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KISA VE AÇIK 

Fransa da Türkiyeye Para 
• 

Vermek istiyor 
Belgrad radyosunun verdiği bu haber yeni 1 ürkiyenin 

cihan finans ve ekonomi alanında kazandığı emniyet ve 
İtimadın çok parlak ve her Türkün göğsünü gurur ve ifti
harla kabartacak bir delil sayılsa yeri vardır. Bugün Avru 
pada en büyük hilkümetlerin bile para bulmak hususunda 
uiradıklan zorluklar meydanda iken Türkiyeye para ver
mek için en zengin hükümetlerin gÖ9lerdikleri a zu ve 
hüsnüniyet ile Atatürk Türkiyesi hakkiıe müftehir ve mağ
rur olabilir. 

Ankaraya gid~cek olan FraDSız harıciye nazm bay Bone
nin Türkiyeye (120) milyon Fransız Frangı tutarında mali 
bir ikrazatta da bulu~acağından bahseden bu radyo haberi 
ayni zamanda lngiltere gibi Fransauın da balkanlara ve 
balkanlarda - kendi ifadelerine göre - pek mübicn oir rol 
oynamağa namzet Türkiyeye mali yardımlarda bulunmağa 
karar verdiğini göstHir. 
Biz öyle zao ediyoruz ki Fransanın da yeni Türkiyeye gös · 
terdiği bu samimi sevgi ve birçok hükQmetleri imrendiren 
bu büylik emniyet ve itimaddan sonra Fransa tarafından 
himaye edilen Suriyede Ankara ile anlaımak hususunda 
daha ciddi ve daha çok dürüst bir politika takip ve tatbik 
etmek fırsatını kaçarmıyacaktar. Esasen bugün bu fusat Su· 
riyenin eline geçmiı bulunmaktadır. Bakalım bundan istifa
de etmek dirayetini gösterecek midir ? 

SIRRI SANLI 

Veremliler Pavyonu 
Genişletilecek 

ibliğ olunacaktır. Şehrimizin 
kıymetli ııhhat diı ektöıü bu 
işle yakından uğratmaktadır. 
Projeler hazu Jaııdıktao sonra 

sıhhiye vekaletine arzedile
Ct'.k ve müsaadesi verilirse 
derhal faaliy~te geçilecektir. 
Ba,ta çalıtkao valimiz oldu· 

, ğu halde bu işin mevkii fıle 

konacağını kuvvetle umuyo· 
ruz. Valimiz B. Fazla Güleç 

Gö ülen ıbtiyıca binaen dün Tepeciğe giderek yapıl· 
Tepecikteki verem pavyonu makta olan verem pavyonunu 
renişletilecek ve yüz yatağa gözden g ... çirmiştir. 
--- c::::::::ı ~~~--~~~ • 

lzmir kıyılarında 
"GURBETTEN,, 

Yavaş. yavaş engını kucaklarken gölgeler 
Uyanır düşünceler bu hasret dıyarıoda 
Bir ıevda ıark111yle inlese de bu yerler 
Dalgalar başka çağlar lzmir kıyılarında 

Akıamları mor tüle bürilnen Çatalkaya 
Hulyalı bakıılarla, bakar gülümser aya 
Zamanlar bir örnektir sihirli sevdaya 
Gönllller neı'e bağlar lzmir kıyılarında 

Orda dert yok, keder yok tabiata bile ten 
Yalnız gurbet ellerde bir benim sakinleşen 
Bir de beni beklerken dalgalarla dertleıen 
Akıaçh anam ağlar lzmir Kıyılarında 

A. F. Tuğseven 

L~TER GÜL iSTER AGLA 

/Sıhhiye Vekili 
Şehrimize 

Geliyor 

lstanbul. 21 (Hususi) -
Şehrimiz sıhhat müessesele
rini teftiş etmekte olan sıh · 

bat ve içtimai muavenet 
vakili B. Dr. Hulüsi Alataı 
önümüzdeki hafta lzmire 
gelecektir. ---·-

Eden 
Vaşington Sefiı i 

Oluyör 

Lonra, 20 (Radyo) - ln
giltere sabık hariciye nazarı 

Antuvan Edenin, Vaşing ton 
sefaretine tayin olunacağı 

söyleniyor. 
Alikadar mebafil Edenin 

bu memuriyeti kabul etmi· 
yeceğini ve çünkn Çember· 
layn kabinesinde memnriyet 
almak istemediğini bildiri· 
yorlar. 

Kadın Pehlivanlar?! 
l _ Hindistaada Allahebat ıehrinde tanınmış kadın gllreşçilerden Emin Bano adında bir 
~Yan .. Benimle gllreıecek bir pehlivan varsa, karşıma gelsin" diye ilin etmiştir. En meı· 
t· r ınreıcilerin bile kendisile boy ölçüşmeğe çıkamadıklarını gören gazetecilerden biri 

lrt1z adında ileri relea pehlivanlardan birine baş vurarak : 
.._ Bir kadından korktunuz mu ?i 
Sualine karşılık Firaz ıu cevabı vermiıtir : 
...... Korkmayan bir tek insan g&sterin!... 
Sen de ey okuyucum, demek bayanların karıııında pehlivanlık ve kabadayılık da para 

~iyormaı dede bu bale : 

iSTER 

Fransa da Türkiyeye 120 mil
yon frank verecek Yarın Şehrimiz 

Bulunacak Belgrad, (Radyo) - Fran- mali ikrazda bulunması me· 
sa Hariciye nazıra bay Bon- selesi de mevzuubehis edi-
net Eyliil ayı ıçinde Ankara-

da Türkiye hariciye nazın 

Dr Rüştü Arasın misafiri 
olacaptır. Ayni zamanda ma
ruf bir maliyeci olan Bay 
Boonet Türkiye - Fransa ıi

yasi münasebetleriyle müva-
zi olarak Türkiye - Fransa 
ticaretioin inkişafı yolunda 
bazı tekliflerde bulunacaktır. 
Bu seyahat esnasında Fnn

sanın 1 ürk iyeye 120 milyon 
Fransız frangı tutaunda bir 

lt'cektir, FraDsa maliyecil ·•ri, 
borçl.uını daima ve en müş· 
kil anlarda bilyük bir sada
kat gösteren Tüıkiyeye kar
şı büyük bir iş itimadı bes 
lemektedirler. 

Fransaya bu cesareti ve-
ren lngiliı • Türk ticaret 
anlaşması ve kredi emniyeti 
Hatay işinde de keodioi j 
göstermiş ve Fransa Balkan; 
farda Tür ki yenin eliyle mev· 
kiini tanzim fırsatı kazan· 
mııtar. 

• 
ln~ilizler, krallarının Fransada 

Genel kurmay batlr 
Maretal Fevzi Çakmak, 
bölguinde ordumuzu tefti 

eördüiü hüsnü kabulden 
memnun kalmışlardır 

meıkuldur. Mareıal ti 
Muğla bavalisinde bulunma 
tadır. Yarınki Cuma ıl 
ıebrimize gelecektir. Ge 
kurmay batkanımız bara 
kendi vazifelerine taall 
eden itler Ozerinde mabte 
teftiı ve tetkiklerde balan 
cakbr. 

Pariı, 20 (Radyo) - · in· 
giltere Hariciye Nazarı Lord 

Halifaksla Fran11z başvekili 
Oaladiye ve hariciye nazırı 

Jof j Bone arasında mlizake
relere baılanmışhr. 

londra, 20 (Radyo) - la· 
giliz matbuata, ikinci tabı 

yaparak, logiliz hükumdar
larının, Pariste gördUkleri 
samimi kabulden sitayiıle 

babntmekte, lna-iliz Fransız 
dostluğunun kuvvetini teba· 
rüz ettirmektedirler. 

Franıız matbuatı. lngi'iz • 
fran11z do•t uğuodan babiı· 
le uzun makaleler yazmakta 
ve ıki devletin birlıği saye· 

ıiode cihan aulhunun her 
zaman korunabileceğini kay· 
deylemektedir ler. ---..·---
Meraklı 
Bir Dava 

lstanbul, ~Hususi) - Mer· 
hum biiyük ıairimiz Abdlilik
hamid not.er seaedile henüz 
iatiıar etmemit eserlerinin 
telif hakkını kar111 bayan 
Llisyene bırakmıtta. Şimdi 
merhumun kızı bayaa Emine 

Llsyea ale71aiae daYa ·~ • 

Büyük askeri karıılama 
ve görmek için lzmir ba 
kında buylik bir. tehall6 
vardır. Mareıal, ıehrımizd 
iki gün kalacaktır. 

• 
Yaimur 
Yağacak 
lstanbul 21 ( Huıusi ) 

Devlet Meholoji istasyona• 
dan bildiri 'diğine göre bufll 
Eğe uhiline Y•imur )ıta 
cakbr. --- .... ----~---

lzmirin Ticareti 

lıtanbul, 20 (Hususi) -
Şehrimize gelen lngiltere 
kredi dairesi mlidllrl bay 
Nilrıon gazetecilere heyana• 
hada eunlan söylemiıtir: ~ 

- Tlirkiyede on bet sen9 
zarfında her 11hada, iktiıa· 
di sanayi kalkınmada kay
dedilen terakkiyi heyecanla 
gördüm ve bu terakki önBn· 

de heyecan duydam. 
lımiri tahminin fevkiade 

mamur bir vaziyette baldam.ı 
Burada ticaret bakımıadu ı 
btıylik bir faaliyet ı&ıe çar• 
pıyor. Izmiria ecnebi mem• 
leketlerle ticari mllnaaebab• 
nı daha fazla inkipf etUre• 
ceğine kaniim. 

~-------=ııı._ ............... ... 
HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR -------------.... -------------
insanlık ve iyi kalplilik 

böyle olur 
Belediye bat hekimi bay Saip Kaıı1rçı oilaaa Yataadat• 

lardan ye yokıal ailelerdea kim baı nrarıa fnkallde all• 



, 

L i 1 
m~=!Proiya ve Türk DUNYA.DA 

T E! gaze ilığ NE ER 
EBBBa!lmmREmEıctE 

IYASETVE D 
Türk Dünyasının En Yüce Hakanı ~ Ankara büyük millet mec· QLUY R? 

~mmırqmuıı•ınnt!J Jisinde matbuat kanunu mü- • 

~ zakere edilirken gazeteci 600 Kilometre Sür'atle 
~ sayJavlar d.s, söz almış ve 

----------------------1.i~ dnhiliye vekili Atatürkün 
bile bir vakitler gazetecilik· 

a Uçan ' ayyare 
İngiltere Kralı ve Kraliçe· 

sinin Paris ziyaretlerinde 
yapılacak tayyare nümayişle
rine iştirak etmek üzere 

Bora tipinde on lngiliz aske· 
ri tayyaresi Parise gitmiştir. 

~el Tarilat Tefrika 
le iştig 1 ve lbunuola iftihar ,e&EEEI> - 78 -

\lu adamla baş çı 

acak 
hl•. ettiğini söylemiştir. 

Vekılin bu- ifşaatı sürekli 

f raz zor 
Gazoeden çıkış merasimi 

beok parlak oldu. Karargaha 
prelirkea, Hasa ordusunun 
;e nünde elli hafız güzel ses· 
jnerile ilihi s6yliyorlar, altın· 
~~an yıpılmış ve üzeri elmas 
rc8ılarile süslenmiş bir rah1e 
p/ıtünde kuranıkerim yeşil 
cıPekli bir bohçaya sanlmış· 
••r olduğu halde ordunun 
1aamum müftüsünün başı üze· 

inde oluak ilerliyorJardı. 
e=> gece mahşeri bir kıpırda· 
r:rı• vardı. 
S Gece yarısına kadar dua· 
,ar edildi. 

İr Ertesi gün Gezneden ka
, rargiha kadar gelen Gazne· 
li ihtiyar adamlar, anneler 
göz yaşları arasında oğulla· 

9 
pin dan kardeşlerinden ayrıl· 
Jılar. Akşam üzeri serinlik· 
te umumi hare ket vardı. 

fDavullar çalandı, çadırlar yı· 
ı kıldı, ağı. lıklar hayvanlara 
1 

fyükletild i, koyunlar kesildi. 
Y avaı, yavaş ıarka doğru 

f fakın baıladı. 
ı Dağlar anıldı, sahralar va· 

' 1 diler inledi, bu mubteıem 
·t bu muhtefem orduyu selim· 
, 1 lada. 

ı 1 Beyaz bir at üzerinde ıul-
1 tan Mahmut Gaznevi pek 

~ şe?a~c ~İr v.aziyet almıştı. 
lkı gua hıç dınlenmeden yü· 
rüdüler. 

Y otlarda :tesadüf ettikleri 
l. ıebir ve kasabalarda halk 
:J kadın ve çocuklar karşı çı· 

kıyor orduyu alkışhyorlar· 
dı. 

Her köy ve kasaba iktida· 

1 - 11na göre sultan Mahmude 

1 bir armağan sunuyor, içten 
sevgisini gösteriyordu. 

Kayıopederi uygur bakanı 

Mahmut h nınkinin yanında 
çok sönük kalıyordu. Hele 
çok mükemmel olduğunu öğ
rendiği ordusunu ve sker
lerinia intizamını, harp aict· 
lerinin mükemmelliğini bir 
türlü hazmedemiyor ve gene· 
ralini saatlnrca karşısında 
tutarak gördüklerini tekrar 
ettiriyor. 

- Demek bu kadar mun· 
tazam ha, 

Diyordu. Generali şu söz· 
leri tekrar etti: 

- Ulu hakanım, bund n 
başka askerin sevincine soiı 
yok, ben s vaşa giden çe· 
rilerin bu kad r iştah! ve 
bu kadar neş'e ile gittikle· 
rioe şimdiye kadar şahit 
olmadım. 

Bütün ordu erkanı bir yer
de uzun müddet istirahd 
etmekten usanıyorlar, sanki 
düğüne, eğlenceye gidiyor· 
larmış gibi kab!orına ığmı· 
yorlar. 

Pek ilik han bRşını önüne 
"'d' , b eg ı, sonr şu ceva ı ver· 

di: 
Bu Gozneli Mahmut az 

kişi değil. beni akrabalıkla 
bağladı. Iranı zaten b bası 
zamanında sındırmışb, öyle 
göı iloüyor ki bu adam'a 
başa çıkmak biraz zor 
olacak. 

Ele 
r) 

geçmez bir 
fırsat 

Kemerde Gaziler mahal· 
lesinde önü melez çayı arka· 
sı tab khane çayı ile Kemer 
sokağı sağı tren battı, solu 
gene kemer sok ğı ile mah· 
dut ve içinde dolapla kuyusu 
ile kulesi ve meyva fidanlığı 
bulunan 10966 metre mu· 
rabbalık büyük sebze bnhçe
si satılıktır. Talip olanlar 
idarehanemize mür caat et· 
sinler. 5-1 

.. Pek IHk hın ,, HorHan hu
dutlarına generallerinden bi· 
rinin riyaseti altında bir he· 
yet gönderdi, damadını uğur
ladığını ve parlak zaferle 
dönmesini temenni ettiğini 
bildiriyordu. ti; 

Mahmut han, general ve 
maiyetine mükellef bir ziya
fet verdi. 

Kayın babasına çok kıy· 

1 1 
metli bir bQhça ağır bediye

t Jer iÖoderdi. General, sul
tan Mahmut Gaznevinin çok 
muntazaqa ve her türlü si· 
)Ahlarla mücehhez olan as· 
keriai çok beğenmiıti, mem· 
leketine döndüğü zaman uy· 
gur hakanına baJlandıra, bal· 
land1ra bunu naklettiği za 
man Pek ilik hanın içi bur· 
kuluyor, kendiıinin saltanata 

Müsteciri Sa1ih Zorer 
l{eçecilerde Lale si ne

ınası kar~ısında 
Her yere yakın ve büyük 

bir bahçe içinde havadar bir 
köşktür. 

Temizlik yeni konfor, sı
cok ve soğuk banyolar ol· 
duğu gibi si'lrisiuek ve t hta 
kurusundan eser yoktur. Bi
rinci yatak elli, ikinci kırk, 
üçüncü 25 kuruştur. Bir de
fa tecrübe ediniz. 

1 1 'k~*:A:*~******:ldlt 

Sineması 

f; BUGÜN 2 nefis film birden 

alkışlarla karşılanmıştır. Biz
ce yeni Türkiyenin yaratıcısı 
gazetecilikle iftihar ediyorsa, 
gazetecilik de bununla iftihar 
etmekte cidden haklıdır. 

rta ç 
• 1 

Orta çağlarda ltalyan şe
hirlerinin büyük meydanla· 
rmda yüksek sütunlar vardı. 
Bu sütunlarda muayyen bir· 
kaç halka mcvcuddu ve şeb· 
rio en zengin ailelerinin ismi 
yazılı idi. Şehre gelen ya
bancı bir adam bu sütunun 
yanma gelir, atının yularını 

halkalardan birine bağlar ve 
üzerindeki adreslt>rden be
ğendiğini seçerek o evin ka
pısını çalar ve gece misafir 
edilirdi. Sütuna bağlanan 
bergir de ayrıca bakılırdı. 

.. ~-ı;"' -

rı 
• 

1 
Amerikad müsdahdemle-

rinin ekserisi kadm olan bir 
idare hanenin dire törü ya· 
zıbıınenin bütün odalarına 
şu levhayı asbrmışt:r: 

" Kadınla konuştuğunuz 
zaman annenizi, nişanlınızı 

hahrlaymız. Bu sizi manasız 
söz söylemekten koruyacak
hr.,, 

Şimdi siz, bu levhanın 
müesseseye gelen erkekleri 
kizdıracağını tahmin edecek· 
siniz. J-ialbuki hiç te böyle 
olmamış. Kadın memurlar 
sinirlenmişler, direktörden 
intikam almağa karar ver
mişler ve odalara ikinci bir 
levha asmışlardır. Bu levha
da şu cümleler yazılıymış: 
"Erkekle konuştuğunuz za • 
man babanızı, erkek kar· 
deşlerioizi, sizinle evlenmek 
i.stiyen delik alıyı bahri yı· 
nız. Ancak bu şarta bir er
kekle konuşc:nağa tahammül 
edilebilir.,, 

A e ika 
Cumhurreisleri \T e 

Bir l\1üşahede 
Amerikad Cumhurriyaseti 

intihabı her dört senede bir 
yapılır. Bunlardan 1840 da 
başlamak üzere her yirmi 
ıene ara ile seçilmiş olen 

zretı e 
• er ı n i Ve 

Hem tnkip hem de bom· 
bardımann elverişli bulunan 
bu tayyarelerın sür'atleri 

saatte 600 kilometredir. 
Tayyareler bir bava t arruzu 

vukuunda logiltere sahille· 
rini müdafaa etmekle mükel· 
lefti ler. iç erinde yalnız iki 

kişi bulunmaktadır. 1058 
beygir kuvvetinde bir tek 
motörle mücehhezdirler. 

"** 
Alınanyada en küçük 
t lehe bile askerlik 

öğrenecek 
Bugünlerde Alm oyanın 

yeni tedris ve talim progra· 
mı neşredildi. Bu programda 
mevcud bir ÇOJl kayıdlu a· 

rosında aşağıdaki iki madde 
bilhassa dikk ta ş y ndır : 

l - Tahsilin ilk devre· 
sın de bile bulunan her Al· 
man tol ebe mutıaı. a bedeni 
ve askeri terbiyeyi iktisab 

edecektir. Bu terbiye ara
sında havac lık, seri ateşli 

silah kullanılması, istihkam 
ve gizlenecek yer yapmasını 
öğrenmek de d bildir. 

2 - Oıta tahsili bitirip 
yüksek tahsile devam etmek 
istiyen her Almanın üç ya
bancı lisanı güzelce bilmesi 
şarttır. 

*~* 

Amerikada bir zenci 
linç edildi 

Misisippi eyaletinin Roliog 
Foık şehrinde geçenlerde 
bir zenci linç edilmiştir. Zen· 
ci ihtiyar bir marangozu öl· 
dürmüştü. Halk cinayeti mü
teakip zenciyi kovalayarak 
taş ve yumrukla öldürmüş, 
cesedini getirip cürüm ye· 
rinde bırakmışlardır. 

Fakat bu feci hadisenin 
en garip tarafı halk arasında 
bir çok zencinin bulunması, 
bunların da zencının linç 
edilmesine iştirak etmele· 
ridir. 

Amerika Cumhurreisi vaıife 
ennasında ölmüşl!ırdir. Misal: 
1850 da seçilen Vilyam Har· 
rison, 1860 da seçilen Ab
rabem Linkoln 1880 de seçi· 
len Ceyms Garfild, 1900 d 
seçilen Mak Kinlcy ve 1920 
de seçilen Harding. 

i Ada 
T 

.. H 1 

Yakında «I-lalkın Sesi»nde hu n1ühim ve 
tarihi yazıyı sabırs1zhkla bekleyiniz 

ı, d v 1 
Neden herkes pek çok yıllardan beri 

21 TEMMUZ 

BlrMOtekald Subayımızın Hatlraları: 

Çakırcalı 
E F E'nin 

akiki Macera) rı 

- 20 -

• h .. kôme 
yadan ne f 

ğdaki eşki
rkı va dı 

Yunanla Yorgiyi ve arka· sözlerine ve düşüncesine 
dnşlannı hemen İzmire sev- ' heyret ettim. işte çarıkla 
kettim, Vali Kfiınil Paşa bu erkaoı bark bunlara derler. 
şerirleri hiçbir kimsenin ilti· Adam pek yerinde ve pek 
mas ve ricasına kulak asmı· mantıkı söyJiyordu. Vali Ka-
yarak ve muhakemeye bile mil paşa gülmüş. öyle ise 
lüzum görmeksiziG Bodrum demiş : Seo köyüne dön ra· 
kalesine göndertti. Bundan batına bak. 
sonra ç tenin diğer efradı ihtiyar şuolarıda ilave 
birer birer dağıddılar ve etti : 
Urlada dikiş tutturam dılar. Vali paşa eşkiyayı benden 
H~r sene Urlada oobeş yir- istiyeceğıne oğlu Said paşa-
mi vukuat olurdu. O sene dan isterse daha uyğuıı olur, 

çıt bile çıkm dı. Alay ku· Biraz daha oturdu v~ scur.s 

mandanı Tevfik beyden şu atına bindi gitti 
telgrafı aldım : Hakikaten o zamanlar da 

'1 Urlanıo Kızıldağ nahiye- Çakırcolıya yataklık edenler 
sine b"'ğlı Sığırkuyruğu kö· yalnız köylüler değil, ayoi 

yünde Koca Veli ad;nda ib- zamanda hükumet memur· 
tiyar bir adam vardır, onu larıydı. Hatta vali Kamil 
merkeze getiriniz ve lzmire paşanın oğlu Said paşanın 
gönderiniz, vali paşa hazret- da bu işlerde eli vardı. iz· 
lerini göreceklerdir.,, mirden nt! va kıt Çakırcalı 
Şahsen tanımadığım bu üzerine bir kuvvet sevko· 

z;,hn celbi için bir teskere lunsa mıktarile baştaki ku· 
yazdım ve bir suvari ile kö· mandanın adile derhal Ça-
ye gönderdim. Ertesi günü kırcahya ihbar olunur ve 
doru atlı omuzunda martinile bunun için yüz sarı ile alırdı. 
göğsünde iki sıra cevhane Çakarcalıoıo çok defa lzmire 
asıla bir ihtıyar bulunduğum geldiği ve Said paşanın ya· 
J.rndarma dairesinin önünde lılarda köprü mevkiinde bu· 
atından indi, yanıma geldi, lunan konağıoda misafir kal-
selam verdi. oe istediğini dığı kuvvdle rivayet edil· 
sordum ? Sığ1rkuyruğundan mektedir. Böyle şakin'n ele 
Koca Veliyim. beni istetmiş- geçemiyeceği çok tabiidir. 

Sığ1rkuyruklu Koca Veliain siniz. 

Dedi. Yer gösterdim, ahk· 
veler içildi. kensine ne için 1 

çağıraldığını ve Kimil paşa
nın istediğini haber verdim, 
ihtiyar başını salladı, gülerek 
şu sözleri söyledi : 

- Biliyorum ne için ça· 
ğırdıkJarıoı emme, uyuşamı· 
yacağımızı sanırım. 

Bir saat sonra yirmi beş 
yaşında bir delikanlı gibi 
sıçradı, atına bindi, lzmir 
yolunu tuttu. . 

iki gün sonra döndü, ge· 
ne bana uğradı, çağmldığı· 

nan sebebini sordum, şunları 
anlattı : 

- Beni Kamil paşt Ça-
kırc la Mehmet çetesinin 

sözleri haki ydı, demek ki 
beş on haneli köylere varın· 
caya kedar bu hakikat ve 
rezalet bilin yordu. Eski hü
k .. metın dağdaki eşkiyadan 

ne farkı vardı. 

( Arkası var) 

---=-..... ·----
Koyun Aklı 

Rivierra tepelerinde, 700 
koyunluk bir sürüye hücum 
eden köpeltten korkan ko· 
yunlardan 1l20 si, uçuruma 
atlıyarak, parçalanmışlardır. ........ .......... 

lı 
üzerine gönderecekmiş, şat· Tabiatın şifa kaynağı et· 
farım şudur paşa dedim, rafın yeşilliği ve güzel man· 
Ödemiş bükümetinde ueka· zarasile meşhur Seferihisarın 
dar memur varsa hepsini Karakoç ılıcaları açılmıştır 
odalarına kapasınlar, birer müzmiu romatizma ve siyatik 
teneke gaz döksünler, cayır böbrek k raciğer ve sinir 
cayır yaksınlar, sonla çete hastalıklarına karşı bir şifa 
ayaklarına gelir, testlim olu· kaynağıd1r. 
rur. O adamlar hükumet Muhterem mısafirler yed· 
başında durdukca ve lzmir- terinde nüfus kağıtlarını bu· 
de de birçok kibar şerikleri lundurmalar1 şarttır. Otobüs· 
ynşadıkca bu mel'on çetenin Jer birinci kordonda 12 nu· 
ele geçmesi zordur dedim. maralı garaj-lan haraket 

Ben cidden bu ihtiyarın eder. 

~:ft:~:~:ı~:ft~:G:*~~lt:*1':*'6.'.ı~ ~~~* 

T A Y Y A R E sineması TE\~~?N 
BUGÜN iki müstesna film birden 

1- ti a açakçıları 
Mahkumlar kalesi ı il 

ı 
tC Fransızca sözlü: Baş ro llerde ANNA BELLA 

= Saratosra 

Kudretli artist HANS ALBER tarafından temsil edildi 

a a ayı, o ve Ü se ) 2 - dm zel 
rakılarını tercih ediyor. Çfüıkü yapıhşında usta, ve tccıübeli • 
bir el en sıhhi iptidai maddeleri en mahir bir şekilde isti- 1 

o lor 

mal etmekte ve zevk ve sefa için içilen bu mü tesna rakı· ~· Se~rnsJar: Atioa kaçakçıları 3,35 ve 7,20 de M.ıt 
lora ayni zamanda bir gıda, bir deva ve bir ~ifa hassalaranı 1c doklor 5,10 ve 9 da 

rmxxxz~.c:c:w::s:;v;~~~ ~: ~~~:W:~~ 

1 tc Baı rollerde: CLARK GOBLE • JEAN HARLOV 

1 ~ 1 uaı•-... ~Jla-Jt.r,~.~-7 MahkiUQlar_ 5-? Saratoka 

Pierpe Blaocbnr - Pıtaparlo tarafından temsil edilmiştir 
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Y l • 7 k • • 3 l ' PEŞiN ve TAKSİTIJE 
unan~'!.zete erı 1 ür ıy~nın yı -

1 
sisiKLET ve 

Türk - Fransız anlaşın sı h k- /ık turızm p/dnı 1 ;:doc .. ı.coreı!a~.~~! 
k d 1 tılmaktadır. Rekla.na kapıl-

ID a ne er yazıyorl r? madao lornaks motosiklet-

(Proia) dan : 

Sancakta, bazı memurların 
yolsuz hareketleri, Fransa 
ile Türkiyenin arasını açmış 
ve tehlikali bir durum husu
le g tirmişti. 

Buna rağmen iki taraflD 
dirijınları soğuk kanlılıkları · 
nı muhafaza etmişl~r ve me
sele hüsnü suretle halledil
miştir. 

Bu netiee bütün sulh dost
larını seviodirmıştir. iki mem· 
leket arasında yeni bir pakt 
da imzalanmak üzeredir. A
lınan telgraflara göre, iki 
memleket ar sında siyasal 
ve süel bir işbirliğinin temeli 
konulmuştur. Bu sayede Ak· 
denizin bu kısmında sulh 

temin edilmiştir. Yakında 

iki devlet arasında bir de 
tiçaret anlaşması imzalana· 
caktır. 

Bu uzlaşmayı alkışlama
mak elden gelmez. Şimdilik 
Hatay iki milJetin askeri iş· 
gali altınna kalacak ve bu 
idare •anayasanın tatbıkine 
kadar devam edecektir. 

Sancık meselesinin lngiliz 
• Tüı k iktisadi anlaşmasın· 
dan sonra halli, ehemmiyeti
ni bir kat d11ba arttırmak
tadır. Büyük MiJlet m~clisi, 
bu iktisadi anlaşmayı tudik 
ederke~ logiltere lehinde 
tezahürat yapılmıştır. 

Türkiye ile sıkı do,tJuk 
bağla. ı, logiltere ve Fransa 
ile de mücerrep eıki rabı 
talarla bağlı olan Yunanistan, 
doğu akdtniz sulbü ile de 
ilik& dar bulunduğundan, 
Fransa ile Türkiye arf! ında· 
ki, ihtilafın h•llinden çok 
lbemnun olmuştur. 

Doğu Akdenizle Balkan
lar, bugünkü karışık dünya
llın en aağlam ve en emin 
Yeri, olmuştur. Bu bakımdan 
Fransız· Türk anlaşması sulh 
İçin yeni bir garanti teşkil 
etmektedir. 

(Katimerini) den : 
lshenderuo Sancağı mese · 

lesine verilen netice ve F ran · 
sa ile Türkiye arasnıda im· 

zalaoan yeni dostluk paktı· 

nıo bizi sevindirmemesi im
kansızdır. 

lkı tarafın gösterdiği iyi 
niyet sayesind~, mat up oe· 

ticeye ul şılmış ve doğu 
akdenizde sulh perkleşrniş· 
tır. -·--
Y ahudiıere gü
neş ba yosu 

yasak 
Almanya Dahiliye nezareti 

yeni bir tamim neşretti. Buo· 

dan sonra hiçbir Yahudi 
hiçbır plaja gidemiyecek biç 

bir su şehrinde oturıımıya· 
caktır. Bu yerlerdeki Yahu· 

diler polise baş vurarak Ya· 

budi olduklarına söyliyecek· 

Jer ve bir san vesika ala
caklardu. 

Almanyada sulardan ve 
denizden istifade etmek için 

alınan vesikalar kırmızıdır. 

San vesikalar bu gibi yer

lerde muteber olmayacaktır. 

Çaylak 
Kemer altında 

Haz rlanan planda asıl hedef ıerini ve meğazamızda mevcud -.=::-.:::::.----......::::ııııııııııı::ı 
T•• k• • b•ı k her marka bisikletl~ri göımedc:u ve fıat ög.eomcdco 1ı&. 
~r ıyeyı ecoe 1 ere tanıtma iyen başka yerden bisiklet, motosiklet almayınız. 

Üb erve• gazetesine ldan- ı cü kıslrn Akdeniz sahilleri 1\1. ALı AI ŞEı lQCAK 
bul muhabiri bildiri or : ve dördüncü kısım Anka· . Başdurak Kemer alta Cd. Emirler çar,ısı karşısınd 

Türkiy~ bükfı neti Türk · radır. Numara 61 Telefon No. 4079 
yede turizmin inkişafı ıçın Bir taraftan turizm planı 
üç s~neJık bir plaa kabul h..zırlanırken diğer taraftan ~teJSEE ~t'tXSC;JZEt.1~"2~ • St!l~S8..,.R 
etmiştir. meml eketin tabii güzellikleri. Çocuk Babalarına 

Bu ışle meşgul olmak Ü· tarihi servetleri, kaplıcaları, 

z~re lkıisad vekaletinde hu · otellerin, Lakantalar1n, gazi- ~1ıı jde 
suıi bır daire teşkil edilmiş noların, spor imkanlarının Rekabet 
ve bu teşkılatın b şrna on ve yolların bugüokü vaziyet-
derece cu t'! ı j k eski Matbu · leri hakkında etraflı tetki· Rekabet 
at Umum müdü ü V dad kat yapılmaktadır. ' 
Ned ım Tör getirilmişti r . Hazırlanan planda asıl be- Rek bet 

Tu kiyenio tu ristik harita def Türkiyeyi ecnebilere ta· 
sı dört kısma ayrılmıştır. Bu n:tmak olarak kabul edilmiş 
kmmlardan birini İstaı bu1

, ise de Türklere kendi mem· 
Bursa ve Trakya havai •İ leketlerioi tanıtmak gayesi· 
teşkil ediyor; ik inci kısım nin de plana dahil olduğu 

lzmirle binte.l~nd'ıdu; üçüa· anlaşılıyor. 
~~oooo~~~ooooo~oooc~~~oooooooooo®moooooooo~ 
• • 
lzmİı' ili Daimi Encümeninden 

Eksiltmeye konulan iş 

Bu işin açın tuhuı 
Bu işe ait evrak aşağıda 
zılıdır 

1 z m i r - M a n i s a yolunun 
16·1 050 21-1-930 kilometrola
rı arasındaki şose esaslı ona· 
ralması. 

: (12341) Lira (35) kuruş. 
ya· A)Kapalı eksiltme şartnamesi. 

: B)Mukabele projesi. 
C)BayındırJ,k işleri genel şart· 

namesi. 
D)Keşif, Proje ve fiat silsile· 
si cetvelleri ve Hususi fenni 

" 30 " Liraya 
i iklet 

Almaayadan yeni getirtmiş olduğum ve lzw~r piyas~sı 
da 45 liray satılan bisikletleri rekabet dolayısıle ~O .lıra 
satııa başladım Sınıfını geçmiş çocuklarınızı sevınd~rme 
içio vereceğiniz en kıymetli hediye yavrularınızın mahk 0 

mok istedikleri bisiklettir. 
Ticarethanemizc uğramadan başka ticarethanelerden a 

mamalarını sayın müşterilerime tavsiye ederim. 

Adres : İzmir Kemeraltı karakolu karşısında No. 
Asım Başakın. 

En Büyük Hüner 
Rakoru Kıı ınakt ı r 

-

Hayatı ucuzlatmak inkıla
bında ön a ak olmak ve re· 
koru kırmak için Bay Abbas 
Azer 3 - S liraya aldığınız 

şartname. Panama ipek yazlık Bayan 
Eksiltmenin yapılacağı yer 1 ·Ağustos 938 Pazartesi gü· şapka ıarıoı soo model ve hat-
tarih gün ve sanh : nü saat 11 de lzmir ili daİ· ti müşterioia arzu ettiği baş-

mi encümeninde kapalı zarf ka modelleri 150 kuruşa sat· 
Birinci Kordonda bulunan &J!\uli ile yapılacaktır. maktadır. Ben bu fiyeti ve 

lokantamı bu dl'fa Kemeral- istekliler Yukarıda ya:z.ıh eksiltme ev- şapkaları gördüğüm içio ba-
tında memurin kooperatıfı rakını her g(n lzmiı Nafia yanları ve Bayları meofaatları 

1 için ucuzluk rekorunu kırıı n 
nin tabJiye ettigi binaya müdürlüğünde görüp ınce e· Ü 

Abbas Azer oiversal Şapka 
naklettim. yebilırler. Mağıasını görmelerini tavsiye 

Eski Süleyman, bugünkü Ek!liltm~ye girebilmek için 938 takvim yılına at Bayın· ederim. 
İZMİR LOKANTACISI gereken be geler : dırhk bakanlığından alınmış Adres: Balcılarda 191 No. Telefon: 3811 

M Ç 1 k müteahhitlik ve ticaret odan ~~ ~~~~~:P.:'I!~~,...~~~~~~~ . aya ~~~~~~ • ~ıı:. ............. ~e~~~~~~~ 
................... •••••••.. belgeleri. S ~ 
ı: o o K T o R :ı Muvakkat teminat : (9257) lira. ~ Elbise ve Ma oto 

Teklif tLektupları : 2490 sayılı yasanın 31 ncı .:11 

i Salih Sonad i maddesiae göre tanzim oıu- ~!~ Meraklılarına MOJdı 
ı Cild, Saç•• ıübrevi basta· ı ::~:k Y::~~·~::.:.~·~~r ~:~; (:lZabitao, Baylar ve Bayanla r 
ı lıklar mütPbassrsı ı evvel Jımir ili daimi encüme- [•)En mütkülpesent müfterileri memnun 
ıı ikinci Beyler sokak No. 81 ı nı başkanlığıoa makbuz mu- !leden bu firmayı unutmayınız 

Her gün öğleden sonra ı 
ı T 1 f . 3315 kabilinde verilecektir. [+] Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahim 
.......... :.e !"~ ....... ~.! Postada vaki gecikmeler kabul t'dilmez. (2506) [+) Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeıidler. Terzi· 

~~] hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarif ve tık 
• • c!] manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve ı 
·~~E>t Dr • f AH R J 1 ~) K >taB~! ı •ivil elbise ve ka~utlan ima.ı ed~lir. : 
E lzmir Memleket Hastanesi ~ontken Müte ) a sı ı il ı• Muamelem peşın ve taksıtledır •. s. Ferid 

ECZACIBAŞI 

K U V V E T Şurubu 

Sıhhat 

Zindelik 

Gençli!t 
Bahşeder 

Merkez depo: Şifa Eczanesi 
r---------------------~--·--~~~----------

Peşin ve Taksit ile 
En şık, en sağlam ve en ucuz elbise 
ken Kavaflar çarşısında (35) No da 

TER Z i 

kazım Şangüder 
rupanın en büyük terzi sanayi mek· 
inden diplomalı olduğa gibi Avru
ve Amerikada en çok rağbet ka • 
aa lbıi•eraal ıiatemiai takib eder. 

E RONTKEN VE tt. f Bu. sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe klfidir. 

E El kt• •k t d •ı • l ~ !]DIKKA T : Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12 m .e. ırı e avı er. v · 1 ı ır im •J - 'rELEFON: a216 
[el lkıncı Beyler Sokak No. 29 1 ELEFON: 2542 B ·S'~~~'t~S&t"S:s"~,..~SS 
m~a~~maaas~:e~aa·m~·am~aaz~ 

İsmail Hakkı 
Pusmaz 

Ölçü Yapımevi 
Baskül, Kantar, l\1a
sa Terazisi yeni ve 
her nevi tamirat ka
bul edilir. 

Eski kasablar kolaucılar 
numara 27 

Telefon 
2746 

Yalnız Türkiyode değil bütnn Balkan 
memleketlerinde, Iranda, Arabistanda ve 
Fransa ile lngilterede en çok tutulmuş 

revaç bulmuş meıhur { ARTI ) markalı 
ALMAN kumaş boyalarını diğer boyalara 
herhalde tercihan alınız. Çünkü: 

A ti• boyaaı ile boyanan kumaı hiç 
r solmaz. 

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

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

iplik, keten, floı ve kanıık 
her cins kumaıı emniyetle ve 
kolayca boyar. 

(

Bmml:IE:lilE1EIE .... aam .... ..-........ mmmı ........... . 

Birinci Sınıf Mutabaıaıı 1 
1 

Dr. Demir Ali · Toptancılara mühim iskonto 

KAMÇIO\jLU yapılır. 

1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 Telef on 

Fiati 15 kuruş 

elektrik tedavisi ( 388~ ) 
No. : SS Telefon : 5479 



~Çocuk 

ı Sinemaları 

t ş h. . e ır gaıınosunun yanın-

i daki arsaya belediyemiz ta
rafından yüz yatakla ve her 

1 
tilrlü konforu haiz bir otel 
kurulmasını proğramına ithal 
etmiıtir. Yapılacak şehir 
oteli hariçten gelecek yaban

cılann bütün medeni ihtiyaç
larına cevap verecek tarzda 

olacaktır. Otc:lin karşısına 
te1adüf eden deniz kenarın
da da bir iskele yapılması 
düşünülmektedir. 

Bu iskelede hususi motor
Jer bulundurulacak, m safır-
ler istediği zaman İoci r altı 
ve Karşıyaka beJediye plaj · 
larına bu motorlarla gidip 
geleceklerdir. 

Karşıyaka 
Halk evi 

Bu yıl orta okuUarda ri
yaziyeden dönen öğrencileri 
yetiştirmek üzere Karşıyaka 

Halkevinde bir kurs açıldı
iını ıevinçle öğrendik. Haf 
tada üç gün olmak üzere 

derslere devam edilmektedir, 
arzu edenlere kapılar açık
br. Liselerin kampları bitin-

ce onlar için de bir kurs 
açılacağını duyduk. Bu gay· 
retinden dolayı Karşıyaka 
Halkevi idare heyetini takdir 
ederiz. 

Buz İhtikarına 
Karşı Tedbir 

Alındı 

( ftalloa ~••• J 
/ 

Yunanistanda' ·zelzele 

Vaşington (Hu!IUsi) - Burada iki mecmuanın verdıgi maliil'Oata göre 
1'uvvet hakiki ol naktan ziyade hayalidir. 

ltalyanın uzun boylu bir Avrupa harbine girişecek kadar parası yoktur. ltalyay-1 şark 
ve garp kapıları kapandığı takdirde Roma pek müşkil bir mevkie gi(ebilir donanma ve 
hava kuvvetleride yapılan propağandaya rağmen az ve lngiltere ile tek başına barba gi
riş emiyecek derecede zayıftır bir harbe girers~ mağ üp olacağı muhakkak sayılmakta ve 
Almanya ile yaptığı anlaşma ona kuvvet vermekt n zıyade zaaf ve müşkilat verecektir. 

Acıklı bir kaza 
Bir çocuk iki yaşındaki kardeşini öldürdü 

---

Balıkesir 20 (Hususi) - Gebeçioar köyünden lsmail karıııiyle tarlaya giderken çocukları 
10 yaşında Mehmetle 2 yaşındakı Mustafayı evde bırakmışlardır. Yalnız kalan iki kardaş 
biraz oynaştaktan sonra Mehmet dıvarda asıh bulunan babasının tabancasını alarak oyna:- 1 
mağa başlamış ve tabanca ansızın patlam ştır. 

Tabancadan çıkan kurşun 2 yaşındaki Mustafayı canını yere sermiştir. Silah sesini 
den baba ve ana eve dönmüşler ve yavrularım kanlar içinde ölü olarak bulmuşlardar. 

~----------------------~·· .. OQ ...... __________________ ~------

Sahte Makbuz-J Doktorlar 
la Şeker Çıka-1 Arasında 

rılmış Tayinler 
929 da cereyan etmiş olın 

sahte makbuzla şekerleri 

gümrükten geçiren bir zat 
hakkında ki tahkikat bitiril· 

miştir. Ödenmiyen gümrük 
resmi üç bin liradır. 
•• 
Uç Tane 
Modern 
İlk okul 

lzmir belediye doktorluğu· 
na Kadiköy belediye baş 

tabibi Tevfik Akif, Manisa 
doğam evi çocuk hastalıkla· 

rı mütebassıslığına Kars do· 

ğumevi baş tabibi Raif Ya· 
sari tayin edilmişlerdir. 

nesi bevliye mütehassısı Fu

at Bayer müstafi sa~arak 
yerin~ tıp talebe yurdundan 

Saim tayin edilmiştir. 

v af 
Pavyon 

li pencerel~ri mutahassısı ile 

birlikte şehrimize getirilmiş 

ve dün yerlerine konulmağa 

başlanmıştır. 

Evkaf paviyonunun elek· 

Evkaf paviyonu ay sonuna 

kadar ikmal edilmiı ola· 

caktır. _ .... _. ............... _ 

2'" TEMMUZ 

Benim gözümle hadiseler 

Başıma gelenler 
Daha ilk hareketimde or 
dan kaçta davara kon 
Velhasıl sinekle çetin 
muharebeye giriştik. O, 
varda durmakta elsun, b 
bir plan tasarladım. A•uc 
mu iyice açacak, karşıd 
ona doğru ansızın büc 
edecektim. Belki bu sure 
avucumun altında kalır 
Dediğimi yaptım. Elimi f 
diye onun bulunduğu y 
yapıştırdım. Hınzır sin 
oradan da çarçabuk kaçm 
Tekrar burnuma konmuşt 

Fena halde kızdım. A 

zartesi ise Haydarın "Re 
işe başhyamaz ben g 
kendisile görüşürüm,, d 
ğini ve sonra aralarında 
münakaşa geçtiğini Rec 

"benim Cuya ile görüştü 
mü kim söylemişse kendi 
karşılaşmak isterim,, ded 

ni ve bay Haydarın da "b 
lüzüm yok,, dediii i bon 
,,isini bazırladım, bu sır 

bay Haydar bir mısafi 
teşyi ederken tabanca 

tadığını ve mües<ıif badi4 
meydana g ·ldiğini 11 

miştir. Dığer şabıtler de 
lenmiş ve gelmiyenletin 
bi için mahkeme başka 
güne kalmıştır. . .................. . 
Uydurma 
Haber 

lst nı..u•, 20 {Hu~u~i 

A1m'loyad~ ki Krop fabr 
lan idd: esi i..ı, inşa.t b 
hlığını ileri sürerek bük 
timiz tarafından bu fab 
larda inşa ettirilmekte 
vapurlar için fazla par 
tediği bir gazetede Yı 
mışsa da alakadarlar bu 
beri tekzip etmekted" 

Aiaçlara T 
manan Yen 

Halkın Sesi hakkın sesid 
- Baştarafı 1 incide -

gösterildiğini bir lisan şükran ve minnetle bahsediy 
Bu kıymetli ve vicdanı yiiksek doktorumuzu cand 
gönülden tebrik etmeği vazife biliriz. Her vakıt bu za 
birçok teşekkür mektuplari alı:naktayız. 


