
Herg~n sabahları (lzmir) de i;ıkar, siyasal 

Frankistler 
Fastan Takviye kıtaatı cel· 

betmeğe başladılar 

~----------------------~~~~~ -===========================================• 

F ı~ansa ile aı1lastıli 
' 

Hatay ahalisi dündenberi ye
niden bayram yapıyor 

·Avrupad~ ve İngilterede 
müthiş . zelzeleler 

Bir taburumuz Hatayda bulunacaktır. Genel Kurmay 
ikinci reisi Orgeneral Asım Gündüzün riya

setindeki heyet, Hataya hareket etti 
. 

Tütk-F ransızdostluğu 

Fransa Hariciye Nazırı; ·intihabatın ne· 
ticelerini, pazar olmasına rağmen 

makamından takip edecektir 
Prag, 1 (Radyo) - çek matbuatı 

Südet Alman partisinin Başvekil Raş1;ekilimiz B. Celal Ba114r 
Hodzaya yaptığı teklifleri kafiy- İstanbul, 11 (A.A.) - Başvekil 
yen menfi olarak karşılamaktadır. Celal Bayar bugün saat 11.38 de 

Norodni Novini gazetesi, Hen- Haydarpaşaya muvasalat etmiş, ı.. 
layn Kalsbada ileri sürdüğü meta- tanbı· lda bulunan Hariciye ve Da-
libin asla tahakkuk edemiyeceğini biliye Vekillerile, Riyaseticumhur 
yazmaktadır. umumi katibi ve başyaveri vali, ko-

Prag, 11 (Radyo) -Bohemya- mutanlar, emniyet direktörü, mali 
nın Berımdan- kasabasındaki Al-- ve iktısadi mUeaaeseler direktörleri 
manlardan birkaç kişi, bir pansiyo- tarafından karşılanmış ve Acar mo-
na gitmişler. ve orada zorla bir iç- törü ile Dolmabahçe sarayına git-• 

Nevill Çembeı'1a.yn tima akdetmek istemişlerdir. Ev sa• miştir. 

Filistin meselesi 

Çin-Japon harbi 

45 Japon gemişi Hanko-
. . 

vu bombardıman ediyor 
Y ançe şehrinde bulunan bütün ecnebi 
gemiler, derhal hareket emrini aldılar 

Londra, 11 (Radyo) - BaşveldJ hibi buna razı olmadığından, kara· İstanbul, ıı (HususH - Başve-
~re'Vfı Çemberlayn ile Hariciye Na- kola haber vermiştir. kil B. Celal Bavar. Ankaradan bura- Tokyo, 11 (Radyo) - Japonlar, mıştır. 
ıııı Lord Halifaks, yarın sayfiyele· Pansiyon sahibi ile südet Alman· ya gelmiş, m~rasimıe istikbal edil- 45 zırhlı ile bugün Yançe nehrinden Tokyo, 11 (Radyo) - Şimdfeıw 

Ja-pon'/14 donarımaJtı 

l'inden döneceklerdil'. ları arasında bir arbede olmuş ve miş, doğruca Atatürkün Savarana Hankovu bombardımana başlamış- kadar Tokyoda kalmış olan Çin mee 
~ İngiliz kabinesi, pazartesi günü zabıtanın müdahalesiyle kavp yatına giderek Atatürke mülaki oJ. )ardır. lahatgüzarı, bugün maiyetile iiem-
l evn Çemberlaynın riyaset~nde top- bertaraf edilmiştir. muştur. Dahiliye Vekili ve Parti ge- y hrindeki bütün yabancı raber Çine hareket etmiştir. 
banacaktır. Bu içtimada hükfimetin Berlin, 11 (Raayo') - Kırk se· 'Ç#Jkoslovakytı-Cum1f.w·reisi B. BtHes nel sekreteri B. Şükrü Kaya, Hari- . ançe n~ir sularını terk tm k Londra, 11 (Radyo) - Honc -
?~bardımnnlaı· hakkında verece- kiz saat zar.fında çekoslovakyanın . ... • ciye Vekili B. Rüştü Aras da lstan- ~~mıler: ne e e Kongdan bildirildiğine göre, Çin idi-

ti ızahat tetkik olunacaktır. muhtelif yerlerinde yüzden fazla diye~ hadı1eler çıkarmaktadırlar. bulda bulunduklarından yata git. ıçın emır almışlardır. kumeti, Amerikadan 56 dane aon 
k lng~lt~re~i~. Frankoya karşı mu- hadise olmu~~· . Alman mehafili- Pan~ •. ' .. ' · <.~yo) ·~ ~~oslovak- mlşler, Atatürkiln nezdlerinde toP- Japonlar, Bukeo kasabasını ateş sistem avcı tayyaresi satın ~lmıfbr. 
~beleı bılmısıl yapmaktan sarfı na- ne göre, Komunıstler, şahsi hürri- yada uçuncu ve son ıntıliabat, ya- !anmışlar ve uzun uzadıya &'Örüş- altına almışlardır. Bu kasabanın et- Bu tayyareler, Hong-Kong lim&N• 

ıar ettiği söyleniyor. yete tecavüz etmekte ve mütema- - Sonu 8 inci sabit~ müşlerdir. rafı, kuvvetli istihkamlarla kuşatıl- getirilmiştir. 
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Panorama Şehir Dahili Haberleri 1 
i> fri /l(t":or ' '1 

Felaketzede le re 

yaram 

yoaE:.::~ı. ç;ç klerle süs! nmi ••••.•• ve gü el bir bahçede oturu• Buhran ve muvazene ver- ilk öğretmen 
J .nsızın bahçenin kapısı açılıyor. Elinde çnpa, başında yırtık şapka, 1 

Üs ndt• mavi ve eıki bir gömlek oldugu halde iç riye esmer bir adam • • -r.· kl. erden 
•İriyor. Derhnl tarhlara biriken çamurları kazmaaile temizliyor; aU• gısı muaı-ıyet şe l 
auz çiçeklere yeni yeni su yolları acıyor. Sonı-a, pnntalonunu çıka:ra- Q k 
rak iç donile havu2un içine giriyor. Bir taraftan küı·t-kle, bir taraf- ------•----- l'fQO U/ Öğretmen. 
tan da elil• toplayıp dışarıya atfıg• çamur ve ot yıgınlarına uzun Maliye Vekaleti alakalılara mü- lifi imtihanına 
\12\ln bakıyor: i 

- Eh d!Yor. Bugünkü su temizliği yeti§ir! biraz da çiçeklerin ara· him bir tamim yaptı gireceR/er 
amdaki yabani otları temizlemekle ıneşgul olalım! O 

* 
rtaokul öğretmenliği için 

Maliye Vekaleti, Kamutayın rine ödenen paraların nazara · h 1 Gene Lahçenin kapısı gıcırdıyor. Başınızı geriye çeviriyorsunuz! son toplantılarında kabul etmiş dikkate alanması ve muafiyet ımtı an ara 15 Haziranda Yu· 
Kartınızda. uzun boylu, narin vücudlu bir adam görüyoraunuz .• Bu suf Rıza okulunda başlanacaktır. 

oldu~u ildıaadi buhran ve mu- veya mükellefiyet hükümlerinin B . h 
adamın yüzü aolgundur. Gözleri iri ve hafifce içe-riye doğru batakbr. g LI ımti anlara, iJkokullM öj'· 

vazene vergilerinde muafiyet tatbikinde bu miktarlarm esas O, ~içeklerle he2:enen tarhlarm yanındaki kanapelerden birine otu· retmenlerinden Ortaokul öğ· 
B il · · • • ı k • k1 b k K" ki • • h" hakkı veren 20 ve 30 liralar tutulmaaı lazımgelir. Bu mik· ruyor. aşını e ermın ıçme a ara çıçe ere a ıyor. ırpe erını ıç retmeni olmak İstıyenler gire· 

kırpmadan, Laıını hiç kımıldatmadan tam bir saat çiçeklere bakıyor! hakkında mühim bir tamim tarların hesabında müstahdemin celclerdir. 
Y• aonra agu- ağll' kalkıyor. Zayıf omuzlarında küçük bir dağ taşı· yapmıştır. bir ay içinde çalıştığı muhtelif Grub imtihanları şöyle yapı· 
~ aibi aalJanar~k bahçeden çıkıyor... Ehemmiyeti itibarilo bu ta· ımüeıseaelerden fiilen aldığı üc· lacalctır: * mimi aynen alıyoruz: retlerin yekunu esas tutulur. 15 H . 

Neden sonra tela r kapı açılıyor. Bu defa içeriye, toparlak yüzlü Mı"sal·. azıranda Türkçe grub 
Kazanr iktısadi buhran, mu · · h 1 bir adam airiyor. Cebinden çıkardığı Lir çakı ile, hemen o nefis çiçek· ın ımıı anı yapı acalc ve bu imti• 

lerin üzerine atılıyor. Bir bundan, bir ondan, bir şundan derken bah- vazene vergilerine tabi olan 1 - Yevmiyesi 2 lira olan hana 20 öğrctnıen airecektir. 
-'- ı b" d k" • ..ı_ h"zmet erbabı istihkaklarından bir İşçinin N.san 1938 ayı zar· 1 °· çeıuu en youna çiçeklerinden öyle ailze ır. emet yapıyor ı, aız ue 1 Haziranda yapılacak tarih, 

• el ı. b k t t...: t k" ince meha• tı" k ııırı kes"ılecelc vergı·ler bu mükellef- fmda 10 gün çala•mış ve o ay u a amm ren.., a en va erıup e ı • • ne parma • ~ coğrafya vo yurd bllgiıli imli• 
~awwzl l~re her ay biafiil ödenen para• içinde başka bir müessesede b 

. anına 24 öğretmen, 17 Hı· * lar üzerinden hesap edilmek ve dahi çalışınamış olduğ11 takdir• 
Sabrınızı tükemiyeyim, demetli adamın dışal'ıya çıkmaıile içeriye k 11 f t h- do ayhlc istihkakı (lOX 2 =) 20 ziranda riyaziye (E9atematik) 

muafiyet ve mü e e ıye u• 
1 

imtihanını 15 ör·retmen, 18 
•ene yeni bir adam airiyorl Bu adamın elinde küçük bir çanta vardır. kümleri, kendilerine bir ay iradın ibaret olacağından yal• a 
Çantaaını tabla kanapelerden birinin üstüne koyuyoı·. Bahçeye dik- l k.. nız kazanç ve hıva kuvvetle· Haziranda fen bilgisi biyoloji · içinde ödenen para arın ye u· katli dikkatli bakıyor! Hatta, tarhlarnı birinden di2erine bir çocuk d grubuna 4 öğretmen iİrecektir. 

. il k ! ç· kl • k ı .. JUkl . • Jt k k k nuna ao··re tayin olunmak la· rine yar ım vergisi kesilecek Jmtı·hanlar yazılı olacaı. kaza· sevınc e 09uyor ıçe erı, a ın goz erıuın a ına <ıyara U• • ~ 

mat ıibi onları muayene ediyor. Sonra, bazı çiçekleri topraktan çıka· zımgelirgen bazı yerlerde 18 iktısadi buhran ve muvazene I 
. ıer·ı numaralı ve 25·2·1933 ta- vergı"lerı·nden muaf tutulması la"· 0 'n ar 17 Ağustosta Ankarada rıyor; köklerini parmaklamıın raunda ovalıyor. K.üçUk çanlaıın· Gazi terbiye enıtitüıünde baş• 

dan aldıiı maka.a gibi aletlerle tohumların içini yarı)'or. Onları per- ribli iktısadi Luhran vergısı zımgelir. 
tf!vsizle tetkik edi:vor. kendi kendine: hl" h"'k·· ' - 2 - Nisan 1938 yılının il'- lıyacık sözlü imtihanlara gire• umumi te ıği u um.erme mu· " celclerdir. 

- Ne yazık, diyor; tohumlar aittikçe çürümeie baılamıı! .. Onları. b 1 f olarak yevmiye ile çalı· on günü zarfında 1 Jira yev· 
1ı .. rhalde xüh e yakrnıı clacak.J Sulama iıleri de muntazam yapıl· h 1 k · 1 b d 1 i ·ı •t • • 

ıanların vergiye mıtra o.aca mıye i e ir müe11ese e Ç8 iŞ• lŞÇ l er mı ıngı 
m~?c1ık duruyorı aylak istibkaklaranın hasabma makta iken ikinci on gunu 

bl.lfııl kendı·ıerı·ne nazarı dik· zarfında 1,5 ıı·ra yevmiye ile 15 Haziranda - Birini bulaam da, diyor; ona, burası için yeni yeni tohur,nlar ver· 
ıem: toprajın nasıl ıslah edileceiini kendiaine anlataam; aüzel aibi kate alanmıyıp yevmiyelerinin başka bir müessesede çalışan yapılaacak 
•·~rU~ ...... bahçenın" el'retı" bı",. .-n-eııı·k t•u.ıdı0ını on .. •"ıicca aöyleseml. b" a ·çı"nde reım"ı tatı"I gu··nler·ı ve ondan sonra mezku"'r ay 1 ._ .. ·-·· •M6o -s • ... :.- ır Y ı f Klnununun tatbika başlı· 
Hani ya, nerede? •• Heyi •• Kimse yok mu orada?- b · · d kıl gu-n adedı'ne zarfında hiç çalışmamıı olan 

- ... 
lıte bir memleketteki yazı bahçesinin muhtelü çapta, muhtelif 

kültürde, muhtelU: mizaç ve fiziyolojik tabiatte ve muhtelif içtimai 
ve ruhi telakkide olan ziyaretçileri! •• 

llu."'ı......~ ~irinİt ikiaini, h•!U- üçl!nii ı..eıt~mni:rebilirahm J LiJr.m 
•O'DUnu İr~n toDI' tutmai• alkm.ak, ~-- •n etin \7&M"l'l"1..'lls..n9 d?ı d•· 
•İii •lN V'MLıie ~1 iKr iaarek• o&maas e;erektir. 
ltHM• .... •••••"••H••••"••• ... ••n•••" ... ""'''a••••H•t••••••••••••••••tttı•ııııııııııuıııı ... ııınımı 

arıcın e an naıının yıldönümü 15 Hazirana 
zarbı suretilc bulunan itibari bir işçisinın nisan 1938 ayına d 

aid istihkakı (lXlO + 1,SXlO=) tesa üf etmekt dir. O ıün şeb· 
ücret miktarının esas tutulduğu rimiz işçi ve esnaf kurumları 

25 liradan ibaret olacağından haber alındığından yeniden ve 
h mmiy tlo maliye m murl.srı• 

om z r. dıkk ta!l'iıı e binSı 
tuzuna ı&rmü tür. 

ilf:s: 00 günlük yovmiyt11inin 60 birlıtine mensup kırk bin işçi 
kur~~mm kazanç v r:iıinde~ o rün Cumhuriyet ımu~ydanınd 
ve a1 ı iıtibk kmıo t mamı bir mitini y p cak, yıldörıü .. 

Kırşehir \ e Yozgat hareket· 
zedeleri iane lıstesı: 

İtalyan erkek okulu 
öğretmen ve öğren

cileri 
Çğli ilkokuj öğren· 
cıleri 

Buca Kızılay şube· 
sinin üçüncü defa 
topladığı. 
Esnaf ve Ahali ban· 
kasının topladığı 

Lira K. 
9 50 

2 ıo 

36 78 

12 50 

Eve lki yekun 
Umumi yekun 

60 88 
21594 12 
21655 00 \.. __________________ _,, 

Limanda 
Son haftanın ih· 

racat miktarı 
Limanımızın son hafta ihra

catı baklcanda şehrimiz Ticaret 
ve Sanayi odaamca bir iıtatiı• 
tik hazırlanmıştır. Bu iıtatistite 
göre bir haftada 368,5 to11 
üzüm, 3 ton hurda incir, 27.3 
ton parnulc, 619 ton palamut, 
4200 ton buğday, 16 ton kum· 
darı, 71 ton kepek, 100 ton 
küsbe, 115 ton valekıi, 33 toa 
miyankökü, 13 ton tütün, 46 
ton tütün kmotaıı, 33 ton deri, 
30 ton ıuaam, 503 kilo mazı 
ihraç edilmiıtir. 

Vali B. Galecin 
tetkikleri 

Vali B. Fazla Güleç; evvelki 
gün Seferib ıara gitmiş, Kay· 
makam, ötretmenler, memuf'" 
Iar ve halk tarafından karşı• 
lanmıştır. Belediye parkında 
bi: müddet istirahat den vali, 
k~ Dil yımeıği i Bel diyede fJ' 
ış. ıcee H lkt.vinde r oliı-. 

Pehliva 
giJrefleri 

.. 
u ar 1 ,., :; • 

1 •\11• i bi.lhra münu kuthalıyacald rdır. l,ç1 ve 
u f u ul ı v ir U:te• •" ııursrıclc.ra 

• l .. 

Kalabalak halle, ıf:ı evi sa o
nunu doldurmuştu. Vali, halkla 
samimi haabıhılierde bulunmuı, 
Hılkevi baıkanlığı, seçimi yr 
pılmış, reislığe B. Kizım inti· 
bap edilmiştır. Vali, aynı gece 
lzmire dönmüş, dün makamında 
vilayete aid iılerlo meşgul ol
muştur. 

Buglin Alıancak 
ıtadıncla ~apılacalı 

Tekirdath Hüıeyia pehlivanla 

BucLrmah Kara Ali pehlivan 
buriD ıut ıs dı Alaancak 
atadaada türıteceldırdir. Ay,.ca 

• aamıclar pehlivanlar ara11nda da 
fiiretl•r yapılacak ve buılit 
lımir Aaker baatabaaeline bı· 
nkılacaktır. Gilreılerin hey .. 
caah " revlaı mahiyetinde 
olacatı anlaı•lmııtır. 

hırsız 
Haıtanede müıahede 

altına alındı 
Alııncakta ıehidlerde hava· 

gazı fıbrilcaıında Jzmirli Ka· 
dir, üç boı lcüfe ve bir mu• 

ıamba çaldıtıudan zabıtaca 

tutulmuştur. Adliyeye verilen 

Kadir, önüne gelenlere dilini 
çıkardığından, memleJcet hasta· 

nesi deliler koğuiunda müşa

hede 

n:n matrahı da, bu ve gi~e tabi 
istihkakların bir aylık baliğidir. 

Bir aylık baliğden maksad, mü· 
kelleflere biz.metleri mukabilin· 
de bir ay içinde fiilen tediye 
olunan pıradır. Binaenaleyh 
yevmiye He çalışanların vergi 

matrahları, hesap edılirken yev· 
miyelerinin, bir ~y_ içindeki iş 
günü adedine zarliedılmek su· 
retile bulunacak it.bari ücretleri 
değil, o ay içinde filen çalış· 
bklara gün adedine veya çalış· 
masalar dahı kanunen veya mu· 
kavele hükmüne göre kendıle • 

Tayyare sineması 
Bu hafta yine 2 yeni ve mnkemmel film takdim ediyor 

AYRICA 

Kü~ük 
Şarkıcı 

Amerikanın en me~bur şarkıcısı 

AL caL SON 
Ve 200 kız 50 Re 11 artisti ile hir· 
likte tc:msil ettikleri çok m uhte~f>m 

çok 2..:ngln opret 

Sinema pertleıinin en genç ilıi ıanatkarı: 
Sımone Sımon ve Jean P. Avmont 

tarafından temsil edilmiş gençlik, neş'e ve kahkaha Filmi 

KADINLAR GÖLÜ 
Bn film de samimi bir a'k hikQ)esi •.. Çol~ ncfi~ manzaralar.... muhl<'~<'ın snh· 

o~l~r görtllecektir. 

Seanslar: Kadmlar göln, 2,35 ve 5, 30 da Kü~nk arkıcı : 4 • 1 O 
~ e 7 .40 ta Cumarleei, Poz.ar 1 Knçnk arkıcı ile başla!'. 

rinden kazanç ve istibkakın ta· bu mitinr lçia zengin bir pro· 
mamı 20 lirayı geçtiği için ta· gram . hazırlamaktadır. 

mamından muvazene verıisi Ziraat mektebi 
kelimesi icap eder. 

3 - Nisan 1938 ayı içinde 
bir müessesede üç lira yevmiye 
ile de 15 gün ve 2 lira yev· 
miye ile de bııka bir mües· 
ıesede 8 gün çalııan bir müı· 
tahdemin aylak iıtihkıkı 15X3· 
+2X8-:: 61 lira olacağından bu 
istıbkakın 30 liraaanın buhran 
vergisinden istisnası ve 31 li· 
rasmdan buhran verg:si ve ta• 
mamından kazanç ve muvazene 
vergileri kesilmesi icap eder. 

Hava kuvvetlerine yardım 
vergisi kanununda aylık istih
lak üzerine mevzu bir muaf yet 
hükmü mevcud olmadığından 
yevmiye ile çal şanların aylık 
istihkakları ne olursa olıun is· 
tibkakm aılı üzerinden b11 ver· 
ginin kcs:lmeıi lazımdır. B11 
vegiye matrah olacak iıtihkak· 
lar dahi. yalcarıki izahat da'.re
sinde, müstahdeme bir ay için• 
de fiilen ödenen mikdarlardaıa 
ibarettir. Ancak bu vergi iıtib· 
kakın aıbndao yani, müstahde
me bir ay içinde h"zmetine 
mukabil fiilen ödeomeıi liıım 
gelen ücretlerin vergi veya ıair 
namlarla yapılan tevkifat da 
dahil olduğu halde bulunan 
mikdarlardan alınması lizım 
geldifinden istihkaktan kazanç 
buhran ve muvazene vergileri 
indirilmeden evelki mikdarın 
bava kuvvetlerine yardım ver• 
gisine matrah ittihazı icabeder. 

Meseli: Bir ay içinde 150 
kuruı yevmiye ile 20 gün çıh· 
şan bir müstahdemin aylık iı· 
tihkakı 150X 20 = 3000 kuruı 
olup bundan °~ 2 hesabile 60 
lr:uruı sıhh ye teyldf•ta yapılmıı 
olu, bu tevkifatın ve lceıalik 
kazanç ve müvazene vergilerı 
tevkifıtanrn hava kuvvetlerine 

mezunları 
Buroava Ziraat mektebi ıon 

sınıf talebesi bugün başlarında 
mekteb müdürü 8. Avni Tuna· 
boylu ve muallimleri olduj'u 
halde Bursa, Eskişehir, Çifteİer 
ve Karacabey haralarında tet• 
kikat yapmak üzere ıehrimiz
den hareket edeceklerdir. Bu 
tetkikler, bir ıtaj mahiyetinde 
olacak ve yirmi gü11 ıürecektir. 

Mezuniyet 
Vilayet Ziraat müdürü B. 

Refet Di\cer bir hafta mezu· 
niyetle Bursayı gidecektir. 
Bozd~ ve aliağa kampları 

Y okaul vo zayıf ilkokullar 
talebesi için biri Bozdag, dite
ri Menemenin Aliata aabiye
ıindeki plajda iki çoc11k kampı 
kurulmaıına Vali bay Fazla 
Güleç tarafından kırar veril
miıtir. Kamp huırlıklanna bat· 
lanmıştır. Yakında Sıhhat ve 
içtimai Muavttnet müdürlüğüne 
müracaat edecek talebenin kay 
dına başlanacaktır. 

yardım vergisinin hesabında 
naz:arıdikkate alınmasına imkan 

Kemalpaşa-Ba-
yındır yolunda 
TaafliJn etmiı bir 

ceaed bulunda 
Kemalpaıa kazasının Siaaa• 

cılar köyü ile Bayındır ıoldi 
üzerinde ve Sinancılar köyün• 
altı kilometre uzakta Boztepe 
mevkiinde taaffüo etmit bir ~ 
aed bulunmuştur. Kemalpa,. 
muddei11mumiliği, bidiae yr 
rinde tahkikat yapmıı, cew. 
din Yeıilova kuuaaın Tabtl 
köyüoden Veli otla 34 yatla• 
rıada Mehmed Erece aicl olda• 
ğu aalaıılmııtır. 

Mehmed Ereç, seyyar olarak 
çörekota sabcıhla 1apıyo:-mat
Doktorca yapılan muayeaecl• 
kalp durmasından öldütii ar 
laıılmıı, defnine ruhsat .eril .. 
miıtir. Q.ıoriade 10 lira 61 ktl• 
ruıı çıkmıf, emanete• •UJJ.•1• 
yatınlmııbr. 

yoktur. Vergiain 30 lira üzerin· TAK V J M 
den 60 kuruş olarak keailmesi IL------....::.:.~--~7:-ı 

d A ._ b d Rumi • 13541 Arabi • tS.S 
iktiza e er. ncı" u vergi e Mayii 30 Rebiaı.bir ıı 
dahi naüstahdemin istihkakı fi· HAZiRAN 
lem çalııtığı ·gün adedine ıöre 
tahakkuk eclen ücretinden iba- 12 
ret olup çıhşmadığı günlerın 
aylak istihkak hesabına ıthal 
edilmesi kat'iyen caiz detildir. 
Bu izahat dairesinde muamele p AZAR 
yapılarak yanlı~lıta meydan 
verilmemeli lüzumunun merkez 
ve mülhak kazalar maliye me • 
murlarıaa ehemmiyetle teblifi 
temennı olunur 

E•kaı Esan V aut 
Gııneo 8,48 4,28 
Ô~l· "33 12,13 
fk.intU 8,33 16,14 
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F rankistler, F astan takviye 
_kuvvetleri getiriyorlar 

Cumhuriyetçiler, Frankistler:n taarruzlarına 
mukavemete devam ediyorlar. Alikante 
tekrar bombardıman edildi, yaralılar çok 

!>aril, 11 (Radyo) - Havas Fran11mn Sen J:ın O.> ·i şcb · i 
Ajanımın S1lamanka muhab·· üzerinde uçan F.c:tnr.:o hü Q ue-
rine göre, Frankiıtler buıü1' tine ait bir tayyare, tayyarec:-

Bir san'atkarımı
zın muvaffakıyeti 
Basma desen nak
linde yeni bir usul 

ı·ddetli yıtğ:nura ra!men, ( A .· nia yo!u ıaşırmasıadan bu ıe· 
yokaaera) müstahkem mevkiini hir üzerine sitmiı, fakat bir 
iıgal etmeğe muvaffak olau1- Fraa11z üzerinde buluDdutu•u 
lar ve iki b i11 esir le külliyetli aalayuaca derbal geri döamiil-
uıübimmıt almıılardır. tir. 

Cebelüttarık, 11 (Radyo) -
General Frankoyı a:t bir barp 
ıe miıi Norveç bandıra fa (L dı) 
vapurunu tutmuı ve (Sıta) li· 
manına götürmüştür. 

(Lida) vapurunda, 7olcu ela 
vardır. Bu vapur, Norveç .. 
larıoda11 Hindiıtaıaa •Citewc
cihea yola çıkmııtı. 

Bar1elon, 11 (Radyo) 

buldu 
Zonguldak Nazim, (Hususi) - Nazilli basma 

Zelal• I aldkelsedı. fabrikası başgravlirü B. Salaheddin 
Dilaveroğlu. basmacıkh el gravür 

leri ;,;n 13 bin lira tekniğinde yepyeni bir usul bulmuş 
ve bu yeniliği memleketimizde ilk de-

toplaJ ı fa tatbikte muvaffak olmuştur. 
!oapldalr, 11 (HulUIİ) - B.Salaheddinin bulduğu bu yeni 

zo:zele felaketzedeleri için top- usul, basma silin~irleri üzerinde f o-
la 

13000 
r K I k toğraf ile basma resimlerini nakleüip 

Fransa iii Almanya 
Eski Avustu ,·yayı alakadar eden iktı. 
sadi, malt meseleleri konuşuy.orlar 

Pariı, 11 (Rıdyo) - Avuıturyaoın ilhakından aonra basıl 
olan vaıiyeti tesbit etmek üzere, FıanA ilo Almanya araaıada 

mali ve iktıaadi müzakereler• \;qlaDmııtır. 

f.k celıode, Frannnın Avuıturyaya yapmış oldutu ikrazlar 
konuıulmuştur. 

Avuıturyayı alikıdar edea moaeleler çok mübim olduğuadaa 

müzakereler uzun sürecektir. 

lngiliz amelesi 
Amerikaaan tayyare aatın alınması lıey. 

liyetini şicltletle protesto ettiler 

Londrı, 11 (Radyo) - Fabrikı.lırda çal..,ın bütün amele, hü· 
~ fimetin Amerikadan dört yüz tayyre Ntın alm<ıl°a karar verme· 
ı i ~den protestoda bulunmuşlar vo bu tayyarelerin,· ing:lterede 
yapılması mümkün iken, neden dolaya bariçtea alandıjını aormut
lırdır. lng ltorenin bariçtesa aı.c.tı dörtyüz tayyare; yedi mi:yon 
lngiliz liras na ma:olacaktır. 

Ne yazık ki sular 
yazıları bozmuş! 

Tayyare 
• 

pıyangosu 
-Baştnrafı birinci ~ahifede -

45 bin lira 
32225 numaraya 

isabet etmiştir 
etmiştir 

12 bin lira 
21249 numaraya 

düşmüştür 
10 bin lira 

31926 numaralı 
bilete düşmüştür 

Üç binlira 
7734 numaraya 
isabet etmiştir 

1000 lira 
35424 ve 37 671 

numaralı biletlere düşmÜ!tÜr. 

500 lira Kazananlar 
Sort cebbeıiodea Pirene dıt
larına kadar olan bütün laavali 
Frankiıtlerin ateıi altımdıdar. 

DU .ra, ıs. ay uru· · süratle uymaktan ibarettir. Tecrübe-

•uaa werilmittir. Bu para. !erinden aldığı müspet neticelere göre E k• A •k kA •f • 
1a111ız villyet merkeziad• top- basmacılık eı gravür tekniğinde bu S 1 merı an 8ŞI ID raporunu 

310 5249 5444 
10 19 10947 15616 

5697 
21522 

Cumhuiy~tçiler, kıbramıacı 
çarpııarak, Poliçaoo ti maliado 

I Ka lar • k yeni usul ile hem çabukluk, hem eko- •• •• b 1 d 
~mııbr. za •• t .... ett. • nomi ve hem de ümidin fevkinde. bir taşıyan ustuvane u un u 

lera yardam ayrıdır. verim elde edilmektedir. 

25575 25883 28582 
200. Lira Ka:ır.ananlar 

254 8l0 1018 2753 dihmını püıkiirtmüştür. 
Pui1, 11 (Radyo) - Havıı 

•jınsı haber veriyorı 
Frınkiıtler, buıti:ı yedi ta,. 

yare ile tekrar Alikante tehrini 
bombardımao etmiı1er vo ağır
bomba lar atmışlardır. 

Haatıbıaeler1 yaralılarla dol• 
'1uştur. O ülerin mikdın, he
ıüz te.bit edilrnemiıtir. 
Par:ı, 11 (Rıdyo) - Hıvu 

•ianıınıD muhabiri yazıyor ı 

~dakf:Ördu::-~astell~n ôöı~P:
laııeyo om iki kilometre 1 aldaı· 
lllıışbr. 

Parit, 11 (Radyo) - Cebe• 
~iittarıktm alına11 haberlere 

ıöre. general Fıa11ko kıtaatı111 
takviye etmek üzere Fııtaa bq 
bi11 kiıilik bir k11vvet ıelmiıtir. 
Oç vıp11rla daha bir miktar aı• 
lcer getirilec : ği ve general Ke· 
Podelyanonua, Almeryıya lcırşı 
bir taarruz plim hazarlı mıkla 
llleşgul olduğ J ıöyıeaiyor. 

Paria, 11 (Radyo) - Fran· 
kistlerin ıon ıüıılerde her 
taraftan baılıdıkları taarruz 

• . ' •' • • Bir gravürü atölye:ıi senede 240 Tark . Amerıkan silindir yaptığma ~öre, d~ğerli san
atkarımızın bu yenı buluşıle basma 

dostluğu fabrikası senede no111ıal şekilde 600 
silindir çıkarabilecektir. 

Jatanbal Amerilıan B.Salaheddin Dilaveı·oğlunun bas-
•. • • macılık el gravilr te}rniği üzerinde 

lıolleıınde tevzıı mü- yaptığı yeniliklef, ı·esimli olarak, 

kalat merasimi ufak bir cep kitabı halinde hnzırlau-

1 b 1 11 ( H .. h maktadır. . 
ıtan u , uıusı mu I• Değerli sanatkarımızı bu yeni mu-

birimizdea ) - Rober Ko.l~j vaff akıyetinden dolayı takdir ve teb

Amerikaa mektebind.:ua mezıaa rik ederiz. __ .................. --
ftlan.l.,a b.ur:iio kollei bi~aıoda 
fOriftıe Gtpl.>maf arı tevzı earr~ 

miıtlr. D p!omı tevzi merali· 

miıade Aaaerikanıa Arıkara H• 

firi 8. Makmıaray da buluam111 
,.ai mn11':.l•a bir ••tllk ıö r 
a.miı " delaiıf r ki ı 

- Mcaleketiniz:n giizellilderi 

•• iDkilibımızın ıürati lcarııııa· 

ela laayran olmamak imkina z. 
dır. S zler Türkiye • Amerik• 
doatlutunu vaıledecelc köprü
sünüz, vazifeniz büyü:Ctür. 

Af kanunu 
S:ılı gii.niJ P:ırti gru
bunda konu1ulacak 

qı .... a.I 

kutbunda 
1881 Ssyyatinin ha. 

tı:aıı bul:1nclu 
Moık\lva, 11 (R 1dyo) - Şi 

malde kutup dcnizler indekı 
Hanriyet adasındaki üçük iı· 
tııyoııd.ı bulunan memur, HJn· 
riyet adasının sağ kaımınd& ba· 
kırdan m1mul bir kutu bul-
muştur. 

iizerine, Cumhuriyetçi lıpanya 
llkeri kumandanı general Spa• 
ba, Valanıiya•ın tabliyHİDİ · Ankara, 11 (Hıııusi mubabi· 

Bu kutu, 1881 ıeneıinde J \• 
aıt vapurile kutba ıeyaha . 
edeıı ki>if D:>long:m bir işare· 
tidir. V.tpLlr 12 tuz ran 1881 
de batınca sef ~' heyeti azası 

Y"" olarak avdete kalkışmışlar, 
Yol da fecı bir şekıtde ö müş· 
lerdir. •ınreylemiıtir. rimiıd .n) - YüzellilikleriD ve 

ValansiyMun nüfuıu, bir mil· 
Yondaa fazla oldutu açın; 
tahliye emri, panik tevlit eyle
llliştir. 

S1lamanlcı, 11 ( Rıdyo r -
Franko karargahından teb:iğ 
edilmiştir : Kuvvetlerimiz muh· 
telif cephelerde ileri harekata 
devam ediyorlar. Ternel cep· 
hcıindo düşman 742 kiti kıy· 
bctmiştir. Kurtııba cepheıindo 
düşman mevzilerim'ze hücum 

ttınişıe de püskürtülmü~ ve bir 
tayYareıi düşürülmiiştür. 

P c1riı, 11 (Radyo) - Katı· 
lonyadan Fıaau hı.ıdadıına ge-

len ve Fraıua arazisine ıeç• 
tnck istiyen asker lraçatı 20() 
l~panyol üzerirıe hududdılci Is· 
Paııyol muhafııl ır tarafınd 1D 

•teş açılm171 20 ıi ö:miit, 80 
kiş i yaka!a runıştır. 8.1.1 lar, mu· 
hakeme edıimek üzere d;v3nı 
harplere sevkolunmuştur. F an· 
•ıı hududunu geçebilen 24 ü 
~steye gelm ı ve vak'ayı hı· 

er verm: şt.r. 

P .ı ris, 11 (Radyo) - Burgo• 
'•dyoaunuo bildirdiğıne ıöre 

diter ıiyHi mıh ku 11ların atlan 
llakkıadaki kaııuD liyiba11 ıah 
r JllU toplanacak Pacti gıu· 
bunda görüşülecektir. 

Istanbulda 
(Okspor kulübü) ta. 

ıekkül etti 
lıtın bul, 11 (Huıuai muha

birimizden) - lıtaıabulda yeni 
teşkıl edılen ve eski bir ıpo· 
rumuz olan okculuğum:azu ihya 
için kurulaa (O .(.Spor kulübü) 
12 Haz:raad•n (yarandan) itaba· 
reA faa.iyete geçecektir. KJlüb 
mensıabları, O·' meyda~ ada top
lanacak ve ok atacaklardır. -EL HAMRA 

iki fevkalade 
1 Meçhul kadın 

•••• 
Beıilıle yatırken' 

çatmışlar 
M:ımi, 11 ( A.A. ) - Uzun 

bir istintaktan so:ıra Mık Kaıl 
kü;ük Kası boşikte yatarken 
ça d .ğım ve bağırmasına man: 
olmak için ağzıaa bır tıkaç 
koyduktan eonra evine götür· 
djğ:iaü itiraf etmiştir. 

Eve geldiği zaman çocuğun 

ö düğünü gö müş ve küç.ık ce· 
ıedi civardaki çalılıkların ara· 
ıma bırakmışbr. 

Cesedin b lahare bıaradı bu· 
lunduğ J ma.ii.ıncfor. 

Mak Kal şeriki 
idd a elmektedir. 

olmadığını 

film birden 
orel - Hareli 

Ve 

lltizleri 
Fransızca sMn 
B~ rollerde 

JOAN CRA VFORD 
FRANCHOT TONE Tilrkçe sôzln büynk film 

.. 3eaaılar: Moçhul kadın 5,15 91kızlcr 3.30 7,15 başlar 

Moskovı, 11 (A. A.) - KJ• 

tup Okyanusunda yeni S .berya 
takım adalarının şimali şarki· 

ıinde bulunan Hanrit Adasında 
tesis edilen i ı:asyonun şefi Mu· 
k•ı o~ 1881 seneıiııde Ameri· 
kılı kaptan O !long tarafıodaıa 
idare edilen be yeti sefer iyeye 

ait j1.1rnalı havi bakır bir üstü· 
vane balu.ıaduiuAu beyaD et· 
mış r. 

----.J..to~t Jl~miı· leJulı · ın--..ınri· 
nı takıb eden De ong Janet 
ve Hanriyet isim:erini alan ve 
LJ~ i ong adalar& dn hi denilen 

iki ada keıfetmistir. 
Malu n olduğu v"çhile ıulano 

cereyanıaı tak.b etmeğe devam 
edea ıemi bi;az sonra bir buz 
parçııma çarparak parçalan· 
mıştar. Kazı neticesinde Delo ı 
ile arkadaş .arı ö.müşlerdir. Bu· 
nu11la beraber mürettebattan 
iki kişi yüzerek sabile çıkmağa 
muvaffak olm:.1şlard .r. 

Mukanof üstüvaneyi siyah bir 
kayanıp yarığmda bulmuş ise de 
üatOvanen n k•p•fınd•n •u g • 
rerelıc yazılar ı bozduğu için ev· 
ra'< ı okuyam rtmıştır. 

3~9ı 4320 4487 4670 
4894 S596 6269 6731 

10555 11202 11846 L.874 
13749 14815 15039 16832 
17 170 221 ~6 22969 24235 
: 6948 29292 2~9 9 31829 
34J93 345 :0 37492 

100 lira 

1452 1499 
198J 2631 
6Q32 6950 
9621 1 903 

kazananlar 

1650 
4294 
7371 

1796 
5463 
7579 

--·-· 
13432 13442 
16207 16232 
21670 22027 

1146() 
15155 
16996 
22388 
251'12 
29724 
33699 
37128 

11478 
ıs:.ss · 
20285 
23961 
258t9 
31388 
33712 
38432 

Dün lstanbulda rok ;;~~i 
, 31500 

24951 
28967 
32006 
35642 feci .bir cinayet oldu ~~;~; 

------- lzmirdeki talihliler istan bul, 11 (Hususi muhabi· 
rimizden) - Burada kadı n yü· 
zürıne l'l müthış bir cı u yet ol-

~ 

rnuş, ı lcc kişi ö : müştür. C naye· 
tin tais: ;a ı ;-ud ur: 

Ali Rıza adında bir adam, 
ırkct <l aşı şoför Mustafanın met· 

esini seviyormuş. Adam; arka· 
~ışına. metresile beraber kırda 
bır gezinti teklifinde bulunmuş, 

Lütfi de bu tekl:fi kabul etmiş, 
nepsi birden otomob.Je binmiş· 
ler, hatta bir kadın daha ıl• 

mışlar ve Hacı Osmınbaymnda 
gezinti)'e ç·kmışlardır. 

Halbuki Lütfınin metresi ve 

Ali R za, daha evel bu rezia• 
tide :ıav•llı Lütf.yi öldürmeği 
kararlaşbrmıı ~ulun uyorlırmıı. 

Lütfi, bundan bihaber olduğusa· 
dan Hac. Oıman bayırında oto
mob l.e gezinirken Ali Rıza ve 
Lülf ınin metresi birlik olup 
L itfiyi ö'd .rmüşler, cesed.ni 
otomobilden yere atm11lardır. 

Ölen b r gencin fe . aıeeti kar· 
ş sanda dudak dudağa geleD 
Ali Riza ve genç kadın, bir 
n üddet ıonra işled kleri cina• 
yetin dehşetinden ürkerek ne 
yJpacıklarına şaşırmışlar ve 
Trakya bQdudundın yabanca 
b r memlekete geçerek Türki· 
yeden kaçmağı kararlışt rmışlır. 
hududa kadar kaçabilm şlerdir. 
F •kat bududda muhafızl ır tara· 
fından yakalınancı A.i R za 
( Dur!) emrine itaat etmem ş. 
ıeaçarken ölmüıtür. Yanındaki 
<adınlar yakalanmıştır • 

Jngıitere 45000 lirayı kazanan talihliler tz. 
M 'l[ ... d .., ·ı .. b• 1• mirde Eskimahkeme önünde kasap 

- l e .l.ZCl e. ıra.I• Ali ve Ballıkuyu mahallesinde 

fi lıatibi:ıin be\: an tı bak~al şe;kidir. Bu iki talihliyi 

L d 11 (AA) _ Mil" tebnk 6derız. 4500 zer Ura alacak-
on ra, . . ı ]ardır. 

denizciler birliii umumi katibi 31926 N d ı· o. a zmire isabet et-
Spence matbuata aşağıdaki be- miştir. Geri tütün kumpanyasında 
yanatta bulunmuıtur: işçi B. Mehmed ve Bayan Fatma 

-Birçok remcilerd en murek· on bin lira kazanmışlardır. Diğer 
k b. b b. r r... b" kazanan numaralardan da Jzmire 
ep " gru ır lg m ıze ır isabetler vardır. 

iıtidı ile müracaat ederek 111- • • • • • 
giliz ticaret gemilerinin bataral· 

masına bir mukabelei bilmiail 
olmak üzere bgiliz donaramaıı· 

aın bir F .-ankiıt limanını ve 
tercihen Kadikıi bombardıman 
etmt1i11i iıtemiıtir. 

Yııgo•lavya 
Almanya 

Belg~ıd, 11 (A.A.) - Av·~ 

ajansı, Yugoslavya ile A manya 
araı~nda ak~edilon 4 haziran 
tarihli ticaret mu.abedeıi bak· 
kında yarı reami bir teblıi 
neşretmekted .r • 

Bu tebl;ğde iki mem'eketin 
hemhudut oimasa ticaret müba· 

deleleri üzerinde müsaid bir 
tesir göstereceği ve d ğ Hyandan 
Yuroılavya ziraat mabıulleri· 
nio müuid f;atlarla Almanyaya 
s.ıtalmaaındı ve Alman 11nayii 
mamulıtmm Yuıoslavya tara· 
f.ndan ıatın ahnmaaındın her 
iki tarafra menfaattar bıalaAdu· 
tu tasrih edılmektedir. 

Fransa ile 
anlaıtık 

- Başı 1 inci sahi/ ede -
sunmuştur. Anlasma tasdik edilin· 
ce ilan olunacak ve o vakit asker
lerimiz derhal Hataya girecekİerdir. 
Fransız ateşemiliteri Antakyada 

Paris, 11 (Radyo) - Fransamn 
Ankara sefareti ateşemiliteri mira
lay Dö F orson, bugün Antakya va 
mandam Kole ile uzun müddet ko
mandanı Kule ile uzun müddet ko
nuşmuştur. 

Miralay Dö F orson, Aatakyadan 
sonra Beyruta gitınis ve Fransanın 
fevkalade komiseri Kon dö Martel 
tarafından kabul olunarak, iki saat 
kadar görüşmüştür .. 

lstanbul, 11 (Hususi muhabiri
mizden) - Buraya gelen haberle
re göre, Fransızlar Hatay mesela.
sinde dürüst hareket eder görün
mektedirler. şimdiye kadar Hatay 
intihabatı münasebetiyle SuriyedeTı 
ve şuradan. buradan Hataya ge tir'i
len tedhisciler. Milis kuvvetler, Er
meniler ffatay hududlarından dışa
rı çıkarılmış, Suriyeye iade edimit 
lerclir. 
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İdhalat artışı 
lı&c üx aylılıc dış ticaret mu· 

Al~ksancl. DtJMA - , vazeıu:m.z .halc:kındn Türkofisin 
-

178 
- - neşrettiği iıtatistiklere bakarak 

''Sert sözlere lüzum yok madsm! Oturunuz da anlıyoruz ki, 938 senesinin aıc 
b Id k• k ) 1 üç aylak ihracat yekunu 34630000 
İr kayın ve ha iZ gibi sakin sa ın onuşa ım.,, lıra, idhalat yekun!! 33,249,000 

ka\'uslurmu., bası gögı>i.me Lurkınış mi.;t · '! sizi hu kimi oldugıım ou şato~ n getir- liradır ve buna göre üç ay D 
bit h.alde h;r an· iein kendisini i~ti11- Kendisinin Kardinalll' konuştukla- dild, l.ıuradnda hı.:r giin veliı> birihiri- dış t caret muvazenesındc ıd-
taka gelecek bir hfıkim bekliyordu. rınm uıb.rncı kul: khıra girdiğini A- mizi dninrn gorC'hilmC'k hu u"unclnki halat lehine 806,000 lıralık bir 

~---------------------------------------------~ -9-

Maraş müdafaası, mahrumiyetler 
içerisinde ya~atılm~ş büYük bir kah

ramanlık ve zafer destanıdır 
J:u':'luht·ıl,i .ıl:ıl"<ı 1 · ı. ıılık l t•ııuz 

silinmem isli !':;u\ u \ l!, ~ ili i ~ uıı 

Y<'llİ seçi) Ol', köy iiÜl'lill'I inin d:ııra <·ı-

1\:ırılnı: l ÜZt.!1'• h· ıııl.rndı"uıı ı("ri.i
lt d 

.ıl,sarnl :ı11 

k. h · rın ı 
Fakat çnntalnrmı içeriye getirip tos .ıgzmdan kııçırmılitı; fnkat onun nrı.ulnrımm temin etmek i<'in "'İZl' fark vardır. pisirdi. 

~ir köşe~e bırakbktan ::ıonra hiçbir bu J,acJar çabuk ,.e bu dc·rece cesaretle Lord do \'inter siıpheli bakı>:-lnrln Geçen senelere bakarak mu- dc>n n~ ırdı. ı .. 1 ··1tın. Konu ı\oruz. l\fe\ u ~hı .sın t ·eıt 
lig söylemeden çıkıp giden iki hnhri- de · e kullnnnbil..,cegiııi aklına sığdı- ~\ap \'Cl'<li: k d k h k f 1 nıek, artık ı,:ıı·sılarııııl.ı hlırm •tle iı{i- sizlig-i. lst.ıs.wmla Rl·hıı· :ırtı.sıııd.ıld 

ayese e erse ep • ·tı o a· ~iden başka kimse gelmemişti. ramırordu. J{aJın d•ıha zi.radt'.' f ngil- - Y:ı ! Deııi göı·nwl,, .o~ k· mi? lu:l •inıi1. bil' mır a :ı~ :ı ~ ı nıi ıl .. Ga rn .ıft• 2; kılornetn:) i Lu utl.,u ieiıı 
Zabit te bu yapılan işlere sükunetle teredeki ilk )nptığı i. iıı k'-' fedilmiş - Elbette 'zi görrnC'k. Ihın: hn)- rak kapanan ilk üç aylık dış .liaııtep \l' :\1aras mıııtı kıı-.ın.ı. !'il- ~l.ıı-.1:-;1 tırnctuı mahrum bu~ı~uı·J ır, 

1'eaaret ederek bir kelime ı;öz ııöyle- bulunmasıııctnn korku)oı'du. lki el- ret Nlecek ııe rnr? ticaret muvızenemiz 938 de hakil,:ı o ·ın:ın·. t H l>oı't), ı et bu- lJ.ıt !\far: -,trıı geçmis ol aydı 
ı.ıtınekte ve emirlerine elinin pir işn- mas tası kesenin kentlisi oldtıhrı.ırıu 1ııg-ilteı·ey(' gC'lnıC'kt., heni göl'- pasiv:tc g"sterm;ştir. \uh ı,:ıhı.ınıaıılıklar ,,ııııi.~ \l' lıa\ !\l:ırmıın lmvun ıröre>.:ej!iııiz ll'lırt:;; 
?ttt veya düdüğünün sesi ile itant et- Bukinghum anlamış ve hu kli<:iik ihn- mekten bnşk:ı m:ıJ,sachnız ~·ok tiyle ilk bakışla bu pasivite, 938 <I. ha lı·ısk.1 olnc:ıl.t . 11.ıHıuld ~imlU 
~te bulunuyordu. netten dohıyı iııtikıım nlmıık istemis mi? ticaretimiz aleyh.ne bir netice diı l'llİ ~ııpmı .lıl'. (Jııl.ıı ı :ı ır. tın mi- il-t .ılı .ıh ıc ıı e. kıde>n fm·kı \ok. Du 

Bu -adamla mai.veti arasında lilkır- olahilir<l\. Ancnk Bııkiııghıını hir kn- - Hıı~ ır.. d .. b'l le d' · ·' ·t İ•·t•ı·i ıı1tlt ıu l 1 u· •.• ~ 1. . \ uı kurııac1hl, Yt k t"l.'-,t l'ilıK bil.,İ,i ... >ıon. ogura ı me en ışesı vere· -. "\ tı ile Jconuama nıe>vcud olmndığı, YR- dıım karşı bır-ıkınık ){ô:-ıtel'ecek IJir kn- l>crıwk k; n.ılı gecınc·k Z<ıhınPtiııi <fııl.ıı. 111 1 ı ıl r. ı .ıl,ııı, t •• ı 1 ınt .1, , 1 <lu. 
L · · .. ı ı biiir. Lakin, bunu biraz daha ~d buna lüzum görülmc<liği söylem~- hiliyettc olımulı~ı ~ibi, hell' kadının sırf LPrıi ){oırııı·k ıoıı g-ozP 11 crnı:1. ha? ~l.ıı 111Lu. t.ı,ı. rı d:ıh.ı \llk"t•· nı.ı l'ıtıı ~.ılııız liuıtt-l · 11 ı ı ll'in. 

~ kıskançlık sclıı>bıle lıarel le geldiğini Jwe>t. y-:ılıııı l>11Illlll kiıı. inceleyip sebep ve am Heri nıılı ,;, l ikııl.ıddıklt·l'<iiı. 1 l 1 ihlu hu dı> d ' il her is İl ı·iııc ' h 
1'ilıayet Mayledinin sabrı tfikene- forzecliııct' bunu )ıt}ınl:1{r:ı hiç k:tlkı- - Şasılııc:ıl, ~<'.' ! i'e ııcz:ıl-tl lııı. araştmlmca vaziyetin hiç de ild ıl\"g,ıııırı irıi 1 d, ııııclıı· k: \cld- p: ık, • r ıinıid "ttiµi i:-;ti ı: ı~ 
~ aukilneti bozdu. Ramazdı. hhlıh:mıı ! endişe verici o'.mamak laz m· mı indir. ı:ı ıı.. .1lnı1. lıiz dl il on l ıı:ım.wd ohcaklı. 

- '.AJlahqkma oJsunt f'.fencli! Diye . Bıı .dlişıiııcclcr kcncfüıine> pek ('saslı Mu)lt.•di. " 11 <lok ııı:ıklı hr :ıflıJ, t:ı\ geldiği anlaşılır. lari.i harp c>dNı ~lih. k rlit dı dıısm·m Ötı•kılN' O•' :ıyııi ihtiy: tnıı H· lıu 
'-tınh: g9rliniıyordu; ~ırtık kendiRinden alın- ı·ı tnkınarılk SO}'(I u: Evvela bu vaziyet, ihracıt komutnnlıı rı dn k.lhul .tmııs \ ,. hu hal ilıti.\ acın ııiddetind<'n hah~ctt il(}'. On. 

- Bu yapılan şeylerdeıı maksad mak istenilen intikamın geçmir-ı me- Ne ~cm~k: s~zin <'n yakın nkrn- tenakusundln değ'ıl, idhalat ar- ):&7.rlıklnrı ıı ... arn "('('ntt>:-tir.' ııara: dı·\l<'tin mın h.ıtl:ırı IJİ'irınPctik, 
'-dlr7 GQphele.rimc bir nihayet veri- sele için olclıığunn 'e> ilf'ride ) npn<'.:ığı bnnıı. d('gıl mı,\ .1m. l. • • . C:ızi.ıııtRp \ e :\hır:ı~ hin bir ~C'hn- ce . uLe hntl:ırına lr.ıslıy:ı mı~ nrnğııu 
ı.ı-. .,, il m 1 l ı ı ı tışındandır. , ..... ; bqıma gelecek her bel~ya Uı.haıiı işin önüne geçm('k için olmruhğına - . " . < e> ıll'ıcı;: 'nrrnım, 0~ e < e- met \ <' hnmıısC't nwı. kthi ~ aralmrn 'e es.ı biter ~>itmez tefeı rmıt.ı P:<'<'ilP 
-.ı edecek, her musibct.e katlanacak kani olmuştu. Heı· halde. kendisinin )(il mı? Dı.rerel< Lord dö Vinter giiz- Bu idhalat artışına Türkofisin rn önlt'rindl· hiınıll'tlı iı!'ilcrl'~ 'miz Çn ct•gini \c> bu mı>~nncta \f:ır:ı-ıın rl.ı ı,)11 ~ cesaretim var. :Ben neredeyim kolaycıı b;ışa çıkıtbihıceği kn~'lltllln !erini l\ln.~·l<>dhıin gifal<'rinP dikti. Mayıs aylık bli:teninde göster· rınkkalclC'r, Pll'\IWlertlil'. Biıc>r al\'U(' :ırzuy:ı herhnlde knvıı~:ıcnfıını ~ÖY)e. 
ıı. buraya niçin getirildim? Eğer ser- eline diişmiıA vn hnkik'i \'<." zelti diiş- . ~l:ı) lt>dı, her ne k:ıılnr kencliRini di~i sebep şudur; •Dahili sa· Tiirkiin viiıılf'rr" a: ve aylarca me>ı·- etim. . 
~ı bu parmakJıldar, bu k:ıpılar maıJlllr elJerirw dııRnıemiş olmusm- ıdare ~tm:k istcmiı: <' dr gl'nt' istemi- mi ·i7. lrnl:ır: ı .. birıl<'H< ('\ tııı plan 1 Sü:d<'rimi he>p~i kabul <tmi~ti. 
'rdlrt &ter mahpusaam ne cinayet dan dola~ ı ken<liRinf tebrik ctliyördu .. \ Prl'k __ ırkıl.m.iş ~:e Lord dii ~Ti~ı!cr i~C' nayiim ze hariçten lazam olan irabı keneli C'lilC' ,·nl :ırnk ga1ip , P mı-' : .. 
~T Lord do Vinteı·in kendisinf' karşı son sozlerıııı Su) lnkl'n t•lını onun iptidai maddeler~, demir, çelık rın on hıt0m harp \'nRıtnl:ır.il(' miı-' Ak u ho,nıııcn ilerli~ oru . XC> cc- . 

- Siz burada size tahsis edilmiş mm•azanlnr dökNeğini bildii:ıi haldl' omu_zı~ıı:ı~koJmıı · olıluğıı iı:in hıı irkil- ve mamulatı makineler, nakli· <·e>hh('ı ıliı mnn ordııluı ına ı ımn miid- nrt Yı>rle>r burnları! H.ı ili i ciJınert
~eabıi&, madam, ben sizi deniz- bilt> konuşncaklnrı sözlerden, Hcrdl• mesının tarkın:ı rnrınıstı. det knr~ı duruşl:m dllr-ıUncni hayret- liğinden fa in olan tnb'nt ynlnız l\l:ı-
4. lraqıJamaJc ve buraya getirmek yapacağı ;şleri fanzim efmesjnf' yarı- Bu dnrbf• hakikuten <lol(rııdan tfoij'- ye vesaiti bu arlJşta o.o ?O- 00 ic>n h:ı.H<'ft> sctkNlecrk birPr hadi e. 1 msı değil. 1\f:ır:ı~m bu k smım dn biı-
.. emir aldm, zannederim bu em- yacak bazı sözler kapabileceğine kani ruyn H' t.t>Sirli bir hnld" inctirilmiı:ıti. 75 hisse almaktadır. Dahili sa· ltir. Bn ıniidnfu:ıl=1rm diii'cr biiyük bir 1 ~ iik hi._r itinn ile siislemiR, Su, topr:ık, 
l .U.r itaatı ve bir efendi nezaketi olduğundan neşeli bir hnldr: l\ta~lediımı ııklınn gelen ilk R!'~ Keiti nayiimızin bu maddelere şıd· elu mmi~eti cin: te>\:c. sim çok mum- üı • nır.ıç. o\·n 'c> dn!". :tıerşey, herşey 
.. ifa ettim. Size karııı ifa edecPğim - En>f, koııu~nlım. kuvnım, cfodi. tnraf'md n ihanPl edilmiş Lulıırımn-tı l I b l.ün olnn <lii man istilul. rını kl' mi ~iızrl. • '---- ., " ı b d d ı d , detli ihtiyac do ayısi e bu a· ı Ah -~e burada ve bu anda nihayete Lord dö V.initı·dedi ki: 0 .mıı. '.P •• un aıı oa~ı. a mmmn olmn ırıd:dır. l\C'~fi.d' <>ol, mulıtt- - ·diyorum. bu otomobildf' tık 
~~ bundan sonrası başka- - Pariste .iken biı· dnhn B •· , h'.:-metçı.smın fNHı lınllt'rındı·n dol~~ ı kımdan idhılitımııın artmakta r"m lıınnuııilrı clilil<' O.\ li.\ elim: j h:ısımn <ılR:ırndn ı:ıu tnbii hn\rıızmı. "il 

-..: aiddJr ı ıtnn)a go~t•m ıı bıılımdugıı gnn"t ıoıebf.hıle oldul'7unı şüphe yoktur. Fakat <:.ı i:ıuf(lıı mii<l:ıfu:ı~ı dfü~mmı1n ,k. :ı~ m.ıgı. n başındn, şu knyu !!iilrrelil le • toprağınn ayak bnsmnmak knı·nrıncla kendisinr d" a 11 ,. 1 1 6 t ı ~ ı 
...,,,-; Bu başkası kimdir? Onun is- oldugunuzu eok kere s<jyJemis bulun- ı b. il tHı~- n o< u,.,unq an.~ mıı;ı bunu 938 sene1inio ilk üç ayı i ·tiJ.i Qrdmmnıı liıcrilıP Ç<'kml'k aurt>· l ıs~ l15ınt ,adar otur~ım. Gene clo-
:"""lllQ 86yllyeme2 t. I., n· M d - l ·. ı; uncaıı )tl8ı\ll Daı·t~lll\'llllın ırnyın. liJcı <lııziurıteııle> hirliklP hütiin bn hn-·ynmıyncakiım. Bu sular, bıı h:na, hu 
~ ı:..,_ m sın ı' ıye ay- uğun uz halde, gene ngiltereJ e gel- bimclerini ölrllirmcmt>~d~den dol11,>•1 için mütalea edemeyiz. rnlh i ifıgnlden kurtsı.rmu~tır. .\erler, tek ke1imf" ile bu afi1.ellik ı"nq ... 

.....:Jle sordu meğe karar verdiniz demek? d k · · G k 'f k da " ·• ltu sırada merdivenlerde bil •ilk . n ona arşı göı;ıtt"rmış huhıncltıl,'\ı iiıurü tarı e anunun :.. nı doyur mu idi ki? 
"' - ... h 1-_..ı '-•ıı~.r b.} Mayledi, bil suale baıdco bir ~vaD fena. muıun-ıe , •• tNfb!nıf"'fk t."' hntt- .,.pılıll det,i•ikl Jl.ia bPrada mü- t~t~·~·on. F:J,.;ıc.ht :ıdım t.-ı.ı:ıı~· .. n bfr YokuJnrdnn bJ,. 11 ,.Jr:ıd ... ~, r.tı>l·i~ı·,, - mue A&&U"\1111 mıw UI., azı ''"rdi: lcl' J- v o ... 

1 ~ ~iliD '--vbo1,.ı ,_ .... • nn:ı gc> ı. b l d i;ö~i'u y:ıkmınd:ı ~-npılmı . Cıpl::ı"· \" ~n !lhyordu: 
~tD.. ~, . ~. • Tu VP .,11o.a.,ı~~ - HPl'i'f'YdEm eYf.. nrı~ı rılcit o~. hım iı •O 0\'11 ı~ı 11 ı ( 11 

''lı •• -- ff~ kl lnt'Yi i hir "'lri i'7.r..rin" -:::pı'!li!mi ... r.~Gn ı - "" 1 111, bl~ tı~~Ieri ı_:ı<ı1·.:ın !Jir •l 
:L.'2..·· :rı YG • Q~fQro.n. · benim lnfilr.era~·~ !Plif.limi, lınitn O'{l. mw l yı7. Tire~ 9J8 1 1 .. 'm · 1 
-.~ •~PJA:!Ul öm1ncil'n 11Urme.. nilnü, caatini ~e ık ~ •• ~ - ·""-:-pİç'c "'"1 .... ··• , "nıi.;e·,-"" "C' .r~Iı;~ :~c • 1f " -ırı-nd~~Jle da~ t 1r•t 8ı:ı? 

- me ıst ~onunuz? SözJerinizin altın- aa he- vakit AbduJJah çavu~un yanında idin 
• ye sordu. fesin4e 13 Nisandı yapılacak saz e\·Jerfn her birMnde bir arslan, galiba? ' 

- O haslcsun g't"lliror. madam . .. r· . . ela snkh. gizli biı· mnnn mı vnr? hm ır nr ln 1 11 S d 
t.ctı,. • Loıd do' mier de, Mnyledının ynp- Lord cHı Yiııler nn'i bir be:;nrm de~f ş kikle ıümrüğünün arta. · • .:.; ~ nr ~·ntıyor . .tvfa:aı:ıtn tü- onra, .~rin derin içini çekti. 

lla .ı k . tığı gibi kurnnz cln\'l'nnrnnk iı::tiyerek gösterdi •. .. d' . d b. fek. pntlndıgı tarıhte bu ve cıvnr köy- - Ne gunlerdi, o günler? .. 
W...~ eaaua apı açılmışn; bır sordu· . ' . ca~ını o.grcn .. ağan en ıran eve) le.rın kndm, erkek. coluk, cocuk bü- Artık Maraşı iyice gbrebiliyorcluJ, . 
. --.... .. ımekte olduğu görülü- · .. , ,· . - Oh! nsln yok· I>eclı. fazıacı 1dhılatınr yapmiştır. ttın Jmlkı ~·alnız mnvzeı· ve kamala- Kalesi, minareleri, koyu yeşilliii , P 

~ Bafuıda şapkn.,yoktu, belin- - S~)lesınız bakalım, az~z. baldı- - Reni.göreceğiniz geldiği için İn- Bundan dolayıdar ki bu ae- nnı alarak boğazları tutmuR bulunu-Jbu y~illikler arasından bize :\'ÜZ \t'-

tM..~Jıç vardı ve eHnde bir mendil ~~~iz~ngıltere~·e ne yapmak ıem gel- giltereye keldiniz. Ben bu arzunuzu nenin ilk üç ayında idbalit yordu. On.dan sonradır ki, bu geçitler ren evleri, irili, ufaklı binaları, hPı 
·-...rordu. · . . dn~·<lum, ynhııcl. bu nrzuda bulı,ındu- lm b k .. 1 1 
~ karanlıkta ırelen bu göl- . - Nıçın olacak! Sizi görmek için gunuzı.ln farkma vnrdıgım çin bir li- fazla olmuıtur. aRı az ırer. q.ıe hnli~i aldı. Her yeri l'Örebiliyonız. Ne hoş bir m:ı ı-
~ diye cevap veren Mayled' k yn E "lk - I ı"dhala"t srelen durdu ve geçernedı. 7..ara? Ahır dağının yer yer \'e oynnk ı.u, l'ibi oldu, bir elini sandaJ.. Dartan a ı, a ının mana gece gelmek dolayısil~ çekece. ıuea ı uç ay ık istasyon kahvecisi, akşamdan kal- tepeleri ilzerinde kurulu ohm ft'Jiz"l 

!r:lnna davandı ve hakikati' an- Y n.dan aJmış bulunduğu mek- giniz sıkınhdan vıı knra"tı cıkmak h b k ı. .,. 
~ '# ---- tup beb 1 k d' · k " • ve i racata a ara"' o aeneoin ma mı nedir? Cibinlitfn içinde mısıl, şehir sanki agaca gömillmüş. ilfıa ı... ..... nı ileriye doııı:....• se 1 e e.n. ısme. arşı zihninde.. için duçar olacağımı. yorgunluklar- • ıJ • 

L ... ~ - ~ 6~u yerleaon # h 1 d b ,., dı• ticaret muvazeneıı" etrafın· mış uy~·or. Ne kalktığı, ne de kaJ- Maraşta hikim bir durııa Yar. Ne-~ Y"' ıena şup e enn ne erece u nan sizi korumnk arzuı:ıile zabitle- "' k ~ -;t 

ilk ld acaaı var. Halbuki, sabahın ve El- reye ve neye baksanız bir kahraman-n_ı___ A.ı--,iJ ..... u •• rd Y - 0 uğunu bilmiyor ve yalancılık- rimden '·f rı'nı· knı·şıcı go'"nderdı'm, ""m- da bar" netı'ceya tahmı·n etmeL ... Jı:;I 
.__ -..ıu -&&10 u v ael ~e- u " " "15 unun şu gUzellijinde bir kahve ir- lık heybeti görür gibi aavri ihtivari il .. _ .... 11 dı l e e ı· la muhatabının gözüne tfrmek isti- rinizP bir araba hazırladım ve o dft Ü 1c· d ·ıd· 8 k T e • • 
-.oa e ay n anan yere ge m- yordu m m un etı ır. UDllD için· me ve sigaranın helezont dumanlan hu§ua ge!frsiniz. 

Jedi istemiyerek geri geri ç~ 
1
· Jt • - SONU YARIN - dir ki, bu yıho ilk üc; aylık arasında. geçmişi dUşOnme ne. güzel Sıra, sıra ağaçlar, sular 'H' bahç('-ç M D J K L E R ticaret muvazenemizde görülen ve zevklı o~? ler arasından geçiyoı-uz. Ytlrüdüğü-

Aıtık fUphsi kalmaml§tı: paıivitedeıı eodiıe etmek iae M~raşa ~ıdecek 5-6 kiti daha var- milz yol parke döşeli. Etrafta birçok 
.._ N-~·•t K dı. F. ıkrim. 1 onlara da..~. Bir kah- yenilikler, yeni yeni eserler ...x. ... "aı-IL. .- _,_ ayınbiraderimI Siz hi~ dotru d•tildar' e ....... .., 
~ C U "d ... " . v~ ıçmet~ ~uvafık l'Ördüler. Ve içle- pıyo.r. Başta buluna.nlarm çalıştığı 

...... ? Diye hayretle haykı;dı. e a ın on kuruşu N. B. ~ınden bırun tereddOds02 adımlarla daha ilk bakışta anlHıh\•or. !ttd Bvet, ıruzel madam r Dıyerek . - ılerlfyerek cibinlik içinde yatmakta .. _. • 
dG Vinter yan nezaketle ve ya- M~nıd bir itııkibazı dimaği içiıı- Paşa, muhakkak ki bunu da hesap- Z ::bıta: H .. • 

IOhk b.r tavırla paş iğerek se- de, elımde kalem; d~Uyorum.Hiç- Jamıştır. - atıcey• rızAaue kaç rmış. Tor• Maraş bir kahramanlık timsalfdir. 

• bir me~u çıkaramıyorum. Her gön Padişah. öyle bir padişahtır ki, af Zararsız ge en balıdaki otele g5t:ir 111 iıtür. Topsuz, tilfeksiz ve askersiz şehrin 
~O halde bu §at.o~ bu amelı):e tekerrür edip du~or. ,etmefe ynnaAacak gözü ve bunu dCi- Ç Kızan babaaınıa ıılciyeti üze· büyük düşman kuvvetlerini pilskilrt 

BeaimcUr. HergOn hır b~ka telden mutlaka b~ ffiııecek kafası ovktur. Cani nasıl ol- b • l b ·ık rine Tevf.lc yakalaamııbr. mesi için ilç hafta kifi geldi Bu ü 
::: .Bu. oda?J t . şeyler y~mak ve konuşmak mecburi- sa öldilrillecektlr: Amma bugiin, am- lr 0 Om O 1 8Z881 Q • ..a..-.. hafta zarfında aç ve ateşler içinde k 

8ıüla.. yetindeyım. Bazan da işte böyle olu- ma yann !.. Şu halde herşeyf bfr an Karııyaka. Menem• toıai ..,... UV!flnk ve nara atmak lınınak suretile eJde edilen zafer man-._,_ ek. •ilin mahpusunmuın? yor. Ru~un ~mı>osu bozuktur., nete evel hnlletmek daha doğrudur. üzerinde bir otomobil bzu K~eciler eadduiade ıarbot tığı durdurtacak ve aklı şafll1acak 
.... ribL onu talakıselııse )e t.atıık eşlemiştfr. Gene Uı;ıt11<l nnlattı: ' t M h t ti ,- olarak nara atan Yalco otlu mahiyettedir. Ne yazık ki bu derect> 

Fakat bu hal Jruvv ti · ı t.at K f jaleten v o muş ur. e me o a ıo or 
CS. bi e nı :zora a ayı y e onun yaratma qn- Bir giln, Lır cani i<lıumı mahkum H lil Ş. _,l. 'd • d ki 

2 
Avram zabıtaca tutQlmuıtur. mDhim olan hır mUdaf.a hakkmd.ı 

..._ 
11 ~I . surlarını tahrik eden i>ütün yollar bo- edilmiş. kısn~a kısas .. Cellaıl slynset· ' D5u 1 .. .,.,.. • • • Hakare henüz yazılmış t.ek bir eser dahi ) ok. 

Sen &özle,re lUzum yok, mada~ v.uhnuştur. Artık ne beklet'Siniz? ıl'öhtu baltn~ını w• knfn) ı yel'lc~tire- aumaralı teneuub otom.obili Sam . kel . t tur. Başka memleketlerde ufak bir 
U& ~ bfr kayın ve bal~z a19i DalKJn dalgın, tramvaylara bakı· cegi tol\mnğı hnzırlamış. Karpyakaclaa Mıa••••• t•d• •• 11 eaıade Yuauf otlu muvaffakıyet için )tilZlerce kitap ya-
~ aa'J&.m konu1&lım. yorum. ;Derken bazı muallıtn arka· Fuknt kEınuıı ve ueriaf iktizası. ken Hüınii otlu ıoför Naımi Ali Remzi Akmaa, bir alacak zılırken Marqa ilişilmemiş olması el elecllkten ~ kapıy~_ba: daşlar ve Ustad B. Hakkı Baha Pars eter, nı:ıkt~IUn veresosf, k~tU tara Güleııia 21 aUmu.ı bptabt- moıeleoiadea Ali etlu Abdul· bette çok acıdır. 

• son emre inUzar ettijinı geldiler. Konuşu) oruz, Mevzudan fından verılece~ herhangi b~ı· parayı bya çarpmııbr. Her iki arab.- laha babret etmiştir. Ben, -seyahat maksadım başka ol-
~ • • mevzua geçiyoruz. l<abul ederı-ı.,, ırl:ım hOkrnu tatbik nıa çamurluklara ve ÖD ktaam- fatuyonda bir vak'a duJrU ha1c1e bu vaıtvet karsısında ken 

Vadeııiai ~ iyi yaptınız, il.ize Beniıµ kafam.. &"ene me~L çan- olunmazmış. 1111 bara olmııbr. ••--- t..... düne bir va1ffenin terettüp etti&'ini 
edaıim. Dedi. t p l"UNllCaına İlt&IJOD dahilinde 'L.:na-ttiıu. RAl"'lp, bacuı,,_.amak hns-

......... ,_ &J-.-Z kO. tabiatımdır; hem konuşurum, Cellact, bir kafa koparmağa muka· u·... ... tarlasmda 1 Ha ı•-L ~ T-" ~"' ~ 
-.. _, yalnız 1n-ır..-.... M. - pa ••• e yra 1i111, ffuaD ofla ka ıneşele, 111 lu&Wi\:a çalısacatımdan ""u.~ hem dilfünur, yazarım. bil o 2amanııı parası ile yarım mccf· S al hak .-

~.. İLE BALDIZ , .. n ... ,ı,INDA Derken, üatad, bir iki fıkra anlattı. dh·e ~hnnış. çıkan yangın e J• ••t etdfi•d• tu- emin olarak ite drişfün. Müdafaa ıı 
ı':~ AA~ M d B la k Ul talmatt•. aid hatıraları not ederek bazı vesa k ~ dG Vinter kapıyı b" Allah ruı olsun; ben de me\•zuu bul- • ihayet, kutili geiirınişler. CellUd enemea e a tca ve il- n•vmek ve fotoiraf ta tedarik eyledim. Jlun-

"'- kanadııu btuav.p bal:21nın1r penkol: muştum. Qnu 8"il2elce bir biçimine a-etirmi§ \'e cak köyleri arauda 15 d&aiim• uu lk f 
~ 1allma bir ~dalye --- kerlam Ahmed Vefik paşn (lisanımıza bir- baltasını hazırlamış, fa~at tam bu Hl• lük bir arpa tarlaıında yaa11• IC.aqıyikacla Fabrecldia pa• ~;;ı;aca~r;~ttn :ıae~etrnelc Ozerf' hn-

~ endifeli bir dilf~ De ~ çok eserler tercilme eden s4drıizam) rııda, maktuıuıı. ve~cseın: . . çıkmıt. yetiıen köy;üler tarı• I& caddelincle Bolala afGI Ala· Notlal'ln bu stıtunlarda ve şimdı 

~ anlamak için MÖ'Lilnü ona Bursa valniii zamanında her hanıi - Bırakın, ôldUrmeyıtı, ver(lığı pn fıadan ıöndOrülnıüıtGr. Yıbfl• mecl. Buralı S.Jid otl• Aliyi verilmesi mUmk'1o değildir, tabit Nt> 
ve kimin eline dftştüiünü bile- bir cinayet .faili idama m_a}ıkum edil- rayı k~bul ediyor~. aın aa11l :lçtatı balckııada tab- · dövmiifütr. · yazılmıştw, ne de bu Rutunlar bö\ I(• 
mildde._ .. 8 k"'""edem"'ux.ı 11- diii zaman, hUkınün peşı sı:ra herifi Deınış. C<!llfıd, hıdcletlenmlş ve bnl· ç Karı d• 

0 
b. B 

llftat wkut ~ hastl;4--;a+: O• ı.!n._ derhal ceUidın eline. verir: tasını kaldmp .. fırl~t~ış: ltıkıt yapalıyor. 8lDI uVJD Ş Jl' mOdafaa içtn ayrılmıştır. unun 

\~ ...... ...1 ... bi n d"'u.&9.... bir:u'"' tradei seniyesı gele dursun bu - Ne dilşuııce:nz ınsanlar var ya- Kız kaçırma K~ec·ıer cacldeai•de Etem la berabeı· size bu kıymetli m\ldaf 
--.ua r &l_Zl-e, cesur Bf - ' • • • ııt.I.. d &Lb f • k 11111 bir p}aDÇQSUnU yapmaktan J '-it bir kumarbaz ve kadınlara herif temi1Jenmelid~r. . . hu; ~enim .aı~ı fukırı on kuruştan Torbalı lcazasaaıa Tepekö1 otlu rua.. """ a a,.. ınıı kmdimi nlamadım. Yannki ~azı ı 
41itkiln olduiunu biliyordu, fa- Dermiş. Amma sız dıyeceksenız kt: mahıu~ı ettileı." mahallesinde Cami 1abtıocla Tahir•ia izini olmadan artiıt· \tlkıaları Tu.rklan kahramaı hk t 

~--• . lerde d --ı..ft- t lı.n'-~ Ya a! ... ırn .. sa" J)emış. Anlıyorımııuz ya, Cell6d lb b' ~1 • f'•· •-le .ftrii•mu"ı ve aralarınd xh h d 1 
- .... 1&&1ı ıı e ~-e auaı.o- ~- ·· 1 d oturan ra ım va u aev a" .._. •- _. a nlı olan Korolriıu mev uma 1 n •r.ı 

:ı~llec!.a.ıı ... · kestiremiyordu. Acaba o takdinle herifin satırlanmış ve-l Içu~ asıl ;laıı kata veya can deli e, Köaeotlu, Rolialllyı röçmenle- çakan münıkatada brııını döv· toplıyarak ba~rlad1ırnruz ptamı .ud 
19YJdt pJimnı wı1 hamıia- ya ipe çelcilmit olmuı ne ile telifi on urut ur, rı.-~,/L • ..J >.ı.· L. 18 Af da •n-.n., ol.11Hktır. .a \-
~ .,.. . •• ~ ~ 'I': _... "'ı • ~ _ •. __ •r .. - __._~,,,_...--- .,~nMHıt> f&AY8D ''-im a&ll 1 ID -.- .., 
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Bergama haberleri 

Amerika, totaliter devletlere 
karşı tedbir ahnmasını istiyor 

-· 
Kozakta çekirge müca

delesi devam ediyor I 

Halk evi • 
resım 
• • 

sergısı 

lng:ltere·Amerilıa ticaret müzakereleri inhıtaa uıra· 
dı. ltalyan g~zeteler. Amerikaya hücum ediyorlar 

Sergi bu yıl çok 
zengindir 

Kozak elmalarında da hastalık görül- Uşak~7~::u~~~ UluiJUşak Halk-

mu .. ş de hal mücadele .. ·ı . t•r evinde amatör ressamlar tarafından 
, r ye gınŞI ffilŞ 1 bir resim sergiai açılmıştır. Bu yılki 

Bergama, (Hususi)- Geçen e- Bergama ankitelerini ziyarete s~rgi.' geçen seneden cok daha zen-
ueden başgösteren çekirge, busene gelenlerin istirahatJarı için birkaç gındır. 
daha kuvvetli olarak meydana cık- yıldanberi yapılmakta olan ilimevi. Sergide, birçok gençlerin ve 
mıştır. konforlu bir otel olttrak bugünlerde Halkevi ar şubesi başkanı ressam 

Bergamanm Kozak dağ kısmında acılmıstır. Ali Uluğun eserleri de bulunmak-
olan bu çekirgelerle bir aydanberi • Bur~da ilk olarak İzmir konso- tadır. 
mücadele edilmektedir. losları misafir edilmişlerdir. • ' • • • 

Bu güne kadar yüzde sekseni kı- Bu defa daha istanbuldan gelen l\I \NJ :: AHA 
rılmıştır. Böceklerin sekkin bir hale Alman. ticaret lise.n~~ öğ~etmen ve vı·la" yet bu•• dceSI• 
gelmeden imhasına calışılmaktadır. talebesmden 45 kaşılık bır gruptan 

Ziraat muallimi Bay Necip Akca, ser~i, ~eçen sene~e~ çok. dah~ .ze~- tasdı•k edı•Jdı• 
. . . li cınsı tohum ekışı dahıl degıldır. 

bu ış ıçın Kozak yaylasmda cadır , 5 . b d · f0 ec1·ı · l d' 
;ı ı ura a mısa ır ı mıs er ır. 

Rom .. , 11 (R.ıd\•o) -(Jurnale 
J'uaiv11 ) gazetc:s. ıirı verdı ği bir 

habere göre; İngıitere ile Ame· 
rik ı arasında bir müddettea• 
beri devam eden ticaret mu-

ahedHı müzakere'! er., 1011baha· 

a tal le cdilmiştır. Buna ıebeb; 
Amerikanm, totaliter dev:etler 

aıcyh ne b~: mad Jel er lc.ıbiıl 
et irme: ıs emesıdır. 

lt .. ly.ı.a g .z.: el~ ı, Amerikaya 

hücum ederek d;vorl.ar ıe : 

"'Amuika, iptıdai mıd ieler 

yef ştirmelc baktmındaa f.tlcir 

olan ltaiy'4 ile Almanyayı ez· 
mek istıy:>r. F .. k .ıı; . bu ik. d~v· 

let, h ç'>ir zaman 

ezd rm y C!kl.:rdir .• 

keud.lerini 

GOring, istihkam
ları teftiş etti 

-------· -
Alikadarmehafil, Alman ma-

reşalının bu ani teftişini 
manidar görüyorlar 

Berlin, 11 (R ıdyo) - M .re· 

şal Göring; refakatirıde bir çok 

erkanıharblar olduğu halde, 

bugü ı Hehl e vas·I olmuştur. 

G~rıng, t>uradakı bütün ıs· 

tihkamıarı tdtiı ett.kteo ve 

uzun mü ıdl!t tetk.k .tta bubıP· 
d Yktan sonra, Rerıe geçlllİI 
orada da ist.hkamlara teftiı er 
lem şti . 

Alakadar mehafil, 
Marrş ı.ının bu a lİ 
mımid 1 rörüyo. lar. 

Al••· 
teftışİll' 

kurmuş bir vaziyettedir. Misafirler bu kadar güz~l. temiz 
Kozak karakolunu da bu işe tah- ve mükemmel bir binanın Berga- Bu yıl mühim işler St k C'. l ~ t n 

sis etmekte jandarma komutanı B. mada olmasını büyük bir sevinçle 0 holm de I' ransız par (:lmen OSU 11 

Talat Gürerin, bu derdin ortadan karşılamışlardır. başarılacak _ .. •• 
kalkmasında büyük bir }'ardımı ol- --8. f J k d J l" k l 
muştur. ır a cı a ın ... M~n.isa, (Hususi} .. - ~ani~ vi- Su alt:nda kalan mın. aa ma l muza ere er 

Elmalarda hastalık layetınm 938 yılı budcesı Vekıller 
Kozak nahiyesi . 18 kö~lü Lir yakalandı heyetince tasdik edilerek iade ?l~n- ta/cal .. rcJa o:ıziyet 

yayladır ve fıstık dıyand•r. Saatler- muştur. Yeni büdcenin t~~bıkı~e tehl:kelı·dı·r 
ce süren çamlık, burasını bir dünya • derhal ~ş.lanmıştı.~ .. B~ budce ıle 
cenneti haline getirmiştir Bu ha- Emıne kahve ve ay- 938 yılı ıçı~ de m1;1hım ışler ba~arı- Stokho!m, 11 (A.A.)- Nor
yırlarda güzel, dayanıklı kozak l~cak}ır. Bılhas~ ır~ar ve yol ısle- lınd eyaletınde su basmış olan 
tizümleri yetiştiği gibi, en iyi mey- na falı bakıyormuş rıne azla tahsısat 'bi:~;ıur. mantllcal•rda vaz yet vebamet 
valar da olur. Deft~rdarlık le b 

h ı h kk k es etmektedir. Demiryolu •Ü· Mesela Göyellerin elması, mis Manisa, (Hususi\ - Burada, Defterdarlık ta si ve ta a u 
k l d 1 b. b J • h .. k A t binasında yer nalcalih lcesiJm:ıtir. Spoeland gibi ko ar o gun ve o gun ır kadınlara kahve ve ayna falı bakan ş~ e erı, u ume . 
d E b l d ,..~hşmaktadırlar Bu daı- köy!erinin tab.ıyesine bı·1tta-neyva ır. . 60 yaşlarında mine isminde bir ına .ar ~ :r- • . . P 

Bu nahıyenin Kıranlı, Knravelı- kadın yakalanmıştır. Emine, lzmi- rc:Ierı.n hır a~aya to.pla.nm~sı ıçın on m•ştır. 
ler, Yukarıbey köylerindeki elma- 1 rin Dibekbaşında, lsmetpaşa ma- hın hra sarfıle y~n.~ hı~. b~~a yapıl- -------------
lara arız olan ipotormonla da zira· lhallesinde oturmaktadır. Manisaya, ması muvafık gorulmuştur. Bir ÇOCUk 
at muGL ımi mücadele etmektedir .. Alaybey mahallesinde Tabancalı Yeni hükumet binaları 
Zateı nahiyenin ba~lıca scrve- F t d b. k d . Salihli Turgudlu Kula ve Ala- Kendı.nden bu''yu·· k . . 1 1 h · a ma namın a ır a ının evıne • • .. 

h, fıstık 't?. Jm meyva ara, ay- . f I · k bT d şehir kazalarında birer mod~rn hu-
vancılıktıı Bu noktadan buranın rnk ısa ırl ge nfuşl vbe kparaw mubaa 1

1 10 e kumet konağı inşa edilmekted~r kızı kaçırdı 
· l ·d·l k _ _J • om su ara a n maga ş amış-
ımarı yo una gı ı me tcoır · t · Akhisar, Soma, Demirci ve Adala 

llimevi ır.Meseleden zabıta haberdar edil- hükumet konaklarının da !8-mirine .. Balıkeair, .<Hususi) - Beykö-
A \ l)J 01\ - miş ve Emine gene çakır Emine is- başlanacaktır. Bu huausta ıstenilen yunden lsmaıl kızı 17 yaılannda 

Akala tohumu 
minde bir ada~ına kahye falı bakar- tahsisat gelmiştir. z:llih~,I ayHni .köed"ydd~ lt4 yaf~u~da CC-ka 

k ·· ·· h d h ı· d k l al t bihl l b. J"k mı og u ayr ın ara maan • 
en curmuf m

1 
~--ud ~ ın .e dyaba- unAandl~yn ar v1~ eedı ·1m~rt~ ır ı - çınlmıstır. 

dağıtılıyor 
lanmıştır. acı ~ ın, uzerın e u- te ıyeye tes ım ı ıs ır. - • 111 • 

--------~-----~----

Bu yıl akala cinsi 
ekişi çok fazladır 
Aydın, (Hususi) - Bu yıl Na

zilli pamuk ıslah istasyonu, yalnız 
Aydın merkez ilçesinde 78 köyd4: 
ve Aydında on mahallede 1589 ai
leye 228751 kilo bedava akala cin
si pamuk tohumu dağıtmıştır. Bu
nunla bu güne kadar istasyonun fen 
memurları nezaretinde 45544 dö
nüm pamuk ekilmiştir. Bunda yer
li cinsi tohum ekişi dahil değildir. 
Bu yıl bu mıntakada yalnız Akala 
cinsi tohum ekisi geçen yılın umum 
pamuk ekişinden çok fazladır. 

Meyve fidanlan . • 

Baklavayı ölmek 
için yedim! 

Nasraddın hocanın çocukluğu yok
luk içinde geçmiştir. Bir mahalle mek 
tebinde Amme ciizil okuyan küçük 
N a.~raddın, hocanın kürRüsüne geti
rilen bir tepsi baklavayı görOnce gö-

zünü dört açmış, ağzını şapırdatma
ya başlamıştır. 

İkindi e7.anı okununca, mektep ho
cası namaz kılmak için ayağa kalk
mış ve giderken çocuklara şöyle ten
bihatta bulunmuştur: 

- Sakın ha, baklavaya dokunn.· 
yım demeyiniz! Çünkü içinde zehir 
vardır. Kim, parmak ucuyla bile ol
sun, ondan tadarsa ıehrlenir ve ölür. 

Aydın Ziraat üretme ~çe~ınde 
bu yıl tanesi yüz para ve yırmı ku
TUaa kadar olmak üzere 2~263 
m~yveli 2021 meyvesiz ağaç fıdanı 

A7clın, (Huauıi) - Tireliler, Aydm ve Nazilliye bir se:ıiati yap
mıtlardır. Reıimde, Tirelileri •e Halkevi laandocularını Aydın hava 
kurumu önünded sörüyoruz. 

Nasraddın hoca baklavanın man
zarasına dayanamamış, yavaşça ho
canın kürsüsünün yanına gitmij, ora
da bulduğu hocanın kalemtraşını u
sulca kırmıştır. Bundan sonra küçük 

.Jağıblrıııştır. 
TRAKYADA Giresun da 
Ziraat talebesinin Yeni ,,~, 6: n ., k oku:u 

gezileri yapıl:yot 
GireıuA, 11 (A.A.) - Kara· 

Muhtelı•f tetkikler· deniz kıyı:a~anın b.r ömek okulu 
olmak üzere yap·lacak olan on 

de bulunuyorlar derıaneli ilk okul binasının te· 

Edirne, (Hususi) - Bir tedkik melatma törenı ~: üa melc!e: 
eeyahatine çıkm1s olan Bursa Zira- liler binlerce baı ıo ve mu. ' 
at mektebi son sınıf talebesinden askeri erki••• ye •emuridıa 
25 kisilik bir grup, lstanbuldan şeh- o-.• u .. nde "-Ok pırlak bir ıurette 
rimize gelmiştir. Gençlerin 11 i • Y 

meyvecilik, sekizi böcek ve küçük yap ldı. 
ehli hayvancılık, üçü de sütcülük Şehir ba•doıuaun çaldıtı 
ve hayvancılık üzerinde ihtisas gör- iıtiklil martın ~an ıonra valı 
mektedirler · h · bed 

Edirne san'atlar okuluna misafir çok heyecanlı bir ıta e 
edilen gençlerin başında 3 öğret· bul•ndıı. Bu rüzel eserin teme• 
men bulunmaktadır. Gençler bir he- l ·ık h •- du ... .. f . G ne ı Hcı KOY . 
yet halinde Umumı. mu ettış .ene- w . . 

Nasraddm hemen tepsnin başına 

f .. ransız kabinesi g~miş ve tepsiyi on beş llakikanın i
çınde yarılamıştır. 

toplandı Namazdan avdetinde bu hali gören 
hoca, etrafa köpük saçarak Nurad-

Parı1, 11 (A.A.) - Bııvekil dının üzerine hücum etmiştir. Jl'akat 
Dılacli1e11ia riyııctİlldo topla• parmaklarım yalıyarak hocasına şu 
d N ı l. . b cevabı vermiştir: 

an ıuır ar mec tsı ırço" Ah h - 1 B t ·· d , . - ocacıgım. unu eessur en 
Y•.ni. kararname,erı tet~ık et· yaptım. Çünkü kalemtraşınızı kazara 
mııtir. Bv lcarırnameler Re!s • kırıvermi~tim. Size ne cevan verecek
cumburan riyaaetinde top:ana- tim.! 
cak .. cliate •enid b le Baklavanın zehirli olduğum· da , en .r ere . . . ö 

1 
• . • 

dabı .. r " "l L • SÖy}emıştmız. Ye lSe yıyeyım ŞU 
1°· uıu ec .. tır. baklavayı da öleyim dedim. Şimdi ö-

Polonyada 

'Bit lıil: ••Y• bomba 
lıoymu,lar 

leceğim, merak etmeyin bocacığım 1. __ .......... _._ 

Kültür Bakanımız 
Bugün Ankaradan 
şehrimize geliyor 

P.uiı, 11 ( A.A. ) - Pa la· 
montorıuo M ıliye encameııi sı· 
fıra ve Sosz 'il stlerle lco:nün:st· 
lerin16 müstenkif reyine kaışı 
24 rey ile R.ıdilcal sosyalistlerin 
hükumete ıtimad beyan eden 
talcr.rini lc..abu1 elm ştir. 

Takr.r mucibince · aşağıdaki 
huıuaat baklanda hü ı< u.nete iti· 
mıd edilmekted ır: 

1 - Memur 
ıslahı, 

maaşlarının 

2 - ihtiyat ışçı ere tekaüd 
maaıı bağianrn .1111, 

3 - Aıle tahs :sıt nın zira· 
atç:lere de teşmilı, 

4 - Zi •a felaketlere y;w 
dım. 
- D,.aladiye u 

milyor Franga bal.ğ oJacat nı 
beyan etmiıtir. 

Başvekil encümen azasına 
h tap ederek demiştir ki: 

Gözlerini bize çevirmiş olan 
Avrupaya bir demogoj nümu· 
nesi o.ursan z siz- k rşı h r 
m•itt,.fik v,. dost ~ f tile- hıtre· 

Fener Tıp S. 

Bozkurt Tıp 6. 

Kelebek Tıp 9. 

90 cm 

8S ., 
80 " 
75 " 
70 " 

85 " 
80 " 
75 tt 

ket f!deceğ" . rı z..: söı veremedi· 
B ı:iıı. herşey :Jen eve! kuvvetlt 
bir o rduya ve ~•ğıam bir ... 
liyeye ihtiyac ı mız vudu. /4'1• 
rupanın hal hazırdaki vaziyetilt' 

ANADOLU 
Gfnliik ı 'asal ~azet• _,,,,, 

~ .. t.ıb '"-! &,auutıaınri 
. Haydar R;;,a;; OKTEM 
la.ıaıma ne,riy•t te , .. if1e1i ~ 

n . L1ı11ıui l\üzlıel ~~ -1DAREHANESI 
fr• ;, U ioci tieyler 10U. 
t .J •lk ı aıliai Limıa İfİJl4' 

1 ~1,,.1: la111ir - A1"A001.U 
hlthlo: ~'776 • Fnat• •11 ze -

Ahuue tt:naid' • 
l Jht,a .ı~llU, aJb .,.._. aol 

ı .. ıuıeı •~mlek~tler jçia ,_J/I) 
ılc.,. i.ufli 2"l lindlr 

Kuruı 
832 

756 
723 
690 
657 

732 
701 
67() 
639 70 " 

1 - Yukarıdaki fiatler, fabr'kıdı teılim v~ bedeli peti! 
ödenmesi meşrut 36 metrelik bir top içi~ olup ası•rı 
1 bıı1lyaluc (yani 25 top) satışlara mıbsustur. oe 

2 - Beher balya ambaiij ve preıe masrafı olMak 1 
kuruş müşteriye aittir. 

3 - istasyona veya mağazaya naklini İ9tıyenlerden bebel' 
balya için 30 kuruş araba nakliyat ücfeti alıasr. 

4 - 1·24 top almaıc iıtiyeıı rniiıteriıer yukındaki fiatJert 

yüzde 2 zamla mal alabil rler. . • 
Yukarıda gösterılen bez fiatleri Vekiletirı teıbit ettf~ 

fiatlere uyıun amba.ij ve nakliye maıraflarınııı da lbu•• ' 
oldutu tasdik o.unur. 

T cut-t oc. ls• r~smi mühürii 

Şeref Oteli 
Sabılc Hacı Hasan Otıdi katiplerinden 

ŞE l EF .n iaaresinds 

Mezarlıkb-:şınd;ı, lametpaıa bu oar•110 

nazı·, hs1' tarafa yakın, h::v.J:la_r •. "k 
yeni bina, yeni konfor, temızlı 1 

ucuzluk, rahatlık ... Tal Kazım Diriki zıyaret etmışler- ga ve oradan da Orhanelıne gıde
ciir. şehrin göriıJmeğe değer yerle- cektir. 
rini, il fidanlığını. eğitmenler kursu- Gençler, lstanbuldan sonra f.s. 
nu. etnoğrafya müzesini: camileri kişehire v~ oradan Karacabey .Ha
ve saray içini gezmislerdır. rası~a giderek branşlarıüzerınde 

Varıovı, 11 (Rıdyo) - Po
lonyanın (St to) kaubaıı n dakı 
le J 1e!e. den birinde bir bomb• 
iaf .li' etmiş iıo de, biç bir za· 
rır vermemiştir. 

Kültür Bakanı B.Saffet Arıkanın, 
buğUn Ankaradan şehrimize gelece
ği haber alınmıştır. B.Saffet Arıka-
nın lzmirdeki okullarda t.etkikler (ŞER E F OT E L l) sızin evinızdir. Taşrada? 
yapmakla beraber bilhassa son bidi- mü.teri.erin itlerine yırdım ed lC"cek, kend.lerıne 

ıeıeeek 
her 

Kafile, Alpullu yolu ile Tekirda- tedkıklerde bulunacaklardır. 

Bombayı koyanların, komünist 
oldut~ zannediliyor. 

~Hü~i~~r~~~~in~il-\--~m••-~tf~ır~'t~1~k:o~~~· ~ı:~.'~o:-c~t;~~·i~·r~·~~;';~,~· -----~~ mektedir 1 



Amiral Nelson 
Bir ihtişamın parlak destanına karışan aek. 

30 Kimi Oral 

ŞAKA 

Laf ola! 
İkimiz açıkta, enginde olsnk 
Scyı·etsek bir güneş nasız batar

mış? 
.•; ı ğim.> lpoliye celbetmek benim için müm- Sevişip öpüşsek ve görsek yavrum, 

Vilyam Hamilton, Emmanın 1 {Grevil), bir iki gün sonra, Ha- kündür. O takdirde, sen de ara sıra İki kalp yanyana nasıl atarmış? 
güzelliği karşısında hayran kal- riciye nezaretindeki vazifesinden buraya gelir ve kendisini görürsün. * 
ınışb. istifa edip çekilmişti. j Zira, bana karşı bir saygı besliyor• Kürekler bin)ecal, sandal uykuda, 

Yeğeni (çarl Grevil) l bir tarafa Babasından kendisine kalmış olan sa, seni de çok fazla seviyor. Bir 'gizli çırpınış kararan suda 
çekerek: ufak tefek akar, ev beslemesine ka- (Grovil); bir gece, güzel Em- Rüyalar geçirsek mahrem kuytuda 

- Sen deli değil, alçak bir adam- fi gelmemişti, bu itibarla, (Grevi)), mayı hararetle öptükten sonra: Anla:)ak aşıklar nasıl yatarmış? 
sın, Zira bu derece gi"Cf ~ı bir kadını aradan çok geçmeden, parasız kal- - Dayım, seni sabırsızlıkla bek- ÇİMDİK 
benden saklamak istedin. Bu hare- mıştı. Bu vaziyet karşısında (Gre- liyor hazır ol, bu günlerde Napoliye Doktor: - Eğer şu gördiiğünüz Hırsız _ Vay, küçük meslektat 
ıcetini, hiçbir zaman unutmıyaca· 'ıvil)e herkesten evel yardım eden, , gidecek~i~ı~ . resimdeki gibi atletik bir vücnde sn- Antika saat daha bu yaştan seni de demir par-
ğım l» ressam Rom ney olmuştu; fa-ı Demıştı. . . .. .. . hip olabilirseniz, kalp çarpmtalarınız- maklıklar arasına mı soktular~ ı. 

Diyerek teessürünü göstermişti. kat, o sıralarda ressam meraklıları .Emma, {Grevıl) .. ın yuzune dık- dan eser kalmaz!. Bir antikacı dükkanında. müşteri 
Emmanın Londraya avdetinden azalmağa başladığından, büyük katle bakmış v~ telaşla ~o~muştu. dükkan sahibine sorar: Eh . . f 

sonra Napoli sefiri, evden çıkma- aan·atkar da, az bir zaman sonra - Seı:ı gelmıy~~<:k. mısın?» . H .. d••rt b k - Şu eski saat kaç liradır? emmıyetsı z .. 
mağa, süvarelere gitmemeğe ve da- (Grevi)) e ancak ikraz yolile para (Grevıl), se':gı!ısının bu sualıne eOUZ 0 UÇU - Yüz lira!. _Ah!. Para cüzdammı evde llmı'-
vedere icabet göstermemeğe basla- verebileceğini bildirmişti.. şu_ cevabı vermıştı: d f - Pek pahalı .. Neyse, bari işliyo1: muşum .• 
ınıstı. Dünyada, uzun müddet borçla - Ben, senden sonra gelmeğe yaŞID 3. ., 

Vilyam Hamilton, Emmanın gü- yaşamak, hem ayıp ve hem de im- çalışının; fakat, buna muvaffak . cluran m~Mükemmcl.. Yalnız bunu kullan- - Zaraı· yok. S~ ~az.eteyi ah.ruzda, 
N Bın' mağazanın önünde asını yarın v zelliğine ve hele şarkı söylemesine kansızdır... olamazsam sen apolide bir buçuk kl mak biraz müşküldiir. Mesela yelko- par erırsmız. 

nıeftun olmuştu. j Zaman geçtikçe, (Grevil) in ma- ay kadar kalır ve sonra dönersin .. > bayana, müstahdeminden biri yn a- vanalar dokuz gösterip te, zil beşi vu- - Ya bu gece ölürsem?. 
O güne kadar binlerce güzel ka- li sıkıntısı da artmağa başlamıştı. Güzel Emma birkaç gün sonra, şır ve sorar: lrursn, 

0 
zaman biliniz ki saat on iki- - Ne ehemmiyeti var canım, Bet 

dın görmüş olan Napoli sefiri, Em-, Hariciye nezaretindeki. vaz~f~sine annesile Napoliye müteveccihen _ Birşey mi satın almak istiyor- dir. kuruş zarar ediveririm J. 
tnanın emsaline tesadif etmemişti. muzafferen avdet edebılmesını te- yola çıkmıştı. ? 

Hamilton, cgenç:ı> denebilecek min edecek olan siyasi değişiklik çok sevdiği (Grevil) den ikinci su~\~vet bir sepet alncağırn. 
Çağa çoktan Veda etmişti o fakat, ta• f de, adeta muhal OIIDUStU. defa olarak ayrılmak, güzel kadını T • • , • .., 

vurlarındaki nezahet, ruhi asaleti Bu vaziyet karşısınd~. Grevi! için, fevkalade müteessir etmişti. Bu se- - Ne ıçm, .~a~~ilr ıçın mı. 
ve yüksek terbiyesi, en güzel kadı- bir felah çaresi kalmıştı: ferki ayrılış; onun ruhi haleti üze- - Hayır kopegıme ! 
ııın sempatisini çekmekten geri kal- Zengin dayısının ölmesi ve ken- rinde büsbütün başka bir tesir bı- -Köpeğinize mi .. Çok güzel sepet-
ınamıştı. disinin mirasa konması 1.. ı rakmıştı. Londradan ayrılırken, çok ler var. Yalnız köpek ne büyüklükte-

Emma da; Vilyam Hamiltonu (Crevil), bir gün dayısn~a ~i~ ağlamıştı. Sevgilisine bakarak: dir? 
gördüğü dakikadanberi, ona karşı mektup yazmış ve mali \·azıyetını - (Grevil), mümkün olduğu- H .. d" ~ bu k mdadırl 
d . b. besi w ha 1 d' b'ld' . . k d b k l w - enuz oh çu yaş enn ır saygı ernege sa-, uzun uza ıye ı ırmıştı. a ar ça u gc mege gayret et!> 
tnıŞ_tı. (Vilyam Hamilton), yeğeninin Sözünü bir kaç defa tekrarlamış-

( ~arl Crevil) in evde bulunmadı- bu mektubuna çok geç cevap ver- tı. 
Rı zamanlarda; Emma, Vilyam Ha- misti. 178.S temmuzunda yazdığı İki sevdazedenin ayrılışı, cidden 
rniltonla karşı karşıya gelerek, şez- I mektupta: hazin olmuştu. 
lonklara uzanmağı, dereden tepe- «Azizim {Grevi)), Emmayı, Na- · - SONU VAR -
den konuşmağı adet edinmişlerdi. 

Vilyam Hamilton; Napolinin ta- B J •k _J b k A k 
bii güzelliklerini, Vezuv yanar da- etCf QUQ e ar fZ-ı 
ğını, mavi denizini ve layüad çiçek- ' 
!erini medhettikçe, Emma; dikkat- l l l • ?' 
!~ ~inleme.ğe ve Napoli~i ~~zünün ar nası .ev enır. 
onune getırerek, bu ~ehır ıçın kal-
binde bir tahassür duymağa baş- • 
1

aviı~~m Hamiiton, Londrada bir. Şarkılarından hır. parça: 
1lıüddet daha kaldıktan sonra, Na- _ ~~-----
elgıştt.~dH ~tm,.lc lii:m~mu hiA- .-~KafbJDdCkİ yt>JU ~f81118ga ÇaJJŞlftJZ. 
Yeğeni (çarl Grevil)in evınden ay • • • • • 

~ı:;::~· güzel Emmanın elini sık- Gençlığı boş geçırmeyınız!,, Hakim: - Hayret demek sizi aldattı ha? Peki, bu adamm aizlnle 
evlenmek niyetinde olmadıiuıı ne zaman f arkkettiniz? •• 

- Birkaç hafta bizde misafir kal 
•nak üzere Napoliye gelmelisiniz. 

Sefarethane binası, cenubi ltal
Yada emsali bulunmıyan çok muh
teşem bir saraydır.> 

Demişti. 
Emma, Napoli sefirinin bu nazi

kane davetinden dolayı fevkalade 
ınemnun olmus ve tebessüm ede-
rek: · 

- Evet, Grevi1le beraber birkaç 
Q'Ün için sizi rahatsız etmek isterdik 
do~rusu.> 

Diyerek, mukabelede bulun-
11\uştu. 

Vilyam Hamilton, güzel kadının 
bu 8Özlerinden pek memnun olma
lllJ.!tı. Bir lahza düşündükten son· 
ta: 

- Yalınız da gelebilirsiniz» 
Demişti. 
Emma bu sefer, Napoli sefirinin 

Yüzüne hayretle bakmış ve mütea-
1'iben: 

- (Grevil) Londrada yalnız na
•al kalabilir h 

Diye mırıldanmı§b. 
Vilyam Hamilton, Emmaya Cler

~"1 şu cevabı vermişti: 
- (Grevil) in işi vardır. Neza

!~tten kendisine mezuniyet vermez
~.> 

..._, Napoli sefiri birkaç gün ıonra 
''4apoliye avdet etmişti. 

Aradan birkaç gün geçmeden, 
lııgiliz kabinesi değişmişti. 

(Crevil) bir gün Emmayı yanı
"-. çağırmış, biraz düşündükten 
tonra: 

- Masraflanmızı tahdid etmeli
~~f> 

Diye mırıldanmıştı. Bu sözler, 
beden icap etmişti? Güzel kadın, 
"U 'Ciheti düşünmeden sevgilisinin 
'ıltrine hemen mutavaat etmişti. 

O gün, iki sovdazede arasında şu 
~uhavere geçmişti: 

-Tahdid edelim (Grevi)), maa
b~ ısraf ettiğimiz de yoktur. Yal
~12! anlamak istiyorum: Sen, bir 
~Ç&ündenberi çok düşüncelisin, 
t\c var? Sana birsey mi oldu} Bana 
-Oyle! 
. - Ne olacak, yeni hükumetin 

11Yascti, benim kanaatime uygun 
lchniyor. Onun icin istifa edece-

Belçikanın Ecau11in ıthrinde 
bir iJet v•rdır. ilk defa 1903 
tarihinde kabul edilen bu tea· 
•ili, genç ve g jzel kızlar tara
hndan her yu kutlulanmakta 
ve g ttilcçe de rağbet bulmak· 
tadar. Zamanımızın garib cilve• 
lerinden biri 01111 bu teıelckül, 
evle11ecelc olan lnzlaran bizzat 
(e\'leamo propııınd.ıaı) yapma· 
ları ve o güıı için beıcir erkek· 
leri ziyafet• tatarmalarıadaa 
ibarettir. 

Belçika~ıD arzu edon erkek 
bekirları o güa Ecauuiade 
toplanarllf. Kadı~ reisin verditi 
bir konferanı ile ziyafet açılar. 
Bu konfaranıta, bekarlığan tena· 
lıtı. evliliğin saadeti, ıenç 
yaşta elde edilecek zevkin kıy
meti ve ihtiyarlığın feliketi 
birer birer zikredilir. 

Şebrin ıokakları o güa içi• 
tamamen donatılar. Genç kız'.ar, 
dizi dizi ve elleri de müeue· 
ıelerinin firmaları bulundukları 
bal de maba.leleri dolaşırlar. 

8ilba11a mus.lci, dans, müte· 

l ·nevvi oyunlar, ı•rlcılar bütün 
rün ve bütün gece de\'lm 

eder.Fılbalcilca bu toplaab ile alay 
edenler, batta ona le .zan Belçikah· 
·lar da vardır. Lilcin, g !Çe:ı hafta 
yapılın ıeual.lcto, 1 :J20 do d.: ol· 
dutu gibi birço-' erkek bekir· 
lar güzel eıler bulmuılu, ıe• 
ve ıatır memleketleri11e avdet 
etaaişlerdır. 

Bu izdivaç müe11eaeıi inbi· 
11rcı değ ldir. Yabancı •~•ı .. 
ketlerden de b•ranua m'üıteri
leri vardır. Ezcümle. Fraa111, 
l,.giliz, hatta Mekııkalı kızlar· 
dın bile, b• müeuıH .. , .. 
ainde koca bıdıııl•r vardar. 
O gün için d11v ırlara yıpııtarıla• 
iliDlarda bilbaaıa .. aatarlar 
ekseriyetle rörülür: 

(Şırkunız, aıadetia ıarkııJe 
dar. lıtemi yene birıey verilmez. 
Kıl be giden yo!u araaaata ça
hıtnız. G~nçhtinizi boıuna g .. 
çirmeyinizl Pumıtınızı e•erek 
genç kız bulamazaanız. Onu 
arayınız! Saadetio çıkau bura· 
dadır.] 

Mikrofonda - Biz köy kadınları 
kırlarda çalışmanın ne demek oldu
ğ.unu pek iyi biliriz!.. 

Frnnsız karikcıtiirü 

Seyahat 

Bıyıklı civcivler 
Bir mecliste oturuyorduk. Tavuk 

beslemek, civciv yetiştirmekten bab
solunuyordu. Palnv,rncıhğı ile meşhur 
bir arkadnş ta söze karıştı: 

- Bende, dedi; bir zamanlar tavuk 
beslerdim. Bir ,sün kuluçka yatan ta. 
vuk ölüverdi. Yumurtalar 20 günlük 
kalmıştı.İki giin daha bir hararet te
min edilebilse civcivler çıkacaktı. Ak
lıma kedi geldi ! Sarmanı hemen fol

Küçükken Evliya Çelebiye Hızırn
leyhisselam görünmüş. Onun hay-

Kadın - Demek sizi paradan l~ğa oturttum. iki gün sonra bir de 
cüppesine, yeşil sarığına hayran hay- başka hiçbir şey alakadar etmıyor? ne görsek beğenirsiniz? .. 
v_an bakan Evliya Çelebiye Hızıraley-
hisseJam ::;ormuş: , Diyeceği yeı·de, dili dolaşarak: Bıyıklı ve tırnaklı civcivler çıkma 

- Di!e benden ne dilersen? _ Biitüıı ömrümce seyahat dile- sm mı?! ... 
Korkudan. heyecandan, sevincin- . . 

den zihni karmakarısık olan Evliya rım. 
Çelebi: ~ j Demiş. Ve bütün ömı·ü bundan do-

- Bütün ömrümce saadet dilerim! Jnyı 2eyuhntle geçmiştir. 

• , 
• 

/ 
l 
I 

- Bana bir rob almağı bile çok gördün .• Şimdi apandisit ameliyatı 
İçin kendine masraf etmekten hiç çekinmiyoraun! 

Tahmininden çok balık avlıyan 
bir balıkçının akıbeti. 

İdamdan nasıl 
kurtuldu? · 

Vaktile bir ülkede bir adam asıla
caktı. 

Lakin, adamı. asacak olan heyeti 
hakimenin hep ide kadındı. 

Mahkum ortaya getirildi. 
- Son :mmnuz nedir? 
Diye kadın reis kendb;ine ual sol'

- Udf rn çeı·idniz -



Avrupaaa ve lngi ... 
terede müthiş 

zelz2leler 

Çekos .. ovakyada 
Son scç.m bugün 

Başı birinci sayfada 
rın olacaktır. 

--BaştarafJ biriııcl sah.ifada - Merkezi Avıupanuı en mühim 
raıwDwıesf, r.elzelenin 1ngWJ adala- hadisesini tetkil eden bu intilıabe
rmda ~ ffddetll gwtfğin1 haber bn vereceği netice. dört gözle bek.. 
TmnfŞtr. Zelzele merkezlnlıı Lodra- !eniyor. Bundan be~ka. intihabatın 
ya 200 mil uzak-ta olduğu tahmin 1:ıadiscsiz cerey n edip etmiyeceği 
edilmektedir. Vest Miııist cııddesinde de suale değer bir mesele aayıl
bulnnan otomobJller ı:ınrsıntıdan yer- maktadn. 
lerlnden klmıldnmış, aı:rnlanclıklnrı Prag sıyasal nıehafili. uBayi~in 
tN"tnı; nrn çat-pmı~tlr. haleldar olmaması için, ciddi ve et-

• ı • raflı tedbirLr almıştır. 
Bu.garistan• Fransa Hariciye Nazırı Jorj Bo-

v l nenın, yarın Pazar olmasına roğ-
ı ugos aVY"" men çekoalovak)udaki intilıa-

Belgrad, 11 (A.A.) - Bul· habat.ı ~akından takip edeceği ve 
ıar.Yugos'av birl ği" azasından Hariciye Nezaretinde{l aynlınıya
takrıben 200 k1şi birliğ"ıi ıkincı cağım söylü~or. 
reiıi mütekaid General Yuva· P.rng, 11 (A.A,) - Bugün '-:'i
noviçin riyasetiodo dün akşam yanaya gitmek üzeı-e tayyare ıle 

çekoslovakyanin üstünden uça-
Beliraddan hareket etmiştir. cak olan Göbelsin emniyetini te-

Çin ve Araplar 
Bıidad, 11 ( A.A. ) - Ta· 

aınmış dört şahsiyetten mürek· 
keb bir Mjslümin Çin heyeti 
burada bir hafta ltalmışhr. He· 
yet, milyonl&r-ca Muslüman Çin· 
li namına Arab alemınio Çine 
ıempatisini celbetmolc üzere 
resmi mahfellerle temas etmiştir. 

Yalan haberler 
Pıris; 11 (A.A.) - Haricıyc 

Nezareti ademi müdahale ko· 
mitesine tevdı edilmiş olan me· 
seleler hakkında Fransız büku· 
metinin Londradı bir teşeb
büste bulunduğuna dair dün 
akşam bir Fran11z tarafından 
aeşrcdil.en ve bu aabah bazı 
-f ransız gazeteleri tarafından 
iktibas rdilen haberi kat'i au· 
rette yalanlamaktadır. 

Doktor Gribli 
MütldduınumiJik ta.rııfindan 

aranıyor 

Nevyork, 11 (A.A) - Müd· 
deıumumi Hardı casusluk işi 
ıııeydana çıkar çıkmaz Ameri· 

kadan kaçmış olan Dr. GribJi 
tekrar Am erıkaya avdete meC" 
bur kılacağını soylemiştir. 

Müddeiumumi Amerika tabii· 
yetine geçmiş olan Dr. Griblin 
Amerıkın mahkemelerine celbe
dileceğini, eğer gelmezse Ame· 
rikadalci bütün mallannın mü• 
aadere olunacağını tasrih eyle· 
miıtir. 

••••• 
Halkevi köşesi 

1 - Halkevımizin havcıya 
!tartı korunmaları huıusunda. 
J>ilıi edinmeleri için 11·6·938 
cumarte1i pnü derslere baş· 
laamııtır. 

Bu dersler her hafta cumar· 
teai ıünleri uat 18 de dovam 
ıdilecelctir. 

2 - Hılkevinin Sosyal yırdım 
kola1aun teıebbüıü ile açılaca2'ı 
•welce bildirilen kımsesiz ka • 
clıDlar tarafın dan yapılacak Türk 
•I emekleri ıallş mağaı111 pek 
yaluada açılacaktır. Bu mağa· 
ada el itlerini aatmai:: istiyen· 
ler 26 Hazirani kadar her gün 
... t 17Gea 19 za kadar Halk· 

min hususunda Almanynnın ) apb
ğı talep hükiımetçe kabul edilmiş-
tir. H 

Berlin, 1 (A.A.) - ıvaı 
Ai ıı-sı muhabiri b;ldiriyor: 

Gazetelerin büyuk bir kıs~ı 
Çekos ov kyada yapııan Komu· 
nist propağandasının ü~ ~uçu_k 
milyon Südetin aktbetım teh· 
Iikoye koyduğunu kaydetmekte· 
dirler: ·----------llK:' .... --------~ 
Lüz mlu notlar 

TRENLER: 
İLmirden her ı;ilıı blkn tren 

!erin bar~ket uatleti •. 

Aydın hattı; Alsancak: 
h:mir·Karak.ııyn·Ankar : Paut" 

fHİ, (arfamba. oıma. pazar cflnleri 
eaat 21,35 de. 

1mıir • uilli: a,, gtı• uaı 
12 v ı~.40 da 

lunir·DtnHi: $atı, per,embe. 
camarteai j?ilnleri Hat 6,31J de 

hmir.'I'ire·Ôdemir Henaba!J ~ at 
~,35 de bir katır; hır akşam eaat 
17,30 Öd miıo bir uen, 16,30 da 
7 r ~ otoray. 

lqon hattı: Basmanerlen: 
ir·İetaobuf.Ank:arı: Her gh 

ı ı ıle {puar, camı, çar2amba 
gtmlerı yatak\ı ngo11·bi1ftt bulaııuı:ı 

1 mir • o · P zar Ye ~zar• 

ı ıi ,ünler" • ]5.C i 

Jımir-Bandırm11: Pu.:ıır, ıııtlı, t>!!t• 

ff'mbe ve camarteai gllnleri eab:ablı· 
yic. aaı 7,20 de mu telit katır: 
pazarteai, çıırtaoıba. c1111H gti.ıılerı 
ekıpreı .. at 12 dı 

lzmi:·Soma: Paıar Te paıartMi 
,tıolcri uat 15.28 ti" 

Her zaman lazım oları tels· 
/on numaraltU 

YıogıD ihbarı: 22.2.Z • ıelıir tele
fonu müracaat numaran: 22Qi) • '" 
hirleraratı telefoa müracaat nama• 
ra11: 2150 • elektrik prketi: 2091· 
huagan: 2326. polh: 2463 ·inıddı 
11hhI: 20-16 • Baamaae iıtuyoı111: 

8638 • Alaaııcak btaıyono: 2J.J-' · 
b11port tapor ilkele i: 28il 

Şehü aakil nııtalaruwı ubah• 
1eylA ilk •• &.at IQ8 UrUel 

aaaıleri: 

Tramvagltll': 
Be r ubab GOzelyalıiH uat 

!Jeet• bir uam••J hareket eder. 
liunu uaı alııd.a baretr..ı ed.ea ikiıae 
ci uamvay takih eder. llıııad.a11 
IOllt& bu dürt okiltal.W b~ Lr•ıa

uı nrdu. 
G.ae ıoo trar.ın1 Güııslyalıdu 

24,5 dedir'. 
Koll&ktaa Gdselyalıya ilk lr&Qlo 

flJ aabahleyia S,2b dadu. İkinci 
uamvay bu 11ul wo.r.. '>~~ liA "" • 
rck t ed r. 

Koaaktao Gdzelyahya gece eoa 

•vi aekreterliğioe müracaatla uamny aaac b irdo lwüec eder. 
eu1 .:• de ıııs ~AWY•J itleriai makbuz mukabilinde !hwdao 

tealim etm•lidirler. nrdil'. • 

3 - 13-6-938 pazartesi g~ Vapurlar: 
aü ı-.at 17 de evimiz ıpor ve .lııııirdtn Karpyakaya ilk Tap• 
aaüze ve ıeroi komitelerinin aaaı 5,45 te PuaportUO JW&:ar. Goc. 

6
" r ... ft.1 11,311 d• Koawı;• 

llaftahk toplantıları vardır. '°° npu -
u hııek•t eder. 

~o. Karpyakadaıa hm1re ilk Hpıır 
İdam mahkfimu orada son nr- aat <i.20 dedit· ~ u~ıu .u "~ 

zusunu söyled; ve bu sayede idnm ... , 2'ıı dedir. bit 
edilmekten kurtuldu!.. GtlDd41 her yarım ,..ue 

Acaba mahkfunun bu (son arzusu) upur Tardır. Akf'm eemd•ıa ~ 
ne idi? w:terler raall• birdir. 

Kadınlnı·dan müteşekkil olnn heye_ iL::.:.:;:...;;; ___ _..._. 
ti hikimc, niçin idam edeceği :ıdanı.ı 
idam etmekten vazgeçti? 

Dilşilnünnz bakalım •• 
r Bulamadınız mı? .• 

Şu halde biz söyliyelim : Ölilm malı 
lQmunun son arzusu kadın bakiml~
n hitaben aöylediii şu küçük cüm-

Dr.Behçet U.1 
Çocuk lıaıtalıklan 

mütehauuı 
Hastalannı 11 ,30 dan bire ka
dar Beyıer aolcaj'ında Aheo• 

- Bal 111 raıhnız ve en çirkiııiniz matbauı yıın ıds kabJI eaer. 

..... , -- # H • M • ı.---------

.... ,..... -
A ~ DOUI 

T erbıye bahisleri 

M. Şevki Uğur 
Dahili hastaltklar 

muta hassı sa 
İkincibeyler sokak No. Sl 

Telefon No. 3285 

sioe değil, bilakis karakter ter· 
biyesine götüren c"hctli iş ve 

H~ .. ::ln 1 1 

Akhisar t:. H. P. Başkan ığındau: 
Akhiaar Parti ve Halkevi binası inşaatına ait bundan evvel 

münakasaya konulmuş olan plan ve projeler değiştirilmiş ve 
yen"den yaptırılan proje üzerine keşif tutarı (54494) lira olan 
yeni inşaat vahit fiyat üıeriaden ve bir ay müddetle kapalı 
zarf asuIGle eksitlmete çtkanlmışhr, ihale 1 temmuz 938 cuma 
günü saat 16 da Parti binası~da yap.lacaktır. Istekliler plan. 
şartname ve keşifnameyı (S) lira mukabilinde Parti başkanlı-
ğ ndan alabilirler. 8 • 12 • 16 • 21 1965 

- Başı 4 üncü sahifede -
lerden men için ister, buna 
mecbur kaldığmdan, isterse 
kendi hırçınlığıııdan döven aile" 
ler, sonradan pişman ve mü
teessir oldukları gibi kendilerini 
mazur veya haklı da görebilir· 
ler. Fakat bizzat bu ailelerin, 
en fakirleri rasından bile bu
gün çocuklarını mektebe verjr
lcen "Eti senin, kemiği benim. 
diyecek ve bu hakkı mektebe 
verecek kaç kişi gösterebi ir.z? 
Küçük çocuğa evde dayalı: atı~ 
mış olması, mektepte dayağa 
müracaati şart koşmayacağı 

gibi, çocuk velilerinin böy e 
bir temayülün, hatta taleple· 
rin:n olması da oğretmenleri, 
bu pins vasıt ları kullanmağa 
davet edemez. 

ene.ji pedagaj.ınne da~ndı~oı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-ı~ 
başka bir yazıda izah edeceğiz. 

Mektep .reformlarında, aileye 
bakalım diyenler, mektebin mu· 
kabil tesırlerini nedense biç 
hesaba katmıyorlar. Bizde ol· 
duğu kadar başka memleketler 
de, halt"' mekt~p adamlan ara· 
sında rast gelinen bu telakk"yc 
karaıcteristik bir misal olm k 
itibarile pedagok Förster;n çok 
okunmuş ve birçok lisanlara 
çevrilmiş ol n " Karakter ve 
mektep" adlı kitnlıında geçen 
geçen şu müşahedeyi alıyoruz. 

V k'a Amerıka okullarrnda ol· 
muştur. Fakat aynı manzarayı 

ve bunun çürük ma:r.eretlerini 
bugün gazete sütunlarımızda 
da maalesef görmek mümkün
dür. Bahsi geçen mektebın ö
nünde talebenin topiıı.ndığı ve 
dagıld ğı zaman polis eksık 
olmazmış. Birgün tnüfettiş, 
mektebe geıiyor. Mektepte 
müthiş cismani cezalar kullanıl· 
masıruı rağmen duvarları bir 
takım münasebetsiz resimler ve 
yazıl rln kirletilmiş buluyor. 
Mufettıı müdürün dalıckatini, in· 
zıbatı mükemmel olaıı ve prc ı-

p olarak h ç dayak atıimı· 

• yaD omşu mektebe çekiyor; 
müdür, "Evet ama, onlar başka 
ailelerın çocuklandır. Orada 
böyle vas taya lüzum yoktur.Bu, 
b z,mkiler af ac:ındır. Bunsuz 
olamaz,. diye cevap verince, 
Müfettiş her ıki müd.irün beca· 
y.şinı ıstiyor ve bir sene için 
ıki müdürJn yer eri değiştirıli· 
yor. Jnzibl\t .... ız mektep.e çok 
g ·çmeden c smani cauıarla ar· 
tan her türlü hoyrat.•klar, h le· 
kar.ıklar ve d1lkav11kbglar aza· 
lıyor ve kalmıyor. D ğer taraf· 
tan normal düzeninde işliyen 

iyi mektep ise, evelkinin ıevi· 
yeııine düşüyor. 

Şahsiyete yol açan ve demok· 
ratik bir me~tep inzibatı, usu· 
lünü, en müsait şartlar ve ide· 
al diye bir kenara atmak isti· 
yen ve hele böyle bır inzibatı 
serdeki limonluğa benzeten ta· 
nuımış muharrirlerimize bu mi· 
asiden başka "Gençler cuıııhu· 
riyeti,. teşkilatı g.bı hür disip· 
lin fı kirlerinin ve hakikatlerin n 
serseri damgasını yimiş çocuk
lar içın kurulan muhitlerden 
do muş ve oralardan inkişafa 
başlamış olduğunu da ıöyliye
bilıriz. 

Söıün kısası, karakter bir 
kıymet taşımak demektir ki, 
harici şekillerle ve hele cebri 
şekillerle verilemez. Talebesini 
zorla, hatta abdetsiz olarak 
mabede iti keden ve fakat he· 
defi olan dini terbiyeyı vere· 
miyen mektepler bizde de gö
rülmemiş mıdir? Devlet ve ce· 
miyet kıymetlerini deruni bir 
aktivitenin taleplerine ve müta· 
lealarına göre işle medcn ve 
bizzat yaşatmadan verilen ah· 
lak terbiyeıi, nafile olmakla 
kalmaz, belki günün birinde 
tehlikeli de olabilir. 

Okullarımızdaki faaliyet ve 
hareket mebdelerinin, gene 
yanlış bir te akki olarak gazc· 
telerde gösterıldiğ-i gibi, m:Ha· 
)'imot ve a•vıokl.k pedaı~i . 

Tire icra memurlufnndan: 
Gayri menkul maHarın açık 

artırma ilanı 

D. N. 937/610 
İkinci artırması 27 .7 -938 çar· 

şamba g:inü ayni saatte 
. Açık artırma ıle paraya çcv

ralecek ıg.ıyri menkulün ne ol· 
duğu: B.r kestanelik maa de· 
ğirme n araası ve bir tarla ve 
b.r bağ yeri tarla, ki üç par 
çadır. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevkı, ıolcağı numarası: Keı
lanelik ve değirmen arsa l de· 
ğırmen dereıinde tarla .sulu 
ırim ve bağ yeri eğrek mevki
.inde. 

Takdir olunan kıymet: Kes· 
tanelik ve değırmen yeri 150 
lira sulu irim mevkıindeki tarla 
400 lira ve cğrekteki bağ yeri 
3l)0 lir değirinde, 

Artırmanın yapılacağı yer. 
gün saat: 12-7-938 salı gunü 
1aat 14 de Tıre icra daire· 
ınde. 

l - işbu gayri menkulün 
artırma şartnamesi 2· 7 -938 ta· 
rihinden ıtibaren 610 No. ile 
Tıre ıcra dairesinın muayyen 
numarasında herkesın görebıl· 

ıesi için açıktır. İlandii yaz h 
olanlardan fazla malücnat almak 
ist yenler, işbu şartnameye ve 
937·610 dosya numarasile me· 
muriyetim ze müracaat etme· 
lidir. 

2 - Artırmaya iştir1ık içın 
y Jka ıda yazlı kıymetın n-o 7,5 
nısb "nde pey v.oya milli bir 
bankanın teminat mektubü tav· 
di edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacakh
larla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı aa h plerinin gayri 
menıc.ul üzerindeki haklannı hJ
susile faiz ve masrafa dair oL~n 
iddıalarını işbu ılan tarihinden 
itibaren y rmi gün içinde evra
kı müsb tcJerile birlikte me· 
muriyetimıze bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadı "ça satıı 
bedelinin paylaşmasından ha· 
tiç lcalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır· 
maya iştırak edenler artırma 
şartnnmesini okumuş vo lü· 
zumlu malumat almış ve bun· 
lan tamamen kabul etmiş ad 
ve itıbar ufunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağrıl
dıktan sonra en çok artırana 
ıhale edil.r. Ancak artırma be· 
deli muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmaz veya sa· 
taş ıstiyenin alacağına rücbın. 
olan diğer alacaklılar bulunup 
ta bedel bunların o gayri men· 
kul ile temin edifmiı alacakla. 
rının mecmuundan fazlayı çık
mazsa en çok artıranın taah
hüdü halci kalmak üzere artır· 
ma on beş gün daha temdit 
vo on beşinci günü ayni saatte 
yapılacak artırmada, bedeli sa· 
tış iıtiyenin alacağına rüchani 
olan diğer alacaklıların o gay· 
ri menkul ile temin edilm ş 
alacakları mecmuundan fazlıya 
çıkmak şırtile, en çok artırana 
ihale edılir. Böyle bir bcdd 
elde edilmezse ihale yapılamaz. 
Ve satış talebi d.:işer. 

6 - Gayri menkul kend·aine 
ihale olunan kimse derhal ve
ya verilen mühlet içinde parayı 
vermezıe ihale kararı feıholu· 
narak kendisinden evel en yük· 
sek teklifte bulunan kimse ar· 
zetmiş olduğu bedelle almağa 
razı o.ursa ona, razı olmaz 
beya bulunmazsa hemen on 
beı aWı müddetle artar: 

Acenta aranıyor 
Balkan memleketlerinde ve lstanbulda markası çok iyi ta• 

nınmış bir yemek hardalı (Moutarde) fabrikası, lztDir piyasası 
çin faal bir acenta aramaktadır. 

Fazla tafsilat için "posta kutusu 412-lstanbul,, adresıoe 
mektupla müracaat 

Izmir iskan müdürlüğünden: 
1 - Çeşme kozasının Ovacık köyünde göçmenler için keres· 

tesi iskandan verilmek ve diğer bilumum maı.zemb ve 
işçilik müteahhide ait olmak üzere 6 adet köy tipi 
karair evin inşası 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulı• uştur. Eksiltme 28 Haziran 938 günü sa t onda 
lzmir iskan müdürlüğü daire inde müteşekkil komiıyoa 

2 
huzuunda yap1lacakttr. 
Muhammen bedeli keşif beher v için 542 lira 26 ku• 
ı u:tur-. Cem'an 3253 lira 26 kuruştur~ 
lsteklılerin ()u 7.5 tan tutara olan 244 lira iki kuruı 3 
teminnt akçesmin yatıraldığma dair vcsaikin eksiltmede• 
bir aaat evel makbuz mukabili komisyon reisliğine tevdi 
edilmiş bulunmal&dır. 

4 -- Plan, keşif, şartname ve sair evrak her gün iskan daire• 
ainde görülebilir. 

5 - lıteldilerin birinci maddede yazılı güo ve saatte ilkin 
müdürlüğü dairesindeki komisyona müracaatları iliD 
olunur. 12 15 1821 2047 

____________ .... ________ ...,. __________________________ ... _ 

lznıir lnh· arlar basmOdttrlüğttnden: 
938msli yılı içinde Çımaltı Tuzlasından merkez satış deposuna 

get.rijecek 6500·8000 ton çuvallı kılın tuz ile 1000· 12JO ton 
torbalı ve 30:>-500 adet sandıklı sofralık tuzun şaltan depoya 
kadar nakil ve istif hamaliye işinin ihaleıi temdit edilmiştir. 

Muvalck:at teminatı 194,44 liradır. Muhammen fiatlarla ıart· 
nameıi levazım şubem:zdo görülebilir. 

isteklilerin 17·6·938 g:.inü saat 15 de baş müdürlüğümüzdeki 
komisyona gelmeleri ilan o unur. 2036 

lzmir Defterda .. lığından; 
icra N o. Liı• 

348 Karşıyak 0smao zade lati m o Re adı- . 
ye sokağından 33 Taj No. alan ev 24 

Yukarıda yazıia evin senelik icarma talip çıkmadığından 9-6-38 
tarihindeo itibaren 10 gün müddetle temdıde bırakılmışhr. lb&· 
lesi 2).6-938 tarihinde sata 15 tedir. Taliplerin m.J.i emlak ınii-
düriüğüne müracaatları. 2037 

Jzmir Vakıflar l\1üdürlüJOuden: 
Senehği 

Lira Cinsi No. Mevkii 
420 Dükkan 364/46 Anafartalar c. 
430 Hamza 318 :l.'.>4 Tılkilik: 

250 Düıekfın 171/13 Kestellı 

Yukarda yazılı kirahk akarata açık artırmada ıstekli çakma• 
dığından müzayedeleri beı gün müddetle u:ı:atılmıştar. lhaloleri 
14·6·938 salı gunü saat ondad r. lıteklılcrin Vakıflar idllresin• 
müracaatları ifan olunur. 2031 
------~~--~--------------------------------"'"'.'"-----şcmbe gunu saat 10 da yine maya çıkarılıp en çok ar· 
tırana ihale edilir. lki ihale 
arasında fark ve geçen günler 
için °o 5 ten hesap olunacak 
faız ve diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kalmaksmn me
muriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. Madde 133 

ikinci artırma yukarda gös· 
terilen 27171988 tarihin de Tire 
icra memurluğu odasında i~bu 
ilin ve gösterilen artırma şart· 
nameıi dairesinde sıtılacaiı 

ilan olunur. 

Satış ilunı 

1zmir Suıhbukuk mahkeme-
sinden : 

Ömer kızı Zübeyde ile kar· 
deşi Mustafının şayian uhdeyi 
tasarruflarında bulunan Karataş 
Asansö 9 Eylül caddesinde 
kim 52 ve 52·1 No. tajda mu
kayyed 7 odalı ve 900 lira 
kıymeti muhımmeneli evin mah· 
kemece verilen izaleyi şuyu ka· 
rarına istinaden 13·7·9.38 Çar· 
şamba günü saat 10 da lımir 
Sulhhukuk mahkemesi salonun· 
da utışı yapılacakbr. 

Bu artırmada tahmin olunan 
bedelin yüzde 75 nisbetinde 
bedel verildıği takdirde talibine 
ihalesi yapııacak akıi takdirde 
satış 15 gün daha uzatılarak 
ikiDei aıwmuı 28·7 • 938 Per• 

-dairemizde yapılacaktır. 
Gayri menkul üzerinde h•~ 

talebınde bulunanlar ellerindek• 
resmi vesaik ile birlikle 20 gı.id 
içiııde dairemıze müracaat et· 
meleri lazımdır. Aksi takdirde 
halclarmda ta~u s· cili ma QıP 
olmadıkça paylaşmadan har ç 
kalacaklardır. ., 

G yri menkulün vergi ves•• 
kanuni müL:ellefıyetieri satıcıy• 
yüzde 2,5 dellaliyc ve fer~i 
harçları alıcıya ait olup i.~;0~ 
bedeli defaten ve peşinen ° 
necektir. 'hin· 

Şartname 22-6-938 tarı .
1 

den itıbaren herkesin görebı • 
mesi için açıkta ve gayri oıeP: 
kulürı evsafı da şartnamede ya 
zılıdır. · 'ba· 

ihaleyi rnüteılcip müşterı 1 ~ 
le bedelini vermediği ,,ey• : l 
remediği takdirde gayri ınen tı~· 
tekrar 15 g in müddetle_ ar

1 
.ı 

maya konulup tfllibiııe ıh•;~ 
yapılacak arada tahakkuk .. :,.. 
cek ihale farkı hiçbır bbu .Pı . e•• ' hacet kalmaksızın veca bfil 
ifa etmiyen müşteriden ta 

olunacaktır. ııntk 
Daha fazla malumat •No.ld 

iıtiyenler dairemizın 2818.. 11111 
dosyasına müracaatları luııa 
ilin olunur. 



S,.hife 9 AN DOLU 
----------------------------------------------

ARLİNVELAN 
Nasıl Yıldız Oldu? 

Holivud bulvanndaki berber dükka
nının dilber manikürcusünün, bir 1 

gün yıldız oluvereceğini kim- · 
seler tahmin etmiyordu 

.. . "VER TER!,, 
Re!!sör _Brük, ondak! k'!- Götenin meşhur eseri, yakın· 
bılıyetı derhal sezmıştı. da filme alınacakbr. 

Herkesin koğulduğu stüdyu kapısından, 
o hürmetle selamlanarak geçti. 

HaziraP 12 

Garip bir hidise 
Bir doktor, tanımadığı 

rakibini. yaraladı 
Hadiseye sebep, metresile başlıyan 

bir telefon muhaveresidir! 

Doktor isticvapta. 

Eczane.erin bir hatlahk 
nöbet günlerini gösterir 
cetvel: 

PatUtesl: 
~emenhıada Şifa; Gan\yahdı 

Gııaelyalı; Tililld,te B. Faik; iki· 
"..tikle iki991m•lik9 AlMaod&ıa 
iL }'uad. AJHkladı Halk. 

Salı: 
~...ıa.aaı Şirı: Karaui•• b 

B. Efr•f; ~eude Kames; Ama
eakla B. ümed Ll&fi. Esntpapda 
~.,..,.,.. . 

ç.;.,.,,.0aı 
tiaıd11rakaa Slbbal; lı:aratııt. 

B. Babi4 Tilkilikle Yeai laaair; 
lrptpuuuada Aadi ~JU&d. 
At ı7e&. 

p.,,.ıaJH: 
Kemeraltıoda BiJill, Gdır.eJyalı• 

u Güe!7a!a. Tilkiliw iL •.aa; 
....,,_ .. ela Etrefpı,.. 

Cama: 
Kemıralbıa da IUUaat. GIMly•. 

la .. GQael1alı. hgatpuanada ~ 
1cit•;ıaelikte İkiçetmol.ül; AlH•· 
cakıı 8. fllACL 

Camİut•.i: 
Batdankta Slbllae; 

Puar. 





~atıite 11 

DEUTSCHE LE .. 
, .. 4.NTE -UNIE 

G. m. b. R 
HAMBURG 

S..S. • ANDROS,. •apunı ba
n limanda olup ROTTERDAM, 
fiAMBURG ve BREMEN liman· 
l.rı için alacaktır. 

S.S. "HERAKLEA. vapuru 
23 Huiranda bekleniyor. ROT· 
~ERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN li manları için yük 
•lı caktır. 

~ERVlCE MARlTlM.a 
RGUMAIN 

EUCARESl' 
S. S. "PELES,, vapuru halen 

liman•mızda o!up TRiPOLi, 
BE.YRUtH, HAYFA. PORT
SAID Jimqnları jçin yül.: ala· 

S S. •OUROSTOR. vapuru 
28 Ha.zıranda bekleniyor, KÖS· 
l'ENCE, GALA 'fZ DANOP 
~~ GALATZ aktarması için 
t\ik alacakhr. 

MJDELHAVS LINE 
NORSKE 

S.S. •1SAN ANDRES., va· 
Puru 26 Haziranda bekleniyor, 
DlEPPE ve NORVEÇ umum 
1 Olanları için yük alacaktır. 

JOHNSTON YAREN LINE 
LTD. LIVERPOOL 

S.S. • AVIEMORE,. vapuru 
~ Temmuzda bekleniyor. BUR· 
GAZ, VARNA, KôSTENCE, 
SlJLINA, GALATZ ve BRA· 
iLLE limanlgrı için yük ala
ctlttır. 

STE ROYALE HONGROJSE 
DANUBE MARITIME 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentasr . 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

HERCULES npuru 10-6-38 
tarihinde bck1enmekte olup BUR· 
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
l:manl rına hare\c:et edecektir. 

"STELLA., vapuru 13·6·38 
beklenmekte olup AMSTER· 

DAM, ROTTERDAM ve HAM· 
BURG limanlara için yük 
alacaktır. 

"TRAJANUS., vapuru 23-6 

da beklenmekte olup BURGAS 
VARNA, ve KôSTENBE li· 
mantarı ·için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINEIN 

"VlNGALAND,, molörü 15· 
6 da limanımızda beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM·· 
BURG, GDYNlA, DANZIG, 
ve DANMARK ve BALTIK li· 
manlırı için yük alacaktır. 

SERViCE MARITlME 
ROUMAIN 

'
1SUÇEAVA,. vapuru 9-6-938 

de beklenmekte olup MALTA, 
MARSIL YA ve CENOVA için 
için yük alacaktır. 

"A LBA jULIA. vapuru 2-7-38 
de beklenmekte olup MAL TA, 
MARSIL YA ve CENOVA li· 
manları için yük ve yolcu alır. 

llindaki hareket tariblerile ve 
navlunlardaki detifikliklerdea 
•cente meauliyet lı:abul etmeL 
Dıba fazla tafıilit için 2 nci 

kordonda f.RATELLf SPERCO 

Mücellit 
Ali Rıza .. , 
En temiz ve en zarif işleri 

süraÜe yapar. 

Yeni Kavallar 

çarşısı Na. 34 

·oiŞ DOKTORU 

Cevad Daflı 
lkincibeyler ıokak No. 48 

• 

11 ~ 7.i r-ın 12 

biri 

M.S. .. SZEGED" vapuru ha
len limanda olup PORT-SAID 
~, ISKtNDt.RYB limanlarına 
'cin yük alacaktır. 

1. S.S. •TISZA. vapuru Halen 
bllltQda olup DANUP umum 

\'apur acentahtına mGracaat ''.:===========~-----------------------------------edilmetl rica olunur. Ji 

-•nlara için yük alacakbr. 
~"•'-' --&ı•nı:IL"W1; IUJll1WITI• 

nı~Junlardıki deiiıikliklerinden 
"-mata mesuliyet kabul etmez. 
a· D.ııa fazla tafaill almak ~ 
\,
1rineiL:ordonda W. F. HENRV 
'AN DER ZEE & Co. N. ~ .. ' -· 'Pu.r acentalatuaa mİllacut 
'ciUnıeu rica olunur. 

Telefon No. 200712008 

uvier ve 
Şürekisı 

Telefon: 4111/414212663/42~1 

~.ı ... .:7oloğ 

Zühtü Ergin 
Her tfitliJ idrar, kan, 
halgam oe aaiJıe ta/ı. 

lilleri .,apılfl' 
flracaat yeriı 

lldnclbeyler ıokak No. 25 

Telefon 3869 -Doktor 
Salih Sonad 

Limked 

Vapar AcMtcua 
llrlDcikordoa Reea biull Cild, Saç vı zührevi hastalıkları 

müteha11ııı J 
Tel. 2443 lkincibeyler ıokalc No. 81 

tliE. ELLERMAN LINES L TD. Hergün ötleden ıonra 
tijE GENFRAL STJAM NAVI ,....--·--·------. 

GATION Co. LTD. Fransızca ders 
ı. ''ALBATROS,, vapuru 20 
""1aatı LONDRA lçın yük 
~kbr. 
h 

11

LESBIAN,. vapur&1 17 Ma
s •ta LIVERPOOL ve SW AN-
~~DAN ıelip yük çıkaracak. 
~lJTSCHE LEV ANTE- LINIE 

Senelordenberi yüzlerce ta· 
lebe yetiıtirmiş bir mu'allim 
Franıııca de11 verecektir. Arzu 
edenler hergün uat 12 den 
14 e kadar Vali Kazım Dirik 
caddesinde 31 numarala eve 
bizzat veya mektupla müra
caat edebilirler. 

11

ACHAJA,, vapuru limanı· 
~· olup yük çıkarmaktadır. 
lımir Vilayeti 3'1uliasebei Hususiye 
'1odorloğonden; 
Yıllık kira 

bedeli Bulunduğu 
l. K. No. Cinsi yer 
80 15 DükkiM Kuyumcularda 
SO 14 .. Ali paıa meydanl 
45 16 • " " " 
20 49 • Arat mektebi altıada 

375 ı Kabqone•v Kemer caddesi 
lso 1124 Ev Güzelyalt tramvay 

I caddesi. . . 
d•rei Hnıusiye akaratından olup yukarıda yer ve cınılerı 

~'tıla akar k raya verilmek üzere 6·6·938 tari'1inden itibaren 
~S gün müddetle yeniden açık arttırmayı çıkarılmı.ştır. ~ar!• 
~ tı Öğr~nmek istiyenlerın her gün Muhasebei Hn~sıye ~udu· 
Jttı Vrlrı da kıtlemine ve pey sürmek iıtiycnlerın _de ıhıle 
~ ııü ol n 20·6-938 pazartesi günü saat 10 da ~epo:zıto ~a .. k
liılırile birlikte V .. ayc. D1imi E:ıcüm:ni,1e muracaatlan ılan 

Ql"ıa"'· s 10 12 1974 

Devlet demiryollarından: 
er ticaret ve huılıt 

uli e , a me • • çıa 11 a •• f • 
çalışmak üıere müsabaka ile memur alınacaktlr. 
Aıınacalc memurlar Yüksek, Uae, Orta mektep mezunu 

olabilır. 
Yt\k11k mektep ••zun\arına ll3 L •• Jlunlıırdıuı lia:uı ~ileDlcre 130 L. 
Lin .. • 74 • • • • • 83 • 
Orta .. • l>ı • ıııı " • 111 67 • 
Ücret verilecektir 

Ankarada lıtihdım edilece~ler• ayrıcı 15 lira mes1ceıa ~b· 
ıiaah verilir. 

Taliplerin 35 yaımı ıesmemiı olmaları vo memurin talimat· 
nımemizdeki memurluk evıafını haiz olmaları ıarthr: H!r tah· 
ıil derecesine göre ay11 ayn imtihan aç,lacakttr. Sorulacsk 
ıualler umumi malümat, riyaziye ve muhasebeden ibaret olup 
ayrıcı ihtiyari her banıi bir li11ndan da yazı yazdıralacaktır. 

imtihanlar 20 Haziran 938 Pazartesi günü ıaat 13 do baılaya. 
caktır. 

Talip olınlaran ellerindeki vesaikle lıletmelere müracaat et· 
meleri, ve talepnamelerindc banıi servisi intihap ettiklerini 
ilive etmeleri. imtihandan evel idare doktoruna muayene ol-
maları lüzumu ilan olunur. 7 10 13 1717/1945 

Fotografçılara ! 

Mağuamızda bundan böyle "AGEA" , "FERRANİA. 
"GEVAERT., "KODAK,., •MIMOSA., ... SCHLEUSS· 
NER,, , •JHAGEE., "RODESTOCK. ve ·zEISS iKON. 
fabrikalarının hor çeşit mılıemeıi mevcuttu. Fiıtler lı· 
tanbul -fiati gibidir. 

~' FOTOCAN,, MıJeaıeıeai 
Hükumet cioarı • lsmir 

Telgraf: lzmir ·CAN, Tel, 3330 r: 

Istanbul Nafia Modorlftğtınden: 
30 • 6 • 938 Perşembe günü saat ıs te lıtınbulda Nafia 

MüdürlüA"ünde 47000 lira keıif bedelli Valdebatı Prevıntoryom 
Talebe ve Ôl'retmen Sanatoryomu 3 üncü kııım inpat ve te
ıi11t iıleri kapıla zarf uıulile eluiltmeye lconulmuıtar. 

Mukavele ekıiltme bayındırblc iıleri genel huıuıi ve feani · 
şartnameleri proje ketif hulisaaile buna müteferri ditar evrak 
235 kuruı mukabilinde daireaiade verilecektir. 

Muvakkat teminat 3525 liradır. 
lıteklilerin teklif mektupları vı e11 az 35000 liralık bu iıo 

benzer iş yaptığına dair Nafia Vekaletinden almıt oldutu 938 
yılma ait mliteahhitlik ve Ticaret Odası vesikalarını havi ka
pılı zarf arını 30 • 6 • 938 perJembe ıüaQ aaıt 14 • kadar 
Nafia müdürlütiine verme'eri. 330311947 7, 12, 17, 22 

UQLA. .._ 

f,j.'D~_çr;ı !@e~i 
( 

._..~ıc-_.~ 

Doktor müderıiı merhum Bay Rqit Tabıinin •UrlaMal• 
gıcı içme ıuyu hakkında: Karlispıtın Şurpudel Zalı suyuraa 
eıher cihet rüçbıodır.. buyurdukları bu ıu; müzmio mide 
ve bevap teşennüçleri, karaciğer, dalak baıtalaklarıadı müı· 
min ıafra kesesi ve safra yolları iltihaplaranda, afra, kum 
ve taşlar&nda, müzmia iakıbazda, şışmaalılt, aakriı ve ıeker 
hııtalıklarandı, batırsak, ıirit, ıulucan, meaaıae yollara illb .. 
gibi bünyovi hıtahldardı ıeri ve şifahbabı oldutu tecrube 
ile Ahittir. 

Vesait Basmahane karı&ıında Bulvarda Urla ve Ceınae 
otobüslerinin hepsi içmelere utramıkta olduklarından heran 
veaait mevcuttur. 

Balçuva Ağamemhun kaplıcaları 
1 • Haziran• 938 tarihinden itibaren Balçova Atamem1aun 

kaplıcalara mubterem müıtorilerine açıkbr. Tabiatın bahıottiti 
bu ıifa yurdunun emaaline faik bir ıu henüz Türkiyenin hiç 
bir tarafında koşfolunamamııbr. Aaırlardaaberi beşeriyete hiL 
meti hazık doktorlarımız tarafından takdir olunmuş Siyıtilc. 
Romatizma. Böbrek haıtalıklanndaa muztarip bııtalarına bu 
ıifa 1urduaa tıvıiye etmiılerdir. Kimyaprlerimiz tarafımdan 
tahlil olunan bu emıalıiı suyua raporları mulı11ebıi huıuıiye 
daireaiade mahfuzdur. 

Evufına dair fazla ıözü ıaid görür. Muhterem müıteşileri· 
mia teşriflerini bekler otobüıler muntızınao seferler yapacağı· 
m muhterem müıterilerime tebşir eylerim. D. 15 

Koltnr Bakanlığı lzmir Antikite mü
zeleri direktôrlOğOnden: 

16 hra aıli maaşlı Miize hesap ve yazı işyarlığı açıktır. 
Talip olanların 16 Haziran Perıembe rüoü öj'leye kadar vesi· 
kalarile Mibılu direktörlüjilDe müracaatları. 9 12 



Pürjen Şahap 1'e~irin ı tabii olarak 
~·apan en iyi mn~hildir Eksir Şahap Basur memelerini giderır. 

Kuvveti.. iştibavı arttınr. -
Elb"N ve MaDto 

mcr•ld:lanaa müjde 

Za6U.11 B .. l•r • 
..... ıer ... 

Taze Temiz Ucuz ilaç 
Hertiirlii tuvalet ~eşitleri 

En •lekllp ııent •lr 
terüerilli •-•u• eden 
l>u f.....,. ..-•• , •• ıı. 

T4e.e,ar Tersi Türlıpazarı 
lbrahim Karakaş 

Hamdi· Nllzhet anc;ar 
Bu lr-. ,.ai açtıflm .. fuada zenj:n 

~·ı:tler. Maatoluk, Tayyorluk, Trnvakırlık 
k11maflarıa eava\ıini, prli ve Avrupa. Sıhha-t· Eczanesi 

l - M•iaaa. dahilinde açtıiı• terz bantmde 
lausuıi o:arak bay " bayanlar i~in ıon moda 
z rif, şık mınto, rop, tayyo ·, etek, blttı, turvıkar, 

:t11ftlet, gelin İfc, ~ ft Hkcri elbiıe Ve k•putları 
iıtenild•ti ve btte•ilditi teki de imal ed:lir. 

Başdurak Boyok Salepeioğlu Hanı . Karşısında 

2 - Müamelem peşi• ve lrredi ile de yapılır. 
S - Bu .CSzlerimia dotrulafwa• uı..ak için bir defa 
tecrübe lcilid.r. 
Adrea: Odunpuarı Sl•n•alua ~ıkbtı etki Bayraklı 

••ta•• N.taan 12 • Telefen 3276 
Toptan oe p•,.•lceJHle el•Ö hriffen .ı,,.r1, lc•6al ediliı 

Haraççı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefn1fat ma

ğazaları emrinize amadedir~ 1 

MffiKU ŞU~ 
lZMlR ANKARA 

Temiz. zanl eıya, elbise ihti· 
J&cındaa eve! ıelir. Herkes keo· 

di l. aline ıöre temiz 
b:r eve, misafirleritıi 
kabul edecek bir s ı· 

loaa " bat yqıyacalc 
CfY•Y• muhtaçbr. Jyi 
bir mobilya içinde 
kendiaiıi ne ailenizi 
m ubite daha iyi tanıt 

abilirsiniz. Evinizin 
cıyua hayau ııu eti
ket& oldaa~wuı .aa"1-.. ,aaaz. 

Memurlara 10 talı. 
aitt• oercai'• mua. 

nN l eai yapılır. 

Hacı Ali Zade Abdullah 
Ticarethanesi 

Her cins koatümlülı yeni çeıit lıum:zı /ar 

Yaz mevllminin yskhımaaı müna~betjle yeni retirditi 
·oORMÖY.. FA YN ·VULEN. ve •fiŞER,. koıtiimlük ku· 
ponları kostümlük keteıaler, pardea1li~br ve her t~rı.Ü YERLi 
ve AVRUPA kumaı at0rtimıaları rekabet kabul etmiyccelc 
derecede aahlmaktadır. 

E biıe ihtiyacınızı te•i• et•ede11 önce HACl ALl ZADE 
ABDULLAH tıcaretba1eıi•i •utla&, ziyaret ediniz. 

En s ğlı na, en sak ve •n 11CUZ k\lmAtları yalaız ba ••i•· 
adan alabilirainiz. 

Peıtem:ılcılar EınaF oe Ala~lı Sanlı lar 
civarında eski Saraslıi mafazasında N. 70 

TELEFON 2.;i9 ... _ 

• 

Septolin 
DIŞ 

macununa 
=-:o 

lcallenınız 

P.,ı • ...ıa,_. 

Lütfi K1om 
Eall~•• 

EN MUKEMMEL OıŞ MACUNUDl-'~ 

Foto Köroğlu 

... za üstem 
E.'I meıbur fabrikaaana h~lojc. t ma-..uac,.,, tiaa•, cam, kiltt. 
~art ve bilu•um fototrafçılıkta •Üata•el eaalar, letotr.t alit 

... ve edevat?, font ve tıelapalar. 

F otofralçılıfa miJteallil& laer neoi mabeını 
Zevki okşıyacak res ·m ve aıtra ı d :smanl1r, NDedM ve ...:C 

isti11sablan ve kopyalan kemali dikkatle ,.,.U. 
AMATÖR iŞLERi 

IZMIR: Emir\erzado çarp No. 28, 4. S. 6, 1, S. J 

Telefon: 2675 Telrraf: Rmtem bmir 

Soıı moda ya~lık elbiselik 
kumaşl~~ı yalnız 

Şark Halı Şirketi 
Mağazasında bulabilirıioiz 

ADRES: 
Atatilr lı Catltle•i No. 186 

• 
1 TAl{SI 

Tel ef~iı 40 40 

1938·· 1938 
Oldsniobil. ve Şevrole 

o tomobilleri ile rattat ve sarsıntlsız seyahat için 
KIRK KIRK'a Telefon ediniz. · 

T. iŞ BAMKA~I 
1938 

Küçük Cari Heacıplcır 

lkrcuniı.tct plciru ... 
1 4 adet tOOOL 4000L 
8 " 500 " 4000 " 

16 .. 250 •• 4000 .. 
76 .. 100 " 7600 " 
80 " so .. 400J ,, 

200 ., 2S " SOOO ,, -384 .. 28600 " 
Ka:alaı lmart, llaaziıaa 
1 ey'.ul, 1 birİDcikinua 
tarihlerinde çekilecektir 

En az 50 hra mevduab 
l.ulıa••n be .. aplar kura-

&ua dahil edilecektir. 

• 

Doktor 
A. Kemaı Tonay 

._,_., .. ,.. • 6ıılll.fleı, •alfı• lıatelılclt111 ....,_..__. 
ı Verem ve aaira ı 

Baamabane Çorakkapı caddeai polia karakohı 7anında 
251 sayıla ev ve muayenebanHinde aabalatu akfama 

kadar baatalaruu icabal eder. 
Tt1lefnon: 411 J 

G.. H •-· • oz eKımı 
Birinci Sınai Mutabauas 

Dr. Demir Ali 
Ke111(JC -fi• Mital OnJ 

Cilt ve TenaeUI haetahk· 
ları ve elektrik tedaviaJ 

laair • Biriaca beyler IOUja 
flhamra Sinemu1 arkasında 

Telefon : 3479 

Adrea: Beyler Nu1DM .. 
kajı No. 2~ 

Kabul saatleri: Oj'leden -
aut 10.1~ ötleden -· 

15,30 • 11 Tele. 34J4 

Kır~i~eği Kolonyası 
Adı ile Şifa Eczanesi. 

1::-u iıim al.:ında Temizlik, Tuvalet, M,J 
V!! tuvalet ıal; u 1larrna çok elveriı li 
Yoksek dereceli, latif kokulu 
Yeni bir kolonya yapmıştır 

A 

Litresi (150) Kuruştu_! 
Ş/F A Ec~aneıi KIRÇ,ÇEGI Kolon,_., 

Bu fiata &atmakla boyok bir 
fedakarlık yaptığına emindir 

Fevkalade 
Limonçiçeği, MenekşP, Şipr, O. eli 

Kolonyaları 200 K u r u ş 

Büyük lüks şişeleri 65 
Küçük " " 40K··"'' 

Tavsiye ederiz 


