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Fra sızca "Ta '' gazei si 
ne diyor? 

Fransanın en ciddi ve ağır başlı gc ı .. tı..si "ayılan "L 
Temps,, baş ys zısıuda diyor ~ i: 

"Hatay meselesinin iki memleket arasında!d iyi miiııa!le · 
bet üzerine şayanı esef bıç bir tesiri olmıyncal<tır. 

Cenevre uzlaşması ve Türk - Fransız gar nti HiJafoamc· i, 
iki d.!vletin maddi ve manevi menfaatlt ıir:inirı \İkıtye ı.:di· 
).,bilmeleri içiıı kafi derece geniştir. Elverirki, saucak ahc.· 

lisi bihnüniyetine ve siyasi ol~unluğuna d;lil ve·sin ,, 
Tanın ya&dığını Hataydaki Fransız dele ğe ve meın~rl:ırı 

k~bul ve ta tbilc etmek istedikleri gün hak ikaten bu Fransız 
gazetesinin iddia dtiği gibi Türkiyi - Fransa müııasebetle· 
tini bozacak, iki devlet ve milJeti birbirine karşı ve düşman 
tnevkiine sokacak hiç bir "Şayanı esef,. hadisenin zuhur ve 
vukuuoa imkan ~a)mıyacaktır. 

Fakat Fransanıo batı müstemleke memurlarının kaba ve 
hatalı zihniyeti orada hüküm sürmekte, çtlğınca bır dikta· 
törlük yapmakta devam ederlerse hem şayanı esef ve hem 
de çok feci ve kanlı vak'alarm tekerrürüne mC}'daa ve!il· 
rniş olacaktır. 

(Tan) ıa sancak halkından beklediği ve istediği hilsnüoi · 
yet ve siyasi olgunluğu görebilmek için onun ist k1al ve 
İstikbaline ait bu işleri ellerinde süngü ve bombalarla etra· 
fında dolaşan Fransız neferleri ile Ermeni ve .ı\rap çetele
rinin her günkü müdabele ve tecavüzleriod~n mas" ' bull!u· 
malan lazımdır. Bu masuniyeti o!llara muahedeJer vedyor, 
fakat Hataydaki batah ve za!im idare onu, o halktan esir
gemekte, gasp etmektedir "Tan,, Fransa ve Türkiyenin 
dostluğuna kı)met veriyo ·sa bu esefli va elemli b:ık~katleri 
Fransız diplomatlarına anleıtmağa çalışmalıdır ... 

SIRRI SANLI 

Limanımızın ıslahına ya ında 
başlanacaktır 

' 

lstanbul 9 (Hususi)-Şim· 
di Hataydan gelen haberler
de baio Ermeni. Kürt ve 
Çerkes çeteleri tarafından 
Türk çocukları da öldürül· 
meğe başlanmıştır, Gizliden 
gizliye canavaırhk tehdit ve 
işkence eskisi gibi devam 
etmektedir, 

1 •kende•un, 8 (Huıuşi ) -
Dün gene Halep ve Beyrut· 
l ., 25 kamyon ermeni gt.
lirilmiştir. Ermeni. Çt'.rkez 
ve KürJ nakliyatı hergun 
FranRızlara aicl askeri kam
yonlaria yapılmak tadır. 

lskenderun, 8 (tJucıusi) -
Hateydalıi örfi idaJe engi 
zisyon meıalımini geçmiştir. 

Bu vaziyet karşısında ışken· 
ce sı; f Türklere yapılmakta 
ve onlnrı imha ve kaçırma 

siyaseti kuHanalmaktad!r. 811-
kadar şiddetli işkenceye 

zavallı Türkler atiyi düşüne· 
rck tahammül etmektedirler. 

Roma (Radyo) - Türkiye 
• Fransa aras nda devam 
eden müıakerelerin Türk 
noklai nazarını tamamen tat· 
min edecek şekilde netice· 
lenmesi için logiliz hüku
meti Paris elçisi vasıtasile 
f, ansız hariciye nazı·ı nez 
dinde dcstane tavsiyelerde 
bulunmu!lltur. lngiltere bu su-lzmir limanının i!lahl ve umum direktörlüğünce ince- -r 

b retle Türk -· logiliz dostlu· yeniden yıpilacak tesisan lenmektedir. Liman içir. a· 
için logiliz liman şirketi"hü·.. zırlauan proje bir defa dc:.ha ğunun yeni ve kuvvetli biı 
kucnetimize baş vurmuş ve eyice gözden geçirildikten tezahürünü ortaya koymu 4 

bu işi üzerine almayı teklif sonra inşaat faaliyetine baş- tur. 

Sablb. Netriyat Amiri •• 
Batmubarriri 

SıRRI SANLI 

idarehane: lzmirde Bi. inci 

Beyler Sokapd• 
(Halkm Sesi) Matb .... ııda 

Baaılıınıbr 

Geçmtyen yazı g .. ri Y!ril...iu!ız 

UYECEK 
Hatay meselesinden dolayı 
alaka ile takib ediliyor 

• • 
ımını de geçti 

sız manda idaresi nihayet 
• yolunu değiştirmege meıcbur 

kalacal<tır. 
Antakya, 8 ( Hususi ) -

~Antakya belediye riyasetine 
Münir isminde bir Türk ta· 
yin edilmiştir. 

Berlio, 8 (Rttdyo)- (Tran 

J aoaD) radyo aj"nsı Antak· 
yadan şu haberi almıştır: 

Fransız jandarmaları, Ha· 
tayırı muhteıif kasabalarına 

dağılmışlar ve silah araştır

mak babanesile halkı sıkış· 
tırmağa başlamışlardır. 

Fransız jandarmalarının bıı 
hareketi, zaten tazyik altın· 
da bulunan halkı, bir kat 
daha tt:dbiş eylemiştir. 

Son haberlere göre, F ran · 
sızlar, Suriyenin muhtelif 
yerlerinde oturan Ermenileri 
loplıyarak, intihabata iştirak 
ettirmek üzere kamyoıılarla 
Hataya sevketmekte de\•am 
ediyorlar. 

Bud.ıpeşte, 9 (Radyo) -
Hatayda F ransu: mandasının 
halka işkence etmekte oldu· 
ğu ve Türl !erin seçimde 

ri Ha.taya Taşıyor 

tedhiş ediyorla 
kaz~nmamasl için askeri nak ' 1 panya ve Çekoslovakye 
liyat kolları ı•acıhsiJ e Afrika meselelerinin Fransayı had· 
çöileıinden bedevileri geti:t · riind .. u fazla işgal t!tiği bir 

tiği gibi H ( p. B'!'rut ve sırada Türı.iye ile mü-21~-
Şaın-i . lri tnt>\ cud Em.~ o~l ri 1-:et nin buhran S!t>Çirmeai 
de l.aınıleo Hataya nak:d- Av:ııpa siyasi IDt.'.hafili tara-
miştir. f .ıdao '-ok yakından alaka 
~ ud-tpt'şte 9 ( Radyo ) --___ ile takip edilm ktedir ----
Jandarn.ıamızın l1uvaffakiyeti 

.fand.tt nıa b.ı çaYuşunu öldürc.1 i<lam 
r. ah lainıu yaka landı 

Adapazarı, 8 (A.A) - Bir P.a'<lunın idare ettiği müf-
serıe evvel Adapazarı hapis · rezenia takibinden kurtula· 
hanesi den kaçıp geçen hafı mıyarak dün Geyvenio Kı· 
ta takib esna•ında merkez zılkaya köyünde sıkı bir 
karakolu başçavuşu ldrisi çenber altına alınmıt ve 

1 

hainane bir şekilde şehit e · çenberden kurtulma imkinı 
den idam mahkumu dönme olmadığını anlıyan cani sil'· 
basan Ja,ndarma yüzbaşısı - Sonu 4üncüde -

lY-1-

Milli Güreş Takımı Seçme 
Müsabakaları Yapılacak 

Ankara. 8 (AA) - 1938 
Türkjve serbest güreş müsa
bakalan neticesinde her sı
nıftan birinci çıkan güreşçi· 
)ere Haziran nihayetlerinde 
lstanbulda milli takımla kar· 
şılaşacaklardır. Ve galip ge· 
, !ılM yeni milli takım kad
Utm·~ teşkil edeceklerdir. 

• 'S~ K. Güreş federas
?- D yapılan bir tebliğ-

t38 ' ·iye serbest I 
bbl -a!;:Jl 

~--[9ii l 

yapılacak milli ekip gGrefçİ· 
leri 56 kiloda Ahmet Şakir 
Yılmaz ve Kenan, 61 - Ya~ 
şar Erka .. , 66 Sadık Soğanlı 
ve Yusuf, 72 • Hüseyin Çe• 
tin, 79 Ahmet ve Adn•n, 
87 • Mustafa Çakmak, •iır 
sıklette Mehmet Çoban ol· 
oukları ve bunların Haziran 
nihayet nde yapılacak mez· 
kür musabakalara hazırlaa· 

lüzumu bildirilmek· 

:~~.-X--~lltW!----

etmiştir. Bu teklif Denizbank Janacakbr BıA vaziyet karşısında Fr""· 
~!!!!!!!'!~~~~~~~~~~~~!!!'!"!'"~~~~-----~~~--.,_.--~-!!"""!'9'~--~~~~.-.... 

I~TER GÜL iSTER AGLA 
Hüsnüniyete m !<a e a 

Bazı modada pek ileri gidenler eksik değildir. Böyle bayanlnrdan 

vurur. 

uza· 
rıyor 

"U• 
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Karşıyaka ban 
yosu sahil 

C "allma Sut J 

ı Manisa Haberleri: 

Manisada neler yapılıyor?. 
Bu sene·' mahsul bereketlidir 
Manisa, (muhabirimiz) yazı· · ı 

yor: Valimiz Dr. Bay Lütfi 
Kırdar, bir taraftan memle
leketi imar ediyor. Gençlikle 
yakınen alakadar oluyor di • 
ğer taraftanda çiftçinin, köy· 
lünün iktisadi bakımından 

kaHunınasına geceli gündüz· 
lü çahşıyor. 

Yaptığı teşebbüslerle bu 
defa İktisat vekaletinden sa· 

ne muvaffak olmuştur. 
Makineler, Manisada Saru · 

hanh, Alasehir, Tepeköy, Eş· 
me Elvanlar arasında Akhi • 
sarda Kapaklı köyde Salih· 
Jide seyyar bir vaziyette 
Knkağaçta Gelenbede icrayı 
faaliyet edecektir. 

Çekirge Mücadelesi 
Kulanın Selendi nahiyesi· 

nin muhtelif yerlerinde çı· 
kan çekirgelerin Kulanın ha· 
mi kaymakamı vaktinde al· 
dığı ter ti bat ile çekirg·enin 
birinci devrede iken kim ye· 
vi ve mi hani ki usullerle ki· 
milen itlafına muvaffak ol· 
mu~ yeniden beliren çekirge 
solteleri Hede mücadele baş
lamıştır. 

Mahsullerimiz 
Bert ketli 
Mahsullerimizin verim de-

recesi senelerdenberi görül· 
memiş eyi bir vaziyettedir. 
Viıiyetimiz akala pamuk to· 
bumu mıntakası olması hase· 
bile Ziraat Vekaleti tarafın· 

talık yoktur. 

Zeytin Mahsülü 
Geçen seneki hasılat ev· 

velki seneye nispeten eyi ol· 
muş isede bu sene budama· 
ğa daha ziyade dikkat ve 
itina zeytid bakım usullerini 
Jiyikile yapmakta oldukları~ 
ndan bu seneki mahsulitm 
çok eyi:oıacağı şimdiden an· 
laşılmaktadır. 

Meyva Ağaçları 
Çoğaltılıyor 

Meyvah ağaçlarada büyük 
ehemmiyet vermektedir. Ge· 
tirtmiş olduğu nümunelik eyi 
meyva fidanlarandan bu se· 
ne tevzi olunanların kimilen 
eyi tuttuğu ve daha evvel ki 
senelerdede dikilen fidanlar· 
da mahsul görülmüş ve a ı 

tadbik edilmiş diğer meyva 
açağlarında da çok mahsul 
vardır. 

S::dihli - Alaşehirin yüksek 
mıntakalarma verilen Amas
ya elmalarından çok eyi ne· 
ticeler alınmakta olduğu mem 
naniyetle görülmüştür. 

RIZA KAYA 
......... nınw•••••••• 

Buse Hasretini 
•• 
Olçen Alet 
Amerikada yeni bir ilet 

ibad edilmiştir. Bununla cin· 
si cazibe ve busenin hara· 
reti ölçülmektedir. Kadranın 
üzerinde sıfırdan 129 a ka· 
dar rakam vardır. Ve ibre 
90 nın üzerine geldi mi, bu
senin oldukça hararetlendiği 
anlaşılmakta, tam bu sırada 
zil çalmaktadır. 

Yapılan tecrübelerde : 

Yeni nişanlanmış çiftlerin 
buse hararetleri derecesi 95. 

Yeni evlenmiş buse ha· 
raretiıeri derecesi 87. 

Uzun senelerdir evlenmiş 
çiftlerin buse harMetleri de· 
recesi 30. 

karı 

9 HAZiRAN 

DÜNYADA 
NELER 

OLUYOR? 
Kadın öldüren zenci 

Nevyorkta uyutularak söy
letilen 18 yaşlarında bir zen· 
ci 7 kadını başlarına tuğla 
vurarak öldürdüğünü itiraf 
etmiştir. 

Allo! Serseri var .. 
Münib jandarma karako· 

lunun telefonu çalıyor ve 
bir ses haber veriyor : 

- Fringen sokağında bir 
serseri dolaşıyor, tevkif edi · 
niz!.. 

iki jandarma o sokağa gi· 
diyorlar ve hakikaten bir 
adamın dolaştığını görüyor· 
lar, yakalıyorlar. Bu zat beş 
on kere serserilik cürmile 
tevkif edilmiştir. Diyor ki : 

- Tenbelim, iş göremiyo· 
rum, çalışamıyorum. Elimde.o 
hnsızhk, dolandmcıhk, dı· 
lencilik gelmiyor. Biraz ev
vel telefon eden bizzat ben· 
dim. Beni yabalayınız!. .. 

Üç kocası da yıldırım 
isabetile ölen kadın 
Yugoslavyada Darinka 

isimli bir Yugosl ov kadınına 
( Y ıldmm meleği) lakabı ta· 
kılmıştır. Sebebi de, kadının 
3 sene içinde üç defa evlen-
mesi, üç kocasının da yıldı
rım isabctile ölmeleridir . 

Filhakika Darinka, geçen· 
lerde kocasile birlikte evin· 
de otururken, birden futına 
kopmuş, şimşekler çakmaya 
başlamış. derken müthiş bir 
gök gürültüsn olmuş, etrafı 
aydınlık kaplamış, biraz son• 
ra da üçüncü kocası, yıldı· 
rım isabetile ölerek ayakla· 
rının dibine yuvarlanmış; 
kendisine de bermutad hiç 
bir şeycikler olmamıştır. 

Yeni Cild Evi 
iki Çeşmelik caddesi istiklal 
okulu karşısında her çeşid 
c ıld işleri, harita bezleme 
bezli zarf, para zarfları, noter 
dosyaları yapılır. 

Resmi ve hususi müesse· 
seler ile bankalô!ra aid zarif 
cild işlerini temiz ve seri 
olarak deruhte ederiz . 

....,.._._,,,.--=~~""" .. r ne•u:: • 
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Mizah 

Sayfası· 

Maniler 
Kalbimden geldi bir hız. 
içerim yandı cız cır, 
Nasıl oldu yürüdüm, 
Peşin:sıra esmer kız. 

Söylettin nice nice. 
Sevdim seni görünce. 
Öyle pek kolay kolay. 
bırakmam ben sevince. 

Sana sevgim pek fazla. 
Gel üzme beni na:da. 
Ömrüm geçmesin artık. 
Yal varmakla niyazla. 

R. K. 

Yolda 
Çocuğun var mı? 

- Bir oğlum var. 
- Sigara, içki içer mi? 
- Ağzına koymaz. 
- Geceleri dışarılarda 

kalır mı? 
- Anasının koynundan 

ayrılmaz. 

- Aferin ... Kaç yaşında 
oğlunuz? 

iki aylık! 

Mektup 
" Aziz kardeşim, 
.. dGn gece kehribar a

iızhğımı sizin evde unutmu· 
ıum, lütfen mektubu ge· 

tiren adamla ağızlığımı iade 
etmeni rica ederim. " 

Mektubu zarfa koyacağı 
eanada ığızhğını buldu ve 
ıu sahrları ilave edip mek
tubu gönderdi : 

"Ağızlığımı buldum, zah· 
ll!d edip arama." 

Diş 

1 

Küçük Ahmedin dişleri 
ağrıyordu. Çocuk ağlamağa 

baıladı. ı 
Büyük babası : 
- Ağlama, ayıptır dedi. 
Ahmed haykırdı : 
- Söylemesi kolay! Senin 

diılerin ağırdığı zaman be
lben çıkarıp çanağa koyu 
Yorsyn! 

( Htlkın Sesi ) 9 HAZiRAN 

HayS1t1n komedilPrİ 

Bayan Bir taraftan ro~atizmelar~ndan bahsedersin, 
bir taraftan da 25 yaşında çelikten bir genç gibi daha şim · 
diden der.ize atılır, yüzerken de gözlerini kadınların banyo 
farından avıramazııın. 

banyosundan t esirli ve şi · 
doktor söylediği için deniz 

Bay - Romatizma için deniz 
falı bir ilaç olmadığını bana bir 
banyolarına devama başladım. 

Bayan - Denize girdikten sonra bir iki harekt t yapıp 
ısmacağına gözlerinle karşıdaki kadınları manyatize edecek 
gibi onlardan bir saniye bile gözlerini ayırmamaklığını da 
doktorlar tavsiye etmedi ya ... 

Bay - Güneş o tarafdan geldiğinden midir bilmem 1 O 
tarafa baktıkça vücudum üşümek nedir anlamiyor. 
B ı: yan - iki gün sonra "ah belim biraz kafuri ile: ispirto 

getir beni ov.,, Dediğin zaman sana madem ki şifası bu 
kadar kuvvetli imiş, denizden bir kuva su getirip başından 
aşağıya dökeceğim. 

Sabırsız Çaresi 

Anlaşılmıyor 
Dün dostlardan biri, yol· 

dan geçen bir bayana sokul
du : 

- Affedersiniz, 
sorabilir miyim?: 

Kadın şaşa!adı : 
- Sorunuz? 

bir şey 

- Saçlarınızı neyle boyu• 
yorsunuz? .. Boyalı olduğu biç 
anlaşılmıyor! 

Batarken 
V a pur kasırgaya eyakalan· 

dı. Batı)·ordu . 

Güvertede iki Yabudiden 
biri ağlamağa başlayınca ö· 
teki pek şaştı : 

- Ne ağlıyorsun be, va· 
pur senin değil ya! .. 

Hayır 
Rekor mu k ırmak ıs

tedio ? 
- Hayır, benim [otomobil 

40 kilome tre ile yol alıyor· 
du Yammdae 120 k ilometre 
yapan bir otomobil geçti. 
Ben benim otomobil durdu, 
zannetim, indim .. 

Cesaret 
Avcı bay Saip coşmuş aa· 

latıyordu : 
Hayvanın peşine takıldım, 

yaralanmıştım. Yetişecek ve 
tüfeğimin kabzasile kafası 
ezecek tim ... 

Neydi bu hayvan?' 
- B r bıldırcın! 

TORNAKS 

r ' 

' ' 
5 

ıORNAKS 

TORNKS 
l'OR. Al(S 

TORNAKS 
Motorsikletleri geldi. Mutlaka görünüz. 
M. Alim Şenocak Kemaraltı cad: Emirler çarşısı karıısında 

Numara 61 l elefoo No. 4079 

-
Kırciceği Kolonyası 

' ' Adı ile Şifa Eczanesi 
Temizlik, Tuvalet, Massaj ve 

Tuvalet Sabunlarına çok elverişli 
yüksek dereceli Jatif kokulu yeni bir kolonya yapmııtır. 

LiT ESi J 5 O Kuruştur 
Şifa eczanesi Kırçiçeği Kolonyası 
m bu fiata satmakla büyük bir f~dakirlık yaptığına emindir. 

Fevkalade 
Limon çiçeği, Men kşe, Şipr, H. eli kolonya-

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

Tavsiye ederiz. 

1 

- - - !22222AE 

Ucu~luk rekoru 
\ TE 

- ?& 

,Bir fen harikası 
Y 8 Ş \ En şık, e n zarif ve son mo-

Bayan kaç yaşındasınız? daya uygun Panama ve kadın 

lıdiyaç hakkında çok 
ciddi düşünmeğe başladım. 

- Kadın düşündü, par- şapkalarını (150) kuruşa sat-
Salamon altınlarını masa· ı k k k maklarile hesap etti : mal<la ucuz u re orunu ıran 

- Nişanlandın mı? 
- Hayır bir hafta evçef 

evlennıi ştimde! 

Lokan'tada 
Sonra çatalını tabağa vur

du. Nihayet seslendi : 
Gars('ln ! 

- Buyruo bayım. 
- Bir saattır bekliyorum. 
-Zaman ne çabuk geçiyor. 

nın Ü7e rine koymuş, karşısı 

na geçmiş, hayran hayran 
seyrediyordu. Yanında en 
candan dostu Levi vardı. 

Bir aralık öbür odada te· 
lefon çaldı. 

- Yirmi dokuz bahar Ü aive sal şapka fabrikatörü 
gördüm. bay Abbas Azn p iyasaya çı· 

- A la ... Şimdi söyleyiniz k dığı Krem Temizler sabu-
bakayım kaç senedir körsü- ile de bir fen harikası yarat-
n ii zl mıştır. Tebrik ede riz. 

Salamon, kalktı ve 
dan çıkarken: 

Z•ı ) f Adres: Balcılarda 191 No. ' 
kapı ı ça ıyormus. Te lefon: 3811 

- Tam yemeğe oturu· ı 
- Levi, dedi, ben gelin· 

ceye kadar el çırp, sesini de 
şiteyim! 
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Mısafır güldü : 8 

Tıpkı karnım gibi öttü. f!l Elbise ve Manto 
Çocuk Babalarına ~1u jde l~-0~ Dr. FAHRİ f fi:'.fK>+E~E~ i:~. _Meraklılarına MOld• 

" . ~ " [•)Zabıtan, Baylar ve Bayanlar ,, 30 '' Liraya Bisiklet 
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fi lzmır Memleket Hastanesi Rontken Mütehassısı ~ [•] 
E RONTKEN VE IJ [+]En müşkülpesent mfişterileri memnun 

E El kt• •k t d ·ı • 1 .. [•~eden bu firmayı unutmayınız 
t!) e iri e 8 Vl eri Y 8 pl lr S [+.., Tüccar terzi (Türk pazarı lbrahim -

~ lkiaci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 ~ (:~ Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeşidler. Terzi· 
E~E~m~~~~t-ıı~te~at!Jt!100~~ri~SE8 :& [+] hanemizde bay ve bayanlar için ıon moda zarif ve ıık 

[+] manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve 

Yünlü, ipekli, 

pamuklu, keten 

li ve karışık ku 

maşları çok ko 

lay ve lekesiz 
boyar solmaz. 

400 gram sık 

letindeki kuma 

şa bir paketi ka 
fidir. 

o 

1 
T:~J f qJA, s 

( Ş882). 

it] sivil elbise ve kaputları imal edilir. 
[+] Muamelem peşin ve taksitledir. 
r]Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecriibe klfidir. 

~,DİKKAT : Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12 
r!1 ·rELEFON: 3276 
[•] •&: ..... ~11!11.,_,.•ı.,~•P-~ .. &..~"-&..~"2".e•:•:~&:SSS~·#•b:ş =• 

Balçova Ağamemnun 
Kaplıcaları 

1 - Haziran • 938 tarihinden itibaren Balçova Aiame~· 
nun kaplıcaları muhterem müşterilerine açıktır. Tabi1tfın lf 
bahşettiği bu şifa yurdunun emsaline faik bir ıa h-;w 
Tüı kiyenin hiç bir tarafmda keşfolunamamıştır. Aıırlaıc\feı,.g 
beri beşeriyete hizmeti haZlk doktorlarımız tarafından ~
dir olunmuş, Siyatik, Romatizma, böbrek hastalıkl~r~ag 
muzdarip hastalarına bu ıih yurdunu tavsiye etmill'f~· 
Kimyagerlerimiz tarafından tahlil olunan bu emsalsi' !~ 
raporları muhasebei hususiye daireıinde mahfuzdur 



• ;&tüncüler birliği senelik J fantalarını yaparak bir se· 
c._k pJinçoJarıaı ot taya 
.-uşlar ve takdirlerle ka · 

''9f 11 edilmiıtir. işçilere yapı
~ faydalı yardımlarıu de· 

~ ( için bv~tün işçiler . birer 
~ 

1 
vermegı memnunıyetle 

~ ul etmişlerdir. Seçimde 
:}eye B. Cemal, Mebmed, 
"""llldi Şan, Şükrü Ziya, 
khkı Herman getirilmiştir. 

Mahkemeleri 
·:.aaşlıyor 
-Hapis bulunan suçlu Kül
' t öğrencilerinin mahkeme· 
f~ne yarın asHye cezada 
fjılanıyor. 

)ehli vanların 
~Mutekabil 
• .Sözler· 
bf iki şöhretli pehlivanımızın 

•• lrtılaşmal~rı günü yaklaç~ 

1ptıtfbr. Kara Ah pehliv n da 
ırelekirdağlı pehlivanımıza kar· 
t'8J• ben her suretle hazırım, 
• lh:'kibimi yeneceğime inanı· 

;# x•rum, anladığıma göre Hü
aa ~yin pehlivan bir anlaşma 
_eklif ediyor ben bunu kabul 

~rıtt~emiyeceğim Türk er mey· 
.. rnında kat'iyyen bile yap· 

ıaz, kıymetli rakibim beni 
:~taabulda idman11z yakala· 

S 1111 ve yenmiştir timdi ise 
.. azırlandım, sonuna kadar 

l'dtayanacağım, ve onu yene-
eeğim. 

,.Vapur seferl
.. i. eri yoluna 
• konuldu 

Denizbank vapur seferle· 
ni yeniden iııtizam altına 

( ftalkua Seıl ) 

korku ne 
' 

bir ejderha 
•• 

Bir Gençle Bo2uştu Ve Oldürdü 
Balıkesir, 8 (Hususi) - Savaştepe nahiyesinden Hüseyin Öncü köy dı•ında ölü olarak 

bulunmuştur. Hastahanede yapılan muayenede tarlada büyük bir yılan tarafından ısırılarak 
ve uzun bir boğuşmadan sonra öldüğü anlaşılmıştır. Üç metre uzunluğunda olan bu yılao 
on seaedenberi bu muhidde yaşamakta bilhassa yaz geceleri çaldığı korkunç ıslık köylüyü 
korkutmaktadır. 

Askeri Hasta bakıcılar Kanunu 
lstanbul 8 (Hususi) - Askeri hasta bakıcı hemşireler hakkındaki kanun layihası meclis 

ruznamcsine alınmıştır. Ordu sıhhat müesııesehri içın hasta bakıcı hemşire yetiştirilmek 

üzere üç sınıflı bir ordu hasta bakıcı okulu açılacaktır. 
Bu okul talebesine ayda beş lira ve ayrıca elbise de verilecektir. 
Yirmi sene hizmet eden hemşireler tekaütlüklerini istiyebileceklerdir. 
Elli beş yaşını dolduranlar sin tahdidine tabi tutulacaktır. 
Hasta bakıcılar üç yılda bir terfi ettirilecek maaşı ~slileri 16, 17,5 ve yirmi lira arasın

da olacaktır. 

Bir tayya e tekrar Fransız hududu n geçti 
Bayon, 9 (Radyo) - 19,50 de, Bask sahillerinden gelen v~ 25 - 30 rakamlaranı taşıyan 1 

meçhul bir tayyare, Fransız hududlarmı tecavüz ederek, Sen J 1n D11loz şehri üzerinde bir j 
müddet uçtuktan sonra, denize doğru yol almış ve Sen Sebastiyen istid:ametini takiben j 
uzaklaşmıştır. 1 

Zelzele devam 
lstanbul 9 (Hususi) - Dün gene memleketimizin muhtelif yerlerinde Diyanbakır, Yoz

gat, Çankm ve Muğlada hafıf zelzeleler olmuştur. 
Çankırı 8 (A.A) - 24 saat zaıfında şehrimizde beş bafıf zelzele oldu. 

İki Vapur Dolu Mühimmat 

9 HAZiRAN 

Eyvah ••• Gene Bir Türk Evini 
Bastılar Gali ha 

içimiz de en genç en he· 
yecanh olan Murat tekrar 
söze karışh : 

- Olmaz azizim olmaz de
di, nasılsa Fransızlar bıze 

kancayı takmış. Kapalı ça
lışsak ta bir, açık çalışsakta .. 

Ve ilave etti : 

- intihabatın başlangıcın· 
da Fransızların bizleri tevkif 
etmiyeceklerini lıim temin e· 
debilir ? ortada bahanemiz 
yok . Fransız kalleşliği ne 
güne duruyor. Bence en doğ
rusu gene ortaya atılmaktır. 
Ne dersin Abdulbaki ? .. 

Gülüms yerek cevak ver· 
dim: 

- Hakldıı var Murad .. Za· 
leh biz haagi işte ortaya atıl
madık lij,. Fak et Abdülka · 
dirin söılerinide yabaua ~t
mıyal•m. Abdülkadir, F ran · 
sızların sinsi ve k:3ncıkça ha· 
rekctlerine karş.t gizli ve ih· 
tiyatlı çalışmamızt söylüyor. 
Yani bizi arkadan vurmak 
istiyeni, arkadan vurmak ... 
Fakat biz bunu yapamayız 

pathyacak ve beni miişkDl 
vaziyete sokacaktr, 

Kalkbm ve tekrar koşma· 
ğa başladım. Fakat ses bir· 
den bire sustu ve kısa bir 
motor gürültüsünden sonra 
bir otomobil yıldırım sür'a· 
tile karşı sokaktan geçerek 
kayboldu. Beynimden vuıul· 
muşa döndüm. Çünki anla· 
dımki gene bilinmez ne le• 

hepten hayvanca dövülen bir 
Türk temızleomek üzere bir 
Fransız otomobılil*! bir Fran· 
sız karakoluna götürülüyor· 
du. 
Şaşkın şaşkın dört yanımı . 

saran karanlıklara bakarken 
bir elektirık feneri yüzümde 
parladı, ve gözlerimi kamaş• 
tırd1. Birden elimi gozumc 
gö.ürerek yaptığım gölgede 
karşımda ızbandut gibi bir 
F cansız devriyesi gördüm. 

Elektiıik fe erini yüı.üm· 

den ayırmadı sordu : 
Ne arıyo sun herif? .. 

. Paris, 8 (A.A) - Epek gazetesi hükumetçi hpanyaya ait 280 Kamyonluk levazımın 
Dunkerk'de iki ecnebi vapur tarafından karaya çıkarıldığını lbildirmektedir. 

Lübnan isyanında Fransız parmağı 
ı çocuklar .. Açıkça ve erkek

çe ortaya atılacağız •. Şimdi .• 

Ve sağ elimdeki çıplak 
tabancayı görünce boynun· 
da asılı düdüğünü ağzına gö· 
türmek istediki, bir kurıua 
hızile üzerine atıldım ve dO· 
düğü tutan elini yakaladım. Beyrut 8 (Radyo) - Lübnan hükumetini devirmek isteyen bir şebeke yakalaomışhr. 

isyan çıkarmak isleyenlerin, hükumeti devirdikten sonra Fraosanın müdahalesini davet 
etmek niyetinde olduklara anlaşılmıştır. 

~~~~~~~~~~~~••••••oo ...... 
MAKİNEYE VERİLİRKEN: 

1 ürk kıtaatı yürüyecektir 
Londra (Hususi) - Deyli Telgraf gazetesi Antakyadan aldığı haberlere göıe Türkiye 

hükumeti o havalide Türk şeref ve menfeatlerinin uğradığı tecavüzler dolayisile Fransaya 
ültimatom mahiyetinde tiddetli bir nota vermiş ve oralarda Türk hukuk ve menafiinin 
gözetilmesi elzem bir nokta olarak kobul edilmesini talep ve bu Türk teklifi kabal edil· 
mediği takdirde Türk kıt'alarıoın o havaliye gireceklerini bildirmiştir. Temin olunduğuna 

· ~t çok gerğindir. 
ppt :z&e lngilterenin Frans ıya Sancak meselesinde daha uyuşkan davranma

• !t ~ a~~r. 

Gemileri Ismarladık 

Birden sözlerim boğazımda 
düğümlendi. Çünki dışarda 

gecenin karanlıklarını yırta· 

rak yükselen bir ses : 

" Can kurtaran yok mu ? 
can kurtaraPJ yok mu ? diye 
haykırıyordu. 

Murad ayağa fırladı. Ve 
dişlerini gıcırdatarak : 

- Eyvah gene bir Türk 
evini bastılar galiba .. 

Diye inledi. Ve bir ç lgın 
gibi kabıya doğru yürüdü. 
Derhal önledim : 

- Ne yapıyorsun Murad .. 
Bizi mahvedec .. ksio .. 

Murad bağrından kopan 
bir sesle : 

- Fakat kurtarmalıyız!.. 
Dedi. 

Zorlu bir çarpışma başladı. 
( Arkası var) 

--=:--•• ··-·--
Kubilay Abide
si Şamlanıyor 

Menemende . Kubiliy abi· 
desi etrafı çamlanmaktadır. 
Bu yıl dikilen iki bin çam 
ağacına ilaveten son bahu· 
da daha bet bin çam dikil· 
mesine 1- arar verilmiıtır. 

amız Jandaı-
- Baştarafı 1 incide -

bile müfreze kamutanhğına 
teslim olarak şehre getiril· 
miştir. 

Kendisiyle beraber bapiı· 
haneden kaçan Muaanın bir 
müddet evvel memleketine 
gitmek üzere kendisinden 
ayrıldığtnı ifade etmekte ise 

' J ... Musanın da bu şerir ta
ilda:l katledildiğine dair 
Mİk lunmuştur . 

.Şmrln. '.J'&kalanması ışını 

~ d~· 1h -.ti!ca ile ta· 
-., b wu ~ ~nduma 

ot fiil zi,.._ itilmiş· 

Tehlata. ~ "'li · 


