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Hatay işi için Fransa ile aramızda devam eden 
müzakereler. iyi bir anlaşma ile nihayet buldu 
Antakya 1- Türkiye elçisi 

Suad Davazla, Hariciye nazı
n Bonne arasında Antakya 
hakkındaki müzakereler tam 
bir anlaıma ile nihayet bol
muıtur. 

Paris 1 [ Radyo J - dün 
öğleden evvel Hatay meselesi 
Tt:irkiye ile Fransa arasında 
tam bir anlatma ile netice· 
len mittir. 

Anlaımanın metni bugiln
lerde gazetelerle ilin ediie
cektir. 

Paris 1 - Havas ajansı 
bildiriyor. 

Türkiye ile FranA arasın
da yapılmakta olan milzakere 
tam bir anlaşma ile netice· 
lenmişti. Anlaşma dört mad
deden ibarettir. 
Anlaşma alb ay middet 

için akdeclilmiı olup icabe· 
dene alb ay temdid edile· 
cektir. 

Askeri heyetlerin 
Anlaşması bugün imza 

edilecek 
Antakya 1 - Anadolu a

janUlllll huaalİ muhabirinden: 
Bugin imza edilmeai bek-

eaen askeri heyetler anlat
mam Framu: heyeti reisi ge
ıaeraha barada baluamuındaa 
-dolayı imzalanamam11br. 

Yarın imza edileceii 6jren• 
ilim. La. ..... 

Franko 
Ha•a hücumlannı mu

hik buluyor 
Londra 1 - Lord Ceıton 

tarlandan verilen cevap ilze-
rine Franko h&kilmeti, dlit
mana erzak ve milbimmat 
g5t&ren bilümum deniz vesai
tinin askeri mahiyette oldu
pna ileri ılrerek hava hll
camlannın miıliik olduğuna 
bildirmiştir. a.a. 

HaU.Oi 1t6,..i: 

Bar&n: 
Saat 16 da gllterit, 17 

de milze ve aergi komi
teleri , matad toplanblan
m yapacaklardır. 

Ordumuz Hataya girdi mi 
Londra 1 -Sovyet murah

hası İspanyadaki gönüllülerin 
çekilmesi hakkındaki İngiliz 
projesinin son aldığı şekli 
Moskovaya bildirecektir. 

Moskovadan sah gününden 
evvel cevap beklenmektedir. 
Heyeti umnmiyenin salı günü 
içtimaa davet edilmesi pro-
jenin dokuzlar tarafından ka
bul edileceği manaıına gel-
mektedir. a.a. 

Viyana 1 ( Radyo ) - lı
tanbuldan gelen haberlere 
gCSre lıkenderun ıancajına 

Basın kanunu 

giren türk kuvvetleri ıarka 
doğru ilerilemektedirler. An-
laşmaya göre türk iıgal kuY
vetlerinin Fransız kuvvetleri 
kadar olması lazımdır. 

Mütemmim malumat bek
lenmektedir. 

Aydın -Yukandaki haberi 
Roma radyosundan aldık. Bu 
huıuıta henüz ne Anadolu 
ajanıından ne de diğer men
balardan her hanıi bir işar 
yoktur. Kaydi ihtiyatla telik
ki edilmelidir. 

Her tarafta 
memnuniyetle karşılandı 

İspanya işlerinde 
Anlaşmaya doğru ln
giliz projesi kabul 

Ankara 1 - Bnbok Millet 
Mecliai tarafından kabul edi
lerek bu günden itibaren mer
iyete giren yeni matbuat ka
nunundan dolayı muhtelif mll
eueaeler tarafından IDahiliye 
Vekili ve Cumhuriyet Halk 
Partisi genel ıekreteri Şiikrll 
Kayaya bir çok tepkklr tel
graflan gönderilmiıtir. 

(a.L) 
~·-

Bir bombardmanda 
Allmlf lılfl IJldB 

Banlon, 1 - Baraloa• c:bt 
kuabalanadan Badalonanua 
bombardmanında altmıı kiti
nin ildtlğil ve ylz kjıi•inin 
1aralandıiı s&ylenmektedir. 

(La.) ' 

Beynelmilel ıı 
Kongresi kapandı 

Roma 1 - Üçtlncn Beynel
milel it kongresi, Parti genel 
sekreterinin murabbaalar te· 
refine verdiği bir resmi ka
bul ile nihayet bulmuttur, 

Karalıalla tiyatrosu 
Roma 1 - (Radyo) - Eıki 

Roma devrinden kalma Kar~
kalla kaphcalanndaki yirmi 
bin kifilik tiyatroda dtln ge
ce ilk temail verilmif tir. 

edild 
Londra (RacJyeJ - Ademi 

mtldabale dokuzlar komiteai 
İngiliz pllmnı kabul ederek 
lnllmizdeki içtimada bu plbı 
heyeti umamiyeye tevdia ka
rar vermiftir. 

••• 
Çinliler Hanlıovun 
madaf aası için 
hazırlanıyorlar 
Şangbay 1 ( Radvo ) -

çum&. japolllana Haakna 

1 
doğru ileri hareketleriai dar
d•mak içia gayret etmek
tedirler. 

81,ak kumandanlar, Han
kov mlldafauı için toplan· 
mıtfardır. 

HankoY 1 - San nehrin 
feyıam japonlann faaliyetle
rine pek mühim ıekte vermiı-
tir, · a.a. 

····-···· Belgradta fiddelll 
yağmurlar yağdı 

Belgrad 1 [ Radyo ) - Din 
Belgradta ıiddetli bir yağmur 
yağmıfbr. 

Yaimar Tunanın kup ya· 
kaıında daha fiddetli olm8f· 
tur. 

Tayyare fabrikuı ciYanna 
bir yılchnm dOfmllt ve bir 
ameleyi 6ld8rmlfllir. · 

Atatürk 
İngiliz kralını taziye etti 

Ankara 1 - İngiliz krali
çesinin valdesinin vefatından 
dolayı İngiliz kralı Majeste 
albncı Jorj ile Reisicuumbu
rumuz Atatürk arasında sa
mimi taziyet ve teşekkür tel
graftan taati edilmiştir. 

( a.a.) 

Cumhuriyet Merlıez 
Bankasının yeni 
Banknotları 

Ankara 1 - Cnmhariyet 
merkez bankası umum ml
dürlBğiinden : 

Cumhuriyet merkez banka
sının yeni harflerle çıkardıjı 

banknotlardan 1938 Haziran 
ıonana kadar bet. on, elli Ye 
yiz lirahklardan elli alb mil
yon yGz doban dokuz bia 
lira miktan tedaville çıkmıf 
ve ayni miktar eaki bank
not tedavnlden kalcbrıhmtbr. -···-Yakalanan kaçakçılar 

ve kaçak eşya 
Ankara 1 - Geçen bir 

hafta içinde ı&mrik muhafaza 
teıkillb tapfından biri ala 
olmak nzere bet kaçakçı, 
284 kilo inbiaar kaçatı, 7 
kilo ll}'Uftaruca madde, oa 
.Ulla Ye yliz elli Tilrk liraa 
ele geçirilmiflir. 

Dünya Teni• ıampiyona 
. hasta 

Parla 30 [Radyo) - Diba 
Tenis .. mpiyoau Siizan Lang
lenin ahvali aıhbiyelİ bir te
vakkuf devreıi geçirmektedir, 

Keacliaine kan verilme ame
liyeaine lilzum ıiirülmilf tlir. 

•••• • 
Harp gamllerlnln 

tonaj 
Londra 30 [Radyo) - Fo

rein Ofistde Frarnsa, İngilte
re Ye birleşik Amerika ara
lannda aafıharp gemilerinin 
azami tonajıaın 35 bin ton 
üzerinde tahdit edilmem içip 
bir konvanıiyon huul•••ak
tadtr. 
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Kamutay kap nırken - - -Başvekilimiz mühim bir nutuk irat 
ederek hükumetin harici ve dahili 

siyasetini izah ettiler 
-----------------------Kamutay hükumete ittifakla itimat beyan etti 

ve Hatay meselesi için salahiyet verdi 
-2-

ADANA OV ASININ SULAN- vücude getirmek azmiyle uğ-
MA MESELESİ : raııyoruz. 

Bu işde eskiden Nafıa Ve- INGILTERE KREDİSİ 
kaleti çalışıyordu, otuz milyon Bu işleri teshil eden mad-
liralık tahsisatı vardı, bu işi delerden birisi de hariçte 
büdce sırtından çıkardık, Zi- bulduğumuz kredilerdi~. Da-
raat bankasının esas vazifesi- ha dün kabul ettiğiniz ka-
ne taalluk ettiğinden banka- nunan, yani İngilteredeki kre-
nın itibarı tızerine finanse et- disinden bahsetmek bahset-
tik. Bu suretle Ziraat Bankası mek istiyorum. Bu kredi, ma-
Adana ovasının sulanma işini Jümunuz olduğu veçhile 16 
bize üç sene zarfında temin milyon sınai ve ticari ~ler, 
etmiş olacaktır. altı milyon askeri ihtiyaçla-

İktisad VekAletioe aid olan rımız içindir. Fakat bu kre-
kısmıoda da noksanlık vardır. dinin yapılış tarzı, büsbütün 
fakat bu, Vekaletin zarar et- başkadır ve buuu kıymetli 
miş olması değildir, elde edi- hatipler gayet iyi tebarüz 
len miktar geçen seneden 20 ettirdiler. Bu istikrazın salta-
milyon fazladır, fakat İktisad nat devrindeki istikraz şekil-
Vekaleti her iş için ayrı ayrı lerile alakası yoktur, kefalet · 
bankalar ve müesseseler kur- istenmemiştir, Türkün itibarı-
muştur. Bunlar bize kredi na, göveoilmiştir, meşrutiyet 
ile ayrı ayrı işler temin ede- devrinde istikrazlara da ben-
ceklerdir. Bu kabil işleri aca- zemez. 
ba devlet müesseselerinden Bu kredinin isHmal şekli 
ayırmakta zarar ve müşkülat §Öyle olacaktır: 
var mıdır Bendenizce cevabı Maliye Vekaleti, yüzde beş 
brsittir: Bu müesseseler vere- ve iki faizli vereceği bono-
ceğimiz işler menfaat ve di- larla itfa edecektir. Bununla 
vidant temin edecek işler ise İngiltereden döyiz temin et-
dava esasından halledilmiştir. miş, istediğimiz yerden peşin 
varidat vermiyen, bilakis bizi para ile istediğimiz malı al· 
zarara götüren nankör işler mış olacağız. Diğer kredilerle 

ise,tabiidir ki, bunlardan bir şey mukayese edecek olursak, far
beklenemez ve onları yapmağa kının ne derecede büyük ol-
lüzum yoktur b11 prensiplerle duğuou derhal anlarız. Bu 
mahmul olarak kredilerle yeni kredi üzerinde karşılıklı dost-
bir hamle yaratmak memle- luk ve emniyetimizi ifade 
ketimizde yeni bit iş hayatı (Devamı 3 &nen Hhıfede 

"Aydın,. ın telrilt•ı : 20 

Bir Çocuğun Macerası 

Yazan : Jeann• Mairet 

Fakat bütün gayretine rağ
men salonda istediği kadar 
neşe ve şataret bulamamak
tan mütevellit kızgınlıkla ba
ğırdı. 

- Lakin, bu kliçOklerin 
eğlenmeğe istekleri yok ~a
liba, yerlerinden bile kımtl
danmıyorlar. Neleri var böyle 
bunlann ? .. 

O sırada yanından geçen 
kocuı; 

- Azizem, dedi. Onların 
bir şeycikleri yok. Yalnız şu 
sıra ile oturmuş büyüklerden 
sıkıUyorlar. 

Oalar <lanı etmekten ise 
daha gürültülü oyunları ter
cih ederler zannederim. Sen 

Çevirea : 

misafirlerini büfeye götür n 
on dakika sonra buraya gil· 
rültüden sağır olmaluazın gire
mezsioiz. 

Zaten kendileride pek eğ
lenemiyen anneler; ilk davette 
büfeye gitmekte tereddüt et• 
mediler ve salon bet dakıka 
içinde küçüklere terkedıldi. 

Koca saloode yalnız kalan 
çocuklar ğüzel giydirilmiş ol
malanoa bakmıyarak bir kör
ebe oyunu tutturdular. 

Çocukları oyunlarına bıra• 
kan mösyü Delsart' da rahat 
öir ıiğara içmek için çalışma 
odasına gitmek istedi. 

Hizmetçilerle dolu koridor• 
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Tabi~• balai•leri: 

Fena kitapların çocuklar 
üzerindeki tesirleri 

------------------------( Dünkü sayıdan denm .e aon) 1 tedir. Her aile çocuf unun e-
Daba yukarı yaşlardaki e- line çok kolaylıkla geçebilecek 

debiyatı ele alacak oluorsak fena kitaplann mahiyetini bil-
İfİD çok daha fazla ehemmi- J mek ve çocuğunu bunlardan 
yet kazandığını gareceğiz. korumakla mükelleftir. 
Çünkü umumiyetle masal dev- Bunların içinde hakikaten 
resi çocuğun okumak, yaz- çok fena olanları, yaygaracı 
mak bilmediği veya pekaz bir insanla hazan sansasyonel 
bildiği bir devredir. Bu itibar- aık hikayesi şeklinde tecelli 
la bu devrede ana, baba iyi ederler. Bazan katillerin, ser-
masalları seçmiş olurlarsa serilerin veya bu neviden 
çocuklarına bu sahada iste- diğer kahramanların (?) ma-
dikleri istikameti kolayca ve- ceralarını anlatırlar. Bu kitap-
rebairler. Halbuki daha bü- lar hayat ve ahlak hakkında 
yük çocuklar okumakta, ki- gençliğe çok yanlış telkinler 
tapların bir kısmını ellerinde yapmaktadır. Bu tarzdaki ki-
bulunan prra ile de çok ko- taplardan çocukları ve bilhas-
laylıkla temin edebilmekte- sa şehir çocuklarını uzak tut-
dirler. mak pek zorlukla mümkün-

Her çocuk bir taraftan fena dür. Çünkü bu nevi kitaplan 
arkadaşların, idi eğlence yer- her yerde ve ucuz olarak 
lerinın, diğer taraftan kaba bulmak kabildir. Kızların ve 
çirkin resimlerin ve kötü ki- oğlanlanrın okumak ibtiyaç-
taplann tesrilerinden gelecek ları iyi kitaplar vasıtasile tat-
tehlikeye maruzdur. Bu menfi min olunmazsa oğlan çocuk 
tesirlerle mektebin, çocuk ter· açıktan değilse gizliden giz-
biyesile alakadar diğer mü- liye en fena macera kitapla-
esseslerio mücadele etmesi rına, hırsız, katil eserleri ede-
muhakkak ki lazımdır. Ancak biyatına sarılacaktır. Kızlar 
bu tesirlere karşı kurulacak ise daha ziyade en fena, eo 
muhkem duvarların temelleri- aşağı aşk kitaplarını okuya-
nin evde atılmış olması ge· caklardır. Hatta oğlan çocu-
rektir. Muallimler ve terbiye iun iyi kitaplar verilse bile 
ile alakadar diğer müessese- bu nevi menfi kitapların bir 
ler evin mücadelesine iştirak kısmını olsun okumuş buluna-
edebilirler. Fakat bunlar asla caktır, diyebiliriz. Bereket 
ailenin yerini tutamadar. Çün- ki tehlikesi bunlardan bazıla-
kü aile, akrabalık bağları, rını okumakla değil, devamlı 
devamlı örnek olabilmek kuv- olarak okumakla kendisini 
vetile çocuğun ahlaki, zihni gösterir. 
büyümesi üzerinde bütün di- Eğer çocuk ailesi tarafın-
ğer müesseselerden daha kud- dan iyi ve kotüyü ayıracak 
retli doğrudan doğruya ve bir kudrette terbiye ediliyor-
her 'günlük tesirler yapabilir. sa çocukların ellerine bu ne-
Bunun içindir ki fena kitap- video menfi kitaplar geçse 
larla mücadele etmenin en bile az zamanda bunları bı .. 
büyük vazifesi aileye düşmek- rakır ve buulann okunmaya 

da bir gtırültll duydu. Geri küçük çaP.kın ellerinden• kur-
döndü ve dinlemeğe baıladl.. tularak ilerledi. 

Hizmetçilerin kahkaları a• Yüzn sap sarı ve gözleri 
zabtedilmiş göz y~rı ile 

rasında ~eçilen bir çocuk dolu idi. 

sesi ; Teessürden titreyen bir ıea-
- M6syü Delsart'ı görece· le l>ağırdı. 

jim, diyordu. Onu görmem - MösyD, sizin beni dinle .. 
lazım. Ben bunun için Seona- yeceğinizi umuyorum. 

zerden geliyorum. Mösyü Delsarı görmem 
Size söyliiyorum. O bt.nim lizım. Evet onu görmem li-

amucamdır. zım diyorum. Sırf onu gör--

Çocuğun sesi perde perde mek için ta uzaklardan geli-
yükseliyordu. yorum ve aylardanberi yolda

Koridora tiren Mösyü 
Delsart; 

- Ne oluyor? Dedi. Nedir 
bu gürültü? 

Avukabn oda uşa~ ileri
leyerek; 

- Kapıcı bu çapkını içeri· 
ye sokmak hatasında bulun-

muı, dedi. Hizmet~ilerin ceb
ren dışan atmak isteteikleri 

yım. Öyle olduğu halde işte 
beni kapı dışarı etmek isti
yorlar. Çünkil çok dilfktln 
kıyafetliyim. 

Çocuğun bu heyecanını tes
kin için möayö Delıar en tat
lı sesile. 

- Sa.kin ol çocuium, dedi. 
Mliyü Delsar IJenim. Beni ae 
içia görmek istiyorsun. 

• Soau r•n• -



SAYI ı 212 

Spora dair 

- Bq~aran 2 inci Sayfada. 

eden bir nokta vardır ki hu
zurunuzda bunu da tebarüz 
ettirmezsem vazifemi noksan 
yapmış olurum. 
İNGİTERENiN DOSTLUGU 
Dost İngiltere hükiimetinde 

malzemei harbiye için kredi 
verilmez. Bunu bize karşı t~
mio için millet meclislerinden 
sureti mahsusada kanun çı

kartmışlardır. ( Alkışlar ) 
HER İŞ PLANA BAG

LANMIŞTIR: 
Dahil ve hariçte büdceden 

verdiğimiz tahsisatlarla yürüt
mek istediğimiz işler plinlaş
brırılmışbr. 

BİRİNCİ PLAN 
Birinci beş senelik sanayi 

plini, bir iki fabrikanın inşa
sına başlanmış olmakla adeti 
bitmiştir İftiharJa söylüyorum 
ki, Cumhuriyet hükumetimiz 
birinci beş senelik sanayi 
proğramını muvaffakiyetle tat
bik etmiştir denebilir. Bunun 
şimdiye kadar ilin etmeme
miz mali imkanları temin için
dir. Ekonomi hayatında feyiz 

layık olmadıklarını anlar. Fa
kat aile böyle tesirler yapma
mış ise, ise aile başka esas
larda yazılmış kitapları ço
cuklarına tattırmamış ve bun
ların güzelliğini duyurmamış 

;se erkek çocuk hayat hak
kındaki bozuk fikirler, acayip 
kahramanlar ve cani tesirler 
ile dolu olan bu kitaplarla 
baş başa kalır, kız da bu adi 
aşıt hikayelerinden kurtula
maz. 

Fena kitapların bu menfi 
tesirlerine ait muşabhas mi
salleri gelecek yazımıza bıra
kıyoruz. 

Yerecek yeni bir çok eserler, 
kısa zamanda meydana gele
cektir. Sanayi hareketinde 
takip ettiğimiz gaye, milli 
ekonomi noktai nazarından 
menfaat olmakla beraber bu
nu vatan ve memleket men
faatile de telif arzusundayız! 
Sanayi hareketile memleket 
müdafaasına müteallik madde
leri de memlekette istihsal 
etmek imkanını elde ettiği
mizi şimdiden söyliyebiUrim. 
VERGİ TENZILA Ti : 
Bizim maliyemizin içinde 

bulunduğu, kendisine tered
dütsüz bir iftihar hissesi ay
rılabilecek bir prensibi de 
vardır. 

Vergilerden indirmek. 
Şimdiye kadar Cumhuriyet 

rejimine kadar• olan bir usul 
vardı. Bir vergi ihdas edildi 
mi; ister sakat olsun, ister a
ğır olsun, her ne olursa olsun 
milletin omuzlarında yük ola-
rak kalır, bunu atmağa imkan 
bulunamazdı. Maliye Vekale
tinin takip ettiği mali sistem 
işte bu zihniyeti yıkmıştır. 

Şimdi kabul ettiğiniz ka
nunlarla hayvanlar, muvaze, 
kazanç, istihlak. sinema, 
maafiyeti kanunları maddele
rinde yapılan tadilatla on mıl 
yonluk tahfif yapılmışbr· 

Bu vaziyet karşısında hatı
ra gelebilen sual şu olabilir. 

On milyonu indirmeden ya
pılabilecek daha istifadeli 
bir şey yok mudur, varsa ne
den indirilmiştir? Arkıdaşlar! 

Verginin tarh, tevzi, taksi
mindeki adalet prensibi, buna 
kolaylakla cevap verebilir: Bir 
vergi verene menfaat temin 
etmelidir, bizim şimdiye kadar 

-Contürkler, arasında gizli 
gizli toplantı yapıyorlarmış. 

Bir de icabında atmak üzere 
bir top tedarik ettikleri öğre
nildi. Berayı sadakat arzolu
nur. 

Yukariki cümleyi, bundan 
otuz beş, kırk sene kadar ön
ce Yıldız sarayına takdim 
olunmuş bir jurnaldan alı
yoruz, Toplanan Contürkler 
İngilizlerden imrenerek bir 
futbol klübü yampak isteyen 
bir kaç delikanh idi. Satın 
alınan top da tekerlekli, nam
lulu gülleli top değil, lastik
ten, meşinden bildiğimiz ayak 
topu idi. 

Bundan altmış sene kadar 
önce İngilizlerin " Kandilli 
spor kulubü, mensupları Bo
ğaziçinde bir yerde bir maç 
yapıyorlardı. Bunu haber alan 
o zamanın zaptiyelei çayırları 
sardılar. Önce bu adamları 
birbirile boğuşuyor sanarak 
oyuna mini olmak istediler. 
Tabii kapitülasyon vardı; on
larda ecnebi idiler; bir ıey 
yapılamadı. Fakat bu muha
sara battıda sonuna kadar 
orada kaldı ve nihayet bu 
takımlardan birisinde oynadı
ğı anlaşılan genç bir türkü 

tecrübelerimizde hangi mad
deden verği tenzilatı yapmış
sak hem devlet, hem de mü
kellef hesabına kazançlı ol
muştur. Vergi indirmek mese
leside yoktur. Vevgi indir
digimiz maddedelerden mali
yenin kazanç temin edeceğin
den eminiz, bu, ayni senede 
olmasa bile gelecek seneler 
faslasila görülecektir. 

l tH nı var -

Aydın Defterdarlığından: 

Mükellefin ismi 
Gui Kunt 
Atçalı Ali oğlu Alimet Arslanda; 
Mehmet oğlu Muhidtin Eğridiıli 
Sabri Dural 
htafa oğlu Sadık ve ortağı Ahmet 
AWurrbman oğlu Sabri Tuğrul 

" ,, " Olman oğlu Mehmet kaymakçı 
Tenekeci Ali uıta 
Arap Sadık 
Reis köylü hacı Bayram 
Bitlaban oğlu Mehmet 
Maıtafa oğlu Nihat 
Berber oğ. Mustafa kahvesinde hafız mehmet 
Berber oğ. Mustafa kahvesinden hafiz Mehmet 

Sanatı 
Diş doktoru 
Nalıncı 
Aşçı 

Terzi 
Kakveci 
Tabelacı 

" 
Teneci 
Fırıncı 

Kahvaci 
,, 
" 

Berber 

Mahallesi 
Çarşı 
Cuma 
Orta M. 
Köprillii 
Hasan Ef. 
Köprülü 
Kubeıi P. 
Bozdoğan 

Germenik 
Ortaklar 
Kara bağ 
Germencik 
Ortaklar 
Menteşeler 
Ortaklar 

Senesi 
938 

" 
" 
'it 

,. 

" 
" ,. 

" 
" ,. 
" ,, 

935 

Verginin 
matrahi 
Lira K. 
20 
10 
60 

130 
45 
48 
12 

27 
45 
21 
18 
30 

9 
15 

Ulu.tan 
tevkif ederek götürdiller. 

Bu genç ne oldu? Bir Ame
rikalı muharrir, bu hadiseden 
bahsederken şu cümleyi kul
lanır: "Orada tarih susuyor!,. 

• • • 
Yukardaki iki paragraf ya-

rım asırlık osmanh tarhinde 
sporun nasıl telakki edildiği
ni gösterir. Bütün bu tazyıka 
ve cehalete rağmen gene 
spor ruhunun büsbütün kökün
den kazınamamış olması, mil
let hesabına iftihar edecek 
bir şeydir. 

Şimdi, devletin spor işinde 
de geniş ölçüde milletle be
raber çalışmasını sağlıyan bir 
kanun kamutaydan çıkarken 
bunları da hatırlamak ve on
dan sonra öğünmak doğru 
~u~ T. L 
Cüssenin f agdası 

İngilterede 246 kiloluk bir 
adam bir kavga yüzünden 
hapisaneye atılmış; fakat ada
mın sığabileceği bir hücre 
bulunamadığı ıçın nazırlar 
meclisinin kararile serbest bı
rakı'mıştır. 

Cüssenin de faydası olur
muş demek! Fakat ne böyle 
serbestlik, ne de 246 kilo! 

İnsanın bu sıcaklarda hali 
nice olur. 

:•••• .. •• Abone şeraıtı ........ : 
f Yıllığı her ver için 6 lira. ! • . ı ! Alb aylığı 3 liradır. i 
J idare yeri: Aydında C. H. i 
: P. Basımevi. ! 
i gazeteye ait yazılar için ~ 
! yazı işleri müdürlüğüne, ilan- i 
i lar için idare müdürlüğüne i 
: - t d') l'd' ı : muracaa e ı me ı ır. : . . . ............................................... : 

lmtiyu sahibi ve Umumi Neşriyat 
Mildürü ı Etem Mendreı 

BaaıldıtJ yer ı 
C. H. P. Baıımevl 

Verginin 
miktarı 

Lira K. 
11 80 

2 40 
1 1 

30 82 
3 62 

15 84 
29 

23 81 
1 11 

10 80 
2 52 
5 78 
3 60 

29 
l 80 

• 

tarihi 
1161938 
1213/ ,, 
14İ3t ,, 

3131 ,, 
15131 ,, 
2131 ,, 

18131 ,, 

28131 " 
28131 " ,,, ,, 

" " 
" " 29 31 .. 

28131 " 

Numaraı 

10166 
7145 
1199 
3185 
8122 
3163 
9111 
41 3 
6116 
6168 
3111 

101 4 
8130 

11133 
8143 

Yukarıda isim ve şöhretleri yazılı mükellefinin yapılan tahkikatla nerede bulundukları anlaşılamamış ve namlarına 
dOldurulan kazanç ihbarnameleri tebliğ edilememiş olmakla liukuk muhakemesi usulü kanununun 141,142 inci maddeleri 
mucibince ihbanıemeleri aynen ilan olunur. Tarihi ilandan itibaren kanunu ruhsatlarına tevfikan bir ay içinde itirazda bu-
l•nmıyaalann vergileri katiyet kesbedecektir. (607) 28 2 10 



DOKTOR 

MÜNİF 1. ERMAN 
MEML.ICKET HAST'ANE81 

Doj'um, KaClın hastalıklan miitehauıs 
n Operatarü 

Hastalannı her gön Park karı111nda Bay Hasan Klmia 
lin evinde kabul eder. 592 

Muayene saatleri : sabah 1 - 8 
.. Ôtleden sonra 3 den itibaren 

.. aaa••~ ..... •.........a•••a 
Devlet Demirgolları işleme Umum 
Müdürlüğllnden : 

1 - Devlet Demiryolları fstayon sınıfında istihdam edil
mek üzere müsabaka ile hareket memur namzedi alınacaktır. 

A - Müsabakaya iştirak edebilmek için Orta sahsili bi-
tirmiş olmak. 

B - Türk olmak. 
C - Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan (dahil) yukarı olmamak 
D - Asgari bir sene için askerlikten muaf olmek, 
E - İdaremiz hekimleri tarafından yapılacak ııhhi mua

yenelerinde faal serviste çalışmağa mani bir arıza ve hasta
lığı olmamak. 

2 - Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edilecek
lerdir. Ecnebi lisanlarından birine vakıf olanlar 67 lira ücretle 
alınacaklardır. 

3 - Müsabaka imtihanı 9 Temmuz 938 Cümartesi günü 
saat 14 te Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, 
Malatya, Adana, Afyon, İzmir ve Erzrum işletme merkezle
rinde yapılacaktır. 

4 - En son müracaat 8 Temmuz 938 cuma gününe ka
dardır. 

S = Talipler işletmelere ve istasyonlara ittida ile milra
caat edeceklerdir. 

6 - Kabul şerait ve evsafı hakkında fazla malimat al
mak isteyenler ifletme merkezlerine ve istasyonlara müracaat 
edebilirler. [598) 22 27 2 8 

~·················································· .. : i DOKTOR : 

! FAHREDDİN SÜGÜR İ 
• • : • Birinci Smıf Dahili Çocuk Hutalıklan Mütaha•• ı . : i Parla Tıp FakGlteai Hutuelerinden lııtiaub ı 
·ı MuayyenebaneaiAydında Gui Bulvan1lcla BafahoSIU dilkklıaıaıa j 
:azerinde her wGn sababdan akşama kadar Hutalarinı kabul eder • 
.................................... ~·····~········ ... 

C. H. P. 

1 OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Meleket hutanesl eski operat&ü 

Paria bp fakültesi hastaneleriadea memn 
latanbuldan dönmüıtür. Hastalarını her pn •bahtaa 

akıama kadar Park karıısında yeni yaptırclıta eYinde 
kabul eder. 130 

" ....................... . 
ft DOKTOR - OPERATÖR 

S Medeni Boyer 

1 
Memleket Hastanesinin yeni Operatörü 

Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst kabnda 
kabul eder. 

Muayene saatlan: 
it Sabahlan 8 kadar 
~ Akşamlan 3 - 8 560 

t.~AdlııA6ııbaat66A~AAaımıı1111 

fss·:::i:I:f;:::~· .. : 
t!j Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı : 
l•l Hükumet caddesinde Hava Kurumu karpaındaki 
• muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve ! üçten yediye kadar hastalanm kabul ve tedavi 
• eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
• edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan 
• Pinomotorabi ile tedavi edilir. (353) 

••••••••••••••••••••••• 
• 

Aydın ili Tarihi 
Uıun bir tetebbuun mabsuli, tarihi yeni manutle anlamanın ka1· 

metli bir 6rnetl olan AYDIN T ARIHlnl Aydında Belediye ka11ı~acla 
Slleyman Gezer, latanbulda Remzi ldlttplaan..ınd•D tedarik e4eblllr
sinlz. 

Aydının bitin tarihi mal4•abnclaa bqka cotnfl tabii ...ıe...
lanı da bu kitaptan atreneceluinlz. 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Ayd1nhn1n bu eserden bir tane edinmesini taniye ederiL 

Fiab 250 lmnlftur . 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz . 

• 

Bas·kı işleri 
•t 

---· ·---
En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


