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fiep kardeşiz ve ilelebet kardeşçe yaşıvacağız! 
Hatay Valisi Atatürk'e ve Başvekile Tel2rafla Hatay 

·· kle nin Şükran ve Minııetlerini Bildirdi 
: l Vak tile tedhişçiler tara- ı de, kardeşçe yaşamak iste· 
Ilı dan kapanan (Yeni Gün) diğinden uzaklaşınış değil· 
arkadaşımız tekrar çıkmağa dirler. 
~•şlamıştır. Bize gelen nüs· Biz ise, daima tekrar ve 
talarında gördüğümüz şu temin ettiğimiz gibi bu de-
bakaleyi alıyoruz. ] f d f'I .. .' J k 

H .. ı. A t' 'dd ti l a a ı en gostermış o du -uırnmc ın cı ıye e a · k' · • ı k b .. L .. lığı son ve kati inzibat ted- ı; S!lmımı 0 ara Ulun 
tiri · · d k d'J . • yurtdaşlarımızJa kardeşçe ve 
lrtıkrı :ayesıo e en ~ er;~ı müsa vi haklar dairesinde ya· 

ro-,... amabmen edmnıye e şamak istiyor kimseye karşı 
.. 11 ve unun cvamına h • b' k · 

lahı' k t t' Al · ususı ır ma sat ve sıyaset anaa ge ıren evı k' . 
'e R O t d k dd I te ta ıp etmıyoruz. Gııye· 
ıaıı udm r 0 0 

_ y~r aşla· miz ve hedefimiz aunrşiye 
z a pa:ı:ar gunu çarşı a · . 

llnı k 1 . t nıbayet vererek buna sebep . açara rıorma vazıye 
~tndfl gündelik işleri başı· ve alet olanları umumun 
ıa d" d"I menf ttah oamma tecziye et· on u er. 

Filhakika, bu yurddaşları· mek, m~mlekette kılı kırk 
bızı 'k'd b' d·· •·· k A l yaran bır adalet, hak bakı· ı ı e ır, uıs an arını .... 
apatarak nümayişlere sev· ~ından ~ut~o yurtd.aşları 
etmiş olanlar, bulanık bir bır tutan bır ıd~r: tcsıs ey· 
•ziyetio devamından şahsi Jcmek, yalnız sukua ve hu-
aydalar temin eden tahrik. zu un devamını, halkın yc.k· 
İler, tethişçiler idi. diğerine karşı hürmetini ve 

Hükümet kat'i hareket sevgisinı temin eden müsta-
dip bunları ortadan kaldı· kir bir bal ve vaziyet yaıat-
lr~k emniyeti tesis edince maktır. . 
abıatile dönmekte tereddüt Artık temın etmiyoruz, 
hnedi. katiyetle söylüyoruz : 
Bu daı gösteriyor ki, gerek Hataylılar h p kardeşiz 

t>yd aşımız olan AlevHerin ilelebet kardeşçe yawıyQca. 
erek Rum Ortodoks yurd· ğız, cennet kadar güzel yur-
~şların büyük bir ekseriyeti dumuzu hep birden hakiki 
ıziınle birJikte, bu memle · cennete çevireceğiz! . 
ette huzur ve sükuo için- ( YENIGÜN ) 
---------------------c:::J ·~~~ 

MUSOLINİNİN NUTKU 
------------.;..._,--••no••----------------

Hitlerle MusoJini Bud peş-
teye Gidecekler 

P•ris (Radyo) - Musso· 
lli'nin son verdiği nutukl 

4tis gazeteleri tarafıadan 
•hlil edilerek,, !bunun~ eko· 

Oaıik bakımından bir husu· 

İYtti haiz olduğunu ve çün· 

6 Italyanın otarşi politika· 
~ bağh kaldığını yazmak-

tadırlar. 

Budapeşte 6 ( Radyo ) 
Alman devlet reisi Hitlerle 
ltalya Başvekili B. Mussolini 
yakında Budapeşteye gele· 
caklerdir. Bunun için şimdi· 
den hazırlık başlamıştır. iki 
devlet reisi amiral Hortiyi 
hususi surette ziyaret ede
cektir. 

iSTER GUL iSTER AGLA 

Antakya (Hususi) - Hata-
ya girc.ıı ~-· • ... tı ... :~ı ... 'i .... 

!ardır: 

Üç piyade taburu, bir ce
bel batariyesi, bir süvari bö
lüğü ve bir istihkam ve 
muhabere bölüğüdür. 

Kuvvetlerimiz lskendeı una 
yaklaşırken ba!k çırpınıyor 
herkes sevinçten yerinden 
sıçrıyordu. Şimdiye kadar 
böyle bir sevinç ve böyle bir 
tezahüratı tarih kaydetmedı 
denilse doğrudur. Aynı his 
şanlı MehmetçiklerhnizdeCde 
görülüyordu. Düodenberi lu
tatımız kendilerine mül{em· 
melen tefriş edilen yerlere 
yerleşmektedir. Hatayın her 
tarafında mevtai bir sükun 
ve Türk unsurunda da gö 
rülmedık bir heyecan ve me· 
serret hükümfermadır. 

Antakya (Hususi) - Ku· 
mandanlarımıza, askerleri· 
mize nefis meyveler, şerbet
ler verilmektedir. Bütün halk 
iki gündenberi iş ve gücünü 
bırakarak egleomektedirlcr. 
Yalnız pek çok sıcak vardır. 

lstanbul (Hususi) - Kuv
vetlerimizin lskenderuna da· 
bil olduğu haberi Yug·oslav· 
ya, Yunanistan ve Roman· 
yada duyulunca umumi bir 
sevinç husule getirmiştir. 
Gazeteler "Hak yerini buldu,, 
mealinde iri yazılarla sevin· 

Hücrelere Sıemıyan Adam ? ! 
Y •zın şişmanlıktan şikayet edenler çoktur. Hakikaten bu çeL ilmez sıcak lorda şiş
anlık pek arzu edilecek şey olmamakla beraber hazanda işe yaradığı görülmektedir. Jo. 
lterede 246 kiloluk bir adam bir kavga neticesi zabıta tarafından tutulur, hapishaneye· 
tıltr, hücrele konulmak istenir, sığmaz. En geniş odaya sokulmak istenir, gene sığmaz (!) 
hayet koridora oturtulur, başına bir gardiyan dTkilir. iş nazırlar meclisine akseder. düşü· 
lür taşınılır, her gün başında ııöbetçi bulundurulması külfeti mucib olduğundan tahliye-S karar verirler. 

tn de ey okuyucum, şişmanlığın bu şişraanın imdadına bu suretele yetişmedne : 

iSTER GULISTER AGLA 

cimize iştirak ederek konso· 

mektedirler. 

Kırıkhan (Hususi) - Or· 
dumuzun Hatay topraklarına 
girdiğini haber alan birçok 
zevat otomobil ve kamyon
larla is.tikbaline can atmış· 
lardır. Aktebe mevkiinde 
kıtaatımızı baş konsolosumuz 
B. Celil Tevfik Karasapan 
ve albayımız Fevzi ve Kole· 
ne) ile yaveri selamlamıştır. 

Ermenilerden mürekkep 
bir grup "yaşasın ordumuz,, 
diye bağmyorlar, muzika 
Türk marşından sonra mar· 
seyez marşını çaldığı için 
Fransızlar pek çok mü
tehassıs olmuşlardır. Alay 

--
Maliyemizde 
Yenilikler 

komutanımız • albay Şührü • 
"Size Atatürkün kahraman 
ordusunu ve anavatanın se· 
lamlarını getirdim,, demiş ve 
çılgınca alkışlanmıştır. Düne 
kadar şapka aleyhinde bu· 
funanler derhal şapkaları 
başlarına geçirmişlerdir. · 

Reyharıiye, 5 ( A.A ) -
Halebben gelenler Halebdelci 
vatan; fcrka aleyhinde büyük 
bir galeyan bükum sürdü
ğünü bildiriy'lrlar. Türlcler ve 
Türk taraftarlarına karşı 
son zamanlarda yapılan taki· 
batın hafiflediği haber veri· 
liyor. 

Antakya, 5 (A A) - An
Jaşmal.ı.rın imzası münasebe· 
tile vali Abdurrahman Me· 
fek Atatürk'e, Celal Bayar'a 

Vapurlarımız 
Geliyor 

Hataylıların şükran hiıleri· 
ni ifade eden telgraflar çek· 
mİ"tİr. 

Antakya 5 { A A ) - Bir 
müddet evvt:I azledilerek ye
rine başkası tayin edilen 

- Sonu 4üncüde --.. 
Mühim Bir 

Seyahat 

Istanbul, (Hususi) - Bat· 
vekilimiz Temmuzun 15 veya 
yirmisine doğru yanında mü· 
tehassıslar olduğu halde 
memleket içinde bir tetkik 
seyahatine çıkacakhr. 

••••••••mnm•••••••• 

Hayırlı Yolcu· 
luklar 

lstanbul (Hususi) - lzmir 
körfezinde işliyecek olan 
Efes ve Suver vapurlarının 
tecrübeleri bitmiş ve teslim 
alınmıştır. 

~-------------------00 

Şehrimiz tecim lisesinin 
çok kıymetli riyaziye öğret
meni B. Hamdi Pekinin kırk 
beş günlük subaylık ödevini 
yapmak üzere bugün ekea· 
presle Ankaraya gitmiıtir. 

Aziz öğretmenimize hayarlı 

yolculuklar temenni ederiz. 

Valimizin bir tavzihi 
Gazetenizin 4· 1·938 gün ve 3446 sayılı nüshasıoıa 1.nci 

sahifeeinde ( Bir yolun tamiri için ) başlığı ve 6 okuyucu 
imzası altında neşredilen yazı okundu. 

Şoselerin mesküo semtlere müsadif kısımlarına tercihan 
kum ve diğer aksamına toprak ferşi yolların muhafazası 
noktasından zaruri olup şikayet edilen şöseye hizmet kam
yonlarının meşgul olduğu bir kaç gün içerisinde kum yeri· 
ne toprak ferş edildiği yapılan tetkikten anlaşılmııtır. Kam· 
yonların ferşiyat işine tahsisi mümkün olduğu ıu bir kaç 
gfin içinde adı geçen yola kum ferşi için icabedenlere emir 
verilmiş olduğunu beyan ve bu tavzihin gazetebizio ayni 
sahife ve sütununda dercini rica ederim. 

lzmir Valisi Fazla Glileç 
Halkın Sesi: - Sayın ve demokrat valimiz, okuyucula· 

rımızın dileklerini hemen dikkat nazarına alarak gereken 
tetkikatı yaphrdıktan sonra icabının icrası için lizım gelen· 
lere emir vermiş olmasından dolayi halkımız namına arzı 
şükran ve minnet etmeği bir borç saydık. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~---------------·· .. 

Ankara, 5 (Hususi) - Ma· 
Ji vaziyetimiz, günden güne 
inkişaf etmekte devam edi
yor. Bunu nazarı dikkate 
alan hükümet, halkın kabi-

liyetini arlıracak ve muame· Bisiklete binenlerin bir ricası 
litı basitleştirecek bir takım N. Akgün imzalı bir mektup: 
usuller derpiş etmektedir. Bir bisiklet sahibiyim. Bunu nakliye vasıtası olarak da-
Alikadarlar, bazı vergilerin ireye gidip gelmekte ve ıehir işler~mi. ~alletmekte kullana: 
tevbidinden alınacak netice- yorum. Bisiklet hem spor, hem de ış ıçın kullanılan medenı 
lere göre, maliyemizde ge· bir vasıta olduğu için lzmirde de teammüm etmektedir. 
niı mikyasta yenılikler yapı- Fakat binicileri yolda her an korku ve telif içiadedirler. 

laca" ım be7aa edi~oİrlarlİ.i.mli•iiiiiıiiiiiıil•EIİ-mİİSoİlaİİaİİİ41İilDİİİİcll;d;•aa-ii.-m;iiiiillıi __ _.lıt::~!!!m 



t llalkua Sul, ._..;;...;;.~~------------------------------------------_.:..:.::::::...::.::.:....:.. ________________________________________________________ _ 
~·llllllELllJB11L1ı111111 maıınUNYADA Balıiın 
IY ~SE_T VE AD~LETI ILEI NELER Karnında 
.Tıırk Dıınyasının En Yııce Hakanı 1 ı OLUYOR? fşliyen Saat 

&l Bu balak japonyada avlan-

a YA J 'E 1 A H R A M A N L 1 K LA R 1 
E Ron1anya Vatandaş- mıştır. Onu ele gt.çiren ba-
B lığından Iskat Edilen hkçılar balığın karnından 

G---~ill'!'""l--ıoTt-.-1:-ri_lı_a--------~-a-z_a_n_:_ll_. _T._u_r_k_e_k_uıı Sefir muntazam bir saat tıktakı-
~ • - 65 - • aaa• Son zamanlara kadar Ro· nın gürültülerini işittikleri 

d k• b • • d zaman hayrete düşmüşlerdi. 
l am 1 808 ıtıma IDIZ V&r mınyanın Vaşington elçiliğini 

yapan Rumen diplomatların· -, 1 Meğer balık denize düşen 

b t k d• bir saati yutmuş, karnından 
&rlD CezaSIDI 808 er e ID dan Karol Davillo, Bükreşte gelen makine sesi işliyen 

O hususi bir mabkemepin ka-
Wamut bey biraz düşün- bahçesinde gömülü olan pa- saatten başka bir şey de-
... lk muttasıl bagv ırıyor- raları rıkarttı ve adamların rarile Rumen vatandaşlığın· ld 

• Merb~metli ve adaleti 
}tice Nuyan şu adamları 
• ıöyletmeyin. 

IC -1ımut bey, kürsüye çık
~flDı kaldırdı, halka hi

ıa nutku ıöyledı: 
d&lz Yataadaılar, 
[pyfiaize içten teıekkür

ıaaarım. 

kkımda gösterdiğiniz 
1 k-aıa minnettarıyım. Fa

l.ize fazilet yollarını öğ· 
il Ye beni viliyetinize 
' yapıp gönderen çok 
•rli babam, bana uzun 
hciz bir nasihat vermiı· 

çok kıymetli öğütleri 

da ıu cümleler hali 
mda meakuıtur: 

Jlir iti tetkik ve tahkik 
Wea hemea icrasına kal

' aefıiae ayma, adale-
•• barakma, kendin 

dejil, uluıun için çahı 

llP.AAll~hiri" 
J Şimdi ne yapmai fik-
Jeıiaiı yiice Nuyan.? 
- Ba adamların hayatla
bağıılıyacağım. Çünkü 
hat bunlaran değil, kar

M~•ı'll"'!!!'!:~· dir • 
unuıer ııasu oJdu, bu 
b&yllklük Ye ba dere· 

lihrı~ . ..--Ytii cenap görülme-

çok yüksek ruhlu bir 
olduğunuz itin bunla

edebilirsiniz, fakat biz 
tahammlll edemiyece

~· !• ver, ıu heriflerin 
lrial didik, didik didikJi
t.. çllnkü bu hainler bizi 

.ı1llrl
0

t11mizden ebedi olarak 
eaklardı. 

lfahmut bey, bu sözlerden 
m8teha1111 olmakla be-

-1 .-ırı"1•e ıözüne karıı gel
iyi olmiyacağıaı ve 
iıtediğini yapmayı 

bularak ıu cevabı 

r dan çıkarılmıştır. ği i. 
söyJedikl~ri mektupları da 26 S d •• 
getirtti. Sefir, Goga hükumeti ıa· ene e UÇ 

manında hükumeti tenkid 
Çok acıklı yazılmış o!an ederek: "Romanyalı olmak Kilometro 

bu mektuplar da yaphklası benim için bir zül teşkı'I edı' · Ok · · k ı ı Geçen sene Atlas ya-
cınayetan çir in iğini ve ya • yor" diye makaleler vazmı•h. 
nız kendilerini sefaletten y nusunda bir şişe buldular. 

kurtararak ulusa yarar in· 
sanlar olmalarını e\ litlarına 
tavsiye ettiklerini gördü ve 
halk önünde bu mektupları 

okuttuktan sonra onbin di· 
narı o gün memurları vasıta· 
sile şehir içinde yoksul~ bu· 
lunanl ailelere dağıttırdı. 
Mahmut beyin bu yüksek 
adaleti dillerde destan ol· 
du. 

iki suçluyu hastahaneye 
gönderdi, yaralarını tedavi 
etti. di ve suçlarını bağış· 
ladı. 

Sonraları bu adamlar or
duda pek büyük fedakarlık· 
Jar yaptılar. 

Ve Mahmut beyin hasa
alayında ömürlerinin sonuna 
kadar sadıkane ve candan 
hizmet ettiler. 

Çoluk çocukları da hima
ye edildi ve her biri birer 
kahraman asker oldu, baba
ıarı gıoı unıer Kazancuıar. 

Mahmut bey topladığı bir 
ordÜ ile kardeşi lsmailin üze-· 
rinc yürüdü, kendisini bap· 
setti ve saltanatı tamamile 
eline aldi. 

Sultan unvanile tahta 
oturdu. 

(Arkası var) 

*** Bir vapur kazası esnasında 
İpnotizına ile doğun1 denize atılmıştı, Yirmi altı 

ko]a yJaştırılı yor? sene evvel denize atılan bu 
Şişe, ilk denize atıldığı nok

Beş çocuk anası olan bir 
tadan ancak üç kilometre 

logiliz kadını, altıncı çocu· 
uz tkta bulunuyordu. 

ğunu doğuracağı sırada, dok· 

Maı1isa oteli 
tor kocasının kendisine yap· 
tığı ipnotizma ile uyudyğu

nu ve doğumda asla sancı 
duymadığını, ızhrap çekme- ~1üsteciri SaJih Zorer 
diğini söylemiştir. 

........................... 
ı ı 

Keçecilerde Lale sine
ması kar~ıs·ında 

ı O o K J o R ı Her yere yakın ve büyük 
ı ı bir bahçe içinde havadar bir 

ı: Salih Sonad ıı köşktür. 
Temizlik yeni konfor, sı-

ı Cild, Saç ve zührevi basta· ı cok ve soğuk banyolar ol-
ı laklar müt~ba11111 ı duğu gibi sivrisinek ve tahta 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı kurusundan eser yoktur. Bi· 
ı Her gün öğleden sonra ı rinci yatak elli, ikinci kırk, 
ı Telefon: 3315 ı üçüncü 25 kuruştur. Bir de-!........... .. .......... J fa tecrübe ediniz. 
ooooOOOOOOOOOOCJOOOoooooaooooooooooooooooooo 
• • 
lzmir ili Daimi Encümeninde11: 

, l L W l ı T v • l. .. ı • } "l ....... o 

4 l 000 15 I· 135 kilometrola· 
ra arasında grafikte gösteri· 
len yerlerdeki ıösenin esaslı 
onarılması. 

Bu işin açın tutarı : (18032) lira (47) kuruş. 
Bu işe ait evrak aşağıda gös· · 
terilmiştir. : A)Kapah Eksiltme şartnamesi. 

8) Mukavele projesi. 
E)Bayındırhk işleri genel şart· 
namesi ve fiat silsilesi cetvel-

Veresiye Ve teri . 
D)Keşif, preje ve grafikler, 

Taksitle hususi fenni şartname. 
Bol Ve Zengin Eksiltmenin yapılacağı yer 18-Temmuz 938 Pazartesi gü. 

tarıh, gün ve saah : nü saat 11 de lzmir ili Da· 
Hediyelik Eşya imi Encümeninde kapalı zarf 

Motosıklet, gramofon ma- usulile yapılacaktır. 
kineleri, en fenni ve her çe· istekliler : 3. ncü maddede yazılı evrakı 
tid çocuk oyuncakları vanti- lzmir; Ankara; lstanbul Nafi· 

itima· latörler lüks lambaları, el ve a Direktörlükleriade görüp 
vardır ve mademki cep çantaları, traş levazımı, inceleyebilirler. 

k k 1• t'k b Eksiltmeye girebilmek ırıo 938 t k · 1 't B e benim gibi adalete su· ampana mar a as ı pa uç " a vım yı ına aı ayın· 
temiz bir ırkın evlat- ları, şişe pornlon, alamiyom, gereken belgeler : dırlık bakanlığından ahnmıı 

tıffaız, onların cezasını ba- ve mutbah eşyaları, karar- müteahhitlik ve ticaret ada· 
kedin. maz çatal kaşıklar, sizi şa· sı belgeleri. 

- Mademki siz böyle is- şırtacak bin bir çeşid eşya Muvakkat teminat ; (1353) lira. 
.... uauz, mUbarek kalbiniz ucuz ve yeni açılan Keme• Teklif mektupları : 2490 sayıla yasanın 31. nci 
ı...eıia biz ıizin emrinize raltı caddesi Sıhhat eczanesi maddesine göre tanzim olu· 

~ afJiz, nasıl arzu buyuru· karşısı YEKTA ERCIL'IN narak yukarıda 4. ncü mad· 
ı r laeaiz öyle yapmakta ISTANBUL PAZARIN- dede yazılı saatten bir saat 

Jlısınız. DA BULACAGINIZ. evvel lzmir ili Daimi encü-
OediJer. Mahmut bey bir Yektanın çam kokulu ko· meni başkanhğına makbuz 
; ıubay gönderdi, banın lonya ve esanslannı areyınız. mukabilinde veıilccektir. 
~**=****:Jt**ı**:A:*******:A:*>C Postada vaki olac ~k gecikmeler kabul edilmez. (23J9) 

E h 
>+ 4*:i:*:ıt***~=*:ft'****~:~~~:t::ıt:Jt:*~:a*li l a m r a Telef OD = ! TA yy AR ( sineması TE\~~?N M 

2573 >t t( BUGÜN iki m6stesna film birden ! 
idaresine~ Mılli Kütüpane Sineması tt tC M K )t 

---- BUGÜN 2 nefis film birden ,. tC 8Ç8 iZi )t 
,. tCMeşbur Fransız artisti PlERRE BLANCHAR tarafandan)t 

Şampanya Valsı ,. ü" .. temsil edilmiş müessar aşk faciası = 
Fransızca Sözlü ~ Opüşmeden yatılmaz ~ 

Sezar Bor jıya ,. Şen ve şuh artist LIY AYN HAT tarafından nefis bir ,. 
Türkçe sözlü Terihi şaheser )t fC . surette temsil edilmiş musikili - şarkılı büyük operet )t 

l Seanılar: 3-6-9,30 Şampanya valıı, 4,30-8 de M tC Seanslar: 4-7,25 öpüımeden yatılmaz 5,45-9,10 maça )+ 
. Sez.•~ ~orjıya gösterilecektir ~ ~ kızı Cumartesi pazar 2,15 te maça kızı ile başlar ~ 

Fıatlar: Bırıncı 30 Balkon 40 Hususi 50 )t tı( Fiatler indirildi .• Çocuklara 10-15-20 kuruştur )t 
c~:w:~:w:~~~~~ı~~~:w:~ •:w:~:w:;w:~;ı;~~~~~ı~:ff:~~· 

Bir Mntekaid Subayımızın Hatıraları: 

Çakırcalı 
E F E'nin 

Hakiki Maceraları 
-7-

Çocuklar dikkat edin vaziye
timiz çok mühimdir 

Garp tarafındaki tepeleri ğını gördüm. Efrad kaçarken 
tutmuşlar, :mevcudlarının on damdaki eş ki yalar "9görmilf, 
üç kişi olduğunu sonradan onlarda - firara kadem baı· 
öğrendiğimiz bu haydudların mışlar. Yalnız Tireli Ahmet 
Çakucalı avcıya dağıtmış. çavuş adında bir arkadaıla 
Bulunduğumuz mevkinin he- ben kalmıştım. Yalnız Ahmet 
men dörtte üçünü ateşi alb· bu nazik zamanda bilyi1k 
na aldırmış. Biz siperlerd~ gaf yaptı. Aşağıdan üzeri· 
beklerken çevrildiğimizin far- mize doğıu Çakırcah Meh· 
kında bile olmadık. Biraz et, Yörük Mehmet ve Hacı 
sonra arka tepelerden bir Mustafanın bir hizada gel· 
ses yükseldi : diklerini gören Tireli Alımet 

- Ülen Kara Mehmet, çavuş Üzerlerine ateş etti. 
korkmayın, Çakırcalı Efe Çok atik olan bu üç haydud 
imdadınıza yatişti, hepinizi hemen birer pire gibi sıçrı· 
kurtaracağız tealim olmayın. yarak pusuya yattılar ve ate-

Bu cümle hepimizi oldu· şe başladılar. Ben Abm,de 
ğumuz yerde bir defa sarstı, bağırdım : 
demek biz : mükemmel sarıl· - Yaptığm iti beyendin 
mışız da haberimiz olmamış. mi ? Bir çuval inciri berbad 
Hemen efrada şu emri ver- ettik dedim. Biz de meyu· 
dim. sane müdafaaya baıladık. 

- Çocuklar dikkat edin, Silah ateşi bir saat kadar 
ihtiyatlı davranın vaziyeti· devam etti, ben hep gördi1· 
miz mühimdir. ğüm rüya ile alikadardım. 

Efrad fena halde korkma- Akibetim meçhul olduğundan 
ğa başladı, çünkü bu mel· ve son derece ıık•ıık vazi-
un adamın ne derece mer- yette bulunduğumuzdan an 
hametsiz ve kan dökücü ol- bean gördüğüm fena rüya-
duklarını biliyorlardı. Hepsi· nın neticesini bekliyordum. 
de mmltı nevinden şikayete Bu sarada kulağıma bir inilti 
başladılar. Bir dereceve ka • geldi, benden biraz ötede 
dar hakları yok değildi, olan Ağmet çavuıun baldı-
çünkü yaoımızda ne erzak rından ve dizinden iki kur· 
v~rdı, ne de cephane.. şun yarası aldığını gördüm, 

Yavaş, yavaş sürüne, sü- ayni zamanda aa yalvara-
rüne siperde ef rad arasında yordu : 
dolaştım, kendilerine öğüd - Efe allahaıkına kıyma, 
verdim. Manevi kuvvetlerini çoluk çocuğuma acı, ben tes-
takviye için : lim oluyorum, vuruldum. 

Sakınha inanmayın çocuk- Djyordu. Şakilerin bir kıı· 
lar, bu gelenler çapulcu ta· mı dağ cihetinden muttasıl 
kımındandır, kendilerine Ça- ' kurşun yağdırıyordu. Etra· 
kırcah süsü veriyorlar dedim. fıma iri yağmur damlaları 
içlerinden on kişi seçerek gibi kurşunlar düıüyordu. Bir 
200 metre kadar sesin gel- aralık Çakıcalanın şu kiSUl 
diği tarafa sokulduk ve pu- sesi kulaklarımda akisler 
suya yattık, sabahada bir yaptı : 
saat kalmıştı. Ben biraz ile- - ÜJen kahbenin eniği al •• 
risini keşf için efrattan ay- Sağ ayağımda bir ıazı 
rıldım. Beş on dakika etra· duydum. Vurulduğusııu anla- 1 

fı tarassut ettim, geri dön- dım. Yara soğudukca acıııda 
düğüm zaman kimsenin kal· o nisbette art.yordu· 
madığını ve hepsinin kaçtı· ( Arka11 var) 
000000• 

Sefalı, Gıdalı ve Şif alı 
Neden herkes pek çok f yıllardan beri 

(Kabadayı, Kordon ve Yüksel) 
rakılarını tercih ediyor. Çüıakü yapıhıında uıta, ve tecrllbeli 
bir el en sıhhi iptidai maddeleri en mahir bir şekilde isti
mal etmekte ve zevk ve sefa için içilen bu müıtesna rakı
lara ayni zamanda bir gıda, bir deva ve bir ~ifa hassalarını 
vermektedir. ______ ..._,._ 

v 

BASAGRISIMI? 
:> 

Eğlenti fileminden sonra gclen baş ağrısı, mide 
bozukluğu "Toxin" lerin vücudunuzda çoğald

:'\.: ığına işarettir. Bu tehlikeli " T oxin " leri EN O 
~ "MEYVA TUZU" içerek def ediniz. ENO 
~ leziz ve kuvvet vericidir. EN O kanınızı temizler, 

vücuddaki zehirleri atar, baş ağrısı ve kabizin 
önüne gecer ENO size sıhhatımzı ve kuvvetinizi 
iade eder: 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 



Mizah 

Sayfası· 

Vız ••• 
Bu matem dlinyaıı, 
Y aıamak hlilyaıı,, 
Hayalla ev'iyaıı, 

v il ıelir aınne _ ! 

zenıinlik istorae; 
Ujraıın eserse, 
Uiramım hiç derse, 
Vız gelir öı8ael 

Fa kirlik pirimiz: 
Toprakhr yerimiı. 
Yanarsa derimiz. 
Vız gelir özüne 

M. 

Merhamet 
Bir ıfıacın altında o'ur· 

muı, geriniyor, esniyor, uyak· 
hyordu. Birine ne olduğunu 
ıordu. 

- Ben yaı gllnleri çok 
ııkıhrım... Çllnkl çok mer
hametliyim. 

Öteki dudak büktll: 
- Anlamadım. 
- Öyle rakik bir insanım, 

kalbim öyle yufkadır, ki bir 
tllrlll zamanı ald&remiyorum. 

Sebebi 
Dllt&ad8, d&ıladl, niha· 

yet balda. Adam ıönderdi, 
doktora çağırttı. 

Doktor ıeldi, muayene et· 
mek iıtedl. Doktora çajıran: 

- Haıta değilim, dedi. 
Doktor ıaıh : 
- Beni ne diye çaf1rttı· 

Dil ? 
- Kimseler ıelmiyor, hal· 

baki ben viıitaya bıyılmm! 

lsmail Hakkı 
Pusmaz 

Olçl Ya,11111 
Baskül, Kantar, Ma
sa Terazisi yeni ve 
her nevi tamirat ka
bul edilir. 

Eıki kasa lalar kolan cdar 
numara 27 

Telefon 
2746 

En Büyük 
Hüner 

Ucuzlatu, satılan mahn kıy· 
metini dltlrmeden temin et· 
mektir. lıte ba ticari biler ve 
marifeti ( 250 ) karuılak .. p. 
kalan satmak ıuretile tlniver· 
sal ıapka fabrikat6rtl yalnız 

Abbas Ezer 
ticarethaneıi g6ıtermlttir. 

Adreı: Balcalarda 191 No. 
Telefon: 3811 

Tabii ı 
Küçük henım baktı bakla

da dedi ki: 
- Mehmet bey! 
Mehmet bey başını kal · 

d1rdı: 

- Ne var Ayşe hanım? 
- Hiç biı menfaat mu· 

kabili olmadan bir kadını 
sevebilirmisiniz? 

- Tabii... Eğer bunda bir 
menfaatim varsa ... 

Ses 
Kadın erkek Çamlıca te

pesinde geziyorlardı. 
lçlerindenbiri : 
- Tayyareyi itidiyor mu · 

IUDUZ ? dedi. 

- Yok canım, tayyare 
gürültüıii yok. 

- Yok canım, tayyare 
giıriiltüsO yok. 

- Naıd yok azizimm, ba· 
yanlar biraz sussalar perva· 
ne sesini duyacağız! 

Derste 
Muallim kediler hakkında 

mal4mat veriyor: 
- Gece. Herkes uyumuı. 

Etrafta çıt yok. Birden, 
merdivenlerde hafif bir pırıltı 
duyayoraunuz. Nedi ? 

- Babam geç gelmiıtir, 
annem duymasın diye mer· 
divenleri aıul a•ul çıkıyor. 

•• 
Opücük 

- Yemek yerine bir öpil· 
cük tercih ederdim .. 

- O bayım, ahçı bışıyı 
g6ndereyim .. 

Peıin ve Taksit ile 
En ıık, en ••ilam ve en acuı elbiıe 

diken Kavaflar çarıııında (35) No. da 

TER Z l 

Kazım Şangüder 
Anupa••• en bllyik terıi ıaaayi mek· 
teWadea diplomah olduiu gibi Avra· 
pa •• Amerikada en çok raibet ka • 
mıa laiyeraal ılatemiai taklb eder. 

Benzeyiş .•• Gelir 
Alemde dert neye: - Gözlerim, ağzım, bur· 

numlflannemin gözleri, ağıı, 
burnu imiş. 

Biricik buseye! 
Aııkız bideye, 
Vız gelir 6züııe ! - Annen talili imiş de· 

sene. 
- Neden? Bir ekmek, bir de su, 

Çok bile doğruıu! 
Cıban1n kayguıu, 

- Oolar1 sana verip kur· 
tul muş! 

Kapı 
Çalmazlarmış! 

Vız gelir özüne ! 

F eldkten kim aldı; 
Şairiz nam aldık, 
Ezelden cim aldık, 
Vız geJir özOne! 

- Şu hırsızların çalmak 
buylar1d1r da, yalnız gelirler· 
ken kapı çalmazlar! 

Korkmuyor! 
- Garson anahtar delığin · 

• 

M. 
den gözeltliyor 1 

- Gözetlesin varsın he· 
saba geçiremez ya .. 

iz mir D f terdarlığından : 
Satış No: Lira K. 
1358 ikinci Kar&t ş Dokuz Eylôl sokak 87 taj 

nu naralı 77 m.m arsa. 20 20 
1359 Köp ü ma. Muulı Cd. Bayır ıokak 1737 

ada 114 ve 99 parsel sayılı 5165 mm. ba· 
demli tarla ve arsa 250 00 

1360 Güzelyılı Üç kuyular Urla ıosesi üzerinde 
426 Köy Nö. lu 194,75 m.m. arsa. 77 90 

1361 Güz~lyalı Üçkuyular Urla ıösesi Uzeriade 
428 Köy No: lu 73,80 m.m. ar1a. 29 52 

1362 Güzelyalı uçkuyular Uıla ıoıesi üzerinde 
430, 431 kay numaralı 331,SO mm. arsa. 132 60 

1363 3. ncii Karataı Hilil ıo. 646 ada 10 parael 
sayılı 2.2 m.m. arsa 8 80 

1364 Ahmet ağa Mı. Keten çarıa11nda 23 taj no. 
lu 28 m.m. arsa. S6 00 

1365 Karııyaka Alaybey Mehtap sokak 15 taj 
numarala 85 m.m. arsa. 42 50 

1366 Karııyaka Donanmacı Mı. Diliver so. 39 
Nazla sokajından 14 taj No. alaa 96,50 
mm. arsa. 144 75 

1367 Karııya AJaybey Şümendifer Cd. 81 taj 
numaralı 82 m.m. arsa. 41 00 

1368 Memdubiye Ma. Ramaıan so. 15 taj nama· 
rala 66 m.m. aua. 9 90 

1369 Memduhiye M. Hacı B. Camii Mumcu ıo. 
5 • 1 taj numaralı 64 m. m. araaaın Şayıan 
3 • 4 bi11esi. 7 20 

1370 Memdubiye Ma. Derviı Hilaeyia ıokak 29 
taj numarala 102 m.m. araı, 30 60 

1371 3. ncü Karataı yeni Adalet timdi 319 no. 
sokakta 21 taj numaralı harap ve boı ev.200 00 

1372 Giizelyalı Şabanzıde çıkmazı sokatında 
78 • 782 eski no Ju 721 m m. arsanın ıa· 
yıan 14 • 28 bi11esi. 180 25 

Yukarıda yazıla emvllia miilkiyeti 30 • 6 • 938 tarihin· 
den itibaren lS gün mOddetle ve açık artırma usuhle mü· 
ıayedeye konulmuıtur. ihalesi 13· 7 938 tariliinde saat 13 
dedir. Taliplerin Milli Emlik mlldürliğGne müracaatlara. 
24 • Haz. • 938 (2263) 

PEŞİN ve TAKSİTLE her MA 

BİSİKLET ve 

MOTOSiKLET 
Şcoocak ticarethanesinde satılmaktadır. Rekla.na kapılmada 
Tornaks motoıikletleriui ve mağazamızda mevcud her marka 
bisikletleri görmeden ve fiat öjrenmeden kat'iyen batb 
yerden bisiklet, motosiklet almayınız. 

Baıdurak Kemeralb Cd. Emirler çarfısı karı11ıada 
Numara 61 M. Alim Şenocak Telefon No. 4079 

Çocuk Babalarına 
l\1üjde 

Rekabet 
Rekabet 

Rekabet 
,, 30 " Liraya 

Bisiklet 

-

Almaayadın yeni ıetirtmiş olduium ve lzmir piyaıama• 
da 45 liray• 1&tılan bisikletleri rekabet dolayııile 30 liraya 
sataşa baıladım. Sınıfını gt.çmiı çocuklvınızı sevindirmek 
için vereceğiniz en kıymetli he.:liye yavrularınızın malik ol· 
mak istedikleri bisiklettir. 

Ticarethanemiıe uğramadan baıka ticarethanelerdea ll· 
mamalarını Hyın mlıterilerime tavıiye ederim. 

Adreı : lzmlr Kemeraltı karakoı. karıııında Ne. 7 
Aaım Baıakın. 

............................. !!!!!!11!!!9m!!ll!!!lmmll! ....... 

Altındamlası 
Dalya 

Bahar 
Kolanyalarını 

Yanlız 

S. Ferit 
Yapar 

• Merkez Deno ŞiF A Eczan 
Birinci Smd MutahUlll 

Dr. Demir Ali 
.... ,. Dr. F AHRI iŞ, ~ xaaa19 KAMçıouLu 
;;-: Cilt ve Tenasül hastalıktan ve il lzmir Memleket Hutaneıi Rontken hl~~ - .ı...ssı ı il elektrik tedavisi 
B RONTKEN VE E 1 Elektirik tc a. •"' ri yapılır 1 ~.ı.•m.ir···Birin····d-be._,.ı_er Sokallliiı ... N•o•. =.s.s.t • .ı•.o.•.= 54·7'-

11 lkiacı Beyler sokak No. 29 , LI.FON: 2542 11 Baylar .f 
Bil -&:rs!~:;..=2z 3m .. 8E 
ı.-= ~ı.sc·• !"2ıB:E. .... :ı~ ~ 

F Elbise ve Manto 
l lıraklılarıu ll)dı l: Zabitan, Baylar ve Bayanlar 
1 En m8tk81puent mllıterileri memnan 

f eden bu firmayı unutmayınız , 
1 Tlccar terzi (Tilrkpazarı lbrahim il Karakaı) bakere yeni mağazada zen ıi• çeıidler. Terzi· 

1 
hanemizde bay ve bayanlar içia son moda zarif •e tık 

ı manto, rob, tayyor, etek, bllm Ye tovakar Zabitan ve 
1 tiril elbiıe ve kapatları imal eclilir. 1 
Di Muamelem pefİD ve takaitledir. 1 
l]Bu ı6zleria dojruluğuna anlamak için bir tecrlbe kilidir. 1 

Yorulmayınız, 

Nafile aramayınız 
A L T U N 9içek traş 
bıçağı ve traş sabu
nundan daha iyisini 
bulamazsınız. 

Toptan ve peraken
de satış yeri:I 

9 eylül 
rtotKKA T : Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12 

TELEFON: 3276 'I Baharat Deposudur 

•·Telefon (sss~) 



1 Sıhhat vekaletinin doktor· 
r ' hakkında hazırladığı ter· 

s:Hıteıinin bu hafta içinde 
pıarıaa intizar edilmekte· 
{· Terfi listesinde 300 dok· 

1 ran adı vardır. Bunlar, 936 
1.ada terfi ettirilmiyen 
Jktorlardır. 

4\lsancak ve 
:Mahmudiye "' . :tubeleri 
1 'Aı1aacak maliye şubesi 
1 vedilerek Mahmudiye ile 
ı IJeıtirilecektir. Alsancak 
ı murları Mahmudiyeye nak

LUecektir. Hiç bir memur 
1 "1da kalmıyacaktır. • •• 
,!)demiş 

f telefonu 
1ı 'elediyenin himmeti)e Öde· 
f ~te sona erdirilen otoma· 
t l telefonun lzmire rabtı 
i J halk sabırsızlanmaktadır. 
la 
ç 11ardenparti 
~ ~allmüzdeki cumartesi ak
ı laı Karşıyakada belediye 

r,iaoıundaa Yamanlar spor v 
la 4bü tarafından bir gar-
it ~parti verileceği haber 
la mııtir. Gardenpartinin 

lak olması için çalışılıyor. 

würkkuşu 
tampları 
~lrkkuşu kampları faaliye-
1eçmiştir. Şehrimizden de 

l frenç kampa iştirak ede
• 'ti r. 

ı ~ar Komitesi 
~ ok Çalışıyor 
• la ıene fuarın çok eğlen· 
• ve ca:zib geçmesi için 

• ne gefirse yapılmak 
r.e her vakit birçok şey
\liiıünülmektedir. Bu ce· 
•den olarak Yavuz Zırbh-

1 • diğer harp gemileri· 
) açıhş törenine iştirak 
~leri rica edilecektir. 

~ ·a belediye reisi olduğu 
.a :. Fuar komitesi pek çok 
1 ai ıarfetmektedirler. ··---

( ftalkıa Seli 1 

Almanların hazırlığı 
Paris (Radyo) - Almanlar Fransız hudutlarında acele tahkimata başladılor. Bu haber 

Paris mehafilinde hayretle karşalanmaktadır, gazeteler uzun yazıler yazmaktadırlar. 

japonyada Felaket Dev m Ediyor 
Tokyo, 5 (A.A) - Kanazava eyaletinde yeniden vukubulan tuğyan neticesinde 49 kişi 

ölmüş, 295 ev yıkılmış ve 26 köprüyü sular götürmüştür. 
Memleketin garbında şiddetli yağmurlar yağdığı ve Kagava eyaletinde bir kaç kişinin 

öldüğü bildirilmektedir. 

Yalova Yolunda Otobüs Faciası 
Bursa 6 (Hususi) - Bursadan Yalovaya gitmekte olan oir otobüs virajda devrilmiş ve 

beş kişi ağır surette yaralanmış ve otobüste parçalanmıştır. 

lngilte enin Akdeniz filosunu Yunanistanda 
toplanmasına ehemmiyet veriliyor 

lstanbul, 5 (Hususi) - lngilterenin Akdeniz filosu, Yunan adalarında toplanmaktadır. 
Bu toplanışa büyük ehemmiyet veriliyor. 

ltalya lar iki ransıza , teş ettile 
Paris, 5 (Radyo) - Fransız turistlerinden iki kişi, yanlışhkla ltalyan topraklarına gır· 

diklerinden, ltalyan milisleri tarafından ateşle karşılanmışlardu. 

Viyanada Gıda Maddeleri Azaldı 
Viyana, 5 (A.A) - Havas Ajansı muhabiri bildiriyor : 
Volkişer Beobahter gazetesi bugün bazı gıda maddelerinin azahşındau dolayı endişe et

mektedir. Bu eksiklik Viyanada hissedilmeğc başlanmıştır. 

İspanya Hakkında Bir Konferans Toplandı 
Londra 5 (A.A) - Bugün öğleden sonra Başvekalette lsp?nyol meselesinin heyeti umu· 

miyesini müzakere eylemek üzere bir konferans toplanmıştır. 
Başvekil B. Çemberlayo B. Hodgsonu kabul etmiş ve lngiltere:ıin Burgosdaki ticaı et 

ajanı lngiliz gemilerinin bombardımanı ile alakadar Frankonun cevabı hakkında şahsen 
tafsilat vermiştir. 

B. Hodgcon ile birlikte Başvekilinin yanında Lord Halifaks, 8. Butler ve hariciye encü· 
meni müsteşarı da bulunmakta idiler . 

Yeni Noter 
Kanunu 

3456 sayıh yen' Noter ka
nunu resmi gazetede intişar 
ettiğinden meriyete girmiş

tir. Yeni noter kanunu no· 
terliği nizam altına almakta 
ve yeni hükümlerle takviye 
etmektedir. 

Bu kanuna göre yeniden 
Noter olacaklarda bazı mü· 
him şartlar aranacak, bilbas· 
sa her noterin Almanca, 
Fransızca, lngilizce ve ltal· 
yanca lisanlardan birini bil
melc ri mecburi olacaktır. 
Noterlerin y~bancı ile evlen· 
meleri menedilmiştir. 

Müfit Bud k 
Jandarma iç ilçe komutanı 

ön yüzbaşı Hüsnü Çetinalp 
mezuniyetini geçirme iç n 

dün lstanbula gitt ığioden 
bölük kumandanlığını veka-
leten teğmen Müfit Budak 
bakmaktadar. 

yıl 
Tatilden ceza hakin1lc

ri istifade ediyor 
Bu sene dliyede yaz ta

tilinden yalnız ceza hakimle· 
ri istifade edecek hukuk ha· 
kimleri ceza işlerine de ba· 
kacaktır. Bu hususta bir 
talimatname hnzırlanıyor, ya
kında gönderilecektir. 

Halkapınar 
Suyu 

Nafia vekaletince tasdık 
edilen Halkapınar suyunun 
metre mikabına konan 12 
kuruşluk tarife şirket tara· 
fından tatbike konulmuştur. 

Nafia vekaletinin kabul et
tiği 12 kuruşluk tarifenin 
938 yılının birinci kanunun
dan itibaren tatbikini emret
tiği halde şirket buna itiraz 
etmektedir. 

Yol ve laeım 
• 
inşaatı 

Belediye daimi encümeni, 
düo öğleden evvel belediye 
reisi Dr. Behçet Uı'un reis· 
Jiğinde toplanmış, yu ·arı 
mahallelerde bazı yol ve la· 
ğımların inşası müteahhitlere 
ihale etmiştir. 

Çocuk 
Kurtarıldı 
Urlanın Kızılbahçe nahiye· 

sinde üç yaşında Yusuf adın
da bir çocuk kuyuya düş· 

müş ve ağırca yaralanmıştır. 

Hırsızlık 
Tepecikte Kerem soka-

İspanyada son 
Vaziyet 

Salamanka, 5 (A.A) - U · 
mumi karargahtan tebliğ e· 
diliyor : 

T eruel cephesinde kıtaa • 

tımız bugün cenup isti kame· 
tinde yedi kilometre ilerle· 

miştir. Kastellon cephesin· 
• deki kuvvetlerimiz ilerleme· 

ğe devam etmektedir. Beki 
mıoıakasında bir kaç mevzi 
işgal etmiştir. 

Barseloo, 5 (A.A) - Mil· 
li müdefaa nezaretı tebliğ 
ediyor : 

Şark cephesinin bütün 
mmtakalarında şiddetli mu
harebeler cereyan etmekte-

dir. Kuvvetlerimiz düşmanın 
hücumlarına şiddetle muka· 
vemet etmektedir. 

.._. ...... 
İsta bulda 
Sıcaklar 
4- kişi öldü 25 kişi 

bayıldı 
lstanbul 6 ( Hususi ) -

Dün şehrimizde görülmemiş 
sıcaklar büküm sürmüş ve 

sıcalıtnn 4 kişi ölmüş ve 25 
kişi bayılmışlar. 

ırk Filezofu Genç bir kalfa 

ğında B. Hasanın evine hır· 
sız girmiş, 54 Jirasını çal· 
mışbr. Selanikli Hamdi is
minde birinden şüphe edil· 
diği bildirilmiş ve Hamdi tu
tulmuştur. 

Acil Şifalar Te
menni Ederiz 

Çok teessüfle öğrendiği

mize gere şehrimiz Çumhu· 
riyet Kız Enstitüsü çalışkan 
direktörü B. Hasip Akıncı 
bir otomobil kazası geçire· 
rek ağırca yaralanmıştır. Bu 
değerli arkadaşa acil şifalar 
temenni ederiz. 

te Mülakat 
~karadan dönen Şark 
ofu Hidayet Keşfi ile 
laidiseler hakkında bir 
uririmizin yaptığı müla

yarınki (Halkın Sesi) 
okuyacak11nız. 

ara~ıyor 
işten ve tezgahtan anlar 

genç bir kalfaya ibtiyazımız 
vardır. Taliplerin mağazaya 
uğraması ilan olunur 

Kemeralh sakız pazarı 
bakkaliyesi 

---t ···-·.--

Borsa 
Haberle i 
Çuval Cin 
486 B. Pamuk 

40 K. Palamut 

Fi at 
33.34,50 

450 

Hatay Valisinin Atatürk'e ve 
Başveki e şükran telırrafları 
-Baştarafı birincide- lskenc!erun, 5 ( A.A ) -

Kmkhan müddeiumumisi Iskendsrun limanının yerine 
meşhur Mardinli Sadıkın tek- Lazkiye ve Trablus limanla· 
rar yerine tayini için Fransız rınm kollanılması için Sur-
yüksek mahkeme müddeiu- yede seçimle beraber başla· 
mumisinin tazyiki üzerine mış olan sistemi! mücadele-
bir kararname çıkmış İ\e de nin şiddetlendiği Antakya 
bu kararın Türk halkı üze- ve lskenderunda ekserisi 
rine yapacağı müdhiş tesir Türklere ait bulunan nakli· 
nazarı itibara alınarak ya- ye vasıtalarının bundan bil-
pılmadığı öğrenilmiştir. hassa zarar gördüğü anlaşı· 

Reyhaniye, 5 (A.A) - hyor. 
Hataydan kaçarak Halebin Surye ile Hatay arasında 
Hamam nahiyesinde topla· tesis edilen Lessepase usulü 
nan bedeviler Hatay içinde ile Iskenderua limao şirke· 
Keli köyüne girerek Türk tinin tatbik ettiği bazı ted· 
listesine yazılmış olan bir birlerin bu mücadeleyi ko-
Kürdü öldürmüşler ve gel· laylaştırdığı haber verilmek· 
dikleri yere dönmüşlerdir. tedir. 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

Sebebi: Beled'yemiz bir karar ile bisiklette zil, pompa v. s. 
kullanılmasını yas k etmiş ! Acaba bunun hikmeti nedir? 
Avrupanın her yerinde kullanılması c iz olan bisiklet zille· 
rinin lzmirde kullanılmasında ne gibi bir mazur vardır? Bu· 
nu muhterem belediyemizden soruyoruı? Eğer henüz bu 
karar tamim edilmemişse, veya bunun tadili mümkün ise, 
memleket ve biniciler için çok faydala olacağından bir çare 
düşünülmesini belediye reisimiz ve sayın doktorumuz bay 
Behç"et Uzdan ricf\ ederim.,, 

Gazi kadmlar sokağında 
Nebil Akgün 

HALK SESi HAKKIN SESIDIR 

Yaşadığı kadı- Maliyede 
nı pençerede 

fırlatmış ••• 
Paris gazetelerinin v~dik

leri malümata göre (Aras)da 
Andre Marisal adında bir 
adam sarhoş olarak birlikte 
yaşadığı dostu kadınla bü
yük bir kavğa çıkardıktan 

sonra ona şu suali sormuş: 
- Söyle bakahm, beni 

seviyormusun, sevmiyormu· 
sun? 
Kadmın cevap vermesini· 

de beklemeden metresini ya· 
kalamış ve yüksek apartman 
odasının pençeresinden yo
lun kaJdmmlarma fırlatmış · 

tır. Bu kanlı marifetten son· 
ra telefonu alıp polisi çağır· 
mış ve kendini teslim et· 
miştir. 

Kadınsız Köy 
Kad nsız memleket denin

ce hatıranıza tabii Aynaroz 
gelir. Fakat meğerse logil· 
terede .k dansız bir köy var-
mış. lrlandanın şimali garbi· 
biıinde birçok fakir köyler 
vardır. Burada yaşıyan genç 
kızlar iş bulmak maksadile 
büyük ş hirlere giderler ve 
bu suretle bu köyler kadın
sız kalmağa başlar Bunlar
dan biri olan Kulbvua kö· 
yünde son evlenme tam 35 
sene evvel olmuş ve OR"ÜD· 

denberi tek bir evlenme kay
dedilmemiştir. Otuz beş se
ne e vvel evlenen köyün son 
kr!d ını luz çocuk doğurma· 

dan geçenlerde ölmüş ve bu 
suretle köy tamamen kadın· 
a z kalmıştır. 

Hem Ağaç 
Hem Köprü 

Bu ağaç Amnrikanın Ala· 
yama eyaletindedir. ikiye 
ayrılan kaidesi küçü c bir 
ırmağın iki sabili arasında 

köprülük vazifeaini görür. 

Tayinler 
Defterc:\arhk varidat kon· 

trol memurluğuna B. Be:zmi 
Nusret, Alsaocak maliye şu· 
besi tahsil şefliğine B. Fevzi 
tayin edilmiş gelerek yeni 
vazif elerıne başlamışlardır. 

Bernard Şov 
Nihayet Et 
Yiyor! 

Meşhur logiliz edibi Ber· 
nard Şov, elJi yıldır ağzına 
et veya balık koymuş değil· 
dir. D.ıima sebze yemiştir. 

Fakat son zamanlarda dü
çar olduğu kaasızlığa karıı 

koymak üzere, doktorlıuıa 

tavsiyesi üzerine et yemeğe 
başlamıştır. Birkaç ay evvel 
hastalanan edip, bir türlü 
doktorlara kendisini göster· 
meğe yanaşmamış, mütema· 
diyen makaleler yazmıya, 

konferanslar vermeğe ve 
"Cenevre,, diye adlandırdı
ğı piyesini bitirmeğe koyul· 
muştur. 

Üç hafta sonra 82 yaşına 
basacak olan Bernard Şov 
yeni bir pivesinin hülasasıaı 
hazırlamaktadır. - ........... -

"' Teknik 

Muhasebe Bürosu 
M. ~. Çelebi 

Yemişçarşısı No. 3:telefon 3435 
Muhasebeye ait bütün it· 

lerinizi tam bir itimad ile 
tevdi edebilirsiniz. 

Büro, kanuna uygun şe· 
kilde ve muhtelif usullerde 

Muhasebe tesis eder 
l)ef ter tutar 

PJanço tanziın eder 
Hesap tetkik, tasfiye 
ve ihtilafları halleder 


