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atayda tahrikat 
Türkiye bunun 

1 ürk kanı dökülürse yüzünden 
mes' ullerini arayıp bulacaktır 

Türk Süni(Üsünün Yeni Bir Mucizesi 
~------~-------------------.. ··~------------------------~ 

Hataya giden askeri heyetimiz 
Abkara 12 (A.A) 1- Aa

taky•da biltiia kayt büroları~ 
tekrar f•aliyete baılamışlar
dır. Delege kumandan Kole 
ile vali Abdürrabman Melek 
nahiyeleri dolaıarak asayiş 
Ye kayt serbestliği için ala
aan tedbirlerin tatbikini t ef
ti, etmiılcrdir. Bağdadiye 
k6yiinde vahşiyane bir suret
te 6ldürlllmüt olan Yek zade 
Abmetfe anasının kat inden 
ıuçlu olarak bir çok kimse
ler tevkif edilmiş ve bazı 
eıbasta göz nezaı eti altına 
alınmıılardar. Harbiye nabi
yeıiade yapılan araıhrmada 
evlerinde ıilib bulunduran 
7•cli kiti tevkif edilmiıtir. 

ISKENDERUNOAN BiR GÖRÜNÜŞ 
~tine kadar'! sıçramasan eğer lstanbul, 13 { Hususi ) -
Hatayda bu tahrikat yüzün- Hataya hareket eden genel 
den Türk kanı dökülürse kurmay ikinci başkanı orge-
Türkiye Cumhuriyeti bunun neral Asım GündilıDn riya-

setindeki heyetin ı~kende

runa hareketi b6yük sevinç 
uyandarmııtır. Hatay • ' ayişini 
temin ede et k olan bir tabu· 
rumuz bu hafta Hataya gire· 
cek ve asay şı idare ed t' cek· 
tir. Ayni zamanda Fransız· 

Jarda bir taburdan fazla kuv 
vvet buluodurmıyaca klardır. 

lskenderun 11 ( A A ) -
lkioci defa olarak e ç ılan 

Yenişebır tesci l bürosu me 
saisini uitiı miştir .. 23 I ürkün 
würaca a.h bü o tarafından 
t:lleıiode kafi vesika bulun· 
madığı babanesile reddedil
miıtir. 

Reyhaniye, 11 { A. A ) -
Anadolu Ajansın hususi mu
habiri bildiriyor : 

Garo tarafındın Reybani-
- Sonu 4&ncüde -

Ceaevre 12 (A.A)-Hatayiı 
İlltihababna memur konsey 
komitesi diln tekrar topl•n
•ıtbr. Murabba11mız Nec
meddia Sadık Hataydaki in
tihabat komiıyoaunun bare
ketiai tiddetle tenkit etmiı 
•• milletler cemiyeti otori
teıine dayanan bir kon isyon 
tüafından tutulmuı olan ha · 
reket tarzının aTilrkiye ve 
Franu araaıada teıiae baıhyaa 
bayırla doıtlağ'u bozacak ve 
halin T8rkler aleyhine{ tahrik 

mes'ullerini bulmakta tered- c::l 

Tayyare Piyangosunda kaza-düt edemez. 
Antakya 12 (A.A) - Ku

mandan Kole aeçim komis
yonunun neşretmıı olduğu 
tebliği protesto etmiş ve ko· 
misyon tebliği geri almıthr. 

Fran11ıca "Pariıuar" ga
zetesi Hatay meselesinden 
•iyaıi icmal ıütununda ıu 
ıekild e babıetmekt~diı: 

nan numaralar ,. 5 21522 22285 

.. 000 ]~~~ 2~~ 
5103 5444 
7511 8298 

10219 33C89 

22531 310 
443 J362 

3519 4872 
5697 6889 
9063 10213 

~decek mahiyette olduğunu 
ı6yliyerek demiıtir ki : 
~ Dikkat ediniz ki bu vahim -mea'uliyet milletler cemiye· 

Eskiden düşman olup bu· 
gün Fransanın kıymet ver
diği ve kavgasu yaşamak 
istediği bir memleket var1a 
o da Türkiyedir. 

Hamidiye İskenderiyede 

Kahire, 11 (A.A) - Hamidiye yarın 6ğle Ozeri Iıkende
r nyeye •aracaktır. TOrk koloniıi Tiirk mekteb gemisini ha

raretli bir •urette istikbal için haz1rlanmaktıdır. 

I~TER GUL iSTER AGLA 

32255 No. ya 
15000 Lira 

29656 No. ya 
12000 Lira 
21249No. ya 

10000 Lira Kazananlar 
:11926 15634 

3000 Lira l{azanan1ar 
7734 457() 

1000 Lir Kazananlar 
2~5t>7 34689 
3767l 

85424 

500 Lira kazananlar 
31566 33199 34490 35723 
35844 36035 37025 37230 
37765 38642 38131 39658 
24273 24620 25574 25778 
26847 27330 27357 28580 
28582 28773 28095 28872 
28968 29410 29113 30318 
30447 12597 13996 13586 
14857 14727 16925 16085 
15616 17267 18937 18477 

f 20247 20061 12532 21993 

Ne tuhaf zihniyette insanlar oluyor?! 
Ba11 çeneıi diltllk kaynanaların yalnız gelinlerine değil, damatlarına da dil uzattıkları 

r6rllm&ı ve iıidilmittir. B6yle yüreği yanıklardan birine silkmek ve toılarını gidermek için 
kan11 bir ıeccade Yermiı. Adam seccadeyi evinin karş111ndaki boı arsaya g6türmiiı bir ip 
lzeriae aımıı, ıeccadenin tam ortasına dı bir resim iliıtirmiı, eline kalın bir st>pı almıı 
kar1111na reçmiı, aeccadeye koyu, koyu bakıyor, dudaklarını kıpırdatarak küfürler ıavur
daju bir ıırada oradan geçen bir arkadaşı yanına sokularak: 

- Yaba, demiş. Ne yapıyorsun, &yle çeneni neye oynıbp duruyorsun? 
- Halıya ıopa •arap tozlar1nı silkeceğim de. aıtım. 
- Pekiy o resim ne ? 
- Aılda ıevkle kuvvetli vurayım diye kaynanamın resmini koydum. cevabını vermiıtir. 

Su •• eJ okuyucum ıa ıihaiyete bak: 

:!00 Lira Kazananlar 
12874 254 34093 5596 
3492 37492 22126 17470 

10556 6269 4320 34510 
31829 4670 11846 22207 
4894 22969 11202 14815 
820 24235 13749 16832 

2753 15039 6731 29989 
23661. 
100 Lira ({azananlar 
27211 6932 26948 13432 

1018 25192 11476 39385 
9621 31388 38431 24202 
2170 33699 34907 4487 
1627 29292 28965 1980 
6961 7578 32006 1452 

25849 29742 E7128 1650 
1796 35642 22388 4294 
2631 16~32 33712 31500 

20285 10903 5463 13442 
24951 11460 16996 15156 
7371 
50 Lira Kazananlar 

15299 31815 12818 9422 
2454 29476 32056 25534 

31803 4481 14625 39460 
- Sonu 4 ünciide 

Uğurlu 
yırlı 

•• 

ve ha
bir 

muessese 
Her ay pek çok vatandıı

larımızı ııkıntıdaa aevince, 
yoksulluktan varlıta, Dz6ntü
den ıaadete kavuıturan bu 
uğurlu ve hay1rlı mDe11ese· 
nin (Saadet Kiteai) olduiunu 
s&ylemeğe bile ltizllm g6rmi
yoruı. ÇilakU herkeı senet 
yolunu, mali mDzayekalardan 
kartaluı yoluna hep bu (Sa
adet Kiıui) nin kartancı eli 
• 

Frankocuların hücumu netice 
vermeğe başladı 

Par iı , 12 (Radyo) -Dünkü gün Franko orduları Katalon 
yakınında kain ve askeri ehemmiyeti haiz Boriol tehrinl 
işgal etmişlerdir. 

Frankocuların taarru7:u büylik bir sür'atle hedefine Yar-
makta olduğunu Fraakocu karargibt&n bildirilmektedir. 
~--~~--~--~---oo~~~~------~---

Dünkü Güreşler Çok Heye
/ canlı Oldu --· ... 

f ckirdağlı ile Kara~ I i bir saat onüç dakikadan 
sonra berabere kaldılar. l{araali meydan açık

tı r kozumu paylaşacağım diyor 

Dün CSğleden sonra saat ı da tuıla yendi Maalıalı Ha
onbeşte Atsancaktaki stad- lil mulla Mebmetle 45 d 
yomda güreıler binlerce se• ka çetin bir gilreıteD ıoua 
yircinin huzurunda baılan- hakemlıı kararile ben ...... <~• 
mışhr. Evveli Mehmet Toz- kaldılar. 
koparanla Afyonla Kasım Bundan ıoara b&ylk peh• 
gBreımiıler ve berabere kal- livanlarımıııa rlreıiae bat· 
mışlardır, bundan sonra Te- landı ve Tekirdatb Hlıe,U. 
kirdağh kilçOk Sllleyman 8and1rmalı Karaall tatilfta• 
Bucalı Ömeri on Oç dakika- - Sonu 4 811clde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR _________ .... ________ _ 
Bir Takdir 

H. Çelikok imzasile aldığımız fU mektubu ayyea 1•11-
yoruz : 

"Turanla Nahiyesine bağla "Kadıköy, Altınyuva Gençler 
Birliği" gençleri komıu köyleri halkına giizel mliıamereler 
vermekte halkın derin takdirlerini kazanmaktadırlar. Ba 
çalışkan ocak gençleri bu sene içinde beı mllaamere vermif, 
devrimin ruhunu ve Cumhur;yet rejimini k6yllllerimize aala· 
tarak vazifelerini yapmıtlardır. Yurdun bir k6ıeıiade çalı· 
şan bu sayın gençliğı öı yürekle takdir etmeden geçmefe 
gönlDm razı olmadığından bu yazımın gazetenizin bir k6ı•· 
sine geçirilmesini rica ederim. 

Oynanan piyesler şunlardır : "Yarım Osman, Sancatıa 
Şerefi, Köy Öğretmeni, Bir Zaferin Yaıı, lıtildll.,, 

Biı de bu geçerli gençlerimizi candaa tebrik eder •• 
diğer gençlere örnek olmasını dileriz. 

HALKIN SESi HillIN SESiDiR 
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••r111BtnM~~r,na:ma11-aammma ._ ı 

lslYASE E DALETI t E! ıoottorun Nasihatleri 
1 Türk Dünyasının E n Yüce Hakan1 ~ - -

!~~~u ... W.](~~~~"~'fj·; !~'.711 "'~P'Jı"Uf'jıuüi~~l~111ifm~]OO~. Sarılık it .. 1 1 11
1 ",ı , 

1 :•d l l ·· :il lzminden de a.nlaQılaca ö-ı 
• H A YA r·· v E- K AUIJwınR l 1 UlıA Nıluıdl mndl n'ır.ı. ~ üzere her baJde kar~ciğerİe 

1 fi ~ alakadar olan bir arazdır. 
ITarilai Tefrika Yazan: H. Türkekul~ Arazdır, diyoroz; bir maraz-•aamm. - 46 - tlEt!lE• dır demiyoruz. Çünkü sarı-

H ık il • • k )f )J lak her hangi bir hidisei a e erını o arını sa ıya- iltibabiyedio veyahud gene 

k M•h • )A J d 1 yollarda vukubulan mania· ra ı raceyı se am a 1 ar ların neticesi hasıl olan bir 
- Belimiz sakat. Yarım saat sonra kadınla- sendromdur. 
Ôteki arkadaşı seslendi, rın merakı çözülmüştü. Sarılık safra y0Jlar1nın 
- Mademki sakat idiniz, Bunların iki Kafkash gez- had veya müzmin iltihabın· 

neye bu marifetli insanlar ginci oldukları an aş ldı. dan ileri gelir. Bu en bastit 
araıına girdiniz? Mihracenin saray nazırı bir sarılıktır. Barsaklarda 
-~ Orası senden sorul· yüksek bir yere çıkb ve şu vukua gelen bazı ihtilit ve 

maı. sözleri söyledi: oradaki mikropların faaliye· 
Herifler, karşılarında göz· _ Bugün ulu Mihracemiz tinin arması neticesi olarak 

!erini kıpmadan söz söyliyen efendimiz hazretlerinin en safta yollarında birdenbire 
bu iki yabancıya hayretle küçük oğullarmın dünyaya bir nezle haasıl olur. Bittabi 
bakarak birbirlerile fısıldaş- geldikleri uğurlu gündür, bu iltihap veyahud nedenin 
tılar, sonra yiğitlere döne· onun için bu şenlikler ve neticesi safra yolları daralır, 
rek: eğlenceler yapılmaktadır . hatta tıkanır. Nasıl ki bron · 

- Siz, dediler. Galiba bu- Şimdi ilk önce üstatlar or· şitlerde göğüş sıkışır, nasıl 
ranın yabancılarısınız? taya gelsinler, marifetlerini ki burun nezlelerinde burun 

- Evet gezginciyiz, Kaf· gö:dersinler. tıkanır .. bu tıkanıklık dola· 

kastan geldik. Ortaya bir çok Hintli çıktı, yisile safra serbestce bar· 
Herifler, yiğitlerin aza· saklara akmaz .. akamayıuca 

aralarında Savacı Bağator ve 
metli bakışlarından, pazola· Aydın da vardı. safra kesesinde, bir müddat 
rının dehşetinden ve pus sonra da karaciğerin içinde 

Birinci numara olarak bı · 
bıyıklarından ürkmüşlerdi. birikir ve nihayet kana ka-
K d k l l çak atma oyunlab yapıldı, 

arıılarnı a ilerin Hint i o • rışarak sarılık meyda gelir. 
madıklarını anlayınca irkil· ksrşıya konulan hedefe ka· idrar çay gibidir. Safra bar· 

k malar savruluyor, hedef tah-
dilerl ve hemen uza laş· saklara akmadığı için büyük 

ta üstündeki dairenin içine 
tılar. addestin rengi beyaz, köpek 

Savacı Bağator Aydının kimin kaması saplanıyorsa pisliği gibidir. Hastada işti· 
yilıline bakb, ikisi de alayb merkeze olan yakınlığı• iti· hasızlık, sıkıntı, hazan ateş 
bir surette gUliittiiler. Hütila barile sıra alıyordu. Bir Hint- görülür. Halsizlık, takatsızlık 
Hintlilerin iki bükük daki- li tam merkezin bir santi· son derecededir. Gözün be· 
kalarca bekledikleri halde metre yakınına kamasını yaz kısmı herhal sarılaşır, 
bu:ıların ayakta bir servi saplatmağa muvaffak oldu, hastalık davam ederse bütün 
gibi dikili kalmaları Mihra- bağrıştılar, alkışladılar. Sa- vücud tentürdiyot_=sürillmüş 
cenin karılarının •e cariye· vacı Bağator arkadaşının ku- gibi boyanır ve o ıaman 
Jerinin gözünden kaçma• lağına eğilerek: vaziyet tabii ... daha çok ebem· 
mıfb. - Ben, dedi. Biryol bu işi miyet kesbeder. 

Böyle kahraman yapılı ve de deneyeceğim. Sarılığın değer sebeblerhıi 
karıılarında dik kafalı insan- Aydın cevap verdi: izaba devam edeceğiz. 
lar görmedikleri için kulak· - Siz bilirsiniz ağam am- •r----
tan kulağa fısıltılar döoii· ma ne gerek. Biz vuruşma 
yordu. mlisabakasına bakalım. 

Ayni zamanda da genç ( Arkası var) 
kızlar, kadınlar ve cariyeler z--.-ıı• ~ 

bu iki ıahpaz ve gürbüz de· 
likanhdan gözlerini ayıramı Karşıyaka ban 

Karadenizde 
Tetkikler 

Sovyetler birliği ilim Aka-
demi5inin Sıvastopol'daki 

• 
Güneş Şuaı ile Tedavi 

Tas Ajansından : tir ki çok mühimdir. 
Ferek Sovyetler Birliiin· Sinirlerdeki hastahkların 

de ierek bir çok diğer mem- aynı usul ile tedavisinde de 
leketlerde, teksif edilmiş iyi ve müsbet netice niabe-
güneş şuaııııı tedavide kul- ti, vüzde 82 gibi yüksek bir 
lanmak için müteaddit te- rakam göstermektedir. 
şebbüsler yapılmış ve muh- Şurasını çok enterasan 
telif sebebler bu tecrübele· olarak kaydedelim ki, güneş 
rin muvaffakiyetle sona ere· şuaları ile tadavi, zıyanın 
bilmesine amil olmuştur. camdan geçerek içeri girdi· 

1934 senesinde, Toodozya ği bir oda dahilinde de 
Fizyotorapi Enstitüsü, güneş tatbik edilebilmektedir. 

şualarının teksifi için ihrak --·-
noktası uzun mesafede bu- Tarihten 
lunan hususi bir reflektör • 
vücuda getirmek suretiyle Eve iki insan 
meseleyi hal:etmiş ve bu u· K l 
sulün tatbikine muvaffak ol- amp arı 
muştur. 

· Bunun üzerine, cild, ke
mik, mafsal ve periferi si
nirleri hastalıklarının taksif 
adilmiş güneş şuaı ile teda· 
visi, Kırımın muhtelif şehir
lerinde ve Buryato-Mongo· 
lide Ulan- Ude şehrinde tat
bik edılmişiir. 

Bu tedavi usuli i:e, bil· 
hassa ekzemanın ve gerek 
basit ve gerep kırmızı lü· 
püs şeklinde her tüı lü cild 
verem inin tedavisinde bil· 
bassa mükemmel neticeler 
alınmıştır. Teksif edilmiş 
güneş şuaları, çok eski de 

olsa, kuru veya yaş her tür
lü inadcı ekzemayı mükem
mel sueet te iyileştirmekte

dir. 

Taksif edılmiş güneş şuaı 
tedavisi, romatizmada, ve· 
remde, kemik ve mafsal 
hastalıklarında yüzde go nis • 
betinde iyi nsticeler vermiş-

Bioloji istasyonu, bir çok 
seneden beri muhtelif heyet
lif heyetler tarafından Ka
radeniz , hidroloji ve bioloji 
hakkında toplanan maluma
tın tasnifini bitirmiş ve~ Ka
radenizde hidrolojik ve hid· 
roşimik tetkiklerin 200matbu 
sahifeden mürekkep geniş 
bir katalogunu .. meydana çı· 

karmıştır. 

Ukranya'da Novgorod-Se
verski mıntakasında, bundan 
15 000 ila 20 bin sene ev· 
veline neolitik devre ait 10 
tane tarihten evvelki devre 
ait insan kampı keşfedilmiş· 
tir. Burada çakmak tşşından 
ve kemikten yapılmış 300 bin 
kadar alet ile bu aletlerin 
imal olunduğu atelyeler en
kazı bulunmuştur. Bulunan 
eşya erasında, mamut, rino · 
seros, isatis ve saire gibi 
cümudiyeler d~vrine ait bay 
vanların kemikleri de var· 
dır. 

Sovyetler Birliğinin ala-
kadar makamları ve ilmi 
müesseseleri, halen listesi 
yapılmakta ve tanzim edil· 
mekte olan bu eşya üzerin-
de tetkiklere başlamışdır. 

Çiy Süt 
Zenci çocuklarını 

azdırıyor! 
Amerikan ilimlerinin mü· 

şabadelerine göre zenci ço
cukl~rı, medeni memleket· 
lerde, bir beyaz insan çocu
ğu gibi bakıldığı takdirde 
dahi loeşvünema bulmadık
larını görmüşlerdir. 

Bu çocuklara verilen gıda 
sebzevatb. Za}'lfla~ıldarı gö
rülünce, yiyeceklerine çiy 
süt ilave edildi. 

JDlJNYA.DA 
NELER 

OLUYOR? 
Günde 200 defa telef on 

eden kadın 
lngilterede, devlet tele· 

fonlarınlD füzuli işgal yilziln• 
den bir genç kadın [mahke· 
meye veriJmiştir. 

Filhakika, genç kadın ayni 
numaraya günde 200 defa 
telefon ederek, . diğer ttle· 
fon edecek olan müşterileri 
bekletmiş, bo suretle hak· 
kında zabıt tutularak mah· 
kemeye verilmiştir. 

Hakimin hoşlanmadığı 
tebessüm 

Bir ressamın yaptığı reı· 

mi beğenmiyen 1 kendisine 
benzemediğini, hakiki hüvi
yetini ispat edemediğini id· 
dia ederek mahkemeye baı 
vuran ve bu yüzden 5000 
lira tazminat istiyen sinema 
yıldızlarından ~Kontans Beft 
net duruşma esnasında, mü· 
temadiyen gülümsediğinden 
mahkeme reisi : 

_ Bayan, mütemadi) en 
gülümsemeyiniz. Mahkeme· 
nin ciddiyetini bozuyorsunuz!. 
diye çıkışmıştır. -·----
Çamurdan 
Zarf kullanan 
Babilliler 

Eski BabiJliler, mektupla· 
rınt, bir takım çamur levha· 
lar üzerine yazar ve gene 
çamurdan bir zarfa geçirir· 
lerdi. Bu suretle zarfın çok 
eskidenberi=kullanıldığı mey
dana çtkmaktadır. 

Yeni Cild Evi 
iki Çeşmelik caddesı lstiklil 
okulu karşısında her çeıid 
cıld işleri, harita bezleme 
bezli zarf, para zarfları, noter 
dosyaları yapılır. 

yorlardı. 

Nihayet kendilerine tahsis YOSU ve sahil Avcılara Müjde 
BARUT FİATLARI UCUZLADI 

Küçük lzencilerin kiloları 
art mı ya başladı, fak at bu 
çocuklar evvelce çok sakin 
idiler. Çiy süt içmeğe baş

layınça zaptoluomaz bir hal
de azdılar. 

Resmi ve hususi müe11e· 
seler ile bankalara aid zarif 
cild işlerini temiz ve seri 
olarak deruhte ederiz. 

edilen yere oturdular, şıkır, 
ııkır elmaslar ve inciler için· 
de ıliıülea gözler, bu iki 
Tilrk erkek güzelinin çeh· 
resine çakılmıı gibiydi. Ve· 
rilen kumanda üzerıne halk 
doğruldu, tuhaf bir şekilde 
ıllerini kollarını sallıyarak 
Mihraceyi selamladılar. Ge· 
ıe Savacı Bağatorla Aydın 
bir anıt gibi dimdik duru
,orlardı. 

Kadınların beyninde kıvr • 
an bir istifham bu muam· 
nayı halB ile uğraşıyordu, 
:»unlar kimdi ? 

Mihracenin baş gözdesi 
ışağmı çc.ğırdı, karşıdan Sa· 
ıacı Ba ğatorla Aydmı ğös
erdi ve dedi: 

- Git, bu adamların~kim 
tlduklannı öğren gel. 

• 
gazın osu 

Banyolarımıza teşrif ede
cek zevatın memnun olması 
için her türlü sıhhi konfor, 
duş plaj ve saire banyoda 
bira için müsade alınmıştır, 

sahil gazinosuna Istanbuldan 
celbettiğimiz hanende Artaki 
kemançe Parasko, kanun 
Talat, monoloğ Mazlüm ve 
saire gazioomuzdadır meş
rubat son derece ucuzdur 
k ... hve (10) kuruştur cumar-
e!li pazar (15) kuruştur gn· 

zinom1 za ve banyo::nuza teş
rif edeceklerin memnun ka· 
lacsldarını vadederiz. 

Karşıyaka isk~le dibi 
sahil gazinosu ve deniz 
banyosu dirtktörlüğü 

(15-1) 

~;tlt~*:lt.*~;t)t)t*!tı*. :t~ ****=*~:i:>t 1 
1 

' t 
1 
1 
Elhamra T2~J;0 ~ 

ldaresinee MiUi Kütüpane Sineması tt -----
BUGON Gayet nefis 2 film birden ~ 

Franoııca ~=~!~~av~d~~~!hot Tone = . .. 
Lorel - Hardi ve ikizler >t 

ı Tiirkçe sözlü Komedi Şaheresi it 
; ~ Seanslar: 5,15-9 Meçhul kadın 3,30-7,15 Loral • Hardi= 

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

Kara av barutları inhisarlar bayileri tarafından memleke-1 
İzmir defterdarlığından: 

Yunanlı satış tin her tarafında aşağıdaki fiatlarda satılacaktır. 
Eski fiat Yeni fiat 
Kuruş Kuruş 

Birinci nevi av barutu 500 gramhk kutu içinde 115 11 O 

" " ,, 250 il il " 60 . 55 
ikinci ,, ,, 500 ,, ,, ,, 95 90 

il il il 250 " ,, " 50 45 
" ,, "100 " ,, " 22.50 18 

10 • 13 (1966) 

Bir ·çift Güzel Göz Gibi 
Son haftalar zarfında Ka

badayı, Kordon ve Yüksel 
rakılarında göriilen fevkal

adelik nefasete hayran ka
lan iyi ve sıhhi içkiler me· 

rakhsı bir zat arkadaşma 

sordu: 

- Birbirinden güzel ve · 
nefis çıkmağa başlıyan ve ' 
biı· çift güzel göz gibi göa

Slün aldığı bu rakılardaki 

bu yeni nefaset.&barikasını 

niye ve kime medyunsunuz? • -- Bunu, kuvvetli bir 
san'at ve esaslı bir bilgi ve 

ecrübeye dayanarak bu mamulatı hergüai'ibiraz daha tekamül 
ettiren otuz yılhk rakı ve müskirat amili Mustafa Şevkinin 
bizzat geceli gündüzlü kazan başından ayrılmayarak sarfet
tiği emek, maharet ve fedakarlığa medyunuz. Şimdi 

No: 
1320 Karşıyaka Alay bey Celal bey S. 88 taj nu

maralı ev 
1329 Bayraklı Bornova cd. 57,57-1 taj numarah 

ev, ve dükkan, Arsa 
1341 Bornova Atatürk cd. 5 kapu 1 taj numaralı 

harap postahane binası 

Lira 

350 

220 
1342 Alsancak lzmir bahçelerinde 7 no.lu ev ile 

müştemilihndan 7·1 taj numaralı dükkan ka· 
pah zarf usulile 1500 

Yukarıda yazılı emvalın satış 1342 numaradan gayrisi açık 
artırma usulile 13 6 938 tarihinden itibaren 10 gün müd
detle müzayedeye konulmuştur. lbalesi 23 6 938 tarihinde 
saat 15 tedir. Taliplerin varidat müdürlüğiiae müracaatları 
ve kapah zarf vereceklerin yevmi mezkiırde saat 14 de ka· 
dar kapalı zarfları ve yüzde 7,5 teminatlarile birlikte vari· 
dat müdürlüğüne vermeleri. (2038) 

~*~~~*x~~~~~~*~~ı*~*****~~*• . = TAY Y A R E sineması TE~~;?N ~ = BUGÜN iki müstesna film birden a 
~ Küçük Şarkıcı ,. 
tC Amerikanın en meşhur şarkıcısı AL COL SON ve 20 )t 
~ kız 50 revü artisti ile birlikte temsil edilmiştir _ ~ 

= Kadınlar Gölü . ~ 
t( Simona Siı.non ve Jean P. Aumont tarafından temsıl )t 
+c edilen gençlik, neş'e ve zarafet filmi )t 

~ Seanslar: 2,35-5,30 Kadrnlar gölü 4,10-7,40 küçük ~ 
;( şarkıcı Cumartesi paz~r 1 d:_ küçü..: şarkıcı ile başlar ~ 

--
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Salalfe 5 ( Htlkın Seıi ) 

• 
nın 

Sazından, 
Sözünden 

lıler Yoluna 
Giriyor 

Ba Hatay meselesi am
IDada uzadı ha... Nihayet 
ıoa haberlerden öğrendiii· 
mize g6re Fran11zlar iti çak· 
•ata baıladılar, Türklerle 
İyi geçiamenin zararlı olmı· 
facatını ve ayni zamande 
kendi politikalarının kuvvet-
lenmesine yardım edeceğini 
anladılar. 

Evvelce de söylediğimiz 
ribi biz TOrkler Efece söz 
ı8yleriı, Efece hareket ede· 
riz, karıımııda da Efece ko 
•uıanlar ve dlişiınenler iste· 
riz. 

Bizim yanımızda dolam
baçlı, kaıkarikah ve çetre· 
filli konuşmaların biç kiymeti 
Yoktu. Karıımızdaki ne ka · 

Mert bahriyelilerimizden bir grup 
.. 

• 

- - .... . 

-

dar kuvvetli o!ursa olsun ş ··'ti b k h · d d f u yıgı ere a ın epsır e e e e duruşu yok mu? işte bunlar Barbarosun, Turgut ve 
ı&ıllaı&zü kıpmayı:r, bu bize p· ı ı · ıya e reiıs erın torunlarıdır. Bir valutlar denizlere bakim olan atalanmızın ruhlarını uyan· •oyumuzdan intikal edegelen 
merdliktir. Kanım1710 içinde duacak derecede denizciliğe de öoem vereceğiz, İngiltereye ısmarlanan yeni harp gemileri 
6 b bunun açık bir örneğidir. 

1 P eli pikroplar yoktur. 
Kalbımiı yarılıa içi görülse ...................... O•••• .......... , ......................... •••••••••••••• .. ••" 

E F E lll :··············· .......... .. ~~~:: ~:m,~maipbetı·rteıenyveao~r~rl~· ltJ. ı ıı O O K.J O R ı: 
.. u Dağlarda puııuyu gözetleye dur, 

meı. Onun için karıımıza Sırtın da kayaya dayansın Efem. ı S ı • h S d ı 
dikilenlerin 6zti, ıöıli dofru Yumruğu düşmanın ensesine vur ı 8 ı 008 ı 
olınah ve kahbe karılar gibi Haykır ki bu düaya uyansın efem. 

1 
ı Cild, Saç ve -ıührevi basta- ı 

danek olmamalıdır. BOtllo ı hklar müt~bassııı ı 
dilnya Tilrk politika11n·n sağ· Ayş,nin sevdası içinde derdin , ı ikinci Beyler sokak Ne-= 81 ı 
lamlı~ dli" · i ı1 Gönlünü büsbütün sen ona verdı'n 1 ı 5 1 DI ve mer gıa ıur· Her gün öğleden sonra ı 
da 81.zı'm lif o · t• k Ay•ene göz diken binlerce ferdı"n · yunu ın ıra a· 7 ı Telefon: 3315 ı 
dan boılanmadığımızı, aoiru Şişlerle göıiioü oyasın efem. .............. .. ........ .. 
ı6zlll ve ıamimi inıaalar iı· lzmir Sicili Ticaret me · 
tediğimizi anladı. Dünyayı yakan sen değilmiydin dün murluğundan: 

Oaun için bilt6n devletler Tarihe yaııldı senin bu ünün hak Antebi Ticaret un-
bi&imle dost oldu ve dostlu· Silaha ıarılda bir daha görün vaaile lzmirde Yeni manifa· 

Bu dünya alkana boyansın efem!.. turacıluda 1332 ia.ci ıokak· 
tumazada kıymet verdiler Tevfik Güzey ta 12-10 sayılı dairede es· 
Ye gil•eniyorlar. Koca fagil· diye Fransız dostuna öğüdler' getirdi. kiden yaptığı tvhafiyecilik 
tere htikiimeti bize vefekir d. ş d F ı ı ı · k t ı'caretı'nden vaıge,.erek bun· I' · 0 k ._ ver ı. im i ransanın aldı f er yo una gırme üze· y 

• 181 uzattl, ç 0 D İ•i yiızlO d H k dan böyle çorap imalile uö-·l·y t k llaamad .. baıına gelmiş gelmiı sayılı. re ir. a lar1mız tanınmak· .. 
•se u ırımızı ve t d Y k d d b raıan lsak Antebı''uı'n ı'Qbu " 1 d i luk t k yor. Zira kar•ııında dog· ru· a ır. 8 ın a a ayramı· y 

,a aıı o ru ve man ı ... mızı yapmakla bütün Türk· ticaret unvanı ticaret tkanu• 

1 TORNAKS 

TC~"AKS 

T '· J • • S ~ J ~ ., \l\. 

lORNAKS 

TORNKS 
TOR, AKS 

TORNAKS 

.... 

Motorsikletleri geldi. Mutlaka görünüz. 
M. Alim Şenocak Kemaralh cad: Emirler çarıısı karııııacla 

Numara 61 Telefon No. 4079 

Kırciceg" i Kolonyası 
' ' Adı ile Şifa Eczanesi 
Temizlik, Tuvalet, Massaj ve 

Tuvalet Sabunlarına çok elveritli 
yüksek dereceli latif kokulu yeni bir kolonya yapmııhr. 

LiTRESi J 5 0 Kuruştur 
Şifa eczanesi Karçiçeği Kolonyası 
nı bu fiata satmakla büyük bir fedakarlık yaptığına emindir. 

Fevkalade 
Liınon çiçeği, r.ten<" kşe, Şipr, H. eli kolonya-

ları 200 Kuruş 
Büyük lüks şi~eL. r H5 kuruş 
Küçük » » 40 kuruştur 

Tavsiye ederiz. 

Ucuzluk rekoru 
VE 

Bir fen harikası 
En şık, en zarif ve son mo· 

daya uygun Panama ve kadın 
şapkalarını (150) kuruıa sat
malda ucuzluk rekorunu kıran 
Üoiversal ıapka fabrikatörü 
bay Abbas Azer piyasaya çı· 

kardığı Krem Temizler sabu
ile de bir fen harikası yarat· 
mıştır. Tebrik ederiz. 

Adres: Balcılarda 191 No. 
Telefon: 3811 

,.,_, .... ____ _ .. !4!!!5!!19 

yolunda çahıtıiımıza inandı. luğa ve hakka tapan bir leri-n yüzü güleceğine şim· nu hükfımlarioe göre sicilin 
Onan içia Hatay meselesin· millet bulunduğuna ve bu diden emin nazarlarla bakıl· 2316 numarasına kayt ve ·~~ı~22&t..ı il •&B 
de .. Tllrklarla ayuımahsın, milletin ıakıya gelmez ciddi malıdır. tescil edildiği ilin olunur. [+J 
onları şnceadiraıemelisin •"-·a·d-·m·l·a·r ··-oı.d.ug.w u·n·a-k···D·.·.t--------·E·fı·e (2035) 1 Elbise ve Manto 

Çocuk Babalarına Müjde l~>t Dr. F A.HRİ IŞIK >HISR! f .llraltılarına Mlldl 
" 30 " Liraya Bisiklet R lzmir Memleket Hastanesi' Rontken Mütehassısı B 1 Zabıtan, Baylar ve Bayanlar 

8 RONTKEN VE B ft n müıkülpeıent müıterileri memnun 

\~~- 1 Elektirik tedavileri yapılır 1 eden bu firmayı unutmayınız 
,. l . . : Tüccar terzi (Tlirkpazarı lbrahim 

'""'U '*lı ~ 8 lkıncı Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 CI 
1 

Karakaı) bukere yeni mağazada zen gin çetidle~. Terli-
./ ~ ~..... aaa~SCfilact:RERE!JtlttSBtfellıttBE hanemizde bay ve bayanlar için ıon moda zarif ye tık 

zf'( 1 manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitaa Ye 
i sivil elbiae ve kaputları imal edilir. 

#tj Muamelem peıin ve takaitledir. 

Mod. 75 

::": Almanyadan yeni getirtmiı:olduğum ve İzmir piyasasın· 
da 45 liraya Htılan biıikletleri rekabet dolayııile 30 liraya 

fıabıa baıladım. Sınıfını:rgeçmiıl çocuklarınızı sevindirmek~ 
içia verecetiaiz en kıymetli hediye yavrularınızın malik ol· 
mak iıtedikleri bisiklettir. 

Ticaretbanemize uğramadan başka ticarethanelerden al· 
mamalannı ıayın mUıterilerime tavsiye ederim. 

Adreı : lzmir Kemeraltı karakolu karı111nda No. 7 
A11m Baıakın. 

Yünlii, ipekli, 
pamuklu, keten 
li ve kanıık ku 
maşları çok ko 
lay ve lekesiz 
boyar solmaz. 

400 gram sık 

)etindeki kuma 

şa bir paketi ki 
fidir. 

f ~--•1•1 --e·ir1•n•cı·· ·s
0

ın•,,•M•a•tah-au· .. -··----·, Telefon 
·0r. Demir Ali 1 

KAMÇIOULU 
Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 

elektrik tedavisi 

( 3882) 

f•lBu ıözleria doğTuluğunu anlamak için bir tecrilbe klfidir. 

i~~DİKKA T : Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12 
r!i TELEFON: 3276 
[•J 

Balçova Ağamemnun 
Kaplıcaları 

1 - Har.İran • 938 tarihinden itibaren Balçova Aiamem· 
nun kaplıcaları muhterem müşterilerine açıktır. TabiabD 
bahşettiği bu ıifa yurdunun emsaline faik bir ıa beah 
Tüı kiyenin hiç bir tarafında keıfolunamamııtır. Aıırlarclaa 
beri beşeriyete hizmeti hazık doktorlarımız tarafından tak· 
dir olunmuş, Siyatik, Romatizma, böbrek hastalıklarda• 
muzdarip hastalarına bu şih yurdunu tavsiye etmiılerdir. 
Kimyagerlerimiz tarafından tahlil olunan bu emıalıiı ıuyaa 
raporları mubasebei hususiye dairesinde mahfuzdur. 

Evsafına dair fazla söıil zaid g6rlir. Muhterem mBıteri• 
)erimin teırifleriai bekler otobüsler muntazaman ıeferler 

acaiıaı muhterem mlıterilerime tebtiı e7lvim. 
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ııa;•.rı~ı; 
1 Karataş 
iMusevi Mektebinin Mü
lsameresi GüzeJ Oldu 

Karataı Mu.evi mektebi 
encileri de11 yıl .nın sonu 

llauebetile dün kalabalık 
ir seyirci önünde milsame· 
J• iıtiklAI marıı ile baş· 
adı. Ôireacilerde biri Ata· 

lllrklla tiirini çok güzel oku· 
r•rak alkıılandı. 

Budan sonra "Küçük Şe· 
lüd" piyesi büyük bir muvaf • 

llfakiyetJe baıarıldı. Bilhassa 
8ıeıki devir hocası rolünde 
~enci Boz~ urt çok muvaf· 

... koldu. 
Piyesten sonra mektep 

~aresi reisi Bay Beosinyor 
'ıtmektehin senelik faaliyeti 
.... kında birkaç söz söyJedi 
~. mipfirlerin gösterdikleri 
..... kaclan dolayı teıekkürle· 
tlai bildirdi. 

r Karat•ı okulunun talim 
~yetini •• 6freacilerini bu 

lraa•affaki,.tlerinden dolayı 
ebrik ederiz. 

ikramiyeler 
: Verildi 
• babiaar idaresi, Memurla· 
cf.. ikramlyeleriai daiıtmıı· 
~. Mllatalıdime birer ve me· 
lmrlan yaramıar maaı ve· 
~. 

--·.,_ 
iinkü Güreş 
-Baıtarafı birincide-

Ye bir ıaat13 dakika bir 
CI ıtbeıten ıonra bera · 

kalmıılardır. • 
Tekirdaib Hüıeyin onuncu 
kilrada kol &zerine düı tD
lcla kola incinmiıtir. 

Tekirdaih Karaaliye tek· 
Ue kanıaa vardupadao 
ı feaalak geçirmiıtir. Ve 
eıler 18,30 da ıona er-

tir. Tekirdaih ile Kar•ali 
ar lzmirde gUreıecek ve 
taraf yeailiaceye kadar 

llılılm edecektir. 
llJtla pebli•an Karaali bir 

rririmize demiıtir ki: 
iki ıeaedeaberi g&reı yap· 

Rnılı-ın eıbabı İle sağ 'o· 
kınha11tı lıalbaki dna
ıllreıte kolum biç bir 
,.pmadı her halde Te• 

ila ile karıdaaarak ko· 
pay ederek hasmımı 

e9i1-. 

Teknik 

uhasebe Bürosu 
• E. Çelebi 
çarıısı No. 3 telefon 3435 

ob11ebeye ait bütün iş· 
izi tam bir itimad ıle 
i edebilirsiniz. 
&ro, kanuna uygun şe· 
e Ye muhtelif usu llerde 

hasebe tesis eder 
Def ter tub-t r 

nço tanziın eder 
ap tetkik, tasfiye 
ihtilafları halleder 

( llalkm Sut ) 

Türk Dos' luiunun Kıymeti 
Londra, (Radyo) - Burada çıkan ve muhtelif partilere mensup olan gazeteler Alman· 

yanın luna ve B.lkanlarda elde etmeğe çalıştığı nüfuzdan bahsederlerken logilterenin, 
bu işte pek mühim roller oynamağa namzed Türkiye ile anlaşmış olmasından dolayı lngi· 
liz ricalini tebrik etmekte ve f ransanmda gözünü açarak daha fırsa~lar kaybolmadan bu 
yolda İngiltereyi takib etmesi Jüzumunu tavsiye etmektedirJer. Bu ııazeteler Pariı hük6me· 
tinin, tehlikenin nereden geleceğini takdirde bira.ı geciktiğini de imalı sözlcrlerle işaret 
etmektedirler. 

Temenni edelim ki Fransızlar da 
ders alsınlar 

bundan 

Paris (Radyo) - Burada matbuat logilterenin 1 ürkiyeye tam vaktinde kredi açtığını ve 
Almanyanın şarka el ve kolunu uzatmak istediği bir anda Londranın Ankara ile ticari ve 
büyük sanai işlerinde anlaşması balkanlarda bir müvazene teminine çok yarayacağın1 yaz· 
maktadır. 

Halkın Sesi - Paris matbuata bu meselede Fraosanın dı:1 lngiliz siyasetinden ders al· 
aıasını öğütlese çok yerinde bir iş görmüş olacaktır. 

Orta A vrupada Şiddetli Zelzeleler 
Pariı {Radyo) - iki güadenberi Avrupada şiddetli zelzeleler kaydedilmiştir. Brekselles 

de Cumartesi gtnü saat 14,20 ve 15,26 da iki şiddetli zelzele kaydedilmiştir. Sarsrntılar 

Lile ve Waterlo da duyulmuştur. Dünkü Pazar günü Londrada, htanbul ve Bürkselde ol
dukca şiddetJi zelzele yuku bulduğuna dair haberler gelmiştir. Zelzelelerden hiçbir zayiat 
kaydedilmiş değildir.1 

---------·-----OO••"OO-------------
Türk Süngüsünün Yeni Bir Mucizesi 

- Baıtarafı 1 incide - ı ve kayboldular. Daha dün yorlar. 
ye halkevine yapılan baıkıoda Türklüğe en ~üyü~ hak~reti Bu de ~işi~li~t~ Türk ~u~-
lskenderuna g6türiilen evrak yapanJar bugun Tu~klerı a~- vet ~e ~u?gusunun yenı bı: 
hen6z iade edilmediğinden kışlamakta tereddut etmı· mucızesıdır. 

-------~~.....__~··~~~~~-~~~~ Türk müme11illeri Reyhaniye 
bilrosunun açılmasını tehir 
talebinde bulunmuılardar. 

Reyhaniye b&roıu bugOn 
açılmamııtır. 

Antakya 11 (A.A)- istifa 
eden iıtihbarat ıefi Uaru 
Antakya ve lıkenderun kon· 
ıoloılarımızı ziyaret ederek 
veda etmiıtir. Başkonsolos 
valinin ziymretini reımen iade 
etmiı •e belediye dairesinde 
meraıimle karşılanmııtar. 

Aataküa (Huıuıi) - Bir 
mlddettenberi bUtlla Hatay· 
da aUkftaet avdet etmiı bu· 
lünuyor. Boğuşma devrine 
ıimdilik bitmiı nazarile (ba
kılabilir. Bilikiı H1. hyda 
mevcut btıtün unsurlar ara· 
aında bir yakınlaşma ve 
anlaşma cereyanının başla· 

dıiı göze çarpmaktadır. Bu 
vaziyetin, Türkiyenin Hatay 
itini halletmek için her fe
dakarlığı göze almış bulun· 
duğunu herkesin hatta bil~ 
Hln Suriyelilerin bile anla· 
mış ~olmasından ileri iel· 
miıtir. 

Üç gUn evvel Hatayda 
idarenin Türkler eline geç · 
mesini protesto için Halepte 
güya bir nümayiş yapıldı. 
Bu nümayişe ancak altmış, 

yetmit baldm çıplak iıtirak 
etti. Arapların yüzde doksa· 
nı Halayın Türklere terke· 
dilmesini candan arzu et
mektedir. Hatta bir kaç gün 
evvel Antakya H ;a lkevinde 
Kuseyir nabiyHine merbut 
bütün Arap köylerinin mü
messillerinin iJştiı akile büyük 
bir toplantı yapıldı. Bu top
lantıya Bay Suphi Berekit, 
kardeşi Bay Arif ve Duseyri 
zade Mustafa ağa da iştirak 
etti. Bu şabıiyetlerin top· 
lantida bulunmaları çok şa· 
yanı dikkattir. Ve bu hidise 
Fransızlara büsbütün telaşa 

dDşürmüştür. 

Hatayın idaresi Türklerin 
eline geçtikten sonra, şimdi· 
ye kadar Tilrk halkının ba· 
şına beli kesilen ıoyıuzlar 
birdenbire ortadan silindiler 

Tayyare 
- Baıtarafı 1 incide -

3054 16205 11595 2706 
12081 663 513 35972 
17624 38085 31990 35148 
39S17 25006 28896 11636 
33809 8300 3435 18717 
28298 985 5206 24627 
19677 28310 20707 13219 

7206 14764 25503 32886 
35362 4144 13174 17533 

5677 27834 37847 30067 
29300 1061 20342 39845 
22732 22000 4275 14356 
23775 4216 17022 4765 

9900 20264 35504 38520 
37014 6814 13084 38770 
21278 34672 5721 19696 
10365 13626 22540 15933 
24393 10706 37646 13682 

3578 11549 33942 2577 

iSO Lira l.Jazananlar 
26147 35207 30670 17869 
12924 25151 27578 20027 
29201 11911 26075 21107 
31611 32628 31432 8641 

Piyangosu 
22682 39058 2105 31238 
31351 25 3~189 21 
16944 26668 26035 7940 
8060 17086 13421 15149 

30412 17994 28600 19907 
32506 35116 25792 28674 
28674 19816 39157 17745 
15850 19745 30709 32961 
34772 12611 10263 9576 
28752 32070 27153 1223 
25504 26564 20333 39712 
18426 24719 3986 10422 
19153 17998 10877 13449 
197 o 22555 28873 36018 
21851 6154 5865 7116 
11038 3302 3918 31197 
26015 30124 5860 15 
11932 11866 15232 1520 
15398 29319 13231 9178 
25036 39161 21472 13593 
85ı2 24321 31141 6755 

37414 13042 558 37345 
19392 181 37794 29677 
26989 26417 36091 26714 
11167. 

- -------.. no .. --------

Tütün Deposu Müdürü B. 
•• 

Haydarı Oldürdüler 
Yüzlerce amele kadın bağrıştılar 

Katil tabancasile polise teslime oldu 
Bugün sabahleyin saat on ı uzatmış ve Haydar kağıdı 

da konak iskelesi karşısın· ı okurken tabancayı çıkararak 
da ki Fethi uygunerin tütün ateş etmiş ve Haydar derhal 
deposunun müdürü Haydar yıkılmıştır. Silah sesini duyan 
Yala:ı ayoi depoda çalışan ve facıayı gören yüzlerce 
ve kadınlara tesallüt ettiği kadın amele feryada baıla· 
için geçen cuma günü vazi· mışhr. 

fesine nihayet verilen tütün Katil tabancası elinde o· 
ustalarından Recep Kosova larak polise giderek teslim 
tarafından tabanca kurşunu olmuşdur . 
ile boğazından vurulmuştur. Hastaneye kaldmlan ya· 
Hadise hakkında yaptığımız ralıya derhal ameliyat yapıl· 
tahkik a tta bugün sabahleyin mıştır. Cinayetten heyecana 
Recep depoya gelmiş ve 
bonservisini istemiştir. Bon· 
servis yazıldıktan ıonra Re· 
cebin eline verilerek Bay 

Haydara imza ettirilmesi söy
lenmiş ve kiğıdı alarak ka· 
pının önünde beklemeğe 
başlamıftır. Biraz sonra 
Haydar amelenin teftişinden 
dannı ünde Recep kAğıdı 

kapılan amele bugün çalış· 

tmlmıyank hepsine izin ve-
rilmiştir. 

Son dakikada aldığımız 
habere göre Bay Haydar 
ald ğı yaranın tesirile göz · 
ferini hayata yummuştur. 

Cani adliyece tevkif edil
miıtir. 
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B flat ay' ın ls!iktili 
r+ı Ugrunda 
{•) .. 
f+i Yaralanan Ve oıenıer için • • • ,,, 
[t] Hataydan gelen mektublardan fılıarılmıffır 

lit::i:er deff~~lıı altıncİ;n çı· 
kardığı bir kağıda göz gezdirdi 

- Sizin Murad adında bir tatarca içeride yatmam .. 
arkadaşınız var mı ? imkiasız gibi birıeydi. Kea• 

V dilerine meselenin elıe.aml• - ar ... 
Gözlerini yüzümden ayır· yetsiz olduiunu ve dajılma• 

madan tekrar sordu : larını söyledim. 
- Her gün buluşuyor Yazıhaneye relince, ilk it 

musunuz ... 
- Hayır .. arasıra ... 
- Dün gece sizin eviniz· 

de miydi? 
işi derhal anladım. Yaptı· 

ğım ani bir muhakeme ile. 
- Evet ... Dün gece bizim 

evimizdeydi, gündüz yazıha
nenin merdivenlerinden düş 
tüğüm için merak etmiş, 

beni görmeğe gelmişdi. 
Dedim ... Ve kendimi tas· 

dik eder yolile komsere bur 
numun sıyrıklarını ve morar
mış kaşımı gösterdim. 

- Murad evinizden saat 
kaçta ayrıldı ? 

işte burası çok mühimdi. 
Artık işi mukadderata bıra
karak: 

- Saat 1 l vardı ... 
Dedim .. 
Komser defterin altından 

çıkardığı bir kiğıda göz 
gezdirdi. Her halde söyle· 
diklerim, Muradın ifadesini 
tutmuş olacak ki bana : 

- lıiniz bitti gidebilirsi· 

olarak yerinden Muradı ıor• 
dum. Sabahleyin karakoldaa 
çağmldığını ve beniz ı•I· 
mediğini haber verdiler. Bir• 
den beynımde bir timıek 
ça\ita. D~mek, ben karakol· 
da ike ~ bitişik odadan ı•· 
len inlemeler Muradın inle· 
meleri idi. Şimdi ae yapıp 
da delikanlıyı kurtarmalıy· 
dım? Fakat Muradın niçin 
karakola götürüldüiüal kat· 
iyetle bilmiyordum. 
Aklıma en kuvvetli ihti· 

mal o!arak benim akıamki 
neferle yaptığım milcadele· 
nin, Murat tarafından yapıl· 
dığı şüphe ve kanaab geli· 
yordu. 

Biraz dilşllndüktea aoara 
akıımı beklemeğe Ye Mara· 
dın evine gidip me.eleyi 61· 
renmeğe karar Yerdim. Şa1et 
akşama kadar Maral eye p• 
memiıse her ıeyi ıcJze alıp 
karakola gidecek •e keadi· 
ıini çıkarmağa çalaıacakbm. 

(Arka11 yar) 

niz... H • t 
Dedi. Kalktım, karakol- 8flÇ eD 

dan çıkarken karııda bir M 
sürü vatandeşın yığılmış ol· emur 
duğ ~nu gö düm Beni dayak Alınmıyacak 
yemeden elimi kolumu sal-
layarak karakoldan çıktığımı Dahiliye Vekileti, mabte· 
göı ünce hayretle etrafımı lif Vıliyetlerden Vekllet 
çevirdiler, hayretle diyorum, emrine abnmıı memarlar 
çünkü bir Hataylı Türkün yeni vazifelere ta)'İD edilme• 
Fransız karakoluna giripte den hariçten bıtka memar 
dayak yememesi veya dayak ahnmama11 alakadarlara bU· 

yidikten sonra günlerce ha::f_. _.:d:.:ir:.:m:,ı!,;şt::ir~. -------

İLAN 
Alsancakta muamele istihlak vergisi ıubisi ve karııyakadablr 

maliye şubesi ihdas v" Alsancak maliye ıubesi ilga edildL 
Maliye şubelerinden yalnız Alsancak 1ube1i muamele iatila• 
lak ve buğdayı koruma işlerini ifaya mezundur. 

İzmir Defterdarlıiından : 
1 - 1 Haziran 938 tarihinden itibaren Alıancak Mali1e 

şubesi ilga edilm:ıtir. 
2 - 1 Haziran 938 tarihinden itibaren Karııyakada hir 

maliye şubesi ihdas olunmuştur. 
3 - ihdas olunan Karşıyaka maliye ıubuine raptedilea 

mahaller f unlardır : 
Donanmacı, Alaybey, Osmanzade, Bostanla, Soj'llkkaf'lt 

Bahriye, Ôrnekköyü, Bayrakh, Turan. 
4 - Lağvedilen Alsancak şubesine bağlı olan Muadl1e 

ve Şehitler mahallesi Yeni maliye ıabeıine ve Kabramu· 
lar mahallesi ise Basmane maliye ıubesine raptolaamaıtar. 
Diğer maliye şubelerinin mıntıkalarında bir tebeddll yıpal· 
mam1ştır. 

5 - Alakalılara lzmir merkezi ile merkeze baila nabl1e 
ve köylerde bulunan muamele, istihlik, Buğdayı korama, 
mahkeme harçları ve masrafları ve p.;ra cezalan ile oyaa 
aletleri resmi, nakliyat vergisi, ait olduiu dairelerce teıWt 
edilip şimdiye kadar maliye şubelerince tahakkuk ettiılle· 
rek tahsil edilen kadastro harçları tahakkuk •• talaaıllb 
ile iştiğal etmek üzere 1 Haziran 938 tarihinden itibar• 
(muamele ve istihlak vergileri maliye ıubesi) umile bir 
maliye tubesi ihdas olunmuştur. 

Bu şube, mülga Alsancak maliye ıubeıinin balandafa 
binada f aalJiyete baılamıştır. 

6 - Diğer maliye şubeierinden hiç biriıi S inci madde• 
de y•zıl ı vergi, resim, harç ve cezalara mDteallik itlerle 
uğraşmaia mezun değildir. 

Keyfiyet ali kadarlar ca malüm olmak &zere ilin olanar. 
(2044) 


