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Paraşüt kulesinde 

irfan Hazar 
P'ua•ftl kulefİOİQ demir parmakhrıadau aıığıya do&ru bat.ıyoras. Bu 

lıa\ıf, iı:ımııi eritecek, batımızı döodftrecek derecede korkaao ve derin .. Bir Amerikan ga- Hareket ve jimnastik 
zetecisi şehri- bayramı programı. Arkam sdı, .nıııı iace ve zulf bir 111 çıalıyor.. Geriye döadQAü111üı 

ıamıo ıaıoıo, toparlak', gtisel bir kula kar~ı karşıya geliyoruır;. O: 
- Nereden atlapacak bayım? ~apıyı bulamadım bir türlfil 
Diyor. mizde -.......--....,__ • .......,.........__...._ 

Kültür direktörlüğü, programı bii-Memur, harıeyi taoıim cıllikteD ıonrı, .küç6k bayana demir pn•ıklı· 

~ıD kapıeıoı açıyor; Te: 
- Bu7uranuz! 
Diyor. 
ince 'e titrek eeıli kOçtlk bayan, gtile g61e, 11çraya ııçrayı, sanki ipek 

bıhlulı döıenmfı J1diJ bir yold• yir yecekmiı gibi, açılan dcoıir kapl• 
dan korkuoç boıtuıa birdenbire kendini Lbırakneri.yor. 

Burada muhtelif 
tet ikler yaptı 

Amerika coğrafya cemiyetinin 
ne,rettiği (Di Amerikan Ceor 
raf ık Maga jen) admdaki mec· 

• • • mua muharrirlerinden M. Dug· 
Biz, Yımınlar'la birlikte, korkudan, beyecından urhoı gil:ıiyis. Detil 111 Şander lstanbuldın ~ehri· 

kendimiı.i ıu gazel kıı gibi tepelik.ak kuleden aıığıya atmık; kuleden mize gelmiş, okullarımızla hızı 
•t•&ıra 8özllmilı kararmadan bakmak ceaaretial bile claı aıiıleıimild• bu• sınai müesseselerimizi gezmiı· 
lıaıyoruıl tir. Muharrir, Amerika cotrafya 

Titriyerek df'mir parauklıkları ıılu ııkı tatmaya çalııan Te gittikçe ·x.· 
ıar1ru doıtum Yamanlara döndilmı cemiyetinin her ay neırettı5~ 

200 sahife büyüklüğündekı - Hııır ol! Şi mdi ııra ıeaial 
Dedim. mecmuaıında Türkiye bıkkın· 
f btiyar doıına gGldO: da yazacağı yazılar için etüd· 
- Genç oleaydım ben d• atlardım; dedi. İnua otla ihtiyarlayıp da ler yapmaktadır. M. Duglaa 

616•• yakfaıtı&ı Hmau, dehıet'i ıurelt• öliimdcıo. ıeblibdcn, maceradan bugün ıehrimizden ayrılıcaktar. 
korkuyor. Balba kl ôltimden henilı Ç<'k ur.ak olın on ahı ile yirmi beı 

Pt araaaadaki geasJu he, billkiı keııdilerioi tehlikeye, mauuy•. ıteıe Valimiz teftişten 
atmaktan bu labze olaun çıkiami7orlarl Filhakika paraıtu kuluindea atla• 

mık tehlikeli blrteT de&ill• de, a111l aalatıyım bilmem, ıu öniimdeki k11 do"nd.r.. 
H trkek coe akltr gibi ondan kolayca atlamaya be.n lıir tBrlii ce;aret ede• U 
alyonım, it.im, kemııı.n. ıiairlarfm Ttlhuıl bltCla ricadthnüıı auu HD• Mahıul vaziyeti 
pr ıugır ıltrlyerek böyle bir t•ıeblıtlle hyan eıllyor. Ayıplama benll ı .. 
keacler Aı1ap, Fatlla 1111abulu, L;ndberg AtlA• deaiaial .,ptettili ıımanlarda, bu yıl çok iyidir. 
oDlar pek S•li9 ltlUert Şekıpir1 Romeo Julyeı'I; Göte, Verter'i; Şa7b GıliJ>? Küçük mendres kazalarını tef· 
Hln1tl Aıkı aa ataıli 711larıada yasdılatl Bllylk zaferler, her 1a•ad• 
(1611 kara) Janadırt Yıtla1111 1•tlaadık~a (g6ıü bra) laktan f&ni (clelihn• tiı eden Vali B. Faıh Güleç 
lı) lıkclaa htifa edlyorllrl Oaun loln parmaklıklardı• aııgıyı eJil•mi• dün akşam şehrimize dönmüş· 
yoı•m! Dlal•lmlıa ba3a ç6rll67orl Balba kl (kanlnı deli) olaaıu, biıi• tür. Vali, teftişinden çolr mem· 
..... (klaluı akıllı) olalıra .. 6ltl•• 7akla1••1 bılunaalara 6yl• gtll1or• nun olarak avdet etmiotir. Mab· 

-b~~-'~'-~~"~~~o_d_ı_r_k_L_ •. ~·~~~~~~~~~~--~~~~~~-~l nri~~inhu~rde ~k~ 

B Ad'l v "k olduğunu mü~ahede eylemiştir. 3 Aylıklar 
Ôler telıaiitlerin , •• 

timlerin• maaı 
verilecek 

• ı ı er go . .
1
. 

1
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lıtanbulda vefat etti Bır lngı ız ma ı

Oç ıylıldaranı almadın Slea 
tekalt ve yetimlerin ilç aylık 
m .. flarının vero1elerino veril· 
meıi ha\ckmda Mallye Vekile· 
tiadea villyete bir tamim ıel· 
•ittir. 

1683 SıJth tekaGt lcanu11un11n 
69 uncu maddesinde tokalitlerle 
buılunı yetimlerine fovlcıllde 
tabıiıatlarile beraber üç aylık 
muılarıauı defatea vı peıin 
olarak verilebilecetine ve bun• 
lardu ölı• ve hıkkıaı iıkat 
edenlerin fazlı aldıklarının iı· 
tirdad edilemiyıcetine dair olan 
mevcud laüküm, inııni mahiyet· 
te . ve ıırf kanunda taarib edil· 
diti ıibi tediyenin vukubuldutu 
ahvale münhasır oldutundan 
bahiıle üç aylakların verilmesi 
zamanının bulal etmeıile bera· 
ber bunları almadın ölenlerin 
variılerine. ~aaı sahibinin ve· 
fatı veya maaı hakkını iıkat 
eden1erin de haklarının sukutu 
gününe kadır olan istihkaklara· 
nın verilmesi e velce tebliğ 

ıdilmiıti. 
Memurin kanununun 86 ıncı 

maddesinin tatbik şekli hak· 
kıadaki 223 aayılı umumi tah· 
rirat ile divana muhasebat umu
mi heyetince ittihaz cd.lcn 2 

BU GÜ 

Uzun bir r4hatııılalc çektikten 
ıonra baatılığının tııbiı ve te· 
daviıi için lıtanbula giden vili• 
yet baytar mOdürü 8. Adil 
Yergölcün Şiıli ııhhat yurdunda 
vefat ettitfni büyüle bir teeı· 
ıilrle haber aldık. 

B. Adil Yerıök. melek has
let, te•iz kılbli, ktadiıinl her· 
kHt çok Hvdirm\ı bir nttt. 
Ölümü, kendisini tınıyanlırı 
müteellim etmiıtir. Kederdide 
ailesine um imi taziyeti erimizi 
ıunarıı. 

______________ , ________ __ 
Kanunusani 1928 tarihli ve 
1449 ıayılı kararda (Vefat eden· 
lerin kanundalı:i 11rahat veçhile 
ıldıklan peşin maaş istirdad 
olunmaz ve bununla beraber 
peıin maaıın itaaı birkaç iÜn 
teahhura utramak dolayııile 
almadan vefat edenlere bu mı· 
aı bir hakkı müktesep olarak 
tam verilir. Peıin maaı alma· 
dan devlet memuriyetinden ali
kaaı kesilenlerin ise o ay zar· 
fında yalnız çalıştaklara günlere 
aid maaılara kııtalyevm hesabile 
verilir) denildij'İne göre müte· 
kaitler hakkında da ayni esas 
dahilinde muamele yapılması 
ve üç aylıkların verilme zama· 
nmın huJO:ilnden ıonra üç ay· 
lıklaranı almadan vefat eden· 
lerin bu üç aylık maaşlarının 
tamımımn kanuni variılerine 
veri'.mcıi emredılmiıtir. 

Altan değcr.nde ktymetli ve zengın bır 
program 2 filim birden 

/zmirde ilk defa olarak 

Müşkil itiraf 
PREJAN. 

ERlCK VON STROHEN 
JANI HOLT 

G bi dünyaca tanınmış 3 büyük artist tara· 
fından temsil edilmiş Aşk ve ihtiras filim i ... 

L.ü .cs kadın:ar... Muhteşem ıabneler... Göz 
tuvaletler... Enfes bir mevzu ... 

AYRICA 

yecisi geliyor 
Nümune köylerimizde 
tetkiklerde bulunacak 

Hindiıtanda Pencap Racahğı 
Maliye Komiseri B. L. M. Dar· 
ling nümune köylerimizde tet• 
kikler y•pmak üzere yakında 
memleketimizi ziyuet ecl..cak~ 
tir. Bu zat, evveli lstanbulda 
tetkikler yapacak, sonra da 

şehrimize gelecektir. iyi bir İngi· 
liz maliyecisi olan B. Darling, 
Pencıp köylerinde yapılacak 
ıılahat noktasından tetkiklerde 
bulunacaktır. 

Ev kadınları! 
Türkiye. şekeri en ucuz yi· 

yen memleketlerden biri oldu. 
Türkiye, ayni zamanda çc· 

şidli yemiş memlelcet.dir. 
Şeker ve yemiıin izdivacın· 

dan reçel ve ıurup doğar. 
Taze yemiş mevsimini ka· 

ç ırmayınızl 
Uiuaal ekonomi ve artırma 

kurumu 

Hava şehidleri giJnıi 
15 mayıs pazar günü, bava 

ıehidleri günüdür. Kadifekalc· 
sinde hava şeh ' dliğinde büyük 
ihtifal yapılacak, hava ıchid· 
)erimiz tebcil vo takdis edile· 

. ccklerd r. 

rf arafından temsil edilmiı 

T a m a r a Revülü ... Şarktlı .. . Dansla ... 
HELEN L YND Muıik"'lı Operet 

Aynca; PARAMOUNT jOURNAl. 
Mü~ ki l it rJf • 2,45 - 5,40 - 9 d .. Tsmara 4, 15 V f" 7,35 ci 

tlJn okullara bildirdi. 
Spor ve gençlik bayrammın 

19 Mıyıı Perıombe gÜJIÜ Kızıl· 
çullu alanında yapılacağını yaz· 
mıttılc. Şehrimiz Kültür direk• 
törlüğü bayram programını ha· 
zarlıyaralc bütün okullara gön· 
dermiıtir. 23 Nisan bayramında 
olciuj'u gibi öğleye kadar lzmi • 
rin muhtelif yerlerinde toplan· 
tılar ve tezahürat yapılacak. 
jimn11tik bayramı da Hat 14 te 
Kızı\çullu alanında olacaktır. 
Mektepliler ve ıporcular, dün 
Alsancak ıtıdında ikinci pro· 
valarını yapmışlardır. Salı günü 
2000 talebenin umumi ve ıon 
provası yapılacaktır. 

Bayram programı şudur: 
1 - Tören: 
Saat tım 14.30 da baıhyacak 

olan törende talimatnamedeki 
sıralarına göre: 

A - Kız erkek öğrencilerle 
sporcular alandaki yerlerinde 
bulundukları balde ö~retmen 
Nuri Toıkopırinın itaratile 
bayrak çekilecek ve bayrak 
çekilirken bandon n iıtirakile 
bir ajızdan iıtiklil marşı ıöy• 
lonecektir. 

B - Bayrak çekilip mırı 
bittikten sonra Erkek liaesin· 
den bir öğrenci ve arkaaından 
bir sporcu tarıfandan birer 
ıöylev verilecektir. 

C- En baıtı okulların müı· 
terek bayrak kıt'aıı arkada 
gene müşterek filima kıl'ası 
ol411tu lia\de üc;•r .- ••ngalarla 
olCulların ve porcul rm geçit 
reımi yap lacıktır. 

D - Geçidin arkası alındık· 
tın ıonra boı kılacak alında 

kıılınn jimnaatik hareketlerine 
baılanıcalchr. 

E - Kızlar hareketleri biti· 
rir bitirmez alanı terk.,derek 
g:yinmek üzere, yerlerine çeki• 
lecekler ve alanda erkek öğren• 
cilerin jimnastik hareketleri 
başlı yaca kbr. 

F - J imnutik hareketlerinin 
arkası almanca por kulüpleri 
gösterileri başlıyacaktır. 

G - Spor göıteri leri ara· 
sanda öğretmenler tarafından 

yapılmıı olan uçak modelleri 
de bulundurulacaktır. 

H - Bu gösterilerin arkası 
alındıktan ıonra tören bitmiı 
olacak fakat memleketin ayrı 
ayn yerlerinde etlenceler de· 
vam edecektir. 

2 - Törene gidiı: 
A - Jimnastik hareketi ya· 

pacak olan okul öğrencileri eıa 
kısa yollardan tren ve otobüı· 
lerle Kızılçullu alınma gider• 
lerken yürüyüşte Uçerli manga 
nizamı takip edecekler ve bu 
stralarda milli marılar ıöyliye• 
çeki erdir. 

B - Alana gidilirken, orta 
dereceli okullardan birer iıci 
grubu, yokaa, ötreaci grubu, 
Atatürk Heykeline utrıyıralc 
okul adını bir çelenk koya· 
coktır. Kız ötretmon okulu ile 
ile Karııyakı ortaokulu öj'ren· 
cılerinden birer rrup Atıtürkün 
annelerinin kabrini ziyaret 
edip ayrı ayrı çelenkler koya· 
caklardır. 

C - Alsancık istasyonun• 
dan kalkarak ö§'renicileri ve 
halk1 Kızılçulluya taşıyac k 
olan trenin hareket saatleri 
ayrıca ilin edilecektir. 

D - Ôğrenic;lerini, otobüs· 
1 lerle taşımayı uygun bulan 

• 

okul idareleri bu işi muvafak 
ıekilde halledeceklerdir. 

3 - Tören dııındaki iıler: 
A - Törene lcatalaa ve ka· 

tılmıyan resmi. özel okullarla 
dera göıteron bGtün yurtlar 19 
m•yıı günü tatil odilıceldordir. 
Alanda jimnastik hareketleri 
yapan okullar erteıi ıün de 
tatil edilir. 

B - llkolcullann t 9 mayıı 
b'yramında yapacakları tören 
ve göıteriler 23 niıanda okul· 
laran bölge bölge alanlarda 
toplanarak yaptıkları şenlikler 
gibi olacak, ancak ıöyleaecek 
söylevler Atatilr kiln Samıunda 
karaya çıkmasının manııı. kur· 
tuluş hareketlerinin önemi vo 
sonu, bugünün blltüa gençliğe 
verdiki ruh ve heyecan vesaire 
üzerinde olacaktır. Şenliğin 
ıekU ile söylev verecek ıabıı· 
lar evclce oldutu gibi toplantı 
bölrelerindeld ilgili bııötret· 
mınler toplantısında 11 ptına· 
caktır. 

C - 19 May11 günü ilko
lcullaran ıenlik 111tlerinde hava 
yatııh oluraa ıenlilc otleye ka· 
dır okullarda yapılacaktır. 

O - O gün biitün olcullar 
ve yurtlar ründiiz bayraklarla 
ıUılınece lcti r. 

Köy öğretmen 
okı1lıınJa 

z·ral faaliyet tatilde 
de devam eclece/ı 
Ktzılçulludaki köy ötretmen 

okulunda zirai faaliyetin yıı 
mevıiminde de devam etmeıi 
kararlaıtırılmııtır. Kültür Bakan· 
l ı ğından ok"l dirc"törlütüne 
gelen bir emirde, okuldaki tale-
benin yız tatili aylarında da 
zirai faaliyetlerine devam ede
ceklerin den mUnavebe ile ve 
bir ayı geçmemek ıartile evle
rine - gönderilmeleri bildiril-
miıtir. 

Tatil devreainde Uzuadero 
köyü, okuldaki talebelerin f aa· 
liyet sahası dahiline alınacak 
ve talebe. bu köy araziıinde 
tatbı kıt yapacaklardır. Köy öğ· 
retmera okulu talebeıi Eylulde, 
et:tmenlerde Birinciteırinde ıınaf 
geçecek ve mezun olacaklardır. 

Köy kadın ve l"zlarına mah· 
ıus kurıtadı çok / iyi neticeler 
alınmııtar. Bu kurstaki dersleri 
30 köy kadını takip etmektedir. 

Limanda: 

Gelen giden vapurlar 
Dün lima6nım1za bir Türk, bir 

ltalyın ve bir Fr1111ız vapuru 
gelmlı, iki Tiirk, bir Franıız 
ve ltalyın vapuru ıitmlıtir. 

Seggalı ıeldi 
Dün limaaımııdın geçen 

Teofil Gotye ve ltalyan Lero 
vepur luiyle yüz kıdaf aeyyah 
ıelmiş, karıya çıkarak ıebri 
gezmiıtir. 

Giizelismir vapıırıı 
Oenlzbanlun Güıeliımir iı· 

min deki körfez vapuru terıane
de esasla ıurette tamir edilmiı, 
gemide bazı tebeddüller de ya· 
pıhıuıtar. Sürati ve makineleri 
tecrübe edilen Güzelizmir va
puru bugün ıeferlerine baılı
yacaktır. Körfez vıpurlarınan 
hepsine birer radyo konulmlıt 

kararlaıtıralmtştlr . 

F Jar müessesesinin, kimin ta· 
rafmdın idare edil d iğin i bilme· 
diğimiz bir radyo gramofonu 
vardır ki; hoparlörle neşriyat 

yapar. Pazar g ünleri sabahın 
sekizi ile beraber hoparlör Fu· 
ardan ti ileri lcre kadar uzanan 
goniı bir sahayı ayaklandırmatı 
başlar. Diğer günlerde de me• 
seli ötle vakti saat on iki de
y' nce hoparlörden gelen aeı, 
öğle yemeğini yimiş, biraz i .. 
tirahat etmek. biraz uyumak 
iıtiyın bu saba balkının bütün 
huzuruna musallat olur. 

Kaldı ki, çalınan plaklar, bir 
kıç eılci, berbat, lialottayin 
meyhane parçalarından ibaret· 
tir ve bunlar. mütemadiyen ak
tarılır, durur. Evet gezintiye 
gelecek halle için, fuar teai11· 
tından müzik istifadesi imkan· 
)arını h1Zırlamak çok iyi ve gü· 
zel bir harekettir amma, herıey 
vaktiade vo yerinde gerektir. 

Sabahın aaat sekizinde, do• 
kuzundı fuarda kim vardır ve 
kimin zevkini tatmin için koı· 
koca bir 11ha halkl evinde, 
uykusunda izaç ediliyor, anlıya• 
mıdık .• Keza öğle vakti de ayai 
ıeklin i hdasındaki insafıızlılc 
hiç düıünulmüyor mu? Bize ka· 
lıraa bu rramofon neJriyatının 
muayyen ve akla uygun saatlere 
göre, hem de e111h plaklar ça· 
lınmak ıuretile tanzimi lazımdır. 

"Yapılin hayır ürkütülen kur· 
batıya değmedi • kabilinden 
olmaktansa bundan vazgeçil· 
meıi, zevke de. balkın rahatına 
göre do vesaireye do daha uy-

gundur. ** -'-----....----
Yangın 

Q.a,vı,,.ı,J. •r•-,,..,- 'Cadcle-

ıinde ıigortacı B. Hüseynin ki· 
racııı ulunduğu .,vkal• •" 

1046 ı~yıb iki katlı abtap evia 
banyo dairesinin üstündeki oda· 
dan yangın çıkmlf ve evin ufılc 
tefek bazı eşyaıı yandıktan ıon • 
ra itfaiyenin gösterdiği sürat 11• 

yeainde ateı söndürülmüıtür. 
Zarar 70 lira kadardır. 

Ev eşyasının 1500 liraya Iİ• 
gortah oldutu tesbit edilmiştir. 

Halkevi köşesi 
1 - Evjmizın gezi kolu Ber· 

gamada yapılacak Kermes mü· 
naaebetile 22 Mayıs 938 Pazar 
günü bir gezi sertip etmiştir. 
Bu geziye iıtirak edecek ır
kadaılar nihayet 20 Mayıs Cu· 
ma tünü akıamma kadar evi· 
miz ıokreterliğine isimlerini 
kaydettir melidirler. 

2 - Evimiz bandoıuna dabı 
birçok aletler ilive edilmiftir. 
istekli olanların bando derai 
almak üzere kayıtlaranı evimiz 
ıelcreter lij'ine yaptırmaları. 

3 - Günlerdenberi köşemiz
de yazılmakta olan ıeyyablara 
rehberlik yapacaklara verilecek 
olan dersler 12·5·988 Perşemce 
gününden itibaren baılam•ıbr. 
Proır~m aı•tıda yazılmııbr. 

lzmir: Bay Rahmi Balaba11 
13-S-938 Cuma aaat 20 de, 
Bergamı: Bay Rıhmi Balaban 
14·5-938 Cumartesi 20, Berra· 
ma (Bergamada): Bay Oım•n 
15·5·938 Pazar, Sırt Bay Rab· 
mi Balaban 16·5·938 Pazarteai 
20, Efes: Bay Aııaı Kijltür 
17· 5·938 Sala 20, lzmir, Aıorı, 
Müze, Kadifekale: Salihettia 
Kantar 18·5·937 Çarıamba 20. 

4 - Evimizin daktilo kurau
QI Uç ay devamdan sonra ıı
nava tabi tutulmuş olan talt' 
benin 16 ıar kuruıiuk pulla 
sekreterliğe müracaatlim. 

5 - 13·5·938 Cuma günü 
ıaat 15 de Di~ Tarih, Edebi· 
bat ve yönkurul haftalık top· 
lıntısı v•rclır 



Bitlerin Roma seyahatinde 
askeri ittifak konuşulmamış. 

••••••••• 
Boraen Zeitung gazete•i, Franaız gazetelerinin bu 

mesele hakkındaki nefriyatını fiddetle reddediyor 
Berlin, 12 (A.A.) - Hitleria 

Roma aiyareti 11ruıncla Al .... 
,. ile ltalra aruıada bir ubıi 
•latma 1apıldita9' • baza 
p...._ pzeteleri8i• Mtri1atuu 
..... baheedea Bor.. zar 

. -· clir• kit •Aımu,a de ltaı,a mir 
terek bir ... ç ,O.ini btlr 
larlcea Frum politikaalara Iİı
Wa ...ı.iai .,.,orls. Çiialıl 
ealar wü aorb.hk w telaclit 
dGPiaeW..... Bü,ak laarptea 
IMri Pran11n•a bütiia dOltl.ır 
lan mittenk aulillaae •def. 
1erc1 • ..,. .,... .... aa• 
•ltabelaetı.iaclea delil cliter 
4evı.tleri n billaaua Al .. • 

JaJı teladit eı .. k ---
...... lilihlarla ODiarın ha· 
,...._. telaUU,. koymak u-
-- cletlD9flar· ...... 
Pan.,. Praı. M08koYa palda .. 
••• .. I• llHaak klficlir. 

Al._ • ltal,aa cloatlapa 
hakiki auaa baklaada Praa
....... 6U•i11 ıöaterclili ula
Jlt•lkk ela •eak ba aretle 
iaala etlı,""11... • .,.. ailaal-

R:. -- . -~ele 
1 .......... 

mıkaleainde bulabiliriz Ba re-
neral Polon a Maoarlıtaaı, 

Almaa,a,. brp uk.t blok 
laalia41e birlqtirmek latiyor. 
Fakat ba ..alelcetl• Fna•z 
,_erallala ba kombinesonana 

Yeni büdcemiz 
Milli Mil.dafaa bildceai için 61 

milyon lira ayrdmıı tır 
Aabra. 12 (H11aull )- Y •i blcleemiz, 250 milyoa lira ola

rak teabit edllmitlt. 
Hava bidcoıiae 8, D•iz blclceal• 6,. Askeri fabrikalar lol• 

5 ldilur milyon lira aJralmııhr. 
Milb MGdaf• biid::eıiaia 1ek411u, 61 milyon lira tatmaktadır. 

Maarif Vekaleti lçla 14,670,lSO lira, Sılabat ve içtimai Maave• 
aet Veklleti için 7 milyon, Aclllye için 9 milyon ve Ziraat 
Veklleti için de 7 mllyoa 148 bi11 Bra a1r1lmıltir. 

Ankara, 12 (11111aıl) - Ulu Ôoderln, millet hulneline J•l
d• teberrl bayurdaldan •mlilda kıymeti, dart buçak milyon 
lira tahmin oluayor, 

Caware piyangosu 
' 40 bliı Hrahk ikramiyeyi, ıehri· 

mizcle aıçı ve tatbeı Çll'aldan 
kazandılar 

7Sıt 1'Ql 
l002l 10212 
10'27 1·1'541 
15445 15541 
16661 18821 
19491 19749 
22841 2!802 
27894 28967 
29557 30836 
31864 32075 
35620 36588 
38585 38588 

"552 9872 
N188 10796 
1210 1'029 
15776 1S892 
18653 19490 
21073 22422 
24726 27166 
29060 29196 
31318 ~1325 
32544 35288 
!8128 38172 
39039 

Amerika 
••••• 

Alman,ayı proteıto 
edi,or 

Vqington, 12 (A.A.) - Ha• 
riciye aeıarlti 9 Ma111 tarilU• 
ele BerliDde Amerikan aefiri 
tarafutcla Alman hiikGmetine 
ftrilea ve Almanya iktıadt 
ibti,.çlan için kallanılmak üze
re Y abudi emlilciaia teaciliD • 
clair olan Göriaı kanra .. eaiDi 
protelto eden aotaaaa metniai 
••l'•taiıtir. 

Amel'ika lıükGtaeti 8 Kbu· 
nuevel 1925 tarihli Amerika• • 
Alman •aabedeaamui muci
biace piıil•iı olan taabhit
lerln Almaaya tarafandu iblil 
edilmiı oldupau ehemmiyeti• 
kaydetmekte •• lcaranameain 
Amerikaa vatudqlanaa tat· 
bikhai protesto etmelcredir. 

Alma biikOmetillİD matua.
ver tedbirleria Amerikan vatu • 
datlarau tatbik eclilmiyeC:ell 
lauuancla aaratle teminat n
recetl ümit edilmektedir. 

150 ,,,.,, 1c ..... ı .. 
1965 3827 6362 7618 
8664 9820 1197 12025 

12198 15506 17308 18781 
19014 24615 27088 27322 
27626 28621 28947 30565 
S1021 33430 35329 37279 
39494 

100 ""' ...... ,.,, 
68 1875 195S 2580 
~ 3'67 .UM 6935 
7am '2C)8 ıous ı-.. 
ıt260 12334 12915 14096 
15422 16919 16980 17083 
18829 18940 t9S16 19934 
19951 21090 21681 22'21 
24014 26097 26574 27945 
29206 S1714 33659 JJMI 
36245 37204 37546 38093 
38209 

- So118 6 ı•eı Nld/e8-- Fr•llllln laep•o•• ta
'-kbk ellia diye baclileriaia 
tallmeli ....... da ,.pdu ba 

., teki& .... ecte.lder Çekoslovakya meselesi 

- 1 - cewik laarebtl.U. kaaatlln 
B •er albaclu bize ıel•ittir· 

lımir IÜDui NecipFualıcla S. laanbtl• nelerclir? ı.-
ıördi. Perde bGJiik laaJruhk· baaa aalamata utraprkea .... 
lana ifade ftlltul olu mlzik ria ti,atro olmak bala ...... 
llalladeld allaflarla kapaacla. kı,_etiai ele almış • ..,_ .. 
Huaui,.t fatanal .. mm Pll9- S.lmecle ._.ket aeclir?.. Ha
lanmızclaa bir allaı baliade reket tek bir fikriD fimohlcle 
aahaeye dotn fırlata 1ebebi ve etrafıacla birlbiri arbaaclu 
ulamılc için e"91l ... ,. etile- ct.laal ..... fizık tll'P•-

Um: Bil ew laer .. ,d. öace; i1e ba eserde baaa bta tekilde 
dlfiamekt• lcorkmayu; kav- balma,a. Fakat bar.ati;.._ 
vetli bir ıeziı ve zekhıa c- zi,ade, e1erdeki temel clink· 
bamlelm ile birçok ........ teri •latelif ıpk albDCla • 
leri miaabfaya piıu bir malatelif ıa•iyelerclea aöet ... 
eHrclir. Metafizik me1elelerde •• biaaya tek bir te•el direk 
bitmek üzere, bireok -.1ııc üzeria4e cletil. mabtelif taael 
mueleleri, beter kafalama " clirekler iizsiacle -... bir 
pmlaüa emdipleri b11 eıerde •alaılar mannmelİ. maaMIDcla 
bir• birer ele alaa•ııbr. itte ...._lc ba eaer en bol Un• 
ba eHrde; fikri abitleria fQU• ketleri ltia• al•ı deiaektir. 
run alt tabakalaiıaı bpla111lan, Eler battan ..... fikA abi • 
mahremiyet .duyplannın 11dıce ,_..... mavazeaeli •• tempoll 
bizim içimizde kalmaaı iatH plk--.ı ile doladur. Baacla. 
•• zarururederi anlaiılaı" cim• bqka her l*'d• ... ve 11 .. 
lei -bı,.leria lalUı tavlif lcet ve ıaluae ••dır: Bltla 
edilmif, hayatua hldi1eleri imal diter fizik harebtler ve •-., 
edipade bir ... tak arama ve• lar •m•eai. ı.biri ilıi .... 
1a aramama ke,&Jeti tetkik terdftiaiz fikrt ibiyoüw 
olunmat. teaadlfleriD hirer iaoe eaaı harekete Ye ..... ,. .. 

rirız 181:• dayaaclakları kejflpti N aiclitl w Onda t••• ... 
aliaabp eclilmit. dost pçi- temin eder. 
İlellleria karaktslerilliD çehr• Biriaci p•clenin ana ...... 
lıriade 11rıtaa kefea plıcalaraa tahuca ile öll•ldir. laa• •t1an ıöaterilmif, iaaaaıa ioia- percleaiaki; Zepebln: koc••• 
de J&llJM ildaci bealilder teıbiridir. Oçiiacl psdeaia ile 
meydana takanlmıt. Dilaayet yok kitap 1ahDUidfr. Bitla ..,_ 
ol•ak ve adem mıMleti, öliim h•ketler ba .... ..ı...ı.ı 
karııaacla 1ok olmamak içia hazırlamak ve oaa t-amlaıuk 
da111laa korku ve allalı prob· iciadir. Bu hareketl• mula.ldcak 
lemi laakkında kafa ,_.ı...-. P•d••ia aoa•4a da clelildir· 

I• mt...Wır ld ..... 4i· .Perchitia Gitll••• ... • 
ter ..... taraftan ela ....... olabilir. Fabl o ••• '-• 
de tatalaralr. bet-lmiW ki,. ladan ıoua ..... ......._ 
•et ö'tfll.tala mila•k hı••• IMi .., ..,.... W... ...,..,. 

~ ı:-;;.r:·.=; .-::...:;. ......... .. 
lwiDde dırla Wr il baN1caltP .. w .............. M•ıtl 
lecetial iıpıt etmiftlr. Hlnvba pseteci ....,irili • 

Bütüa bu aıaktalar eserde çiriıi ubaede lialeltaJİD 
..... bir ...... ... tlareket ,..." llatijaeı• •• 
... pardba.ı. itu.t .... lildir. O.•; ........... . 
•ittir· Ba uerio merkai lik· •••......,... ait Wr 
letiaiı metafiziti• altuada uil• aoraadla caktıtani ,...... 
bir mbevveria iç alem trajedi- itiadir. 
liai canludırmak -.,&,.ti te.. 8a ..... wa ..... leJMI 
idi etmiftir. Evet; ftk•a bbra- iUcl• ,__ .. U.lclaı 10ktal. 
.. -Nil.- metaliaitia 11bra• El.aap, H&.,eviaa nlt.i laıletild 
IMa oekla bir aclulclar. 0 lö•..ıc içia • ~ 

lngiltere: Alman.,.nın, Sadet Al.,,.,arına tralunu• metafizik ellclit• " ifade .... o1 • ...,_ O~ Anlarcl • -mar. ' ,.,- ·--1J_ uaplarmı birer lm'ltl llalle • b•W• ... ı.,.tıa, -~ 
ı_. terlila ~ itidal taoaiye •d•çdi,... eminuır. batlıprak oalarclu lmrtula••· fakat lirilmH biı ~ ~ 

S~~~~;~~l-:~~~~~·~ı~~~=~~~~~~&~d~ ~~~~~~~~ ~~~~···· Aabn. 12 (H.lui) - o.. \l Ri b L- d ..&. JMr laiJIJe Veklletl, •erkadeld lataabul, 12 (H ..... - r maa1a Hariciye Nam OD ·b eatroua ziyaret etmif dili meuledeki •in•a.. aczial ... • ••~ •-.larm terfilai ltiD bir kı• Hava Kani•• piyanJ'ORn•• ve iki ıutten fada koaaımqtar. Ba •iilllcaba, Çekoalovak,a uhyaralc pi d&adl. Fakat zaauaıı ve • oeti• nla ve f4k 
bti._e t.sla ele devam aeaeleaile alakadar oldut11 aclyl1Di1or. keadbiai keadi dlDya alabet- .komple ..... ia llltia "";. •r:.:. ~T.., edildi. ıc.m. umaralan bil- lııiliz ıefiriı laıilter•in, Çekoalovakfa aezdinde teıebbiitatta lerfal altllt ecl• ba dlflDoe- •et odll·· ~ tekillerle _. •v clirl1oruma bulanarak, Süclet Almanlannın metalibataada mibaqatklr lıanket t.dea ele lmrtarlmaclı. Ve ..U- mbqa iaiae ~1abileeek Wt 

........ ,. . ...... ldar. .... ilik W.t• .-.-.; 
,,

1
•1...,._,... • • • • .:ı...-• JBSS.1 No. 40 il• lh etmeli hakkında taYIİJelercle bllluadataaa aöylemif ve Alman· Yolda. ôted•b.ı bluam•iııal cev • o • 

r ı ıu~ -.CHK 2919 N.. 1~ 6in llM ,... cll. Siiclet Almaalarıaa iticlal tav.life eclecetiad• emla eclea fikri ubiti; ..... bibait mittir. 
Aomia.-na. ~5070 Ne. 10 611t lln oldatııaa da 16zlerine illve eylemittir. olan ba adamı ta• bir ilmib· Elerde: fikir, nll. clenal,W 

~- illi L---'•--___. laL- -a.. rek•tl• ve 8'ı81eleler Yar d V.ıa,.t -arla ladlaat n; Y038 No. fiti 6111 lir• •• ............... a u.te ..... nz. Evet var .. Faat ._ılardllil 
• . .,_., dls Vali .... iL 23'40 454S No. 6la llN ati• drüldeclL Yok• o laald- batb bir de baaı..a 
'CMid oa ............ top. SIN> lir• ...,._,,, ş t h . G . katte •• akliyeci Nevzacla D• biribiri ifiede ....... 

'::-:s::.:::==~=~~ = :~ : :_ e ır aZ1nosunda ::=!::.:!1
: i!'::;.=.ıs.: .. -:: 

.~--------------... •--• b volataaa basit•• nilaat aeı..ta. ~• Perıem e -ı.·amı ı.ndlrl.,. o uil -.c1-.. ettili J9-i .,.. • .,. •• 

K 1) ~ abak ,..ı ...... .... lıacllltlan ••• bir forcb a6o ioi'ı onga ans IRUS ası ........ -........ ac1a1.. :"rk.ı!-;· .:;• .. -; .. 11ı 
'P. r -ah Ed Bf L ••t·QP olclL lıfatllp olm~ terc'la .-el• bir ..,ıtcledit' • .. aango ar var yaaao _.... .,. ha1c1caac1a 1carc1u.. 4• r.C1t •ıYi,.m ••iltirt 
tarafı d t.ı.-..ı..;. .111•1...C. aiMltler lliatlGp olmata bar mtitabiilfatı.zlıldan " IMr 

D aD .._. .. ~ e~a.u• ladıkta w•ldı " o ~ babtaazlıt•• ........ 
/Jiriaeilifi lıast1aG11ın,. •v 6in '"" ,,..,,.,et Hiiln• ita niıbetlerl• · · telkJI tahlilleri varClir. 

&.~-a--ft•• ı·liti_.-:.•ı· ..-...r.:.-. v•o1iia .. • .ı:-!98': .... a'b•~~,~.: •Bir acfal. ,... •• ,. ..,. ......... --ı .,......-. 1111 ...... "" le ltir laiiYiJetia laiklJMidlr. 

Kral Lir· 
DRAM 

1°'8 de fikri sabiti, tMAt w Bdrl 
Ş9tef ••1•• ~-· Bu ıae~n etrafına 

&eli• or;uı kl~ ~ leci Oatlnclat. iiliula .. 
fikir .... ..._.. iP' .Wa bir dqam11· Orlau Aala•i Gô 
laava 9•de diDl,~ci~i• i•cli ain teakidiae ceva& ottnls 
.. ,...._. .-.btı•eliiuleclir. le•• ah•lf a.;r maW. 
... ,..... beld bin bil- alclalc. ... ,..,. ,.... 
tia .-ri Mkffi• ıözlerile aia cevabaaa ela oblr 
.......... , Fakat ae ICir ailıh a•ızda d•~ 
~ ft • •W..ak iıtecli-
fW wa. Wr .... ip.de bizi• Tra6 Hp.,• ..... " 
... alb alemimizde lweketler Aiabra, 12 fhlllll) -
,.. .. aa. ftir. Çiia"' bltlD .,.,,. - .,. .... 
ba dolıan ve •tır •-leler ....... ....ıeoaktir. 



Yavuz sustu. Herkeste susmuştu. şimdi hepsi Manisa köylerinde 
"Padişah ne yap~~~.~~: .~iye düşünüyordu tam bir kalkınma var 

Nihayet elçi gelmişti. Onu 
huzuruna bütün azamet ve ih· 
tipmı ile kabul etti. Fakat Mo
ıolbay da, ayni ıekılde bir ih· 
tişamlı, yari kendi padişıh1nın 
utvetini temsil otmolc iıterce

ıino girmişti. Y ıvuz, ona dik· 
ıkıtle bakb. Birdenbire gözle
rinde bir hiddet parladı: 

Öyle ya, bu pırlak ıiliblar, 
zırhlar da ne demekti? 

Evot, onun huzurllna böyle 
çıkmaktaki mıaa ne idi?. 

Ne idi bu ,ışaa, bu kama· 
manlık taslaklıtı, bu meydaa 
okuya" bu bıyıklar, bu tavırlar, 
bu ıüı ve bu kuruntular?. 

Elçi ayakta duruyordu. Yavuz 
ıöyle bir etrafına bakındı, ıon
ra lkl kılıç fibi parlaya• ıözl .. 
rini, elçiaia iki kqını• erta11Da 
çevir dit 

- Baaa bık ·dedi· tenin ıul· 
tanın, huzuruma elçi diye aldı 
batında, kafı11 olıun dolgun 
bir priat adamı bulamayıp ta 
senin gibi bir uydurma kahr .. 
Jlln mı ıönderdi?. 

Mogulbay, aapsarı kesildi. 
Huıurdalciler de hafifçe yer-

lerinden kımıldadılar. 
Motulbay: 
- Efendim, 
Diyecek oldu, fakat Yavuz, 

bir gök gürültüıü Jibi boşandı: 
- Suı köpek, ıuıl 
- Koparın bu herifin de, kö-

lelerinin do kafalanaı.. Kopa· 
na da Mııır ıultanı, benim yol· 
ladıltm en büyük adamlara ha· 
karet etmeaia •• oldıatuau ör 
renıin •• 

Bütan bunlar, adeta bir da· 
kikı içiade gelip geçivermiı· 
lerdi. Elçi ne aöz aöyliyebil•iı, 
ne kım1lciıyabilmiş, ne de iti· 
matnam11iai verebilmiıti. 

Yazan M. Aglıan 
- 142 -

- Düşündüm ıevketlum, dü· 
şündüm. Biz de o şekilde mu· 
kabele eyleriz. Y alvarmm pa· 
dişahım, kulunuz udcco zatı 
şahanenin tarihe geçecek na· 
mını düşünerek ıöytüyorum. Fer
man gene sizindir, fakat Yu· 
nus kulunuzu kırmayın .. 

Yavuz tereddüde düşmüştü. 
Yunus bey derhal padiıabıa 
ayakJ1rıoa ıarıldı: 

- O herifin başını, basaa 
bajışlamış olun!. 

- Peki, peki Yunuı, iylo 
olıun .. 

Ve ellerini tekrar çırptı: 
- Ol elçi bozmasını gebert• 

meyinf 
Diye batırdı. Bu emir, biraz 

daha ıeç kalmıı olsaydı, elçi, 
çoktan ebedıyeti boylamıı ola· 
caktı. Fakat Cafer Çalebi me .. 
eluinden sonra •zatı ııhane 
belki ikinci bir ferman verir" 
diişüncesile, idam cezalarını, 
böyle biraz geciktiriyorlardı. 

- işte Yunuı, dediğin oldu. 
Fakat onun uıaklarını karıştır
mak yok bal. Onlar elçi deti~ 
uçaktır. Sultan biçolmızaa kab
rü şiddetimizi ınlaıın .• 

- Ôyle olaUD binım, öyle 
olıun •• 
-Şimdi ıöyle banı, na11l bir 

mukabele yapacağız? Elçiyi na· 
ııl geriye ıöaderecetiı? 

- Orasını da efendimiz tak· 
dir buyursunlar .. 

Yavuz sustu, düşünyordu. Or· 
tada çıt yoktu. H erkes te •padi· 
şah acaba ne yapacak,. düıün· 
cesine dalmıştı .. 

Yavuz nihayet bafın1 kal
dırdı: 

taklavatını da alsın gelsia .. 
Bir dakika sonra berber bu· 

zura girmi~ti. 
- Şimdi Morulbay denilen 

herifi ıetirio ... 
O da sapsan bir çehre ile 

içeriye ıetirildi .. Yavuz, Mogul~ 
bayı röstcrerek berbere emretti: 

- Şu herifin sakalını dibin· 
den taraş eti 1 

Elçi bir hareket yapacak ol· 
du, fakat iki kişi kollarından 
yakalı m:ştr. Berber, bol bir sa
bunla elçinin 11kahnı kazıdı.. 

- Tamam, şimdi de bıyık· 
farını tarq eti. 

Variyete gülmemeklitiıı im
kanı yoktu. Fakat hakikatte bu 
da doğru bir hareket detildi. 
Çarçıbuk, bıyıtının yerinde de 
yeller eımif ve elçi, caacavlak 
oluvermiıti. · 

Yavuz, yerinden kımıldadı, 
keyifli keyifli: 

- Tamam ·dedi· bu da ol· 
du.. Söyleyin uıaklara, gitıin· 
ler, bu yerin en ihtiyar, en 
uyuz, topal, kör eıeğini retir-
ıinler .• 

Huzurdakiler kıpkırmızı ke· 
ıildiler. Yavuz, elçiye hakare-
tin daniık11ıaı yapıyor demekti. 
Aradan oa dakika geçmiıti .• 

- Efendimiz, fermanınız ye
rine getirildi. 

Haberini verdiler. 
- Şöyle, pencere altına ıel• 

sinler de böyle bir kahramank 
liyık mıdır, dej'il midir göre· 
yiml. 

Eşek, hakikaten artık herşe• 
yini tüketmiş, bacaklarını ıü· 

rükliyemiyecek dereceye gelmiş, 
kulakluını aallamıı, beli çökük, 
.yafl """"· ayaz, pt• bir ..... 
IGktu .. 

-Berberimi çağrın.. Takım - Sonu var -------.......... ~ ....... -~~~~:ı:-=::~=~~~-~ ...... -...,.....,,__-...... ,,_-~ ........ ...._......_.' 
ÇİMDiKLER 

Neş'eye dair birkaç söz 
Okurlarımdan bir bayan bana yazd ıtı bir mektupta ıoruyor: 
- Kuzum Bay Çimdik, siz nasıl yazı yazarsmız, neş'eniz da· 

imi midir, her zaman, yazı bayata haricinde de böyle neı'eli mi· 
ıiniz?. Ve neş'eli olmaklıtın ı.rrı nedir, bunları bana izah ede. 
bilir miıiniı? 

işten dönen köylüler, radyo başında 
mOzik dinliyerek istirahat ediyorlar 

Mani• Vali•I Dr. Llt/I Kırdar 
Manisa, (Huıaıi) - Köylü· lıyıo dereler üzerinde köprüler 

lerimizin Hflık, tanm, bayın- yapılmış; yaz ve kış rahat bir 
dırlık ve kültürel işlerini pli11la ıek.lde gidip ıelme temin edil· 
1cı.. bir zamanda düzene ko- miftir. 
yarak sona erdirmek amacile Merkezde iıi olan köylüler 
vilayetimiz beı yıllık bir köy bütün dairelerde kendilerine 
kalkınma programı meydana gösterilen hüsnü muameleden 
rltirmiı ve 937 yılından itibı· ve itlerinin ıürıtle intacaodaa 
ren de program üzerinçe faali- memnundurlar. Her köyde bir 
yete reçilmiıti. Bu programda köy meydanlığı vücude ıetirll· 
bu yıl bitirilmeıi lizımgolen mittir. Şanlı bayratımıı tatil 
işler baıarılıaış ve diA'erlerinin rfinleriode törenle direte çolcil-
de yapılması için ıimdiden ha· mektedir. Bütün köylerde yol· 
zırlıkJara bışlamııtır. lara, ıu kenarlarına, mezarlık· 

Merkez ve kazalara bağlı 681 lara meyvalı ve meyvaaız ataç• 
kö,.de nüfuı itibarile kök ka· lar dikilmiıtir. Köy evlerinin 
nunu tatbik edilmeğe ve bu damları kiremitlenmekte bina· 
köyler de kallcınmağa esas ların iç ve dııları badanılana· 
olmık üzere üç sınıfı ayrılmışbr. rak temiılite önemle itin• atla. 

Nüf.- Wı ytmlwa Jftfiı, meldedır. Her köyde yeni okul· 
geliri müs id köy adeai 88 e Jar, işyar evleri, okuma odaları, 
baliğ olmaktadır. Sıra ile tasnif köy oda ve ambarları, parti 
edilon köy adedi de 214 tür. ocak binaları, nalbant, demirci, 

Nüfuı ve gelirleri ikinci ıı· arabacı, bakkal dükkiolan ile 
nıf köylerden daha az olan parlc, bahçe ve ıpor alanları 
köylerin sayısı 379 dur. Kal· vücude getirilmiıt r. 
kanma programı C. H. Partiıi Köylerimizde 11tlık İş leri de 
başkanı ve valimiz Bay doktor gözönüne ahnmıı programın 
Lütfi Kırdıran goldij'i günden çalııma neticesi olarak ıu yol· 
itibaren birinci derecede tespit larJ, çeşmeler, kuyu ağızlarına 
ettiti ve üzerinde ehemmiyetle bilezikler ve bunların etrafına 
durduğu ittir. Alakadarlara da ıuların birikmemesi ve ba· 
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Sağlık 
bahisleri 

l)elılil iuıetabtlar -m lHelluanıau 
Dr. M. Şnld UJ•r dlfN 'i: 
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Hemofili 
lrai ve bünyevi bir hastalık 

olan Hemofil i, çocukluğun ilk 
çağında bile görünen bir afet· 
tir. Bu b11tıhlc kadınlardan 
ziyade erkekleri tercih etmek· 
tedir. Kadınlarda bu hastalığ n 

varlı ta ya pek azdır veya but 
bunlarda varl ğı ispat etmek 
ıüç olmuştur. Maamafıh, ka· 
dınlarda da mevcudiyeti müşa· 
bede edilmektedir. Esasen er· 
keklere de kadınlar vaııtaıile 
intikal etmektedir. lıter kihil 
insanda, ister çocuklarda çok 
t ... daf edilen bu istidat ve 
kabiliyet, tamamile mütevariı 
bir bünyeden ileri golmelctedir. 
Hemofiliye uğramıı insanların 
kananda bir bozukluk mevcut
tur. B11nların kanlarında morfo
loji aolctai auarından ehemmi· 
yetb bir taıayyiir görülmemek
tedir. Yalnız kanlarında kimy .. 
vi fiilde bir bozulduk vardır. 
Temeııür ve kan donmaaı gü9 
olur. Kan lüveybatı çotalar, 
ayni zamanda kan damarlan
nıa iç tabakaıındaki büc·eler
de de bir bozukluk görülür. 

Burada tuna da kaydedeli• 
ki, bazı Hem of ı lilc insanlarda 
kan donm111 normal bir ıurette 
lauaule gelditi baldo vücut ör· 
güıüadeki kanamalar devam 
eder, durur. 

Hemofiliye musap inNnlar 
taşıdıldarı bu irsi iıtidat dol .. 

yııile en uf ık ve cilz'i bir çırp
ma neticesi faıla miktarda kaD 

zayi ederler. Hatta kol veya 
bacak mafsallarının bir ~ere 
hafifçe çarpmasından oynak 
yerlerinde mütlı 9 lı. ir ı..... 1.: 

rikmeıi husule gelir. Bir diı 
çıkartmadan sonra dindirilmi· 
yecek derecede kan akar. 

Hemofilik inaanlarıa, baıı 
defalar durdutu yerde ve bio 
bir ıebep yokken ağzından, 
burnundan kan bonnar. Hatta 
bar .. klarından pek çok kan 

gelir. Hemofili oldukça ciddi 
bir h11talık telakki edilmelidir. 

Çün1'ü çok aefa uzviyetten pek 

Yavuz, esasen, artık Mısır 
ıultaaı ile olasa meaelenin, böyle 
aulben, müzakere ve .. ire ile 
bal olu11abileceti kanaati•de de· 
tildi. Oaua fikrince ok, yaydan 
ç.kmıştı. Ordu buraya kadır 
relmiı, ıeçen aenedenberi ara· 
larında bir yıf'ın hldiae olmu1-
tu. Binaenaleyh, lıi lillh, kıbç 
ve kaa temirliyebilirdi. Baaan 
bir baıka tfirlllall kalmamıfb. 

Ôyle zannediyorum ki, ben bıa ıuallero defalarca muhatap 
oldum. Bir kari, hakikaten bazan ş ıhıen taoımad.ğı bir mubar· 
riri, yazı11na göre, muhtelif ıekillcrde tabayyiil eder. Moaeli ben, 
bizim Saime S.ı.diyi, ilk defalar ince, narin, biraz da hasta, sade 
giyinmiş, uzun, mukavveı burualu, en hafif bir rüzgarda sendele· 
yip ıideo, küçük boylu bir bayın ıeklinde tahayyül ederdim. 
Meseli Murat Çınar da yazılarına ıöre, şişman, siyah, çatık kaşlı 
ensesi kalın, yarma dedikleri cinsten iri bir insan o'.arak tahay· 
yül olunabilir. Peyami Safayı ıiyıh elbiseli, gözlük~ü, bastonlu, 
uzun boylu, ıık, mılc, Ab din Daveri kısa boylu, ııkleti farla ol· 
duğu için denizcilıkteD tekaüde aevkedilmit tiımao, boyunbatt 
kullanmıyan, baıı kasketli bir insan, Vali Nureddini incecik, bü· 
yük kafalı, kamburu çıkık, dededen kalma redingot giyen bir 
muharrir olarak düıünenler de buluna~ilir •• Galiba, bizam yazıl .. 
rım1z insana. bu bi11i veriyor. Ben vıktilo • lımirin Don Juanı,. 
diye bir roman yızınııtım. 

verdiği d rektif, vilayet köy taklak olmaması için kaldırım· 
bürosuna müt madi murakabe· lar yapılmıştır. •-çok: kan kaybedilmesine sebep 

Yavuzun ıeıine, maiyet uıak· 
lan koıtular. Mogulbay, bir 
hamlede yere yuvarlancla ve 
kıskıvrak yakalanarak havdan 
çıkanldı .. 

Fakat tam bu 11rada Yuauı 
bey iç_eriye girmiıti. Yavuz, onu 
M11ır ıultanını bırakıp kendi 
tarafına geçtiti için çok HY" 

mi§tİ. 

- Gel • dedi • Yunus gelL 
Mısır ıultanının yediti naneye 
baki. Huzuruma elçi diye bir 
ıeriat adamı, bir alim, fazıl, 
kimil inıan yerine, tahtidan 
bir cenıaver göndermif •• 

Bea de hepıinin katlial fer-
mao eyledia. 
Yanuı bey durakladı: 
- Ney• durdun ya Yunus? 
- Padiıahım, ben kulunuz 

bazı mahzurlar dilıünüyorum .• 
- Ne ribi?. 
- Tırlh ve hukuku düvel 

karıı11ada, aımıaız, ıanınız.. 

Elçilere zeval olmadıi1n• yeryü· 
ıünden biz kıldırmıy,lam .• 

- Fakat Yunuı, ben o Mı· 
ıar sultanını, ıultaa diye tanı· 
mı yorum .• 

- Evet, biz de tanımıyoruz, 
dı.ı1manım1zdır, fakat tebaası 
da tanıyor, baıka devletler de., 

- Mevlana ile Karaca paşa· 
)'• yapbldarıA' da düıünHD •.• 

Bir re11am arkadaı, beni ıöylo karşıdan ıörmüı, bir Don Ju
an ıeklinde karikatürümü yapmıt. gazetelere vermi1- O sün bir 
hayli terleditimi ve utandıi1mı, 10kaldarda herkeıiıa baq baka• 
rak birıeyler ıöyleyip giilümHdilderiDl bili habrlarım .• 

Şimdi do öyle: 
Beni mütemadiyen kahkaha atan, miitemadiyea .. tıodakhli, 

ıolundakini itneliyen, yırı ıeveze, biç birşeye aldırmaz, Jlpbta 
ve yaratblı bir felıefeye kendini kap p koyuvermiı bir ln•a di• 
ye telikki ediyorlar. Halbuki, nerede o talih, nerede o talih?. 
Bizim birçotumu1, içinde bulundutumuı ıBtanlarda, bpla aç 
karana 1&hnoye çıkıp bir Lord taklidi yapan züğürt ve fakir ar• 
tiıtlere benzeriz. Evde ekmeti tuza babnp ıokakta, k•l'fl••da
kine et yimiı biııini vermek için dit karcalıyu bayaiyetli İDıaa• 
lar ıibi kendimizi tutuız. 

Ben bu ıütunda, ilter muıtarip ve mükedder, iıter puaaaz, 
pulıuz, ister basta ve yualı olayım, nq'eli olarak görünmete 
mecburum. MabkQmum hatta.. Amma bazao iıte l>uıün yaptığım 
gibi, mümkün mertebe ciddiyete yaklapr, biraz içimi deıerim. 
Neı'eli olduğum bir rün, karilme aeı'enin bir reçeteaiai yıpıve
recetimi vadediyorum. Buıilalük ıöyliyecetlm şundan ibarettir: 

N•ı'e tahsil etlilln saılU' ıla •e11den ıa,,.lıdır 
Bir doku 6in 4/a dini• lcanl /al/anlan 

Çl•dllc 

silo çizilen progran düzenle Yıno köylerde umumi kapal. 
yürütülmüş ve köylümüzün eten· helilar vücude getirilmiş evler· 
litı hususunda lizımgelen ııler den dıtarıyı ıuların akmama11 
ıüratle başarılmııtır. için üzeri kapalı çukurlar kız· 

Köy ve köylünün parası ile darılmıştır. 
yıpılma11 icap eden işlerin bü· Kültür itleri de köylerimizde 
tii:ı köylere birden yüklenilme- düzenle ıitmektedir. Birçok 
ı"ni muvafık görmiyen valimiz, köylerimiıdo okullar mevcuttur. 
nüfuı ~e gılir azlıiını gözönün· Ve her yıl bunlar arasını ye
de tutmuş ve Hlgınları bu ıu• nileri katılmaktadır. Yeni açı
rotle tesbit eylemiıtir. Bu vazi- lan okullara kültür idaresi ör 
yet köylüleri de memnun bı· rftmen ıöndererek üzerine dü· 
rakmııhr. Köylerin mali durum· şen vazifeyi baıarmaktadır. Nii
lara itibarile yapılma11 programa fa1U az olap ta ô}retmea P.· 
konan itlerin behemehal köy dırilemiyeo köylülerimizi• kül
deroetinln çokluj'uawa karanaa tür bllıialıriain aoban kalma
bıtlaauak bir cllıea claireai•de mua ioin de bir a'/ evel Horoı 
bqarılmuı ve yolauzluOa mey- ka,GDde bir •Ait•• karı• açal
dan verilmemeli de temin olua- mııbı. Ba 1ıl meatan olacak 
muıtur. etitm•ler, nlfa111 u olan köy-

Merkere batlı Saruhanlı, Yıl- lerde Camburi'/•t kültOrlaü 
mu. Hacarabmah, Çobaniaa, ,.,acaklarchr. 
Hıcabaliller, Karaotlanlı, Belea, Kö,lerimizde ıpora da elaem
Alibeyli, Paıa, Koldere, Gümill- mi79t verilmekte ve TirkiiD 
celi köylerine radyolar alanmlf, eıılt ıpora olan ıünt. cirid, 
dilDya bab.rlert ve mualki köy· aitu ve abcıhk talimleri 1apıl· 
lilerimizia ayaj'ıaa ıetirilmiıtir. makta. atlAbablar tertip ıdi
Köylüler tarlalanadan yorsun l•ek ba milli ıporamaıaa ib· 
döndükleri zaman radyo önünde JUlna çalıtlmıktadar. 
iıtirahat etmektedirler. Birçok Bilhaua kaylülerimiıin aha 
köylülerle görüıtüa Köylerine tırile kuındıj'ı plirlerial iuaf 
radyo alınmuandan mltevellit etmemek için tutam ve ekoaoml 
aevinçlorint bildirdiler. uhasındaki vaziyıtleriai, ban· 

Bütün köyler telefonla mer- ka, koopwatiftea ödGao ildık· 
keıe hatlıdır. Gene her köyden lan paraları zamaaında tediye 
merkeze ve komıu köylere mun· etmeleri ve ilctıaadi durumlarını 
tuaa yollar 'Ve yollara raıt• cliultmeleri tavıiye edilmekte 

olc;lutu gibi, hayatın sönmeıinl 
de mucip olmaktadır. Bunun 
için teblıkelid i r. Hemofilidon 
korunmak için evveli Hemofilik 

aileye mensub olan kadınları 
evlenmeden menetmek zaruri 

vo mecburi bir keyfiyettir. Bu 
gibi kadınlar evlenecek olur· 
lana, haatalıtın erkek halefiere 
intikaline aebobiyot ~erirler. 

ve iyi neticeler elde edilmek· 
tedir. 

Köyl6lerimizin iktısadt dr 
ramlanaı Htlamlaıbrmak için 

mılıallt idareler bankası •• 
merkezde kurulacak müıterek 

baaka için her köy büdcesine 
y6ıde bet niıbetinde bir par• 
koymaktı ve bu pıra beledi• 
yeler bankuı hesı bına Maniı• 
it baakaıına yatmlmalctadır. 

Köylamüz her uhada ve iyi 
bir tekilde yaıamak çareleriai 
elde etmiılerdir. Kıllcınm• 

proıramıaıa feyizleri, birer birer 
meydana ıelmekte ve köyleri
miz bir kat daha ref aba kavur 
maktadır. · 

• Kaylülerimizio, kondileria" 
gösterilen ihtimam ve alik•11 

mfidrik oldukları, çahıma ..... 
balanda uhdelerine düıen ber ifl 
batardıkları da ıevinçle muşa· 
bede edilmektedir. 

ô. ""il" 
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Dartanyan şimdi_y_e_k_a_J;;Y,alnız Mm. Bonasyöyu 
sevmiş, o ise şimdi ortadan kaybolmuştu 

Bu vak'a Kardinalin taaavvur· 
larını acelclendirdi; kararları 
Yeçhile, lcral ile kendisi La Ro· 
ıel muh111rasmın idaresini ken· 
di ellerine alıncaya kadar ilk 
hücumları idare etmek 6zere 
kralin kardeşini yollamış ve 
kendi idareıiodeki bfitün ta· 
burların harp sahnesine yürÜ· 
aaelerini emretmişti. 
Doıtumuz Dartanyan da bu 

ordunun keşif kolu araıında 
bulunuyordu. 

Söylediğimiz veçhile kral 
lneclisini bitirir bitirmez harbe 
iıtirık edecekti. Falcıt hazira· 
nın 28 inci günü meclis küraü• 
ıündea kalkınca vücudünde bir 
ııcakbk hissetti. Bunun la bera· 
ber ıefere çıkmak için çok is• 
tek gösteriyordu, fakat haatah• 
tı arttıtı için Villeroyda dur· 
Dlağa mecbur oldu. 

Halbuki, kralın durduğu yer· 
de ıilibıorlırı dı durmak: mec· 
buriyetindeydi; bundan dolayı, 
henüz yalnız muhafızlar aruıa· 
da vazife görecek olan Dartan• 
yan da, muvakkat bir zaman 
için olıa bile, arkadaşları Atoı, 
Portoı ve Arııaiıteo ayrı düş· 
IDüştü. Halbuki, kendisini saran 
rizh tehlikeleri tahmine kadir 
olabilıeydi, boı• gitmez bir 
keyfiyetten başka birşey te• 
llldcl etmediği bu ayrıbk, ken• 
diıi için çe>k elaemmiyetli bir 
veaveMye aebep olacaktı. 

Buıuanla beraber, La Roıel 
önü do kurulmuı olan ordu 
meydanına, 1627 ıenesi Eylul 
ayınm ıu uncu günu, yolCla 
hiçbir vak'aya teıadüf etmeden 
r•lebilm iıti. 

Herıey ayni halde bulung. 
Yordu. Dük dö Bukingha• ile 
Ro ada1ını işgal etmiı bulu 0111 

naaiyotindeki lngilizler, Son Mar• 
ten kaleıi Ue La Pre iıtihki· 
lllını muhasara etmeğe çalışı· 
Yor ve fakat muvaffakıyet gös· 
teremiyorduı bununla beraber, 
la Roıel mubıret>eai iki üç 
riindenberi Dük Dıngulen ta· 
rafındaa ıehir civarına inşa 
ettirilmiş olan iıtibkam etrafın· 
dı bıılamııb. 

M. dö Ea1art kumandasında· 
•a muhafııJır karargildannı 
Miniaa önünde kurmuılardı. 

Fakat, bildiA"imiz veçhile, 
l>artanyan ıilihaorlar arasına 
t•çmeti kurmuı oldutu cihetle 
•ilila arkadaıları ara11ada pek 
~ tloıt ediamiı olduj'uadaıı, 
~-.di düıiincelerile meıgul bu· 
llnabilecek vıçhile yalnız kıl
'-ııtı. 

gane kadın Madam Bonasyö 
olmuş ve Madam Bonasyö ise 
ortadan kaybolduğu gibi kadı
nın ne olduğunu d hala keo· 
fedamemişti. 

Talih bahsine gelince, bu aciz 
mıhlalc, Kardinalı, yani ülke 
dahilinde kraldan başhyarak 
bütün büyük adamları titreten 
bir adamı kendisine düımıo 
etmitti. 

Bu adam kendisini mahvet
mek kudretini haiz bulunduğu 
halde henüz birşey yapmamış· 
b. Dartanyan gibi cin fikirli 
bir adam için bu mü1&maha 
bir ışık demekti ki, onun aa• 
yesinde bir iıtilcbal görebilirdi. 

Sonra başka bir düıman da· 
ha edinmiıti: onun fikrince bu 
düşman o derece korkulu ol· 
mamalcla beraber pek te bakir 
görülmemek husuıundı bir ka· 
naat beıliyordu; bu düoman 
Mayledi idi. 

Hep bunlara' karşı olarak: 
kraliçenin himaye ve teveccü· 
bünü kazanmış bulunuyordu; 
fakat kraliçenin bu teveccühü, 
:şimdiki halde, kendi aleyhine 
düşmanlık hasıl olmaılnı ıe· 
bep oluyor v~ himayesi iıe, 
pek iyi biliodiği üzere, biç iıe 
7aramıyordu... Bunun delilleri 
Şıiais ve Madam Bonasyö idi. 

Ortada kazanmış oldu~ bir 
ıey ~raa o da parmatuıda 
tıııdıi• bet altı bin lira kıy· 
metindeki elmas yüzüktü; ve 

Du clmD& dahi Dartanyanın fik• 
rince bir kraliçenin şükran he• 
diyeainin şahidi olmak üzere 
saklanmak lazım geldiği ıçıo 
batkı bir ıekilde bir iıtifade 
temin edemeditinden, şimdi 
ayaklarının altında çiğnemekte 
bulunduğu kaldmm taşlarından 
fazlı bir kıymeti yoktu. 

Ayaklarmın albnda çiğnemek· 
te bulunduğu tatlar dememize 
sebep, Dartanyao bu düşünce. 
leri ile meşgul bulunurken yan· 
hş olarak karargahtan civar 
lc§?lcrden birine giden küçük 
ıüzel bir yol üzen.w&. ~ü
mekte bulunmasıdır: işte bu 
düıünceler sebebile arzusundan 
fazla yol yürümüş, gün akşam 
olmata baılamış ve nihayet 
batmakt~ bulunan güne,io son 
ışıjı nyesinde bir çalı arkıım· 
da parıldayan bir tüfek namlası 
görür gibi oJmuıtu. 

Dartanyan keıkin gözlü ve 
çabuk anlar bir adamdı; tüfeğin 
orada yalnız durmıyacağmı ve 
onu tutan adamın çalı arkaaına 
doıtça bir fikirle saklanmıı ol· 
mıyacatını düşündü. Bunun için 
tüfekten kendini ıakanmalc m•k· 
sadile yolun öbür tarıfma geç· 
mek iıterken karşı kenardaki 
bir kaya üzerinde de dıter bir 
namla ucu görmüıtü. 

Bu ıüpheaiz bir puıuydu. 
Deli kanlı birinci tüfeğe doğ .. 

ru baktı ve kendi üzerine doğ· 
ru çevrilmiş bulunduğunu epey· 

....,.~:ı-----------..11 cc bir korku ile farketti, fakat 
\l~i • 13S4 I Arabi • 1357 namla atzınan hareketsiz kıldı· 

Anc,k düşünceleri pek hoıa 
ıider eeyler detildi. Pariae gel· 
~iti gündenberi hep ııhsi i,. 
,llile meşgul olmuı ve bu şabıi 
'ileri kendiıini gerek ıık vo 
ltrelc talih huıusunda ileriye 
•&t&rememiıti. 

Atlc habıinde aevebildiği ye-

.Nıaııa SO Bebiüluel 12 
ğını görür görmez kendisini 

ı 
g 
3 
8 

Mayıs yere attı. Tam bu anda tüfek 

13 ateı edilmişti ve bir kurşunun· 
ııbk çalarak başın10 üzerinden 
ıeçiıini iıitti. 

Cuma 
Kaybedilecek hiç vakit yoktu. 

Dartanyan sıçrayıp kalkh, ve 
tam bu anda da öteki tüfekten 
gelen lc:ur~un, yüzü koyun uzan· 
mıı bulunduğu yerdeki, kaldı· 
ram taılarını parçaladı. 

Dartanyan, öyle kendisine 

ölümden yıJmaz dedirtmek için, 
körükörüne ateşe ahlan ahmak 
cesurlardan detildi; bundan 
başka, burada ceseretin yeri 
yolttu: Dtırtanyan tasmim ed I· 
miş bir tuzağa düşürüimüştü. 

- Üçüncü bir kurşun geline 
bittiğim gündür, dedi. 

Hemen tabanı kaldtrdı, ve 
memleketi dclikanlılarmm meş· 
bur olan çevikliği ile lcararga· 
hı doğru koşmağa başladı; fa· 
kıt ıon derece ıüratle koşma· 
tıoa rağmen birinci ateıi eden 
adam tüfeğini tekrar doldur· 
mağa meydan bularak ikinci 
defa ateş etmiş, bu sefer iyi 
nişan almış olduğu için şıpka· 
sına vurarak onu on adım ka· 
dar öaüne götürmüştü. 

Halbuki, başka şapkası ol· 
madığı için kosarken ıapkasını 
da alarak, sapsarı ve nefesi ha· 
tulmuş bir halde kıt'asına ge· 
lebildi. Hiç kimseye birşey 
•öylemeden oturup düıünmeğe 
b•şladı. 

Bu hal üç sebepten ileri gc· 
lebilirdi: 

Birinci ve en tabii ıebep, 

kral muhafızlarından birini öl· 
dürme~le keder duymıyacalc 
o1an Roşellilerin pususu olma· 
sı ydı ki, bu suretle hem bir 
düşman eksilecek ve hem de 
bu düşmanın keaeıinin dolu 
bulunmasından istifade edile· 
cekti. -Arkası var-

Nabetçi eczaneler 
Eczanelerin bir haftallk 

nöbet gDnlerini göstar;r 
cetvel: 

Pa"1'tesi: 
ltemeraltmcla Şifa; G4nlyabda 

GGıelyalı; Tililkikce B. i'aik; tld. 
çeımeılikıe İkiçotmelik; Alaaaoaklll 
B. li'11ad. Ay•llklada Balk,; 

Salı: 
l:emuıltında Şifa; JCaraatinatla 

B. ~er; ~ıaerd• .l&mer: .lJlu. 
aıkıı B. Ahmed Lö.lfi, Etrefp .. ada 
EfrefplfL 

ÇtUıamff: 
Bqduakta S.labat; t.:aral&ı&a 

B. Habi( Tilkilikte Yelli İamir; 
Irıatpuarıada ~ GüselyıWda 
Afiyet. 

Per~mlH: 
'K.emeraltıada IIUAI, GAaeıyalı· 

da GWıelyalı, Tilkililı;to B. Faik; 
Etrefpatada Etrefp•tL 

Cama: 
Kemeralbnda İttihıc, Gl&ely .. 

hda Gtulyah. hptpaıarıada Aari; 

İtilOfmelikae ~.W. AIN ... 
.Ula & FaacL ----Cumartesi: 

B•td•nk18 5ıblaat; l[arımtia• 
da B. Epe(; Komercle K.amor, 

Epefpapda ~ 
Pazar. ----Keme.nlbada tiilll, K.arıtaatt 

B. liabi~ Keçecilerde '!Mi İamit; 

lr~etpuvand1". Aıd. 
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Hagdar Rüıdii ÔKTEM 
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1' dıı11eı memleketı. fçJn ae~•lik 
ıhone eneli 27 liradır 

Al\AlJOLlJ MATBAAS11'4DA 
il A Sll.MlŞ'I'l.ll 

Kamutayda İnhisarlar büdcesi tedkik ve kabul ed11.a~ -inhisarlar Vekili B. Rana Tarhan, ida-
renin mesaisi etrafında izahat verdi. 

~~~-------.-.~·~· ..... ~----~--~-
Tütün limitedin faaliyeti, şarap imalatının artırıl-

ması, rakı derecelerinin indirilmesi meseleleri 
üzerinde fikirler ileri sürüldü. 

idarenin varidat büdcesi 48 milyon liradır. 
Söz alan Gümrük ve lnhiıar· 

lar Vekili Ali Ran·a Tarhan, 
inhisarlar büdceıin:le lüzumu 
kadar izahat verilmediği bak· 
kında Hüsnü Kitapçı tarafından 
ileri sürülen mütalealara cevap 
vererek, gelecek sene daha 
geniş izahı t verileceğini bu 
sene bunun yapılmamış olma· 
sının bir ihmal eseri olmadıtmı 
söylemiş ve demiştir ki: 

- .. Zannediyorduk ki, blin· . 
çolarımızıo neşri kafid"r. Çünkü 
blinçolarımızı bir senenin faa
liyetine hasretmiyoruz. Daima 
beş altı sene eveline kadar 
giderek mukayeseli malumat ta 
veriyoruz. Bu kafi ıelir diye 

. ayrıca büdce liyihalarına tafai· 
lit arzetmiyoruz. Fakat bundan 
sonra bu malumatı büdce liyi· 
halarında da arzetmeti bende
niz de doğru görüyorum. Ôyl• 
yaparız. Hiç şüphe yektur ki 
bu faydah olacak.tar .• 

lnbiıarlar Vekili bundan son· 
ra tütün limitetin faaliyeti et· 
rafında izahat vermiş ve tütün 
limitetin inkişaf eden mesaiıile 

inhisarlar idaresinin büyüE yar· 
dımcısı vaziyetine geldiğini söy· 
liyerek demiştir ki: 

- "Tütün limi"ted, piyasada 
fiatleri düşürmemek ve iyi tü
tünlere revaç vermek için uh
desine büyüle bir vazife aldı. 
Ve o vazifeyi muvaffakıyetle 

ifa etti. Fakat tabii bu gibi 

vaz feleri yaparken ayrıca artık 
ufak tefek ticaretlerde büyüJC 
kar yapmak gayesini takip et· 
melden uzak kalarak, daha zi
yade memlekette tütünün kıy· 

metinin, bilhasaa ticari kıyme· 
tinin düşmemesine çalıştı .. 

Yeni piyasa meselesine ge• 
l.nce, limitetiıı bilhassa me,. 
gul olduğu piyaaa Londra pi· 
yasasıdır. Fakat henüz kat'i 
bir netice alamadığımız içi• 
maruzatta bulunamıyacağun. ,. 

İnhisarlar Vekili bu mevzu 
üzerinde yapılın teşebbüsler 
neticesinden ümitvar bulundu· 
ğunu da ayrıca kaydettikten 
ıonra inhisarlar idaresinin ıa· 
rap imalatını arttırmak ve pi· 
yasanın ihtiyacmı karşılamak 
için aldığı tedbirleri işaret ede· 
rek şunları ıöylemiştir: 

- Bu sene lzrnırdo büyük 
&ir şarap fabrikası kurmayı dü· 
şüoüyoruz:. Bunun için de bu
yük meclisten tahsisat rica et· 
miştik. En yeni vasltaları cami 
olacak olan bu fabrika, üzerin· 
deki tetkik.atımız bittikten ıonrı 
lzmirde kurulmığa bıılanıcak· 
tar. Şarap iıtibaalitı hem inhi· 
11rlar noktaımdan, hem de hu· 
susi amiller noktııından mah· 
auı derecede artmaktadır. 1936 
da 1.500.000 litre şarap )l:lptık. 
2.264.000 den üç milyona ka
dar: çıkarttık. Bu sene niha~et• 
terinde 3. 700.000 ni bulmuşken, 
37 de 4.051.000 e kadar çıka· 
rılmıştır. 

Ali Rana T ırban inbiıarlır 
idaresinin murakalieıi şekli üze· 
rinde ileri ıürülmüş olan müta· 
lealara karıılık olarak ta şu 
izahatı ve.rmiŞtir: 

-Bizde murakabe tarza şöy
ledir: 

iki türlü murakebe vardır. 
Birisi büdcemizin murakabeıi· 
dir ki, verilen tahsisatın mura· 
kabesidir. Diferi de mütedavil 
sermayenin murakabeaidir. Bü~. 

ceye konulan tahıisatm mura· 
kabeıi meclis tarafından yapıl
maktadır. 

Ve muhterem Hüsnü Kitapçı 
arkadaşımızın söylediği gibi di
vanı muhasebat dncümenine ge· 
liyor. Orada hiçbir noktası bı
rakdmamak uzere inceden ince· 
ye tetkik ediliyor. 

Bir de mütedavil sermayenin 
murakabeıi vardır. Onu da hu· 
saai kanunu mucibince her 
biJanço bittikçe divanı muhı· 
sebat ve maliye müteabıssııı 
murıkıpler tayin ediyorlar, bug. 
lar inhisarlar idareıinde bütün 
evrakı müıbiteyi tetkik ediyor, 
muameıit hakkmda istediklerini 
ıoruyorlar ve tetkikleri netice· 
sinde de raporlarını yazıp tak· 
dim ediyorlar. 

Murakabe noktasmda zayıflık 
olduğunu zannetmiyorum. Ben· 
ce bu murakabe şekli kafidir •• 

inhisarlar Vekili. halen bir 
kaç yerde mevcud bulunan 
acentalarm kaldırılacajını ve 
esasen bunların bazı lüzum ve 
zaruretler netice.si muvakkat 
mahiyette olarak ihdas edilmiş 
bulunduğunu kaydettikten ıon· 
ra, rakı için yapılan reklam 
hakkındaki mütaleaya karşılık 
olarılc demiştir ki: 

- Bizim bu buıuıta idare· 
lere verilen talimat şudur: 

Memleketin rakı ıatılmıyan 
yerlerinde rakının satılması 

için teşebbüs almaymız. Am· 
ma ticaretin icabatandan olarak 
nisbeten alkollü içkileri tanıt· 
mak için ilanlar yapılıyor. Relc
lim, satışın bir mütemmimi 
olduğu için hiçbir ilin yapma· 
mık ticari sayılan müessese
miz için mümkün olmu zan· 
nederam. Maamafia bu ilanlar 
içinde balkı te,vik edici mahi· 
yelte olanlar varsa tekrar tet· 
kile eder.im ve önlemeye çalı· 
şırım. 

Ali Rana Tarhan 1927 den 
1937 ye kadar geçen devredeki 
umumi m11rıflann yüzdeleri 
hakkında şu izahatı vermiıtir: 

-1927 de yüzde 14, 1928 de 
yüzde 15, 1929 da yüzde 1 S, ıs 
1930 da yüzde 15, 68, 931 
de yüzde 14, 37,~932 de yüzde 
12, 99, 934 te yüzde 11, 46 
935 te yüzde 11, 13, 1936 da 
1'(), 50 dir. 

inhisar Vekilini müteakıp ıöz 
alan- Ziya Gevlıer Etili, rıkınıo 
yüzde ellisinin ispirtoyu ihtiva 
etmekte bulunmaıı itibarile bu· 
Dun inhisar idareai tarafmdın 
içtimai bir mesele ve milli bir 
dava olarak mütaloa edilmeıi 
lizımgeldiğini işaret ettikten 
.anrı, bu mevzu üzerindeki 
düıüncelerini izah eylemiş ve 
bir üzüm memleketi olmaklağı· 
mızı rağmen şarapçılıkta geri 
bulunduğumuzu söylemiştir. 

Ahmet 11\aan Toksöz (Ordu), 
inhisarlar idarelerinin eski va· 
ziyetlerine kısaca temas ettikten 
ıonra bunların bir idare elinde 
birleştirilmiş olmasınm iyi neli· 
celerini kaydetmiş ve bu ida· 
renin her yal dalla randımanlı 
olmaaına, maıarifi umumifelİnin 
indirilmeıine, mütedavil ıerma· 
yeıinin daima masun kalmasına 
çaLlıldığını ıöyliyerek, bu aa· 
lih eserinin bütün iktısadi te
ıekküllerdo de teessüs etmesini 
dilemiştir. 

lnhi11rlır Vekili tekrar kür· 

süye gelerek demiştir ki: 
- ''Muhterem Ziya Gevher 

arkadaşımız, geçen sene olduğu 
gibi bu ıcne de rakının dere
cesinin yüksekliğinden şikayet 
ettiler. Geçen sene kendilerine 
şu cevabı arzctmiştim: 

Bu derecenin ııhhat nokt11m• 
dan ehemmiyeti korktukları ka· 
dar olmadığını ıundın dolayı 
ümit ediyoruz ki rakı ıu ile 
içilmektedir. (Gülmeler) 

Ziya G.!vher Etili (Çanak· 
kale) - Susuz içenler de var. 

Ali Rana Tarhan devamla: 
- "Su ile içildiğ i için onun 

derecesini herkes istediği ka· 
dar indirebilir. Maamafih b·~ 
şüphe yok ki kendileri sıhhi ve 
içtimai bakımdan haki dı lar. 
Sıhhat Vekaleti de bu mesele 
ile ıureti mahsusada meşgul 

:olmaktadır. Bizden ş mdilik 4' 
dereceden fazla rakı yap ima· 
masını isteJi. B''Z bunun der• 
hal tatbikini doğru bulmadık. 
Çünkü derecelerin inmes· ma'i 
tesirler yapar. Onun iç·n hen .. z 
başlıyamadık. Tavsiyelerini ehem· 
miyetle hatarrmızda tutarak S h· 
hat Vekaletinin tavsiyelerini 
tedricen yerine getirmeğ ! çalı· 
şacağ z. Rakının hepsinin inlai
sar tarafından yapılması işi bu 
da yüksek huzurunuzda birkaç 
defa mevzuubahs oldu. O Yakit 
vordij'im cevap ıu idi: 

lnbiN1lar varidat bakımından 
rakının esası olan Somayı y .. 
pıp ııttığı İçin varidatını bu 
suretle temin etmiş bulunuyor. 
Hususi amiller de ticari zihni· 
yetle müşterilerini memnun et• 
mek için çalışıyorlar, demiştim. 

Fakat inhisarlar idaresinin 
imalatında gösterdiği itina, ya· 
vaş yavaş husuıi amillerin müı· 
torilerini lnbinrlar idaroı;n• 
çekti. Ve fiili olarak bu iş le· 
hi11rlar idaresine dönmek üze· 
redir. Yani hususi amilleri bı· 
rakarak lobisal'.lar idaresine re· 
len mü~eriler o kadar çoğaıdı 
ki inhisarlar idaresi yeni teli· 
sat yaparak ist:ihsaiatı arttır· 
mak mecburiyetinde kaldı. Ve 
t>u ıeyre göre yakın bir za• 
manda hususi amillere iş kal
mıyacağıoı zannediyort1m. 

Bunu ta~siye ettikleri ribi 
bir. tedbir olarak yapmanm 
imalatta gösterdiğimiz itina 
bizi bu neticeye götürdü. Omın 
için yakın bir atide bütün bir 
imalat inhisalar idaresine iati• 
ltal etmiş olacaktır. 

Şar.ap imalannda inhisarlar 
idaresi 1935 yılandaki kadar 
şimdiki imalatına da dikkat 
et~eL.-te~ir. Eğ.er herhangi hu• 
ıuıı bır sebeple o senenin 
şuabında bir. menfaatı mah
ausa bulunmuşsa, onu ayrıca 
tetkik edeyim. O aene naaıl 
bir itina ile şarap yıp.lmışsa 
şimdi de ayni itina ile yapılı· 
yor. Yalnız o sene şarabı Te· 
kirdatında yapıyorduk. Şimdi 
ihtiyacı cevap verme..k için baş
ka yerlerde de yapılıyor. Şişe· 
lerde yer etilieti yoktur. Te· 
kirdağının şarabını tercih eden· 
lor oluyor. Yalnız kulağıma 
geldiğine göre, inhisarlar şara
bını bugün de herkes takdir 
ediyor. 

Hasan Sıka (Trabzon) -Se · 
neden seneye farkeder. 

inhisarlar Vekili Ali Rana 
Tarhan (latanbul) - Ahmet Ih
- Sonu 8 inci sairi/ele -
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Sahife 6 ANADOLU 

V alansiya limanı, 
defa bombardıman 

d •• •k • Uiuslar sosyetesinin kararları un ı ı . · 
d·ıd· Habeşıstan mese

e ı ı lesi de bitti. 

-Borsa 
12·5-938 

OıUm satışlaM 

C. Alıcı K. S. K. S. 
43 A. R. Üzüm. 16 875 17 75 
36 Ü. Kurumu 15 50 16 

Bombardıman tayyarelerinin ağır bombalar attık
ları ve büyük hasarat yaptıkları haber veriliyor 

Negüs, salona girerken çok müteessirdi. 
Vekili, istiklal mücadelesinin bitmedi. 

ğini söyledi fakat .• 

35 J ro ve şüre. 14 50 16 25 
23 M. J. Taran. 17 25 17 5 
17 Es 1af Ban. 16 50 17 
154 Yekun Paris, 12 (Radyo ) - Fran· 

kistlere mensup bir tayyare fi
loıu, bu gece saat 23 te Ma· 
yorkadan kalkarak Valinıiyayı 
ikinci defa olarak bombardı· 
man etmiş, altmış bomba at· 
mııtır. Ölüler çoktur. 

Burgos, 12 (A.A.) - Franko 
kuvvetleri şark cephesinde iler· 
liyerak düşmanın Teruel ile 
Albokaser arasındaki muvasa .. 
lalarını kesmişlerdir. 

Burgoı, 12 (A.A.) - Porte· 
Jcizio Franko nezdinde şimdiye 
kadar ajan olarak bulundur· 
duğu Perreira dün hariciye na· 
zırı general Jordanaya hükume
tinin bir mektubunu tevdi ede· 
rek ispanyanın yegane meşru 
bükümeti olarak general Fran· 
konun htikametini tanıdığını 
bildirmiıtir. 

Paris, 12 (Radyo) - Fran· 
k'stler, bugün Valansiya lima· 
nını şiddetle bombardıman et· 
mi~lerdir. 

Ahnan haberlere göre, a~ır 
bombalar ahlm· ş ve büyük ha· 
sarat olmuştur. Ölüler, henüz 
sayılmamıştır. 

Atatürk emldkini ve 
gayri menkullerini 
millete bafııladı 

-Başı 7 inci sahifede -
lecelc netillerin biribirlerioden daha 
fazla n iebetl• anlayıp övlloeceği bO· 
yilk Alicenap teberrfiDözO.n tarihi bir 
eafhaaıoda hatır bulaodurdonu1. Ba 
adi hareket niz, kf'ndi yapın111n, aa• 
yı11z hiımetlırinisin Te ver dili• 
nız yös binlerce eaer Te direktif:&c• 
:rin arreında bir ittir. Ululuğunu ve 
yftceliğini eıiğinde bulanın bizler• 
den çok, ilerledikçe tarih görecek 
Te minnet •e 16kranla Öfeccktir. 

Ben ıabsen köyliiyCm. Köylll 
olarak kendi adıma Te ba memleke• 
tin emrinide r.irut iıleri baıında 

bulunmak maıhariyetile Türk köylü· 
IU Te ~ifıçiJiAi adırıa fU dakikıtia 

btpı;ioin b lbioin benim kalbim gıbi 
çarptığından emia olarak teıekkOr 

ermeyi Te minnet duygularını arzet• 
meyi en tabi! bir l::orç tellk.ki edi· 
yorum. Bunun da bir ifadeıi olarak 
f'llerioizden öpmeme müaaıdelerini 

dilerim. 
Ankara Tali Te belediye niıi 

r.nr.ad Tandoğan da Bnyıık Şefo 

tehir adı•• minntt Tf'l tökranlarıaı 
arzetmiı Te Atalftrk Ziraat Vekiline 
ft belediye reiıine manffakıyet\er 

temenni ederek ıahuıOs Te memna• 
oiyetluini iıhar buyurmaılardır. 

Riyo dö Janero, 12(Radyo)
Asilerden tevkif edilenler, beı 
yüz kişidir. Bunlar barb diva .. 
nına verilecek ve çoğu idamı 
mahküm olaca~tır. 

Fransa - ltalya 
müzakereleri 

Pariı, 12 (A.A.) - Fransız gazeteleri dünkü mütıleaları bi· 
lif na olarak Fransız İtalyan müzak~relerinin bu hafta içinde 
müıbet bir neticeye varam ıyacağın1 yazıyorlar. Matea gazeteıi 
Nussolininin Cenovaya ıeyahatinin bu müzakereleri teabhura uğ
ratacağını, hususile ki Hariciye Nazırı Kont Cianonun da Musso• 
lini ile birlikte seyahate çıkacağını kaydeylemektedir. 

Jur gazetesi ltalyanların iki memleketi alakadar edea bütün 
meseleleri birden halletmek istediklerini zannediyor. 

Epok gızeteside Negüsün Cenevreye geliıinin Romada endiıe 
uyandırmadığını ve balyanın Habeşistanıo nasıl olsa lngiliz ve 
Fransız delegelerinin Habeıiıtan meselesini kat'i olarak hallede· 
ceklori kanaatinde bulunduğunu yazıyor. 

Başvekilimiz Belgrat. 
tan hareket etti 

- Başı 1 inci ı:alıi/ed11 ~ 
Bu akşam saat 21 de Yugos

lavya Başvekili ve Hariciye na
zırı B. Stoyadinoviç Hariciye 
Nezaretinde Türk Vekilleri şe
refine bir hususi akşam ziyafeti 
vermektedir. 

Ziyafetten sonra B. Stoyadi· 
noviç, B. Celal Bayar ve B. 
Rüştü Arası istasyona kadar 
geçirecek ve Türk heyetini ha· 
mil olan tren 11at 24,40 da 
hareket edecektir. 

Galatasaray geldi 
- Başı 1 inci salıi/ede -

Miaafir Galataearay takımı önfl· 
mtlsdeki Cumarteıi gftnü ıaat 17,30 

da tJ~ok tak1mile k.ırıılaoacaktır. Pa• 
sar günfi de ayni aaatte ikinci H 

ıon temaeıaı Abancak takımilo ya• 
caktır. İımirliler bu mfl.sabakalatlıı, 

milU k6menia ıebrimizd• 7apılacık 
maçlarının ıonuncunma 11yretmi1 
obcııklardır. 

Fudbol ajanlığı, miieabakalarnı 
hakemlerini teabit etmiıt.ir. Birinci 

maçı Karııyaklı B. Eıad, ikiaci-ma:
çı da B. Muıtafa idare edeceklerdir. 

Amortiler 
Son iki rakımı Sl ve 52 olan 

biJetler, yirmişer lira amorti 

kazanmıılırdır. Onda bir bilet• 
ler iki lira, beşte bir biletler de 
dörder lira alacaklardu_ 

- Başı 1 inci sahifede- mücadelesi bitmemiştir ve bit· 
ra, lngiltere Hariciye Nazırı miyesektir de. Habeşler, vatan-
Lord Halifaks söz almış ve larını müdafaaya devam edecek· 
uzun beyanatta bulunarak, mü· lerdir.,, 
tecavize cesaret vermek için Negüsün vekili, sözüne de· 
değil, ıulb için Habeşistan mes· vamla Hebeşistında hergüıı mü· 
eleıinin artık halli lizımgeldi· sıdemeler olduğunu söylemiş 
ğini ve çünkü, bu memleketin ve neticede, meselenin Eyliile 
baştan başa ltalyamn işgali al· kadar talik edilmesini istemiştir 
tındı bulunduğunu söylemiş ve Müteakıben Fransa Hariciye 
konseyin emrivakii kabule mec- Nazın Jorj Bonne söz söylemiş 
bur olduğunu, Habeşistan mes· ve Habeşistan meselesinin, in· 
elesinin; İtalyaya karşı ahnmış giltere Hariciye Nazın . Lord 
olan zecri tedbirlerin ref'inden Halifaksın beyanatı vechile 
beri otomatikman halledilmiş kendiliğinden halledi lmiş naza· 
bulunduğunu ilave eylemiş ve rile bakılabileceğini, bu itibar· 
şunları ıöylemiştir: ; la Fransanın, lngilterenin tek· 

- Ondan evel, iki yol vardı. lifine iştirak eyledi ğini beyan 
Ya harbetmek veyahut ta ıulhu eyledikten ıonra, Negüıün be· 
kurtarmak. yanıtından müteessir olduğunu 

Biz, ıulhu tehlikeye atmak ve Fransanın, yapılabilecek 
iıtemedik. Bu itibarla, zecri hcrşeyi yaptığını ve fakat, sul· 
tedbirlerin kalkmaıına muva• hun kurtarılması için başka 
fakat ettik. türlü hareket etmek imkanı ol· 

Biz, müteclvizo cesaret ve• madığını, hadisata karşı her 
rilmesi taraftarı değiliz. Ulur devletin istediği gibi hareket 
lar Sosyetesi aizamnameıindea etmekte muhtar olma1ı lazım· 
fedakarlık ta kabul etmiyoruz. geldiğini ilave eylemiı ve sözü· 
Ancak, Habeıiıtan meselesi, ne son vermiştir. 
arbk kendiliğinden halledilmiş Bundan ıonra, Ruıya Hari· 
bulundutu için, her devlet f,. ciye Nazın Litvinof söz söyle-
tediği ıekilde hareket etmekte miş ve Uluslar Sosyetesinin, 
aerbesttir.. her zaman platonik kararlar 

Buıadan ıonra Negüı ·ayağa verdi~inden teessür duyduğunu 
kalkmış ve çok mütee11ir ol· beyandan ıoııra, Habeşiıtanda 
dutu halde, Franıızca birkaç mütecavize karşı bili çarpışıl· 
ıöz ıöyliyerek, memleketinin dıkını ve bunun aşikar oldutunu, 

273956 Eski Y eku11 
274110 Umum Yekuıı 

Piyasa flallerı 
12·5-938 çekirdeıeıiz üzüm 

orta fiatleri: 
No. 7 14 50 

" 
8 15 00 

• 9 15 50 

• 10 16 50 
• 11 18 00 
Zahire aatlşları 

ç. Cinsi K. S. K. S. 
83 1/2 Ton Buğ. 5 815 6 375 
437 Buğday S 815 6 37 
143 Arpa 4 
50 Ton Balda 4 375 

318 Kın. Pala. 370 500 
14 R Pamuk 41 

Komneo ıöz almış ve Balkan 
antanta ile küçük itilaf namına 
namına, lngiltere tarafındaa 
ileri sürülen teklife iştirak etti
ğini söylemiştir. 

Bundan sonra Polonya del~ 
gesi söz ıöylemiş ve Uluılar 
Sosyetesinin, hiç olmazsa bun• 
dan sonra daha realist hareket . 
etmesini istemiştir. 

Müteakıben Pern ile Çin mu• 
rahhaslırı ıöz ıöylemişler ve 
mütecavizlerin emrivakilerini 
ıiddetle takbih eylemiılerdir. 

Diğer devletler murahbula
rı da ııra ile söz ıöylemiıler 
ve fngilterenin teklifine ittirak 
eylemiılerdir. 

D--~..... •o•••. ICoa .. p ••İÜ 

Belgrad, 12 (Radyo) - Tü ·• 
kıye Başvekili B. Celal Bayar 
ile Hariciye Vekili B. Tevfik 
Rüştü Aras ve Türk gazeteci
leri, bu akşam saat 23,40 ta 
buauai trenle buradaa latanbu\a 

hareket etmişlerdir. 

Dost ve müttefik devlet .Baş· 
vekili; istasyonda, bizzat Yugos· 
lavya Bıı ve Dış Bakanı Mılan 
Stoyadinoviç; kral naibi prens 
Polun başyaveri, Haricly ~ Ne
zareti erkanı, nazırlar, ı , lgrad 

iıtiklilini müdafaa için Cenev· _;,"_.y;.... ""orcl verecek olan 
reye aelditiai fakat rahatıız bu gibi kararlardan uluılar 

riciye Vekillmiz B.-T-e-v-fi""'!'lc .... R-u-.. ş-·- · olduğundan, delegeai Tazaçiyi ıosyetesinin ıakmmaaını iıte· 
dü Arası hamil olan buıuıi tevkil eylediğini ıöylemiı ve mittir. 

yerine oturmuştur. Lltvinofun beyanatından son• 

Monter karan tebliğ etmit. h• 
devletin, Habeılstan meaaleau .. 
de istediği gibi hareket etmek 
husuıunda serbest oldutun11 
söylemiı vo celseye ıoD ve~ 
miştir. 

belediye reisi ve bin 'erce halk 
tarafından uğurlanmışlardır. 

istasyonda bir kıt'a asker se· 
lim reımini ifa etmiı ve bir 
bando muzıka, istildat mırşmı 
çalmıştır. 

Türkiye Başvekili B. Celal 
Bayarın refikaama buketler ve· 
rilmiıtir. 

iki dost ve müttefik devlet 
Ba$vekilleri, halkın samimi te
zahüratı arasmda vedalaşmıı
lardır. 

B. Celal Bayarı hamil olan 
hususi tren, binlerce halkın 

alkııları arasında istasyondan 
hareket etmiştir. 

lstınbul, 12 (Hususi) -Baş· 
vekilimiz B. Celal Bayarla Ha· 

tren, Sofyadao geçerken dört 
saat tevakkuf edecek ve Baıveki· 
limiz, kendisini iıtııyonda bek· 
liyecek olan Bulgar Baş ve Dıı 
Bakanı Köıe lvanofla birlikte 
saraya gidip iamini deftere 

kaydettikten sonra, kral Boris 
tarafındın kabul edilerek öğle 

yemeğini kralla bir aradı yiye· 
cektir. 

Başvelcilimizin, Bulgar Baş· 
vekili ile uzun konuımalarda 
bulunacağı söyleniyor. 

lstanbul, 12 (Huıuai) - iki 
Başvekil, dün gece bütün dün• 
ya vaziyeti etrafında ıon bir 
konuıma yapmışlardır. 

Bu konuımalardan s~nra rea• 
mi bir tebliğ çıkmış ve Balkan 
birliğinin veçhi hareketi mem• 
nuniyeti mucib olduğu bil· 
dirilmiştir. 

Bunun üzerine Negüıüa vekili ra, akıam üzeri tekrar topla· 
•yata kalkmıı ve Lord Hali· nılmık üzere celseye ıon ve
faksın sözlerini reddederek pro• 

d k rilmiıtir. 
teıtoda bulun u tan ıonra, 
şunları söylemiştir: Cenevre, 12 (Radyo) - Uluı· 

- Büyük bir teessürle gö· lar Sosyetesi konseyi, öğleden 
rüyoruz ki, Ul\lslar Sosyetesini ıonra saat 16 da tekrar top• 

Haynlayn 
Londraya gitti 

Londra, 12 (Radyo) - tr 
koslovıkyadaki Si.idet Almar, 
larının lideri doktor Haynlaya, 
bugüa buraya gelmiştir. 

teşldl eden devıetler, taabbüd· lanmışhr. Celse açılınca, Ro
lerini uoutmuılardır. Bu vazi. manya Hariciye Nazırı Petresko 
yot kar~~nda; mütecav~~re, ~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~ 

istediklerini yapmak içia tam Izmir vakıflar mO.dürlOğOnden; 
bir aerbesti verilmiş olunuyor. 
Gerçe, Büyük Britanya impa• 
ra torluğu, merdce hareket et· 
miştir. Fakat buna rağmen, ltal· 
yanın yaptığını, bu sefer Ulus· 
lar Soıyeteıi do tekrar etmekte 
ve hakkı çiğnemektedir. 

Seneliği 

400 
300 

lımetpaıa caddeıinde yeni yapılan gazinonun iltii 
,, ,. Köıebqında yeni y1&pıl1D altlı 

üıtlü dükkan 
72 Büyük Salepçioğlu hanı içinde 27128 no. lu dükkh 

42 ., ., ., u 29,30,31,32,33,34 DO. lu 

alb dükkan beherinin ıeaeliği 
Yukanda yazıb vakıf akarlar 1939 mali gayeıine kadar 

kiraya verilmek üzere açık artırmaya çıkarılmııbr. ihaleleri 
16-5-938 Pazartesi 11at on beştedir. lıteklilerin vakıflar idar• 
sine müracaatları. 28 3 10 15 1389 

Negüı, lngilterenin ıiyaaetlni 
kabul etmiyor ve Habeşistan 
meıeleıinin kendilitinden halle· 
d.lmiş olduğu kanaatini redde· 
diyor. Habeşistan için, istiklal 

............. ~lllllllllllllllllllllllllllm .............. lllllllll~~~~------------.......................................................................... 111!111 • 
.. ~ ederim. Faruk,, seı çıkmadı. lçım, aldanma• ıunu söylüyor: ruhlarımızın da biribirile hiçbir / 

Ah b 1 
Kafamın içinde, bir yaylım mışh demek.. - Eb, çok ıükür, demek münaaebet ve benzerliti yok.. ' ' u g o·· u·· ateıi oldu, bir aaat çalındı, Annem, aaaki kör bir İDii~ birıeyleri yok ki, geliyorlar. Bütün bayatın ııhrap olqu ela ' n '' bir inaan devrildi. Babam, an· nıa, birıeyi arayıp bulmata Safiyeti tasavvur et Saime!. zaten bundan ileri ıeliyor. S. 

Yazan: 
- 49 -

Saime Sadi 

patlıyacık silahlarla yerlere 
serilecek .. 

Şu çiçeğin kökü kopmuıtur. 
Ayakta tutunuyor. Fakat bu 
akşam, artık düşecek ve kılk
mıyacalc.. Ablamın vaziyeti, 
bunu andırıyor .. 

Hi11i kablelvukuum, bu sa
bit fikri, bu korkunç ihtimali 
mütemadiyen besleyip büyü
tüyor, bir vahime halinden 
beklenmeıi icap edea kat'i bir 
hadise haline geçiriyor. O ka· 
dar ki, annem farkına vardı , 
babam da .• 

- Neyin var Aferide ·di· 
yorlar· sıkıldın mı çarçabuk 
bu~&dan? 

Onları iknaı ve tatmine çı· 
lışıyorum, fa kat muvaffak ol· 
dukumu hiç sanmıyorum. 

Kış geçmiş, gene bahar baş• 
la mıştı. Kapı çalındı, bir mü• 
vezzi elinde telgraf, bekliyor •• 
Heyecanla ve bekleditim saı· 
tin çalması korkusu ile çırpınıp, 
dolup boşalarak indim, telgrafa 
aldım, babama götürdüm. 

An.,emlo bakıştı. Evimizin 
hıv a birdenbire rüzgarları 
durmuş, güneşleri ıönmüş, çi· 
çekleri solmuş gibi değişiverdi. 
Babam, telgrafı bana uzattı: 

- Sen oku Aferide .• 
Okudum: 
•Derhal ıelmekliiin zi r ica 

neme döndü: çahımaıı gibi, benimle müte· Belki, gene bu sayededir k~ nim fikrimce, hayatta, hiçbir 
- Acaba ne var?. Güzide madiyen bu mevzu üzerinde onların hayabna ıükiin ve ııık kimse, hiçbir diğer kim1eyi 

hastalandı mı, ne oluyor, nedir konuşarak, ihtimal ve imkinıa girmiıtir. Herıeyi iyi görüyor· tınımamııtır. Çünkü o kadar 
acaba? en uzak bududlarında duran Jar, iyi mütalea ediyorlar. Hal• derin, 0 kadar esrlrh, 0 kadar 

Zavallıların kafaluında, baş· noktaları da karııtırıyor. Fakat buki bazılarımız, kendi kabu.. mutlik ve girift. 0 kadar da 
ka bir ibtimll eımiyordu. Böy· benim tahmin ettiğime, benim tumuz içinde, tırnalclanmızla kat kat kabulı:luyuz. 
le bir§ eyi hatırlarına getir mi· sandıtı ma yanaımıyor bir tür• ruhumuzu, sinirlerimizi parça· Öteye gitmeğe ne hacet; biı 
yorlardı. Onlar, böyle bir akı· lü.. Sanki bu koskoca kainat lıyor, ölümün bütün acllarını kendimizi bile tanımıyoruz. Biz, 
betin infilakını biç tahayyül içinde, böyle birşey olamaz· çeke çeke, her saniyede yeni 

mıı ve olsa bile, ancık ve bir ııtırabın esiri olarak, ber kendimize bile yabancıyız. Bir etmemişlerdi .• 
Annem: 

- Sorsak, tavzihini istesek! 
Dedi. Ben derhal müdahale 

ettim: 
- Hayır, hayır! Babam der· 

hal gitmelidir. Vakit geçirme· 
mek lazım.. Belki haıtalık var .. 
dır, birşey vardır. 

Karar verildi ve babam er· 
tesi gün lıtanbula hareket etti. 
Vaziyeti, derhal telgrafla bil· 
dirmeii do vadetmiıti. Fakat 

gün içimize bakıak, o muar 
ancak, baıka çatılarda olabi• saniyede çelik bir dütümün zam ve emıalıiz kiinat kar ... 
lirmiş... ruhumuzu sıkb~:nı duyarak ge• 

b dd b sında kafamız duracaktır. - Ne oluyoruz, diyo;, a&ı· er:yo::uz. B'I ne teıa ır, u 
nem, içimde bir korku vır. ne korkunç, bu ne baş döndü· Neyse; annem için ıimdilik 
Öyle sanıyorum ki, bir felakete rücü tczad değil mi? bir hadise yoktur. Fakat yarı• 
düşeceğiz.. Baban da birıey Aşkımız çeşid çeşid, ihtiras- kapı çalıaınca, babaaıaıa ,.. 
yazmadı baksan a... larımız başka başka, düşünce nında, belki de gözleri y11l1t 

Nihayet onuncu ıünü bir ve kanaatlerimiz ayrı ayrı.. yüzü hicapla dolu kı11nı ıör.-
telgraf aldık: Halbuki, hepimiz do insanız, rek başımızda dolaşan kuıuo 

Geliyoruz. hepimiz de ayni hamur, ayni bir melek detil, bir kartal ol• 
Geliyorlar. Fakat kiminle, eleman var. Fakat şekillerimizin dutunu kavrıyacaktır. 

niçin ıoliyorlar? Annem aadoco biribirino hiç benzomeyiıi ıibi, - Sonu '11111 _. 
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Amiral Nelson 
Bir ihtişamın parlak destanına karışan aşk. 

4 ·-Oradi bu zabitlerden, adeta sa. güvertede ve yağmur al· 
Örlcmüıtü. Bununla beraber, ya· tında ka lmağı tercih etmişti.. 
•undan geçerken, ayağa kalka· Küçük Orad; hemen geri dön· 
rılc birisine: meğe karar vermiş, bavula 

- Bıo, gemi kumandanı elinde olduğu halde, geminin 
(Sakling) in yeğeniyim. dar merdivenlerinden tırman-

Qemek cesaretini göstermişti. mağa başlamıştı. 
Zabit, derin bir alika11zlıkla Oradın, birdenbire bu ka· 

biçare (Orad) a yalnız: dar kalabalığı n kalabahğm kar· 
- Hoş geldiniz!: şısında sucuk gibi ve elinde ba· 
Demekle iktifa etmi,, Oradın vulile görünmesi, gemiciierin 

Yanından çekilip gitmiıti. dikkat nazarını celbetmiş, or· 
Orad, meyus bir halde dö- tal ığı derin bir ıükut kapla· 

llerek tekrar bavulunun üzerine mıştr. Bu çocuk, nereden ve 
oturmak• mecbur olmuıtu.. ne aramağa gelmiştı? Bu ani 

Vakit ge çaaiı, Oradın vaziyeti istifhamın, kafalardan silinme· 
tahmin edilemiyecek kadır güç- miş olduğu bir dakikada, kü· 
leımiıti.. Hayli ıılanmıı olan çük Oradın geri dönmesi uma· 
tlbiıeleri, ırtık vücudünde buz mi bir kahkahaya sebep olmuş 
keıilmeğo bıılamııtı, baştan ve: 
baıa sucuk keailmiıti. - E kücükl Burası boşuna 

Orad gibi küçük bir çocu· ıitmedi mi? Yoksa, Polat gibi 
hn; b6yle, akıbeti meçhul bir altı yüz levendi beğenmedin mi? 
leJabate çıkmıt olmaıı ve bir Seıleri yükselmeğe başlamııta. 
de, bir ıeminla ıüverteaiade Orad, bütün bu aealere ehem· 
ltıııamen bikes bir halde bı· miyet vermiyerek merdivenler· 
'•kılmıı bulunmas1, cidde11 fa• den tırmanmakta devam etmiı 
Cia teşkil eylemiıti.. ve fakat, güverteye çakacatı 

Geminin ıüvertesinde, ae ıe• bir ıırada, kuvvetli bir adam, 
Yirci ve ne de tayfa kalmııtı. enu elinden tutmuş ve arkadan 
kıranlık batmış, ortalık zınd.. da. aarı saçla güzel bir icadın, 

Nakleden: Kami Ôral 
ıslana ıslana, kulaklarana kadar 
inmiş olan şapkasına hiddetle 
kapaktan sonra: 

- El . Nereye? .. 
Diye haykirmııta. 
Merdiven bııında buluaaa 

birkaç gemici ile aarı saçlı ka· 
dın, küçük Oradın bu haline 
merhamet edeceklerine istihza• 
ya başlamışlar · ve: 

- Bu kim? Sakın müstakbel 
amiralımız olmasın? 

Diyerek, bir kahkaha kopar
mışlardı. 

Küçüle Orad, tee11üründea 
ağlamağa başlamış ve: 

- Bırakın beni, barakınl 
Diye hıylc:armışh. O, arbk 

bezmişti. O geceki müşahede
Jerden ıoıara, köyündeki bayatı 
hasretle aramağa başlamıfta •• 

Merdiven başında bulu:ıan 
kuvvetli adam, ·çocutun bu hay· . 
kırııına hiç ehemmiyet verme
miş ve onu, ayatıodan tutmak
ta devam etmişti. Orad, . yarı 
hasta oldutundan, bu vaziyete 
karşı mu~avemet edemiyerek 
kendisini koyuvermiı ve )''re 
aerilmişti. 

- Sonıı va -
lla döıımüıtü. Or ad, derin bir .... ..------------...-.ıı~0t:"""A:c:ıtııtA~~-ııoı°""':ııııııcetıtP-,.ı:ıı:~:::t:ı-ıı:ıc:IC'C•"'":ıo:o...llfl"!Q:l'~ı:o01oııaııııo:..ııııo::..---------..... ------

f•: i~:~:oldum, Hiçkiıaıo, v(I. Büyük bisiklet yarışları 
cudiimden haberdar olmadu 19 mayısta başlıyor. 
burada ölecefiml .• 

Diye kendi keadiae mmldaa~ 
••ta baılamııb.. · 

Oradıa, b11 ı•ceyl uautma• 
ıını imlı:io k lmamıftL. 
~DUU ~ devam. 
ttmiıti. Birdenbire, kıranlık 
içinde güvertede uzun boylu 
hir ıahııa, azametle ortalıtı 
teftiı eder gibi yavaş yavaı 
Oradan bulundatu noktaya 
dotru yGrilmeğe baıladığı gö
tiilmilıtü. Bu azametli adam, 
Oııdı görmemişti. Yanından 
reÇerkın: ayatı Oradıa bava· 
luna çarpmıı ve biçare küçük, 
~oca adamı• düımHine mani 
olabilirmtı ıibi, yerindea kal· 
~rak, ayatı bavulana çarpmıı 
01ın adımı tutmuıtul Azametli 
ldtın, karanlıkta bir küfür aa· 
~duldan sonra: . 

.,_ El Se11 kimıin? 
Diye haykırmııtı. 
Orad, titrek ve zayıf ~esiltl 
- Ben, remi kumaadaaı 

8-Jdinıln yeğeniyim. Şakird 
lıf•tile gemide buluamak içia 
leldiaa. . 

Diyerek cevap vermişti. 
koca adam, çocutun bu ıöz· 

'-tı üzerine hayrette kalmıı ve: 
-Gemi kumandanı Saklingin 

~•teni mi? Şimdiye kadar ne· 
'' •ıatıya inmedin; haydi t"' •tatıyal Ben kumandana 
•her vermete ridiyorum. 

el Diyerek, 1eri adımlarla Ora
" Yanından ayrılmıştı. 
Orıd, küçük bavuluau alarak, 

::,~İnin merdivenlerine doğru 
uınete başlamıı ve bütüıı 

'GCQdii gibi göıleri de ıılan· 
~ oldutu halde, baumaklar· 
iti~ •ıatıya inerek, birkaç da· 

1 
' ıonra, güverteden daha 

0 taate bir yere girmiıtL Küçük 
1-k•d, burada vücudleri yarıçıp. 
ta Yüzlerce ia11alı karşı la· 
,:_c.ı l&tınp kalmıı, hicap ve
't bu vaziyetten batını önüne 
t-. llaete ve ortalığı kaplıyaıı 
tı~f inıan kokusundan burnunu 
illt lllata mecbur olmuştul Bu • 
l1atibanzara; ona, çok fena bir 
ltriQ~ bırakmıı ve bütün ümid· 
~~ larmııh. Bu çıplak kala-

•'ll arasında bulunmakta..-

Şelıirler arası m'ii:sabakasına iz. 
mirden de dört bisikletçi girecek 

lzmirli bisikletçiler. 
Edirne • lstanbul aafalt yolu tar. 8 haftadır çaltıan aporcu. 

Gzerinde yapılacak olan beıyüz larımızın iyi neticeler almalara çok 
kilometrelik büyük bisiklet mü• muhtemeldir. 

:::~:ı:ı.na 19 Mayıstı baıla· F rans-a--g-ii.-zelleri 
Bu müsabakaya, şehrimizden _J d ·ıd • 

de sekiz haftalık yarışlarda bi· aavet e l ı 
rinci, ikinci, üçüncü ve dör· 
düncülüğü kazanan bisilcletçile· 
rimiz iştirak edeceklerdir. Spor· 
cularımız Pazartesi günü lstan • 
bula hareket edeceklerdir. 

f zmir bisiklet muhtelit takı· 
mını teşkil edecek olan Alsan· 
cıktan Bayram ve Mustafa ile 
Doğanspordan Cı hat, Ateşspor· 
dan Saliheddinin yeknasak kı· 
yıfetleri bölge tarafından temin 
edi:miştir. 

Şehirler arsı büyük bisiklet 
yarışında 500 kilometrelik me· 
safe iki merhalede katolunacak· 

----
Komite, güzellerin 
müracaatını kabul 

etti 
Fransa ve Pariı 1938 güzel· 

lerinin fuarm açılma töreninde 
hazır bulunmaları jçin fuar ko· 
miteaine tekli 'te bulunulduğunu 
yazmıştik. Fuar knmıtesi bu 
teklifi tetkik etmiş ve her iki 
güzellerin de fuar için fzmire 
gelmelerini muvafık bulmuştur. 

Ayni zamanda artıst olan bu 
güzeller, fuarda muhtelif numa· 
ra1ar yapacaklardır. 

Bilümum çiftçilere, mey va, incir 
bahçeai ve bc:t sahiplerine 

büyük müjdemiz 
Mazotla müteharrik (5) beş beygirlik traktörlerimiz günde 

(1 1/2) hektar yani onbeş dönüm arazi sürer. Amortizmanla 
birlikte en ağır işin dönümünü azami otuz kuruşa mal eder. 
Dünyanın her tarafında ıağlamlığı ve gördüğü işin boyuna 
nisbetle büyüklüğü ile nam salmış olan bu (Modern) traktörle 
ağaçlıklı arazide çift sürmek bağ ve pamuk arazisini çapalamak 
zevldni tutacaksınız. 

icabında kuyunuzdan suyunuzu çeker, destere makinenizi ve 
bir küçük değirmeninizi çevirir. Size bir köle gibi hizmet eder. 
Dört çift öküz, dört insan yerini tutacak bu traktörün fiati 
de her keseye elverişlidir. izahat elmak ve ıipariı vermek için 
acele ediniz. 
l:zmir: Büqük Kardiçalı han No. 55 de Talat Kılcıoğfa 

Zerıciler diyarında! 
Onlar ebediyyen beyazların 

esir ve uşağıdırlar. 
Zavallı zenciler, beyazlar tara

fından nasıl linç edilirler? 

Zenciler 
u mecmua11nın bir mu ar• Fakat, böyle olmakla bera• 

riri Yeni Orleanda zenciler ara· ber, memleketin bu öz aahip
aında bir tedlcik yapmııbr. Ne1- leri, beyazlardan ayrı yaşamağa 
rettiti röportajın hulasası ı•dur: mahkumdurlar. Kanun onları 

Gemi beni Yeni Oıleana birçok haklardan mahrum bı· 
dotru götürüyor. Hayatımda rakır. 
ilk defa olarak bu yere gidi· Bu zavallılarm otelJeri, ma· 
yorum. Gayem, Cenubi Ame- halleleri, tiyatro'arı, dansingle-
rikanm siyah yerlilerine faydalı ri, vagonları, otobüsleri hep 
olmak, onlara beyaz ırkın yap· ayrıdır. Beyazların bulunduğu 
tığı muameleyi bütün dünyaya bir mahalle onların girmeleri 
tanıtmaktır. ıiddetle y11alctar. 

Yeni Orlean! Oraya gidiyo• Orada beyaz siyaha hükme· 
rum. Bu memlekette hararet der. Yani beyaz patron, siyah 
pek o kadar fazla değildir. ise tam manasile ve ebedi 
Böyle olmakla beraber, hararet, ameledir. 
gece ve gündüz 45·47 derece· Ben siyahlarla birlikte çalış· 
den aşağı düşmez. mrdım. Buna imkan yoktu. 

Oradaki hararet rutubetlid 'r. Fakat onların çalışmasını uzak· 
Memlekete ayak basar basmaz tan ıeyıettim. 
neşem kaçtı. Bahusus birkaç Pamuk tarlaları içinde, beyaz 
yüz dolardan ibaret bütün ser- şef:erine itaat ederek, onların 
vetimi ihtiva eden çantamın ça· fasılsız, yorulmadan şlediklerini 
lındığını farkedince, hararetin gördüm. işlemekten hiç usan· 
yüz dereceyi aştığını zannettim. m yorlar ve acıklı melodi ile 

Felaket yalnız gelmez derler; şarkı söylüyorlar. Alc:ıllarmdan 
pek doğru. Paramı lc:aybettikteD Misipi denen şeyi silmezler. 
iki gün sonra, bana yol göster- Luziyanlı bir sıyah için M si· 
mesi için kiraladığım adam da pinin ne demek olduğunu ta· 
öldü. sav.vur etmek güçtür. Ora zen· 

Daha sekiz gün evel yeni bir c si için Mısipi ayni zamanda 
diyar görmek hevesile şen ve Allah, harp, yangın, afet, ilkba. 
şatır vapura bindiğimi ve şimdi har, ölüm, hayat demektir. 
tanımadığım bir memlekette pa· Saadet karşıs ında da, fe laket 
rasız, kimsesiz kaldığımı hay- karı sındı da şarkı söylerler. 
retle düşünüyorum. Yalnız, şarkılarının melodisi 

36 zenci nıesleği hüzün veya neşelerine göre de· 
Bu hale düşünce, altı ay zar- ğışir. 

fanda 36 mesleğe girdim çık· 
tım. Yapmadığım iş, girmedi· 
ğim boya kalmadı. Bunun için 
ıize Luziyanı ve Luz'yanın ru· 
hunu teşkil eden korkunç ada· 
leli, uysal mizaçlı, icabında hem 
vahşi bir hayvan, hem de ade· 
ta bir melek olabilen yerli zen• 
cilerini mükemmelen tanıtabi
lirim. 

Yerli zenciler olmasaydı, Lu· 
ziyan bugünkü gibi mahsuldar 
bir memleket olamazdı. Bu 
memleket n pamuk istıhsali, 
bütün c,hana dağılmaktadır. 

Linç kanunu 
Akıamın saat beşi.. Alhyüz 

zencinin pamuk çiçeği topla· 
dığı geniş ovada derin bir ses· 
sizlik var. Beyaz pamuk par· 
çalara dörtbir tarafa uçuşuyor. 
Kız ve erkek zenci çocukları, 
tarla kenarlarında sessiz dola· 
şıyorlar. 

Orada edindiğim Harri is· 
minde bir arkadaşla birlikte 
dolaşıyoruz. Arkadaşım arazi 
sahibidir. Binlerce amele onun 
pamuk tarlalarında çalışır. 
Mahsul mükemmel olduğu iç n 

Zencilerden begaz iki tip 
o akıam tertip ettiği etlentiye 
davetli idim. 

Eklentide umumi zevk ub• 
yor. Biz beyazlar, uzua kuleli 
ahıap bir evde bulunuyoruz. 
Yüz metre kadar ötede oturaa 
zenciler, evlerine çekilmiıler 
ıarkı ıöyleyip etleniyorlır. 

Böyle zamanlarda, beyazlarla 
ıiyahlar arasında hiçbir kin ve 
raraz büküm aürmeı. Her iki 
taraf ta hudutları dabiliaCle, 
içerler, efleairJer, ıevkederler. 

Tam bu esaada, aokak kap .. 
ıının önünde esrırengiz bir .. 
vari belirdi. No olmuıtu? 

Bir kızı kirlettiti zannedile• 
bir siyahiden ıüphe ediliyordu. 

Bu şayia yayılır yayılmaz bii· 
tün beyazlar ayaklandılar. 

Ellerinde tabancalarla dıprı 
fırladılar ; atlara ıtlı)·arık zen
cinin hapsedilditi yere aittiler. 
Derhal hapisanenin kapııını kı· 
rıp zenciyi dışarı çıkardılar ve 
elbiselerini soydular. Çırıl çıp
lak bir vaziyette hıçkıra hıçkıra 
ağlıyan zenci kendisine atfedi· 
len cürmü kat'iyyen kabul et• 
miyor. Belki de masumdur; fa· 
kat dinliyen kim? 

Biraz sonra onu bir atacıa 
dalına aallandırdılar. Bu maa• 
zarayı seyreden diker zeaciler, 
fizi ki kuvvetlerine ratmea, bo
yun eğmek mecburiyetinde kal
dılar. 

İki saat sonra, ıanki bif191 
olmamış gibi, herkes yerleriae 
çekildi. Yarıda kalan eğlentiye 
tekrar başlanıldı. Falcat bu ... 
fer, zencilerin oturduklan ka
lübelerden cıınhıraş feryatlar 
şeklinde şarkılar geliyordu. 

Ertesi günü, hiç vakit kay· 
betmeden, vapura atlayıp mem
leketime döndüm. 

Hanların vaziyeti 
Hanlara hem yolcu 
hem hayvan kabul 

edilmiyecek 
Belediye, lzmirdeki han ve 

otellerin temizi k işlerini ııkı 
bir lc:ontro!a tabı tutmaktadır. 

Yo'cu yatırmakla beraber 
ahırlarına hayvan da kabul edi· 
len hanların Belediyece kapat· 
tı rılmalara kar arlaştırıl mııtır. Bu 
nun iç n han sahiplerine tebli· 
gat yapıl?. caktır. 

IJr. Hehçet u~ 
Çocuk hastalılcJ~ 1 

mütelıassıJı 
Hasta larını 11,30 dan bire ~n· 
dar Bey.er &okağmda Abe.ı.; 
matbaası yanında kabui c:uc:t. 

Jv.ua!:l enehane ielej onu 19~J 
1:. "' ı t' e J , , ,, 

' 1 





9 ANADOLU 

Türkiyede 
şalına 

zeytinciliğin inki· Köı gezileri: 
doğru faaliyet Güzel, yeşil örende ge-

çen 24 saat -?eytincilik istasyonunda bir aaat. -

Zeytin ağacı bin yll yaşar! 
iiç sene sonra yanın milyon fi-

"Kiylii yavru, buyurun, dedi. 
Size mektebimizi gistere~m.,, 

- l - Ya..., 0. T. 

dan alınabilecektir 
•-Anadolu ço

cutile latubul ço
cutu biribirin dea 
farldıdar. B.lhuaa 
dayanıkhk itibarile 
bu fark mühimdir. 
Delice ile ıe,tia 
atacı aruandald 
fark da bunan ribi· 
clir. Oau içia ta- Ktılll/elc•I_. ...,ıa /lflaı 
biatia bütla zor 41/dlln:aa. 
laklanaa kırıt daha leetirme uall tatbik etmek 
•ukavim olandeli- lizamdır. Zeytin lıaıtabtı 46 
• tiuriade çalı,.. türl&, tedavi çarelm de mahte-
rak oaa elılileıtir• liftir. Memleketimizde bulardaa 
mek, delice çeldr- butlan görülmekte ve tedavi 
detindea ea iyi aıalleri müatablillere ötretil-
randımaaı almak mektedir. 
latiyoras ve bunda Bay Nazım Kılıola iıtaıyon 
mavaffalc olacajı• aruiaiai gezdik. Muhtelif ter 
mııda ıiiplaemiı biye maktaları, fidan yetiıtir· 
roktar.. mele İ~D lıazulanaa 90 llDti· 
Bana, bulan ılr metre paiilik ve 50 metre li,.. Bamayacla uaalutundaki camekiah , ... 

bir aene evel teaiı bk, yeni yaptarılmıktı olaa ke-
edilea u,ıiaoilik au davarları ve evelce kum 
latuJoa••• pao ve topraktan ibaret iken ıimdi 
ve tabtkaa mit• çakıl dö19tilen ve ileride aı· 
laı11ıa Ba1 Nuam faltlınacılc olan yollar hakkı .. 
Kılıtta. Ziraat fea \ı.-..--------"--"--"•..-...----- ~-=:__;;,,~~±--.ıı;;. da da malGmat aldım. 

Oren lcö•I 6ıle6al. 
Yukan Kızılcaaıa bGtla var• 

lıtıma iatill edea çam koblan•a, 
..,.ı pnl aba nlan•aa .. .ı .. 
riai, • ••claa oldukça bir za. 
maa ııomeliae ratm•a • aaa• 
tamadan, ••ki tabiilerim beai 
ıen• 'JeDl bir arsıaaaa eliri 
yapb. ilci buçuk plik azad 
zamuımı, reae bir köyün ka• 
lıa rövdeli, rö1due yiibelen 
oanarlan altında reçirmek i• 
di-. 

Bu ıaretle belki daha fula 
dinleame fıraabaı elde edecek, 

,ebrin gürültülüve datdatab bayab 
bayab içinden ııynlırak iki bu
çuk Iİill köylerimdea birilİDİD. 
temiz, MllİZ, bavuile citerlerl
mi dol urac:akbm. •••ara ikeD viliyet · büdce.U.- w •8JY81i ficlaalar da var dar. Soara her yal içia ,aram • ·ı-

d• ..-ile• talaıi•tla ltalyada Baalara ela iJi bala,.a. Giib- J• ze'Jtia fidaaa •••ete bar .•. 
it .._ ,abek uytineillk tala- relild• ı.liı ettik. L,acak olaa iataayoaclaa bil- Orene •iı'lgorıu. ... 
lil eclea ba pat. bir -•d.... Gq. .-. .ICacliw.lellM Jilk llDiclJ•le •Jftlclım. lamirdeaberi uaaıp ıeı.ek-
berl S..ancla ..,tlaeillk I• ele •Yali 8. Fuh Glleoill ••~ •*• te ola• fOM (40)111• kll .. et-
_,_.... •• ..... ııllı ... lll'IS. 2000 UJtİD ftdaaı diktik. Haber aldata•• tör• delice- rede, birden kaim saYiye yapb. 
l11mı1. deJiceden 300,000, zer Bu fidanlardan tutmıyın hemen lerdea yetiftirilen 300,000 fi· Reıiai, buz ribi ıotuk ıala bir 
f ~ok ıibidir. Ziraat Vekilct~ dandan aşıya gelenler, İtalya· kuyu teıkil eden noktadan, Ôre· 
fi an 1efıtirmittfr. Td1':ıyeaia ba ilk uytiacilık daa retirtilen ve iklime uypa nin göriiniltü hakikaten aeyrİD• 

Ziraat Vekiletiacı Jİr•I iki iataıyoaundaa çok ıeıler bek· olan ıofrahk ve batlık nevilerle doyum olmıyacalc kadar pzeL 
bı. liraya uba alaaıa arul liyor. qılıamata batlanmııtır. 811 ıu• De•ek ki, dalcikalarduberi 
Gzerinde, hakikaten büyük olan ltalyacla 315, Franuda 39, retle 15-20 bin fidanı qılamık •ha ıöriinecek, h• ıörünüyor. 
bir emetla e•rleri derhal rö- lapuyacla 60 aevi seytin var- mümküo olacak ve fidan tev- diye Ayıklayıp durdutam Ôrea 
ıGme çarpb. 212 dekar tataa dar. Tunuı ve lııvaliainde de ziataaa bir ıeae evel baılaaa· nazlı bir gelin gibi yeıillikler 
Zeytinlik içiade epey meyve 26 nevi zeytin mevcuttur. Bun- bilecektir. içU.e ıömülmüı te haberim yok. 
•tacı ela Yll'. Baalarıa ıavdo· lardan e• ,Ozel nevilerin ap Şalaap Göbel • • • 
leriae kirec; baclaauı ve ara- kalemlerini getirterek memlekette -Ô---------- Burada da köy 
tiye yan• metre kirizma yr tebirlerinia ve müıtabıillere denmiyen edinmek iateditim 
P1lmı1- Ortada tek ot bile yok. teni ederek yay•ak içi• te- okuldan baflamajl 

baklanda 
biJailer• 

t.yclah 

E.velce m••• batakhk lıaliade pbbiillere giriftik. Açılın bu- döv~ler balclUm. 
bulunu bu arazi; bqtaa bqa dama kwMnada, halkam za Köyiia albada daraa malda .. 
birer aetre derini tinde aplaa ıeJti• bakam ve bad••••• Velıiller He,eti dea iaer inmez tuaclık bir 
llaabtelif laeadekı'ere tefcir ıu- aiabeten ötretmete çahıhk. lima ile karplqabilir miJim, 
ltn alatalaralc ta• maauile i.- Mubtelıf kıza ve köylerde, bu kararı geldi ümidile •tama. aolama balaa-
tifade edilebilecek laale retiril- buıuata plııbk. Köylüler mım- 1351 ve 13887 aayab kara,. dım. Ôniime kiiçik, okalla bir 
........ il:!'-•...: ı"ld au k111"-·• L-. aan oldalır. 1 . • b 1 d kız ~•kb. Boa okallanaı .m,. 
- ıw&1 - -r aame erıa mır i u 110 atu u• ,,.. •-
-.. yeri•• motör koamllf.. - Şimdiye kadar kim1e ge- mularda laariçten takılla ithal termuiai iateclim. Diizpa ti• 

Gea9 m6teha111, zeytincilik lip bize bunları anlatmadı, de- oluaan bazı emtea bedellerini ıiylı: 
lata.yoauada bir ( Mü .. bede diler. 811 koaferanılar, çok ia- ödemek üzere yap lan bir b11m - Hay .. Hay •• ·dedi- baya
ae,linliti ) teıiı etmiı. Burada tifadeli oldu. Faaliynmize de- ibrıcabn dövizlerinia öcleam.. raaaz.. Bea de okula ficliyo
llalteaevvi uytia fidulan ,.. vam ediyoruz. dili anlatalm11 bu bedellerin, rum. Birlikte aicleriz. Birlikte 
tlftirmete çalaııyor. Diter ta· Biliraiaiı ki, zeytia atıcı bin keadilerile ldiriag ınlqmuile otobtialeria ıeçtıti m.,laur fOM 
<taftaa 91kirdektea zeytin fidmı aene Jatll'• Yumruclaa yetipi- batlı balaad11tumu memleket- üzerinden yiiriiyorm. 

"haali i9İ11 tedbirler almı• rilenler 60 aeae iyi malııul v.. lere Türki,. meaııU mallana - Kazım; - olada MV.. 
eli ha b f _.__ rir. Fakat çekirdekten yetifti- miaia?. • ·ti iu ta pre u iuaa· rilealer daha verimlidir. bizzat wya bilvuıtı ihraca •• 

da ptitenler qalınaralc tlo 11 Seaelik bakımdon ıoara 40 aiikaclarlar tanfandaa bedelle· -Hem de pek çok ....n.. 
._ede alatahaile tevzi edil.. riaia ldirlnt 1ı ... plan haricin• - Ya itretme.ı.W?. 

celc bir hale aetirilecok. .... ,. kaclar her leDe malaı.. de bırakdmı•aın temla olma- - Oalua ela ...-.. 
liilal arbnr. 40 IDCI MDede. 

- Ov ... aonra • dedi • 250iacl aeaeJ• kadar iatih.. •• lra11tlariletufiye edilmeli - N98 •v.lia oalan? 
yon yarı• milyon ficlu 14bnı ıvni mik .... --cla m·-L-'a- Vekili• Heyetince kararlafbnl- Göz bebekleriai ıw.n.. 

..... edebilecektir. O vakit ia- .. ı- QU' Ulllllı •• mıı ye ba karar, pbrimiıdekl dikti .... ki bta ela ....ı. .. 
ı..~da 200,000 fidu da kal• ed• ve 800 inci •n•,. kadar alibdarlara plmittir. lmif, cle•k iater ıiW. 
-., olacak ve biz de bunlana da .Ual uabr. O Ylllcit reDt- ·-----~----.ı1ı -Otretm• •vil•• .. 
lerbi1e ve tekliri ile m.,g11l biç? ·dedi- oaı., Mrleıl • 
..... iaz. F.dular yetiflirilirke• biiJiik baıötretm1Dlmizd• öt-
~-zamanda badaaaalctaclar. reairl•, aoara bile itretirler. 
. ~kirdektea leytiD ficlw y• Otretaealeri.ı .. .ı,.. ,.... 

· •ede tam bir ilati.... lio Is bi,acliild.-i .... kötl ı .. 
~•dır. ... olarlar. • w..,,... ıartlarla bir itala• ICiioik .................. 
laJlliacle çekirdektea 1etİfft belki dalla clewa• .. Mildi. Fa• 
~- bir 1eaede SO • 60 AD· kat birclea malateıı• bir biaa 
lt.ı .. !tik•lir. Sonra terbi11 mak· UrflllU pldill•ilİll farlaaa 
1.---..a MYkedilirler. 8irka9 vardak. Her laaWı olaal bratı 

L~ _ IODra u'Jtiacilik iatuyoaa olacalcb. 
....... dar plecetbai imid - itte obl••u. a.,... 
1or..._ O vakit civardaki bat- ıili içMp ,atareJi• .. 

-.,_ lltia!lld llmmpl-k.. 1.. ........ .,,. Z.ıll""•I• adf .. ıllllle w .... ar....·tlnam 
1 

Şwba laem• 30·40 lletre 
clahi11Dde bir mıktar bat MMlu _,,. • .., N•.,. Kıllflu 61r .,.,,.. on.ab•da. iki tarafa ıtalbklı, 

61r ...,..,_, .. 
rüze1 kaldınmh bir 1olclaa iler• 
liyoras. 

Mollik mercliveal.ı.. blylk 
litanlarilı hiiadı dmoaalan 
kendiae çekea bir kllltlr ocatı 
eeifüadeyiz: •o, .. llkolcaıa •••• 

Davulan yeıil nakli yath 
bo1alı aatrnindea içeri tiri· 
1oraz. Uzua ve reaiı, parke 
döteli bir aaloadaa; birinci 
kata, ikinciye batlayaa pae 
mozaik merdivenlerden yavaı 
yıvq çakıyoruı. Soa basamakta 
okul Batötretmeai B. N11red
diale kaqılqbm. Beni pler 
yüzle karııladı: 

- O.. Mqaallah hangi rüz. 
rir atb Hni buraya? .. 

- Garp rüztirlan ••. 
v. pllftiJc... Batötretm• 

oda11Dda dayas.. 
Arbd•m• zİJaret maba

dı• aalatbm: 
- Evet dedi. Zat• uı. 

mıfbm. Makaadmın dalaa ... 
rimli olabilmesi için her şey· 
dea evel okulu dola111k claba 
iyi olar. 

Giinl tekliflere ne deair ki •• 
- Hay, bay arkaclqım auıl 

iıteraea?. 

Okulu geziyoruz .• 
Bqötretm• anlatıyor: 
- Gördiifüaüz ıibi okala· 

•• ,.al ve pedıroiik e111lara 
•J~n olarak yapılmqtır. içinde 
~ talebeyi hiç bir üzintü duy• 
mıdaa bınnclırabilir. BasGakü 
halde (300) e yakJataa talebe
•İz mevcad, Otretmu kıdro
mana darhtı 71zilacleD kiyde 
talaail çataacla bulaau çocaJm. 
ı.. klailea toplı1amı10ra. 
Şimdiki laalde dirt arkadatla 
çalıııyoram. 

Okul biaaa dotruclaa dot
raya kiyliiaüa ...-iclir.Kalpleri 
cn1mlauriyet .,kıyla çarpa, reji
aha laararetile JU•p babafu 
kö1llmüı 18 bia Ura clettriacle 
olu ba muaua• Wu11 laiçblr 
ylbtblme laiuetaeclee mmla .. 
ri,.tia öl•• • ..- ..... 
... , • ...aile lll•• ebaiftlr. 

Biras ela._ aobMımaı var • 
Fakat propaiala bir__. cla
Wlia.. ,..,.. ... ,.ı Wr 
parıı•ı ikmal edi1ora1. Mull 
... ,. .. ..,... ptircllk- • 
,.. ela IMfratat ••• ... ... 
elik. Gelecek ,.ı • .._. " 
ihata dav.ıaruu lkmaledece
liz. Börlılikle Wr ala •ullt 
olar da bir clalaa ...... ..,.. 
ret i•k•••• ......... ..... 

oe kretli 
kooperatifleri 

••••• 
Mali;,• Velıclleti mal.
telif maali,etleri 6ir 

tamimle 6ildirdi 
Tanm •bf .. taraa ineli 

kooperatiflerile birlilderiae ka· 
nunea bahteclilea maafi,.te 
riayet eclilmeıi•ia temiai Mali
,. Veklletiadea bir tamiale 
viliyete bilclirilmiftir. 
Kuralauı olaa tarım 1atıf ve 

tarım kredi koo.,.atiflerile 
birlikleriain miinuebatta bulaa
duklan ve muamele J•pbldarı 
baza reımi daire ve müeaaue
lerce, kanaala bab,eclilea ..... 
fiyete riı1et eclilmedifi, billau
aa damp reımi muafiyeti laak· 
laacla tereddldlere dütüldütü 
priihaiiftiir. 

2834 ......... ---21 iaci 
madclaiacle JUah 1at1f lcoope-
ratiReriyle birlilderiaüa kapital 
.. yedek ala;eleriai• Ym'ıi. r• 
aba •• lıarçlardaa, öcliiDç al
• ve verme iflerilye para ,.. 
brmı Ye elit• bltia itl•iDde 
yapılacak ıeaed, rapor, am 
Yel•••• .. kitıdlarla reaal 
dairelere verecekleri dilekçele-
ri• damp rumiaclea, atul ala
caldan taptaız mallu içia fe. 
rat barca ile damı• reımiaclea, 
biribiriadea ve ortaklanndaa 
alacaklara mabaul ve komur 
JODiaraD ID .... ele Yeraiıiadea, 
tudik ettirecekleri b• tirli 
kitıd ve defterlerin (ücreti adil 
miilteaaa) noterlerce alıaauk 
harç ve reaimdea, kredi koo
peratiflerinin ele kuuç Ye .. 

.. ... v.pleriadea, kapital .. 
pclek aia;el•iyle taptm •al
lanaıa bltüa ..,... reli• " 
llarçlarcla.. '4181 .... .. 
...... lele•• .......... .. 
iti• için J•pılacak _.. " 
veıikılırlı reımi dıinlse ve
recekleri dilekplerla 4amra 
,...iadeD ._, oldaldan WJ. 
dirilmiftir. -----lllcolcallar ,.di ltasi-

randa lıapanaeu 
Şelarimizdelri ilkoladlarda 

cler.a.r 7 lıuira•da bailecelr, 
8 laazirucla da aoa ...ı tat.. 
beaiaia imtihaalanaa t.tl•a
cakbr. lmtilaular, bir Wtada 
bitirilecektir. 

Köy okallanacla da ...... 
ıs •aJllta aihı,.t 9Wileceldlr. 

l.pan,adan alacdlı 
olan ttıeirler 

...... ,. .. alacakla ....... 
... paralarnu• •• .... 
wrileceti 18hri•izdeld allb
clarlara ela bıldiril....,. 

Tevziat, t.,u1ol taoirlerl ... 
ll•ku baab•ada Wob ..._ 
mit alacaldanaclaD yapdacaldlr. 

çok ........ cleria 111111 ..... . ,,. ...... . 
vmı ......... ,. 111r 

alaka ile ...,. .... ,. .... ..................... 
eli& 

DlelalJen& •• 
N ................. 

IÖJllyorı 
KiJllm• 18Wa lira cleteriacle 

....... ,a.l oblla lütWr ,., •• 
•• ........ a.1a...ı, .. ................ ...,. 
....m. illw etaiftir •• _.,....,,_ 



f aız ve murata d•r olan ıcldı
alarını ışbu ilin tarihinden itr 

l===========-========-11 barea yirmi gün içinde evrakı 
müabitelerilo birlikte meıaauri· TRENLER: 

ı.. ...... Cifi bltn iNii 
J.r1rt MNbl • ..w. 

Agdı• Aattıı AlM11eG'-
1 •• a.Lrata,..Anurr. Pmtıı 

'"'· ~ ........ ,..., ~ 
IUt 21.35 ele. 

1smk • Nllillf: B• ... mt 
11.40 .. 

ı..u.o..w1s •11. .......... 
n.....ı Jflllled ... uo •• 

Lmir·nı..O.leq e.n.ı..11 ••' 
!r,35 .. Mı ••tar. .......... 
1'.H OU.ı19 Mı --. ıe.so • 
Tanye oı.ay. 

A/ıOll ,,,,,,,, • ..,,,,,,.,,,.,,, 
ı....1.u ..... Aabla B• c'• 

.ı .. ,,..,. .............. . 
~ yatakla apNll• Wwtwt ... , ... s... p.., ft ,...,. 

.... glDleri .. , ıs. ıa .. 
tsmk-ıt..am.e p...,, •lt. °'"' ............................ 

,. ... ı~ .. ....... .... 
pn MNI, çatam~la ... ...... 
....... .-ltd• 

ı..u.so.. Paaa ._ ,..11e11 
,..... - 15.21 •• ,,., ..,...,. ,,.,,. .,.. ..,. 

I•• _,,.,.,,,.,. 
T•pa .... Ull·tel* MI• 

... ....... ••- aa11.,. ......... ...., .. •lneUI• .... 

... 2150 • elMlrlk eirUd: ıog.a. 

....... 2116. po1lll l46S ........ 

..... ICKI ·Blım•• .. , J••a 
1611 • &Jı••* ....,._ UM • 
.,_,... ,.,_ Mkel.U ıasa 

ltlür llMil ............... -. 
..,_ ua .. , ...... ._ ... 
IUllllİI 

Tra....,ılar. 
.. ...... ca..t,.1. ,.. ..... 

... W. ara--r ..... .... __ ............ .... .. __ , ......... ... 

..,. ._ ~ vkıkw&• lliı .,... 

.,., nrdat. 
C... ._ -•1 Ce.l,U.41Q 

M,S ... . 
K ...... c:1mt1,.a.,_ • •• .. , .....,... ........ ...... 

_ _, w...a-. ....... ... 
ltb& .... 

Komik•• ca.ı,.ıa,. ... ... .. .., ................ .... 
*••as ...au •..., ...,...., _..... 

7etiaaiıe bildir•eleri icap eder. 
Alui halde haklan Tapa ai

cilince malum olmadıkça pa,. 
laımadın hariç bhrlar. 4-6-938 
tarih ntlen itibaren prtaa•e 
laerlc .. açıktır. Talip olulana 
yüıdo yedi buçuk teaiaat ak
çuı veya miltt bir banka iti
bar mektuba ve 38/1520 doıya 
anmaraı le iz. lkiaci icra ... 
murlutuaa müncaatlan illıa 
oluc'lar. (1598) 

DOKTOR 
M. $.'*1 UI• 
D•hltt haatalıkl•r 

mutahaMI• 
löac ~ IOkak No.. 8l 

Telefoa Nca. SJ86 ................... 
lz.lr 1 mcı icra Me..-. 

tudaa: 
Bayan Cemi'enin- Emlik ve 

Eytam Baıakuandın ödiaç al-
dıtt paraya mukabil baolca1a 
potek eylediti lzaairde Ke• 
telli ••halluiacle Bafdaarak 
ao1cataa• 1S3 verti ve 19J/195 
y•i aa11arala ve 19.5 a•maralı 
bpıdaa ıiriliace ıımiai pila-
kü sıloa karf ıda laavluya ta· 
kar methal metbalia IOlaada 
m11tbab 10ldaki ikinci katm 
merdiveni altında kömilrllk 
ikinc katta ortada sofa cephe
de birbirine rırıHr yan,.aa lld 
ocla av·• tarafında bir oda " 
bu odanın ••tanda el 11kamak 
için mahal ve iç"ade beli üç& .. 
cü kata çıkılırken iki ıa•divea 
ara11ada k~k Wr oda içiacil 
katta ortada bir IOfe cepllede 
iki oda ve bir balkOG 1a• '-
rafta bir oda avla taraflada 
yine bir oda ve ba ocluıa ... 
ta•da el 11kıma aalaalli ve 
içiacle laelilı ...... ...-..c1a 

mü~ Ka1111 ••1• • .,.. muhtelif atıcı ve evde elektrik 
""" ,...,..... UUur. GeOI tesisab ve kumpanya auya mev--·.,. .-~• ~ ........ .._ cad balaaao ev ile baaaa •Üf· 
&erpııu._ ...... a t1f111 temi ltmclaa olan 193 aa,U. 

- UO ....._ "- •f'I' "' .- dükkia ki (3000) lira deterf .. 
16 ..., deki ba ııyri me.allerla •• 

81 ılh '- ,... ..... Mı kideti açık artırma ıuretlle ve 
:ı:::=. ~ ...,,,.. .. ...., 844 namırab Emlllc ve Eytam 

lm=========::ll benbta kanuna macibiaco bir 
luair 2 aci icra Meaarlr elet.ya mah1aı olmak 11rtile 

tuda: artırmam 15·6-9'8 Çartamba 
lıleaerretçi otl• Adilia Em- pail uat 11 de acra dairemiz 

J1k ve Ertua Bukuıadaa açiac:le ,apılmık ı-. bir &J 
icliaç al ... para,. mukabil mldclede 11b1ata koaalcla. 
llMl•,a lpotılk .,ıec1111 Akde- Ba arbrma •etic:eaiıade latıf 
ma mabılleaiıi,a Doktor Huluıi bedeli laer ae olaraa olau 
eokatıada acla 981 parael 6 borcaa 6deo•ni tarihi 2280 
.. klin S8 tal ••arak °'' numarah kaDanun mor'iyete ı r
btla betoa armo öııi" arkaıı d li taribtea ıonraya müaadif 
iator bpeatkli S4 M. •ar•.._ olma• baHbiyle lny•eti•• b• 
'- miktanacla 2000 lira dete- kllmıyarak n çok artar...,. 
naclelri dikklnıa •ilkiyıti apk beraae ılaıl••• yapılacaklar. 
artll'9• IUl'ttile •• 844 ••..- S.bt 844 •••anla Emlik ve 
rala .E.llk ft E,taıa baakaa Eyta• bub11 kaauaa laiküm-

•cibia• bir _..,. leria• pre yapılacataaclaa 
.. 1a1aı olmak tutil• ......... lldaci arbr .. yoktar. Sabi pe-
15-5-938 Per ... be ıal aut 11• para ile olap aüı•oriclea 
ı • icra tlair•ia ifiad• ,.. ,alDll ,&zcle iki buçuk dellil .. 

pbetlr ._,. bir .., •idclede ,. .... ta aLaır. 
•tahta koauldu. lpoı.li: .ıaıbi aı.caldılarla 

la artbrma aeticniade sa• '51 allia..,lana ve irtiMk 
... .., w ••olana olna lialcD •IU:.'r•p pJfi w· 

1torcaa 1c1e • ..- tarilai 2210 bl aıw •.W..,aa ..... 
n.•111 •-• ••..,_ fir· aiyle fail ft .... delr olu 
~ ... ,.,.1.a.aclif iddialaruaa ..... il&a wabia .. 

.._._. lmelait. lay ..... f ba- itibaren 20 sila 4e •vrala 

..._,arak • tok utaraaı• •illbitelorile bı.ı" llltt• ..... 1..._ 1*..P.lacıktar. S• 1eti•iıe bildirmeleri iaap .... 
11f 844 ....... 2-llk "E,. Abi halde haldan 1apa li-

..... ......... eiliaee ..ıum ol•M•kta ..,.. 

... ,. ........ lkiatl ....... hariç kalular. 4'ıtS8 
abııııtaJI ,.kt •• Setat ...... p tlrilalaclee itlbareD ....... 

ile •P •lfta'idea Mrk ..... ktlr. Ealip ol•I•• 
..... ild ~ .. ..,. ele ,... Wrpk temillat •· 

..,. bir bub itlNr 
....... Jl/87,1 ..,. ... 
....... Is. llriaci icra •• 

......... illa 
1110 1597 

~•İr ba•etli,..ainde41: ••' S8 aac adallıo Jıl metre 
a ...... •••bbaa clllt •ur•bbauacbki 22 .. ,.b ..... 

yüz lmnattaa alta Jiiı z:: d~ itaı'cltiphkteki ıartaameai veç
kuz lira bedeli ma •enli laile 31/5/938 sala giinü ıaat 
25 ilci adama 157,25 •*• OD albda a~k ırbnaa ile i .. ale 
llltll'abb ... dald 44 aayıh .,... edilecektir. lttirak etmek ilt .. 
Bat:clllpiıktelci tartnamesi veç- yenler yetmit ilci lira elli kaa· 
laila 20/5/938 cuma fiiaü saat ....ıuk mavakkat teminat .U· 
16 da açık artanaa ile ilaale baza veya banka teminat .. 1ı
eclileoelctir. fttiralc etmek iıti- tabu ile söylenen pD ve ••· 
yealer kırk yedi lira Jirmi bet atta E ,c lmene selirler. 
1r..,..1a1r ••vakkat tem·nat mık· ıs 20 24 27 1S88 
busa veya banka teminat mek• ı .. ---------•ıl 
tabu ile ıöyleaea 1ii11 ve aaatte Baktriyologv 
eacı .. ne plirler. a.: 10 13 11 1461 Zühtü Ergin 
Pa .. lc 25 ve 50 rraalak 70 kilo u .&.&-1.A .%,.,,_ &..--

fiat 1 lira 60 k111'11.. ner ....,..... ..,,,,, 1111111 

Olca jen 13 ld'o fiat 85 k111... 6alarcan • .... t41/a. 
E • 3 le lo fiat 1 lira SS lmr•f. lf,,.,., ,.,..,,,. 
Gu IMıi 350 metre fiat 1 l :: ,-

Baat betlik 10 paket 60 bnf. ... ....,.. •kak No. a 
Bant 01110 20 paket ı atı lir• T1-1efon 3869 
L ıol 10 ldlo fiat 1 lira 25 k .. 1._.cı _____ _.1 

Yakarıda ciaı, mikd!f raa! fzmİr SİCİ)İ ticaret 
••ha•men fiati yasaL J9di b- 1 ır d 
lem illcaa bey'eti amumiyffi memur DeUD 8D 
iki yiiz dört lıra yetmiı kart11 lsmirde Komeralta cadclena· 
....... bedelle ve baflrl· de 64 namarada yeni Sakız 
tiplilctekı prtnameli veçllile bakbliye8iade Minqedizade 
S/6/938 cama rlnü aaat on Mebmed Galib aavmı alt•cla 
altıda aç.le eklittme ile ıllale ticaret yapmakta lbD babre 
edilecelctir. lttirak etmek llti- Galib Sezer unvaaını almıı ol
,_1er oa bet llN IRırk 1c...- datandu qbu p11i tl*et an· 
lale .. valcbtt .. iaat makban ... , Tieuet lranm lalk .. ı ... 
ft)'a buka temiaat meld•ba rlae töre lieilia 2276 a ... a. 
ile ıöyleaea liİD ve aMtta ...- •na ka,t ve tacil eclilcliti 11111 

almeae relirler. lJ.20-2+27 1.589 olaaar. 1571 
Makw F"aat 

Ciul Kilo Kuraı 

De let Demır,ollarından: 
22 Mayıı 938 Pazar pnü lımirdea Ata .. hire yapılacak ıesi 

treninden bıtlca Bayaaclardan Nuilli7e de ridiı dönüş •Jfl bir 
tenezai .. tr•i ,apılaoaldar. a.,..ctarclea laareket uab 6,25 
Nazilliye muvaalat ... t 13.21 dir. Avdet treninin Nuillidea 
lralkatı aut 19,38 Bapaclıra .. vaıılatı 00.27 dir. Gidit döall 
bilet ücretleri biriaci .. vki 284. lkiaei ••Yki 207 ve ilçiid 
mevki 133 lru....-. DUa fazla lnNt itia Allucak brı ile 
Baymclar iataıyoeau •ilracaat edil•lll llllmdır.13 15 1584 

lzmir Viliyeti Mahaıebei Hususiye 
Modorltığtıoden; 

Mallmudl,. 18beaİ clalliliacle KID•pa .. So. Koloa,aea A1r 
dGlbcliriD clamacll Naclin ait 9/lS. 9169 •Jllı analar ANll 
komiaJoaucı 200, 300 Ura .. ,... takd.r etlil•lftir. S.hlblalD 
aclrai beW ol .. dıtaadaa a,fifet illa• teblit ohaaw. 1582 

Turgutl~ belediyeainden: 
Kefil bedeli 1968 lira 4 ._... ibaret 112 inci adada 1• 

aW.. ,.phnlacak pam' ,...i• yalaıı 538 il• 24 bntlek 
ıa ... S/S/9S8 tarilaiaclu .... 20 ... •lddetle açık elc
liltaeye çıkaralllıtbr. 
ihale 23/S/938 tarilliH ...... ,....... .... ...t 15 le 

beleclip cWrea.acle ,.,.ı.cakbr. 
lateklıln ,.vm ve uati •eakGrcla T•ıatlu belecH,.9iacle 
w. .. 1an. ıs 11 20 ısıs 

g11tlu beledly inden: 
1 - 2280 lira becleli aabıldı •e 2000 lira m11bammea be

delli Urpah ılıcıla ıaın 938 •alt 11L ıcu bedell 
2 - 251 lira bede.i aab&klı ve 150 lira m11bımmea bedelli 

beledi,. .__ albaclald eoubuuia 938 mali yıb icar 
bedeli. 

3 - 104 lira bedelı aalHkla "80 Ura m•hammea bedeUi 
•aaifataracıı. ..,.•adııcl 24 a ••ala dllldclaaa 938 mal 
,,., icar bedeli. 

4 - 25 lira b .... i ullakb •• 25 l"ra alubam•ea bedelli 
poltalaaae 10btaaclald 24 aamarala diilıkiı• 9S8 aaalt yılı 
icar Meleli. Toı tek• 450 'n, 75 

Paria9 JOO 2S T elı11ilı s - 130 Ura becleU ...... .. 100 lira ••ha•m• bedelli 
•mhariyet •eydaaıaclald ,.rı 9J8 ıaali 11h icar bedeli. Beaelye ıoo ıs 

Zeytin taa•i 350 26 
Saban 150 26 
lece taz 150 04 

Kuru fuulya (Horoz) 100 12 
Nohut 200 07,50 
Meroi•elc 200 15 

Çamqar IOdua 150 06 
Çck.rdebfı ii&iiıa 50 20 
Çay 6 300 
B.,u peJDİr 250 !2 
Ua 200 11.50 
.. • 15 
Barllce 100 12 
SadeJll S50 90 
Patatu SOO 06 
Sotaa 400 03 
Yukarıda cina, milcdu " 

••laımmeo faati ya11le Darll· 
tcezealo 938 matt yalı ilıt yacı 
ot.• 21 kalem erulaa he1eti 
••••iyeaf lala Jlr• ..aı lıra 
•kteD yeda kuaı ••laa••• 
bedelle " Bqklt'plllctelsi ,.,.. 
..... v9"il• S/6/938 cama 
tlai ... t 16 da açık ebiltme 
ile ibale edilec:ektir. lttlnk 
et•ek ı.ea, .. a. 77 lira 25 ku
rut •le .. ., ....... iaat mak· 
b .. ve7• Maka temlaat •ek· 
habil ile .a,1 ... fla ve IUtta 
Eacümeae ıel r er. IS.20-2+27 

Mikdar Faati 
Cinıi Kilo KU1'11f 

Formill 50C> 12.5 
Kreolin 300 30 
Kriatallse it» 150 
Kiklrt 100 1.S 

Yukancla c1-. ••dar ye 
•••••• flatl yaı lı -. teb
biratl ••••ite içi• alıueak 
a&;t .... iliaa ..,. .... 
•i,... Jll aekt• lira •· ........... ,. •e Baıkltlp-
iilltııııld ......... weçldle 5161 
.,. a .... aat• albcla 
"llftk eblltae Re illale ..... 
teldir. lıtirak etmek lltlr•ller 

..... 
elli ..... lak ...... 

-ım.• 
.... !a· 

2- ..... •etre-..bbaa 
iç Jla ....... dcik• Jla alt-
mıı alb lira t.lell •.U.· 

Muhaaebe Blroaa 315/938 tarihi•-. wsıtsa tMiW.. ka&lar açalı artır .. ,. ........... 
Ma1tafa E. Çelebi Talipleri• 14151938 .... .... ltlecl•• ... ,. aaat açt bele-
K11p11lı Y•mlH'Jrıın No. J eli,. ....... ........_ 1572 

Tel•/•• UJS iz i V k f) M d 1 
M•Jaa•a..,. ait .bu~-tia~itl= .. ··=Diai~~---~m-ııı-r _____ a-:l~~·~r __ D~Q~r~D....liiiiil._~.~-=--,"r-._.__ 

e ıraınız. 

Bil o. kanuaa uyıwa tekilde ve 

•*•lif -U.clec 
Maluue6e tai• ••r 

Defter tatar 
Pldnço tan:.iın •der 
He•tıln tetleilı, taaliye 
.,. ilatildllllf'ı halleder 

Za,i 
lzmlr belecliyeaiaclea alclıta• 

574 No. la elali7•ta••e• ile 
..Urt takeNla ft al,_ e.U. 
remi aayi ettim. Hepliaia ,-. 
leriai 11Y.a•tı•claa ..Wle· 
riaia Wkml ol•adıtı illa ola-
• '· 1579 

Karanttu Aruk ao. No. 14 
ac..aı Şeaoc:ak 

.................. ...... ,. ... 

Diı 0o-~-
11atl . ...,. .. 5.U ..,.. ... 

Ser•i 
Ş.llrilaiz Kas ••ltitlllaa. ıs 

..,. Alllaıra ..,a nW ... .., ............. . 

...... ••btelif ... ı.. ICllt1lr 

.......... ........ iz~ 
redir. 

Lira Mevkii Ciali No- ·· · 
300 Hika..t ..... Dakkiia 52 

Yabncla flzıla dllckla Hadraa 9!8 iptid ... dan itibar• 
bir •ae aüclcletle kira1a •eril..ıc 1z.. açık arttanaa1a tab
nlmıfbr. l! 18 24 1583 

l•rnlr leOGaım amlrlifl ildllları 
lzmir l.evuım Amirliti •ba aı.a kOlaİIJOD•claa: 

Mildan Ciui Talami• eclia. Temiub bti1• .ı.11 ...... 
Kilo u.. Kr. Lira Kr. 

21307 u. MfO so 367 00 
307'5 • 2584 52 SS1 fil 
201115 • DM 52 SS7 68 
7150 • 122 25 12S M 
l - M8ttelalc•• MeYkl kataata 1911 ,.a..cla el• " ...... 

yuıh d8rt bl•• • dlrt lat'a ....... ile .,,. a,.. 
ve puarhlt laNtll• labD ebaMakbr. U..lelm 14 ma,lı 
"8 Camarteıl slal IMt 10 M Katla.ti lmir LavaMI 
Amirlill ........... .,. .... , ........ 

2 - llteklll.ia t.....,. Wrlllde llaale tl•I ......,_. 
mGrıcaatlan. 1596 

'••Tıp S. 

Bosı.t Tıp 6. 

ICeleWt Ttp t. 

85 .. . " 7S .. 
70 .. 

ı - ~-..... ··--

756 
72J 
690 
6S1 

732 
701 
670 
6Jt .... - bedeli,.... 



... Sahife 

DEUT'SCBE LE. 
\'ANTE-UNIB 

G. m. b. R 
HAMBURG 

IERVICE MARITIMI 
RQUMAIN 

BUCAREST 
.. DUROSl'OR. va~ 3 M .. 

111ta bekleaiyor, 1'0STENCE. 
GAl..ATZ ve GALA TZ aktar
.._ TUNA için yük alacaktır. 

l>E.N NORSKE MIDF.k 
HAVSKINJE 
OSLO 

•9BAQHDAD" vapuru 15 Ma· 
Yllta beklmiyor. ISKENDE
RIYE, DIEPPE ve NORVEÇ 
~. J11r ala caktar. 
JONSHON WARREN LINIES 

UVERPOOL 
".IESSMORE,, .apara S Ma

Jll '-kle•iJor, BURGAS, VAR· 
ltA, KôSTENCE. SUUNA, 
GAl.AT1 ve BRAILA ... yük 
"-eakbr. 
AMERiKAN EXPORT U· 

NES INC. 
PiRE. AKTARMASI DOGRU 

SEFERLER 
'UCALIBUR,, vapUR 6 
~. PIREdea, BOSTON ve 
t4lVYORKa hareket edecektir. 
~IETE ROY ALE HONG
ltOISE DANUBE MARITIMI 

-&UDAPEST,. wap~ !O Ni
._ bekleniyor, PORTSAID ve 
1SkNoERIYE için ,ak alacahr. 
~-:~A,, vapura 5 Mayıı 

or, TUNA llmuları 

~..Jile aıac.lr.br. 
.._diki UıekeJ tarllalerile 

'•vl11nlardaki detitildilderiacl• 
lteata meaaliyet kabul ..tmez. 

D ... luJa ...... a1..-~ 
•• \l'llDcikorcloada W. F. HENRY 

AN DER ZEE & Co. N. V. 
,.._ ......... mir~ 
tclU.eai rica olUDm. 

Telefon No. 2007/a>OI 

Olivier ve 
Şürekisı 
Limited 

V apar Acentaa 
Eiriacikordon Reea bİDllll 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN UNES L TD. 

"POLO,. vapuru 29 Nisanda 
LONDRA ve HULLden relip 
yük çıkaracak. 

•QPORTO. vapuru 7 Mayıı 
t 938 LIVERPOOL için yük 
alacaktır. 

"'LESBIAN,. Yapurd 17 Ma
yıata LIVERPOOL Ye SWAN
SEADAN ıelip yük çıkua cak. 
THE GENERAL STIAM NAVI" 

GA TION Co. LTD. 
.. ALBATROS,, vapuru 20 

Mayııta LONDRA için yük 
alacalcbr. 
DEUTSCHE LEVANTE· LlNlE 

.. ACHAIA,, vapuru limanı· 
mızda olup yük çıkarmaktadır. 

A:\ADOI ti 
m w 

biri 

Akhisar belediye•~den: 
1 - Akhisar elektrik fabrlkaıını• d6rt aylık ibtiyacıiçin 

20625 kilo motorin, 500 kilo vakum yağı, 375 kilo 
dizel 7ata ekailtme ıuretile: o kapa ı ıarf uaulile ala• 
aacakbr. 

2 - Dört aylak yat mecmuuauo muhammen bedeli 2235 
lira 50 kuruıtur. 

3 - Muvakkat teminatı muhammen bedelin yüzde yedi bu· 
çuğudu~ • 

4 - ihale 16 Mayıı 938 PaıartHİ rünü Hat 16 da Abkiıar 
belediyHindeo yapılıcıktar. 

5 - Gene elektrik fabrikasının yıllık ihtiyaç& içio 250 ton 
Zonguldak maden kömürü, 730 Kg. kuru buhar ıilia· 
dir yağı, ~n S Kg. lokomobil yatak yatı ekıiltmo ıure· 
tile ve kapala zarf uıulile atanacaktır. 

6 - Yıllık yağ ve kömürün muhammen ~ede~ 4317 U~adır. 
7 - Muvakkat temiaat muhamme• bedelaa yuıde yedı bu· 

çutudur. 
8 - Kapalı zarflar tarifata kanuniye daireıinde yapılacaktar. 
9 - ihalesi 23 Mayıs 938 Pazartesi saat 16 da Akhiıar 

belediyeı ndo yapılacaktır. 
10 - Evrakı her gün Akhısar elektrik fabrikasından iste-

nilebilir. 3 6 10 13 1448 

BaQ ve Bahçe ... TUtUn ve Sebze... Fidan ve 

Kimyevi Giibreleri 
Mazutlu Macar Traktörleri. 

Traktör Pullukları Tohum ve Temizleme Kalburlar 

Orak ve Harman Makineleri 
ıair her cinı ve aiıtemde 

Ziraat Makineleri 
Hacs Davut Zade 

Ralarnl 
Karadavnt 

Halimağa çar1111 No. 31 
Telefon: 3809 - Telgraf: Karadavut IZMIR 

Geldi 
Geldi 

Geldi 
Fotocana Geldi 

6 Dakikada (6) çeıit fotoğraf (30) kuruıa çeken ıoa ~.• 
makinemiz geldi. Bilhassa veaika iılerinde çok elver1ılıd1r. 

Konalc civarı •FOTOCAN. miieaaeuei • lz,.ir 
T daral: lzmiı • CAN, T.ol, 3033 

M vı l) 

Sağır Dilsiz ve Körler mQessesesi 
direktörlüğünden: 

Cm si 
Mıkkap tezgahı 

Evsafı 
Üzerinde alektromo 
törlü ve maa tefer· 
ruat. 
"6 milmden 17 milime 

Kıymeti 
Muhammen 

Lira 

%7,5 
Teminatı 

Kuruı 

kadar delik delecek. 625 4700 
Yukarıda cinı ve evsafı ve pey akçesi yazıh bir adet mak· 

kap tezgibı satm alınacağından taliplerin münakaaa günü olan 
14·5·938 Cumarteıi günü ıaat 10 da lzmir ııbbat müdürlü· 
ğündc müteşekk l ııtan alma komiıyo11una müracaatları ilin 
olunur. 3 6 10 13 1418 

Bayındır belediyesinden: 
Bayındır belediyeıinin bir senelik takriben ihtiyacı olan 30 

ton mazot ve 4320 kilo makine yatının satın ahnması kapalı 
zarflı ekıiltmeye çı karılmıştır. 

Muhammen bedeli takriben 2898 liradır. Müddeti 20-5-938 
den 10-6-938 kadar olup ibalesı 10-6.938 Cuma günü saat 16 
da beled ye encümeninde yapılacaktır. Zarflar 2490 sayıb ka
nunun bükümleri dairesinde ihıleden yaram saat evol verihaiı 
ve gönderilmiı olunnaahdır. Şartname Bayındır belediyeıinden 
aranmalıdır. 6 8 11 13 1467 

Askeri Liselerine talebe alınıyor 
1 - 938 • 939 ders yıb için lstanbulda bulunan Kuleli •• 

Maltepe aalcori liıelerile BurA aıkeri liıeıl Kmkkalede 
bulunan aakeri aan 'at liaeıi ve Konya Erzincan aıkeri 
orta okullarına talebe alıaacaktır. Kaydükabul 1&rtları 
hakkında malGmat askerlik ıubelerinden ve okullarda 
vardır. 

2 - Kaydükabul için müracılt zamanı 1 • Haziran ile 25 • 
Temmuz araaındadar. Talebe hangi okula ıirmek iıti• 
yoraa bir dilekçe ile doğrudın doğruya o okul miidil
rüne müracaat edecektir. Dilekçeye iki fototraf ile bir 
tane 6 kuruılulc posta pulu iliıtirilmiş bulunmalı ve 
mon111b oldutu askerlik şuboıi babuınıa adı ve mes
leki ile kendı adı okuduğu okulun iımile banıi sınıftı 
bulundutu yabancı dil 'Okuyor• bangilini okuduğu ve 
okulundaki kayt numaruı boyu yaşı atırlıjı ve oturdutıa 
yerin adroai vazih olarak yazılmalıdır. 

S - Mektopleria bulunduğu ıehiılor haricinden müracaat 
edecek talebeler aynca ikinci bir dilekce ile de aıker• 
lilc ıubeleriae baş vuracaklardır. Aakerlik ıı&beleri ııbhi 
muayeaelerile lüzumlu kaydükabul kitıtl.,nı tamam· 
latbracaklar ve bir Temmuzda talebeaain ıir eceti okw 
müdilrüae yalaız kij1tlanaı fÖDderecekJer VO talebelet 
mekteb müdürleri tarafnadaa çatralma~kia mektebe 
ıöadorilmiyecektir. 

4 - Okullar yatılı ve paraa1zclır. Talebeaia lapıinden baıka 
ıiydirilmesi teçhizatı obl tanhnclaa temin edilir we 
her ay 'bir milcdar da miq verilir. 

1 3 5 7 8 11 13 15 17 19 21 22 2S 27 29 31 1415 

inhisarlar Umum mfldtırlGğGnden: 
L - idaremizin Paıabahçe f altrikaaıadaki ıartname ve pro

jeai mucibince yaphrıltcalc ltirgir ve betoaarme iıtiaat duvar
larile Filitre dıireıi inpata 9/V/938 tarihimde iı.a&e eclileee
lindea yeniden lcapalı zarf ualile ekıiltmeye koamattur. 

11- Keıif bedeli 16730 lua 37 k•ruı ve muvakkat teaiaatı 
1254,78 liradır. 

111 - Eksiltme 30· V-938 tarihine raıthyıa Pızarteıi pnl 
aaat ıs te Kabatqta levazım ve müb17aat ıubeaiadeld ah• 
komiıyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname •• projeler 84 kuruı bedel mukabiliade. 
lnbinrlar levazım ve mübayaat ıubeıile Ankara ve lzmlr bar 
müdürlüklerindea ahaabilir. 

V - Ekliltmeye ittirak etmek iıtiyenlerin f ean1 evrak •• 
veaaikini 1Dbiaarlar ioıaat ıubeaiao ibr1z ed••k ayrıca velika 
almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kaa unt veaaik ile intut 
ıubea.nden ahnacık ehliyet veıikuı ve % 7.5 muvakkat p 
venme paraıı veya mektubunu ibtiva edecek olan kapıla 
zarfların ekıiltme günü en geç ıaat 14 de kadar yukarıda ada 
reçen alam komiıyonu baılc:anlıtına makbuz mukabilinde verll-
miı olması lazımdır. 13 16 21 27 2714· 1574 

lzmir Defterdarlığından: 
Gayri •übadill..m iatilakaldarına karplık tutulan Yuull 

mallannın, aablarak. tıpu1a tescil ve müşterilerine teılim 
obnduldart tarilae kadar tabakkuk etmit ve tabıil edilmemit 
01111 verrilere belediJey• ait resimleri, 2 May11 938 taribh ve 
S3i& ayılı kan• aulCiblace af edildiiindoa ba gibi vergi ve 
reai• terkin edilmietir. 
~ fibl emlilci l»ilmüzayede ıatın abpta Huıuıi idarece ma. 

terald, verfiıi i•nmeıiDdon dolayı henüz tapuya teıcil elti
rilmiyo\ mütteriLerin iıba telcil muameleıini yaptırmaları i~in 
hemea ~ili Emilik miidürlütiine müracaatlara ve mütıraki• 
vtrıi J~i •dit• Ye m6Waazaaiyle ba malların müzay .. 
delerJae İfYaktea çekinen miiıterilerin bu diitüncelerine artık 
maiaal kal11tc11tı ilin olmam. 1 S87 

Çeeme Ziraat bankasından: 
Çef•• dı~ada dört oda, Wr aaloa, bir m11tfık, bir banyo. 

- ca11111rlaave 160 metre murabba1nda av1uıu buluna• 
bir bap banyo ban• 1/6/938 tarihinden 30/9/938 taribiae 
kadar mevaiml kiraya wrilecetinden· iıteklilerin T. C. Ziraat 
bu~~ ç.., ~l•••a a118CMtlan. 13 17 21 25 1569 

lıeıir Viliyeti Muhasebei Hususiye 
ModorlGğt\nden: 

Ser#öy .Gızie~ çifttiti mewnnde Arap Mehmede ait 
tarl~y~ .arazı k~m11Y\nunca 140 lira kıj met takdir cdilmı ttir. 
Sabıbınıa adroaı bolu olmndığmdan keyfiyet ilanen tebl ıt .p. 1581 



--
Pürjen Şahap Tesirini tabii olarak 

yapan en iyi moshildir Eksir ,Şahap Basur memelerini giderir, 
Kuvveti, işti hayı arttırır. -

Elbise ve Manto 

meraklılarına müjde 

Zabitan Baglar ve 

Baga11l•r ... 

En m&tkiilpeHnt miir 
terileriai memnun edea 
bu firmayı unutmıyaaıı. 

T'/Jccar Ter~i Türkpazarı 
lbrahim Karakaş 
Bu lı::ere yeni açtakım mağazada zengin 

çeıitler. Mantoluk, Tayyorluk, Truvakarlık 
kumatlarıa envai•ini, yerli ve Avrupa. 

l - Mıtaıam dahilinde açtıtım terzihancmde 
buıuıi oluak bay ve bayanlar için ıon moda 

_ zarif, ıık manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, 
~ııvalet, relin lik, aivil ve ukeri elbise ve kıputları 
iatenildıfi ve betenilditi tekilde imal edilir. 

2 - Muamelem petiD ve kredi ile de yapılır. 
3 - Bu sözlerimin dotr11hıt11nu anlamak için bir defa 
tecrübe kifidir. 
Adrea: Odunpuar: Sümerbanlun çıktılı eıki Bayraklı 

mataza Nwura 12 • Telefen 3276 
Topflln oe puahlffle el11rtı1c lllırl~•n siptıriş lcahal edilir. 

Hara~çı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize amadedir. 
MERKEZ ŞUBE 

lZMIR ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihti· 
yacındao evel gelir. Herkes ken

di haline rörc temiz 
bir eve, miufirlerini 
kabul edecek bir sa· 
lona rahat yq1yacak 
qyaya mubtaçbr. iyi 
bir mobilya içinde 
kendinizi ne ailenizi 
muhite daha iyi tanıt · 

abilirıiniz. Evinizin 
&fYUI bayata llD eti· 
keti oldutunu wıut· 
mayum. 

Memurlara 10 tak. 
aitte veruiya mııa. 

melesi yapılır. 

Hacı Ali Zade Abdullah 
Ticarethanesi 

Her cinı ko•tiimlük yeni çeıit lıumaılar 
Yu mevli•inio yaklaıma11 münaıebetilo yeni getirdiği 

•DORMÔY. FAYN •VULEN. ve •flŞER. koıttümlük ku· 
poaları koatö1Dlülr ketenler, pardeıülükler ve her türlü YERLi 
ve AVRUPA baaq aaortimıaları rekabet kabul etnıiyecclc 

derecede l&bimaktadır. 
i.lbiae ihtiyacaoun temin etJBeden önce HACI ALI ZADE 

ABDULLAH tioarethanuini mutlaka zıyarct ediniz. 

En sağlam, en sık ve en ucuz kumaşları yalnız bu mağa· 

zadao alabilininiz. 

Peıtemalcılar Esnaf oe Ahali Bank :ı.sı 
civarında eski Suraıki mağaza!ında N. 70 

TELEFON 2699..,. 

Taze Temiz Ucuz. ilaç 
Hertürlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet ançar 
Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Boyok Salepcioğlu Hanı Karşısında 

Septolin 
DIŞ 

macununu 

Mutlak 

kullanınız 

Toptan 
satıı yeri 

Peıtemal cıl11rda 

Lütfi Krom 
Ecza d11posu 

EN MİJKEMMEL OİŞ MAC.UNUOUR .. 

Foto Köroğlu 

Hamza iistem 
En meşhur fabrikaların fotoğr f ma·oncler , fiıım, cam, ~iğıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alit 

ve edevatı, font ve sehpalar. 

F otofraf çılığa müteallik her neoi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ağra r. dismanlar, ıenedat ve evraıc 

istinsahlan ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLERi 
IZMIR: Emirlcrzadc çarşısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, J 

Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem lzmir -moda yazlık elbiselik 
kumaşları yalnız 

Şark Halı Şirketi 
Mağazasında hıılabilirsiniz 

ADRES: 
Atatürk Caddesi No. 186 

TELEFON No. 3942 

T. i8- BAMKA~I 
1938 

Küçük Cari Ha&cı~c:ır 

ikrcımi'ie pl&na-

l 
\ 

4 adet 1000 ı.. 40001.. 
8 " 500 " 4000 " 

16 ., 250 " 4000 " 
76 " 100 " 7600 " 
80 " so " 4000 ,, 

200 " 25 " sooo " -384 " 28600 " 
Kuralar lmart, lbazirao 
1 eylul, 1 birincilcinua 
tarihlerinde çekilecektir 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan be:>aplar kura• 

lara dahil edilecektir. 

• 
Bakterigoloa w hııl.,ıt:ı, •lıı11 luutalı/clan ,,.._ ....... 

(Verem ve saira) 
Basmahane Çorakkapı caddesi polis karakolu yanında 

251 sayılı ev ve muayenehanesinde sababtaa akıama 
kadar hastalarını kabul eder. 

Telefnon: 4115 ................................................. 
.................... Jll• ...................... ... 

Birinci Sınıf Mutahusıs 

Dr" Demir Ali 
Kamçı ollrı 

Cilt ve TenaaUI hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler 10kağı 
Elhamra Sinemuı arkasında 

Telefon : 3479 

G .. H ki • oz e mı 

Mitat Orel 
Adres: Beyler Numu ıo

katı No. 23 
Kabul saatleri: Ôtleden evel 

saat 10-12 ötlecfen aonn 
15,30 • 17 Tele. 3434 

Ferid Kuvvet Şurubu 
Sıhhat, kuvvet, kudret gençlik verir 

Sevrole Otom o bili eri 

Kansız 

iştahsız 

Verem 
istidadı 

olanlara 

Roma tiz· 
malı ve 

Bel gev• 

şekl~gi 

oJ.ao laraı 

' I 

Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın 
en be~nilmiş otomobilleridir .. 

Yedek p çaDar m eve lYI <dl <dl lYI 1r 

ı li
' 'f Şif ası tec-

0 lds mobil otomobilleriJ de her tOrlQ evsafı haiz, sağlam, elverişi, -wııı:.; rnbe edil· 
goJet ve Joks makinelerdir . . 

' ınıştır 

Izmir ve bölgesi bıiyii: O. KUTAY Büyük şişesi 60 kurue 
Birinci Kordon Telefon 2704 S • •----------·-·------.-----------U. depo • Ferid Şifa eczanesidıt ... 


