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Kahraman süvari/erimiz gene birinciliği aldılar 

·Hataydaki kardeşlerimizi esaretten kurtaracağız 
Türk milleti kardaşlarının kendi gözü önünde erm~ni çapulcularile Afrika yamyamla

rının çiğnemesine tahammü ed ~mez. Ha tayda bütün Türk gazeteleri kapatıldı 

Fransa Ne .. yaptıiını Ve Ne 1 Gara örli idare ilan etti 
Y apacagını Şaşırdı ? 

Bir Kadirşinas 
lık Ve Ulvi. 

cenap Birçok yıllar Türkiyede Fransız edebiyatından, Fransız 
dostluğundan, Fransız inkilibındent Fransız dilinin yayılma
sından bahsetmek Türkler için bir ihtiyaç, bir anna e halini 
almış ve birçok yerlerde Fransız okullannm istedikleri gibi 
Fransız propağandasını y pmalanna göz yummuştu. 

Bu kadar Türk dostluğuna ve tarihin en parlak sahife
lerle süslediği Türk alicenaplığına karşı bugünkü Fransanın, 
yeni Tilrkiyenin uluul bir namusu ve kalbinin daima heve· 
canla çarptığı bir ideal yaptığı şu H tay işinde oynadığı 
IDHkaraca ve namertçe oyundan sonra her yapılan eylik 
kadar kötülüğü de ooutmıy11cak bugünkü Türk neslinin gö· 
zünden ve gönlünden düşeceğini söylemeğe lüzüm gör
miyoruı. 

Bütün Türkler ve bütün dünya, Fransanın dostlarına böyle 
muamele yaparsa, düşmanlarında be yapacağını sormağa 
baılamııhr. Çok yerinde olarak Millet Meclisinin yüksek 
kUra(bUnden sayın sayfavımızın bu hayırsız, fırsat düşkünü, 
bin bir yüzlü ve kara vicdanlı Fransız siyasetinin iç yüzünü 
anlatan kuvvetli sözlerinden sonra başka birşey ilave etme· 
ğe lüzum görmiyoruz. Yalnız Fransaoın müstemlekelerinde 
her zaman mallarını ve canları:n istedikleri gibi sarf ve 
heder eden Arapların ıözde bugün dost ve samimİı!ıİ imiş 
gihi davranmasına acı, acı gülmekten kendimizi alamıyoruz. 

Be, on sene evvel en büyük kabahatlan doğdukları ve 
bOylldiUderi lSzyUrtfarına biraz sevği ve bağlılık göstermek 
için Şimali Afrikada, en münevver Arap ve Müsliman genç· 
lerini feytani bir ıoukkanlthkla kurşuna dizmeyi büyük bir 
marifat ve zafer sanan O zamanki Fransız hükumetine bir 
Fransız gazetecisinin yazdığı şu satırları hatırlatmak isti· 
yoruz. Bu gazeteci o zaman şöyle bir feryat koparmıştı : 

"Ciğerparelerini kurşuna dizerek dökülen kanlarile leke· 
lediğiniz Afrikanın temiz kumlarına şimdi de Fransız ordu
sunu göndererek neden böyle tahsil görmüş, lisan öğrenmiş, 
hüriyet ve istiklalin aıkını tatmış evlatlar yetiştiriniz, diye 
bu değerli çocukların babalarını asmağa, kesmeğe nıemur 
ediyorsunuz? Medeniyete kavuşturmak maskesi altında va
tanlarını aldığırnız, mallarını malımız, canlarını oyuncağımız yap 
tığımız bu gençlere Fransızcayı öğreteceksiniz fakat Fransız 
kitaplarınds inkilip için, ihtilal için, vatan ve hürriyet sev· 
giıi için okuduğuouz yazıları biraz benimsemeğe siz de va· 
tanınızı, ve istiklalinizi azacık sevmeğe kalkıştığınız giln bu 
güzel şeyleri düşünrneğe başlıyan başlarınızı hemen kopa
racağız demekten başka bir mana ifade etmiyen bu mü:1· 
temleke politikasına ne zaman niyabet vereceğiz? ,, 

O Fransız gazetecisi daha ileri giderek gene Afrikaya 
Arap ve Müslümanlara kan kusturmağa giden Fransız or· 
dusunun neferlerine şu sözleri söylemişti : 

"Fran!IZ kütüphanelerinde inkilip aşkınıt vatan askını, 
milliyet aşlunıt istiklil aşkını alevliyen Fransız kitaplarını 
yakmadan önce bunlardan feyiz alarak biraz meml~ketlerine 
ıevri bağlayan bu adamları öldürmekten sıkılmıyormusunuz? 
Eğer sizde de biraz vatan aşkı ve insaniyet duygusu kal· 
mıı ise süngülerinizi bizden bu yüksek ideali öğrenen bed-
baht Arap gençl~rinin kafalarına değil, sizleri oralara sil· 
rüklüyen emperyalist zabitlerinizin göğüslerine dayayınız.,, 

işte dünyaya hüriyet ve insaniyet aşkını aıılamak için on 
binlerce inkılap ve ihtilal kitapları yazan Fransız milleti bu 
mefkure işlerinde de samimi olmadığını gösteren bu kanlı 
ve tarihi vakaları gördükten sonra Fransız siyasetinin sami· 
miyet ve dürüstlüğüne inanmak için insanlarda zerre kadar 
iz'an ve irfan bulunmamalıdır. Fransız düşmanlarının şinıdi 
neden bu kadar sönmez bir kin ve intikam ateşile Fransız· 
lara dış bilediklerini takdir ediyoruz. 

Hakikaten dostlarına hayiri olmiyan bu devletin düşman· 
larına bir hayir ve menfaati olabileceğini zan etmek büyük 
bir budalalık olur. Esasen bunu artık bütün cihan öğren-
mittir. 

SIRRI SANLI 

iSTER GÜL iSTER AGLA 

Antalcya 28 (AA) - A· 
nadolu Ajans1n1n hususi mu· 
h biri bildiriyor : 

Akşam sa el yirmiden son· 
ra ş birler arasında oto::no· 
bil karnyoa ve araba ile ge· 
lip gitmeyi yasak eden ve 

Hataydaki bi:.tün gaz teleri ı 

kapatan bir kararın delege 
Garo tarafından im:ıa edil
diği öğrenilmiştir. 

Antakya 29 ( Hususi ) -
Halayda Fıansız. komi eri 
Garo tarafmdan urfi idare 
tatbik edılmeğe başlanmıştır: 

l~k udeıu 29 (Hususi) -
Hat yda tazyik işkence t 

yumruk ve ıüogü altıodR iı • 
tihabat devam ediyor. 

Fra .,sızlar Afrikadan ge· 
tirdikleri yamyamlarla ça· 
pulcu Ermenilerin Türklere 
yaptıkları tazyik ve işkence 

tahammül edilmiyecek bir 
dereceye ielmiştir. 

atay dav mız ve Millet Meclısinde sayııı 
s ylavlarımızın kopardıkları kıyamet 

Büyük millet meclisinde ı şı yalnız Fransa yüze güle· : daha birçok sayın saylavları· 
evvelki gün ceryao eden rek diz çöküp yalvarırken mız kürsüye çı~arak, Fransanın 
şiddetli ve heyecanlı müza· de daima aldt.tıcı ve oyala· Türklrre karıı oynadığı bu 
kerelerde hatiplerin söyfe- yıcı kaldı, Sudyede Türküm kancıkça oyunlardan ıiddetle Geçenlerde pek feci ıu· 

rette Turan fabrikHında bir 
anda yanıp kömür olu J11• 
kandaki genç yaYr11111 ile 
birlikte çıkarttıgı fotoğrafıDJ 
basıyoruz. Bu betbabt y11rd· 
dışımızın bir kazaya kurban 
gittiğini gaz önnilde tataa 

kadirtinaı fabrika direkt&rl· 
nila bu ya•raya ve geacia 
ailesine bir mıktar para Ye· 
receğioi memnuniyetle 6i· 
rendik. Hayatını vazifeai 
batında aarfeden bu Tlrk 
gencinin aile ve çocup hak· 
kında fabrikaca yapılacak 
yardım çok yerinde ve çok 
isabetli olacaktır. 

dikleri sözleri bir hülisa diyenin ağzına yumruk verent bahıederek Antakya Ye Is-
yapmayı uygun bulduk. Türkleri öldürenlerin kanlı kenderunun Türkiye için ikin-

İlk söz alan Sinop mebusu ellerine bahşiş sıkıştıran ge· ci bir Çanakkale olduğunu, 
Yusuf Kemal Fransaoın dö- ne odur, arkadaşlaır bütün eğer Fransa Adanaya tekrar 
nek ve kararsız siyasetini düoyanm selameti için bile gelmek istiyorsa dünkü Ada-
teşrih ettikten sonra "Fransa olsa zilld ifade eden ıulbçu· na, Ayintap, Meraı burada-
Türkiyeyi anlamadı, anlamak luğa asla taraftar değil " dırt bizde buraday1.z gelsin-
istemedi ve bu gidişle anlı· Manisa saylavı Turgut Türk- ler, Fransız okullarının, Fran-
yacağı da yoktur,, dedikten oğlu da "Halayda çiğne- ıız kültü~ü.aün Türkiyeden 
sonra hükumetin daha şid- nen ITüı kün hakkını gene uzaklaıtırılması ve nihayet 
detti ve müessir tedbirler Türklerin kendi kuvvetleriJe Türkün namusu demek olao 
almasını ileri sürdü. alacaklarını,, izah, Antakyıt bir meseleyi Türklerin kendi 

Profesör Reşit Tankut Samıuat Ordu, Muğla, Gazi· ku~vctlerile de halledeceğini 
"Bütün dünyanın Türkiyeyi ayntap, Kocaeli, Aydıo, Es· söyliyerek hararetli alkışlan-
takdir eltiğı halde bize kar· kişehir, Kütahya, İzmir ve dalar. 
~~~~~~~~~·~c:::ı~---------------~--~ 

Süvarilerimiz tekrar birinci-
fı lij-i kazandılar 

• 

Varşova 29 (A.A)- Dün- ı Bunlar arasında maniler 
kü başlangıç musabakasına 1 yükseltilerek yapılan ikinci 
Türk-Alman • Belçika - Fr:ın· 1 münbakada Saim ok ile 
sız - Romanya • Polonya mil· tekrar hatasız ve parturu 
Jetleri iştirak etmiş ve 85 en seri yapmak suretile bi· 
at girmiştir. rincilıği aldı. ikinci Alman 

Pankuru hatasız yapan 15 üçüncü Belçikalı dördilncft 
ıftvariden beşi Türk'tür. Fransız beşinci Romanyalı 

oldu. Teğmen Avni Bozgan • 
le altıncı Asteğmen lh98n 
Ece ile 14 ilncü yÔzbaıı E-

•• ı• ........ ~•• 
Beşiktaş Uço-

ku Yendi 
Istanbul, 30 ( Hususi ) -

Dün Beıiktaı ile Üçok ta• 
kımları kaı şıla,tı Betiktaı 
Üçoku 3 • 6 ile vendi. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR _________ .... ___________ _ 
Değerlenmeğe layıktırlar 

(F. E ) imzası ile şöyle bir mektup aldık yazıyoruz:• 
"Ben bu memleketin yabancısı bulunuyorum. 06rt bet •J 

önce memuriyetle buraya geldim. lzmirin bir çok yerlerini 
gezdim, bu yurt parçasını çok güzel buldum. Geçenlerde 
bir gün de milli kütüphaneye gittim, bütftn genç talebeler 
başlarını eğmişler; okuyorlar. Gençliğin bu güzel hareketini 
çok takdir ettim, hafız kütüp küraüıünde zayif Ye aaria 
bir bayan oturuyor, kendisine bir kitap adı ıöyledim, •uıia 
bir hareketle yerinden kal~ tı, asil ve naıikiae bir taYırla 
"şimdi takdim aderim, siz fÖyle buyurun" dedi ve beni mi· 
kellef ve marüken bir yere oturttu, bir kaç kitap adı daha 
söyledim, zahmet olacak bayan dedim, beni o kadar reftei 
nezaketle selimhyarak istediğim kitapları bir dakika içiade 
getirdit bu sür'at ve intizama hayran oldum, erteıi rna re· 
ne kfttüpbaaeye gittim, bir hafta devam ettim, ikinci rBa 
bir bayla da karşılaştım, bu zat da bayandan aıağı kalma• 
yacak büyük bir nezaket ve IOtlifle bana iıtediğim kitaplan 
verdiler. Bu hareketlerinden çok mütehassıs kaldım. lımir
liler cidden çok bahtiyardırlart böyle mükemmel bir klitlp· 
haneye ve nazik iki hafız kiitiibe nail bulunuyorlar. Ktıtllp• 
hanenin temizliği de dikkate ıayandır, direkt6rlinl tebrik 
ederim. Böyle ferahla ve çok giizel kfitiipbanenin yalanız 
müşterisi pek az, buna biraz esefieadim. Kahvelerde oyanla 
vakit g~çirmektenıe bu okuma sarayına koımalıdır. Gaze• 
tenizin devamlı okuyucularındaoım. Benim de bu dileğimia 
yazılmasını rica ederim." 

Bu da Son Asrın Modalarından 
Kütilphanemiz cidden muntazam ve milkemmeldir. Direk· 

tör bay Celil değerli üstatlarımızdandır. Hafız klittlp bayu 
Seniha ve bay Esat hakikaten çok mültefit Ye çok çalıı· 
kandırlar. Biz de kendilerini tebrike yaraıık buluruz. Bir gazetede 'okunmuştur : 

Akıama kadar evinin idaresini yoluna koymak için çarpınan Ye yorulan bir babanın hak-

yüb Ünal ile 15 inci asteg
meıı Kudret Kasırga ile 16 
ıncı oldu. Birincilik kupası 
Türk bayrağının zafer dire· 



Sahtfr 'l 

BB&Bmrl3Sr.188aaıama •• , 1 ... 
SiY ~SE_T VE ADALETi iLE; Doktorun Nasihatleri DUNY ANDEALER 

Turk Ounyasının En Yüce Hakanı B ~ 1 
~........ın...ıi!J,llmin."":J[!Jt!lt!iIJ' Hıf=ı~:::~asına dair OLUYOR? 

VE K A H R ı M A N l E Dünyanın her tarafında Avrupanın En Eski 
il 1KLAR1 c;l (Eugenie - Ôjeni) diye mü- Lokomotifi 

=----~~----------------=-=--tt him bir mesele var. Bu da 
Ya.zan: H. Türkekıılil ırk hıfzısıhbaaı esasına da· 

- 34 - 41titlEtlit yanan bir takım keidelerin 

Mehmed1Kasımın vücudu ile kanunlarının, umumı hıtzı-
sıhba şartlarının heyeti mec-

kesİk kafası Şama aetirildi muas1ndaa ibarettir. 
~ Hakikaten bir takım has· 

Mehmet Kasım Temimin : Zehra Biat Zehibe Mehmet talıklar vardır ki, bu hasta· 
ellerine _ _ ••!_ıldı, mi~~..!!.. Kasımın feci akibeti duyu· hklar evlenmeğe kat'iyen 
ıükrula 6ptü, ondan ıonra rulmadı. mani teşkil ederler. Başta 
ucaya tl6ndil ve dedi: T · · db' emımın te ıri ile Zehra, tenasül hastahklar, frengi 

- Muhterem lıoca efendi, Kasımın acele sefere gön· ve belıoğukluğu gelir. Bun· 
ıiz halife tarafından benim derildiği haberine_inanır gi- ların başta geJmuinio sebe· 
...... alıp kendisine götOr· bi oldu. bi bu hastalıklar b:dinac un· 
meje memur edildiğiniz an· Fakat iki a-6zü iki çeıme surları üzerinde derhal bir 
laıılıyor. idi. Bir yerdei durup dinlen· takım iriz meydana getir-

SUden de dileğim budur: miyordu, ona şöyle de bir meıeridir. Gerek frengi, ge· 
Eğer~cesaretiniz varsa ha· i pilin tertip edilmişti: rek belsouiluğu ve gerekse 

lif eye söyleyiniz: 1 1 arık derecede mikrob sa"an Ha ife hazretleri giıya ,. ,. 
. Adaletlelit gönün, bir işi Mehmet Kasımın yabancı il· bir verem derhal yakıolaş-

tetkik ve tahkik ;ettirmeden 1 d 1 bgv ı kimseler üzerinde teza• er e ev enmesini~uygun bul· 
.. kmtinü vermekte acele et- bürat yapar ve kurulmak mamışh. 
..-., iki elim kafasındadır. ve kurulmak istene::i yuva 
Air rln l'elecektir masumi- böyle büyük ve şöhretli peR a.z bir zaman sonra fe· 
yetim;anlaıalacaktar. bir.kumandanının düğ-ününde ci bir surette yıkılır. Bu se · 

bizzat bulunmak arzusunu b bl d' k' · d' ) Binz durdu, ıonra ayağa e e ır ı ıı ıvaçtan evve 
kalkb, ıakin bir tavırla: izhar ettiği cihetle! düğünle- kadın ve erkeğin bilhassa 

- Haydi, dedi. Cinai va· rinio Şamda yapılmasını em· cihaıı tenasüli hastalıklarıoa 
Zifeabi yapınız. rettiği bHdirildi. Fakat zaval· mübtela iseler hastalıklarının 

h kız, hissikablelvuku *s•rı· h · d d ld - t b Y alaıı ıen olarak sizden " .. angı evre e o ugu ı • 
i9teğim,q-vaitlarınızı ve verdi- olarak bu uydurma havadise bea kafi bir surette tesbit 
• • 1 kalben:inanmamıc11 ve fakat edilm~dikce eYlenmelerine 

i••ız söz eri yerine getiriniz. ... 
Taaria(gllnablarımı bağışla- büyük kumandanların yemin· müsaade edilmez. 

le.rle teyit ettikleri bu habe· •a 

·~ç.dırdakilerin başları ÖD· re iDBDIJ' gibi görünmüştü. Hisarönünde 
leriae eğilmiıti, bu acıklı Yalnız kaldıkça ağlıyor ve K 
dakikalar bütün ağırlığıyle Esmaya a-izli, gizli içinin İralık Kah· 
ıeçiyordu. aktu-eyşolerdriun.i ve zehirlerini dö· vehaneler 
Şamdan Mehmet Kasımın 

kelle.ini götOrmek ilzere Büyük bir kafile h.:zırla· 
gönderilen Şam:müfettiıi ıu taldı, bütün kumandanlar ve 
a~zleri ~ı6yledi: Temim muhteşem bir teşyi 

- Suçunun ne olduğundan merasimi yaparak Zehra Bint 
hiç birimizin haberi yoktur. Zebibii lraka g&ndermişler· 
Biz buraya halife hazretleri di. 
tarafından bir vazifeninJ if aıı 
için gönderildik. 

Cenabıhak takıiratıaız var· 
ıa ıf buyursun. 

Mukadderatınız böyle imiı, 
tlYbia istifar ediniz. 

•• • 
Baıka bir çadırda hazırla-

aaa yağlı ip zavallı ve kah
raman Mehmet Kasımın bo
ğazına: takıldı, iki dakika 
içinde iti bitirildi ve başı 
•6vdeainden ayrıldı, bir tu· 
lumun içine konuldu. 

Mehmet Kasımın vficudu 
ile kesik kafası Şama ge· 
tirildi. 

( Arkası var) .. ....................... .. 
ı ' ı 
i DOKTOR i 
i Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve zührevi hasta· : 
ı !ıklar müt~hassısı ı 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
: Her gün~ öğleden sonra ı 
ı Telefon: 3315 ı 

lzmirin Hisarcamii önünde 
58, 60 numaralı birbirine 
muttasıl kahvehaneler Hazi • 
randa kiraya verilecek ve 
hemen kontratı yapılabilecek· 
tir. 

Sıhhiye ve belediye oiza .. 
matına g-öre ayrıca temiz su 
getirilerek nezafet ve sağ· 
lığa elverişli tesisat vl1cuda 
getirilmiştir. 

Yol geçmesi ve gelip ge· 
çenlerin gürültüsü ve müş
terilere sürünmesi gibi ra· 
hatsızhklardan da beridir. 

Hisarönünün şerefli ve 
mevsim itibarile en serin ve 
sakin olduğu görülebilir. 
Anlaşmak için kolancılar 

da 44 numarada B. Celil 
ve Mehmet Susmuşa müra· 
caat olunabilir. 1 · 8 

Elyevm hizmet halinde bu
lunan Avrupa lokomotifle· 
rinin en eskisi Norveçtedir. 
1873 senesinde yapılmış ve 
65 yıllık hizmeti esnasında 
2,400,000 kilometre yol yap
mışhr. Bu mesafe lsveçin iki 
defa devrine muadildir. 

Lokomatiflerin en kıdem
lisi olan bu makineye yeni 
yapıldığı zaman f t nnio son 
haı ikası deniJiyordu ve ken
disi dev cüsseli addolunu
yordu. 

*** 
A vrupada 9alınan bir 

Mücevher Pasta 
Bulundu 

Londra, Sutampton, Ams· 
terdam ve Anversde mütead· 
dit defalar çahnıp bulunan 
mücevher, nihayet Fasda 
Oran'da kat'i olarak bir san· 
dık içinde bulunmuştur. San· 
dık, Cenubi Amerikalı bir 
karı kocaya aid bulunuyor· 
du. Karı koca, bir Faslı ku
yumcudan bir pırlanta çal
mak suçile tevkif ediJmişler· 
di. Ayni zamanda Fransız 
sivil taharrileri bir otelde 
iki dansöz ile bir erkeği ya
kalamışlardır. Bunların lspan· 
yol ve Cenubi Amerikalılar· 
dan mürekkep beynelmifel 
bir dolandırıcı rşebekesine 
m~osup oldükları saaılmkta· 
dır. 

---·---Düiün evinde 
Kurt 

Selanik ıehrinin Lofos kö· 
i yünde bir düğün esnasında 
t ortaya çıkan bir kurt düğün 
davetlilerini paniğe uğratmişdır 

Köy halkından zengin bir 
Yunanlı olan Yani Sfinadiı ~ 
kizuuıı düiününe hemen bü
tün köyü çağırmıştır. Bir 
aralık, gelin düğun evinin 
avlusuna çıkmış fakat bir de 
ne görsün koca bir kurt, 
korkusundan olanca kuvveti· 
le bağırmıı ve yetişen dü
ğüncüler kurdu köy dışına 
kıdır kovalıy Jrak orada öl
dürmüşlerdir. 

H ~ a · bulunan kafile ha· 
reket etti. .. ...................... .. 

~~-=-== ~-~u=-, ·"'- -- ... ~ "'T:~ ====~· ">A'w;;; 

Ba hadise orada hazır bu
lananlar !tarafından umumi 
bir nefret uyandırdı. 

Temim, çok mtUeetsir ol· 

Yeni Cild Evi 
iki Çeşmelik caddesi istiklal 
okulu karşısında her çeşid 

cıld işleri, harita bezleme 
bezli zarf, para zarfları, noter 
dosyaları yapılır. 

İzmir Vilayeti Muhasebei 
Hususiye Müdürlüiünden : 

Bedeli 

Yeri 

-~ KÖYU MÖZi~lrıJ 
DiNLEDiGilVI, 

AVIl-EU 
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Çeşme başındaki kızlar, kadın
lar hep bana bakıyorlardı 

Nihayet istediğim yere gel· 
dim. Birçok köylere gece 
vardığım halde, bu köye 
öğlenin sıcafında airdim. 

Yolda hiç kimseye tesa • 
düf etmedim. 

Yalnızlık yolculuk bazan 
hoıuma gitmekle beraber, 
hazan da çok sıkıyor beni... 1 

Nitekim işte bugün ha va 
serin olduğu halde sıkılıyo· 
rum.. Kendi kendime bir 
köy türküsü tutturdum : 

Bu dağın ardı gelmez, 
Sevdikim vardı gelmez, 
Yıllardır bekliyorum, 
Gözüm karardı gelmez ..... 
Bu türküden sonra birden· 

bire bir bana yirmi gün ön
ce arkadaılık eden ihtiyar 
köylünün çağırdığı yanık 
türkü geldi. Ben de sesimi 
rüzgara kaptırarak vakit 
geçsin diye söyleme başla· 

dım: 
Bu dağın geldi ardı, 
Gönül ihtiyardı 
Saçımı aklar sardı ... 
Hey günler heyyy .... 
. . . . . . . . 
T~rlalarda hayat başlamış

dı gene... Sağda solda çift 
sürenler görünüyordu. Hep· 
ıile uzaktan elimi sallı yarak 
merhabalaşıyordum. 

Dahiliye 
Kadrosunda 
Denişiklikler 

Dahiliye vekaleti vilayetler 
kadrosunda bazı değişiklik· 
ler yapılması hakkındaki ka· 
nun projesi, encümenlerden 
geçerek Kamutay ruzname
sine ahnmıotır. 

Büdce encümeninin tesbit 
ett ği kadro cedveline göre 
150 lira maaş alan 8 birinci 
sınıf vili, 125 lira maaş alan 
10 ikinci smıf vali. 100 lira 

maaş alan 25 üçüncü sınıf . 
vali, 90 lira maaş alan 18 1 
dördüncü sınıf vali vardır. 

Ankara ile lstanbul vali 
muavinleri 90, sekiz vali 
mvavini 80, beş vali muavini 
70, birinci sınıf idare heyet· 
leri azaları 90, ikinci sınıf 
80, üçüncü rnoıf 70, lira ma • 
aş alacnkJardu. İstanbul ve 
Ankara mektupçuları 70, 
ikinci sınıf mektupçular 55, 
üçüncü sınıf mektubçular 45, 
dördüncü sınıf mektupçular 
40 lira maaş alacaklardır. 

Büyük çınar ağ-acının al· 
tında oturan köylüler, beni 
karşıladı. Burası serin bir 
yerdi. Biraz sonra muhtarın 
köye koşturttuğ'u çocuk, bü·! 
yük bir bakraç ayranla dön· 
dii. içtik, yorğaıılufumu alı· 
verdi ... 

Gelen giden köylülerden 
benim köyleri niçin dolaştı· 
ğımı Sğrenmişlerdi. Maksa· 
dımı bir kere daha anlatınca 
muhtar memnuniyetle : 

- Başüstüne beyim.. kö · 
yümüzde Emine kadın adında 
çok türkü bilen . bir bacı 
var... Onun evine gider, 
sana istediğin kadar türkü 
söyletiriz ... 

Dedi... Ve hep beraber 
Emine kadının evine gitmek 
üzere kalktık .. çeşme yanın· 
daki kızlar, kadınlar desti· 
}erini bırakmış bana bakı· 
yorlarlardı ..• 

(Arkaıı var) 

Cenaze 
Tayyareleri 

Amerikada bazı kimseler 
öldükten sonra naeşlarının 
yakılmasını ve hasıl olan kü· 
lün büyük Okyanusa atılma· 
ıını vasiyet ediyorlar. Vasi· 
yetnamelerdeki bu son arzu~ 
ların adedi o kadar çoial· 
mışhr ki, büyük bir Ameri· 
kan şehrinde bu iş için bir 
tedfin müessesesi teşekkül 
etmiştir. Bu müessesenin bir 
tayyaresi bir de pilotu var· 
dır. Tedfin masaı ifi hr r bir 
naaş külü için be1 dolar J r. 
Tabii bu kadar az bir ücret 
mukabilinde bir uçuş yapıl· 
mıyacağı için tedfin müesse· 
sesi bir çok cesed küllerini 
bir araya topladıktan sonra 
hepsi için birden bir uçuı 
yapmakta ve külleri tayya
reden aşağı büyük okyanusa 
serberek döktünten sonra 
geri dönmektedir. Her uçuş· 
ta yarreye bindirilen bir ra· 
bip, küller yavaş )&Vaf ha· 
vada uça.rak Okyanusa dö· 
külerken kül sahiplerinin iı
tirahah ruhları için dualar 

_ muıtu. Gece yarısından son· 
ra kaleden~ içeriye girildi. 
Kıt'a ve fırka kumandanlık· 
birana gizlice tamimler gön· 
tlerildi. 

Etteıi gUn merasimle yeni 
lıiıı kumandan ziyaret edildi. 

Resmi ve hususi müesse· 
ıeler ile bankalara aid zarif 
cild işlerini temiz ve seri 
olarak deruhte ederiz. 

Muhammeni 
Lira K. 

1200 
Numarası 

4 
Cinsi 

Ev Ali ağa mahallesi yağ· 
okumaktadır. cılar sokak. Çirkİll Bir ~ """"'"....,.__,..,..,..,.,,..~,....,.,_~.....,....._ 

idareyi hususiye akaratından olup yukarıda yeri ve cinsi ren İdris ve Muzaffer adında 
yazılı akarın mülkiyeti satılmak üzere 24-s. 938 gününden Vak'a iki kişi temsil kolundan bir 

'tdt********~=**:ıtı~**~*'******'*~ itibaren 15 gün müddetle açık aı tırmaya çıkarılmıştır. Sa· Tepe köyde yeğitler musi· bayanı tehdid ederek 1&vuı· 
-tC >+ tış şartların öğrenmek istiyenlerin her gün muhasebei hu · ki koluna mensup gençler muşlar ve motosikletlerile 
MtCfC ~~C':_\l '-amra Te21Se7f3on ,.,.u susiye müdüriyeti Varidat kalemine ve pey sürmek istiyen· Mete piyesini oynarlarken kaşmışlardır. MütecHizler 
~ cfJ!.(ff ,, lerin de ihale gilnü olan 9 6 938 Perşembe günü saat lOda arkadan gizlice sahneye gi· ıiddetle araoınaktadır. 

yüzde yedi buçuk depozito makbuzlarile birlikte Vilayet *~******~*~*~~ı*"'*~****'*fi 

Silah Kuvveti icar No. Lira K. f G y ,. 
.. Frıuııcı sözlü: Spencer Sracy • Fracbot Sone ,. 347 Osmaniye c. Kıra Osmanoğlu hanı üst ka- • a ece Yarısı ıldızı ,. 
tC oı·şı· Tarzan t: tında 26 29 No. lu oda. 37 50 t f( Cınger Rogers ve Wılıam PoM~l tarafından temsil edildi ,. 
tC l'r 348 Karşıyaka Osmanzade intikam S. 17 ve Re· tıC y k) k ı•• •• )t 

1 
Dünyanın CD gü.zel kadını Dorotüy Lamour ,. şadiye ıokağtodan 33 No. taj alan dükkin. 24 00 .t( ata ı vagon ontro oru )t 

( Foks Jurnal ) de en son havadhder n 349 Tepecikte Yedikızlar mevkiinde bili No. lu ~ Bayıltmcaya kadar güldürecek detecede neşeli komedi = 
Proörama lliveten: Baıvekil Celil Bayarın Dost ve u. lO dönüm bahçe. 42 OO _,., A p t · f u 

• " Yakarada yazılı emvalin 1enelik icarları 15 gün müddetle ynca: aramun JUrna " 
müttefik Yugoslavyayı ziyareti ve yapılan merasim )t f( a 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~ müzayedeye konulmuştur. ihalesi 9 6 938 tarihinde saat 15 ~Seanslar: 3t15~6,20 9,20 gece yar~ı 5~8yatakh vagon 
-...J"'--IL.-..ı•:..........:..:-ı:.-ıt--&'--..-11llt...un.lA.k..-..111lti.diidiüii.oe.......ıD.iiı~a~·~t~l·~rı~.~_j{_~~~-1F~ı~A~TDL~A~R~:~3~0~-:::.~4~0~~::...:s~o~~~~~ 
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Açlık Son Nesil t Motorsikletleri geldi. Mutlaka görünüz. 

Karşımızda dost mu var, düş
man mı var, bunu anlamak 

is iyoruz ! .. 
Türk milletinin çok eski · Bütün dünya anladı ki biz 

zamanlardanberi hiç sözün· haklı olduğumuz halde arada 
den döndüğü görülmemiştir. bo1gunculuk olrnasın diye 
O, ne eöylerse her halde elimiz kılıncımız1n kabzasın· 
yapar. Efece düşünür, Efece da, başımız bulutların üstüo-
karuını verir. Haksız işlere de, kulaklarımız kirişte da· 
burnunu soktuğu görülme- kika bedakika, saniye besa-
miş ve iştidilmemiştir. Bunu niye hak ve edalet güneşi~ 
her milletin büyük adamları nin doğmasını bekliyoruz, 
ve çok okumuşları da böyle haydi yüzlerdeki siynb ve 
bilir ve böyle söyler. iki yüzlülük maskesi kalksın, 

Türk demek bak ve dalet hakiki yüzler meydana çık-
demektir. Türk demek merd sın, karşımızda dost mu veya 
ve kabadayı inaao demektir. düşman mı var? Bizde oile-
Biz kahpece işlerden hiç Hm ve hesabımızı görmeğe 
hoşlanmayız. Hele dönekler- başlıyahm. Acele edin bay 
den çok iğreniriz. Kaç ay- frenlder. 
aydır, haftalardır hep sabır Ele -·--

Dişçide 
ettik ve ediyoruz. Karşım>za, 
ıözü, özü doğru bir adam 
çıkmalı ve tam merdce bi· 
zimle konuşmalıdır. Nenir bu - Dişi kaça çıkarıyorsu· 
yahu ? Kaç defadır bağırı· nuz? 
yoruz : H.tay bizim için bir - Uyuşturarak çıkarırsam 
namus, bir şeref ve izzetine- bir lira. 

fis meselesi olmuştur. Lakır- - Kaça uyuşturur.ı;unuz? 
dı anhyan yok mu yoksa. - Yarım liraya. 
işi 1allamak kendi intirika- - Öyleyse sadede uyuş-
la11na daha mı iyi ve uyğun turunuz. 
geliyor ? İyi emme, bakalım - Ancak yarım ıaat ka· 
biz de daha uzun zaman sa· dar rahat edebilirsiniz. 
bır edecek tahammül kaldı - Siz bir kere uyuşturu· 
mı ? Bir yol da burasını dü- nuz, sonra sizden beş daki-
tünseler ve araya giren fisad ka için kerpedeni istiyece-
cıJarın ağızlarını kapasalar ğim. 
daha karlı çıkarlar. Şaka Dua 

ihtiyar kız diyor ki : 
zamanı geldi, geçti I İş baş• 
ka renk aldı. Türkün şere· 
file oynan1yor ... Artık " biz de 
ilerisini, gerisi~i düŞünemi
yeceğlz, mes'uliyet bu işe 
hile karıştıranlarındır. 

- Alla.hım, bana bir ko· 
ca bul demiyorum, nerede 
bulabileceğimi söyle, ben gi
der bulurum! 

.. 
Alaturka göreşlerde olduğu kadar alafraoia güreşlerde 

de Efece güreşerek Türk pt blivanlarının adım ve sanına 
yllkselten pehlivanlarımızdan Tekirdağlı ve Mülayim pehli· 
van yendikleri pehlivanlarla bir arada. 

En şık, en zarif ve son mo-
- daya uygun Panama ve kadın 
şapkalannı (150) kuruşa sat· 
makla ucuzluk rekorunu kıran 
Üniversal şapka fabrikatörü ~ 

ı•e sıa * 

Dilenci - Allah rızası Çocak, eUerini uğuştura • M. Alim Şenocak Kemaraltı cad: Emirler çarşısı karşısında 
için... rak odaya girdi : Numara 61 Telefon No. ~7!._ 

Bayan dilenciyi süzerek : -
- Bone .... - Ayol, saps~ğlam adam

sın, niçin çalışmıyorsun? 
- Dilenci - (Meyus) ah 

bayan onu da yaptım! Fa· 
kat çaJışırken karnım büs· 
bütün karnım acıkıyor. 

Sebebi 
- Kuzum sen hiç konser· 

lere gelmez misin? 
- Hayır. 
- Neden? 
- Horluyor um, yanımda· 

kiler uyuyıuuyorlar! 

Maçuplar 
- Azizim, kadınlar neye 

hakikate bütüı. çıplaklığile 
tahammül edemule1? 

- Çok maçupturlar da 
ondanf 

Dedikodu 
- Neden Fatmanın aley

hinde bulunuyorsun? 

- Ben senden duydukla· 
r1mı söyledim. 

- Amma ben söyledikle
rime senin gibi inanmıyor
dum ki •• 

- Ne var yayrum? 

- Hani misafir odasrnda 

bir antika vazo vaı dı ya? 

- Evet. 
-- Hani bu vazo neailden 

re ıile kalmıştır diyordun? 

- Evet. 

- işte onu kıran nesil de 
benim! 

Fransızcayı 

Konuşmak 

İsti) enler 
6 Kuruş mukabiHnde mat• 

bumız tarafından çıkarılan 

ParJons F r ançais adh kitabı 

Kemeraltında ( Etiman ) , 

(Mektepli), (Yavuz), (Dev

rim), Gaziler caddesinde 
(Bay Suphi Çulcu), Tilkilikte 

(Emel), ve sair kitapcı dük

kinla"rından alıp hediye ko· 

ponunu matbaamıza gönde· 
riniz .. 

~ .. ~~~ L' ... ~ :C:!!" ıı•"'."lpWWWwa~ =' p ı 9P.!! c . .,,..,_.,_,~~_,.;&ı:p_ 

İzmir Vilayeti Defterdarlı-
2-ından: 

Askeri zat nıaaşları hükumet dairesinde 
M :tliye vergisinden Mülki zat maaşları yeni 
~1aJiye binasinda açılan vezneden tediye olu
nacaktır. 

1 - Askeri ve mülki zat maaşları erbabı
na 2 Hazi an 938 den itiharen aşağ daki fık
ralarda yazılı ınahallerde tediyat vaoıleı ca ktır. 

.A - Askeı i mütekaitlerle askeri aul ve ye
timlere, hükumet dairesi içinJeki Maliye 'ez
nt:sinden. 

B - Mülki müteka.tlerle mülki dul ve yetimlere Saman 
iskelesinde yeni Maliye Şubesinin bulunduğu binada açılan 
vezneden tediyat yapılacaktır. 

Alakadar zat maaşları erbabınan 2 Hu.İran 938 Perşembe 
günü mesai saatından itibaren akşam saat 18 ze kadar bu 
talimata göre kendilerine mahsus kişelere müracaat edile
rek sıra numarası üzerinden istihkaklarını almaları. 

~ - Aylıklarını Emlak ve Eytan1 Banka
sından k rdıran askeri ve mülki mütekait dul 
ve yetimlerin maaş cüzdanlarile birlikte muamelesi ya

pılmak üzere 27 Mayıs 938 Cuma gününden itibaren Def-
terdarlık muhasebesine müracaat etmeleri : "" 

3 - Yoklama ilmihab~rlerinin alfnmasına 
15 Mayıs 938 tarihinde başlanacak ve 28 Mayis 

Kırciceg" i Kolonyası 
' ' Adı ile Şif~ Eczanesi 
Temizlik, Tuvalet, Massaj ve 

Tu1ralet S oı.bunlanna çok elverişli 
yüksek dereceli latif kokulu yeni bir kolonya yapmııtır. 

· LiT ESi J 5 O ~uruşhır 
!şifa eczanesi Kırçiçcği Kolonyası l oı bu fiata •almakla büyük bir fedakirlık yaptığına emindir. 

Fevkialade 
Limon çiçeği, ~1enekşe, Şipr, H. eli kolonya-

ları 200 Kuruş 
Büyük lüks şişel,:-r 65 kuruş 
Küçük >> » 40 kuruştur 

Tavsiye ederiz. 
~~~~~ı~~~~m 1 lzmir Yün Mensucatı 
il Türk A. Şirketinin 

~ Halkapınar Kumaş Fabrikasının 

1 saii:.:tZ~rif v;·u;;:;c1u; .. 
&J Satış yerleri IS 
1 Birinci lıordonda 186 numaraCla ŞARK HALI T. A. Ş. 1 
Dl Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu (G 
lil~~~~~:~~~~~ 

Yaz geldi çok su içmek 
zarardır. Susuzluğu gider
mek için ( Kalküte ) den 
su.eti mahııusada ge'irlti · 

ğimiz (Demirhindi) den az 
bir miktar almak kafi<Ur. 
Yemek!eri fazla kaçırırsa· 
nız korkmayınız derhal üze 
ıine ( Hasan Mey~e Özü ) ~ 
oden bir kadeh içiniz. Her ·~ ~ 
yemekten sonra kullanmak- t'I.{:;~ ,.,. 

t· .~ ....... ;y,• ~ 
tan çekinmeyiniz. Çünkü ·~f~ d' 
hem ucuz hem de fayda- t .,:·~~~~ 
hdır. l -. -·:;;~ . 

~. . . 
Kışlık ve yünlü eşyayı b~~·'.:· :~_:, · .:,. 
kalduıp saklarken herhalde - -
taze ve hilesiz (Naftalin) ile muhafaza ediniz. Bu buıuıta 
tam emniyette buluJ?manız için bu!ibtiyacıoııı mutlaka depo· 
muzdan temin ediniz. Geceleri sizi rahatsız edebilecek ha
şarat için en keskin ve öldürücü ilaçları depomuzda bula· 
caksınız. Bunaltıcı sıcaklarda eksir tesirini yapan ( Limon 
çiçekleri, Filiz, 9 eylül çiçeği) ve daha muhtelif kokula ko· 
lonyaları, bayanlar için her cins tuvalet eşyasını en ucuz fi • 
atlerle depomuzdan tedarik ediniz. Telefon 3882 

«+ZS2.!SSa:+E:22SSSSSSSS2SPS.,9 
938 tarihine kadar devam edeceği sayın alakadarlara arzo· C'I ~ 

ı •• u.. 16. 20. 3o, ı1,1ııı 1 Elbise ve Manto 

l
r ....... --e:rr.:n;::..=.----·ı t:J Meraklılarına MIJdı 

Dr. Demir Ali i'Zabitan, Baylar ve Bayanlar 

1 
KAMÇIO~LU 

1 
[+]En müşkülpesent müşterileri memnun 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve leden bu firmayı unutmayınız 
lt} elektrik tedavisi 1 f!] Tticcar terzii (Türkpazarı lbrahim 
~~ lzmir - Birinci beyler J.:!':i!s No. : 55 Telefon : 3479 m Karakaş) bukere yeni mağazad_!J zen gin çeşicller. Ter7J· 
11..,...,--·o;e.--·~ ~w ,.,. -IEa!l:i!!!ilil-• !l•' 'f •. t.. --=-=--~~ • [f hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarı ve ~ 

~~~» Dr. f AHRJ IŞIK )tfltlrl! ! ~a.nto, ~ob, tayyor, ete~, büluz. ~e tovakar Zabitan e 
t.'l lzmir Memleket Hastanesi Rontken Mütebass ti r+J sıvıl elbıse ve kaputları ımal edılir. 
ti RONTKEN VE ısı Ci [•] Muamelem peşin ve taksitledir. 
E • • • ~ {•]Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kilidir. 

bay Abbas Azer piyasaya çı
kardığı Krem Temizler aabu· 
ile de bir fen harikası yarat
mışhr. Tebrik ederiz. 

A..l.AA• 12 .. 14'.1 •• ..1 ... 101 N--~~~~~.......::::.:.J 

ti Elektırık tedavılerı yapılır ti ~lDiKKAT: Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12 
___ __.._.,.,__._.._3-... . .l ~ rı..f .. 
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Av Barutları 

lahi11r idareıi memleketi
mizde avcıhtı teıvik ma k· 
ıadile kara av barut ıabıla
nnda tenzilat yapmağa ka· 
rar •ermiıtir. 

Yeni tarife bir hazirandan 
itibaren tatbik edilecektir. 

Hakaret 
llriçeımelikte Me•dubiye 

mahalleainde Hüseyin kızı 
Nazire, Şefik kızı Hatice ve 
Diriye, bbbirini tahkir et· 
tiklerinden zabıtaca tutal
maılardsr. 

Bıçak taşımak 
Kemerde K5prillü Ali 

Gtılbahçenin &zerinde bir 
ltaçak balanmuı, zabıtaca 
mliladere edilmiıtir. 

Hırsızlık 
Çorakkapıda Diyarbakırlı 

lılitlaat Yardımcı, Kulah 
Mehmet otlu bahçıvan Ali· 
DİD bahçeıiaden bir terazi 
•• dirhem çaJdıtından tu · 
talmaıtur. 

iptal edilecek 
Hafta tatilinden istifade 

eden dlikklnlar, müsade edi
len maddelerden başka ıey 
ıatarlarıa ruhsatnameleri ip
tal edilecektir. 

Tesisat tetkik 
Edilecek 

Nafia Vekaleti, İzmir Ele
ktrik Ye Tramvay şir~eti te
ılıat ve fabrikasını tetkik 
ettirmeğe karar vermiştir. 

Ba tetkikat için elektrik 
•e makine milhendisleri 8. 
H&aeyin ve Adnan, Ankara• 
da~ ıehrimize relmiı, tetkik
lere baılamıılardsr. 

Köy~ _ rde' itfa-
i y teşkilatı 
D !)' iye ve:ıiletince hazu· 

laaan bır projeye röre itfa· 
iye teıkilitJannın köylerdede 
1apılmaıına karar verilmiıtir. 
Her köyde itfaiye teıkilih 
balaaac:ak ve yangın anında 
itfaiye hizmeti mecburi ola
caktır. 

Karşı yakada 
su borusu 
patladı 

Evvelki gece Karş,yakanın 
General Fabrettin caddeıin· 
deki Yamanlar ıuyunun ana 
baruıu patladığından Karşı-
7aka dün akıama kadar 
IDIUI kalmııtsr. 

Kalp Durması 
Alıancak ta oturan İngiliz 

tab'aıından elli yaşlarında 
Con KHer Karııyakada Mu· 
radiye ıokağında oturan ak
rabalarsndaa Viktoryanın 
evine miaafir olarak aileaile 
ritmiı ve düa rece sahil 
raaiaoıunda maaile bir müd
det otardaktan ıonra evle· 
riae dönerken Ômerin ecza· 
aeıi önilnde fenalık gelerek 
7ere dlım&ı ve ba ıırada 
orada bulanan komiıer lh1an 
•• poliı Emin Karabel tara
fından eczaneye kaldmlmıı· 
Hela kalp durmasrndan öl· 
d&il anlatılmııtar. 

( Plalkua Sal , 

Avrupa kana boyanacak 
8udapeıte, 29 {Radyo) - Çekoslovakyadaki Almanların baıı Henlayn dün bir toplantı· 

da tekrar Çekleri tebdid etmiş ve istikliliyetlerini ve Almanyaya ilhakların• istemiştir. Ve 
son ıöz olarak ta Çek hükumeti tehlikeyi atlatacağını zannetmesin. Biz iıtiklile kavuımaz
aak Ava upa kana boyanacak tar. 

Fransızlar Beyrut limanını tahkim ediyorlar 
Budapeıte, 29 {Radyo) - Fransa hükumeti Suriye ile anlaşarak Beyrut limanını tahkim 

edec:ekbr. Şimdiye kadar serbest bir liman olan bu liman yakında herb limanı olacaktir. 

Yugoslavyada zelzeleler 
Belgrad, 29 (Radyo) - Yugoslavyanın muhtelif yerlerinde dün sürekli bir çok zelzeleler 

olmuıtur. Hasarat yoktur. 

Devlet Dairelerinde Çalışma Saatleri 
Ankara, 29 (Hususi) - Devlet dairelerinde memurların yaz ve kış çalışma saatleri tes· 

bit edilmiıtir. lS Hazirandan IS Eylule kadar devam edeceı< yaz mesai saati sabah sekiz· 
de başlayacak, saat 14 de bütün daireler tatil olunacaktır. Kı~ mesai ıaati ise 9 -12 ye ve 
13,S den 17 ye kadar olacaktır. 

Fransızlar Okusunlar ve Utansınlar 
lstanbuJ, (Hususi) lsviçre gazeteleri yazıyor : 
lskenderun Sancağındaki intihabat için kayıd muamelesi baılamıştır. Bu yolda şimdiye 

kadar elde edilen netice Sancakta Tilrk'lüğün hakimiyetini kat'i olarak göstermektedir. 
Fakat Türklüğe düşman olan ve Fransızlar hrafmdan yardım gören Araplar ötedenberi 

olduğu gibi şimdi de Türk ahali üzerinde en ağır tazyikler yapmaktan ve en zalimane 
tedhiş hareketleri icrasından çekinmemektedirler. Gün geçmez ki Türklere karşı ika edi· 
len cebir ve tazyiki ve kanlı tezavüzleri bildiren, ölü ve yaralıları sayan haberler gelme· 
mit olsun. Araplardan da ölenler ve yaralananlar vardır, çünkü artık Türk abat inin sabrı 
tükenmiı bulunuyor. 

İtalya Nazırlar 
Meclisinin 
iki Kararı 

Roma, 28 (A.A) - Naziler 
meclisi askeri mahiyette iki 
karar almııtar. B.ı kararlar· 
dan biri müdafaa yüksek 
konıeyinin terekkub tarzın· 

da deiiıiklikleri ihtiva et· 
mektedir. Bu ıuretle bu kon• 
ıeye yaalız seJibiyettar eş· 

has rirecektir. ikinci karar 
harb ve bihrafhk kaideleri 

hak~ındadır. Bu iki kanun 
metni 5-9 935 tarihli amir· 

name ile teşekkül eden hu· 
susi komisyon tarafından 
vücuda getiriltniş bulunmak
tadır. Bu iki kanun harp 
esnasında oe suretle hare· 
ket edileceğini tesbit eyle
mekte ve muharibJer ile bi • 
taraflar arasında münaıebet· 

Orman Koruma Kıt'aları 
Mensublarının Kıyafetleri 
Ankara, (Hususi) - gelecek veçhile açık filizi 

Orman koruma kıtaları ıu· renkte çuhadan bir main 
hay, gedikli erbaı ve erbaı konacaktır. 

onbaıı ve erahn itaretleri Şapka kokartları jı.ndar· 
ve kıfetleri hakkındaki ka • ma ve gümrük muhafaza 
rarname Vekiller heyetince teıkilleri kıyafetlerine kıya· 
teıdik edildi. sen ııeft. çuhanın ortasına 

Bu kararnameye g5re or• filizi renkte yuvarlak çuha 
man koruma kataları piyade konacakhr. Etat yıııkalarına 
sınıfından sayılacaktır. Subay nefti çuha ortasına filizi çu-
ve gedikli erbaşların dii r hac!an bir main konacakbr 
sınıflardan tef ·ik İÇİL şapka ve ıapka kokatlar1nın altına 
kokart n iyie ceket yakaları· bir numare!ı plaka konacak· 
l.'a konulr ak işaretler ıu tar. 
ıekilde olacakta!' : 

Subayların yakalarındaki 

ıınıf işaretlerinin ortas:na 

leri tesri etmektedir. Naziler 
meclisi ltalyanın boğazlar 
hakkındaki Montro muka· 
velenameaine ilhakını da tas· 
vib etmiştir. 

---·-İzmir Askerlik 
Şübesinden 
istiklal madalya beraetini 

ahp ve şimdiye kadar ma • 
dalyasını almayanların bera· 
etleri ile beraber derhal fÜ· 
beye müracaatları. 

..................... 40 .............. , ........................................... .. 

ister Gül ister Ağla 
- Baştarafı 1 inci Sahıfede -

retle nhmetlerini onulmak, ertesi güntl daha zinde ve daha çok enerji ile iıine sarıl· 
maktır. 

Bir gün böyle hülyalarla evine dönen aile reisi baba kapıdan içeriye girince hizmetçi 
onu karşılar, bay sorar: 

- Bayan nerede ? 
- Bay ... ların evinde çay ziyafeti varmıı oraya gitti. 
- Ya ... 
- Evet. 
- Kızım nerede ? 
- Salonda tuvaletini yapıyor. 
Adamcaiız ağar ağır yukaraya çıkar, kızını aynamn karş111nda meşğul göriir sorar : 

Hayır ola kıı1m ? bu no hazarlak, bune meşiuliyet ? 
- Babacımiın nişanlımla biraz mehtaba karşı Karşıyaka kordonunda dolaşacağız. da ... 
- Niıanhnla mı? Ay baııma relenler ! Sen ne zaman niıanlandın kızım benim haberim 

yok? 
Kızı bir kahkaha sahYerir ve ıu cevabı verir: 
- Aman babacığım, bütün gazeteler yazdı, okumadın mı ? 
- Okumadım. Demek bir aile reisi kızının niıanlandığını gazetelerde okursa o vakit 

haberi olacak öyle mi ? 
- Tabii 1 Bu da son asrın bir sürprizi ! 
Ey okuyucum, 1en istersen başını iki elinin arasına ılda şu hale : 

iSTER GULISTER AGLA 

30 MAYi& 

Dün Kamalpaşa'da Kiraz bay
ramı parlak oldu 

Bu yıl kiraz bayramı şim· 
diye kadar görülmedik bir 
kalabalık içinde pek neş'eli 
geçmiıtir. 

Yazıcılarımızdan bir zat 
gördüklerini ıöyle anlatıyor: 
Bu yıl Kemalpaşaya lzmirden 
Manisadan, Kasabadan, Sa· 
Jihliden, Foçadan, Bayındır 
ve Tireden ve daha sair ka· 
za ve birçok civar köyler· 
den pek çok halk gelmiıtir. 
Güzel eğlence yerleri ayrıl· 
mış bahçeli kahveler tertip 
edilmış. Her tarafta büyük 
bir intizam ve güzellik na 
zara çarpıyor. Genç belediye 
reisi bay Ahmet Erzin, alnın· 
dan terler akarak koşuyor 
ve çabşıyor, mısafirlerini 

ağuhyor. 

Kuşadasının değerli bele· 
diye reisi B. Mitat ve şube 
reisi yüz başı 8. Salih ve 
mecliı umumi azasından B. 
Azmi'nin riy setleri altında 
Ada bandosu ve aençlerden 
mürekkep bir gurup iki gün-

denberi Kemalpaıada halka· 
vinde temsiller vermek ve 
muhtelif yerlerde bando ile 
güzel ve müstesna parçalar 
çalarak misafirlerle kasaba 
halkma pek güzel ve neı'eli 
saatlar yaşafmışlıudır. 
Kema~paşa gençlerinin 

spor sahasında dün öğleden 
sonra yaptıkları eğlenceler 
çok alkışlanmıştır. 
Kemalpaşaaın çok kıymetli 

belediye baıkanı durmamış, 
dinlenmemiş, birçok yenilik.
ler meydana getirmiı. Sular· 
dan elektirik istihsali proje· 
sini Nafıa Vekiletine tasdik 
ettirmiştir. 

Su menbalarına kadar uzan· 
mak iizere bir yol yapılaca· 
iı ve bu suretle lzmirin ea 
güzel tenezzüh yerlerinden 
birinin temin edileceği mem· 
nuniyetle öğrenilmiştir. Ki· 
zanın kaymakamı 8. Muhid· 
din Ôoenle genç ve faal 
reisini öz yürekten tebrik 
ederiz. 

~------------·------- ··---------------------

KEÇECİLERDE CİNAYET 

ı Berber Ulvi sarhoşluk yüzün-! den öldürüldü 
1 Keçecilerde Asri sinema şark hah kumpanyası ame· 

ittisalindeki dlikkinda ber· lelerinden 30 yaşlaranda Şe· 
bertik yapan Ulvi namında rif Mengül Ulvinin elinden 
bir şahıs dün gece kendini bıçağı almıı ve k•lbine sap· 
bilmeyecek dere~ede ur~oş layarak öldürmüıtür. Katil 
olarak caddede oteye ber1ye k d b t k f IJ 
çarparak giderken rastgel- açmışsa a za 1 amız 8 1 e 
diği bir arabayı durdurmuş beraber arabacı Haıımı der-
ve küfürle karışık elindeki bal yakalayarak tahkikata 
bıçakla tehdit ettiği bir sıra· başlamıştır. Ulvinin cesedi 
da arabanın içinde bulunan bugün otopsi yapılacaktır. 

---------------------co---
Oç Aylıklar 
Mütekaid ve Eytam ve 

Eramilin üç ayhk maaıları 

bir Haziranda verilecektir. 
........ m:ım ........ 

Yıldırımın 
Sürati ölçüldü 

Amerikah alimler yıldın· 
mın süratini nıbay~t ölçweğe 

Pamuk İpliği 
Görülen lüzüm üzerine 

memleket içinde pamuk ip· 
liği ıtoklarının arttınlmaıı· 

nı karar verilmiıtir. 

Otomobil sa-
•• • 

nayıının 

Şumulü 
Yer yüzünde en mtihim 

sanayi, otomobil saoayiidir. 
Dünya yüzünde lırevc:ut ıe· 
keo ~ nin onda biri bu sanayi· 
le alakadardır. Otomobil sa· 

nihayet muvkftak olmuşlar· 

dır. Yıldırım saatte on altı 

bin kilometre mesafe kat'e
diyormuf. 

nayii zamana en fazla çelik Tecrübeler Nevyork'un en 
ve demir istihlak eder. yüksek binalarından birinin 

tepesinde yapılmıştır. Bu bi· 

nanın en list kataadak. oda· 

•• 
Manisa Oteli 

tara çok yıldırım düşüyor- lzmirimizin en ııhbı kon· 
muş. Tecrübelerde bir filim förünü haiz olan Maniıa 
çekme makinesinden istifa- oteli sahibi B. Salih m&ıte· 
de edilmiştir. Filim çeken rilerini memnun etmek için 
makine üzerinde tecıübe ya . büyük fedakirhklar yakmıı 
pılan binadan bir kilometro otele yazhk duı v" otel bah· 

çesini de yeşil ağaç ve çi· 
uzak, yüksek bir binanın da- çeklerle bir cennet haline 
mına , konmuştur, Yıldırım getirmiştir. 8. Salih otele 
düşerken makine hadiseyi gelen müıterilerinin tahta 
filme almıştır. kurusu ve pireden kurtul· 

Bu tecrübe ilç sene yapıl- mak ve rakat yatmak için 
dıktan sonra, nefic~ alana· otelin taraçasına karyolalar 
bilmiştir. koymuştur. 

ooooooooaooooooooooocooooooooooooooooooooaooooaaoo 

Son Telgrafların Hulasası : 
~----------------~·· .. ~~----------------
Muvazen" vergisini değiştiren kanun Haziranda tatbik 

ediliyor. 
§ Galatasaray Üçoku 1 • 3 ile yendi. 
§ Cumhuriyetin on beşinci yıl dönilmü şerefine yiln ili· 

likJer, iıtıklil mahkemesi mahkumları affedilecektir. lugfla 
yüzeli iliklerden ellisi llmüş bulunmaktadsr. 

§ Hükumet tayyareleri kuvvetleri isi General Cedilbonan 
Elsaltodaki sığınağını bombardıman etmiştir. 


