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ldareb ne: lzmirde Birinci! 

Beyler Sok ğında 
(H fln11 S 1) M t a mcla 

8 dmıştır 

zı g ri veril!Deı 

Vekiller l 
• h kkında hamut ydan 

ldı 
---=-~~~~~-=-=-~K::------------------------------ • KISA VE AÇI 

8övle Dostluğa Diyece ok! 
~mad ve salahiyet 

' ostlu t seden a~melere e D rsiniz? Fransanın en ağır başlı bir gazetesi olan (Le Teınps) ge
ne fırsatını bularak Fransanın Türkiyeye beslediği sempati ... 
den bahsetmekte ve Hatay topraklarının Tü kler için bir 
fesad ve düşmanlık ocağı olmasına hiçbir zaman müsaade 
etmiyeceğin iddia etmektedir. 

------~----~----------------~oo ...... oo~----------------------~-----

işin garip ve tuhaf tarafı (Tan) ın hu· makalesi Pariste 
Dıatbaasında tertip edilirken Hatay topraklnrında Türk un· 
suru aleyhinde bin türlü fesat ve düşmanlık pilanları ve do
lapları tertip ve tatbik olunmaktadır . 

• terin 

. ~on günlerde alevileri aleyhimize çevirtmek için gözleri
bl~zın önünde yaptıkları tahrikat, yukarıdaki iddianın ko· 
blıkliğini bir kerre daha meydana çıkarmıştır. 

Ankara 22 (Hususi) - : 

. Sözlerle işlerin böyle birbirine taban tabana zıd gitmeleri 
~ır anda dostluk namına ileri sürülen bu iddialara bakarak 
ıns~n 11 

Allah, böyle dostlukları dostların başından uzak ey· 
lesın,, duasında bulunacağı geliyor ! 

- SIRRI SANLI 

Göbels'in •• soz 
Bir mi let iki d~vlet a m 

bilir Almanya "' ne yapaca~ın 
riui sormuştur. Neden, de
miştir, onlar için bu kadar 
merak ediyorlar ? Eğer ister· 
lerse Franko·hudud onlar1 
kendilerine teslime hazırız. 
Bizim b;ışkalarından istedi· 
ğimiz bir tek şey vardır. O 
da bizi rahat bırakmalarıdır. 

Bu sırada dinliyenler ara
sında bir ses yükselmiştir. 
" Ya Südet Almanları ? ,, 

P Berlin, 22 ( Radyo ) -
yropaganda nazırı B. Göbels 
b'•hudHer aleyhinde şiddetli 
b;; ~utuk söylemiş ve alaylı 
l lıı,_n kullanarak Paris ve 
yondra Yahudilerinin Alman 

B. Göbels bu suretle de 
cevap vererek nutkunu şöy· 
lece bitirmiştir : Müsterih 
olunuz. Bir milıet biç bir 
zaman iki devlete ayralmaz. 
Avusturyanın misali bnnu 
göstermiştir. Diğer bir misal 
de sırası geJince ayni şeyi 
isbat edecektir. Bukadar 
palavralar yeter. Biz artık 
hareket isteriz ve Almanya 
ne yapacağını bilir. ahudileri i~in ne istedikte· 

....... 

••no••~~~~~~~-

Hataya Giriyoruz 
Kılıçları yıkadık denizlerde son defa; 
Kanlarımızı içti asırlarca bu yerler. 
Verdiği sözden cay en tutmasın bize kafa ! 
Bize sözjinU tutan Türk yeğitleri derler! 

Sünğüleri çekerek (Hataya giriyoruz) ! 
Kıvrılmaz bileğimiz saocagı yakalıyor. 
Hatayın lekesini kılıçla siliyoruz; 
Her Hataylı sancaktan kudret, kuvvet alıyor. 

Hatayın ışıkları Anadoludan doğar, 
Hürriyet havasını dağıtır taraf taraf ... 
Bize karşı koyana göklerden ateş yağar; 
Serseri insanların bize çatması tuhaf ! 

Burhanellin 

WTER GÜL iSTER AGLA 
•• 

Vekiller heyeti, bugün de 
Başvekil 8 . Cdal Beyarın 
riyasetinde toplnnm ş ve u · 
zun müddet ruüzaberelerde 
bu'unrnuştur. Bu içtimada, 
Genelkurmay başkanı Ma
reşal Fevzi Çakmak ta ha
zır bulunmuştur. 

Hükümct, Hatay mes'elesi 
b kkrndaki kat'i n ticeyi ve 
müstakbel hattı harel:etini, 
bu hafta B. M. Meclisine 
bildirecek, itimad ve sefihi· 
yet istiyecektir. 

Alakadar m hafilden alı
nan haberlere göre, Fransa, 
hattı hareketinde isı ar etti· 
ği takdirde, aramızdaki dost· 
Iuk mu hedesile diğer an· 
laşmalar, derhal fesbedile· 
cektir. 

Antaky 22 (AA) - A· 
r.adolu aj nsının hu!usi mu· 
habiri bildiriyor : 

Mevkuf bulunan Zeki Ar· 
zusinio iki kardeşi Necip 
Arzusi ve Edip Arzusi şid
detli tahrikat yapıyorlar. Bu 
sabab Harbiyede alevi ele
başılar tarafından tuhrik ve 

Hey c lı • 
ır 

a 

Istnnbul, 22 (Husu i) -
Bir def ya mahsus olmak 
üzere burada T ckirdağla ile 
Çoban Mebmed karşılaşa· 
caktır. 

Bekarlıia ucum 
Eski ve değerli saylavlarımızdan Bay Besim Atalayın Kamutayd~ bekarlığa. ~ücum edişi 

e evliliğin bir saadet ve neş'e yuvası olduğunu ileri sürmesi bekarlar mehafıhnde dikkat 
e •lika uyandırdı. Nefsinde tecrübe ettiği sanılan bu muhte~em" ~~ylavın ~~~bilir birkaç 
llvrusu arasında kafa denği eşile nasıl mes'udane bir hayat surdugu ve evlılıgın toplulu
·u~dan dolayı nekadar şen dakikalar geçirdiği göz önüne getirilerek bütün bekar gen~
hııı ağızlarının suyu aktı. Fakat tahkikat netice3inde bu aziz saylavımızın henüz bekar 
ıuJunduğu anlaşılınca dudaklar büıüldü, yüzlerde manalı tebessümler dol.aşm~ğa başlad.ı. 
iakikaten saylavımızm çok güzel rol oynadığı ve rölünde de şayanı takdır bır muvaffakı· 
et gösterdiği anlaşıldı. 

Ey okuyucum sen de bu hale : 

komisyon azası tarafından 
teşvik edilen aleviler yine 
kadın ve çocukları siper e· 
derek hükumet dairesine 
doğru yürüyilş yapmı~lar fa· 
kat askerin müdahalesi üze· 
rine dağılmışlardır. 

Hemen ayni saatte Anlak· 
yanın alevilerle meskun Af· 
tan mahallesinde nümayiş 

vuku bulmuş, asker bir kaç 
el silah sıkmağa mecbur 
kalmıştır. Bir nefer hafıf !lU· 

rette yaralanmıştır. 
Diğer taraftan Harbiye 

yolunu kesen nilmayişçiler 
ordu bürolarına vazifeleri 

başına gitmekte olan Türk mü· 
messillerinin otomobillerini 
taşlamışlar ve yollarınadevam 
etmelerine mini olmuşlardır. 

Antakya (A.A) - Halebe 
bağlı Hamam nahiyesi mü· 
dürunün kendi nabiye!İnin 
Hatay hududu içinde bulu· 
nan köylerinde Türk yaıılan · 
farın tazyik ve tevkif ettir· 
diğini bildirmiştim. Hamam 
jandarmalarına bunların ev· 
lerini işgal, mallarını da 
yağma ettirmiştir. 

lstanbul (Hususi)-Fıansa ---.. ----
Mussolini 

Teftiş Ediyor 

Roma (Radyo) ltalya • 
Başvekili Mussorni, bugün"' 
tayyare ile (Forli) den ha·· 
reket etmiş ve muhtelif yer· 
lere giderek, tcftiılerde bu· 

nümayişler 
d ., tıldı 

Türkiyenin Hataydaki hak
larını esasen tanımıştır. Bu 
menfaatlar burada bulunan 

ve menşei Türk olan keşif 
ve ayoi zamanda çalışkan 
bir halk tabakasından doğ

muştur. Fransa Hatay top
raklarııun Kemalist mü sse· 

sata karşı bir düşmanlık oca· 
ğı olm~sını kntiyen istemez. 

Paris (Radyo) - Fransa 
Hariciye nazırı 13. Jorj bü· 

tün matbuat mümessilerioia 
de dahil bulunduğu bir zi· 
yafette Türkiye ile Fransa 
arasında ki dostluğun çok 
samimi oJduğuou, Hataydaki 
askeri müzakerelerin iyi bir 
bava içinde cereyan ettiğini 
ve kendisinin de Eylulde 

Ankarayı ziyaret edeceğini 
beyan etmiştir. Dün sefiri· 
mide utun uzadıya görüş· 

müştür. 
~--~~~~~~~~~...__--~~~~~----~~--

lz~ir Aske lik Şubesinden 
~~~~----~----~-.. 

1!>3:1 Ooğunılu]ar son yoklamaya çağrılıyor 
1 Temmuz 938 taribinden Yedek subaylar yokla-

itibaren yerli ve yabancı 1334 maya çağrılıyor 
doğumluların son yoklaması· . d k 

1 b l v d h 1 - Şubeouz e ayıt ı na aş anacagıo an es ap . , k b 
mesalihin işlerini görmek bıl umum yede su ay ve 
· · h ft d t h · d'I -..skeri memurların yoklama· ıçın a a a a sıs e ı en . 
üç günlük müddetin (son Jarı h~zirao nihayetinde bı· 
yoklamanın devamına mün- tecektır. Bu müddet zarfında 
hasır olmak üz.ere) bizzaı ure yoklamasını yaptırmayan ye-
Cuma ve Pazartesi güoleri dek subay ve memurlar hak· 
öğleden sonra olmak üzere farında 1076 No.lu kanunu· 

nuo lOuncu maddeıi tatbik iki güne indirildiği ilan olu· 
olunacaktır. nur. 

Ac:;kerlik şubesinden 
1 - 334 doğumlularla ve 

geçen seneden (Sıhhi halle· 
ri, mevkuf, tahsilde bulun· 
malan sebebile) kalarak bu 
doğumlularla muameleye ta
bi erlerin yoklamaları bir 
ay devam etmek üzere her 
gün saat 8 den 12 ye ka· 
dar As. şubesinde müteşek
kil As. meclisinde yapıl.tcak· 
tır. Yoklamalar 1 Temmuz· 
da başlanacaktır. 

2 - Yerli erler için her 
birine ayrı ayrı davet ye pu· 
sulası yazılmış ve hükumete 
verilmiştir. Davetiye pusu· 
lası almıyanların derhal şu· 
bemize veyahud bulunduk· 
farı mahalio askerlik şube· 
siae müracaatla ~ yoklamala· 
rinı yaptırmaları elzemdir. 

3 - lzmirde bulunan ya· 
bancı erlerin dahi yokJama· 
farını yapmaları düfus hüvi· 
yet cüzdanlarile beraber ıu· 
bemize gelmeleri. 

4 - Yoklamalarını yap· 
tırmayanların 1111 No. ka • 
nuna tevfikan cezalandmla· 
cakları ilan olunur. 

4 - Kayıt ve ıicil numa· 
rasını bilmeyen veya ıüphesi 
olanlar elinde mevcut askeri 
vesaikin birer suretini yan· 
larıoda bulundurulması ilin 
olunur. 

2 - Yedek subay ve me· 
murların yoklamaları bergüa 
saat 9 dan 12 ye kadar de· 
vam edecek ve 12 den ıon· 
ra şubemiz defterler üzerin· 
de çalışılacağından yoklama 
yapılmıyacaktır. Öğleden ev· 
,·el müracaat edilmesi. 

2 - Yedek subay ve as· 
keri memurlar aıağıdaki ve· 
saiki beraberlerinde getire· 
ceklerdir. 

A - Nüfus cüzdanı ve 
elinde mevcut bütün askeri 
vesaik ve terhis kii~ıtları 
6X6 ebadında başı açık iki 
adet fotoğr f. 

B - ihtisas sahibi olan 
yedek subay ve askeri me· 
murlar ihtisas vesikalarını. 

C - Raporlu olanlar ra
porları. 

D - Hüviyet cüzdanı ol· 
mıyan ve soyadı almamıı 

bulunanların yoklamadan 
evvel bu işleri hazırlamaları. 

HALKIN SESi HAKK N SESiDiR 
Gene pazarlara dair 

Aldığımız maruf birkaç imzalı mektuptur: 
Pazarlardan biıim gibi bir çok vatandaşlar&n şikiyeti ço· 

ğaldı. Sebzeler bile yakın bahçelerden tedarik edildiii, dük
kan kirası ve nakliye parası verilmediği veyahut az verildi
ği halde gene b şturektan daha pahalı olarak satıldığ 
ayni zamanda hep malların ıöyle, böyle olanl ,. 

1 
• 

1 
ve 
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Türk Dünyasının En Yüce Haka~ ~ Tetanoz seromu Neden Meslek Deiildi~?. 
Muharrirlik DÜNYADA 

NELER 
OLUYOR? 

lffiJ!t ~ 1:nw~0: ~~ H~~~:~~=ı.~!: İ:.:b~~a~- ma~~~a:;::likm~:.:~:l•~.ı~~: ~~ ~:n::~:;~n~".j,i7;sıı,:~.~::~ 
H A YA T 

' 
E ır A H R 1 M A N L 1 K L A R 1 tol d t ki da düşme ve mediğini yuan bir kaç ar· bır muvazeneııılık bu~ule ---------·-------------~ ç:;p:~ 

1 

n:;;ce:i basıl olan kadaşımız var. Muberrirliğin getiriy~r. Bunu? maddı ve 

Isırmak için bir tek 
diş kafidir 

Tarilal Telrilıa ·Gazneli 
Ya.zan: H. TiırkekulE yaralarda. bılbassa toprakla bütün an'anesile, merasimıle, manevı sebeblerı var. . , 

- 54 - GEc-JS~» Jazla temas eden taze yara- teşkilatı ve istikbale aıd te- Maddi sebeb. m.uh~rrırh· 
Şrrki Maceristanın Oroa· 

hara kasabasında oturan ib· 
tiynr bir kadın kasaba dek
toı unun cevcesi ile şiddetli 
bir kavgaya tutuşmuı ve hu 
kavga esnasında doktorun 
karıs oı şiddetle ısırmıştır. 

cıaznun mabkemeye verilmiı, 
fakat arada kendisine atfe· 
dilen suçun asılsız olduğunu 

zira ısıracak dişi bulunmadı
ğını söylemiştir. Muayene 
netıce•ınde kadının fağzıoda 
ancak bır tek diş kcküolln 
bulunduğunu ve buoun da 
ısırmaya kifi olduiu görül
müştür. Suçluya bir ay ha• 
pis cezası verıJmiştir · 

itina 
Mahmud dikkat ve farda, eski teneke parçası, mioalife tam bir meslek ol• ğin az kazandı.rıc~k~l~ iŞ O!U· 

cam parçası veyahud ağaç madığı söylenebilir; fazla şudur. Sayıh bar ı 1 ..anesı~-
•ı b•• •• •• ı •• d 1 1 h 1 · · - · d d backa muharrırlerın 1 e oyutu uyor u dalları ve sopa ar a ası o· mubarrır yetışmedıgı e mey· en " , . . 

O a-linden itibaren oğlunu 
m6kemmel bir ıurette bü
yBtme;e ve ona faziletin 
biltiln yollannı göstermeğe 
ve iyi bir insan olarak ye
tiıtirmef e azmetti. 

Sev&k Tekin ban, çok te
miz yürekli ve çok faziletli 
bir zat olduğundanl oğlunu
cla kendi gibi yetiştirmek 
iatiyordu. 

Adını koyaca;ı giin dü
tlnd&. 

Tanriye karıı duyduğu 
derin •ık ve şükranını teba
rDz ettirmiı olmak için Mah
mut adını beğendi. 

Bir. cuma gecesi ıehrin 
blltBn fakirlerini davet etti. 
Koyunlar ve danalar kesildi, 
mevltıtler okundu, o zamanın 
h&yBk alimlerinden bulunan 
SIJeymanWgazneviye adını 
koydurdu. 

Çocuk o vakitki Türk 
adeti mucibince eski gazi· 
lerden ve ıavaılarda an aJ
mıı zatlardan birinin kuca
fıaa verildi, arkası ııvatıldı, 
dualar edildi. 

Gazneli Mahmut, babaıı
DID dikkat ve itinaıı altında 
b&yiltülüy ordu. 

Üç yaıında yavru, yiirük 
çadırlarına gönderildi. 

Temiz havalı yaylalarda 
yedi yapna kadar baktırıldı. 
Mahmut çok kuvveth ve çok 
ıGrbiiz olarak yetişmişti. 
Ondan ıonra kendisine bir 
hoca tutuldu, okutulmağa 
baılandı. 
Babaaı her giin Mabmudu 

karıısına alır, iyi sözlerle 
oaa doj'l'u yolları gösterir, 
blyllk ataların kahraman 
hiklyelerini aöylerdi. 

Mahmut çok zeki idi, da
ha yedi yaıında iken sözleri 
manalı ve muhakemeli idi. 
Kimıeyi darıltmazdı, yalnız 
oyunlarda hep .. ebe baıı~n 
yani oyunu idare eden bir 
mevki alırdı. 

Kimseye hiddet ve~tiddet 
ıaıtermez hep mantık ve 
muhakeme ile hal ederdi. 

V&cudu çok 11hhath idi. 
kuvveti de mllthiıti. 

sabaha karşı çok yorulmuş
lardı, ayni zamanda da ve 
soğuk içlerine işlemişti. 

Hepsi bir araya toplandı
lar, sabaha üç saat vardı, 
karanlıkta yol bulamıyacak
larını ve yanlış yola sapmak 
ihtimaline binaen ortalığın 
ağarmasını beklemek üzere 
bir mağaraya sığanmakliste
diler. kendilerine bir melce 
aradılar, nihayet bir yer bul
dular. fakat mağaranın ağ
zında büyük bir taş vardı 
aralığından içeriye girmenin 
imkanı yokto. 

Taşı oradan çekmek li· 
zımgeliyordu. 

Mahmut arkadaşlarının 
içinde mümtaz bir bey oğJu 
oldnğu için dört beş genç 
taşa yapıştılar. 

Zorladılar, imkanı yok bi
raz kımıldatabildiler, Mah-
mut sordu: 

- Ne oluyor arkadaşlar, 
hali taıı çekemediniz mi? 

- Hayır bey dediler. Bu
nun imkanı yok gibi. 

- O halde ben de yardım 
edeyim. 

Karanlıkta eğildi, taşın 
dibini ellerile yokladı, yere 
gömülü olmadığını anladı, 

arkadaşları ayakta duruyor
lar. Mahmut bey tarafından 
verilecek emre intizar edi
yorlardı. 

Mahmut, taşın arka tara· 
fına geçti, o tarafın biraz 
meyilli olduğunu yordamile 
anladı. 

( Arkası var) 
........................... 
ı ı 

i DOKTOR i 
i Salih · Sonad i 
ı Cild, Saç ve zührevi hasta- ı 

ı laklar mühbassısı ı 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
ı Her gün öğleden sonra ı 
ı Telefon: 3315 ı 

i. ............ .......... .: 
Ucuz Ve Acele 
Satılık Evler 

Daha oayedi yaılarında Babribaba parkı ile hasta· 
iken ıu vaka onun~ kuvve- hane arasında Damlacık 
tine ıahit olmuı ve Tllrk caddesinde 34 ve 70· 1 nu · 
uluıu araaıada yayılmııtır: maralı evler acele ve ucuz 
Mahmat bir giia arkadaıla- fiatle satılıktır. Taliplerin 
rile ava gitmiıti, o giln ve Komeraltında Hacı Sadulla~ 
ıece dağda kaldılar. Bir oteliade arzuhalcı Bay Alı 
çok av hayvanları vurdular, Rızaya müracaatları. 10-1 

-~*********:*****~****~~~ ! Elhamra . T~ı5~3° 1 
4C ldaresinee Milli Kütilpane Sınemaın v, 

1 BUGON Gayet nefis 2 film birden >+ 
1 Beynelmilel Yankesici >+ 
4C Franaızca aazlD: Fernand Gravey - Edvig Feuıllcre ~ 

1 Fr!:-.'!. !?.ı~~re?a.~ı:':'b~!~!ıor ~ 
Prorrama illve olarak: Süvari ekibimizin lstanbula mu- a 

yaıaletleri ve balkın coıkan tezabOrah v. s. -----

lan yaralarda derakap ilk dandadır; fakat bunlardan hep i, ref "ba b ad r . ~·t.mı-
. · d" t t f da b b" f t yen bir maişet temın1 ıçın yırmı or su z r ıo birini ötekininse e ı arze . b'I ·ı.· . b' . t ç lışmak d h 1 t t U • • d b" l e 11.1.IDCI tr iŞ C er a e enoz seromun me "t nse. ıkısıaı e ır ne- • . . h 

Yllptlrmalıd•r. 8 zı 1
1
<tilel rde . k " · · . mecburiyetındedirler: Mu ar-tıce s yma ve oıçın mu 

eski.den çocugw un veya bü· k b" 1 k ı rır mebusları saymıyorum, hani lı tam ır mes e o · • . d 
Yu"g-ün tıfo şısına tabi tu· . · b · onlar e:J bantıyarlarınıız ı· 

mamı~tur, nıçın mu arrır ye . k 
1 

k 
tutulduğuou ve bunun için ._ d h lor• fak t g en a an ar a· 

tişmıyor?., diye sormaK a a d :la ımızın çoğu muell m!ik, tetanozları yapmaktan çekin· doğru değil mi i ? Farzede· b -v k 1 k g'ıbı' ışlerle mu. 
diklerıni göriıyoruı. AşılarlR ao acı ı ... 
seromun hıçbir alakası yok· lim ki muharrirlik bir mes harrirliği telif etmek mec· 
tur. Bu gebcble her ne aşısı Jek oJmadığı için mub rrir buriyetindedirler. 

t . · f k t muharrir-olursa olsun arkasından se- ye aşmıyor; a 8 Manevi scbeb. eçık olalım, 
rom yapılabilir. Hiç bir malı- lik neden meslek 0!o:1a.mış· muharrire verilen resmi ve 
zur mcvcud değildir· Yaluız tır? Bütün mes~I~, bırı.bı 1~8 siyasi kıymetin, la ık oldu· 
çocuğa eskideıı difteri sero· bağ( 0 an. ~u ıkı netıcenın ğu dereceden aşııği kalm~-
mu veyabud kızıl seromu gi· ana sebebıoı bulmaktır. sıdır. Bu noktaya oid b

1
r 

bi seromlar zerkediJmişse o Mubarrir!ik niçin meslek tahlilin bu sütuna sığmıya-
zaman bazı tedabir alınarak olamamıştır? Okuyucu m~k- cağ nı tahm;n edersiniz. Kıı-
gene serom zerkedilebilir. tarımı eksiliyor? Mubarrıre nunlarımızın bile muhrrire 
Meseli serom lgayet az şı- ihtiyaç mı azalıyor? Hayır! yüklediği bir çok ağır endi· 
rınga edilir. Ve şmngadan okuyucu miktarile beraber şeler • zahmetler ve işgiller 
evvel de adronalin gibi bazı muharrire ihtiyaç da art· vardır, 
ilaçlar zekredilir. Bu suretle maktadır; buna mukabil mu- Yeni Basın birliği kanunu. 
iki seromun tesirile meyda- harririn çoğdmaması, h tta muharriri, maddi ve manevi, 
na gelmesi muhtemel olan bir çok meslekdaşların (bu sıluştığı yerde. elinden luta· 
şok anafilaktiğin. önüne ge- kelimeyi itiyad sevkile gene cak bir t şkilata vücud ~e-
çilmiş bulunur. Zaten malum kullanalım) istikballerini baş· rebilirse. bu dav~nın halime 
dur ki son yıllarda çocukla· k lekte aramak için doğru eo kuvvıatb adım alil· 

a mes cıAk ra muhtelit ola ak difteri. aramızdan ayrılmaları. taleb- mış olur. şam" 
tetanoz ve tifa aşıları bera- t::::! 

h·rce yap~l~~:ı·~'.r· d Maliye memurla-
Habeşıstan a 

ıt:.~!~~.r~~!!~~· rına verilen avans 
şistanda İtalya ordu, milis ve 
polis kuvvetlerinden aJımış 

dört zayiat verildiği bildiril
mektedir. 

Bunlardan 6sı zabit olmak 
üzere 17 si "keşif ve hare
kit esnasında " ölmüştür. 
Altısı zabit olarak 47 kişide 
kaza veya diğer ıebeplerle 
ölmüşlerdir. 

İşçi kıtalarında da, ayni 
ay zarfında 2 zayiat kayde
dilmiştir. işçi kıtalarının mev
cudu 55,000 olarak bildiril
mektedir. 

Bir Daktilo 
Aranıyor 

Vıliyet merkezi rinden ı tir. Buna göre mü hakatt& 
tetkik ve teftiş işlerinde bir 
aydan fazla kalan memurlar 
ay sonlarında avansların sarf 
yerlerini bir beyanname ile 
Defterdarlığa bildirecekler
dir. Bu beyannameler üze
rine alınan avans mahsup 
edilecek ve ertesi ay için 
gene avans muamelesi yapı
larak memurunu bulunduğu 

kaza malmüdürlüğüne bildi
rilecek. memurlar paralarını 
malmüdürlüğünden alacak· 
lardır. 

tetkik ve teftiş için kazala
ra gönderileo varidat. tahsi
li~ ve muhasebe kontrol 
memurlarına aıami bir aylık 
yevmiye ve zaruri masrafla
rına mukabil avans verilmek
tedir 

Finans bakanlığı bir aydan 
fazla tetkik ve teftiştı kalan 
memurların ay nihayetinde 
avans almak üzere tekrar 
vilayeti merkezine gelmele
rinoa meydan vermemek üze
re yeni esaslar kabul etmiş-

Güründe390 
Senelik Bir 
Mezar bulundu 

··~~~~~~~~~~-

:Şekeri çok 
seven insanlar 

Dünyanın en fazla ıeker 
yiyen Avrupa memleketi 

Daoımarkadar. Danimarkada 

*** 
l{ızlar arasında garib 

b.r anket 
Amerikada Pittsburg Oni

versitesine giden 100 kıza 
şöyle bir sorgu sorulmuştur. 

- Parası bol, ihtiyar bi· 
adamle mı. yakışıklı fakat 
fakir bir delikanlı ile mi ev· 
lenmek istersiniz? ... 

Yüz kııdan 61 i fakir de
likanlı ile evleceklerini. 39 
u da bir karar veremedikle· 
riei söylemişler. tek bir ta
lebe "ihtiyar la evlenirim" 
dememiştır. 

••• 
«~1eşhul işçi» abidesi 
Budapeşte belediye mecli· 

si son :>elseıinde "meıhul 
işçi 11 namına bir abide dik
tirmeğe karar vermiıtir. 

Dünyanın her tarafında 
bir "meçhul asker" ibidesi 
vardır. Fakat ilk meıbul iı· 
ci abidesine malik olmak şe
refi Budapeşte ıehrinin ola
caktır. ___ ... _,. __ _ 
Memurlara 
Aid Tahkikat 
Evrakı 

Memurlara mubakımat 

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

Sıvas (Hususi) - Gürün 

mezarlıklarının ıslahı esna· 

suıda 967 tarihli ve üzeri 

Hoza Ali Kadı yazıla bir me· 

zar bulunmuştur. Bu senelik 

mezar taşı muhafaza altına 
alınmıştır. 

kanunu hükümlerine g6re 
eksiklikleri bitırilen tahkikat 
evrakının bir hafta içinde 
idare heyetlerince karara 
bağlanması ve vuku bulacak 
meı.uniyet taleplerine 15 ıtln 
içinde cevap verilmesi iç 
bakanlıkça villyeflere bildi
rilmişti. Bakanlık iılerin ya• 
pılıp yapılmadığını devamlı 

bir senede adam başına el· devamlı olarak bilmek ilzere 
li dört kilo şekflr istihlak her ay vilayetlerden mamur• 

·zıaı.<a.ıa 

-•.nı ıauaısuwsa ~A e.<aoıoıı 

nınlfOJt ma~ aıalifl'I A znı 
-ı~e:>uınq vpauazed ınqneı 

-sı a!,lP'3 l<lmqv ı11ha'I 
!sauana leqqıs !sappe:> qıeı 
-Qma)I aaıı~a !aa..< aA zn:>n 
e.hh P!h~ .1!q u!q 'f 'e:>aııı§ 
-at !Z!S '.aepph>f ıe1e~ zem 
-.aaıe'I 'ueıe.<b qeq1nm aA 

'mo.<!maıa 'ooıöJııod a§!§ 'u•ı 
~nqed 'IHB!I eıpew euedlUEJt 
'ımızeAaf h.11 'u•ı•ıae~ da:> 

aA p 'ueı•qm!f BJttH Jaı.ı~nvı 

• •ıa•A u11ppr:>an.<o 'I n:>o~ pıt 

-a~ nq QA !uaa• o.a '!.1.-aıaa!'I 

-•m DOJOma.a.8 1l'1fJf111010W 

UA~ .3 'l!F~A!P;}H 
u!1iu~z ;}A ı0a 

aı:ııs11eı 

olunmaktadır. lnkincilik İn- far muhakemat itlerine aid 
gilterede, üçüncülük de A· birer cc!dvel g&nderilmeaini 
merikadadır. logilizler adam istemiı ve cedvellerin gön• ___ ,..,,. .. __ _ 

Yılan 

başına 49,5 Amerikalılar iıe derilmesi şeklini ayrı ayrı 
46 5 kilo şeker yemekte maddeler halinde viliyetlere 
imişler. bildirilmiştir. 

Zehirine karşı t< 

Tahtakurusu 

**~*****~***~:~*****~~ r A Y Y A R E sineması TE~~~?N 

Hindi Çinli bir doktor. 
Aindi Çioi tıb cerrahi cemi· 

yetine tahtakurusu hakkında 

mühim bir tebliğde bulun

muştur. Eğer kafi mikdarda 

tahta kurusu eritilip de yı · 

lan sokmuş bir adama bir 

parça su ile karıştırılarak 

içirilirse derhal iyi olurmuş, 

BUGÜN iki müstesna film birden 

t< 1 - Asri İş adamı .. 
t( Beynelmilel şöhreti haiz iki büyük Fransız arbıtı 
tı( RAIMU ve LUCIEN dAROUX tarafından yaratılmııtlr 

B 2 
• 1!~~?erd~~~~~~~h dilberi 
FRANCISKA GALL'in nefis bir komediıi ,. 

M Seanslar: 3,30 7,15 Altın kelebek, 5,15-9 da Aari )t 
~ iş adamı Cumartesi pazar 1.30 da Asri iı adamı baılar 
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----------------------------------------------~----------~ -~--~~~--~----------------------------------------------·~1 
Dilsiz ve Saiır Ok 

U':I 

Dünkü aayıdan devam ve son t 

Çahtmaktan yahut mu~iki 
dersinden mahrumiyet olan
lar için okadar ağır bir ce
zadır. Hülisa ziya bizim göz
lerimiz için ne ise musikı 
onların kalbleri için aynidir. 

Durossi körleri gidib gör
menin kabil olup olmad ğıoı 
ıordu. 

Ôğrktmen s6yliyordu: Ka · 
bildir. Fakat sizin içio, Ç'>· 

cuklar için oraya gitmt"ği 
tavsiye etmem. Sonra, onla· 

rın bütün talihsizliğini anls
yacak, kendilerine Jiyık biir· 
meli hissedeceğiniz bir yafa 
geldiğiniz zaman gidersiniz. 
Bu hazin bir manzaradan 

başka birşey değildir çocuk· 
larım, Baıan orada aanki o 
ıizia gördüğünüz vasi yetil
likleri güzel mavi dağları 
seyrediyormuş gibi yarı açık 

pencerede oturmuş biraz 
taze hava alan çocuklar gö. 
rürsfinüz. Fakat bu muaızam 
güzellikten hiç birşey gör· 
mediğini ve göremiyecekle· 
rini düşündüğünüz zaman 
kalbiniz ezi 'ir, adeta kendi· 
niı kör olmuş gibi olursunuz. 

Anadan doğma kör olan· 
lar, dünyayı hiç görmiyenler 
niıbeten biraz daha az şaya
nı merhamettirler. Çünkü 
mahrum oldukların şeyin 

ne olduğunu bilmiyorlar, 
Fakat yalnız üç aydanberi 
kör olan çocuklarda vardır 
ki iyice ta hı ttur ederler ve 
kaybettikleri ıeyin ne oldu· 
ğunu biJirler. Onlar hafıza· 
larındaki muariz suretlerin 
gittikce karardığını hisset
mekle daha ziyade elem çe• 
kerler. Bu betbahtlardan 
birisi bir güu bana gayri 
kabil tarif bir hüzün ile 
Gözlerimi bir defa, biç ol
mazaa bir dakikacık açmağı 
çok isterdim. Anneciğimin 
ıimaıını görmek için ki şim
di hiç tahattur etmiyorum 1 
Demiıti. 

Anneleri kendilerini gör· 
meie geldiği zaman nasıl 
olduğunu anlamak için biç 
bir hattı takip etmeği unut· 
makıızıa ellerile yüzlerini 
yoklarlar ve daha fazla gör· 
diiklerine ancak bu suretle 

Ucu~luk rekoru 
\'E 

Bir fen harikası 

kanaat getir irlar. Ve kendi
sini bir defa göstermesini 

Kör ve dilsizler· ders esnasmda 

lar. Onlardan ayrıldığı zaman 

dünyayı, evleri ve semayı 1 
yalvarıyormuş gibi adlarile 
b ;rçok defa seslt:nirler. 

Onları ziyarete giden bir 
çok kimseler ağlıyara~ ~ıkar· ı 

Bir Kadı 
Çocu 

Bir batında birkaç çocu· 
ğun dogması hadiseleri her 
tarafta çoğalmaktadır. İngil
terenin Liverpol şehrinde 
madam Taylor isminde ha
mile bir kadın, gelecek tem· 
muzun ortalarında doğura· 
cağı beklendiği halde bir
denbire airısı tutarak doğur
mağa başlamıştır. 

Bir batında dört çocuk 
çocuk birden doğurmuştur. 
Çocuklardan üçü oğlan biri 
kızdır. 29 Yaştnda buluoşn 

bu kadın birer birer doğur
mak şartile evvelce dört 
evvlad sahibi olmuştu Şimdi 
çocuklara bir anda bir misli 
artmıştar. 

Nevzadlardan dördünün 
sıhhatleri yerinde olduğun· 

dan adları konulmuştur. ilk 
doğan erkek çocuğa lavtaııı 

doktor Vıly~ma izafetle Vıl
yam adı verilmi~tir. Tek kıza 

görmeğe layık olunmıy n bir 

recbandan isf fade edildiği 
için bunun blr istisna oldu· u 
duşünülür. Acıyınız yanu· 

dahi kadını doğurtmağa yar· 
dım eden bastabalcıc nan İs· 

mine iz af etle V erouica ndı 

veri:miştir. 
Diğer çocuklara Liverpo-

lun ıki meşhur müvellid ta· 
bibinin ismi verilmi lir. 

Bir bat ndaki dör evladın 

bnbası yük arabacısıdır. Bu 
daman valdesi 14 çocu do

ğurmuştur . Kcndisı de en 
küçüğü yaui .on uçuncusu 
bulunuyor. 

İngilterede dnha evvel bir 
batında olaralt 1935 senesi 
teşrinisaoısinde dört çocuk 
doğmuştu. Bunlarıo da üçü 
oğlan ve biri kız idi. Hala 
cümle i yaşıyor. · 

Gerek yeni doğanlardan 

gerek eski doğanlardan kız 

erkeklerden daha ağırdır. 

ikizlere nazaran dö tlüler 
2000 mi li enderdir. Dö t· 
tüler üçlülere ııazaran 20 
m sli enderdir. 

-----------.-..----------
Yevmiye ile ·ç ş arın 

Ve 2 e ••• 
Maliye v ekileti, iktisadi rio bir aydan noksan çalışan 

buhran ve muvazene vergi- hizmet erbabı istihkaklarıoa 
leri kanunlarında yazılı olao ne suretle tatbik edıleceğini 
20 ve 30 liralık muafiyetle· teshil etmiştir. Buna göre 

• • 

• ecati'ye 

Jarım, kendileri için güneş 

zıyası ve bir anne bakışı 

mevcud oJmıyan ·o kör ço· 
culdına cıyıoız !~ 

'
1Guore,, den tercüme 

1. A. 

•• u-
w "' •• ugu e 

lu y ğdı 
Zonguldağa bağlı nahiye· 

Jerden Ala plıda cuma günü 
24 dakika devam eden bir 
dolu a•eti olmuş, en küçüğü 
yumurta büyüklüğünde olmak 
üzere yumruk kadar cesa
mette dolu yağmıştır. Halk 
büyük bir korku ve heyecan 
geçirmiştir. Dolunun mabsu· 
lôt üzerindeki zararı büyük
tür. . ... ........... 

vergi mükelleflerinin hizmet 
leri muk11bili olarak bir ay 
içiod çalıştıkları müessese· 
ı~rdeo filt-o aldıklara para· 
Jaran miktarı esas tutularak 
"eıgi muafıyet ve mü <cildi 
ydı tat bık o lunacaktır. Yev · 
miye ile çaııştıkları günler 
ıçin aldıkları para, vergınin 

alınma ında veya muafiyetiu 
t tbikınde esas tutulacaktır. 
Y -vmiyeleşın bir ay iç nde 
resmi tatil günleri dışında 

kalan gün adedine darbı su· 
retiıe buJunao itibari ücret 
mıktarı, verginin tarhına e· 

as tutulacaktır. . 
Yevmiye ile çılıtanların 

aylık istihkakları ne olur sa 
olsun istihkakıo asla üzerin· 
den bava kuvvetlerine yar
dım vergisi kesilecektir. 

1 PEŞİN ve TAKSİTLE her J\1ARI{A 

BİSİKLET ve 

MOTOSİKLET 
Şenocak tic retbanesinde sahlmaktad1r. Rckla.na kapılmadan 
1 ornaks motosıkletlerini ve m. ğcızamızda mevcud her marka 
bisikletleri görmeden ve fiat öğ enmeden kat'iyen başka 
yerden bisiklet, motosiklet almayınız. 

Başdur k Kemeralh Cd. Emırler çarşısı karşısında 
Nı1mara 61 M. Alim Ş nocak 1 elefon No. 4079 

to:~.,~~~~~C!l~ t!JS:!lt'!l~3~~~E~OO • 00~ ,,.C!l 'IS 
Çocuk Babalar.ıua 

J\1ujde 

ekabe 
Re ah t 

k bet 
"30 '' ay 

• iklei: 
Almanyadan yeni getirtmiş olduğum ve f zmir piyasasın

da 45 lıraya sahlan bisikletleri rekabet dolayısile 30 liraya 
satışa başladım. Sınıfını geçmiş çocuklarınızı sevindirmek 
içi o vereceğiniz en kıymetli hediye yavrularınızın malik ol· 
mak istedikleri bisiklettir. 

Ticarcthanemizc uğramadan başkı.ı ticarethanelerden al· 
mamalarını s ym müşterilerime tavsiye ederim. 

Adres : fzmir Kemeraltı karakolu karşısında No. 7 
Asım Başakın. _..__. 

A ltındar11la 
Dalya 

Bahar 
1\ olan yalarını 

Yanlız 

S. Ferit 

ı 

Yapar 
Merkez Depo ŞİFA Eczanesi 

.-=mı:E:!E&Ea3B:a!!:l!l!l~C!:!a!!:3U.E:a~!a:~B1'!1!3Dmrlal ... B+ ..... 

ı Birinci Sınıf Mutahassıa ı 

Dr. emir Ali I 
KAMÇIOüLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 

1
ı 

elektrik tedavisi 
No. : 55 Telefon : 3479 

e;:::1:;11~~r.==-~R;;,.. maımoaiR& ......... 

Ynnlü, ipekli, 

pamuklu, keten 

li ve karışık ku 

400 gram sık 

)etindeki kuma 

şa bir paketi ki 
fidir. 



Kaçakçılık 
Kahveci Hüseyin kihy.;:.
a Çukorçeımedeki 'evi 
anmıı on bir yaprak kiğıd 

üçyüz altmıı gram kaçak 
~tGn bulunmuıtur. 

ttel ve lokan
ılarda kontrol 

1 Riyasetten verilen bir di· 
ıktif üzer ine belediye baı 

r ekimliği bütün otel ve lo· 
•aatalarda ııhhi vaziyetleri 
ı temızliği ıık, sık kontro· 
ı altında bulunduracaktır. 

Kapatılıyor 
Şehir içinde bulunan ah11· 

arın kaldırılması için verilen 
lhlet sona erdiğinden bir 
afta sonra bütün ahırlar 
apatılacaktır. 

'· Behçet Uzuıı 
Teftişleri 

Dün belediye reisi şehir· 
e ve şebria eğlence yule· 

- laden biri olan lnciraltına 
• idere k bazı tedbirler alın· 
• ıaıını emretmiştir. 

lnciraltında halkımızın ra • 
atını temiaen kamyonlarla 
mele göndererek her tara· 
ıaı temizJetmiştir. Sonra Gü-
Je)yalıya gelerek banyolara 
ıeftiı etmiş bazı sıhhi ted • 
lirler aldırmıştır. Reisimizin 
Cıu hareketi memnuniyeti 
11ucip olmuıtur. 

~Bey'iye 
1 Kaldırılıyor 

içki bey'iyesi yarı yarıya 
.adirilmiıtir, bir müddet ıon· 

ıaa da tamamen kaldırıla · 
IM&ktır. 

t~üşüncesiz 
02-ren~ilerin 
Sonu 

Kültür Hıeıinden hadise 
.pıkartan öğrencilerin mu ha· 

cemeJeri dün ağırcezada de· 
ı•,am etmiı ve suçluların 
''nuddeiumumi muavinlerinde 
•3, Sabri Atamaner taıafın· 

an muadil 188 inci madde-
ia üçüncü fıkrasına göre 

:lecziyeleri istenmişti. Bu 
~adde iki seneden beş sene 

tw'e kadar.!~!.~.~.~asıdır. 

;: Birinci noter 
~ Birinci noter daireıi Seli
illJik bankası karıısında bah· 

\eliler hanında eski ikinci 
ıoter dairesine nakledil· 
•ittir. 4-1 

1 Teknik 

ı Muhasebe Bürosu 
~ M. E. Çelebi 
r emiıçarşııı No. 3) elefon 3435 
• Muhasebeye ait bütün iı
~eriaizi tam bir itimad ıle 
'tevdi edebilirsiniz. 
l Büro, kanuna uygun ıe
kilde ve muhtelif usullerde 

ı~uhasebe tesis eder 
e Def ter tutar 

e Planço tanzim eder 
esap tetkik, tasfiye 
e ihtilafları halleder 

( Jlalkm Seıl ) 

. 

Fransa Gözünü Ac , 
Pariı (Radyo) - Müteaddit Fransız gazeteleri Fransanın harici siyasette onun bunun 

oyuncağı olmaktan kurtularak kendi siyasetine biraz s hip olmasını ve birazda gözünü 
açmasını tavsiye etmektedir. 

Frans ı K ybe iyo u ' • st a 
Paris, (Radyo) - Ovr gazetesi ispanyadan sonra Fransaya dost ort Avrupa devletleri· 

nin gittikce z yıfladığını ve bu vaziyetten Almanyanının kuvvetlenerek Fr ns nın gittikce 
zayıf ve dostsuz kalacağını yazarak tehlike anında Fransaoın çok müşkül ve feci bir mev· 
kie düşeceğini hatarlatmakta ve Fransız hükfımetinın on göre ç re ve yeni dost ve mut
tefikler aramasını tavsiye etmektedir. 

Halkın Sesi - Fransa Yakın Şarkt ve Balkanı rda oyn dığı mühim rolden dolayı bü· 
tün devletlerin sempatisini kazanmış Türkiyeyi de bir Hatay işinden dolayı rencide ede· 
edecek olursa kimsenin hayranı görmediği Fransız dostluğunun kıymeti ne r ddeye inecek-
t ir ? Suali ortaya atmıyan bir hükumet kalmıyncaktır. 

Çinliler 700,000 • şili bir o h zı d a 
Hankov, 22 (A.A) - Çinliler Hanovu, 60 fırkalık yani 700.000 mevcutlu bir orcfu ile ve 

ayrıca yeni topçu kıtaları ve tanklar ile arka arkaya tesbit edilmiş üç müstahkem hat üze· 
rinde müdafaaya hazırlanmaktadır. 

• • c Sl 

Karısının dudağın , 
kes rek f c· 

• 
memesı 

surette 

. ..., 
ı ve y nagını 
•• •• •• o u u 

Istanbul 23 (Hususi)-Dün Yedikulede feci bir cinayet işlenmiştir. 
iki seeedenberi ayrı yaşayan Hamdi ve Fatma namında karı koca dün barışmışlar ve 

gece hiç yoktan tekrar kavgaya tutuşmuşlardır. F tm uyuduktan onra Hamdi uyanmış 

ve ustra ile Fatmanıc dud ğıaı, memesini ve yanağını kesmiştir. Katil yakalanmış ve cür· 
münü itiraf etmiştir. 

Fra nkocular gen üç v pur batır ı ar 
Parıs (Radyo) - Frankocular gene biri Yunan ikisi logiliz olmak üzere dün üç vapur 

d aha batırdılar. 

Bu haber lngiltere ve Yunanistanda büyük bir heyecan ve asabiyet uyandırmışbr. 

Yeni binalardan on s eve ı alı mıy c 
Istaobul 23 (Hususi) - Yeni inşa edilecek binaların on sene vergiden maaf tutulmaları 

kararlaştırılmıştır. 

Eski kanuna göre yeni binalar üç sene vergiden muaftılar. 

Fransız Gaze eler· Toplat ı ı ıyo 
Berlio (Hususi) - Dün akşamki posta ile Berline gelen bütün Fransız gazeteleri yalnız 

"Temps,, gazetesi müstesna olmak üzere müsadere edilmiştir. Bu tedbirin sebebi meçhul 
bulunmaktadır. 

Pazarlıksız Satış Mecburiyeti Kano u 
lstanbul 22 (Hususi) - Pazarlıksız satış mecburıyetine dair kanua layıbası meclis ruz· 

namesine alınmıştır. 
Bu liyıhaya göre her malın üzerine fiatanı gösterir etiket konacaktır. Kanun hilafında 

hareket edenlerden yirmi liraya kadar para cezası alınacaktır. 
Tekerrür halinde mağazası bir haftaya kadar kapatılacaklar. 
Kapanma kararına itiraz edilecekse de para cezaları itiraz kabul etmiyecektir. 

Manisa ıtf aiye otomobi i devrildi. Bir 
ölü sekiz yaralı var 

Manisa 22 (Hususi) - Bugün şehrimizde vukua gelen iki otomomobil kazası şehri de· 
rin bir teessür içinde bırakmıştır. 

Facianın biri, şu şekilde cereyan etmiştir. 
Vuku bulan davet üzerine yangını bastırmağa koş n itfaiye otomobili Muradiye mahal· 

lesinden aşağı inerken ansızın önüne çıkan bir arabaya çarpmamak için ani manevra yap· 
mak zaruretinde k lmış ve bunun neticesi olarak itfaiye otomobili devrilmiştir. 

İtfaiye neferlerinden biri ölmüş, dördü ağır surette yaralanmıştır. 

Yalova 
Seyahatı 

462 Numaralı lüks otobüs 
bir temmuz cuma günü Ya
lovaya hareket edecektir. Bi
letler elhamra sineması i · 
şesinde satılmaktadır . Bu 
zevkli ve neş'eli seyahat 
on gün devam edecektir. 
Yolcu mikdarı 20 olmak 
şarttır. 

Şemsi Hak·k t 
Ucuzluk Sergisi 

Sahibi Bey Hamdi ve (M. 
H. Remzi) imzası ile aldığı· 
mız bir cevabı bitaraflığımız 
binaen yarınki nusbamızda 
neşredeceğiz. 

Zelzele 
Moskova 22 (A.A) - Kır· 

gızistandn Tıabsan dağları

nın merkez mıntakasında 
pazartesi günü üç dakika 
devam eden şiddetli bir zel· 

zele olmuştur. Maddi z rar
lar büyüktür. Felaketzedele· 

re yardım için hükumetçe 
bir komisyon teşkil edil· 
miştir. 
~ .. --

y uz ffe 
Belediye müfettişliğine bay 

Muzaffer geçirilmiştir. 

Yanında iş otomobili ile 
her gün, belediye sınırlan 

içinde gezecek ve teftişte 
buluoac ktır. 

Do torAsım 
1 tan.bul (Hususi) - Mem• 

leketimize kabul edilecek 
Y. hudi profesörlerini seçmek 
üzere sıhhiye müsteşarı dok· 
tor Asım Ankara Viyanaya 
gidecektir. 

anıyor 
Teşkilatımızın tevsii mü· 

nasebetile eli temiz iş bilir 
birinci nevi caket kalfasıua 

ihtiyacımız vardır. Istekl lerin 
aşağıdaki dre e müracaat
ları. 

lzmir : Yeni Kavaflar No. 
7 l~rzibane hibi 

A. Naci Yeter 

Diye haykudı. 
Abdülkndirin elindeki ga· 

zeteyi kapan Murat Ist n

buldan gelen gazeteyi hiç 
hiç bir ihtiyata lüzüm gör· 
meden yüksek sesile oku· 

• Murad sevinçle şunları 

mağa başl dı. Fakat heye· 
canını tutamıyan Abdülka
diı: 

- Size dimedimmiydi, bü· 
tün dünyanın biricik dahisini 

aJlah korumaz mı? Atatürk 
dün bütün AnkarahlQrın can· 

dan teşyi) erile Merni:ıe 

hareket etmiş... Ne büyük 
müjde .. 

Odayı bir tek k lb gibi 
çarpan şu sözler doldurdu : 

- Varolsun, binler yaşa
sın Atamız ... 

Gazete bu sevimli habe· 
rin tafsilôhnı veriyordu. 

Birkaç dakika evvel alın· 
lan lsırıştıran düşün celer 

silinmiş ve yerini sevincin 
aydınlığı almıştı. 

Hal ın si h 

söyledi. 
- Atatürkün Mersine gel· 

me i bizi sıhhat haberi ka
dar bahtiyar etti. Şuna bir 
kere d ha iman ettim ki, 
Hatay çok yakında hem de 
yarın gibi bir gelecekte kur· 
tulac ktır. 

Arkıtdaşlar, yapılan men'fi 
prop ğandaları artık bizim 
tekzip etmemize lüzum kal· 
madı. 

Çünkü Atatürk bizzat ken
disini Mersine {;!İtmek sure· 
tile dipdiri olduğu gösterdi 
bu garezkir havadisleri ya
landı. 

Yaşasın büyük Atamız .. 
gazetedeki Atatürkün Anka
ra istasyonundan Mersine 
gidiş teşyiici gösteren büyük 
fotoğraflara en mükemmel 
bir t blo seyreder gibi ba
kıyor' ve yüzümüze gözümüze 
sürerek öpüyor, öpüyorduk. 

(Arkası var) 

ın sesidir 
Bnştarafı 1 incide -

pazara getirildiği ve bazı madrabazların pazar yerlerini t u
tarak asıl müstahsillere meydan verilmediği teessüfle görül· 
mektedir. 

Halbuki pazar] rın halkımız fayd lı olması ve yiyecek
lerio ucuz satılması hükumetimizin emri iktizası bulunduğu 
cihetle bural:ırde çevrilmek istenilen dolaı laun önüne geçil
mesini belediyemizin himınet ve lütfünden bekleriz. Lütfen 
bu dileğimizın neşrini saygılarımızla rica ederiz.,, 

s . 
1 

Bucada Kıymet kızı 16 
yaşındaki Kamileyi kaçara· 
ra k gir le ten 1 brahimin mu· 
hakemdsi dün Aslıyecaza 

dairesinde duruşması yapıl· 

mıştır. Kamılenin vekili avu· 
kat Ahmet Remsi kaçırma 
ve kirletme hadisesi hakkın· 
uzun uzadıya müdafaasını 
yaptıktan sonra mub keme 
lbrahimi tenzilen beş aya 
mahkfıın etmiştir. 

di 
üdürü 

lstanbul, (Hususi) - lagil· 
tere ile yapılan mukavele 
mucibince kredi meselesine 
ait bazı noktal rın bitirilmesi 
için lagiliz kredi müdürü 
yakında memleketimize ge
lecektir. 

KIN SESiDiR 
• • 

encının 

Cö rtliqi 
Atina belediyesi ıon gün· 

lerde para darlığına düştü. 
Atioa belediyesi, yoksul ve 
iş izlere para veren kurum · 
lara çok yardım eder. Son 
günlerde, bu hayır kurumla· 
rının par lan da kalmamış, 

belediyeye başvurmuşlar. 
Bel dıye bu hususta propa· 
gandaya başlayıp halktan 
para toplamak istemiş ... Der· 
ken günlerden birgün dilen· 
cinin biri belediyeye gelmiş 
ve yoksullaria işsizlere da
ğıtılmak üzere bir milyon 
drahmilik servetini belediye· 
ye hiba edeceğini söylemiı .. 

Sormuşlar: 
- Sen bu parayı nasıl 

kazandın? 

- Dilene dilene cevabını 
vermiş! .. a s•t er 

k ı da 
ir kar • n 

işi incelemişler ve adamın 
Atina sokaklarında dilane 
dilene bir milyon topladığı 

r nlaşılmış .. 

Ankara, (Hususi) - Milli 
emlak dairesinden mal alıp 
henüz tak itlerini vermemiş 

olnolara kolaylık olmak üze· 

lzm· 
de • • 

vak fi 

re hükumetçe yeni tedbirler 
alınmış ve taksitlerin, daha 
onbeş sene uzatılması karar· 
laştırılmıştır. 

=-·~~~!!!!!!~~!9 

r müdürlüğün-

Müzayede ve temdit müddetleri içinde t libi çıkmadığın· 
dan pazarhğ bırakılan kiraları akarntın müfredatlı listesi 
idare kapısın talik edilmıştir. Taliplerin v kıflar idaresine 
müracaatları iliio olunur. (2233) 


