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•• -- •• Başvekil 
lzınir Karşıyakasına Yamanlar 

da~ından akı tdan içme suyunun ac;ıl 
ma resmini yaptı • 

ADANA : GÜNLÜK GAZETE HiHlNCl YIL SA Yl 3008 

Diin 30 Ağustos 
Reisicumhnr Hazretleri 

e ismet Paşa hazretleri arasında 
samimi tel yazıları teati edildi 

Recep Beyde cevap 
verdi . 

Çukurova mıotakası Hpor kong 
resinin açılışı münıtse Letiyle hü. 
yükJe.iınize çekil,.n tazimıtt telg· 
rafına, hugiin de C. H. Jı'. katibi 

İstınlml : 29 ( A . A . ) - 9 
ifil lıeynelmilel panayırının 

ışı ıııiinısehetiyle Heic;;ieum 

yiiksclişiııclef ... i claimi ve fasıl:ııuz 
iq~at ve ıdart'll i.,,,Jıer gün yeni fe 

yiz vermekte olduğunu tazimle 
rimle arzcylerim lıiiyük Heisicum
hur Hazretleri. 

, umumisi Hccep beyin verdiği ce
vahı a~ağıya alıyoruz : 

Gazi Mustafa Kemal Haz 
eri ile Caşvekil İsmet J>a
arasımla aşağıdaki telgraflar 
ti ccliJmiştir. 
Rclslcm11/mr Ha:rellerinin 

J..· sek lı uzurlarma 

Başvekil 
ismet 

/Jaşııekil İsmfl Paşa Ha:rd· 
l c• J'i ne 

İzmir 

"-Ilnl kevi t;ntı~ı altLnd a kongre
lrrini ) apan sporcu arkada~ların 
temiz ıluygularıııa teşekkür eder. 
lıepsiııin gözlerinden i>ptüğümiin 
keneli 1 erine ihlağına cleıaletinizi 
dilerim efendim. 

C. fl. F, KcWbiumumlsl 
Recep 

' ............ ,__ __ _ Bugün lzmir beynelmilel pa
ııım açtık. Esrr, eski hrrabe 
iistiimle Cumhuriyetin kurdu
bir abide haliruledir. Büyük 
mmmiyetinizi rclhetmeğe Ja
tır. Bu hususta çalışanları tak
inize rırzetmeğe .cesaret eda-

İzmirde açılan budunlar ara · 
sı panayırın açılı~ı ve bunu açanın 
yükı;:ek duygularını kavrıyan tel 
yaztnız, suıhılc bcraLer üzetinde 
buhıncluğumKocoltcpe lıatıral!'ınt 

anan yiizleıce Türk gençliği için · 
tle ol ... uclum.26 Ağustos Türk bu
dunu için her yıl yep) eni kazanç
lar derimi olacaktır. llu kısa sö
zün kc·ııcl ı si en olacaksın. Hu 
inançla hu yazılar yıldı İsmet. 

Erkanıha rbiY.e reisim iz 

Gönderil•ln tebrik tflgraf . 
larına teşekkür etti • 

lzm~rli ve diğer vilayetlerden 1 
len bıolercc yurttn~lar büyük , 
i icumburun yiiksek adını co~· I 
n sevgi ve derin saygı tarla an J 

şiardır. Memleketin iktisadi ı Gazi Mustafa Kemal 

ün zafer bayramım kutladık 

hir gündüz bayraklarla, geceleyin 
de elektrik ampullerile süslendi 

~~---------·---------~~-~ 
eyhan ve Yıldız parklannda geceleyin 
alka muvaffakiyetli temsiller verildi 
Zafer ve Tayyare bayramının 
ikinci yıl düoiimii dün şeb,i

izcle hiiyiik hir merasımle kut 
mıştır . 

Daha sabahleyin erkvnclen bü-
n daire, müessese, mağaza ,.o 
kkanlar kamilen Layraklarlıı 
nanmıştı . Saat altı huçuktan 

• aron halk, kıtaat merasim ya
lncok olan kumluk meydanın · 
toplanmağa haşlamıştı . llütün 

rşı kapalı idi . Saat tam yedi -
garnizondıı huluoan ümera ve 

hitnn beyler ve yecli buçukta 
11 Vali vekili Osman Nuri, me . 

sumuz Damar, Belediye reiı:ıi 
rhan Cemal, Cumhuriyet halk. 
kası reis vekili Kimyager Mu!' 
fa Hifat beylerle mülkiye. adli
' ilıtısas mahkemesi rüeı:ıa8ı, 

ı 

üossesat ve hınka miidiirle,i, 
nıiyrt reisleri ve halk mlinıes
lleri sırasiyle kumandan vekili 
irnlay Fahri bey ef• ndiyc teh
kattn hulunmuş1arclır . 

Saat sekizıle havanın sıcak ve 
kı<'ı olmasına rağmen set üze

ntle kalahelık hir lıalk kiitlesı 
pi ımnııştı . Uu sırada kum an

an hoy daireler reisleriyle hir
kto merasim yerine geldiler, 
pçu alny kumandanı miraloy 
ilal bey tarafından selamlandı
r . 

Sivil zevıt tiribline geçtiler . 
umandan vekili Fahri bey efen· 

i bura<lan zabitan beylerle kıta
lin önüne geJdiler ve : 

- Bayroınmız kutlu olsun 

kadaJar ! 
Diyerek kendilerini selamla

ılnr . 
Kıtaat tdti~i bitmişti . Ku· 

andan bey cf endi tiribüııe dön
ükteo sonra topçu alayı zabit. 
erinden miilazım Cemal bey, lıi
abet kürsüsüne çıkarak güzel 

bir hito bede du lun<lu . 
Cemal beyden sonra knımmdıın 

vekili Fahri bey Ef. kürsiiye çık
tı ve gayrt giir Lir sesle a§:ığıda
ki hitabesini söyle<li : 

Arkac.foşlor ; 
Baş kumandan muhnrebesi 

hakkında gı:nç arkadaşımızm yap· 
tığı lıulasaclon da aolaşıld ığı iizere 
12 ioci yıl dönümünü kurladı

ğımız bugiin, Türkiye için hakiki 
Lir kurtuluş ve istiklfil giinüdür. 
Hu büyük muharebe bize yalnız 
askeri Lüyiik bir muzaff<'riyet 
kazandırmış olmakla kalmamış~ 
mt'mlekete refah ve saadl'll~r ge 
tiren inkılap ve itila yollarını da 
açarak yeni ve kuvvrtli lıir dev · 
letin ve bir millctl3 verileıı yrni 
ve doğru Lir cereyanın tam ma
nasiyle kaynağı olmuştur . 

'l'iirk Oıclusunuıı 12 yıl evvel 
bugün, düşmana indir eliği o kah · 
lıar darbo; Türk milletioi ıı esa
let ve fedakarlığını, 'fiirk kuman
clanlarıoıo sevk ve idaredeki lıud 
ret ve kahilıyetini ve Türk aske
ı iniıı celadet ve kahramanlığını 
hiilün dünyaya tanıtmıştır . Hiç 
bir milletin tarihinde bir misli
ne daha tesa<llif edilmeyen ve ci
hanı hayretler ve taktirler içeri 
sinde huakım bu hüyük muvaf
fakiyetle Türk milleti ne kaJar 
if tibar etse yine azdır . 

İşte ef cndiler ve yiğit asker
ler; Tiirke şeref, istiklal ve taze 

hayat veren hu muazzam zo.f eri 
kazanmak ve Lize bu sevinçli 
günleri yaşııtmak içııı aziz kanla
rını akıtan \'C lath canlaııoı feda 
eden kahraman gazilerimizi Ye 
mübarek şelıitloıimizi ve Türk 
milletinin gösterdiği yüce varlı · 
ğı lıiirınetle selamlar ve ilahi de
hasiyle harikalar yaratarak vata- 1 
- Gerisi dördüncü sahifede - · 

Aı:kara : ~fü ( A. A. )- lHiyük 
Erkanı lı ırbip' reitöi nıüşür Fevzi 
pa .. a lı .ı zr<'tlNİ ylikı::t•k zaferin oni
kirıl'İ ) ıldüniiıııii miinac<ıbetile Ordıı 
naınınn ıılınış ol<luğıı re!imi ve hu· 
~ıı"i tt• lıriklı•rr. ayn 8}rt cevap ver
ıııd. nıiimkiin olmadı#m<lan nıuka 
bil ll'lırik vı• tP~ekkUrlerinin ilılağrna 
Anadolu ajansını tavsit buyurınuş
lıırıJır. 

Askeri heyetimiz - - .. ____ _ 
Moskovada faydalı tetkik· 
Jerine devam ediyorlar .• 

i\toııkova : 29 ( A. A. ) - .Mmı
kova a~kn rnıntaka kumandanı 1\1. 

"Kork evvelki gfio Tiirk askeri he· 
yı•ti şerefinı· bir akşam ziyafeti ver
mi~tir . 

Ziyafettt> }'ahrellin paşa, .Muzef· 
fer puşa ve Fevzi bey olduğu hal· 
dı· Türk sefareti erkunı, Emin paşa, 
yüzbaşı Enver bf'y , hnridye komi
snliAi Şark ~uhesi müdiirü l\1. Zü
knnıen , .Moı-.kova Sovyeti reis ve
killeri M. Kvesinile 1\1. Utisof, ata
semiliter 1\1. Kloçko , Kızılordu ku· 
mandanları ve harhiye ve hariciye 
komi!erliklnilı• erkanı hazır bulun· 
mıı~lanlır. 

1\1. Kork ile Fahrcttin paşa hu 
münasebetle· birer nutuk söylemiş
lerdir . 

IIeyı•t öğled<'n sonra .Maksim 
Gorki tayyart>sini tetkik etmi~lndir. 

Diin Kızıl Ordıı f'rkanıbarbiyf' 
reisi 1\1. Egorof lıt>yet 'erdine hir 
öğle ziyafeti vnmiştir • Ziyııfeıte 
Türk nıisafirlcrdt•n başka Türk se· 
fareli l'rkam , yiizbaşı Enver hey , 
:\1. Iluılı·ly, Kızıl Ordu nıcrkt'Zİ i<la
re:-i ıııiidiirlerindc•n Zükerman,al"kn
lik akacfoıni i miirliirü .M. Fel<lman, 
hava kuvvt>tlni ı·rkiinı harbiye reisi 
M. Cop<:inkof \'C ıniiclafaa ve hari
ciye "·ekalcti nkanı hazır hnlun
muşlardır. 

l\l. Egoro{ ilt' Fahrettin paşa 
ziyafet sonunıla nutuklar teati f·t· 

mişler<lir • 
Türk h<'yt'li dün ımhoh Lrniuin 

mezarını ziyaret ı-dı•rt'k Türk ordusu 
ve: heyeti namına hir çt>lenk koy· 
lllU§tur . 

IIeyt>t diin (j~ll'den ı;;onra İdro· 
dinamik tayyare ensıitüsüııü ziyaret 
etmiş ve orada ensiiHinün müdürü 
,\1. Ilarlamo ili" muavini profesör 
l'\ikrassof tarafından karşılanmıştır. 

Misafirler en ıitüoün ilmi ve 
ameli mesaisinin t·lıem mi yetini müt
ll'fikan kayılı•derek tecrül.ıt-lni ıaf· 
silfitil" tetkik lüzumuna kani olduk
larını lıeyan eylemişlerdir . 

Ordu gençler birliği 
Samsunda 

OHDU : 29 ( A.A ) - O.<lu 
gen~ler yurdu sporcularından 25 
ki)lik Lir kafile Samsun ı3por 
kuliil.,ii ile maç yapmak üzere 
<lün akşam Samsuna gitmiştir . 

bayramı kutlandı 
ismet Paşa Hazretleri 

İzmirde karşıyakada Yamanlar su
yunun açılmasını bizzat yaptılar .. 

Ve ''şehire su getirenler su gibi su kadar 
aziz olsunlar ve olacakhr,, dediler 

lzmir : 29 ( A. A. )-Gölcük 
yaylasında geceyi geçiren Başve
kil İsmet Paşa Hazretleri lmgön 
\;ğlcden sonra refakatlerindeki ze
vet ile birlikte saatil<>/15 tc hu· 
ı:.usi trenle Ödemişten İzmi·c av
tbt lmyurmuşlard:ır. 

Paşa Hazretleri istasyon<lan 
cloğruca Cumhuriyet Halk fırkası· 
na gitmişler ve orada üzüm, incir 
ihracatl tüccar ve miist lısille 

rile vaziyet hakkımla görü~mliş
lerdir . 

Fırkadaki ziyaretini nıiiteakip 
Ba~vekil Pa~a Hazretleri llalke

\ İnne de te~rif buyurarak hir miid
det Halkevi işleriyle meşgul ol 
ınu~lar<lır. 

Avcılar ~ubesınin mü~esini tak
dir buyuran Paşa Hazretleri avcı
lar şuhesincle kayıt olmak arzu
sunu ihsas ettiklerincleo numara· 
h eza olarak kayıtları icra edil
mi:.tir. Başvekil Paşa Hazretle 
ri Hılkevinden sonra kuşıyaJ.a
ya gitmişler, vapur iskelesi yanın
daki meydanlığa Cumhııriyetin 
feyizli eserlerinden olarak atıtan 
Yanıaıılar suyunuu •!:ılınasmı biz
zat yApmışlardır . Suyun açılma 
smdan evvel Belediye reisi B~h 
çet Salih lley atideki nutku söy
lemiştir ; 

''-Başvekil Paşa Hazretleri, lıa
ııımefemliler ve heyef endiler ! 

İzmirin güzet bir parçası kar
şıyakamn hir asra yakın istediği 
ve en miibim ihtiyacı olan suyu 
lmgiin akıtmış ve şenliğide mulı· 
terem Başvekil Paşa Hazretleri
nin yüksek lıuzurlarile kıymetlen
dirmiş bulunuyoruz . Onuncu 
Cumhuriyet yıldönümünde de 
men dağında suyun temel atma 
merasimini yaparken Başvekil 
Paşa Hazretlerinin karşiyaka su
yu işi ile yakından alakalarım Ji . 
sanı şükranla anarak . 

Türk yurdunun çok karşıyakah
arı vardır .Çe~itlı muhim memleket 
işleri arasında yurdun hangi bir 

köşesindeki su işi ile dahi dimagını 
yaran mıılıtem Başvekil İsmet Pa
şa Hazretlerine bu tepeden selam 
ve tazimlcriınizi göndt"rmesini 
teklif ettiğim zaman hep beraber 
içten gelen çok yüksek saygı ve 
sevgilerimizin bildirilmesini göz
lerimiz sulanarak Valimiz Kazım 
Paşa Hazretleı inden yalvarmış · 
tık. 

Sevgi ve sempatinin kudreti · 
ne bakın ki, Başvekil Hazretleri 
Lir yıl evvel kazma dolayfaiyle) 
tebrik ve iltifatları ve başarma 
temennileri ibıal buyurduğu bu 

suyun bizzat açılma şenliğini ya -
parak İzmirlilere unutulmaz bir 
şeref ve himmet daha lôtf etmiş 

- Gerisi üçüncü sahifede -

-------------------------------------------------------
Viyanada yeni bir isyan 

Polis kuvvetleri kışlada isyan 
eden Haymverleri tevkif etti 

~~---------·--------~~ 
Hükumet; çifçi federasyon fırkasını da
ğıttı . bunların muhakemelerine başlandı 

VİYANA ; 30 ( A.A ) - •·He 
uter ,, ajnnsı muhabirinden : 

Dün kuvvetli hir polis müf · 
r~zcııi Floridsdorf dn bir Hıym · 
ver kışlasıncfo talıarriyat yapmış 

ve isyan lınreketine işti,ak etmiş 
olan llaymverlerden bir kısmını 
tevkif etmiştir . İsyanın sebebi, 
bu kışlada hulumın genç Haym · 
vorlerin yeni tayin edilen bir ku
ın:ııulam istcmcmclericlir. llaym
verler yeni kumandam Haymver· 
lerin gayesi olan işleri bilme 
mezlikle ittiham ederek azlet
mişln ve tevkif etmi~lerdir . Bu
nun üzeriue kışladıı bulun:ın ef
rat ikiye ayrılmış sadık kalan ef 
rat ile isyan edenler arasında 

çarpı~ma olmuş, silah atılmış, 
sünğü kullanılmış ve lıir çok ya
ralılar olmuştur . Polisler ıılela· 
cele sünğii ttık vaziyete gelmiş 
ler kışlaya girmcğe muvaffak ola 
rnk asileri tevkif etmişler . Bir 
saat süren mücadeledt-11 sonra 
sükunu iade etmişlerdir . 

Kı!'ilalar vo ı.ıelıriıı Sevkulce· .. .. 
yş noktaları polis tarafıll(lan tu 
tulmuştur . 

Vİ) ANA : 30 ( A.A) - Hii
hiimN Hitlercilerle söz birliği 

yapm ıı sındaıı dolayı eski çif~i fe
derasyonu fırkasiyle şubelerini 

kupatmıştır . 

V 1 YANA : 30 ( A.A ) - Ye· 
ni lıir heyecanlı muhakemenin 
huşliyı.ıcağr, Linzden bildirilmek · 
tedir . Hu nıulınkeme lmgiiolcii 

dağıtıl111 çif çi federasyonu rei!ı.i 
ı;:abık nazırlardan Bnşingnr ile 
arkadaşı mühendis Pampele ait
tir . 

Bunların daha şuhnt ayında 
f ırkalnrının reyini bir milyon 
mukabilinde hitlercilere sattık
ları bildirilmektedir . 

Fırka ızası çok olmaklu hfl· 
ralıer Avusturya parlamento haya· 
tında mühim bir rol oynamamıştır. 

BELGRAT : 30 ( A . A) -
Selalıiyettar Yugoslavya mahafı 
li Avusturya aleyhindeki milli 

Sosyalist propağanda merkezinin 
Munihdcn Yugoslavyuya nakolu
<luğunu dair Avusturya menbala. 
rından çıknaı haberleri kati ola
rak tekzip eylemektedir . 

Suriye işfrri : 

Türkiye ve 
Nasturiler 

Şamda çıkan " Elkabıı ,, gaze· 
lesi şu habf'ri neşretmektedir : 

A ııkııra<lan ınevsukan haber ve· 
rildiı'.;ine göre. Türkiye hükumeti • 
lraktan tardı•dilcrek Suriyeye iltica · 
edı•u ve Türk hududuna yak111 yer
IPrde hulnııaıı Nasturilerin btıduıtan 
uzaklaştırılması için Fransa hiikii· 
nwti nezdinde teşebbüste bulunmuş-
ttır . 

Antakyada bir mazbata 
hazırlandı. 

Vergilerin bugünkü iktisadi buh· 
rımla mütenasıp bir şekilde indiril
mesi için Antakyada hazarlanan maz
bata iki gün evvel makamat ai<lesiot: 
~önderilmiştir . 

Fransız<·a ve Türkçe iki nüijlıa 
olarak yazılan mazbatada biıılen'f! 
imza vardır • 

J\lazbatanın birer nüshaları Pa
riste hariciye nezaretine , Ali komi
serliğı~ ve vüzera riyasetiue günde
ril ıniştir. Çok uzun olan l.ıu mazba
toda tahsildarların vergi tahsilatında 
gösterdikleri tazyiktan , vergilt·rin 
ağırlığından şikayet edilnwkta ve 
11'ransız adaletine müracaat edildiği 
beyan olunmaktadar • 

Bir Japon heyeti Arap at-
ları satın alıyor. 

~am-Oç kişidc>n mürekkep bir 
Japon ht'yeti buraya gelmiştir • Btı 
lıı•yet halis eldem Arap otları satın 

alarak Japonyayı göndermek üzn~ 
at tacirlerilc temaslara ba~lamıştır • 

Heyet buradan sonra Filistioe 
giderek oradan da at satın alacaktır. 

Suriye-lruk dem;ryolu 
Berut-Ali komiserlik tarafıudao 

ucşreılilen resmi bir tebliğde Suri· 
yeyi lreka bağlayan Telzivan-llcmir 
kapı demiryolunda ray döşeme ame
liyatına başlandığı ve bu iş için 3000 
amelenin çalıştığı bildirilmektt>dir. 

Sergi bu sene açılamıyor 
Şam-~on habarda açılması için 

yapılan bütün gayretlere rağmen , 
Ziraat sergisi bu sene açılamıya('ak
tır • 

Yeni lise bioasıoda kurulması 
tl'karriir eden bu 11ergi için bütçede 
tahsisat yoktur. Bundan başka lise 
hinosı heniiz ikmal edilmemiştir. Bu 
binanın bitmesi için en azdan 00 
l.ıin liraya ihtiyaç vardır . 

S(•rgi için de 68 bin lira pare 
lazımdır. Aşağı yukarı 150 bin liralık 
bir tahsisatın-esasen pek dar olan
lıüt<:edcn temini mümkün olamadı• 
~mdan i'lt'rginio gelecek seneye kal
maHı ruüoasıp ~öriilmüştür. 

Suriye bankası Şam hubu
bat tacirlt1 rine kolayhk 

gösteriyor 
Şam-Vaki olan iııtek iizerine 

Suriye bankası, Şamcla bir depo inşa 
ederek huhuhııt ıacirlerinin bu de· 
poya koyac·akları emanet buğdaylara 
karşılık olarak Ut'UZ faizle avans ver
meyi knrurluştırmışllr. 

Honka dnhal faaliyete ~ı>çerek 
<lepolur irı~nsına haşlaınıştır. 

M. Jonsonun maaaşı 
artırıldı . 

.. Vaşngton: 29 ( A. A. )-Re
ısıcumhur milli kalkınma idara
si reisi M . Jonsonun f~vkalade 
hizmetlerinden dolayı senelik tab
sisatın1 hin tlolarden on b~ş bin 
dolara çıkarılmışdır. 

- Agfa filimlerinin _ 

Her çeşitten , en ta
zelerini çok ucuz fi
yatla; 

Foto Coşkundan tedarik 
EDEBİLİRSİNİZ. 



( Tiirk Sözii ) 
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Çocuk nedir bilmiyoruz. I 
Çocuk nedir bilmiyoruz. Onun 

üzerine bildiklerimiz anamızdan 

babamızdan öğrendiğimiz ve biç 
değiştirmeden taşıdığımız yapma 1 
kanaatlerden ibarettir : İnsan yav. 1 
rusu. yaramaz, aciz, akılsız .. Der 
dururuz. Fakat hu sözlerin haki 
kate ne derece uygun olduğunu 

biç düşünmeyip "çocuk gibi,, sözü 
hir takdir de~H, bir tezyif anlatır. 
··Çocuk akh,, adeta akılnz de 
mektir. 

Çocuk bıiyii.k mlmnm kılçliğli 
değildir. 

Çoçuk elbt>tle hiiyük adamm 
kr çüğü değildir . Kendine göre 
bır insandır • Onurı da kendine 
göre bir şahsiyeti var. Bir büyük 
ademm zekası, nıaohkı, gönülü, 
olduğu gibi,şüphesiz ayoi soydan 
bir çocuğun da zekası, mantıkı, 

gönülü, hul~sa şahsiyeti vardır. 
Kurbağa yavrusunu istediği 

miz kadar büyük mchazınm ha· 
yatına benzete duralım . Apayrı 
ihtiyaçları, nadirleri olan hir ha 
yattır. 

Çocul' celıalell pek çok g<irıi · 
len bir cchaletlir. 

Çocuk cehaleti yalnız tahsilsiz 
analara, babalara mahsus bir şey 
değildir. Saoati çocuk terbiyesi 
olan mürebbiler de bile görülür . 
Yani ablak viçdentna karşı dayak 
an'aoesinin devamı bunu gösteri
yor. Dayak kenclıni üstün satan 
bir müteaddi bir kuvvette ulçak 
sanılan menfi bir kuvvet arasın 
daki zaruri bir fiildir . Kendimizi 
yüksek, çocuğu alçak sanmasak 
doğmıyacaktar. 

Çocuk!bllgisine mulılacı=. 
Çocuk bilgisine şunuıı için 

muhtacız ki onun hakkmda doğru 
olarak biç bir şey bildiğimiz yok· 
tur. Bu bilgiyi bize verecek olan 
yalnız mukayeseli bir bilgi, çocuk 
içtimaiyatı, çocuk bayatiyatı diye
bileceğimiz ilimlerdir. Bir Avru 
pah alim y"ptığı istatistikleı le ço 
cuklarda ahlaksızlıklar ile evle
rindeki odalarının sayısı arasıoda 
bir münasebet bulmuştur. 

Bu ilimleri öğrencduralım • 
Ôğretecluralım. Bir yandan da 

kafamızdaki yanlış fikirleri söküp 
atalım. Ne gibi yanlış fikirlerimiz 
vardır . fıte bir tanesi şu istidat ' 
bahsidir. Bir diğeri nasihat ve SÖ· 

züa müessir oldugu hakkındaki 

kanaatimfadir. Bir diğeri ritazlara 
bir şey sanmamızdır . Bu yanhş 
bilışler üzerinde biraz duralım . 
Faydasız değildir. 

Katı ve demir {jibl istidatlar 
yoklur. 

Çocuğumuzun tüfekle oynadı 
ğıoı görürüz , askerlığe istidadı 
var, deriz. Sır ile oynarsa denizci 
olacak deriz . Kız çocu"ların lıe · 
bekle oynadığını görünce cinslik 

}'azan : İsmail Halda 

bir istidat sanırız. Halbuki bütün 
bunları ya bizden ye muhitten gö· 
rerek yaparlar. Bir de dünyanın 

her tarafında çocuk hep ayoi ta
rzda oyoar.Çocoğon askeri, sivi 'i, 
avcısı, mühendisi olmaz. I l r ço
cuk her şeye miistaittir . Aldığı 

istikameti ona veren muhittir. 
Be11/111 çoc11fjum1111 istidadı 

yok!.. 
Benim çocuğumun istidadı yok 

2diyen, ne dediğini biliyor mu ? 
Ağaçlara bakm : Eğer ilk seneleri 
katı azıksız ve güneşs\z, susuz top
raklarda yaşadise o fidan artık 

adam olamaz , çünkü f dao halin
den çıkmış bir odun olmuştur • 
Çocuk ta böyJ ·dir. İlk terbiye yal · 
nız terbiye değil , ileride alacağı 
bütün terbiye billurlarınrn etrafın

da toplanacağı bir istikamet mih· 
veridir . Su akıntılarına bakınız, 
yarınki büyük derenin selleri ilk 
iz üzcıinde oyulan yataktan akıp 

geçecektir . İlk terbiye nöbet şe 
kf"rinin ipi gibi bir mibvcrdir . 
Eğer sizi iyi bir mihver alamadı 
umsa çocuğun kazançları rastgele 
bulduğu bir mihverin etrafında 
billfirlaşacakltr . Sizin yok sandı· 
ğınız şey, istidat değil, işte bu ilk 
istikamettir. 

Çocukla çocuk arasmda ger- 1 
çl bir fark var ... 

Çocukla çocuk arasında gerçi 
bir fark vardır . Fakat bu fark as 
kerlik , ressamlik, şairlik farkları 
değil , hafıza , dikka- , tahammül 
farkı olabilir . Baza insanlar yara· 
<lılışları iktizası bir manzumeyi bir 
kerre okuyunca ardıodau ezbere 
tekrar edebilir . Bazıları da lütün 
ömründe bir satır ezbcrleyemez
ler . Aocak hafızası zayıf olo adam 
mesela ilim adamı olamn dene 
mez . Çünkü ilim adamlEm arasını 
da zayif hafızalı adamlar da çok
tur , Mubanilesi kuvvetli olan ço
cuğa romancı olur deyemeyiz . 
Çünkü zengin muhayyile yalnız 
romanda değil , ilimde , skerlik
te , bangerlikte her şeyde laıım 
dır . O halde evvelinden olmuş 
bitmiş biç bir şoy yok • 

Sü: nasl/ıall müessir midir ? 
Bunun böyle olduğuna ioan 

mışııdır . Çünkü canımızı sıkacak 
bir halini görünce çocuğu kaJşı· 
mıza alıp nasihat ederiz , Sanki 
manhk , isbat her şeydir . Düşün
meyiz ki lıir şeyin olması lazımgel
diğini bilmek sanki onu yapmak· 
tır . Halbuki böyle d eğil . Halbu 
ki çocuğa vazife fikrioden evvel 
vazife bayatını kazaodırmak la· 
zımdır . Vazife bir maolık değil , 
bir itiyat bir güçtür. Çocuğa on· 
sıl bir şahsiyet vermek isl orsak 
o şahsiyeti onda yaşalnı.ı ıyız . 
Başka çare yoktur . 

-Gürbüz 1't'irk çocu!/u-

[ Seyahat hatıraları ] 
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Yeşil, zümrüt Antalyadayız . An

talyaya gelmiyen buranın güzelli
ğini bilemez . [Sıcak - mutedil 
iklime malik bulunan hu güzel 
memleketimize denizden gt> liŞ ve· 
gidiş iosao üzerinde cidcJeo derin 
tesirler yapmaktadır . Antalya o· 

veformın teşekkil tarzı ııe kadar ga
rip ise , Antalya körfezinin , be 
le şebriııin teşekkülünde dahi ayni 
ganıbet vardır . Tasavvur ediniz : 
llit çok sahillerimizin temamen 
aksioc olarak , vapurlar , Aotal 
ya şelırioio to 11hhma kadar 
yaklaşmnktadır . Geçeoki yaııla· 
rımdan birinde , Mersinden ne 
müşkilitla ve tehlikelerle vapora 
gidebildiğimi yazmıştım . Ooun· 
çio ,- Her şeyden sarfrnazarf a-, 
gemimizin böyle Antalya şehrinin 
tn dibine kadar yaneşıvermcsi 
yolcunun haleti ruhiycsi üzerinde 
münasip ve müessir hir intiba bı
rakmağa kafi geliyor . 

Bizim deniz yolları idaresinin 
neden dolayı (Ekspres) namını 
verdiğini bir türlü anlayamadığım 
bu vapuru , Antalyayı nacak 24 
saettn tutuyor ... Akşamleyin:, de.
oizden , Mersinin guzel , parıltılı 
simasını seyir ettikten sonra , ge
ce sant yirmiye doğru kalkan va· 
porunuz ertesi günü sut on beşe 
doğru , sizi , Alaoyaya atıyor . 
Alanya ile Antalyanın arası takri· 
ben altı saat sürer · Bu ımsafeyi 
yedirmek içir. akşamın 20 sioe 
kadar burada kalıyorsunuz . Ak
şama Alanyadııo vaporunuz kal
kıyor ; ve erlt'si güoü , günrşin ilk 
altm ışıkları altında parıl parıl par 
Jayan zair üzerindeki ltsiri bu yüz 
den büsbütün efsanevileşen in
ci , çiçek Autalyamızın sebille
rini - birderc - karşınızda kö 
ı üyorsunuz . 

İşte : Aotalyauın sağında nnlı 
cazli kıvrılıp giden ve Antalya 
halkınıo bir kısmioı seıin ve yu
muşak sinesinde kucaklayan , 

onlara dirilik ve tazclık veren 11 Ia
ro,, plajı 1... Haui , Rtjmlar, falan!... 

deriz , amma , burıhr ,· - hele o 
papasları yok mu -, vallahı pek 
akıllı adamlarmış doğrusu !? .. Bu 

''lars,, plajının fevkaladeliğini ilk 
d~fa meydana çıkaran da onlar 
olmuşlar . 

-------------------------------------------------------

Laraoın bemco on adım ğeri 
siode bir ayazma vardır . Papns 
lıuın lmrnazlığı mailim : Buraya 
hamaD bir (Ayos) deyivermişler 

ve bir kilisecik inşa edivermişler • 
Gel zaman , git zaman , halkın zi· 
yareti sıklaşmış ; yazın her haf· 
ta,- Lara -, dolup boşalmağa 
başlamış .. Papas: fırsatı hiç kaçır
mayan , vo fırsatını bulunca da in
sanao ensesinde boza pişiren mab· 
luka derler ?! .. Bu itibarla , bak 
mışlar ki gelen , giden coğalıyor • 
Romatizmaya karşı bir tedavi u· 

sulü de icat etmişler . Ve gelen 
romatizmalıları . kızgın kum içeı i-~ 
sinde derince bir çukur kazdık· 
atn ve vücutlauoa ay82ma suyu 
ile yapılmış bir nevi ballı çamur
dan sürdükten sonra yatırmışlar 
hastaları çukurların içine ?!.. Has 
tanın , hu suretle , sadece kafası 

açıkta kalıyor : ve ne dersiniz ki 
ne romatizması kalıyormuş ,ne de 
sızısı, acanım ?!... Romatizmalılar: 

ne diyorsunuz , doğru Antalyaya 
gidin 1.. 

Yunanistanda fırkc:ıctlık 

"A · · d ı poyevmatını ,, en : 

1 Diktatorluk hevesinde bulun· 
duğuna dair çıkan şıyialar üyerioe 
M. KonJilis tahriren beyanatta 
bulu arak hunları t~kzip etmiş 
ve demiştir ki : efkarı umumiyeyi 
ay<lıalatmak istediğim şeyi muba · 
liflerin aleyhine kudurmuşcasrna 
olan hücuml:mdır . Bnnun sebebi 
de , uzlııma hususunda askeri ka· 
nunuou lehinde samimiyetle icla
rei kelfim cylediğinden ileri geli
yor . Reiskarda hulanan fırka , 
kuvvetini gösterip proğramını tat· 
bik etmeli ve kat'i galebe istihsa· 
line kadar bUtün kuvvetiyle müca
dele yapmalıdır • Uzlaşmalar za
afa müucer olur . 

Şayet uzlaşma basıl olmazsa 
intihabat yaptırılacağına ve aya· 
oın liivine dair çtkan şayialar 

hakkında da demiıtir ki Meclisi 

Sur-iyeli mütekait zabitlf--r 
lbnissuut ordusunda 

Şam - İbnissuut tarafından 
Taifte açılan harbiye mektebinde 
tedrisatta bulunmak üzere Suriye· 
li mütekait zahitlerdeıı bir gurup 1 

Hicaza gitmişti . 
Antak ; Suriye hükumetinin 

mezuniyeti olw dan ecnebi bir 
hükümet hizmetine giren her ban- ! 
gi mütekait bir memur veya za j 
biti o tekaüt maaşı deı hal kesile · ı 
ceğioden , lbnissuut , eli komiser· 

1 Jiğe müracaatla bunların Hicaz 
orJusuodan hizmetlerine müsadc · 
edilmesini rica etmiştir . 

Ayanın liiğvi ve ahalioio fikrini 
sormak keyfiyeti; Reisi Vükelanın, 

yani fırkamız liderinin işidir • Ben 
soo iotihabatta yaptığım gibi bu 
susta ki fikrimi M. Çaldııris' e söy
liyeceğim . 

Lira ; işte böyle mtşbur bir 
Laradır . Liıaaııı soluna doğru,
tahiatm cilvesine hakın 1- , sahil 
birdeohirt' yükselmcğe başlar . 
Bu yiiksaliş bir sukutu temin için· 
dir 1.. Allah , Allah 1 bir feyl,sof 
gibi mi konuşmağa bAşla<lım der· 
siniz . Hayır , bayır 1.. Ben gerçi 
felsefeyi severim amma , buradaki ~ 
konuşuşum bir bakikah ifade için- ' 

Ergani tahvilleri 

Yarın şehrimizde satlığa 

çıkarılıyor 

Ergani tahvillerinin C tertibi 
yarından itibareı:ı Ziraat ve l~ ban· 
kalarında satlığa çıkarılacaktır . 
Mevcudu pek az olen bu tahvilleri 
biran evvel almalarını halkımıza 
tavsiye ederiz . 

Saat kaça kadar Buz 
satılacak ? 

llnz satış ye-rleriode gece saat 
yirmi dörde kadar buz bulundu· 
rulması hakkında mütcıhlıide bele· 
diyece tebliğat yapılmıstır . 

Bugün stadyomda maç 
var 

Sıcakların fazlalığından şehri 
ınizde futbol meçlarmı barek"'t· 
lerioin durmuş olduğu mrıliinı -
dur. 

Bu durgunluğu tekrarından 
canlaodırm• k için yeni fe :!ere edi
len kulüplerimizden Adana spor 
birinci ve ikinci takımları ortaya 
bir kupa koyarak bugün saat dört 
buçukta Şt>hir Rtadyomunda bir 
meç yapacaklardır. 

Nümuney•~ aykırı bayrak 
asanlar 

Müteaddit emirler hilafına ola
rak dün dükkanları üzerine nümü 
neye aykırı ve kirli bayrak asanlar 
hakkında zabıtai belediye memur
ları tarafından zabıt tutulmuş ve 
hu gibi bayraklar musadere edil · 
miştir . 

Gelenler 

Çukurova barası müdürü Ke 
nan bey şehrimize gelmiştir . 

dir , Evet, hu yükseliş : hakika
ten bir sukutu temine yarar : Yu 

knrıdaki Kırkgözdcn nebean eden 
Aotalyanın sayısız sulara , işte bu 
kayalıklardan , bu yüksek sahiller· 
den beyaz köpükler saçarak ; mu· 
azzzam şellale yaparak denize eo 
mekte ve ölümüne kavuşmakta 
dır ?!.. Yanlış mı, ya ? ... Denize 
su için, ölümden başka neyi ifade 
eder ? .. ; 

Antalyaya kadar olan deniz 
yolculuğunun en sefah tar'Bfı bu· 
dur • Geniş bir saha dahilinde u 
zaoıp giden ; yeryer muazzam , 

beyaz, karşıdan giranbaha birer el
mas parçası gibi parıldayan ; dür· 
lü renk oyunları köı;teren ; Antal. 
yaya efsanevi bir şiir ve güzellik 
veren bu şelliileler 1... Ah bunlar 
ne kadar sihirli ve azemctlidirler ; 

r 

Terfi eden zabitlerimiz 

Dünkü bayramda yeni 
üniformnlariyle bulundular 

Topçu alay kumandanı kay· 
makam Bilal bey miralaylığa, ec
zacı binbaşısı Osman Nuri bey 
kaymal ... amlığa, piyade yüzbaşısı 
Rifat, Horşit, Hilmi beyler binba
şılığa, piyade birinci miilizım Sabr; 
Salim, lbrahim, İzzettin beylerle 
topçu hiıinci mülazım Seyfullah 
bey yüzbaşılığa, piyade miiliizım 
Hamdi,topçu mülazım Yusuf Ziya 
Faruk, Sami, istihkam mülazım 

Mustafa Raif levazım mühlzımı 

Cevdet beyler hiriaci mülnzımfı · 
terfi etmişlerdir. 

Bunlardan başka birer df'rece 
tnfi eden askeri memurlardan da 
askeri adli hakim Sadık bey dör
düncü sınıflığa , hesap memuru 
Ahmet Hamdi bey beşinci ı:ııoıflı 

ğa, hesap memuru Hasan, kamacı 
ustası Kenan, tüfekçi Hakkı, mu· 
zika muallimi Süleyman beyler de 
altıncı sınıflığa terfi etmi~ler -
dir. 

Bu değerli znbit ve askeri me· 
murlanmızı kutlar ve yurdumm:a 
mutlu itler görmekte devam et· 
melerini candan dileriz. 

Evvelki gece 
Salihiye mahallesinde bir 

cinayet oldu 

Salihiye mahallesinde oturan 
Ziraat Mensucat fabrikası amele
lerinden Salıb oğlu Mesut, eski bir 
kin yüzünden ayni mahallede otu
ran Abdullah oğlu Mahmudu bı
çakla bileğinden ve kalçasından 

ehemmiyetli surette yaralayan ak 
kaçmıştır . Yarrlı tedavi edilmek 
üzere memleket hastanesine yatı 

rılmıştır. Mesut iki saat sonra, sak
lanmış olduğu bir bahçede yaka 
laomışhr. 

Bir tayin 

Mt>rcimek aygırı deposu ayni 
yat muhasibi Ahmet bey bu sene 
teşekkül eden Çukurova harası 

muhasip vekilliğioe tayin edılmiş 
tir . 

Bir k;isap kaçakçıhk yapın ış 

Kasaplar çarşısında kasaplık 
yapan Mabmudun dükkaoıoda ka · 
çak keçi eti görülmüş ve hakkın
da zabıt tutulmuştur . 

Yangın başlangrcı 

alınacak 8u 
· -.- .. .Jıa 

Orta mekteplerle ~ a 
muallim mekteplerine 

1 meccani leyli talehenio 
tihanları 30 Eylülde yı 
Bu suretle 200 kabar tal 
caktır . İmtihanlara gir j'r 
beler için Türk olaıak i:_it 
tabiiyetinde bulıınao ve 
yundan olanlar bu kayd1• " 
dir) lise veya orta mek • 
limatnamesioin her sıPıf.J• 
pit ettiği yaş halleri iç•-, . 
lunmak , basta vt malülJti 
kendisinin orta tahsilini ti 
demiyrcek kadar fakir ~ JIH, 
iyi ve pek iyi dere,cde ~n 
miş bulunmak , zekası,~ m 
lığı , tavrının iyiliğini 111 ,1-1 
alacağı fotoğraflı vuik• :Or 
bit etmek lazımdır . s 

Müsabaka İmtihaolı1"H 
pılacağı tarihten bir giio ! 
kadar talebeler müracaat:'·" 
vesikalarını alacaklardır • ı~ 

. u 
sualleri her sınıf meccın ~ 
ayrı ayrı olmak illere ~d· 
tertip •edilecek ve aıiis,.. 
ber vilayet merkeziode 'fı 
rafından seçilecek bir b~ ç 
pacaktır . İmtihan kağıtl..-ı: g 
kalet gönderecek , mecC"'.'• 
girmek istiyenler , girınd · 
feri mektep müdüriyetirı• ıf K 

hüviyet cüzdaoı , sıhhat~· 
fakrü bal mazbatasını f 

sıhhat raporlarını mekte• 
but belediye doktoru • ltt 
idare meclisleri verecek 

------· d 

Maltada ital 

"İl Gioroale ddtalill 
logiltire bükümetioİP Jri 

son tedbirler neticesi ol~-· 
ta adasında İtalyan lisa?,°d 
dilecektir . İtalyan lis• bl, 

harsının kökleri asırlardall;, 
ta adasında dıkilmiı bul.• l) 

Bundan böyle bu lı , • 
kemclerde ve resmi d 
kullanılmıyacakhr . Ve b 
rine , herk~s İngilizceyi 
madığı için Maltız lisı•1 

olunacakh . lngilteretıill 
ki emirnamesi zalimane 1 

ve barbarcadır . İngiltere 
Valisi , Maltalıları vahşi 
zannediyor ve hunları dl 

lemle temasta bulunmak 
liı lisanını ögronmeğe ic•P 

Malta ahalisi medeoi 
lır. Malta medeniyetioi•. 
yüksek olduğu Mnltadakl 

Abidiopaşa caddesinde Anka- ka ile anlaşılır. 
ı a oteli karşısında tüccArdan Ya- Şu da bilinmelidir isi 
kobeoyeş cfendiniıı ar<liyesiode dünyada mevcut olduk9'1 

yangın başlangıcı görülmüş ve it · emirnamelerle Maltadılıİ 
faiye hemen yetişerek etrafına harsı ve lisanı katiyyeo aı 
sirayetine mr-ydan bırakmadan hars ve lisau her l\laJt• 

Ve , bunlar , bir taue : iki ta- söndürülmüştür • Bunda ild boş bunda ebedileşecektir. ·~ 
{uçu ile dört boş sandık yanmış· sındı İtalyan lisanana iod• 

bir bilseniz l?I.. 

ne de dcgv ildir . Laradau ba"'lıya- k 
Y tır . Başkaca bir zarar yoktur . be çok şiddetli olmuıtur• ' 

rak ta Antalya limAnına kadar bu Yangının ne suretle çıktığı tahkik İngiltere Hükumeti. ri 
şellalelerc tesadüf edilmektedir . edilmektedir . ile beşeriyetin baysiyetJO~ 
Yine bunların memleket için haiz _______ .. _______ bir taarruz ve hücum et .... ·~ 

olabileceği iktisadi ve sınai kıy- Hint tavuğuna benziyc'n bir yor. J 
m•:t ve varlığı ' bilmiyornm fazla Uzak şarkta e"P 1 

'f b ? k çocuk dol-rdu tarı e acet var mı ... Ya ıııda , ~ vaziyet 
Afyon şahikalarından beyaz köpük- Şam-Kunaytrada Hint tavuk· il c · d s·r" 11 oruere ella "' 
lü Antalya kıyıların kadar bir çe- lara beslemek suretiyle maişetini Vaşhingtondaa bildirili~~ 
lik kol daha atılacaktır . ilence ; temin eden bir çerkes kadını iki Bahriye nazırının retP": 
bu battı elektrikle işletmek o ka· gün evvel Hint tavuğuna benziyea l'v · ·· k k f 
dar kolay hir iştir ki ?... ıgıne gore, uza şar 1 ~ • 

acaii> bir mablük doğurmuştur . ziyeti tasfiye ve halledıh .. 
Sonra ' belki bugü, henüz Bir iki dakika yaşadıktan son- dar, birleşik Ameıika b, 

zamanı değil:lir . Fakat, uzak, ra ölen bu acihe tek başı aynen Okyanustaki deniz kuf 
yakın bir atide ' Antalyanın ; en Hint tavuğuna benzemekte vn· fazlalaştıracaktır . Bu • 
büyük sanayi merkezlerimizden cudü aynen tavuk tüyleriyle kapa . modern ve eo 5Cri harp J 
birisi haline geleceği katiyyen h bulunmaktadır . nden müıekk,.p bir filo 
muhakkaktır 1 .• İşte : Aotalya- -------------------· .. ı denizine gönderimiştir. 
mız 1 bizim Antalyamız ı balınız r 1 1apon Ticaret ge 
ve ~adcce bizim olan ve bizim ka· Amatör iş eri · ıı G· 1 .il ı· ' ıorna e u ıla ı•·ı ' 
lacak olan lıu eşsiz memleketi.· Japon hükumeti tic•' 

J·z · bu kada nadı·d 1 k d J?ıı Kısa /Jlr Zamanda /la- t m , r e , ıu a ar - lerinin inşası için ticare 'l 
biricik , ve hu kadar lraşide Lir zırlcımr · şirketlerine yardım sureti 1 

pırlantadır 1... .,__ _____ F_o_t_o_Coşkun 1 yon yen vermiştir. Bu ta 
Madt•ıw{jlu Ragıp - - sene devam edecektir. 
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Bununla beraber bayatın bu ı 
.. ..lııafhasıııa uhnınad.an ( bü~ük 
IJIP;/gatim ) admı verdık . Hakıkat· 

'ae ;.ıen yalnız hir hodhiıulio . Du 
İP ~arı gülerken rubu ağlayan bet 
y•~iıısanlardan biri de sendin . 

tal~ Tebessüm , dudakların sah 
gir1ir süsünden ibarettir ) diyen 
ak '-it bir bethio . 
9e j8u hakikatleri uzun müddet 

ayd• C'nıiye yeltendin . Buna çare 
ek1ak köye atıldın ve tesrlli ara
D~'·J. Halbuki her iimidio boşa 
ıçı J' . Masken düştü .. Büyük fe -

lü! 1_tio asıl sebebi bir aşk ümil · 
inlılti değil miydi ? 
'r JHaydi yolunu kendı kendine 
e t/" bir kerecik itiraf et . Ya-

1 
1 

' mı 1 iftira mı 1 
111.r.lfala kendini aldatmıya çalı

k• r 
ı»rsun , oafıle aldanacaksın . 

ııralHaydi kuzum , haydi itiraf et 1 
Üd 4f et ki sc:uelerdenbt"rİ muzla 
aat 4in sebebi , yaloız o 1 • Dün , 
ır •• iye bak r orada yaralı bir kuş 
10jJf.I ümitfiiz çırpınıılarını göre-
vi-in . o Çltpuıışlar ki ' senin 

•. 51~di eseıindir . Seni ioandmr • 
: y,jn hana maziye dün ! yoksa bin 

btf çeşit işkence içer isinde enge
., tl~gibi kı\lrana , kıvrana bu müo· 

1 -~· eC""."ı köydt ndeme sürükle_yec"'k 
(JJek . 
ine Korku ve tereddütle odayı süz 
at " · Damarlarında bir damla kan 
f1mamış 11ndı . Bir gölgesiıliğe 
te~1a kalktı. Uyuyanları uyaodırlll~ktao korkar gibi ayaklar1nın 
ektf~ a basarak çivide asılı duıao 

deııösünü almaya gitti . Giyine 
· sırada kapı vuruldu . 

-Gir 1 

Biraz evvel eve gideceğini söy
...,ı•ek ayrılan küçük talcLt"si Meh

ja ""ft elıllde bir yemek tl"psisiyle 
0 i11 ri girdi . 

ol~ - Hoş geldin küçüğüm , o ne 
ar.ıl adeki . 

a~ Çocuk utana , utana : 
aO",I: - Size ytmek getirdim mual-

1.0 af bey , dedi , kuıure bakmayın 
tı~ı .. D k kt d · z , cuce uran ıçtı an son-
b lıimsc davar kesmiyor . 

yi - T~şekkür ederim çocuğum 
ıo• r zahmet olmu~' benim biç ca 
İD ~ istemiyor . 

e 'i_ - Olur mu ya muallim bey . 
~~ T ekia çocuğun sesinde mahzuo 
1 ';# rica sezdi . Peki beraber yeriz 
111

:Jterek küçüğe bir undalyc gös 
k ~;idi • Yan yana oturdular . Mu 
ca~ · k' 1 k ld Ü ü .. -. m ı ı o ma a ı . ç ncuyu 
~1 

ken boğazına Lir tıkanma gel -
ıo ~ 'J. d '-. . L' ü I " kİ - • Ağzın a.-ını ar l r u yuta mı -

1 

du . Mchmcde bir su getirme · 
iri i işuet etti , çocuk almaya koş 

ÇSr M ve çabucak g~ri döndü . Te~in 

ıüne tuhaf, tuhaf hnkıyordu. Te · 
kin ona döııerek : 

- Çocuğum yaşamak için ya
lan söyle, fazilet san• bo~un e 
ğer .. 

- Muallim bey siz çok has
tasınız. 

- Neden ? 
- Kendi kendioize konuşu -

yorsunuz da ... 

Genç muallimio başından bir 
kasırga tufanı geçti. Bütün vücudu 
sarsıldı. 

- Evet çocuğum ben basla· 
yım, haydi şimdi git, bendı=o uzak· 
IAŞ bu müzmin hastalık sana cJa 

bulaşmasın.Haydi çocuğum beoi hi 
raz ya?nız bırak. Ruhumu kıskaç

lıyan hu amansız illetin merhemi 
insanın kendisini dinlemesi olu· 
yor. 

Adeta yalvarıyordu . Kırışan 
alnının çizgileri 1.ımbabıo hafıf 
ziyası altındıı derin bir ıztırabıo 

ifAdesiydi. 
Çocuk ne olduğunu bilmeden 

nt1ye uğradığını anlamadan tutuk 
adımlaTla odadan çıkh. 

Tekin bir müddet öyle olduğu 
yerde hareketsiz kaldı. Şakakla· 

uoın zuokladığını hissediyor, par
m&hriyle bastırıyordu. Gölgesi, du 
varda kırık bir şekil meydana ge· 
tirmişti. Nice sonra dalgıolıktao 
sayrıldı. 

Dudakları hafif raşelerle Ürpe
riyordu. Ani karar veıeolere mah· 
sus çevik hir hareketle elini ce 
bioe soktu. Bir küçük anahtar çı· 
kardı. Haliudc boşa gitmesine ta· 
hammül edemiyeo aşikar bir titiz
lik göze çarpıyordu. Derhal daima 

kilitli tuttuğu çepmeceyi açh. İçer
de kenarları yaldızlı, nefti kaplı 

bir defter ve- üzerinde örselenmiş 

bir zarf var<lı. Ooların altın1 yok· 
ladı Elini yakan bir soğukluk di 
mağıoa işlemişti. Şiddelll bir "re· 

fleks,, le geri çekildi. Fakat dima
mağın, aksi ve daha kuvvetli bir 
emriyle tekrar uzattı. Ve bir ta
banca çıkardı. Orta parmağını te· 
tiğe dayadı. Tabancaya hıtsretli, 

parlayan gözlerle deli deli daki

kalarca baktı. Yüzünde meçhul 
bir tebessümün iiıhioaları birleşti. 
İntihar tdncekti .. 

Kalbi hızlı darbelerle çar pi
yor, zehnine hücum eden ölüm 
fikri durmadan tazyik ediyordu; 

hayat sürüonıeğe değmez . Bed 
bahtlarm sürünüşü kalpleı e mer
hamet hissi verecek derecede se
filse girmelidir. 

Mıddenia ruba tahakküm et
tiği bu alemde bulamadığı istira
hat oradadır. Korkma 1 Enıuiyeti 

Sahil tahlisiye Sovyet hükumeti 

İstnsyonlarımız bir heyet Demiryollarında çalışan me-
1 tarafından gözden gf:çirildi murlartnı geri çağırınamış 
1 -~--

Şii~ : 30 ( A. A. )- iktisat Ve· 
kaleti deniz ve hava mü:ıteşarı Sa· 
dullab bey yanında tahlisiye umum 
müdürü Neeuwıtiıı Lıey oldnğıı halde 
buraya geldilC'r. Anadolu sahilindeki 
bütün tahlisiye i ı:ıtasyonları ve ça
lışına tarzları iiıeriude uzun uzadıya 
mf'şgul ol<lular. 

S:ulııllab ht·y ayrıca kazamız ba
lıkçılı~ııım lmgüokü vaziyeti üze· 
rinde d ı• tctkikalla bulunduktan son· 
ra bura halıkçılığınm terakki ve in
kişafı iı: irı balıkçılık miitelıassısınm 

tetkikat yapmak üzer~ Şileye gön· 
derilerı ğini ~öylı·rnit;>lı>rdir. Sadullah 
bı•y A i:i, ,·a nalıiyeısioi <le gezdikten 
sonra i ... ıunhula dönmü,tiir. 

Hududlarımızda 
Ne kadar kaçakçıhk 

vakası oldu? --ANKAHA : 30 ( A . A ) -
Ağus1nf'no 22 sinden 28 ine ka 
dar iJ....si müsıdemeli olmak üze
re 10 k-lçak vakosı olmuştur. Bu 
vakal:.ınla biri ölü. 17 knçnkçı, 
300 Tiirk lirası , 2 tüfek, 32 altın, 
3 meı· krp, 227 kilo gümrük ka- 1 
çağı yakıılanmtştir . 

İzmirden istanbula 
Otomobiller karadan yirmi ı 

üç saa~~e gidecekler ı 
İzmir : 30 (A.A) - Tire • Aydın 

yolu d iin akşam açılmıştır. Bu yolun 
biran l'Vvel ikmali halk tarafından 
arzu n talep edildiğiodeıı soo zaman
larda yolda gt'celcri de kuvvetli bir 
ekiple çalıştırılmakta idi • Yolun ik
tisadf'n ehemmiyetini takdir buyuran 
Başvekil hazretleri yeni yoldan': ilk 
dc>fa olarak Aydına otomobilleri ile 
giden Tire heyetinin Aydına çektiği 
telgrafları kendilerine arıeden vali 
Kazım paşayı bu muvaffak eserden 
dolayı hararetle tebrik ettiler • Y PDİ 
yol nakliyata aç1lmı1J olmakla beraber 
bazı noksan kısımları şu suretle ik
mal edilecektir : 

Bu yol ile Aydm , İzmir , Bali
kesir , Burısa , Y alo vaya ve dolayısile 
İstanbula 620 kilomt•trf'lik ve istira· 
hat zamanları da dahil olmak üzere 
otoınoLıil ile 23 saatlik bir kara yolu 
açılmış oluyor . Tire heyeti bu mü
n selı~tle Ay<lıudan bir telgraf çek
nıi§tir • 

Bu sabah Aydın yalisi :Fevzi be· 
yio reisliği alllnda Başvekil peşa haz· 
retlcrine arzı tazimaua bulunmak üze· 
re yeni yoldan Bozdogaua dört saau~ 
gelmişler v~ Bozdogıuıdan İzmire 
knılar Başvekil pa~a hazretlerinin re· 
fakatlerinde gelmişlerdir • 

Fransiz bütçesi 

Moskova : 30 ( A. A. )-"Tıs il 
:ıjaost l,sldiriyor : 

Depo Tsusin ismindeki Japon 1 

ajansı Sovyet hükumetinin Çin 1 

~ark şimen<lüfcrindeki yüksek me
murları geri ~ağırdığl hakkında 

bir htther neşretmiştir. 
"Tas,, a j ımsı:taraf ından sela · 

hiyattar malıafilclen alınan maili · 
mata göre bu haber temam en uy 
durulmuştur. 

Cenevre : 29 ( A. A. )-"Ilati
on,, gazetesi [ Uzak Şarkta harp 
tehlikesi} başlığı altınıla yazdığı 

hir makalede Sovyet-Japon İh · 
tilafını hukuki cepheden tetkik 
ederek diyor ki ; 

Savyct Rusya, .Milletler cemi· 
yeti azası olmadığı ve Japonyada 
çekilmiş bulunduğu için misakın 
17 inci maddesinin t.ıbiki bir 
çok müşkülata maruzdur. Hötün 
hu müşkülat eşkiile ait olmakla 
beraber nazarı dikkate almak la· 
zımdLr. Ancak bunlar ve azıı bu. 
lunan büyük devletler h11rp tdı
likesinin önüne geçmeUi cidden 
istedikleri takdirde millctl"r ce
miyetinin müdahalesini bertaraf 
etmeğe kafi değildir. 

Çünkü aza bulunan büyük 
devletlerin kati azami müsellah 
bir i htilafı durdurabilir n asyolki 
Şankhay ihtilafında milletler ce
miyetinin tavsiyeleri yeıine getiril 
miştir . .Fakat Mançuri hadisesin
de bu tavsiyelerin katiyen yerine 
getirilmediği de görüldü. 

Çünkü hüyük devletler kuv· 
vetlerini ilan etmiş oldukları ha· 
kkın emrine vermek istediler· 

Binaenaley Milletler cı•miye· 
tiııin müdahaleı;i hukuki baktm
dan ziyade büyük devletlerin si
yasetine müt~vakkıf tır . 

Mühim bir keşif 

Yüz binlerce yıl evveline ait 
bir iskelet bulundu • _...,._ 
BERl.lN : ( Essen ) 30 (A.A) 

- Mullıeim civarında yapılan in
şaat esnasında takriben sekiz 
metre derinliğinde cesim bir 
hayvun iskeleti bulunmuştur . 
Bu hayvan bundan bir kaç yüz 
bin sene evvel yaşıyordu . 

Siper muharebesi 
Amerikalılar buna eskimiş 

nazarile bakıyorlar . 

k' ~le ile bardagı başına daktı . 
l ;ıAkma boğazında gine bir düğüm 

b.l;liode duruyordu . 

11ç, parmağını iki santimlik hir me· 
safe dahilinde hareket ettir. Son Tetikik ve müzakere edilmek 

Vaşington : 30 ( A. A. ) - Erka· 
nıbarbiyc reit4İ <le dahil olduğu bal· 
d<' Ordunun yüksek rütbeli zabit· 
leri siper muharebelerinin artık es
kimiş olduğuna dair askeri makam· 
lar tarafından ileri sürüleo fikre 
iştirak etmektedirler • 

·~ Boğazım bir bıçknık sardı . 
di"8dan son yudumu dn alınışta • 
r. l._kat birdenbire hugüo mi<lesi 

. b'~ri hoşaldı . 
ıo1, Deınioki yahıncı ıesi tekrar 
et~ ltyuyordu : 

jd Bu ekmeğe ~lın. terio~n ko-
11"' ıu sinmiştir . Za1f mıdt'lerı bo· 

;er"' Hah , hah , babbı 111 
f yol Bu ses galiba faıilet iddia. e<li -
s~r. Fazilet 1. Fazilet !.. Tarıbte 

~ .f;it!fekkürde, siyasette, sanatta fa-

hll~et ı Likin bu biı fırıldaktır . 
bt' aman uzvi bünyesine olduğu 

uf bi mınevi hünyesine de ilk ya· 
1gı~~dılışında bir parçı çamur ka

~ <P~ mıştır. Ve bu, böyJe gelmiş böy· 
. "'devam edrcek .. Nihayetsiz uğ-
9~İfmalar beyhude, batın bir güo 

dl, zilet yumruğu alhnda ezilecek ... 
l·r 

:ıret_ı Küçük t•lebesi mualliminin 
et ~yle sapık, sApıli söylediğini işi· 
~~oce biç bir mına vermedi. Yü· 

bir gümbürtü duyacaksm işte o 
kadar .. Sonra hep sükUt ve ıü -
kün ...... 

Etrafa kulak verdi . Çıt yok, 1 

geceııin altında sakio, &akin uyu· 
yor. Uzakta geoe tek tük köpek 

ulumaları .. Açık kalmış bir peo 
ccreden göğe bakh . Bulutsuz ve 
parlak. Yeni doğan ay içeriyi ay· 
dınlığa boğdu. Görünmiyen bir 
kuvvet kendini sanki !öğe çeki· 
yordu. 

- Gözlerimi mehtaplı bir ğe . 
Cl"de yumacağım, dedi. Ne güzel 

tesadüf oh bu mehtaplı geceler .. 
Stbelcrce ondan mahrum yaşa 
dım. Meğer son nefesimde soğu-

yan alnımı süsliyecekmiş. Sık sık 
açılıp kapaoao göz kapakları ara· 
sında yaşlar parladı, Dökülen bu 
göz yaşlara yanaklarını kendi men
diliyle sildi. Fakat boıanao din 
mek bilmiyordu. 

- Sonu var -

üzere kabineye veriliyor 

PAHİS : 30 ( A.A ) - Mali 
ye nazırı yarın biitçeyi kabineye 
tevdi edecektir. Mumaileyh ''Ek
selsiyor ,, gnzetesiue şu beyanat
ta lıuluıımuştur : 

Bütçe <leflansyonu yegane se· 
lamı•t yoludur . Paramn kıymet
ten diişürülmesi meselesi pek 
çok m~vzuu bahsoluyor . Bu fe. 
na bir tatifedir . Tecrübe göster 
miştir ki ihracut dahi biç bir fay
da görmeyecektir . Beynelmilel 
mübadelcdeki buhranı uzaktan 
ve şi<l<letlendiren f nmğm veya 
altın blokuna masun paraların 
istikrarı değil Anglosakson <lö· 
vizlerinin istikrarsızliğıdır . fraıı
ğm kıymetten düşmesi me\:eut 
karışıklıbrı çoğaltmatlan başka 
hir şeye yaramıyacaktır . 

Esasen 80 milyarlık altın kar-

ı ş1hğı olan franğın kıymetten dü
~ürülmesi çok tuhaf bir şey olur. 

.Erkaoıbarbiye reisi M. Mac Art
hur, St'nelerdenl>t'ri crk&nıbarbiyenin 
grlt•cek harplerde olması mnhtcwel 
siiratli hareketlere hazırlanmak için 
Ordunun kara kuvvl"tlerioin fevka
Hl,le harek<ıtli hava iilt>tleri ve ma· 
kineleri inkişaf etmiş açık lıarµler 
için talimler yapmasa Hizıınıuou ileri 
eiirdli~ünü söylemiştir • 

Alman yada 

Hitl~rin idare etti~i naza· 
retlere kimler getirilecek? 

Berlio : 29 ( A. A. ) - '' Ut~yli 
tl'lgraf ,, muhabirinden : 

Siyasi m~hafil .M.. Bitlerin sahip 
olduğu üç vazifeyi idare için üç 
şahsiyet tayin t>deceğini zannetmf"k· 
te<lir • 

Alı•lfımuın Von BloınLıerg, M. 
Hetıs ve M. Got"ringin isimleri zik
redilmekredir • 

Sahife : 3 

İsmet paşa hazretleri 
Birinci sahi{ eden artan -

bulunuyor in. 1 
Aziz hemşeriler! 
Cumhuriyet hükumetinin her 

sahada yuatuığı lıüzel eserler var· 
dır. Bu kıymetli eserler meyvele
rini asıl bundan sonra verec"kler
dir. 

Bütün mahrumiyetleri ve 
seyyiatı yenmek vazifesini üzeri
ne ) üklenen bizim nesil, çocuk· 
larımıza hiç bir devrimizin ver
mr<liği faydalı miJli işler hediye 
etmekle bahtiyarız. Bu canlı eser· 
ler arasında umumi sağlığa veri
len kıymet ve ehemmiyet iiz..,rin
de bilhassa durmak isterim.Bu 
millet umumi bahçeler, çocuk 
yuvaları ve su işleri, şehirlerde 
imar hareketlerini, halkın zevki 
ni, yaşama kudretini yakından 

hır alakadarlıkla ancak Cumhu· 
riyetin feyizli devrindebuldu . 

Efendiler! 
Su,yaşamanın en esaslı bir un

surudur. Tabiat : hayata bunsuz 
kudret vermiyor. Meden,yet onu 
konforun en başına geçiyor. Su, 
başlı başını bir sağlık ve neşe 
kaynağıdır . 

İşte bu eyi suyu getirmek için 
belediyemiz modern tekniğin hiç
bir inct"liğini unutmamış ve hiç 
bir zorluktan yılmamıştır. Bu su 
çok arızalı fakat çok güzel ve saf 
cam tepelerinden toplanarak her 
biri bir birinden eyi hikemi ve 
kimyevi haseaslau haiz 25 muh
telif menlıadao gelmektedir. Bu 
kaynaklar tarihin ilk çağlarında 
sibel ve kahalıa denilen ve 
mukaddes tanılın bir dağ üzerin 
dedir. 

Ammenin ihtiyaç ve hizme
tinden başka bir şey düşünmiyen 
belediyemiz çok müşkülatla g~ 
tirdiği bu suyu sarfettiği paranın 
ne faiz,ne amortisman ve oe de 
başlangıç masraflarını düşünmi· 
yer ek yalınız f e<lakarlık ederek 
en küçük köıelerine kadar su te
sisıtı yapmak suretiyle beledi 
yelerin bu gibi işlerde ki tol ve 
vazifelerini bir daha göstermiş
tir. 

Kıırşıyakanın su ihtiyacı ta
savvurun çok üstünde ve karşı· 
yaka halkı için hayati ehemmiye· 
ti haizdir. Evlerinde karışık kuyu 
suyu Lulunan karşı yakalılar te -
miz içme sularını yalınız su arte 
ziyen kuyusundan bulabiliyorlar
dı. 

20 Bin nufuslu kesif bir şebi
ri bir arteziyen kuyusuaıı Cum 
buriyet belerliyesi esir edemez. 
Bula~ık hıstalıklarda suyun bir 
şehirdı! çok haız bir kıymtti var· 
dır. Nufus i~lerinde suyun yızifc 
ve vaziyeti ise daima önde gelir. 
Türkiye Cumhuriyet hükumeti 
nufu~mmuzun artmasmda halkı
mızın sağlığl ile ~ok yakından 
alakalandığını şünkranla görüyo
ruz. 

Feda edilecek ve ya ber han
gi bir ihmalin kurbanı olacak tek 
bir ferdimiz yoktur . Türkiyenio 
saadetioi , kuvvetlenmesini çabuk 

da bulunan dahiliye vekili muhte· 
rem Şükrü Kaya beyefendiye ve 
Vali Kazım Paşa Hazretlerine te· 
şekkürler ederim • 

Y aşasm bize daima eyi eserler 
veren Cumburiy&t • 

Bu nutku müteakip Başvekil 
ismet Paşa Hazretleri de aşağıda· 
ki nutku iradetmek suretiyle mu 
kabelede bulunmuş ve nutkun lıi -
tamında su borusu üzerinde bağlı 
bulunan kurdeleyi kesmek suretiy
le açılma resmini yapmışlard1r • 

Başvekil Paşa Hazretlerinio 
nutuklara : 

Karşıyakanao yeni ve temiz su· 
yu açılmıştır . Araoızda bulunnıak 
benim İçin eyi bir talidir . Bir şeb 
re eyi ve temiz "3u getirmek d•ima 
ön yolda bir eser, mü!ıim bir ittir. 
Su getirenler ıu gibi su kadar IZİz 
olsunlar ve olacaktır • Belediye 
reisi beyin bu mühim it için de 
benden ve dahiliye vekili arkada-
ıımdan bahsetmesi bir nezakettir. 
Ben burada sizia huzurunuzda bu 
mühim eser için Vali Patı Haı:
retlarine teşekkürlerimi ifade ey
lerim . Vali Paıa bana bu s~for 
dahi vilayetin her yerinde kıymetli 
eserler göıtermiılerdir . Karııya · 
ka suyunun gelmesinde bilhassa 
zikretmeliyim ki 1111 himmet ve 
asıl yük belediyeye teveccüh et · 
miştir . lzmir belediyesi ve kıymet
li reisi doktor Bebcet Salih bey 
seneler süren himmet ve sebat ile 
bugünü ıiı:e hediye etmiştir. mem-
leketin ileri ve uyanık bir kütle· 
sinden karfıyakahtar Bebcet Salih 
beyi sevgi ile anacaklardır . Dile
rim ki bu yeni ve temiz su karşı
)Bkahlarıo neşe ve afiyetlerine 
yeni bir kaynak olsun . Bu akıam 
Paşa Huretlerinin şereflerine Kar
şıya kad• çocuk yuvasında bir ço · 
cuk balosu verilmiş olduğundan 

yamanlar suyunun açılmasından 
sonra çocuk yuvasını teşrif huyu· 
ran İsmet Paıa Hazretleri yavru
larını biru birer hatırlarını sor· 
muşlar ve bir müddet yuvada isti
rahat buyurmuştardır . 

Yuvadan sonra İzmire avdet bu
yunn Baıvekil kordonda Gülce· 
mAI vapurunun bulunduğu y~re 
gelmişlerdir . Bir bando muzıka 
ve bir polis müfrezesi ile askeri 
bir kıta ihtiram merasimini ifa d

mitlerdir • Kesif bir halk kütlesi
nin candan ve yürekten gelen "Y
gı ve sevgi alkıılan arasnıda GOi · 
cemAl vapuruna biomişlerdir . Va
pur saat 21 de latanbula müte~ec · 
ciben limanımızdan hareket etmiı
tir . 

Muzaffer hanım 
Dört beş gündenberi Yaldız 

bahçesinde cidden muvaffak bir 
Türk sanatkarı olan Muzaffer ba· 
nımı dinliyoruz • 

Zarif jesti ve duya,ak, bilerek 
anlayarak ıöylediği seçme ıarkıla 
rilc Yıldız babçeıinin havasında 
göze çarpacak bir fevkaladelik ya· 
ratmağa mu~affak olan bu güzel 
seıli Türk kızı , ne yazık ki , tatlı 
ve işleyici ed•ıındao bir kaç gila 
daha bizi zevklendirmeyi esir· 
gedi .. 

YAZLIK SiNEMADA 
8 u AKŞAM 

inkişaf ıoı , sağlam bir Jıüfus keaı 
fetiode bulunuyoruz . Kemalist 
Türkiyenin bu güzel ve yerinde 
ıiyaaetiyle bütün yurt aı zamanda 
dinç ve diri bilgi ve çok Türk yav
rulariy le dolup taşacak , medeni 
fi.lemde daima üstün kuvvetle ya
şıyacaktır • 

İşte bu temiz ve sıhhi ıu da 
Cumhuriyetin bu gibi isteklerine 
bir cevaptır • Gazi Türkiyeıioin 
her köşesinde böyle sıhhi eserler 
canlı birer abide halinde her gün 
adetleri artarak yükseliyor . eyi 
bir suya kavuştukları içia Karş1ya
kahlar1 tebrik eder bize • liitufkar 
muzıharetlerin eıirgemiyen bış · 
vekil ismet Paıa Hazretlerine iz· 
mirin ıükranlarını bir daha ıu n· l 
mık fsrHlını bulmakla baytiyarım. 
Çok yerinde delalet ve yardımlar· 

Büyük yıldız 
TALULLAH BANKET 

Tarafında fevknlAJe muvaffakıyetle 

temsil edilmiş 

Aşk ihtiyacı 
Filimi gösterile<'ektir 

ilave 

Dünya havadisleri 
4471 
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Dün zafer bayramı
nı kutladık 

- Birinci sahiefden artan-

oı kurtaran \e Türk milletini 
yiıkselteıı Bnş kumandammız 'e 
Reiı;icumlıurumuz Ga~i Mustafa 
K al Hozretleriuin büyüklüğü 
karşısında tazimle eğılirim . ,, 

utukton sonru verilen ku-
111aooa üzerine fU suretle geçit 
resmine başlandı : 

Ba ta muallim Ali Hiza bt: 
ytn kumand881Dd•ki askeri han 
do, topçarlan ayrılmış bir yaya 
bölük, bir- topçu taburu, )andar
Dt'I, ıpolie müfrezeleTİ, kız lisesı 
talehrleri ve etfaiye ge~tiler ve 
hararetle alkışlandılar . 

Buradan divan yolu, geçed· 
lcr, Tarsus kapısı. Abidin papa 
caddele~inden geçerek taş köprü· 
ye lrlinmiş ve buradan arrılmiş. 
1 ıdır . 

Sait oq ikide kumluk meyda
nın~ yir~ bir pare top a~lmış, 
g ce kahraman ~skwlcıimia tara
fıuJaµ .fenu aliyı yapılmıı \C 

ha auretle bu büyük giin kutlan 
miftır. 

Geee, askilrler ve bir kısım 
mekteplil•rle Jıalk tıırafından 
fenilr alayı yapılmı§ttr . 

ine dün gece Seyhan parkın
da RalkevJ getıçleri ve Yıldrz pnr· 
kıudn ge-açlt-r tcmsıl maht ti ta 
rafından çok muvaffakfyetli tem
N"'ller, mföıamf'reler verilmiş ve 
k~l#lbahk bir seyirci 1r.ütlesi ha 
zır bulunmu§tuı • 

lngiHeranin hazine 
varidatı 

LONDRA : 30 ( A . A ) -
Düa •k§am nrşredileo mali ista· 
tistildere nazaran l 1 - 034 ta-
rihinden 25 - 8 934 tarihine ka-

Adana memleket hastanesi baş ta-
baUllMen • 1 

Adana Memleket hastanesinin 1 

ihtiyaca olao (119)kalom munlecesi 1 
934 senc•sİ oyJiilunun yirmi yetlin<·İ 
perşembe günü saat <<IÜ•dn encü- , 
mrni vililybtte ihnle f'ılılmck üzere 1 
nloni miınoknsaya konmuştur. Ta
liplerin şortnomoyi ve muolocenin 
cins vo miktarını görmek üzoro ı 

hostnneye müracnat etmPlrri ve 
ihnlo E,ıiinij de encümflni vili\ye:tto 
bulunmoJnrı ılfın olunur. 4457 

24-28-31-5 

,. , 
1 ayırbağı ve reka

bet rakıları 
Sonelor<lenl>nri ht•rkcsç·e mn

ltlm olnn Konyanın Vnyırbrığı vo 
rek bot rnkıl:ırı aleyhine bnzı 

kimse .. orin propoğundn y:ıpmpkta 
ol<lukları işıdiJmişti~ . 

Fazla söz ve fozln rokldma ha· 
c t görmiyoruın. l\1 ·zkur rakıları 
her bayiden ye umumi satış yer -
lorin<lcn alo,.o muhterem halkımı• 
ZLD mühijr üzerind ki ( ~ ) lı"rfin' 
djkkt buyurmnlormı ve umumi 
yerlerde iç·ecekleri zıım rn şişeleri 
yanlarmJa açtırmalnrrnı rİC'& etlo 
rıw 4470 ~ 

Müskirat 2!',.,.u.,11 ___ _ 

Müjde müjde 
Eski Buğdny f>4Zaımdn ve Foıt 

Acentası itt.iaalmdaki Şarap imalat 
hanemde sıhhi ve 1 n dahılinde 
imal eylediğim yiıksek derecedeki 
Şaraplttrımız toptao ve porakondo 
olarıık satışa çıkarılmış olduğun
dan muhterem müşterilerime arzoy· 
lerim . 

Eczaca : lskender 3485 

dar hozine varidatı 228 416, 413 ·----------------\ 
tngiuz Ji.asıne haJiğ oımu§tur - Kaçakçılar vatan 

1933 &euesinin ayı:)i devr~ 
deki varidat 2.12, 205, 529 lira hainidir 
idi . 

aliraf 1933 sdnesindeki 267, 
134, 934 liraya mukabil 271,098 
284 liradır . 

Amerikanın hazine ih
tiyat mevcudu 

VA İGTO : 30 ( A . A ) -
llazine nazın M. Morgentııv dün 
akşam radyoda vctdiği bir nutuk 
ta hazinPnin ihtiyat mevcudu 1 
milyao, 800 milyon dolar oldu
ğunu söylemiştir . 

Bn n:ldcam M. fl~velt ik
tidar JD<' kilnr. ge}c.liği zameıı 200 
milyoa idi . 

İş evi 
Uvdo hizmet dmllk için Kadm 

ve Erkek hiıaıetçi bulur. Ev icara 
verir ve satar , Süt on'le ve işsiz 
l re iş liulur . 

Hu gihi işleri görtlürnwk iste
yenlerin fülresimfzo m'iirornotlrırı. 

Alıidin paş11 ctıddrsindo 73 
nnmor:ılı yı:ızthnnı•ılo 

komisyoncu 
3484 Melımel Ali 

CO ŞKUN 

" A gf a ,, filmlerinin her çeşidi 

Dflnyaca meşhur ( A G FA ) filmlerinin rn ta 

( Tftrk ~zft J 

Adana Erkekmuallim mektebi 
miJdiJrliJğDnden 

Erzakın 
<..:ınsi Kılosu Uinei 

lt.kmok 45000 Yumurta 
Koyun !;ti 13000 Yoğurt 
Sotlo ynğı 3000 Siit 
M roş pirinci 7000 Tnzı bakla 
Kuru fıısülycı 3000 Taze bt Zt<lya 
lsuınbul makarnAsı 550 Pırasa 

" Şehriyesi 650 Portnkol 
Zeytin yagı 1000 Knrnebahar 
Kesme Şeker ( yerli ) 3000 Lnbna 
Tuz 1200 lspannk 
Kaşnr peyniri 250 Morol 
EJirne Peyniri 1400 Karpuz 
Kuru Soğan 1000 Pathcnn 
Pota tos 4000 Toze üzüın 
Bomat"s sokmıı 750 Domnıes 
Sirke 1000 Semiz -otu 
Un ( *•*• yıldız ) 1200 1'aze (ostllyn 
Kırılmış Meşe ve 125000 Taze hamyn 
çanı odunu Taze ııoğan 
Meşe kömürü 8000 Kahnk 
Sabun 1200 lfiyar 
Arpa 8000 Elma 

KilotJu 

8000 
3000 

750 
500 

2000 

500 
2000 
4000 

2000 
4000 
6000 
5000 
1000 
3500 
600 
600 

4000 
3000 
2500 

Atlet 

35000 

10000 

5000 

1 - Mcı~tt'lıi~iz~n ( 9 ) oyhk Erzak mahrukat ve sebze ihliyaç·
ları yukarııla gostı'rılmış ve 16-8 934 tarihinden itibaren 20 Q'Ün mfül· 
Jetle münakasaya konulmuştur . t:ı 

2 - Tnliplcrden şeraiti anlamak vo numuneleri görmok istiyen
lerin hor gUn saat 1 O <lan 12 ye kadar mektep idaresine ve ihale günü 
olan 5 - 9 ~ 934 Çnrşnnılı.ı giiuii H3nt 8 de Maarif müdürliiğiinde top111-

~ac ık koınısyono yüzıfo 7,5 t!iminatlııriyle hirlikte muracaetlnrı lüzumu 
ıldn olunur. 4430 16-21-2t>-31 

Adana Erkek muallim mektebi 
müdürlüğünden 

Mektol~!miz. iyin lle~cko fabrikası mnmulatıo<lan ( A. B. S. 4. P. ) 
markalı nümunrsı ulnromıztle mevcut ve evsafı münnkasn şartnamesin
dt) ynzılı 650 iltı 700 m~lre kumaş 21 Ağu~tss 1934 tarihinden itihnren 
20 giin müddotlo nıünnknsnyn konulmuştur . ihale i 10 Eyliil 1934 Pa
z~.rt~_si ~inü saot 14 to. Maori( müdiir)üğünde yapılacaktır. Taliplerin 
numuneyı vo ş:ırtnameyı görmek üzoro mektep idaresine muracaotları 
lüzumu iltln olnnnr . 4447 21-26 - 31-5 

Muhterem halkımıza müjdeler 

ECE SUYU 
&atlığa çıkarıldı 

H:ıkikaten hülün sulnrın EeosiJir. ( *) Amonus tlnğlarının ynlç-ın ka· 
yaları nrnsınJnn köpürerek fışkıran bu çok kıymetli suyun asıl odı 
" Ayran baıj punnrı ,, diye ön almış ikon sıhhut ve ictimai muavenet 
Vekille~. co.!ilesi tahlilden sonra bu suya "ECE ,, ismini uyğıın ve ya
kışır gormuıtür • VekAlet celilenin resmi raporu aşağıda yasıhdır . 
Muhtoı-?m halkımızın mezkur resmi rnprru bir kerre okumaları kllfidir. 

hCE auyunu büyük bir ittibn ve lezzetle içeceksiniz. ECB suyu
n~ b~r dofıı İçtikten sonra başka suları behemehal unutncaksınız . Çün
ku cıJdcn lati(, hafif ve temizclir . A'ni zomanı.lıı çok hazimliJir . iki 
soat ~ar(ındo Acıkmak isterseniz yemokle hern her iki kadeh RCE içiniz 
kafıdır . 

TOPTAN SATIŞ YERi : Ynğ Cami civarında helkeciler kar
şısın<ln ( ALİ NASiBi ) Rczanesi yanmdatlir . 

Ceyhanda satış yeri : Mtiskirı•t bnyii Yusur Ziya dentli 
M1usinde ,, ,, : Mustafn Yunus •o kardeşler 

Yetmi• bef k iloluk büyük d•m•c•n• yDz yirmi - 120 ku-
ru,tur. 

&e Tıirkçe kraliçe 21 

:esi bulunur Fiyatlar. dl5/er bülıin markalardan uruz r 
dur. 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

Biçki ve dikiş yurdu 

---

Atölye fotografları, vesika resimleri, agran
dismanla r. 

Talebede'h ten:il<illl la 
rlf e ile ücret altmr . 

a • a 
POro COŞKU : 

Ya~ Cami Civara 

Refika Racap 
Şimdiye kadar t.nlebelerinden aldığı devre ücretini 50 liradan 40 

liraya indirmiştir . 

/Ju yıl için :;aylı boya,çlçı•kç/Llk, kısmı/arından baıka Belçika 
Fransız metollarlle lstanbul biçki yurdunun takip elliği metot da 
ayrıca ô!/retllecektir . 

Yıllar<lonberi memleketimize bir çok değerli sanatkAr genç kız ye
tiştiren müeuesrmde kayit ve kabul açılmıştır . 

Müracaat hor gün öğleden evvel saat 8 - 12 ye kadardır . 

Tarsus kapısı; Bebekli kilise sokağı C 

Yiiniş 
ME SUCAT J4'ABRİKASI lN 

ERKEKLERE MAHSUS 

KOSTÜMLÜK - PARDESÖLÜK KUM 
Yeni Kartelalara gelmiştir 

Satış yeri-Güzel Adaİın Pazaıı 

13 - 26 

Reçetelerinizi mutlak Y 
Eczaneden yapbnnız 

Kolunya , lava!'ta , podra ve sair 

Yeni Eczaneden tedarik adini% 
Yeni Eczane : Sef • t11miz ve ucuz ilAç Htar 

4468 

,. Gazetemizin 
Abone ve ilan şartı 1 

-----------·-411111---------3 Ayhğı üç , 6 ayhğı altı , yıllığı on iki lira 

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli za 

Şehir abonelerimizin gaz 
hususi miJvezzilerimizle her 
bahleyin erkenden istedikler 
bırakılır. Şehir için aylık aba 
lairdır. 

• • • 
Bir def a konacak lll nlaran UçüncU 

düncü sahifelerde her satırı on kurut 
lam rus.:ıiyatindaki devamll ilAnlar içltr 
pazarhk yapıhr ve an ucuz bir fiyat ist 

Kız muallim mektebi müdürlüğ ·· 
Mezuniyet imtıhanlarına Eylulun birinci Te ikmal imtik 

inci günleri başlanacaktır Alakadar talebenin mektep id 
racaatları . 4478 29 -31 

adana Ziraat mektebine mlJ 
çiflik makinist mektebi ka 

ve kabul şartları 
1 - ilk tahsilini ·bitirmiş olmak • 

2 - Türkiye Cumhuriyeti tabaasın"au olmnk 
3 - Yaşı ( 15) ten aşağı ve ( 16 ) dan yukarı oloı• 
4 - Göz ve vücut hastnlıklnrın<lnn salim ve makin 

kavim olduğunu hekim raporu ile isbnt eylemek . 
5 - Köy, çocuğu çifçi çocuğu olmak \'eyrıhut bir i 

tle yahut çinikte m .. kinistlik, demircilik, tornacılık gibi 
hirıne çalışmış olJua-unu vesaikiyle isbat etmek . 

6 - Tahsil esnasında bilamozeret mektobi terk eJ 
dirJe kendisine yapılncak bilumum maaarifftı te~iye ede 
ktltihi udilliJc1en musatfdak kefalet senedi gıetirmek • 

7 - Mektebi hitir<likten sonra, köyünde, çifliğinde 
bi yerlrrde sanatle çalışacağ'lnı taahhüt eylemek .. 

8 - Tnlip olanlnr ( 20 ) Rylüle kadttr mektep rn .. 
bir istitln ilt! ve üç taı •' Cotoğr:ıfıyle birlikte muracaat ode 

4384 

Umumi neıri1at 

Mehmet Nuretll 
Adana Türk sözil 


