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Geçmiyen yuı geri •erllma 

KISA VE AÇIK 

Birkaç gün meselesi@. l yda asayişi temine başladık H 
Başvekilimiz Celil Bayarın salahiyetli dili ile söylenen 1 

sözler dost ve düşmanlara, Atatürk Türkiyesinin hnkh ol
duğu bütün cihan tarafından kabul ve teslim olunan bir' işi 
yarım bırakmıyacağını bir kerre daha gö1terdi. 

u Sosyetesinin Hatay komisyonu ile alakamızı kesdik 
Makbul bir itidal ve soğuk kanlılıkla Hatay hadiselerini 

tetkik eden ve bu hususta lazım gelen siyatıi ve askeri bü· 
tüa tedbirleri alan hükum~timizio bu pürüzlü, karışık Hatay 
meselesini de bütün teferrüatı ile hal ve fasled~ceğini ve 

F s z kumandanı cevab bekliyor 
bunun birkaç gün meselesi olduğunu Başvekili!nizin eğzın
dan dinledikten sonra zerre kadar tereddüt, şüphe ve en
dişeye düşmeğe mahal kalmamıştır. 

Esasen bugünkü vaziyeti ile Hııtay elimize geçmiş değil · 

dir. Çünkü mahaJJi asayiş, ve memJek tin siyasi, idari ve 
askeri idaresinde Türk memurları şuurlu ve daima Aukara
dan ahnan direktiflerle iş görm,.ge koyulmuş bulunuyorlar. 

Hatay meselesinin kat'i ş~kilde halli biı az sürünc~me 
devresi geçirmiş ise buna sebep, bütÜ?ı Avrupa ve Ameri · 
kanın meftun ve hayran kaldığı Türk sulh severlerinin yeni 
bir misal ve delili olmuştur. Yoksa Türkler, herkeste ~ ilir 
ki, bu işi daha çabuk bif rmek yolunu da bilirladi... 

SIRRI SANLI 

ltalyan Donanması atada 

ITALYAN DONANMASI 
Lavalet, 21 (Radyo) -

ltalyan filosu, Amiral Rikar· 
dın kumandasında olduğu 
halde, bugOa buraya gelmiş 
ve ıelAmlamıtbr. 

ltalyan filosu amirnlı ile 
lngiliz amirali araınnda ziya• 
retler teati edilmiştir. 

ltalyan filosu, burada üç 

gün kalacaktır. Bu müddet 
zarfında iki taraf denizcileri 

arasmda maçlar yapılacak 
ve müteaddidi ziyafetler ve· 
rilecektir.2 - ltalyan donanması, on iki 
yıldanberi ilk defa ziyaret 
ediyor. 

--~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~ 

Kredi ltilafna-
mesi Kabul 

Edildi 
Londra, 21 ( Radyo ) -

Avam kamarası; Türkiye • 
lngiltere kredi itilifnamesini 
müzakere etmiş ve birçok 
batipleıio, müsbet beyanatın· 
dan sonra mu~hedeyi kabul 
eylemiştir. 

Ucuzluia 
Doiru 

Dahildeki sabşlar için ge-T. 
çim ve kazanın l şartları ve 
istihsal vaziyetleri incelene-
rek tek fiat usulünün ihdası 
düşünülüyor. Pazarlık orta-
dan kaldırılacak ve bu da 
şehrimize gelecek olan lngi · 
liz lktisadcısının ziyaretindeD 
sanra yapılacaktır. 

iSTER GÜL iSTER AGLA 

,bKENDERÜ.l'DAN Bir MANYARA 
=--Budopwş;e-22 (Rady<.....::) ....:.;;;;·;.:;:;:-=~F ~~~-, ~H~~yı~ _für 
Tür Fransız ani şması haı- kısmmdanl yani lskenderu~E 
ledilmiştir. Türk kıt'ahmn Antakya ve daha iki kasa-
bir kısmı Hataya girmiş ve bantrı ıııeayişini Türk askui-
asayişi temine başlamıştır. ne tevdi edet'ektir. 

Fransamn Suriy~ kuman- Ist.anbul 9 (Hususf) - An· 
danı Paristen emir bekle- takyada Türk askeri heyet~ 
mektedir. Emir gelir gelmez ile Frao<11ız askeri heyetı 

Çe 
la 

. ..,...,.. . •• Q ---

oprak
di 

Pıağ 22 Dün bir Al· 
man tayyarecıi Çek toprak· 

!arına enmeğa mecbur kal
mıştır. 

Başvekilimiz 

izahat verecek 

Ankara (Hususi)- Başve· 
kiJiıniz ve mareşabmız An
karada hararetle karşılan
dılar. 

Başvekilimiz CelAI Bayar 
bugün partide beyanatta bu· 
lunacak gerek par tide ve ge· 
rek mecliste Hatay mesele· 
sini tenvir edecek tir. 

arasında cereyan etmekte 

olan miiıakerelf.!r ıona er· 
miştir. Türk noktaioazarı ta· 
mamile balledilmi~ Ye iki hü-

k»met arasındakı bütün me· 
selelerde itilaf husule gel· 
miştir. 

Bu havadisin yayılması 
üzerine Suriye propağanda· 
cıları kopçaları koyuvermiş· 
ler ve birçok yerlerdeki fa· 
aliyetlerine son vermişlerdir. 
Her yerde bir siikihıet var• 

dtr. Neticeye intizar olunsa 
bir teslimiyet görülmektedir. 

lstanbul, 21 ( Hususi ) -
Ordumuıun Hataya girme· 

sine Fransızlar razı oidu, yal· 
nız mıktar üzerinde tered· 

düd hasıl olduğundan Fran · 
sız heyeti Paristen ve Suriye 

fevkalade komiserinden tali· 
mat alacaklarını ileri ıürdü · 
ler ve hemen 8eyruta hare
ket ettiler. 

=•Rı 

Grazianiyi 
İspanyada 

Bir de kaplumbağa modası - Londra, •2H ' (Radyo) -
• "Times,,1 gazetesinin Roma 
... muhabiri bildiriyor": Zaane · 
dildiğine göre Duçe mareşal 
Grazianiyi geçenlerde lspan· 
yaya göndermiştir. Mareşale 
verilen vazife ispanyada as· 

HoJivottaki dünya güzeli yıldızlar, paranın çokluğundanmıd1r, yoksa tuhaflık olsun diye 
midir, nedendir? Her vakit bir garabet, bir başkalık gösteren bu güzel yaratikler bu defa
da kaplumbağa modası çıkarmışlar, her yıldızın yanında birer iri kaplumbağa varmış! Yd
dızlar bu hayvanların kabuğu ibtiindeki nakışlara ve resimlere kıymet veriyorlarmış.. En 
pahah kamlumbağalar cenubi Afrikadan tedarik ediliyormuş.. Bundan sonra bayanlartn 
arkalarında galiba kiSpekler değil, kaplumbağalar g6receğiz ! Sen de ey okuyucum bu ya· 

iilen bu aca i hallerine: keri vaziyeti tetkik ederek 
deleri hakkında ltal • 

Paris 21 {Radyo) - Tür· 
kiye hüldimeti; Uluslar sos-

yetesi genel sekreterliğine 

bir nota vermiş VI! Hataya 
gönderilen bıtaıaf komisyon· 

la hiçbir alakası kaJmadığ nı 
ve çüokü bu komisyonun; 

bitaraflığı çiğııiyerek, birçok 
had sata sebebiyet verdiğini 
ve hatta asayişin boı.ulma· 

sına amil olduğunu bildir· 
mistir. 

Londra, 21 ( Radyo ) -
Suriye gazetelerinin yazdık· 

l.uına göre Fransızlarla yapı• 
Jan son itilif tamamen lehi· 

mizdedir, bu milnasebetle 
Suriye hükumeti oıun bir 
muhtıra göndererek Fraoıaya 
derdleıini dökmektedir. 

Istaobul, 22 (Hususi) -
Hatay meaelesi azami bir 
hafta içinde haJJedilmiı bu· 
lu11ııc~ktır: 

Hataya akın 
Tarihi doğuran biz, dünyaya iln salan biz, 
Binlerce zaferin türküsü sesimizde, 
Bu gür sesle çınladı, ova, dağlar, gök, deniz~ 
Mucizeler yarattık biz son nefesimizde .. 

**'k 
Sedler aşan sel gibi durmadan akan biziz,. 
Soysallık ışığını dünyaya yakan biziz, 
Şimşek yıJdmm olup her yerde çakan biziz, 
Bugün de ayni hızla Hataya akıyoruz .. 

*** 
Bin yıllarca Türklerin yuvasıdır bu sancak, 
Uydurma sözler değil, tarihe bakıyoruz. 
Esareti bilmiyen Türk mü esir olacak 
Hak bayrağı ellerde Hataya akıyor. ... 
Türk hiç esir olur mu? iıkence korkaıuyle, 
Bir kalp bir tek göz gibi Ataya bakıtoraz. 
Kalplerimiz çarpıyor hep kardeı duyguıuyle3 
Önderimiz "Atatürk" Hataya akıyoruz 

Karııyaka: Çif li 
Ş. Kurıu• 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR --------.... 
Esnaf arkadaşlarına uyma· 

ları lazımdır 
Aldığımız otuz kırk imzalı bir mektup: 
"Dükkinlartmızın diğer medeni memleketlerde olduja 

gibi akşam üzerleri saat yedide kapamalarını bütün eana· 
fımız sevinçle kıbul etmiştir. Fakat bazı esnaf arkadaılarıD 
• bu da hemen hemen bir kaç kişiyi inhisar etmektedir • 
cimriliklerinden dolayı kapatmak hususunda bize uymadık· 
ları teessüfle görüldüğünden ıimdiye kadar tatbiki ıedk· 
miştir. 

Sürüden ayrılan ba gibi] esnafın adlarını teıhir et111ek 
üzere şimdiden kendilerine bir kerre daha ihtar edlyoru: 
Bu arkadaşlar bir kaç kuruş fazla istifade etmek için biı• 
den ayrılmalarına ve evlerinde çoluk ve çocuklarını mahzua 
bırakmalarına hiç bir mana veremiyoruz. 
Şu ricamızı dikkat nazarına alarak yarından itibaren biıe 

tabi olacaklarını kuvvetle umarız. Lütfen bu yazımızıa ay· 
nen neşrini rica ederiz.,, 

AKKIN SESiDiR 



Sah•f • , ( Ralkıa Sesi ) 
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SIY ~SE_T VE ADALETi i El ıooktorun lasihatleril Hava Taarruzu a Karşı IDUNYADA 

Turk Dunyasının En Yüce Hakanı &l 
1tJ - B ZatüJctnb 

l~l!11~CEUJr:~r~J[I~ 
, HAYAT VE KAHRIMANLIKLARI ~ 

Tarihi Tefrika 
t!1 

Yazan: il. Türkekul~ 
~m~~v· •mamr11> - 53 -

Lis oğullarının • 1 
Dl 

n sana havale y ti 
DJ - Şanlı babam hoi bol-
le dum. tanri çok yıllar salta-

011 nat ve sıhhatımzı daim hu
ri yursun. 

~ 
Sevük Tekin hanı bir haf

ta kadar mısafir etti. 
Kendisinden çok boşlandı. 

Bugüe aöz arasında lis oğul· 
e larının Saman impirator!uğu· 

au iz'aç ettiğinden söz açıl
dı, Sevük Tekin: 

- Ulu hakanım dedi. Ku-
l lunuza buyruk verin, onun 
) haddini bildireyim. 

J - Aziz oğul dedi, senin 
.a .a kahramanlıklarını duydum, 
ıir yftzü - - d • 'b" nu gorme en senın gı ı 

ve fetanctini gö terelim. Bir 
misline daha tes düf edılmı- . 
yen bu dahiyi sayın ulusu· 
muza taoıtal1m. 

Gazneli Mahmut Scvük 
Tekin banın ilk mahsu)udür. 
Sevük Tekin han bütün or· 
du ve kabileler. tarafından 
başbuğluğa se,;ilmeden önce 
mayısın oo altıncı perşembe 
günü dünyaya gelmiştir. 975 

Sevük Tekin han, oğlunun 
doğduğu saatta avda ıdi. O 
gün torbalar dolusu av yap· 
mıştı, hayatı müddetince bu 
kadar bol ve çok av yap
mamışh. 

Akciğerlerin Üzerlerini 
tefriş eden ve (Cenb zarı) 
denilen çok ince, rakik bir 
zar vardır. Bu zar akciğer

leri örttükten sonra aşağıda 
hicabı haciz hizasında tekrar 
kendi üzerine kıvrılcırak bu 
defa göğsümüzün iç tarafını 
örter ve boylece iki rüvey 
ka masınd bir boşluk teş 
kil eder, Hali t bHde bu 
boşluk içerisinde pek cföz'i 
ruikdarda qu vardır ki bu 
sayede akciğerlerin berekatı 
çok kolaylaşmış olur. 

Bh harp vukuunda nüfu • 
su çok olan şehirlerin düş· 
mau bomba tayyarelerine 
mükemmel hedef teşkil ede· 
ceği düşünüldüğüdden bü
yük ş" h ılerin icabında tah · 
lıyesi için şimdiden plaoiar 
haznlanmaktadır. 

Boşaltma pla:ıları hazırla

uan büyük şehirler Loodra 
ile Paristir. F ransanın mer· 

kuioe aid plf:.n mucibince 
ha b başl dığı günden iti
baren her güu dört yiiz t eo 
tabrık edd 1 cek P dsliteria 
şeh rdeo çıb:uılmasına baş 

laD c ktu I 
Bılet par sı ahnmıy ca 

ğıadan on gün içinde bit 
buç.u { milyon Parisli ş hrio 
hcricine çıkarılacakbr. 

On gündea sonra şehri 
terketmek istiyeoler bilet 
parr..larını kendileri verecek· 
IPrdir. Otomobil, araba ya· 
hud yayan olal'ak Pari.stan 
gidecekler için hangi yolJa· 
n tayin edecekleri tayin e· 
dilmiştir. 

hangi khylere ve kasabalara 

taksim edilecekleri de plan· 
da gösterilmiştir. Köylerde 
Paristen gelecek halkın mık
tarına göa e erzak ve su 
bulunacaktır. 

Maabaza koca payitabtm 
bü ün halkı şehrin haricine 
gidemiyect"ğinden şehrın 

m ·rkezind sığınaklar ha
zırlan :n ştır .. Sayısı 276:;6 

l o bu ı:.ığınaklara bir mıl 
yon yedi yüz yirmi bin kh i 
ğ n bil c ktır Ş hrin va. 

roş!a 1nda t sis edilı>n 7232 
:t«"minliğine d~ 60. 000 kışi 

iltico edcbilecektır. 

Ayrıca 1,200.000 kışiyi 

istiap edecek hadar bir si· 
per manzum si vücude geti 
riımiştır. Zt·minliıder metre 
murabbaına locş alh ton 
siklete taham:nf.I edecek 
metanet ve mukavemette 
yapılmıştır. 

Muhasernat başlar başla
maz Paris halkının biı lus· 
mı köylere çekilecek ve ka· 
lanlarıda yeraltında gizlene-

NELER 
OLUYOR? 

~i ema ile lisan 
öJ{retiliyor 

logilh:rede verilen bir 
onfeı asta E. Polmen ismin· 

de biti sin~ma ve lisan 
dersltı inden babsetmittir, 
l ıdıag na göte lisan dersletl 
ı;•n< rua ile verileuk olurıta 
edİıt cek istıf.ıd~ sınıfta ve
,jJ, n d~nıio:rdto kat kat faz· 
l.s)mış Sır kere fi min i71 
teıatfuz ışıtınek imkanı vilf· 
w ş Saniyen ,.telaffuza iÖre 
ağım oynamasını çok yakın· 
dan görmek de kabılmİf. 
Konf~ransı müteakip liıaa 
d~rslerioe ait yapılmış film· 
lerd~n bir kaçı da gösteril· 
miş. V · bu fılimleri gören· 
Jer konferansı verenin ı6y· 

lediklerinde haklı olduğ'una 

kaoai'ilt getirmişlerdir. 

el bir yiğiti daha o zamandan 
a kalben ıevmiştim, sözlerin· 
~· den şimdi de çok hızlandım, 
~~ liı oğullarının terbiyesini sa· 

Sanki bütün kuşlar o gün 
ittifak etmiş ve kendi ken· 
dilerine gelip torbaya giri · 
yorlardı. 

işte ZBtülccnb bu gışanın, 
bu zarın iltihabıdır, h stı:ılı· 
ğıdır. Şiddetli bir ateşle be
raber sağ veya sol tarafta 
şiddetli bir saecı hissedilir. 
Hasta nef ez alamaz bir hale 
gelir gi~i bir cancı ızdırap 
verir. Oksürük de başlar. 
Böylece hastalık bütün ara· 
ıı ile yerleşmiş bulunur. 
Zatülcenbler ya kuru veya· 
sulu olur. Sulu olduğu vakit 
bu zarın tahrişi neticesi faz· 
la mayi ifraz eder ve bu 
mayi yukarıda söylediğimiz 
boşluk içinde terakilm et· 
meğe başlar. Türekküm et· 
tikçe akciğeri yukarı iter. 
Su çok olursa bilhassa sol 
tarafla zatülcenb oJursa o 
zaman kalbide ..:yerinden it
meğe mecbur olur. Ve va
ıivet tehlike kesbeder. Böy· 
le vak;alarda biladereddüt 
göğsü delip suyu hususi a
letlerle boşaltmak lazımdır. 
Bir kilo bazan iki kilo su 
çıkar bu bahsimize devam 
edeceğiz. 

Parisi boşaltacak halkın cektlr. 

Fılimle JiHn dersi vermek 
usulünün yakın zamanda ta· 
ammüm edeceği anlaşılmak· 
tadır. 

~~~~~~~~~~~ı:::::ı~~~~~~~~~~-

. ~na havale ediyorum. 
1
• Sevük Tekin, Saman oğ

:1 lunan paytahtından ayrıldık· 
tan sonra Gazneye geldi ve 

~ hazırlıkl görerek ansızın he
r: r~t lizerine yürüdü~ isyan ha· 
rı bade bulunan hı oğlunu 

Turdu. 
lmpirator bu haberi öğre· 

1 Dince derhal Gazneye bir 
l.i ıefaret heyeti gönderdi. Se
ıvi vük Tekine Nasrettin unva
~ nını taktı ve berat vilayetini 

'"rı de kendisine hediye etti. 
k (907 m). 
'tc Sevük Tekin han aradan 
aır bir kaç yıl geçtikten sonra 
it<'. vefat etti. 
n Yerine oğlu lsmail geçti 
tD 21 sene saltanat sürdü. 

Sevük Tekin han, bunu 
fal hız saydı. Büyük bir sü· 
rür içinde akşam ünri evine 
dönmüştü. 

Evde beklemediği bir ka
labalıkla karşılaşınca sebebi· 
ni sordu, kendisine bir oğlu 
olduğunu müjdelediler, 0 to
sun gibi bir oğlunuz var" 
dedikleri zaman Sevük T e· 
kin içinden kaynıyan büyük 
büyük ve derin bir neş'e 
içinde şu cevabı vermişti: 

- Tanriye şükürler olsun, 
ömrü uzun, bahtı açık ve 
uğurlu olsun. 

Sevük Tekin o günden 
itibaren baba gurnrunu ta· 
kındı. 

Yavrusunu kocağına ver· 
dikleri zaman heyecanından 
titriyordu, onu bağr1oa bastı, 
ıevdi, öptü. 

( Arkası var) 
~ı·ı, Nasrettin Sevük Tekin 
• ~ıon dakikalarında küçük oğ
ı la Ismaili yanına çağırtb, 

1i ,.Türk türesi mucibince ona ·zıaı.h.ıe 
l ı padiı~hhğı ve büyük oğlu ·UB IUU'B(SU9H OA e..<uoıoıı 
c. J Mabmuda da ordu başbuğ- nımıo11 ma~ uıuepp A zuı 
l ~lağunu tavsiye etti. -ı~e:»uınq epuuezed 1nque1 

S Bu tarihten itibaren Türk- -sı aıa•?l'f~ A 1.,mqv ısı§ıe'I 
cı i ler Arap adlarını alıyorlar· !saaeı~., ıeqqıs !s.,ppe:» 11ıa.1 

1 
d -em.,)I auıı5u !oa.< ru zn~n 

1 ı. 
O vakitler büyük oğlu e.(h P!b5 .l!q 0!q JIU:»upıt 

Mahmut Horasanda vali idi. -ut !Z!I '.aupp§e'l 1e1u~ zeuı 
-.ıaıa'l 'ı.ıeıeaa qaqınm ~,. 

Mahmut Gaznevi 'mo,(!meıa 'uoıuıod at!~ 'ı.ıaı 
sahnede ~nq•d JI!IS!J e'I.ıam euedml?Jf 

Iıte bugün bu büyük ada- 'ımızeAa( ieı1 'ueı•ıoe~ d3:> 

mın ve ula Türk hakanının aA ıa 
1
U"1''qm!1 unn ll:l(lQlVI 

macerala11na başhyoruz. Öo- -nuvA ı.1eı11u;,un..<o 'ln~o~ P!I 
ce çocukluk hayatını söyli- • .,~ ı;q a& !UDi>~ a 3 'p;ı~apt 

ıu yelim, sonra da ordu da ve -am uoıom1u! 'ı;lpırnoıow 
k.i hGkômet iılerinde na11I fev· \?AS 3 }f!(~A!P~H 

kalldelikler gösterdiiini ya- u!.8u~z ~ A fOH 
ıalım. 

Şimdiye kadar bir köşede arı~ sııe ı 
~•lmıı olan bu büyük zatın A 

ı ıblik ve seciyesini, adalet a A • s 
C**~*******~~*ı~ ~~~****~~~ 

.:ıi Elhamra 
~ r ~I Idaresinee Milli Kütüpane Sineması 

dl l BUGÜN Gayet nefis 2 film birden 

1 Beynelmilel Yankesici 
1 ! le Fr•L; ·o~;;n•nOG'K~.::~ ;:'••• :: 
( 1 Fransızca sözlü: Greta Garbo • Robeöt Teıylor 

e Programa ilive olarak: Suvari ekibimizin htanbula mu-
vasaletleri ve halkın coşkun tezahüratı v. s. 

... 
Bir Daktilo 
Aranıyor 

Çabuk yazan bir daktilo 
aranıyor. Şartlannı öğren
mek istiyenler matbaamıza 
müracaat etsi11Jer. Eski yazı· 
yı bilmesi şarttır. 6-1 

lyvood 
•• K. 
ın_ ım 

H 
• 
Is 

udu? 
Kaliforniyada film sa~ayi· 

inin en meşhur merkezi olen 
Hollyvooda bu ismi Wilcox 
isrı inde bir ~adın vermiştir. 

1883 yılında, kocasile bu 
gayet şirin manzaralı ovaya 
giden kadın, burada yerleş· 
miş ve meyve yetiştirmeğe 

ba7lamışbr. Zamanla, başka
ları da buraya yerleşmiş, 

ve mıotakalarına bir ıınm 
vermek İcab etmiştir. Ma
dam Vilcoksun kocası bura· 
ya, vaktile gayni yerlerde 
yaşamış olan bir yerli kabi
nenin ismini takmak iste
miş, fakat kendisi, mukad· 
des ağaç manasına gelen, 
ve eski devirlerde bnç yap· 
mak üzere kullanılan tahta· 
ya izafe edilen ismi veı miş
tir. ............................ 

! ı avuskuşunun 
i DOKTOR. l tüyleri uğursuz 
'ı Salih So d ı ı i Cild, Saç ve zührevi hasta- i sayı yor 
ı hklar müt<!hassısı ı Renkleı inin ahengi imti-
ı ikinci Beyler sokak No. 81 • zacı ile gözü okşıyan kuy· 

• ruğundao dolayi meşhur olan 

ı 
ı Her gün ögv Jedeo sonra ı tavuskuşu, tüyleri; yüzünden ! Telefon: 3315 ı Avrupada uğursuz sayılır. 

,ı. ....................... ! Bu hurafenin nasıl ve ne su-

ucuz Ve Acele 
retle yer ettiği belli değildir. 
Bununla beraber, uzun sefer· 

Satllı Evle 
ler yapan ehli salip askerleri 
Avrupaya döndükleri vakit 

· Babrib.ıba parkı ile hasta
hane arasında Damlacık 
caddesinde 34 ve 70-1 nu -
maralı evler acele ve ucuz 
fiatle satılıktır. Taliplerin 
Komeraltında Hacı SadulJah 
oteliade arzuhalcı Boy Ali 
Rızayıı.ı müracaatları. 10-1 

Dersım civarında şeytana ta· 
pan bazı kabiielerin itika
dınca, şeytanın, ö!ü bir ho
rozdan bir tavus yaratarak 
halka: "Bundan böyle bana 
bu enmuzecle tapınızl,, de· 
d:ğini rivayet etmişlerdir. 
Halbuki hristiyan akidesince 
de tavus kalb sembolü idi. 

BUGÜN iki müstesna film birden 

1 -
A e 

1 s ş 
Beynelmilel şöhreti hai; iki bityük Fransız artisti 

RAIMU ve LUCIEN BAROUX tarafından 

2- tı ele be 
Beyaz perdenin zarif ve şuh dilberi 

FRANCISKA GJ\LL'in nefis bir komedisi 

Seanslar: 5-9 yankesici 3-7 de La dam o_k_a_m_e-ly_a_ ' 1 iş adam·ı Cumartesi pazar 1,30 da Asri iş adamı 
Fiatlar: Birinci 30 Balkon 40 Hususi 50 )fı tC FıATLAR: 30 - 40-50 

~ :w::w:~ -~~:ıı::w=~~:w;;w;:,:~~:,;:w:ı ~ 

ı OnAyda 
7 ocuk 
loanılmıyacak gibi geliyor 

amma hakikattir: Afrikada 
Nyassalnnd'da hır yerli ka· 
kadın on ay zarfrnda yedi 
çocuk doğurmuştur. Kadımn 
ismi Kanyenda'dır, cenubi 
Rodeziya'mn Salisbury şeh· 
rinde oturmaktadır. Bu k:ı
dın bundan on ay evvel 
bep!i kız olmek üzere bir 
batında üç çocuk doğuruyor 
bu üçüıledn doğd11ğu gün· 
den on ay sonra ikiz oğlan 
ve iki?Si kız olmak üzere 
dört çocuk daha dünyaya 
getiriyar. Bu dö. t çocuktan 
vaJnı:ı bir oğlan ölüyor, bir 
buçukl!i iki buçuk kilo ağır· 
lığında olan diğer üçü y .. şı · 
yor. Sıhhı.tte olan bu çocuk· 
ların da yaş yıp büyüyeceği 
söyleniyor. Niyassalaod yer· 
lileri kız çocuklaraoa çok 

ehemmiyet veriyorlar. Çünkü 
bunlar büyüdükleri zaman 
evlendirilirken ebeveyn da
maddan h'>l bol para almak
tadırlar. 

Yüz çocuğu ve 
... çocugu var 

V alaosiyen şehrinde 88 
yaşrnda bir zat yaşıyor: Bay 
Fransua Monye. 

Bu sayın ibtiyar1n bugün 
hayatta 10 çocuğu, 50 toru· 
nu, 38 torununun çocuğu, 

2 !orununun, toruou var ... 

Tam yüz kişi... 

Gelinlerle damatları da 
hesab edecek olursak bay 
Fransuva 180 kişilik bir a-

.... 
Çazetelerd.e şıkart 

ganp bir iJan 
Fransada çıkan gazeteler· 

de iş arayanların ve iş ve· 
renlerin ilanları pek fazla· 
d11. Bu ilanlar arasmda ba· 
zan çok garipleri de görl11· 
mektedir. Geçende şöyle bir 
ilin çıkmıştır. 

"Çok konuşan bir adam, 
bıkmadan kendisini dinliye• 
cek birini arıyor. 3 ay mu· 
ayyen bir ayhk verilecektir. 

*** 
J.ıoonyada seyyar 

Satıcılar 
Seyyar satıcılar dünyanın 

her tarafında vardır. Fakat 
bunlara en fazla Japonyada 
tesarlüf edılir. Japonyada 
tıbbi t:cza bile sokak aokak 
dolaşan seyyar satıcılar ta· 
rafından satılmaktadır. 

Q,ı Altı Kocalı Kadın 
Varşova polisi, Jamina 

Damleska isminde bir kadı· 
nı yakalamıştır. Bu kadın 
mühteHf isimler ve sahte 
evrakla on alb kişi ile ayrı 
ayn evlenmiş. Bütün evlen· 
diği insanlarda zengindirler. 
Kadın evlendikten bir mtid
det sonra kocasına ait bir 
çok eşya ve paraları çaldık· 
tan sonra kaçıyor ve ye• 
niden başka bir yerde baı· 
ka bir isimle evleniyormuş. 

... ~ .................... ... 

ilenin reisidir. 
Herkesin bu kadar çocu· 

ğu olsa nüfus meselesi ko· 
lay halledilecek! .• 

INGILTERENIN ENO "MEYVA Tuzu" 
MARKASİ GİBİ TANITİLMİS DUNYADA YOKTUR 

~~ ENO "MEYVA TUZU" sonderece teksif OOilmis 
bir toz olub, ~anüle ~eklindeki mümasil müstahzarlar
dan daha kat'ı bir tesır icra eder. Mukayeseden sonra 

l!r:;-idl~:1\I ENO "MEYVA TUZU,, almakda israr ediniz. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
IS A LA ARAYINIZ 

.. 
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KOR COCUKLA 
Dünltü aayıclan clevam 

K6rleri gözetlemek inıanı " 
çok nı6tehHsıs eden bi," 
manzatadır. Sanayi milzesine 
g6tÜl61dükleri zaman •İste

dikluine temas ehnt>k üı•re 
Onlara müsaade ederler. Ne 
IUrdle yaptıklarını görmek 
ÜZl"re ev modelle• ine, af at 
v ... efyaya nasıl atıldıldarını 

bakma ı. Evet görmek üzere 
diyorum. Çünkü biz im gibi 

onlarda bu su etle ifad~ d· 

mek adetleı idir, 

GarofH öğretmenin sözür iı 
ke1erek onların daha iyi be
HP &ğrendıklerioin doğ u 
olup olmadıtını ıordu .. 

Ôiretmen doğ u -dedi-
•nlar be1abı ve okumayı ı>ğ 
renirler. kabartma barflrrle 

kitapları vard1r. Ellerini harf· 
lerin Oıerine ıOrerek gayet 
ıbhulet okurlar. Küçüklerin 

yanıldıkları zaman nasıl kı· 
ı.,dıklan hörmeJi. Yazı da 
fliatlar fakat mOrekkepsiz. 
Sık ve sert bir kiğıda çelik-

ten bir kalemle yazarlar ve 
kendilerine mahıuı bir alfa· 
beye göre çukur kOçük nok· 

talar yıgaılar. Bu kllçlik 
noktalar kAfıdın arkasına 
kabartma teklinde çıkar. 
O tarzda talebe lclğıdı çe· 

virerek alini •Ordüğü zaman 
ne yazddıfıaı okuyabilir. 
K6rler batkalannıa yaz111nı· 
da b6ylece anlarlar bu su• 
retle kendi aralarında mek· 
tuplaıular. Ramamlarını ve 

beıaplaranı da ayni ta · zda 
yaparlar. Fakat bundan baı· 
ka zihinlerinden in11nılmaz 
bir kolayhlda be1ap yapar· 
!ar ÇOnkD etrıftaki efyayı 
ıkrmedilderinden dalğın de· 

fildirler. Bilmit olunuz lci 
birıey okunurken nuıl din· 
lerler nekadar dikkatliduler, 
berıeyi naaıl babrlarlar •e 
aralarında aaaıl mtloakaıalar 
yaparla. Hatti kilçükler ara· 
ıında ve en kUçOk f'ylere 
tlair. Ayni ıarada d8rt bet 
kiti oturur, bir birine hiç 
dlnmekıiıia birinci OçlincD, 
ikinci d&rdüncil ile yilkıek 
ıeıle hep bir aiızdan konu· 
ıarlar ve 1amlaları okadır 
incedir ki bir gelime kaçır· 
maılar. 

Körler kabartma iskamLi! ldiğıtlarile oyun oymyorlar 

lmtihan:ara sizden &fcul ı zaııen usanmazlar. Kolayc• maı;da bütün reyleri i kaıa· 
f'bemmiyet verirler. Temin öğrenirler ve bütün ruhlarile nan bir kral gibidir. Onu 
ederim ki 6ğretmt>nl,.rini pe ~ çalarlar. Eğer bir öğ .. ttmen .severler ye itibar ederler iki 
ziyade severJer. Öğretmen ic.lcrinden birisine musiki için arkadaş ıuasında bir müna· 
lerini adıml.ııandan ve • oku . kabiliyetli olm ad ğını söyli. kaşa olursa ona koşıultr, Hd 
sundan tAouJar. Bir sö:ıüo · yecek oJuroa ondan pek zi· dost kavga ettiği vakit ara· 
den onun nl"ş'eli, neş'esiz yade müteessir olur ve yes )arını bulan odur. Kendile· 
olduğunu, ııbbatta bulunup ile çalıımağa başlar. rioe musıki öğrettiği küçük· 

b Ö h 
ı_ 1 • ~ ld v ler onu bir baba gibi telek· 

u!uomadığını anlarlar. ğ· A 1101 eıın ça gı ça ıgıoı 
· l 1 ı ı ki ederler. Uyumadan evvel 

retmen ônları teıvik ve teb· görmüş o nnıı, a ın arı yÜi{• 

k 
hepsi ona geceniz bayır ol· 

ri ettiği zaman kendilerine yükselmiş simaları canlanmış 
aua demeğe gider. Körler 

temas etmt>sini i!lerler. Ve duda\daunda tebehümü gör· musikiden pek :ıiyade bahse-
tükranlarınını ifade için el · seuiz musıkinin nnsd semavi derler. H•ttA geceleri bile 
lerioi ve kollarını sığarlar. bir tt şelli olduğunu anların· yattıkları zam"n okumaktan 

Kör çocuklar birbirini pek nız. içle inden bırisioe öğ- •e çalışmaktan yoralmuı yarı 
uperler. Sureti umumiyede retmeo "Sen bir san'atkir uyku halinde i~en ılçak seafe 
çok iyi kar"adaşlık •deıler. olacaksın" dediği zaman sa· operalardan, üstadlardan, 

T~ntffüs ıaananlaı111da he adetini hiçbir şry tasvir ede·· ı ça lğıl .ırdan, musiki takımla• 
men ayni LümeJer toplanarlar. mez, onlar için musikiden rıodao bahsederler. 

Meseli kızlar ırasında her bırinci olan, p!yano veya ke· -Sonu yann-

musilci aletini tahsil edenler oo-------·---
bir k6me hşkıl edeıieı: Ke- Erkek Rıkan Nicanlı 
men çalanlar piyano yahud '-" 
fı lut öğrenenler birbirinden Kofombo'da ç ıkan günde• bafde kadın muharrir bu ta· 
biç ıyrılmazlar. Körler dost- lik gaıetelerden birinde bır l rafa hiç yaaaımıyordu. lı 
luja pc:k %İyade sadıkdırlar. kadan irnzuile güzel ınaozu· yanlız muhabereye mllf?basır 
Bütün leaellilerini onda bu· meler ne~rolunuyordu. Fcv· kalıyordu. Kadının yazdığı 

lurlar. Bir b rini pek ziyade 
muhakeme ile takdir cdir
Jer. iyi Vt'ya fena hak~ ıoda 
açık ve deriu fıkirleri vard r . 
Aıicenabe bir hareketen 
yükıı:k bir failden do!ayı hiç 
kimıe onl .. r kadar ruüh:bas · 
ııı olamaı. 

. Votini iyi musikiıinas olup 
olmadıklarinı sordu. 

Öğretmen cevap verdi. 
"Musikiyi candan severler. 
Musiki onların hayah ve oeı· 
eleridir. Müesseseye yeni 
girmiı k6çük körlar bile bu 
çalğıyı dinlemekt~n hiç bir 

kaJide hhli bir lirik arzedi- Aşıkane mektuplar da şiirler 
leo bu manıumeleri bilhusa 
genç erkekler büyük bıt· lez
zetle ole uyorla dı. Yanlız o· 
kuaıakla kalmıyorlar1 ayni 
idmanda o edıbcye mektub· 

l•r hatta h;:diyeler göodere· 
rek şiiı Jeıioden dolayı oou 
tebrik ediyoılardı Bu tak· 

tirki:lardan birisi daha ile· 

gibi fevkalide şairane idi. 

Hu mektuplar bir zaman 
ıoora erkt'ğe kafi gelmeme· 

ğe haıladı. Kad n hakkında 

tahkikata giriıti ve neticede 

ooua kadın iımi altında ti· 
ir yazan bit erkek olduiunu 

•nladı. Aldatılan adam ıabı· 

1 
1 

e:-ı~~rı,c:n:a--.,rws-------~---

8 İ S i K L E T: ve 

. 
"-

M OT O Si K LE T 
Şt:nocak t icarctbaoesiode uhlmaktad1r. Reklaına kapılmada 
l om aks motosikletlerini ve m .. ğa:ıamızda mevcud her mark 
bisikletlt:rİ gö rmeden ve fiat öğrenmeden kat'iyen baık 
yc:rdcn hhiklet, motosiklet almayınız. 

Başdurak Kemeralh Cd. Enıırler çar,ııı karıısında 
NıJlDa:ra 6l M. Alim Ş!nocak 1 elefon No. 4079' 

1 €S~~Et!l~S0!~S2ct:t8~a~~~!'!l~am i ll Çocuk BabaJarıua -
~1ujde 

Rekabet 
Rekabet 

Rekabet 
" 30 '' Liraya 

Bisiklet 
Almanyadan yeni getirtmiş olduğum 

da 45 hraya sahlan bisikletleri rekabet dolayııile 30 lir 
satı,a başladım. Sınıfını geçmiı çocuklarınızı sevindir 
için vereceğiniz ea kıymetli hediye yavrularanızıa malik 
mak istedikleri bisiklettir. 

Ticaretbaoemizc uğramadaa batka ticarethanelerdea 
mamalarını sayın mütterilerime tavsiye ederim. 

Aclreı : lzınir Kemeralb karakolu karıısında N 
Asım Baıakın. 

Altındamlası 
Dalya 

Bahar 
KoJanyalarını 

Yanlız 

S. Ferit. 

( 3882) 



'la•h4 ( llalkoıı Seli ) 22HAZIRAN 

ISH~t~;:;;;-h~~:r.·11~1 
[•] .. 1 Su ve şarap 

deposu 
BDyOk bir •eviaçle 6ğren· 

miimize gebe lzmiri:ı en gü· 
ael ve en tirin sayfiyelerin· 
elen sayılan Bayraklı köylin· 
deki eskiden "Y abya paıa,, 
••JU denilen ıuyun müben· 
clialer tarafından yapılan tet· 
ldlder neticesinde 24 aaatta 
cllrtylıe yakın ton ıu vere 
ceji anlaıılmıı ve bu sudan 
ütifade edilmeai düıünül· 
•ltttlr. 

lransa sonradan 
m Yaralanan Ve oıenıer için • • • 1 

l [~ an a m lş [+] Hataydan gelen mektublardan çıkarılmııtır ı 

c+1sessv - 12 - eR""&•ıB• 

Bayraklının Bornova cad· 
deai &zerinde bulunan küçük 
bir tepe inhisar idaresi ta· 
rafından illimllk edilecek 
•• ba tepenin altında bir 
IODel açılarak ıatap depola
n 1apalacak ve bu ıudan 
prep depoıuna ilzam olan 
aa alındıktan ıonra artanile
cle k&y balkının ihtiyacı te
min edilecektir. Buraya birde 
klrfeı vapurları uğrabbrsa 

iJaa ,azel köıenin pek az 
ıumanda parlayacağı ve bn
tJIJeceii ıtıpheaizdir. Baıta 
Jlayın valimizle belediye rei· 

1ıimizia ba cihete ehemmiyet 
Yerdikleri ıükranla haber 
ıabnmıthr. 

: Ovaların 
• SulaDma işi 
1 

Egenin muhtelif yerlerinde , 
,apaJmakta olan sulama iıle-
...-m biran 6nce ıona erdi· 
'ıllmeai için Nafıa Vekiletin· 

•• bir tamim gelmittir. 
Ba mlaaaebetle gediz ıu

~ndaa ayrdacak kıaamJarla 
"•Demen ve Bergama ova· 
lana aulaamaıı için vilcuda 

Elmelde olan teaiıata iki 
ak milyon Tllrk Jiraıı ıar· 
cektir. Ba para tama-

• hazırlandığından ya· 
da ıartaamelerine göre 

pdacak teıiıat için ekıilt· 
e açılacaktır. 

Esrar 
Kaçakçılığı 

l.mail oğlu Reıat adında 
kaçakçının ilzerinde 33 

ldıllt.,.-m e1rar zuhur ettiğinden 
_. ..... -kaJanmıt ve bapıe takıl· 

İutbr. 

ıdıkayı 
övdü 

P .. temalcalarbaıı cadde· 
__ ... .._de Tepeköylü Abdullah 

-ı~-- Mer1em, tulumba baıın· 
.. han yıkamak yllıiiaden 

•nada çıkan kavgada 
ehmet kızı Sıdıkayı d6v· 

llJMltlr. 

Teknik 

lıhıııba BOrOIU 
• E. Çelebi 

miıçar1111 No. 3)elefon 3435 
Muhasebeye ait bntnn iı· 
abi tam bir itimad ile 
di edebilir1iaiz. 

Blro, kanana uygun ıe· 
e we muhtelif usullerde 

uhasebe tesis eder 
Def ter tutar 

IAnço tanzim eder 
p tetkik, tasfiye 

ihtilAfları halleder 

Londra (Radyo) - Bir lngiliz gazetesi Faansanın lskenderunun Türkiye için askerlik 
bakımından çok mühim olduğunu ve Türkiyenin bu iıle orada bulunan bulunan Tilrklerin 
yalnız refah ve saadetile değil, ayni zamanda lakenderunun askeri kıymeti ile alakadar 
olduğunu sezdikten sonra evvelce verdiği bazı sözlerinde durmak istemediğini tebarüz et
tirmektedirler. 

• 
Araplar Nazarında lskenderun 

Paris 21 (Radyo) - Suriyede çıkan birçok Arap gazeteleri lskenderun'un Türklerin 
eline geçeceği hakikati karşısında pek büyük bir telaşa düşmüşler ve bütün Arab edip ve 
ıairleri destanlar, kasideler yazarak Iskenderunun güzelliğinden Ye Araphk alemi için 
haiz olduğu ehemmiyetten uzun uzadıya bahsetmeğe başlamışlardır. 

Atatürk'le Kral Karol'un görüşmesine büyük 
ehemmiyet veriliyor 

lstanbul, 22 (Husu~1) - Majeste Kral Köstence yolile Bükreşe varmış büyük tezahfi· 
ratle karşılanmış~ar. Rumen gazeteleri Kralın Atatürlsle hususi surette görüşmelerine pek 
büyük önem vermekte ve alkışlanmaktadırJar. 

Ticaret heyetimiz Berline hareket ediyor 
lstanbul ( Hususi ) - Almanyaya gidecek olan Ticaret heyetimiz bugün Berline müte

veccihen şehrimizden hareket edecektir. Hariciye genel sekreteri bay Menemenci oğlu he· 
yetın başındadır. 

------------.. ••••ao•• .. ••------------
• ' Fransa Hududlarını ispanyaya Kapıyor 

Paris, 21 (A.A) - Akşam çıkan loglliz gazeteleri Frar:sanın bugün ispanya hududunu 
kapamağa karar verdiği beyecanh haberler vermektedirler. Bu haberler sarahaten kasta 
müttenittir. Çünkü Fransa bükCımeti ademi mildahale mecburiyetlerine riayet etmekten 
hiçbir zaman geri kalmamıştır. 

Italyanların Balkanlarda Gözü Yokmuş 
Roma, 21 (Radyo) - Jurnal d' ltalya gazetesi; Pariste çıkan Tan gazetesinin, Venedik 

müzakereleri hakkında yazdığı makaleye cevap vermektedir. 
Jurnal d'lta'ya; Tan gazetesiaio yazdığı gibi ltalyanıo, Balkanlarda hiçbir emel besle· 

mediğini ve çünkü, her devletin istiklilıne hürmetkAr olduğunu kaydettikten sonra ltalyan 
ticaretinin günden glloe inkişaf eylediğini kaydeyleme~tedir. 

Yol Ver2isine İki Lira Zam Edilecek 
Ankara, 21 (Hasnsi) - Izmir vilayetinin turistik yollarının inşası bak)undaki layibaya 

encilmence verilen yeni ıekH ve maddeler Meclisin umumi heyetine arzolunmuştur. 
Yeni tadillta göre, yollana tamir .ve ioıası için tahsis edilecek fevkalade gelirler şun

lar olacakhr : 
Viliyet dahilindeki yol mükeUeflerinia yol Yergisi mükellefiyetlerine ikiıcr lira, tramvay, 

tren vapur nakliye ücretlerine de yirmiıer para zam edilecek. 

2000 Japon askeri tamamen imha edildi 
Haokov, 21 (A.A) - Tatukaoda karaya çıkmış olan iki bin japoa askeri yaram 

süren bir muharebeden sonra tamamiyle mahvedilmiştir. Çinliler 40 ağır makioalı 
ile 700 silah elde eylemişlerdir. 

saat 
tüfenk 

Sinema ve Gazinolar ucuzlıyor 
lstanbul 22 (Hususi) - Temmuzun birinden itibaren bütün Türkiyedeki sinama fiyatlara 

yüzde 40 inecektir. Ayni zamanda halkın eğleoebilmesı için gazinolardaki yiyecek ve içe
cek fiyatlarının da ucuılıyabilcceği anlaııldıgından bunların da uzuılablmasına karar 
verilmiıtir. 

--------------00••"00--c-----------
Sovyet Ordu 

Komiseri 
Prag 21 (A.A) - Çeteka 

Ajansı bildiriyor : 

Sellhiyettar mahfeller bir 
Sovyet ordu komiserinin Çe
koslovakyaya gelmek üzere 

yola çıkmıı olduğuna dair 
yabancı memleketlerde ya
pılan ıayiaları yalanlamakta-
dır. · 

-oı'41ıı.,.. ...... 

Takdir 
Ediliyor 

Basmahane belediye mın· 
bka amiri B. Ömer Lütfünün 
halka gösterdiği teshilit ve 
yardım ile mahallatan temiz
liğinden dolayı gösterilen 
çahıma takdir edilmektedir. 
Cidden Basmahane en büyük 
mıataka olmasına rağmen 
kontrol ve temizlik işleri nu· 
mune olacak derecededir. 
Biz de bu çılııkan memuru· 
muzu takdir ederiz. 

19 Mayıs 
Milli 
Bayramımız 

Ankara, 21 (Hususi) - 19 
Mayısın milli bayram olması 
hakkındaki kanun Büyük 
Millet Meclisince kabul edil
miotir. 

Avusturyada 
tatbik edilecek 

Berlin 22 (Radyo) - Al
manyada cari hıyaneti vata
niye kanunu Avusturyada da 
tatbik edilecektir: 

Yetmiş yaşın
da ihtiyar 
dövürmü 

Şamh sokağındal Mehmet, 
Halit ve Mehmet karısı Fat· 
ma bir çocuk meselesinden 
Rizeli Halille 70 yaşlarında 
Fatmayı dövmüşler ve yaka
lanmıılardar. 

Büyük elektrik 
santralı 

Çal ile Salihli arasında 
yapılacak iki baraj kısa bir 
zamanda bitirilecektir. 

Mendres suyu üzerinde ya· 
pılacak olan barajın suyun· 
dan büyük bir elektrik sant
ralı meydana getirilmesi dü· 

şünülmektedir. Bu santral 
yapılınca komşu kasaba ve 

vilayetler ucuz elektriğe ka· 
vuşmuş olacaklardır. 

Caket Kalfası 
Aranıyor 

Teşkilatımızın tevsii mü· 
nasebetile eli temiz iş bilir 
birinci nevi caket kalfasına 

ihtiyacımız vardır. Istekl'lerin 
aşağıdaki adrese müracaat
ları. 

Izmir : Yeni KavafJar No. 
7 terzihane sahibi 

A. Naci Yeter 

iNGiN OLMAK 'f h•J t) • 
ICT•DC•Ml7' &V.VSIP.A A A'P.1 

Müjde çocuklar! Atatürk sapa· 
sailam Mersin'e gitmiş •• 

Abdülkadir, merkezde li· 
zım gelen teşebbilsleri yapb . 
Hiç bir ipucu meydanda yok
ken bir Hetaylının göz göre 
göre bukadar haksızca dö· 
ğülüp, hapsedilmesinin doğru 
olmıyacağı asabiyetsiz bir 
dille uzun uzun anlath. 

Abdülkadir konuşurken 
ben heyecandan titriyordum. 

Arasıra AbdUlkadirin bana 
verdiği yalvarır gibi işaret
ler olmasaydı, karşımızda 

bızim l e çatak kaşı ve mağrur 
sesile konuşan komi erin 
üzerine ahlmak işten de· 
ği ldi. 

Nıbayet komiser ertes' gün 
öğleye kadar tabk•kab bitirip 
bu isin neticeleneceğini te
min ettikten sonra karakol· 
dan çıktık. 
Ve arkadaşlara haber ve mek 
ilzere ayrı a" rı istikametlere 
yilrüdük. 

• • • 
Vakıt gecenin dokuzu .. 

ı üzgar şiddetli esiyor .. dışa
rıda t"'kırdıyao pencere ke
penklerinin çıkardığı sesden 
başka ses yok .. 

Tabiı bizim tehir kenaran-

daki evde toplandığımızı aa· 
lamışsınızdır. 

Hepimizden önce gelmeli 
icabeden Abdlllkadiri bek· 
liyorduk. 

Gözlerimiz masaya koydu
ğum saahn üzerinde.. Şu 
beklemek ne kötü ıey.. da· 
kikalar, saatlar kadar uzun 
geliyor adama ... 

işte saat dokuzu 45 geçi· 
yor ve Abdülkadir hail gel
medi. 

Arkadaşlardan Hiileyin: 

- Yoksa bizim oğlana 
bir şeymi oldu? Ne dersiniz 
bakayım mı? Dedi. 

- Hele biraı daha bekli· 
yelim .. ı 

Ve gene g<Szlerimiz aaata 
çivilendi. Tam bu sırada di· 
şarıda hafif bir gür6ltil oldu. 
Kapıya ufak bir taı ataldı. 
Hemen fırladık ve kapıyı 
açtık. Abdülkadir kaoter 
içinde elindeki ılazeteyi göı· 
tererek : 

- Müjde çocuklar. m6jdel 
Atatürk sapasailam Meraiae 
gitmiı .. 

(Arkası var) 

Hükumet erkanının yapa
cakları seyahat 

Devlet demiryolları umumi ı yatakla vagonlar için tediyeai 
müdürlüğünden gelen bır ta· lazım gelen üccrctlerin ida· 

mimde meccadeo hususi tren, remiz ,tarafından yatakla va· 
vagon servisi ve yatakla va- gonlar şirketine teniye ola· 
gonlarla komparhman tahsis nacaktır. 
edilecek zatlar haklunda 2 - Baıvekil ve 80y6k 
aşağıdaki malumat ve ilmek- E ı kinıharbiye reisin~ aeniı 

tedir. vagonu ve icabında huıuıl 
1 - Reisicumhurun seya· trea ve icra vekilleri heye-

hatlerioe tahsis olunacak hu- tini teşkil eden diğGr zatlarla 
susi tren için nakil ücreti 
ve!IBİre ahnmıracak ve tre
nin tertibatında bulunacak 

Büyük Millet Mecliıi reiıine 
husud servis vagonu tahıiı 
olunmuıtur. 

--~--------.. no••~~~--~--
Ü ç Çocuk İzmir Alaşehir 
Doiurdu arasında 

Kozan, 21 ( Hususi ) -
Kasabamızm Şevkiye mahal· 
lesinde oturan Hüseyin Sarı· 
oğlanın kansı Huriye bir 
karında Uç çocuk doğurmuş· 
tur. 

Vilayet 
Büdçesi 

Viliyed büdçesi, Vekiller 
Heyetince tasdik edilmiş o· 
larak vilayete gelmiştir. 

Vilayetin mühim ve büyük 
işleri için konan tahsisat, ay
nen tasdik edilmiştir. Yakın· 
da bilyük inıaata baılana
cakbr. ---··---

Zayi 
29 - 9 • 929 Tarihinde 

Karataş Orta okulundan al· 
dığım 180 sayılı tasdikna· 
memi zayi ettim. Yenisini 
alac ğımdan eskisinin hük· 
mü olmadığını duyururum. 
Eşrefpaşa Yusuf dede cad. 

194 No. lu hanede 
Nihat 

otoray 
lzmir • Alaıehir hattına, 

günlnk postalara illve ola· 
· rak bir otoray tahsiı edil· 

. t' • mıı 11.1 

Devlet demiryolları idare· 
sinin bu hareketi, halkı çok 
memnun etmiıtir. 

Otoray, Alaıehiıdea aa• 
brhları saat 6,5 de hareket 
etmekt~ ve 10,S de lzmire 
varmaktadır. Ayni g&n iz· 
mirden de 16,5 de hareket· 
le 20,5 de Alaıehire Cdaa
mektedir. Otoray yilı elli 
yolcu almaktadır. 

Emektarlara 
Yardım etmeli 

Geçen gün lsmail çavaı 

adında ve cephelerde kah
ramanlık gösteren eıki bir 
asker vatandaıın iki yavru· 
suna sermayesinden çok aıa· 
ğı elbise verdiği haber alı· 
nan hazır elbise ıatıcııı Bay 
Zekeriyayı takdir ederiz. 
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