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KISA VE AÇIK 
ı 

Türk -Fransız anlaşmasının 
Sovyet Rıcali Hakkında 

Ş yialar 
1 Bulgar 
1 

Gazetelerini o 
Neşriyatı 

Mübi 

anası 
F'.raaıız muharrir ve müelliflerinden bay l bruy r•io Tiir 

kiye Ue Fransa arasında vukubulan son ani şm hakk1nda 
yaıdıiı mühim mıtkaleyi aya,en tercüıne ed n Proıya gaze
tesi diyor ki: "Bu Fransız muharrıri kad , Ankara ıJe 
Pariı ar .. ında imzalanan bu paktın kıymet ve ebemm yet -
ni tebarüz ettiren bır yazı daha çıkmamıştır. 

Bu muharrire gare bugünkü Tü kiy gerek a kerlik v lsair 
idare itleıiade attığı büyük adımlar ve gerek Türkiyeoıa 
feYkaflde mObim ofao coj'rart v ziy ti He mütt f klcrınc 
pell bOyilk faydalar temin edebilir. Es sen Unu i H npte 
Çanakkalenin gö~terdiği asi uca mulcavern t bu iddi aıo en 
parlak bir delilıdir. Paris nkara ile anhşmakl 1 gıltcreyi 
memnun etmıştir. " 

De t Yunanistanda çıkan (Proiya) gaıet si baştan b ş 
lehi:uizde o!•n bu mık leyi neşrettıktea our netic olarak 
tunları s8 üyor: "Dost ve müttcfikimi~ ol n Tü kiycnio itti
fak •e dostJuğuna verilen bu kıymd ve elie mıyelteu dd
layı Yunanistan da• ıı-uıur ve if•ıhar duym kt dlr 

11 

RI 

Yamanlar Kampı Alemde 
DBn bir yaııcımız Yaman- nelerd n dalın cın.ip ve d ha 

Jar k mmına itmıftir. intiba - temiz kö ündü. Her halde 
ıaı gyJe anlatıyor : ora a 1 in durmı D kud· 

B•uası Ege den1zinin İucisi retli eller var. 
Hyllaa lzmir köıfexinia ba- Bu seoe kampta dabilt 
tına getirilmiı ve etrafı ye- talimatname ile çok iyi Ur 
til ılmriid taıluJa işlenmiı düzen tutulmuş. Geceleri ve 
bir laca benziyor. Bir glin- öğlen istirab tı tam bir sü-
cOgllml aababtan akıama kü t içiııd ç yor. K mo 
kadar )'~fil ve kokulu çam- dırekUSrli bay N zat Ce-

la ıa alttnda geçirdim, okadar mal Dağem e ile mu&\ ini 
iatafade ettim kı .. Cıddcn böyle bayan Belkiı P şah gibi iki 
mlbteına bir cennet k6ıeai dirayetli ve iş bilir ögretme-
durur ktn hali vakti müsaid nin eJinde buraıı ioıibat al 
olanların lzm·ı J ve Karşı- tana ıokulmus ve idare ma-
yakada yanıp kımrulmaları kinesine çok müstesna bir 
biçde alııJ klrı d~ğiJ.. bu yıl cer)'aD verilmiştir. K mpın 
kam bılmem bana dığer .... ~dare beydioi te1}kil eden 

Mo kova 17 A.A)- Havas 
mub hiri bildiriyor. Sovyd 
fer yf k k Dl< c1i in·n toplan
tısı bi çok sovyet ric h bak· 

tnd on ı manlaıda b riçte 
do ş n ş yı 1aru1 eu sızlı
ğ•nı i p t etmiştir. Eıçıle e 

fu.ilct v Jk örneği bay 
avukat Faik $Qleymın Ça· 
vaş ve haz k doktorlarım1ı

dan bay Şükrü Nuri meset-

retçi ve kıymetli eski mes-
kdaşlar m11dan bayan Cev· 

riye 1 m &: tJ_vum baı başa 
vermişler, kamp n her tildü 
ihtiy çlarını tatminle uğıa~ı· 
yarlar ve buı ya g len va
tan şl rıaı her su etle isti· 
rnb tlarım o ye müteveffıkıe 
tem ili çaresini düşünüyo lar. 
Cümlesi varolsun. 

Not: - Başka bir gl\n kam
pın yemeklerinden ve tali
rui namesinden de bahsede
ceğiz. 

H. T. 

Arnavudlukta 'furizm Faaliveti 

( 

Arnavut kralının Macar Kontesi ile evlenmelerinin bir bıtı;ası 
~a-(-~·-.-d-y-o) -:- IA;;;;~tİ~taJda seyyah .. celbi için -bir cemiyet ··'"'te-,a~e-k~~k=n-1 -e-tm--..iı_t.;;:..ir• . ....;.:~:~ 
.!ite otelcilerle gazetecilere bü,nk;oir faaliyet hissesi ayrılmııhr. Macariıtaodan pek 
~)'yab releceii zan ve ta~min olunmaktadır. 

l~TER GUL iSTER AGLA 
Karısıırıın Hapsirji istemiş?! 

kar111aa ı&z geçiremiyen bir kılıbık mahkemeye ha$vurur, karısının sopalarından ve çe
'8iadea bıktığını Ye tahamınülü kalmıdığ'ını bUdirir, kendisini çok sevdiğinden ayrılamı· 
•catını ve fakat birkaç ay hapsedilirse belki alullanacağını iter sürer, bu garip mibaca· 
t mahkeme tarafından reddedilir. Karısı burJu haber alıoca o akıam kendisine gllzel bir 
P• daha çeker. 
Sen de ey okuyucum, bu hali day d• ; 

aynlan locada bayan Utvi
.oof ile kııı goı ü!üyordü biz· 
zat Utvinot de hrıkümet lo
casmda Stalindeo biraz öte 
de ıovyet reisi vekili Pet-
ov kinin ark&1mda İejopuo 
yanında oturmuıtu lcjof ile 
Petr ovs Kinin yan yana 
ıarülmcleri heyecan uyandır· 
mııtır. Çünkü İcjof'un bizzat 
P~trOfı Kinin tevkif ett'ği 
ıayiaları dolaımııtı buna 
mukabiJ Okranya liderlerin· 
den Cubar ve Ko. ı or içti· 

1 ~ade bulunmıyorlardı. _ ...... ~ 
Kolu kwrıldı 

Bulgari.tanda çıkan (N. 
Kambana) gaıetesi "Türkiye 
gaı p A y.ıaını idaresi altına 

alıyor" başlığını taşıyan bir 
mektubunda Türkiye ile 
f, ansa arasında uıun müd 

dettenberi sürüp giden ibti
Jif, Tür kiyeyı şuktaki mev
ziloı kuvvetlendir neye sev
ketmiştir. D ğer taraftan 
Aal(ara ile 1.ondra günden 
güne yakınlaşmaktadır ve 

netekicn·son zaman arda 
dra hükumeti 1 ürkiyl'ye 
yük bir mali kredi vermitti 

Bunun sebebi son zarnanla 
da Türkiyeoio ga p A'J 
sıoda ve Ahdenız1e çok m 

him ve büyüle ı ollc::r oynar 
cağı kanaatinia ba.ıl olm 
sıdır. Türkiyenin şarkta Jrl 
den güne büyüyen nüfuz 
büyük Britanyaca ııaıan it 
bara alınmaktadır. 

Kültür Bakanı Erzinc~nda 

ERZlNCANDAN BlR MANZARA 

Erzincan 17 (A.A) - Doğu seyahatinde bulaaan kl[t 
Bakanı Saffet Arıkan buraya gelmiıHr, diia Ffece orcla e 
bahçesinde beJedıye tar"fıadao vekıl terefiae bir &İJafe 
verilmiıtir. 
~~~~~~~~~---oe~~~~~~~~~~-

Dün Aziziye mahallesinde 
Tabak Ahmed •i sokağı 
44 numarada crtvraa Silley
man oğlu 9 yaıında Şera· 
fettin Dönbay parkta 1alın· 
cağa binerken arkad•tlara 
tarafından it lerek 1ere dOt 
müı ve sol kolu kırılmııtır. 

Bir Ermeni gazetesine eöre H 
leh de Türk iyeye verilecekmi 

--···' 
Şarlo 
Evlendi mi? 

(Asr1 Zamanlar) filaıinde, \ 
Şarlo ile beraber oynıyaö 
Mis Polet Godvard, beş ıe· 
nedenberi maruf ıan'~tkir 
ile yaııyor, buna rağmen 
resmi ıurette evlenip evlen· 
mediklerini, kimse bilmiyor· 
d11. Amerikada yaphkla11 
son ıeyabatlerınde. aktriıin, 
ismini Madam Şarli Şaplen) 
diye kaydettbmesi üzerine 
etrafta gene ıayialar d6a
meğe baılamııtır. Birçok 

Parİt (Radyo) - Burada ı dea e~vel k.üçuk,. zayıf • 
çıkan taşoak parhsinio ga~ aabıpsız mılletlerın mukad 

Zf'tesi Ermerilerin gene gafıl der atın ı ve hatti maddi •ar 
Avlaodıklarından ve Tüıki · hklarını tebdit edea muhte 
yenin çe• rdiii mahirane si· lif kaunlar kaynıyor. 
ya•d sayesinde f ıau•• ile Uzak ıü p izleri bıralcahm 
dört batı mamur bır ıttıf .. k işte yakınımızdaki Tilı kler 

akdettiğioi ve f ranaaya Lib· mandater bü"imetin ıon ri 
nanı terkederek sancaktan catlau üzerine aancaj'a aa 
mada Halebi de ele g~çire- bip ve hakim oldular ve ara 

ceğini iddia etmekte ve Su- blarla, ermeailer ve diğe 
riye pohtıkacalanaın el'an gayri 1 ürk uaıurlar da ı• 
birbirlerile çarpııarak maruz t•P kaldılar. 
kaldıkları tehlikeden bihaber Şimdi bu yaıiyet karıı11a 
bulunduklarını yazmakta ve da Pariıteki Ermeni meıbaı 
daha birçok hezeyanlar ıa· ıimalerı ne dlltilnllyorlar? 
vurmaktadı•. Bu hadiaeler zihinlerlnd• 

Ba gazete ezcBmle ıu bir yer tutuyor ma? •• hl• 
ı6ılerle de~ yanmaktadır: olmazsa kaynıyan kaıu 

"G&rliyoralinüz ki kazan dinleyecek kulajı olan bi 
ka1nıyor, ve bahuıuı berıey• baıımıı var mı? 

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR ' ________ .... 
Varolsunlar 

Düokli havadis ıütilnlaramızda ı&rllld6~& 
belediye iktisat mlldilrD 600 mleueaenın 

&zere lıtanbı 
fiyat liıtelerb 

tetkik etmİf ve indiriler yapmııtır. kUi ·z1 
lzmir be1ediyeıinin de bu itle atrafhjı ye Bat•• fJlmı • 

"bu buıustaki emirlerini yerine getirdiii tDluanla gir :el 
tedir. Hükimet ve belediyelerimizin bu baptaki m~ca ~ • 
leri halkımız üzerinde derin sevinçler meydana getume t• 
dir. Bız de bunların fili asarını görccefıimiıi kuvtetle.b~~1 

yorLı. Mademki bu iıe teıebbüı edilmittir. HeııeJ 11 1 

nun da baıanlacaiına ılphemiı yoktm. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-..&..ı..~l.----..l-IL.:...1--l~J:-~-----ı....a...-.1&....L--
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S Y ASET VE ADAL 
Türk Dünyasının En Yüce Hakanı ~ 51 Yahudı 

m l!J Pari - Suvar gazetesinin larak yaptık, şimdi Alman 

:11~ 1 .', j1 llJı l! (Prag) a yolladığı bir mu· hükumetine hediye ediyoruz, ~r:ıf~-,ı~ 1 WU:illlWll!ıditdLJJlıamJl.IJlf.JUl!lı harririn anlattığına bakılırsa şeklıode bir kağıd vermiş, 
HA J A J V [ K A H R 1 A N L 1 LA ı bugün Tuca nehrinin o ta korkuluından imzalamışlar 
=---:-::--=:-----------~ --------~ yerinde eEki bır vapur için· ve bunu müteakip bir kam· 

ITarihl Telrilı.a Ya.zan: H. TürkekCJ 1 il de yaşı yan 51 tane Yahudi yona doldurular k Tuna ke· 
REmS. - 75 - 2EB vardır ki vatandan mahrum· narına götürülmüşler, yanla· 

Og" lum mu··tee • h durlar. Tunanın suladığı rma elbise, eşya ve para ,. ssır o m t o - memleketlerden hangı· bı·rı'. • namına hiç biroey alinması • 

il sin cezasıi verilecektir ne gitseler kendilerini jan· na müsaade edilmediği ci· 

B 
d~rma karşılar, hududu k - b ti · b' · t 

ir g-üo huzura bir genç ı kızına babası hakkında bazı e e perışan ır vauyc e 
f ıeldi, bilemedig· i büyük bir . palı bulurlar. Gidecekleri gelmişler. Nihayet bir sal 

ııtemlerde bulunuyordu. yer, iltic edecekleri mem· 
zatın araııra evine geldiğini Oldukç canı sıkkındı. b ş bulmuşlcr, Mııcaristana geç-
Te adamlarına öace etrafı mabeyincinin geldiğini ken· Jeket yoktur. Akıbetlerinin mişle r, orada Macar yahudi· 
tutturduktan sQnra elini, ko· disiııe haber verdiler. ne olncağını yanhz Allab leıinin y rdımı ile vapur 
lunu salJıyarak iı-eriye airdı'. bilir. bozması bir tekneye geı-miş· 

T a. Sult n haremine çekildi, T ğini ve kendisinio kollarını b Bu 5 l Yahudi Evvelc13 A· ler ve ister Macar, ister Ro· 
aş mnbeyiaci huzura girdi. 

1 
bağlatarak karıısına getirtti- Gazneli Mahmut zaten he- vusturyanın Kitsee köyünde manya, ister Çekoslovakya 

1 ;ini ve kimseye bir kelime yecaolı bulunduğu için acele oturuyorlarm1ş, Avusturya olsun bir toprağa ;ayak bas· 
ı bile ıöyliyecek olursa derhal sormuştu: Almanya ile birleşince bir mıyıı teşebbüı etmiş er, fa· 

1 
&ldürtec~ğini, şimdiye kadar polis müfrezesi gelmiş, Ya- kat mümkün olmamış. Şim • 

- Horasandan yeni bir bu bal Oç beş defa tekerrür babermi var? budileri toplamış, kendileri· di Macar Yabudılerioio yar-
: ettiği halde korkusuodi n ne : dımları ile yaşıyanık taJıbio 
: reJip haber vermed ğini ve - Hayır ultooım, saray - Bütün servetimizi ça· inkiş fanı bekliyorlarmış. 

f k t k b 
muh~ fızı kulunuz geldi, siz •• 

j a a artı u hakarete ta· 
' hammlll edemediğini bunun bir yere nöbetçi koy n. uşsu· A t 
· için yüce hakanı rabahız nuz, o nöbetçi gelmiş rouha-

kapı v 
ettiğini ve adaletin tecellisi- fız "çabuk yüce bahan arz 
ni istediğini ağlıyarak söyle· buyurunuz. 
yince Gazneli Mahmut yerin- " O adam gelmiştir " de· 
den fırlamış Ye bir ikı daki· miştir. Kulunuz da belki 
ka odanın içinde gezdikten önemli bir meseledir diye 
ıonra gence şu suali sor- huzura girmek cür' etinde bu-
muıtur: luodum. 

- Gece evde ne yapar Mahmut Gaznevi yerinden 
bu adam? fırladı, "öyle mi? Tiz arkam-

- Karımı sabaha kadar dan gelin. dedi. Hareme 
• oynatır, bundan başka her daldı. 

tarın rezaleti yapar. On dakika içinde yanında 
- O sırada aen nerede saıay muhafızı, Hasa ku· 

bulunursun: mandanı, baş mabeyinci ve 

- Bir odada muhafaza yirmi kadar muhafız asker 
alhnda hakanım. olduğu halde hemen ıokağa 

- Gelen melun renç- çıktılar. 
midir? 

- l!vet sultanım. 
- Şöyle kaç yaıında ka-

dar tahmin edebilirsin ? 
- Yirmi • yirmi bet yaı

lara arasında. 
- Pekiy oğlum ıiz gidi

niz, bir daha hangi gece 
ıelirse bir yere saklan, usul
ca gel bana haber ver veya -
hut evınia dışında bir ıivil 
memur bulundurayım, ona 
iıaret ver. 

Genç yere kapanarak sul
tan Mahmadun ayaklarını 
öper ve ağlar, Gazneli Mah· 
mat genciu ağlamasına fev· 
kafide müteessir olur, onu 
elile tutarak yerden kaldırır, 
mendilile gözlerinin yaşlarını 
silerek fD sözleri söyledi: 

- Oğlum mliteeasir olma 
o habiı kim ise cezası veri· 
lecektir. 

Her halde adalet illhiye 
yerini bulur. 

Bu vakadaa altı gfin geç
miıti. Sultan Mahmut Gaz· 
nevi yatıı namazını kılmıı 
bahçedeki sedirde Pek ilik 
hanın kızı ile kartı karııya 
oturmuılardı. 

O günlerde MaTerayielbn
nerden sultan Mabmud:ı pek 
de iyi hıberler gelmiyordu. 
Mahmut han karısı Uygur 

Kimse birıey sormağa ce
saret edemiyor ve yalnız 
sultan Mahmudu takip edi
yorlardı. 

(Arkası v r) 
........ m;ım ........ 

• 
iz mir 
Amerikan 
Kız Koleji 
Posta kutuıu : 111 lzmir 

Eylül birden itibaren kayd 
ve kabul için açılacaktır. 

Dersler EylUl 28 de beşhya· 
caktır, 1-4 

K rakoç 
il caları 

Tabiatm şifa kaynağı et
r~ fın yeşilliği ve güzel man· 
zarosil meşhur Seferihisnrın 
Karakoç ıhc lan açılmışhr 
müzmin romatizma ve siyatik 
böbrek karaciğer ve sinir 
hastalıklarına karşı _bir ıifa 
kaynağıdır. 

Muhterem mısafirler yed· 
lcriode nüfus kilğıtlarını bu· 
lundurmaları şarttır. Otobüs· 
ler birinci kordonda 12 nu· 
maralı garaj ian hara ket 
eder. 

~~** -**:t::l:~:I:* :~ :i:lt :lt * 1c>f 

tı boy z 
San Fransiskodadar. San 

Framisko körfezi ile pasifık 
Okyanusunu birleştiren (4) 
kilometre genişliğinde bir 
boğazdır. Bu ismi takar. da 
meşhur lngiliz alimlerinden 
Sir Francis Dake'dir. 

Amerikada bir eltıu kapı 
varsa bir altın boynuz da 

lstanbuJda bulunmaktadır. 

uu, bizim köhne Haliçtir. 
Çünkü frekler Halice (Altın 
boynuz) derler. 

ilyoneri 250, 
bin dolarlık 

(Villası 
Son zamanlara kedar be· 

kar kalmış olan dünyanın 
seyı'ı milyonerlerinden Alfred 

Varderbiet yeni aldlğı Kali· 
forniyah karısına 250 bin Ji. 
rahk bir villa yaptırmakta

dır. , Villada beş yatak oda
sı, sinema, tiyatro daireleri, 
klüb, bilardo salonu ve bir 
de top sahaııı bulunacaktır. ....... ......... . ...... . 
i iJO TOR i 
i Sa ih So i 
ı Cild, Saç ve ıührevi basta· ı 
: hkler mütehassısı ı 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
ı Her gün öğleden sonra ı 
ı Telefon: 3315 ı .... 4H>••• ...... ~ ......... 

• c 
de • • 

Muhterem lzmir halkından 
gördüğü alaka ve teveccühe 
mukabele bir kolaylık olmak 
üzere çalışma saatlerini bal· 
kın lehine tadil ederek Sa· 
man iskelesinde Buldanlı 
oğlu hanındaki dairesini ea· 
kisi bigi akşama kadar açık 
ve emre amade bulun dm ul · 
duğunu bildirmekle şeref 
duyar. 

.ete: Elhamra Telefon= ,,.., 25 7 3 Jt bmir ikinci noteri 
'" u. Emin Erener 

ıy f 

s t r· 
feri 
ti 

logiltere bül<ümeti, lngiliz 
askerlerinin seferi klyafetioi 
te bit etmiştir. Majeste Kral, 
resmigeçide yeni üniforma· 
lerile iştirak eden sekiz as
keri teftiş etmiştir. 

Diiny da 
o 

Lis 
şul 
1 r 

D 

En çok konuşulan lis n 
Çincedir ve 450 milyon ka
dın, erkek, çocuk Çince ko· 
nuşur. Bittabi bu Çince tek 
bir dil değildir. O kadar 
muhtelif Çince vardır ki bir 
çok yerlerde honuşulan çin· 
ce, diğer şehirlerde !anlaşıl· 
maz. Bundan boş\ıa 225 mil· 
yon kişi lr.gilizce konuımak· 
tadır. 

160 milyon kişi rusça, 90 
mil) on kişi j ı: ponca, 80 mil· 
yon kişi Almanca ve lspan
yolcıı, 72 milyon kişi biııdu
ca, 70 milyon kişi f ansızca 
50 mılyon kişi bicgalca, 42 
milyon UİŞİ CllYBCI!, 40 mil· 
yon kişi arepça, 32 milyon 
kişi lehçe ve 30 milyon kişi 
de geri kalan lisanlara ko· 
nuşmaktadular. Fakat bu 
d kiıt i tatistik nasıl tutul· 
muştur? Ornsını Allah bilir. 
Çüokü nüfus kayıdları bir 
esas olnrak tutulmuşsa, bu, 
kafi değlldir . 

l\iüsteciri Salil Zorer 
Keçecilerde Lale sine

ması karşısında 
Her yere yakın ve büyük 

bir bahçe içinde h dar bir 
köşktür. 

Temizlik yeni konfor, ıı· 
cok ve ıoğuk banyolar ol· 
duğu gibi sivrisinek ve tahta 
kurusundan eser yoktur. Bi· 
rinci yatak elli, ikinci kırk, 
üçüncü 25 kuruştur. Bir de· 
fa tecrübe ediniz . 

.C--------•-d_a,_re_ı_i_ne_e __ M __ ıı_ıı_K __ ü_tü~p~•-n_e_S_in_e_m_a_s_ı _____ ~ 1 e=~':!!'$~~~........,~~ 

~ BUGÜN 2 nefis film birden tt ı Sefalı, G dal ve Şifalı 
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Yorginin Eski Bir Şapkasını Başıma G eçi rdim, 
Söylenilen Kahveye Gittin1, İçerisini Gözden 
Geçirdim, Yanındaki Evin Numarasını Aldım 

1 

Herkesin içyüzüle meşğ~I 
olmamn doğru bir hareket 
olmadığını bildiğim hnlde 
memuriyet hayntsmda pek 
çok notika meslektaşla rl 

karşılaştığım ve dürüst yol· 
da yürürken bana bit çok 
hücumlar va ki olduğu için 
gene böyle bir harekete ma
ruz kalma ak gayretile bu 
dosyacılığı yc:ıpmak ve kar· 
şımoakiain mahiyetini anla· 
mak zaruretinde idim. 

Tahkikatıman ve iotibala-
rımın neticesi beni meyyus 
ettı. Bu işi alay ku:naodan· 
lığın haber vermek istedim, 

• katiplik eden Muğlah Yor· 
• giden başkasına güvenemi

yeceğin bildirdi ve hemen 
çağırttı, emırime verdi. Bu 
Rum gencini karş1ma oturt· 
tum, doğ u iş srörec ğino 
ve verilen direktif dairesin· 
de çolışacağıoa, ldmseye bir 
şey açmıyecağına dair yemin 
ettirdim, birde bunlar hari
cin ç.ıka rs hayat ının tehli· 
k ede olduğuna dair bir teh· 
didde savurdum. 

H ed c: fimiz gene vapur ile 
memlekete sokulacak 60 bin 
okka tütünle kaçakçı çetesi· 
ni ve reisleri olan Kostanti 

maalesef onun d bu yüzbaşı 
ile birlik olduğunu söyledi
ler. Halkt israr ediyordu, 

karakopak adıodaki şeriri 
yakalo.malıth. P ıan hazırlandı, 
hafiyem olan Yorgiyc ara-
mızda kullanmak üzere bir 
p arola verdim, şehrin içine 
saldım. 

bu adamın bir çaresine ba· 
kılmasıae bakılmasını yalva· 
rıyorlardı. Kaz kaymakamı 

Şakir beye keyfiyeti bir tez· 
kere ile anlattım. Yüzbaşı 
bur da bulundukça bir iş 

göremiyeceğimi ve vazıfemi 

ciddiyetle yapnmıyacağımı 

bildirdim. Kaymakam idare 
meclisi başkitipliğinden yeni 

Bu genç rejiden çekildi· 
diğini ve kaç kçı şebekesine 
dahil olduğunu yayıyordu. 
811 hal bir hafta kadar sür· 
dü. Bir gün Yorgidcn bir · 
rapor aldım, bunda kaçakçı 
çetesinin B la mahallesinde 
küçük bir kahvede toplanh 

terfi etmiş, tecrübesiz bir 
zat olduğundan önceleri 
tereddüt etti, sonra vilayete 
bir ariza ile meseleyi bildir· 
di, bu zat lcidden namuslu 
idi. O vakitler Urlanın yerli 
e haliainin yüzde doksan beşi 
Rum ve Ecnebi idi. 

Üç gün sonra Aliağa ya
taklarrnı bağladı. Geniş bir 
nefes aldı ve hemen işe ko· 
yuldum. 

Urta reji müdürü Eftim· 
yadisi daireme çağırttım, 

memleketin geoişlıği ve nü· 
fusu, mahalleleri hakkoda 
kendisinden izahat aldım, 

kimlerin yataklık edebile
ceğini tesbit ederek bır cet· 
vel yapmasını ve bana ver
mesini ve bir de iş becerek, 
kulağı delik itimada layık 
bir Rum genci bulmasını 

rica ettim. Bana yanında 

Güze 

y phklarıoı öğrendim. Ayni 
zamanda üç gün sonra gene 
o kahvede bir gece içtima 
yapacaklarını ilave ediyor· 
du. Artık iyiden iyiye terli· 
batı aldır m1şhm. 

Yorgioio eski bir şapka· 
sını başıma geçirdim, söyle· 
nilen kahveye gittim, içeri• 
sini gözden geçirdim. Yanın· 
daki evin num r sını aldım. 

1 

Ley 

( Arkası var) 
•••• .. ••mum•• .. •••• 

Si 
logilterede Lichficl kated· 

raline, kiliseler Leydisi ismi 
verilir. Zira bari ulade bir 
san'at eseri Solduğu k dar, 
gayet güzel ve ahenkli ya· 

p lmıştı 1 
Y egane üç kulesi olan bir 
kilisedir. 

Sayın Halkımızın Emrine Açı J nuştır 
Belcdiyemiıin göstermiş olduğu yüksek aleka ve direk· 

tifleri ile yeniden yapıl n tertibat sayesinde bayan ve bay· 
1 nn rahatca b nyo alm ları için hb:sust ye rler yapıldı. Tam 
bir temizlikle beraber bütün mefruşat b şlan bnşa yerleı• 
tirilmiştir. Bsnyomuzun rndyo tertibatı ile her türlü istir bat 
va ihtiyacı temin için büfede her z man için soğuk yemek· 
ler ve meşrubat bulundurulduğu gibi rek bet kabul etmi· 

yecek derecede ucuzdur. 
Geceleri ışık tertibatı mükemmel olup haftanın bir gü 

nünde balonlu deniz oyunlara ve banyonun dış kı s ıod 
hucıusi surette hazırlandığı kumlu plajda su topu oyunları 
dahi yapılacaktır. Spor ve sıhhat k yoağı o!an banyomuzu 
bir kere teşrif edecek sayın müşteriler memnun kalacak-
lardır. MÜDÜRiYET 

sinema ı 

• 

'= 
BUGÜN iki müstesna film birden 

1- ti ç ç ı rı t< 
Kudretli artist HANS ALBER tarafından temsil edildi 4( Mahkumlar kalesi )t Neden herkes pek çok yıllardan beri 

t( Fransızca sözlü: Baş rollerde ANNA BELLA ( abadayı, Kordon ve Yüksel) 
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aratonra .. rakılarını tercih ediyor. Çüııkü yapıhşında usta, ve tecıübeli .. ~ b' ı hh. · t•d · dd 1 Pierpe Bloncbar • Pıtaparlo tarafından temsil edilmiştir 
il Baı rollrrd<: CLARK GOBLE. JEAN HARLOV )t ır e en ıı ı ıp ı eı ma e eri en m bir bir şekilde isti- -----------------
ı; mal etmekte ve zevk ve sefa için içilen bu mü tesna rakı· " Sesoslar: Atina kaçakçılara 3,35 ve 7,20 de Matmazel 
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Elenin a6.z6 efece olar 

--
' Ucuzluk hakkında hepimiz 

'fedakarlık yapmalıyız 
Ha tay i,leri bitirıldikten soymak doğru d ğildir, gü· 

ıonra hiikCımetimiz1 ve bü· Dahtır. Bu suretle toplanacak 

yDkJerimiı şimdi de şıı pa- paralardan hayır beklenme· 
bahlak ifritinin başını ezme- melidir ve şimdiye kadar 

· mtğe karar verdiklerini se· hiç bir kimse bunun hayirioi 
vinçle haber aldık. Yaba görmemiştir. 

•yiptir, el birliği yaparak Şehrin en güzel yerlerini 

biz de bül<Ometimizin bu gü- kiralıyrm bu vatand şiar iyi 

zel •e çok yerinde teşebbü- bilmelidirler ki oralarda mil-

ı6oe biitiio kuvvetimizle yar- letia d bir h kkı vardır. 

dım etmeliyiz. Yüksek paralar! artistler 

lcsan yamlıpta bi.az f'ğ· tutup pahalı lış\erişler ya-

lenmek ve vakit geçirmek pılacağına bunun ucuz tarc.ıfı 
için bir gazinoya VPya başka düşünülerek halnımızı f'ğlen-
bir eğlence yeı ine gitti mi dirmek ve g denletin tekrar 

burnundan geliyor. Hele ço- devam etm lerine m' ydan 

lulı çocuğunu götürGı se bir vermek gene onların istifa. 

aylık kazancını bir g cede desini mucip bir hare et 

orada bırakıp dönmelidir. olur. Yıyecek ve içecek hu· 

Öyle diyorlar ki bugün susundada İnsafı eldcı1 bırak-
IDemleketimizdeo daha pa· mamak lazımdır. Bu parala-
bah dünya yüzünde biç bir rın çoğu köylülerimızin ve 
Yer yokmuıl Biraz fakir fu. müstabaillerio eline değil, 
karayı da diltünmek gerek- aradaki v sıt&lerın ceplerine 
tir. Çok kazanmak ve çabuk iirmektedir. 
ıengin oluvermek için h lkı · Efe 

Sırası 
Kocası bii} ük bir mü esse· 

nin meclisi idare reisi olan 
bir b yno nrkad şına anfatı 
yordu. 

- Ben koc ma masraf 
kusulala ım gösterip pa•a 
isti cek zam nı bu'dum. 

- Ne z rn:rn i ti;oısun? 
- Şirlı: tin bil ç .. si t ... tik 

edilJiğ günün • şamı. Şır· 
kett ö le bi lord o iwı 
ediyor i b r • n h s p pu 
sulı la ı n ye Ü ıu u f le 

t . ' e. n I} O •• 

n, .• 
Buyl k baba to u unu a· 

zıırhyor : 
- Y~ pt ğın iyi şey d ğil 

Ben s~r' of'!aydım ne yapar 
dun b liyor musun ? 

- Bıliyoruın, benim yap· 
tığımı yapard o. 

- H yır. 
-O zamEa sen ben olm zdıo. 

Parça 
Dostum, bir muzikişinasa, 

cananı sıkacak sözler söyledi. 
Sordum: 
- Neden bu adamı ikide 

bir kırarsın? 
- :Ne yapayım; dedi, ba 

zı parçalıuıuı b:-ğeniyo umd ! 

• 
nın 

Sazından, 
Sözünden 

isteği 
Mahkeme salonu hıncahınç 

kalabalıktı. 

Dava da mühimdi. Bay 
Abmetin ters, lanet, kaba 

bir adaı:m olduğunu herkes 

bilirdi. Fakat işi bu radde· 
ye getireceğıne kim9e inan
mıyordu. 

Karı ı ittibam ediyordu : 
beni zehirledi... 

Bu inanılır şey miydi? .• 
işte bunun için, l arı ltocayı 

tanıyanların hepsi mahkeme 
salonucu doldurmu~tu. 

Muhakeme başladı. Ka· 
dıo : 

- Bay reis dedi, kocam 
beni zehirledi. . 

Bay Ahmet y rindco 
kalktı: 

- Bay Reis, mad~mki id
dia ediyor, tahkik buyrulsun. 

Buoua için derhal karama 
fctbı meyyit amchyatı yapıl· 

masını isterim! 

Veresiye Ve 
Taksıtle 

Bol V c Zengin 
Hediyelik l:şya 

Motoııldet, gramofon ma• 
kineJeri, en tenni ve her çe• 
şid çocuk oyuncakları vanti
latörler lüks Jimbalıuı, el Ye 

cep çantaları, traı levazımı, 
kampana marka liıtik pabuç 
ları, şişe poraelon, alamiyom, 
ve mutbab t"fyaları, karar
rnaz çatıtl kaşıklar, sizi ı•
ıırtacak bin bir çeıid eıya 
ucuz ve yeni açılan Keme
raltı caddeaı Sıhhat eczanesi 

k ırşısı YEKTA ERCIL'IN 

ISTANBUL PAZARIN
DA BULACACINIZ. 

1 

Efelik yumrukla değil, güzel ahlal<Ja ve kültürlü k fo ile olur. 

Y ktaoın çam kokulu ko· 
lonya ve esanslarını areyınız. 

S. Ferid 
ECZACIBAŞI 

K U V V E T Şurubu 

Sıhhat 

Zindelik 

Gençlik 
Bahşeder 

Merkez depo: Şifa Eczanesi 
......... ----------

Peşin ve Taksit ile 
En tık, en saflam ve en ucuz elbiıe 

dilcen Kavaflar çarıısında (35) No da 

TER Z i 

Kazım Şangüder 
~•rupanın en bOyiik terzi sanayi mek
t.~inden diplomah olduğu gibi Avro· 

Telefon 
2746 ~..ıa:_____ __: _____ , 

lı lli~·o;~ı;h·Ali 1
1 KAMÇIOüLU 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 

elektrik tedavisi 

18 TEMMUZ" 

PEŞİN ve TAKSİTLE her ~1ARKA 

BİSİKLET ve 
MOTO İKLET 
Şenoc&k tic rethanesinde sa· 
tılmaktadır. Reklama kapıl
madan Tornaks motosiklet-
lerini ve ma ğa :zamızda mevcud _::::::..ıııııc:::::::.__ ____ _:~~-=-
ber marka bisikletleri gCSrmedeo ve faat ôğreomedcn 
iyen baıka yerden bisiklet, motosiklet almayınız . 

. l\f. ALıl\t SENOCAK 
Baıdurak Kemeraltı Cd. Emirler çar,ııı karıııında 

Numua 61 Telefon No. 4079 

~e~~a~~mı~ssama az~~~~sm=m•a 

Çocuk Babalarına 
~lujde 

Rekabet 
Rekabet 

Rekabet 
,, 30 " Liraya 

isiklet 
. • ld • ve iz 1 ir piyuasın· Alrnaoyadan yeni gctırtmış o ugum . 

. · k b t dola1. ısılc 30 hraya da 45 lıray ı satılan bm14.lctl rı re a ' . d k 
satııa başladım . Sınıfını geçmış çocuklaı ıuızı sevlo ~~mel. 
ıçio vereceğiniz en kıymetli hedıye yavrul rınızıo malı 0 

w&k lstedikleri biıik ettu. d l 
Tıcaretbaoemize uğramadan başkn ticarethaneler en • · 

mamalarını aayıo rnüşterılerime tavsiye ederim. 

Adres : fzmir Kcmeraltı karakolu karıısında No. 7 
Asım Baş kın. 

En Rü,,ük Hü 1er 
Ra koru K 1 ına kt r 

Hayatı ucuzlatmak inkıli
bında ön a ak olmak ve re
koru kırmak için Bay Abbas 
Azer 3 - 5 liraya aldığınız 

Panama ipek yazlık Bayan 
şapkalaranı soo model ve bat· 
ti müıterinin uzu ettiği baş· 
ka modelleri 150 kuruşa sat· 
maktadır. Ben bu fiyeti ve 
şapkaları gördüiüm için ba· 
yanları ve Bayları menfaatlara 
ıçin ucuz'uk rekorunu kır D 

Abbas Azer Üaiversal Şapka 
Mağzasıoı görmelerini tavsiye 
ederım. 

Adres: Balcılarda 191 No. 

iplik, keten, floı ve karaıık 
her cins kumıtı emniyetle ve 
kolayca boyar. 

Fiati 15 kuruş 
Toptancılaıa mlihim iıkonto 
y•pıbr. 

Telefon 

Telefoıı: 3811 

-~-.. ... liiiiil ....... . 
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Bayramlar 
Hakkında 
19 Mayısın resmi bayram 

rBnleri arasına ahadığı Ye 
bayramların ıon günO cuma
ya gelirse cumartesi de da· 
ire Ye mOeueselerin kapalı 
kalacağı kakkındaki kanun· 
lar viJiyete bildirilmiştir. ---.. ...... __ 
Ne kadar öğ
retmen vazife 

•• •• i[Oruyor 

Türk nüfuzu büyüyor 
Budapeıte, 17 (Rsdyo) - Tfirkiye ile Efganistan arasındaki muahedenin tasdiki il Is· 

kenderun meseletinde elde edilen netice, Fransa ve logiltereye dayan n Türk nüfuzunun 
garp Asyasında günden güne bi.yümekte ve genişlemekte olduğunu göstermektedir. 

• 
Hatayın Türklere teslimi lngilizleri sevindirdi 

Pariı (Radyo) - ltalyan gazeteleri Hatnyın Türklerin eline teslim edilmek ıuretile em· 
niyet alhna alınmasını, Fransa kadar lagilterenio de memnun olduğuau kaydetmektedirler. 

Sibirya Harb İlan Etmemiş 
Moskova (A.A) - Tas ajansından: Şarki Sibiryada gCıya harp hali ilin edildiğine Ye 

Mare~al Bloherin de ora kumandanlığına tayin edildiğine dair cenubi Amerikada çıkan 
haberlerin kat'iyyen esassız ve uydurma olduğunu beyan etmektedir. 

• 
lngiltere yeni bir i par torluk kuruyormuş? 

Parİs (Radyo) - Burada çıkan bazı ermeni gazetelerioio neşriyatına göre guya lngil
tere Şam ile Kudüsu birleştirerek yeni bir A rap hükumeti vücude getirmeği düşünüyor-
muş! Bu gazetelerinin neşriyatı Paris matbuatmda dedikoduyu mucip olmuştur. 

--------------OO"'••OU--"-----------

_____ _. -- - - - ... 
•-- ' 

ğ Benim gözümle hadiseler 
---

Evlenme gar betleri 
Gazetelerde bilmem oku · 

dunuz mu?. Amerika da genç, 
boylu poslu, dalyan gibi bir 
delikanlı ile, sarı saçh, yeşil 
gözlü, kıvrak bir genç kız 
sevişmişler, evlenmeğe karar 
vermişler. 

altında, yıldızların bile kıı· 
kandığı bir izdivaç yapmıı· 

lar ... 

Bu sonuncusu daha ııira· 
ne... Yıldızların arasında .• 
mehtabın kucsğında .• dudak 
dudağa ... 

Bunlara okuduktan ıonra 
beni bir düşüncedir aldı • 
Amerikalı deniz bininde, 

Hollandalı da gök yllzünde, 
evlenmenin tadını tatmıılar .• 
faat, acaba nerede boııoa· 
caklar? 1 

Tabii bu çiftlerin boıao· 
malan da P.vlenmelerine göre 
olacak.. Meseli Hollandah 
boşanmak ıçin merih mab· 
kemelerıne, Am~rikah da bir 
uoenizalh gemisine.. milra· 
caat eder değilmi? 

Kültür Bakanlığı ilk orta 
•e lise öğretmenlerimizin sa· 
yııı etrafında bir istatistiğe 
göre Türkiyede ilk ve orta 
istatistik vücode getirmiş 
bu istatistiğe göre Türkiye· 
de ilk ve orta tedrisat öğ· 
zetmealerimizin sayısı ?5 bin 
kadardır. Bunun 19 bini ilk 
tedrisat öğretmenleri te~kil 
etmektedir. köy öğretmenle· 
ri kadrosuna alınan çavuı 
6ğretmenlerle bu yekun bir 
hayli farkedecektir, 

Frankorter Gazetesi Neler 
Yazıyor? •• 

Kızılcahamam 

da At türl! ~ 

M"Jiimya! Amerikan aklı 
biraz sivricedir. Her işte bir 
g rabct ister. Bu genç kızla 
genç erkek te koca Ameri
kada nikah kıydırac k bir 
yer bulamamışlar. Düıün·· 
müşler taşınmışlar nihayet 
nikahlarını; şimdiye kadar 
biç görülmemiş, işidilmemiş 
bir şekilde, hususi su geç· 

mez elbiselerle denizin dibi
ne inerek, or da luydırmağı 
kararlaştırmışlar. Ve papasla 
nikah memuru ile, şahitler;e 
beraber denizin ta dibini 
boylamışlar, Sularıtı ô tasın
d a; pastalar, bonbonlar yen
miş ... Vıski er içilmiş. . OJ
muı bitınio. .. EDfes deiil· 
mrl .• 

Eve gelınce, bizim bayana 
evlenenlerin hikayelerini an• 
)attım. V e; ben dedim, bün
lar gibi gök yüzünde, deniz 

altında orijinal bir evlenme 
istem m. Tek tekrar nasip 
olsun da bir damda olsun 
ratıyım dedim. Hanım küi)Ôt· 
dü , baksana deniz altında
da, gSk yüzünde de evlen• 
mitler.. Bir 1erı dibi kal; 

mış sen de inıallalı oraJa 
evJeuırsin arhk dedi ..• 

Bugün memleketimizin öğ
retmen ihtiyacı 60.000 ka
dardır. Bu miktara köy C>ğ-
retmenlikleri de dahildir. 1 

Bir çocuk çiğ
nendi 

Dlln Bayındma Arapçayı 
kahvesi öoiindea geçmekte 
olan karpuz yüklü bir kam· 
JOD Süleyman oğlu 9 yaıın· 
da Yusuf C•yulıya çarparak 
lzeriddea geçmiı ve ağır 
aarette yaralamııtır. 

Safiye 
Zehirlendi 
Damlacık yokuıuada 77 

numaralı hanede oturan Se· 
Jim kızı 16 yatında Safıye 
Doian anneıi Hanife iJe Sa
hiJpark gazinosundan düa 
gece geç vakit eve döndük-
leri zaman Safiye pencere 

Berlin 17 (A.A) - Fran· ı lncum etmektedir. Avrup"' 
korter Zeitkonğ yazdığı bir siy setinin k rar 1~::1;;.:arını 

baımakalede 1934 ve 1938 Verşa? muahede inden beıi 
Ağustosları aresında bir mu· Almonyanın met libatma ve-
kayese yaparak ııyeı,i müca· rile ıı c \"aplerın menfıliğine 
dele bir harbı intaç etmek· atfeden m zkur gazete şimdi 
ıizio Almanya ve it 1 kudretli Alman ve ltanlyanın 8 yıınıo t ·kı · k d b 
hayati zaruretJerinden bir azyı erı arıısıo a u ce-

vaplarsn memnuniyet verici 
çoklarının tahakkuk etmiı b. k· ı ld k d tt'k 
bulunduğunu yazmaktadır. t ır şe 1 Aıglını ıy e Aı • 

en sonra mnnyamn v· 
Bu gazete 1914 de ne Al· rupada kendisine pek tabii 
manyaya no de Alman siya olarak düşen mevkii işğal 
setine hakim olmasını bilmi· etmekten başka birşey iste· 
yen ikinci ViJhcJme ıiddctle mediğioi yazmaktadır. 

··~~~~---~~-

Günü 
Kı~ılcah mam 17 (AA) -

Ataturküo Ktzılcabamaruı fC· 

r fJendirdıklerl 16 Temmuz 
gUoü kendilerine bayram 

olarak kab\.•I eden ve dört 
yıldaoberi bu mutJu günü 

büyük bir bayram olarak 
kuUuJuya.n K111Jcahamamhlar 

dün de bu yıl dönümünü 
sonsuz bir sevinç ve neş'e 

İçerisinde tes'at eylemişlardir. 

ikkatsı'llık-Çemb~rlayinin Pazarlarda ih
~tutedil siyaseti ten- tikarla mü- t n 

• r angın 

kit ediliyor Değirmendere nahiyesine 

Londra (Radyo) - Çem· Cadele yarım sa t mesafedeki Ç am· 

berlayinin Musolioiye logiJiz 8eledıy r. iz şı:hir d bilin· tepe mevkiiode Ahmet oğlu 
d Receb Yurdsever ve aıleıi meofa tlarının buodan sonra eki pazarla la açlığı şiddet-

baJeldar ediJmemesi için yap· Ji mücadelede devam etmek- dün bahçe kulesinde yalnız 
tığı son müracaatta kullan· tedir. Düa Eşrefpaş paıa· b• ktıldarı beş y şmdaki 
dığı son derece mutedil li- rında koyun etı 35 dana 20 çocu2'u Ali elıne geçirdıği 
aan lngiiiz umumi efkirile kuruşa sattmlmıştır. Bu sa· g britl rle oynaı ken ibritler 
bazı gazeteler tarafandan yede halkımlz ucuz ete ka· 
şiddeti tenkitlere uğramıştır. vuşmuştu;. 

1. talyan G ze- Merkezden göoderilen iki 
memuı um uz dün Güzdyah 

1 • N o· ile İnciraltında belediye ve
erı e ıyor zaifioi bıhakkın ifa etmişler-
Roma (Radyo) - Türkiye dır. 

ile logiltere · arasında son Bilhassa Tepecik pazarında 

teş almış ve yangın çıkmış 

hr. Çocuk e traftan geleoler 

tar fı ndan zorlukla kurtaı ıl · 
mış kule ve içindeki eşyalar 
kimiJen yanmıştır. 

• içinde buJduğu bir bardak 
ıuya İçtDİf ve zebirJenme 
araZI göıüldüğüoden derhal 
memleket hastahanesine kal
dırdmıı ve tedavi altına alın
mııtar. 

' zamanla ı d1 ekonomi saha· halka ucuz eşya yedirmek 
edilen 

cukl r 
idam 

ç •• 
Radyo ücreti -

• • • 
rını vermıyen 

Haziran ayında radyo tak· 
aidini vermiyenlerden ıt:n9· 
ilk ücret halen yüzde yirmi 
~mı ile alınmaktadır. 

-Qz ıonuna kadar her 
• ""den 12 lira 

' .. ti de ge· 
... osta 

snıda görüşmelerin iyi neti- için yorulmaz bir azımla sa· 
ceye vasıl olmasından söz babtan akşama kadar çalışan 
açan ltalyan gazeteleri "Bu basmahane mıntakası amiri 
iki devJet arasında iyi mil· bay Lütfi Hiçdönmezin faa· 
n&1ebetler tesis etmek yolu· liyetini takdirle anarız. 
na giımiş oluyor." Demek· 
tedirler. 

..__. ......... 
İzmir 
Askerlik 
Şubesinden 

Şehit yetimlerle malüllerin 
.... '\tün ikramiyesi tevziine 

~ • 938 tarihinden iti· 
•mışhr. 

· utesi gün
i(adar 

Türk - Fransız 
askeri Birliii 
"lzveıtia,. gazetesinin 4 

temmuz tarihli nuıhasında 
gazetenin Paristeki hususi 
muhabirinin "Fransız· Türk 
anlaşması" baılığı altında 
gönderdiği şöyyle bir haber 
intiıar etmiştir: 

Sekiz v 10 yaşlarında ço· 
tukların id m edildikleri ta-

rihi bir hakikathr. 1890 da 

babasını öldüraıek ouçile ipe 

çekilen ve bu yüzden fogil· 
terede müthiı akisler uyan· 

duan Richard Davies ( 19) 
yaşında idi. (19) uncu asrın 

başlangıçlarında, idam cezası 

yiyen mabkömun yaşı me•· 

zuu bahsolmıyordu. Büyük 
babasını katleden Elizabeth 

ismindeki kız idam edildiği 

zaman ( 15 ) ini daha yeni 
sürüyordu. 

Holland da da başka bir 
ç ift, bal gibi bir kııla, ıeo· 
gıa bir genç, bu lara gıpta 
etmi~ o!acakJar? Yanlarına 
bir nigah nıemuru, kağıd 
kalem alorak ı k Hir l ay Ô· 

reye atlamış! r .. gök yüzüoe, 
melcH er diy rın çıkmışlar. 
Serin rüzgara karşı, mehtap Ş Kavak 

-----------t:=!'J - -- -------
zret Ömere ilk adalet der.; 
sini veren Türk hakanı 

Yakında ( Halk n Sesi ) nde hu mühim ve 
tarihi yazıyı sabırs ızlıkla. b ki{ )'İniz. 

Saç ne için 
b yazlaşır? 
Bir iusan ya .. Janınca saç 
rı kırantlaşır veya beyaz 

la şır. Bu d a. saçlara renk 
v reu zerrcle•İa artık te
ş lcküJ etmem sinden ileri 
gelirler. Fak t saçl rımı zın 

beyazlaşması yalnız bun) r· 
d a n değıJdir. 

.btiyarlayınca, hava hab 
becikleri saç madd it riain 
bücreltcrioio asıoda top la-
nır, ışıkt de saçımızı beyaz 
gösterir. 

Pazarlık la satış 
ı Eylulden itibaren 

yasak 
Pazarlıksız satıf mecburi· 

yeti hakkındaki kanunla no· 
ter harç t"rifesi kanunu reı· 
mi gszetode çı1'mıştır. Bu 
k~ounla 1 Ey ul 938 tarihın· 
den itibaren meriy~te gire· 
c ktir. 

Bay Ali Güle 
Basmahane tahakkuk ki· 

tiplerıoden bay Alı Güle va· 
zıfesinde gö terdıği çalış· 
kanhktan dola ı viliyetçe 
bir takdireame ile taltıf edıl-
rııiştir. Tebrik ederiz. 

B zan müthiş bir korku 
neticesinde saçlarımız ağarır. 
Fen adamları bunun sebebini 
bir türJü izah edememekte· 
dirler. Mual im mek

i ile Yüz teplerine para-Kale 
Binlerce Kaza- sız talebe 

• Her sene olduğu gibi bu 
nan lktisadcı sene de muallim mektepleri· 
Dünyanın en fazla kazanç ne mfisabaka iln parasız leyli 

temin edecek adamlarından talebe alınacaktır. Birinci 
biri de Amerikah iktiaad sınıflara 15-19 ikinci sınıfla· 
işleri müteh saısı Walter ra 16-20 ilçllncü sınıflara 
Lypmandır. Yalnız kalemi ile 17-21 yaılarıarasında talebe 
senede 200,000 dolar kazın· kabul olunuceıktır. 
maktadır. Halbuki iktisud Müsabaka imtihanına gi· 
ilmi gibi berkesin üJfeti ol· recek talebeler hüın&hal 
mıyen bir kuru mevzudan mazbatası we sıhhat rapor· 
istifade e derek bu kadar lan veya lr.ayıdb bulunduk-
yüksek para kazanan adam ları meı •teplere müracaat 
görülmemiştir. edeceklerdir. ..... 

- Beyruttan alınan tel· 
grafJarda, lskenderun San· 
cağında bir Fransız • Türk 
askeri İf birlığini derpif 
eden anlaıma neticesinde 
•.,, iki devletin erkanıharp 

(1831) de (9) yaşlarında 
bir çoculc, bir evi kundak 

sokarak yaktığı için ipe çe· 

kilmiıtir. (1808) de bırıızlık 
yapan (9) yatındaki bir ço· 
cuk idama mahkum edil-

ooooOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOIJOODQoaaooooooaaaaDGD 
14 - ., 
baren batı• ... 

Haftaaıa Cun.. 
t 9 daa ıs ~· . 

\eri ıa• . \erhle, Salı gln· 
tebit yetım 14 ele ka· 

• at 9 elan 
lerl •• b 

1 
.,8 erata 

dar mal6l ıu a 
. t apılacaktır. 

te•ııa Y b 1 kalmamak 
}ıdibam~ ma a halle takıi· 

te•ııat ma 
aser• . d yapı'makta· 
mab \\ıerı~ e'!.,_\lelerde otu· 
d Haoıı maua b . 
ır •• tibkak eıbabıaı• a•I' 

' " "İ bu anlaımanın 
·ı 
·atının ıartlarını 

· :., etmiı ol· 

beyetı\). 

pratik tatb, .. 
t,i ıurette teaba .. 

.. 

ka bi\dirilmektedıa. 
&lu1darı b" fıanaıs • Ttlı• 

Suıcakta ıı b. ı·kte tı· · r··ı 11 • aıkert itbır ıg~ et kya tabir· 
kenclerun ve 1 o. a yerlettiril· 

iade aıker erın • 

mişıe de, ıonraları balkın 
~ ıefaati sayesinde kurtulmuı

~.,r. Fakat (1808) de (8~ ya

'·i bir kızla (11) Y•f·IJl· ı 
"~ '('ardıeıi sabtek lr· 
ttncla.... • d'l • . '·e" .. ...Ql e l 1171Jf• 
ela\u era \ "" ,,,,.cı.ıı ··~ 

Üzüm İstifçisi Arıanıyor 
Üzüm Kurumundan : 
Yaş üzüm işlerimizde çal şmak istiyen istif

çi ve kesici usta ve amelenin nüfus cüzdanla
rını alarak Cumartesi ve Pazar günlerinden 
maada her gün saat ( 17 den 18 e ) kadar 
Gümrük binası karşısındaki işletme hanımıza 
tJJ,üracaat etmeleri lüzumu ılln olunur. 


