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KISA VE AÇIK 

Alman gazetelerine ne oluyor 
Son zamanlarda, hepsi değil, fakat Alman gazetelerinin 

pek çoğu lagilterenin ve onu takip ve taklit eden Fransa
~ın başta Türkiye olduğu halde balkan hükümetlerioe bazı 
ıktisadi ve mali yardımlarda bulunmak istemelerini hoş gör-
miyorlar ve bu hareketlerini Türkiycde veya Balkanlarda 
bir nevi iktisadi ve netice itibarile de siyasi bir nufüz ve · 
hakimiyet teminine matuf "menfaatperest,, bir politika do· 
labı gibi göstermeğe yelteniyorlar. 

Pek çok politikaların karşılıklı menfeatler fizerioe istinad 
ettiki malum olmakla beraber bütün cihan öğrenmiştir ki 
yeni Türkiye hökümeti en sıkıntılı zamanlarda bile dünvada 
en aziz ve mukaddes tanıdığı siyasi ve mali istiklalinden 
zerre kadar fedakirlakta bulunmamak için her taraftan 
kendisine vuku bulan ikrazat tekliflerini biç tereddüd etme
den reddetmiştir. 

Atatürk Türkiyesinin isti idil ve hakimiyet meselesinde 
nekadar kıskanç davrandığını, Hatay meselesinin hallinden 
evvel ve ıonra Fransaya karşı takıodığı tavır ve hareket 
pekala is bat edebılir. 

Ezasen Türkiye yalnız İngiltere ve Fransa ile değil onuo 
bu mukaddes istiklal aşkı duyğusuna hürmet etmesini bile
cek her hangi bir devlet ve hükii:net ile bilhuıa dünya 
barışını temin edecek bir anlaşma yapmağa her zaman 
hazırdır. Yeni Türkiye kendi istiklal ve hakimiyetinin ve 
dünya barışının ezeli ve ebedi aşıkıdır. 

• • • • Profesör Bayan Afet 

Cenevre, 22 (A.A) - B~ynelmilel tal.sil bürosunun ye
dinci senelik konferansı açılmıştır. 

Konferansa 43 bükü net iştirak etmektedir. Konferans 
açıldıktan sonra reis seçimine başlandı. Alman murahbuı
nın teklıfi üzerin riyasete Fransız mur~bhası inti':ıap edil
di. Üç ikinci reisliklerden birisine de profesöı bayan Afet 
intıha p edıldi. 

Bayan Afet önümüzdeki toplantılardan biıi3İne riyaset 
edecektir. 

• 
Mareşalımız Güzel lzmiri 

Şereflendirdi 
Bugün hazı kıtaatı teftiş buyuracaklar 

Büyük erkanı harbiye reisi· 
miz Mareşal Fevzi Çakmak 
düo akşam saat 18,55 de 
Aydın trenile şehrimize gel
miş ve istasyonda askeri 
merasim ve halkımızın baret· 
li candau alkışları arasında 
karşılanmıştır. 

Sayın Mareşal Fevzi Çak
mak, saat 20 de Bayraklı 
vapuruna binerek Karşıyaka
ya geçmiıler ve Soğukkuyu· 
da küçük Yamanlar tepesin· 

deki belediye gazinosunda 
vilayet tarafından şereflerine 
verilen 200 kişiJik ziyafette 
bulunmuşlardır. Mareşal Kar
şıyakada iskele 4anünde top· 
laoan halk tarafından sami
mi tezahüratla karşılanmıştır. 

Ziyafette, vali B. Fazlı 
Güleş Orgeneral lzzeddin : 

Çalışlar, Korgeneral Kera· 
meddin Kocaman, Korgene· 
ral Mushf ı& Muğlalı, Tümge• 
neral Rasim Aktuğ, bava 

müsteşarı Albay Zeki, hava 
müşaviri B. Şefilr, saylavlar, 

- Sonu 4üncüde -
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Veki·i " ız Uzak Şarkta Harb 1 ehlikesi İktisad 
Yerli A-laJlar Sergi,ini 
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lıtanbul, 22 (Hususi) -
Onuncu yerli mallar sergisi 
bugiin saat 16 da iktisad 

Vekili bay Şakir Kuebir 

tarafından bir söylevle açıl· 

Mancuri hududunda faaliyet , 
ı Tokyoda 
1 

mühim içtimalar devam ediyor. yeniden beş sınıf 
hududa iki taraf da asker ve mühimmat yığıyor askere alındı • .. nuıtır. 

Sugide en fazla cam a

dam alakayı çekmiştir. 

Küşad merasiminden son· 
ra beyanatta buluııan .. Vekil, 
lergilerimizin hu seo~ daha 
mütekamil v~ daha ziyade 

inkiıaf etmiı bir ıeki aldı· 

ğını bu halin memnuniyete 
ıayan olduğunu söylemiştir. 

1 Budapeşte 23 (Radyo) -
Ruslar mütemadiyen Maoçuri 
hududuna asker ve mühim
mat sevketmektedirler. Hu
duda yakın muvakkat tayya-
re istasyonları kurulmuş ve 
yüz harp tayyaresi de emre 

amade bir haldedir. 
Budapeşte 23 (Radyo) -

·-----------------oo"••OD-- ------------
zelzele felake-Dost memleketin eeçirdi~i 

tinden dolayı ·teessürlerimizi bildirdik 

4 

Başvekillmizin Yunanistanı ziyaretlerinden bir intiba 

Atina, 22 (Radyo) - Türkiyede Başvekil B. Celil Bayarla Hariciye Vekili 8. Tevfik 
Q.nıtü Araı, bugün baıvekil General Metaksasa birer telgraf göndermişler ve Türk mil
~tiain, zelzele feliketindea dolayı duyduğ&J teessürü bildirmişlerdir. 

: 22_ ı 

l~TER GUL iSTER AGLA 
Kadına Sarhoşluk Çok Ayıp Şey 

Bayanlar hayatın ve evin zinetidir. Onlar, fazilet yollarında yörümesi ise değerlerini o 
lliıbette yükseltir. Kadın:demek incelik, güzellik ve fazilet demektir. Kadınlara yaraıan 
•• hanımı olmak ve çoluk çocuk yetiştirmektir. 

Geçen glln lımirin bir iskelesinde kendini bilmiyecek derecede genç bir kadın sarhoş 
oldaju halde tuhıf, tuhaf ıöyleairken bir genç yanına sokulmuı nereye gideceğini ıormuı 

- Sona 4 tlncü Sahifede -

Hatayda Fes H. Vekilimiz 
Kalktı Bükreşe Gitti 

Antakya, 22 (Hususi) 
1 

Hatayda fes kimilen kalk
mış ve halk ıapka giymiıtir. 

Japon - Rus arasındaki ger· 
ginlik fena bir şekil almıştır. 
Japonlaıın Ru' hududuna 
girmesi muhtemeldir. 

Budapeşte 23 (Rlldyo) -
Tokyodan şimdı alınan bir 
telgraf ta dün gece kabine 
Japon in parato unun riya· 
setinde toplanmış ve içtima 
saat ikiye kııtdar devam et· 
miştir . J tpoo umumi erkanı 
harbiyesi beş sınıf daha si
lib altına almııtır. 

Roma 22 (Radyo) - Sev
yet • Mançuko hudut bidi
ıesi daima gergin bir safha
dadır. Mançuri hududundaki 
Sovyet hudud muhafızları 
yeniden Mançuko hudud mu· 
hafızlarına taarruz etmiıler· 
dir. Bunlarda mukabil taar-
ruzlarda bulunmuılardır. Bu 
hadise hakkınd• hepüz taf-
silat mevcut değildir. 

Zelzeleden Son 
ra Yaimurlar 

Atina, 22 (Radyo) - Bu
gün, Yunanistanın birçok 
yerlerine ıiddetli yajmurlar 

ı ve yıldırımlar dütmDıtlr. 

--• 
lzmir yeşillere 

büründü 
Güzel lzmirimizin her ta· 

rafı yeşilliğe bürüdü Bulvar· 

far birer paı k haline getiril
miştir. Bilhassa ıon günlerde 
ve çok kısa bir zamanda 
faal belediye reisimizin itfa
iye önünde vucüde getirttiği 

park o muhitte oturan hal· 
kımızın büyük bir ihtiyacını 
karşılamışhr. 

Parkın az ziyası da fenni 
ve glizel bir tesisatla çoğal
tılmış ve park nura gark 
edilmiıtir. 

Yalnız parkta mevcut ka· 
nabeler ihtiyaca gayri ki· 
fidir. 

=ııtanbul, 22 (Huıuıi) 
Velide kraliçe Marinin ceaa· 
ze merasiminde hükumetimi· 
mizi temsil edecek olan he· 
yetimiz hariciye vekilimiz 
Dr. Rüıtü Araıın riyaıetia• 
de olmak üzere bug na Zafer 
torpidoıuyle ~öıteaceye ha· 
reket etmiıtir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ___________ .... ____________ _ 
Dökülen suya kıskanıyorum ••• 

Karııyakadan H. imzasile aldığımız mektubu aıaiıya ya· 
ııyoruz: 

Sıcak günlerin hükôm sürdüğü şu zamanda ıuya olan 
ihtiyaç malümdur. Karşıyakadaki evime Yamanlar suyu al· 
mak istiyorum, benim gibi birçok tahpler de var, sayan az• 
lığından ve yetmiyeceğinden bahiıle bana ve diier taliplvre 
su verilmıyor. 

Karşıyaka beiediyesi gerçi büyük bir eylikte bulunuyor, 
hergün sabah ve akıam umumi cadde!eri ıuhyor ve temiz· 
liğine de son derece dikkat ediyor, fakat deniz suyu durur· 
ken ve yetmediğinden bahsedilen Yamanlar suyu ile sokak· 
ların sulanmasını bayağı kıskanıyorum, çünki şerbet gibi 
içimi olan bu suyun lzmirde değil, Karııyakada bile barda· 

- Soau 4 lac!ldı -
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111 ~ ~ !1.:1.-U ~ ur ;:: Sıcakların tesiriyle ve faz· 

Çakırcalı 
HA YAT VE K A H R A M A N L 1KLAR1 

.~ la terleme dolayısile parmak· Tarihten önce yaşamış 
~ lar arasında birçok tahrişat bir ejderin cesedi 

E F E'nin 
Hakiki Maceraları -.,.-a-rı-.la-i-Tı-el_r_ı·-._a--------.,--------1 _ vukua gelir. Kaşıntı, derinin b J d 

.:~._. " _ 80 _ 1 azan: H. 'IJ::~.k~• .!; soyulması ve sulanması, yan· U un U 
B~ ~a~~ Alaskanın cenubu şarki .. 

KuG ı• 9• d• mak ve bir takım cerahata a t d v sirıde Vrangel adasında ta· 
a ZDe 1 10 IS an a ug aşır- yakın sulu ifrazat v ki olur. rihten önce yaşamış olan bir 

Ü)keSİDe gı• rdı• ıer fakat... Buna aldukça ehemmiyet ejderin hiç bozulmamış ce-
vermek lazımdır. Çünkü bu· sedi bulunmuştur. Gelecek 

• Heykel eaki kelle şeker-
) leri gibi yuvarlak ve muaz-

zam bir mermerdi, üst ta
M rafları altınla kaplanmış ve 
•.u &zeri iri elmas taşlarla süs
dıl lenmiı ve ta kaidesine kadar 
nı fındık cesametinde incilerle 
ıh itlenmişti. •• Bu büyük taşın oJd uğu 

gibi Gazneye nakli pek zor
A du, san'atkirJarı topladı, taşı 
ni ortasından ikiye ayırmığa 
al muvaffak oldular, bu suretle 
iyi ağırlık ikiye munkasım oldu
ni ğandan nakli kolaylaştı. 
ar Bu· kıymettar heykeller 

(1842) de Gazneyi zapteden 
1 lagilizler zamanına kadar 

burada kalmıştır. lngiltere 
hilkumeti HintliJeri memnun 

! etmek için bu mabut hey· 
üı kelleri yerlerine ! göndertmiş 
ui Ye mabetlerine koydurtmuş
kc tur. 
il Mahmut Gıznevi Gazne 
e ıehrinde "Gök gelini,, adını 
e verdij'i gayet süslü caminin 
iı kap111 önüne ıiva heykelinin 

ed bir parç111nı koydurmuştu. 
iı Sultan Mahmut Hindistan da 

la uğraıarken, uygar hakanı 
lu Pek ilik hın akrabahğa 
m ehemmiyet vermiyerek fır-

ıattan bilistifade Mahmut 
banın ülkesine girmiş Ho
rasanı almııtı. 

1 (1001) Kayın babası tara-
fından Horasanın zaptı Mah

~mut hanı fena halde meyüs 
ı etti, acele ordusunun bir 
ı kıımını aldı Demirkapı civa· 
ı nnda Belh şehrinin önlerinde 
ı ayıurları bozdu, çünkü or-
cluıayle birlikte Hindistan· 
elan elli muharip fil getir· 
mitti, uygurJar o vakite ka· 
dar fil nedir görmediklerin
den çok ürkmüılerdi. 

Bu anada kış bastırdı, 
fiddetli ıoğuklar olduğundan 
Mahmut han uygur intalarını 
takip edemedi. 

Aıkerlerinin pek çoğu 

mlHhiş soğuklardan telef 
oldu. 

Bu askerlerin çoğu lranlı 
•e Efganh idi. 

Bu taraf balkı soğuğa da
J&Damıyordu. 

Ayni zamanda askerlerinin 
çoğu karşıııodakilerin Türk 
ulundan olduğunu bildikleri 
için iıtahlı harp yapmıyor
lar ve arkalarından .. gitmek 
iatemiyorlardı. 

Bu sebepler dolayisile 
Mahmut han uygurların ar· 
kaıını bırakmıı oldu. 

Yoksa herhangi iıe girişse 

yarım bırakmaz sona erdi· 
rirdi. 

Uygurları böyle yüzüstü 
bırakması doğru değildi fa
kat bu zat çok tedbirli ol· 
duğundan askerin isyan et· 
memesi ve kendisinden hoş
nutsuzluk getirmemeleri için 
naçar bu işten vazgeçmek 
zorunda kaldı. 

Beş on gün istirahat et· 
tikten sonra tekrar Hindis· 
tana döndü, asker bütün, 
bütün canlanmış ve neş'eleri 
yerine gelmiştir. 

Bundan sonraki futuhat 
çok cenlı olmuştur. 

Racaların ve &JJİhraceletin 
sarayları işgal olundukça o 
nisbette ganimet malları: zi
yadeleşiyor ve Gazneye bir 
nehir gibi akıyordu. 

Çok süslü çadırlar, altın 
kaplar, ağır kumaşlar, gü· 
müştenl yapılmış muhtelif 
hayvan ve fil heykelleri bi
rer, birer oldukları yerlerden 
sökülüyor Tllrk yerduna , 
Gazoeye" gönderiliyordu. 

Halk bu kıymettar eşyayı 
gördükçe sevincinden kabına 
sığmıyor, Gaznede ve diger 
Türk "şebirleriade şenlıkler 
yapılıyor, camilerde mevlfıt
ler okunuyor, bülasa bütün 
millet şevk ve şadı içinde 
vakıt geçiriyordu. 

işte şarkın binbir gece 
masallarına sultan M hmut 
Gaznevi zamanında tesadüf 
olunurdu. 

radan birçok mikroplar be· ayın başında hareket ede· 
yaz kan damarları vasıtasi- cek of ın bir heyeti seferiye· 
le kanımıza karışır. ilk ma· niu bindiği vapurda hususi 
nia ve sed kasıklardaki len· tebridhaneler bulunacak, ve 
fa bazlerimizdir. Böyle vak- boı.ulmaması içinde cesed 
alarda birdenbire kosığımız- buralarda muhafaza edile· 
daki bezlerin bir ikisinin cektir. Geminin daya yak· 
şiştiğini ve ağırdığmı duya· !aşmasının imkanı yoktur . 

rız ve ayni zamanda şiddetli 
bir ateş keadini gösterir. 

O zaman vaziyetin umu· 
mi bir hal alacağı tebarüz 
eder. Beaun çaresi derhal 
ayaktaki yaraları ve tahriş· 

leri tedavidir. Tedavi için 
günde iki defa ayakları ıı
ca k suya sokmalıdır. Suya 
bir miktar saf ispirto veya· 
hud oksijenli su da ilave 
edilir. Banyodan sonra par· 
mak arnlrmoa oksit dö zenk 
polJladı veyahud çocuk pod · 
raları doldurulur. Her ils:i 
parmağm birbirine temas et
memeni için temiz tülbend 
veyahnd gazi sarılır. Beyaz 
çorap geymek lazımdır. Açık 
keten ayakkabıları giymeli 
ve ayakkabılar çok bol ve 
geniş imalıdır. 

........ m!WJ .. •••••• 

B lıkları kıran 
meşbu kolera 

1882 sen sinde büyük de
nizlerde bir balık kolerası 
olmuş ve bazı yerlerde ge· 
miler milyarlarca b lık ölüsü 

Bunun için de, hususi bir 
motör inşa ettirilmiştir. 

Cesed 4 !ton ağırlığanda· 
dır. Gömülü bulunduğu ka
ya ise 8 tondur. 

Cesed üç ton ağırlığında 
bir sandığa konulacak ve 
Sovyet Rusyaya getirilecek· 
tir. .... 
Dünyanın en büyük 
tayyare fabrikası 
lagillcre hükumeti meşhur 

sanayici MuffieJde beş mil
yon logiliz lirası değerinde, 

1000 avcı tayyaresi sipariş 
etmiştir. Bu sipariş, şimdiye 
kadar vaki olanların en bü· 
yüğüdfir. 

Lord Muffieldin, yeai yap· 
hrdığı tayyare f brikasının 

dünyanın en büyük fabrikası 
olacağı söylenmekte~ır. 15 
bin ao.elenin çalışacağı bu 
fabrikada kullanılacak usul· 
ler, doğrudan doğruya meş
hur sanayicinin öz usulleri· 
dir 

rasından geçerek sefer yap· 
(Arka ı var) m.y mecbur olmuşlardır. ........................... 

Gü-zel İzm • r • n 
n Güzel 
Yerinde i DOKTOR i E Uzun 

i Salih Sonad i Bacaklı Kuş 
ı C'ld s "h · h t ı Bir nevi balıkçıl kuşu var· 

ı , aç ve ıu revı as a- . 

ı 1 ki -t h ı dır kı bu hayvanın ömrü su 
ı ar mu 1! assısı 

ı ık . . B 1 k k N 81 ı kenarlarında geçer. Dünya· 
ıncı ey er so a o. 

ı H - --ı d ı nın en uzun bacaklı ve boy· er gun og e en sonra 
ı Telefon: 3315 ı lu kuşu bu hayvandır. .............. ............ -·49>· 

Kara koç 
il cal-rı 
Tabiatın şifa kaynağı et· 

rafın yeşilliği ve güzel man· 
zarasile meşhur Seferihisarın 
Karakoç ılıcaları açılmıştır 
müzmin romatizma ve siyatik 
böbrek karaciğer ve sinir 
hastalıklarına karşı bir şifa 
kaynağıdır. 

Mani a oteli 
l\1üsteciri SaJih Zorer 
Keçecilerde Lale sine

ması kar~ısında 
Her yere yakın ve büyük 

bir bahçe içinde havadar bir 
köşktür. 

Temizlik yeni konfor, sı
cok ve soğuk banyolar ol
duğu gibi sivrisinek ve tahta 
kurusundan eser yoktur. Bi
rinci yatak elli, ikinci kırk, 

üçüncü 25 kuruştur. Bir de· 
fa tecrübe ediniz. 

Hükümet Konağı k rşısın· 
da (Güzel lzmir) hanındu 
eski Birinci Noter dairesi 
kiraya verilecektir. Güzel lz
mirimizin en güzel ve şeref· 
li ve ferahlı bir mevkiinde 
olan bu daireyi elde etmek 
istiyenler her gün mezkur 
handa 23 num raya başvur· 
sunlnr. 1-3 

Çaylak 
Keme altında 

Birinci Kordonda bulunan 
lokantamı bu d fa Kemeral· 
tında memurin kooperatifi· 
nin tahliye ettigi binaya 
naklettim. 

Eski Süleyman, bugünkü 

İZMIR LOKANTACISI 
M. Çaylak 

Muhterem mısafirler yed· 
lerinde nüfus kağıtlarını bu
lundurmal rı şarttır. Otobüs
ler birinci kordonda 12 nu· 
maralı garaj ~an bara ket 
eder. Güzelyalı Deniz Banyoları 

Sayın Halkımızın Emrine ı\çıln1ıştır 
Belediyemizin göstermiş olduğu yüksek alaka ve direk-

idaresince Milli Kütlipnne Sineması 

tifleri ile yeniden yapılan tertibat sayesinde bayan ve bay· 
)t farın rahatca banyo almaları için bb usi yerler yapıldı. Tam 
,. bir temizlikle beraber bütün mefruşat baştan başa yerleş· 
>t tirilmiştir. Banyomuzun radyo tertibatı ile her türlü istirahat 
» ve ihtiyacı temin için büfede her zaman için soğuk yemek
>t ler ve meşrubat bulundurulduğu gibi rekabet kabul etmi
~ yecek derecede ucuzdur. 

-----
BUGÜN 2 nefis film birden 

Küçük Albay 
Eranıııca sözlü: Şirley Temple ve Lionel Barrymora 

Tarza11 kaçıyor )i
1 

~'(llrkçe sözlü: Jobnney Veinmüller ve Mııuren O'sullivan ~ 

~anılar: 3,30-6,30-9,30 Tarzan 5-8 küçük albay \ılı 
~~·~~~~~~~~~~~~:~~~~~~ , 

" 

Geceleri ışık tertibatı mükemmel olup haftanın bir gü· 
nünde balonlu deniz oyunları ve banyonun dış kısmında 
hususi surette hozırlandığı kumlu plajda su topu oyunlan 
dahi yapılacaktır. Spor ve sıhhat kaynağı olan banyomuzu 
bir kere teşrif edecek sayın müşteriler memnun kalacak· 
Jardır. MÜDÜRiYET ......... 

-22 -

KasBbamıza üç tane hırsız gel
miş haberiniz var mı? 
Masa üzerine kopuk baktık. ne olduğunu bilmi-

dilğme ve fişekleri niye koy- yorduk. Kaymakam gene 
dun ? başladı : 

Dedim. - Bu gece belediye ka· 
- Bu hırsızlığı onlara yük- sası soyuldu, büki1met dai· 

letmek ve izimi ı aybetmek resi içinde yapılan bu hnsız-
istedim. laktan haberiniz var mı ? 

Cevabını verdi. Bundan Bu nasıl zabıta memurlu-
başka üzerinde bir halka ğudur, iki güne kadar fail-
üzerine geçirilmiş 25 anah· Jerin meydana çıkarılmasını 
tar da çıkmıştı. isterim, haydi hemen işe 

Hemen kaymakam Şevki başlayın dedi. 
beyi, mal müdürünü, tahsil· Komserle odalarımıza git-
dar Huan efendi ile hakim tik, bu iş bana çok dokun· 
efendiyi çağırttım. Vak'ayı muştu, hükumetin içindeki 
aynen müşahede ettiler. Bir kasa nasıl soyulabilirdi, dü-
zabıtname ile Ahmet efen- şünmeğe başladım. Buraya 
di mahkemeye verildi. 3 se- dışarıdan kimsenin kelmeğe 
ne hapis cezasana mahküın cesaret edamiyeceğioi ve 
edildi. bu hırsızı dahilde aramanın 

Böyle bir vak'a Kasabada 
ela olmuştu. Boşnak Mehmet 
adında 20 yaşlarında bir de
likanlı hükumetin kahvecisi 
idi. Kendisine j aodarma piş 
Ömerin onbeş yaşlarındaki 
oğlu Aliyi ortak yapar, be
lediye sandığını soymağa 
karar verirler, önce bir par
ça mumla kasanın haricen 
ölçü ünü alırla;, bir eski 
anahtar ve törpü elde eder· 
ler, mumun şekline göre 
anahtarı törpülerler, kasaya 
sokar, fakat çok aşındırmış· 
lacaklar ki anahtar kırılır. 

!rtesi günü belediye reisi 
kasayı açmak ister açamaz, 
uğraşır, içeride birşey oldu
ğu hissedilir, derhal bir za
bıt tutulur, ondan sonra 
kaymakama haber gönderilir, 
belediye kasası soyulmuştur 
denilir, kaymakam bana ve 
polis komiseri Boşnak Sabit 

muvafık olacağını hatırladım, 
işe koyuldum. Gözümün önü· 
ne kahveci geldi, bu gencin 
halini inceledim, onun hükfı · 
met kapalıken kaymakamın 
ve belediye reisinin odaları
nı temiz ediğimi düşündüm. 

Hemen bir jandarma ile ken· 
disini •çağırttım. Tahkikata 
başladım; biraz sıkıştırdım. 
Vak' ayı olduğu gibi hikaye 
etti. Kırık anahtarla törpü· 
yüde ele geçirdim. Kayma· 
kama teslim ettim, gene he
yet huzurile kaymakama da 
olduğu halde kasay ı açtık, 
paraların tamam olduğu gö· 
rülüncc kaymakam biraz kı
zarır gibi oldu. Ben de biraz 
kurcaladım : 

- işte beyefendi, biz 
hamdolsun yüzümüzün akile 
çıkıyoruz. Harsızın üç.ünü de 
yakaladık. Dedim. 

( Arkası var) 
........ m:u:ut········ efendiye haber gönderir. 

Üçümüz birlikte belediye Ele geçmez bir 
fırsat 

reisınin odasına gittik, he-
yette orada idi. Daha kasa-
açılmadan ve içerisi görül- Kemerde Gaziler mahal· 
meden kaymakam şu sözleri lesfnde önü melez çayı arka· 
söyledi : ıı tabakhane çayı ile Kemer 

- Oturun bak~lım, Kasa- eokağı sağı tren battı, solu 
bamıza üç tane yeni bıraız gt"nc kemer sok~ğ1 ile mah· 
gelmiş habeııniz var mı ? dut ve içinde dolaplı kuyusu 

- Hayır. Dedik. ile kulesi ve rr. eyva fid .rnJ ı ğı 
- Öyle ise haber vereyim, bulunan 10966 metre mu-

biri ben, ikincisi jandarma rabbalık büyük sebze bahçe-
kumandanı, üçüncüsü de po· si satılıktır. Talip olanlar 
lis komiseridir ! idarebanemize müracaat et-

Biz birbirimizin yuzune sinler. 5-1 
ooooooooooooooooocaooooooooooooaoooooooooooooo 

Sefalı, Gıdalı ve Şif alı 
Neden herkes pek çok yıllardın beri 

(Kabadayı, Kordon ve Yüksel) 
rakılarını tercih ediyor. Çünkü yapılışında usta, ve tecrübeli 
bir el en sıhhi iptidai maddeleri en mahir bir şekilde isti
mal etmekte ve zevk ve sefa için içilen bu mü Jtesna rakı-
lara ayni zamanda bir gıda, bir deva ve bir ~ifa hassalarını 
vermektedir. 

* ~* ~~ ** :*~******=**• ~ TA Y YA R E sineması TE~~~PN ~ ! 1 - J BüG';: ~ r:r·Afilm birden ! 
+:100 kişilik orkestra tarafından temsil edilen mu.dkili film! 
~ . ~ 

·~ 2 - ilk Ge~e ,. 
1 i Ga~0~:::.~r ;,3~::.3~t~:.:~:f~~:n il~·::~. edilmiıtir a. 
~~~~~~~~~~~~~ı~~~ 
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D • • J hk ~ hk f PEŞİN ve TAKSİTlJE her MARKA ~lr laam ma amu ma eme SQ·· BİSİKLET ve 

lonunda gösterilen bir lilim saye-
silile sabit olabilir. 

N! OTOSiKLET. 
.Şenocak tic:au thanesiode sa· ,,._._... _ _...., 
tılmaktadır. Rekla.ııa kapıl
madan Tornaks motosiklet· 

Amerikanın Nevyork şeh· 
nde Donald KereJ ile Şar
ıt Matisen birbirini çıldıra
Y• seviyorlardı . Fakat 
f'lenmelerine ne kızın ve 
e de oğlanın halkı razı oJ
ııoıışlardı. Oğlanın on altı 

1sincJe kurtuluyor!) 
Avusturya veliabh Rodolfun 
sevdiği prenses Mariya Ve
çerin Mariyerlingdeki facia
sını seyretmişlerdi. 

1 
- Müddeiumumioin iddi· 

Bunun üzerine mahkeme 

heyeti fiJmin bir kerre de 
mahkeme salonunda temsili-

)erini ve mağazamızda mevcud ......:::::::....~-----......:::: ..... ~~ 
her marka bisikletleri görmeden ve fiat öğrenmeden 
iyen baıka yerden bisiklet, motosiklet almayınız. 

e kızın ~a on sekiz yaşında 
~lllaları itibarile böyle bir • 
•ftin nikahları da caiz ola· 
ııyacağı sebebi ortaya ahl
aıştı. 

Ana babalarının bu naza
lyesinden dolayi bu iki genç 
Uyük bir yes içinde çırpı
ıyorlardı 

Ebeveyinlerinin oıenetme
trine rağmen Kerel ve Şar
~t gizli gizli görüşüyorJar, 
1•bçe ve tenha yerlerde do· 
1fıyorJar, sınamaJarı seyre· 
l~YorJardı. Bı r akş'!m gene 
ıır ıinamada idiler. Orada 

iki aşık sinemadan çıkınca 
gittile, otelin birinde bir o.ia 
aldılar, oteJciyede geceyi 
ora dada geçireceklerini söy · 
lediler. 

Bundan sonra delikllnhyı 
Nevyork ağrrceza muhkeme· 
sırım huzurunda, canilere 
mahsus sandal yada gfüüyo · 
ruz. Müddeiumumi cinayetin 
delillerini saydıktan ve cani· 
nia itirafınıda i ave ettikten 
sonra Kerel'in elektirikli ma· 
kine ile idammı istiyor. Bu
nun üzerine reis Kere) soru· 
yor: 

tımir Detterdarlıi~ndan : . -· 
~•ht No. Lira K. 
381 Bayraklı - Salhane Menemen cd. istasyon so. 

14 tajoumarah ev. 110 00 
1382 Karşıyaka Turan Menemen cd. 259 Tajnuma · 

ralı ev. 60 00 
383 Karşıyaka Bayraklı Salhane Menemen cd. Ta· 

rik has 8 tajaumaralı ev. 100 00 
384 Bayraklı Salhane Menemen cad. istasyon ar-

kasında 4 numaralı kahvehane. 100 00 
385 Karşıyaka Bahariye Ma. ada şimdi 1849 Nu-

maralı sokak 47.80 m.m. 37 tajnuaıaralt arsa. 12 00 
386 Karııyaka M. ada şimdi 1849 numaralı sokak 

33 - 1 tajoumarah 132,20 mi m. arsa. 33 05 
.387 Bayraklı Vişhe şimdi 1614 numaralı sokck 9 

Tajoumarah 138,28 m. m. arsı. 41 49 
1388 Karşıyaka Turan Menemen cd. şimdi 1595 No. 

lu cd. 257 tajoumarah ev. -40 00 
'390 Bayraklı Vişne Şımdi 1614 numaralı sokak 17 

tajoumaralı 143,15 m. m. arsa. 42 95 
1391 ikinci Karantina Köprü Mısırlı cd. 82 kapunu· 

marrlı 184 m. m. arsa. 55 20 
1395 DoJaph kuyu Cedit sokak 4 tajnumarah ev 

1 • 2 hissesi. 100 00 
h97 Salhane Ma. Selamet so. 5 Numaralı 95 m.m. 

arsa. 19 00 
Salhane Yeni Turan sokak 16 kapu arsa 2 5 • 
hissesi şayian. 6 72 

Yukarıda yazıla emv.:!lin mülkiyeti 17 - 7 - 938 tarihin. 
'b itibaren 15 güo müddetle açık arttırma usulile müza- · 
'deye konulmuştur. İhalesi 1 · 8 938 tarihinde Pazaı tesi 
li11ü saat 13 dedir. Taliplerin MilJi Emlak Müdürlüğüce 
iiracaatları. 13 · 7 · 938 (2556) 

1 
asına karşı bir diyeceğin 
var mı? 

Delikanlıda vak'ayı şu yol· 
da bülasa ediyor : 

- Gerçc ben de Şarlotta 
büyük bir yes ve derin .bir 

ümütsiılik içinde yaşıyorduk 
çünkü müstakbel saadetten 
mahrum bırakılıyorduk. iki-
miz de canımızdan usanmış · 
tık . O akşam sinemada Avus 

turyu veliahdı Rodolf'un sev· 
diği prf'ns ile mes'ud ola 

mıyaceklaonı gö ·ünce Ma · 
yerliok faciasuu irtikap et 
tiklerini seyrdmiştik. Bu film 

biz de bir başkalık yapmıştı. 
Müthiş bir duyğu uyandır-

mıştı. Biz de bu iki büyük 
aşık.gibi aşbımızın fedaisi 

olmağa karar vermiştik. B . n 

de bir rüverver vardı. Oda· 
da yalnız kaldığımız 7 a nafi 

bu silahı çıkardım, film de 
gördüğüm gibi sevdiğim 

kızın ta kalbinin üstüne çak· 
tam. 

Bu kene sıra bana gel· 
mişti, bir an durdum. Bir 
sağa bir de sola, yerde ayak-

larım altma düşen ve benim 
için canımdan bile kıymetli 

olan vücuda baktım, fakat 
kendi hayatıma da hitam ve· 

recek kahramanlığı kendim
de bulamaymca odadan fır
ladım ve karakola teslim 
oldum. Binaenaleyh bizde bu 
fena tesiri bırakan bu film· 
dir, yoksa müddeiumuminin 
dediği gibi bu tasarlanmış 
bir cinayet değildir. iddia· 
mın hakikati encak filmin 
mahkeme huzurunda da tem-

ne karar veriyor. 

Mahkemenin geaiş salonu· 
nun bir dıvarına büyük bir 

beyaz perde keriliyor, film 
ve makine ve operator oraya 

celbedilerek, Avusturya ve
Jiahtı Rodolfua sevdiği pren· 

ses Mariya ile olan faciası 
yeniden temsil olunuyor. Bu 

temsilde mahkeme heyeti, 
müddeiumumi, avukatlar, bir 

çok gaıetccile:-, yüzlerce 
sami hazır bulunuyor. • 

Bütün bu heyet filmi sey
rederken orada hazır bulu· 

nan katil delikanlı başını 
kald1rarak fılme bakamıyor, 

o bütüa bu sahneyi ağlamak 
ile geçiriyor. 

Neticeden çok müteeuir 
olan mahkeme heyeti, filmin 

delikanlı ve kız · üzerinde 
muvakkat bir çılğınhk, hatta 

bir sinir hastalığı uyaodır
d ğındao dolayı böyle bir 
cioayete alet g lduğu kanaa
tini getirerek gencin on yıl 
habis cezasile iktifa ediyor. 

Çeviren : ZEKi OSMA 

Seferihisar 
şarabı 

Oa iki senedenberi lzmir 
halkından görülen rağbet 
üzerine Buca aşağı mahalle
de öz demir sokağında 38 
numarada nefis Buca üzü
mün den imal edilen şarabı 
Asri Sinema karşısındaki 55 
numarada Kadri Gönçerin 
toptan satış deposundan ara-

Telefoo: 4216 
3-1 

~~---------~---------~--~-----------------
Nafia Müdürlüğünden : 

Kültürparktaki Vı1iyet Pavyonunun ol baptaki plio ve 
şartnamesine göre (875) lira keşif tutarile pazarlıkla elek· 
trik tesisatı yaptmlacağmdaa isteklilerin 27 • Temmuz - 938 
Çarşamba günü saat 11 de Nafia müdürlüğündeki komis· 
yon2 baş vurmalnrı. (2623) 

Peşin ve Taksit ile • • 
·~e < E>+ Dr. F Al-iRi IŞIK >t82R§ 

En şık, eo aağlam ve en ucuz elbise 
iken Kavaflar çarşısında (35) No da 

TER Z i 

kazım Şangüder 
~·~upanın en büyük terzi sanayi mek
"tbınden diplomalı olduğu gibi Avru· t ve Amerikada en çok rağbet ka. 

~an Üq i ver!~) ıiı !e=.a ~~ ;.i l!b!!e~d!!e!!'r!!. !l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!'!!!!!!me!I!!!!!!!!• 

S. Ferid 
ECZACIBAŞI 

KUVVET Şurubu 
Sıhhat 

~in delik 

Gençlik 
Bahşeder 

'1erkez depo: Şifa Ecz&nesi 

@2 l'Zmir Memleket Hastanesi Rontken Müteba sı ı B 
8 RONTKEN VE el 

1 Elektirik tedavileri v;.... ılır~ 
§l ikinci BeyJcr Sokak No. 29 1 l:lEf ON: 2542 rl 
m t;l~ .. • • aams:aıt~~~~smmmaamsE 

Yalnız Türkiyode değil bütün Ballrnn 
memleketlerinde, lranda, Arabistanda ve 
Fransa ile lngilterede en çok tutulmuş 
revaç bulmuş meşhur ( AR Tİ ) maı hah 
ALMAN kumaı boyalarım diğer bl yalara 
herhalde tercihan alınız. Çünkü: 

A t • boyası ile boyanan kumaş biç r 1 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 
T optancllaı a mühim iskonto 
yapılır. 

Telefon 
( 38i~ ) 

Al. ALIAI SENOCAK 
Başdurak Kemeraltı Cd. Emirler çarıııı karı.ıııacla 

Numara 61 Telefon No. 4079 

~Eastt~EaıBaaaaBEm~maaaaaza•a 

Çocuk Babalarına 
Alüjde • 

Rekabet 
Rekabet 

Rekabet 
" 30 " Liraya 

Bisiklet 
Almanyadan yeni getirtmiş olduğum ve lzmir piyas~ıın

da 45 liraya sahlan bisikletleri rekabet dolayısile ~O !ıraya 
satışa başladım. Sınıfını geçmiş çocuklar:nızı ıevınd~rmek 
için vereceğiniz en kıymetli hediye yavrularınızın mahk ol· 
mak istedikleri bisiklettir. 

Ticarethanemizc uğramadan başka ticarethanelerden al· 
mamalarını sayın müşterilerime tavsiye ederim. 

Adres : lzaıir Kemeralh karakoJu karşısında No. 7 
Asım Başakın. 

a-ıSB:iS~:.'A 
~ . ııııı::a 

4 Elltise ve Manto 
R lerıklılarııa Ml)dı 
ı Zabitan, Haylar ve Bayanlar 
.. .. ·ı . En miltkülpesent muıterı erı memnun 

•eden bu firmayı unutmayınız 
[f. Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahim . . 
J. Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeııdle.r. Terzı
f hanemizde bay ve bayanlar için ıon moda zanf ve ıık 
: manto, rob, tayyor, ete~, büluı:. ~e tovakar Zabitan 
f. sivil elbise ve kaputları ımal edılır. 

ı Muamelem peşin ve taksitledir.. . .• 
f Bu sözlerin doğruluğunu anlamak içın bır tecrübe kifidır. 

•DİKKAT: Yeni l\lağaza Odunpazarı No. 12 
'fELEFON: 3276 

lill'l~ı~ıs:~~~,~~~~~~:":iıllilillKiii .... 

İsmail Hakkı · 
Pusmaz 

Ölçü Yapımevj 
Baskül, Kantar, ~ta
sa Ter az isi }·eni ve 
her nevi tamirat ka
bul edilir. 

Eski kasablar kolancılar 
numara 27 

Telefon 
2746 

r---- -- -Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 

1 
KAMÇIOüLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 

1 elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 •w+ ;+t------ -

En Büyük Hüner 
Rakoru Kırmaktır 

Hayatı ucuzlatmak inkıla
bında ön a 11ak olmak ve re· 
koru kırmak için Bay Abbas 
Azer 3 - 5 Jiraya aldığınız 
Panama ipek yazhk Bayan 
şapkalarını ıon model ve hat· 
ta müşterinin arzu ettiği baş· 
ka modelleri 150 kuruşa sat
maktadır. Ben bu fiyeti ve 
şapkaları gördüğüm için ba-
yanları ve Bayları menf aatları 
için ucuzluk rekorunu kıriln 
Abbas Azer Üniversal Şapka 
Mağıasını rörmelerini tavsiye 
ederim. 

Adreı: Balcılarda 19'1 No. T elefoa; J81 l 



. 
Göz tepede 
Hususi bir orta 

etiuJ açıldı 
Buca ortaokulu ıabık di· 

rekt6r8 B. Faik, Gaztepede 
lauuıi bir ortaokula teıiı 
etmek teıebbllıibade bulun· 
maı ve teıebbllı6, K&ltür 
t..kaalığlaca muvafık görii · 
larek, keadiaiae meıaniyet 
Yerllmlıtir. 

B. Faik Gaıtepede iıticar 
ettiji yalıda, okula açmıı ve 
talebe kaydına da baılamıı
tu. lımire bir okul daha ka· 
ıudıran B. Faiii tebrik 
etler, baıarılar dileriz. 

tlrla hapishane 
sinden kaçan
lar yakalandı 

Harmhk ıuçandan iki ıe· 
De altı ay mabkOm Urlanın 
Bademler kay&aden kel HD· 
MJİ• d&a gece Urla hıpiı· 
laaauiain pençere demirleri· 
al keıerek diğer bir arka· 
•file beraber kaçmııla11a
da jıadarmımız kııa bir 
saman içinde tekrar yakala· 
J8rak dellte talnlmıılardır. 

ektirik Kilo
vat Tarifesi 
Elütirik kilovat tuifeıi 

kemllyoaa, lalm&ıdeki haf· 
ta il!He toplanacak yeni 
kloftt tarifelinl teıbit içia 
ml_.erelere baılıyacaktar. 

•• 
Yeni 

Kanalizasyon 
~•bn malaallltta dart ıo· 
~· kaaalizaıyon yapılmaıı, 
..... ,. eaclmeniain dink& 
toplllablıada kararlaıtaıal· ...... ~ 

llal•redekl lljıma bir iı· 
tlaact duvara iaıa11 da ih•le J 
edllmlftir. 

Krom ihracatı; 
lmair ticaret oda11nın ha· 

suladlia bir iıtatiıtije g&re 
96 -•Iİade Ere mıntaka· 

illadaa daı memleketlere 
'7000 ton krom madeni 

ç eclildiji halde 937 de 
101,000 tOD krom madeni 
.. ç olaamaıtar. 

Beraet Etti 
Klçlk çocuklara tarap 
tlitl iddiaaile mabkemeJe 

•v•eclilea Keçecilerde Şı· 
faPP Veyıel cirmi sabit 
.... cbjındaa beraet etmiıtir. ---...···---
---.....,,velere 

arunluk 
akılacak 

VUlyet dahilindeki bazı 
lerde baıkalaranı ııırma • 
• içla develerin burunla· 

çavaDar reçlrllmekte 
;a g8rllmllf t8r. Villyet, 
klana tuirlyle e1a1ea 
aefu alu bu bayyaa
ba ınretle iıkedceye 

W tutalm•ma11nı temin için 
adar dairelere bir ta· 
rladermlıtir. 

_.... ıoara bayvanlarıa 
-...ıanaa çaval deiil, ör· 

•i .. kWe banalak 

' 

30 ağustos zaler bayramı 
lıtıabul 23 (Huıuıi) - 30 Ağustos bayramında ilin edilecek asker terfi liıteıi hazırlan· 

mııtır.I 
Su yd 30 atuıtoı bayramı çok bilyük bir ıekilde kutlanacaktır. Ayni zamanda Hıtayda 

ilk defa olarak aıkeri merasim yapılacakt•r. 

ltalya Hariciye Nazırı Ankara Gelecek 
lıtanbal 23 (Hususi) - ltalya hariciye naziri Kont Cianonun ikinci teırinde Ankarayı 

geleceti haber abnmııtır. 

• 
Suriye Fevkalade Komiseri Deeiştirildi 

lıtınbul 23 (Hususi) - Fransanın Suriye fevkalide komiseri Kont Dö Martel baıka bir 
vazifeye ahnmıı ve yerine Hindi Çindeki Fransız valiıi tayin edilmiıtir. 

Yahudi Ajans Mümessilleri Koğuldu 
Roma 22 (Radyo) - ltalya Dahilfye Nezareti, Yahudi Ajanıı müme11ili doktor Edvar 

Kramereri hadud haricine çıkarmııtır. 

Fransız Kabinesi Toplanıyor 
Pariı, 23 (Radyo) - Franıız kabinesi, buglln Eliza sarayında Camhurreiıi Leebrunun 

riyasetinde toplacak ve mlihim kararlar verilecektir. 

F ilistinde kanlı çarpışma 
-----------.... ••OO•• .. ••-----------

Arab çeteleri Yahudi harmanlarını · yaktılar 
her iki taraftan ölü ve yaralılar var 

Londra 22 (Radyo) ~ Filistinden alınan ıon haberlere göre, Ar•p çeteleriJe Yahudiler 
araıında bugün (Saora) ova11nda ı ddetli bir çarpııma olmut ve Yahudilerden iki, Arap· 
)ardın da iki kiti ölmliıt&r. 

Kud6s 22 (Radyo) - Arap çeteleri, harmanları yakmıılar ve Yahudilerin ziraat aletle· 
rini imha ettikleri gibi, evlerini de yakmıılardır. 

Talkerimde, iki lngiliz ölmOı ve bir kiti yaralanmıştır. 

Hatayda kayit muamelesi tam bir sükunet 
içinde devam ediyor 

Antakya 23 (Huıaıi) - Halayın sekiz yerinde kayt muameleıi dindenberi bıılımıtbr. 
Kayt muameleai tam bir ıükiiaet içinde devam etmektedir. Hatay meclisi eylill ayında 
açalmıı baluaacıktır. 

----------.. 00 .. ..::..·----------

Fransa Reisicumhuru Londraya davet edildi 
Puia 23 (Radyo) lngiliz kıral ve kıraliçeai Paristea Loadraya döomOılerdir. Kıral ve 

luraliçe Fraaıa reiıicumhuruou Londraya davet etmiılerdir. Lebrua martta Londraya gi· 
decektir. 

Almanyanın ne yapacağı maJôm değil 
Berlia, 22 (Radyo) - Alman ıiyaıi mehafili Çekoılovakya ile Slldet Almanları ara11nda 

baıhyan müzakereleri, yakından ve ehemmiyetle takip ediyor).,. 
Hıtler, Çekoıaovakyanın ıoa kararıaı beklemekte ve bununla beraber, bütila tedbirleri 

almıı balÜnmaktadır. 
Siyaıi mehafil, Almanyanın ne yapacağını ıimdiden ifıa etmek iıtemektedır. 

Telefon hsttı Mısıra bağ.landı 
Moskova 23 (Radyo) - lskenderan ııncağından geçen •e Tlhkiyeyi Suriye, Irak ve 

Mıııra bağlayacak olan telefon hattının iniaatı ikmal edilmiıtir. __________ .. _________ _ 
1 ürklere eziyet ediyorlar 

Antakya, 22 (Huıaıi) - Hılebe giden ıelen Tilrklere Sariye hududundaki jandarma 
karakola tarafından gösterilen mllıkilit ıoa dereceyi bulmuıtar. Otomobil ve kamyonlar 
içerileriadeki kadın ve çocuklara acımıyarak cehennem ııcağı altında ıaatlerce ve ıebttbıiz 
yere bekletmek oluyor. Bu hat devam ettiği takdirde mukabele bilmiıilde bulunmak nzere 
ve ayni yol Uıerinde bir Hatay karakolu tesiı edilecektir. 

Atinada yakalanan komünistlerin bazıları 
tahliye edildi 

Atlaa 22 (Huıaıi) - Komüaiıt tevkifall devam etmektedir. Y akalanınların kıımı izamı 
&niveraite ve liıe talebeleridir. Nedamet izhar edenler derhal tabliye edilmektedirler. 
Umum razeteler hllkiimetin icraatıaı alkıılamaktadırlar. ............ ~ .......... , ........................................... .. 

ister Gül ister Ağla 
- Battarafa 1 inci Salufede -

tur. Bayan : • 
- Evim fallnca yerdedir, beni oraya bir götllren olsa demiftir. Genç milli bir hiale 

bayanı g6Hlrmeğe razı olmuı, biletini alarak yanına diSadlil ıırada bu ıarhoı kadının 
~ baıka genç bir adamla gCSr&ttiljilali görmlf, o da kadındın aıağı kalrnıyacak derecede 
ıarhoımaı, ıonradaa anladığına ·göre .bu adım o bayanın kocasa imiı 1 "Tencere yuvarlanır 
kapatını bulur. dedikleri ne dojru bir ıaz .•. 

Sen de ey okuyucum, Apostolaa varellae dalan bu kadının ıa mileHif haline : 

-9!!!!9!!~U!!!!l!!!!l!!l!l!!!I 
iSTER GUL iSTER !GLA 

~Türkiye ile Yunanistan iktisa
den bir memleket haline geldi 

Atina, 22 ( Huıuıi ) - muhacirlerin T&rkiyeye ıe-
Elefterun Vima gazetesinin yahatlerine mlıade edile· 
yazdığı bir baı makalede : cektir. 

Yunan • Türk dostluğu Türkiyeyi iyi bilen maha· 
her zaman kendisini göster· cirler ıervet kayaaklaraam 
mektedir. Geçen ıene Dr. inkiıafına yardım edecekler· 
Araı "Hududlırı kaln1rmağa dir. Eıasen TUrkiye ile Ya· 
doğru gidiyoruz." Demiıtir. nınistan iktiıaden bir mem· 
Eaaıea bu hadudlar ayıracı leket haline relmiıtir. Ba 
değil, birleıtirici hududlardır. temenninin biran evvel kav• 
Yakında imzalanacak olın veden fiile çıkmaııaı, ıayaa 

Türk· Yunan ekonomik an- T&rk meslekdaılarımızla bir· 
la1ma11ndan ıonra, Yanan likte dileriz. 
~~~~~---~-E!!I~~----~~~---

Mareşalımız 
Şehrimizde 
- Baıtarafı 1 . incide -

Belediye reiıi doktor Behçet 
Uz askeri erkin ve ümera 
matbuat erkinı muhtelif te· 
ıekkilller reisi ve müme11il· 
leri baıır bulunmuıtar. 

Mareıahmız, bugtln 11keri 
teftiılerde bulunacak, Kör· 
fezde Uyanık gemis le bir 
gezinti yaptıktan ıonra Ur
ladan Çeçmeye hareket ede· 
cek, akıam belediye tarafın· 
dan lzmirpal11ta şereflerine 
verilecek ziyafette buluna· 
caktır. 

Mareıalın, yarın Bornova· 
da 11keri kampta bulunan 
lise talebesini ve muhtelif 
yerlerdeki aıkerlerimizi teftit 
edecefl de haber ahnmıttu. 
Aktam, mOıtabkem mevki 
komutanhfı tarafından ordu 
evinde ıereflerine bir ziyafet 
verilecektir. 

Mareıılımız, pazarteıi gll · 
nü, Eıkiıehir Dzerinden An· 
karayı döneceklerdir • 

• 
ltalyan 
Donanması 
Taranto ?3 (Radyo)-ft~ 

yan donanmasından bir filo, 
bagüa Yugoslavya Jimanla
rını ziyaret etmek ilzere 
Dalmaçyaya hareket etmit· 
tir. --•• 

Uzüm ve incir 
satışları 

Kuru llzüm ve incir mah · 
ıulü Ağuıtoı ıonunda lzmir 
piyaıaaında satılmağa bat· 
)anacaktır. ihracat mevıimi 
yaklaıtağı için dıı piyasalar· 
dan lizüm ve incir ihracat· 
çılanna timdidea vadeli ıa· 
hılar için mühim teklifler 
gelmektedir. Alivre ıatıılar, 
ıon hafta içinde hararetlen
miıtir. Fiatlerde ıayanı mem· 
nuniyettir. 

•• 
Toludan Zarar 

Son gtlnlerde yağan yağ· 
morlardan Torbala kazasının 
Dağseke köy6ndeki bağlar 
ve meyve bahçeleri epiy za · 
rar görmUılerdir. Bergamada 
tola y&z&aden mıbıulde za • 
rar vardır. 

Fuarda 
· Faaliyet 

F aar komitesi, diia akpm 
Fuar ıabııında belediye 
reisi B. Dr. Behçet Uı'aa 
reisliğinde toplanmıı, geç 
vakite kadar muh tebf int•· 
at ve hazırlıkları• koatrolile 
meığul olmuıtar. 

Belediye reiıi, 6ğledea ev· 
vel garaj ıantral ve çocak 
hastahanesinin inı•abnı tef· 
t it etmiıtir. BeleC:liyeaia yeai 
trambüsleri geldiğinden garaj 
santralının biran evvel İDfHI 
için tedbir alınacaktır. 

Fuar Ranıenyiman bBro· 
farının tesiıi için hazubklar 
yapalmaktadar. Bu bilrolarda 
ecnebi dillerine vakıf genç· 
ler buluadurulacakbr. 

Maliye Binası 
Hliktmet konığl içindeki 

maliye binaııada devam et
mekte olan lnıat yakında 
bitirilecek tir. 

Defdardarlıkça maliye bi· 
naaınıa etrafında tarhlar vll· 
cade getirilmeıi ve çiçeklu 
yetiıtlrilmesi kararlaıtuıl· 
mııtar. 

Birbirlerinin 
Başlarını 
Yardılar 
Alıancakta Gazi ilkokula 

ön tinde Saffet oğla Muz. f· 
fer ve Silleymaa otlu oto· 
büı biletçiıi Hilaeyia, kadın 
meselesinden birbirlerini tıı· 
la baılarındaa yaralamıı· 
lardır. 

Askeri Terfi • 

Listesi 
1 ta .bul 22 ( Haıasl ) -

Aak.eıi teıfi liıtcai baı.ı•l•D· 
maktadır . Lb te, otuz .A ğuı• 
toıta neıredıl.scektir. ... :.--

Yunanistanda 
Komünizm Kelimesi 
Hakaret Manasına 

Geliyor 
Yuaan ylkıek ıtraıı, .ko· 

münizm kelimııi11ID bir ha· 
karet kelimeıi oldaiana ka· 
bul ve taıdik etmiıtir. Bana 
aebeb de komlniımin dev• 
let aleyhine yapılan bir ne· 
vi cinayet olarak tellkki e• 
dilmeaidir. 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baıtarafı 1 incide -

ğı bir kurup ıatalarken yllzlerce tonlak ıayan caddelere 
ıerpilmeaini kıyamıyorum. 

Karııyıka ıa idareıi bir çareıini bulsa da bizleri de bu 
mübarek ıuya kavaıturaa ne iyi olar. 

Lütfen bu dilejimia gazetenizin bir köıeaine yaıalmaııaı 
rica ederim." 

HALKIN SESi WKIN SES~ 


