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·- CELAL. BAYAR DiYOR Ki: 
Haiay mubarek bir vatan pcirçasıdır. Hatay bi 

Seni Kurtaracağım, 
Sözüm, namusumdur:. 

1 ürk yurdudur ve 1 ürk kalacaktır 
Bugün yesim olsa da : "kalamaz! derim, baki, 
Geçmiş bir devrimdir ki hahraları eski 
Mazime çok bağlıyım, o güzel mazime ki 
Bu dakika ben onun kucnğ1Ddayım ıanki. 

Kahraman ve fedakar Türk 
askeri manevralar yapacak 

ordusu Dersim havalisinde 
ve mevcud prüzleri bir ta-

Dinle, ağzım açılıp ne söyliyecek dilim: 
Ancak sana kavuşmak en birinci emelim. 

rama ameliyesi ile gökünden koparıp atacaktır 
Sen her ıeydeo azizsin, sen her şeyimsin benim 
"Bu uğurda namusum oldu andım, yeminim.,, 

Yüzünü görmiyeli yıllar oldu, ağlarım 
Dağlardan inen selJer gibi coşar, çağlarım. 
Hasreti tatmış olan yürekleri dağlarım 
" Ahi ,, çekerek her zaman sana gönül bağlarım .. 

Yürüyerek Ueri göğsümü gereceğim 
Seni kurtarmak için ateşe gireceğim. 
Şurası muhakkak ki murada ereceğim, 
Mukaddersa yolunda canımı vereceğim ... 

lsmaal Özler 

Denizcilik Bayramı 
ı Yarın kaputaj bayramıdır. 

Denizcilerimiz, sahillerimizde 
nakliyatın yalnız Türk vapur· 
ları tarafından yapılabilece
ğinin bütün devletlerce kabul 
edildiği bugünün yıldöaümü
nü mer2simle kutlılayacak

lardır .. I 
Sabahleyin saat onda cum

huriyet meydananda, Atatürk 
heykeli dibinde toplanılacak, 
söylevler veı ilecek heykele 
çeh nkler konacaktır. Öğle
den sonra saat oo altıda 
Karşıyaka vapur iskelesi 
önünde muhtelif deniz yarış 
lar1 yapılacak, gece de fener 
alay lan, eğlenceler tertip 
edilecektir. 

··~~~~~~~~~~ 

Tarihi ve t"bii zenginliklerile 
şöhret bulan şehirlerimiz 

Keymakamlarla Nahiyemü· 
dürleri ve belediye reisleri· 
nin vilayet makamında bir 
toplantı yaptıklarını yazmış · 

tık. Bu toplantı lktisad Ve
kileti turizm şubesinden ge· 
len bir tebliğ üzerine yapıl
IDıştır. 

Tarihi ve tabii zenginlik
lerile seyyah çekecek şehir· 
Rerimizde mükemmel oteller 
Ve veniti nak iye bulundu
rulması meselesi de ayrıca 
konuşulmuş ve bazı tedbirler 
•hnmıştır. 

Yerlerine dönen kayma· 
!,•mlar ve belediye reisleri 

yerlerinde bu iş için tetkik
ler yapacaklar ve vilayete 
bir raporla arzedeceklerdir. 
Yeniden oteller yapılması 
ibap ederse bunun için c:iev
let merkezinden de yardım 
istenebilecektir. 

Silah Taşımak 
Çorakkapıda Mehmet oğ· 

lu Muharrem Çatalkaya ile 
Ikiçesmelikte Hüseyin oğlu 
Celil Karabülbül ve Çukur· 
çeşmede lzmirli Nihat To· 
kat oğulları üzerinde birer 
bıçak bulunarak müsadere 
edilmiştir. 

iSTER GflL iSTER AGLA 

Büyük millet meclisimiz 
birçok kanun layihalarını göz
den geçirmiş ve kabul et· 
miştir. Bundan sonra hüku -
metin icraatı hak kında sayın 
Baivekilimizin nutkunu din
lemiştir. 

Bay Celal Bayar kürsüye 
gelerek: 

Sayın arkadaşlarım, diye 
söze baş'amış ve yapılan iş~ 
lerden uzun uzadiye bahset
miştir. Ezcümle: 

"Hükumetimizin takip et 
tiği esaslar içinde yüksek 
Türk milletine vadedilen 
proğram tahakknk ettiril· 
miştir. Eo mühim olan bütçe 
bu sene daha geniş olarak 
yüksek meclisinizce kabul ---Alla-
Stalin 
Taraftarları 
Kazanıyor 

Par is, 29 (Radyo) - Rus· 
yadaki intihaplar hakkında 
şimdiye kadar elde ettiğimiz 
malumat bundan ibarettir. 

Saat 12 ye kadar ta zim 
edilen reyler Stalin bloku· 
nun büyük bir muvaffakıye· 
tini göstermektedir. 4 mil· 
yon rey üzerinde Stalinist· 
ler yüzde 99,5 kadar rey 
al~ışlardır. 273 · Stalin ta· 
raftarı mebus seç ' lmişlerdir. 

Bunların arasında Stalin, 
Kalinin, Molotof ve Voroşİ· 
lof vardır. Kafi :netice da
ha sonra belli olacaktır. 

Kirleri Çikaran Sabunun Yüz Karası ! ? 
Sabun herkesin bildiği veçhile bütün pislikleri temizliyen bir maddedir. Yalnız yüz ka

raları bununla çıkmaz. Geçenlerde zavallı amelenin biri dikkatsizlik neticesi olarak cum 
diye ateşten henüz indirilen ve fıkır, fıkır kaynıyan sabun kazanının bir solukta dibini 
bulur, bulur amma o anda da soluğu gırtlağında dizilir kalır. Tabii bu sabunlar atılacak 
değilya, içinden zavallı amelenin ölüsü çıkarıldıktan sonra pi ·asaya sürülür. 

Şimdi lstanbulda har evde bir endişe başlamıştır. Acaba bu elimdeki sabun mahud cina· 
Yeti işliyen suçlu sabun mudar ? ! Bir kazan sabun bin kazan sabunun namusunu, haysiye
tini ve şerefini lekelemiştir. Sabunun vazifesi pislikleri çakardığı halde şirııdi lekeli ve 
ıuçlu bir tabun bütün sabunlarıda birletmiştir. işte fena bir adamın yedi mahalleye ve 
yedi ceddine zararı dokunur dedikleri budur. 

Sen de ey okuyucum, bu bale : 

edildiğinden bunun icap 
eder yerlere sarfı içi!I kanun 
yolundan yörütülmüş ve en 
çok rakamı belli müdafaaya 
ayrılmıştır. Bu hususta ordu- 1 

muzun kabramanlığana rve 
fedakarlığına her zaman ol
duğu gibi güveniyoruz. 

Bu sene Nafia ve Jktisad 
Vekaletleri butçelerinden 
bız1 tahsisatı çıkardık, bun· 
ları milli müesseselerimizin 
itibarına verdik. Adana ova· 
sının erva ve iskası için şimdi 
üç sene içinde temin edilmiş 
olacaktır. 

Bütçeden ve imkan dahi
linde bulduğumuz kredilerle 

••••••••anım •• .. •••• 

Revanş maçı 
Tekirdağlı, Kara Ali 

ve Mülayim geliyorlar 

T ekirdağh Kara Ali re· 
vanş maçı yapmak üıere 

bu akşam lzmire gelecekler· 
dir. Bir rivayete göre Müli· . . 

memlekette yeni bir iş baya· 
h meydana getirmeği uğra
şıyoruz. Teşebbüslerimizde 

muvaffakiyetimizin en birinci 
delili hariçte bulduğumuz 
kredilerdir. logiltereden ala
cağımız 16 milyon lngiliz li
rası paraı: ııı on milyonunu 
sınai ve ticari işlere, altmnı 
a~keri ibtiya çları1rı ıza har· 
canılacaktır. 

ithalat çoğalmıştır fakat bun• 
dan memnuniyet duymamak· 
tayız, çünkü gelen eşya eko · 
nomik cihazlanmağa yarıyan 
şeylerdir, makinedir. iştira 

kabiliyetimiz yükselmiştir. 

Zıraat işlerimiz ileridedir. 

- Sonu 4 üncüde -

•• 
Saylavlarımız 
İntihap Dairelerini 

Gezecekler 

Ankara 29 (Hususi) -
Maliye bonoları yüzde 3-5 Parti gurubunda dahiliye 

faizle indirilecek bununla in· vekili ve parti genel aekre• 
giltereden alacağımız peşin teri Şükrü Kaya geçen sene 
para ile istediğimiz yerden parti mensuplarının intihap 
istediğimiz malı sabo ala- dairelerinde yaphkları tet• 
cağaz. kiklere ait raporlardan alı· 

Vergileı de tenzilat yapıldı nan iyi neticeleri ve ~bu se• 
bu iftiharla söylenebilir. Şim· ne de yaz tatili dolayııile 
diye kadar bir vergi ihdas mebuslarımızın parti ürgüt· 
edi)medi. Yeni kanunlarla leri ve Halkevleri fa1lliyet· 
hayvanlar, muvazene, kazanç, leri etrafında ve partiyi il· 
istihlak, damga, sinema ve gilendiren işler üzerinde ya· 
tiyatrolar, iptidai maddeler pacakları tetkikleri raporla 
üzerindeki resimler on mil· parti genel merkezine bildir· 
yon raddelerinde hafifletil· melerinin çok faydan olacağını 
miştir. beyan etti. 

Harici ticaretimiz, miJJi Grup genel sekreterinin 
ekonomimizin seyri yolunda· bu izahatını alkışlarla kabul 
dır. Bu sene yeni aylarda ı etti. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR .. .. 
Bitaraf olduğumuz için 

Gene esnafımızın dükkanlarını saat ondokuzda kapatma 
meselesi hakkında bir çok mektuplar alıyoruz. Pek çoğu 
bana muvafakat ettiği halde bazı esnafımız şikayet ediyor. 
Bize yazdıkları mektuplarda "bu kadar yazıldığı halde gene 
bir tesirini görmiyoruz, şu arkadaşların kendilerine sorsanız: 
ne olur?,, Gibi bazı tekliflerde bulunanlRr da var. Biz oku· 
yucularımızın bu işlerine tabiatile karışamayız. Hepsi de bi· 
zim aziz okuyucularımızdır. Yalnız bir fikir olmak üzere 
diyebiliriz ki esnafımız cins, cins meseli: manifaturacılar, 
tuhafiyeciler bakkallar, vesaire kendi aralarında anlaıma· 
lıdarlar ve bu suretle bu karan tatbik etmelidirler. Biz bi
taraf olduğumuz için her iki yandan gönderilen dilekleri 
yazarız. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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mıı ··~ - 60 - 4!1EREm bim sebebi çocuklara mide- yaşlarında bir delikanlı de-

f d1a2ı Sevnı·ı1• babam, sana yara~ır b·ır lerinin kabuı edebileceği gı- lice sevdiği 11 yaşlarındaki 
~ ~ daların verilmemesidir. Gay- sevgilisinin koluna çakı ile, 

na v 1 ld v • b t d v. . .. k ·ı kendisinin v sevgilisinin 
~ 1 miı ogu O ll2"UmU IS 8 e ece2~m ::d:~~~~:mv~cı:~sa~ı:r: ~:: isimlerinin ilk harflerini çız-
T Meclislerde onun sözleri letlerini yol tutarak ilerlıy~- la yoruluyor ve ou sebebden miştir. Zavalh kızcağız, deli 

büyük ehemmiyet ve alaka cegım ve sana yaraşır bır aşıg· mın her hangi bir ihti-
ekseri raşitik çocukların ka-ı a· ile dinlenir, harp akademi- oğul olduğumu ispat edece- mal iie daha şırı hareket 

r. rınları büyük ve gergin o· lerindeki mütaleaları hayret- ğim, tarih sahifelerine adım etmesinden korkarak, cnnı 
~ le ve takdirle karşılanır, ünüm yazıhrken büyük Tür- lur. yandıgw ı halde bağıramamış· 
& Sebebi budur : yapbğı pilinlar dikkatle ta- kün, büyük ideali için uğraş· 

1 
tır. 

1
-· ı d Böyle çocuklar çok ter er- 1 l" "
1
P 

0 
unur u. tığımı ve şanla Türk ulusu· Hadiseyi haber a n po ıs, 

Sevük Tekin Mahmudu nun namının ebedi olarak ler. Dişteri de geç çıkar, delikanlıya falaka cezası 
bir giin huzuruna çağırdı kalmasını temin edeceğim. çünkü dişler de ağızdaki gı- vermiş, ve mahkeme huzu-
ona şu öğütferi verdi: Ulu atalarımın mutlu ruhla· şayı muhatiyi yırt cak de- runda 24 kırbaç vurmuştur. 

- Oğlum, istediğim gibi rını sevindireceğim. recede sertleşememiştir. Tıp- Kıza da : 
b. d ı '- · tı" kemiklerdeki vaziyet gibi . - Sevgisini böyle kabaca ır a am o ara" senı ye ş· Sevük Tekin oğlu Mab-
tirdim. mudun alnmdan öptükten işte böylece raşitizm frer- gösteren bir insan seviJme· 

1 Kültürde, felsefede, ida· sonra arkasını üç defa sı· leşince tedaviye koşmak la· ğe layik değıldir, onu unut! 
rede olduğu kadar, askerlik vazladı ve dedi: zımdır. demiştir. 1 iılerinde ve hele çok önem _ Seni şimdilik HoraHn Tedavisinin en belli başlı *** 
verdiğim ablak yollarında da iline vali gönderiy,,rum. esası gıdaların tanzimidir. Kipling'in yeni bir eseri 
kuvvetli bir insan oldun. Sa- Kendine yarıyacak arka· Çocuğa emlibı medeniye, filn1e alınıyor 
Sana güvenebilirim. da şiarını seç ve beraberinde kolsiyom ve profo.statlı ye· 

Yüce atalarımızın mertlik, götür, oralarda Türkün ya· mekler yedirmek. Yumurta 
yılmazlık ve doğruluk vasıf- sasını tatbik et. sa rısı, muhallebi, sebzeler, 
Jarı sende vardır. Benden l b 1 d t 

Halkı sevgi ile kendine meyva ar \Ş ıca gı ayı eş· 
sonra hükumet ve devlet k"I d F k ·ı d · 

ve hükumete bağla. insanla· t e er. a at ası te avı 
• başına geçir.ek öyle uma- (UJt · ı ) t d · "d" Y 
• rı şiddetten ziyade güler ravıyo e e avısı ır. · rım ki dünyaya şan vere· ,. - y d ı · 
] Yüzle ve bir baba şefkatile nı sun ı guneş. az a P aJ· cekıin. 

jdare et ki her vakit sen de larda ultraviyoleyi bel'etmiş 
Nefsine oyma, şeytana al- bulunan kumsallarda yapılan 

danma, doğru sözlü ve dü- ve lüzümünda hükümet de 
rüst özlülüğü elden bırakma samimi ve candan arka bul- güneş ve deniz banyoları 
her işinde hakkı ve adaleti sun. kışın da sun'i güneş ziyası 
gözet, en büyük düşman in· Mahmut bey, bir hafta tedavisine çocukları maruz 
sanların kendi içindedir. Ar- içinde hazırlandı. Güvendiği bırakarak, kemiklerini kuv· 
kadaşını, dostunu eyi seç arkadaşlarını topladı. Hora- vetlendirerek, vitaminli gı· 
kimseyi aldatma ve aldanma. ıana yeni gelecek valinin, dalara fazla ehemmiyet ve· 
Her işini önce en aşağı ya· Scvük Tekinin büyük oğlu rert":k raşitizmi az zamanda 
rım saat düşünmeden yapma, olduğu duyulunca büyük ha- tedavi etmek mümkündür. 
aleyhinde ıöyliyenleri arka- zırhklar görüldü, muhteşem 
lama, insanları düşünüşleri bir istikbal töreni hazırlattı. 
ve ıözlerile ölç... Yalandan, 
hileden kaç, zayif, acız ve 
yokıullua acı. 

Hiç bir vakit tedbiri elden 
bırakma, acele etme, incele
meden ve kanaat getirme
den bir işe el sürme, sağlı
ğına çok dikkat et, hah yo· 
IUDdan ayrılma. 

Çok eğlenceye dalma, fır· 
satı kaçırma, her vakit sa
mimi doıt kazan, ·cephesi 
belli olan· d6şmandan kork
ma, yalnız dost görünüpte 
arkadan kuyu kazanlardan 
çok sakın. 

Açık kalpli ol, her vakit 
ümüdü terketme, sonunu 
görmeden ve elde etmeden 
bir işe girişme. 

Mahmut bey eğildi, baba
ıının iki ellerini öptükten 
ıenra önünde diz çöktü ve 
ıa karşılığı verdi: 

Mahmut beyin az zamanda 
· ünü dünyayı tuttuğu için 
Horasanlılar memleketlerine 

böyle bir valinin tayinini 
.hayırlı fal sayıyorlar, büyük 
bir sevgi ile Mahmut beyi 
bekliyorlardı. 

(Arkaıı var) 

• 

-Sevgili ve sayın babam, 
bana verdiğin kıymetli öğüt , J 
)eri can kulağile dinledim. ~ 
Hayabmda senin yüce fazi-

-ı .... --

İspanyadan 
Alınacak 
Gönü lülerin 
Masrafları 
Pariı:1 - Almanya ve ltal

ya ispanyadaki gönüllü mil-

lettaş ve vatandaşlan geri 
almak için ihtiyar olunacak 

masarifatı vermeği kabul et
mediklerinden bu masrafı 
lngiltere ve Fransa temin 

edecektir. Rusya ispanya 
hükumeti oezdindeki gönül
lülerini geri almak için lazım 

gelen parayı vermeği taahhüt 
etmiştir. Ancak Alman ve 

ltalya gönüllüleri için Fransa 
ve lngilterenin vermeği ta· 

ahhüt ettikleri paraya işti
rak etmiyecektir. Bu paranın 

yekunu 350 milyon franktır. 
Kontrol komisyonlarının mas
rafları da bu yekuna dahil· 
dir. 

Kıpling'in mPşbur eserle
rinden biri olan ve dilimize, 
Nureddin Artam tarafından 

çevrilen Cengel kitabı, bir 
lngiliz film kumpanyası ta· 
rafından filme alınacaktır. 
Baş rolü, (Fil Çocuk) rqlün
de muvaffakiyetle temayüz 
eden Hindu Sabu oynıya· 
caktır. 

*** 
ı\ıfeşhur bir tayyareci
nin başına gelenler 
Tanınmış tayyare pilolat

larıodan Jim Mollis~ı1, son 
bir sene zarfmda. üç !&at
lık uçuş müke\lefiyetini isbat 
edecek, vesikaları göstere· 
mediğinden, bu yıl pilotluk 
permi!i alamamıştır. 

Avam Kamyrasinda 
sandalyesiz nleb'uslar 

logiliz Avam Kamarasında 
615 meb'us bulunur. Fakat 
bu 615 meb'uıtan ancak 450 
si mecliste yer bulup otura
bilir. Avam kamarasının ha
raretli içtima günlerinde 
mebusların çoğu ayakta ka-
lır. Kamaranın böyle dar 
olmasının sebebi, akostiğin 
temini, ve konuşulanların bü· 
tün meb'us!ar tarafından işi
dilmesini temin içindir. ---··---
Ucuz Ve Acele 
Satılık Evler 

Bahribaba parkı ile hasta
hane arasında Damlacık 
caddesinde 34 ve 70· l nu· 
maralı evler acele ve ucuz 
fiatle satılıktır. Taliplerin 
Komeraltınd Hacı Sadullah 
oteli de rzuhalcı Bay Ali 
Rızaya müracaatlara. 10-1 

~ ldt*~*:Jt~**:Jt***ı~*1c:A:***~****" 

; J Elhamra T;~~3° = 
Güzelyalı Deniz anyoları 

t ı= ldaresinee Milli Kütüpane Sineması 
~ BUGÜN Harikulade 2 film birden takdim ediyoruz 

te Günah: Çocu~u 
tC Fransızca sözlü: Francoiı Rosay - Pelix Oudart .. 
te La Bohem 1 
tc 
tc 

Dahi bestekar Puççinı'nin ölmez eseri 
Başrollerde: Martha Eggerlh ve Jean Kipura 

Proğrama ilave olarak REKLI MIKI 
Seanslar: 3-7 de La Bohem 5-9 Günah çocuğu 

Sayın Halkımızın Emrine Açılmıştır 
Belediyemiz.in göstermiş olduğu yüksek alaka ve direk

tifleri ile yeniden yapılan tertibat sayesinde bayan ve bay· 
}arın rahatca banyo almaları için hbsusi yerler yapıldı. Tam 
bir temizlikle beraber bütün mefruşat baştan başa yerleş· 
tirilmiştir. Banyomuzun radyo tertibatı ile her türlü istirahat 
ve ihtiyacı temin için büfede her zaman için soğuk yeme~
ler ve meşrubat bulundurulduğu gibi rekabet kabul etmı· 
yecek derecede ucuzdur. 

Geceleri ışık tertibatı mükemmel olup haftanın bir gü· 
nünde balonlu deniz oyunları ve banyonun dış kısmmda 
hususi surette hazırlandığı kumlu plajda su topu oyunlan 
dahi yapılacaktır. Spor ve sıhhat kayoağı olan banyomuzu 
bir kere teşrif edecek sayın müşteriler . me_ml!un kalacak· 
lardır. MÜDÜRiYET 

30 HAZiRAN 

Bir Mütekaid Subayımızın Hatıraları: 

Cakırcalı ' . 
E F E'nin 

Hakiki Maceraları 
-2-

Hacı Salibin Evine Giriliyor, Karısı Ve_Yenil 
Gelini İle Bir Buçuk Yaşındaki Çoçuğu Oldü

rülüyor, 15 Beşibiyerde, Seksen Kadar 
1\luhtelif kıymette Zenit Altınları ve üç 

yüz sarı lira alınıyor • 
Mütekait yüzbaşı B. Mus· Çakırcah bir gece Birgi 

tafa Dirim şöyle anlatıyor: nahiyesine gelerek kasabanın 
Ben esasen 313 senesi alt tarafındaki bahçelerde 

Manastır altıncı nişancı tabu· uyumakta olan bir Hiristiyan 
bulup kaldırmış, büyücek bir rundan teğmenlikle Aydın 
urğanla kendisini bağlatmıı 

vilayeti Jandarda alayında "Emir baba mahallesinden 
açık b ir yere yerleştirmek Hacı Salibin evini göster" 
üzere lzmire geldim. Memle· diye Rumu ÖilÜoe katmış ve 
ketim olduğü için tabii sevi- kapıyı kösterdikten sonra 
niyordum. Bir müdd?t alayın kendisini serbet bırakmıştır. 
depboy memurluğunda ve Efeler ellerindeki urğanla 
umumi hapishane muhafaza Hacı Salibin evinin civarında 
bölüğünde bulundum. Sonra ki kapıların dışarıdan halka-
Aydın Vilayeti Jandarma ta- ların1 bağlayıp ve sokak baş-
buruna mal edildim. larınade nöbetçi koyduktan 

Kahvesinin son damlasını sonra kapının üstündeki as-
içtikten sonra yüzümüze madao içeriye [girerler ve 
baktı, "Bilirsiniz ya" dedi. müdafaa ederek Hacı Salibi 
O vakitki teşkilatta lzmire ve ailesini ve yeni evlenmiş 
Aydın Vilayeti denirdi. olan gelini ile bir buçuk 

Biraz düşündü, gene hafı· yaşındaki çocuğunu öldürür· 
zasına baş vurdu, gözlerini ler, on beş beşibiyerde .altınla 
büzerek: "315 veya 16 sene· seksen kadar muhtehf kıy-
Jeriode olacak, Çakırcalı mette zenit altınlarını ve 
Mehmet adında bir eşkiya- üçyüz madeni albn lirasını 
nın çıktığı ve ödemiş bava· alıp defelup giderler. 
lisinde epeyce işler yaptığı Yüzbaşı yokuşa çıkmışta 
şayi olmuştu. Ozanmanlarda yorulmuş gibi bir öf çektiwk-

b 1 ten sonra gene anlatmaga alayda arkalı olan su ay ar 
d l. k f başladı : şehirler e yan ge ır ve ey - Bu vak'anın garabeti şu-

lerine bakarlar, ancak bizim dur ki ben 
0 
mev~Hn takip 

gibi k'.imsesizlere eşkiya ta kumandanı bulunuyorum, 
kibine "Hazırol,, bayruğu şimdiye kadar böyle az~ın. ve 
verilirdi. Ah bu eski ve za • şöhret almış bir şakı ıle 
lim idare. Malum ya asker- değil, alelade bir hırsızla ve 
likte de emir kat'idir. Bir bir cani ile karşılaşmamıştım. 
körün elindeki deyneğine Yanımda bir Arap çavuıla 
güvenerek her tarafı gezdiği Nahiye mevcudu olarak on 
gibi "Gel bakahm Mussafa beş Jandarma ve. bir. de iz· 
efendi takibe, al sana ku- mirdeki bassa Nızamıye ta-
mandanlıktan da bir emir, burund n Şükrü efendi adın· 
karakoldan kafi miktarda da bir tegmenın kumanda-
efrad al. Ödemişe git, ora· sın da otuz kişilik bir kuvvet 

var. Bu vakladan bir gün daki eşkiya takibi kuman-
önce takip kumandanlığının danı her kim ise onun em-

1 bir emrile beni Bozdağ Bey-
rine gir, işe başla,, der er. lanlı kale cihetine ve Şükrü 

Bu mesele yılan hikayesi efendiyide kuvve tile Subıç · 
gibi uzadıkca uzar. Bunlar· kısı yaylası istikametine sev· 
dan biriyi anlatayım : ketmeleri ve o gece Hacı 

Yüzbaşımız, ikinci sigarayı Salih vukaatıoın meydana 
telleodirdi, bize dönerek : gelmesi "Tavşana ~·~ tazıya 

- Azizler, dedi. "Elinde- tut-,, fehvası üzere ıçın danı· 
ki sigarayı ğöstererek11 : Bu şıklı döğüş olduğu meydana 
beyni açan, hafızayı canlan- çıktı . 
dıran bir vasıtadır. Birkaç ( Arkası var) 
nefes içildi mi ? insana bir ......................... .. 

küıayiş geliyor. Kendiliğin- ! O OK J O R i 
den nisyana gömülen hatıra· : •• Salı·h ·sonad :ı 
lar meydana çıkıveriyor. 

Şu cevabı verdik : i Cild, Saç ve zührevi hasta- ı 
-- Öyle yüzbaşımız, paket • hklar mütehassısı ı 

önünüzdeki. Arzu ettiginiz i ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
kadar içebilirsiniz. Biraz gü· ı Her gün öğleden sonra ı 
}üştük, sonra bay Dirim an- • Telefon: 3315 ı 
tatmasına devam etti : :••••• M••••.. • ......... .. 
.**~ ***~*****~:*~~~***~· A • TELEFON ,. 

~ TA yy A R E sıneması 31s1 = 
BUGÜN iki müstesna film birden >f> 

iki Yavrucuk ~ 
ALiCE TISOT - JAKLINE DAIX - _REN~ HERVEY = 

tarafından yaratılan büyük aılc facıası )t 

20 m iyon ona aşık ~ 
Dick Povvel • Ci· ger Rogers tarafından temsil edildi )t 

« Ayrıca: Zehirli gaz. ardan korunma çareleri. Kültiir filmi ~ 

fC Seanslar: 4-7,~0 da 20 mily~n on~ aşık,_ 5,35-9,05 de )t 
+c ikı yavrucuk gosterılecektır ,. 
t( FıATLAR: 30 - 40-50 ------ )t 
·~~~:r:;w;~:p:~~~~:w;ı~~·~ ... ~. 
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Bütün· bir ömür devam eden 
permanant keş/edildi 

1 PEŞİN ve TAKSİTLE her MARKA 

BİSİKLET ve 

~~~~~~~~~~~~oooo-·~~~~~~~~~~~-

- Amerikalı berber, keşfetti2i usul sayesi da milyon kazanıyor 
Hakıki permanant usulü

nün keıfedilmesinden dolayı 
bütün Amerikan kadınları 
ıevinç içindedir. Bu yeni u
sül sayesinde saçlar bir de
fa dalgalaadırıldıktan sonra 
ölünceye kadar dalgalar bo
zulmadan devam ediyor. Ye
ni usul saçların hususi bir 
tarzea kesilmesinden ibaret· 
tir. Bu yeni keştin meşhur 
Marcel ondilasyonu kadar 
büyük bir inkilap vucüde 
getireceği söylenmektedir. 

Yeni usulün mucidi Ken
neth Christy isminde kuçük 
bir berberdir. Bu adam Pen· 

•· silvanyanın 890 nüfuslu bir 
şehrinde berberlik yapmak
tadır. Cbristy yeni usulü bir 
tesadüf neticesinde keşfet
miştir. 

Bundan on sene evvel 
küçük bir mektebli kendisi
ne müracaatla saçlarının ba
şındaki yarayı kapatacak 
şekilde kesilmesini istemiş. 
Ghristy, çocuğun saçlarını 

yalnız yarayı kapatacak su
rette kesilmesi, kesilen saç· 
lana evvelce görzlmedık 
tarzda dalgalanır. Hatta ya
ra kapandıktan sonra dahi 
saçlarının ondilaıyonu baki 
kalır. 

Bu hadise Cbristy'i düşün· 
dürmeğe başlar. Berber saç 

mağaza Christy'ia usulünü 
kabul eder. Bu mağazada 
çalıştırılan ve Cbristh usulü
nü öğrenen on berber insan 
baııaa üç lngiliz lirasına 
saç kesmeğe başfarJar. Cb
risth usulünü öğretmeden 
evvel lisansı için yetmiş fo. 

hakkında tedkikat yapar, giliz lirası almaktadır. Bun-
onların nasıl büyüdüğünü dan başka usul sayesinde 
öğrenir. Oturduğu kasaba- elde edilen devirden de ay-
nın kadınlarının saçlarını rıca yüzde yirmi almakta-
meccanen keıer. Müracaat- d ır. 
far artmağa baılar. Ç6nkü .. Ch isty:in usulü biraz son· 
Cbristy bir makas bir tarak ra Nevyorkta da duyuluyor. 
biraz su ustalıklı parmaklar Orada ml~şhur Fifth Avenu-
sayesiude düz saçları dalga- de bü yük b~r berber dükka · 
landırmağa muvaffak olur. Dlnda az zamanda 26 ber-
Hemde hiç bozulmıyan dal - ber çalışh ı mağa başlanır. 
galar halinde! Nevyorkun Christy usulünde 

Geçen seneye gelinci}e saç kesme ücreti beş İngiliz 
kadar Christh 1500 kadınıo Jirrsıdır. 
saçlarını ayni tarzda keser Şimdi Cbristy usulü arhk 
ve bunların hepsi kusursuz bütün Amerikaca kabul o-
bir ondilasyona malik olur. lunmuştur. Alta aylık per-
Bunun üzerine berber icao manant ondülisiyon yapan 
ettiği uıulü tescil ettirir ve usuller iflas etmek üzeredir. 
ondan sonra artık bol boJ Cbristy icad ettıği usul sa-
para kazanmağa başlar. yesinde milyonlar kazanca-

Evveli Pittsburgda bir ğından ve meşhur bir adam 

olacağından emindir. 

bizzat San Fransisko'da 
Christy tarzında kesilmiş 

saçlar gördüğünü ve basit 
bir saç kesme ameliyesinden 

sonra saçların tabii kıvırcık 
saç imiş gibi kendiliğinden 

dalgalandığını kendi gözle

riyle müşahede ettiğini an
latmaktadır. 

Kadın muhabir diyor ki: 
"Saç kesilirken dikkatle 

baktığım halde ta\bik edi
len usul pek karış k olduğu 
için bir şey anlamak kabil 
olamadı, baştan boydan bo
ya saçlar kesilerek çukurlar 

hasıl ediliyor, ondan sonra 
bu çukurların etrafındaki 

saçlar ıslatılıyor ve dalgalar 
teşkil edecek şekilde yat.rı
hyor. 

Berber, saç kesme işini 
bitirdikten sonra bana husu-
si tarzda saç şekillerine ma

lik olmak istemiyen, bukle

ler yapbrmağa hevesli o!mı
yan ve yalnız dalgalı saç
larla iktifa eden kadınların 
Christy usulünde saç kestir· 

dikten sonra bütün hayatla
rında saçlarının dalgalı ka
lacağını söyledi. 

Veresiye Ve 
Taksitle 

Bol Ve Zengin 
Hediyelik Eşya 

Geçen gün bir logiliz ga
z~tesinin Nevyork muhabiri 
tanıdığı bir kızı Cbristy 
usulile saç kesen berberler
lerden birine goadererek 
saçların nasıl kesildiğini ted
kik etmiştir. Berber evvela 
kizının yüzünü tedkik etmiş, 
hangi saç tarzının o yüze 
yakışacağmı kızla münakaşa 
etmiş, ondan sonra kı zın 
kahküUerioi kaldırmış, bun-
ların altında büyük saç par- Motosıklet, gramofon ma-
çalannı keserek çukurlar kineleri, en fenni ve her çe-

,..hasıl etmiştir. Sanrs, üstün- şid çocuk oyuncakları vanti-
de kelan Hçları ıslatmış, latörler lüks lambaları, el ve 
onları tarak ve parmaklari- cep çantaları, traı levazımı, 
le çukurJara ıııkışhrmış, saç- kampana marka listik pabuç 
Jar derhal orada güzeJ şe- ları, şişe porıelon, alamiyom, 
killerde dalgalanarak kal- ve mutbah eşyaları, karar-
mıştır. maz çatal kaşıklar, sizi şa-

Berber ayni usulü sağ ta- şırtacak bin bir çeşid eşya 
raftan da yapmış ve saçlar ucuz ve yeni açılan Keme-

raltı caddesi Sıhhat eczanesi sanki bir mucize eseri imiş 
gibi kendiliğinden şekil al- karşısı YEKTA ERCIL'IN 

MOTOSİKLET 
Şenocak ticarethanesinde satılmaktadır. Reklama kapılmadaa 
Tornaks motosikletlerini ve m&ğazamızda mevcud her marka 
bisikletleri görmeden ve fiat öğrenmeden kat'iyen baıka 
yerden bisiklet, motosiklet almayınız. 

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

Çocuk Babalarına 
JVfüjde 

Rekabet 
Rekabet 

Rekabet 
" 30 " Liraya 

Bisiklet 
Almanyadan yeni getirtmiş o~duğum ve lzmir piyasasın

da 45 liraya sahlan bisikletleri rekabet 4dolayısile 30 liraya 
satışa başladım. Sınıfını geçmiş çocuklarınızı sevindirmek 
için vereceğiniz en kıymetli hediye yavrularınazıa malik ol· 
mak istedikleri bisiklettir. 

Ticarethanemizc uğramadan başka ticarethanelerden al· 
mamalarını sayın müşterilerime tavsiye ederim. 

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

--=·'=========--.-.ı...----=-..::ıı==ı11e111 ..... ..--=----... ---

Altındamlası 
Dalya 

Bahar 
Kolanyalarını 

...,..._ . _, 

Yanlız 

S. Ferit 
Yapar 

t A · 1 'J' t ISTANBUL PAZARIN- • mış ır. ynı ogı iZ gaze e- Merkez Deoo ŞiFA Eczanesı· sinin Amerikada bulunan ve DA BULACAGIN iZ . . 

dın muhabiri de, kendiııinio lonya ve esanslarını arayınız. ---Birinci Sınıf Mutahassıs • kadın işlerine bakan bir ka- Yektanın çam kokulu ko- ,-w 
-------·-------- Dr. Demir Ali Ucu~luk rekoru !E•ısı+ Dr. F A.HRİ iŞ.IK ı+sms! 1 KAMçıauLu 

1 

1 VE a l~ir Memleket Hastanesi Rontken Mütehassııı B 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 
Bı·r fen harı·kası a RONTKEN VE a 1 elektrik tedavisi 

En şık, en zarif ve son mo
daya uygun Panama ve kadın 
l•pkalarını (150) kuruşa sat
ınalda ucuzluk rekorunu kıran 
Üniversal ıapka fabrikatörü 
bay Abbas Azer piyasaya çı
kardığı Krem Temizler 1abu
ile de bir fen harikası yarat· 
llllfbr. Tebrik ederiz. 

Adres: Balcılarda 191 No. 
Telefon: 3811 

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

diken Kavaflar çarıııında (35) No. da 

TER Z i 

Kazım Şangüder 
Avrupanın en büyük terzi sanayi mek
tebinden diplomalı olduğu gibi Avru
pa •• Amerikada ea çok ratbet ka · 
..... biw.,..a liltemiai taldb eder. 

1 Elektirik tedavileri yapılır ~ .,*!~m!,:=~=~.:t.!!i = ss Telefon= 3479 

E ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 B B l , 
E mms~~~ttSESE88t;lmartetmC!2E ay ar• 
~~~~~~~~~~~~~~~ 
ı=.ti:iıf~;.:,~ ~~~~~~··,.,·~~~~~ m m 
~ Elbise ve Manto ! 
[:ı Mıraklılarına MIJdı : 
[~~Zabitan, Baylar ve Bayanlar t 

( !~n müşkülpesent müşterileri memnun : 

[•rden bu firmayı unutmayınız , [+l 
f :~ Tüccar terzi (Türkpazan lbrabim / f !~ 

1 
Karakaş) bu kere yeni mağazada zen gin çeşidler. T erıi· (f.I 

f hanemizde bay ve bayanlar için ıon moda zarif ve şık [t 
t manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve t 

[+] sivil elbise ve kaputlan imal edilir. 1 
#.j Muamelem peşin ve taksitledir. f 

'+iBu. sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kilidir. : 

c!ıDIKKAT: Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12 1 
C•l TELEFON: 3276 
m 2 

Yorulmayınız, 

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

Toptan ve peraken
de satış yeri: 

9 eylül 
Baharat Deposudur 

Telefon < ass2 > 

J 
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·vaz Saati 
Resmi dairelerde yaz saati 

tatbik ed'liyor. Mesai saati 
iıer gün 8 den 14 de kadar 

i ıtesbit edilmiıtir. 

Bu Sene 
• KapmPek 

Mükemmeldir 
Yarın açılacak olan Ya

manlar kampının bütün nok-
1 ADiarı bitirilmiştir. Direktör
( IBiüae seçilen kıymetli genç. 

lerimhden ve öğretmenleri
' mizden Bay Nevzad Cemal 

u blltDn varlığile çahşacak ve 

~ ita seneki randıman derece
E IİDİ yükıeltecektir. Izmirin 
a 
i Jegine eğlence ve istirahat 
1 • 1 b -yerı o an u guzel tepenin 

] 
JOlları da mükemmel bir 

ıarette tamir edilmiştir. Bu 
l ıeneki çadırlar çok munta
zamdır. 

e Camdan ada-
cı( • h 
mın evı a-

tı zırlandı? 
1 

Almanla11a yaptıkları ve 
~ok sanatlı olduğu söylenen 
camdan adamın bu sene fu. 
arda teşhir edileceği yaı:ıl
mııtı. Öğrendiğimize göre 

~ ba sanat harikasının muka-
Yeleıi yapılmış ve fuarda 

a g6ıterilecek pavyonu da ha· 
D ıarlanmııtır. 

Şehir 
Gazinosunda 
2 Temmuz akşamı Şehir 

d ıaziaoıunda Verem müca· 
ı dele cemiyeti menfaatine ya
l palacak olan garden parti 
laazublrlarına bıılanmışhr. 

: Zehirli gaz 
1 kursu 
; Halkevi aaloaunda 11 tem

' c maıd'° itibaren yalnız cu. 
1 ıaarteai gilnlerine mahsus ol· 

mak Ozere bir gaz kursu 
açılmııtır. Derslere saat on

] ıekiıde baılanacaktır. İsti
Jen vatandaşlar devam et· 
.melidir. 

;Tabakli-
1 ı Yaralamak 

Alsancakta Mefharet so· 
1 i ••tında Yozgatlı Mehmet 

kızı münevver Timuçin, Mer
i : ıdalili Mehmet kızı 22 yaşın· 

j ~. bahtiyarın başını tabak· 
la vurmak suretile yaraladı-

• lmdaa tutulmuştur. 

• 

Teknik 

Muhasebe Bürosu 
M. E. Çelebi 

:emiıçarıısı No. 3)elefon 3435 
'• Muhasebeye ait bütün iş· 

~erinizi tam bir itimad ile 
tevdi edebilirsiniz. 
• Baro, kanuna uygun şe· 
)ude ve muhtelif usullerde 

Muhasebe tesis eder 
4 Defter tutar 
Planço tanzim eder 
4 

Hesap tetkik, tasfiye 
~ve ihtilafları halleder • 

CENGiN OLMAK ı 

( ftallml Sell J 

ıJaponyada büyü .. f elti.ket 
100 bin ev sular altında kaldı 

Tokyo, 29 (Radyo) - On senedenberi görülmemiş müdhiş yağmurlar yüzünden şehir 
civarındaki nehirler kabarmış, yüz bin evi su basmıştır. Taşkın bir felaket halini almış su 
altında kalan binalarda tahliye ameliyesine başlanmıştır. Boğulanlar çoktur. 

bir muallimi öldürdüler 
Bozkır (Hususi) - Bozkmn Avdan köyü öğretmeni Sazlılı Mehmet Göktürk Cuma günü 

pazar yerinde yüzlerce halk arasında kendi köylerinden Riza adında bir şahıs tarafmdaa 
ve şahsi husumet yüzünden üç el tabanca atılmak suretiyle öldürülmüştür. 

Kültür aHesini müteessir eden bu acıkh hadisede öğretmen cehaletin kurban1 olmuştur. 
Katil o anda tutulmuştur. Katil Rizanın babası bundan sekiz ay evvel bilinmiyen adamlar 
tarafından vurulmuştu. Riza babasın1n ölümünü öğretmenin köyde bulunan kardeşinden 
bilmiş ve öç almak kas tile cinayeti işlemiştir. 

Muhitinde çok iyi tanınan öğretmene herkes acıyor. 

Müdhiş bir kasırga 
On yedi kişi ölü birçok yaralılar var 

Varşova, 29 (Radyo) - Bugün, Polanyanıd bir çok yerlerinde müthiş bir ku1rga vuku 
bulmuş, ağaçlar devrilmiş, damlar uçmuştur. Maddi zarar çoktur. On yedi kişi ölmüş ve 
birçok kimseler de yaralanmıştır. 

Yahudi Avukatlar Barodan Çıkarıldı 
Viyana, 29 (Radyo) - Avukatlık kanunu Viyanada da tatbik mevkiioe konmuş, 720 

Yahudi avukat Viyana barosundan çıkarılmıştır. 

ln~iltere yeni Çin hükômet·ni ta ımıyor 
Londra, 30 (Radyo) - Japonların Çinde tesis ettikleri yeni Çin hükumetinin lngilterece 

tanınmıyacağı alakadarlara bildirilmiştir. 

Yüzellilikler affedildi . 

Af kanununa adi cürümler dahil deiildir 
Ankara, 30 (Hususi) - Büyük Millet Meclisi dünkü toplahsında mütaaddid kanunları ve 

bu meyanda yüzelJiliklere aid af kanununu kabul .etmiştir. Kanun adi suçlarla mahkum 
olanlara şamil değildir. 

Heyetimize Antakya Belediyesi Ziyafet Verdi 
Antakya, 29 (Hususi) - Hataydaki Türk heyeti reisi orgeneral Asım Gündüz şerefine 

dün Antakya belediyesi tarafından verilen öğle ziyafeti çok samimi hasbihallerle geçmiş, 
yemekten sonra orgeneral Asım Gündüz ve Türk heyeti, Beylanda bir müddet istirahat 
etmiştir. 

lspanyollar bu çıliınlığı yaparlarsa .•• 
Paris (Radyo) - lspanyanuı hükumetçi gazetelerine ' cevap veren Romada münteşir 

(Curnah D'ltalya) diyor ki: HEğer kızıl lııpanyollar Italyan şehirlerini bombardıman etmek 
çılgınhğında bulunacak olurlarsa o zaman Cumhuriyetçi ispanyanın yaşayacağı saatler de
ğil, dakikalar bile sayılı olacakhr." 

Rus Tayyareciliiinin Muvaff akiyeti 
Moskova 29 (A.A) - Tas ajansı bildiriyor: 
Stalin, Molotof, Voroşilof, Kalenin, Lazar, Kaganeviç, Nikeyan, Andreev, Jadne, Yejev, 

Kuruskev, Mikail, Kaganoviç ve Aktinev tayyareci Kekkinaki ve Briandinakive Vladivos· 
toka aşağıdaki telğrafı göndermişlerdir: 

Hükumetin vermiş olduğu vazifeyi mükemmel surette ifa ettiğinizden dolayı : sizleri ha. 
raretle tebrik tderiz. 

Çok fena şerait içinde 7600 kilometre katederek yapılan Maskova·Kabarovsk· Viladivos· 
tok uçuşu Sovyet ve düoya tayyareciliği tarihine yeni bir şeref syyfa51 ilave etmiştir. 

Sovyetler birliği işçileri zaferinizle gurur duymaktadır. Gözleriniıden öper, ellerinizi 
sıkarız. 

Alman yanın 
Sabık impiratoru 

nerede ? 
Beru (Radyo) - lstefani 

ajansının bildirdiğine göre 
Almanyan1n sabık impiratoru 

Vilhem, doktorların, ttıcak 
yerlerde yaşaması hakkında 
ki nasihatlerine uyarak Lo· 
karno şehrinde bir villa al
mış ve orada yaşamsğa ka· 
rar vermiştir. __ _... ... ...._ __ 
Borsa 
Haberleri 
Çuval Cins 

250 Üzüm 
Fiat 

16,25-17 

İngiliz 
Yahudileri 
Hakkında 

Londra, 29 - Taymise 
göre, Almanya, Yahudilere 
aid bütün emlak için koy-

duğu kayıttan, logiltere ta· 
biyetinde olanlar1 istisna et· 
miştir. lngi)tcre bundan mem
nundur. Ancak, muhacir su· 
retile çıkıp da sonradan ln
giltere tabiyeline geçenler 
bundan istifade edemiye
ceklerdir. 

177 Buğday 5,50-5,70 
700 Arpa 3,75 
218 B. Pamuk 32,50-39,50 

Afrika da 
........ nımu•• .. •••• 

Atlara Tütün 
Içiriyorlar 

Afrikanın bazı yerlerinde 
atlar sigara içerler. Bu tirya 

ki atlarm kendilerine mahsus 

eğızlılda11 da var. Ağızlıklar 
tahtadan yapılmıştır. Ağızla· 

mıa iple bağlan1r. Atlar 
hızlı, hızlı nefes alırlarken 

ağızlığa doldurulmuş yanan 

tütünün dumanını içlerine 
çekerler. 

Bunu böyle yapmalarına 

sebeb tütün içilen dlar1n 

diğer atlara nisbetle uslu ol· 
maları imiş. 

30 HAZiRAN 

' 
Hatay işleri yo-ı Fıkra : 
luna giriyor 1 Bu iktisada 

Belgrad (Radyo) . - Ce· Can Kurban 
nevreden bildirildiğine göre 
son günlerde Türk murah
haslarite uluslar cemiyeti mu· 
rabhasları arasında çıkan ih· 
tilaf halledilmiştir. Zira me~ 
sele Türk - Fransız murah
haslar1 aras1nda kararlaştı· 
rılmıştır. 

Bu yüzdendir ki arsiulusal 
heyetinin hükmü kalmamış
tır. Bu şekil Türkiyede mem
nuniyet uyandırmışhr. Ha
layda müıtakerelerini muvaf· 
fakiyet ile neticelendirmiş 
olan Türk ve Fransız erki· 
nıharbiyeleri de çok mem· 
nundurlar. 

Celal Bayar 
Diykr ki 

-Baştarafı birincide

Dersim işleride düzeltilmiştir. 
Af kanunu hakkında söz 
söyliyen Başvekilimiz, "Böyle 
müzaheretleri elde eden mec
lisler, parmakla gösterilecek 
kadar azdır. Her ha11gi bir 
rejim kendi hududundan 

· çıkıpta Kemalizm hududuna 
girmek "' istediği zaman çok 
kuvvetli , bir mukavemete 
uğrar. 

Türklerin vahdetini terek· 
ki hususundaki adımlarını 
arızaya uğratacak bir kuvve
tin mevcudiyetini tanımayo
ruz. Hatay davamız, 

Her şeyden önce söyleme
liyim ki Hatay bir Türk ye
ridir. Hatay kültürel Türk. 
olarak kalacaklar. Burası da
ha milli mücadelede bizimi~ 
yan yana, omuz omuza mü
cadele etmiş mübarek bir 
vatan parçasıdır. 

Mücadelede kahramanlık 
gösteren her hangi bir şeh· 
rımizle Hatayı mukayese 
edeı sek o da müsavi kahra· 
manJık sırasına girer. Böyle 
bir balkı kendi mukaddera
tına bırakmak Türkiye cum· 
huriyetinin yapmıyacağı şey
dir. Hıç kimsenin toprakla
rında gözümüz yoktur. An
cak milli harsımızı istiyoruz. 
Biz başkalarmın hakkına ve 

Birkaç gün evvel bana; 
hükumetteki şahsi bir iıim 
için vesikalık ikı fotoğraf 
lazım oldu. Sağolayım biraz 
dalğınımdır. Fotoğrafçıya 
gidiyorum diye dondurma· 
cıya gitmişim. Vakit geçmif. 
Hülasa bizim fotoğraf o gün 
kaldı. Akşam eve dönünce 
çoktandır bize uğramıyan 

yakın ahbabJarımdan birini 
karşımda buldum .. 

- Ooo maşallah ! Maıal
lah ! Hangi rüzgir attı seni 
buralara ayol? DeDek sen 
bizim evide biliyordun ha ? 1 

- Estağfirullab! her za· 
man gelmek isterim. Likin 
sizin semt .. 

- Aulaşıldı anlaşıldı biz im 
semt .. 

Oturduk. Bizim ahbap 
meşhur iktisatçılardandır. Bu 
fennin na:ıarisioi de, ameliıi· 
ni de hatmetmiştir. Bir ara
lık söz bizim fotoğraf mese· 
lesine intikal etti. 

tieyhude yere para veri· 
yorsunuz. İktisada hiç riayet 
etmiyorsunuz. Dedi. Evde 
camınız yok mu? 

- Var amma .. değer mi ? 
Ayda yılda böyle lazım olur
sa 10 · 15 kuruş verip çıkar
byoruz. 

- Güneşte çıkarınız efen· 
dim. Gayet mükemmel vesi· 
kalık ahrsımz. 

- Tecrübesini yaptık. işin 
acemisi olduğumuzdan mıd1r 
nedir beceremedik 

- Karanhk odamız yek ki. 
- Ne çıkar canım 1 iki 

tane siyah perdeyi şu oda· 
mn pençerelerine güzelce ta
karsınız içerde biraz tadilat. 
işte size bir şambernuvar. 

Dikkat buyuruyorsunuz yal. 
Yılda bir defa lazım olan 10 
kuruşluk vesikalık resim el
de etmenin masrafsız yolu. 
Şambernuvar teşkilatı •• 

perde masraflar1.. evden bir 
odayı kaybetmek .. tadilatlar •• 
pilinlu.. karşılık ta yılda 
iki vesikalık .. 

Öğretmen 
Ş. Kavak 

hars1na riayet ettiğimiz gibi A k 
başkalarlDID da bizim harsı• ota ya 
mıza riayet etmelerini istiyo· Malı·ye Umum 
ruz. Vaziyet şudur: 

Cemiyeti Akvamın oraya MÜdÜrlÜgv Ü 
bitarafhk için gönderdiği 
heyeti çekmiştir, Milletler Antakya 29 (A.A) - A· 
Cemiyetine müracaat ettik, aadolu ajansıa1n bususı mu· 
Fransızlarda müracaat etti· habiri bildiriyor : 
ler. Müzakereler ilerlemiştir. Açık bulunan mıliye u• 
Heyetimize son talimatı ver· mum müdürlüğüne Bemil 
dik. Fransızlarla çok çetin Baki tay!_n edilmiş~ 
imtihanlar Geçiriyoruz. Bu· doıtluk esasları dahilinde bir 
rası ancak Türk ekseriyetile netice alacağımız bekl~ne· 
idare olunur bir halde gör· bilir. Bundan dolayı yükıek 
mek şeklile hallolunabilir. meclisinizden kat'i selibiyet 
Daha mülayim hava içindeyiz, istiyoruz. (Alkışlar) 
~~!!!!!!!!~~~.,.~~ e? e-e =eee2 z ı * ı2s •ss-

lsmail Hakkı 
Posmaz 

ölçü Yapımevi 
Baskül, Kantar, l\'la
sa Terazisi yeni ve 
her nevi tan1irat ka
bul edilir. 

Eski kasabler kolancılar 
numara 27 

Telefon 
2716 
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