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Japonlar 1 erketmişlerdir Mancu , Sahilini 
KISA VE AÇIK 

Siyasi bir moda ! 
la,Utere ile T~r~iye araıı!Jda yapılan anlatmadan ıonra 

Londra hlllı6metanın balkanlarda takibine karar verdiği 
doıtluk Ye yardım politikası biltlln Avrupa diplomatlarının 
Ye h~k6met adamlarının takdir nazarını celbettiği için yf!nİ 
Tllrkıye Ye birbirine ellerini uzatarak kuvvetli bir varhk 
oldu}aau lıpat eden balkan hiikOmetlcri ile anlatmak arzu· 
ıa barla Avrapada ıiyasi bir moda halini almıştır. 
D~aya ıalhuaa bir amil olmak niyet ve dileği ile birleşen 

ve bırleıtikleri için hatm 1&yıbr bir kuvvet teşkil eden bal· 
kanlılar ile ıaa1imt bir anlaşma ve uzlaıma imzalamak isti· 
yen Avrupa hDkftmet ricali • geçen defa da bir miktar an· 
latpıağa çahıtığımız gibi • her ıeyden öoce şu üç hakikati 
bir an bile gaz aa&ndea uzak tutmama~'d" lar: 

1 - Bu yerleri yalnız aiyasi maksatlar1aa bir alet yap· 
mak iıtiyenlttr boıuaa yarul~asıalar. 

2 - Bu memleketler şunun bun&an harp ve hDcum vaıı · 
ta11 olm~k !ç~n değil biltün dünya baraııaın sağlamlatması 
Ye kenddennın terfi yollarında ilerlemesini temin edebile· 
c:ek tekliflere kulaklarını açabilirler. 

3 - Yeni Türkiye ile Balkanlarda avutucu, aldahcı ve 
atlatıcı kombinezonlar yapmak istiyenler iyi bilsinler ki 
burada yetitmiı bulunan blikCımet ve diplomasi ricali, on· 
larıa ytlreklerinde geçen ai1et ve maksatları daha dudak· 
l~ra veya kiğıdlara intikal etmeden &nce de keıfedilecek 
bır zeki ve oliaaluğa maliktirler. 

lıte banan içindir ki bu aiyaai modaya uyarak bu mem. 
leketlerde it görmek istiyenler karııhkh hak Ye menf•atla· 
ra tam bir muıavat teraziıine vurarak dBrüst muamele yap· 
matı ••velce karar altına almıı olmalıdırlar... Akıi takdir· 
de bltlrı emekler ve Yakıtlar beybade kay&edilmit olacak· 
larmr. 

SIRRI SANLI 

Fuarda Humalı FaBliyet De-
vem Ediyor 

taabuldan kalababk bir ka · 
[file gelmiıtir. 

lzmir ticaret odaaı, fuara 
geniş ölçilde iştirak etmek· 
tedir. lzmit ticaret oda11, o· 
dalar pav_yonunda hu!tusi bir 
köıe kiralamaıtar. Eıkııebir 
ticaret odası bu seneki fu. 
arda ağızhk, iiaeler, lüle 
takımlara ve taı itleri teıhir 
ve iberinden ıatıı muamele· 
ıi yapacakhr. 

Abt poligonu inıaatı iler· 
lemittir. Bu poligonun oto· 
motik hedef tertibatı diin 
Almaayadan gelmiıtir. 

Fuarın açdmaaıaa 22 gUn 
kalmııbr. Bunua için fuarda 
geca çahımalarına da ebem· 

11 dolay11ile bir çok mi1et verilmit ve binlerce 
1Pozaalar ıehrimize gel· amele geceleri de çalıım•ta 

Dlln lı· ı baılamııtır. 

8TER GOL iSTER AGLA 

Behçet Uz'un Yerinde Bir 
Emirleri 

İnci ı altı plajında Ispanyolca görüşmek 
menedildi · 

Sayın belediye reıaımız 
doktor Behçet Uı dün sabah 
lociralb plijluını teftif eder· 
ken plijdakileri rahatsız ede· 
cek şekilde ve İspanyolca 
konuşaa guruplar tuatından 
çıkarılan bir takım gürültü· 
)er duymuş ve kanunun be· 
lediye rciılerine babıettiği 

haktan istifade ile glhiiltü 
yapanlara birer lira ceza 
tayiaetmittir. 

Ayni :zamanda lspanyolca 

1 
bağmp çığ1ran ve görllıea· 
ler de ceHlandarılacaktar. 

~~~~~~~~~~oo 

Cumaovasında 
Feci Bir Cinayet Oldu 

Bekçi Halilin beynini parçalayarak öldürdüler 
Cumaovasında Canbaz Ah· ve ayni yerde bekçi S&ley• 

media bağ bekçiliğini yapan maa tarafından jandarmaya 
Ahmet oğlu 25 yaılarıada haber verilmiı ve derhal 
ElazizJi Halilia bağın bir tahkiimtta iç afçe jandarma 
k6teaiade düa ölü olarak koma an vekili teğmen Mil· 
bulunduğunu ayni köyden fid Budak ve mBddeiamami ........ _ ........ 
Taymis Gaze
tesi Toplatıldı 

DOLFOS 

Berlin 27 (Radyo) - Sa· 
bık Avusturya Baıvekili Dol· 
füsün nasıl öldürüldüjü hak· 
kında bazı yazılar yazdığın· 
dan dolayı Taymiı gazetesi· 
nin diinkü nllıhaaı, Alman 
zabıtasınca toplattmlmııhr. 

ır. uaviDJeriaden Cevad ve 
h8ktmet tabibi Esad vak'a 
mabaline gederek cinayete 
vaziyet etmittir. 

Y aptağımız tahkikata göre 
bekçi Halilin kurıunla beyni 
p.,çalanmak ıurdile öldüriU
düğil ve bu cinayeti bir ku
mar ve para yOzllnden İf· 
leadiği anlaşılmıı ve kendi· 
lerind•a tOphe eciilea Stiley· 
man Ömer, Hayrettin ve Be
kir yakalanmıı tahkıkat 
ehemmiyetle devam edilmek· 
tedir. 

Bir tahtelbahir 
Yandı 

Pariı, 27 (Radyo) - To· 
lon deniz ii116nde Eıpaar 
adındaki Fransız tahtelbariri, 
ateı almıı ve yanmııtar. ... 
Sadakat 
Yemini 

Bazılarının Parasını, Bazılarının da 
Gönlünü Çalan Hırsız 1 

C-atıelerde okadunaı: "lngilterede bir bayan evine giren bir hırsızın mabküm edilme· 
•i1at "kimlerden yana yakala yalvarmıı. Buna da ıebeb har11z evine girdiği zaman o 
rk1141., bayılmıı ve ba kibar ve nazik hırsız da ıan'atıaı unutarak kadının ıakaklaranı 
ille ıı.rıa yıkayarak onu ayıltmıı. Fakat bu nazik (!) hırsızın canlarını yakbğı diğer 
•:~r baıka tOrltl ıahadette bulundaklarandaa mahkeme genç ve kibar (!) hır1ızı beı 
... bit cezaıına mahktim etmiı. Ve itin en garibi de bu mabkümiyet haberini öğrenen 

• balanı da tekrar kendisinden geçip bayıhvermiı !,, 

Bursalı öiretmenler IEdirnede 
• 

Edirne, 27 (A.A) - Bura· 
ya gelmit olan Bursah öğ 
retmenle.r gı ubuna dlia umu 
mi müfettit general Kizım 
Dirik tarafından bir ziyafet ı 

verilmiştir. iki eğitme• •e 
Bursa 6ğret:nenlerioin kafile 
reiai k ı ymetli nu;uklar yar• 
nıiı ve g~oe. al Kizam Diıik 

- Sonu 4 &actide 
~~~~~~~~~~-===--------------------~ 

Mısır kıra
lı memle-
ketim ize 
geliyor 
lıtaabal (Haıaıi) 

- lıtaabula gelen 
ve parlak törenle 
karıalanan Mı•1r 
bahriye nazırının 

ba aeyahataaın ya· 
kında memleketi· 
mizi ıereflendire· 

cek Mınr kıral ve 
kıraliçesinia TDr· 
kiyeyi ziyareti ile 
alikadar olduğunu 
aöylenmektedi r. 

• Bir lngiliz 'f icaret Gemisi 
Daha Batırıldı 

BlR GEMi BATARKEN 
Valaaıiya, 27 (Radyo) - ı sebep olmaıtar. 

.. Delfin,. adla lnıtk ticaret "Delfin,, tamamiyle b1· 
gemiıi Denaya limanında bolmuıtur. Bu Yapur iç ıtl•· 
batanlmııtır. Majork limuıa· d b d f t L . e eı e a aarraıa a5 .a· 
dan gelen deniz tayyarelerı 
alçaktan açarak vapur üze• mııtar. Karıımaıbk komitell 
riae yedi bomba atmıılardar. kontrol serviıiaia mludeıiJ• 
Bunlardan ikiai vapurun gil• le bir k6mür hamaleaiai aak• 
verteıine diiıerek batmasına )etmekte idi. 

' . 

BALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________ .... ----------
8- ite •ederainiı ? Acaba genç, nazik ve zannımızca her halde yaluşıkb olmaıı icap 

bQ lr11z baza kadınların bılezik, kipe ve paralarını, baıllaranıada göoiUlerini çalmak Berlia 21 iRad10) - Bir Ekmekler hakkında 
• •abulmuıtar. Kimbilir, ikinci defa bayalan kadının ıakaklaranı ovacak gene kibar 

•aalk it harıız bulanmaclıtı ifla ba kadıncağlııa aekaılar caaı ııkılmı tar? 

çok proteıtaa rahipleri 8. Ekmekçiler namına bize bir mektap 
Mitlere ıedabt • 
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.~aaJ12-~1ı1111• m•ınUNYAD 1 

~IY ASET VE ADALETi 1 E:l a r Türk Dünyasının En Yüce Hakanı i NELEfl 
~B!ti~~:1i1 • O~UYOR _? 
E ,. B Ar 4 T VE KAHRAMAN L 1KLAR1 m tngıl~erede bır ~~ıet nı-

El.e ıı ~ çın tard edıhr? 
bıl bılTari/ai Tfllrika Ya.zan: H. TiirkekulS ı lugilterenin kad1n yüksek 
rn ll_.111Xtl19 - 84 - 412tl8E9 ' atlama şampiyonu 18 yaşla· 
11-"Y d b J k f • rında Doroti Odam. eyJülde u C! anınız a u unan ıya etı yapılacak olan atletizm mÜ• 

- d•• ••k ·d k• d• ? sabakalaundan ihraç edil· d c UŞU 8 am im lr miştir. Bu ihraca, mazideki . t Firdus batından geçen hali hiyeyi çıkar1r, sultana okur. baz{ tavır ve hareketlerinin 
~ ihayete kadar anlatır ve Fevkalade olan bu methiye sebep olduğu, kendisine bil-

Be bahçeye dıvardan aşarak gazneli Mahmudun gururunu dirilmiştir. 
ere :irdiğini söyle. Ba ilç zat okşar ve memnun olur. Ka· Genç. atlet, bnı eğlence-

'endiıine fevkalade hürmet rabi de hayretten kendini lere gitmiş ve bir atlete 
d ıaıterirler ve ilk fırsatta alamaz. Hakan nihayet fU yakışmıyacak hareketlerde 
ın sultana arzedeceklerini vad emri verir: bulunmuş, içki içmiş, taşkın· 
Jil -ederler. TeaadOfün güzeUi· - Bu muhterem zatı al· hklar yapmıştır. Ve kendiai · 
in tinden olacak ki o sırada sınlar, hakkında saygı gös- de bunları itiraf etmekle 

•oltan Mahmudun yanında terilsio, yeni elbiseler verilsin beraber: 
tı karabi olduğu halde havuz üç gün istirahattan sonra - Suçumun ağar olduğu-

\taıına doğru gelmekte ol- yanıma getirilsin. nu sanmıyorum. Herkes gibi 
, doğunu görürler, derhal aya· Firdusiyi alırlar ve hemen ben de eğlendim! Demek· 

ia kalkarlar, el pençe dıvan iç daireye dönerler. O gün- tedir. 
dururlar. den itibaren saadet tacını Coe Luis vergi "ver-

Firduıi de bir köşeye bü- başına keyer. k · · 
UIDr. Sultan Mahmut bun- m·eme ıçın maç 
arı görür. memurlanndan N k•I yapmıyor! 
hirini çağırarak şu suali 80• 8 1 Dünya ağu siklet boks 

r J'ar: Birinci Kordonda bulunan şampiyonu Coe Luis bu sene 
- Yanınızda bulunan kı- lokantamı bu defa iğdeli kah· yeni bir maç yapmıyacağın1 

· lfeti düıük adam kimdir? ve namile maruf bulunan ilan etmiştir. Bunun sebebi 
- Ulu bakanım Tustan memurin kooperatifinin tah· vergi m~selesidir. Sıyabi 

ı buraya kadar ıöbret ve şa· Jiye ettigi binaya naklettim. boJ:s şampiyonu bu sene 
11•1111 iıiterek gelen bir ı•· Eski Süleyman, bugünkü 450,000 dolar kazanmıştır, 
irdir. İZ MİR LOKANTACISI Eğer sene nihayetine kadar 

J Efendimizin bakipane yilz M. Çaylak kazancı bu mikdan tecavüz 
•Brmek için günlerce perişan ederse yüzde 80 ini maliye 

cjolaımıı ve en nihayet bura· Seferihisar memuru ~ahsil edecektir. 
ya girmeğe muvaffak olmuş, Meşhur boksörlerden Bee 

Şarkı söyliyen 1 

kumlar 
Dünyanın her taraf1nda 

kumlu arazi vardır. Bu kum· 
lara basıldığı zaman çıkar· 
dığı çıtırtıların ahenkli oldu· 
ğuna dik kat eden Lord Gür
zon uzun tedkiklerdea sonra 
bu kumlardan çıkan seslerin 
bazan uzaktan gelen davul 
seslerine, bazan da hafif bir 
çan sesine, ekseriya da telli 
bir sazın akislerine benzedi· 
ğini meydana çıkarmıştır. 

Bu seslerin onbeı dakika 
uzadığı vakidir. Seslerin na 
sıl vücude geldiği malum ol· 
mamakla beraber, yayan yü
rüyen bir adamın ayağı ile 
kum arasında hisd olan boş· 
Juğa havanın dolduğu ve bu 
yüzden ahenkli bir seda çı· 
kardığı tahmin olunmakta· 
dır. 

Nikotin zehir 
değil, ilaç ! 
Bugünlerde logilterenin 

Portsmuth şehrinde toplan· 
makta olan mühim bir tıb 

kongresinde Asid f Nikotinik 
adı verilen yeni bir ilacın 
tecrübeleri yapılmıştır. Bu 
tülün yapraklaranda mevcud 
olao nikotinden çıkar1 lmak

ta, bilhassa cüzzam ve Pol· 
lagr dö Normandi hastahk· 
)arına çok iyi gelmektedir. 

Demek oluyor ki tesirini 
tedricen gösterir bir zehir 
olan tütün nikotininio ilaç 
olarak verileceği hstahklar
da vardır. t biraz lince buraya geldi, ken- ~arabı Er. Şmeling, Bradok ve To · 

diıioi batımızdan savmak Y mi Far arasında yapılması D •• E 
' için birer ıiir söyliyelim, bi· On iki senedenberi lzmir tekarrlir eden maçlardan UDY8DID D 

ze cevap vermezse kendiıi- . halkından • görülen rağbet sonra galip gelen Çoe'yi da· Büyük EJmas'ı 
le görüşmete mazur olduğu- üzerine Buca aşağı mahalle· vet ederse dünya şampiyon· 
muzu bildirelim, · bu suretle de öz demir sokağında 38 luğu unvanını kaybetmemek Dünyanın en büyük elına-
g&nlibıO kırmadan kendisine numarada nefis Buca üzü- ıçıo zenci bu maçı kabul sının adı (Junker) dir. logil· 
red cevabı vermit olahm, mOaden imal edilecek şarabı edecek, fakat maç gelecek tere bfüd.imeti bu • elması 

1 dedik. Asri Sinema karşısındaki 56 st.ne yapılacaktır. 1927 senesinde satışa çıkar-
ÜçilmOz birer ıiir s6yledik, numuada Kadri Gönçerin Köpeklere sokak terbi- mıştır. Fiatı 109 milyon in· 

toptan satış de_posundan ara· ·ı· ı l k t 't d'I 
fakat bu adam bir harıka· T J f 42 6 yesi verilecek gı ız ırası o ara esoı e ı -
d b. yınız. e e on: ! miştir. Bu fiata alıcı bula· 
ır ıze 6yle cevap vermiş· L d d k- k - - d 

· k 00 ra a ope yuzun En madıg· ından buodan bir kaç 
lir İ hepimiz hayran olduk. M b 1 k d k t b'I 
Gazaeli Malımudun dikkat a11isa oteli u yı o a ar çko ob omdo ı ay ev • el dört parçaya tak-

kazası olmuştur i ele iye sim edilmiştir. 
nazarı açıhr, döoer bir daha Mu" stecı"rı· Salı·h Zorer kö k t b' · b F pe er ıyesıne ma sus Başka elmaslar gibi Jun-
irduıiyi baıtan aıaiı süzer Keçecilerde Lale sine- hususi bir mektep açmaya 

ondan ıonra ıu emn verir: ker dahi sahibine uğur ge-
k d karar vermiştir. Bu mektep· tirmemiqtı'r. 

- SöyJeyin bu garibe, ması ar~ısın a t b 1 b' k ld e ayvan ara 11 a uım- .......................... . 
yanıma gelsin. Her yere yakın ve büyük dan karşısındakine nasıl ge· ı O o K J o R ı 

Memur koşar Firdusiye bir bahçe içinde havadar bir çilebileceğini öğretilecektir. ı · ı 
müjdelert Firdusi fevkalade köşktür. T I d k ı ı 
sevinir, sultan Mahmut için Temizlik yeni konfor, sı· ren er e onuşmıyan- ı Salih Sonad ı 
hazırladığı bır methiyeyi ce · cok ve soğuk banyolar ol- lara m~~SU~ :Va~onlar ı Cild, Saç ve zührevi hasta: ı 
bınden çıkarır, huzura ge· duğu gibi sivrisinek ve tahta Farzed~nı~ kı .bır gun k~- ı lıklar mütehassısı : 
lir. kurusundan eser yoktur. Bi- fanı.z. muhım bı~. meselenın ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 

Hakanla Firdusi arasında rinci yatak elli. ikinci k1rk, hallı de meşguldur ve seya- ı Her gün öğleden sonra ı 
kısa bir görüşme olur. üçüncü 25 kuruştur. Bir de- hata çıkmak üzere bulunu· ı Telefon: 3315 ı 

Ondan sonra Firdus met- fa tecrübe ediniz. yorsuouz. .............. .. ........ .. 
GDOOoaooaoOOGGOOoooooooooooooooooooooooooooooooooooo - Trende düşünürüm, de· şünmüş ve sigara içmiyeo 

diniz. -adamlara mabsuS-ôiduğu gi· 
Sefalı, Gıdalı ve Şif alı 

Neden berk~s pek çok yıllardan beri 

(Kabadayı, Kordon ve Yüksel) 
rakıla11nı 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$lesna rakı· 
lara ayni zamanda bir gıda, bir deva ve bir !iİfa hassalarını 
vermektedir. 

~**~*~*****~:**~~********" ! Elhamra Telefon e 
tC ldareıioee Mılli KOtüpane Sinem~ı S 13 ~ 

BUGÜN 2 nefis film birden = 
Küçük Albay 

,. 
- ···•ızca sözlü: Şirley Temple ve Lionel Barrymora 

Fakat kompartiman dolu bi. konuşmıyan adamlara 
her dilden bir ses çıkıyor, mahsus vagonlar ihdasına 
düşünmek değil. 11kılmadan karar vermiştir. Bu vagon 
oturmak bile imkansız.. Ne üzerinde: 
yaparsınız ? - Buraya giren konuşmak 

İogilterede demiryolu kum- hakkını kaybeder, cümlesi 
panyalarından biri bunu dü- yazılacaktır. 

Güzelyalı Deniz Banyoları 
Sayın Halkımızın Emrine Açılmıştır 

Belediyemiıin göstermiş olduğu yüksek alaka ve direk
tifleri ile yeniden yapılan tertibat sayesinde bayan ve bay· 
ların rahatca banyo almaları için hbsusi yerler yapıldı. Tam 
bir temizlikle beraber bütün mefruşat baştan başa yerleş .. 
tirilmiştir. Banyomuzun radyo tertibatı 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 haftanın bir gü-

BlrMUtekald Subayım1Z1n Hatıraları: 

Çakırcalı . 
E F E'nin 

Hakiki Maceraları 
- 26-

Bunlar ıründelikl~ para kaza
nacak kimseler değil 

Ne olursa oJsun diyerek tahsildarlara mahsus bir oda 
ikimiz de hayvanlarımıza at- vardı, anahtarı karakold 
Jadık, adamın bulunduğu imiş onunla odayı açbm, giz· 
yere doğru şürmeğe başla- lice ovakıtlar reji muhafaza 
dık. Yollar çok gayri mun- memurluğunu yapan ileri 
lazam olduğundan bazan gelenlerden Emin ağayı ça· 
hayvanlarımız kapaklanıyor çırtbm, kendisile bu meıe· 
ve gene kalkıyordu. nihayet leyi görüştüm ve muhtarsa· 
o şahsın yanına vardık, bu niyi karakola getirdiğimi 
adam siyah şalvarlı elli yaş- söyledim. ulyi yapmışsın, ipin 
lar1nda bir Rumdu. Bizi gö· ucu ondadır. O heriften ben 
rünce oyağa kalktı, uNa o de şüpheliyim, zira bundan 
kimi arıyorsunuz ? " Dedi. 
Ben hayret etmiştim, hiçbir 
şey söylemiyerek yanına 
kadar sokuldum. önce sen 
söyle bakalım, burada erken 
erken ne yapıyorsun, adın 

nedir ? 
Rum telaşlı idi. Ezile bü

züle : 
- Şey, dedi. Benim adım 

Zafaryadır onbeş gün evvel 
burada bir keçi sürüm vardı, 
Torbalı tarafmda bir mer'a 
tutum. keçilerimi oraya gö · 
türdüm, fakat üç tanesi ihti · 
yardı, buralarda kaldı, onları 
aramağa geldim. 

Dedi. Saçma cevap olur 
amma bu derecesi de göıül· 
müş değildi, herife dedım : 

- Doğru söyle çorbacı, 
onbeş güodenberi burada 
keçilerin kemikleri bile kal· 
mu. O, gene sözlerinde ıs· 
rar ediyordu, hani. dedim. 

Burada biri bize mendil 
ile işaret verecekti. nerede 
o şahıs? 

- Benim böyle birşeyden 
haberim yok, ben işimle 
meşğutü '11. 

- Sen Kızılcaladan mısın ? 
- Evet. oranlD muhtar 

saoisiyim. 
O vakıt işi anlamıştım, 

hemen herifin yakasına ya
pıştık, müfrezemizin olduğu 

dama getirdik. Oıada sıkış 
brdık. O, muttasıl sözlerinde 
israr ediyordu. Nıbayet ken· 
disini akşam karanlığında 
müfreze ile Kızııcalıya doğ- . 
ru hareket ettik, Zafariyi 
kimse anlamasın diye arka· 
sına bir jandarma yağoıur· 
luğu giydirdik, eline boş bir 
mavzer verdik. takımın içine 
kattık. Gizlice karakola so· 
kulduk. Ben ayr1ldım1 çarşıda 

on gün evvel çarşıdan ge· 
ç.iyordum bu adamın yanında 
haki elbi ~ eli iki kiti otura· 
yordu, beraber rakı içiyor· 
lardı: Z•fari, dedim. Bu de

likarihlar boşmudur, bize 
yapıcı lazım, bunları bana 
versene. 

O, kadehi boğazına bo· 
şalttıktan sonra şu cevabı 
verdi : 

- Bunlar göndelikle para 
kazanacak kimseler deği, 
toplu para arıyorlar. 

Dedi. Ve üçüde ğüldnler, 
ben o gündenberibu sözden 

kuşkuda idim, şimcli mesele 
anlaşılıyor. 

Dedi. Bu izahata aldıktan 

sonra sevindim, Emin ağ.tya 
teşekkür ederek k1ı1rakola 

döodilm. 

Zafariyi düşüace)i gördüm, 
karşıma oturttum, 

- Zabit efendi benden 
ne istıyorsun. böyle gece 

vaktı buraya getirdin. şımdi 
evde çoluk çocuğum beni 

sofra başında bekliyor. 
Dedi. Ben de : 

( Arka11 var) ... .. 
Başımızdaki 
Saçlar 
Başınızdaki saçh.rın ade· 

dini bilir misiniz ? Bıttabi 
bunun sayı!ma~ıııu, postaki 

saym ı; ğ.ı benze tir ve böyle 
bir ış.; de dehhk dc:uiıuz. 

Bir te tkikci uzun günler ti· 
tiz bir çalışma ile baştaki 
saçlar1n adedini bulmuştur. 
Tedkikciye göre normal bir 
adam•n başında tan 100 bin 

"tane saç bulunurmuş. 
~~· -~ ~~--~~~~!!!!!!'~!!!!!!~~!el!!!!!e'!!!!!!!! 

İzmir defterdarlığıudan: 
Yunanlı icar no: Lir• 

373 Darağaç Makara sokak 12 no.h.1 ' dükkan 18 
374 Alsancak ikinci kordon cd. 162 taj no.fu ev 411 
Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin bir senelik icarları 

24 · 7 · 938 t.uibinden itibaren 1 O gün müddetle müzayedeye 
konulmuştur. ihalesi 4-8 938 tarihinde perşembe günü saat 
13tedir. Taliplerin Varidat müdürlüğüne müracaatları. 

(2392) 

***~~~~**~***~:*~~~****-•• 
~ TAY YA R E sineması TE\~~?N ~ 
~ BUGÜN iki müstesna film birden ~ 

g ,.. nünde balonlu deniz oyunları ve banyonun dış kısmında Tarzao ka ı or 
110~ k~ili? }!..ı~ta~f,!da! t~il edilen mn<ikili filmi 

.-u....J---J-.....W~-1-~·~· L-.-~_.___~-~_._~__. __ -~ıl.ft..-"~a.:tC=-----~~~~~----



• lklkıa Sul ) 

BULG BASINI 1 PEŞİN ve TAKStTf~E her J\1ARKA 

B İS i K LE T ve 

Atatürk 1 ürkıy sinin çok parlak MOTO İKLET 
Ş.0noc• !.- Fc r tbaaeıinde sa• 
tı ımııktadır. Rekhıma "kapıl· 
madan T ornaks motosiklet-muvaffakiyet ve zaferleri lerini ve mağazamızda mevcod _:::~ııı:::::.-----~-:::;.......ı 
her marka bisikletleri görmeden ve fıat öğıeomed 
iyen başka yerden bisiklet, motosiklet almayınız.. (Dün "Zora,. ga:ı.etesinin 

yeni Türkiye hakkında yaz
dığı bır makalenin hüllsası
DI neşretmiıtik. Bu güa bu 
makalenin~aynini iktiba1 edi· 
yoruz.) 

"Cenubu Şarki komşumu· 
ıun dıı politikasının parlak 
bir muvaffak yeti de yakın 
en yeni bidiseıi 1>1an ve 4 
Temmuzda Ankarada imza· 
lan Türk - Fransız doıtluk 
kaktıdır. 

Bu Muabedenin metni ma · 
IQmdur: Akit devletler böy
lelikle devamlı bir dostluğun 
mütekabil bir sur~tte yafa
masrnı ve kendilerine müte· 
veccib politık kombinezon· 
)ardan herhangi biriyle t ş · 
riki meaai etmemf:ği ve bir 
haıp vukuuı.da. akitlerden 
her hdngı biri aleyhinde b .. · 
lunan tarafa biç bir yardım 
•e takviyede bulunmamayı 
tekeffül etmış oluyorlar. 

f,..oaa, Suriyeoin manda· 
terliğini yapan bir d.:vlet 
ııfatiyle 'l ur iyeoio kom~u 
sudur. Ba v.ziyet, imzalanan 
pakte bir kat daha önem 
Yermektedir. Fazla olarak, 
bu pakt Suriye probleminin 
mühim bir kıımını teıkil e
den Iıkenderun meselesini 
hal ve bu yüzden iki mem
leket beyninde hasıl olan 
ıiddetli gerginliği bertaraf 
etmittir. 

Türk • Fransıı anlaşması, 
kDçük bir 1abada ve fakat 
ıiddetli bir gerginlik badise
ıini.n iki me01Jeket araırnda 
aaııl yeni bir yakınlık ve 
anıa,ma hamlesi yarattığını 
ve ihtiva eyle~i:i mina iti
bariyle menii bir ihtilafı 
naıd bertaraf eylediği key• 
fiyetini iıbat etmektedir. 

Bu, belkide, barıı yolıyle 
bal edılmesi istenilen bey· 
ne milel bazı mes'elelerin te· 
mamiyle olgunlaşmasını bek. 
lemek icap ettiğini gö~ter
mektedir. Bununla beraber 
ilgili tarafların bu kabil iş· 
lerdeki mesaili kendi fiiliyat 
ve icraatlarının ruza mel eri· 
ne almaları ve şedit ayrılık 
ayrıhk ve gerginlikler ibda
ıına müsait bu gibi mesele. 
ler üzerinde risk yaparak 
yorulmadan çalışmaları la
zımdır. 

Türkiye kük ümeti gerek 
boğazlar ve gerek sancnk 
mes'elesinde işte böyle ha
reket etmiştir. 

Tür kiyenin halletmek i te· 
digi mes'eleler bu günkü po· 
lıtik duruma uymayan eski 
bazı munhcdelerin chkiimmı 
tebdil etmek keyfiyeti idi. 
Bu arada 1923 de imzalanan 
Loun o: uabedesi:ıin boğaz· 
iar abkamıyle 1921 de jmza
lanan ve 1930 da temdit 
edilen sancak hakkındaki 
muahedeler mevcuttu. Bu 
iki mes'ele basabiyle Türki-
ye hükümeti bütün dünyaya 
çok büyük ve muazzam bir 
örnek vermiştir. 

Bir memleket kendi haya
ti meseleleri hakkında azim
kar bir sebatla çalışacak ve 
iyi metotlara müstenit bir 
faaliyetle hareket edecek, 
olursa, büyük bir devlet ol· 
mamasına ve kudretinin dün· 
ya muvazenesini sarsacak 

bir durumda bu unmaa na, 
rağmen, istediği tebeddul Ü 

barış yolıyl y. phrmağ ve 
bir çok devletleri, .- ktiyle 
hazııledıkları mu lı dele i 
bozmak üzere yeniden yeşil 
masanın et rafına toplamağa 
muv.,ffak olab lir. Bu itibar· 
la Mootrcuks muahedesi re 
vizionizm göklerinin bir kır· 
ladgıcıdır. 

lskaoderun mes'elesi büs· 
bütün baş a türlü idi. Her 
iki taraftan komşuluklu mü· 
r.asebetle ı i haiz bulunan bu 
mes'ele bir çok anlaşama
mazlıkları, münakaşaları ve 
gerginlikleri mucib olmuştu. 
Esasen mes'elenin kendisi 
de mürekkep ve giriftli. 
Öyle sanıyoruz ki kamıular 
arasında mc~ cut muabedele· 
rin revizyonu keyfiyeti, va
sırası1. görüşmelerle çok da
ha güç halledilir, bir mesele 
teşkil etmektedir. Böyle ol
makl beraber Türlciye bu 

işte de kendi dış prestijini 
yükselten gıpteye değer bir 
muvaffakıyet elde etti. Biz, 
komşumuzun bu muv ffakı· 
yetinden dolayı memnunuz. 
Çünkü; bu muvaffakiyet kü· 
çük v" nisbeteo zayıf dev
letler içio mü kün ve elve· 
rişfi bir kcyfiydti. Evet eri· 
şilmefii mümküadür. Ancak 
bu gibi devletler dahili du· 
ruml rda mütecanis bir mao· 
zra arzetmcli; bütün millet, 
kendi nas.yona! emellerınia 
etrafında toplanmış bulun· 
maJıdır. 

: ~1. 1\L ı ~f ŞENOCAK 
Başdurak Kemeraltı Cd. Emirler çarşısı karşısındaı 

Numara 61 Telefon No. 4079 

Çocuk Bahaları .a 
l\1ujde 

ekabet 
R abet 

k b t 
"30 '' Li ay 

Zaruri olan bu keyfıyetler 1 t 
sayesinde muttarit bır faal· · · ın 

Almauyad n yeni getirtmiş olduğum ve lı.m~r P'Y81~• • 

liyet ve metotlu bir çalışma da 45 lıray s talan bisikletleri rekabet dolayısıle 30 hraya 
ve zimle elde edil cek ııc· · d' k 

satış başladım. Sınıfını geırm1ş çocuklarmn:1 sevın •.rme 
tice, her halde muvaffaki · .,. 1 k 1 

iırio vereceg· iniz en kıymetli bedıye yavrularınızın ma 1 0 
• 

ycttır. Türkiye, beyoelmiltl .,. 
m k istedikleri bisiklettir. muvaffakiyetlerini bütün bo d ı 

d ki 1 1 k. Ticaret hanemize ug· ramad o backa ticarethaneler en • • say ı aramaza o an ma ı ı· Y 

yeti basab y ıe kazanmıştır. mamalarını sayın müşterilerime tavsiye ederim. 
Bunu anlamak için Türkiye· Adres : lzmir Kemeralla kar kolu karşısında No. 7 

nin şu so::ı 20 yıl urfında Asım Başakıo . 

kal'dtiği yolu tetkik ediniz, asssa~cı:zszssss~AESS2~ 
göreceksioiz ki, komşumuz S 
dahilde muazzam bir terak- ~ Elb• M t 
ki hamı •• yapmıı; hariçte ~I ıse ve an o 

. de akıllara durgunluk ver~n t!i Mıraklllarına Mildi 
muvaffakıyetler elde etmış· 

1
~9 b. B l B l 

tir. •J~-a ıtan, ay ar ve ayan ar 
Bunlar birer kıyemet mi· t]'En müşkDlpesent mtişterileri memnun 

dir? Hayır!. bütün bunlar •leden bu firmayı unutn1ayın1z 
yeni Türk yeyi yaratanın kud· 
retli bir takım fıhiyle ve 
daima uyanık hareketleriyle 
meydana retmiş mili vah
detin yarattığı eserlerdir. 

Orada bütün kuvvetlerin 
hep beraber muayyen he· 
deflare doğru tevcih edilmiş 
bulunduğunu görüyoruz. 

[+] Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahim . , 
[t] Karakaş) bukere yeni mağ.azada zen gin çeııdler. Terzı· 
(f hanemizde bay ve b yanlar için son moda zarif ve tık 

1 
manto, rob, tayyor, etek, büluı ve tovakar Zabitan ve 
.tivil elbise ve kaputları imal edilir. 

Muamelem peşin ve takıitledir. . . 
ff .. Bu ıiSzlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrlibe kifidır. 
~DİKKAT : Yeni l\1ağaza Odunpazarı No. 12 

İlan Müşterilerimize Kolaylık 
f+l ·rELEFO l: 3276 
{•] ~ 
~·41Qtfr.~e2Ss:ee:~~ 

Yeni çıkan damğa kanunu g zete reklamları içia maalesef müthiş bir darbe olacaktır. 
1 Ağusta tan itıbaren tatbik edilecek olan bu kanuna göre 120 harfi geçecek ilanlar için 
tanrınıo günü yirmi kuruşluk pul yapışhrınak lazım gelecektir. 120 Harftik reklamlar içio 
ise iki kuruşluk pul ilsak olunacaktır. 

(Halkın Sesi) okurlarına her hususta kolaylık gösterm~ği b!r prensip edineo idaremiz 
ilan müşterilerimize şöyle bir kolaylık yapmağı düşt.nmüştür. 

120 Haıft n fazla ve bir sahifenin dörtte biri kadar olan reklimlar içio ilan başına 20 
kuruş ve 120 harfe kadar olanlara da 2 kuruş alındığına gö e reklam sahipleıimiz de ilan 
bed linden başka bir de her ay için beş altı lira ayrıca pul p uası t h iline m cbur olma· 
mak için ilaolarını hergün küçük hacımda ve çok kuvvetli vo maa lı söz erle yapmağı ve 
ayda beş deh da büyük harfler, guvvetıi resimler ve kocaman hacımlarla tanzim etmeğe 
karar verdik. Bu suretle ayda yaloız yüz kuruş fazla pul para"ı vermeğe razı olanlara 
Amerikanvari, canlı, çok cazip ve çok fayda verecek şekilde ilanlar yapmağı taahhüt edi· 
yoru:ı. . ilin müşterilerimizin, kendilerine ayrıca göstereceğimiz kolaylıkları anlamak için bir 
kerre idarehanemize bış vurmalarını rica ediyoruz. 

(Halkın Sesi) sadık ve vefalı okurlarına ve müıterilcrine bu vesile ile de fedaka rlıklarda 
bulunabileceğinden dolayi bahtiyardır. 

Peşin ve Taksit ile 
En şık, en sağlam ve en ucuz elbi 

diken Kavaflar çarşısında (35) No dı 

TERZİ 

Kazım Şangüder 
Avrupanın en büyük ten:i sanayi mek
tebinden diplomalı olduğu gibi Avru· 
pa ve Amerikada en çok rağbet ka · 
zaoan üniversal ıiıtemini takib eder. 

( 
_________________ .................... . 

Birinci Sınıf Mutabuııa 

Dr. Demir Ali 
ft'i&ii>t Dr. F AHRI IŞIK >tm ·~~ 
• lzmir Memleket Hastanesi Rontken Müh~n;;. sı ı tl 

Yalnız Türkiyode değil bütün BalkP.n 
memleketlerinde, Iranda, Arabistanda ve 
Fransa ile lngilterede en çok tutulmuş 

revaç bulmuş meşhur ( ARTI ) maı kalı 
ALMAN kumaş boyalarını diğer b y 1 ra 
herhalde tercihan alanız. Çünkü: 

KAMÇIO\:iLU • 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 
elektrik tedavisi 8 RONTKEN VE r!J 

1 Elektirik tedavileri v~ ılır a 
=~Sokak No. 29 1 ELıiFON: 2542 &\il 

BIBBıBKRBE~~. ma Ret~~ 

lsmail Hakkı 
Pusmaz 

öıoo Yapımavı 
BasküJ, Kantar, l\1a
sa Terazisi yeni ve 
her nevi tamirat ka
bul edilir. 

Eıld kaıablar 

• 

• 

A ti• boyası ile boyanan kumaı biç 
r solmaz. 

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

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

iplik, keten, floş ve karışık 

her cins kumaşı emniyetle ve 
kolayca boyar. 

Fiati 15 kuruş 
Toptancılara mühim iskonto 

lzmir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 
E:IEIE.3EmmBmall._. .... 

S. Ferid 
ECZACIBAŞI 

KUVVET Şurubu 

Sıhhat 

Zindelik 

Gençlik 
yapılır. 

~~~~~DIUDAıa....211.____t~~~~~___::_~__j~~mL_ı__A.~~~~ ..... ~~~ifMt__ı~------_ı_~~~_.:!!.ss.~~~~~~ 



... Mutafa otla 
.... bir kau 

·çreli 
ebeler 
ıs laYiçreH hl•eraite 
.... ,.k .. brimisdeld 
• Wrlae 1erle1tirll-
• Talelteler dla .. b

paı temqa 7erlerini 
rdlr. a.,.. Berpm•, 

4la FJ ı lauabelerini 
edeceklerdir. 

At 

.. 
Doiumlula 
Yoklaması 

............ , 
.~ .. • 

SON DA K 1 K A .. 
~ Kiğıdhane caddesinde bir 

iile faciası 
•••• 

Cemal yedi senelik metresini ensesinden kesti ···-~ 

Dlln gece Tepecikte Ki· ı yirmibeı kurut •• bir çarfAf 

R I k l • • d jltbaae caddesi Celidet çık- iatemit ve Zekiye de ıl•· 

ay a an ar ıcın e mazında ki benzinci dik- dermiıtir. Biraz ıonra Cemal 
' kanında bir aile facia11 ol- Zekiyeaia balaadatu en 

Roma, 27 (Radyo) - Hayfadan bildiriliyor: Dla arbedelerle geçmiıtir. Yllze yakın &Hi muıtur. gelmiı eve döameıial teklif 
1 k b b b f • b lk' d h hl k0 ld k d k b0 Yaptıı" ımız tabkı'lrata a•re etmiııe de Zekiye r.. ile ve yara ı ar an veren ıoa om a acıaııaı e ı a a mOt ı ıe ı e te rar e ere ır .v b ı 

·•- d d k b • kal b 1 b · k 1 "' k' · yedi 1eaedeaberi Hllseyin kllfilr ettiiindea mai er 0 
• ıuı.aı mey ana ça aralmıt ye ıe na ea a a ık ir yerıae onu an ceuennem ma ıauı maı ve Zekiyeyi yabrarak 

patlamada• balanmaıtur. otlu Cemal ile Alaıehirli 26 enıe1indea aıtara ile keım•· 
Camhariyetciler Korberayı Zabtettiler yaılarıada ZekiyeÔk&zclller te baılamıı ye ba eanada 

karı koca bayab J•tamak- evde bulaaa Zeliha •• baa 
Bar1eloa 27 (A.A) - Ebre cepheıinde ctlmbariyetçiler dla Andeıanın iki kilometre ya- ta ve 4 yaııada Ridvaa iı- kim1eler tarafında• kartanl• 

kinine kadar gelmiılerdir. miade bir de çocukları Yar· mıı ve Zekiye ıokai• farh· 
Ba çarpıımalarda iki bin beı yilz e1ir almıılardır. Cllmhuriyetçiler Korberayı aapt et- dır. yank yetiıia kurtana •• ,.. 

miıler ve Ebre aebriai Gondesa KHpo mıntaka11nın karı111ada Ribarroya ile Flikı araıın- Niklb11z metreı hayah ya- rek feryada batlamıtbr• C.-
da 150 kilometre azualağaada bir Hbada on bir noktadan geçmiılerdir. ııyan Zekiye Cemalden uıan· mal iılediii cinayette• ... 

Sierra Fatarella da zapt edilmlıtir. mıı Ye komıaıa Fadimeaia ıararak kaçarken cllfm ... n 

J 1 M S h• ı• • T k tt• ı evine kaçmııhr. Buadaa aıtara boj'azını atar ıarette apOD ar 8DÇU 8 ı iDi er e 1 er mutber olan Cemal din ak- keımiıtir. Yaralılar derlaal 
Tokyo, 27 (A.A) - Havutaa: Re1mi tebliide bildirildiğine g6re, 22 Temmuzda bl• ıam çocuğuyle Zekiyedea hastahaneye kijldıralmıtlardır. 

bet yla SoYyet aıkeri Jfıintung Fuaik kartısında kiin ufak bir adacıiı işgal etmiftir. Ay· .. ----------
al gtln zarfında ylz elli kadar Sovyet askeri U11uri nehrini geçmiılerdir. Garib bir iddia ve mantık 
Hüatanı •• Yoliabe k6yleriai iıral ederek milteaddid evleri ateıe vermiılerdir. Saat ~ .. -------

21 de llç taraftan bacam edea SOO japoa askeri Mança aıkerleriain taarruza beri•• lskenderun me~elesi neden bukadar _ 
Maaça 1ahilinl terkeylemiılerdir. 

1 alakadar ediyormuş? 
Seçim çin Hazır tıklar Başladı lskeaderun sanc•jı mese- rebiliyorH, Çekoılovak1ada· 

A•kara, 27 (Huıuıl) - Cumhuriyet Halk Partisi genel ıekreterliii. yeni mebus 1eçimi lesinin Franıa ile Tilrkiye ki Sudet ekalliyetinin o ha· 
için baıırhklara baılamııtar. Bu huıasta parti teıkilltaaa da bir tamim rlatlerilmiı. y•pı· arasınd•ki ıureti hallinin v•liain de itiıine klkim ol-
lacak bazırlaklar hakkında talimat verilmittir. Almanyayı niçin bu derece ması lizımrelir. 

1 allkadar ettiği kolayca an- Halbuki iki muele a• a11n· 
Merkez Bankasında mdad Zili Memurları laıılabilir. Fakat anlaıalmıyan da pek sathi bir mütıbe· 

H 
bir cihet varta 0 da Alman- betten baıka bir , .. , )O-'tar. . eyecana Dücürdü Sancaktaki TürkJe ia hakiki 

y yanın bu ltuıuıta yilrilttüğil Hyııı ne olarsa olıua, bua· 
Ankara, 27 (Husaıl) - Bu akıam saat yirmiyi çeyrek geçe Cumhuriyet Merkez banka- muhakemedir. Anlaıdan Ber- Jarın izde 50 ye pek ya• 

11ncla imdat zilleri çalmaia baılamıt. bekçiler ve jandarmalar derhal faaliyet~ ıeçmiılerdir. linin yilrüttliiil aazariyeye kın olduğundan kimıe ılphe 
Neticede hldiıenia baıit bir eJektirik koataj'ı olduta anlaıılmııtır. g&re eter Sancakta bir T&rk edemez. Çekoıl0Yak1adald 

Eski Harflerle Yüz Liralıklar Kaldırılıyor azlığı o mıntakanın itiıini Alınanlar İH ba alıbette• 
biJfül kendi idareıini ıeçi çok uzak balana1orlar. 

lıtubal, 27 (Huaıi) - _Clmlaariyet Merkeı Bankaııadan teblii edildiiine 16re yeni aoao--------
barfli bank•otıar•• tebdil eduea ve tedavnıdea ç•"il•ekte oı •• ••ki harfu yilı ur.ı.kı•r ı eı·r Genç Va- Baıvekı·ıı·mı·z 
Aiuatoa 938 dea itibarın tedavllldea kaldırilacakbr. 

1 1 d Y d D•• t•• Budapette 27 (Radyo) -ta ya a ahudi Aleyhtarlıiı pur an Uf u Ttırkiye BatYekili Celll Ba· 
Parlı 27 (Radyo) - Irk hakkında ltalya11• aldıiı tedbirler, ıladen ı&ae ıeniılemek- Kayboldu yarla Hariciye Vekili Te•fik 

tedir. Rlttl Aru 1akıacla bara1a 
ltalyanıa laer tarafıacla faıiıt partiılae rladerilen mektuplar, Yahudi aJeyhtarbiını ki· Dln•abab ıaat 8.30 da geleceklar •e Macariıtaa rl· 

ılkff1ecek mahiJetteclir. Konaktan Karııyakaya dotra calile konatacaklucbr. 

1 
teferiai yapan (GDzel lzmir) S 1 

Ruslar Ciddi Teminad stivorlar •apurunda bir f•ci• oımuı· a amonun 
Rarlı (Radyo) - Tokyadan ahnan haberlere r6re Sowyet Ru•v•. MoıkoYayla Tokyo tar. Kahramanlıgı" 

d ba ı k 1 d · . • Vapur, fzmirle Karııyaka 
aruıa • ' ıyan miza ere ere eYam olunabilmek ıçın Japonyadaa ciddi teminat iste- d b 1 d i d Biriad Asmalı meıclt m 
mekte •• bunaa için aert bir lisaa kullanmakta imiıl ~.raıın : utun fu du 1.1k'~ ~ • • rua vD ara ın a ı ıncı numaralı aolrakta oturan ti· -----------.... ~.... . mevkı baı tarafında da• an t&a amelHinden Mehmet 

Madalyalar Sellüloz Fabri-IBelediye reisi- . aıker ~lbiıeı~ riJiemi.t bir Muıtafa bey caddeli••·· . i renç, sığara ıçerken bırden· reçerlerken eski bir itatikam 

tevzi OIDDBC&k kası Of Batı DİD tef tİ•leri bire. muvazenesini kaybetmiı yüziinden Salamoaa• teca-
1 b ( . . 'I' deaıze dBtmüıtDr. vBzllne atramıı •• Salamo11 
ıtan al 27 Huıasl ) - lzmit (Huıuıi) - Sellllloz Beledıye reiıı Dr. B. Beb- Bir kBç&k kıı, kazayı gl· Mebmedi• vllcada•a deUk 

Cambari1et halk partiıf re- fabrikamııın lntaab cleYam çet Uz! dla yuk~ra .ma"•I- rlllce derhal: deıık ederek ıekiı 1erlaclea 
•el ıekreterllji, Camlıari1e· etmektedir ... Fabrikanın açı- lelerbadebln muhtelif ınpab, Denize bir adam dDttll. yaralamııbr. 
ti• 151aci Jıldlalmll mlhla· lıt reımi 939 ıenui Hazi- ~ez abeyıJ, dh.••• gtabulafabri- Diyerek batırmıthr. Difer 
Hbteiyle bahra olarak ma• d 1 lr aallnl, e ıye O O ıer• yaralama 
el 

._ 
1 

b raaıa • yapı aca tır. .ı.· . t ff t ff t 1 ti 1olcalar, kızın feryadıaa kot· 
a.;,a ar utırmata bati•· Fabrika •baıı blylk bir M::baba ~~: b::S vee .~ :.k: muılar ve kaptan, kazadan 

:~:;..!; ma:~:r, :'J:! ıeblr ola~aktır. Kltıt fabıi- liyatında kaUanmak &zere haberdar olunca vaparu ıto-
l

lJC.A·lerlade balaaaca'-tır. kamııdakı beı bia lnıaa111 ıaba abaaa yeni kamyoalar peDr ed_llmitlir. . 
·- il ekmek 1i1ecıii maazıam t r d·ı . r enıze derhal bır ıandal 

Katar Altıada bir lokanta da lata edile-
11 ım e 

1 mıı "· ladirilmiı •• kazazadeaia 
cektir. Ekmeklerden aranma•ma batl•nmıttır. 

Parçalandı •• ----- Genç, dlifthten ıoara 
latubal, 27 (Huıul) - Koylere kurba- şikayet edi- ıayan ıatbıada bir kerre 

• rlzllkmuı. elleriyle Jlblall 
Jfaydarpaıa ilta11oaa•da de· v v d lıyor silmiı. fakat tekrar kaybol· 
mir yola lseriadea pçmek ga yag ı.. K t• Gö t GB muı ve bir clalıa bulaaama-
iltl Ad 1 O "--• bam (H aran ıaa, ı epe, - h 1•• apazar ı ım•a, uııwca am aıui) - zelyalada oturan halk ekmek- mıı r. 
bir katar altıacla kala- Soa zamanlarda baraya ıık lerin bamar Ye kanıık ol- Mısır Hava 
rak parçalanmıf, ölmlftllr.' 11k yatmur yafmıt. bunlar dutuadaa tikiyet ediyorlar 
Hidiae tahkikatına adll1ece içinde fiddetli •• ı&relrlileri ehemmiyetle ıayıa belediye Kuvvetleri 

Mortakyada Balaçeva11 ıo·: 
kağınd.a oturan tOtla amele• 
ıi Mc:bmed akrabaıı BiW 
tarafındın yaralaamııtır 

§ SelTili tepnia SelviU 
ıokağında kahvecilik eclea 
kah•eci Maıtafa din ı•ce 
yan11 çinılae Emla tarafm· 
dan meçbal bir Hbeptea 
bıçakla atar ıarette yar.._. 
mııbr. 

8. Lütfü Barca 
Şehrimiz emaiyet mldlr-

1816 baı komİlerleriad•• 8. 
L&tfi Barca bir mlddettea· el koaalmaıtur. olmaıtar. Gllvem nahiyesine reiıimizia nazarı dikkatini 

Bursalı b~ilı Kar~calre.a klyllae •e celbederiz. Kahire, 27 (Radyo) - Mı· beri rabat11zdı. 

cı•anna bır bayla de karbafa 

Ö~retmenler 1atm11br. •• • Kız kaçırma 
Urla kazaııaıa Y elki kl-

- Battarafı 1 incide -
bepıiae kartıhkta balanmaı. 
Atatlrkla eline aldıjl kud
retli da•a•ı• ileri baml.:lerini 
yapan lğretmea ve efitmın-
lıria lnkillp tarihindeki eısiz 
rollal iıaret ederek tarahe 
ka•aıaa Oımanla devvetiaia 

. tattata yol Ue Atatlrk Cam· 
.. ""_, ....... ~ dla· 

•• 
Odemiıte Bir 

Cinayet 
Ôdemifia Beydajl aabi1e • 

ıinde Çaylı klylade oturan 
Mehmet otla Klmil Katla, 
kly a. abvesiade muhabbet 
euaııacla Mehmet otla 1'1· 
lllD Barata arala"'tla kaa 

Jllnde Mehmet otla Ali lıık, 
nııaabıı 13 yaıında Hafizeyi 
kaçırmıt Ye ldrletmittir. Ali 
ltık yakalanmıı, adliyeye Ye· 
rilmiıtir. 

Telefon 
Müdürlüğü 

telef•• ... 

ıır hllkfimeti, bava kavvetle- 8. Lltfi, iyileımif •• po• 
rini takyife için bir milyon liı teftiı lmirllj'ia• tapa e-
M111r lira11 tabliı eylemittir. dilerek vazifeye baflalDlfbr. 

OOODC10DOODGDOGaaaaoaaaaouaaaaaaaaaaaaoacıaaaaaaaaıaaıııı 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baıtarafı 1 incide -

butdaylarıa zayiflitlnde• ileri relmektedir. B• •erclitlm 
izahabn ela razetenizde yazılma11nı dilerim .• 

Yapıla• tiklyetlerle Yerilen iubah ı setemlze ı•~rme~ 
vazifemizdir. Fakat ba itte allkadar maka•• ıellld1etlf 
tetkiklerini, balkımıııa menfaati aamıaa. İlt ... k te ıantet 
mizin bir hakkı olu ıerektir. Çlhlld: 


