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Buı!mıtbr 

Gcçmlyen yuı gui veril..JJ 

TURKUN EDIGI OLACAK 
Hatayda Türk asker ve jandarması bulunacaktı 
Londradan gelen haberlere göre mükemmel surette techiz edilmiş 40 bin kişilik bir 
Türk kuvveti Hatay hududunda emir beklemektedir. M~car v.azeteleri Fransaya 
yaptıkları tavsiyede karşısında eski Osmanlı imparatorluğu olmavıb Türkiye Cum-

KısA vE AçıK huriyeti bulundu~unu hatırlatmaktadırlar 
ve Fransaya verilmiştir. Bu I de çete faaliyeti devam 
sebeble Halayda Türk Jan· mektedir. Can kaygus 
darma ve askerinin de bulun düş en Türk köylüleri m 
ması )azım gelmektedir. 1 ter kederek şehirlere hi 

Fransa bunu anlamalıdır ••• 
Bütün Avrupa ve Balkan matbuatı, Türkiye harici siya

setinin, Avrupa işlerinde ve bilhassa Balkanlarda daima 
bir barıı ve sükunet havasının esmesi için sarfettiği emek· 
leri her zaman takdir etmekten kendıoi alamamıştır. Vak-

tile Türkiye aleyhinde pek çok makaleler yazan bazı Frao
ıız gazeteleri bile Ankaranın Avrupa ve Balkan sulhuoun 

devamı için gösterdiği hüsnüniyet hakkında şiıı di kaside
lere benziyen methiyeler yazıyorlar. 

Fakat en doiru sözü de bugün ba21 Atina ve Belgrad 
gazeteleri yazıyorlu ve bağırıyorlar: 0 Türkiye bu Hatay 

itinde ıimdiye kadar büyük bir soğuk kanhlık ve sükfıoet 
göstermiş ise bunun sebep vesaiki aczi ve zafı değildir. 

BılAkiı Türkiye her zamandan fazla kuvvetli ve hazarlan
mııtar. 

Ankaranın bu münasebetle gösterdiği itidal, sulha, mede
niyet ve umrana karıı beslediği sönmez bir aşk ateşidir. " 

Fransa, bazı Fransız gazetelerinin iddia ettıkleri gibi 
Türkiye ile bozuımak istemiyorsa, Türkiyenio hüriyet ve 

istiklal atkının sulh ve müsaJemet aşkından daha şiddetli 
ve daha ateşli olduğunu anlamahdır. 

SIRRI SANLI 

Kral Faruk 
Halife Olacakmış 

Atinada çıkan 
Etniki gazetesi , 
"Hıiifet ve M11ır" 
baıhğı altında yaz· 
dığı başmakale!lin· 

de şöyle diyor : 
"Paris ve Londra
dan gelen telğraf · 

lara göre, Mısır 
kralının halifeliği 
meselesi yeniden 
ateşlenmiştir. Bu 
itte önayak olan 
Azhar darülfuau· 
Dunun ilim emini 
Şeyh Elmarangi 
olup, kralın amcası 
Preeı Mthmed Ali 
de buna müzaba
ret etmektedir. 

lngiltere de bu 
gün islim ittihadı
nın vücut bulması· 
na muhalif değilmiş. 

iSTER GÜL iSTER AGLA 
Miras Taksimi 

Budapeşte 10 (Hu .. usi l -
Bura gazeteleri Hatayda 
Fransızların yaptığı bal< s~z
hğı tenlcid ederek Fransız

Jara Türkiye He iyi geçin· 
meği tavsiye etmekle bera-
ber Fransanın kaqısında 

eski Osmanl ı imparatoru 
değil Türk Cumhuriyet hü
"umeti ve onun yüksek 
Atatfü kil bulunduğunu atır 

latmaktadıı )ar, 
Budapeşte 10 (Radyo) -

Londradao gelen haberlere 
göre Hatay hududunda son 
sistem techizatı malik 40 bin 
kişilik Türk kuvvetinin emre 
amade birhalde beklediği 

bildiriliyor. 
Istanbul 9 (Hususi)- Ha

tay meselesinde Fransızlarla 
anlaşma imkanlarının kuvvet
lendiği Ankara mehafilinde 
teyit edilmektedir. Fransızlar 

Fski Başveki
lic iz Hasta 

Istanbul, 10 ( Huszsi ) -
Eski Başvekilimiz General 

İsmet İoönünün safra kese· 
sinden muzdarip bulunduğu 

teessiirle haber alınmıştır. 

Generalimizi tedavi için dok· 
tor profesör Tufi Sağlamla 
opeıatör Kemal Ankaraya 
gitmişlerdir . Konsolyasyon 
için de doktor Fizeojenide 
çağırılmıştır. 

Halkın Sesi - Kıymetli 
General İoönüne candan acil 
şifalar temenni ederiz. 

Bir adam ö)Orken hısım akrabası başma toplanmış ağhyorlardı. Adam bir aıalık gözünü 
açtı, hocanın yüıüne bakarak şu sözleri söyledi : 

- Ben ölüyorum, vasiyetimi iyi dinle: Evimi hizmetçim Fatmaya, çarşıdaki dükkanlarımı 
tayyare cemiyetine, otelimi kardeşimin kızlarına, bankadaki on bin liramıda çocuklarıma 
bırakıyorum! 

imam ıeılendi : 
- Ya karınıza ne bırakıyorsunuz Bay ? 
Ölmek üzere bulunan adamkarısının adını duyunca yatağının içinde doğrularak : 

- Onada otuz yıldır ettiği kavgaların affanı ayni zamanda da benden kurtulacağı için 
karşisında kavga edecek başka birini bulamayacağından canı sıkılmasın diye kendisine an· 
nemi vekil bırakıyor um. 

Ey okuyucum kocalarım gücendiren böyle kadınların haline : 

S ıriyeden getirilen Ermeni· 
leri geri çe ls mektedirler. 
Bunlar tamamen geri al n 

dıktan sonrat Hatay meclisi· 
o~ seçilecek 40 mebusluktan 
22sinin Türklea· tarafından 

kazanılacağı muhakkaktır. 

Şimdi mevzuubahs ol.s n 
mesele. Hataym iııtildalinio 
auıbafazası işid ı r. Malfıın ol· 

duğu veçbile Hataym ıstik· 
lalinin mubafaz ası hakkı bize 

Yerli Arap gazeteleri (San
cak Araptır. Burada ancak 

Arapların yaşama hakkı var
dır) şeklindeki yazılarına 

devam edıyo rlar ve en ufak 
bir ihtar bile görmiyorlar. 

Şehirlerde r.isbi bir süküo 
göze çarpıyor . Fakat köyler· 

ediyorlar. __ __, __ _ 
Az~ın Man 

Hatay kurtulacak ••• 

Bal ı kesir, (Hususi) -
reçiftlik ~öyüode azgın 
manda bütün köyü •I 
etmiştir. Manda samanlı 
kaçmış. köyün sokakları 
rastgcleoe saldırarak do 
mış, Mebmed adıoda 40 
larında bir adamcağızı 
nuzlarile göğsünden ve 
nından ağsr surette yar 
mıştır. 

Türkün harikaları, u ucizeJeri çoktur. 
Karşısında bo;kmayao, titremeyen de yoktur. 
Atatürkün kudreti hiç bir zaman sarsılmaz 
Onun çelik ordusu cihandan bile yılmaz .. 

~-
Kalplerde intikamın çarpıntıları attı Do~rudeğil Hesap sormanın artık zamanı geldi, çath. 
Hemeo hemen sel gibi hedefe varıyoruz 
Yükselen naralarle gökleri yanyoruz. 

Berlio, 9 (A.A) - D. 
B. Ajansının bir tebli .. 
göre Alman demiryollara 
resince trenlerde Yahu 
için ayrı kompartimanlar 
nulduğuoa dair Deyli 
graf gazetesinin verdiği. 
ber esassızdır. 

Koşuyoruz .. Daima ileri ko,uyoruz 
Mustakbel zafer için hepimiz coşuyoruz. 

Yıldız beyaz oluyor, arşa yükseliyor ay 
Kurtuh1yor vatandan ayrı buluoan Hatay !! .. 

İsmail Özler 

Ha tayda 
Türklerin 
Fkser:ye i 

l-'ıoıa'dau : 
''l~kenderun Saocağt,, baş· 

hğı ait ıoda yazdığı başma

kale-sinde diyor ki : 

"Doğu Akdenizde yeni 
bir tehlike ocağı türemiştir. 
Türklerin Hatay dedikleri 
bu sancaktaki mühim mik-

tarda Türk vardır. Suriye 
Hükumeti Buraya Arap ve 
Ermeni iskan ederek etno· 
lojik durumu değiştirmek 
istemiş ve Türkler buna kar
şı galeyana gelmişlerdir. 

Türkiye ile Suriye hüku
metinin bakımları çok fark
lıdır. 

........ WJD .. •••••• 

Maarif Vekili 
Geliyor 

Maarif Vekili Bay Saffet 
Arıkan önümüzde Pazartesi 
gü:nü şehrimize gelerek Ma· 
arif 1 ini t fti 

Yiiit ve Şanlı Süvarilerim 
~.j ~ı lstAnh,ıl..t~ 

·~~rFr 
~- >'( 

'"" 'l '··"'""'_.....,_ 
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"" 

~lstanbul, (Husmıi)~-erTürk!' 

şerefini, rTürk·haysiyetini ' ve 

C:kabramanhğını yabancı iller-t': 

de göklere çıkaran sivarile· 
rimiz gün lştanbula gelmiş· 

ler ve şimdiye•kadar g 
medik bir tezahnratla k 
Ianmışlardır. Bu yüce 
evlidlarına ne yapılH a 
"Yaşa, varol,, sesleri la 
bul ufuklarını çınlatmıı 

-
HALKIN SESi HAKKIN SESiDi -------- ..... - -------
Tedbir alınmasını yalva 

rıyorum 
Aynen, 
Halkın Sesi Hakkın Sesi sütununa yazılmak üzere be 

nizde bir şikayette bulunacağım: 
Nikah dairesi . bahçesi ile karşısındaki yolun ıurala 

son zamanlarda çoğalan bir takım uygunsuz takımın 
dolaşmakta oldukları ve buraların nezahetini iblil etm 
yüzünden bir çok aileler oralarda gezmemektedirler. 

Bundan başka bu meydana yakın yangın yerlerinden 
işiniz düşerde geçerseniz bu çeşit insanların ve yoıma 
bir arada lüzümündan fazla meclisler kurduklarını g 
sün üz. 

Bu çirkin vaziyetlerin önüne geçilerek bu gibi eşhası 
civarlardan uzaklaştırılması için muhterem polis müdür 
belediye reisi baylardan bu hususta icabedenlere kat'i e 
ler vermelerini o mevkiio şerefi ve nezaheti ve balkı 
rahat ve istirahah nqmına valvarırım. 

fzmir Hhil sıhhiye merkezi kitibi (Raif Tu 

llATJlTN ~I!~i JIA TlllTN ~ı!~TnTR 
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~J. 1ılam11Bsrt!laEEmamaaa~am.a ı 8 • 1 • ... I' ı· • • b. 
r,ı':.'..wsiY ~SE~ VE ADALETi İLEI seşız t~rın IDoUorun Naslbatleri z~ı!ın ~r. 
~':.i Turk Dunyasının En Yüce Hakanı s c:rve 1 Koyunde ıkı 
,"J _ t] Dunyanın en meşhur ço· Gö<Yüs anjini d b ) d 
,~ "Eiru)~111Wlti'fır;t.Tlli'Tlii~t-ldiJJMrq'11ift8 cuk!arı add?lu.~~n. Kan~dalı (A;.. d .. p t . ) cese u un u ' 1 -il L.::.'IL':Ullllu.u.:J.&JL~L.:.Jınhı.~~~ beşızler, bddıgınız gıbi 4 .. • J n . o ua rın lzmit, (Hususi) - Bugün 

1 
r iıl H A y A T v E K A H R l M A N L 1 K L A R 1 ~ yaşlar.·~· .bitirmiş.lerdi. .~im~i K rızlerı •İlayetimize bağh Mimetiye 

•; ~ her bıranın 30 bm lngılız lı· Ekseriyetle tansiyon yük- kpyünün Döşeme mevkiinde 
>j ,j ITarilai Tefrika Yazan: H. Türkekul'jl rası, (Bizim paramızla 200 sekliğinin feci akibetlerinden tabanca ile öldürülen biri 
~ej~ RBaa. - 44 - •&EBrtD bin lira) Servetleri vardır. biridir. Çabuk yenişilmezse erkek, biri kadın olmak ü· 

•o· T•• ki - k J d d Beşizler 9 yaşına bastıkl çok kuvvetli bir ihtimal ile zere iki ceıed bulunmuştur. 
"~ Ur er 8pl BrlMJZ8 ayan 1 · · · arı ' Araştırmalar neticesinde bun· {, t · zaman hepsının servelı 500 maalesef ölüm ile neticele· 
.. ~ ütüonları savmazsak esir olacanız bin logiliz lirasıDI bulacak· nir. Hınnakı sad1r yani an· Jarın Mimetiye köyünden 

lant 'la tır. jin döpuatrin kalbi besligen Nuriye ile Celil isminde iki 

ı k Karapınar söze atıldı: mıza dayanmı•lardır, onları • gene oldugv u, bir gönül ma· 
B b v J şiryan iklilioin tıkanmasın· 

r (mu - era er gidelim, evi başımızdan savmazsak bu spanya cerasına kurban gittikleri 
"•· ö ı· b k b' dan tevellüd eder. Buna ya· ı--ıı ed g re ım, aş • ır yerden bu yerler, mallar ve canlar anlaşılmıştır. 
'1 f b. t k d h b 1 ff b• d kın gene kalbin ön veyabud • a] ır ya a a • u uruz ve hep onların eline geçecek ar ID e Tahkikat derinleştiriliyor. 

)i\'ın i yahut şehirden alır geliıiz. ve esir olacaktır. •• arkadaki damarlanndan biri 
·• ş h. b k Ol T nin patlamasından müteveı- y 0•• rk Bulgar ·ıl' Vt e ır uraya ço uzak mı? Soo picımanlık fayda ver· en enor ıı ı " lid enfraktözler vardır. Araz 

.. ı1>u - Demek siz köyümüze mez. Bütün ulus canla ve D • )J 111~ 
1
rey ilk defa olarak geliyorsunuz başla çalışmalıdu. Avrupanın birçok şehirle· itibarile birbirine çok yakın· emıry O arın· 

ıe) md .. l '? rinde tatlı sesini dinletmiş dır. Böyle bir arıza vuku· 
1 oy e mı. Brahma böyle emredi· d T •f 

O
• 11.hkı - Bir yol daha geldim o'an meşhur tenor Fleta, unda o zaman her türlü te· 8 811 e 

ı yordu.,, d · w d'. . .. 1ı1J- amma bu taraflardan geç· Corunna'da ölmüştür. avıye ragmen uşmıyen Türk - Bulgar demiryol • c Savacı Boğator arkadaşına: 
o ·.. memiıtim.? - Kulak ver, arkadaş Birkaç ay ihtiJalciJerle bir· tansiyon bu, ağır kriz hasıl larında müşterek tarife ih. 
ii ·a~a - Şehir buraya ayakla hepsini anlamadınsa ben likte çarpışan Fleta, Gene· olur olmaz birdenbire düşer. dası için dün Sofyada te· 
e. 

11 
gidilirse bir buçuk saat sü· O kadar ki on. on beş de· mastara başlanmıştır. Toplan-

'w w söyliyeyim. ral Franko kuvvetlerinin, 
il -"aı rer, hayvanla bir saatta) va- d w d rece birden sukut görülür. tılara hüldrmetimiz namına 
• ~i. r öt rıhr.f Dedi. Arkadaşı Hindçeyi og uğu Aragon köyünü Hastanın renği sapsarıdır. Nafıa vekaleti tarifeler mü· 
tı- . T . d• . . k az biliyordu, ve dedi: zaptettiklerini ög· rendikten H tt w k k k t 1 d 

1 
·ıoe - amam, şım ı ışın yo • as a sogu so u er er. ürü Naki ve diğer bir zat 

5}şla\ ıa haydi eve varalım. - Evet Boğator, pek eyi sonra bayata gözlerini yom· Nabız çok zayıflar. Ahvali iştirak etmektedir. Bundan 
• 1> Kahveleri içtikten sonra ant.yamadım. muştur. umumiye düşer, o anda icap sonra iki memleket demir· 
1l

1
' :ır- . Karapınarla kahveci eve yol· Savacı Boğator ona telli)- Altın meyva eden tedabir tatbik edilmez· yolJarmda müşterek ücret •::'lJI landllar. ların bağırdıkları ve söyle· se maalesef sinkop ile basta tarifesi tatbik edeceklerdir. 

e l~ıı Savacı Boğator ,delbide dikleri sözleri anlattı. Döviz kaçakçıları da açık gider. Bu suretle meselci fiyatı 
Jıt~1s( bir hana indi. O gün istira· Şimdi iki arkadaş öteki gözlüğe başladılar. Vakihiz böyle ikibetlere deği,iklikleri iki tarafda da 
; hat etti, ertesi gün şehrin kardeşlerini ' düşünüyorlard ı . Alman • Çek hududunda maruz kalmamak için kırk, ayni zamanda başhyacaktır. 
11Cfkı çarşılarına ve sokaklarına Onlarla irtibatı temin etmek Bodenbahd~ birkaç aydan elli yaşlarından sonra herke· 
:t~rş ı daldılar. ve: birbirlerinden haberdar beri, gümrük memurlarının sin ayda bir araz hissetin 
·•iıştı Adım başında dellilJara olmak istiyorlardı. gözüne Almanya ile Çekos· veya etmesin kuvvet şirya- ~S ~~· ' r. ~~~~ 
ı•ıeki rastladılar, her köşede Mih· Ayni zamanda da saraya lovakya arasında mekik do· nını ölçtürmesi lazımdır. · /L ~;, ~~1:• :,~ 

ı ;r,, b race Ç · d ı · · nasıl nüfuz edebileceklerini · '~ ~ aypanın ıra e erını koyan bir yolcu n batmağa T. Gazetesı· · j'--~ · · · 
i ıaıka bağırıyorlardı. konuştular.! Fnsat zuhurunu başlıyor. lpOS ı~~ "\'-~{ ~j 'J! 1. ~~, 
:·;:;~ •• ~~~:~d~~;.~:aıı;.~:.u~:: ~:~~·.7·ğ~~;:~;. ~:~!:: Bu adam, her gidiş geli· Ne yazıyor ? ~~(f~klt~ (/~, 
• ~ ı~kti •udur: duyduk, duymadık dikkat nazar1nı uyandırma· şinde, büyük bir torba içinde "Bir sada ,, başhgw ı aJt1Pda 

1 

.;-.:::::: ~~ " d Y ( k J t d•w• Soollerbirbırınitokrpedı>o~rv~hô'ciscıoüfı•'Y"l 
'' - eli demeyin, üç gün içinde her• dan çarşı ve pazarları dola· por a a aşıyor, ye ıgı por· diyor ki : "Dünya altüsttür. ıozc b·ı ku·.voıe ~oıkcıhiııne~ ·~·n bızr. ıcwrıı • 

1 
l anı k takalların kabuklarını da at· olon ~6~·ı b;r uvkuyo bır ·~··'ü kc\· ~ır-ınıyrııu: 

11 n:4 ea mallarının değerini ve şıyor, bazı Hintlilerle dostluk Herkesi bir sinir kaplamıştır. 
~faz ne kadar mevcut parası ol· peyda ediyordu. mıyor, torbasına koyuyor. Buna rağmeu uysal, fakat l~re burada 

lll'estaı duğuna saraydaki nazmn Aradan bir hafta kadar Birkaç kere üstünü arıyor· sabit bir sada yükseldi. Bu VALi DOL imdadımız.a yetişir! 
~ nış dairesine giderek memurla- ge .. mi•ti. lar, birşeyler bulamıyorlar. sada Türk Dış Bakanmın Onu bor ~eıc lecrube ed;nrr. lorors.z ve 

c;lBZl T Y N'h sinırlerı ıc,kın ed t• olan bu ılci~ uylusuıluğo 

ı .. fay ra kaydettirecektir, ayni za· Bir gün sabahleyin kalk- ı ayet günlerden bir gün sesidir. Millet Meclisinde dış karı• unıuır.-.oz bor dev6dır. 
:'::eği maada da yaılarını söyliye· tıkları zaman kulaklarına da· memurlardan biri portakal siyasa hakkında izahat ve· VAUDOL: camla, tablet v~hap 

l ı V ceklerdir. vul sesleri akı etti, hancıdan torbasını arıyor ve portakal rerirkeo, memleketinin esen lıo! ncc ııc, eC!onede bulunur. 

ı ar Buna rıayet etmiyenler sordular 11ne var, ne olu· kabukları arasında 100.000 rüzgarlardan müteessir ol-
en ağır cezaya çarpılacak· yor.? mark çıkarıyor. madığım tekrarladı. 

~ = ~1~-.,_. ---:..:oı.~ 

lardır. Hancı şu karşılığı verdi: 

10 HAZiRAN 

! Beş buçuk saat 
süren ameliyat 

Dokuz yaşlarında bulunan 
bir logiliz çocuğu, bu yılın 
başlangıcında müthiş bir baş 
ağrısına tutulmuı, bütün 
doktorlar bu ağnoın sebebi· 
ni keşfetmişlerdir. Nihayet 
hastaneye kaldmlan çocuğu, 
şehrin en hizık doktorları 
muayene ederek, beyninin 
arkasında bir ur olduğunu 
anlamışlar, ve kendisini iki 
ameliyat yapmışlardır. Ame· 
liyatlardan ikincisi, beş bu· 
çuk saat sürmüştür. Ameli· 
yat esnasında; kafasının üı • 
tü açılmış, beyninin alt kıs· 
mını tazyik eden ur çıkard· 
mıştlr. Bu ameliyad netice· 
sinde çocuğun ölmesi veya· 
hud kör olmasından korku· 
luyordu. Talihin geri b bir 
cilvesi neticesinde çocuk 
kurtulmuştur. 

Yunan Gaze
telerinin 
Duydukları 

So" günlerde Halayda bir 
çok hadiseler o'muştur. Se· 
çim defteı lerine yazılmak is· 
tiyen Türkler Arapla·rın hü
cumuna uğramışlardır. Arap· 
lar tabancada kullandıkların· 
dan beş Türk yaralanmıştır. 
Türkler Türkiyedcn himaye 
istemişlerdir. V aıiyet çok 
kötüdür. Milletler cemiyeti 
heyetinin azaları Cenevreye 
dönerek talimat almıya ka· 
rar vermişlerdir . 

Sıhhi Afişler 
Sıbhat ve içtimai Muave• 

net vekaleti, halka sıhhat 
preosiplerini kökleştirecek 
ve yerleştirecek mahiyette, 
çok güzel propağanda afiş
leri, hazırlamıştır. Bu afişler 
umumi yerlerde, nakil vası· 
talarına ve halkın toplu bir 
halde bulunduğu mahallere, 
müesseselere, l rabrikalara a· 
sılacaktır. 

. Çünkii Türkler kapıları· ( Akşam ) 

~)b ,-- -- ------· 
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~~;.aı;a~..;ı-· Kırciceg.,; i Kolonyası 
' ' Adı ile Şifa Eczanesi 
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Temizlik, Tuvalet, Massaj ve 

Tuvalet Sabunlarına çok elverişli 

~:· P-1!>t Dr. F AHRI IŞIK >+sa~ 
d i1 lımir Memleket Hastanesi Rontken Mütehassısı tf 
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' 1 Elektirik tedavileri yapılir ~ 
1 B ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 ~ 
··~mmamıa~EEE~E~E~~~aa~ 

Çocuk Babalarına ~lü jde 

,, 30 '' Liraya Bisiklet 

Mod 75 

Almanyadın yeni getirtmiş olduğum ve İzmir piyasasın· 
da 45 liraya Hhlan bisikletleri rekabet dolayısile 30 liraya 
1ab1a baıladım. Sınıfını geçmiş çocuklarınızı sevindirmek 
için •ereceğiniz en kıymetli hediye yavrularınızın malik ol· 

t mak istedikleri bisiklettir. 
Ticarethanemize uğramadan başka ticarethanelerden al·! 

" mamalarını ıayın müşterilerime tavsiye ederim. 
Adreı : lzmir Kemeralb karakolu karşısında No. 7 .. 1. 

Son haftalar zarfında Kabadayı, Kordon ve Yüksel ra
kılar1nda görülen fevkaladelik nefasete hayran kal!Jn iyi ve 
sıhhi içkiler meraklısı bir ıat arkadaşına sordu : 

- Birbirinden güzel ve nefis çıkmağa başlıyan ve biı1 

çift güzel göz gibi gönlün aldığı bu rakılardaki bu yeni 
nefaset harikasını niye ve kime medyunsuouz ? 

- Bunu, kuvvetli bir san'at ve esaslı bir bilgi ve tecrii· 
beye dayanarak bu mamulatı her gün : biraz daha tekamül 
ettiren otuz yıllık rakı ve müskirat amili Mustafa Şevkinin 
bizzat geceli gündüzlü kazan başından ayrılmayarak sarfet· 
tiği emek, maharet ve fedakarlığa medyunuz. Şimdi 

(Kabadayı, yüksel ve kordon) 
rakılarında görülen nefasetin kerametini anladık. 

Balçova Ağamemnun 
Kaplıcaları 

1 - Haziran • 938 tarihinden itibaren Balçova Ağamem· 
nun kaplıcaları muhterem müşterilerine açıktır. Tabiatın 

bahşettiği bu şifa yurdunun emsaline faik bir su henüz 
Türkiyenin hiç bir tarafında keşfolunamamıştır. Asulardan 
beri beşeriyete hizmeti hazık doktorlarımız tarafından tak· 
dir olunmuş, Siyatik, Romatizma, böbrek hastalıklardan 
muzdarip hastalarına bu şih yurdunu tavsiye etmişlerdir. 
Kimyagerlerimiz tarafından tahlil olunan bu emsalsiz suyun 
raporları muhasebei hususiye dairesinde mahfuzdur. 

Evsafına dair fazla sözü zaid görür. Muhterem müşteri-
lerimin teşriflerini bekler otobüsler muntazaman seferler 

yüksek dereceli latif kokulu yeni bir kolonya yapmıştır. 

LiTRESi J 5 0 Kuruştur 
Şifa eczanesi Kırçiçeği Kolonyası 
nı bu fiala satmakla büyük bir fedakarlık yapbğına emindir. 

Fevkalade 
Limon çiçeği, ~Ienrkşe, Şipr, H. eli kolonya

ları 200 Kuruş 
Büyük lüks şişel~r 65 kuruş 
Küçük » » 40 kuruştur 

Tavsiye ederiz. 
.. w::: !ftp ~~ '!.-_· ~ --!:!!'!'!'!!'!'!!!!!!!!!!!!!l!'!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!:!!!!!!!'~!!!!'!!!!!ı 

TORNAKS 

TORNAKS 

TORNAKS 

TORNAKS 

TORNKS 
TOR1'tAKS 

TORNAI<S 
Motorsikletleri geldi. Mutlaka görünüz. 
M. Alim Şenocak Kemaraltı cad: Emirler çarşısı karş11ında 
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Haziran İmtihanda Ana -Çocuk 
Sevginin en kudsal 11 Anam f " dıyen sesidir; 
" Çocuğum ! ,, dünyadaki en s~vimli bestedir. 
Gündelik kayğı değıl, ibadet dense gerek: 32 Dere 

Şimdi tam yaz ortasanda
yız. insan artık yorulmağa 
başhyor. IJkbahardaki güzel 
renkler kayboldu. insanın 
boynu ve bacakları sıkaktan 

bükülerek başı dönüyor ve 
gözleri kapanıyor. ZavaJh 
Neriman sıcaktan pek mü
tees!lirdir. Yüzü sapsarı. Ba
zı defa defterinin üzerinde 
derin bir uykuya dahyor. 
Atalay onun 'önüne açık bir 
kitabı dik olarak koymaya 

dikkat eder. Öğretmen uyu
duğunu görmesin diye. Ay
tenin sarı saçlı kocaman ka
fasını çekmecesin üstllne öy
le bir dayayışı var ki iosan 
vücudundan ayrılmış zanne
der. Mebmede gelince oda 
fazla kalabalık olduğumuz· 
dan ve havayı bozduğumuz
dan şikayet eder. 

Ah imtihanı verebilmek 
İç.in şimdi nekadar çalışmak 
lazım !. Peoçeredcn sık göl
ğeli ağaçlara bakarak oola -

raran altında ne iyi koşula· 
cağını düşünüyorum ve mek
tebe kapanmak için gitmek 
lazım geldiğini hatırlayınca 
mahzun oluyor ve h iddet 
ediyorum. 

Fakat annem ıçm gene 
sabrediyorum. Çünkü mek· 
tepten çıktığım zaman o 
bana acıyarak bakıyor ve 

evde vazifemin her sahife· 
sini yazarken "Çok yorulduk 

Karşıyaka ban 
yosu ve sahil 

• 
gazın osu 

Banyolaramıza teşrif ede
cek zevatın memnun olması 
İçin her türlü sıhhi · konfor, 
duş plaj ve saire banyoda 
bira için müsade alınmıştır, 
sahil gazinosuna lstanbuldan 
celbettiğimiz hanende Artaki 
kemançe Parasko, kanun 
Talil, monoloğ Mazlum ve 
saire gazinomuzdadır meş· 

rubat son derece ucuzdur 
kahve (10) kuruştur cumar
tesi pazar (15) kuruştur ga· 
zinomuza ve banyomuza teş
rif edeceklerin memnun ka
lacaklarını vadederiz. 

Karşıyaka iskele dibi 
sahil gazinosu ve deniz 
banyosu direktörlüğü 

(15-1) 

Müjde 
Ege sahne Tiyatrosn 

lsmetpaşa bulvarındaki 
güldürücü bay Hakkının ida
resindeki Ege tiyatrosu önü
müzdeki cumartesi gününden 
itibaren açıktır. Sahne he
yetine İstanbuldan 4 yeni ar · 
tist ve muganniye gelmiştir. 

Direktorluk tiyatro seven 
bayan ve baylardan gördü
ğü rağbet ve teveccüh üze
rine yazlık ege tiyatrosu 
yeai bir hale getirmiştir ve 
"1alkın her türlü istirah te· 
\İD edilmiştir. 

Duhuliye balkon 20 birin· 
ci 15 ikinci 10 guruştur. 

değil mi ?,, diye soruyor. 
Sabahleyin saat altında beni 
uyandı r dıj'ı zaman diyor ki : 
Biraz daha gayret l Bak beş 
altı gün kaldı. Ondan sonra 
dinleneceksin ! 

Annem bana pek hakla 
olarak hatırlatıyor ki şimdi 
birçok çocuklar tarlalarda 
ateşli bir güneş altında, ya
hud büyük nehirlerin beyaz 
kumları üzerinde veya cam 
fabrikalarında yüzleri daima 
fırınlara doğru eğılmiş ola· 
rak çalışıyorlar. oütüo bu 
çocuklar bizden daha evvel 
kalkarlar ve onlar için tatil 
yoktur. Öyle ise gayret et
meli! 

Zaten İsmet bize iyi bir 
numune teşkil eder. O !laoki 
ne sıcaktan, nede uykudan 
biç müteessir almıyormuş 

gibidir. O daima kışın oldu
ğu gibi yazında ateşin ve 
ve keyflidir. Hiç yorulmaksı · 
zı çalışıyor ve sanki etra
fındaki havayı sesile serin· 
lendiriyormuş gibi yanında
kileri de çevik yapıyor. 

Daima uyanık ve dikkatli 
olan iki öğıenci daha var. 
Birisi mahud inadcı Ali ki 
uyumamak için kendini ç'm
dikler. (Çüukü hava ısındık

ca ve yoığunluk duydukca 
dişlerini daha fazla sıkıp 
gözlerini o nisbette açıyor 
adeta öğrdmenini yiyecek 
miş gibi .) 

iş adamı Tutğud'da. penbe 
ı. agıdlardan yelpazeler yapa. 
rak, onlaı ı kibrit kutulann
dan çıkardığı süslerle tezyin 
edip ötekine berikine sat· 
mak'la meşğuldür. 

Fakat bunların içinde gene 
en gayretlisi zavallı Hüse
yindir. Çünkü babasına odun 
taşımamak üzere yardım et 
mek için saat beşte kalkar 

saat onbir olunca gözlerini 
bir türlü açamıyor ve başı 
gogsune düşüyor. Halbuki 
kendiği sarsar, ensesine vu · 
rur, yüzünü soğuğ suyla yı-

yamak üzere izin ister ve 
bazı defa yanındakine ken . 
disini çimdiklemesini söyler. 
Bu sabah tahammül fedemi· 
yerek ağır bir uyğuya daldı. 
Öğretmen "Haşan!,, diye 
çağırınca işitmedi. 

Bay öğretmen hiddetl,ne
rek terar etti: "Hasan!,, on· 
ların evine yakın oturan ar· 
kadaşlarımızdan biri kalka
rak: 

- Haşan beştenberi yük 
taşıdı. Dedi. 

Öğretmen onu uykuda bı· 
rakarak yarım saat kadar 
dersine devam etti. Ondan 
sonra yavaşca Hasanın sıra
sına giderek elıae biraz üf • 
leyince uyandı. Karşısında 

öğretmeni görünce korkudan 
geri çekildi. Fakat öğretmen 
çocuğun başıuını elleri ara· 
sına alıp saçlarından öptü. 

"Sana darılmam yavrum, 
dedi. Senin uykun tembelle· 
rinkine benzemez. Buraya 
gelmeden evvel çok çalıştı

ğını biliyorum. 

- Söyle bakahm yavrum, 
ulu önderimiz ne vakit S<1m· 
sona çıktı? 

- 1919 mayısının on do · 
kuzuncu günü. 

- Aferin. Loıan rnnahe· 
desi ne vakit imzalandı? 

- 1923 birinci teş r;n in 
29 uncu günü. 

- Güıel, öyle İ ie sata. 
başka hir sual sorayim. söy 
le bakalım oyun ne vakit 
ica dedildı? 

- Çocu ~ lar doğduğ!l za· 
maa öğre 1 mef:ıİm 

Bir kahl<aha kopar, ztki 
yavrunun arkası okşanarak 

dışarıya çıkanlır. --- ...... 
Annesi de 
Bilmiyor 

- Anne yarın okuMa ev 

idaresi imtihanı var, ne olur
sun buıa yem~kler nasıl pi
şirilir, tatlılar nasıl yapılır 

göstersene ... 
- işte bak dikkctt et, yu· 

murta böyle pişirilir, sagana 
tereyağı koydum eriyor, son
ra yumurtalarını kıracağını 

Çocuğun ardı sıra aoanlD yolculuğu. 

Yetişir kartal gibi düşmeden kapar ana. 
Çocuğunu isterse dahi yapar ana. 
Çocuk aJar ilk şevki, iJk örnegi anadan 
Tadı yok saadetin anaya anlatmadan: 
Anam diyen Ç'>çuğun artar birden kudreti; 
Çocuktum diyen ana öaler her f t:laketi; 
"Anam,, sesi en bedbin anda fdabhk verir. 
"Çocuğum., diyen sesten sonra yorğuoluk erir. 
"Çocuğum,, kalbe akan suyun ilk damlasıdır 
Ve ,. Anam., dıyen sese kalp bir sebil tasıdır. 
Yaşasın: Ana çocuk el ele bir yolculuk; 
En manalı çiftidir dünyanın ana çocuk. 

:BEHÇET KEMAL ÇAGLAR 

At ile Uşak 
Bir adamın güzel bir atı 

vardı. Bu atıDI pek severdi. 
İyi bakılması, saçlarının her 
gün timar edWb temiz yı

kanması ve taranması için 
biı de uş<ık tutmuştu. Fakat 
bu uşak narnus!u bir adam 
değıldi. Ef \!ndi~inin ata ver· 
diği yiyecekl~ri s:ıtar.1k pı

rasmı alır, ata az yiyecek 
verirdi. Bu suretle at pek 
zaif düştü. Uşak atın zaifle
diğini görünce kızdı. At da: 

- Bana kızmanın faydası 
yok. Dedi. Eğer benim ku
vetli, besli bir at olmamı 
istiyorsan, efendinin bana 
verdiği yiyecekleri çalıp sa· 
tacağına bana vermelisin. 
Namuskiı ane hareket et· 

mezsen biç bir şeyde muvaf
f ..,k olamayız. 

pişecek .. 
- Onu ben de bilirim 

anneciğim bana ekmek ka
dayifi nasıl yapılır, rosto, 
pure, sakız yahnisi, kuşkon· 
maz nasıJ pişirilir, reçeller, 
marmalatlar, pastalar nasıl 

hazırlanır ve yıpıhr onları 

öğret 

A'.nnesi hayretle gözlerini 
açarak biraz düşünür, soora 
şu cevabı verir: 

- Oolan komşumuzun aş· 
çı baş1sına sora) m o sana 
d ıha güzel tarif eder yav-
rom. 

• • Çocukla 
Babası 

- Böyle ağlamak para 
para etmez, vaktinda çalış
malı idin. 

- Ben çalışmadım mı ba
bacığım? 

-:- Çahşsao şimdi de sınıfı 
geçmiş olurdun. 

- Kabahat bende de-
ğil ki. .. 

- Ya kimde küçük bay!. 
- Hesap kitabında, oku-

yorum bir şey anlamıyorum. 
- Pekiy geçenler nasıl 

anlamışlar? 

- Onların bir çoğunun 
ağabeyleri var, bazıları da 
hususi öğretmen tuttular. 

- Haydi bakayım fazla 
söylenme. Bunlar hepsi ba· 
hanedir. _ _,_, ____ ....... . 

Manisa oteli 

lVlanda şif alığı versin ! ? 

İzmirimizin en sıhhi kon
förünü haiz olan Manisa 
oteii sah

0

bi B. salih müşte
rilerini memnun etmek için 
büyük fedakarlıklar yapmış 
otele yazhk du.; ve otel bah
çesini de yeşil ağaç ve çi
çeklerle bir cennet haline 
getirmiştir. B. Salih otele 
gelen müşterilerinin tahta 
kurusu ve pireden kurtul· 
mak ve rahat yatmak için 
otelin taraçasına karyolalar 
koymuştur. 

l 
1 

1 
1 

Bu acınacak adam! mide rahatsızlığından şikayetçi oldu
ğu için doktora baş vurmuş, kendisine pehriz tavsiye edil
miş, ve az yemesi midesini beş on gün dinlendirmesi söy
lenmiş, şimdi kendisi açlıkla mücadele - ediyor. Öğle yemek· 
le rinde yalnız üç piliçle on yumurh cık ve bir kilo kadar da 
meyve yiyorm Uf ! 

Allah bu obura manda şifalığı versin .. 

Adres: Keçiciler Lale si· 
neması karşısı 70 numara 
Manisa oteli sahibi Salih. ........................... 
i o oı·ro R i 
i Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve ~ührevi basta- ı 
ı hklar mütehassısı ı 

ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
ı Her gün öğleden sonra ı 
ı Telefon: 3315 ı .......................... 
Yeni Cild Evi 

iki Çeşmelik caddesi istiklal 
okulu karşısında her çeşid 
cıld işleri, harita bezleme 
bezli zarf, para zarfları, noter 
dosyaları yapılll'. 

Resmi ve husuıt mllesse-

:Geçen Haftaki 
Bilmeceyi 
Çözenler 

Geçen Haftaki bilmecemi· 
zin çözülmüş şekli : "l,, dir. 

"Bir buçuk bir buçuk da· 
ha kaç eder?,, Denilmekle, 
yarım yarım daha kaç eder? 
denilmek istenmişti. 

Kazananların isim 1 eıini ya· 
zıyoruz : 

Birinci - Hastane caddesi 
Fevzi Paşa mahallesi Nurittin. 

lkicci - Turgutlu ismet 
Paşa okulu No. 61 O lbrabim. 
Akyüı. 

Üçüncü - Turgutlu Tu
ran mahallesi Albnırmak 
So. No 11 Abmet Caosever. 

"Birinciden üçüncüye ka
dar üçer adet küçük kitap 
verilecektir . ., 

(Birer Türkçe-Fransızca 

kitabı alacaklar) 

Dumlupınar o. s. 2 Şalcir 
Turgul. 

Kilimcilerde R. Alkaqat 
Tecim evi. 

Alsancak o. S. 3 8. Ra
sime Yücebaş. 

Çayırbbabçe No. 2 de Ha· 
lit Balcı. 

Karantina Tramvay maka· 
sı No. 660 Ihsan. 

Balcılarda tütüncü Meh· 

met irfan. 
Arastada M. Ali Öıkalay. 
lbkilip so. kunduracı 1. 

Kakız. 
Basmahanede kunduracı 

Hüseyin Demirkent. 

Eski Mahkeme önünde 
karyolacı Etem Anbak. 
Menrhkbaşı Dikilitaş No. 

19 A. Demirel. 

Eşrefpaşa Sultani mahal· 
lesi No. 17 Haydar .. 

Tahsin Piyale M. F. pa· 
ketçi isa Hasan. 

lkiçeşmelik Caddesi No. 
445 Ali Riza Erd6lek. 

(Adresim zarfın üstünde· 
dir) diyen halvarakasının 
zarfı kaybolmuştur. 

Yukarıda isimleri geçen 
okuyucularımız Pazartesi öğ· 
leden sonradan itibaren bil
mece memurluğomuzdan he· 
diyelerini alabilirler. Taıra 
okuyucularımızınkiler poıta 

ile adreslerine gönClerilecek· 
tir. Koponsuz bilmece mek
tubları halledilmemiş sayıla· 
cağı iç ·n kopon ilave etme· 
ği ihmal etmeyiniz. 

Yeni Bilmece 
Bir hükumet merkezi iımi 

söyleyiniz. ilk hecesi, en kı
sa zaman. ikinci, üçüncü he· 
celeri bir renk. 1.2.3 4. ün· 
cü harfleri bir kuşun ikinci 
ismi. 4.5.6. ıncı harfleri,cbul· 
mağa çahş manasına: gelir. 

KUPON 7 

Şehrin ismi : . . . . . . 
ıeler ile bankalara aid zarif 
cild itlerini temiz ve seri 
olarak deruhte ederiz. 
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Şaşal suyu 
kaynaiı 

Hazineye ait olduğuna ka· 
rar verilen ıaşal suyunun 
menbaının busuıi hesaplar 
dairesi tarafından dört beş 

bin liraya Hhn alınması is· 
tenmiş İle de defterdarlık 
makamı bu kaynağın ancak 
30 40 bin liradan aıağı ve-

rilemiyeceğini bildirmiştir. 
ihtilaf devam etmektedir. 

Yıktırılan ev
lerin bedeli 
Halkapınar havuzunun te

pedeki büyük taksim havu· 
zunun Yaktile yanlarına ya· 
pılan evlerin yıkt11ılması ka
rar altına alınmııtı. 

Bu e•lerin belediyeden 
ruhıatiye almadan yapıldığı 
iddia edilmiı ise de sonra

dan yapılan tetkikler neti· 
cesinde bu evler yapıldığı 
zaman oraları ıehir içi sa· 

yılmadığından belediyeden 
izin almağa lüzilm görülme
diği söylenmektedir. 

İzmir balkmın sıhhatile 
alikadar olan bu meselenin 
bir an evvel halli için çare 
aranmaktadır. Ev sahipleri· 

nin mazur olmamalar1 için 
yıktırdacak ev paralar1nın 
ıu şirketi tarafından veril· 
mesi icin teıebbüsler bulu· 
aulmakta oldufu haber alın
mıştır. 

Beton Turyolu 
Fuarda yapdmakta olan 

beton turyolu bitmiıtir. Dün 
belediye reisile Türkofis di
rektörü tam liç ıaat fuarda 
yapılacak işler hakkında 
görüımüşlerdir. 

Ahırlar 
Kaldırılıyor 
Şehrimiz içindeki ahırlar 

umumun~ sıhhatini bozduğun-

dan bunların şehir dışına 
atılması hususunda bugün 

toplanacağını öğrendiğimiz 

ııhhat mlidürlüğündeki mec· 
liı tarafından karar altına 
alınacaktır. 

Bakaya 
Vergiler 

Mürürzamana aid vergi 
tahsilitıuda bazı yerlerde 
yanbş muameleler yapıldığı 
anlaşıldığından Finas Bakan
lığı : tarafından yeniden bir 
izahname gönderilmiştir. ----· .. ·---Teknik 

Muhasebe BOroou 
M. E. Çelebi 

Yemiıçarşısı No. 3 telefon 3435 
Muhasebeye ait bütün iş

lerinizi tam bir itimad ile 
tevdi edebilirsiniz. 

Büro, kanuna uygun şe
kilde ve muhtelif usullerde 

Muhasebe tesis eder 
Def ter tutar 

Planço tanzim eder 
Hesap tetkik, tasfiye 
ve ihtilafları halleder 

Fransız filosu Beyrutta 
Berut, 9 ~A.A) - Fransız Akdeniz filosuna ·mensub 7 kruvazör, 6 torpido muhribi ve 

6 deniz tayyaresi bir haftahk bir zivarette bulunmak üzere buraya gelmiştir. Filo Fransız 
fevkalade komiseri ve Lübnan hükümeti mümessilleri taraf1ndan limanda selamlanmıştır. 
Bıı filo Lübna':l sabillerinitı ne derece müessir bir tarzda müdafaa edilebileceğini tesbit 
etmek üzere yapılacak muhtelif manevralara iştirak edecek ve yeni Berut limanının küşat 
resminde bulunacaktır. 

Haydudlar kaçırdıkları çocuğu öldürdülar 
Şakiler tarafından çalınan beş yaşındaki Jemes ismindeki çocuğun Mismide ölü olarak 

bulunduğunu zabıta haber vermiştir. 
Yapılan tahkikatta çocuğun çalınır çalınmaz öldürüldüğünü ve binaenaleyh fidyei necat 

aldıkları vakıt çocuğun ölmüş olduğu anlaşılmaktadır. 

Bir tayyare Fransız hududunu tekrar geçti 
Budapeşte 10 (Radyo) - Dün tekrar bir avcı tayyaresi Fransanın cenup hududlarıoı 

aşarak ve bilhassa hudud üzerinde uçuila r yapmışbr. Tayyare 3 bin metreye kadar alça· 
larak bazı manevralar yapmış ve tekrar yükselerek ortadan kaybolmuştur. Meçhul tayya
renin hududu açması Fransada heyecan uyandırmıştır. 

Franko kuvvetleri istila edivor 
Budapeşte 10 (Radno) - Franko kuvvetleri mütemadiyen ispanyanın her yerini istilada 

devam etmektedirler. 

MAKİNEYE VERİLİRKEN: 
• 

En iyi Memurları 
• 

Böyle ise • • • 
lstanbul (Hususi) - Fransızca (Er Nuvel) gazetesi sancak meselesinden bahsederken 

oraya en iyi {!) Fransız müstemleke memurlarından biri olan ( Garo ) nun gönd~rildiğini 
yazmak tuhaflığanda bulunmaktadır. 

Halkın Sesi - Fransızların en iyi müstemleke memurları bu kıratta adamlar olurlarsa 
en kötillerinin nasıl zencire vurulacak azgın canavarlardan olabileceklerini kestirmek zor 
bir şey değildir. Adam o kadar iyi (!) ki Fransa bile onu oradan uzaklaştırmağa mecbur 
kaldı. 

Fransa Türklerle iyi 2eçinmeie mecburdur 
BeJgr"t (Hususi) - Yugoslav gazeteleri Hataydaki ahvalin vehametinden ve Türk umu

mi efkar1nın ve hükfımetini:ı bu meseleye verdiği ehemmiyetten bahsederken diyorlar ki: 
"Araplana yakın şarkta ve bilhassa FiJiatinde çıkardıkları gaileler arasında bir de Türkle
ri gücendirmek Fransanın ve lngilterenin biç işine gelir bir keyfiyet değildir. Bunun için 
Türkler seçim işlerinde istedikleri gayeye behemehal ulaşacaklardır. 

Fransa kocaman bir ordu bulundurmalıdır 
Paris (Radyo) - Hataydaki kanlı hadiselerden bah5eden bir gazete diyor ki: 11Fransa• 

nın Hatay ve havalisi mukadderatını Suriyeliler ellerine terketmek istiyen siyaseti oradaki 
ve Türkiyedeki Türkleri ciddi surette sinirlendirmiştir. Fransa ehemmiyetsiz iktisadi men• 
faatları için burada hakim bir rol oynamak İgtersa bu yerlerde koc•man bir orda bulun
durmahdır." 

...................... o .............. ; ............................................. . 

Otobüsle Ya- ı 
)ovaya gezinti 1 

1 

Avcılara Müjde 
BARUT FİATLARI UCUZLADI 

1 Haziran 1938 tarihinden itibaren tatbik edilmek ilzere 
kara av barutu satış fiatlerinde aşağıda yazılı tenzilat ya· 
pılmışhr : 

Kara av barutları inhisarlar bayileri tarafından memlek~
tin her tarafında aşağıdaki fiatlarda satılacaktır. 

Eski fiat Yeni fi at 

S'SSt~~sıs:aas~~~,.,~~ 

tı uatay 'ın ts!iktan ,~ 1 fl j Ugrunda gı 
İ Yaralanan Ye Ölenler için • • • 1 
[+] Hataydan gelen mektublardan çıkarılmııtır :ı 
[+l2SS2f; - 3 - e~~,., ~ ~ 

Sus! Ve Al Şunu •.• 
Herifçi oğlu, beni adam arkadaşları uyandırdım. Ve 
akıllı sarsıyor, ağır basmağa kanlı ceketimin üzerine Salibin 
çabalıyordu. paltosunu giyerek evden ilk 

Fakat bir aralık herifi bir önce ben çıktım. 
biçimine ıretirip yere serdim ( Arkası var) 
ve tabancanın kabzesile ka· •• 
fasına vura vura sersemlet
tim. Asıl korktuğum cihet, 
bu sırada başka devriyelerin 
geçmesiydi. Bereketki talih 
imdadıma yetişti. Böyle bir 
tehJike çıkmadan neferin 
ttfengini de alarak en kes
tirme yoldan yüz geri koş
mağa başladım. Toplandığı· 
mız eve geldiğim zaman 
Muradı, dış kapının kenarına 
sinmiş bir halde beni bekli· 
yor buldum. 

- Ne oldu? 
Dedi.. 
- Sus! Ve al şunu ... 
Diye tüfengi verdim .. içeri 

girdik. Arkadaşlar burnumu 
yüzümü kan içinde görünce 
tehalükle sordular : 

- Ne oldu Abdülbaki?. 
Ne oldu!.. 

Mütemadiyen koştuğum ve 
müthiş bir heyecan içinde 
bulunduğum için sık sık ne· 
fes alıyor ve konuşamıyor· 
dum. 

Arkadaşlar, mendilleri ile 
yüzümü, gözümü siJiyor ba
şıma su döküyorlardı. 

Bir aralık dışarda bekçi 
düdükleri sıklaşhğı için, ida· 
re lambasını söndürdük ka· 
raohkta başımdan geçenleri 
arkadaşlarıma aulattım. Son 
olarak ta şunları söyledim: 

- Arkadaşlar bu gece hiç 
birimiıc buradan ayrılamayıy. 
Hep beraber geceyi burada 
geçirip, sabahleyin; geldiği· 
miz gibi yarım saat aralıkla 
teker teker çıkıp gideceğiz .. 

Arkadaşlar, fikrimi l<abul 
ettiler. Ve iki gece sonra 
ayni yerde toplanmak üzere 
odadaki çıplak sedirlerin 
üzerine uzandılar .. 

Dışarda birbirini çağıran 

bekçi düdükleri hali birbır· 
lerini kovalıyordu. .,, 

"" ,,. 
Ertesi sabah uyandığım 

Müzayede ile 
iki aileye ait 
büyük satış 
12 Haziran Pazar günü 

sabahleyin saat 10 da Birin· 
ci k~rdon Gazi kadınlar so· 
kağında (1553 üncü 11okak)ta 
7 No. )u evde bay Ruega 
ve telefon şirketi sabık mü
dürü Yngve Rapp'a ait mo
bilyaları ayni evde bilmüza
yede satılacakbr. 

Satılacak mobilyalar me· 

Müteşebbis gençlerimizden 
Nazillili bay Rağıp tarafın· 

dan yaptırılan ve lzmir be· 
lediyesinde mukayyit Güzel· 
yalı hattında çalışın 462 nu· 
maralı son sistem otobüs 
sayın lzmir halkına bir ce· 
mile olmak üzere YaJovaya 
kadar bir seyahat lertip 
etmiştir. 

zaman vücudumda bir kız· 
Kuruş Kuruş ğınlık h ssettim. Akşamki 

Birinci nevi av barutu 500 gramlık kutu içinde 115 110 mücadelenin tesiri olacaktı. 

yanında Zenit fabrikası ma· 
miilitı 8 parça yeni bir hal· 
de kübik kadife kaph ka· 
nepe takımı, iyi bir halde 
Bösrndorfrr markalı~ piyano, 
cevizden mamul büfe, kare 
açılır yemek masası, 6 adet 
maruken sandalyası yeni bir 
halde Kelvinatör buz dolabı, 
tek kanatlı ayna dolaplar, 
aynalı tuvalet, lauman ve 
komodinosu, lngiliz mamulA • 
tından iki adet birer buçuk 
kişilik kesme iki direkli be· 
yaz karyola maa somya ve 
üzerinin yastaklar1, poker 
masaları, büyük dökme ıo· 
ba maa boruları, Avrupa 
mamü:IAtı hazeran sandelye· 
ler, salon için siyah hazeran 
kanepe takımı, güzel bir ya· 
zıhane, Avrupa mamulatı iki 
kişil ı k iki direkli beyaz ıom· 
yala cibinlikli karyola, yeni 
bir halde hasır takımı, sahi· 
bınİo ScSİ yarım saroo gra• 
mafonu 71 plakla beraber, 
2 kışilik kesme nikel kar• 
yola maa somyo, Amerikan 
davar saab, radyo masası, 
şez l ong, iki deri koltuk, van· 
tilator, etejer, yağlı boya 
tablolar, çocuk arabası ve 
çocuk bisikleti, abajor ve 
gece lambası, çocuk banyo· 
su emaye, aynah servant, 
aynalı şemsiyelik, köşe ki· 
taplık ve girgırlı dosya do
labı, istorlar, buz dolabı, di· 
van, tek kanepeler, porse
len tabaklar. hah, kilim ve 
seccadeler vesaire bir çok 
lüzumlu eşyalar bilmüzayede 
satılacektır. 

Bu seyahat 1 Temmuzda 
ba ~lıyacak 10 gün sürecek· 

tir. Biletler Elhamra gişesin
den alınacetkhr. 

Vapurda ölen 
çocuk 

Dün Karşıyaka vapurunda 
bir köylü kadının kucağmda 
hasta bulunan üç dört yaşla· 
rıodaki çocuk vapurun Kar
şıyaka iskelesinden ayrılma
sından dört dakika sonra 
öldüğü görülmüştür. ---··---
Şarap 

Fabrikası 
Bayraklı ile Burnava ara

sında yaptırılacak şarap şa-
rap fabrikasının projeleri , 

" " ,, 250 ,, " ,, 60 55 Kalktım, arka.daşlar hala 
ikinci ,, ,, 500 " ,, ,, 95 90 uyuyorlardı. Yavaşca kapıyı 

,, 11 ,, 250 " ,, ,, 50 45 açtım, bitişik odadaki mus-
" ,, ,, 100 ,, ,, ,, 22.50 18 lu ta yüzümz yıkarken paslı 

10 • 13 (1966) aynada burnumun biraz sıy· 

-X*!t.:A::=*::l!~*****~ı**~lt*:i:*=*:**~:a:Jl rılmış olduğunu, g·ördüm. Fırsatı kaçumayınır. 
tc )t Sağ kaşım da mosmordu. Fırsat artırma 
tC Elh Telef on ,. Ceketimin yakalarında kan Telefon: 2056 salonu 
tC a m r a )t lekeleri vardı. içeriye, geldim 1 AZIZ ŞiNiK 

tC . 2573 )t "***=**=*:***!*:****~ı~!t****~*· ~ ldaresinee MılJi Kütüpane Sineması ~ ~ TA y y A R E sineması TE~~rr N ~ 
fC BUGÜN Gayet nefis 2 film birden )t tC >t +c >+ tC BUGÜN iki müstesna film birden )tı 

U Fransızca ~~~o~~~ •• ~d~~~a?:bot Tone ~ ~ Küçük Şarkıcı 
4( • tt tC Amerikanın en meşhur şarkıcısı AL COL SON ve 200 

tc Lorel - Hardi ve ikizler = Türkçe ıözlü Komedi Şahereai ~ u Kadınlar Gölü 
Useaoslar: 5,15-9 Meçhul kadın 3,30-7,15 Loral - Hardi; ıW Simooa Sim.on ve j~an P. 

1

Aumont taraf.ın~an temsil )t 
t( Fiatlar: Birinci 30 Balkon 40 Hususi 50 . +c edden gençhk, neşe ve zarafet fılmı ~ 
JC.w;~~=-=~~~:W:~~~~~~~:S=l=~:~:ı;~.-.;:V::W:~ U Seanslar: 2,35-5,30 Kadınlar gölü 4.10-7.40 küçük ,. 
hazırlandığından yakında kilo şarap çıkaracak ve ya· t( şarkıcı Cumartesi pazar 1 de küçük şarkıcı ile başlar ,. 
inşaata başlanacaktır. Bu bancı memleketlerde gön· « FıATLAR: 30 - 40-50 )t 
fabrika senede beş milyon derilecektir. • c:v:~~~:$;Jl:~~~~:w;~~:~~:v::s:v:~:w:~~-


