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(Hillkui Seal) M,t,,....acla 
8üıtmı1br 

G eçmtyea yaa .geri weıfba• 

Almanlar yeniden a ker 
Hatavın her tarafından 

tahşid ediyorlar 
merkeze akın var 

KISA VE AÇIK Hataylı kardeşler askerlerimizi yakından görmek istiyor 
Mitlerin yeni kitabı! --~--------~---~---~---~~-------- 00 ...... oo 

lngilizce Deyli Herald gazetesi Hitlerio hazırlamakta ol · 
duğu "Yeni savaıım,, adındaki kitap hakkında her devletin 
dikkat nazaranı çekecek çok mühim tafsilat veriyor. Bu ga· 
ıete, Alman devlet tefinin ilk d t: fa yazıp bütün dünyaya 
Jayılan ve bütiln dillere çevrilen "Benim savaşım,. isminde
ki kitabında ortaya attığı peygamberlikler tahakkuk ettik· 
ten aonra Almanların bu yeni kitabı "yeDi bir İncil,, gibi 
bekledıklerini "yazıyor. 

Ordumuzun sür'at ve intizamı t akdir ve hayretle karşılaPdı 

Komiteciler akılİ;.rını başına alsın 

Hep ayni gazetenin bu ifadesine göre "bu kitapla Hitler 
dOnyaya yeni bir siyasi din koymakta imiş ve bu yeni mez· 
hebin akidelerine göre Avrupa, Italya ile Almanya arasında 
iki nufüı mıotakasına ayrılacak şimal memleketleri Alınan· 
Y•ya ve Latin ırklar da lt.-lyanın nufüz.una tabi olacaklar· 
nııı ve hadiselerin müsait olduğu bir zamand a çıkacak olan 
bu kitapta Almaoyanın dış politikasında da bir değişiklik 
olacakmış ,, 

Bu lngiliz gazete ~ inin verdiği bütün bu tafsilatın ne ka· 
darı ve ne dereceye kadu doğru olduğu malum olmasa 
bile Avrup .. devletlerinin Avrupa diplomatlarını bu mesele 
hakkında göılerini daha faz.la kapamıyacaklan muhakkak
tır. Fransanın Türkiye ve Suriye işlerini tasfiye etmeğe 
lcalkııması ve lagiltere ile bağlartnı bir kat daha sağlam· 

· laıhrması ıiyasi bir açıkgöz)i;ğün ilk alameti sayılabilir 
SIRRI SANLI 

Barselon hükumetinin filosu 
ağır hasara uqradı 

lskenderua , ( Hususi ) -
Ordumuzutı kendilerine gös · 
terilen mevkile re bi rkaç sa · 
at içinde yerleşmele ri ve d er
hal icabeden nokta ları tut · 
maları ta kdi r ve bayıe tl e 

karşı lan mıştır. Bukad a si.ir · 
at ve intizam gö ülmcnı iş bir 
ha dise olm uğıı kaydedilmek
tedir. 

Antakya (Hususi) - An · 
takya üç gü ıı denberi mah 
şeri bir kalaba l• k içh de çal
kanıyor, en küçük köyier· 
den bile birçok halk çoluk 

çocuk kadıa ve kız asker· 
lerimiz.i yakından görmek 
ve onlara sarılarak seneler· 

denberi çektikleri hasreti 
R"İdermek için can atıyorlar. 
Ve halkevi önlerinde ve bü· 
tün sokaklarda davullar, zur· 
nalarla görülmedik tezahürat 
yapıyorlar. 

Paris (1<.adyo) - Ordumu
zun Fransız ordusile iş bırli

ği yapmasından dolayı men· 
featlerini tehlikede gören 

( 

Ermeni komiteleri telaşa 
düşmüı ve üç güoe kadar 
Fransa kuvvetler inin müsavi 
miktarda 2500 kişiye vara· 

• 

kaybetmeden ceh ... n :ı em olap 
gitmelidirler. 

Yerinde Bir 
Hareket 

Antal< ya, S (A.A) - Bir 
müd det evvel azledilerek 
yerir c ba şkası ~tayin edilen 
Kırıkbao müddeiumumisi meı 
bur mardinli Sadığın tekrar 
yerine tayini için Franıız 
yüksek mahkeme müddeiu· 
mumisioin tazyiki üzerine bir 
kararname çıkmış ise be bu 
kararının Tü ı k balkı üzerin· 
de yapacağı müthit tesir 
nazara itibara ahnarak yapıl 
madığı öğrenilmiıHr. 

•• 
Yunan Kralı 
lngiliz Donannıasını 

ziyaret etti 

1 

- ••• v~.ı"' t. IRadvp) - Ya· cagını ogrencıııuenuuc::u -nan kralı ikinci JO'J• buıua 
larında s&künet ve emniyet 

Ko• f~Yag;ı~n lngiliz amira•. takerrür etmiştir. -
Halkın Sesi : - Beş on ~lioi, Hud fdritnavutunda ıi· 

esrar kaçakçılığı 
deli fişegw in Ermeni komite· yaret etmittir. 

Kral, top atılmak ıuretile cisi gene lrkdaşlarına kötü· 
lük ya pmak istemiyorlarsa selimlanmı,tır. 
burunlarını bundan sonra lngiliz Amirah, Kralla bir· 

likte Yunan torpitoıuau zi· 
-----------------0000~------------~- Ha tayın siyasi ve askeri İş· l 

Dün Eşrefpaşada mühim bir )erine sokmama1ıd1rlar. Eğer yaret etmiştir. Bu ıece. n• 
bu fesadcılara elan emniyet giliz amirali ıerefine bir ıi· 
gelmemişse oradan vakit ı yafet verilmittir. esral9 meydana çıkarıldı 

Filezof la Mülakat 

Roma 6 (A. A) - Messa· 
gere gazetesine Saragos~dıı n 

gelen bir babue göre 17 
Haziranda Kartajen limanı· 
nın bombardımanı neticesin· 
de Barıelon hOkümeti filo· 
•unun baılıca cüzütamları 
ağar surette hasara uğra
nıııtır. 

B11 gazeteye göre bom· 
bardıman Balear adalarından 

hareket eden şahimler bava 
fılosuna mensup le jyoner 
tayyareleri tarafından yapıl
mıştır. Yaralanan gemiler 
Libertad ve Migel de Ser· 
vaates kruvazörleri ile Al· 
mirante Valdes torpide mub· 
ribidir. En çok hasara uğn· 
yan gemi Seıvantes kruva· 
zörüdür. Bu gemi dört bet 
aydan evvel denize çıkamı • 

iSTER GUL iSTER AGLA 

Eşrfpaşa caddesinde 565 
sayı ı sokakta oluran meı· 
bur esrar kaçakçılarından 
olup elan bu f ılioden do tayı 
hapishanede mevkuf bulu· 
nan Veyselın kayın biraderi 
Toma ötedenberi polis me-

murlarımız tarafından izleni
yordu. Dün öğleden sonra 

saat onbeş buçuk raddele· 
rinde polisimiz. sivil bir şah· 
sa işaretli bankanotlar vere· 
rek Tomanın evine gönderi· 
yorlar, giden şahıs beı aşağı 
on yukarı pazarlığa girişiyor 
ve nihayet dört liraya pazar
lık bitiyor, bu adam şimdi· 

yacaktır. Libertad ise biç 
olmazsa Temmuzun ıonuna 

kadar havuzda kalacaktı. 

Bazan lstemiyerek de Seyyahat Oluyor ? 
Amerikadan Londraya hareket eden bir dost misafiri geçirmek üzere vapura gelen 

Amerikalı bir kız _babaaının samimi dostunu kamarasında yerleştirmekle meşğul iken va
pur baıeket eder, matmazel göverteye çıkınca Nevyorkun ortadan kaybolduğunu ve vapu· 

rua köpilkler araıında~silratle "'ilıerlediğini görür. Arkasındaki elbise ve fantasındaki podra 
•e ruj kutusundan başka birşeyi bulunmıyan bu genç kız Londraya kadar istemiyerek ıe· 
Jıhat eder. Şimdi bu genç bayan Londrada babasının doıtu tarafından yerleıtirilen bir 
otelde babasının pasaportla ve elbiselerile gelmesini beklemektedir. 

Sea de _ ey okuyucum, böyle kendini unutacak derecede dalğınhk gösteren bayanların 
Wuiae: 

Jik elli dirhem istediğini ile· 
ri sürüyor, Toma kendisine 
bu mikdar esrarı teslim edi-

- Sonu 4üncüde -
---4riı,_ _ _ 

Yaş Üzümleri
miz Hakkında 

Ankaradan avdet eden 
şark fılezofu Hidayet Kt:tfi 
beyin intibaatını 6ğrenmek 
üzere mubarriri mizi nezdine 
göndermiştik. Aralarında ge
çen muhavereyi aynen ya· 
zıyoruz: 

M. - Filezof bey Ankara 
hakkındaki intibaahnızı öğ · 
renmeğe geldim. Müsadeniz 
olursa bir millikat yapalım! 

F. - Konuşuruz. Fakat 
suallerinizi tesbit edeıaeniz. 

M. - Ediyorum. Ankara-
daki yeniliklerle.... Hatay 
meselesi .• 

F. - Ba kadar mı? 
M. - Bukadarcık. 

F. - Peki öyle iıe cllnlel. 
Ankara ıehir ıehrl tıpkı bir 

- Sonu 4 llncOde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR '---------.... ---------
Banyoya ihtiyaç 

Karşıyakadan (H.) imzasile aldığımız bir mektubu •J••• 
Üzüm kurumu yaı üzüm yazıyoruz: 

"Sıcaklartn fazlaca hükmünü icra ettiği buglnlerde Kar· 
(ihracatının intizama ıokul- şıyakada Alaybeyi sahillerinde birçok fakir çoluk çocuk •• 
ması ve bu işin ilerle· halk kendilerini denizin serin •ulan araıına atmak tadırlar. 

l:mesi için yeni hamleler yap· Bu s ahilde hiç bir liğım bulunmaması ve derin olmama• 
~makta ve .. bu hususa çok hasebile ayni zamanda sıhhata da yardım• olan bu hareke· 

önem verılmektedir. Avrupa· tin menedilmemesini bütna o taraf halkı namına pek çok 
nın birçok merkezlerine yaş yalvarıyoruz. Oobeı senedir Karşıyakada bulunduğum hal· 
Dzüm gönderilmesi düşünül- de bu yüzden şimdiye kadar hiç bir kazanın ve b11tahiı• 
mektedir. Bu mubarek mah· mevcudiyetine ıahit olmadım. Lütfen bu dileğimin " Halkı• 
ıultimllzn nefaseti dilnyaca Sesi • Hakkın Sesi ,, ılltlbalada aeıredilmeaini rica ederim •• 
taaalıraa memleketinıiz için 
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'!' Sah•te 'I 
~ ... 
~ 111as11111:ıııımmmaıaım ~~ım•ı r 11SIY ASET VE ADALETi i El 
ı R Türk Dünyasının En Yüce Hakanı m 
il l[!J.!!Jın..l[ll~~]Wj 
~ l.T~r~} !.!.;,~ E Ki H HAM !a%~~ 1! :~r~e~ali 
s,t ••ama• - 66 - EmEt!l 
(' Uy2urlar her hususta ileri git-
~· miş kahraman bir millett• 
1eı Bütün Türk memleketle- deniyette ve hem de teşki-
f1 rinde ıenlikler yapıldı. Mah- li.tta ileri gitmiş kahraman 
11 muda büyük hakan diyorlar· bir milletti. 

~e lardı. Onlarla uğraşsa çok şey 
I,~ • *.. kaybedeceğini ve hiç bir 
1 Sultan Mahmut Gazneyi şey kazanamıyacağın1 sezen 
)ta paytaht yaptığı için kendi- Sultan Mahmut daima uygur-
( ıine Gazneli Mahmut de- larla dost kalmayı arzu edi -. 

dirtti. yordu. 
Horasanda yaptığı teşki- Bu dahi Türk hakanı dü-

lih daha genişleterek şehrin 
imarına koyuldu, kütüpha
neler, mektepler açtırdı, hal-

• kın kültürüne ehemmiyet 
verdi. 

Adilane icraatı söylene , 
ıöylene bitirilemiyordu. 

Sultan Mahmudun ülkesi 
dahilinde teftişi 

Mahmut Gaznevi yedi ki
ıilik bir heyet seçti, bunlar 

1 bunlar fınde yet tulası olan 
J alimlerden müteşekkildi. 

Her birine birer vazife 
v• Yerdi, kdıkJa11nı değiştirdi· 
e ler, Sultan Mabmutla birlikte = yurt gezisine ç ktılar. Halka 
' zulüm eden birçok mütegal
t libelerin defteri yapıldı. Hal
kın şikayetleri tetkik ediJdi, 
hakla oJanları not edildi. Ve· 

t ıaika ve maddeye istinat 
edenler sıraya kondu, baş

e tan başa 1 islahata başlandı. 
e:- Zalimlerin başı ezildi. Maz-
tc 16mlar haklso•• ... -· 1- - - -c•-· 
b Her tarafta mükemme asa-
~ıı temin olundu. 

• UJus şevk ve şadı içinde 
D idi. 
ı Umumi emniyet teet11üs 
(ettiği için ticaret, sanayi ve 

b Jiraat çoğaldı. 

1 Halk zenginleşti, refaha 

1 kavuştu. Uygur medeniyeti 
'her k6şeye yayıldı. 

• Mali vaziyet tamamile yo-
llhlna girdi, devlet hazinesi 

11oldu, askeri durum hari-
IJuılide denecek surette in· 
,tizam ve disiplin altına 
ef81ındı. 

şündü, taşındı, • uyguı Ja11n 
tecavüzlerine sed çekmek 

için onlarla sıhriyet peyda 
etmeyi muvafık buldu. Ca
suslarını memleketlerine sal
dırdı. 

Uygur hakanının kızı olup 
olmadığını tahkik ettirdi. Do-

ğan adında çok kıymetli bir 
binbaşısından şöyle bir mek-
tup almıştı: ' 

"Ulu sultan1m, kudretlu 
efendim, 

Uygur hakanının sarayına 
seyislikle girmeğe muvaffak 
oldum. 

Harem kadınlarından bi
rine nufüz peyda ettim, bana 
sultanın küçük b.emşiresini 

gösterdi, çok güzel olan bu 
kızın biraz fazlaca mağrur 

olduğunu gördüm, efendimi· 

zin kendini beğenmişlerden 
hn•lanmıvarı:ııö-uu • 1..:ı~:a:

IÇID bir de kızrnı görmeği 
kurdum, yirmi g&ndür bunun 
için bir fırsat kolhyordum. 

(Arka11 var) 
........................... 
ı ı 

i DOKTOR i 
i Salih Sonad ı ı 
ı Cild, Saç ve ıührevi hasta- ı 
ı hklar mütehassısı ı 

ı ikinci Beyler sokak No. 81ı •. 

1 ı Her gün öğleden sonra 
ı Telefon: 3315 ı 
ı ı . ....................... .. 

Manisa oteli e Mahmut Gaznevi bir ta
·rraftan dahili islihatla meş
pl iken bir taraftan da ta- 1\1.üsteciri Salih Zorer 

f, taraf komşu ülkelere 
.. zlice sadık ve feda kir 
•damlar1nı salarak komşu 
Jallk6metlerin vaziyetlerini tet 
Jdk ettiriyordu, onlardan ge
Jen raporları tetkik için er
ktnıharplard4ln müteşekkil 

.. Jıllyük bir meclis yapmıştı. 
e)• çok dikkatini uygurlar 
perine çevirmişti. 
i Onun en çok korktuğu bu 
.hvletti. 

Çilnkü uygurlar hem me-

Keçecilerde Lale si ne
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. 

~~~~~***~~ı**~~*~ * *~*~ 

1 
Elhamra T25~3° : 

ldaresinee Mılli Kütüpane Sineması -----

t llalkua Sul J 

1 urgutlunun 
938 Belediye Bütçesi Ve Me
murların Taavün Sandığı 

Turgutlu (Hususi) - Ge
çen sene belediyemizin büt
çesi yüzbin lira idi. Senesi 
zarfında bundan yüzdö rt bin 
liranı tahsiline muvaffakiyet 
elvermiştir. Bu hal, belediye 
meclisinin, belediye memur
larının nekadar ciddi, cansi
parane çalıştığını takiben 
isbateden canlı bir misaldir. 
Bu sene bütçemiz, birçok 
yeniliklerle dolu ve yüz on 
alb bin liradır. 
Değerli kaymakamımızla 

el ele vererek geceli ve gün -
düzlü ça1ışan genç belediye 
reısimiz bay Cevdet Öktem, 

: şehrin imarile uğraşırken 
bu arada belediyeye intisap 

eden memurların da hal ve 
atisioi unutmıyarak bir tea
vün sandığı tesisini düşün-

müş ve bu maksatla yeni 
bütçeye sandığm teşekkülü-

ne medar olmak üzeri mik
darı kafi sermaye komuştur. 

Temmuzun onbeşinde bü· 
tün memurlar toplanarak ni· 

zamnsme esasmı tanzim ve 
idare heyetini teşkil ederek 
faaliyet hayatına geçecek
lerdir. 

Rıza Kaya 
~~--~~~~----~-oo~~~~~~~~~~ 

Şimendifer 

aylarının 
•• 
Omrü 

Biliyor musunuz ki şimen
difer raylarının vesati ömrü 
on senedir. Fakat mühim 
virajların raylar1nı her üç 
senede bir değiştirmek icap 
eder. l..okamatife idare edi · 
len hususi bir tertip ile vi· 
rajlardaki raylar yağlanmak· 
ta ve suretle daha fazla da· 
yanmaları 

tedir. 
temin edilmek· 

Ormanlar neye 
yararlar? 

Üzer\nde yedi yüz yaprak 
buluoan tek bir meşe ağacı 
on ayda 138 ton su tebah· 
ttur enırır. tsu da ormanla-

DUNYADA 
NELER 

OLUYOR? 
Nevyorkta bir sene 
sonra meydana çıkan 

bir cinayet 
Nevyorkun tanınmış şah

siyetlerinden biri, gene ta· 
nıomış cokeylerden birini öl· 
dürmek suçiyle tevkif ed I · 
miştir. Bu adam, cokeyi ilk 
önce tabanca ile öldürmüş, 
sonra tel ile bağlamış, karı· 
sile birlikte balayı seyahat
lerini geçirdikleri bir dağ 
kulübesinde çimentodan ha
zırladığı bir lahde yerleştir
miştir. 

Bir sene sonra hadise 
meydana çıkmıştır. 

Gen1i Güvertesinde 

Bir Mütekaid Subayımmn Hatıraları : 

Cakırcalı 
' E F ~'nin 

Hakiki Maceraları 
-8-

At ölen silahını yoksa seni 
köpek gibi arkandan şişleri 

Çakırcahnın son ~ttığı kur- mışh, sırtüstü uzandım, k 
şun sağ ayağımın üstünden dimden geşmişim, gözü 
girmiş topuğumun yarısını aştığım zaman Çak1rca 
kmp parçalamış ve sol aya· o ağ1r cüssesile göğsü 
gımın da baş parmağmı kara- gördüm. Elinde Lazistan 
rak çıktığını gö ünce tabii çimi, ince uzun tığ gibi 
kuvvetim azaldı ve silahıma biçak vardı, sol elinin 
koyduğum son korşunu ata- parmağın1n brnağile ti 
cağım sırada arkama usulca tink öttürüyordu. 
yanaşmış olan Yörük Meh· Gözümü açtığı:nı gö·ü 
medin kalın ve kaba sesi yfö:üoü ekşiterek Şu sözl 
kalaklarımda uğultu peyda söyledi : 

- Ben bukadar cendır elti : 
- At ülen silahını, şeni 

şimdi bir köpek gibi arkan
dan şişlemiyeyim. 

Bu vaziyette birşey ;;yap· 
manm imkanı yoktu, zaten 
içimede fena bayğınlık gel
mişti. 

- Yörük Mehmet bağı· 
r1yordu: 

- Efe yukarı gel. 
Karşıdan silahmı avcı va -

ziyette kucağına slmış olan 
Çakırcalı gözüktü. Artık 

ümidi kesmiştim. Nihayet 
rüyanın so ı u çıktığını gör
mekle müteessirdim. Çakır· 
calı önce Ahmet çavuşun 

yanına uğradı, yanında du · 
rao s labını yerden aldı, biraz 
tetkik etti, ondan sonra şu 
alaylı söıü söyledi : 

- Ü!en, bu gra tüfeği, bir 
işe yaramaz. 

zabiti gördüm, senın g 
edepsizine ıraslamadım, ül 
bana Çakırcalı Efe deri 
sen heç duymadın mı ? Hi 
cik senin şu kafanı kopa 
yım da bir daha İslama ıil 

atmasını öğren 1 
Dedi ve hemen biça 

boğazıma dayayacağı zam 
bileğini tuttum, efe ayıpt 
eğer hakiki efe isen efelik 
ke5mek yoktur, ben askeri 
bizler, emirle hareket ederi 
ben katiyeıı ölümden kor 
mam, elbet bugün değil 
bir gün başımıza gelect: 
Sen elini kana bulama, t 
bancamı ver, ben kendi ke 
dimi vurayım dedim. 

Biraz düşündü, sonra 
sözü söyledi : 

- ÜJen senin kulağı 
keseyim de şanolsun. 

r1n rütubete karşı gördükleri 
büyük vazifeyi gösterir. Çün-
kü ağaçlar sularm yerde 
kalmalarına mani olurlar, 

Patates yetiştirilir n1i?I 
lngi'terede Mancester li

manında bağlı olan lspanyol 
Bartolo gemisinin mülkiyeti
ni tayin hususunda, lugiliz 
mahkemelerinin kararını bek
liyen gemi tayfası, güverte· 
de bir yer baznlıyarak pa
tates ekmişlerdir. Bir sene· 
denberi karar çıkmadığı için 
patetesler yetişmiştir. Tay· 
falar şimdi, sahilde bulunan 
dostlarına, bir patates ziya
feti çekmeğe haz1rlanmak
tad1rlar. 

Dedi ve yere fırlattı. Son
ra Abmedin belinde kabzası· 
gumuş kaplı bir karadağ 
tabancası vard.ı. "Ebb bu 

- Buda doğru değil 
kul~kla intikam alınmaz 
zaten yükümü aldım, aya 
ğımdaki topuklar parçalan 
bu yaradan iflah olmam, ıe 
efeliğini yaptın, beni bıra 
dedim, kesmedin, şimdid 
merdliğini tamamla. 

köklerile bunları alır, yap· 
rakları vasıtasile havaya ve
rirler. 

.. ••••••mıııo•••••••• 

Düş Yapan 
Ayılar 

lngilterede sıcaklar azami 
şiddetle bastırmışbr. Her ta· 
rafta plajlara hücum vaki 
olmaktadır. Bu arada, Lon
dra hayvanat bahçesinde 
sıç aktan fena halde buna· 
lan ayılar memurlarıo, bahçe 
kovasiyle döktükleri serin 
sularla günde dört beş defa 
duş yapmakta, ve ancak bu 
suretle ferablıyabilmektedir· 
ler. 

Bir Kurşunun 
\T ücude sapladığı 

parala r 
Jaze Flores nammda bir 

lspanyol birgün bir tecavüze 
Bir yarış afı uğradı. Üzerine bir Karadağ 
60 b• ı• tabancası ile ateş ettiler. 

ID Iraya Kurşun cebini d eldi. Ada-
Fransada yapılan at ya- mıo cebinde beheri elli do-

rışlarında Derb galibini ye· larlık üç varakai nakdiye 
nen ltalyanların meşhur Ne- vardı. Kurşun bu kağıdları 

a reo atına, bir Amerikan şir· adamın vücudiine gömmüş-

keti, tam 60 bin lngiliz li · tü. Doktorlar yarabya ame· 
rası teklif etmiştir. liyat yaphlar ve vücudünden 

Atın sahibi, böyle bir sa- bu paralar1 çıkardılar. Do · 
tışa razı olmakla beraber, !arlara hiçbir şey olmamış· 

bir işe yarar,, tdedi, beline 
soktu. Sonra yanına çömel
di, soruyordu : 

- Ülen sip~rden dışarı ( Arkası var) 
çık göreyim, sen nerelisin ? 

- Tireliyim efem. İzmirlilere 
Ahmet çavuş titriyordu, 

Mu··ı·de efe omuzunu dürttü : 

- De'!idi kabbecik öyle Kemeraltında çıkmaz ıo 
kedi gibi niye titriyorsun ? kakta Veysel hamamını aç 
Korkma seni kesmiyeceğim tığımızı muhterem halkımız 

Ben bu sözden ürkmüştüm, bildirmiştim. Bu defa yapmı 
' demek gene beni kesecekti. olduğumuz yenilikler dolayi 

Sonra benim bulunduğum sile teşrif buyuracak müşte-
siperin kıyısına gelerek : rilerimizi fevkalade memnun 

- Sen kimsin ülen çabuk edeceğiz. 
· dışarı çık ? (3 l) 

Yerimden binbir izdirap -----------~ 
Ihsan Bozkurt 

içinde kıvran1rken: "Silahını G b• k )f 
uzat., deni.j enç ır a 

Sonra sürüne, sürüne sipe-
rin üstüne çıktım, kendi elile aranıyor 
yokladı, çok güze) bir Ame- işten ve tezgahtan anlar 
rikan tabancam vardı, onu genç bir kalfaya ihtiyazımız 
aldı, beline koydu, fişenle- vardır. Taliplerin mağazaya 
rinide ver dedi. Yirmi beş uğraması ilan olunur 
fişek vardı, onları uzattım. Kemeraltı sakız pazarı 
Fakat ben de takat kalma- bakkaliyesi 

!* *~=* :k=t='t =*:**:it ı*:I'~******* 
~ T A Y Y A R E sineması TE\~~PN 

ltalyan bükfı netinin müsaa- tı. Mecruh bu karaları dok- BUGÜN iki müstesna film birden 

BUGÜN 2 nefis film birden 

desini zlmak lazım geldiği torlara ameliyat ücreti ola- = M K 
cevabını vermiştir. rak verdi. t( aça ızı 

)t oooooooooooooooooooooooooocoooooooooooooooooooooooooooo +{Meşhur Fransız artisti PIERRE BLANCHAR tarafrndan 

Şampanya Valsı ~ 1 Sefalı, Gıdalı ve Şif alı ~ .• temsil edilmiş müess•r aşk faciası ~ 
Fransızca Sözlü tt I Neden herkes pek çok yıllardan beri f< Opüşmeden Yatılmaz >t 

Sezar BorJ·ıya ; (Kabadayı Kordon ve Yüksel) ~Şen ve şuh artist LIYAYN HAT tarafından nefis bir~ 
u. . . t .. .. .. . +.( surette temsil edilmiş musikili - şarkılı büyük opaet )t 

Türkçe sözlü Teribi şaheser " ı rakılarını tercıh edıyor. Çmıku yapıhşında usta, ve tecıubeh JJ S l . 
4

_
7 

?
5 

.. .. d tılmaz 5 45-9 10 maça )t 
~--------------·----:----->+ o 1 hhA O •d O dd 1 O h' b' k'ld O r ~ eans ar, ,.... opuşme en ya 1 0 

l Seanslar: 3-6-9,30 Şampanya val111, 4,30-8 de u. bır e en sı ı ıptı aı ma e erı en ma ır ır şe ı e ıs ı· t( k C t . 215 t maça kızı ile başlar )t 
rr 1 1 k k f · · · ·ı b .. t k ızı umar esı pazar , e u. Sezar Borjıya gösterilecektir ~ ma etm~ te ve zev. ve se a .•çın ıçı en ~ ~u ~ esna ra l- +(-...... ::.:. ~--. -.-.__:.;,_ _______________ " 

Fiatlar: Birinci 30 Balkon 40 Hususi 50 )t lara aynı zamanda bır gıda, bır deva ve b1r ~ıfa hassalarını t( Fıatler ındm!dı .. Çocuklara 10-15-20 kuruştur ,. 

"~:W:=r::ı==-=~:w=;ı;~~:r:~~:W:~ı:r:=-=~·~=-=~ vermektedir. 
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erkekler neden eks 
rinde ki tipd g y 

ehay 
• 
l 

Sarışın severken esme 
erkekler ço 

e, 
e un s • 

1 

rışınla evi 
s•ttir 

en 

Hangi tipteki kadınlar ho · 
Şunuza gider? Sarışın kadın 
nu, yoksa esmer mi? Narin 
yapılı mı, yoksa etine dol· 
gun mu? Mahmur bakışlı, 
gölgeli gözlerden mi boşla· 
nırsınız, yo sa taze şarab 
gibi kaynayanlar mı hissinizi 
okşar? .• istediğiniz tipi bul
dunuz: mu? Onunla bahtiyar 
oldunuz mu?.. Şayed oJdu
nuısa büyük bir istisna teş· 
kil ediyorsunuz, aşağıda yaz
dıklarımızı okumanıza hacet 
yoktur. 

Eskidenberi malüm olan 
bir mesele vardır. Aradığı 
İdeal kadını "saçları siyah, 
gözleıi melankolik, ince ya· 
Pıh, narin, orta boylu,, diye 
hararetle tarif edip duran 
bir erkek ekseriya, sarışın, 
İri yapılı, etine dolgun, ate· 
şin bakışlı bir kadına aşık 
olur. Bunun sebebi nedir? 
Bir erkek nasıl olur da en 
ince teferruhatına kadar ta
rif ettiği ve gözünün önüne 

getirdiği bir kadıo tipine 
büsbütün zıd olan başka bir 
kadına gönül veriyor ve u
zun seneler güddüğü naza
riyeleri bir çırpıda altüst e · 
diveriyor? Sırası gt lince ri· 
•yet edemediği nazariyelere 
uzun seneler için bağlanıp 
kalıyor? 

Bu sebebi araştıralım. ilk 
evvel meıbur bir sözü şura
ya kaydedelim: "Naza iye 
ile ile filiyat birbirine büs· 
bütün aykırı olan iki şeydir ,, 
Bir İnsan tutacağı mesleği 

esasından tasavvur ve tnbay· 
yül eder, nihayet yükseıdik
ten sonra bütün me leki va· 

ve yürüme bir rol oynar. Bun· 
lar b p hep z hıri amiller• 
dir. Halbuki kadınla erkek 

ziyetlerin tasavvur ettığinden arasındaki rabıta nibayed 
büsbütün başka şekillerde başka şeylere istinad eder. 
geJip geçtiğini görür. Bir Burada en mühim rol oynı 
nokta deba vardır: Bir ş~yi yan ş ey ruhtur, iki ruhun 
hayalinde bü yültmek daima a Jaşmasıdır. Dud ğıa ç'zgi-

edebi bir keyfıyettir. Hakiki leri, bacak bılekl •rin· n i .ce· 

bayat, günüa hadiseleri ise liği, cildin rengi ve d h 
başkadır. Nihayet, en mühim yüzlerce teferruat bJ ruhi 
cihet, tasavvur edilen kadın anlaşma ile lcikadar d ğ ıl · 
tipinin oi:- rüyet ve basar dir. 
meselesinden ibaret olması· Onun için bir erk ğin ta 
dır. Bu rüyet meselesinde hayyül ettiği tip hiç bir he-
saç rengi, görünüş, gözler, defe isal etmiyen r ylıır Ü· 

tavır ve hareket, konuşma zerinde yürüyen bir mevzu 
-----------c:::::3 -------------
4 bin senelik 

define! 
Bursa (Hususi) - Mudan

yanın Mesudiye köyü civa· 

rında 4000 senelik bir defi

ne i çıkarmak üzere Yuna

nistand an gelerek hükümet· 

ten müsaade alıp bir heyet 

nezaretinde hafriyat yapan 

lskeçeli Pcingalosla, lskeçeli 

Nuri bir şey bulamadan el· 

leri boş olarak geri dönmüş
lerdir. 

Maamafih bu civarda 30 
40 sene evvel de buı ecne· 
biler taravından böyle bir 

hazine veya definin arandı· 

ğı ve bunun 4000 scue ev· 

vele aid bir dt:fine olduğu, 

ancak yerinin kaybolduğu 

söylenmektedir. 

Veres·ye 
T ks t e 

Bol \ l e Zengin 
Hediyelik Eşya 

Motosıklet, gramofon ma
kineleri, en fenni ve her çe· 
şid çocuk oyunc kları vanti: 

latörler lüks lambaları, el ve 
cep çantaları, traş levazımı, 

kampana marka lastik pabuç 

lan, şişe porselon, alamiyom, 
ve mutbah eşyaları, karar-

maz ç tel lrnşıklar, sizi şa· 
şırtacak bin bir çeşid eşya 

ucuz ve yeni Bçılan Keme· 
raltı caddesi Sıhhat eczanesi 

karşısı YEKTA ERCIL'IN 
ISTANBUL PAZARIN
DA BULACAGINIZ. 

Y t ktaoın çam kokulu ko
lonya ve esanslarını areyınız. 

dan başka bir şey olamaz. 
Seaelerdenb ri aradığım bir 
tipte bir kadın, tanıştıktan 
yarım saat, bir gün, bir haf
te veya bir ny oora kendi· 
sıle anlaşam yarak kavg ya 
tutuşacak bir 1 adın olursa 
benim neme yarar? Düşün· 

celerimiz ra ıoda uçurumlar.., 
kadar farklar olursa ve nğ· 
zından çıkan her cümle üze
rine saç saç : baş b şa ge· 
lirsek o kadının saçları ara
dığım gibi simsiyah olmuş, 

De çıkar? Tipini beğeDdiğim 
e mer kadın l alolardan ve 
barlardan zevk alırsa, ben 
ise asude bir boyılltBD boş

fanıratıcn o kadının esm r 
güteli olmasmda ne fayda 
vardı ? 

Beğenilen kndın ister spor· 
cu kız, monden kadını, me
laokol k bakışlı, ister alagar
son kıyafetli olsun, bir er· 
kek uzun uzadıya düşündük· 
ten, taşındıktan sonra şu 

netic ye varır ki insanın ilk 
b kışta "bıç benim tipim 
değil!,, diye tavsif ettiği bir 

kıza da aşık olmak pek ali 
k bildir. Bu gibi haller her 
erkeğin ya başınd n geçmiş· 
tır yahud bunların vukua 
geldiği işitilmiştır. Sarışın 
severken esmerle evlenen 
erkekle• n ayıs, çoktur. 
Çünkü zevce olarak intihap 
olunan kadınlarda aranılan 

evsaf sarışın veya esmer ol· 
m k gibi vasıflar değildir, 
bir kadının sarı saçtarile de· 
ğıl, nev'ile evlenilir. 

P»Jm>t Dr. FAHRİ IŞIK t+lf!1 9 r! 
IJI .._ bmir Memleket Hastanesi Rontken Mütc ıa sı ı ~ 

S. F ~ R İ D 
8 RONTKEN VE ~ 

1 Elektirik tedavileri y ~ ılır S 
111 ikinci Beyler Sokak No. 29 11: LEFON: 2542 ~ 
•asaammaa~a:aK~asa~~E~~~sa~ 

En Büyük 
Hüner 

Ucuzluğu, satılan malın kıy
ınetini düşürmeden temin et
nıektir. işte bu ticari hüer ve 
nıarifeti ( 250) kuruşluk şap· 
kalan satmak suretilc üniver· 
sal şapka fabrikatörü yalnız 

Abbas Ezer 
ticarethanesi göstermiştir. 

Adres: Balcılarda 191 No. 
Telefon: 3811 

-----~-----------------------------------------

lsmail Hakkı 
Pusmaz 

Ölçü Yapımevi 
Baskül, Kantar, l\1a
sa Terazisi yeni ve 
her nevi tamirat ka
bul edilir. 

Eski kasablar kolancılar 
numara 27 

Telefon 
274:6 

ECZAGIBAŞI 

Y ğsız Kre • 
1 

Gençleştirir - Güzelleştirir ı 
Her yerde bulunur: 

MERKEZ DEPO: ŞiFA ECZANESi 
E!!llES:'?&E•&ellE3!!:i!8E!i!CiBSEi!llE:nıı:l~BB!:.13Ell!l.:msamısam:mıg 

Birinci ·sınıf Mutabassıı 1 
1 KAMÇIOuLU 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları 

1 elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler Sokağı No. : SS Telefon : 3479 

Dr. Demir Ali 
ve 

1 1 
7 TEMMUZ 

PEŞİN Ye TAKSİTLE her l\iARKA 

i Si K LE T ve 

OTOSİKLET 
Şenocak tic rethaoesinde sııhlmaktadır. Rekla.nn kapılmad 
l"oroaks motosikletlerini ve m ğazamızda mevcud her mar 
bisikl~tleri görmeden ve fiat öğrenmeden ltat'iyen baş 
yerden bisiklet, motosiklet almayınız. 

Başdurak Kemeraltı Cd. Emirler çarşısı karşısında 
Numar 61 M. Alim Şeoocak 1elefon No. 4079 

~ ~~E E~~E8·~~·E ~S~~S 

Çocuk Babalarına 
A1üjde 

Rekab t 
e abe 

ekahet 
"30 '' t• ay 

i iklet 
Almanyadan yeni getirtmiş olduğum ve lzmir piyuası 

da 45 Jiray satılan bisikletlcı i rekabet dolayısile 30 lira 
satışa başladım. Sınıfını geçmiş çocu larınızı sevindirme 
için vereceğiniz en kıymetli hediye yavrularınızın malik o 
mak istedikleri bisiklettir. 

Ticarethanemi:r:c uğramadan başka ticarethanelerden a 
mamalarını sayın müşterilerime tavsiye ederim. 

Adres : lzmir Kemeraltı karakolu karşısında No. 
Asım Başakın. 

Baylar! 
Yo ul ay ız, 

Nafile aramayınız 
A L T U çiçek traş 
bıçağı ve traş sabu
nundan dah iyisini 
bulamazsınız. 

Toptan ve peraken
de satış yeri: 

9 eylül 
Baharat Deposudur 

Telefon ( 3ss2) 
~~~~ .... ~~:~~~~~~~~~~~~~ .,.._....,~~ ... ...-.. ...ıllıiiiıBıl'iid8ida.Oif~~ ........ ~ 

C•l 
f Elbise ve Manto 
r? Meraklılarına MDJdı 
[!~Zabitan, Baylar ve Bayanlar 
f En müşkülpesent müşterileri memnun 1 
!~eden bu firmayı unutmayınız 1 
[f] Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahim 1 
{+l Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeşidler. -ı:erzi- 1 
;,'f~ hanemizde b y ve bayanlar için son moda zarif ve şık 1 
~ z b' . 1 [t manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar a ıtao ve : 
[+] sivil elbise ve kaputları imal edilir. ~ 
r+l Muamelem peşin ve taksitledir. r: 
{•)Bu. sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kifidir.{t 

f! OIKKA T : Yeni l\iağaza Odunpazarı No. 12[t 
•l TELEFON: 3276 "" 
~ D 
~~e~~~ssss~ssısees2sssS1J 

Peşin ve Taksit ile 
En şık, en sağlam ve eo ucuz elbise 

diken KavafJar 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 · . . 
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Memurun başı

nı yardı 
Kemalpaıa huıaıi mu ha· 

Mbe odacııı Seyfi Orhan 
z vazffeainden çıkarıldığı 

için memur Hilmiye mugber 
olmuı ve ıandalya ile baıını 
Jardıfandan yakalanmıı ve 
mahkemece 35 gfln hapıe 
•ahkam edilmiıtir. 

Ekmekler 
Bozuk 
lzmiria ekseri fırınlarında 

ekmejin belediye numune· 
e muvafık çıkarılmadığı 

bl hamur olduğu tiklyet 
JCW. Belediyemizin eh-.m· 

retle Daları dikkatini celbe· 
tleriz. 

Liselilerin 
Kampı 
lllllirdeki Ji.elilerin kampı 
ıeao Bornovada orta 
bahçeıin!le kurulıcakhr. 

ahkôm 
ldular 

bmiria lnciıalta plijına 
,.kın bir evde oturan zabı· 

tanınmıı kadınlard~n 
rlfeaia evine geceyleyln 
la (irip kendiıiui kirlet· 
i• teıebb&ı edea Balço· 
kay muhtarı Oıman ve 
adaılan hakkında ıehri· 

.ıs aj1rceza mahkemesinde 
re1aa etmekte olan maha· 

e aetic.,Jeamif, ıaçları 

ılr&lerek dörder ay, 
alh,ar fln habiılerlne, 

anlardan ıaçu ıabit ol· 
1•• Hl!!tı7İDİn beraetine 
ru veriJmittir. 

ölcük yayla-
•ına gezinti 
la pazar değil öbir pazar 
llclkte blylik eğlenceler 
pdacaktar. Viliyetimizin 
mlıteıaa glizelliklerini 

Jlbek manzaralarını ib· 
eclea ba cennet köıeıi· 

halkın rajbetini temin 
ek içla çallıalıyor, o glln 
~k lımlrlileran bu gezin· 
• lftirlk edeceklerini ıa· 

•kkat edelim 
)idin ayağını köpek 

bahğı ısırdı 
Karantina ile klpr& ara· 
ela denizde yDzea Y aıar 
a Halit adında renç bir 

tepli y8zerken a111ğı b&· 
bir k&pek balaiı tara· 

daa 11uılmıı ve Halit ağır 
alı olarak derhal hasta· 
eye kaldarılarak tedavi 
a alıamıthr. 

uda Akıl mı? 
Bonoya da Ahmet oğlu 

amet adında bir ıat 2500 
aı•ı bankalar dururken 
arın içine sakladığından 
aıı belli olmıyan bir ıa • 
tarafı~dan aıırılmııhr. 

apalan tahkikat neticesin· 
paraaın •aklandığı yeri 
den baıka kimıenia 
ediği anlaıdmııbr. Tet-

ltr devam ediyor. 

.......... , 

Feci bir kazası 
Afyon sür'at katarı bir ıımele ile iki 

merkebini parçalamıştır 
Aydın, (Husuıt) - Izmir-Afyoa sürat katar1 Aydına bir buçuk kilometro meaafede, bat 

tizerinden geçerken Murad isminde bir genci ve iki metkebini ezmiı ve öldllrmnıtllr. 

Vak'a ıu ıuretle cereyan etmiıtir : 
Aydında Forbes piyankökü fabrikasında çalııan Murad, Aydın çarş11ıncla satmak ilzere 

iki merkebi alarak yola çıkmıı ve tren battı üzerinden yilrilaıeğe baılaaıııtar. 811 sırada 
eksprea gelmiş, Murad hnyv?nlarr kurtarmak için uğraıarken lokomotif hem kendisini 
Ye be hem de hayvanlara çarptnııtır. 

Süveyş kanalında amele ile polisin çarpışması 
Port-Sait, 6 (A.A) - Süveyş kanah müstahdemini diladen beri grev halindedir. işçiler 

yevmiyelerinin artırdmasını istemektedirler. Cereyan eden bazı hadiseler tizerine polis rrev· 
cilere hücuaı ederek içlerinden bir kaç tanesini yakalamııtır. 

Nihayet ln2iliz planı kabul edildi 
Londra (Radyo) - ispanyadaki gönüllülerin geri alınması için lngiliz piliaının tatbiki 

ademi müdahele komitesinde haz1r bulunan 23 devlet mllme11illeri tarafından karar alhna 
ahnmıt ve kabul edilmiıtir. 

Hindistanda kolera 
Budapeıte 7 (Radyo) - Hiadistanda kolera feliketi btıUin şiddetile devam etmektedir. 

lngiliz bOkümeti Jazımgelen tedbirleri almııhr. Üç ayda ölen:eria adedi 30 bini geçmittir. 

Almanlar Yeniden Tahşidat Yapıyor 
Pariı 7 (Radyo) - Almanların kiiçük Lihteıtaya mıatakasında tahıidat yaptığı ve bu 

araziyi iıgal edeceği haber ahnmııhr. 
lsveç ve bazı alikad11 bikümctler bu baıırbklan dikkatle ve yakından takip etmek· 

tedirler. 

Ademi Müdahale Komitesince Kabul Edildi 
Londra, 6 (A.A) - lngiliz gazetoleriain ekserisi ispanyadaki göaiJlllllerin geri alinaıası· 

na dair olan lagiliz plinının dtln ademi miidahale komitesince kabul edilmiı olma11nı mem· 
nuniyetle kartılanmaktadır. 

Taymiı gazetesi ademi mOdabale komitesinin dtın ilk defa olarak esaslı bir muvaffakı · 
yet elde ettiiriai yaımaktad1r. 

Dcyli Telsıraf aazeteıi Fıankoaun kendisine yapılan teblijata •üratle cevau vereceii 
bekl•nmiyeceğini kaydetmekle beraMr lıpınyol ihtilafına müah11ıran dahili bir harp ma· 
biyetini veren bu anlaımanın mezkilr ibtiJafıa tasfiyesini kolaylaıhracatı mütaleasını ileri 
ılrmektedir. 

Kayık içinde bin Çinli öldürüldü 
Tokyo, 6 (A.A) - Japon kuv1etleri Poyang göltlnüa methalinde bir baraj teaii ederek 

Çia harp gemileriyle birçok kayıkları:a çıkmasına mani olmuılardır. Otuz kadar kayığa bi· 
nerek göliin sahiline doğru kaçmakta olan bin Çin askeri Japonlar tarafınaan öldlrlllmilıtlir. 

Fırtınadan SO çiftlik harab oldu. S k~ıi öldü 
Varıova, (A.A) - Vilıae mıntakaıında çıkan bir futına neticesinde bet kiti ölmtıı ve 

50 çiftlik lıarab olmuıtur. Maddi zarar mıktarı pek yiikıektir. 

Bornova 
Belediye Dispanse

rinde Faaliyet 
Bornova belediyesi çahı· 

maktadu. Belediye diıpan· 
seri Hıziran içinde 200 has· 
taya bakmıı. 99 kiıiye çiçek 
aı111 yapılmıı ve 89 fakire 
de parasız iliç verilmiştir. 

Sarhoşluiun 
Cezası 

Dlln Kemer köprilsllbden 
Kimil ıarhoı olduğu halde 
geçerken dütmDt 9e baıından 
yaralanmıttır. 

lzmir İkinci 
Noterliiinden: 

Muhterem lzmir halkından 
gördüğü alaka ve teveccühe 
mukabele bar kolaylık olmak 
lizere çalııma saatlerini bal· 
lnn lehine tadil ederek 
Saman iıkelesinde Buldanlı 
oğlu ba!Jındaki dairesini es
kiıi gibi akıama kadar açık 
ve emre amade baluadurul· 
duğunu bildirmekle ıeref 
duyar. 

Izmir ikinci noteri 
Emin Erener 

Sivrisinekler 
Çoğaldı 

Sivrisinek mücadelesi tek
rar gevıedi Güztepe, Gilzel· 
yalıda ıivrisinekler ordu 
halinde gezmektedirler. Çok 
tükür Kartıyaka bu dertten 
kurtuldu. Üçkuyula.·, Gtızel· 
yala 9e Göztep,, balkı bu 
muzir bayvanlarden nezaman 
kurtulacak ve bu yüzden 
sıtma baatahğında çojaldığı 
görülmektedir. Yalnız ma • 
zotla bu it halledilmez ayrıca 
mücadele kollan yapılıp saz· 
lıklar ve ıu birikintileri tes· 
bit edilerek kurutulması ve 
imha çarelerine teve116l edil· 
melidir. Halk akıamlan işle· 
rinden geldikten sonra bab · 
çelerinda 9e içinde 4>tyramı· 
yorlar. Sıcaklar böyle devam 
ederse ıivriılnekler daha ço
ğalacak ve evlerde de otu· 
rulamıyacak bir hale gele· 
cektir. Seri mücadeleye ib· 
tiyaç vardır. Ehemmiyetle 
11yın belediye reiıimizin na· 
zarı dikkatini celbederiz. 

Cezalanacak 
Memurları asılsız olarak 

ihbar edenler cecalandınla· 
caktar. 

Atatürk 
Tebrik telğraflarına 

cevap veriyorlar 
lstanbul 6 (A.A) - Rthi

cumhur Atatlirk, Hataydan 
aldıkları tazim ve teıekkllr 
telğraflarına atağıdaki ceva· 
bı vermiılerdir. 

«Sizin için artan saa
det ve refah» 

Istanbul 6 (A.A)- Reisi· 
cumhur Atatlirk, yurdun her 
tarafından gelen ve vatan· 
daıların sevinç ve beye<'a· 
nını bi diren telgraflara aıa· 
ğıdaki cevabın Anadolu 
Ajansı vaaıtasile ibliiını 
emir buyurmuılardır: 

"Hatay milli meselemizin 
dostça tedbirlerle miisbet 
neticeye ulaıtmlma11ndan du· 
yulan sevinç yerindedir. 

Hindistanda 
Türk Tüccarları 

~1etedi1iyor 
Hindistanda Bombayda çı· 

kan bir mecmua bir nüsha· 
ıını lzmir Fuarı için hasret· 
mit ve TOrkler ve TOrk ta
cirleti hakkında ıitayiıklr 
cOmleler kull1.mııtar. 

7 TEMMUZ 

Rus vapurunu 
Japonlar Nasıl Yakaladı 

Vilidivostok 6 (A.A) - ıark ıahillerine dojra ti· 
Bundan bir ay kadar evvel derken Laparuz botazıada 
Japonlar tarafından tevkif karaya oturduğuna çlnk& 
edilip Sovyetler birliğinin beynelmilel abklm mucibin· 
tidd~tli teıebb6sleri üzerine ce Noıiakuni11oki burnaa· 
serbest bırakılan Sovyet daki fenerin yanması icab 
Refriğerator vapuru otuz ederken bu fenerin Japonlar 
günlük) bir mevkufiyettea tarafından ıöndürtllmtıı ol· 
sonra buraya gelmiıtir. duğunu anlatbktan] •onra 

Geminin kaptanı 1 as aj•n· Japonların gemiyi tevkif et· 
11 muhabirine yaphiı beya· tiii ve gerek bizzat kendi· 
natta tevkif hadisesini anla· ıinin gerek tayfadan bir9ok 
tarak 30 Mayıs sa babı keıif )arının iık ence edildikleriai 
bir siı araıında Sakalinin söylemittir. 

--------••na--------
Bir Türlü 

Ekmek 
Roma, 6 (Radyo) - ltal· 

ya· iktisadi komitesi; bugün, 
Baıvekil Mussolioin riyase· 
tinde toplaomııtır. Bu top· 
lantıda bütün ltalyada bir 
nevi ekmek yapılıp satılması 
kararlaş tınlmııtır. ---·-
Filo~ofla 
Mülakat 

- Baştarafı 1 incide -
küçük Nevyork .. dağlar, taı · 
lar kimilen asfalt yollarda 
ç6rçöp namına birıey yok. 
Her gün sabah, akıam ıo · 
kaklar ylkanıyor, liğım tef· 
kilib gayet muntazam yeni 
b to ledıye kanunu harfian tat
bik edildiği içia katık11z 
ekmek, yemek, ucuzluk, 
ucuzluk yalnız otellerin azlı • 
ğından dolayı biraz yatak· 
lar pahalı, maamafih memur· 
"" için apartımanlar yapıla· 
yor. Seyyahlar için de yapı· 
lacak .. trenler ucuz. Bir ti· 
caret bileti ile her yeri gez· 
mek kabil. 

M. - Hatay meselesi ne 
haldedir. 

F. - Hatay iti ben ~rada 
iken kat'i ıeklini almııtı, 
yalnız bazı tatbikat sahHın· 
da askeri iıler kalmııta, onu· 
da bildiğiniz ribi aramızda 
hallettik! 

M. - Bundan ıonra ne 
olacak? 

F. - it tabii halinde ytl· 
rtldüğtlne nazaran pek ya· 
kında Akdeniz misa~ı yapı· 
lacak, devletler arasında mil· 
na.ebat daha normal, ve 
daha emniyetli bir tekil ala· 
cak. Bahri ticaretimiz de da· 
ha ziyade artacaklar, yeni 
Türkiye, dünyanın nizam ve 
asayit ve emniyet · ıubaoı 
olacaktır ve olmuıtur da bu
nu yakında ve yakın zaman· 
da g6receksiniz !.. o· yerek 
kesti ve mubarririmiz de ve· 
dalaıarak ayrıldı. _ ......... _ . .,.__ 

Teknik 

Muhasebe BOrosu 
M. E. Çelebi 

Yemişçarıısı No. 3:telefon 3435 
Muhasebeye ait b6t6n iı· 

lerinizi tam bir itimad ıle 

tevdi edebilirsiniz. 
Büro, kanuna uygun ıe· 

kilde ve muhtelif aıullerde 

Muhasebe tesis eder 
Defter tut .r 

Planço tanzim eder 
Hesap tetkik, tasfiye 
ve ihtilafları halleder 

İktİSBt Vek:li 
Kara büke 

Gidiyor 
Ankar•, 6 (Husuıt) - lk

tisad vekili Bay Şakir Keae• 
bir Karabilk demir ve çelik 
fabrika11 inıaabnı teftit et· 
mek üzere bugllolerde Ka· 
rabüke gidecek, orada t~t
kiklerde bulunduktan ıonra 
Zonguldağa geçecektir. Kea· 
disine Silmerbank genel dl· 
rektöril Nurullah Somer, E· 
tibank umum mildtl a llba· 
mi refakat edecektir. 

Kudüste iki 
Arap idama 

Makhôm edild 
Kudtlı, 6 (Radyo) - A· 

raplardan 2 kiıi, bugtln in· 
giliz jandarma11 tarafında• 
ıilibh olarak yakalaamıı ve 
mahkemeye verilerek derhal 
idama mahk(im edilmiıtir. 

Güneş Çarpm 
sından Öldü 
Turgutlu belediye bqlıl· 

tibi 8. A11m g6neı çarpma· 
ıından &lmüıttır. 

Tebrik ederiz 
Emniyet birinci kııım me· 

murlarından bay Kemal Al· 
kut iıtiklal madalyaıile taltif 
edilmittir Tebrik ederiz. 

Esrar 
Kaçakçılığı 
-Baıtarafı birincide-

y or ve iıaretli paralan abyor. 
Zabıta memurlaramaz bana 

g&rflnce hemen evi Hnyor· 
lar Tomaya teslim olmaııaı 
ihtar ediyorlar. Toma poliı 
memurlarımıza kartı tabanca 
teıhir ediyor. Poliılerimizde 

mukabeleten tabancalannı çe· 
kiyorlar, birkaç el boıalttık· 
tan ıonra eve giriyorlar, ba 
sefer Tomanın anae•i ve 
kız kardeıi de mDcadelere . 
giriıiyor, poliılerimiıia ize· 
rine hOcum ediyorlar Toma 
yakalanınıyor, evin içi ııkı 
bir ıurette aHıtırahyor, ıaa· 
dık alhndı n huıuıi yapılmıı 
bir kuyudan bir torba için· 

de sekiz kilo kader mOhim bir 
esrar meydana çıkarılıyor. 
Çahıkan ve fedakir poliıi· 
mizin bu muvaffakiyeti cid· 
den takdirlerin fevkindedir, 
kendilerini tebrike {Hzcı gl· 
rtlrüz. 

Az Maaşla lı 
Arıyor 

Orta tahsil ıarmliı tecrl· 
bedide bir zat cllz'i maaıla 
bir it ara yor. 

ldarehenemize mliracaat. 
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