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KISA VE AÇIK 

Bütün dünya memnun Muahede dün saat 8 de imzalandı 
Dün akşam radyo başından ayralmıyanlar Türkiye· Fransa 

anlaşmasının bütün dünyaca ne büyük bir sevinç v~ teselli 
havası yarattığını işitmişlerdir. Başta Paris radyosu olmak 
üzere Londradan, ve bilhassa Atinadan gelen haberler bü· 
lün Avrupa ile balkan hükümetlerinin derin ve ferahlı bir 
nefes aldıklarını gösterdi. 

. .. ..... ~,~~~~~~~~---~~~~~~-

imzada o sonra 2eneral Asım Gündüz şerefine büyük bir kabul 

Münakaşa ve mücadelelerin devam ettikleri müddetçe 

resmi yapıldı.. Fransa ile aramızdaki ko~şuluk mukavelesi 
de temdid edildi. Fransız ~azeteleri anlaşmadan memnun 

"'Birkaç danesi müstesna· daima süküt etmeğe, yapılan hü • 
cumları işitmemeğe karar vermis Fransız gazeteleri itilaf
name imzalanır imzalanmaz, müttefikan surur ve iftiharlarını 
kocaman harflerle yaptıkları başlıklarla göstermeğe cao at· 
mışlardır. 

Bütün Frans1z matbuatı ortadan bu pürüz da kalktıktan 
sonra Türkiye ile esaslı ve devamlı bir dostluk ve iş birliği 
paktının yapılması lüzümönü ve bundan doğacak siyasi, ik
tisadi ve askeri faydaları ileri sürmekte ve bu meseleyi 
Fransızlardan pek çok zaman evvel kavrayan Londra rical 
ve iktisatçılarını örnek ittihaz etmek icabedeceği tavsiye 
eylemektedir. 

Biz son anlaşma dolayisile Türk dostluğundan bukadar 
hararetli bir dil ile bahseden Paris gazetelerinin bu sevinç 
ve memnuniyetlerinden müteahhıs olduğumuzu söylerken 
Türk dostluğunu bukadar kıymetli bir hazine haline sokan 
Atatürkün dehası ve onun direktiflerini büyük bir maharet 
dirayetile tatbik eden Türk diplomasisi önünde minnet ve 
şükranla eğilmeğide bir borç sayıyoruz. 

SIRRI SANLI 

Antakya, 3 (A.A) - Ha 
vas Ajansı muhabiri bildi
ri~or : 

Tüı k ordusu Erk anıha r biye 

iki ıı ci rei si orgeneral Asım 

Günd üzün iştirakile Şark 

kıt'aları yüksek ku .anda o ı 

orgr: neral Hutıinge rin riya
setiude toplanan Frans ı z T ur k 
erkanıbarbiye heyetleri kon
feransı mesaisini bi ti r nıiş t ir. 

Hazulanan itilaf iki t:uo.f ç.ı 
saat 8 de imza edilmiştir. 

Malum olduğu veçhile bu 
konferans lskenderun sanca
ğmın mülki temamiyetioi te· 
min ve Fransız Türk dostluk 
bağlarını ·kuvvetlendirmek 
maksadiyle iki hükumet ta· 
rafından tesbit edilen plana 

~~~~~~~--~~~~~---oo .. ~oo~~~~~~~~~~~~~~ 

lrangistlerr.ı ilerliyorlar 
-~----....-lp>•..,..~'!2..... 

• 

• 
Madrid 3 (A.A) - Neş· 

redilen bir tebliğde ezcüm
le Frankistlerin Şark mınta· 
kasında Aldelmelayı işgal 
ettikleri bildirilmektedir. 

Valans, 3 (A.A) - Fran· 
kist hava kuvvetleri Segorbe 
civarında kiin Navajasi bom· 
bıudıman etmişlerdır. Bom· 
bardıman neticesinde 3 kişi 
ölmüŞ 8 kişi yaralanmışhr. 

Saragos, 3 (A.A) - Fran· 
kistlerin Kastelona yaptıkla · 
rı büyük taarruzdan sonra 

• • t 
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• 

(} 
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harekat sabasına ~eçen haf- , le de VilJamalefa Villa Her· 
ta nisbi bir sükunet hüküm mesa ve Puerta Miuselveya 
sürmüştür. Bundan evvel doğru devam etmektedir. 
kaydedilmiş olan hudud tas- • ·• • ,. .. 

• • hibatı Frankistlerin Akdeniz· 
le Franzara arasında müsaid 
bir vaziyette bulunduklarını 

göstermektedir. Cephe hat· 
h şimdi Akdenizden Graode 
Burriana hizasandan başlıya· 
rak Artanadan geçmekte 
ve E'llpadan nehrini takib 
ettikten sonra Suerasın önü· 
ne kadar gelip Şimal isti· 
kametinde Franzara Castil· 

ay mesaısı 
başladı 

Resmi dairelerde yaz me· 
saisi bugünden itibaren baş· 
lamışhr. Dairelerle bankalar 
ve· bütün müessesat sabah· 
leyn sekizde açıracak ve 
öğleden sonra saat on dört· 
te kapanacaklar. 

l~TER GÜL iSTER AGLA 
Erkek iken Kız Olan 

iki ay evvelisine kadar yukarı Mısırda tarlasında çahşan çiftçi lbrahim adında bir genç 
~elikanlı kendisinde bazı haller hissetmeğe başlar, bir hastahaneye baş vurur, ameliyata 
ıhtiyaç görmeden yirmi yaşında gürbüz bir kız olarak çıkar. Yeni genç kız, artık tarlayı 
bırakır, dikiş ve yemek pişirmesini öğrenmeğe koyulur: 

Sen de ey okuyucum, yakında bir de kocaya varacak olan yirmi yaşına kadar erkek, 
ondan sonra kız olan ve zamane icabı karı zorile çamaşar, bulaşık yıkayan bazı erkeklerin 
acemisi ve beceriksiz hareketlerle ev işleri yapmasını andıracak bu yeni bayanın bu hal 
ve vaziyetine : 

. ,.... 

göre Fransa ile Türkiye ara· 
sında aktedilen itilafların 
heyeti mecmuasıod3 derpiş 
edilmiş idi. 

Askeri işbirliği dostluk 
misakı Ankara<la' imza edilir 
edilmez askeri kuvvetlerllc 
müsavat esasına müsteniden 
yapılan anlaşmalar derhal 
başlıyacah tır. 

Orgeneral Asım Gündüz 
Orgeneral Huntazinger ta· 
raf1Ddan Adakyadaki ika· 
me' gahında şerefine tertip 
edilen kabul resminden son· 
ra hkenderun yolu ile Tür
kiyeye hareket etmiştir. 

Antakya, 3 (A A) - Ha· 
vas Ajansı muhabiri bildi
riyer : 

Türk - Fransız Erkanıbar· 
biye itilaflarıDln imzasmdan 
soua aşağıdaki resmi tebliğ 
neşredilmiştir : 

29 5 -1937 tarihli muahede 
mucibince aktedilen itilaf 
Fransız - Türk erkinıharbiye 
heyetleri tarafından bu sa· 
bab Antakyada imza edil 
miştir. Bu itilifııı g·ayesi 
Sancağın mülki tamamiyetini 
ve s iyasi statusuna riayet 
edilmesini t ~min etmek üzere 
iki ordunun muhtemel bir 
teşriki mesaisini hazırlamak· 
tadır. iki erkinıbarbiye mü· 
messili bunu müteakip Fran
sız ve Türk kıt' alarının San
cak ta ki faaliyet şekillerioi 

tanzim eden merbut proto · 
kolu imza etmişlerdir. 

'811r= 

Ata türkün 
Teşekkürü 

Istanbul 3 (A.A)-Cunıbur 
başkanlığı genel sekreterli· 
ğinden: 

Reisicumhur Atatürk ka· 
botaj hakkının Türk hayra· 
ğına geçtiği günün yıldönü · 

münde yurdun her tarafın· 
dan vatandaşların samımı 
duygu ve yüksek sevinçleri· 
ni bildiren bir çok telğraf • 
lar almışlard1r. Bundan pek 
mütehassıs olan Atatürk 

Yakında başlıyacak olan : Tevfik Rüştü Aras ile Fran· 
bu faaliyetin tarihi Fransız sanın Ankara büyük elçisi 
ve Türk hükfıcoeUerince tes ekselans B. Po u< ot arasında 

bit edilecektir. Türkiye ile Fran a arasında 
Ankara 3 (AA) 3 - .San· Türkiye ile f,ansa arasında 

cağı a dahili ve harici emni· dostluk muahedesi ile 1926 
yeti ~akkıoda 29 Mayıs 937 

tarihli iyi komşuluk mukave· 
taı ibli fa cağın garantisi lenamesinio temdidi hak· 
muahedesinden doğan erka· 
Dıharbiye anlaşmaları bugün b ın Jaki müşterek beyanna· 
(3 Temmuz 1938 de) sabah nıe hakkında Ankarada de· 
saat 8 de Anhkyada imza - vam dmekte olan müzake· 
lanmıştır. reler bugün (3 Temmuz 938) 

Diğer taraftan Türkiye saat 17 de nihayete ermiş-
bariciye vekili Ekselans Dr. tir. 
~~~~~~~~~~~c:::::ı~~~--~~--~----~ 

Güzelyalı pazarı 
Belediyenin narhını kabul et
miyen k s· blar pazardan çıktı 

Gü:z.elyalı pazarında bele· 
diyemizin ibtikirJa mücade· 
lesi dünde ehemmiyetle de
vam etmiştir. 

Bazı kasaplar Belediyenin 

koyduğu fiatı kabul etmedi

ğinden Pazardan çıkarılmış· 

lerdır. Ve bu yütden dün 

pazarda koyun eti satılma· 
mışhr. 

Belediyemiz önümüzdeki 

pazar günü GüzeJya'ıda ko
yuq etini 40 ve dana etini 

20 kuruşa sattnacakhr. Ve 

bu sayede fukara halk bol 
et yiyecektir. 

~Dünkü Güreşler Nasıl Geçti? 

Dün stadyomda günlerden 
beri lzmir balkının heyecan· 

la beklediği önlü pehlivan· 
lann güreşi maalesef yapıla· 
mamış ve fakat diğer peh· 
livanlar karşılaşmışlardır: 

lzmirli Hüseyinle Yamalı 

Hüseyin birbirlerile tutuştu· 
lar ve onbeş dakika üç sa• 

niyede Yamalı Hüseyin tuıla 
lzmirli Hüseyine mağlüp ol
muştur. Karşıyakalı Vasfi 
ile Tekirdağlı Süleyman kar-

- Sonu 4üncüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR .... ~--~~~~~~ 
Bir yolun tamiri için 

S. Saygı, Hasan, Ilyas, M. Hilmi, Halid, lsmail, Tabir 
Baydur imzalarile aldığımız mektubu aynen geçiriyoruz: 
Aşada imzalarımız yazılı bizler lzmirin Kızal ullu ad • 
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4 TEMMUZ 

1-llli •• 1111 Romen Basını DüNY AD! Bir Miltekaid Subayımızın Hatıraları: 

SiY ASET VE ADALETi iLE! v . -· k. T· k NELER 
1 Türk Dünyasının En Yüce Hakan!_ ı ::~ın~:rıe~a~kın'::°a OLUYOR 1 

1
1M!fA: 1 f.t!J• ~ fl1 :·I ~ l!Ji!l!llla ne yazıyor?-· - u-ç dakı.kada yangın. 

Çakırcalı 
E F E'nin 

Hakiki Maceraları 
-5-

HA y AT VE I AH R I M ANLIKLAR I m "Bizleri hayretler içerisin-i TariAI TefriAa Yaaan: H. TürAeAall ~L~:;~~a!;:~:.~~:~:7.:~~ :::~;.~~~e!b~~:i::~~!~ 
·- -

63 
- 411112'.lrl• gösterdikleri coşkun canlı· gınları ıayanı hayret bir ıe-

Tanrıya daya11arak ikimiz de lıktır. Her cephede milli kilde söndüren bir robot 
• varlığı yilkseltmek için ha· (makine insan) vücude ge· 

Ç&IJŞalım maksadımıza ere)ım raretle çalışmaktadırlar. Türk tirmiştir. Bir binanın her 
Siz tahtınızı muhafaza edi- kanaat haline girmişti. Bü- kadınları mecliste meb'us o- hangi tarafında olursa olıun 

Diz ve yalnız bütiln itleri tiin halk Mahmut beyi isti- larakta bulunmaktadarlaı. bir yangın suhur ettiği tak
di•de bu ro bot otomatik &ana bıralnr veya reyimle tiyor, ondan büyük günler Söyledikleri nutukları ve 

hareket ederseniz sevgili ve bekleniyordu. müdafaalarını herdaim vic- bir surette hususi telefonla 
yangıaı her tarafa haber ve· hA-Ak babamızın kurduöu Bu olan bitenler tamamile dani bir şekilde ve dokü· 

.. T.. e riyor, sonra yangın musluk-
ba devlet bin&11nı saımaz Mahmudun kulag· ına akıyor, mante olarak yapmaktadır-

larını açıyor ve ateşi daha 
Ye ıerefini yürütebilirsiniz. fakat ordu kendi elinde ol- lar. Seri tekamülleri ile her· başlangıçta söndürüyor. Ro-
Ba gibi itlerde az çok be- doğundan ve umumi tevec- kesi hayretler içerisinde bı· botun bu faalliyeti ancak 
Dİm tecriibem vardır, bahs- cüb ve itimadı kazanmış bu· rakmışlardır. Onlar, vilayet bir kaç dakika sürmektedir. 
hma inanmak kendi eyliği· lunduğu için aldmş etmi· ve belediye meclislerinde a· Yapılan tecrllbeler çok iyi 
DİZ ve menfaatıaız mukteza· yordu. za oldukları ~ibi avukat, neticeler verdiği için, yakın 
ııdır. Fakat Mahmut Beyin ca· doktor ve devlet mekteple- zamanda her evde böyle bir 

Sizden g6zel niyet ve ben- nını sıkacak bir vaka zuhur rinde profesördütler. Ayni yangın robotunun yer aldı· 
den çahımak, tanri yardım· etti. şekilde gazeteciliğe de inti· ğını göreceğiz demektir. 

cımıı olıua." Büyük camiin önündeki sab etmişlerdir. 16 polis tarafından 
lımail han bu mektubu meydanlıkta mutat olacak •• beklenen pul 

okuyunca ağabeyisine kızdı, cuma merasimi yapılırken Mu••dhı• C bı•r k il k . 
ba mektupta zımnan tehdit y O e sıyonu 

bir kargaşalık oldu, halk ve p d 
oldutunu ve kendisinin bir •• ti b.. •• ıag a açılan pul sergisi· 

asker iki serseriyi ortalarına sura e uyu- 1 k 
boıtan korkulug· una revrile- ne, agiltere aralı beıinci 

y almışlar linç etmek üzere C d" h ı 
cemaı sezdig· inden büyük b• b t orcun unyaca meş ur o an 

•· idiler, Mahmut bey yaverini yen ır ne 8 - b' 1 I ·ı· ı· d kardeıine ıu cevabı yolladı: yuz ın erce ngı ız ırası e· 
bu meselenin tahkikine gön- ğerindeki pulları da göade-

"Ya1amız mucibince ha- d d 1 b Dünyanın en garib nebatı 
er i ve gürü tünün ıe e· rilmiştir. Bu 'pullar sergide kanlık be ·m uhd b Cavada b·alunmaktadır. Bu nı eme ve aı bini anlamak istedi. Bir herhangi bir hırsızlık ve yan· 

kumandanlık ta ıize Yeril- çeyrek sonra huzuruna iki nebatın hususiyeti, diğer her gından korunması maksadlıe 
mittir. adam getirdiler, fakat yüz- türlü nebatlardan çok çabuk gece gündüz 7 polis hafiye-

Her halde emirlerime gö· leri ve gözleri kan içinde ve sür'atle büyilme!lidir. ıi ve 9 resmi üniformalı po· 
re hareket etmek vazifeniz 'd' Yerliler bunları seyyahlara liı tarafından beklenmekte· 1 ı. 

icabıdır. Bundan baıkaıına Mahmut bey, söylevini bi- para ile göstermeLtedirler. 
bnımak idareyi altn.t eder. tirdikten ıonra gayet sakin Bu nebat toprağa dikil· 
Siz benim yaşça büyükmn- ve telitıız sormuıtu: dikten sonra sür'atle büyii• 

dir. 

91 yaşındaki tacir 
haf tada 6 gün 

çalışıyor 
ıOnDz fakat ıarada ve yaıa (Arkaıı var) meğe baılar, yirmi sekiz, o· 
mucibince emrimdesiniz. Ba-

1 

: ........................... : tuz güd sonra boyunun dört 
bamızın ıerefiai ve onun mi· metreyi bulduğu görülür. Fa· 
raı bıraktığı bu devleti yiik- ı O O il J O R ı kat ondan sonra nebatan bü· 

lngiltereain tanınmıt mey· 

ıeltmek en mukadde1 ödev· ı il_ ı yümesi birdenbire durur. Di-
lerimizdendir. ıı Salih Sonad ı ğer nebatlar gibi tedrici bir 

va tacirlerinden Baker 91 
yaşına varmişhr. Bn adam 

Tanrıya dayanarak ikimiz- ı şekilde büyür. kemale geJir 
de çalıpbm ve maksudumu- ı Cild, Saç ve zührevi haıta· ı ve nihayet kurur. 

iki karısını mezan ıönder· 
miıtir. Yirmi çocuğu olmuı· 
tur. Sağ kalan 11 çocuğun· 
dan en yaılııı 68 yaıındadır. 
Torunlarının torunu vardır. 
Bu yaıta olmasına rağmen, 
gözlük kullanmaz. Kulakları 
çok iyi i .. idir ve haftanın 6 
günü çalııır. Son günlerde 
65 lik bir ihtiyar kadın ken-

za erelim. n ı laklar mütehassısı ı ........ 1111111 ....... . 

Mahmut bey bu cevabı ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
ahaca güldü. Zaten pilin ı Her gün öğleden sonra ı 
daha önceden hazırlandığı ı Telefon: 3315 ı 

ı ı için tatbikten baıka çare •• .......... • ........... .. 
1okta. V • V 

Fak•t zamanını bekliyor- eresıye e 
da.. Taksitle 

lımail ban adamlarile gö-
rllıtll, M1ılımudun mevcudi-
1etini kendi saltanatının de
Yamına engel görliyoı du. 
Onun izaleai çarelerini dil· 
fhdli. 

Nihayet para ile aıker 
tatulmaıını ve kardeıine 
karıı harp açtlmaıını ileri 
ılrdtller. 

Hazinenin ağzı açıldı, pa
ralar dagıtıldı, hareket gUnü 
teıbit edildi. Davullar çalın
dı, dellallar çıkarıldı, fakat 
laiç kimıe kararkiha gel
medi, her tarafta lsmailin 
devlet adamı olmadığı ve 
babasının yerini dolduramı· 
1acajı ıöyleniyor, büyük 

Bol Ve Zengin 
Hediyelik Eşya 

Moto11klet, gramofon ma
kineleri, en fenni ve her çe· 
ıid çocuk oyuncakları vanti· 
latörler lükı lambaları, el ve 
cep çantaları, traı levazımı, 
kampana marka lastik pabuç 
lar1, şiıe poraelon, alamiyom, 
ve mutbah eıyalan, karar
maz çatal katıklar, sizi şa
şırtacak bin bir çeşid eşya 
ucuz ve yeni açılan Keme· 
raltı caddesi Sıhhat eczanesi 

karşısı YEKTA ERCIL'IN 
IŞTANBUL PAZARIN
DA BULACAGINIZ . 

kardesi Mahmut beyin baı· Yektanın çam kokulu ko· 
lranlıi• getirilmesi umumi lonya ve esanslarını arayınız. 

~~~:*~~·~~a·******ı*****~**g 

Elhamra T2~~3° i 
= 
1 Sezar Bor jıya ,. 

___________ T_ü_r_k_çe __ s_az_la_"_T_e_r_ih_i_ı_a_h_es_e_r ____________ ~ 

l Seanılar: 3-6-9,30 Şampanya valsı, 4,30-8 de n 
Sezar Borjıya gösterilecektir !+ 

Fiatlar: Birinci 30 Balkon 40 Hususi 50 )t 

ldaresinee Milli Kütüpane Sineması -----
BUGÜN 2 nefis film birden 

Valsı Şampanya 
F raaıızca Sözlü 

Dünyanın En 
Uzun Mantarı 

Dünya mantar ziraatinin 
büyük rekoru 1937 de Al
man profesörü Bucbner ta.
rafıadan kırılmrşbr. Bu za· 
ha o sene yetiştirdiği man· 
tarın boyu 2,70 metreyi bul· 
muştur. Profesör bu man· 
tarın yetiştirilmesinde bütün 
uykularını, hayatının birçok 
mübrem ihtiyaçlarını feda et· 
miş, bazı günler yemek ye· 
medıği olmuştur. Fagat ira· 
desinin ve azminin karşısın
da neticeyi elde etmiıtir. 

disile evlenmeğe talib olmuş· 
aa da, gönlü taze ihtiyar bu· 
nu reddetmiıtir. 

~·---
Az maaşla • 

1Ş 

arıyor 
Orta tahsil görmüş tecrü· 

bedide bir zat cilz'i maaşla 
bir iş arıyor. 

ldarehanemize milracaat. 
2-3 

------------~.:>a....:::ıı:-==mım=._._.,. ---==========-~~--~--• 
lzmir Defterdarlığından : 

Resmi dairelerde yaz mesai saahaıo tatbikine başlanaca 1 
tından 4 - 7 • 938 tarihinde saat 15 de ihalesi yapılacağı 
evvelce ilin edilmiş olan gayri menkul icarlarının 7 • 7 · 938 
tarihinde saat 13 de yapılmak üzere tehir edildiği ve diğer 
gayri menkul icar satıı ve ekıiltmelerinin ihale günleri sa· 
at 13 de Milli Emlik Müdihlilğlinda yapılacağı. (2359) 

Güzelyalı Deniz Banyoları 
Sayın Halkımızın Emrine Açılmıştır 

Belediyemizin göstermiş olduğu yüksek alika ve direk· 
tifleri ile yeniden yapılan tertibat sayesinde bayan ve bay· 
ların rahatca banyo almaları için hbsusi yerler yapıldı. Tam · 
bir temizlikle beraber blltün mefruşat baştan başa yerleş• 
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 haftanın bir gü· 
nünde balonlu deniz oyunları ve banyonun dış kısmında 
hususi surette hezırlandığı kumlu plajda su topu oyunları 

dahi yapılacaktır. Spor ve sıhhat kayaağı olan banyomuzu 
bir kere teırif edecek sayın m&ıteriler memnun kalacak-

Ba gibi haberlerin dosta bile 
anlatılması doğru de~ildir 

Gene muhterem yüzbaıı· Zavallının fena korkutulduiu 
mız, sangi rüyadan yeni anlaşılıyordu. Kendisine kim· 
uyanmış gibi o dakikayı ha· seye slSylemiyeceğimize dair 
brlıyarak heyecana tutuldu, teminat verdik. Bize faydalı 
azizler, dedi: bazı bilgiler verdi. Tire ta-

- Aradan yıllar geçtiği rafından bir zandama milfre-
balde bu menhus ve korkunç zesile milsademe eden Çolak 
1'üyayı ne vakit hatırlasam Mehmet çetesinin Bozcayaka 
tüylerim diken, diken oluyor. köyüne doğru gitmekte ol· 
Hele bir sigara daha İçel m. duklarını söyledi. Biz bu 

Dedi. Hepimiz birer siga· çobanın ihbarını çok gizli 
ra aldık. insanın ergeç başı- tuttuk. Zaten bu gibi haber-
na gelecek olan bu ölüm lerin dosta bile anlatılması 
hadist.sini düşünerek birkaç doğru değildir. 
dakika sessiz kaldık. Sonra Çünkü bu yüzden birçok 
yüzbaşımız genege başladı : ailelerin ocağı söndürül-

- Adam sen de dünya müştür. 

bu, herşeyi yalan. Biz biki • Hemen yolumuzu değiıtir· 
yemize dönelim. dik, Bozcayakaya doğru yol 

Dedi ve anlatmığa baş- almağa başladık. Birkaç ıa-
ladı : at ilerledikten sonra dağlar· 

Bademiyanın "Hafız efen· da akisler yapan siJih seı-
di11 dedilen bir yaylası var· lerinden müfrezenin bulun-
dır. Nahiyenin üst tarafında dugu yeri tayin ettik. Avcı 
ve tıhmioen ikiyüz metre hattına yayıldık, yerden sil· 
yüksekliğinde olan bu yer rüne, sürüne müfrezeye yak· 
cenneti bir köşeıidir. Her iaştık. Jandarmalar bağın 
çeşit meyve ağaçlarile süs· ortasında bulunan topraktan 
lenmiştir. O geceği pusu yapılmıı bir dama doğru 
burada yapılacaktı HaZlr· ateı ed yorlar, ve damın 
landım, evdekilere veda ede· pençerelerinden de ara s1ra 
rek yola çıktım. Biz pusuları ıiliblar patlıyordu. Demek 
hep gizli yapıyor ve müm· Çolak Mehmet çetesi çevril· 
kün mertebe halktan saklı· mişti. Miifrecenin kumandanı 
yorduk. Gündüzden pusu Hüseyin çavuıla g6rüıtük. 
kurulacak yeri seçmek için Çeteyi Dombaylı yaylHından 
gönderdiğim birkaç adamım beri takip ettiği ve peılerini 
geldiler beni gördüler, yay· bırakmıyarak orada 11kıştır-
lada kurulacak pusu yerini dığını söyledi. Tabii kuman- • 
haber verdiler. Burası Aydın da bana geçmiıti. Efradıa 
ve bayındır cihetlerinden gee· hali perişandı. 
len dağ yollarının birleştiği ( Arkası var) 
bir yerde eski bir kabristan •• .. ••••111ıın•••••••• 

imiş. Muvafık gördüm. o Dünyanın En 
gece ortalık karardıktan 

Ku .. ~u·· k Ko··peg"'ı • sonra birer, ikişer kabristana ~ 

toplandık, sabaha lkadar si· Dünyanın en kilçük köpe-
lihlar ellerimizde olduğu ği Amerikadadır. Bu, bir 
halde mezarın arasına uzan· yapru değıldir. Tımamen 
dık, gözlerimizle karanlığı inkitaf etmit bir havyandır. 
delerek yol!arı teftiş ediyor· Fakat bir çay bardağına gi-
duk, şafak söktü. incin to· rebilmektedit. Ağarbğı da 
patıyordu. 150 gramdır. 

Sabahın mahmurluğu için· ::_ __________ _ 

de bana bir ağulık reldi. Manisa oteli 
Akşamki boca ile omuzla- ~lüsteciri Salih Zorer 
rında kürekli işçiler gözümlln 
önüne geldi. Bu fena rüya
nın neticesini lbekliyor. Her 
halde bissikablel vuku eseri 

Keçecilerde Lale sine
ması karşısında 

Her yere yakın ve bllyGk 
olarak vurulaci'ğıma hamle· bir bahçe içinde havadar bir 
diyordum. Güneı iki mızrak köşktür. 
boyu yükselince yattığlmız Temizlik yeni konfor, ıı· 
yerle:-den kalktık, Babemiye cok ve soğuk banyolar ol-
nahiyesinin şarkına doğru duğu gibi sivriainek ve tahta 
gidiyorduk, bir çobana rast· kurusundan eser yoktur. Bi· 
ladık kendisini sıkıştırdık, rinci yatak elli, ikinci kırk, 
adamcağız şüpheli nazarları~ üçüncü 25 ku~u.ıtur. Bir de-
etrafını tarassud ediyordu. fa tecrübe edınız. 

-~~*~***~*~**~:~********• 
~ TA Y YA R E sineması TE\~~PN 
U BUGÜN iki müstesna film birde~ 
1' Maça Kızı 
fCMeşbur Fransız artisti PlERRE BLANCHAR tarafından 

tc ÖpÜ;~:d'e:6• .. y:;;~a~ . i 
tC surette temsil edılmiş musikili • şarkılı büyiik operet 
tC Seanslar: 4-7,25 öpüşmeden yat&lmaz 5,45-9,10 maça 
tC kızı Cumartesi pazar 2,15 te maça kızı ile hatlar 
~:__~_:..._ __ _.; _____________ ~-----

' t( Fiatler indirildi .• Çocuklara 10-15-20 kuruıtur 



Salılfe 5 ( H~ın Sesi ) 

Elenin t1özü efece olur 

• 
nın 

S zı dan, 
Sözünden 

dost olanın Türk'e s r 1 - Yahu bu ne iştir, pen-

Talih Sevm·yorsun 
- Ne ağlıyorsun bayan ? 

ürk 
Hatay işleri yoluna g irdi 

demektir. Fransız milleti ge· 
ne eski ve yeni dostluğu 
onutmamış oldu. Türkün te
miz yüreğini ve mertçe söy· 
lediği sözleri ve yaphğı kati 
teklifleri haklı ve yerinde 
buldu, hakkımızı teslimde 
tereddüt etmedi. Hataydaki 
öz ve kan kardeşlerimizi se· 
vindirdiler. Bundan başka 
bütün 1 ürkleri de aşk olsun 
şu frenkfere bu defa efece 
hareket etti dedir ttiler. 

Biz her vakit söylediğimiz 
gibi açık kalpliyiz .I Dostça 
el uzatanlara dostça ve 
mertçe bağlanırız. Bize kafa 
tutanların da hiç bir zaman 
karlı çıkmadıklarını tar hl ta· 
hife ve satır1nda gösterip 
durmektadır. 

Fransa ile anlaşmamız işin
de lagiJiz dostlarımızın bü
yük bir rol oynadığını da 
onutmamak gerektir. Kaç 
defa Londrada çıken logiliz 
gazeteleri Fransızlara "bur-

• • • 
nunuzun önündeki tehlike 
kazığı gözünüzü oyacak bir 
v ziyette iken siz dünyanın 
öbir ucundcıki bir zararsız 
çöple nğraşmaktan vazgeç
miyecekmisiniz ? M.ealiode 
sözlerle öğüt vermekten ge· 
ri kalmamışlardır. 

Her ne hal ise olan oldu, 
biten bitti, şimdi iki üç aylık 
acı sözleri, hoş olmıyan mu
amelelerin gönüllere açtığı 
yaralan kapayacak bir poli . 
lika ile eskiyi unutturmağ;- , 
gelecekde de sağlam ve sar
sıJmaz temeller üzerinde bir 
dostrul köşkü kurmağa çalı
şal ım. Türk ona dost olanın 
dostu ve ona düşman olmak 
istiyenin de amansız düşma
nıdır. işte bunun içindir iki 
Türklerle daimi bir dostluk 
ve yarenlik havası içinde 
yaşamak istiyenler Türkün 
bu huyunu bilmeli ve ona 
göre davranmalıdırlar. Türk
lerle ahşveriş etmek için 
b şka yol yoktur ves elam. 

Efe 

cerenizden başıma saksı düş · 
t .• u. 

- T a lili imişsin . 
·- A mma ya ptın biri nci 

kattan tepeme saksı düşü · 
yor, ta!ili d iyo rsun! 

- Elbette e ~ velki gün 
düşseydi, anlard ın sen, 

- Neye ? 
- E vvelki gün dö rdüucü 

katta oturuyorduk. 

z 
Dişçi mü ş l e inin ağz na 

bn ktı : 

ı 

p z 
ÇÜ 

Ba kül, Kantar, ı'1a
sa T'cra zisi .yeni ve 
her nevi ta111irat ka
bul edilir. 

Eski kasablar kolaucılar 
numara 27 

Te fon 
2746 

- Nasıl ağlamam sen be· 
ni sevmiyorsun artık. 

- Saçmalama. 
- Sevsen söylediğimi din· 

lersin. 
- Dinliyorum. 
- Hayır din!emiyorsun. 

Bana beğendiğim beş yüz 
liralık yüzüğü al, dedim. Sen 
de peki dedin ... Söylediğimi 
dinlemiyorsun demek! . 

........... '"""""""' ......... .... ~~ 

- Çıkarmalı, dedi, altı 
yukarıdan, yedi aş .. ğıdan. 

-- 13 Eder, uğursuzdur, 
bir dıme daha çıkarın. 

• 

Geleceğin en 
00 ...... 00---------------

korkunç s ş ar ökle de olacaktır 

1 • 

1 
4 TEMMUZ 

PEŞİN ve TAKSİTLE her ~IARKA 

BİSİKLET ve 

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

Başdur k Kemeraltı Cd. Emirler çarşısı karşısında 
Numara 61 M. Alim Şenocak Telefon No. 4079 

mEmamm~mssaaamsmaemzmmsmıa~a 

Çocuk Babalarına 
~11ijde 

Rekab t 
Rekabet 

ekahet 
" 30 " Liraya 

Bisiklet 
Almanyadan yeni getirtmiş olduğum ve lzmir piyasasın

da 45 liraya satılan bi ikletleri rekabet dolayısile 30 liraya 
satışa başladım. Sınıfını geça. iş çocuklarınızı sevindirmek 
için vereceğiniz en kıymetli hediye yavrularınızın malik ol· 
mak istedikleri bisiklettir. 

Ticarethanemize uğr madan başka ticarethanelerden al· 
mamalarını sayın müşterilerime tavsiye ederim. 

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

A ltındamlası 
Dalya -
Bahar 

Kolanyalarn11 

Yanlz 

S. Ferit 

• 
Bunu anlıyan Amerika gece gündüz hava ejderleri veya uç k i stih~k-am~l-a-r adını verdikleri müthiş uçukları hazırlayıp 

durmaktadır. 

En üyük 
H .. ner lzmir 

H i IŞJK >tEEE! 
Memleket Hast nesi• Rontken Mütehassısı rJ 1 

.Yapar 
Merkez Deno ŞİFA Eczaiıesi --------· Jh:D·o;;:i;b·Aıi il 

KAMÇIOuLU 
Ci1t ve Tenasül hastalıkları ve 1 

Ucuz1uğu, atılan malın kıy· 
metini diişürmeden temin et
mektir. işte bu ticari biler ve 
marifeti ( 250) kuruşluk şap
kaları satmak suretile üniver
sal şapka fabrikatörü yalnız 

RONTKEN VE ri 1 
• ik t da • eri yapılır m .. 

elektrik tedavisi 1 
lzmir - Birinci beyler Sokağı No. : SS Telefon : 3479 
-~~ .... ~ www -

Baylar! 
Abbas Ezer 

ticarethanesi göstermiştir. 

Adres: Balcılarda 191 No. 
Telefon: 3811 

Peşin ve Taksit il 
En şık, 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 Amerikada en çok rağbet ka· 
ıanıD llniversal ıiıtemiDi takib ..eder. 

TELEFON: 2542 t!] 
amt1°EE~mm2~ 

Yorulmayınız, 

Nafile 11ramayınız 
A L T U N ~içek traş 
bıçağı ve traş sabu
nundan daha ivisini 
bulamazsınız. 

Toptan ve peraken
de satış yeri: 

9 eylül 



İncir altı 
Seferleri 

Güzelyah iJe Inciraltı ve 
Ilıca arasında otobüs sefer· 
leri saat 23 çe kadar yaptı. 
rıldığı tikit ediliyor. Saat 
sekizden sonra Konak Gü
zelyalı arasında arasında oto· 
b&s iılemediği halde Iaciral· 
tına ıaat 23 çe kadar oto. 
büs işletilmesi doğru değil· 
dir. Zira otobüsler boş gidip· 
gelmektedir. lnciralhndan 
evvel ıehir dahilindeki Ko

a Dak Güzelyalı seferlerini İn· 
intizama koymak lazımdır. 

Belediyemizin nazarı dik· 
katini ceJbederiz . . 

' 

Fransı~ Ricali Türk Matbuatından memnun 
Paris (Radyo) - Bütün Paris matbuata Türkiye ile Fransa arasında imzalanan itilifna· 

me hakkında memnuniyetini gösteren ve bu hususta resmi ve hususi mehafilde beyanatta 
bulunan Fransız hariciye nazırı bay Bunenin sözlerini tefsir etmekte ve bu işi Daladiye 
kabinesinin en parlak bir muvaffakiyeti olarak göstermektedir. Ayni gazeteler anlaşma 
yapılır yapılmaz Türk matbuatının birdenbise diJlerini değiştirerek Fransa lehinde yazı 
yazmağa başlamalarının Fransa ricalini son derece memnun ve müteşekkir bırakbğını ili· 
ve etmektedirler. 

Fransızlar Çok Memnun ve Müteşekkir 
Paris ( Radyo ) - Fransız gazeleri Iskenderun meselesi halledildikten sonra dünya sul· 

hunun büyük bir tehlike atlattığını ve Antakyaya giden son Türk ve Fransız askeri he
yetlerinin vaziyeti yakından ve biır.zat görüp kavradıktan sonra hemem tesirli ve tered· 
dütsüz tedbir ve hareketler sayesinde gittikçe büyümek istidadını göstermiş olan anlaşa
mamazlık ve dahili savaşlar kabusunun ortadan kaldmlmasına imkan hastl olduğunu ve bu 
iki heyetin yalnız memleketlerine değil, Fakat ayni zamanda insanlığa ve dünya sulhuna 
pek büyük hizmetler ettiklerini yazmaktadırlar. 

.d~~~~~~!!~er lstanbuida leci bir cinayet 
ıılaştalar Tekirdağlı Süley· 
man 6,20 dakikada galip 
çıktı. Tekirdağlı Süleyman 
Karaağaçlı Nuri ile de gü

ı feıti, Nuriyi de 1,40 dakika-
1 da yendi. Mulla Mehmet 
ı Şerifi 5,5 dakikada yere 
~ serdi, Mülayim meydana gel

di, her taraftan alkış başla· 
aı dı. Manisalı Halil ile bir sa· 
~ at uğraştı, hep ayakta geçen 

bu güraş çok heyecanlı oldu, 
t bu iki Türk pehlivanı birbi
\ rinin sırtını yere getiremedi 
; nihayet berabere kaldılar. 

k• Bundan sonra bütün bal· 
bi' kın dört gözle beklediği Te. 

kirdağlı ve Karaali güre· 
1 • • b 
ırı tının •tlıyacağı duyuldu, 
·b~ gözler sahaya dikildi, sinir

ler gerildi. Fakat aksi bir 
haber yayıldı : Tekirdağlı 
Hiiseyin pehlivan ortaya çık-
biı halde Kuaali hastalı-

C. fıaı ileri ıilrekek güreşi ka • 
S4 bul etmediğinden tribünlerde 

lf5. ç?k ıamata ve gürültü oldu 
ı dııaıdan bu müsabakayı 
~ görmek üzere masraf ederek 
/ gelenler ve diğer meraklı 
r,e vatandaşların fevkalade can· 
~ ları ııkılmııtır, Bu vaziyetten 
I~ ıon derece müteessir olan 
ilk halkımızdan birçok şikayet-

ler dinledik. 
ı• -........ ••• 
ı~lta İle t9tulan 
Sı canavar 
z Bir olta ile yakalanan en 
c b6yük balak Amerikan sahil· 

fa lerinde tutulmuştur. Bu, bir 
halköpek balığıdır. Ağırlığı o· 
D tuz kilodur. Sahile çıkarıl
a'dığı zaman halk bunun olta 
llJle tutuld11ğuna inanmamış, 

rtılbalıkçılar tarafından karıı ı 
P0rarıldığı zaman içeriden iki 
aıılaae büyük olta çengeli çı· 
~arılmışhr. 

Teknik 

. Muhasebe Bür~u 
llD • 

ea, M. E. Çelebi 
r 'emiıçarıııı No. 3:telefon 3435 
dg Muhu~beye ait bütün iş· 

1 
erinizi tam bir itimad ile 

~evdi edebilirsiniz. 
~~ Biiro, kanuna uygun şe· 

~ilde ve muhtelif usullerde 
1 Muhasebe tesis eder 
S Def ter tutar 
mPJanço tanzim eder 
. flesap tetkik, tasfiye 
~re ihtilafları halleder 

Istanbul ( Hususi ) - Rh.e!i Hasan oğlu Osman kendi köyünde arkadaşı Salıhin deli· 
letile bir kıza nişanlanmış düğün yapmak üzere iken Salih askerliğini birde öyle evlen 
demiş ve Osmad da vazgeçmiş, biraz sonra Merzifona asker olarak gitmiş, . Salih Osmanın 
nışanlısını kandırarak kendisile evlenmiş, bu iki köylü hemşeri Istanbula gelmişler, biri 
vapurlarda berberlik, öteki de mavunalarda çahşmakta imişler. Osman evvelki gün Izmir 
oteline gitmiş ve orada tesadüfen eski arkadaşı ve şimdi hasmı olan Salibi görünce kan 
başına sıçramış ve t ... bancasını ..çekerek Salibi beş yerinden vurmuş ve hemen öldürmüştür. 

ltalyan sefiri şehri terkediyor 
Montevideo, 3 (A.A) - Rio Dö J an ey reden bildirildiğine göre Harbiye n11zırı General 

Goesmenterenun erkanı harbiyesine mensub bir zabit c,Jan hariciye nazırı Gosvalde Aran
banın biraderi binbaşı Aranba ile ordu zabitlerinden iki arkadaşı mülizim Feurniere Italya 
sefaretine kadar refakat etmişlerdir. 

Sefarete iltica eden Fournier polisçe aranmakta idi. İtalya sefirinin şehri terketmek 
üzere bulunduğu söylenmektt!dir. 

Ermeni gazeteleri dilini deiiştirdiler 
Antakya (Radyo) - Otedenberi atıp tutan Ermeni gazeteleri iki gündenberi lisanlarını 

değiştirmişlerdir. Şimdi bunlar Türk· Fransız anlaşmasının faydalarmdan ve Türklerin te
min edeceği inzibat ve refahtan bahsetmeğe başlamışlardır. 

Birinci sınıf 
hakimlerimiz 

Adliye vekaletince 30 hazi· 
rana kadar 90 Jira maaşta 
bir seneyi ikmal ettikleri 
cihetle birinci sınıf hakimli
ğe namzet gösterilen hakim
lerimiz şunlardır: 

lzmir müddeiumumisi Asım 
Tuncay, lzmir ikinci hukuk 
reisi BiJal Araz, asliye ceza 
üçüncü bakimi Ramazan 
Anat, birinci hukuk reisi 
Hüseyin Hüsnü Suda, ticaret 
mahkemesi reisi Necati Üü
lügiJ. ... 
Aile Faciası 
Adana 4 (Hususi) - Ccy

handa Hakkı isminde bir 
genç gayri meşru gebe ka· 
lan 20 yaşında kız kardeşi 
Nuriyeyi öldürmüştür. 

Adana da 
Bolluk 

lngiltere Balkan devletlerine 
yardım edecek 

Londra, 3 (A.A) - ·Sar.- : Londrayı ziyaretleri esnaıın· 
dey Taymis gazetesinin dip· da mevzuubahis olmuştu. 
lomatik muhabiri yazıyor : Hatta Bonne 1ngiliz meslek-

lngilterenio Balkan dev· daşlarına bu husu1ta bir 
l~tlerine mali ve iktisadı muhtra bırakmıştı. 
sahalarda ne gibi yardımlar· Tetkiki İcab eden iki mü 
da bulunabileceğini tesbit bim nokta şunlardır : 
etmek üzere nazırlardan mü· 1 - Balkan milletlarine 
rekkep bir komite teşekkül Türkiye için kabul edilen 
etmiştir. Komitede hazine· şartlar dahilinde kredi açıl-
nin, ticaret ve hariciye ne· masında ne gibi menfaatlar 
ıarellerinin mümessilleri bu - olduğu. 
lunmaktadır. Komite ilk iç- 2 - Balkan 
timaını akdetmiştir. 

Malum oldoğu üzüe bal· 
kanlara iktisadi yardımda 
bulunulması meselesi geçen 
Nısanda Fransız nazırlarının 

devletlerin
den lngilterenin yaptığı mü· 
bayeatın fazlalaştınlması im· 
kanları anlaşıldığına göre 
ikinci nokta daha kolay bal· 
!edilecektir. 

-----------------0000-----------------
Garib 
Bir İzdivaç 
Hikay~si 

Fransada ayni fabrikada 
çalışan iki delikanh, gene o 

fabrika işçilerinden iki genç 
kızla sevişmişler ve nihayet 

Papanın 
Protestosu 

Kastet Gandolfo, (Hususi) 
- ilk defa olarak Papa a • 
çık şehirlerin bombardıman 

edilmesıni protesto etmiştir. 

Papanın protesto notası ile 
general Frankonun bundan 

Adana, 4 - Şehrimizde 
üzüm ve ka rpuz çok bollan· 
mış, üzümün kilosu 9 ve 
karpuzlar 5 kuruşa düşmüş· 
tür. Bu seneki bolluk görül· 
memiş derecededir. 

Mühendisliği 
Kazanan Fen 
Memurları 

evlenmişler. Fabrika da çif· 
te düğün şerefine onlara izin 

vermiş. Düğün olmuş, bitmiş, 
yeni evJiJer balayı seyabatına 
çıkmışlar. Ayoi kasabadaki 
bir otele inmişler. Aradan 

bir müddet geçmiş, bunlar· 
dan birinin kocası öbürünün 

sonra açık şehirlerin bombar

dıman edilmiyeceği h~kkın· 

da verdiği c~vap ta nf!lşro· 
lunmnştur. 

Ankara 3 ( Hususi ) 
Nafia fen memurlarının mü· 
hendis olmak için girdikleri 
kurs bitmiş ve kursda 400 
memurdan 280 ai muvafık 
olmuştur. 

karısı otele "biz bu evlen· 
mekten memnun değiliz,, di • 
ye kağıd bırakarak başları· 
nı alıp gitmişler. 

Aldatılan diğer gelin ile 
güvey de: 

Bundan başka Papanın 

Tokyoda bulunan mümessili 

de yine Japon hukümeti 
nezdinde teşebbüste bulun· 

muş ve ayni 
1 
suretle cevap 

almıştır. --
"Mademki onlar 

biz de evleniriz,. 
evlenmişle..dir. 

gittiler, 
diyerek 

.. 
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Oiretmenlerine karşı geleni 

~--------------------------------~··----------------------------------------
Kayseri' de açılacak ıslah evine gönderilece 

Mekteplerde hocalarına : kararlarile derhal Kayseriy 
karşı serkeşlik ve hürmetsiz· gönderileceklerdir. 
lik gösteren talebeler bak- Bundan başka mektebin 
kında şiddetli tedbirler alın- den kaçanlar ve mektep ça· 

mışhr. ğına gelipte mektebe deva 
Kayseride zencirderedeki 

mektep çocuk islih evi ha· ctmiyen talebe de yakalana• 
line getirilecektir. rak bu mektebe sevkedile 

Suiabvali görülen talebeler ceklcrdir. Gitmiyenler cebre 
mektep inzibat meclisinin gönderilecektir. 

Parçalanan Yelkenli 
Kapdan Rasim'in cesedi bulundu. Diğer yar 
lıların sıhhi vaziyeti iyidir. Zarar 10 bin lir 

Cumartesi günü Taş iske- Rizeli Sefer Mustafa, Ayancı 
!esindeki kiremit fabrikasın- Hamdi ve Hasan yapıla 
dan 18000 kiremit yükliyen dikkatli müdavat neticesin 
altmış tonluk ve Mustafa de bayatları kurtarılmıştır. 
reise ait ticareti bahri bahri Hadise günü kaybola 
motörü feci bir surette infi- kaptan loebolulu Rasim'i 

cesedi bugün sabahleyi 
lak neticesinde battığı ma· limanda bulunmuş ve basta 
himdur. haneye kaldmlmıştır. 

Bugün yaptığımız tahki · Motör altıbia lire kıymet 
katta memleket hastahane· tcdir, umumi zarar on bi 
sine yatmlan yaralılardan liradan fazladır. 

-- -·· .. -----
Minimini Cem 
Tayyare il~ Anka

raya Gitti 
Ankara (Hususi) - Hava 

yollar .nın lstanbul - Ankara 
seferleri muvaffakiyetle de· 
vam ediyor. Bugün Istanbul· 
dan gelen tayyaredeki yol· 
cular arasında 15 günlük 
bir bebek de vardı. Annesi, 
Bayan Jale Gökçenle birlik
te gelen küçuk Cemin hava 
seyahatinden pek memnun 
bir vaziyette olduğunu, diğer 
yolcc:lar ifade etmekte idiler. 

....... --.•lilrlill---
Model olan 

kraliçe 
Fransız posta ve telğraf 

nezareti yeni bir posta pulu 

Şirley 
Amerika Cumhurre 

isini Ziyaret Etti 
Çocuk sinema yıldığı Şir 

ley Tempel, Amerikan Cum 
hurreisioi ıiyaret etmiştir 

Yıldız beyaz saraya girince 
daktilolar, işlerinden başla 
rını kaldırmışlar, kilidli ka 
pılar arasında çalışan.me 
mcurlar, kapıları aralayarak 
onu seyretmişlerdir. Yaldı 
doğru Ruzveltin odasına gir 
miştir. 

Ruzvelt, yıldızın defterine ; 
"Şirley en eski dostu 

Franklen, D. Ruzvetl tara 
fından,. cümlcsioi yazmışhr. 

Bir Eşek Arıs 
Yüzünden 

tabettirmiştir. Pulun üzerinde Amerikalıoın biri otoınobi-
elinde bir şarap kadehi tu· li ile giderken yüzünü bir 
tan çok güzel bir şampau· eşek arısı sokmuş. Can acı· 
yalı kız resmi vardır. Bu re- sı ile itidalini kaybeden za· 
rim bir ressam hayalinden valh Amerikalı, sağını solu· 
doğma değildir. Brüksel ser· nu şaşırmış, direksiyonu kul· 
gisindeki güze.ilik müsabaka- lanamamış, otomobil bir •· 
sında birinci gelen Fransa· ğaca çarpmış tepetakla ol· 
sanın Şampanya eyaleti gü- muş, ve sonunda delikanlının 
zeJi Jani Perjan bu puldaki saç kolu kırılmış, vücudunun 
resmi yapan ressama mo· bir çok yerlerinde yaralar, 
dellik etmiştir. bereler olmuş ... 
~~~~~~~ooooooooo~~oooooo~~oooooo~ooooooao 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

dığı kısma kadar pek bozuk olmasından geçen sene Nafıa 
ca tamir ettirilmişti. 

Ödemiş, Tire, Kuşadası, Söke, Aydın, Nazilli, Denizli ve 
Torbalı umum köyleri otobüs ve sair vesaiti ki yevmiye bin
lerce vesaitin gece ve gündüz bu caddeden işlemesi yüzün· 
den caddenin kumsuz çıplak bir hale gelerek taoların mey· 
dana çıkması hasebile temirat mütemadiyen amelesi tara
fmdan bu caddenin iki tarafındaki hendek kazılarak çıka
rılan topraklar cadde üzerine atılmakt!dsr işbu ameliye bu 
kısımda beş altı gündenberi devam etmekte olup otobüsle
rin geçmesile kalkan toz caddeyi büyük bir yangım dumanı 
şekline koyarak cadde üzerinde gelip geçen halkın ağzını 
burnunu tıkamadan yürümesine imkan olmadığı gibi bu 
cadde üzerinde ev ve· dükkaalarımız olan bizler kapu ve 
pençcrelerimizi açıp hava almak biç bir veçhile mümkün 
d2ğildir. Alakadarları kimler ise lütfen zahmeti ihtiyar ede· 
rek maruz kaldığımız şu sıkıntıları görmek ve hakikati an· 
lamak üzere bir memur gönderip beş dakika kadar şu cad
de üzerinde vaziyeti görmesi ve bu yolu tamir etmek için 
toprak değil kum ile tamirini sıhhatı umumiye namına yal· 
vardığımızın muteber gazetenizle alakadarlara duyurulma· 
sını saygılarımızla dıleriz. ' 

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR 
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