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Hatay ışı el' an bir • • 

KISA VE AÇIK 

Fransızlar Anlaşmak 
istiyorlarmış ! ! 

Paris, Ankara ile anlaşmak istiyormuş .. Fransızlar Türk
lerle daima dost kalmak istiyorJarmış... Fransız hükumeti 
Hataydaki işlerin dostca ve muahedelere uyğun olarak 
görülmesi için murahhas ve memurlarına şiddetli emirler 
vermiş ... 

Franaa hariciye nazıra bay Bonenin Ankaraya vukubula
cak seyabatı bir çok anlsşmamazlıkları, bfr çok pürüzlu 
itleri ortadan kaldıracakmış ... Fransa ananevi... Türk· Frau · 
sız dostluğuna pek büyük bir ehemmiye t ve kıymet ver
mekte imiş ... 

işte Fransız gazetelerinin ve Fransız radyolarının bir iki 
glladenberi yaptıkları "Mış,, "Mış,, ıa·r dolu neşriyat ! 

Fakat son gelen telgıafJar Garonun yerine geçen askeri 
kumandan Koleoin gene eski hatalı rold n gittiğini gene 
çeteleri silihlandırm~kta, Türklere kem nazarla bakmakta 
devam ettiğini bıldirmektedirler. 

Böyle nazik bir zamanda Türklerin dostluğunu kayb etme
nin çok kötü bir siyaset olııcağını bağıran Pari - Suar ga
zetesinin yazı)arına t hemmiyet vermiyen ba-ıı Fransız dip · 
lomatları hergün biraz daha açılan uçurumun birkaç hoş 
Ve tatlı sözle kapanamıyacağını artık anlamaları lazımdır. 

SIRRI SANLI 

Hatayda Vaziyet El'an 
Çıkmazda 

Bir 

lstanbuJ, 8 (Hususi) ı eden tedbirlere kat'iyetle 
Hatayda vaziyet gene çirkin tevessül edece~ine emin ol· 
bir ıekil almıştır. Askeri duğu için yapılan işkence 
kumandan binbaşı Kolen ve zülumlere rağmen yarını 
Kk ürk düsmanlarından. Cer· müsterih olanı.k h,..kı,.m . lr-
eı ve Brmenilerdea milrek- tedirfor. 

kep bir jandarma alayı teş
kil etmiştir. 

Ermeniler, muhalif Çerku 
ve Klirtler gizliden gizliye 
Türklere iıkence etmekte
dirler. 

Hatay balkı kahraman · 
Türk ordusunun badisel ri 
büyük dikkatle takib ettı
ğinden ve zamanında icap 

••••••••amm•••••••• 

Emniyet 
Memurları için 

İstanbul 8 (Hususi) - Da· 
1 

biliye vekaleti, Emaiyet me-
1 

murları için hayat sigortası 
tesis etmeğe karar vermiş· 
tir. 

Fevzi Çakmak 
Ankarada 

Ankaı a, 8 ( Hususi ) -
Genel Kurmay Başkanı Ma
reş J FeHİ Çakmak bugün 
şehrimize gdmiş ve istuyon · 
da merosilm e karşılaow ştır. --·-

Blumun 
Uğı adığ ı taarruz do

Jayisile . 

Paris (Radyo) - Sosyalist 
kongresine giderken iki Baş
vekıl bay Blumun düşmanları 
tar2fmdan uğradığı hakaret 
ve taarruz rakıp partil rin 
gazetelerinde de şiddetli mü
nakaşalara ve sövüp sayma

Jara sebebiyet vermiştir. 
------------------------••••••OO••••••------------------------

K o r ku n c bir hava harbı 
Ruslar Yardımda Devam 

Budapeşte8 (Radyo) 
- Dün akşama doğ

ru Kantonu bombar

dıman etmek üzere 

gelen 20 Japon tay
Yaresile 15 Çin tay-

yaresi araıında ha-,. •••••••••••• ~-
va muharebesi ol-

muş Japonya tayya
relerinden ikiıi hava- -~~111 
da yanmak ve beşi 
de düşürülmek sure
tile imha edilmiştir. 

Budapeşte 8 (Radyo) -
Çine Ruıyadan yeniden kül
liyetli mühimmat ve askeri 
muallimler gönderilmiştir. Bu 
haber Tokyoda heyecan 
uyandarmıı ve Rusların Çin· 
lilere mütemadiyen yardım 
etmesi Japonları çileden çı· 
karmıı ve bu vaziyet pro
teıto edilmiştir. 

Şanghay 8 ( Radyo ) -

Japon ağır bombardıman ı 
tayyareleri mütemadiyen Çin 
kasabalarına bomba yağdır
maktadır. Birkaç gün içinde 
on bine yakın (kadın ve ço· 
cuk ölmüttilr. 

Budapeıte 8 (Radyo) -
Kantondaki Amerikan k'>n· 
solosu Japon tayyarelerinin 
şehri maktele çevirdiğinden 

protesto etmiştir. 

IRTER GOL iSTER AGLA 
• 
insan - Yılan 

""diyorlar 
. . . 

Buda peşte 8 (Radyo) -
Japon ve Çin hükumetleri 

elçilerini geri çagu mışlardır. 

Bu vaziyet karşısında Japon 

Çin har binin resmen ilin 

edileceği kuvvetle tahmin 
edilmektedir. 

Halkın Sesi - Resmen 
harp ilan için bu kadar ace· 
leye )üzüm var mı ??? 

lld arkadaı kahvede oturuyorduk. Konuşuyorduk. Arkadaşım dedi ki: 
- Hayvanların en soğuğu olan yılanı bile ben çok ıeverim. 
Şaıırdua ıa cevabı verdim: 
- Gene buglin tuhafhtın ve filezoUuiun Ozerinde. Arkadaıım ciddiyetle g&zlerini açtı 

Sahlb, Neplyat Amiri •• 
Bqmuburiıi 

esi 
SıRRI SANLI 

idarehane: lzmlrdı liriaci 
Beyler~ 

(lialkıu S.ı) Matbauında 
&aımııbr 

Geçmlyen yazı l'Eri •uf!:nes 1 R 

cıkmazda bulunuyor , 
Hatay Hakkında Başvekili

mizin Beyanatı 
Dahiliye Veki
limiz Şehrimize 

Geliyor Ankara 7 (i\.A) - C. H. 
Partisi B. M. Meclisi gurubu 
buğün (7 Haziran 938) saat 
15·de Autalya mebusu Dr. 
Cemal Tuncanın reisliğinde 

top!aumışhr. 

Başbakan Celal Bayar söz 
slatak Hatay mesel ~inin bı 

d yetinden beri g çird iği 
safahatın bir tatihçe~ini yap · 

~-

Mussoli • -
dos Gidiyor 

mı~ ve soo kritik devre1cri 
de zikrettikten sonra Paris 
l üyük elçirnizle Fransa ha· 
ric ye nat rı arasında cere· 
yan eden müzakereleri cı n· 
! a tmış ve F ransa bü~ ıimeti
ııin ta hhüdatını bu def .ıı 
katiyetle teyid ettiğini ve 
hadisele r bu müsait seyri 
takib etmekte devam ettiği 
takdirde bir anlaşmaya var· 
mak ümidinin beslenmesine 
imkan has 1 olacağını beyan 
etmiştir. 

Ruzveltin nut-

ls!anbul, 8 ( Husuıi ) -
Büyük millet meclisinin tati• 
lioden sonra Dahiliye Vekili 
B. Şükrü Kaya lzmire gele· 

cek ve oradan Aydın, Muğla 
ve Denizlide tetkikatlarda 
buluuacaktır. 

_ .... - •• 1 -

•• Uç Seneye 
Budapeşte 8 ( Radyo) - kundan SODr& •• Çıkarıldı 

Komada~ gelen hat>errere 

göre ltalyan Başvekili Bay 
Mussofüıi yakında tayyare 

ile Rado~a gidecektir. Ziya
ret dolayisiJe Radosta hazır
lık başlamıştır. ___ _.. ..... , ___ _ 
Tekirda~lıMey 

dan Okuyor 

Türkiye baş pehlivanı Te· 
kirdağh Hüseyin pehlivan, 
karşısına kim çıkarsa daya· 
namıyacağmı ve kimse ile 
berabere kalamıyacağını ve 
yabancı illerde ve Pariste 
berabere kalması için edilen 
para tekliflerini reddettiğini 
ve ancak bunu spor aşkile 
yaptığını ve herkese meydan 
okuduğunu söylemektedir . 
Pazar günü yapılacak maçla
rın çok heyecanlı olacağı 
anlaşılıyor. Koca Türk peh
livanı kendine gilvenmekte 
yerden g&ğe kadar hakkı 

Prağ 7 (Radyo) - G6ı· 
terilen lüzum üzerine mec· 
buri aaker1ik ilç seneye çı· 
karılmısbr. ........ .,_ ........ 
Berlin Tekzip 

Ediyor 
Bertin, 7 (A.A) - Seli· 

hiyettar mabfeller Henlaynın 
şimdi Berebtesgadende bu

lunduğuna dair ecnebi mem· 
leketlerde dolaıan ıayiaları 
tekzip etmektedirler. 

kasalarını dolduran bazı bll· 
yük şirketler ve bankalar 
hakkında şiddetli tedbirler 

alınacağı hakkındaki sözleri 
Vaşington (Radyo)-Ame· bu müesf!eselerin besledik· 

rika cumhurreisi ile maliye )eri gazeteler tarafından bll· 
nazırının ekonomik zorluk· yük hücumlara maruz kal· 
lan çıkaran ve bu yüzden mııtır. 

~~~:ıB:=-------------HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR --------.... --------
Gönül . istiyor ki ••• 

(A. N.) imzasile göoderilen mektup: 
"Benim de şöyle bir yazım var, lütfen "Halkın Seıi" ıl· 

tününa geçirin. Her vakit dilek olmaıya, hazan da iıtek 
oluverir. 

Dün gece bir manav dükkanına girdim, kiraz ıordam, 
otuz dedi, şundan yarım kilo ver, size oniki buçuk vereyim 
dedim. Uygun ve iyi kalpli bir esnaf olduğu için pekiy 
bay baba dedi. Kirazı tatarken, ah dedim en çok ıevdijim 
dükkan meyvecidir, çünkü mis gibi kokar, insanlar hayatla• 
rının kıymetini bilseler hep meyve yerler ekmek et yemez• 
ler dedim. Genç meyveci bana ne cevap verse beie • 
nirsiniz: 

- Çok doğru fakat meyvenin ucuz] olduğa bir memle· 
kette, biz kirazı otuz demeğe sıkılıyoruz amma ne yapa• 
hm? idare etmiyor. 

Sonra iyi Hint elmasını sordum kırk dedi. Hakikatea 
memleketimizde ya meyvenin azlığından veya az kira ka· 
naat edilmediğinden mi ? Meyveler pahalıdır. 

Gönül istiyor ki meyve barı •ucuz olsa da bol, bol çoluk 
çocuk yeseler, tadından istifade etaeler haklı değilmi yim?" 

Yerden göğe kadar hakkınız var ... 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



C flalkm Sul J 

• ı11Bsaa:tafDmamıam1.111 mma, C 
~IY ~SE_T VE ADALETİ ILEI ıDoktorun Naslhatıeril Hayatın Komedilerinden: 

Turk Dunyasının En Yüce Hakanı 8 ._.._._ _____ _ 
=====:::'.'.':::'.':":"'...,_--n.:...:n~:. . ..:.::,_:=::, - ~ Dispepsi, 
' LJ.!Ol~l~:JLmJ~~I~ Hazım zorlukları 

Meşru yalan 
H A y A T v E K A H R A M A N L 1 K L A R 1 i1 ~anser gi~i, ?1s~r gibi e-

~kşam üzeri si~ke~i cad- ı mış . Bunun eşini gözümüzün 
desınde koluma gırdı: önünde on sekiz liraya bir 

~ 
(a ~ sam ve teblıkeh bır hasta· - Gel, dedi, seninle bi- bayana sattılar. 

1 
Tarilai Tefrika Ya.zan: H. Tiirkekul~ b~tan gelmemekle beraber raz dolaşalım. Bugün aylık Göz ucu ile beni işaret 

aldım. ederek: , ~ tlBEED -:-- 42 - Gilil9 ,..u•. mıde baz an hazım zorluğu 
g b d a~r çeker. Bunun sebebi; mide· Bizim bayana öteberi al-
ıe ı!D BŞlmlZ 8 oleukça SOD UÇ· nin vazifesini ifa hususunda mak istiyorum. Beraber 
~°.A t • • herhangi bir arızaya uğra- alırız. 

11 
80 emlDIZ.. ması olabilir. Meseli hazmı Bir mağazaya girdik. Çe-

1 ,a~ J d k · k temin ed · t ı şid çeşid kadın çantalarmı 

r;•vaş ar a ne as erın ço - ı zifeleri ba!:.ltDa koştular. On- eo mayıa ın aza · 
d f 'Jl • " mas " ı tedkik ettikten sonra birini I u, ne e ı erın bolluğu dan sonra kurultaya :dönen ı veya çoga ması gibi. 

t ~Ti bir iş görmez. Ancak Sevük Tekin han • Yahud hazımda mühil amil beğendi. 
ııır şeyde olduğu gibi- pi- _ A k d 

1 
' d d. olan hamiziyetin azalması Benim de fikrimi sordu. 

ld k r r 8 aş ar, e ı. Ça· f J 1 Bu gibi şeylerin kadınlarla { 
1 
.. harı1~ f u

1 
vvet ı ve iş göre- buk bu gece yüz bahadır v~yda . az ka a

1 
ş~ası veyahud 

ı aa a arın ve aıü imanı . 1 d G .. mı enın a svı mahiyetinin beraber ahoması daha nıu· 
1 •ri. d y k seçın, on arı a azneye gon- d . . 'b vafık olacagy 1 .. 1 d. 
( \' ~m ar. üre ler sağlamsa, d . b. . . . . enışmesı gı i. Bu halJer ın soy e ım, 
• i z~uçtan inanlı iseniz, yü-

1 
erıo, ıze ımdat yetJştırsın- midede gayri tabii taham- güldü: 

. efziaizde korku yoksa benim ~~.' ~evc~dumduz ber halde mürat yapar. Oksijen gibi, - Sus, eğer öyle yapar-
ıl~ceğim pilanla hareket e ı. ~n ~malı . ı~. asid karbonik gibi kükürtlü sam evin yolunu şaşrrmm. 
O ılim, taorinia yardımı bi- . Üçuocu teklıfım de şudur: idrojen gibi gazların birik- Diye beğendiği çantanııı 
ö~le beraberdir. Bız gene müdafaa halinde m sini intac eder ki bu da pazarlığına girişti. Sekiz Ji-
ü lep bağırdılar: kalmalıyız, etrafımıza hen- çok alkol kullanmaktan, ba· raya uyuştular. Diğer mağa-
e - Sen başımızda bal)buğ dek kazmahyız, ordumuzu harlı ekşili şeyler yemekten zadan mevı:timJik kumaş ayır· 
ıiı f kça, sonuçtan eminiz. hırpalamadan fırsat~ gözet· veya çok tatlı veya fazla dı. Bunu da metresi üç lira-
• kmağa gelince: Böyle bir meliyiz, Hintliler savaştan yemek almaktan iJeri gele- dan aldı. 
-a~i tarih kaydetmemiştir. anlamaz. bilir. Kunduracıdan da dört bu-
l~a•k~ Türk korku kelime- Onları oyunla yenmeliyiz, Maden suları, liafif ye- çuk liraya bir iskarpin aJdık-

ılö~ bılmez, yüzünü de geri en son ustalığım~zı göster- mekler, süt şayanı tavsiye · tan sonra tramvaya bindik. 

011dDrmez. meliyiz. dir. Ayrıca Haç olarak pep- Yolda: 

B d b S• 1 b'I· M f h b - Bunlan kendi kendine aır en e unu böyle bi· Bütün meclis bu teklifi ın ama ı ır. aama i a-
eiırrdum. uygun buldu ve dağıldı. Sür- zım zorluğunun muhtehf şe-
Jc .d baJde ı vereceğim buy- atle haıulıklar bitirildi kiUeri de vardır. Bu gibi 
eı dikkat edin.I Gazneye yüz kiıilik bir hususatta esash tedavi için 
(okür Alp adında bir kuvvet gönderildi, her ta- daktora baş vurmak en e· 

aıı bağırdı: rafa postacılar çıkarıldı. saslı ... ça•r•e•d-ir...ıı. , ... __ _ 
.. Zaten andımız var ulu ... .. 

istenilen otuzbeş kişilik ç• k 
ın, buyruğunu tiz söyle, kuvvet bir hafta içinde top- IÇe 

• imizin kellesi koltuğunun landı. 
il adadır. A~ıg"' 1 Millet 
ıı • Bana beş tane fedayi Bu müddet zarfında Hint y 

1 ~P· içlerine ve! Mihrace çaypa· İogilterede senede 00 beş 
1 · il • • k Jd d S nın paytabbna kadar soku- milyon İngiliz liralık çiçek 

il iıegaı e er1nı a 1r ı. e- Jd uv
1 
Tekin be~ kiıi seçti, lan beş casustan gelen ra- sah ığı anJaşılmıştır. Linco-

l ,lenler bir yere ayrıldı, porlarda Hindlilerin pek çok loshirrede Scilly adalarında 

l ~ıik han onlara fU sözleri asker topladıkları ve Efga· kDllfyetU miktarda çiçek pi· 
'odi: ' nistan taraflarına gönderdik- yasasında mevsim esnasında 

leri ve oralarda harbı kabul günde 250 bin gül sahhr. 
E il- Kahramanlar yurdunuz edecekleri bildiriliyordu. Senede yirmi dört milyon 

ılusunuz için vasiyetna- k · 

aldın amma, ya evde hoşla· 
rına gitmezse ? 

Dedim. Müstehzi bir gü
lüşle: 

- Merak etme. Ufak bir 
yalanla bir iş halledilir. De
mek sen bunu bilmiyordun 1 
O halde bu akşam yemeği 
bizde yiyelim de kendı gö
zünle gör. 

Dedi ve, evde karısile ko· 
nuşurken benim hiç bir şeye 
karışmayık sadece kendisini 
tasdik etmemi slkı sıkı ten· 
bih etti. 

Evde sofra hazırlanırken 
paketler açıldı. 1Dostum ev· 
veli çantayı ~çıkararak aya
kalktı: 1 Bu··yük ha· kan deıhal yola rızantem sarfolunur. lngi-

ıriniıi yazınız, geride bı-
çıkarıldıg" 1 haber verilen ye· lizlerin çiçek aşığı olduğuda -IBayancı~ım bu sefer sa· 

'' ı cağınız çoluk çocuğunuz b d 1 ı 
l ı ı onların her suretle ni kuvvetlerin Kabil mınta· un an an aşı ır. na öyle bir çanta aldım ki, 
>; tJarı emniyet altına ah- kasında toplanmasını emret- son derece hoşuna gidecek. 
'ı ıktu. ti: Süvariler çıkardı. Ordu- Kar~ıyaka ban Biraz pahalı amma, sen mem 
· 1 d h k · d. Y nun olda paranın ehemmiye· 
ı: ı Biz vasiyetimizi evimiz· suna a are et emrı ver ı. 
J .ı YOSU Ve sahı•ı ti yok. Herifle çekişe çeki-

ı r çıkarken yazdık yüce (Arkası var) h b şe ni ayet on altı uçuk H-
e ,n. Haydi emredin, şu ............................ • 
l .. ı o o KIT o R • gazınosu raya zorlukla alabildik. Çan-

ı Kada isterseniz canları- ı •: 
l 

• ta en güzel deriden yapı!· 
:; elimizle tutalım, şuraya Banyolarımıza teşrif ede· ;$$49l'öıısı.ı·=ı:ıt"rıor.ıı ... ~• o:tı:z·;:!];:;;J...,. .. RO~ 

f 1 •1aüzün önüne serelim. J Salih Sonad i cek zevatın memnun olması 
• J, J, Varolun aziz yurddaş- ı Cild, Saç ve zührevi hasta- ı için her türlü sıhhi konfor, 

1
' \•izden dileğim budur: ı !ıklar mütehassısı ı duş plaj ve saire banyoda f zmirimizin en sıhhi kon-
~ 1 ıli eğlenmeden çsdarları- ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı bira için müsade alınmıştır, förünü haiz olan Manisa 

• ~ gideceksiniz, haıırhg" ı- sahil gazinosuna Istanbuldan oteli sahibi B. salih müşte-: Her gün öğleden sonra ı 
i göreceksiniz ve hemen celbettiğimiz hanende Artaki rilerini memnun etmek için 

ı Telefon: 3315 ı 
ıl çıkacaksınız, her tebli- ................ ............ kemançe Parasko, kanun büyük fedakarlıklar yapmış 
1 ~ atılarak, ne babasma y . c· ıd E • Talat, mono!oğ Mazlum ve otele yazlık du; ve otel bah· 

1 ı i a olsun fedakirlıktan enı 1 VI saire gazinomuzdad11 meş- çesini de yeşil ağaç ve çi-
~ 1 ımiyeceksiniz, bize Hint iki Çeşmelik caddesi istiklal rubat son derece ucuzdur çeklerle bir cennet haline 

1 lr J'u hakkında bilgiler top· okulu karşısında her çeşid kahve (10) kuruştur cumar- getirmiştir. B. Salih otele 
l ı getireceksiniz. cild işleri, harita bezleme tesi pazar (15) kuruştur ga- gelen müşterilerinin tahta 
'iı; 1 •~ederse Mihracenin sa- bezli zarf, para zarfları, noter zinomuza ve banyomuza teş- kurusu ve pireden kurtul-
t', ia kadar sokulıcaksınız. dosyaları yapılır. rif edeceklerin memnun ka- mak ve rahat yatmak için 

Manisa oteli 

- İnanmassan sor. 

Dedi. Bayan çantayı ince· 
den inceye tetkik ettikten 
sonra: 

- Bizim Melabatm çanta· 
sına benziyor. Onlar sekiz 
liraya almışlarmış. Amma be 

nimkinin derisi hakikaten gü· 
zeJ. Melabatın çantası ani de· 
ri idi. 

Diye sevinçle teşekkür et
ti. Dostum ayni şekilde med· 
biyelerle üç liralık kumaşı 

beş buçuk, iskarpioide se· 
kiz liraya aldığını söyledi 
Kadıncağız hepsinden mem· 

nun;yet beyan etti. O kapı· 

dan çıkar çıkmaz dostum ku 
lağıwa eğildi: 

- •Gördün mü bayım? bun 
ların hakiki fiyatlarını söy
leseydim, hiç biri beğenil-

mez ve kıyamet kopardı. Bir 
yalanla iği hallettik. Fakat 
bu meşru yalandır. 

( Akşam) 

• 
Fırtına ile 
Mücadele 

Amerikanın fazla fırtınalı 
mıntakalarmda bulutları da
ğ•hp berraklandırmak için 
tayyarelerden istifade etmek 

düşünülmüş ve bir çok tay.
yarelere torb ılarla kum dol-
\luı ulwu~lUI, D~ 1.u,, ...... J .... 

bulutların üstüne yükselmiş 

ve oradan bu kum torbala
rın1 boşaltmıya başlamışlar

dır. Bu tec t übenin neticesi 

tufanı andıran şiddetli yağ· 
murlarm yağması olmuş ve 
fartına ile bu şekilde müca • 
deleden _ vaz gtçilmiştir. ---
Devenin Burun 

Delikleri 
Hıç dikkat ettiniz mi? de

venin burun delikleri diğer 
hayvanların burun deliklerin· 
den bambaşkadır. Sebedide 
şqdur: 

Deve çölde yaşar. Çölde 
müdbiş kum kasırgaları olur. 
Binaenaleyh böyle bir kasır· 
gaya kapılan, mesela at gi· 
bi burun delikleri açık bir 
hayvan, burnuna çarpan ha
vadan buğulabilir. Halbuki 
deve buna hazırdır. Kasarga 
oldu mu, burun deliklerini 
kısar bu suretle hava ve kum 

8 HA.ZiRAN 

DUNYADA 
NELER 

OLUYOR 1 
Bir Sıkıntı Veren Ki

taolar Koleksiyonu 
Yapıldı 

logilterede Birmingam ıeb 
rinde oturan Cosley isminde 
bir zat dünyanın en fazla 

!lsıkıntı ... veren kitaplarından 
mürekkep - bir ~ koloksiyoo 
yapmak merakına düşmüş ve~ 
kısa bir zaman içinde insanı 
okurken uyutur cinsten on 
bin tane kitap toplamıştır. 
Bu koleksiyonu yapmak güç 
olmamış ise de, büsbütün 
kolay da olmamıştır. Meseli 
11 cild eserin muharriri olan 
bir Iskoçyah bütün kitapla
rının bu koloksiyonda yer 
yer almış olduklarını işitince 
o derece kızmıştır ki, düel· 
lo için (Cosley) e şahid olla
mışhr. 

Futbol Seyretmek Vü
cuda Faydalıdır 

Londrada toplanan doktor· 
lar kongresind~, doktor Du · 
kes şöyle demişt!r : 

- Evvelce, eHi kuruş ve
rerek, futbol maçı seyreden
lere, başkalarının top peşin
de koşmalarına bayılanlara 
kızardım. Fakat yapılan tec· 
rübelerle şunu aoJamış bu· 
lunuyorum ki, bir fudbol 
maçı seyreden adam, futbo
lu oynıyan oyuncu f lkadaar 
fizyolojik tahavvüllere maruz 
kalmaktadır. O da futbolcu 
gibi hararetlenmekte, heye
cao!anmakta, kan tazyiki 
artmakta ve bol bol terle-

4 Bin Senelik 
Ekmek 

Bu ekmek, Berlinde Mı· 
sır müzesindedir ve 4 hin 
senelik olduğa söyleoir. Bir 
Mısır kı aliçesınin mezarında 

bulunmuştur. 

Müjde 
Ege sahne Ti ya trosn 

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

Direk torluk tiyatro seven 
bayan ve baylardan gördü
ğü rağbet ve teveccüh üze· 
rine yazlık ege tiyatrosu 
yeni bir bale getirmiştir ve 
'ıalkın her türlü istiratı te-

in edilmiştir. 
Duhuliye balkon 20 birin· 

ci 15 ikinci 10 guruştur. f 11 1arı baklmıdal malumat Resmi ve hususi müesse· lacaklarını v~dederiz. otelin taraçasma karyolalar taneleri içeriye giremez. 
~ 'kıınız bize yetiştirecek- seler ile bankalara aid zarif Karşıyaka iskele dibi koymuştur. ..~ · "" - -"' ·-..c:==··---=---::- ·"'=-" ·W""· 
'ı li ·I cild işlerini temiz ve seri sahil gazinosu ve deniz Adres: Keçiciler Lale si· ------------v--· 

====--· :::ıc;::ow:= 

t 
1 
i ı fedayi eğildiler ve va- olarak deruhte ederiz. banyosu direktörlüğü neması karşısı 70 numara B A 

- ,. *!t* ..,. (15-1) Manisa oteli sahibi Salih. 
1? 1 

::ı 

~!r:: *~A:t****ı~*:lc*******~*Jf *~****~:t:ll::l:1t*:t~ı*jt**~~*~*~-
~:~E/hamra Telefon n Ü TAYYARE sineması TE\~~?N ~ . 
Jaı l.daresı'nee 2573 H tC BUGÜN iki müstesna film birden ~ ~ ~ 

Milli Kütüpane Sineması H 8 M J k )t ~ ~-
BUGÜN Gayet nefis 2 film birden M . eyaz e e >+ ..... 

Eğlenti 3lt:mindcn sonra ı;clcn baş ağrısı, mide 
1:-ozul<l.uı~u "Toxin ,, krin vücudunuzda çoğald

, ığma ic::a et ·ir. Bu tehlikeli "Toxiiı '~ !eri ENO 
\ \: '' .i'AHYVA TUZU" icerek def ediniz. ENO 
~ leziz Y\. kuv\Tet vericidir. ENO kanınızı temizler, 

vücuddaki zchirl.'!ri atar, Las ağrısı ve kabizin 
önü'1-: geçer ENO ~ize sıhhafuıızı ve kuvvetinizi 
iade eder. 

)f tC Sımone Simon - James Stevvat tarafından temsil edi- )t 
Tehlikeli Aşk )f ~ len hissi ve içtimai aşk filmi >t DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 

aıı~nıııca söılü: LORATTA YONG • DON AMECHE = K Gizli Vesika ~ 
v Leylaklar Açarken ); tı•n Murat. Vera Koren'in casusluk, ·~k ve heyecan filmi= 

ı.. .J " ı· .. JEANETTE M kd ld N ı Edd >+ tC Ayrıca: Paramunt Jurnal >+ a · a nıızca soz u. a ona · e son y ~ t( )+ 
b1 1\ . . . M .( Seanslar: 3,15-7,10 Beyaz melek 5-9 da Gizli vesika )+ 

ı;alar. 2,15 - 6-9,30 Tebhkeh aşk 3,45-7,30 leylaklar* +( Cumartesi pazar 1 de Gizli vesika ile başlar )+ 
1 

_. ~iatlar: Birinci 30 Balkon 40 Hususi 50 +( FıATLAR: 30 - 40 - 50 )+ 
r- ;+•:W::W:~:W:~:w=:w:~v::n::w=~ı~~·~:w:- '-~~~~:w;J$~~~~~~~~ı~~~~:,,:;y;;w:~~~-

ISRA Y Z 



SHlfe S 

Melahat 

Seniye 
Recep 

Sahne 

,... 

Kadına, Aşka 

Sadık Uşak 
Eşhas 

Yirmi sekiz yaşlarında, güzel bir lsh1nbul 
kızı, iki sene evvel Necnti isminde çok 
zengin, fakat altmışı geçkin ihtiyar bir 
çifllik sahibıle evlenmiş. 
On sekiz yaşlannda, saf bir komşu kızı. 
Yirmi yaşmda bir delikenlı. Necati efen· 
dinin uşağı. • 
Güzel döşenmiş bir oda. Vakit geç : Ge· 
ce. Mevsim : Yaz. 

Birinci ~1 clis 
Melah t - Seniye 

Melahat 
Eğer boni dinlersen sakın v rayım deme, 
Para hatrı için o bunağı isteme ! 
Bir genç aşık önünde göz kararır, baş döner, 
Bır ihtiyar buseyle kalbin nteşi söner ! 
Misalmi arıyorsun : Bak işte, meydandayım, 
Sana izdirabımı ben nasıl anlatayım ! 
Her gece, saatlarca öksürüyor koynumda, 
Kilidlenen kolları sarsılıyor boynumda 1 
Bu esaret zenciri ko 1ay kolay kırılmaz, 
Bu zencirin altı:.ıda ağlanıp hıçkırılmaz ! 
Gerçe yaşamak için para lazımdır, evet,! 

( Hwlkın Sesi ) 

• 
aır 

Fakat seven bir kalbi nasıl avuturservet ?.. • 
isterse fakir olsun, isterse zengin olsun, Seniyel 
Bunlar ehemmiyetsiz, yeter ki deoğin oJsunf Kocan geciksin diye bari allaba yalvar! 

Seniye Melahat 
iyi ki sana sordum, katiyen varmam abla; Ne meı'udum: bu gece yapyalnız yatacağım, 
Niçin ömrüm oldukca yaşayım ızdırapla! Eski hülyalarımla gönül aldatacağlm1 
Gerçe annemle bıbam israr ediyor her güo: Benim gibi betba '1:ao'l:alc~tr1v•Aıt kard3.ır J -
Ben tazı olayım da yapJlsın düa'"nl ______ __... ___ L'ftl'u 

Ôyleya .. nemelazım benim y 
Madam ki her dakika otura 

Melahat 
Kuçok bir yuvan oİsbo ·rak 
Seni okşayıp sevsin bi; gen 
Bütün ömrüoce yalnız onu 8 
Hem onu bahtiyar et, hem 
B~nu h.ayal ederken bile göQ 
Bır sanıye gecikse gözün yol 
Halbuki benim ömrüm böyle 
Manasını unuttuır: saadetin, 
Bu ak lam her nasılsa gitti " 
insan ~etmesin diye evliyaya 
Eylendık evleneli bir gere 8 

Gece gündüz peşimde dola 

Seniye 
Demek şimdi yaluızsın? .. 

Melahat 
Evet.. sade uşak var 1 

Çocuk Babalarına 

'' 30 " Liraya 

1 

Alm~nyadan yeni getirtmiş olduğu 
da 45 l1raya satılan bisikletleri rekabe 
~~tııa baıladım. Sınıfını geçmis çocuk 
ıçın vereceğiniz en kıymetli hediye ya 
ttıak istedikleri bisiklettir. 

Ticarethanemizc uğramadan almam 
lerime tavsiye ederim. 

Adres : fzmir Kemeraltı karakolu 
Aıım Baıakın. 

--- Fj Birinci Sınıf Mutahas 

Dr. Demir 
KAMÇIO~LU 

Cilt ve Tenasül hastalı 
elektrik teda is 

•lzmir • Birinci beyler Sokaö-ı No • 5 
- ·- --- .. .. 
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1 TORNAKS 

~ TORNAKS 

• 

TORN KS 

TORNAKS 

TORNKS 
TORLAKS 

TORNAKS 
Motorsikletleri geldi. Mutlaka göriinüz. 
M. Alim Şenocak Kemaraltı cad: Emirler çarşısı karşısında 

Numara 61 Telefon No. 4079 

Kırcic g>J i Kolonyası 
' ' Adı ile Ş fa Eczanesi 
Temizlik, Tuvalet, Massaj ve 

Tuvalet S.ıbunlarına çok eh-erişli 
yüksek dereceli latif kokulu yeni bir lcolo.ıya yapmıştır. 

1 

Şifa 

· J 5 O Kuruştur 
czanesi Kırçiçe,ği Kolonyası 

nı bu f ata satmakla büyük bir fedakarlık yaptığına emindir. 

""'evka ade 
Limon çiçeği, ~1enekşe, Şipr, H. eJi kolonya-

ları 200 uruş 
Büvük liıks şi~el r 65 kuruş 

"' Küçük » » 4:0 kuruştur 

Tavsiye ederiz. 
u a nane ... --~!'!'9"'"'!!!"!!~~!!!'"'~~~::l!!!e'19!!!!!!!11!!!!1 
den idam mahkfıınu dönme 

n: 
m 
b. 

nı 



1 

1 1 
•j ~~=t~ı ... : ,~,~,,-, ,--:,-.. 
i r-1w=1=ıh=uı 
~ Fuara Fransız
lr larda iştirak 

Ediyor ., 
Bu sene fuara Fansadan 

İ bazı firmalarda iştirak ede· 
A ceklerini Komiteye bildirmiş· 
la lerdir. Bundan başka 8ufga· 
~ ristandan iki bin seyyahın 

YesaHi nakliye ucuzluğundan 
ıl istifade etmek için lzmire 
z. gelecekleri öğrenilmiştir. 

!~ Kahvelerde 
Yapılan şeker 
Ambalajları 

Kahvel'!rde gazinolarda 
çay, ıhlamur, adaçayı ve sa· 

~i ire için kendileri tarafından 
• hazırlanan şeker kağıtları 

bunda:ı sonra AlpuJla fab· 
~ rikasıoda hazu)anılacağı ve 
') bu suretle halkın sıhhatın1n 
~el korunmuş olacağı haber alan
& mışbr. 

•• Türkovaz Barı-
•• 

nın Cezası "• 
~ Muhtelif derecelerden ge-

çerek tahkik eden Türko· 
~ ••z barı sahiplerinin kazanç 

vergileri ceıah olarak tah· 
• sil edilmesine teşebbüs edil· 
1 miıtir. istenen para mıktan 
i doksan bin liradır. 

bir 
• 

iğrenç 

( Halkın Seli J 

. ' cınayet •• 
Istanbul (Hususi) - Burada çok İirenç bir cinayet olmuştur. Rif at adında bir adam 

genç karısı Müzeyyeni Hatice namında bir kadının kolları arasında bulduğundan bıçağını 
çekerek karısını seven Haticeyi feci bir surette öldürmüıtür. 

• 
Hatay Meselesi iyi Safhaya Giriyor mu? 

Paris, 7 (A A) - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildiriyor : 
Hatay Meselesi etrafmda Pariı büyük elçimiz Suad Davaz ile Fransa hariciye nazırı B. 

Bonne arasında ötedenberi devam etmekte olan müzakereler memnuniyete ~ayan bir su· 
rette neticelenmiştir. 

Burada yart!l bir tebliğ neşredilmesi muhtemeldir. 
B. Bonne Eyhilde Ankarayı ziyaret etmek tasavvurunda bulunduğu h~kkında gazetelerde 

çıkan haberleri bana teyid eylemiştir. 

Yeni Bir Avrupa Harbını Hazırlamak için ••• 
Salamanka, 7 (A.A) - Umumi karargah tarafından neşredilen bir tebliğde Fransı2 top· 

raklarıoın Frankist tayyareleri tarafındao bombardıman edildiğine dair bazı Fransız gaze· 
lerinin verdikleri haberler katiyetle tekzib edilmektedir. 

Tebliğde Frankist tayyarelerin Fransız hududuoa yaklaşmadıkları bildirilmekte ve şöyle 
denilmektedir : · 
. B~ Fransız vapurlarına kar şı yeni taarruzlar hazırlamakta olan Markisist liderlerinin ye

nı hır manevrasıdır. Bunlar efkarı umumiyeyi iğfal ve yeni bir Avrupa harbi ihdas etmek 
üzere taarruz için kullandıkları tayyareleri Frankist renkleriyle boyamaktad1rlar. 

•• 
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rH;;f~y~~;;~ı:~ikiiİi~, 
&ı .. Ugrunda IJ 

L
.. Yaralanan Ve oıenler için • • • m 

Hataydan gelen mektublardan çıkarılmııtırl e 
ses~ - ı - ess~w ı 

Kendimizi belli etmek doğru değil. Fransız po-
lisi bu işde parmağLnuz olduğunu anlarsa gık 

dedirtn1eden hepimizi yakalayıb kodese atacak 
Mevzuumuzun kahramanı ı rinde bu yarı karanlık ve 

Abdülbaki, Halayın istiklali çıplak odada ne için toplen· 
içio çalışan ve bu uğurda hiç dıiımızı kısaca anlatayım : 
bir fedakarlıktan çekinme· Çok yakında Hatayda in• 
yen yurdseverdir. Hayatı baş · tibabat başhyacaktı. Fransız· 
tan başa şerefli mücadele- lar, daha şimdiden çöldeki 
ler içinde geçen Hataylı Ab- Bedevileri Hataya yerleştir· 

d .. Jb k. b' F f . mişlerdi. Bir yandan da Er· u a ı, ır ransız ne erı · . . . 
· k h ·· - .. d 1 fnenalere gereken dırektıf-

nın a pece sungusuo en a - . . 
d w k d . b' .

1 
lerı verıyorlardı. Bütün bun· 

ıgı ço eı m 11 yara 1 e lar kendi akıllarınca intiha· 
bu gün ölüm döşeğinde yat- b t't ki w A ı k 

kt d 
a a ço ugu rap ara a · 

ma a ı r. d k .. d' " . . zan uma ıçın ı ... 
Abdulba kının Fransızlarla Yıllardır boyunduruğu al· 

son kanlı mücadeleleri anla· tında inlediğimiz sömürgeci 
tan mühim vcsikaJar1 elde ettik. bir milletin elinden kurtulup 
şayanı itimat bir kaynaktan al· istiklalimize tkavuşacağımız 

dığ'ımız bu vesikaları aynen bir zamanda, bu gibi insaf· 
kopya ederek bu günden sızca hareketlerle karşılaşı· 
itibaren neşre başlıyacağız. yorduk. 

Istanbul (Hususi) - Kırkkalenin Doğan köyünden 25 yaşlarında Fatm~ doğum sancısı- Her Türkün kalbinde hu- işte biz, bu geceki top-
na tahammül edemiyerek eline geçirdiği ustra ile karnını yararak çocuğu çıkarmak ister· dutsuz tesirl~r yaratacak o· lantımızda, intihabatın hak-

Karnı ı Yardı Ve Oldü 

ken ölmüştür. lan bu mücadeleleri okudu · kile yapılması ve bu i~e 

B
• y d v f ))• ğuouz zaman; bir yandan if. Fransız k~ocıkhğının karış-
ır anar ag aa ıyette tihar duyacak bir yandanda maması için neler yapacağı· 

Manilla, 7 (A.A) - Mayon yanardağı şiddetli bir harek~ti arzla birlikte feverana baş· acı acı ağhyacaksmız. Çüoki mızı kararlaştırıyorduk. 
lamıştır. Bütün civar köyleria üzerine kıv !cımlar yağmaktadır. Halk dehşet içinde evlerini bizde Busatırları yazarken, Pencereler sımsıkı kapalı 
bırakarak kaçışmağa başlamıştır. Asker ve polis kuvvetleri haı ' ka yardım etmektedir. İD· bir çok göz yaşlan döktük. olduğu halde, ne olur ne 
ıanca zayiat olup olmadığı henüz bilinmiyor. Hataylı Abdülbakinin kor· olmaz, diye çok yavaş konu· 

Bir Alman Gazetesi Atec Püsküru··yor kunç mücadelelerini kahra- şuyorduk. 
"$ manın kendi ağzından din· Bir aralık Murad : 

. 
~1 
,~ 

Paris (Radyo) - Cekoı-lf'k~'li~ ·a 1·~~_..hay Hocanın son nutkunn çok cür'etkir ve mey· Jeyiniz. - Arkadaşlar, bu iş per· 
~-.ı-...~a..-.~-.---....~~...,.___._~. ••.a\.la a aıDt l O ~ . -"- • •---'-- de arkasınean idare edilemez 

~~ , 
,t le 
~.k 

kendimizi ortaya atmalıyız. 
Dedi. 
Salih, Muradı tasdik etti: 
- Evet, hep beraber orta· 

ya atıimak lazım .• 
Fakat Abdülkadir şu iti-

razı yaptı: 
_ Bence, ıimdilik kendi• 

mizi belli etmek doğru deği 
ldir. 
Fransız polisi bu işte de 
parmağımız olduğunu an~a~s~ 
gık dedirtmeden hepıll!ızı 
yakalaylp kodese atacak ve 
böylece b ir çok işler yüz 
üstü kalacak ... Eyisi mi gizli 
yapalım çalışmalarımızı ... 

( Arkası var) 
x,-000000 
Uşak 

afı 3 üncüde -
lnızmı bırakayım!.. 

] Şedid] 
n? .. Çabuk dışarıya çık 1 
reddid ve mabcub] 

! ... 

ecep 
i ve coşkun] 
n! Kabil değil deyoruml 
wem ... Beyhude üzülmeyin, 
asın diye emri var beyini .. ,._ ___ ..-
darlığından: 

Lira k. 

ele si 36 00 

inde 15 taj numaralı ma· 
30 00 

k mevkiinde 30 zeytin ağa· 
12 50 

~y sokak 21 numar~h ev 7 20 
Bayburtlu so. 5 no. lu ev .3~ 00 
senelik icarı 8-6 938 tarıbındeo 
müzayedeye konulmuştur. ihalesi 

5 saat dedir. Taliplerin Milli Emlik. 

ı. 
(1970) 

u ·polis merkezi karıısında No 354 
hıin under T elefoD ~o 3497 


