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Haleb Suriyeden 

Rusya Japonyadan 
Alınacakmış ! ... 

hic 
' 

bir zaman korkmazmış 
KISA VE AÇIK • 

: Iskendeuu yolunda tecavüz 
•• Türk - Fransız anlaşması ve 

dünya matbuatı Mehnıedciğin ı(Ölgesi çapul-
1 

Mareşalımız Kamp Alayını 
Teftiş Etti 

Dün saat on buçukta Gazi 
emir garnizonunun glineyia· 
deki alanda toplanan liıele· 
ıia bialerce öğrencileri 
kamp kocnutaoı yarbay Tcv· 
fik Aydın idaresinde geoit 
kolda toplanmışlar, büyük-

TOrkiye ile Fransa arasında imzalanan dostluk paktı bü· 
tün cihan matbuatının baş muharrirlerine dedikodu serma
yesi oldu. Birçok Alman gazeteleri ve Fraosanın müfıit bir 
ıurette sola giden bazı gazeteleri müstesna bütün dünya 
ınatbuab, bu anlaşmanın iki 'taraf diplomatları içia büyük 
bir zafd ve dünya sulbunun tehlikeye düşürülmemesi için 
de yeni bir hamle sayılması lazım geleceğini ileri sürdüler 
ve bu iddialarını çok parlak deliller ile isp~t ettiler. 

cuları korkuttu 

Ankara - Paris dostluğunu çekemiyeoler Frc.ınsayı himaye 
ettiği milletlere karşı ihanet etmiş ve Turkiyeyi de her fır· 
•ahaa istifade etmeği düşllıı'!n bir hükumet dey~ ittıham 
etmekten çekinınemişlerdır. lşia garib tarafı Türkiyenın bu 
halirıi tenkid edenler bile Türkiye do:1tluğunu11 ber devlet 
içia çok kıymetli ve çok ebemmiyetli bir kazanç olduğunu 
da ilive etmekten kendilerini alamamaktadırlar. Biz bu ve 
ıile ile de bizim hakkımızda bazen ne yaZ'lıldarmı, ne yap 
taklarını bilemiyenlere deyeceğiz ki : 

Tiirklerle dost olmak iatiyeoler, 1 ürlderiu dostlarına hü· 
cum edeceklerı yerde Türklerle doğrudan doğ uya g5rilş· 
IDek, koauımak ve anlaımak yolunu tutmalıdırlar. 

ISKENDERUNDAN BiR MANZARA 

- SIRRI SANLI 

Fransız ve Alman görüşmeleri· 
nin Çemberlayn görüşmelerile 

alakası yok 

Pariı 24 {A.A.) - Selihi· 
Yettar mahafilde tebarilz et· 
tirildiğine g6re Pariı hükii· 
illeti Almanyanın Londra 
bnyük elçisi Dirksenin Baş · 
vekil Çemberlayna bildirmiş 
olduğunu bazı gazetelerin 
Yazdığı sarih tekliflerden ha· 
berdar değildir bu husustıa 
tauihat verici mahiyette ya· 
pılan yari resmi neşriyat 
birbirini tutmamaktadır. Dün 
CSileden ıonra gerek Lond· 
rada gerek Sertinde neıre-
dilen tekziplerden alika ile 
lcaydi mılumat edilmiştir. 
Havaı ajınıının diğer taraf· 
tan ayraca tebarüz ettirdiği
ne röre diln hariciye naziri 
Bonne ile Fransanın Berlin 
b6ytık elçisi arasında yapı· 

"!!!!: 

lan görüşmenin 1 Çemberlayo 
{İThkseorgöriişmeleri ilci hiç 

bir alakası yoktura birkaçf 
z;;;;ndaobcri izinli bulunan 
-Fransanın büyükl elçisi dün 
akşam mahalli memuriyetine 
dönmeden evvel Parise taJi·f 
mat almak5 üzere,. gelmiştir 
bu görüşmede umumi vazi
ziyet ile Çekoslovak mese
lesi mevzuu bahis edilmiştir. 

~·---
Mareşalımız 
Ankara ya 
Döndüler 

Birkaç gündeaberi şehri· 
mizde bulunan büyük misa· 
firimiz Mareşal Fevzi Çak-
mak dün gece saat 23 de 
hükumet ve ıüel erkanımız 
ve halkın içten gelen coş· 
kuo tezahüratı arasında 
hususi tzenle Ankaraya av· 
det buyurmuşlardır. 

Yoz2adda 
Zelzele 
Yozgod 25 {Hususi) 

Evvelki günli Yozgadda şid • 
detli bir yer sarsıntısı bise· 
ıedUmiştir. Zarar yoktur. -

18TER GUL iSTER AGLA 
Moda 

Antakya, 24 (A.A) - A· 
nadolu Ajansının bu.susi mu· 
habiri bildiriyor : 

Kayıt muameleleri dOn de 
bütüo bürolarda devam et· 
miş b gün .Pazar olmak mü· 
nasebelile bürolar talil edil· 
mişdir. Müntehiplerin reyle· 
rini kuİlaomak hususunda 
gösterdiklari teha1uk ve bü· 
rolardaki memurların ve ev· 
velk inin tema men tersine o·f' 
larak halka karşı nazik ve~ 
ihtiramkar muameleleri yerlig 
ve yabancı bütün müşahidle
rioin dikkatini çekmektedir. 
Şimdiye kadar en küçtık bir 

---.w•liıır---

Arnavu ti u k 
Kralı 

Loodra 25 (Radyo)- Ar
navutluk krah Ahmet Zogo 
kraliçe ile beraber yakında 
Perağa gideceklertir. 

Kadın dOnyaaında modaya tapmak en büyük ibadetlerden aayılır. Modaya uyamadım diye 
•Yinden çıkmıyanlar olduğu gibi, kocasından bile ayr1lanlar vardır! Modaya diiıkün olan 

kadınlara her vakıt ellerinde tutan ve bu yüzden birçok paralar kazanan Paris modaeılanJ 
bir araya toplanmıılar ve geçenlerde Parise gelen logil'z Kralı ve Kraliç~si ıerefine yeni 
bir moda ortaya atmıılardar. Bu modanın adı .. Taymis ve Londra,, dır. 

Şimdi btıtün Paris kadınları gene terzilere hücum etmeğe ve avuçlar dolusu paralar 
laareamağa baılamıılardır. 

Sen de ey okuyucum, moda mllcidlerinia bu gayretine ve kadınların bu haline : 

I 
vak'a kaydedilmemiıtir. 

lakenderun, 24 (A.A) 
Anadolu Ajansının huıuıi 
muhabiri bildiı iyor : 

lskenderun Karaağaç yo
lunda Suriyeli milisler Şeyh 
Süleyman Haddad 'le kar
deıine iüagll ile trcavDz et· 
mek iıtemiıler ise de o ıı· 
rada yol üı.erinde u&aktan 
bir TOrk askerinin g~SzBk
meai tecavtızun tatbik saba· 
sına çıkmasına mani oinıuı· 
tur. Tecavüı•n ıebebi Eti 
Türylerden olan bu ıki kar· 
deşin Halkevine yazılmıı ve 
şapka geymiş bulubmalan
dır. Vaka derin bir akis ba
sıl etmiş ve poliı derhal 
Türk kuvvetleri kumandanı
nı keyfiyetten haberdar ey· 
lemiştır. 

Bunun üzerine mütecaviz· 
lerin teshibi için faalliyete 
geçilmiş ise de Şeyh Had· 
dad ve kardeıi keadilerine 
gösterilen Suriye askerleri 
ara11nda ~miitccaviıleri bul
mağa henUz muvaffak ola· 
mamıılardır. Gerek zabıta 
gerekse kumandanlık 'hem· 
miyetle tahkikata devam et· 

- Sonu 4uo~ü<le -- ... 
ulg -ir Kralı

nın cyahati 

Sofya 24 (A.A) - Kraha 
bazı biikümet merkezlerini 
resmen ziyaret edeceii hak· 
kında yabancı memleketlerde 
yapılan haberler Kralın ai· 

leri Mareşal Çakmağı bekli· 
yorlardı O sırada yükselen 
bir toz bulutu Mareşalao bin · 
diği otomobilin yaklaşmakta 
olduğunu bildiriyordu. Gür· 
liy<!n bir ses g~nçliği Mare · 
şalımıza takdim ed'yordu. 
Otomobilden inen Türk or
dusunun ve Türk ulusunun 
sayın Maraşalı beşuş bir çelı· 
re ile çocuklarına yaldaıtı 
ve hepsine birden (Merhaba, 
nasıl11nıı) diye iltifatta bu· 
lundu. 

Havada uçan çelik kar
talların kulakları parçalayıcı 
mot6r glirilltiUerini dahi ıus· 
turacak bir seıle öğrencile· 
rin içinden ve bütün 1ami· 

miyetle hep bir •iııdaa 
(Sağol) nidası etrafı çınlattı. 
Maraıalımız geziyor ve IMr 
bölüğün öollnde durarak a7n 
ayrı hatırlarını aoraJ•• 
Gençlik yana içia k•••I 
b6yiiğüae itimad ve emai1et 
telkin ediyordu. Baau mlte
akip Maraıal çelik ya•rala• 
rıaı daha yakından ılrmek 

- Sona 4 bcltle -
~~~~~~~~~~oo,~~--~~--~--~--

Sovyet Rusya Japonyadan 
hiç bir zaman korkmaz 

Rus]ar çekilmiyeceklerini bildirdi 

Pariı (Radyo) - Litvino· 
fua Jıponyaya verdiği ıert 
cevap Tokyoda ve daha bazı 
bilyük Japon ıehirlerinde 

Sovyet Rusya aleyhinde pek 
pek dilımanca nümayiılere 
sebep olmuıtur. Bundan 
bahseden Pariı ıazeteleri 

japoayanın altı ay zarfında 
bitireceğini zan etti;i Çin 
iıtiliıının buılla çıkardıiı 
mllıkülittan ıoara Tokyonun 
bir japoa • Ruı muharebe· 

ıinden elem armaııaıa a•M 
bir hareket uyalamıyacajlal 
bugilnkü vaziyet kar111•••• 

MoıkoYaaın Tokyodu kork• 
madığıaı ve biç bir sama• 
korkmıyacağıaı id•ta etmek· 
tedirler. 

Budapeştc 25 (Radyo) -
Japoa nota11a• reci cwa .. 

veren ve iıgal ettikleri te• 
pelerden çekilmlyecekleilal 
Ruı elçiıi Japoa harld1e 

nezaretine bildirmiıtir. la 
cevap Japonyayı dlt&adlr
milft&r. 

Loadra 25 ( Radyo ) -
Ruıların Japon notaama •er· 
diği menfi eeYap lnrlae 
dila Pazar olma11aa ratma 
umumi erklaı barbiye fena• 
ilde bir içtima aktetmiftlr. 

Loadn 25 (Ratl10)-Rm· 
lana japonlan werdiii bt'I 
cevap lıeriae Jıpoa .·~Rli8 
muharebelladea korkal..,. 
vaziyet yakıada aydıala•· 
caktır. ........................................... , 

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR ________________ .... ______________ __ 

Bu da bir- ayrı dilek 
ltçilerimizden S. ve H. lmularile alchğama meklapta: 
"Biz diyorlar, ıabahlara pek erkea olarak iılerimilia ba· 

ıına gidiyoruz, tabii o glln zaruri ibti1açlarım111 •• Jl1•· 
cekl~rimizi tedarik etmek mecbmiyetiade kab1oraz. halbald 
dikklnlar yedide açarlaraa biz bundan mahrum kalacataz. 
Zaruri ihtiyaçlarımızın temini için baıı ılt~I ve bana bea· 
zer yiyecek satan dlikklalann açık baluadaralma11aı rica 
ediyoruz.,, 

HALKIN ESi Billl SE._~~ 
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BlrMDtekald ·subayımızın Hatıraları: 

Çak~rcalı 
E F E'nin 

Hakiki Maceraları 
- 23 -

fikar1 boynuna olsun mu ? 
Çepni reisi yerinden fırladı , 
aman efendi dedi : 

- Sen şimdi benim da· 
marıma bastın, bu yemini 
nereden öğrendin ? 

Lafı bırak suallerime evet 
de, üç kerede ağzınla bun· 

lan söyle bakahm, o vakıt 
inanacağım dedim. 

Başını eğdi duşündil sonra 
şu cevabı verdi : 

- Öyle ise bana yarım 
gün değil, yirmi dört saat 

izin ver. Bir de hükumete 
teslim etmiyeceğine dair olan 
sözünü tekrar et. 

Dedi. Kitti. 24 saat sonra 

Kemerde Gaziler mahal· 
lesinde önü melez çayı arka· 
sı tabadbaoe çayı ile Kemer 
sokağı sağı tren hattı, solu 
gene keı:ı>er sokağı ile mah· 
dut ve içinde dolaplı kuyusu 
ile kulesi ve meyva fidanlığı 
bulunan 10966 metre mu· 
rabbalık büyük sebze bahçe· 
si salllıktır. Talip olanlar 
idarehaaemize müracaat et· 
sinler. 5-1 

arakoç 
Ilıcaları 



ta S.Wfe S 

tr Elenin •Özü efece olar 
, ................. .. 

ı ·Hedefimiz kültür ve fendir 
Hatay seçimi başladı, bu ı maDıup paçavralara öyle kı· 

ıefer iı adalet dairesinde 
gidiyor, Hatay vatandaşlığı· 
Da burunlarını sokmak için 
dolap çevirmiş olan Arap 
Ye Kürtlerin adlarının defter
lerden ~silinmesine bakıhrsa 
bu defa işler kökünden kav· 
ranıvor ve doğru yola soku· 
luyor. Her halde birkaç ay 
evvel Milletler cemiyeti ara
larından bazılarının yaptıkla
rı maskarahklara benzemiye· 
cek olan bugünkü durum 
çok e.ash g&rünüyor. 

Biz kuvvetimize bütün ci· 
banın, büyük Atamıza ve 
cumhur bükümetimize karşı 
ıösterdiği emniyet, itimat 
•• ıevgiye mağrur olarak 
her iıi bışarmağa kudreti· 
miz olduğu halde gene kom -
ıularımızla iyi geçinmeğ ' ve 
ıeviımeyi istiyoruz. Halbuki 
ben6z kendilerini boyundu· 
nılitan kurtaramamış olan 
Suriyelilerin yüksekten atıp 
tutmalarına ve piımiı aşa 
ıu katmak ve bulanık suda 
balık avlamak bülyasile Pa
riste her vakit birer behane 
ile uydurma havadisler kusan 
Ermeni taınak cemiyetine 

zıyorum ki: onlar küllihlarrnı 
önüne koyup şöyle bir dü 
şünsünler ve gözlerini dört 
değil, sekiz açarak etrafları· 
na bir baksınlar, o vakit gö· 
reccldcr ki Türkler durmı· 
yor, her alanda dev adım
larla ilerliyor, biç bir kimse· 
nin fenalığım düşünmiyerek 
ve hiç bir devletin bir karış 
toprağıoa göz koymıyarak 

kendi hudutları içinde ancak 
kendisini yükseltmekle uğra 
şıyor. Onun için arkadan 
havhyanlara kulak verecek 
zamanımız değil, hedefimiz 
ancak kültür ve fendir. 

Efe 

Seferihisar 
şarabı 

On iki senedenberi Izmir 
halkından görülen rağbet 
üzerine Buca aşağı mahalle· 
de öz demir sokağında 38 
numarada nefis Buca üzü
münden imal edilen şarabı 
Asri Sinema karşısındaki 56 
numarada Kadri Gönçerio 
toptan satış deposundan ara· 
yın z. Tele fon: 42 6 --

Güzelyalı Deniz Banyoları 
Sayın Halkımızın Emrine Açılnııştır 

Belediyemiı.in göstermiş olduğu yüksek aliika ve direk· 
lifleri ile yeniden yapılan tertibat sayesi!lde bayan ve bay· 
ların rabatca b"'"'YO almaları için bbsusi yerler yapıldı. Tam 
bir temizlikle beraber bütün mefruşat başlan başa ye rleş· 
tirilmiştir. Banyomuzun radyo tertibata ile her türlü istirahat 
ve ihtiyacı temin için büfede her zaman için soğuk yemek
ler ve meşrubat bulundurulduğu gibi rekabet kabul etmi
yecek derecede ucuzdur. 

Geceleri ışık tertibatı mükemmel olup haftanıo bir gü
nllnde balonlu debi% oyunları ve banyonun dış kısmıoda 
hususi ıurette hazırlandığı kumlu plijda su topu oyunları 
dahi yapılacaktır. Spor ve sıhhat kayoağı olan banyomuzu 
bir kere teırif edecek sayın müşteriler memnun kalacak· 
lardır. MÜDÜRiYET 

Peşin ve Taksit ile 
En ıık, en sağlam ve en ucuz elbise 

diken Kavaflar çarşısında (35) No da 

TER Z i 

Kazım Şangüder 
Avrupanın en büyük terzi sanayi mek· 
tebinden diplomalı olduğu gibi Avru· 
pa ve ~merikada en çok rağbet ka · 
zaaan &niversa) ıiıtemini takib eder. 

s. Ferid 
ECZACIBAŞI 

KUVVET Şurubu 

Sıhhat 

Zindelik 

Gençlik 
Bahşeder 

3 - I PEŞiN ve T AKSITLE her MARKA 

ı B i S İ K L E T ve 

Arar mısın? 
Geçerken aşk yolunu, 
Saçını tarar mısıa ? 
O bembeyaz kolunu, 
Boynuma sarar mıınn? 

Seninle zevki tatsak, 
Gamı, kederi atsak, 
Neşeye neşe katsak, 
Mestolup sızar mısın? 

Bir gün çok hasta olsam, 
S ensiz s ra rıp solsaıo, 
Şu dünyadan kaybolsam, 
Acaba nrar mısıo? 

H Cabit 
_... . ..._ 

Vasiyet 
- S alamon eğer burada 

ölürsem beni gömme, lstan · 
bula götürüp göm, yoksa 
ruhum muazzep elur. 

- Dediğini yaparım, se· 
ni kırmak istemem. Evvela 

buraya gömerim, eğer ru• 
hun mu~zzep olursa o za· 
man lstanbala naklederim. 

Baskın 
Silahlar patlayınca ortalık 

karışh. Kimi kumar masala· 

rının altına :saklanıyor, kimi 
pencerelvri aç.mağa vakit 

bulamadan pencerelerden at· 
Jıyorlardı. 

• 
nın 

Sazından, 
Sözünden 

: '- Kadın Neye 
Benzer 

Kadın cebir muadelesinc 
benzer. Aralarında yanin: 
bir fark vardır: Cebir mua· 
adelesini balletmtğe çalışan· 
lar adam olurlar, halbuki 
kadını balletıneğe uğraşan· 

la r budalalaşırlar. 

* • • 
Kadın denize benzer. Ara-

larında yanhz bir fark vn· 
dır: Kabak denizde batmar, 
halbuki kapaklara kadın de· 
nize batırır. ----
İdman 
Yapıyormuş! 

Şiş r an bayan : 
- Ayol ııuhnda o koca 

yükü neden taşıyorsun? 

- Seni sırtlayıp kaçırmak 
için idman yapıyorum. 

,.., . ,, . . . 
Memnun 
Oldum 

Muhasebeci bay Ahmet 
saatlerdir defterinin liıtüne 

egilmiş, hesaplarını dOzeJt~ 
meye uğraııyordu. 

Fena bunalmıştı. 
Odaya, pencereden eli 

Nuhun Gemisi 
tabancalı l>lı adamın girdili· · 
ni duymı tbl bile. 

Haydut tabancasını bay 

Otobüs çok kalabalıi<tı. 
iki yüz kiloluk bir zat iki 
kişilik yeri tutmuş, oraya 
bile sığamıyor , etrafındeki
Jeri sıkıştırıyordu. Yanında 
ayakta duranlardan biri ar· 
kadaşının kulağına fısıldadı: 

- Şu şişmanın bir fildeu 
farkı yok ! 

Sişmao duymuştu. O da 
kendi kendine söylendi : 

- Bu otobüsün Nubun 

Ahmede çevirdi : 
- Kımıldama, dedi, yok· 

ıa hesabını görürilm! 
Bay Ahmet güldü : 
- Memnun oldum azizim, 

halbuki ben bir haftadır uğ 1 
raşıyorum, bir tilrlü hesabım 
tamam gelmiyor, bari gel de 
ten gör. 

"""""'""" ......... .rııJ'lıoı ......... .. ........ ~ ............. 

gemisinden farkı yok. BD· 
tün hayvanlar hatti eıekler 
bile gelmiş, nuıl ıığıfalım? 

ıpıam>t Dr. F AHRI IŞIK >tR2E! 
E iz.mir Memleket Hastaneai Rontlıen Müteba sı ı LI 
et RONTKEN VE B 

1 Elektirik tedavileri '' - : ılır 1 
B ikinci Beyler Sokak No. 29 ·ı l:.LEI ON. 2542 8 
a~ma~~maaa~:aEaa~~aEaamaaa~ 

Yalnız Türkiyode değil blltün Balk"! n 
memleketlerinde, Iranda, Arabiatanda ve 
Fransa ile logilterede en çok tutulmuş 

revaç bulmuş meşhur ( ARTi ) maıb.alı 
ALMAN kumaş boyalarını diğer b . yalara 
herhalde tercihan alınız. Çünkli: 

A t • boyası ile boyanan kumıı biç 
r 1 solmaz. 

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

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

iplik, keten, floı ve karııık 
her cins kumaşı emniyetle ve 
kolayca boyar. 

Fiati 15 kuruş 
Toptancılara mühim iıkonto 
yapılır. 

Telefon 
( 388:! ) 

.. : ~ J SIKLET 
~ .ı.., .: .. Hc.ırethanesinde sa· 
tılmaktadır. RekJama kapıl
madan Tornaks motosiklet· 
Jerini ve mağazamızda mevcud _::~.r:::::::;_ ____ ~-.:;..~ 

her marka bisikletleri görmeden ve hat 6ğıeomedca kat'
iyen baıka yerden bisiklet, motosiklet almayınız. 

l\1. AL\~l ŞENOCAK 
Baıdurak Kemeraltı Cd. Emirler çarıısı karııııada 

Numara 61 Telefon No. 4079 

amamaaEaıaaaaaaaaaaamaaaza .. 
Çocuk Babalarına 

Alüjde 

Rekabet 
Rekabet 

Rekabet 
,, 30 " Liraya 

Bisiklet 
Almanyadan yeni getirtmiş olduğum ve lım~r piyaı~uD

da 45 liraya satılan bisikletleri rekabet dolayıııle ~ ~uaya 
satışa başladım . Sınıfını geçmiı çocuklarınııı sevıad~rmek 
için vereceğiniz en kıymetli hediye yavrularınızın mahk ol· 
mak istedikleri bisiklettir. 

Ticaretbanemize uğramadan başka ticarethanelerden al· 
mımalarmı sayın milıterilerime tavsiye ederim. . 

Adret : lzmir Kemeralb karakolu kartıaında No: 1 
Asım Başakın. 

-~~·%4•St~SB+r~&:*fSllBB•t'I 
s 
~ Elbise ve Manto 1 11rakldar111 llldı 
i•~Zabitan, Baylar ve Bayanlar 
{f En mllıkllpeaent mliıterilerl memnun 

{•leden bu firmayı unutmayınız /. y_ 
i+] Tilccar ter:ı.i {Türkpazarı lbrahim ' 
1 Karakaı) bukere yeni matazada zen gin çeıidl~. Tenlk 
1 hanemizde bay ve bayanlar için ıon moda zanf •• fi 
1 manto, rob, tayyor, etek, bülaz ve to•akar 'Zabitaa •• 
: ıivi.I elbise ve kaputları imal edilir. 
ı Muamelem peıia ve takaitJedir. . ft Bu ı6zleria doğrulapna anlamak için bir tecrlbe klficllr. 

İ•loiKKA T : Yeni Mağaza Odunpazarı No. li 
f!) 'fELEFON: 3276 
•Sd!S &aiSSSı...::iiılliil:ii,... .. 

İsmail Hakkı 
Pusmaz 

öıço Yapımavı 
Baskül, Kantar, l\la
sa Terazisi yeni ve 
her nevi tamirat ka
bul edilir. 

Eıki katablar kolancalar 
numara 27 

Telefon 
274:6 

Birinci Sımf Mutahau11 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\:JLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 
elektrik tedavisi 

lımir • Birinci beyler Sokağı No. : SS T elefoa : 3479 . - -En Büyük Hüner 
Rakoru Kırmaktır 

Hayatı ucuzlatmak inkıli· 
bında 6n a ı·ak olmak ve re· 
koru k1rmak için Bay Abbaı 
Azeı 3 - 5 liraya aldığınız 
Panama ipek yazhk Bayan 
fapkalarını ıon model ve hat· 
ti miiıterinin arzu ettiği b•t· 
ka modelleri 150 karuıa ıat· 
maktadır. Ben bu fiyeti ve 
ıapkaları g&rdüğilm için ba· 
yanları ve Bayları menf aatları 
için ucuzluk rekoruna kıran 
AbbH Azer Onive11al Şapka 
Matıa1ını ıGrmelerini tavsiye 
ederim. 

Adreı: Balcalarch 191 No 



E.,efpaıada bazı farınların 
aumaneye ayğun olmayan 
ekmek çıkardıklan ıiklyet 
ediliyor belediyemizin nazarı 
dikkatini' celbederiz. 

Gümrükte 
Tayin 
lımir gOmriikleri kimya· 

kerlijiae lstaabal kimyageri 
Cevdet Erbatar, lstanbul 
glmr&lc kimyakerliğine iz. 
mir kimyakerlerinden Seli· 
bettin Uras, Cezire gllmrük 
muayene memurluğuna iz· 
mir ithallt muayene memuru 
Aziı Çakmak, Ankara tet
kik mldurlilğü memurluğuna 
bmir ithalit gümriiğll mu· 
baaebe memuru KAzım Öz. 
tekin Ankara glimrükler zat 
itleri mlldllrlüğO memurluğu· 
aa Ôdemiı zafer mektebi 
maalJimleriaden Saim Okay 
tayla ediJmiıJerdir. 

Ahırlar 
Basmahane mıntakasında 

90 aj11 setedilmiıtir. 

PJijJarda 
Plijlara kedi, k&pek veaa· 

ir •ayvaaların ıokulmaıı ya· 
sak edilmiıtir. 

Mareşalımız 
- Baıtarafı 1 incide -

ipa ıevinçfe reçit re.mini 
teftlı etmek tizere mevki ..... 

Gençler bando refakatanda 
hll&k ııraıı ile alay koma· 
tuı Bade olduğu halde ıayıa 
lfaref&bmızın 6a&aden geç
meje batladılar. Sert adım. 
larla ytlrilyea ve yaran için 
komuta bekliyen gençliğin 
cuh bakııları ıayın Mareıa· 
hmlZ ve generallerimizin 
laladen bir ıel gibi akı· 

1orcla. 
Tirenin bitiıinde sayın 

Muıplamıı vakur duruıu ile 
pk ııcak bir heyecan için· 
ele Hıeliler kamp idare he· 
yetine cliSnerek baı yardirek· 
tiri Nuri Tozkoparan ve 
J•r direkt6r B. M. Uze ve 
Atalaya ıa veciz ve kıymetli 
Utifatta bulunmuılardır. 

.. Banlar tım ııker olmut· 
lar, ııhhıtleri çok yerinde .. 
bandan pek çok memnun 
oldum" buyurmutlar ve elle-
riai ııkarak ıynlmıılardır. 
ltHlla kamp aileli bayatı 
tıoyanca unutamıyacafı ba 
tilmiz babraaın tatlı aevinci 

eriıinde raıi olmuılardır. 
••• 

Harp Okulu 
Talebeleri 

lzmir aıkerlik ıubesinden : 
lldaci ııaıfa geçen harp 

okala okurlarının lrapmları· 
Din 1 Afuıtoı 938 den iti· 
earen SamıuDda yapılacağı 
ft Sdada baluaaa bu ıınıfa 
ait okarlar1a 27 Temmuz 
938 alrıamıaa kadar okulda 
•alanmalarıaın gerekli oldu· 
fa mezkOr okul direktörlll· 
fla&a 14 • 7 • 938 ı&n ve 
1974 SJ.79 ııyılı buyrukları 
•ti.u11ndan olmakla lzmir 
matakuıacla bulunan bu 

W okarlarıa mezk6r tarihe 
adar harp okulunda bulun• 

Pekinde Şiddetli Zelzeleler Oldu 
Şaagbay 25 (Radyo) - Pekinden gelen bir haberde dün gece Pekinde ıiddetli bir 

zlezele olmut ve zelzele bir dakika devam etmiştir. Pekinde birçok binalar harap olmuştur. 

Roma ile Berlini memnun etmiyen anlaşma! . 
Pariı (Radyo) - Pariste çıkan "Tribuo des Nati ons,, gazetesi Türkiye - Fransa mua· 

bedesi metnini netrederken bu muahedenin aktolunmasının muazzam bir muvvafkiyet teş· 
kil ettiğini ve bu muvaffakiyetin, Roma ve Berlinde görülen inkisar ile bir kat daha teba· 
rilz ettiğini beyan ediyor. 

Frankistler ilerlemekte Devam Ediyorlar 
Sılimanka, 24 (A.A) - Resmi tebliğe göre Eıtramdura cephesinde Guadiyona mınta· 

ka11ada Frankistler ileri hareketlerine devam Akusal tepelerini işgal etmişlerdir. 

Bir Rus Tayyarecisi Beynelmilel 
Rekoru Kırdı 

Noskova 24 (A.A) - Sovyetler birliği merkezi havacılığı kulübiloe mensnp tayyereci · 
lerden Grodzianski dün gece 23 de bir hafif spor tayyaresi i e 7,390 metre irtifaa çık
mıştır. Uçuş bir saat 9 dakika sürmüştür. Muvakkat hesaplaraı göre Grozdzianski şimdiye 
kadar Fransız pilotu Anclre Jap~iııia elinde buhıııan entaroasyoınl rekoru iki bin metr~ 
kadar farkla k11mış ve yeni bir rekor tesis eylemiştir. 

Roma Matbuatı At{!ş Püskuruvor 
Paris (Radyo) - lrlandanın Düblin şehrinde Italyan Faşistleri aleyhinde düşmanca ve 

hakaretamiz bir surette yapılan nümayişlerden müteessir olan Roma gazeteleri bu çirkin 
hareketi çok şiddetli bir lisanla tenkıt ve tnkb'h etmektedirler. 

--------------00'-••oc>--· -------------
Bir Alman gazetesine 2öre Su

riye taksi edilecekmiş! 
~--------••no••--------

Sa nca k Türkiyeye ilhak olunduktan ~onra 
Haleb de Suriyeden alınıyormuş 

Neuigkeitı Weltblatt" ga· ne göre, Sancağın ilhakını 
zetesinden : müteakip Halep de dahil ol· 

Sancaktaki Türk askeri duğu halde bütün Şimali 
mehafili, Sancağın takriben Suriye, asıl Suriyeden ayn-
4 ay ıanra Türkiyeve ilhak lacaktır. Bu esnada !!cezire 
olunacağını bildirmiştir. An· vilayetinin ne olacağı henfiz 
cak bu ilhakın ıekli timdi· kararlaşhrılmamışhr. Alevi· 
lik kat'i surette te.bit olu· lerle mesk6o olan kısım ile 
namamışbr. Belki evveli Lübnanın birleştirilmesinin 
Sancak parlAmentoıa topla· ve bu suretle Suriyenin geri 
nacak, bunu müteakip, daha kalan kısmının denizden ta· 
şimdiden temin olunan Türk mamen ayrılmasının da mev-
ekseriyeti sayesinde ilhak zvubahs olduğu söylenmek· 
resmen kararlaştı11lacak, bel· tedir. Şu halde Fransa da 
ki de derhal iJhak lehinde mustakbel Suriyenia akıbeti 
bir plebisit yapılacaktır. ile alakadar olmaktan vaz· 

Herhalde muhakkak olan geçecek ve bu suretle, Ma-
birşey varsa, o da Türk as· vereyi Ürdün ve Filistinden 
kerlerinin Sancağı bir daha kapma parçalarla yeni bir 
terketmiyecekleridir. Arab devleti kurmak müm· 

Bundan baıka bildirildiği· kün olacaktır. 

-----------------0000----------------~ 
Türk Fransız dostluğundan 

memnun olmıyanlar 
Belegrad (Radyo) - Türk ekonomisine daha geniş bir 

Fransız dostluğu hakkında surette iştirak etmesi için 
(Pravda) diyor ki: lizımgelen temeller vazolun-

"Fransa • Türkiye anlaşma· muştur. 
lan dünyanın her tarafında Bu iki anlaşmanın mera· 
memnuniyet iJe karşılanmış retleri mucib oldukları mem-
d leketlerde müşterek Fransız 
eğildirler. Bazı devletler bu • logiliz faalliyetin 0 havali· 

anlaşmaları, Türkiye· lngilte- de aynı maksada ma~uf ol· 
re anlatmalarını olduğu gibi, duğu bitinmekt,dir. 
memnuniyetsizlikle karşıla· Fransız • lngiliz planı, ya· 
mıılardır. Malum olduğu üze· kın Şarkta ve Akdenizde 
re Tiirkiye • lngiltere anlaş· mevcud vaziyetin idamesi 
maıının muhtevi bulunduğu hususunda teminat teşkil e· 
mali kııımda~ batka iki decek olan lngiltere, Fransa, 
memleket arasındaki ticari Türkiye ve Yunanistan ara· 
miiaasebetlerin terakkisi ve sında müşterek faalliyet vü· 
lariliz sermayesinin Türk cuda getirilmesine matuftur.,, 

Alhndaida Cinayet 
Üç Arkadaş Sarhoşluktan Bir birlerine Gir

diler Ve Abdullah ~lustaf ayı Vurdu 
Altıadaiında dün gece 

ıarboıluktan bir cinavet iş· 
lenmiıtir. Yaptığımız tahki-

kata göre Albndağ1nda otu· 
ran Nazif oğla Abdullah 

bağına ayni köyden Began 
oğlu Nail Ôzaydınla Burno· 

kurmuştur. 

Üç arkadat clört kilo rakı 
içtikten ıonra Abdullah ile 

Nail ehemmiyetsiz bir me· 
seleden gavğaya tutuşmuşlar 

ve bilihara işi büyiltmüşler
dir. Ev sahibi Abdullah ha· 

Radyo 
•• 
Ucretleri 

lstanbu\ 25 (Hususi) 
Radyo ücretlerinin oa lira· 
dan beş liraya indirilmesi 
düşünülmektedir. Ayni za
manda ahnacak ücret iki 
taksitte ödenecektir. 

Ankara 
Radyosu Tecrübele

rine Başlıyor 
Ankara 25 ( Hususi ) -

Yeni Ankara radyo istas· 
yonu bu hafta içinde tecrü· 
belere başhyacakhr. 

Her Taraf tan 
yardım ediliyor 

Atina 25 (Hususi) - Yu· 
naniıtanda zelzeleler devam 
ediyor felaketzedelere her 
taraftan yardım yapılmak· 
tadır. 

iskenderunda 
- Baştarafı 1 incide -

mektedir. 
Uzun bir asayiş devresin

den sonra bu hadisenin vu· 
kuu teessür ve teessüfle 
karşılanmışbr . 

Antakye, {Hususi) - An· 
takya konsolosumuz Celil 
Teyfik.. Karasaban Kudüs 
konsolosluğumuza nakledile· 
rek yerine lskenderun kon
solosumuz Fethi Denli tayin 
edilmiştir. 

lskenderun konsolo.sluğu· 
muna Kudüs konsolosumu· 
zun tayini kararlaştmlmışbr. 

üzerine dört defa ateş etmiş 
ve çıkan kurşunlardan Nail 
ağır surette yaralanmıştır. 

SHib sesleri ve acı feryad· 
lar üzerine ortahk karışmış 

ve evde bulunan Hatice 
ve Fatma namında iki ka· 
dında feryada başlamışlu· 
dir. Carih derhal silihiyle 
lzmire kaçmışsa da vaziyet 
lımir Jandarma kum .. ndan 
vekili teymen Müfid Budağa 
bildirilmış ve Müfid Budak 
biınd Abdüllah1n saklan· 
111111 muhtemel olan yerde 
yaptığı tahriratta silihiyle 
beraber yakalamıt ve adli· 
yeye teslim etmiştir. . . .. 

Notlar: -- Seyahat! 
Bu zevk, bütün zevklerin 

en büyüğüdür. lnıan bir elek 
lirik müksifesi farzedilirse, 
seyahat bu elektiriğin aeşır 

vasıtasıdır. insanı nurland•rır. 
Bütün malumatının inkişafı· 
na yardım eder. Görmediği 
Ye göremediği ve göreme• 
diği hakikatleri gösterir. Za· 
ten hısanın da dünyada gö· 

rüp düşüneceği bir nur ve 
bir de haHkat vardır. işte 
bu ik ı zevk insan için yaşı· 
yor demektir öt~si hep bir 
hiçtir. Gece gündüz çalışma· 

lar, yıpranmalar, didinmeler, 
boğuşmalar, hepsi, hepsi yo· 
rucu üzücü, boğucu, bunal· 
bcı ı~ylerdir. Bu yorulmalar, 
bu üzf.lmcler biraz nur ve 
biraz da hakikati görmek ve 
dimağım dıolendirmekten 

başka bir gaye matuf değil
dir. Bu da nc~k seyahatle 
olur. Bu seyahatin eu güzel 
ve en cazip ve en ş evkli 

ve heyecanh noktası lzmir 
ve bavaJisidir. 

Bunu bütün dünya tasdik 
etmiştir ve senelerdenberi 

-
elbise renginde

1 cieara dumanı 
Amerikalı bir kimyager 

kadınları alikadar edecek 
bir keşifte buluamuı, cigara 
dumanlarını boyamağa mu· 
vaffae olmuştur. 

Bundan sonra, bir salonda 
otururken halka halka yük
selen sigara dumanlarını 
başka beşka renkJerd" gö· 
receğiz demek oluyor. Mavi, 
yeşil, pembe, portakal ren· 
gi, sarı, kırmızı ve daha bir 
çok renklerdeki dumanlar 
odalarımııın havasında rak· 
sedip duracaklar, ~imdiye 
kadar yalnız elbiseierinin, 
çantalar1nın, kunduralarının, 
saçlar ınuı ve tırnaklarının 
rengiDi birbirine yaklaştırma· 
ğa uğraşan şık ve zarif ka • 
dınlar bundan sonra cigara 
dumanlarmın reugioi de dü· 
şfinecekler v~ belki de ali· 
imi sema renklerini habrla· 
tan dumanlar arasında otur· 
maktan tath bir haz duya· 
caklar. 

Dersini 
Radyo İle Veren 

Profesör 
lstok~olm üniversitesi pro • 

fesörlüğüne geçenlerde Dr. 
Gevets'te tayin olunmuştur. 

Fakat, profHör, o sırada 
Siyamda tetkik seyahatinde 
bulunduğu için açıı dersini 
vermek için vaktinde yetişe· 
memiştir. 

Dr. Gevertsi, bu ders Si· 
yamda yalnız başına okun· 
muş ve lstokhotm üniversi· 
lesinde ki talebelerine rad· 
yo ile dinletmiştir. 

İnci Avcıları 
Nasıl Denize 

Girerler? 
Seylan adasında yaşıyan 

inci avcıları, yüzlerine dalıt 

maskesi takmaz, yaloız bu
ı unlarına su girmesin diye 
kanadlanu kendilerine mah· 
sus bir mandalla sıkıştmr· 
lar. Kamerun avcıları da, 
başlarına gaz tenekesi gi • . . 

buraya vapur vapur seyyah· 
lar gelirler dağ taı demez· 
ler bütün lzmir ve havalisini 
günlerce gezerlerdi. Son za· 
manlarda bu ıeyahat işi Av· 
rupada ayrı bir meslek ha· 
line geldiği için seyahata 
elverişli mıntakaların yolla· 
rınıa islibıoa çahtmıılar ve 
bu yüzden memleketlerine 
bir hayli para getirmişl?r• 

dir. 
Biz de bunu takdir ederek 

nurlar ve defineler ve baki· 
katler diyarını ma'tlUr bir 
hale getirmeğe çahııyoruz. 
Bu sene Bergama, Sel,uk 
yollarını asfalt yapacağız ve 

her yerde oteller ve kamp· 
lar vücude getireceğiz yaz 
ve kış için tertiOat alacağız 
şimdiden hükumetimiz bu 
işler için bir hayli tahsisat 
bütçesine koymuş ve faaliye· 
te g eçmek için projelerini 
hazırlamıştır. Bu nurdan bu 
zevkten hepimiz nasibedar 
olacağız sevıoe ıim. 

Şark Filezofu 
Hıdayet Keıfi 

Acaip Bir · 
Hırsız 

Dünyada ne yaman h1rsız· 
Jar, ne tuhaf h1rıııbklar olur 
ama bilmem böylesi bulu· 
nur mu?· Son zamanlarda 
Münib şehrinde pek garip 
bir hı r cızhk vak'ası olınuı 
bütün şehri heyecana dil· 
şürmüştür. Bir bısikleti ıeb· 
rin sokaklarını dört dolaşa· 
rak önüne gelen kadına yol 
sormak bahanesiyle yaklaşı • 
yor göılüğüııli kaparak var 
süratiyle kaçıyormuş. Asıl 
garib taraf fU ki bu hırııı 
gözlükten başka hiç bir ıey 
çalmıyormuş. 

Şimdiye kadar çaldığı göz· 
lüklerin sayısı 300 zü bul· 
muş. Bu hırsızı bir türlü 
yakalayamıyor larmıf.. Çünkil 
mütemadiyen yer ve kıhk 
değiştiriyormuı. Bazan uzun 
sakallı, bazaa koca bıkıkb 
pek seyrek olarak da traşlı 
gözülüyormuı. Günde bir 
kaç defa da elbise değiıti· 
riyormuı. 
Şimdi Münib polisleri bu 

p:ı:iklct!i göz1ük htrsızıntn 

ç Jd ğı gözlükleri eatmacıoı 

be kliyormuş. 
_... . ..--

Kızı derken 
Ninesini 
Kaçırmışlar 
Yugoslavyada bir hidiıe 

olınuş epeyce dillerde dolat· 
mıştır. Bir köyde ilik adında 
biri ayni köyden genç ve 
gilzel bir kıza tutulmuş, ka· 
çarmığa karar vermif. 

Fakat k z sevmediği ada· 
mın bu fikrini daha evvel 
öğrenerek büylik annesiyle 
odalarını değiştirmiş .. 

Tam gece yarı11 olupta 
ortalıktan ses seda çekilince 
bıı a hıı 11 arlui 111-arı kıı 1 11 
odauoa g rmişler ve yatakta 
yatanı yorganına sarıp dışa· 

11da bekliyen itıka teslim 
etmişler. 

Sevdiği genç kız yerine 
seksenlik bir ihtiyarla kar· . ,. . . 


