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Kahraman 

Ha.tay zaferi Büyük Şefimizin parlak bir 
KISA VE AÇIK Atatürk'ün 

Direktif teri 

İskenderun anlaşmasından Paris ve Ankara 
Kaş yapalım derken ••• kadar Londra da memnun kalmıştır· 

Hatayda vaktile yapılacak seçim işle:- ini sözde bitaraf 
bir gözle görmek ve orada yaşıyan unsurlar arasında gi'ıya 
adil (!) bir hakemlik yapmak vazifesi ile oraya gönderilen 
milletler cemiyeti aza ve delegelerinin yaptıkluı münase
betsizlikler hakkında Türk matbuatının kopardığı tenkit 
ve protesto feryatlarını fazla asabi ve mübategalı bulan bazı 
Fransız gazeteleri de bugün bu cemiyet adamlarının Halay
da kaş yapıyı!D derken göz çıkarmak hatasını irtikap et
mek üzere bulunmuş olduklarını itiraf etmeğe başladılar. 

Bu gazeteler diyorler ki: "Milletler cemiyetin bu maaşlı 
memurları sanki Hataya yalnız Suriyelileri memnun etmek 
ve Türk unsurunu zerre kadar olsun hesaba katmamak için 
göndermişlerdir. Az daha Türk - Fransız dostluğunu ve 
dünya ıulbunu tehlikeye koyacaklardı. ,, 

Hakikaten çok defa kaş yapayım derken göz çıkaran 
böyle delegeleria vesatat ve delaletinden ise milletler ve 
devletlerin kendi işlerini kendi adamlarına gördürmenin 
daha çok faydalı olacağlDı bu son Türk - Fransız anlaşması 
pekala isbat etmiştir. 

SIRRI SANLI 

Eski Avusturya Başvekili 
Neler Y azmıs 

Loadra, 4 (AA) - Deyli 
Herald gazetesi aski Avus· 

furya baıvekili Kurt Von 

Şuşaing'in biraderi Arthur 

Von Şuıning tarafından Hol· 

landa da bulunan bir alna-

Mektubda eski başvekilin 
vekaleten Kontes Vera Fug· 

ger ile evlendigi teyid edil
mekteltir. 

Artbur mektubunda şu 
satırları yazmaktadır : 

1 Haziranda Kurtuo izdi
vacında vekaleten onun ye· 
rinde bulundum. Bununla 

beraber evi birden bire k1l· 
padıldıktan sonra Kurtun 

akibeti hakkında endiıe edi
yoruz. ·----···---
Askerlik 
Meclisi 

Temmuzun ilk gününden 

Ağustos gayesine kadar iç· 

timalarına devam edecek o· 
lan askerlik meclisine vali 

namına hukuk işleri direk· 

basına Viyanadan 15 Hazi· törü B. Seyfettin Kut'un 
randa yazılan bir mektubun riyastt etmesi tensip ediJ-
metnini dercetmektedir. ı miştir. 

Istanbul, 4 (Hu11usi) 
Cumburrcisim:z Atalü. ı ; 
Başvekil B. Celal Bayar ile 
DahiHye vekili ve parti ge· 
oel sekreteri B. Şükrü Ka· 
yayı ve Mılli müdafaa veki-
li General Kazım Özalp'ı 
bugün Savara yahnda kabul 
etmiş, Hatay meseleai etra· 
fında direktifler de bulun
muştur. 

---..•r.----
Mareşalimi~in 

Tebrikleri 

! 

Payas, 3 (A.A) - Ana· 
dolu Ajansının hususi muha· 
biri bildiriyor : 

Genel Kuı may başkanı 
Mareşal Fevzi Çakmak Or
general Asım Gündüze aşa· 

--------------- oo ...... ao 

Antakya 3 (Hususi)- Or 
general, yanında Cevat Açık· 
ahn olduğu halde Anadolu 
ajansı muhabirine şu sözleri 
söylemiştir. 

"Bu büyük eser yalnız ve 
ancak bilyük Atatiirkün ese
ridir . ,, 

/.4:ıtakya 3 ( Huıusi ) -
Hatayda ordu mümessili ola· 
rak Albay Feyzi Menguç 
kalmıştır. Türk Fransız kıt· 
aları muayyen yerlere tevzi 
edilecektir. lki tarafın kuv
veti bet bini geçmiyecektir. 

Deha gazetesi diyor ki: 
"Dünyanın bugünkü halin

de lngiliz ·Türk mukarene-
...... _,.._ ... ... 

ğıdaki teJgrefı çekmiştir : 
Üç haftadanberi geceli 

gündüzlü devam eden çetin 
mücadelemizle baıarılan bu 
muvaffakıyetten dolayı te· 
şekkür eder, baıta siz ol· 
duğunuz haıld~ heyetimizi 
teşkil eden arkadaşlarımızın 
gözlerinden öperim. 

Sovyeı 
her 

Rusyanın Uzak ş·arka as-
ve mühimmat sevkiJ'atr 

·Japonya kadar ltalya ile Almanyayı da telaşa d::.şürmüştür 
Londra 4 (Radyo) - Rus 300000 kişilik bir ordu ile beş hafili çok alakadar olmQf, Japonya Ç'n meıelesini bal-

Japon münasebatı tekrar yüz tayyare ve birçok tank hadisat yakından takip edil· lettikten sonra Rusya ile 
bozulmuıtur. Rusya yeniden göndermişlerdir. Bu vaziyetle meğe başlanmıştır. çarpışmak için gizlice Al· 
iki gün evvel Uzak Şarka Berlin ve Roma siyasi ma- Budapeşte 2 (Radyo) - manya ile ltalyanın mutale· 

!!!!'!!~~~~!""!!!~!!!!!!!!~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!'!!!"'""'!!!!'!~-"'!'~~~~~~~~"""""'"!!""!!!!!!~~'!!"-!!!!.-!!!!'-~~!!'!"'"!".!!'!" asını almıştır. iyi haber alan 

iSTER GÜL iSTER AGLA kaynaklardan öğrenildiğine 
göre Japonya Ruıyaya taar-

Bol Papuç Rahatlıktır •• 
Bayanların iti gücü güzel görünmektir. Bu, onların en önemli muvaffakiyet anahtarıdır. 

Kadın denince güzellik hatıra gelir. Kadın zerefet ve incelik mahfazasıdır. Bazan gazete· 
lerde kadının kocasını döğdüğüaü okuyunca hepimizin yilreğinde bir sıkıntı ve ilzOntü 
belirir. Çiiııü o nazik ellerden biz daima marifet ve maharet umduğumuz için böyle haber
leri duyunca müteessir oluyoraz. Şimdi Amerikada kadınlar küçük ayakkabı geymekten 
vazgeçmiılerdir. Çünkll koca bir cüsseye küçücek ayakların yakışmadığını sezen bayanlar 
bund•n böyle büyük ayakkabı giyerek tenasüp ve tenazuru temin etmek estiyorlarmıı ! .. 

Sen de ey okuyucum, ıimdiye kadar küçük ayakkabı giyeceğim diye ayaklarını küçült
mek ve büyümesini temin etmek için bin bir izdiraplara tahammül göstermiı olan bayan· 
ların çektikleri eziyetlere ve katlandıkları acılara : 

iSTER GULISTER AGLA 

ruz ettiği takdirde Almanya 
ile (t,lyanın yardımını temin 
etmiş bulunmaktadır. 

•• 
Bir Tavsiye 

Üçüncü Sayfamızdaki 

Hocam 
Tılısımını 

Herhalde okuyunuz, Kar
ııyakanın milhim simalarının 
karikat6rünll taııyan bu yazı 
çok hotaauza fidecektir. 

tiniıı de takviye ettiği Fran· 
sız - Türk mukareneti çok 
bayırlı tesirler yapacaktır. 

Bu mukarenet şarki Akde
nizde ıimdiki müvtzeneyi 
tarsin eyliyecektir. 

· (Övr) gazetesi da TOrk • 
lngilir. doıtluğunun tarihte 
emsali görülmemiı bir ahenk 
ve samimiyet arzettiği bir 
sırada Fransa Türkiye 
ile yaptığı itiliftan dola· 
yı sevinmekte tamamUe bak· 
lıdır. 

Türk amilinin birici de
recede rol oynadığı bugiinkil 
yakın ıark vaziyetinde bu 
anlaşmadan dolayi Paris ne 
kadar memnunsa Londra da 
o derecede 11evinç duymuş
tur. 

Ankara, 4 ( Hususi ) -
Hükümetimizle Fransa ara· 
sında akdolunan muahedenin 
imza merasiminde Süriya mü· 
messili Aslan (bey) de hazır 
bulunmuıtur. 

Fransız sefiri B. Ponaon; 
bu münasıbetle bir nutuk 
irad etmiş ve Tilrkiyenin, 
Montr öde ve ıimdiye kadar 
zuhur eden bütün itilaflarda 
sulh perverane hareket etti
ğiai söylemiştir. 

Ankara 4 (Hususi) -Ge· 
ce saat 24te hareket ederek 
öz Türk Hatay topraklarına 
giren aıkerlerimiz 2500 ki· 
şilik bir kuvvettir. Evveli 
yiiz kişilik ihzari bir kuvve· 
timiz Hataya girmiıtir. 

Hatayda bulunacak askeri 
kuvvetlerimiz miktarında ola-

.. 

cak Fransız askeri, Tunuuıı 
kıtaatına mensuptur. Tilırk 
ve Fransız askerlerinin ma• 
hafaza edecekleri mahalleler 
tesbit ve taksim edilmiftir. 
Bütün Hatay, coıkun tezahl· 
rat içinde çalkalanmaktadır. 
Halk, ltırk ordusunun par· 
lak ve candan tezabllratla 
karşılamııtır. Aatakyada bu· 
lunacak askerlerimiz içia 
kışlalar bazırlanmııtır. ........... 
'Büyüklerimi
zin alakalan 

Kaputaj kanununun yıl

döuilmü milnasebetile Vali 
8. Fazlı G'1leı tarafındıa 
büyüklerimize telıraflar çe• 
kilmişti. Kendisine afAjıda· 
ki cevaplar gelmiıtir : 

Bay Fazlı Güleç 
il bayı 

lzmi· 
Kaputaj mtınasebetile iz· 

• bar olunan temiz duyrulara 
muhabbetle teıekktlr ede· 
rim. 

Baıvekil 
C. Bayar 

Vali ve C. H. P. baık .. 
Fazlı Glleç 

lzmir 
Kırılan kaputaj ziaciriaia 

yıldöaümünil kutlıyan ve be· 
yecanını canlandıran yurd· 
daıların partimize kartı ıöm· 
terdikleri 11cak ilgiye teıek· 
knr eder gözleıiadea iperüa. 
Dahiliye VK. C.H.P. ı•ael 

ıekreteri 
Ş. Kaya 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ·--------.... --------
Ana, baba ve hoca 

Ktıltür bakanlığının okullarda sağlam diıiplia karulma11 
hakkındaki çalııma11 ve öğretmenlerine karıı gelea talebe· 
lerin, Kayseride açılacak islib okullarına gUnderilmeıi ka· 
rarı çok yerinde ve çok isabetli olmuıtur. 

Bu suretle hareket edildiği takdirde bundan ıonra kea· 
dini ve vaziyetlerini, aile ıereflerini ve iıtikballerini dllfla· 
miyerek öğretmenlerine karı• tecavüzi harekete geçealerla 
akıllarının baılarına geleceğini sanıyoruz. Memlekette kaaa• 
nun hükmü mer'i iken ne diye böyle iılerde ıiairli g8r&a· 

ı meli ve kendi baılarını ateıe yakmalıdır. Ne oluraa olıaa 
dünyada üç ıahsa el kaldırmak ve dil uzatmak kadar çir• 
kin hiç bir hareket yoktur. Ana, baba ve hoca. 

HALKIN SESi HAKKI~ SESiDiR 
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HA y AT v E KAH R l M AN L 1KLiR1 ~ . ~:;:ik h~:: :~ı~ .. ~~::!;:ı~ Bir öpüc!~~: 32 kuruş 
----------------------t;l lerin hastalanması neticesi 

Telrilıa Ya.zan: H. Türkekul"S böbreklerde süzme vazifesi 
RBIJB• - 64 - 4111SBE Jiyıkile vukua r gelmez. işte 
Bizi fazla söyletmek beyhude idrar.da albo~in_ görünmesi 

zahme te t[İrmek demektir 
- Bunlar da kimdir? 
- Efendimizin ölümüne 

memur edilmiş iki alçak. 
Dediler. Mahmut bey baş· 

Jarını önlerine eğmit ve baş
larındaki yaradan kan sızan 
bu iki adamı çağırdı, herke
sin muvacehesinde onlara şu 
ıuali tevcih etti: 

Çok uğraıhm bir iş bula· 
madım, onları sefaletten kur· 
tarmak içia hayatımı feda 

etmeği ve alacağım para 
ile] yavrularJ'mın yaşamasını 
temin etmeği düşündüm ve 

bu işi çok tiksinerek1 üzeri· 
me aldım. 

Mahmut bey, elile yerden 
maznunu kaldırdı, ~cebinden 

ve bır takım ustuvanat bu-
lunması ve ayni zamanda 
kanda da litredeki üre mik· 
tarını~ tezayzdü, tansiyonun 
hemen daima yüksek bulun
ması, baş ağrısı, bulantı ve 
kay, ishal, ağızda hususi bir 
koku, uykuya temayül gibi 
araz üremin balli başh ara· 
zıdır. Bu arada idrarın mik· 
tarı da azalır. 

Nadir vak 'alarda böbrek· 

Londrada bir otomobil 
tehlikeli zikzaklar yaparak 
Riımond caddesinden ini
yordu. Gelip geçme intiza· 
mını muhafazaya memur bir 
polis motosikletle otomobili 
takibe girişti ve otomobilin 
arka camından gördü ki, 
bir delikanlı hem otomobili 
idare etmekte, hem de "ga· 
eet zarif giyinmiş bir genç 
kadını tatlı tatlı öpmektedir. 

Polis memuru sür'ati ar-

1 
- Ne yapacaktınız, oldu· 

ğu gibi ekıikıiz söyleyin? 
- Sizi okla vurmağa me· 

mendilini ç•kardı, yuzunu 
gözünü sildi · ona tebessüm 
ederek şu sözleri söyledi: 

te mükim bir hastalık sima· 
dığı halde üremi oluyor. Fa
kat böbrekte hastalık olmu· 

tırarak otomobilin yanına 
geçti. Delikanlı buna rağ

men nevazişlerıne devam e· 
diyordu. Polis bir zabıt yaz· 
dı. Hadiseyi mahkemeye 
havale etti. Polis mahkeme· 

• 
• 

mur edilmiştik. 
- Bunu kendiniz mi dü· 

ıündünüz, yokıa biri mi sizi 
gönderdi? 

- Kardeşiniz lsmail sul
tanın emrile geldik. 

- Ne kadar para al· 
dınız? 

- Pekey amma paraları 
buraya getirdiğini ve banda 

bir ağacın altına gömdüğünü 
biraz önce söylemiştik. Ço· 

cukların nereden bu parayı 
bulacaklardı. . ' - Beşer bin dinar. - Yüce Nuyan, bize ora· 
da paraları vermediler, an-

( 

ı 

1 

- Bu parayı ne yaptınız? 
- Hanın bahçesinde nar 

ağacının altına gömdük: 
cak handa verdi 'er, orada 
iken bö_ le söylemişlerdi ve 

~ 1 
- Tanriden korkmadınız

mı? Yapacağınız bir cinayet 
hanın da adını da zikret· 
mişlerdi. 
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değilmidi? 
- Sultanın emrile gel-

dik. 
Dinliyen halk asabileşiyor 

arasıra bağırıyorlardı: 
- Bize terkedin nuyan, 

onları ezelim. 
Mıhmut bey isticvabında 

devam ediyordu. 
- Siz benden şahsen f e· 

aalık gördünüz mii? 
- Haıa. 
- Benim devlet ve ulusa 

zararlı bir adam olduğuma 
dair bir kanaat ve fikir 
edindiniz mi? 

- Hayır, bilakis ulus ve 
devlet için fedakirane ça· 
Iııtığınızı \'e sevildiğinizi çok 
işittik. 

- O halde neden bu ci· 

Bizde evlerimizde güven· 
digimiz ailelerimize hanın 
adını söyJemiş ve bahçede 
bir ağacın altına paraları· 

mızı gömeceğimizi haber 
vermiş1 vedalaşarak buraya 
gelmiştik. 

Hatta paraların yanına bi· 
rer de mektup gömdük o 
mektuplar okunursa sözle
rimizin doğruluğu anlaşılır. 

( Arkaıı var) 

Manisa oteli 
~iüsteciri Salih Zorer 
Keçecilerde Lale sine

ması karşısında 
• Her yere yakın ve büyük 

:::.:~ yapmayı üzerinize al· bir bahçe içinde havadar bir 

Suçlunun biri kendini yere köşktür. 
Temizlik yeni konfor, sı· 

attı, topraklara yüzünü, gö· cok ve soğuk banyolar ol-
zilnü sürerek bağırdı: 

duğu gibi sivrisinek ve tahta 
- Bizi fazla söyletmek kurusundan eser yoktur. Bi-

beybude zahmete girmek rinci yatak elli, ikinci kırk, 
demektir. 

üçüncü 25 kuruştur. Bir de-
Bırakınız pek haklı ola· fa tecrübe ediniz. 

. rak bizi parçalamak istiyen ......................... .. 

1
1~ ıu büyük ulus cezamızı ver· ı ı 
el ıia. Çünkü bizler ezilmeğe ıı O O K.·J O 8 ıı 
• ve etlerimiz kemiklerimiz 
ar parçılanmağa layık gayet ı S ı• h S d ı 
an alçak ve vicdansız insanlarız. ı a 1 ona ı 
aı Yalnız şunu da söylememe ı Cild, Saç ve -ıührevi hasta· ı 

müsade buyurunuz. Biz faki· ı hklar müt~hassısı ı 
riz, bele ben sekiz oğlan ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 1 babasıyım, çocuklarıma bir ı Her gün öğleden sonra ı 
kuru ekmek bile tedarik ı Telefon: 3315 ı 

ft edemiyordum. !........... . ........... J 
~***********:*****~**~***~ 

Elhamra T21;J;0 1 
idaresince Milli Kütüpane Sineması 

,. ,. ,. ,. -----
BUGÜN 2 nefis film birden 

Şampanya Valsı 
Fransızca Sözlü 

Sezar Borjıya 1 
Türkçe sözlü Terihi şaheser Mı 

--------------------~·--------------M tSeanslar: 3-6-9,30 Şampanya valıı, 4,30-8 de M 
Sezar Borjıya gösterilecektir 't 

Fiatlar: Birinci 30 Balkon 40 Hususi 50 )t 
:w:-....... _,..----,-:w::w:~:w::w::w:~:w:~ı~:w:~:w::w:~ -r. ' 

yor denilmesi çok zahiri bir 
şeydir. Bilibarn derin lbir 
tedkik yapılacak olursa ge· 
ne böbreklerin müzmin bir 
iltihabı meydana çıkarılır . 

Üremi çok mühim bir 
hastalıktır, [Daha bidayette 
üremiyi h1ı1sule getiren böb
rek hastalığının tedavisine 
koşmalıdır. Böbrek hastalığı 
d ı ya kıüıl, grip vesaire gi · 
bi entani hastalıklardan ge· 
lir, veyahud da tansiyonu 
yüksek olanlarda böbreğin 
tesalübe düçar olmasından 
ileri gelir. 

Üreminin tedavisi perhiz· 
dir. Çok sıkı perhizdir. Hat· 
ti bazen süt bile verilmez. 
Yalnız su perhizine hastayı 

koymak mecburiyeti baıd 
olur. 

Üremi irizı gösteren bas· 
talar kendilerini çok ciddi 
b'r kayıd •ve nezared:aıtın· 
da butundurlmahdırlar. Zira 
bilmek lazımdır ki bilhassa 
kırk yaşından sonra böbrek
lere musallat olan iltihaplar 
tamamile şifayap olmazlar. 
Tedavi ile ancak araz düze· 
lir ve böbreklerin yükü tah
fif edilebilir. 

Greta Garbo 
Bir kaza 
Geçirdi 

Stokholm civarında tenez· 
zühe çıkmış olan Greta Gar· 
bo ile orkestra şefi Stokovs
kininin tbindi kleri otomobil 
bir dönemeci kıvrılırken ka
paklaomıı ve yoldan çıkarak 
bir tarlaya yuvarlanmıştır. 

Artistle, orkestra şefine 
hiçbir şey olmamıştır. 

Veresiye Ve 
Taksitle . 

Bol Ve Zengin 
Hediyelik Eşya 

Motosıklet, gramofon ma· 
kineleri, en fenni ve her çe· 
şid çocuk oyuncakları vanti
latörler lüks lambaları, el ve 
cep çantaları, traş levazımı, 

kampana marka lastik pabuç 
ları, şişe porselon, alamiyom, 
ve mutbah eşyaları, karar· 
maz çatal kaşıklar, sizi şa· 
şırtacak bin bir çeşid eşya 
ucuz ve yeni açılan Keme· 
raltı caddesi Sıhhat eczanesi 
karşısı YEKTA ERCIL'IN 
ISTANBUL PAZARIN
DA BULACAGINIZ . . 

Y ektaoın çam kokulu ko· 
lonya ve esanslarıaı arayınız. 

sinin verdiği ceza beher pu· 
se hesabına birer şilin ol
mak üzere 5 şillndir. • 

Bir düzüneye yakın 
insan zehirliyen kadın 

Bugünlerde Yugoslavya 
korkunç bir cinayetin dedi
kodusu ile çalkalanıyor. Ha· 
diseoin kahramanı Vavo Son· 
ko isminde bir büyücü ka· 
dındır. Cenubi Yugoslavya 
köylerinden Krepolide bir 
düzüneye yakan insanın ze· 
hirlenmelerini temin etmesi 
suçule tevkif edilmiş ve e· 
vinde bu zehirleri imal et· 
mek için kullandığı mükem· 
mel ve fenni bir Jibortuvar 
meydana çıkarılmıştır. Vavo 
Sanka miraslarına konmak 
bülyasiyle zengin akrabası
nın öiümünü düşünen 60 a 
yakın köylüye zehir satmış· 
hr. Bunlar da bu zehirleri 
muhtelif vasıtalarla hayatına 
kasdettikleri adamlara ver· 
mişler, böylece tedrici bir 
şekilde hepsini öldürmüş· 
lerdir. Büyücü kadınla bera
ber 60 köylü de yakalan· 
mıştır. 

Beş Tavuk 
Uirunda 
Beş Ölü 

Bir Macar köyünde geçen 
kanlı bir vaka bütün Maca· 
ristaoda büyük bir heyecan 
uyandırmıştır. Etiyen Valo 
iııminde bir macar köylüsü 
beş adam ~!dürmüştür. Bu 
cinayet bir intikam cinaye· 
tidir. Katil bu beş cinayetle 
nenin intikamını almıştır tah
min edebilir misiniz? 

Beş tavuğun! 
Katilin ilk kurbanı bir , 

jandarma neferidir. Zavallı 
neferi, sırf elbisesini elde 
etmek için öldürmüştür. Ne
feri öldürdükten sonra elbi
sesini ve silablarmı almış, 
beş tavuğunu çalan dört 
köylüyü biri 'biri arkasına 
vurmuştur . 

Sonra ilahla köye dehşet 
salmış ve herkesi korkut· 
muştur. Katili yakalamak 
için gönderilen 300 jandar
ma henüz onu ele geçire· 
memiştir. 

Az maaşla 
arıyor 

• 
1Ş 

Orta tahsil görmüş tecrü· 
bedide bir zat cü:ı'i maaşla 
bir iş arıyor. 

ldarebaaemize müracaat. 
3-3 

Bir Mütekaid Subayımızın Hatıraları: • -

Çakırcalı 
E F E'nin 

Hakiki Maceraları 
-6-

İki üç S?Ün evvel dam~ gir I 
eşkiyanın adedi beş imi 

Zavalhlar üç gündür ne 
uyku umuşlar, ne de doğru 
dürüst karınlarını doyurmuş· 
Jardı. Hemen iki kişi ayı r· 

dım, kısa bir raporla va:ıi · 
yeti tesbit ettim, yakın bir 
köyde bulunduklarını öğren· 
diğim binbaşılara gönderdim, 
erzak ve cephane istedim. 
Neferler geldiler, ne getirse· 
ler beğenirsiniz : Onüç tane 
beyaz dan bezdirmesile 63 
adet fişek. Bir de şu emir 
vardı : 

"Dama hücum .etmeyiniz, 
şakiler bize haber gönder· 
mişlerdir teslim olacaklardır, 
muhasarade devam ediniz" 
buna pek akıl erdi rememiş
tim: ·çünkü eşkiyanın elinde 
silahile teslim olduğunu o 
güde kadar görmemiştim ve 
duymamıştım da. Mafevkten 
veriJen emri diolemek mec
buriyetinde olduğumdan pu
suda sebat etmiştik. Aradan 
iki gece geçti. Sabaha karşı 
şakilerin bulunduğu damdan 
tak, tak havada birşey dö · 
külüyor gibi ses geliyordu. 
Gözlerimiz pencerede, kulak· 
larımız tıkırhda iki. Biraz 
sonra hafif bir ışık göründü. 
çavuşla görüşüyôrduk, bu . 
hareketlerin anlamını ~öyle 
düşüyorduk : 

Şakilerden biri yaralandı 
ilaç yapıyorJar veyahud fi
şenkleri kalmadı, kovan dol· 
duruyorlor. Sonradan öğren
diğimize göre efe başı olan 
Çolak Mehmet omzundan 
yaralanmış ve sabaha karşt· 
da ölmüştür. 

Ertesi gün kuşluk vakti 
oldu. Birinci mülazim Laz 
Mustafa ağa onbeş mevcudile 
bize yardıma geldi. Bu kuv· 
vetide pusuya ve münasip 
yerlere yatırdık. Mustafa 
ağa ile konuştuk. Köydeki 
kumındanlardan babs açıldı. 
bukadar asker için gönder· 

1 
dikleri onüç darı bez 
sile altmış üç fişengi g 
tük. Bukadar cephan 
erzağın tabii bitmiytc 
ileri sürdük. Hem erz 
cephane göndermiyor! 
hem de muhasaraya d 
edin, hücuma geçmeyin 
ra divan barba veririz 
)ar diye Mustafd ağay 

)atıyordum, merhumun 
uzundu, ayakları ağr 

için arasıra . değiştiriy 

bir defasında daha ayni 
liyeyi yaparken ansızı 

silah patladı, mel'un eş 
dan birinin attığı bu 
kurşun zavallı ıukada 

Mustafa ağanın sağ başı 
girdi, beynini parçaladı 

çare şehid bir tetrem 
kucağıma düştü. 

Derhal Rıfkı çavuşu ç 
<tım , mazlum şehid in üı. 

yoklattırd m, ceblerinde 
beyaz gümüş mecidiy 
kordelasız bir iftihar ma 
yası çıktı, bir zabıt tut 
emanetlerle birlikte mer 
dört nefer ve bir ça 
Bozyaka köyüne gönder 
orada bir tabuta konul 
binbaşıların yan geldi 
köye gönderdim ayni za 
da da vaziyetimizi izah 
melerioi ve bize erza 
cephane yetiştirmelerini 
lemesini çavuşa tenbih et 
G'ne aldırmamışlar ve z 
kadar tesir eseri göster 
mişler .. 

iki üç gün 
gi ren eşkiyanıo adedi 
işim, fakat biri karanlık'. 
bilaistifade kaçmış, içe 
dört kişi varmış. Kaçan 
doğruca dağları, der 
aşarak Çakırcahyı bulmuş 

vaziyeti anlatmış . Efe he 
arkadaşlarına çarçabuk b 
hayvan tedarik etmiı g 
gündüz dememişler Bozy 
köyüne gelmişler. 

(Arkası var) 

İzmir Defterdarlığından : 
Keşif bedeli 
Lira K. 
662 02 Hazineye ait birinci Kordonda yeni Maliye 

besi binasında keşifoamesi mucibince yapılacı 
tamirat. 

Yukarıda yazılı yupılacak olan· tamirat 29 6-938 tari 
den itibaren on beş gün müddetle açık eksiltmeye ko 
muştur. ihalesi 13 • 7 • 938 tarihinde saat 13 de Milli E 
Jik Müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin yüzde yedi 
çuk terninat yatırmaları ve keşifnamayi görmek istiyenle 
Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. (23 

******~*******~:*~*******~ = T A Y Y A R E sineması TE~~~?N = BUGÜN iki müstesna film birden 

~ Maça Kızı 
t(Meşhur Fransız artisti PIERRE BLANCHAR tarafındı 
tC . temsil 'dilmiş müessır aşk faciası 
tc •• y 
te Opüşmeden atılmaz 
~ Şen ve şuh artist LIY AYN HAT tarafından nefis bir 
tC surette temsil edılmiş musikil.i - şarkılı büyük operet 
tC Seanslar: 4-7,25 öpüşmeden yatalmaz 5,45-9,10 maça 
tc kızı Cumartesi pazar 2,15 te maça kızı ile başlar 
~--~-------~------------t( Fiatler indirildi .. Çocuklara 10-15-20 kuruştur 
•:w:~:w:~~~~~~~~~~ı~~~~~~~-~-~ 
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Karşıyakada lske a şısında 
kahvesinde 

• 
l 

b~y lbrahim 'in 
Buraya her akşam üzeri 

toplanan çok samimi bir 
grup vardır. Bunlar seçme 
zevattan müteşekkildir. Ye
gane eilenceleri tavla oyna
maktır. Bu arkadaşlara bir 
geçit resmi yaptıralım: 

Boyu eninden daha uzun, 
ıam tatlıları gibi hoş meş
rep, rengi çıkulataya yakın, 
daima elinden uzun nargile 
marpucu düşmez, kahkaha
ları şakrak, şakaları latif, 
her akşam bir yirmibeşlikten 
dem vurur, midesinden müş
teki olduğu halde birbir Üs· 
tüne birkaç şişeyi yuvarla· 
maktan da korkmaz bir ar· 
kadaş vaı dır. 

Hocam diye zarları fnlat
tığı zamaa ya düşeş ya dü
beşten aşağı gelmeı. Arka
sından da gürültülü kahka· 
balarına ceryan verir. Onun 
bir refiki şefiki vardır, o da 
çok açık kalbJi ve boynunu 
biraz sola meylettirerek {na· 
sılııa ağabeyciğim) diye es· 
ki lzmırli delikanlılarını tak· 
lit eden sevimli yüzünü gör· 
seniz saf ve güzel bir genç 
kızın mahzun çehreıiyle kar
şılaştığınııı sanırsını7 .. 

işte bu bayın her çeşit 
nıeyve dolu bahçesi bu bir· 
leşik gurubun toplantı yeri· 
dir. Orad• haftanın bir kaç 
günü başbaşa veririlir, eğle
nilir, yenilir, içilir. 

Bu bahçeye ilk girişte 

dut, erik ve kayası ağuçla· 
rına hücüm başlar. Aman ne 
nefis erikmiş bu! diyen sa· 
rılır. Öteden bir ses yükse· 
lir : Kayasılar her meyvaoın 
ıahıdır, buraya toplanın, al· 
danmazsınız. 

Başka bir arkadaş bal arı· 
lan g·ibi dut ağacıoıu dalla
rına asılmış, "böyle meyveye 
canım kurban olsun, erikle 
kayısı ile midenizi doldura· 
cağınıza dutla bağırsakları 

nızı şifa merhemile sıvayın.,. 
du. Karşıdan bunların halini 
ıeyredenJer, boğaz içinde 

En Büyük 
Hüner 

Ucuzluğu, sahlan maim kıy
illetini düşürmeden temin et· 
nıektir. işte bu ticari büer ve 
lllarifeti ( 250) kuruşluk şap· 
kalan satmak suretile üniver
sal şapka fabrikatörü yalnız 

Abbas Ezer 
ticarethanesi göstermiştir. 

Adres: Balcılarda 191 No. 
Telefon: 3811 

akıntı burnunda kayık yarışı 
yapıyorlarmış' zannolunur. 
Hepsinin elleri kürek çeki· 
yormuş gibi dalların üzerine 
yapışmış çekmekte, üoükleri 
muttasıl işlemektedir. 

Az kalsın bu gurubun en 
değerli şahsiyetini unutacak
tım. Bu arkadaşın bariz çiz· 
gisi, yüzünden hiç eksilmiyen 
asil tebessümüdt.r. Bu zat 
ehemmiyetle bir iş başında 
olduğu için kendilerine böyle 
bir müsahabe yazacağımı 
söylediğim zaman, ruhi sıfa
tile bana şu ihtarda bulun
mayı unutmadı : 

- Sakın ha, isimden 
bahsetme. 

Biz de onaı şu cevabı ver· 
dik. 

- Tabii -Aslan manasına 
gelen- esedim yanı aslaDlm, 
ne münasebet, biz yalmz hal 
ve tavırdan bahsedeceğiz, 
isim yazmakla bir cürüm iş· 
liyelim de ne diye kendimizi 
mutantik karıısınd bulundu
ralım ... 

Maamafih bu sevimli arka· 
kadaş, tavlada yedi tuğla 
sabipdir ! [l) O yalnız her 
akşam bir yirmi :beşlik tek· 
lifine dayanamaz. Tavla ha· 
şma oturd&1mu, 

- Azizim. der, hep mars 
oyun yazmıya tenezzül etmi· 
yorum, ona göre kendioi 
sıkı tut. 

Sonunda iş tersine dönse 
ve hasmı bu bayın söyledik
lerini yapsa b le o biç aldır· 
maz, soranlara şu cevabı 
verır : 

- Varsın çocuk se.vıosıo, 
karşımdakilerini her vakit 
yenersem sonra kiminle oy· 
nemalıyım? Ara sıra böyle 
avans verilmelidir, deyişini 
bir görseniz gülmekten keu· 
dinizi tutamazsınız. 

Bundan başka tavla kah
ramanı )Ok değil, tavla tek-

• niğini iddia edenler araaıoda 
wwww uıwunrtttnt••ıt:1111nıııtnnu1 

Yed tula 

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

diken Kavaflar çarşısında (35) No. da 

TER Z i 

Kazım Şangüder 
Avrupanın en büyük terzi sanayi mek
tebinden diplomah olduğu gibi Avru
pa ve Amerika da en çok rağbet ka • 
zaaıa ilniversal ıiıtemiai takib eder. 

şampiyonluğa kadar çıkanlar 
da varmış!. Bir kaç taneaini 
sayalım : 

Her arkadaşın yanında 

kadr ve kıymeti olan bir ar
kadaş var. Daha kahvenin 
eşeğine basmada1 karşıdan 
söylenerek gelir : 

- Dünyada tavla ustası 

kalmamış. 

Karşısına bir pehlivan çı· 

kıp onu biraz sıkıştırdı mı 

bağırır : 
- Oynaına arap. 
Bununla beraber bu arka 

daş atıcıdır. Şap diye dıi

şeşleri biri biri c rd na k oa 
durur, zaferi temin eder. 

Ünün arkadaşları a ·asmda 
adı " a ta r ,. konmuştur. 

Ne mi c.tar diy ... ccksiniz. 
Zar atar, zor atar, düşeş a · 
tar, dübeş atar, bazan is· 
Lelede mantar atar diyorlar 
ama ben şahid olmadım. 

Bu gurubun en g~nç ve 
zarif bir üyesi var : Buna 
{görünmez adam) 
lakabı verilmiştir. iyi tavla 
oynamağa namzedtir. Çok 
sikin olduğu için çok defa 
kazon1r. 

Şimdi sıra ile daha önem· 
li şahsiyetlere y klaşıyoruz. 
Eoioe boyuna yüsyuvarlok, 
tostoparlak çok muhterem 
bir arkadaş var. Bu, adeta 
cinaz küpüdür. Her !!ÖZ mut . 
laka bu bayın eliDde JaCJtik 

lsmail Hakkı 
Pus az 

Ölçü Yapımevi 
Baskül, Kantar, ~1a
sa Terazisi yeni ve 
her nevi tan1irat ka
bul edilir. 

Eski kasablar kolaucılar 
numara 27 

Tel fon 
2746 

----·. * ..... 

1 gibi uzaltılır ve kısaltılır. 

Ortaya öyle şen cümleler 
savurur ki gülmiyen ancak 
bir kendisidir . Bu arkadaş 
ta ş•mpiyon ge.çinenlerden · 
dir. Bu da atar mı atar, Jöb 
gibi düşeşleri kondurur. 

Bazen istediği zarı atama· 
dımı "ulan,, diye ağzından 
bir teessüf nidası fırlar, yal
nız göbeği, attığı zarları gö
rebilmesine engel olduğu 

için tavla tahtasının üzeı ine 
eğ lip bakması \OK zevkli 
bir manzara teşkil eder. 

Uğur alsın dile yanında ki 
arkadaşların pantalonlarına 
zarları sürter, ondan sonra 

Sonu 4 üncüde 

~burada 
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S TEMMUZ 

PEŞİN ve TAKSİTLE her AIARKA 

İSİK L ve 

o L T 
Şenocak ticarethanesinde satılmaktadır. Reklama kapılmadan 
Tornaks motosikletlerini ve mağazamızda mevcud her marka 
bisikletleri görmeden ve fiat öğrenmeden kat'iyen başka 
yerden bisiklet, motosiklet almayınız. 

Başdurak Kemeraltı Cd. Emirler çarşısı karşısında 
Numara 61 M. Alim Şenocak Telefon No. 4079 

~~~~~~~~!8•8E 8EE•ES·~~~!E~~ 

Çocuk Babalarına 
ı\I ıi jde 

e abe 
R a 

"30 " 
~-=---=------=·~--~------·---~----~-·-~----------- Alm ayadan yeni ~etiıt~iş olduğum _.ve lzmir piyasa~1!.:_ 
da 45 lıraf; satılan bisikletl;riD;'Ckabet-dolayısil~ 30 liraya 
satışa başladım . Sınıfmı geça:İJ çocuklarınızı sevindirmek 
için vereceğiniz en kıymetli hediye yavrularınızın malik ol· ] 
mak istedikleri bisiklettir. 

Ticarethanemize uğramadan başka ticarethanelerden al
mamalarını sayın müşterilerime tavsiye ederim. 

Adres : lzmir Kemeraltı karakolu karşısında No. 7 
Asım Başakın. . 

l ı 
J 

lya 

-
S.Fer 

-

"' 

Mer 

Yap r 

De o o ŞİFA Eczanesi 

Yorulmayı ız, 

Nafile aramayı 
A L ·r U N ~içek traş 
bıçağı ve traş sabu
nundan daha iyisini, 
bulamazsınız. 

Toptan ve peraken
de satış yeri: 

9 eylül 
Baharat Deposudur 

Telefon < 3ss2) 

iZ 
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Kubilay 
Abidesi 

Menemende KabiJly lbi
cleai etrafında, Abideyi rtl· 
selletUrmek içia bası iaıaat 
yapalacakhr. 

Ba inıaat dün partide açık 
arhrma ile bir mBteabhide 
ilaale edilmiıtir. lnpat eyl6-
lla ortaıında ikmal eclilmiı 
llalanacaktar. 

incir altı 
Plajında 

laciralta plajının da poliı 
mtakaıı dahiline ahnmaıı 
•• burada poliılerin devriye 
ıeserek vazife gCSrmeleri vi· 
ll1etçe kararlathrılmııtır. 

Tacirlerimiz 
Elele Verdi 
Tlrkofiı dlrektCSrlüillnde 

toplaaaa tacirler araıındaki 
anla .. mamaılıfı kaldarmıılar 
tam bir alıenkle çahtmayı 
brarlqtırmıılardır. Tllrkofiı 
tlirekH5rB B. Cemal Ziya 
izim hakkında uzun izahat 
•ermiftir. 

Ozümlerimiz 
için 

Borno•adaki baicılık eaı
tittllB mlblm bir deneme 
yat:~ıtar. Bu tecrlbe çeklr· 
tle • tlzllmleria nefia bir 
ıarette temini içia karultul· 
maııaa aid bir aıuldlr. 

lran Konsolosu 
Doat ve kardeı lran hllkü

••tlnin lımir llouoloıla· 
tna idare edea lımail Mec-
41 Tabraada mllhim bir va• 
aileye tayan eclilmittir. 

Bir Tetkik 
Seyahatı 

Ziraat mektebi talebeleri 
Kar!cabey baruıada tetkik· 
lerbal bitirerek Buruya git
mlıtlr. Oradaki ıanayi mi· 
eueıeleriade tedkiklerine 
..... etmektedirler. Tale· 
.. Perı•mbe ,ana lzmire 
•a..1t balaaacaklarclır. 
Yeniden yapı-

lacak •• uç 
mektep 

Villyet blHçeıi iki baçak 
milyon liradır. Sivribiıarda 

__ , .. "l. Aımatlada vel merkezde bi· 
nr okal biaa11 yaptanlacak
br. Baalardan arbralaraa Fo
~ .ta bir mektepl yapala· 
cakhr. 

• • • • 
Teknik 

lıbıııbı Blr1111 
M. E. Çelebi 

Y emiıçarıııı No. 3:telefon 3435 
Maha1ebeye alt bitin it· 

leriaid tam bir itimad Ue 
meli edebilirainiz. 

Blro, kanana uyıaa ı•· 
kilde •• mabtelif aıallerde 
Muhasebe tesis eder 

Def ter tutar 
PIAnço tanzim eder 
Hesap tetkik, tasfiye 
ve ihtilafları halleder 

Kudüste kanlı hadis"eler 
Kudllı 4 (A.A) - Kudüılln Yahudi mahallelerinden birinde bir Arap otobüsüne bomba 

atılmııhr. 4 kiıi ölmilş 10 kiti yaralanmııtar. 
Dün akıam ıimal mıntakaıında ıilihla çeteler kü9ük gruplar halinde faaliyetlerine de· 

vam etmektelerdi. Diln yedi kiıinin yaralandığı haber alınmııtar. 
Tel·aviv 4 (A.A) - Birkaç gliaden beri devam eden ıükünetten ıonra hem hudud olan 

Yafa ve Telaviv tebirleriain balkı tekrar birbirlerine girmiılerdir. Arapların üzerine ateı 
edilmit, çıkan mermilerden bi.· kiti ölmllt ve iki kiti ağır ıurette yaralaamııtır. 

lnfilik eden Oç bombadan dCSrt kiıi ağır ıurette yar•lanmııtır. iki ıehir arasında müaa· 
kalit keailmiıtir. 

Frangistler Gavayı Yaktılar 
Barselon, 4 (A.A) - Bu ıabah beı Frangist deniz tayyaresi Barselonun 18 kilometre 

cenubunda kiin Gava kasabasını bombardıman etmiıtir. Facia kurbanlaunın adedi çok 
olduiu söylenrnektedir. 

Çölde bir lacia 
Bağdad, 4 (A.A) - Geçen cuma gllnü ailesi efradından beı kiti ile birlikte araba ile 

Bağda' da gitmekte olan Ramadi ıehrinin bakimi çölde kaybolmuştu. Hakimin arabası buglla 
bulunmuttur. içinde bulunanlarda ü~ü susuzluktan ölmDılerdir. 

Efgan Hanedanıni Devirecek Sami 
Suriyeye Gitti 

Kara11, (A.A) - Royter ajansının muhabiri bildiriyor: 
Veziristan ahalisinin yardımı ile Afgan hanedanını devirmeği t11min ederken geçenlerde 

teslim olmağa mecbur kalan Suriyeli esrarengiz tahrikçi Sarnipir hava yolu ile Suriyeye 
ıitmiıtir. 

bir ermeninin söyledikleri 
Antakya ( Hususi ) - Bilan Hatayıa en ıirin bir nahiyesidir. INıhiye alh bin nufllılu· 

dar. Bunan kadın ye erkek liçbin sekizyüzü halkevi azasıdır. 
Ba nufllıun (1200) zu Ermenidir. Buradaki Ermenilerden biri: 

- Vallahi Bilanda ve diier yerlerde birkaç ıoyıaz, Ermenileri lekeledi. Türk kardeıle· 
rimizin yilzllne bakacak tarafımızı barakmadalar, bir kiti yapar, bin kiti çeker derler. Bi· 
laadald Ermenileri de zehirlediler. Oıdumuz gelıe de bu maskarahklara ıon veraeler. 

------------------------~~~ao~--~--------------------

Y eni Yapıla- :Fuardaki İşler: Avusturya 
k H ık • Fur itleri ıBr'atle ilerli· AJ 1 

C8 8 eVI yor. Killtilr Bakanlıtı pav· man arı 
lzmirde yapalacak yeni yonunada ba hafta batlana· Viyana, 4 (Radyo) - Bu 

Halkevinin pilinlara hazırlan· caktar. Yunan pavyonu bit· ay içinde ilk defa olarak 
mııbr. Cumhuriyet bayra· mittir. Bugllnlerde Yunanis· NOrenberg kanununa uyarak 
mında temel ablacaktır. tandan bir heyet gelerek bir Avaıturyalı Alman, IYa· 
Memleket pavyona tetkik edecektir. hadi olan kar111 aleyhine bo-

Halk opereti lzmir fuarı ıanma davası açmıttır. Da· 
Hastahanesi için bir kadro hazarlamııtır vacı Alman kanını gazeten 

Yirmi Ağuatoıta fuar •çılır· kanun mucibince bu evlen· 
Geniıliyor ken temıillerine baılıyacak· menin hükmi olmıyacaiını 

Memleket haıtahanesiain tar. beyan etmittir. 
geniıletilmesi evvelce yazıl· Tabiatın ka;f~zi~de . bi;· k~ya ·;;rd;;· 

"clığı veçhlle yanındaki bina· Bı• r cı• ıvesı• ki, denizin ıatbına yOkselen 
larıa ferag muamelesi biti- kısmı ihtiyar bir inıan ıek· 
rilmiıtir. Amerikanın San Franıisko lindedir. 

...................... 0 .......................................................... .. 

MAKİNEYE VERİLiRKEN: 
• 

Şanlı Ordumuz Hataya nasıl 2irdi? 
Ankara (Yıldmm telğrafla) - Dlln gece yarııı Hataya bu aabah 1aat beıte giren ıQrdu· 

muza yer hazırlamak için bir mOfrezemiz girmiıti. Şanla ordumuzun kahramanca giriıini 
hazarlıyan bu tertibat ile Türkler ıababa kadar uyumamıı ve büyilk bir sevinç ve heyecan· 
la bu hazarlıkları g6rmOılerdir. 

Kahraman Mehmedcikler Girerken ••• 
Ankara (Yıldırım Telgrafla) - Kahraman ordumuzun ıanh ıubayları, aslan Melımedcik· 

leri bu 11bah tam beıte Payastaa hududu aıarak dCSrt bucağı çınla!an çelik ve aslanca 
bir yllrliyüıle yıllardanberi haaretiai çektiii Halayın muka.ddes topraklarına girmiıtir. Kur

tarıcı ordumuzun Hatay topraklarına giriti TOrk kardeılerimize ıeviaç yaıları döktllrmllıtlr. 

Türk Bayraiını öpenler, 
Türk ordusunu kucaklıyanlar 

Ankara (Yıldırım telğrafla) - Onbinlerce Tllrk kardetimizlel Atatllrklln her deditini 
yapacağına inanan pek çok mlbliman unsurları minnet ve tUkran gözyaıları ile mUbarek 
Tllrk bayra;ına yllzlerini ıilrmtııler ve kahraman subaylarla aılın Mehmetçikleri kucak
lamıılardar. 

Türk ordusuna selim ve ihtiram 
Ankara ( Yıldırım Telgraf! ) - Şanla ve kahraman ordumuz ba lıaımetli ve kudretli 

ıirifini aayalamıyacak kadar çok halk kütleleri ile birli ' te bir Fran11z aıkeri kıt'a!arınıa da 
ihtiramla ıellmlamuı Tiirklerin bir kat daha göğOılerini kabartmııtır. Saatlarca Hatay 
afaldannı, (Ya .. ıın Atatilrk), (Yaıasıa Ordumuz) sedaları çınlatmııtır. 

Uludağ'da kaybolan çocuk 
~--~------~----~oo 

iki tarafın kanları alındı 
Sekiz sene evvel Uludağ· 1 

da kaybolan ve bila bara Bu· 
cada baytar Azize teslim 
edildiği idia edilen Şadi 

adındaki çocuk meselesi tek· 
rar tazelenmiıtir. 

Her iki taraf çocuğun ken· 
dilerine ait olduiuau iddia 
etmekte ve birçok deliller 
göstermektedirler. 

Adliye Bursa ve lzmirde 

Hocam 
- Baıtarafı 3 üncüde -

aldığı hızla karıısındakini 
mutlak devirir. 

Bu sevilen arkadaıın kılı· 
ğına ve cü11esine yakın, ayni 
renkte bir arkadıı daha 
vardır. Bu da ıon günlerde 
epeyce derece almııbr. Onu 
kızdırmak ve bu suretle yen
mek istiyenlere karşı daima 
istihzalı bir tebessüm fırla· 
tarak bütüo dikkatini önün· 
deki tavlı tahtasına hmsre-
der. Yalnız zayif ve nahif 
ıen ve ince ruhlu bir arka· 
daıla kartı karşıya geldi mı? 

Biraz yüziinü buruıtuı ur, 
..ismet ve iffet dairesinden 
dııarıya çıkmıyıcakıın, kar· 
ıımda göz yaıı istemem, 
dayanabileceluen başlayalım., 
der ki insan zorlasa da ken· 
dini zaptedemez. Onun gev· 
rek gülmesi, zayif arkadaıın 
iatifini bozmadan gayet ıa· 
kin bir tavulı: "tavlanın ya· 

kında tekniğine ait bir eaer 
ortaya atıyorum, bunların 
hepıi cahildir!,, demesi cid· 
den çok ıefalıdır. Son gün· 
lerde içimize karııan çok 
candan ve çok ıamimi bir 

çocuğun n11f&s kayl mesele· 
leıini incelemektedir. 

Bu meyanda baytu Azizle 
ı efika11nın ve fabrikaU~r 
Mehmetle refikaıının kanlan 
alınarak çoc11jıla kanına 
hangi tarafın mllşahebeti ol· 
duğu temin edilmek llzere 
lıtanbul tıbbıadli bakterliyoji 
hanesine gönderilmiıtir. Tah· 
kikat ehemmtyetle devam 
etmektedir. 

Tılısımı 
arkadııı da ıeklen tanıttık· 
tan sonra sözlerime son ve· 
reyim: 

Bu arkadaı çok IOt&fkir 
ve naziktir. Me1ai hayatanda 
oldufıu gibi tavlida da tatlı 
serttir. Hocam al dedimi ? 
Yerine göre küt diye dliıeıi, 
dübeıi, dört cabarı kondu• 
ruverir. Karıısında d&rlıt 

oynamıyanlırı görürse "Y •· 
pamadın" der. iyi oynıyan· 
lan da ha1mı olsa da takdir· 
den kendini alamaz. Mağla · 
biyetinden biç yılmaz, birbir 
üstilae birkaç partiyi ıaralar, 
lngiliz siyaseti gibi gene 
sonunda galibiyeti temi• 
eder. 

Hocam, hocam, ba bir na· 
karattır. Sıluıan ba tılsıma 
bat varur, yalnız tubafı ıu ki 
galip te mai16p te ba keli
meden iıtiane eder. Bir ar· 
kadaı birkaç defa hocamız 

"bu camuz" manasına olarak 
iltihza ettiği için birkaç de· 
fa yenildiği görllldlğllndea 
ıimdi bu gurup araıında ho· 
ca tılsımına bığlaamıyaa be· 
men kalmamıt gibidir. 

H. T. 
~~~~~~~~~- .. ~--~~----~~~--
İlk Türk 
Tayyaresi 

lstanbul, 4 (Hususi) -
Memleketimizde inıa edilmiı 
olan ilk Türk tayyaresi iz· 
mir Fuaı ında halka teıbir 
edilecek tir. 

Bir Macar 
Gözet esi 
Kapatıldı 

Budapeıte, 4 (A.A) 
Macaristan krallığının Dllk 
Dö Kente verilmeai telkin 
eden haftalık politika gaze· 
te1i dahiliye aezeretinin em· 
riyle altmıı glln intitardaa 
ment dilmiıtir. 
~~ 

Münakasaya 
Verildi 

Verem bastabaneıinde ya· 
pılan pavyoaua geri kalan 
kısmı için on bet bin lira 
ayrılmıtdı. Hastahanenin ik · 

Balkan Antan
tı Toplanıyor 
lıtanbul, (Huıuıi) - Bal

kan antanta heyetleri, kar• 
may heyetlerinin evvelce tes• 
bit ettikleri eıaılar daireıİD· 
yakında Ankarada g&rllı•· 
ceklerdir. 

Alman gazete-
leri ne diyor? 

Berlin (Radyo)-.Bay Na· 
man Menemenci otlanan baı· 
kanlıiı altanda Berliade bu· 
lunan ticaret he1etimide 
Almanlar araııadaki ekoao· 
mi gCSr&ımeler ilerlemekte• 
dir. 

Alman gazeteleri 11 Ttlrk· 
lerle yapbğım11 ticaretin ye· 
künu baglln 209 milyon 
markı geçmektedir. Sandan 
sonra daha pek çok inkitaf 
edecektir." Demektedirler • 

Borsa 
Haberleri 

mali için bu paraya tekabill Çuval Cinı Fiat 
eden mıktar münakaHya 108 Oıüm 16,25-17,75 
çikarılmııtar. 138 B. Pamuk 33-38,75 

ooooooaoaDGDOGDOOOOOOODDDDOGDGDOODDDoooooooooooaoaaaaao 

Sefalı, Gıdalı ve Şif alı 
Neden herkeı pek çok fyıllar n beri 

(Kabadayı, Kordon ve Yüksel) 
rakılannı tercih ediyor. ça,.ku yapılıtında asta, ve tecıilbeli 
bir el en ııbbi iptidai maddeleri en mahir bir ıekilde iıti· 
mal etmekte ve zevk ve sefa için içilen bu mllatesna rakı· 
lara ayni zamanda bir gıda, bir deva ve bir ~ifa huıalarmı 
vermektedir. 


