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Geçmlyen 1uı r<ri verilmu 

lngiltere Kralına Suikasd mı hazırlamışlar ? 
KıSA VE AÇIK 

Türkün dostu olmak için ••• 
Bu sabah gazetelerimizi karıştıranlar derin bir nefes al

ınışlardır. Birkaç aydanberi çok buhranlı bir devre geçiren 
Türk - Fransız münasebetleri nihayet iki tarafın uzağı gören 
dirayetli ricali tarafından koparılmaktan kurtanlmış ve pa
tnuk ipliğile bağh görünmiye başhyan Türk Fransız dostlu· 
ianun çok sağlam ve kopmaz bir bağla yeniden bağlan· 
aıası temin edilmiştir. 

Bu anlaşma üzerine Fransız gazetelerinin kopardıkları 
ıevinç sayhaları çok yerindedir. Gerek Fransız. ricali ve 
gerek Fransız matbuata Türkiyeye, Türklere karşı bu açık 
ve dost dili kullanmakta ve. özünü de sözüne uydurmakta 
;le~am ettikce yeni Türkiye ile Atatürkün yetiştird i ği yeni 
besilden daima dostluk, daima sevgi duyğularile mukabele 
~öreceklerdi r. Her zaman söyledik, sırası düştüğü için bu
kün de tekrar ediyoruz : Türkü:ı dostu olmak istiyeuler bu 
~ıymetli metaı yalnız bir nevi geçer akçe ile e!de edebilir
er ki oda samimi ve dürüst bir dostluktur. 

SIRRI SANLI 

~ünkü bayram ve ziyafet pek 
parlak oldu 

Başvekilimiz 
İzm • e Geliyor 

-·ı 

-lstanbul , 2~[( Hususi ) - ! 
Başvekilimiz B. Celal Bayara 
Dahiliye Veki1i Şüktü Kaya, 
Hariciye Vekili Tevfik Rüş
tü Aras bugün şehrimize gel
diler ve istasyonda gazeteci 
ve hükumet erkanı tarafın

dan karşılandılar Ce!al Ba· 
yar bir hafta sonra lımit ve 
oradan lzmire (Şehrinize) 
galecektir. 

çok güzel havalar çaldılar. 
Kemanist Ekrem, Mahmud, 
Hayati, kanuni Ziya, hanen
deler Kamil ve arkadaşları, 

hele Coşkun adlı çocuğun 

cidden çok güzel sesi orta
hğı çınlattı. 

Halkcvi başkanı bay Sabri, 
Dün deniz bayramı saat spor komitesi reisi bay Ne-

l>nda Atatürk anıtı önünde yafet çok. parl.ak olmuştur . cip ve güzel sanatlar ar ko-
lesit edildi, öğleden sonra Sayın valimiz bay. Fazlı Gü · mitesi başkanı değerli .genç· 
~6da Karşıyakada müsaba- leç ve belediye reisi bay Beh· lerimizden ve Yakup han 
k 1 k h 1 Çet Uz ve vali muavini ve w il d b N' tt" il ar pe eyecan ı ve mun· , ogu arm an ay ızame ın 

l•um oldu diğer erkan törene şeref davetlileri karşılıyorlar ve zi· 
Akşam da deniz bayramı veriyorlardı. yafetio. neşeli bir hava içinde 

P,trefine Karşıyaka halkevi Karşıyaka halkevi orkes· geçmesini temin için çırpını-
llenizciler spor komitesi ta- f. trası şefleri eski Zıraat Ban- yorlar ve hususile bay Sabri 
'•fından denizbank idaresHe 1 kası emekli müfettişlerinden bir masadan obir masaya 
llliiştereken Bostanlıda yeni Bay Cemil ve musiki kolu mekik dokuyordu. Civar köy-
~ılan gazinoda verilen zi- başkanı Bay Adil idaresinde - Sonu 4 üncüde -. --~----------~--------....:.-----,~--------...;_~.;....: ______________ ...;_~-----

s l NEMA KÖŞESi 

J 
. augünden :itibaren ELHAMRADA ( Sezrar Borjıya ) Türkçe sözlü ve ( Şampanya 
tlaı ) Fransızç sözlü fHimlerini görecek!iniz. Kılişemi\ bu nefis fHimlerden iki sahneyi 

Bugün 2500 Kahramanımız Hataya Girecektir 
~~~--------------------~oo .. ~oo~------------------------~ 

Fransa ile anlaştık 
itilaf name lskenderunda Parafe Edilmiştir 
Paris (Radyo) - Günler· ı 

<lenberi bek ediğimiz sevinçli 
aldbete buğün kavuştuk. 

Tfüki re ile Fransa aruın· 
da ötedeoberi devam etmek· 
te olan dostluk, bugün Ha
tay iş inin tamamile ve kat'i 
olarak balledılmesindı:n do
layi blr kerre daha le si 1 

ve tabkim edilmiştir. Bugü11 
çok mühim bir güudü •. Ara 
mızd aki ihtilaf ı ar tam ve 
muteka~il bir dost 'uk ve 
ahenk içinde so ı1a erdiril · 
mişt ir . 

Budapeşte, 2 (Radyo) -
Türkiye Fransa arasın da bü · 
tün meseleler halledılmiştir. 

Tü rk ordusu bugün Hataya 
girec~ktir. 

lstanbul, 1 ( Hususi ) -
Antakyada yapılan askeri 
anlaşmaya göre Hataya ------·----
Şuşning 
Nerede? 

Paris 1 (Radyo) - Sabık 
Avusturya baş vekıli Şuş
ning'in Viyanadan başka ye· 
re nakledildiği doğru değil-· 

dir. Şuşniag henilz Belveder 
şatosundadır. 

- -.... -
Vahab Amatör 

Sporcu Oldu 

2500 askerimiz girecektir. 
lskenderuo ve Antakyada 
kış lalar hazırlanmakta oldu· 
ğundan askerlerimiz bügün 
Hataya girecektir. 

Londra, 2 ( Radyo ) -
Fransa ile olan ltilafname 
lskenderuaun parefe edilmiş 

ı ve bu Fransada olduğu ka· 
dar logilterede de büyük 
bir sevinç ve alaka ile kar
şılanmıştır. 

· Paris 1 (A.A) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Türkiye İl.! Fransa arasın· 

- Sonu 4üncüde -
-------------- ::ıo ------------

Frankistler 

8 arselon. 1 (AA) - ! Mü
dafaa bildiriyor : 

Şark cephesinde Peupla 

de Valderda mıntakasında 

düşmanın bütün taarruzları 

geri püskürtülmüştür. F ran · 

Püskürtüldü 

: kistler Punte-=.oe La Brena
nın şimal garbisinde kain 
Sao Salvader manuıbrına 

taarruz etmek istemişlerse 
de muvaffak olamamışlardır. 

Diğer cepbderde kayde 
şayan bir şey yoktur. 

------------~--~ ··~------------------

Valimizin 
Hizmet ve Himmetlerinden 

Valimiz bay Fazlı Güleç'in 
yolculuk ve denizciliğe ver
diği ehemmiyetin mesut ne
ticelerinden: 

1 - Bergama Ayvalık 

yollarını ve Kozak yaylasın
da ya pıJmakta olan otelin 
inşaatını teftiş etmek üzere 
valimiz dün Bergamaya git
miştir. Pazartesi dönecektir. 

2 - Menemen Manisa 
yolunun lzmir vilayeti dahi
lindeki kısmı ikmal edilmiş· 
tir. Ayvalık yolu da iki aya 
kadar bitecektir. Her iki yol 
Cumhuriyet bayramında me
rasimle açılmış bulunacaktır. 

3 - Vaktile aşılmaz te
peler diye anılan ve sanılan 
Ödemiş· Bozdağ-Salihli yo
lunun vilayetimize ait kısmı· 
nın da bitirildiği mahallia
den vilayetimize yazılmıştır. 
Manisa kısmındaki faalliyet 
biter bitmez Ödemişle mil· 
nakalat başlamış olacaktır. 

15 Temmuzda tabiatın 
en güzel ve sevimli hediye· 
lerinden biri olan Gölcük 
yaylasında bir eylence tertip 
edilecektir. 

Bütün civar kaza ve k&y· 
ferden gelecek halkın ve iz· 

- Arkası 4 üncüde -
AA QMi:i{ID§ MfiW cr::;gw !4*§§**' 55 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR --------· .... ------------Satermektedir. 

~ Yerinde bir dilek lliTER GÜL iSTER AGLA Takurako imzalı bir mektup: 
--.... "Ben, Sinekli taraflarında oturan bir vatandaşım. Her 

A~ıkJık Bu Şa· ka Degv 1•J ?. f. vakit şahidi olduğum ve yarın müessif bir hadisenin vukuu 
'!S' muhakkak olan bir meseleden bahsedeceğim, zabıtamızın 

:ı\ınerikada Jerseyde genç bir aşık. içinin hararetini taşırır, sevgilisini ne yapacağını bi· ve sıhhiye müdürlüğünün dikkat nazarını çekmek nzere bu 
~eı, aklınca onun koluna ebedi bir nişan yaparsa elinden çalamıyacaklarana inanır, kız· yazımm gazetenizde neŞrini rica ederim. 
gııın gümüş gibi kolu üzerine zorla kendinin ve sevgilisinin ilk harfini çağı ile çizer. Şimdi okullar tatil bulunduğa için her gün kafile, kafile 
tcağız bu deli ve sulu aşıkın daha çılğın hareketlerde bulunmamasını teminen zabıtaya . bu semtlere okul talebeleri geliyor, Sinekli ve Kızalçullu 
ş~Urur. Bu zirzop aşık 24 kırbaç cezasına mahkum edilir 1 Siikiinetle sopalarr yidikten çaylarına giriyorlar, bu suretle hem bir kazanın çıkm111 ve 
nr, ağaya kalan çılğın aşık şu sözleri söyler : lstanbul, l ( Hususi ) _ hem de bu yüzden çocuklarımızın sıhhatleri bozulması ibti· 
- Sevgisini böyle kabaca gösteren bir maşuka sevilmeğe layık değildir l mali mevcuttur. Deaerli zabıtamızın dikkatle aazırlanaı bu 
O · lzmirli Vahab spor kurumu 6 

S
er ve kıza hakaret eder. tarafa çevirmelerini dilerim.,, 

tarafından yapdan tetkikat 
_____ e_n--=d~e~~~~Uıl.Jı!lıHM...-ı~-~IUl.JL&..l..~-ıı.&Mlı.u.-MM.~.__::u.a.ı.a&..ua....M.11.u.u~----------------"-----------------~-'--TT T n T n n ~ rr • T7T7'T'a1 n n,.. :w"' T~ 



• ma •11 1 DUNYADA 
SiYASET VE ADALETi iLE! Doktorun laslbatları NELER 

Türk Dünyasının En Yüce Hakan~ ı (Üremi) yahud OLUYOR? 
8 (Azotomi) 
E Hali tabiide gıdalar vui-

ff A ' A T ' E K A H R 1 M A N L 1 K L A R 1 E tasile vücude idhal edilen 
S maddeler iki büyük kısma 

Tarihi Telrilca Yazan: H. Türkekulti ayrılır. Bir kısmı tamamen 
- 62 - •amamm. yanarak enerji haline inkılab 

ahmut beyle Türkan birleşti eder. Ve bir taraftan hara· 

Karısının Hapse Konul
masını lstiyen Kıl bık 

Koca 
Londrada •gayet kıhbık 

Bir MDtekaid Subayımızın Hatıraları: 

Çakırcalı 
E F E'nin 

Hakiki Maceraları 
-4-

2 TEllMUI 

ırı Ayai tek•yyüdatı ve tef-
• • • _. • • ? ret diğer taraftan da dedi-

' 

ıerın vazıfesı dagılmıydı.. - . . 'b" .. h 1 
M h b h 

. gımız gı ı enerJı usu e ge· 

bir koca, karısının işkence~ 
]erinden bıkmış çocuklarına 
yapbğı muamelelere dayana
mıysrak mahkemeye baş vur· 

Durun yahu ne yapıyorsunuz, 
ben hePÜz ölmüş değilim 

tifleri mülbakatta da yapar, 
• iç dört ayda hir her tarafı 

dolaprdı. 

* * 

a mut ey, şe rın ve t" . 
d b- -k ·1 . 1 ırır. or unun uyu ve ı erı ge en 8. k d 1 d - .. 

ır 11ım gı a ar a vucu-
zatlarını topladı, çok uzun d d b' I ld kt -e a ı o u an sonra vu-
süren müzakerattan sonra 

Muhakeme esnasınaa çan· olanca kuvvetimle silkindim, 
muş ve: tamın bir köşesine attığım gözlerimi açhm feryada b•ı-

biabaşının mektubunu mec- ladım : 
• 

;. Mahmut beyle Satık bey 
\) ara•ıada 11k, ıık mektuplar 

Ye hediyeler devam ediyor
du. 

lazımgelen tedbirler alındı. 

Msrkezden emir bekleniyor· 
du. Bir hafta sonra ıo ha

cudün zayi ve harab olan 
kısımlarını tamir eder.~ Ter· 
mim eder, zayiatı tazmin 
eder ve hüceyratın bünyesi
ne temessül eder. 

- Karıma aşırı derecede 
muhabbetim var. Fakat onun 
bu hallerine dayanamıyorum. 
Kendisini iki üç ay hapse 
mahkum edersen:z, belki 
akıllanır!. Demiştir. 

liste okudum, vali, müftü ve - Durun yahu ne yapı-
bütün idare meclis azaları yorsunuz, ben henüz ölmüı-
birer, birer ellerinde dolaş· değilim. 

ber geldi: brarak pusulayı okudular ve iki amele birbirinin yüzü-
hayretler içinde kaldılar, ne bakarak biraz durakla-

, Tllrkin yirmidört yaşlarına 
;ıa 

Küçük kardaşı lsmail, 
Türk" yasası mucibince ha-

Bu gıdalardan mühim bir 
kısmı bilhassa albominli ve 
nokleinli maddeler yandıktan 
ve temessül ettikten sonra 
muzadı temessül bir madde 
meydana getirir. O da Üre
dir. 

*** neticede berat kazandım, iş dılar, ben de bütUa talikat 
1 .. lmiı ye tam olgual•puşb. 
el Se•llk Tekin han Mahmutla 
~ı~abere ederek Satık be-
~~ kızana talip oldu, muh-
1dı ıem bir düğün yapıldı, 
ahbanlar kesildi, her taraf
B.ta iç ıün &ç gece ıenlikler 

J•pıldı. 

•• Mahmut beyle Tllrkin 
rtiuım birleıtiler. iki hasret 

1 
•tWrbirlerine kavuıtular. 

?ı•k Mahmut bey komıu bulu-
111 •• uygar TUrklerini hiç 

ıden kaçumıyor ve onların 
.. deniyette ileri gittiklerini 

e·ılrerek dalma iyi geçinmeyi 
d:•• aygur memleketlerinde 

~~Jrllea her tirli terekkiyi 
r,e di memleketinde de tat• 

0 a etmeyi onutmıyordu. 
m Seneler ge9ti, Horaıaa 
• pallıi Mahmut bey kendini 
.. tin memlekette tandb. 

81>toritesi çok kuvvetli idi. 
ele ordudaki ıöhreti pek 

ıekti. 
Bir gtln anıızın kendiıiae 

bir haber geldi. Baba11 
Tekin ban kendisine 
bırakbğı •Öylendi, 

myt bey pek mtlteeuir 
a, gtlnlerce babasının ma
iai .tuttu, onun meziyet 

.. faziletine meftun olan 
lamut bey bu elim; ziya

dolayi yOreği yerind..en 
..Jllfl...-uı, mevcudiyeti sarsıl

' fakat tanrinin emrine 
karıı durabilirdi. Mu

derata boyun eğmek be-

kanlığa seçilmiş, Mahmut 
bey de bütünl orduya baş 
kumandan tayin edilmiştir. 

Ordunun sevincine payan 
yoktu, bütün kumandanlar 
heyetler halinde Horasana 
gelerek Mahmut beyi tebrik 
ve ıedakatlarını arzettiler. 

Evvelce Horasanda karar
laştıralan 3 maddeler kendile 
rine:anlabldı, cümlesi • bir 
harfına bile itiraz etmiyerek 
kabul ettiler ve verilecek 
emre intizar ettiklerini bil
dirdiler. 

Mahmut bey kardaşı Is
mailin kurulmuı bir devleti 
idareye muktedir olmadığını 
bilirdi. 

ÇOnkU Ismailin ne tahsili 
yükseldi ve ne de halk üze
rinde bir~ sempatisi vardı. 
Y aaaya riayet edilmiş olmak 
için bu makama getirilmiıti. 

Mahmut bey çok milliyet
peHer ve vatanına merbut 
bir zat olduğundan kiiçük 
kardeıinin bu iti beceremi
yeceğini bildiği için kendi· 
sine bir heyet mahsusa gön
derdi ve bir de mektup yaz
dı mektubunda ıu cümleler 
vardı: 

"DevJe(idaresi çok ehem· 
miyetlidir. 

Sııin bu husustaki) bilgi· 
niz mahduttur, tecıübeniz 
ise o nisbette eksiktir. 

( Arkaıı var) 

• Bu üre denilen madde ka· 
ada münhaldir. Sazan da bu 
ihtirakat natamam olur. Üre 
teşekkül ederken kısmen 
asidürik biJliirah teşekkül 

eder ki bu münhal değildir. 

Bu asidür1kler vücudun öte
sinde berisinde, böbrekte, 
safra kesesine batta mafsal
larda teraküm eder. Taş, 
kum, nekris denilen hasta· 
bkları meydana getirir. 

Hali tabiide kanda litrede 
ürenin mikdarı 0,25 dir. Bu 
bazan 0,40 a kadar tabii 
addedilebilir. Fakat bu mik
darı tecavüz ederse böbrek
ler zehiri kifi derece aüzüp 
dııarı atamıyor ve kanda 
teraküm ediyor demektir. 
Iıte (Üremi) buna derler •. 

Üreminin yaptığı fenalık
ları baıka bir gün tarif ede
riz.! 

........................... 
i O O 1.T O B i 
i Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve zührevi hasta- ı 
ı lıklar mütehıNısı ı 
ı ikinci Beyler ıokak No. 81 ı 
ı Her gün öğleden aonra ı 
ı Telefon: 3315 ı ............................ 

Habeşistanda Tiyatro 
Kazanç Getiriyor 
Habeşistana yerleştirilen 

ltalyan muhacirlerini eğlen· 
dirmek maksadile muhtelif 
tiyatro turneleri tertip edil· 

miştir. Bu turnelerden en mü 
mühimi 78 artistten terekküp 
ediyordu. Ba kumpanya 10 

Birincikanun 1927 den 30 
Nisan 1938 e kadar Habe
şistanda kalmış ve 1 milyon 
700 bin ltalyan frangı hası· 
lat yapmıştır. 

*** 
Fırtınadan Korknn

yan Kuşlar 
Karlanğıçlar da leylekler 

gibi yer değiştiren kuşların 

bir yerden öbür yere gider-

ken fırtınaya tesadüf ettik
leri de vakidir. Bu kuşlar 
fntınah zamanlarda yere iner 
ler diye dilşünenler olabilir. 
Fakat biç de böyle değildir. 
Yere inmezler ve nekadar 
futına olursa olsun g~ne 

yolları devam ederler. 

•• 
Az maaşla 

arıyor 

• 
1Ş 

Orta tahsil görmüş tecrü
bedide bir zat cüz'i maaşla 
bir iş arıyor. 

ldarehanemize müracaat. 
3-4 
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büyüdü binbaşılar ve kaza lisanımla yalvarmağa baıla-
kaymakamı celbolundular, dım. Arkadaşlar vazgeçin bu 
tahkikat neticesinde kimisini işten, evde yavrularım ağla
azil ve kimiside tekaüde sev- şıyor, bana kıymayın, biç ol-
kolundular. mazsa iki güncük olsun mU • 

Bundan sonra 25 senelik saade verin, cigerparelerimi 
hayatımda bir dafa bile maz- dünya gözüle göreyim, de-
nun saodalyasına oturup sor- dim. Bu sırada baştan aşağı 
ğuya çekilmedim. Her yerde arkasında yeşil bir cübbe, 
doğruluğoma dayanarak sert başında süt gibi beyaz sarıkla 
sövledim, kimseden korkma· ve nurani yüzlü bir zat pey· 
dım. Bu hususta doğruluğu da oldu. Ben ondan istimdad 
seven ve ahlaka kıymet ve. etmek için ellerimi uzattığım 
ren merhum Kamil paşadan 
çok müzaheret gö. düm. Bu 

yüksek sat her işi kökünden 
kavrar de adaletten ayrıl

mazdı. Bilhassa o devrin en 
menfur hareketlerinden olan 

jurnalcılıkdan iğrenirdi, böy
lelerini haber aldıkca bizzat 
Abdülhamidin adamı bile 
olsa onun hakkında şiddetli 
davranmaktan geri dur
mazdı. 

Bu vak'adan bir kaç ay 
sonra Ödemişin Bademiye 
nahiyesi böJğesine memur 
edildim. Buralarda da sık, 

sık vukuat eksik değildı. 
Zaten Türkiyenin her tarafı 
bozuktu, hiç bir yerde asa· 
yiş yok gibiydi Biz bulundu· 
ğumuz mıntakada her gece 
gece pusuya yatardık. Gene 
bir gün gece pusudan eve 
yorgun ve uykusuz dönmüş-

zaman o, ameleye hitaben : 

- Ne duruyorsunuz, me· 
zaı ı kapatınız. 

Diye haykudı. Bu sefer 
gözümden yaılar aktağı hal· 
de hocaya döndüm, yalvar
mağa baıladuu. Yatağın için· 
de kıvranırken gözüm6 aç
tım, sucuk ter içinde k•lmı· 
şım. Dakikalarca bu dehıet· 
li rüya beni işgal etti. He· 
men "ahar olsun,, duasile ye
rimdem fırladım, cantamı 
alarak bugün de hatırımda 
tuttuğum gibi, 15 Mart 317 
Sah günü müthiş bir rilya 
gördüm diye kaydettim. Bi· 
raz se11iz «>turdom, bir kah· 
ve içtim, aklım baııma ge
lir gibi oldu. 

(Arkası varl 

Veresiye Ve 
Taksitle tüm, vücudumun istirahata 

ihtiyacı çoktu, çünkü ertesi 
gece gene ayni vazife vardı . 

e G.. 1 1 D • 8 1 ı· m·r Defte darlıgv ından • Şöyle bir uzandım, uykusuz Motosıklet, gramofon ma-uze ya 1 enız anyo arı z 1 r • olduğum için birdenbire dal· 
Satıı No. Lira K. .. d ü .. 

1 
_ kineleri, en fenni ve her çe· 

._.,...._., ___ öliiilı .. ..._iiiliıiliiiili&iiiiiiii...iiiiimiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiii&iiiiiiiiiiııii""iii""'m-.-iiii:ı 

Bol Ve Zengin 
Hediyelik Eşya 

Sayın Halkımızın Emrine Açılmıştır d 202 204 mışım, ruyam a g ya 0 mu· •id rocuk oyuncaklara vanti-
1345 1 inci Karataş Halil Rıfat paşa c · ' şüm, beni yıkamışlar, tabuta y ... 

l'elediyemb.in göstermiı olduğu yüksek alika ve direk· kapa No. lu 220 m. m. arsa. 50 00 koyacaklara sırada gözümü latörler lüks lambaları, el ve 
n• ile "d 1 t t'b t yesı'nde bayan ve bay 1346 Göztepe mahallesi Akaöz sokak 984, 20 m.m. tarla40 00 cep çantaları, traı levazımı, yeaı en yapı an er ı a sa • • açmışım, fakat birşey ıöyle-

rahatca banyo almaları için bbıusi yerler yapıldı. Tam 1347 Güzelyalı Recai cade so. 9'..25 ada 2 parsel sayıh kampana marka listik pabuç 
·zı ki b b b f b b 1 606,50 m. m. arsa 151 63 meğe muktedir değil, anc•k ları, şiıe ponelon, alamiyom, temı i e era er tıtün me ruşat aştan aşa yer eş- k k 180 . 1 yapılanları bı'liyor imı'•im 

• ti B d 'b ·1 h t" lü . f h t 1338 Güzelyalı Metrestepe so a taJ numara ı y ve mutbab eşyaları, karar-ıı r. anyomuıun ra yo tertı ahı e er ur ıs ıra a 163,75 m. m. arsa 45 50 rüya buya.... Nihayet beni 
ıLti t • · · bilf d h · · g· k yemek .maz çatal ka•ıklar, sizi ı•· 
.ua yacı emın ıçın e e er zaman ıçın so u • 1349 Güzelyalı Müstecabi zade so. 2550 m. m. 44 mezara götürmücler, açılan y 

b t b 1 d ld - 'b' k b t kabul etmi Y şırtacak bin bir çetid eşya Ye meıru a u un uru ugu gı ı re a e - No. lu arsa 100 00 korkunç ve siyah çukura 
a.._. derecede ucuzdur. 25 ucuz ve yeni açılan Keme· 

1350 Güzelyalı Metrestepe so. 4 tajnumarah 141, uzatmışlar, gene bunları bi· ralh caddesi Sıhhat eczanesi 
celeri ııık tertibab mükemmel olup haftanın bir gü· m. m. arsa 70 75 Jiyor ve görüyor amma bir karşısı YEKTA ERCIL'IN 

balonlu deniz oyunları ve banyonun dış kısmında 1351 Köprü mahallesa Mısırlı cad. 2991 taj numarala kelime söyliyemiyorum. Biraz 
t •urette hızırlandığı kumlu plajda su topu oyunları 300 m. m. arsa 40 00 sonra amele kürekleri elle- ISTANBUL PAZARIN-
yapılacakbr. Spor ve sıhhat kayaağı olan banyomuzu 1352 Karııyaka Donanmacı mahallesi Sezai sokak riae aldılar, içine toprak DA BULACAGINIZ • 

kere teşrif edecek sayın mtııteriler memnun kalacak- 33 taj numaralı 93 m. m. arsa . 93 00 doldurdular, tam üzerime Yektanın çam kokulu ko-
MÜDÜRIYET 1353 1 inci Karantina Tevfikiye sokak 3 taJ numa- atacaklara sırada bir defa lonya ve esanslarını arayınız. 

·mt:Jt::lt*******~ı~**********" ralı 381,25 m. m. müfrez arsa. 133 44 1t:Jt~******~**~ı~-*****~li 
)t 1353 t inci Karantina Tevfikiye sokak 1 tajnomarah tC TELEFON 1 

Elh Telefon ,. ı 3os m. m. müfrez arsa 92. 40 TAYYARE sineması 315) amra )t 1353 1 inci Karantina Tevfikiye sokak 3-ltaj numa- ~ 25 73 )t 2 ralı 322,65 m. m. müfrez arsa 80 66 u BUGON iki müstesna film birden 
... 4~ u. 

1 
n 

ldareıinee Milli Kütöpane Sineması er 1354 Salhane Ma. Enveriye sokak 129 taj numara 1 ıı Maça Kızı 
...,___ O iT 255, 75 m. m. arsa 40 00 -n f d 

BUG N 2 nefis film birden )t 1355 Köprü Na. Rohmet sokak 5, 7, 9, 11 yeni nu• t(Meşhor Fransız artisti PIERRE BLANCHAR tara ın an 

Şampanya Valsı >t maralı 574,50 m. m. arsa 574 50 tC temsil edilmiş müessır aşk faciası 
; 1356 3 ncü Karataı M. Adalet sa. 17 taj numaralı te= Öpü~meden Yatılmaz 

Fransızca Sazlı w 217, 50 m. m. arsa 35 00 y Sezer BorJ• ıya .. 1357 3 üncü Karataş Aras sokak 38 taj numaralı Şen ve şuh artist LIY AYN HAT tarafından nefis bir ,. it 339,50 m. m. arsa. 60 00 t( surette temsil edılmiş musikili - ıarkılı büyük operet ,. 
._ _____ T_ti_r_k_ç_e_ı_a_z_lü_T_e_r_ih_i __ ı_a_h_e_se_r_·-----M Yukarıda yazıh emvalin mülkiyeti 26 · 6 - 938 tarihinden +c Seanslar: 4-7,25 öpüşmeden yatılmaz 5,45-:-9,10 maça ı 

iıı•llit~Seaaılar: 3-6-9,30 Şampanya valıı, 4,30-8 de )t itibaret 15 gün müddetle ve açık artırma ';1 9~lile müzaye: tC kızı Cumartesi pazar 2
1
15 te maç• kızı ıle baılar 

1 Sezar Bor jıya ıösterilecektir 'f. deye koaulmuıtur. ihalesi 11 - 7 - 938 tarıbıade Pazartesı I ~ 
Fi.atlar·. Bı"riacı· 30 Balkon 40 •wuıus·ı 50 u. günü saat 13 dedir. Taliplerin milli Emlik müdürlüğüne t( Fiatler indiri!di .• Çocuklara 10-15-20 ku~u_!__ 

llila:IL-.2.~~~~~~~~n~~-~"~~_:::.~~:L..~~-~~~-----.Jl22B:n._____!_İmc~~~;;g~~A!S.ı~•~~~~ 
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7 arihten 
Bir 

YapTak 

(H.ıkıas..t) 

IVAN KREUGER 

-·~ 
Hiç yüzünden 
bir cinayet 
Balıkesir (Hususi)-Sındır

gının lşıkh köy.ünde iki de· 
likanlı arasında ölümle neti· 
celenen bir kavga olmuştur. 
17 yaşında Mehmedle, 18 
yaşında Hamid adında iki 
köy çocuğu eski bir kin yü
zünden ağu kavgasına baş· 
lamışlar, biraz sonra kavga 
büyümüş, Hamit bıçağını çe· 
kerek Mehmedi muhtelif yer· 

lerinden yaralamıştır. Yaralı 
biraz sonra ölmüş, katil ya
kalanmıştır. 

•• 
Gaziantep'te 
Feci Bir Kaza 

2 TEMMUZ 

PEŞİN ve TAKSİTLE her MARKA 

BİSİKLET ve 

MOTOSİKLET 
Şenocak ticarethanesinde satılmaktadır. Reklama kapılmadan 
Tornaks motosikletlerini ve mağazamızda mevcud her marka 
bisikletleri görmeden ve fiat öğrenmeden kat'iyen baıka 
yerden bisiklet, motosiklet almayınız. 

Başdurak Kemeraltı Cd. Emirler çarşısı karş111ada 
Numara 61 M. Alim Şenocak Telefon No. 4079 

~BEBSBEEZSBBSE8BSREOBaBBiB~R 

Çocuk Babalarına 
l\lüjde 

Rekabet 
Rekabet 

Rekabet 
,, 30 '' Liraya 

Bisiklet 
Almanyadan yeni getirtm 'ş olduğum ve:ızmir piyasasın·_ 

da 45 liraya sahlan bisikletleri rekabet !dolayısile 30 liraya1 
satışa başladım. Sınıfını geçmiş çocuklarınıu sevindirmek 
için vereceğiniz en kıymetli hediye yavrularınızın.:!malik ol· J 
mak istedikleri bisiklettir. 

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

Adreı : lzmir Kemeraltı karakolu karşısında No. 7 
Asım Başakın. 

Altındamlası 
Dalya 

Bahar 
Kolan yalarını 

Yanlız 

S. Feril 

Yorulmayınız, 

Nafile aramayınız 
A L T U N tiçek traş 
bıçağı ve traş sabu
nundan daha iyisini 
bulamazsınız. 

Toptan ve peraken
de satış yeri: 

9 eylül 



rür.k - Alman 
Gorüşmeleri 

Gelen haberlere göre Tür· 
ziye • Almanya ticaret mü· 

kereleri için Berline giden 
yetimiz yakında müzake· 

alerine başlıyacakbr. 

i• Geçen seneki Türkiye -
~lmanya ticaret anlaşmasile 

Cb, bir buçuk milyon lira ile 
lr.tif vaziyete geçmiş bulu· 

ayoruz. Müzakerelerin hüsnü 
rıretle neticeleneceği zannı 
elkimdir. ....... ___ 
e Şehir Oteli 
e Kordonda belediyenin inşa 
~tireceği büyük şehir ote!i 

ialzbin liraya mal olacaktır. 
eıebir otelinin planları pro· 

~sör Arif Hibmet tarafından 
• 111rlanmaktadır. 

• Plinlor Ağustos ayı sonun· 
ı hazırlanmış olacaktır. . . ........... 
iYeni Bir 
~sarıatika 
t Kemalpaşanın Havanda 

asnilea mevkiinde Kıravlusu 
veenilen yerde Filoranyah 

!alide aid zeytinlikte bir 

eozaik çıkmıştır. Müzeler 
ı,ilrektörü 8. Selihiddia Kan· 
~ mahalinde tetkikat yap· 

r•ak üzere Havandaya git
bliiıtir. 
o 
H• 

llrtwıııa. r aha 
ı.lekerlekleri 

iS. Yük aıabacıları Türkofise 
Saiiracaatla araba tekerlek
~winia yedi buçuk santime 
ıoleliğı halinda yolların daha 
em bozulacağını ve hayvan· 

ltenn arabalarını çekmiyecek-

Uırini iddia etmektedirler. 
••eyfiyet belediye ile müza-

t_tıere edildikten sonra iktisat 
Dfakiletine bıldirilecektir. .t.· . ~ .......... 

ra>rman 
~ Yan~ını 
1 Menemenin Aliağa nahi 

taini Dağmurlu köyü hudu· 
Jrnda, Paşa çiftliği mevki-

1-_rde ekin biçmekte olan 
~~~çmea Hüseyinin, tarlada 
1 

)itmek pişirmek için yaktığı 
ı, 
ı8eeşten yangın çıkmış, 15 

nüm çahbk ve fundahk 
nmıştır. Hüseyin, yangına 

bebiyet vermek suçule ad
eye verilmiştir. 

deı..-............... ... 

deı Teknik 

k!11iubasebe Bürosu 
:.cM. E. Çelebi 
alı miıçarşısı No. 3:telefon 3435 

ar. Muhasebeye ait bütün iş
•• ıizi tam bir itimad ile 

rdi edebilirsiniz. 
Büro, kanuna uygun şe· 

a)lde ve muhtelif usullerde 

d, s uhasehe tesis eder 
lılf Defter tutar 

ci 11" t · d anço anzım e er 
er sap tetkik, tasfiye 
.. ihtilafları halleder 

( llalkıa Sul t 

lngiliz Kralına Süikast 
Budapeıte, 2 (Radyo) - Italyadan bildirildiğine göre lngilterc Kralına Pariste bir sui· 

kast hazırlanmıştır. Fransa zabıtası suikasdcılara meydana çıkarmış ve on beş kişi tevkif 
etmiştir. Vaziyete çok ehemmiyet verilmektedir. 

Maceristanda Görülmemiş . Sıcaklar 
Budapeşte, 1 (Radyo) - Macaristanın birçok yerlerinde müdhiş bir sıcak hüküm sür

mektedir. Hararet, bazı Yt?rlerde kırka kadar çıkmaktadır. 

Türk İran ·hudut komisyonu 
Erzurum 1 (A.A) - Trabzonda toplanacak Türk·lran hudut komisyonu İran delegeleri 

dün akşam şehrimize gelmişlerdir. İran heyeti Kars kapısında polis ve jandarma müfreze· 
leri tarafından selamlandılar. Konuklar şerefine elli kişilik bir ziyafet verildi . 

Heyet bugün Trabzona hareket edecektir. 

Rusyaya Giden lspanyol Zabitler 
Roma, (Radyo) - Gazetelerin yazdıkları bir habere göre Moskova tayyare mektebinde 

sitaj yapmak için bir Frannz vapuru ile lsp ~nyadan Rusyaya hareket eden cümhuriyet 
ordusuna mensup lspanyol zabitlerinden bazıları vapurun Portsaide uğramasından istifade 
ederek gemiden çıkmışlar ve Romanyaya gitme'ite olan bir vapura binerek · Bükreşteki 
Franko mümessiline teslim olmuşlardır. 

ltalyan Tayyareleri Ateş Saçıyor 
Roma, 1 (Radyo) - Italyan tayyareleri, bugün Katalonyada şimendifer istasyonlarını 

bembardıman etmişler ve mühim hasarat yapmışlardır. 

Avam Kamarasında Hararetli Münakaşalar 
Londra (Radyo) - logilterede avam kamarasıoda dün çok hararetli münakaşalar ol-

muştur. Bütün gazeteler bunun tefsirile meşguldur. Hatipler fartına kopararak ve bağıra· 
rak "burada gizlenecek hiç bir şey olamaz,, demişlerdir. 

Japonya . Perişan mı Olacak? 
Londra (Radyo) - Çin orduları baş kumandanı diyor ki: 
Çin aı:m ve iradesi katiyen sarsılmıyacak, mukavemet ve harp senelerce devam edecek, 

bunun neticesi olarak Japonya perişan olacakbr. Biz bütün Çin milleti buna karar ver· 
miştir. 

Gözümüzü biç bir ıey yıldırmamaktadır. Her kuvvetin üstünde milli bir iman vardır. Biz 
Çinliler buna bütün varlığımızla inanmış bulunuyoruz. 11 

------------------~~--...... 00 ...... ______________________ ~ 

Ahlaksız Bir 
Bekçinin 
Yaptıkları 
Manisanın Akpınar bekçisi 

hmail, henüz yaşı küçük 
olan bir genci gece nohut 

toplamak bahanesile tarlaya 
götürmüş ve tasalliida başla
mış, tecavüze yeltenmiştir. 

Genç, başına bir felaket 
geleceğini anlayınca bekçi
nin elinden kurtulmuş ve 
yerde bulunan mavzerini 

kaptığı gibi kendi silahile 
bekçiyi yaralamıştır. Bekçi 
yaralı olarak yerde sürünmüş 

ve çocuğun kaçarken attığı 
silahı almış, gence ateş et· 
miştir. onu yaralamıştır. 

Hadiseye adliye el koy~.u itur. 
......... amm•••••••• 

Valimizin 
Hizmetleri 

- Baştarafı 1 incide -

mirden davet edilen birçok 
zevat ve gazetecilerin iştira· 

ki ile bir GöJcilk günü ya· 
pılacak ve bu yolun o günde 

son teftişi ikmal edilmiş bu
lunacaktır. 

Valimiz denizcilik işlerine 
de pek büyük bir ehemmi· 
yet vermektedir. 

Denizbank tersanelerinde 
yaptırılan futalardan ikisi 
bugün Kuşadasına gönde· 
riJmiştir. 

Daha sekiz dane yapılmak· 
tadır. Bunlarda Çeçme, Fo· 
ça, Karaburun, Urla gibi 
ıahil kazalara gönderilecek 
ve oradaki gençlerin deniz
cilik hevesi arttmlacaktır. 

" 
Fransa lie · 
anlaştık 

- Baştarafı l incide -

da yapılmakta olan müzake
reler: 

1 - iki taraf · arasında 
dostluk muahedesi akdine, 

2 - Halayın dahili ve ha· 
rici emniyetinin Türkiye ile 

Kuponlar 
Meselesi 

Paris, 1 (Radvo) - Tür
kiye ile kuponlar hamilleri 
mümüssilleri arasında cere
yan eden görüşmelerde pren· 
sip itilafı hasıl olmuş gibi
dir. Türkiyenin noktai na· 
zan tefevvuk etmiştir. ---.. ---

Fransa tarafından müştere· 
ken temini husuıunda bir 
askeri anlaşmaya, 

'Oyun resimleri 
3 - Mezkur anlaşmanın 

ve Halayda bulunacak Türk I 
ve Fransız kuvvetlerinin mev• 
cudunu müsavi olarak lesbit 
eden bir protokola, 

4 - Türkiye ile Fransa 
mandası altındaki topraklar• 
da hudut ve iyi komşuluk 

münasebetleri ile Türkiye -
Fransa ve Suriye teşriki me· 

saisi hususunda bir dekleras· 
yona müncer olmuştur. Bu 
deklerasyon altı ay müddetle 
temdit edilebilecektir. 

Dünkü bayram 
-Baştarafı birincide

lerden, Bostanlıdan bir çok 
seyirci halk gelmiş ve çayın 

etrafını doldurmuşlardı. Zi
yafetin ortalarında denizci 

gençler arasından bay irfan 
ayağa kalktı, gür sesile: 

"Denizciliği yaratan bü
yüklerimizle sayın llbayımız 

şerefine ilç defa çok, çok .• 
yaşa,, diye bağırdı, arkasın-

dan kadehler yuvarlandı. 

Çok samimi olarak geç vak· 

te kadar eğlenildi. Denizci 
çocuklarımız neş' eler yarat· 
tılar. 

Oyun resminin Maliyeden 
Belediyelere ve köy idare
lerin~ verilmesi hakkında 
Büyük millet meclisince ka
bul edilen kanun Maliye ve· 
kiletinden şehrimiz deftar
darbğına gelmiştir. Bu re· 
s 'mler bundan sonra beledi· 
ye ve köy sandıklarınca 
tahsil edilecektir. 

Bir kaza 
Salih oğlu Mehmedin ida

re ettiği koşu hayvanı Te· 
pecikte Kağıthane caddesin· 
den geçen 15 yaşında Mus· 
tafayı tekmelemiş, Mustafa 
yaralanarak memleket has· 
tanesinde tedavi altına alın-
mıştır. t 

Kılıç Dişli 
Kaplan 

Bu, bakiyeleri İngilterede 
ve diğer ülkelerde b·tdunan 
tarih öncesi bir kaplandır. 

Fen aleminde adma Macba· 
erodus fasilesi denir. Avru· 
pada yetişerek, Asya, Şima· 
li ve cenubi Amerikada Ü· 

rediği tahmin olunmaktadır. 
Büyüklüğü de bugünkü as · 
laoların eo büyüğüne mua· 
dildi. 

2 TEMMUZ 

Çok Çocuklu Ailelere 
Para Veriliyor 

Çok çocuklu ailelere Sıh · 
hat ve içtimai Muavenet 
vekaletince ikramiye veril
meğe başlanmıştır. 

ikramiye verileceklerin i
simlerini yazıyoruz : 

Karşıyakada Bostanlıda 
Mustafa karısı Bn. Fatma, 
Sultaniye mahallesinde ikin· 
ci çıkmaz sokakta ikbal, 
Alsancak karakol sokağında 
Münire, Tepecikte yeşilli so• 
kakta Çeşmeli Emine, Birin
ci Sultaniye mahallesinde 
Terzi sokağında Şükran, bi· 
rinci Karantina mahallesinde 
üçüncü Kasımefendi soka
ğında Aliye, Değirmendağı 
mahaUesinde T aburkatibi so· 

kağında Fatma, lmariye ma· 
hallesinde ikinci Burç soka· 
ğında Saadet, üçüncü Sul· 
taniye mahallesi Eşref ıo· 
kağında Fatma, Bozyakada 
Ağabey mevkiinde Ayşe Şah· 
sine, Güzelyalıda (Halimağa) 
çıkmazında Fatma, Ballıku
yu mahallesinde Hacıali cad~ 
desinde Emine, Cedit ma· 
hallesinde Yapıcıoğlu soka· 
ğ1nda Süleyman karısı Sıdı· 
ka, Narhdere köyünde Ha
tice, Burnova nahiyesinde 
(Hakkıbey) sokağında Zehra, 
Seydiköyde Karakuyu köyiin· 
de Ayşe, Kavakhdete kö · 
yünde Zehra, Değirmende
renin Ahmetbeyli köyünde 
ikbal. 

-----------c:::ı------------
Yedi Hafta 1 Müzayede ile 
Harbi Nedir? Fevkalade 

Bu, Alman faikiyetini te- 1 Satış 
min için 8 Haziran 1861 
den 26 Temmuz 1866 ya 
kadar süren Prusya ve A· 
Avusturya herbidi r. Italya 
Prusyanın müttefiki idi. Bu 
muharebede Avusturya mağ· 
lup olmuştur. Bu harbde eu 
dikkate şayan savaş 3 Tem
muzda Koeniggratzda olmuş 
ve 205 bin kişilik Avustur· 
ya ordusu tam 40 bin asker 
kaybetmiştir. Prusyalilar 10 
bi.n zayiat vermiştir. Harb· 
den sonra, Prusya Alman 
devletlerinin başı olmuş, A
vusturya Almanyadan ihraç 
edilmiş, Venediği terketmiş 
ve bu şehir yeni teşekkül 
~den ltalya krallığına ilhak 
olunmuştur. 

••••••••ımmı•••••••• 

Uykunun 
Sebebi 

Geçen teşrinlerde Mos· 
kovada doğan Siyamlı ikiz
lerin üzerinde yapılan tecrü· 
beler, uykunun kand3ki yor· 
gunluk mikroblarından ziya· 
de dimağda tekevvün eden 
eden bir nevi faalliyet neti· 
C"sinde vukua geldiğini mey· 
dana çıkarmış, bu suretle 
profesör Pavlonun iddiasını 
tevsik eylemiştir. 

Siyamlı ikizlerin bir vücu· 
dü ve bir çift ayakları var· 
dır. Fakat kafaları iki . kol· 
ları da 4 tanedir. Kan cer
yanları müşterektir. Buna 
rağmen ekseriya ayni za· 
manda uyumaktadırlar. 

_.... ···-·..-..-
Bacaklı 
Lokomotifler 

Lokomotifin ilk icadı za
mamnda bir çok nevileri 
vardı. Bunlardan bilhassa bir 
tanesi pek garipti. 

Buhar kuvveti diğerlerin· 

de olduğu gibi tekerlekleri 
harekete getirecek yerde lo· 
komotifin arka tarafında 
adeta iki insan bacağı şek
linde takılmış iki demirlma
niveliyı harekete getirirdi. 
Bunlar yere süründükçe lo· 
komotif de ileri doğru ha· 
reket ederdi. 

---.ııaıgıı; .... ---..-

Araba kazası 
Dün Seydiköy yolunda bir 

araba devrilmiş ve içinde bu
lunan üç kişi hafifçe yara
lanmıştır. 

3 Temmuz Pazar günü sa
bahleyin saat 10 da Karşı· 
yaka F ahrettin paşa cadde· 
sinde 1741 inci eski (Şeref) 
sokağında 3 no. lu evde bay 
Recyo'ya ait nadide mobil· 
yaları açık artırma suretile 
satılacaktır. 

Sahlacak mobilyalar ara· 
sında emsalsiz hakiki Viya
na mamulatı kristal cam 
koJoneh aynalı lüks büf,,, 
aynı malın kontre büfesi, 
Vıyana usulü üzeri ayna 
yanlar vitrinli kanepe, ma
undan mamül anahtarlı oto· 
matik kare yemek masası, 
Viyana mamulatı 11 adet 
maroken sanalye, çay ma· 
sası, 6 · 30 iyi bir dürbin, 
yeni bir halde fevkalade iyi 
sesli Weissbrod markalı mü

kemmel Alman biyaoosu, 
maroken kanape, etejerler, 

iki Amerikan istirahat kol· 
tuğu, cevizden mamul aynah 
lüks saybur, sigara masaları, 

Şam işi tabure, şemsiyelik, 
cevizden mamul şifonyerah 
kristal aynalı dolap, 3 ayna· 
lı tuvaleti, iki kişilik nikel 
karyole ma somyası, dıvar 
saati, yeni bir halde iki ma
roken koltuk, dört çicek 
sehpası, tek kanatlı aynalı 
dolap, tuvalet, komodino, 
iki kişilik nikel karyola ma• 
a somya, markiz, iki adet 
büyük yağlı boya tablo, 
porselon iki çiçeklik kolona 
vazo, muhtelif yemek san
dalyeleri, iki çin vaı.o, beyaz 
boyalı dolap, tuvalet ve mar· 
kiz, Isparta hahları yolluk 
ve seccadeler ve saire bir 
çok mobilyalar açık artırma 
suretil: satılacaktır. 

Fırseh kaçırmayınız. 

Aziz Şınık 
T eJefon : 2056 

Manisa oteli 
l\iüsteciri Salih Zorer 
Keçecilerde Lale sine

ması karşısında 
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. 
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