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KısA VE AÇIK 

Wussolini, İn~iltereyi azyik 
• 

Etmek istiyor, F1:1kat •.• 
Londra gazetelerine göre, İtalyanın ispanyadan pek çok 

1 • 

aşıst gönüllülerini çekerek lngiliz hükumetini memnun et-
kten sonra bu hususta yapılan anlaşmanın hemen resmen 
nzalanmasını istiyor, bunun için de israr ediyor ve hatta 
ııgiltereyi tazyika bile yelteniyormuş ! 

Bu gazeteler ltalyanın gönüllüleri çekmek işini tamam 
•Poıadığını iddia ederek bu pakta imzalamak hususunda 
•0ndranın gösterdiği tereddüdü haklı buluyorlar ve Musso
lbinin lnıiJiz parlamentosupun yaz tatiline girmeden önce 
ıu anlaşmanın parlamento tarafından tazyik edilmesine ayak 
layadığını ileri sürüyorlar. logilizler her işte olduğu gibi bu 
ııeseıede de fazla telaş göstermiyerek hadiselerin inkişafını 
ıekliyorla r. 

Fakat bu soğuk kanlılık şimdilik ltalyan ve bu meseleler 
le ayni nakaratı tekrar eden Alman matbuatına sıcak ter 
löktürmektedir ! 

SIRRI SANLI 

Yugoslavyadan Gelecek 
Göçmenler 

Hamidiyemiz Kucağımızda 
41~~-

Akdenizde bir cevelan ya· 
pan ve bu münasebetle ls

kenderuna uğrayan Hamidiye 
mektep kruvazörümüz dün 

lzmirimizi şereflendirmiştir. 

Şehrimiz bu münasebetle 
baştan başa bayraklarla süs· 

• lenerek denizci! ğe karşı ilgi 
ve sevgısmı göstermiştir 

Kahraman subaylarımıza ve 
namzedlere u Hoş geldiniı,. 

deriz. 

1 • 

... 

Vilayet makamından : 

Hamidiye Kravezörü De· 
niz Gedikli Erbaş hazırlama 
Oıta okuluna talebe almak 

üzere dün lımir limanına 
gelerek 11 Temmuz 938 den 

13 Temmuz 938 tarihine ka
dar kayıt ve kabul yapacak· 
tır. 

istekli olanloran gemi ko · 
mutaolığına müracaat eyle
mtleri ilao olunur. 

• 
işret Masasından Do2"an 

Ka lı Vuruşma 
Kurşun seslerinden so ra «ulan şansın varnı.ş)) 

narası nıahalle halkını he)1ecana düşürdü 

s laheddin Yakııb'u a~ır su
rette yaraladı 

latanbul, 11 (A.A) - Ko- : 
ınunike - Yugoslavyadan 
Türkiyeye gelecek muh cir· 
lerin muhaceretlerine ait 
llleıeleleri müzakere etmek 
lizere 8. M. Meclisi parti 
grubu reis vekili ve 1 rab
Zon mebusu Hasan Sakanın 
riyaseti altında teşekkül e
den komisyon lstanbulda 
toplanmış ve 9 Haziran 938 
de başladığı mesaisini 11 
Temmuz 938 de müsbet .ve 
her iki tarafın menafiine 
~adim bir neticeye isal ile 
dun al etmiştir. 

Mezkür komisyon Hasan 
Saka, iskin umum müdürü 
miidüril Dr. Cevdet Atasa
ffon, Yugoslavya hariciye 
Vekileti Balkan şubesi şefi 
Milan Aristiç ve Yugoslavya 
~ıraat vekiliti müşaviri Vo· 
ıılov Magoovçeviçden terek· 
küb ediyordu. 

Yugosla vyadan Türkiyeye 
gelecek Türk göçmenleri 
İçin Komisyon tarafından 
hızırlanan mukavele metni 
her iki hükumete arzoluo
mak üzere ko:Disyoo azası 

tarafından par fe edilmiştir. 
Mukave:e iki , hükumetçe 
imıa ve tastik edildikten 
sonra meriyete girecektir. ---... ·---
B.Esat Bozkurt 
Bueün Geliyor 

Ankara, 11 (Hususi) - iz. 
mir saylavı Eski Adliye Ve
kili B. Mahmud Esad Boz· 
kurt, ailesi ile birlikte lzmi · 
re hareket etmiştir. 

Dün gece ıaat 21 de dör- ı 
düncü Sultaniye mahallesinin 
horasancı camı ittisalinde 
bay lsmail evi önündeki ar
sada bir işret masası kurmuş 
ve bu masaya berber Hasan, 
kasap Mümin, küçük Yaşar, 
yalınayak Yakup ve bilabara 
da dört sene evvel iki kar· 
deşleri öldüren bölük emini 
Ali gelerek içmeğe başla

mışlardır. 

Şişeler gelip g ittikce ah· 
bab çavuşlar tatlı muhabbeti 
iyice kaynaştırdıkları esnada 
berber Hasan ile bölükemini 
Ali aralarında ilk defa ağız 
münakaşası başlamış ve bu 

münakaşa saat 23 de döğüş· 
mağa ve tokatlaşmağa çev· 
rilmiştir. Kendisine güvenen 
Ali hemen tabancasını çeke
rek Hasanın üzerıne hücum 
ettiği sırada pabucun pahalı 
olduğunu anlayan Hasan se· 
lameli kaçmakta bulmuş ve 
kaçmağa başlao;ıjsa da Ali de 
arkasından elinde tabanca 
olduğu halde kovalamağa 
baılamış ve nihayet tenezzüh 
sokağındaki çeşme civarında 
Ali Hasana yaklaşarak 11 Ulan 

18TER GUL iSTER AGLA 
Kimseye numarasız denilmiyecek ? ! 

insanlar dN, sokaklar gibi numara ile anılacaklar! Mesela: 6,489,341 !sayılı bay Doğan 
diye çağmlması ne tuhaf olur? Bazı aşırı derecede çizgiden oyrılanlara şimdiye kadar nu
marasız lakabı veriliyordu, utık insanlar numaralandıktan sonra bu lakap ortadan kalka
tık ve kimseye numarasız denilmiyecektir.! 

Gazetelerde görüldüğü üzere Macaristan hükumeti bir kanun çıkararak bundan sonra 
doiacak çocuklara numara konmasını kabul etmiş. 

Bu sara numarası, halkın bütün hayatl~rıoda isimlerile birlikte söyleneceği gibi bütün 
lc&ğıtlarında da yazılacakmış! 

Sen de ey okucum, eski dünya insanlarına konan bu yeni isme: 

iSTER GULISTER AGLA 

şansın iyidir,, diye nara at· 
tıktan sonra iki defa arka· 
sın dan tabancasını ateş 
etmiş ve silah seslerini işiden 
ve daima uyanık du· 
ran zabıtamız başta komıer 

bay Sırrı olduğu halde hemen 
vaka ma halJine yetişerek 
mütecasirf eri yakalamış ve 

şahitlerile beraber karakola 
götürmüşlerdir. Geç olduğu 

için suçluların ıfıdesi alındık 
tan sonra ikametgaha bağ· 

lanarak salıverilmiştir. Yalnız 
vaka şahitlerinden Y akup 
karakoldan çıkıp evine gi-

- Sonu 4 üncüde -

Bitler Mene
menci 02-!unu 
Ka bı1l Edecek 

Berlio, 11 ( Radyo ) 
Türkiye Hariciye Vekaleti 
genel sekreteri B. Numan 
Menemenci oğlu, refakatinde 
Türkiyenin bura sefiri olduğu 
halde Munihe gitmiştir. 

Menemenci oğlunun, Hitler 
tanfından kabul edileceii 
16 leai or. 

1. Piyangosu 
15000 lira 5637 numaraya 

isabet etmiştir 
9334 1888~ 

17185 19282 
12668 15236 
8507 7552 
7141 18440 

29872 26149 

lstanbul, 11 ( Hususi ) - J 

Türk Hava Kurumu piyan• 
gosu bugün çekilme başladı. 
Kazanan numaralar şunlardır. 

15000 
L. 5637 No. ya 
düştü. Nibayetleri 37 ile b ·
ten biletler ikişer lira amorti 
alacaklardir. 

12000 Lira 
24884 numaraya iJabd etti. 

10000 Lira 
21154 numara kazandı 

3000 lirayı 
281 O ı nurnara kazandı 
1000 lira kazananlar 

19305 30473 
500 lira kazananlar 

27788 25038 15102 33776 
17437 34507 33900 3248 
16955 33089 22231 
~00 Lira Kazananlar 
30297 7341 3990 3247 
33416 4547 5943 3G350 

---...:....-• 
lngiltere Kralı 

Hasta 

Londra, 12 (Radyo) - in· 
giltere kralı altıncı Jorj, aa· 
ıızın hastalanmıştır. 

Dün, Vinıor şatosuna gi· 
den doktorlar, bir billten 
neşrederek, kralın, dün ge
ce rahat uyku uynduğunu 
ve hafif bir gripten musta
rip olduğunu bildirmişlerdir. ··-
Atamızın 
Gezintisi 
lıtanbul 11 (A.A)-Reiıi· 

cümbur Atatürk dün öğleden 
sonra evveli Fforya civarında 
ve bunu müteakip Boğazi
çinde Acar motörü ile bir 
gezinti yapmıılar ve akşam 
üzeri Savarona yatana avdet 
buyurmuılardır. 

3135 36194 
38793 8424 
31727 34732 
13429 9613 
22784 36472 

6051 1477 
3815 4831 

Sonu 4unrüde -

-·-
Ayağa gelen 

kısmet 
Dün çok mes'ut bir hadiıe 

olmuştur. Basmahanede Sa
adet Kişesinin 1ahibi bıy 
Tıı.b.-;in Öader o civarda bu· 
lunao beozir.ci bay Haıanın 
garajına giderek: 

- Senin biletin numara11 
24874 mü diye ıormuı Ha· 
sanda cevaben beDİn numa
ram 24884 tür demiı ve bu 
ıöz üzerine . 

- Bay T11hsin Ônder ce• 
binden bir deste bankanot 
çıkararak ver ıu biletı demiı 
ve bileti alarak biue.iae 
isabet eden ( 1200 ) liraJI 
bu talihli adamcağızın eli•• 
saymak istemiııe de beamci 
belki yaobılık olur liaeJI 
bekliyelim diyerek p1raya 
almak iıtememiıtir. 

Tahsin Önder ziyanı yok 
bu parayı al eğer listede 
yanlaş çıksa da bu para anam 
südü gibi sana helil olıun 
diyerek parasını tekrar aay· 
mışhr. Saadet ve bahtiyarlık 
ise baıan umulmadıiı bir 
zamanda insanın b6yle aya· 
ğına kadar gelir. 

Saadet Kite&i oahil:! bay 
Tahsinin ıu hareketi" tebrik 
•e takdire layıktır. ---.. 
Dinarlı Raki

bini Yeni 

latan bul, 11 (Huıasi) -
Dinarlı Mehmet, dnn Burıa• 
da Avusturalyab Modrinle 
güreıti. Dinarlı Rakibini yir
mi bet dakikada hafla 
yendi. 

~+lm~" ..... :11111 .. KIMW•• ................................ . 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
------------~---.... ----------------
Doğru bir düşünüş 

Bir okuyucumuz ıif ah en ıo sözleri a&ylemiıtir: 
11 Sabahleyin Karııyakadan gelen 6,30 vapuru pek kala• 

balak işçi kadın, erkek ve çocuk getiriyor. Banlar blk6met 
&nündeki iıkeleden çıkınca iki taraflarına bakmadan kar· 

- Soaa 4 Daclclı -
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~~I Oo~run Haslhatlarll ~~~~~~ 1 e~ Motekald suba~mı~n Habraıarn 
1 Türk Dünyasının En Yüce Hakan.:_ = Lumbago OLUYOR? Cakırcalı 
l.:»!J:lt ~ ~'.:1'1T't1ı"'ll"li':"lraı ı 8 Lumbago, belin şiddetli • ' [ f E' · 
ıa:ı- H.::1:U•ll-w UcıM..lh:.tdlm':dtlllıı.; ~ bir ağrı ile birden tutulma· ingiJterede çok garib 1 010 

1 HA YAT v E KAH R AMAN L 1KLAR1 ~ sıdır. Hashıd za~iren bir bir müzayede Hakiki Maceraları ----------------------m şey mevcut olmadıgı halde 
Tarihi Telrilta Yazan: H. TürkekaliJ birdenbire herhangi bir ha· Bu günlerde lngilterede - 12 -

••ama• - 70 - • mea reket icra edip doğrulurken nevine nadir rastgelinir bir 
M h t h ·· d d." · h adeta beline bir kama sap· müzoyede yapılacaktır. tugil· a mu anın gon er ıgı e- lanmış gibi tutulur. lzdırabı tereye 18 inci asırda ilk de-

yet ÇOk muhtecemdİ çoktur. Bi.!h~ısa _hareket es- fa idh 1 olunan şemsiyeler-
Çakırcalının hususi hallerini 

etkikimde öerendiklerim . ~ nasında buyuk bır ızdırab den 30 tanesi satılacaktır. 
Nıhayet Altıbaluk şehrine zilmiştı. hisseder ve bunun için bu Şemsiyeleri ülkeye sokan "Kendisinden istifade edi- ı s nıd Türk ukından değil-

Yardılar. Bet kilometrelik Mahmut Gaznevioin baş gibiler hareketten mümkün Jones Hanvoy 30 yıl Ehalkıo lir, yalnız yürümeğe müte- di. Hatta Çakırcalı bile Aşi· 
mesafeden bir uygur gene· veziri elleri göğsünde olduğu mertebe ictinap eder. istihzasına m ruz k lmış, hammil değildir, sovariye ret denilen \'e dağlar baıın· 

•• • ralı iki bölilk ıüvari ile ken· halde içeriye tahtın önüne Tedkik edilecek olursa ondan sonra da şemsiye ta.. nakledilirse kaleminden, fik· da çadır altında yaşıyan g&· 
e 1, dilerin.i kırııladı. g~ldi, yarı beline k~dar.~ğil· lumbago arazı gösterenlerin §lmak moda olmnştur. (Şem· rinden istifade edilir.,, çebelerdendir. 
4 c Şehır baştan başa defne dı ve sonra yere dız çoktü, çoğunun muzmin romatizma- siyelerJe birlikte, Jonas'ın Derhal bizi Manisa suvati Sonra bu adamların ömllr· 

e 1 1 dallarile silılenmiı, kıymetli bu ıuada hakan~ tahtından ya düçar oldukları görülür. şemsiyeli bir resmi de mü- bölüğüne gönderdiler. Bura· ferinin uzaması mPvkilerinin 
rdı c lran halıları asılmış ve taplar inmiş ve sadrıazamı elinden Bu gibilerde zaman zaman zayedeye konulacaktır. da senelerce kaldım. Vilayet müsnit .. olmasından ileri gel· 

Iİ ı yapılmı~tı. . _ .. tu~arak kaldırmış, t~htın~n m fsal ağrıları, omuzı kol **e dahilinde sık, sık zuhur eden miştir. Zira : Bozdağ, Mad· 
Şehrın methalınde buyuk sag tarafına koydurdugu mu· ve diz ağrıları veyabud bo· ö yılda Alman yadan eşkiynlığı tetkik ettim. Be- ran yaylası, Beşparmak dağ· 

bir kuruluk vardı.' b~rada ~1eyyen bir. s.edire oturtmüş yun tutulması gibi birçok di· yüzbin Yahudi kattı nim vardığım sonucll göre ları, Tire ve Bayındır dağ· 
bakanın yazlık sayfıyesı bo· Hoş geldınız sayın konugu· gw er tezahürat görülmüştür. d bu haydudlarda üç asıl şart farı okodar şekavete müsait· 
J d U b · · d k l 'f b Son günlerde ueşre ilen vardır .. un7~r u. .Yfur •t vezırı ~uz,, iyere i tı atta u· Lumbagoyu tedaviye b şiar- resmi ist tistildere göre 933 ki .. bu dağların hududlan 
ve ıger vezır er ve uman· unmuştu.9 ken şahsın rom tizmasını da senesi Kanunusanisinin bi- 1 - iyi nilab kullanmak Muğlaya, Alaşehirle ve lspar· 
danlar burada bekliyor· ihtiyar sadrıaı:aml "Pek beraber tedaviye başlamak . d 936 . M t . ve hedefe isabet ettikmek. tava dayanır. Bu bı'rb'ırı'ne 
lardı. ilik hanın" hürmeten elini •aruretı' vardır. rın en senesı ar ı nı- , 

"' h t' k d r yu"zbı'n Ya 2 -- Son derece merha· zencı'rleme bag-lı olan bo··ıge-Her. iki hükumetin sadrı- öptü ııye ıne n a -
· Dahilen salisilat emlahı budu Almanyayı terketmiş- metsiz olmak, ele geçirdiğini lcrin tam ayrı ayrı 00 çete 

azamı birbirlerile olcaşblar. "H. oş bulduk ulu: hak. •.n.' veyahud atofan almak per· F' ı ı h tt" .. 
Y tir. Bunların dörte üçü ı· ne 0 ursa o sun a a uç ya· habasetlerini icra etmişlerdir. 

orgualuk almak üzere tan.rı devlet ve. saadetınızı biz yapmak la"zımdır. Hari- lı'stı'ne yerlc!~mı'ştı'r. d k' k b'I - b 
b.. k h v- şın 8 1 çocu 1 e sag ı· Bir vakitler Abdülhamit 

uyil avuzun kenarına ya- daım kılsın,. dıye mukabe· cen de birçok ruhlar ve 1937 senesinde Almanya- rakmamak. 
pılan ipekli erkin minderleri lede b_ul.andu. . . yag· ıar ile firiksiyon. Sıcak dan kaçan Yahudilerin mik- 3 V d 1 hükümeti on yedi haydudtan 
li · k ld l ti G 1 b d 1 kt - ücu u gayet sağ am ı'baret bulunan Çakırcalı re-zerıne uru u ar, a arın etırı en e ıyc er ta ım ütü bilhassalldiyatermide rok tarı 15 bindir. 7 

t 1 t · 1 d' f' l k 1 d P k il h l ı 7 ve fJ&etlerce koştuğu, dağ t~sı'nı' affetmı'ştı'r. Bu efeler oı arı emız en ı, mıaa ır e· ı ın ı, e in ana ve· iyi gelir. Bazı vak'alarda bir· ~n -
f . .. . d k' lb' 1 f 1 k d 1 t ve dereleri aştığı halde yo· bayg-ı topu, tu"fegı' olan bı"r 
la ıın uzerın e ı e ıse er ır· zir eri ve uman an arı or a- kar tane kaoh hacamat yap· \lındsor du" ku"' bı'r Er-

i d .. .. ) 1 • · h 7 rulmamak. devlet hal'ınde ya•ıyorlarmı• ça an ı, gumuş eğen er ıçın· ya yayılan hediyelere ayret- tmlıyor. ., ır 
de eller, yüzler yıkandı. Pi· le bakıyorlardı, ilik han şu Gu"nec:: tedavı'sı', kum ban· nıeninin yat nı kiralc.dı Bunlardan b şka şaknvct gibi bükümete karşı teklif· 
rinç semaverlerle çaylar ha· sözleri söyledi: yosu, h:tta, deniz banyosu Viodsor -dükü ile düşesi, ı eınasında beline sağlam oi- lerde bulunurlar va istedikle-
ıırlanmııtı, uygurların eseri -. Sultan M .. hmut 0ba~ret· bu gibilere çok iyi ielir. Akdenize yapacakları bir mak, sözünün eri bulunmak, rini yaptırırlarmış. Bir defa· 
olan topraktan mamul gayet lerı çok zahmete! gırmışler Yalnız şüphesiz bunun mik· seyahatte binmek üzere ki· yatakJarın fevkalade dene· sında çete şöyle bir şatrname 
aüslü ve parlak sırlı bardak· bu armag-anlar rok hocumu raladıkları Gülzar yabnı gez· cek surette korumak ve on· t t 

7 ., • tarlarının ve müddetlerinin or aya 8 ıyor : 
1 • · d ı ld · ı d' ş· d' N' t b ı lara bol para vermek. ar ıçın e çay ar ıunu u. za gitmiştir, kendilerine ıev· tay.ni aile tabibleri tarafın. mış er ır. ım ı ıs e u u· 11 Bulunduğumuz nahiyenin 
Üç saat kadar istirahat edil- gilerimizi bildirin. dan tanzim ve kontrol edil· nan yat 108 tonluktur. Çift Çakarcalı Mehmet efenin hududları içine bükümet me· 
dikten sonra ıehir kapıla· ( Arkası Yar) melidir. uskuru vardır. 1934 de Su- hususi halJerini tetkik etti· morları, tahsildar veya ağnam 
rından içerİJe girildi. • ....... ımmı .. •••••• -·~ tamptonda yapılmıştır. Sahi- ğim zaman şunları öğrendim. ve tadat memurları girmiye· 

Mahmut hanın göaderdiği V Y bi Kuyumciy n isminde biri· Çakırcalı şekavet ettiği müd· cektir. Nahiyenin nekadar 
heyet cidden çok muhte- Veresiye e olu açık olsnn sidir. detçe hiç bir kadınla temas vergisi varsa tahakkuk etti-

ıemdi. Herkese kendisini sevdir- "** etmemiştir. rerek biz toplayıp gönerece· 
Sadrıazanun ata baıtan Taksitle miş olan veı uzun yıllardan Buzlu kıfaların Hatti kendisine bazı Aşi- ğiz,, 

1 nihayete kadar ıırma içinde B l V z · b · ı · d t' ti ret ag-alarının kızla hediye (Arkaıı var) 
0 e engın en zmır e ıcare e meş- Büyüklüğü 

k idi. ı b ı b S"I gönderilmiş gönlerce bir ara- _._.. Hediyelik Eşva gu u unan ay u eyman Cenup kutbunun teşkil et~ 
J• b Eğer sedef ve inci ile it· J Şamlı ma aile lstanbula nak· da yidikleri, içtikleri ve yat· 1937 d T 

1· 1 lenmi11 atın bovnunda elmas· Motosıklet, gramofon ma· tiği buzlu kıt'a Avrupa ile tıkları halde eli elin~ dokun- e ayya • 
• ı !ettiğinden bugün' şehrimiz· k 

a: larla süslenmiş bir gerdanlık kineleri, en fenni ve her çe· Avusturalyanın her i isinin mamıştır. Arkadaşlarına kar· t dan ayrıldığ1nı teessürle öğ· f 1 • k t t 
1 il Vardı, şid çocuk oyuncakları vanti· mecmu hacminden ÜÇ de a !il son derece muhabbetli Ve re erın a e • rendik. Kendilerine hayırlı k ., 
a • Dümenci nefere kadar bü- latörler liiks lambaları, el ye yolculuklar dileriz. büyüktür. Bu muazzam ar şefkatli görünür, birinin başı • v • f 

... k tlin atların eğerleri kıymet- cep çantaları, traş levazımı, ········ıımm········ ve buz diyarında hiç bir top- ağrua sabaha kadar onun tıgı mesa e 
!W Dl tar halılarla bezenmiı ve bo- kampana marka lastik pabuç K k rak zerresi yoktur ki buz başından ayrılmazmış. Yalan 1937 yılı içinde tayyare· 
.. ,, yunlarında fil diıinden ger· lar1, şiıe poraelon, alamiyom, ara oç bağlamamış olsun. söyliyenleri derhal yamadan ler tarafından katolunan me-

d 1 ki d "••••••••••••• .. •••••• .. •• k "S . 'b' k k f 240 ·ı ._ 1 •• anı ar var ı ve mutbah eşyaları, karar- Ilıcaları : ı ovar enın gı ı er e ten sa e mı yon ai ometro· 

) K Aftıbaluk şehri halkının maz çatal kaşıklar, sizi şa· :: o o K T o R ! j hayır gelmez,, dermiş. Beş va oaliğ olmuştur. Bu mik-
bu ihtişam karşısında gözleri şırtacak bin bir çeşid eşya Tabiatın şifa kaynağı et· • 

1 
vakit namazını geçirmez, fu- tat arzdan güneşe kadar o· 

"' B kamaııyordu. ucuz ve yeni açılan Keme- raf1n yeşilJiği ve güzel man· ı S ı•h S d ı karaya yardım eder, yoksul lan mesafenin birbuçuk mis· 
t Gayri ihtiyari olarak kadın raltı caddesi Sıhhat eczanesi zarasile meşhur Seferihisarm : 8 1 008 : kızların cihazlarını tedarik lidir. Ziya, bu menfeyi 13 

A kız ve çocuklar bağırıyor· karşısı YEKTA ERCIL'IN Karakoç ılıcaları açılmıştır ı Cild, Saç ve zührevi hasta· ı edermiş. Bu şakinin on dört dakika, 20 saniyede · kate· 
1 d müzmin romatizma ve siyatik • ı ki "'t h • · · d t L· .. d b'I k d' ar ı: IŞTANBUL PAZARIN- • ı ar mu e assısı • 1 sene ıçın e am self>IZ yuz e ı me t~ ır. 

"Yaşaaın sayın konukları· DA BULACAGINIZ. böbrek karaciğer ve sinir ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
1 

elli kişi öldürdüğü tesbit 8 • y •ne 
J lı mız, hoı geldiniz kan kar· hastalıklarına karşı bir şifa : Her gün öğleden sonra : edilmiştir. 1 eDZID eri 

Yektanın çam kokulu ko· k v d 
Ddeılerimiz.,, 1 ayMnahgı ır. f' 1 d ı Telefon: 3315 ı 1 Çokırcalı çok kurna?. bir LA"' Gazı lonya ve esans arını arayınız. u terem mısa lr er ye - • • agım 

ı rt Uygur hakanı pek ili" ha· • • hayduddu. Çarıklı erkanıharp 
'il • • • ı-- )erinde nüfus kağıtlarını bu· •• •••••• .... .. .......... " 

C DID saray önüne varıldı, bu· Satılık evler • ı· sözü bu heriften kalmıştır. Stütgart şehrinin havaga· lundurmaları şarttır. Otobüs· Maııısa ote 1 ~ sirada hasa bölüğü tarafından ler birinci kordonda 12 nu- Çünkü cahil, vahşi ve kan zı fabıikası yeni bir gaz 
• biıelimlandılar. GUzelyalının en havadar maralı garajdan haraket l\{üsteciri Salih Zorer dökücü olduğu halde ovakitki yapmaktadır. Bu gaz, şehrin 

le Sadrıazamlar atlarından ve güzel yerinde olan cami bükümet adamlarından bir lağım sularının intişarından 
iadiler, basa kumandanı ta- sokağındaki yeni yapılmış eder. •a. l{eçecilerdc Lale sine- coğunu para kuvvetile ken- tide edilmekte ve 200 hava· 
rafından hakanın huzuruna 20 ve 22 numarala evler sa- ması karşısında dine yardımcı peyda etme- yi nesimi tazyiki altında çe· 
firdiler. hhktır. Her türlü konforu Her nevi Her yere yakın ve büyük sini ve hükumet içinde hü· lik şişelere doldurulmakta· 

Pek ilik ban altın tahtında havidir. Görmek ve almak S d J bir bahçe içinde h vadar bir kumet kurmasını temin et- dır. Bu gaz benzin yeri:ıe 
oturmuş ve yanlarına da ve· isteyenler içindekilerine mü· an a ya köşktür. miştir. otemobillerde ~ ullandmakta· 
~irleri ve kumandaular1 di· racaat edebilirler. D. 6 Yerli mamulih hasırlı ve Temizlik yeni konfor, sı- O çağlarda eşkiyalı pek dır. Hem ucuz, hem benzin· 

( *=*****~******ı**:lc**:i:******" tahtalı sandalyalarınızı ismet cok ve soğuk banyolar ol- çoktu, bunların yüzde dok· den daha randımaolıdır. 
e Elh T J f Mı paşa Bulvarı Zinet! garajı duğu gibi sivrisinek ve tahta :* ~ :it:l!:ie:f.:~~**~j~:k*!t::i:*~*fi amra e25e73on ; karşısında 30 numaralı dük· kurusundan eser yoktur. Bi· .., TAYYARE sı·neması TEL3E1F510N )t 

n kanda sandalyacı Şalom Şı- rinci yatak elli, ikinci kırk, "" ~ 

S M raziden arayınız ... Sipariş ka· üçüncü 25 kuruştur. Bir de- 1 tC BUGÜN 'k' ü t a film birden u. Idaresinee Mllli Kütüpane ineması f "b d' . ~ ı ı m s esn w -----•-----------------)+ bul edilir. a tccru e e ınız. Tt • )t 
BUGÜN 2 nefis film birden ,. oooooooooooooooooaoooooooooooooooooocc:OC>OOOOOOOOOO f( 1 - Ateş Gecesı ,. 
KADIN TALIİ ~ Sefalı, Gıdalı ve Şıfalı I~ Gaby Marley ve V.ktor Fıancen tarafından müstesna~ 

F 
.. ı- J G f d v·ı p vel Robert ,. Neden herkes pek çok ryıllardan beri I ·+( bir surette yaratmış büyük aşk ve heyecan filmi u. 

ranıızcı soz u: oan rav or • ı yam o • )t ( y • • k l) +c " 
Montgomery. Neşeli, eğlenceli büyük komedi .. Kabadayı, Kordon ve u se •• 2 - Zaman Adamı ;; 

Atec 8Öcegv İ ~ rakılarını tercih ediyor. Çünkü yapılışında usta, ve tecrübeli t( Mauıice Chevalier - Eyvier Popesco gibi iki büyük J+ 
M Y D ld Ali J M bir el en sıhhi iptidai maddeleri eu mahir bir şekilde isti· l 4ııC ssn'atkarın en nefis eseri M 

ac ona • an ones )ıt mal etmekte ve zevk ve sefa için içilen b~ ~ü .. tesna rakı· o J+ 
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Bulgar basını __________ .. _________ _ 
Türkiye hakkında n e 

yazıyor? •• 
Krahn açıhş nutkuna cevap ı ilk mevkii, şark korı1şumuz 

teşkil eden proje, meclil'te Türkiye işg l etme tedir. 
hilA münakaşa edilmektedir. Türkiye ile aramızda mev· 

Bugünkü gazetelerde !IÖZ cud karşılıklı muall k me-
aöyleyen mebuslar araıında seleler ve kavg Jar, iyi ve 
en ziyade dikkati çeken, azimkar bir irade ve hüsnü-
Filıbe mebusu ve {Yug) ga- niyetle çok kısa bir zamanda 
zetesi sahibi Gospodio Ge- ve her iki meml ketin men-
orgi IGovedarof'tur. Bu zat featlerini uyğun bir şekilde 
Parlamento lıariciye encüme- hallcdilebiJiı. 
ili reisi olup hükümetçi ek- Türkiye ile anlaşmak ve 
•eriyete mensubtur. Gospo· iş beraberliği yapmak ideali, 

din Govedarof beynelmilel Bulgaristanda Türkiycden 

Politik durumu tahsiJ ettik- daha ziyade ilerlemiş ve d -
ten sonra Bulgar harici si- ha ziyade yer bulmuştur. Bu· 
Yaseti hakkında ve ezcümle nuu içindir ki bu idealin 
Bulgariıtanla Türkiye mü· yalnız şark komşumuzu idare 
nasebatı hususunda şunları eden politik mahafillerde ve 
söylemiştir: hnlk kümeleri nrasında inki· 

- Bulgaristanın takip ede· şafı kafi değildir. Bu idealin 
ceği nasyonal harici siyaset, kan ve cqn olması ve Türki· 
bence, bütün komşularımızla ye ile Bulıaristanın menfa-
saınimi ve iyi komşuluklara atlerini temin eden real bir 
Ve loyal anlaşmalara dayanan politik dava halini alması 
bir siyasettir. Bu meyında lazımdır. 

Elektrikle 
Yaimur 
Y a2dırılacak 

lngiliz fen adamlarından 
Sir OJiver Lodge bir konuş· 
ma sır~ı:uda : 

- Günün birinde elek-
trikle yağmur yağdıralacak
tı:. Fakat bunu pek yıkın 
bır müjde lolarak kabul et· 
meyiniz!... demiıtir. 

Şuşnig 
Mahakeme 
Edilmiyecek 

Mussolini Hitıe:e mü raca· 
at ederek eski Avusturya 
başvekili Şuşnigin muhake-

c:3 ---__ ___,,___, __ _ 

Laciver ve 
Mavi Gül 

lnRilterenin tanınmış gül 
mütehassıslarından ve bizzat 
icad ettiği yeni dört gül nev
ile şöhret bulmuş olan Mis
ter Prens'in iddiasına göre, 
gülcülük sanatının en zor 
tarafı laciverd ve siyah gül 
yetıştirmektir. Siyah gülün, 
pek o kadar müşteri bulma· 
mak ihtimali olmakla bera· 
ber, laciverd veya mavi gü · 
lü yetiştiren herhangi bir 
talihlinin yüz binlerce lira 
kazanması işden bile de-
ğildir. - "'"' ""'""'""'""' 
me edilmemesini rica etmiş· 
tir. Aolaşıldığıoa göre eski 
başvekil sorguya çekilmaye· 
cektir: 

( H.rkın S..I ) 

lngiiiz basını 
lnei iz 

k 
- Türk Anlaşması 
nda Ne Y azıyo ? 

Daily Mail gazetesine Tür- Bu mP-sef e üzerinde mec· 
~iye muhabiri bildiriyor : liste söz alan birçok hatip-

Türkiye bllyük millet mec· Jer aras!nda lktisad vekili 
lisinde Ingiliz _ Türk anlaş· bay Şakır Kesebir de bu 

masının müzakeresi esnasm· 
da en geç kadın meb'us 

kürsüye gelerek "rngiltereye 
en samimi dostluk ve hür

met hisleriyle bağlı olduğu

muzu bildirmeye bugün ar· 
kadaşlan d vet ederim " de· 
miştir. 

anlaşmanın sadece bir eko· 
nomik pakt olmayıp iki 
memleket arasında müteka
bil meDfaa sahasında çok 
sıkı bir teşriki mesai olduğu 
nu bildirmiıtir. 

Anlaşmalar heyecanla te-
zahürat arasında ittifakla 
tasdik edilmiştir. , _______ 0000--------

ın lVI illetler 
"' ıqı ı Cemiyetini 

i k ç a k 
1 .. m llk ünce ~feklif 

Dünya yüzünde yaşıyan 

iosnnları birbirine katıp bir 

kaç c 'sim yapmak mümkün 

oJsa, bu ci im arzı mızın an· 

cak (60000) nıilynrdn biri 

büyüklüğünde if de cdc::ıİ· 

lir. Küırei au.d.s güneşe oa· 

zarao (300) bin defa küçük· 
tür. 

Mısır Kralını 
Validesi 

Mısır validei kraliçesi Naz· 

h. 14 Temmuzda Avrupaıda 
bir seyabnta çıkacaktır. 

Eden İnsan 
Sanıldığı gibi eski Ameri· 

kan cumh wrreisi Vilson de· 
ğildir. Rusya Çarı birinci 
birinci Aleksandr, mili şart· 
lar dahilinde Avurupa hari
tasını değiş!irmek, beynel 
milel kanunlarla bağlı bir 
milletler cemiyeti vücude 
getirmek ve bu cemiyetin 
her hangi mütearrız bir dev· 
lete kor91 müştereken hare· 
kete geçmek hakkı bulun
makmak fikrini ilk ortaya 
atan adam olmuştur. 

Bir Keman 
60 Günde Kaç parça tahtadan 

Yapılır? 
A vrupadan Bir keml!ln 70 parçadan 

müteşekkildir. Keman yap· 

Asyaya mak için (3> muhtelif ~tahta 
cin!İ kullanılır. Karın kısmı, 

Avrukauın şimalinden ge· umumiyetie yekpare tahta· 
çerek Kutup denizlerinden dan yapılırsa da, pek pahal· 
Uzakşarka vapurla gidebil- lıya malolduğundan, iki par· 
mek için bu gün dahi (60) çadan vücude getirilip ya· 
günlük bir zaman lazımdır. pışhrıldıiı vakidir. 

lmlll-• 
~)t Dr. FAHRİ IŞIK>tm~~!: En Büyük Hüner 
il lzmir Memleket Hastanesi Rontken Müt -l !!.:i l 1 C!J Rakoru Kır n1aktır 
ti RONTKEN VE ~ Hayatı ucuzlatmak inkıli· 
1 . bında ön a ak olmak ve re· 
s Elektirik tedavileri v· ılır~ koru kırmak i~in Bay A~bas 
1:1 • • ..,,_ Azer 3 - 5 lıraya aldıgınız 
a lkıncı Beyler Sokak No. 29 1 t:LEFON: 2542 S Pan ma ipek yazlık Bayan 

IB&~mmm~:SK~m~toJri~E~El!lt!l'9)~ şapkalarını son model ve hat· 

S F E R I• D ta müşterinin arzu ettiği baş· 
• ka modelleri 150 kuruşa sat-===--==:- EL C Z A G 1 8 A Ş 1 -. maktadır. Ben bu fi yeti ve 

Y K • şapkaları gördüğüm için ba· 
8 ğSIZ remi yanları ve Bayları menfaatları 

için ucuzluk rekorunu kıran 

Abbas Azer Üniversal Şapka 
Mağzasını görmelerini tavsiye 
ederim. 

Adres: Balcılarda 191 No. Teltfoo; 3811 

Gençleştirir - Güzelleştirir 
Her yerde bulunur. 

MERKEZ DEPO: lfA ECZANESi 

Yalnız Türkiyode değil bütün Ba'k":ı 
memleketlerinde, Iranda, Arabistaoda ve 
Fransa ile lngilterede en çok tutulmuş 

revaç bulmuş meşhur ( ARTI ) ma1kalı 
ALMAN kumaş boyalarını diğer b yalara 
herhalde tercihan alınız. Çünkü: 

Artı• boyası ile boyanan kumaş hiç 
solmaz. 

A t • boyası ile boyanan r 1 kumaş terlediğiniz-
de çamaşırlarınızı boyamaz. 

A t • boyası; 400 gram 
r 1 sikletinde yün, ipek 

iplik, keten, floş ve karışık 
her cins kumaşı emniyetle ve 
kolayca boyar. 

Fiati 15 kuruş 
Toptancılaı a mühim iskonto 
yapılır. 

Telefon 
( 388:? ) 

=====~ 

1 
12 TEMMUZ 

PEŞİN ve TAKSİTLE her ~tARKA 

BİSİKLET ve 

MOTOSİKLET 
Şenocak ticarethanesinde satılmaktadır. Rekladla kapılmadı 
Tornaks motosikletlerini ve meğaıamızda mevcud her mar 
bisikletleri görmeden ve fiat öğrenmeden kat'iyen bat 
yerden bisiklet, motosiklet almayınız. 

Başdurak Kemeraltı Cd. Emirler çarşısı karşısında 
Numara 61 M. Alim Şenocak Telefon No. 4079 

~~~Esasm~~msamsamaEaa~ma~a 
Çocuk Babalarına 

J\iüjde 

Rekabet 
Rekabet 

Rekabet 
" 30 '' Liraya 

Bisiklet 
Almanyadan yeni getirtmiş olduğum ve lzmir piyasası 

da 45 liraya satılan bisikletleri rekabet dolayııile 30 lira 
satışa başladım. Sınıfını geçmiş çocuklarınır.ı ıevindirm 
için vereceğiniz en kıymetli hediye yavrularınızın malik o 
mak istedikleri bisiklettir. 

Ticarethanemir.e uğramada,n başka ticarethanelerden 
mamalarını sayın müşterilerime tavsiye ederim. 

Adres : lzmir Kemeraltı karakolu karıısında No. 
Asım Başakın. ...... __ .... ---: .......... 

1 o;:D·r;;;.;i;hAli 
1 KAMÇIO\:iLU 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 

1 elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 

lı~p:,_ li!!3ilm ______ liWWW .... --. 

Peşin ve Taksit ile 
En şık, n sağlam ve en ucuz elbise 

diken Kavaflar çarşısında (35) No. da 

1~ERZİ 

Kazım Şangüder 
Avrupanın en büyük terzi sanayi mek
tebinden diplomah olduğu gibi Avru
pa ve Amerikada en çok rağbet ka · 
zaııao ilniversal sistemini takib eder. 

İsmail Hakkı 
Pusmaz 

Ölçü Yapımevi 
Baskül, Kantar, Ma
sa Terazisi yeni ve 
her nevi tamirat ka
bul edilir. 

Eski kasablar kolancılar 
numara 27 

Telefon 
2746 

A2'°.&'~at·:•232ıS~222PP::S2&JR'f..U:.F 
[•l 
; Elbise ve Manto 
f!1 Mıraklılarına MIJdı 
(!~Zabitan, Baylar ve Bayanlar 
[+]En mDşkülpesent müşterileri memnun 

~eden bu firmayı unutmayınız 
[+] Tüccar terzi (Türkpar.arı lbrahim 
[+J Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeıidler. Terai· 
[~~ hanemizde bay ve bayanlar için ıon moda zarif ve tık f !~ manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve 
[+] ıivil elbise ve kaputları imal edilir. 
[•] Muamelem peıin ve taksitledir. 
[+]Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrlbe kilidir. 1 

(3DiKKA T : Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12 ı 
ı TELEFON: 3276 
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Belediye Seçi
mi Yakında 
Başlıyacak 
Şehrimiz altı belediye mın· 

takasında seçim bazırhkları 
için lazım gelen tedbirler 
alınmıştır. Evlere birer liste 
barakılacak, nüfus kayıdları 
nüfuı idaresinden alınarak 
defterler mahalle ve sokak
lara göre haz1rlanacakbr. 
intihap işile vilayet ehemmi
yetli surette meşgul olmak· 
tadır. 

Resim Sergisi 
Selanikte açılacak olan 

"Enternasyonal,, resim sergi· 
sine Türk san'atkarlarıda 
iştirak edeceklerdir. 

lngiliz dostları
mızın yardımı 

lngiliz hükumeti ülkelerin· 
de mevcut bil'umum demir 

1 yollarına bir tamim gönde
rerek lzmir fuarı için tari
felerde yüzde elli tenzilat 
yapılmasını emretmiştir. Bü
tün gazel eler fuar1mız için 
propağanda yapmayı kabul 
etmişlerdir. 

Bay Ziya ve 
Bay Rahmi 
Şehrimiz Türkofis direktö· 

rü bay Cemal Ziyanın lstan
bula nakli tahakkuk etmiş
tir. lzmir müdürlüğü vekile· 
ten şimdilik muavin bay 
Rahmi tarafmdan idare edi
lecektir. Muvaffakiyetler di· 
leriz. 

Mekteplilerin 
Askerlik 
Kampı 

Dün Borna va da orta okul 
bahçesinde açılan mektep· 
liler kampına giden mektepli 
gençlerimizde büyük bir ilgi 
ve neş' e vardı. 

1ıstanbul - Edir
I ne Gezisi 

26 Temmuz Salı günü iz. 
mirden hareket etmek sure· 

1 tile Edirneye yapılacak gezi 
için C. H. Partisi tarafından 
çok zengin ve enteresan bir 
proğram hazırlanmıştır. 

Her keseye elverişli fiat· 
lerle yapılacak olan bu geziye 
1ayın Valimizin de iştirak 
edeceği ihtimali herkesi se· 
vindirmiştir. 

_-"4 .......... 

( llalkm Seıl J 

Müthiş bir canavarlık 
Parasına tamaen Buldanlı Osmanı boğdular 

Buldan, {Hususi) - Burada müthiş bir cinayet olmuı:a; Ali terzi Mustafa ve Haylamazla 
Mustafa adlarında üç arkadaş Buldanlı Osmanı parasını gasp için kayışla boğarak öldür· 
müşlerdir. 

Katiller, cinayeti müteakip Osmanın cesedini maktulun bahçesine atmış ve firar etmiş· 
lerdir. Derhal faalliyete geçen zabıta, kısa bir zamanda katilleri yakalamıştır. Üç arkadaş, 
Osmanı öJdürdükten sonra cebinden iklyüz lirasını almışlar ve aralarmda taksim etmişlerdir. 

Konferans Bir Evlôle K dar T ik Edildi 
Ankara, 11 (A.A) - Türkiye ile Suriye arasmda dostluk ve iyi komşuluk mukaveiesini 

imza etmek üzere toplanan Türk ve Fransız heyeti murabhasaları 7 Temmuzdan 11 Tem· 
muzdan 11 Temmuza kadar Aokarada yaptıkları konferanslıude mez ür mukaveleye mev· 
zu teşkil edecek olan meseleler hakkinda etraflı noktai nazar teatisinde bulunmuşlardır. 

Eksperler komisyonları müteaddid toplantılar yapmışlar ve bu toplantılar eanasında tek
nik meseleler tetkik edilmiş ve her iki taraf da karşılıklı olarak projeler tevdi etmişlerdir. 

Konferans mesaisi hitamında mütehassıslarla görüşülen meseleleri daaa derin bir tetk~ 
ke tabi tutmak ve yeni noktaların tetkikini hazıılam:ik imkanını vermek için mesaisinin 
1 Eylôl 1938 tarihine kadar tatiline karar vermiştir. 

Türk Dil Kurumu İstanbulda 
htanbul, 11 (A.A) - Dürk D•l kurumu genel sekreterliğinden: 
UJu Önderimizin yük!ek lütuf ve iradeleriyle Türk Dil Kurumu merkez bürosu yaz ça

hşmalara için lstanbula nakledilmiştir. 13 Temmuz 1938 den itibarne Dolmababçe sarayın· 
da işe başlanacaktır. 

Bir Şimendifer Hat kçisi Parçalandı 
Balıkesir (Hasusi) - Kütahya hattınd~ bir kaza olmuş, iki drezin çarpışmıştır. 
Kaza, Pirebeyler civuında, dar bir yarmada vukua gelmiş, iki drezin yekdiğeriJe şiddet

le çarpışmıçlardır. Kaza neticesinde bir hat bekçisi ezilerek ölmüş, diğeri kurtulmuştur. 

Mes'ut ve ha- Yeniden 182 
yırlı bir akit ev yaptırılıyor 

Anadolu arkadaşımızın sa· İskan direktörlüğü bu se-
hibi bay Haydar Rüştü Ôk· ne yeniden 18l göçmen evi· 
temin kızı bayan Şermin ile nin pazarlık suretile eksilt-
Nihat keresteci oğlunun akit meğe koymuştur. Bu evler, 
törenleri dün evlenme daiıe· göçmenlere verilecek ve 
sinde çok parlak bir auı ette uzun vade ile onlar da evlerin 
yapılmıştır. Parlak olduğu paralarını ödeyeceklerdir. 
kadar samimi geçen bu se

vinçli törende valimiz Bay 
Fazlı Güleç, Belediye Reisi· 
miz doktor bay Behçet Uz, 

sayın saylavlar ve iki ailenin 
dostları ve gazeteciler bu· 
lunmuşlardar. 

Bayan Şerminin şahitliğini 
Valimiz ve bay Nihadın şa· 

hitligini de ileri gelen tacir· 
lerimizd~n Alaiyeli bay Ha· 

lim yapmışlardar. Bu mes'ut 
birleşmeden dolayı bay Hay-

dar Rüştü ile muhterem eşi· 
ni ve çok güzide ve değerli 

çifti kutlular ve sonsuz sa· 
adetler dileriz. 
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100 Lira Kazananlar 
5300 37348 4052 28247 
1613 i5262 15601 39850 
6182 17803 48 38699 

Çankaya Vapu 
ruOn Dakika 

Geç Geldi 
Bu sabah Karşıyakadan 

altı seferini yapan Ahmet 
kaptanın idaresindeki Çan
kaya vapuru Pasaport iske
lesine yanaşıp yolcuJarınm 

bir mıktarını çıkardıktan son· 
ra hükumete doğru gitmek 
lüzere iskeleden ayrılınca 
makinesine aris olan sakat· 
lıktan dolayı on dakika ka· 
dar meydanda durmuş, ge· 
rek makinistin ve gerek 
Ahmet Kaptanın himmetile 
çarçabuk tamir edilerek 
güçbela Konağa gelebilmiş· 
tir. içinde bulunan işçi ka· 
dınlar jşlerine yetişemiye· 
ceklerini sanarak bir müd • 
det endişe ve telaş içinde 
kalmışlardır. 

Her tarafa 
Qoparlörler 
Konuyor 
Şehrimizin birçok yerlerine 

ve meydanlıklarına hoparlör
lar konulması tekarrür et
miştir. Bunların oabeş ağus
tosa kadar yetiştirilmesi için 
çalışılmaktadır. 

Bornova 
Treninde 
Yaralama 
Dün öğle üzeri lzmir-Bor· 

nova banliyö treninde bir 
vak'a olmuştur. 

Yük arabacısı Hüseyin 
oğlu Salih isminde birisi, 
karısı 25 yaşında Patmayl 

bıçakla iki yerinden ağır 
surette yaraladığından tutul
muştur. 

Ete narh 
Konuyor 

BeJediyemiz ete narh koy· 
mağa karar vermiştir. Narh 
yakında konacak ve halk 
ucu:ı et yiyecektir. 

Teknik 5481 17909 3638 1300 Sıcaklar 
Şiddetlendi 

Londradan 
Parise 33846 2138 36832 9235 Muhasebe BOroou 24273 25421 22091 3s101 

M E Ç 31560 38238 31880 15109 

1 • • elebi 11023 21181 2044a 19478 
"f emişçarşısı No. 3:telefon 3435 18380 6241 37400 6762 
~ Muhasebeye ait bütün iş· 21102 15185 29617 31515 
•lerinizi tam bir itimad ile 34809 20799 23914 30586 
1tevdi edebilirsiniz. 14626 24027 6375 at423 

: Büro, kanuna uygun şe· 50 lira kazananlar 
1kilde ve muhtelif usullerde 14754 4545 36114 17095 
;Muhasebe tesis eder 3844 18984 26337 21549 

Defter tutar 7624 39881 2626 1285 

I
Planço tanzim eder 33078 22892 35791 11188 

25991 8949 17309 14725 
1Hesap tetkik, tasfiye 12002 16266 14165 22964 
1 .,. :L4-:l~C1-~ L...._l_I~~'~_...~.-

iki gündenberi şehrimizde 
göıülmemiş sıcaklar başla· 
mıştır. Dün hararet gölgede 
37 ye kadar çıkmıştır. 

Güzelyalıda bir 
köpek kudurdu 

Güzelyahda dün bir kurt 
köpeği kudurmuş ve dört 
kişiyi ısırmış ve bir kediyi· 
de parçalıyarak kaçmışsa da 
zabıta belediye memurları 
tarafmdan yakalanmış ve 

Yarım Saatte 
Gidilecek 

Londra ile Paris kapı 
komşusu oluyor. logiliz tay
yarecileri umumiyetle 57 da
kikada katedilen bu mesa· 
feyi yarım saata indirecek
lerini ummaktadırlar. Bu 
teşebbüı Hovker Hurricane 
tipi tayyaresi ile yapılacak

tır. Bu tayyare bin beygir 
kuvvetinde Rolls Royce mo· 
törleri ile mücehhezdir. Tek 
kanadlıd1r. Saatte 800 kilo· 

12 TEMMUZ 

inciraltı plajları 
Yakut gibi berrak ve pıüz· 

süz bir sema altında, gihıe • 
şin alevden ateş kolları ara· 
sında otobüs otomobil, tram
vay ve motosikletlerle akın 
ediyor! .. 

Nereye? Bilmediğim bu 
güzel şehrin, güzel karekter· 
li insanlarının refakatinde bu 
neş'eli insan silsilesine katıl· 
dık. 

Çok muntazam olmamakla 
beraber insanı hiçte rahatsız 
t.tmiyen yolun tükenmezlik· 
leri, tabiatın güzelliklerile 
uzayıp gidiyor. Ne yalan söy · 
Jiyeyi:n yalnız hilkatin eseri 
san'atı olan bu yerlerde se· 
razat yeşillikleri içinde Istan
bulun hali kulaklarımda ve 
dimağımda galgaleli akisler 
yapan gürültülerini atmak 
istiyen sessizliklere gömüle· 
rek yatmak istiyordum. 

Bir muharririn kafa •ını din· 
lendiren, nezahetle gönlünü 
dinlendiren ve isminin "İnci· 
raltJ,, olduğunu öğrendiğim 
bu güzel ) er, ayni zamanda 
insana seharlı bir şekilde 

yaşayış zevkini veriyor. 
Yeşil şahikalı civyan dağ· 

lar eteğide bol ağaçlı bah
çeler sahiJe kadar denizin 
yeşil bcığr1oa gömülüyor. 

Y ah boyu baştan başa, 

büfesi, servisi temiz ve ucuz 
gazinolarla dolu, fakat bütün 
bunlara rağmen gezmek en 
büyük tehlikeyi teşkil edi· 
yor. 

Gezerken ezilmemek ıçın 
zik zaldarla 14 plajların, gazi
noların içinde mania ekser
sizleri yapan atlı şuvalyeler, 

motorlu rekortmenler, bisik· 
let stir'atçileri hatta transport 

çi ve akrabatçı bisikletçilerin,, 
arasından bin selivatla geçe· 
rek zorlukla selameti bir 
plaj kabinesinde buluyoruz. 
Ne florida, ne pari plaj, ne 
üstant ve ne de lstanbulda 
görmediğim bir kaynaşık 
var!. Adeta bir mahşer! Bun· 
ların hepsi iyi olabilir! Fakat 
.. sayın Behçet Uz duyrnasın" 
hayvanları da ins n 1 arın ban· 
yo aldıkları yerlerde yıkayan 
saygısızlara bir türlü akıl 
erdiremedim. 

Denize girdik ve çıkhk!. 
Vakıt epey geçikmiş! nevale 
sepetleri açılmış, 11 inbat ., 
rüzgirınm serinliğinde bir 
tarafta yemekler yenirken: 
öbir tarafta da hafif tertip 
çakıştaranlar var. Vakıt geç• 
tikçe yüzlerden yüzlerden 
neş'e akıyor gündüz uzak· 
larda yok gibi var olarak duran 
güzel lzmir de bizimle bera· 
ber seharh bir hayata kavuş· 
muş!. 

Sakin koyun nihayetinde 
ışık ten bir şahika, kuyruklu 
yıldız,Karşıyakaya doğru alev• 
den bir su gibi akıyor 1 On 
binlerce ampulün feftan ve 
çapkın göz kıpmalarına gö· 
nül verdiğim lzmire son 
tramvayla, çamlıklar, bahçeli 
ve yaylalardan geçerek ge· 
lirken şöyle düşündüm. 

"Muhiddin Birken,, in hak
kı var! Halkettiği bu güzel 
diyar 11 Sayıo Fazlı Glileç,, in 
ve aziz "Behçet Uz'un,, özlü 
çalışmalariıe bir sihir diya· 
raoıt dönen inci bmiri kıs· 
kanmamak elden gelmez!. 
Evet! sayın "Birken,, in hak
kı varl 

M. ZEKl ADGABA Y 
~~~~~~~~~~oo~~~~~~~~~~ 

Muhtekirlerle Mücadele De-
vam Ediyor 

Belediyemiz bütün pazar· Fırınlardaki! ekmeklerin va· 
lerdaki ihtikinn önüne geç· ziyeti de eyileşmiştir. 
meği azmetmiş ve muvaf ak- Kısa bir zamanda vazife· 
ta olmuştur! Eşrefpaşada ko· sinde büyük muvaffakiyet· 
yun eti 35 dana eti 20 ku- ler gösteren ve umumun te• 
ruşa sattmlmağa başlan- veccühünü kazınan belediye 
mışlır Şehir dahilinde ihtikar ·baş amiri B. Fahri m1D.taka· 
yapan bakkal, kasap ve ma· ları kontrol altına almış ve 
navlar şiddetle cezalandın- zabıta belediye işlerini bir 
lacak ve tekrar ederse icra- saat gibi intizama sokmuı· 
yı sanattan menedilecektir. tur. ---····-
Bülbüle hasretıKanlı v~ruşma 
çeken bir şehir 

Londra ezeli aşık bülbüle 
pek müştaktır. Sesi güzel 
kendisi çirkin olan bülbül 

- Baştarah 1 incide -
derken suçlulardan Alinin 
kayin biraderi Selihettin Ya· 
kubun önüne geçerek ıen 
nasıl oldu da bizden kork· 

her nedensa Londranın ha· madan ifade verdin dıye bı· 
vasını sevmez. Onun için de çağmı çekerek Yakubu ağır 
Londrada pek nadir olarak surette yaralamışsa da fer-
bülbül öter. 1936 y.hnda, yadı işiden zabıtamız yetiş· 
39 senedenberi ilk defa o· miş ve carihi yakalamış ve 
larak bülbülü dioliyen bir yaralıyı da derhal hastahane· 
kuş meraklısı heyecanından ye sevketmiştir. Tahkikat 
bayılmıştır. devam etmektedir. 

00000000000000000000000000000000000000000000000000 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

makarışık bir şekilde işleri başına yetişmek için telaşla· 
nıyorlar. 

Tanri saklasan bir gün gelen ve giden otobüs, otomobil 
ve motosikletlerden bir kaza çıkacaktır. Lütfen belediyemiz 
bir emir verse de bu gibi nakil vasıtaları iskele önünden 
geçerken yavaş gitseler .. ,, 

Demiştir. Bu bal yalnız alh buçuk vapurunda değil, her 
vakit vardır dikkat nazarını çekeriz. 

HALKIN SESi HAKKI~ SESiDiR 


