ona - Ben yafamalı•dım .. Bu· mamak için : Doktor, müs· 1 

süslü bir bebek aldı nun da sebebini anladınız terim olun, yaşayacaksınız, 
cliye etti. şüph~siz diyordum. Oysam diyebildi. 
yaşında olan Zehra başını sallıyarak : Kıymetli doktor ölmtııtB. 

e baktı, baktı da ondan Onu son istirahat yataiına 
ıçtnı çekti ve gene - Evet ! gitürürJerken, ktderli köyll 

- Sonu arka salfıfededir-

. d k Diyebildi. ki d b d f, ıncı 1'BOrilWdUldl vn.una UDJ & urgu a uza tara : çocu arı •. asın a eD • 
S. 5 159 Necdet Kumruça. - Ay bey amca, dedi, Ve sonra o: Yaıayacağım, vardım. Benim de göz yaı· 
Bir dolma kalem. teşekkür ederim, ben bunu siıler için, yurdum için, fa· larım durmadam akıyordu. 

3 üncü Alsaocak okulu S istemem. kat pekaz yetiştirdiğim fi- Bu insan kümeaini geride• 
danJarıma son bir veda, ya· 

5 702 Oaman Doğruöz. Bir - Neden yavrum.? seyrediyordum. Onlar boya• 
pıcık kadar da yaşamak 1_ 

mektep defteri. - Ben bu bebekle soka- na yüçelmit birer yeıillia 
istiyorum dedi. 

"Çocuklar Dünyasında,, ğa çıkamam da ondan. Doktor, döküntü halinde idiler.. Elleri ile taııdıklan 
Kitabından bir aded - O neden cicim? sözlerini yenilemek için, ara g çam, beli bükük, bir yeıil 

Kazananlar - Herkes ne der bey sıra geniş nefeste alıyordu. ağaç ki; kokusu duyulmıyaa 
Karantina lnönü okulu s. amcacığım bilirmisin? Gözlerini bir nöktaya dikti unudulmut parteller llzerinde 

5 Fuat Beritan. - Hayır. ve parmağile gösterdi : bir yığın, giibre teıkil ede· 
Kahramanlar o. 539 Şük· - Bu kız, derler. Bu be· Gördünüz ya şu tepe· ceklerdir ... 

rü Kılıçkan. beğin dadisi galiba, bak yi ? Zavallı doktor. Hatırımdan 
Şehit Fethi bey o. S. 4 .. onun üstüne başına; bir de Evdt mükemmel bir hiç çıkmıyacak olan, o ıeıia 

154 Emine Hasiri. şu kıza bak. Ben ycrlerio park. kaldı : 
lstiklil okulu ı.5 39 Zeynep. dibine geçerim. - O bir pataklık idi. Şu Yaşamak istiyorum. Yaıa· 
Mi milli o. s.3 630 Mustafa. Bı.y Turgut bu akıllı yav· gördüğünüz etraf.. Durgun mak istiyorum!.. 
M. milli o. s.5 Necla Beydış. runun şu akılioe cevabına bir su olmakla müthiı bir Y. Sertelli 
istiklal o. ı . 5 389 Fehime. bir kahkaha aalı•erdikten hastalık getiriyordu. .. ..................... " .. 
M. mifJi o. s 3 148 Mecide. sonra onu kocağına alır, ayni Ben hayretle baktıkça, o ı ı 
lamet Pş. o. s.5 269 Mustafa. zamanda yüreği sızlar, he· mütemadiyen ıöyJiyordu : f O O 1 J O R 1 
Olti o. a.5 506 Ali Akyıldız. men çarşıya götürür en eyi ..... Burada insanların hay· I 
Kız Lisesi ı .2 178 Rukiye. Bursa ipeğinden nna bir kat vanlardan hiç bir farkı yok· J Salih Sonad ı 
Olti o. s.5 54 Ahmet Kopuk elbise alır. tu. Hayvan ile b rlikte ya· ı Cild, Saç ve zOhrevi baıta· ı 
Dibekbaşı bakal Ismail. w • n~ tar, hayvanın gübreli damı ı hklar mlit~ha11111 ı 
Kahramanlar o. s. 4 170 Dumlupınar o. s.1 Ayten. oalarra da döıeli bir oda-

ş h F h. b • ı ikinci Beyler ıokak No. 81 1 Fuat Çemrek. e it et ı ey o. t;ı. lbri· •ıydı. "• • 
~· 8 ...,,et ı Her ıtıa.. 6Ci-leden aonra ı 

Kahramanlar o. •· 4 498 ıim. lf '!11~1·!!.· _!f'~~:..:,.'.J~o~1~in:;a::a~m~a~z~o~I:· _u~-~~ıiri!M..:...._ıı.:u..&----
.... ~.:....--~~~_!_:C:el:il~(S:o~y~ad~s~ız~)·'..__~~~~~--~S~-........ ı..s!!ll.-....-.~--~~ • 
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tamimi 
Kamyon ve otobüslerin 

~ormal istiap haddi hakkın· 
"'a Nafia Vekili AJi Çetin· 
,.~yanın viliyetJere yaptığı 
pu tamimde kaz•ların 3nüne 
~eçmek için alınacak tedbir· 
lere riayet ediJmesi bildiril-

r,iıtir. 

Bekir Sıtkı 
.Karslıoilu 
Şehrimiz icra dairesi me

~urları:.dan iken geçende 
penemen icra memurluğuna 
ıyin edildiğini yazdığımız 

1
,ekir Sıtkı Karslıoğlu bugün 
eni vezifesine başladığını 
ıemnuniyetle öğrendik. 

Mumaileyh esbabı mesali · 
e karşı hüsnü muamele yap
ıakla iştihar etmiş çalışkan 
11ife sever ve amirlerinin 
~veccühünü kazannuş bir 
ençtir. Yeni vazifesinde de 
ıuvaffak olmasını candan 
Ueriz. 

Ziraat 
Okullarımız 
Burnovadaki ziraat okulu· 

uzuli baza öğrencilerinden 
llteıekkil bir grup dört 
ıziranda Karacabey hara· 
11a götürülecek ve orada 
tbikat yaptırılacaktır. 
Ziraat mekteplerimize önü
ilzdeki yJ çok önem veri
cek ve kadroları genişleti
cektir. Yurdumuzun bir 
aat ülkesi olduğu dikkat 
ızarına alJDarak g eçen yıl 
tirblen tank biçımınde bır 
rman makinesi ve bir biç 
t ve dövme · ma k n 1 rı 

) >i bu ıene Macaris ı na" 

1 
· çift kısrakla bir ç h ı , .. k 

• pulluğu şehrimiz z. r.. t 
ıktebine rönde:ilec..-

; ok güzt= bir 
teşebbüs 

1 
Berber esnafım~zın geçen 
? ıenelik toplantısını yap
tlardı. Bu toplantıda eski 

e heyet inin beıapları ve 
Dperatif işleri görüşüldük· 

ı sonra yeni bir proğram 
ı ,aya atılmış ve lzmirde 

berber okulu açılması 

Oşülmüıtür. Berberlerimi· 
~ böyle teknik usullerine 

1m vermesi ve bir mektep 
11aları çok yerinde ve çok 
:el bir harekettir. Yeni 
renin buna muvaffak ol
aını temenni eder, kendi· 

' Dİ tebrik ederiz. 

· vil Havacılı-
• 

rın inkişafı 
~vil havacılığın iler Jemesi 

devlet meteoroloji direk· 
iü l r.mirde verici telsiz 
ıyonu yapacaktır.9 

akında başhyacak olan 
1 r, Istanbul, Ankaara ve 

işebirde de birer verici 
alıcı telsiz istasyonları 
ıada getirilecektir. 

arın Açılıyor 
arınki Cumartesi günü, 
larparkta ikmal edilen 

J' ıaj yerinin açılma mera· 
yapılacaktır. 

'\ 

Zelzele devam ediyor 
Istanbul 27 (Hususi) - Yozgat, Diyarıbekir, Niğde, Kırşehir ve Keşkerde dün iki defa 

zelzele olmuş ve basarat yoktur. 
Is tan bul 27 (Hususi) - Dün Muğla ve Marmarısta da birisi şiddetli diğeri hafif olmak 

üzere iki yer sarsıntısı olmuştur. 

Japon kabinesinde mühim tebeddülat 
Tokyo 27 (Radyo) - Japoo kabinesinde mühim tebeddülatlar olmuştur. Başvekil, har

biye, bahriye, hsriciye va dahiliye vekilleri istifa etmişlerdir. 
Çindeki idarenin tensikine müteallik olan noktai nazar ihtilaflarının Japon kabinesinin 

bu buhranına sebebiyet vermiştir. 

Dost Hariciye Nazırı Gidiyor 
Istanbul 27 (Hu&usi) - Mısafirimiz Or Gerral Mariç bugün Sırp akademesini ziyaret 

etti öğledensonra şehrin muhtelif yerlerini gezecek ve akşam Avrupa ekspresine ilave 
edilecek hususi vağonla memleketlerine döneceklerdir. General parlak bir surett~ teşyi 

edilecektir. 

Gülcemal Vapuru Seyyar Otel Oldu ! 
lstaobuJ, 26 (Hususi) - Gi.ilcemal vapurunun enkazının satılmasından vazgeçilmiştir 

Vapurun, plajlarda kullanılmak üzere seyyar bir otel haline getirilmesi takarür etmiştir. 

Genç bir kadın hapisaneden kaçtı ve rakı 
masasında yakalandı 

Istanbul 26 (Hususi) - Bursaya tabi Kemalpaşa kaıastnın ceza evindeki kadınlara mab. · 
sus koğuştan zinadan mahkum 25 yaşında ipek adtoda genç ve güzel bir kadın g ece or· 
tadan sır olmuştur. Gardiyan gece kontrol içio ipeğin odasına girdiği zaman ipeğe seslen
miş ise de cevap alamayınca yateğrndaki kabaw:Jkhğı şüpheli görmüş açmca yorganın altın · 
da ipek yerine koca bir yastık ç ı kınıştır. Mesele eerbal zabıtaya haber verilmis ve tıkı 
bir aramadan sonra ipek Badruınlu Mıntafanıa evinde daha yedi ahbaple cunbuş ederler· 
ken sarhoş bir halde yakalanmışlardır. 
Yapılan tahkikatta ipek ceza evinden ip merdivenle kaçtığı anlaşılmıştır. , 

...................... o .. •••• ........ , ........ ~ .. •••••••••• .. • ... o••••••• .. •••••• .. 
İzmirin Sağlık 

Durum 
Geçen senelere nisbetle 

bu yıl lzmirde sağlık burumu 
daha mükemmeldir. Yapılan 
istatistıkler bunu teyid et· 
mektedir. 
• • 
icra iflas 
Kanunu 

Ankara, 27 ( flususi ) -
İcra iflaq k~nu ... unun 60 mad· 
d e .; ı değiştı ec ıdı . 

Mehm cik 

Benzine 
İspirto 
Karıştırılıyor 

lngilterede otomobillerde 
kullanılan benzine ispirto 

karıştırılması o kadar ilerle
miştir ki hazine id u esi bu-

nun üzerine benzin gibi bir 
rP-.im vazetmeğe üıuın göt 

müştür. 1932 se n s ı od · 1 • 
gilterede otomobıtlerde mu · 

h r rik kuvvet ancak 18.331 
galon ispirto sarfedilmışti. 

Bu sene ise 9,333,000 galon 
sarfedileceği tahmin olunu 

yor. 

Atamız 
• 
Istanhulda 

Ankara, 27 ( H1.1susi ) 
Atatürk refakatlerinde Ge· 
net Kurmay Başkanı Fevıi 
Çakmak olduğu halde dün 
gece hususi trenle lstanbula 
hareket etmi~Jer dir. 

lstanbul, 27 ( Hususi ) -
lstaôbul sevinç içinde Büyük 
Kurtarıcıyı dört gözle bek· 
Jt:mtktcdir. 

..... ... .......... ·----~ 
Göçm~ ılerimi- ; 
zin şükranları 

1 

Cumhuriyet bayramının 1Sinci 
yıl dönümü çok parlak olacak 

Önümüzdeki Cumhuriyet bildirmek üzere yazacakları 
bayramının onbeşinci yıl dö- yazılar haziran nihayetine 
numu, onuncu yıl dönümü kadar toplattırılması - içia 

gölgede bırakacak şekilde büt?n .o~ullara tami~ler gön• 
parlak yapılması için karar- derılmıştır. . 

Bu yıl Cumhurıyet bay 
!ar alanmıştır. .Bu yıl b~!ün ramı günü lzmirde · birçok 
ılk, orta ve lıse ve dıger yeni kurumların açılma töre· 
okul öğrencilerinin onbeşin· ni yapılacaktır. Ayni zamma· 
ci yıl dönümüne ait olmak da da Aokarada yapılacak 
ve şimdiye kadar yapılan geçid resmine bu yıl yurdun 
devrimleri tebarüz ettirmek her tarafından on bin kız 
ve büyük Şefe karşı oJan ve erkek izci iştirak ede· 
minnet ve şükran hislerini caktir. 

Karşıyaka polisinin de~erli 
bir muvaff akiyeti 

Prof e :;yonel bir h ı rsız yakalandı 
Üç beş gündeoberi Kar· Ozanın evine geçmiş ve ora; 

şıyaka -la faaliyete g eçen dan görülmesi üzerine bir 
ö ı: ekinin berikinin evini yok· çatal bırakarak kaşmış ve 
lıyarak bulduğunu aşıran komşusu Bay Sezainin evin-
mahir b ir hırsı z dün lzmirin den de bazı eşyalar alarak 
Kahramanlar maltallesinde firara kadem basmış olan 
ele geçirilmiş olduğunu ba · bu cür'etkar hırsız bugün 
ber aldık. Karşıyakanın Mu- polisimizin demir pe çedae 
savat sokağında birkaç eve düşmü~tür . Karşıyaka Soğuk· 
gi rerek san'atındaki İ l'.c ~Ji k- k •.tyu komiseri Bay Salibin 
leti gö3teren ve ancak ku · bu husus ta mıotakası bulun· 
yumcularla dos ta ne a l ış veri · mak itibarile değerli hizmet-
şe yarayabilecek olan gümüş {erinin sebkettiğini bildir· 
çatal ve kaş ı k g ibi bir ta · rnekte ve Karşıyakaoın faal 
kım şeyleri aşırdıktan sonra ubıtasma teşekkür edilmek-
bizim Bay Hüseyin Avr. i t edir. 

••t1ı0•• 

Izmir Asliye ı inci hukuk Tecı• l Edilecek 
dıdresioden : 

Davacı lzmirde Çayırlıbah · 
çede Dt.ğirmen sokağında 
Kürt Nıyaıinin barakaların

da Aslan kızı Zekiye tara· 
fından kocası ayni mahalle• 

Ankara, 27 ( Hususi ) -
Hariciye Vekaleti kendi me· 
murlarıoın umum1 seferberlik 
vukuunda tecile tahi tutul· 
masını karar albna almıştır. 

,_ ............ _.............__.......... 

de mukim C elal aleyhine 1 bir vekil göndermek sur~ 
açhgı boşaomn ve ıubutu tiyle Jzmir Asliye ikinci t 
talak davası üzerine müddia · 

1 
kuk muhkemesinde ispatı · 

keybio ikametgabrn ın ıneç · cud etmesi gelmediği ve ı · 
hulıye\ine bın• en haklunda kil göndermediği takJe 
gazete ile Hanen te . liğdt ic- bir daha tahkikat ve m•· 
ra edildiği h~lde gelmediğin · j kemeye kabul edilmi,Ck 
d "" n davacının talebiyle müd- hak.~ ındak:i muh, k mengı· 
ddaleyh hakkında giyap yaben bitirileceği gibi va· 
ka rarı tastiriyle bunun da cı ta·rafından dermiya~di· 
gazde ile ilanen İcr as ı na lecek vakıaları kabul ik-
karar verılerek bu babdaki rar etmiş addiyle bi~aba 
tahkikat 3 6 938 Cu'Da gü · muhakemeye kabul ilmi· 
nü saat ona tallk edilerek yeceği hukuk usul ,ı•ke-
bu babdaki giyıa p kararı da meleri kanunun oı>daki 

Süngüsü il~ haz ı ! 
- Baştarafı 1 incıde -

Jiyor. F raostz leftiŞ kolları 
Kmkhan ve lskenderunda 
tatbik ettikleri taktiki şimdi 
daha şiddetli surette Antak· 
ya ve havalisinde de tatbik 
ediyorlar. 

Bu mikdarın benzinden a· 
lınan resimden muaf tutul· 
ması hazineyi 7,500,000 Io
giliz lirası zarara sokacağın· 
dan g . ion başına 9 pens 

resim alıomıısı kararlaştırıl
mıştır. 

-Baştarafı birincide

evleri de göçmenlere teslim 
edilm;ştir . Göçmenlerimiz 
hükumetin bu Jütüflerine min
net ve ~ şükranla mukabele 
etmekte dirler. 

' mahkeme div• ohanesirıe ta- maddesine tevfikau'U ga· 

Buradc halkın hemao da 
tamamı Türk listesine yazıl
mak azminde bulunduğunu 

bildiklerindetı köylere giôen 
Fransrz istihbaratçıları akla 
gelmiyecek tazyik yollanna 
başvurmaktadırlar. Antakya 
halkevi mümessilleri bu ha· 
diseleri şiddetle protesto et· 
mişlerdir. 

Ankara 27 ( Hususi ) -
Fransa, hükiimetimize verdi· 
diği cevabı notada; Hatay 
mukavelesinin tatbiki için 
icabedenlere emirler verdiği· 
oi kaydetmektedir. 

Fransanın verdiği bu sözler 
artık inanılmamaktad ır. Fran· 
sa sözünü tutmadığı ıçın 

Türk - Fransız dosUuğuda, 
tamamen haleldar olmuştur. 

Hükumetimizin yakında 
daha şiddetli bir mücadeleye 
başhyacaktır. 

lstanbul, 26 (Hususi) -
Reyhaniyede, Fran51z komi
seri Garo, Halk partisi bi · 
nasını basarak araştırmalar 

yapmış ve bulduğu evrakı 
müsadere etmiştir. 

-~-----
Bilmecede 
Kazananlar 

- Baştarafı 3 üncüde 

M. milli o . 543 Y. Erişen. 

Gazi o. ı.5 789 Ayturhau 
Turhanoğlu. 

Nazike ilk adım Mahmudi
ye mahallesi No. 3. 

Şehit Fethi bey o. A. K. 
Kandemir. 

istiklal okulu s. ı 2 (ismini 
yazmağı unutmuştur. ) 

İstiklal Okulu sınıf 5: B: 
349. Saime Gappi. 

Şehit Fethi. bey O. S. 4 
Adnan: Şabanoğlu: 

Misaki milli . O. S. 3 B 
419 Zekiye lÇelik. 

İstiklal. O. S. 3. F. Salıver 
İstiklal O. S. 5. Makbule. 
Kahramanlar, Şehitler C. 

M. Utkucan 

Damlacık Caddesi N: 112 
Mu•t~fa Tangüden: 

Haziran ayının yedisine 
kadar Ahmetli, Kemalpaşa, 
Foça ve şehitlerde kabuJ 
muameleri yapalan evlerde 
göçmenle göçmeolerimize da
ğıt ılacaktır. 

Göçen.enlere verilecek pul· 
luklu da lzmire gönderilmiş 
ve iskan müdürü doktor bay 
Ziya tarafından dağıttlmış 

ve başkaca bir istekleri olup 
olmadığı sorulmuş l ur. 

Şimdiye kadar göçmenlere 
1252 öküz ve 60 at veril-
miştir. -·-
Zeytin Yağı 
Rekoltesi 

Bu yıl zeytin yağı rekol· 
tesi 35,000,000 kilodur. Di· 
ğer senelere nisbeten mah· 
sül çok iyidir. 

Borsa 
Haberleri 

Çuval 
164 

1220 
500 b. 

Cinsi 
Üzüm 
Yapak 
Pamuk 

Fiyat 
15 -20,50 
52,50-
41, -43 

lik edilmiş olduğundan müd • yap kararının tebli,ı1 8k•· 
deiakey müddeiakeybin yu • mına kaim olmak e ilin 
kanda tayin edilen gün ve olunur.i 1 
saatta müddeialeyhin bizzat Davacının müz/tiadli-
v~yahud tarafından musaddak ı yesi vardır. ~ 1281 
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İzmir Muhasebei Hu~iye 
Müdürlü~ünden : 

Seydiköy Nahiyesine bağlı, Develi, Akçaköflll çuku· 
ru, Sandi, Gölcükler, Cumaovası, Yeniköy, DIY, Kara· 
kuyu, Kısık ve D~ğirmendere nahiyesine ba Kesre ve 
Bornova nahiyesine bağlı Beşyol, Küçük ~arnı~eldi. köy
Jerinhı a razi tahririn~ a it itiraz tatkikatı ili edılerek 
komisyonca takdir edilen kıymetler kat'iyet oetmiş ol· 
duğundan tahrir n eticesinin 938 Mali ıene'~. itibaren 
tatbi ~ edıleceği kanunun 10 uncu maddesi .ıbınce ilan 
olunur. (1770) 

*****~**~x**~*•=*•~*~~~: 
~ T A Y Y A R E sineması r .' ,. 
~ BUGÜN iki müstesna film !il ~ 
~ Gece Yarısı y;zı ~ 
tı( Cınger Rogers ve Wıham PoMel tarafııtelllsil edildi )f 
tC ı ı·· .. ,. .c Yataklı vagon ko·O oru ,., 
~ Bayıltıncaya kadar güldürecek de,ec eşeli komedi ı 
tC Ayrıca: Paramunt.!f : 
~Seanslar: 3,15-6,20 9,20 gece yarı? Yataklı vagon)f. 
i,( FıATLAR: 30 - 4~0 )t 
a :tt~~~~~~~l$~~=-=~:ıc:~~~~:r::r::w::r:R --


