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~ Herglln sabahları (İzmir) de çıl<ar, siyasal gazetedir • 

Hükfimet 
Kaputaj işleri için bir 

kanun hazırladı 
...) 

lngiltere hizdeiı tütün ve maden · alacal<. 
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B. Ceıaı Bayar· So~ya~a Hatay Türkleri, bütün cemaat-
Bulgar . ·Kralı, Başvekilimizi lerden fazla rey kazanıyorlar. 

•• "" J "' • J k d Tahrikçiler Reyhaniyede hadise çıkardılar, Türkler og e yemegıne .8 l oy U. tescil bürosunu terkettiler. Garo ve komisyon erkdnı 

S 
11A B · ·ı B ·k~ _.,.: ·• -:... d k ~ .. .. tahkikat için derhal Reyhaniyeye hareket ettiler. 

• ırı. orıs ı e aşve ı ımız arasın a ı goruşme-

lerde, Bulgaristanın Balkan paktına BSŞ!§>D~ lb>ftır C~!§>~<di lb>lYh.nnııdlUI. 
• • l • dk •k d [d • İtkenderua, 12 (A.A.) - .Ana• 

gırmesı mese esı te l e ı. aola AjaDllDID bu1U•i muhabiri bil· 

lıtan lul, 13 (Ha!u•t muhabiri• diriyor: 
miıden) - Belgrııddan avdet et• Hükômetimizle, Bulgar hükôme- H~lilmet memorlan araıınd• • 
mtkt• olan Baivekilimis B. Celil yopı'acaRını bildird!ıim değiıil.:lik· 
Bayar 'fe Hariciye Vekilimi• Dr. B. ti ar&SJDda siyasi müzake• leriu tatbikine baılaoıp baılanmadı• 
RaıtG Ara" bu ıabab uat onda gıoı 6ğreomek bugnn milmktlD ol• 

Şofyaya gelmlolcrdir. } b ı k madı. Baıvekilimu ve Hariciye Vekili• re ere aş anaca • Reybaniyeden bııka mıntablar· 
miz Sofya htuyonunda Kralın Saray fa tescil muameleıi .normal bir ıe• 
Naun, Bol~ar Baıt kili B. Köse Vekı·ııerı·mı·z bu sabah Is kilde delam etmektedir. Sariyeden 
1vanof, bnkOmet erklnı. kftçflk iti· • gelen tabriUıçılar Reybaniye ıeçim 
l f ve B•lkan ıntautı bllkdmetleri t b · ld b 1 ki iılerio• mOdıhalc ederek T6rkleri 
elçileri ile Sofya firimia tarahD• an l,t a u unaca ar. rey •ermekten meuo , çalıftıklanndan 
elan br111aom11lardır. /J'ftrk m me ıilleri teıoil lıCroıuau 

İıtaeyoııdan doğruca 1efaretha• lerketmiflerclir. 
acmize giden B. Celil Bayar, bnra• Bunun aaerine delege Garo ile 
da bir m6ddet iltirabatıeu sonra bir kınm komiıyoo aıaları Reyhani· 
Bıı•ckilet bina1ına giderek B. Köse • J•7• ıhtiler. B.ı mıntakacla bnuıo 
lvanof la uıon g&rtıımelerde balwı• hntıkl:klardan m•ıol olmlaraa 

Hatagda blr toplantı. 
Ajanaının boıud muhabiri bildiriyor: ıealıil ıdUemeditiadın adi bi2 salnta 

Sariıeld mıoıakaaında kafaaı Tak'au mı yokıa intibabada allkadar 
•Clcuddod o ayrılmıı bir ceıed bu• bir daı7etin mi mıTıaa belaHl4-&a 
luomuıtur. Maktalflo bOviytti hentıa aolaplamamaktacLr. 

•a&tur. -.ınf edilmeııi bekleniyor. 
BııkoDIOloıaluk meaeleyi elaem• 

Bulgu &Talı S. L Bori" Baı~e- ml1eıle aaldp etmelı:ıedir. Be1111Jmi• 
*ilimiai 611e Claerl ıararda kabul let komisyon genel eelueıeri Tilrlı:• 

Ressamlar şerefine dün 
ıtmit " keodiledoi 8AI• r•••&loe krln pmdiJ• kadar g6ıtormiı olduk• 
alıko7 nrtur. Zıp~ Bal ar B•ı• 
tekili B. 

61 
lt-anof llı HaıiclJ• . lm ı uk kuhbk, T n kar 

naı• vı. 11. An nrray • tı ) 2 nı ' 
aııor. b claa dolayı TGrkltriıı tobrike p• 

ra• lnılundaklanoı ı6ylemiıtlr. • 
~tak1a, 12 (A.A.) - Anadola 

. Ajanıuaıa huaud mahd:ıiri blldiriyorı 
Ziya fetten ıonra S.M. Boriı De 

BatTekilimia B. Ccıil Bayar aıuın• 
ela mııa 111 ddet denm eclea bir 
mQlik.at yıpılmJfbr. 

Bo mdlAkatta, Bulgariataaın Bal· 
kao ıııııntıoı girmcei iıi ile iki 
memleket mo.naaebıtı •e muhacirler 
meaeleainia. tetkik edildiği anlaıal• 
Dl•1ttadır. 

B. Ceıaı Qayar, B. Rilıttl Araı 
•e refakalleriad kı -.ını uıam 
Clıeri aut 16,aO ela Sof7adııa a,.-ı. 
mıflar, iatuyoodı saray Nuırı, Bul· 

ar Baı•eklli, htıkdmct erUoı, elçi• 
in tarafaodao uğurlaıımıı, Türk·Bul· 
gar bayraklarile donanmıı ola.D İlt81• 
youda aaked haodo Bulgar mua 
ma.rıım •• Ltiklal aarpmıa tal• 
aaııbr. 

Vekillerimlı, yann ubah • ·bo 
ıabah· uat :yedide ıebrimiae düo• 
m:ıoı buJunuıklıırdır. 

r 
lzmirlilerin 
hamiyeti 

Kırıchir T• Yoz:gııd felAketsCo 
delerine lımirio yardımlın deT•m 
ellllektedir. DOııkG tebenGler 167le 
teabit edllmi ıtir: Lira Kr. 
Çeım• Beıidere k.6y4 baı• 
ıgtetmeoi Şaban Karaman 1 SO 
Mohttl.f' eıb11 tarafından 5 

Baıt1ekilimizin Belıradda 

BogClne kadar yapılan kayıtta 
T6rkler hOUln gayri mlbail ıartlara 
ragmen diğer cımaaıleria aldıkları 
reyloriD ytk'doLodaa fazla rey ka
ıannııılardır. BeaCla tef cil eıra11 da• 

karşılanmalarından bir intiba. ha boyClk ekı•riyeti Tüık1erl• mca• 

Baıvekilimizin So/gadaki niyetini bbaı ıylemiıtir. 
beyanatları Bulıaristonla sigast miiza-

fıtaııbul, 13 (HuEu•i muhabiri• k•f'~lere baılonacalc 

k6n olan mıntıkalara gelmemiı ol• 
duguaa göre, uibıt H umumi netl• 
ce b11aıır i le Clerpiı edilmektedir. 

Antakya, 12 (A.A.) - A.nadola 
-c-..t.n) - Bıınkilimuı B. Celil lıtaobul, 13 (Huıual mutıalıfri• 
Bayar, Sofyadao IJi'itlB~ Dutgmr miad• 1 - Of)adaa gelea haber- ·--------·------'! 
guetecilarini kabul eımiı ft kendi· lere göre, htıkilmetimiıle Bulgar 1aa. Beyrut halkı 
lerioe beyanatla bulanarak Bclgud kdmeli ara11nda muhtelif mcRıeler 

.eyahatinden çok memnun kaldığını buıuıunda aiyHI mflz:akerelere lıaı· Sokaklarda (Vaıaoın 
iaab Te Bulıar kralı S. M. Boriı ta• laoaeaktır. .1 j ~ 
-'=af=m=d=n=k~•h_~_n_n_de_n_do~l~a~=m=•=m=n=~==-=S=o~n-u~B-i_n_d~s=a=h=~~~=·-~Atatark, ' yaşasrn ~r 
,--------------~;;,;;;;;;;;;;;;~;;;;:==,kiye) diye batırdılar 

ResmA rebı• v Beyrut, 13 (A.A.)-Aoadolu 
I _ '-ıı____ 1 g ~~~;:;.•n buıuıi muhabiri bil· 

.~•lgrad, 12 (A.A.). - Tfirk.iye Baı•ekili (A.1&1 Bayar ile Barieiye Mev.Qd müaaaebetiylo Beyrut· 
Vekıla Buıta Araeıa sıyareıleri bak.kıoda aıalıdaü reami tebli& Deırodil· ta her sene yıpllmaaı mutat 
mittir: merasime giderken başkonıo-

Törkiy• Ba,•ekili Ekse~hı Celil Bayar •e Hariciye Vekili Ekaeliaı losumuz caddelerde taplanan 
Röttfl Ara&1n Be gudı ziynetleri m6oueb•tiyle Türk deYJeı adamları binlerce halk tarafıudın •Ya· 
11• Bal'·ekil •e Harici} e Nazırı FkeelAos Dr Milao StoyadinoYi~ aranno 
da görOı teatiei yapılmıotır. Çok ilmimi bir hna içinde yapıl.o ba gö• ıaıın Atatürk, Ya~aıın Türkiye •• 
rtıımolerde iki memleketi oldugu gibi bQUloBılrun aotanııoı alAkadu• nidalariylo emsalsiz coılcua te-
eden bOtOo meaeleler mnıua babh edilmiı Tc görn,melcr Tırk ._ Yu. zahüratla ıelimlanmııbr. Ken• 
goılı• dedet ııdamlarmııı görOılerfade mutabıkati göııtnmiılfr. diıirıe ayyı ldızh müteaddit bu• 

ay verildi. 
•csı:• -· 

• 
ır 

lzmirde güzel san'at sevgi ve 
alakası gittikçe artmaktadır. 

Dünkü ziyafetten bir intiba. 
Halkevinin dördüncü reıim mutanı, lise müdür ve mual-

ıergıııne iştirak etmiş olan !imlerinden bir grup, parti, 
profesyonel ve amatör resam· matbuat, başta B. Ertuğrul 
lar şerefine dün Ankarapalas Mubs o olmak üzere şehir ti
aalonlarında Vali ve Parti baş· yatrosu erkinı ve reısamlar 
kanı Bay Fazlı G üleç tarafın· hazır bulunmuşlar, biraz soara 
dan bir çay ziyafeti verilmişti r. ordu müfettişi orgeneral lızed· 

Ziyafette belediye reiıi Dr. din Çalışlar da gelmiılerdı r. 
B. Behçet Uz, Burdur mebusu Bu ça1da Vali B. Fazlı Gü· 
B. Halid, Halkevi reisi Bn. leç, kıaa bir söylev vererek 

Karataı MuMri okulu 6ğ• 
tetmuı •• 61nncileri · 16 50 

Şehime, vilayet jandarma ko· ıerginin her sene muhtelif ba-
=-:-----~~---===:ır:::::============-.:.__:_~~--~ 

Buodaıı baıka ayni ı .. ıo6d 1e hqılıldı aulay>f aihaiyetinin bllth ketler verilmiıtir. 
Balkan antantı dnletlerine de ilham •nm~kt• olduıu mGf8bede edil· 
mittir. Bu 1ayede ba eatern11youal teıekkiil mnidc oldıığıı gibi bOtGD 
Balkan deTletlerinia me,ra menfaetlerini •e umumi ıulhua idamelini 
nasın cllkbte alarak semereli politik •• ekoaomik faali1etiıai inkipf 

Vali B. Fazlı Galecin gazetemize be vanatı kımıardan tekamül ettitini, bu Mutafa Şnktı K.opuo&la a 
Duplupıaar okalu oıretmea 
.. egreacileri 84 
Çiçekçi Macar ı 
S.karya okulu 11aır 4 B. 
6trf'ncileri 2 ıs 
Kı. ll&retmıia okulu 6ğrmol 
•ı Glfetmenleri 41 65 
Bı7rak11 okUlu öAfetmeıa 
•e IJ~renciltri 18 25 

5 Bakkal lbrahim Ender 
Ali Zorlular, malzeme! 
'•ı•iyeci ıo 
Zeki ÔucO. Boıtanh ilkokulu 
bı~6gretmeni 50 
"-cıberra G6çU1rk dkokal 
~hctmetl 
'Olka okulu Gğreocileri 
BagGakil toplaoaa 
Dllnk.Q yeldıı 
Umumt yekGn 

50 
4 45 

143 so 
18755 45 
18898 75 

ettirmeğ• deTem eJliyecektir. 

~~----~~----------------------...J Hamidiye kruvazörümüz 
dün Karadenize çıktı. 

Dost Bulgar ve Rumen limanla· 
rını ziyaret edecektir. 

la tanlul, lS (Buauıi mohabiıimizdea) - Bamidiye mektep gemimla, 
buglln böyflk aeyabatioe haelamıı ve Karadeniae bueket etmlıtir. Bamidi· 
1• kruvaı.6rll· Varoa ve Burg11a uğrayarak Bulgar ıulanodı Qç gb kalacak. 
oradan Rumen li nıaıılanaa geçecektir. 

Hamicliye kronz:ôrü, Karadenıa d6061f1nde Ak.Suis aeyabaıioe batlı• 

yacık Tc lnk:enderiye limaoma kadar gidecek n bu arada doıt aaeal~kct• 
ltı llm•Dllmu. Rodot Te Sıbr111 da •171111 eclccı tir.. 

'"' vaziyetin hem san'atkirlu ı .. 

Ef f t• ı • • • bine olduğunu, hem de hepi· es es ıva 1 ıçın miz için iftıhar edici bir ma• 

kararlar alındı. 
biyct taşıdığını ıöyli yerek: 

- Bu vesile ile lzmirde gü· 
zel san'atlara karşı gösteril
meğe başlanan a ika ve canlı· Kuıadasın·da deniz sporu, plaj, 

gençler, elektrik ve su işleri. 
ECl~lı: lleadereı bnaaaaında 

tetkikler yapm Vali B. F.üh Gtile• 
eiD Clhrimit:e d6adClğ6DD )'Hmııtık. 

Haber aldaAamıaa g6ro, Bergamada 
oldagu gibi Ereatı de bir K.ormea 

yapılacaktır. Beledi7e •e deniapor• 
larile gençlik teıkUUı hakkında muh· 
t•llf tetkikler yapmıı olao Tali, tet• 
kik.1eri hakkında bir malwririmiu 
ı• iaalıau Yeral;&' 

- Brrgamada olduğu ıibi cEfeet te 
de ıoobabarda 22 E1Jdlde bir Ker· 

meı aç1lma11 için mahallinde icap 
eden direktifler Hrildi. K.uıadasıoın 

elektrik TO ao iıleri üserinde ma• 

halH belediyeıilc temaa ettim. fcap 

eden tedbirler ahnarak bu itlerin 
ıllratlc ikmalin., doıru gidi'iyor. 

- Sona 8 inı;i aahi/sdc -

lığa ioarct f!tmeL: isterim. 1937 
ıenesindc yedi arkadaş iotirak 
etmişti ve ıs bin kişilik bir 
ziyaretçi tcıpit olunmuştu. Bu 
sene 11 profesyonel 10 da 
amatör san'atkar iotirak etmiş· 
tir. Bunlardan birincileri 110, 
- Sonu 8 inci sahifede -

(Kendine 
\. 
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"Bir adam yaratmak,, dolayısile 

Aktör 
-2-

cBir adam yaratmaku sadece gG1el oynadığını, f.ııkat niçin güzel oyna• 
dıt•Dı, 1111ıl gGHI 01aıclıtını ıöt&erm•m•k lthlııine hakkım vumemA 
olar. 

Muhaia hu e1erde al USrlGk aan'atının tn gilç bir imtihanını vermittir. 
Ba 6yle bir imtihandı ki onda. aktör her ıamaa, mnafiak.ıyet merdinnini 
Maa aclım çıkark.a, halla en aon basamakta mu•alfaluyetinin b6Uln ca• 
aibeaiai aeyircilerin iliklerine kadar geçirirken. bir 1aniyelik ıaıkınhl. iıti• 
bmetiıulu bir aaıaiyelik inhiraf onu birden ilk ba11mağın etrafında yayıl· 
•uı toa Te çı111ar kı.rJili~ine bolayınrir. Muh•in b11 imtıh nı • Muhsin 
piti 1lrai yıllık bil' aaa'at adamı hakkında böyle bir imtihandaıa babae&o 
IMk pl'ip olay,r amma aoyleyelim ki o ba tımıildı bir imtihan geçir• 
aiıtir. • Büytik ıua'atuıa yakııan bir biliriıle ıoouna erdirdi. Amma uiçia 
~• nual?. 

8ir~ok; kaliteli ... gı11 11erlarl akt6rllk kılit11i ylkıdt artistler 0701• 
yôllir. Fakat bıu eaerltıi; aadec• buı artiıaler oynıyabilir. O eMrlerclf'; 
mlellif 'ak'a kahramaıu ve o kahnmanı temıil eden akt6r ara111nda gö• 

, ..... lellerin ha•uiyeti 11• t•ıkil edilmiı :bir d•yQf, ıekil Hriı H ... 
idi veriliı manHmeıl meydana gelmiıttr. 

Ba ausammla r11Ji&eaiadeki tesabGr4 Jıu mauumıyi ortaya çıkaran 
taraflar ancak ıahıılar o!dugu uman cHarikallde~y• yilkıelebilir. 

Mlel.Jlfteld bh 11acleleme, bayalf Yak'• kahramanını ve onun aktörQoü 
yıre Mrebilir. Aktôrde1d; bir han atomu içine tlomiı bir rayiha serreıial 
7eria._ ancak kımılcluacak kadar ince bir aallaatı m6ellifl yıkabilir. 

Ba •aaıumecle aktarla 'badioe dlteni yapabilmesi için; ıekbıDıD 
kollan, kahramanı ve mlıllifi kanayıp gölııtlne baıtıracak bir ku"v.tte 
elatb, •-nyeı Te &ea•11al merkııi mGellif • kahraman rabııaııaı büUln 
aa. lle&larlle a.,.ıeak k .. tr pDlt 'f9 deri• •lmah. laaJiıa aktör eaeria 
... _. ... ., ..... ld aenal•yl lı&tb Uıtiualan H birçok iatikaaıtlere 

... plea lta&b aJatlan Ua bacliacle • laiueta•U delil • yaratabilmeli, 
.... ıauta1a Mullal böyle t.lr 1aamarla yatraldola lçiad~ ki lıu 

...t ,...ı oyaa4ı; •• eMria lıiU6a ••ta fi sik ınd ifelerial, fikir •• clayga 
•lafla"•' Nlaa..U. naliaeude caaludmh. 

G... -,.ı. au'atklrlar •ardır ki 11hD1aia •1rer aaTaffak eima• olank 
taaaaaalarıaa ,., ... biraı di.kkal ecll lirH &örlJClr kj. ODiar aalıaeya; eM• 

ita ...... ••lfl, k•tli taıkıa mizaçluıaı, keneli rU Te Ja111ali7et CIH• 

,.......... llankealuiai pairirler. Oama lçla daima tek bir ittikamett• dal• 
...... ••11~ " llM•liyetleri ile daima yek11aHk bir 11ue maauraıı 
ı••ıdrlılr. ' 

o.a. eaari ••179• ltir bhp f4klinae telakki edip k•dileriai l>a 
..... Mlla aektalarile intibak edecıek bir lbud madde 18ymaalar. Bilikiı 
teaaUeriai bir dıAiım• ·ıakil ollf•k alıp eıtri kendilerine intibak etmek 
aecbari19tiade g6rtiln. Banlana aalulede yeptıtw çok defa munffakıyet 
piti ,o.ekt.. Pakaı baklkatte be maTaffakıyet ıllri yıraaa, W.. tarafa ataa 
,..... fakat ywai9 •arebtı.rCllı. .,,ı 11a'atU.r; .abae ieeplanaıa bilttln 
fUllan 'f• .. tlakled ltlade; ...n, maeWfba kea.Weri.ae nrdigi•i. mhl• 
llf la aabayyilella .. llalk etdtilli9 ı•b• realiteıiae oıtaraltile11 oaa •ra• 
- Mı aHeacll19tl lıall•e eokaMlead(r. 

ı,.. Jılaluiala arrı b07le ya~bll•ek kaclreti ile yaAruJmauadaa te 
....... , ..... a.aı ..ı .... , umara•• mlellifia lııyaliadı halt et• 
dil ••Yea•lyetia «lıt ff iç kalılııaın için• ıohbilmeaindendi.r. Onun i~iıl· 
~. ki lücıi'f ecl•, ••7bra, 1iJı7an, esil• '• ma&ltp olan BGarari Muh• 

illa p1tek Mı lalldkat l'k'~" ~hl. 

lnebolu faciası 
kararı . ' ..• 

Kaptan tarafından 
temyiz •dildi 

laebola kaptanı B. Mehmet 
Ali•• laebolu faciuanın yeılo· • ...ı- afatile Atırcauda 
9 •J 10 sin atar hapse ve 7'1. 
lira •iv para c:ezaaına malıkQm 
eclilcliti•i 1ızau1bk. Haber al• 
....... P..• B. Mehmet Ali 
kapta, lzmir Atırceza mablce· •••I• iMi branaı temyiz et
-.W. Evrak. temyiz mahkeme· 
ıiaı paderilecıektir. B. Meb.. 
.. t Ali kaptan, bu hidiaede ta•••• 1açnz oldutunu ileri 
ıürerek beraet kararı istemek· 
tedir. 

Polis divanı 
Polis divanı dün Emniyet 

aıldürlütüııde adü k11ım reiı· 
lijiade toplanmıı, bazı poliıler 
baklcında kararbr almıttır. 

BUGÜN 

111iiri Savcı 

Si.tten zehir· 
len meler 

••••• 
/ki kiı i daha 1ı,,._ 

taneye kaldırıldı 
Y eai Tuhafiyeciler çırıııında 

Mehmet otlu B. lbrabim ve 
Mümin otlu 8. Faikte, admı 
bilmedikleri bir ıütçüd• aldık· 
ları ıütü içtikten ıonra zehir· 
lenme irazı görülmilı, derhal 
Memleket baıtanesine kaldıra) .. 
mıt' ır. Peynir ve ıütten zehir· 
lenme vak'aları mevsim münı· 
aebetile artmata başlamıştır. 
Alikadarların. bu balo karşı 
acele tedbir almalarJnı isteriz. 

Vakıflar meaul 
muhaaipliği 

Şehrimiz vakıflar müdürlüğü 
mesul muhasiplif ine ·tayin edi· 
len B. Nazmi Güncr Ankara· 
dan gelerek vaıi feaine başla· 
mııtır. 

Atın değer nde kıymetli ve zengiD bir 
program 2 filim birden 

1%mirde ille de/a oltll'alc 

Müşkil itiraf 
AL8ER PREjAN, 

ERICK VON STROHEN 
JANI HOLT 

G bi dünyıca tıaınmıt 3 büyük ,artiıt tara· 
fadan t~mıit edilmiı Aılı: ve ihtira filimi... 
Lüıcii kadın ar... Muhteşem ıahoeler... Göz 
k maıtmet tuva!etler... Enfes bir mevzu ..• 

AYRICA · 

Ş·ehir Dahili Haberleri 
lzmir-Manisa 
otomatik telef onu 

•••• 
Tali hat ay sonunda 

bitecek 
İzmir - Maniaa otomatik tali 

telefon hattı, bu ayın sonunda 
işletmeye açılacaktır. Hattın çe· 
kilmeıine muhtelif iıt:kametler· 
den ıüratle devam ediliyor. 

Tali otomatik battı tamam· 
lanınca Manisa - lzmir ve (İzmir 
üzerinden) Manisa • lıtanbul ve 
Ankara ile gö:üşmek mümkün 
olacaktır. 

Ve.z~·r ve Osman
ağa suyunda 

Beton havuz inşaatı 
ilerliyor 

Belediye reisi Dr. B. Behçet 
Uz dün Paşabahçe mezar l ığı ile 
Vezir ve Oımınğa auları kay· 
naklarında yaptırılmakta olan 
beton havuz inşaatlnı teftiı ot· 
miştir. ' Havuz inşaatı Herlemiş· 
tir. Vezir ve O.smanağa suyu, 
tesiıattan keailmeden inıaata 
devam edilmesi imkan dahilin· 
de görülm üı, fakat halkın bu 
suyu içme ıuyu olarak kullan· 

Bir ayda mamaaı için tebligat yapılmıı-
Limanımıza gelip gi. tar. Çünkü inşaatan bir kıımı 

ıu içinde yapılmaktadır. inşaat 
den vapurlar için 20,000 lira aarfedilecektir. 

Ni11n ayında limanımıza fıi· Belediye daimi encümeni dün 

Fuarda vakıflar 
.. 

pavıyonu . ..... 
20,000 liraya inşa 

edilecek 
Vakıflar umum müdürlüğü 

tarafından bu seneki fuar ha
zsrlaklaranı ehemmiyetle devam 
ediliyor. Fuar sahaaında inşa 
ettirilecek vakıflar paviyonu için 
15,000 lira verilmitti. Paviyo
nun daha büyüle mikyasta in· 
IH• için tahsisat 20,000 liraya 
çıkarılmıştır. Dekoratör B. 1h· 
san ve vakıflar umum müdür· 
lüiü fen heyeti inıaat müdürü 
B. Nıbad, vakıflar paviyonunun 
in111t içia yakında lzmirc a-e· 
leceklerdir. Vakıflar paviyonu, 
fuarda mükemmel bir eaer ola· 
caktır. 

rip çıkan vapurlar bakkanda akşam belediyede toplanmıştır. l 
ıehrimiz Ticaret ve Sanayi İmanımızda 
Odasınca bir iıtatiıtik hazırlan· ŞükrQ Çetincin Bir haftalık ihracat 
mııtır. A /ı • J • ıyecezcıua O .'I aene- 2 • 7 May11 haftaıında lzmir 

Buna ıöre bir ayda 153 
Türk, 4 Alman, 1 Amerikan, ye mahkum alda limamndan yapılan ihracata 
4 Felemenk, 1 Bulgar, 3 Fran· Şehrin muhtelif yerlerinde dair Ticaret ve Sanayi Oda· 
11z, 10 lngiliz, 2 İsveç, 14 21 ev ve mataza ıoymak ıu· ıınca bir iıtatiıtik hazırlanmış· 
ltalyan, 2 Macar, 7 Yunan, 2 çundan Asliyeceza mahkeme· tar. Bu iıtatiıtite göre bir haf
Norveç ve 2 Rumen olmak ıinde muhakeme edilmekte olan tılılc ihracat şudur: 
üzere 205 vapur ıirip çıkmış· Alaşehirli Şükrü Çotincinin mu· Üzüm 883,7 ton, pamuk 28,4, 
tır. Bunların tonai yokunu hakemelİ sona ermiş, 13 hır· palamut 322,4, zeytinyıj'ı 38,8, 
128,829 dur. aızlak vak'asının faili oldutu arpa 200, buğday 1000, bakla 

tesbit edilerek on sene, üç ay, 81,9, kumdarı 29,2, su11m 10, 
yaz hazırlığı on gün bıpsine karar verilmiı· i küspe 100,1, çavdar 122, kepek . 

tir. Şükrü Çetincini okurları· 100, badem l, deri 56,4, tütün 
Bozdağ, Çeı~· ve mız hıtarlarlar. Eıyı ve para 361,9, tütün kırıntaıı 70, 1, mi-

F oçada çaldıtı dükkintara < Çetincin > yankökü 21,9, hat. t,4, pala· 

b ki imzalı mektuplar bırakan bu mut huliıası 100, çöven 2, ce· 
Çeıme plajında azırlı ara 

hırsız, nihayet ağtr bir mahkO· viı kütütü 9,4 tondur. Gene 
başlanmıştır. Halktan mühim 
bir kısmının yazın gittiği Öde· miyet kıran riymiıtir. ayni hafta içinde 66 öküz, 274 

mitin Bozdağ köyü ile Foça Kefalet koyun ve 937 kuıu ihraç edil-

ka11b111oda ıimdiden evlerin L - miftir. · mewcf UJJ, 1 ....... ·..-- .. -"''""'"· -tr-.-ı~~~~ ııı. ..... , .. 99-6 kv;yun, ......... 
JUcokullır öğretmenleri iç·ı'"n~--'"'-'_ Genel idlialat rejimi karar• 2643 kuzu ve 233 sığır ihraç 

nameıinin 4 üncü maddeainia ol11nmuıtur. 
Foçadı bir kamp kurulmaaı 2 inci fıkra11 mucibince, ibra· ----
muvafık görülmüştür. Kampı, cattan evel idhelit yapılma11 Me,zinler kurau 
lzmir Otretmenler birliği idare iatenilditi takdirde Cumburiyet Meyzinler için açılmıı olan 
edecektir. Merkez bankasına verilmeli li- kursta ıöıterilen dersleri takip 

Modern gümriik zımıolen kefalet mektupları için eden 12 meyıin ilk devre kur· 
tespit edilen aıgıri 3 milyon ıunu bitirmiılerdir. 19 may11tı 

aıulleri.. liralık haddin, sermayeıi iki ikinci devre kursu açılacak ve 
lıtanbul gümrüklerinde tatbik milyon lira veya daha fazla bu kursa ıs kiıi iıtirak ede· 

edilen modern gümrük usulle· olan millt fabrikaların da bu cektir. 
rini öğrenerek Jzmir gümrükle· işe aid kefalet mektubu vere· n l L 
rinde tatbik etmek üzere bilmelerini temin için i.ki mil· ro ia ffJfwcildtı 
lıtanbula ıönderilen şehrimiz yon liraya indirilmesi Vekiller HHirandan itibaren viliyctin 
gümrük ıeflerinden ikiıi 18 Heyetince kararlııtarılmış va aulıteiif kazalarında polis teı· 
Mayııtı lzmire dön~celderdiı. karar, ıehrimizdeki alakadar· kilib vilcude getirileceğinden 
fstanı>ul ıümrülderinde tatb:k lara teblit olunmuştur. poliı kadrosu tevsi edılecektir. 
edilen ve gümrük maamelitanı Ziraat banka•ı 
çok kııaltan uıuller, sür'atle 
İzmir a-ümrüklerindo de tatbik Ziraat banlcaaını, aermayeıi· 
edilmeğe baılanacakhr. nin yüzdo 50 si devlete aid 

B. Ihsan Pırnar. müeaseseler meyanında uyma· 
ğa kanuni imkin olmıdıta bak· 

Maliye Vekaleti Muhasebe kında 81iyük Millet Meclisine• 
umam müdürü, lzmir eski def· ittihaz edilen tefair lcaran ıeh· 

terdarı değerli maliyecilerimizden rimizdeki alakadarlara bildiril· 
8. İb11n Pırnar mezuniyetle 

miştir. 
ıehrimize gelmiıtir. Pazart11i 
günü Ankaraya dönecektir. Burnova ziraat mele. 

tebin• bu aene lazla 
talebe alınacalc 

Burnova ziraat mekteblal• 
son ıınıfındın bu ıene 22 tale
be çıkacaktır. Ziraat Vekilıti, 
bu aene Burnova Ziraat melde
bine 100 jalebe alaama11 için 
vaziyetin müıait olup olmadıtını 
ıormuş, müsait olduğu cevabı 

verilmiıtir . 

G~lataıara,. Üçolı 
maçı 

Saruhanlılar 
K6ylerincle bir pazar 
kurulma•ını İ•tiyorlar 

Saruhan köyündeki karileri
mizden aldığımız bir mektupta: 
300 haneli Saruhan köyünde 
haftada bir gün pazar kurul
ma11 iıtenmektedir. Mektupta, 
S...ubanlanın, dijer köylere 
aiıbetle merkezi vaziyeti anla• 
ıılmakta ve ileride bir aıhiye 
olabileceti izah edilmektedir. 

Çalışkan Mani11 valisinin bu 
dileği nazırı dikkate alacığtn· 
dan eminiz. 

Poıta ve telgraf 
tahai•atı 

Nafıa Vekaletinden vilayete 
gelen bir tamimde belediyelerle 
busuıi idaroleria telrrıf ve poıta 
müraselih için 1938 ıeneai 

biidcelerinde, aenelik muamelat 
Duan dikkate alınarak tahsisat 
ayrılm111 bildirilmiıtir. 

Veni Netrlyat 

T 
FRAN PARKER TarafıDdan temsil ed;fmiı 

a m a r a Revülü ... Şarkıh ... Danslı .•• 
HELEN L YND Muzikalı Operet 

Galataaaray takımı bugün 
ilk maçını At.ancak stadında 
saat 17 de Üçok ile yapacaktır. 
Bu maçı Karşıyakah Esad ida· 
re edecektir. 

Ber•ama valııl iıleri 
Şehrimiz vakıflar direlctörÖ 

Bay Esad Serezli, Bergama 
vakıflar itlerini teftiş ederek 
lzm re dö.ımüıtür. 

Hava.cılık oe apor 
Türle Hava kurumu genel 

merkezi tarafından çıkardan 
•HavacaMc ve ıpor,, mecmua· 
ıınm 214 üncü sayııı da çıll.· 

mııtır. Tavsiye ed~riz. 

Aynca: P A R A M O U N T J O U R N A L 
2,45·5,40.9d:. .. T~m"ra 4,1S-7,35d~ Cumartesı P11zar saat lde Tr1m11ra 

. -..-
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Verem mücadele ----·· 
Cemiy~tinin Yaman· 
lar kampı kusene de 

açılacak 
Verem mücadele cemiyetinin 

Yamanlar kampı Haziran son· 
larında açılacaktır. Kamp hazır· 
lıklarına şimdiden bqlan mııtır. 
Karşıyaka • Yamanlar otobüs ıe· 
ferleri de buıene cemiyet tara
fından idare edilecektir. 

Bir ağıryaralı var 
Suçlu adliyeye verildi 

Karşıyakıda bir vaka olmuj· 
tur. lzmitli Ramazan oğlu Meb· 

met, palamut fabrikasında ateşçi 
lbrahimin evine gitmiş, berabe· 
rinde götürdüğü rakı ve esrarı 
içmiılerdir. Memet evden çıkıp 
giderken bir tekİifini kabul ot· 
mediğinden dolayı ark11101 ta· 
kibeden lbrahime kızmış ve 
bıçakla göğsünden ve yüıünden 
atar ıurette yaralamıştır. , 

Yaralı hastaneye kaldırılmıı, 
ıuçlu tutulmuşt11r . 

Anaaonculara para 
lnhiaarlar idaresi Url• ve 

Çeşme müstahıillerine anason 
yetiıtirmeleri için para dağ!t• 
mata baılainıştır. 

Zabıta 

Sarhoşlıık ve hakaret 
--9-u-rnaveda Şadırvanlı kah· 
vede Hasan oğlu Ahmet, Re· 
ceb oğlu Abdurrahman ve Ra· 
mazan oğlu Musa 1arhoş ola
rak bir oyun meselesinden Hur· 
ıit otlu Salime aandalye ~le 
hücum etmişler, limanda de
mirli bulunan Çanakkale vapu· 
rurıda 11rboş olan kahveci Ya· 
kup Telci, birinci kaptan B. 
r.ıuaı. ııcı lltmcı kap1:11n D.---Zckl 
ve üçüncü kaptan B. Osman. 
h•karet ettikler i~deo 111çlular 
yakalanmıılardır. 

Hakaret 
HükQmet caddesinde Meh· 

med otlu Aaım, Ali Rızaya ha· 
karet ettiğinden yakalanmııt&r. 

Kadını ta/,lcir ·etmiı 
lkiçeımelikte Erzurumlu Yu· 

ıuf otlu Kazım cam kırmak 
meselesinden l.smail kızı Meli· 
bıt• ağır sözler le hakaret et• .... 
miı •• tutulmuıtur. 

Sililı taşıgıınlar 
Kemerde Arif oğlu Talip 

Sargın ve lkiçeımelikte lzmirli 
Hüseyindo birer kasatura bu· 
lunmuş, zabıtaca müaadere 
edilmittir. Mebmed otlu Ali, 
kaıap Muıtafa, Keçecilerde 
Nuri ve Eminde de birer bıçak, 
lkiçeşmelilde sabıkalı kör Ki· 
milde bir tabanca bulunmuıtur .. 

Döl mele 
Kemeraltı caddeıinde Emir 

ler çırıı11nda Ömer otlu Meb
med ve V eyıi otlu Kemal 
'biribirini döğmüıler, Gaziler 
caddesinde Muıtafa ve Bayram, 
Ahmed otlu Muıtafa ile Meb· 
medi döğmiiılerdir. 

Telatlül 
Melez caddeainde Ali otlll 

Ferit. kavga yüzünden amele 
Süleymanı tebdid ettitiadeo 
yalcalanmııtır. 

Dolandırmak 
Basmanede Mehmet otlu ••· 

bıkala lbrabim, Haıan otlu ı ... 
mail ve Şerif otlu Mehmet, 
kıymetsiz bir ıaati Hüıeyin otlu 
Aliye 6 liraya satmak suretil• 
dolandıncılık yapbtından t11· 
tulmuıtur. 

Camide lıırsızl ık 
Bqduraktaki cami imam vr 

kili 8. Ahmedin camideki odı· 
tına giren bir bıraız tarafındııı 
yorgan, battani)'e vesair eşya•' 
çalınmııtır. Hırsız zabıtaca arı· 
nıyor . 



Mayıı 14 

"Bir adam yaratmak,, hakkında. 
Şair Necip Fazılın •Bir adam 9aratmalcn baılılclı eseri 

lıakkınıla ulcadaıımız Orlıtuı Ralımi Gökçenin gazasına 
"Billenıl Ostiinılal. irnsalı bir CllfJap aldık. Bana siitanlal'ı· 
mıza agnen ı~çirigoraz. Orlıan Ralımi Gökçenin ceoa6ı da 
garınlci sagımızdadır: 

--------------------
lngiltere, bizden külliyetli !:!~:~~;:ı::n~r~ 
tütün, maden ve daha bazı ni~!n:::a~:·:::z!~e 

8 i r Türk müellifı bır piyeı 
yazmıı; lıtaabul Şehir tiyatro
ıu da o piyesi aabneıine vazet
miı, oynuyor. Eser, lıtaabulda 
oyna.ımış, alkıılanmıı, tenkit 
edilmiş. lzmirde de ayni kanal· 
lardan, pek tabii olarak re· 

mahsuller alacak 
.... e• ••••• 

Bankacılarımızın, Londradaki mali müessese
lerle başladıklan kredi müzakereleri bitmek 

üzeredir. 8 milyon sterlin kredi açılacak 
Londra, 13 (Radyo) - Türkiye ---------------------• 

bankacılarile Londr• m•İi mü· Cieneral Franko El e~ıeae~eri araıı~da baılayaa kre- • 
dı muzakerelen, ıoaa ermek 

üz:;~~~ ihracat blrlitl, Tir· hamra cephesi·nde 
kiyeye ayrıca aekiz milyoa lasi• 
liz liruı kredi verecek ve in· 
riltere, Tüıkiyeden külliyetli 
miktarda tütün, maden ve daha 
bazı mahıaller idhal edecektir. 

Türkiye mali müeaseseler di
rektörlerile Londra müe ..... leri 
araıında akdedilecek olan mu• 
kavelede mühim daha bazı ha· 
auıat vardır. Ba mukavele, 
Türk • in filiz iktasadi mü naıe
batının iakiıaf etmoıiaı lailmet 
edecektir. 

10 kahraman de
nizciye mükafat ., . 
Vekiller Heyeti /ıa. 
rarile ,azer lira 

veriliyor 
Anq,a, 13 (Huıuıi mubabi· 

rimizden) - Bundan bir müd· 
~........,,.,.~,........ ...w-..ca. 

Franlıiatlerin~ ,akında dç cepheden ba,ak 
taarrasa geçecekleri aayleniyor. 

Pırla, 13 (Radyo) - General Franko, bugün Elbamra cephe
llae vırmııtar. 

Alikadarlann •erdikleri malGmata röre; Frankiıtler, buıünler
de Kaatiloa, Saıoa ye V alinıiya üzerine büyük bir taarruza ge
çec~klerdir. 

Barıelon, 12 (A.A.) - Bugiin öiledea ıonra Bar1eloaa yapı• 
lln iki tayyare hücumu aeticoıinde 46 kiti ölmlı ve 50 d• 
fazla kimse 1aralanmııtar. 

Diia aktım Valioıiyıya 7apalaa ' tayyare büc11muacla ela 22 kiti 
ölmiit n 10 kiti de yaralumıfbr. 

Parla, 13 (Radyo) - Fraakiatler Al7okaarda llerliyerek 7enl 
bazı mevziler almıtlardır. 

Garçi7a Valinonun kumanda11ndakl fırka, Kaıtilon yolunda He• 
rilemit ve Villiro1adelhosiapareıi iıpl etmif ve Ropeu OY•im 
tutmaıtur. 

Cumbariyetçiler, ılddetli bir makaYemettea IODr., mevzilerİlli 
terketmek mecburiyetinde kalmıılardar. 

Salamanka, 13 (Rıdyo) - Resmi tebl't: Cumhurl7etçilerla 
mevzilerinden bin ölü çık~rılmıı ve 280 eıir ılanmııtır. 

gömüldiJ. 
Landra, 13 (A.A) - Tay· 

mia ıazeteai ltalyan imparator• 
lutunua tanınmuı lehinde kon
ıeyce ittihaz olunan karardan 
dolayı memnuniyet göstermekte 
ve daha geniı bir tarzı halle 
doğru ilk adımın abldığanı ya• 
zırak böyle bir hareketin ha· 
kikate göz yuman bir idealden 
daha kıymeıli oldutunu kay· 
deylemektedir. 

Deyli Telgraf ise, lngilterenin 
Milletler cemiyetine verdiii te· 
minab ihlal ettitini yazmaktadır. 

N yüz Kronikl gazetesi de, 
konaeyde dün cereyan eden mü• 
ukerelerin kollektif emniyet 
prenıibini mezarı koydutuaa 
ileri ıürmektedir. 

Karar 
Romada memnani. 

niyetle karıılanmıı 
Roma, 13 (AA.) - Havas 

Ajanıınıa muhabiri bildiri1on 
ltalyada Mılletler cemiyetine 

brp r6ıterile• kayatlızlata iat
men ltalyanın Habeıiıtan üze
rindeki bikimiyeti haauıanda 
bütün devletlere tamami le ıer
beıt laareket etmek hakkının 
nrilmeline dair itt"haz edilea 
karar Romada memnuniyetle 
brfalanmııtar. 

çiyor. 
Bay Hamdi Nüzhet Çançar, 

piyeai teknik yönden kuvvetli 
kalemile mükemmel bir tekilde 
tenkid etti. Bay Orhan Rahmi 
Gökçe de ayni eseri •baıka bir 
zaviyeden mütalea etmete. 
çalaımıı. 

En güç edebi nevi tenkittir. 
Çünkü münekkit. kendi gözlü· 
tü altından piyesi görür. Ekıe· 
riya bitaraf olamaz. Goetbenin 
Wertheri'ini bütün dünya mat
buata tenkid etti amma Saint· 
Boeuve'den kuvvetliaiai kimse 
yazamadı. Orhan Rahmi Gök· 
çe de •pıeteci. gözlütü ile 
eseri görmüş, ve o hiı albnda 
yuııını yazmıştar. Eserin müel
lifi, •rueteci. yi piyeainde ba 
kadar •tabiri imiyaneıile· ba· 
brmımıı olaydı Bay Orhan 
Rahmi de kalemini belki baıka 
bir istikamette oynatırdı. 
Evveli: Normal tip büyük bir 

eıerin kahramanı olamaz. Suya 
ıabuna dokunmadan, normal 
bir bayat ıürea bir kimaenin 

lbayab kaleme alınıa ve ulaneye 
konu tiyatroya müellif ve bel• 
ki de ea yalan eş Ye doatundu 
başka kimse ıelmez. 

MalOmdur ki XX inci a11ra 
kadar yazılan piyeslerdeki şala• 
aiyetler öncedea psiıeolojik Ye 
marazi rub balamından tania 

<;in ·Japon harbi 
batmak üzere olıa Selimet 
motörüı:aüı:a tayfalarını pek bü
yük cesaretle kurtaran oa de
nizciye yüzer lira nakdi mülcl· 
fat verilerek taltif edilmeleri 

Daakl bava mubarebeainde diitiirilmüı olan üç tayyareaia pi• 
lotlırıaıa Franıız oldutu anlaıılmııhr. 

F 
Çin ordaaa, Japonların mukabil taarruzla. 

ransızlar memnun rını geri piJskiJrtmüılerdir. 
Vekiller Heyctiaco brarlqtr 
nlmııtar. 

Gayrimübadiller 
Konıie,,onanda yol. 
•ulaklara teeadlJf 

edildi •• 

Yakında lng."ltere. ltalya anlaımaıı gibi 
ltalya • Franıa maahecleai imzalanacak. 
Pari1, 13 (Radyo) - Fraaaız matbuata; Habeıiıtu metelaiaia 

halli etrafında azan makaleler yazmakta ve ortadaıa büy;ilc bir 
mani kalktatıaı kaydeylemektedir.ı 

Gazeteler, ltalya • Franu müzakerelerinin, 7akında ıooa ... 
cetini Ye lnıaı .... l~a aal•ımw silti bir ltalya • FraDA mu
ahedesi imza edilecetini l:iildiriyorlar. latanbul, 13 (Huıuıi) - Ma

liye Vekileti teftiş heyeti reiıi, 

g•yri mübadiUer komiıyo•un• Kaputaı· kanunu teftiıe baılamıştar. 
Allkadarların verdiği ma10· 

aaıta ıöre, komiıyoaun mua- Vapıır acentalarının ecnebi olmaıına m'/iaaa· 
aaelitanda birçok yolsuzluklara de var. Fakat memurlar hep Tiirk olacak. 
tıaadüf edilmiştir. 

Gayrimübadillerin ihtiliflannı Ankara, 13 (Hıııuıi) - Hükumet, bir kaputaj kaauau hazır-
hal içi.D mahkemeler kurulacata lada. Bu kanuna göre, bütün kaputaj deniz iıleri aurette mükemmel 
ve bu mahkemelerde, Juri tanzim edilecektir. Yeni kanun; vapur acentelerinin ecnebi olma
teklinde birer ehlivukufun bu- ıına müıaade etmekte ve fakat ba acentelerde çalıııcak olıua-
lunacata ıöyleniyor. ların, tamamen Türk olmasını imir bulunmaktadır. 

Hahkov, 12 (A.A.) - Cıntunıun cenubunda mubarebe tid· 
detli bir ıurette devam etmektedir. Buaı ratmea iki baftadaa• 
beri vaziyette hiç bir detiıiklik olmamııbr. 

Tanceng mıntalcaıında muharebe haı11ten ııddetlidir. Mütead· 
dit mütekabil hücumlardan aonr• Çinliler Tancenrin ıimali ıar· 
biıiade C onar Faaıceayo bölıeainde Japonları mubaaara altına 
almıılardır. · 

Cenubi garbide Çinliler Hanciayuyu ıeri almıılar ve Pibıienin 
fimıllnde Secucenıe varmıılardır. Düımıa mühim zayiata uğ
rablmııbr. 

Japonlann Tairavanr bölıeainin ıimalinde Yuvaaıcana yaptık· 
ları taarruz ve diter bütün mukabil taarruzlarda ıeri piiakütül· 
müıtür. 

Şangba7, 13 (A.A) - jıpon büyiik elçiıi ba ıabah bütüa 
ecraebi devlet mümesaillorine müstacel bir tamim telgrafı ıönde· 
rerek Hiaarıu, Angvei ve Honan vilayetlerindeki tebalarını 
derhal geri çekmelerini rica etmiı ve önümüzdeki birlraç güa 
İçinde Pekin·Hankov, Paakov, T,entain demiryollarile Tuogai üze
rindeki toprakların tehlikeye aaruı kalacatıaı bildirmiıtir. 
Bilbaıu Lungai mıntakaıı ıeait ııkeri barekita ubne olacak 

" belki de harbin bqındaaberi yapılm11 olaa mubarebeaia •• 
tiddetliai wkubulacaktır. latanbul elektrik Sekeli de modern 

firketi b. k.. k 1 k o··rt il k h il Satın alma müzakere. lr Oy UrU 8C8 • 0 YI 1 8V8Y0 &rl 
leri •on aallıada Son zelzele leldlcetinden ~lenlerin 154 kifi programı hazırlandı. 

. Ankara, 13 (Hususi mubabi- oldufıı teıbit edildi. 
'!•izden) - l.tanbul elektrik Ankara, 13 (Hıısuıi muhabirimizden) - Zelzele mıntakuaada Deolet Haoayolları idareai ii~ 'olca tav. 
Nrlcetinin .. u~ın. ab~maaı için fılikatzedelere yardımlar devam etmektedir. Ka11lay, yardda.- .,. 
, afıa Vekileta de ıırket mu· lanmıza daima ııcak yemek vermektedir. yare•İ daha alacak. 
r •hlıaılan araaın_da burada ce- Zelzeleden ölenlerin iıimleri heyetler tarafaada• ıyn avn tubit Ankara, 13 (Huıuai muhabirimizden) - Devlet Havıyollan 
eyan edea muzalcereler aon d·ı · ··1· ·kt ı·· ·d 1 .. flı . . b 

1 
ktad e ı mıf\ ve o u mı arwnın 154 oldutu anlaıılmııtar. Tamamea ı areıi, nfilteredea yeniden üç yolca tayyaresi aba almata 

ıya rsrmıı u anma ır. b 1 K b · S k ı· k- .. b"1- k · · N fa V •-!!!l · b llar 
S arap o an ırıe rın e e ı oyu u~Gme• .. e yeaı"d•- yap6·-1-- arar vermııtır. a a eıua e"" avayo ımız a· ,.in do·rt HDeliL 
atın alma eaaılan üzerinde Sek li h b k ' . ~ - Yl'•lr ... Y- " 

lllutabakat basıl oldujıJDdan, caktır. e er a ırndan modern bır koy olacakbr. bir program hazırlamııtar. , 

~~~~nin~Büdcemiz~5mı·ıyon954#~~·~·ta·n·~·,·s·e=~·d·fy·.·.------------~· 
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Yavuza bin liradır ~,_..,, ...... 
8aıttn •ancak B _, d'L ı-zral Lı· r $thirTUJafl'OSV thıce enciJmeni te 11ikatını ikmal ederek, ~ il 1 

laıanbuı, 13 1~.!~!~e~e!_ badceyi 17 milyon lira lazlal111tırtlı. 1 ~ 1 Dil ımm !' 
v~nıa bugün çok fırtanah olmaaı Ankar•, 13 (Huıuıi) - Biiylk M.llet Mecliai Büdco Encii- 0 R A M ' " l~ 1 
)'Uzündeıı Yavuza sancak tevzii meni, 938 yılı büdcesinia tetkıkiai ikmal etmiıtir. Encümen, 
llleraa mi yapılamamııhr. büdceyi hükOmetin telclifiadea 171290,000 lira fazlasile ve TemıU 11at 20.30 da 1 

Meraıim, yarına bırakalmııtır. 249,954,000 lira olarak kabul etmiıtir. • · 111111111 ' 

edilmiı kahramanlardı. E~cümle: 
Racine'ın Phedre'indeki iivey 
ana için •La paaıion qui devorc 
la femme.. •Kadını kemiren 
ihtiraı. 7ani ihtiraı Şe kıpirde 

Romeo ve julietde de sevgi ıom• 
bolize edilmişlerdir. Moliere 
de •Avare. ve •Tartuffe. ma· 
hlm tipik tabıiyetlerdir. Doı· 
toewskyain kahramanları da 
epiloptikdirler. Karamuoff Kar· 
detlerdeki uşak ıibi. 

Freud, inıanın daha komp
lekı bir mahluk olduğunu iddia 
etmiş, ve zamanına kadar ikincı 
plinda kalmıı bir takım fiayo· 
lojik ve ruhi tesirler altanda 
hareket ettitini ileri ıürmüştür. 
Freudua bu iddiaıını kabul et• 
miyeal~r de vardar. 

Yeni bazı ııir, edip ve piyes 
yızacılan; Freud tipi mahluku· 
nu yaratmata çalaımıılardar. 

Ezcümle: Yine Şabir tiyatroıua• 
da aabneye vazoluaua •Baba. 
ba tiplerden biri idi. •Bir 
adam yaratmak. piyeıindeki 
Hüarev de itte bu tiplerdeudir. 

Jaıaa kapılı bir kutudur. Ne 
tıp Ye ne de pa:koloii, lnıaa 

haklnadı ıoa ıözleriai ıöylemiı 
olmaktan çok uzakbrlar. Beıer 
öyle mutlilc öyle ıirift bi 
yarablaıbr ki riyazi kaidolo 
veya tıp ıatılablan ile ilah edil· 
meline imkia ve ihtima' 
yoktar. 

Bu piyesteki kahramaı:a da 
bir imandır. Ôyle bir lnıan ki 
babaaı keadiaini incir atacana 
aımı1- Olabilir. Baba11 kendi· 
aiai incir •tacına aıb diye ot· 
lunaa da kendiıini ayni ataca 
ıımı ıı liıı mgelmez. Ancak, 
yapılaa tetkikler neticesinde, 
lat,bar eclea bir babının oğlu• 
da intihar edebilir, muhtemel• 
dir. Bir piyeste böyle bir ha· 
diH görüraek ıııarmamamız 
icabeder. Hiiarev deli midi? 
Marazi teşhiıi nedir? Herkeace 
meçhul, batta diyebilirim mü
ellifçe bile.. Sonra bu adama 
niçin mubakkuk deli denilain? 
Belki baıka bir h11talıta miip· 
teli meaeli firengili veya henüz 
teıhiı edilemeyea bir akıl Ye ya 
uabi bir haıtılak aaikile hare
ket ediyor. Hüarevin babaıı 
iatihar etmiı, binaenaleyh ba• 
baıında bir anormıllilc olabilir. 
Bu gayritabiilitia babadan o
tula da geçmiı olma11 müm· 
kiadür. Fakat muhakkak de
lildir. Hüarevin anormalliğini 
etrafındakiler ve bir takım hı· 
diıeler törbüleyebilir. G·zli ve 
uykuda bulunan bu gayritabiilik 
bir fiia uyanır ve tezahürabnı 
ıöıterir. Ve o. da babaaıaın 
akibetine ıürükleaebilir. Muh· 
temeldir. Bu akı bet, ao bir 
kaidenia aar11lmu bir aeticeıi, 
ve •• de yerine lati~uıdar. 

Bay Orhan Rahmi tezada 
düşmüş; Yazaııaın bq taraflr 
nnda müellif tarafaadan •raze
teci. hakkında yapalaa kötü 
teıhirdea ıiairleamiı ve o ıini· 
rile yuıaanıa ıoıuıaa kadar 
reliyor. Sonra yine müellıfi 
affediyor. Olur a, diyor, her 
meslekten kötü inıan çıkabilir. 

.Bay Hamdi Nüzhet Çan~ 
fibi piyeai tenkid edeydi me
ıcle yoktu. Çünkü pek haklı 
olarak müııeklcit, piyeaia düıük 
taraflarına )emaı etmiş, Hüs· 
revin etrafındaki şahsiyetlerin 
ıi:ik ve donuk kaldıklarmı, 
aurreıtionlann tea:rleri g.bi 
mühim noktaları tenkid etmış · 
tir. Bu mevzu üzerinde daha 
fazla durmak mümkündür. 

Bülent 0$tilndai 
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&••··~·· ın yirmi dört tane memluk beyi ile yirmi 
ört tane de vaı·si bulunmakta idi 

1300 fakir çocuğa sıcak 
yemek verildi. 

Yavuz:: 
- O da tamam! Haydi, he

rifi ındırin aşağıya, bindirin 
eşeğe, gitsın mübarek ıultanı· 
na .. Ve o ihtiyar bunağa soy· 
lesın ki, kavuğundan üıtü sır· 

ma yazılarla dolu ssrığını çı· 

kartıp cndısini onunla boi· 
durac&ğım. Oaa gö. e hazır ol• 
ıunl. 

Mogulbay, ister istemez eJe
ğe bindi ve ilerlemeğe baş

ladı. Bır kahkaha tufanı yü:t· 
ıelınişti. Yavuz da gülüyordu. 

Biraz sonra efrad, çoluk ço
cuk .. Yuha avaz:eleriyle bu mer
kcpsüvar, yarı çıplak, dimd.z· 
lak ve casc•vlalı: adamın etra· 
fıoı aardılar, onu uzalı:lara ita• 
dar takip ettiler. 

Yavuz, topladığı mılGmattan 
ıu neticeye varıyordu: 

M111r ıultan nı, mubakkak 
mağ llp ad ece kti. 

Çjnkü, Mısır ordusu, iyi ha• 
zırlanmış, disiplinli, birfeye 
ınanmış ve lıatlanmıt bir ordu 
olmaktan c;ok uzak, yekdiğerine 
düşman üç ıınıf a ayrılm.ı bir 
ordu idı. 

Bu ordunun bir kıımı, ihti· 
yar M.ı:r ıul.anını da ıovmi· 
yordu. 

Birinci kıs·m, Çerkeı kölele· 
rınden, ikincısi Habeşistan ve 
Sudan taraflarından yakalanıp 
get:rilmiş esirlerden, üçüncü 
lı:ıs:m da, muhtelif milletlerden 
para mukabmnde toplanmıı, 
aylıkla çal ştırılan bir tıkım 

serserilerden ibaretti. ikinci kı· 
ıım, Mıılll" topraldaranaıı - bay• 
ıiyotsiz ıınıfı tanınd.tı ve o 
ıuretle muamele gördüğü için 
esasen ıultana düşmandı. Ay. 
bklılar ise, asıl Çerkeı k61ale· 
rini aevmiyorlardı ve aralarında 
aç k, kapalı bir mücadele vardı. 
Çünkü Çerkes askerler daha 
ıık geyiniyorlardı. Kıılalan 
daha rahattı. Oıılara itimat ve 
ıltıfat daha fazla idi. Çünkü 
sultanı• kendi milletinden 
idiler. 

M11ırın yirmi dört tane mem· 
lük beyi ile yirmi dört tane de 
valiıi varda. Yavuz Selim, bu 
beyler araaında bir ibtilifın 
mevcudiyetini de Antep bikimi 
Yunus beyden bütün tafıilitilo 
oğrenm şti. 

Memlulder uzun yenli olbiseo 
ler g yer ve ellerini, ideta eski 
Is im kadınları gibi, imiılerinin 
huzurunda kat'.yen yenlerinden 
çıkarmazlardı. Böyle bir hare· 
ket, idrtı, bir hürmetıizlik 

ifade ederdi. 
Yani, bundan "bana birtey 

yaparsanız ben de ıizi vuru
rum. manası çıkarılabilirdi. 
Hal bu ki ellerin imir huzurun· 
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da yenler içinde aaldı olmuı .. 
•Bana vurunuz, beni dövüp öl· 
dJrü.ıüz. Ben sizin uşağ nız ve 
kulunuzum. Benim ıize kalka· 
cak e!J,.ıim yoktur.. demekti. 

- F c na det• , içlerinden 
çürüyorlar. 

Yunus Bey biraz durdu. Ya· 
vuz farkına vardı: 

" .. uzum kurun1u Salihlide bir şarap 
fabrikası kuracak. 

Yavuz, bunları dinledikçe 
gülüyordu. 
Moğulbayın meıkepıüvar ola. 

rak göaderildığinin ertesi g:inü, 
Yunus bey, Mısır ordusu için· 
den lcaç p gelen y•kın akraba· 
ııııdan bır gençten aldığı ha· 
beri, padışaha bildird:. Bu da 
bir falc-lıktı. Esasen rüya ve 
fıl g. bi şeylere çok düıkün 
o"an Yavuz, bunun bizzat ken
di diışmanına aid olduğunu, 
itilince büyük bir alika ile onu 
d.nledi .• 

- Sen birşeyler söylemek 
iıtersin Yunus!. 

- Evet Padişahım, şu Halep 
valisi Hayrbay bakkanda maru· 
zatım vardı. 

- D;nJiyorum, söyle .. Onun 
iç'n kahraman bir kııidir, di· 
yorlar doğru mu? 

- Evet Şevlcetlum, hem de 
kaıbi bizımle beraberdir. Ken· 
diıinden haber aldım. Mııir 
Sııltanı ile bışbışa yürüyecek, 
fakat bize çalışacak .. 

- inanalım mı der1in Yunuıl 
- inanalım Padişahım. Fa-

kat bunu gayet gizli tutalım. 
- Esuen eskiden de bize 

hürmet ve muhabbet gösterirdi. 
Ben itimad etmezdim. Mademki Mısır sultanı, Kıhireden ha· 

roketinden evel meşhur falcı 
müneccım lbni Z:yııeli çaJırt· 
mış: 

ıen do temin ediyorıun, öyle Çoealc ••İrg•ın• lcarrunıuul" çola111nl111. 
olsun .. 

Fi hıkika Hıyrbıy, Yavuzun Salihli, (Husuıi) - Salibi.do 
kuvvetini anlamı, ve ona tema- Üzüm kurumu tarafında kurul· 

- işte hareket etmek üze· 
reyiz. Yıldızlarımıza bale tı 
bize birşeyler söyle! 

D~miş, ertesi gün Jbni 

yül etm"ş'İ. Ancak, bırak p ka· maaı düşünülen şarap fabrika• 
çıbilecek vaziyette olmadıiı ıı için, Salihliye gelen karam 
g.bi tek başına firarından da ıelih.yettar mümessillerilo ilçe· 
b r fayda ç•kıcağına kani de· bay, parti, uray, haikevi, T ca· 

Zeynel ıultın:n karşıaıı.ıa çıkmış: 
- Sultanım, dem ş, mukad· 

deratınızcla, isminin başı (S) 
harfı ile ba şlıyan birinin ıize 
büyük bir fenalık etmeıi var
dır. Kendin:zi 01dan sakınınız. 

ğildi. Aic:sine olarak M•sır kuv- ret oda11 bııkınları ve batcı· 
vetler nden bir kıımının baıında ların ittirakilcı yapılan toplan· 
kalmuı daha faydalı, ıkla daha bda, fabrika bina1ının kurula· 
yakındı. bilmeai için lazım olan araanın 

Yavuz, ert .. i gün Yunuı beyi demiıyolı kenarından temini 

Sultan da, kendi adamlannın 
ve yakınlınnın iıiml erini ıöyle 
bir liıte yap·p baş harfleri (S) 
olanları tetkik etmit ve ıunu 
bulmuş: 

tekrar çPğırttı. Huzurda bışb 
kimse yoktu. ışi gö:üşülmüştür. 

_ Yunuı, 1801 bir vaı fe Bığcılarımız bu toşebbüıü 
versem. çok muvafık görmüıler ve ar· 

- Fermanınız baıüıtline p sanın kuruma temini için çalı· 
di11bım.. f&Clğına vadederek derhal fa· 

Suriye valisi Sibayl. - Sen git, Mııır ıaltanını liyete geçmişlerdir. Öğrendiği· 
Yavuz, Y unua beye ıeslendi: 
- S.lim Saaltaoa aiçia dil-

dehalet et, nedamet eylemiı me göre yakında inıaata baı· 

şün memi ş ol ihtiyar meczup!. " 
Yunus bey güldü: 

ol. ba-.im ordaam ldaada 11· laaacalr. va ~Q f•hrL•- ..
lan yanlıı mılGmıt ver. Şah Is·· · 1ecelC ıene fu liyeto geçecektir. 
maili:ı guya asker toplayıp beni Bu iş bağcılarımızı çok ıovin· 

- Hatırı ic.ziye do öyle 
geldi. Çünkü Suriye valiıi be· 
nim bildiğime göre, M111r ıul
tanının en itimat edilecek ye· 
gine vılilerindendir. 

arkadan vu~mağa hazırlandığını, dirmiştir. 
oğlum Sü eymanın Edirnade" iı· Spor bayramı 
yan çıkardığını ve benim ıa· 19 Mıy11 spor bayramı Sa· 
ş rmış bir vaziyette kurtu'uı lihlide çok canlı olacaktır. Go-

- Sonra?. 
çareleri aradıtımı ıöyle.. iti· rek ıporcularımız ve gerek 
madı kızan ve bizim için, işe 

- Sııltan bu netıceye varıf" yarar malumat topla.. Ne der• okullarımız bu güzel günün 
sin, olur mu? mümkün olduğu kadar hareket· varmaz derhal ondan ıüpheo 

lonmet~ baılamış. S li geçmesi için çalı•mıktadırlar. - onıı var- 7 

Miisamere 

ÇiMDiKLER 
-

Uykusuzluk ve sabah tesadüfleri 
Yok, yok, yok veaıeliml. Kaç· p ta gitmit kif.r uyku .• Günler 

var ki, o kaç,r, berı kovalarım. Düne kadar bende var olan bu 
şey, şimdi bir suyun buhar o"uşu gibi gözlerimden ıilindi. Her· 
kesin kantar kantar uyku alıp verd ği tem z ve ıerin aabab sa
atlerinde, ben uykusuzlukla botuşuyorum ve uykusuzluk beni ya· 
lcamdan tutup ıüı ükliye ıürükliyc, ti köşedeki kıbvebaneye atıyor. 

Bira:ı: 10nrı, ille vapurla gidecek iıç ler gözüküyor. Bizde iıçi 

kadın dediniz mi, gözünüzü der hal kapayıp ıöyle bir düşününüz: 
Batındı ıiyab b.r ıarpa, aırtında ıiyab manto veya pelerin 

bir kadın.. • 
Bizim memlekette, bu ıiyab renk çok alınıp satılıyor. l,çi ka· 

dınların çarıaflırı da kamilen siy btır. Oniarın akf8m saatlerinde 
matazalardan dönüşü, kanatları koparılmış bir yığın ıiyab kqun 
inaanlar arasına karıııp sokaklarda yürümeaini andmr, 

Uzatmıyayım; bu kadınlardan renç bir taneıine baktım: 
A, ıu Pazar günü gördiitüm ~ık bayan.. Evet, biç yanılmı • 

yordum. Ogün tırnakları, yüzü mükemmelen boyalı idi. Başında 
zarif bir şapka vadı. H;ışuma gitti, itiraf ederim. Amma, nelİ 
hoşuma gitt? Bir iıçi ôlduğu halde, tatil gününde tertemiz ,... 
yinip, kendini ekıikli olmaktan kurtantıl 

Fakat, bir de ne bakayım: 
Bir başkası, hem yürüyor, hem do elindeki kırmızı bir kağıdı 

kimse görmez tarafındın, yınaklırına ıü üştürüp duruyor, daha 
doğrusu makyaj yapıyor, makyaj .. işte, tütün matazasına, üzüm 
mağazas na ,.derken do ıu ıµeıhur iptilanın teairine kapılarak 
boyanıyor. Ayağ:na bıktım, ne göreyiın betenirıiniz; ipek çorap. 

Perhizle turşunun yanyını oturup ulaıabiloceğine no kadar 
inanmıyoraam, işin bu çeşidine de o kadar muhalifim. 

Nene gerek be b:ımşire, nene g~rek .. Bırak baıkaları, Tann· 
nın herrünü, her gecesi boyaya batıp çıkaınlar, aana bir Puar 
günü hafif bir makyaj kafi mi değildir? 

• • • 
işçiler vapura binerken, bir zat geldi; kahvehanenin köşeliDdo 

dıardu. Etrafı tetkike başladı. Huıuıi muhasebenin Karııyalcadaki 
tahsildarı .. Yol parası toplamata çıkmış, kuş aaçurtmuyor. Atlı: 
ollun doğrusu.. Çinulilc 

Halkevi Gösterit kolunun, 
Çocuk Esirgeme Kurumu men
faatine, ıinema bin•sıad v r· 
diği müsamere çok güzel 
olmuştur. 

Her piyoıte olduğu gibi • Him· 
metin Ollu • namındaki bu pi· 
yeate de gençlerimiz çok mu
vaffak olmuşlar ve .. sinema bi
nasını dolduran yüzlerce kişi 

tarafındın hararetle alkıılan· 
mışl>1rdır. 

Faydalı konferanslar 
Halkev"nin Amerikadan ge· 

tirttiti apmlifilcuyon toıisatiyle 
her hafta beş gün halka mü· 
teaddid hatipler tarafından fay
dalı konferanı ve lconıerler 
verilmektedir. Halkımız ara11n• 
da ciddi bir ılika ayandıran 
teıiaatımıza iki hoparlör daha 
ilave odilmeai dütünülmelctedir. 

Çarşamba ıünü gündüz, sıt· 
mı mücadele doktoru ve Hal• 
kevi köycülük ıaboai baıkanı 
Dr. Bay Osman köylülere, ho
parlörlerle •ııtma. ve orman 
fen memuru Bay Fahri do •ağaç 
ve ataç yetiştirme. mevzulu 
birer konferanı vormiılerdir. 
Salihlinin pazarı olan bu köy· 
!erden gelmiı bulunan binlerce 
köylü bu konferanılardan çolc 
faydalanmışlardır. Bu gibi kon· 
feranshrın her hafta devamını 
karar verilmiıtir. 

Takdir edilenler; 
Türk Hava K 1 umu Baıkanı 

B. Galip Muaal, Aabaıkan B. 
Rıza Tavaı, mü akıp B. Esa· 
.l .U e L 1.1...-..i-:. '-T..1-1. y-l•.,

malarından dolayı Türle Havı 
Kurumu genel merkezince bire· 
takdirname ile taltif edilıııiş
lerdir. Şube muhasibi 8. Cehdi 
Çetine de fovlcalide çalııma· 
aından teşekkür edilmiştir. 

Haoa ıelıitlleri ilıti/tıliJ 

Hava ıehidleri ihtifali günü 
olan 15 Mayıs Pazar gününün 
iyi yapılmuı için güıel bir 
program hazırlanmıştır. Ba 
programa göre Şebidlikte müte
addit hatip ıöz ıöyliyacelc, bir 
kıt'a asker ihtiram vazifeaini 
ifa edecek, fabrikalar düdük 
çalacak ve bayraklar yarıyı 

kadar iııdiribcek ve her mü· 
oısaae ve cemiyet tarafından 

birer çelenk konacaktır. Ayni 
gün hoparlörlerle do bu mevzu 
ilzerinde neşriyat yapılacaktır. 

Fakir çocrıklara •ıcalc gemek 
Çocuk esirgeme kurumu, 1300 

fakir çocuğa ııcak yemek ver• 
miıtir. Bu mliD11ebetlı lcırdA 
bir rezi do tertip edilmiftir. 

"Halk,, 12 yafında 
MuğladA çakmakta olan (Halk) 

refikimiz, 12 inci yılına girmit
tir. Refikimize azua amGrlor 
ve mavaffakıyıtler dileriz. 

Mayıı 14 

Sağlık 
bahisleri 

Dabill llaa&alılaaı mill•iı.a-•• 
"Or. Jıl. Şnld UJ11ı dl1•t "iı 

Çocuklarda 
kansızlık 
-ı-

Muvafık olmıyan besinlerle 
boalenen çocuklarda kanaızlık 
pek çok görülmektedir. Küçük 
çocuklara verilen yelcnaaak be· 
sinlere uzıın müddet devam ıu· 
retilo lcanıızlık husule gelmek· 
todir. Pelc çok süt vermek te 
bu kanaızlıkları intaç eder. 

Komik bastalıJına uğrımıf 
çocuklardı kansızlık daha çok 
görüldiiiü gibi, erken doğan 
çocuklarda bir ve ilci yaş ara· 
sında fazla tesadüf edilmekte· 
dir. Esasen muvafık gıdalarla 
be1lenmeıi lizımgelen çocuklar, 
icab eden besinleri tamamilo 
alamadıklarından vücutça cılız 
kalırlar, yüzleri de ıoluk ve 
renklizdir. Bu çocuklar zama· 
nında büyüyemezler, geliıemez· 
lor. Çünkü vücutleri ku•vetsiz 
ve lcudretaiz kalmaktadır. Kanı 
tabii ıekil ve miktarda bulun· 
mıyan ve bu ıuretle daima ayni 
gıda ile beılenen çocuk! arın, 
şüphesiz lci vücutleri zayıf ve 
yüzleri sarı renktedir. 

Bunun için çocukları bu gayri 
muvafık gıdalarla beılenmeden 
kurtarmak zaruri bir keyfiyettir. 
Esaıen çocukları bu hayatı pa
baıına mal olacak kanıızlılctan 
kurtarmak ve korumak için ye
rine çare, uzun müddet yele· 
naaalc bir gıda ile bealememek· 
tir. Babuıuı ıüt vermemek icap 
eder. Altıncı ve yedinci aylarda 
süt yerine hafif çor balar, ezme· 
ler, 'ıebze ve moyvalar vwmelc 
ıuretile çocuklan bu elim ııtı· 
raptan kurtarmak anne ve oa
bınıa a in de olan m iİbim bır 
meseledir. Çocuklara bu aylar· 
da süt pek az miktardı varil· 
melidir. 

Şu hale göre une ve baba· 
ların bu busuıta dikkat ada· 
cekleri birıey varsa, o da ço• 
cuğuo tarzı tegaddiıini tebdil 
etmektir. Dilhun ıütü çok ver
memek onun yerine 'chlmiri 
havi aebzeler vo gıaalar ikame 
etmeleri pek önemli bir keyfi· 
yettir. Eğer anao ve babalar 
yavrularının bu buıuaatına yar
dım etmiyecek olurlaraa çoc:alı:· 
!arının pek acınacak bir yui· 
yet içinde bunalacaklarıDı aı 
zamanda görmekle mütoeuir 
olacaklardır. -Arlcası •111• 

Marmara havza
sında tii.tan 
istihsalatı 

Edirne mıntalıa•ınd~ 
•atılmamıf tiitiin 

kalmadı 
Edime, (Huıusi) - Tatalaıı 

bir iıtatistite göre, Marmar• 
havzaaı yıprak tütün iıtibsalltı 
36-937 yıhnda 14,732,019 lrilcr 
dur. 36,027 müatabıil, 12949 
laektar aruiye tütün dikmiıtir. 

37·938 yılında Edirne b31-
gelİ tütün iıtibıalitının bir aıil~ 
yoo üçyüz: bin kiloyu reçecet1 

tahmin edilmektedir. Trakyad•• 
geÇen yıl tütünlerinin mübaY.
uı ıoaa ormiıtir. En fazla •il• 
bayaıt, lnbiaarlar idareıi tar•• 
fındın yapılmıştır. 

Göçıunlere çift 6/cibil 
perilecek 

Edirne Vilayetine iıkin °~~ 
len göçmenlere 250 bıf ç~ 
ökilzü daha tevzi edilec:ektı'· 
811 hayvular, Tekirdağ ve h ' 
valili pazarlarından a.ıaac:•~ 
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- 153 - Yazan: .. . -
Dartanyan havanın fena olduğunu bahane ede-

rek bütün gün karargahta kalmııtı 
Dırtınyan şıpka11nı çıkardı, Büyük kumandanın goıune Bu suretle hendek boyunu 

kutunun yapmıı oldutu deliti ıirmek için bundan daha iyi takip ederek iıtihkimın yüz 
•••yene etti, ve baıını aal'adı. bir fırsat ele geçemıyecef ni adım yakmını kadar ıokulmuş
"-tUD maıket tüfeti kurıunu düşünen Dattaayan: lardıl Dutanyan orada etrafına 
Mtildi, bir ~kmaldı tüfek kur- - Teşekkür ederim, kuman• bakanca iki aıkerın ortadan 
.. aayda. danım, diye cevıp verdi. kaybolmııı olduklarını g~d~. 

Nipaıa dotru te•düf ıtm.. Filhakika, Roşellıler, ıecele- Korkmata baıladıkları açın 
•ele• evveli laansa bir ıilib yia bir huruç hareketi yşpmıt- ıeride kaldıklarını zınnetm"ıti. 
blluıbmt olmua filcriai ver- lar ve kral orduıunu11 iki pn Hendetin ıevini dönü11ce iı· 
•ittL O lıaalde bu askeri bir evel zıptetmiı bulund.-klfra tilaklma altmıı adım kadar yak· 
tlfek olamazdı, ç.il•kü kurıan bir iıtilakimı rerı aJmıılardı; lqmıı b•Junuyordu_. 
..ıa. olaa çapta detildi. yap lıcak iı. düımanın bu iı- Üç- fedai daha zıyade 10k~· 

Bu Kardinal hauetlerinin tiblcimdaki kuvvetini keıfede· lup ıokulmamak huıuıunu mu· 
tertip ettitı bir ihtar da olabi· bilmekti. ıahede ederlerken bir~enb~re 
lirdi. Hatırımızdadır ki, güneı Birkaç dakika ıonra bııku· taı yıj'ını arkaamdan bır duı· 
•flit uyeıi~de tüfek• namlı11aı ••adan batırarak ilin etti: man dıireıi yükseldi, ve ~ir 
pdltli za•aa, o Kardinali11 - Bu iı için üç dört fedai düzüne lcarıun Dartanyan de 
keacliline karı• rCSıtermiı bu· .. bunları idare edecek kendi· arkadışlannın kulalclaranda Vl• 

ı.adata allb11 baJf8tlı dllıb· ae pveailecek bir adam iıti· zaldıyarak reçti. 
......._ yoram. Bilmek iıtediklerl ıeyi ötren· 

o.ta.yan ı•• bqıaa •lla· - Güvenilecek adım benim miılerdi; iıtihkim muhafaza al· 
clL Eliai uzatmakla uebileceti elimde var, diyerek M. dö Eı· tındaydı. Bu tehlikeli yerde da-
İllUDlar karııııacla balunmqta. aart, Dartanyanı gösterdi: hı ziyade durmak lüzumıuz bir 
Hulbuld Kardinal böyle Y&11ta· - Dort bıı fedaiye ıeliace, cür'et olacaktı. Dartanyaa ile 
lara pek aaclir olarak •İir&C19At efendimiz, yalnız emirlerinizi arkıdaıları geriye dönerek ka· 
... clL bildiriniz adamlar ba11rdar. çar gıbi bir hızla ,erilemete 

Ma,ledlaim bir iatibaı da Dırtınya11 kalacıaı kaldırarak bııladılar. 
ollbilirdL.. Bu Uıti•al clalaa batırdı: Kendileri için bir aiper de· 
bnetll1clil - Benimle beraber ölümü mele olan hendek köıesine gel· 

Katilleria yüzlerhai. yabut el· ıöze aldıracak dört yititl dikleri zaman muhafızlardan 
W..lerial laabrluaaya beyhude Kendi arkadaılırındııı iki biri yere serıliverdi; göğıüne 
,_. caLıb; o derece çabuk muhafız hemen ileriye atıldılar bir kurıun gelmişti. Salim kı· 
bpaJıb ki, hiçbir t•7 11çmete ve diter iki asker de onların lan diteri karargiha dotru kaç· 
_.,.. bala•a•ıttL yanına ıelditi için adet kafi mata başladı. 

- Alal ZaYalb arkadulanml ıörüldü. Dartanyan ilk meyda- Arbdqanı bu vaziyette bı· 
......_la? SiD ae kadar an· na atıbnlann ıereflerini kırmak rakmık iate•İJ•• Dartanyan, 
,..., .,. 181ftlcluclı. iıtemediti içill ka bal ebaiı Ye JWI •tilerek ODU kaldırma.ta 

O.U.,.. pek ralaataa Wr ba•larclu 10Dra plealeri reel· ve lcararıihı kadar ıötürmete 
.- pPrclL lid 1f ..... ...ld detmemiıti. çalıııyOl'du; fakat bu eıaada 
badiai hançerlemek iç.in yata- RoıcUilerin istihkamı ıldık- iki tüfek patlftdı; kurıunlardan 
•··• •···•• lai. ede= .. u,... -. 90Dra tekrar tahliye ettık· biri yaralı •uhafızı batından 
aibi pırek korka ile ayan• ·leri, yahut içinde .. muhafız bı· wrdu ve diteri de Dartanyıaan 
9fb. Buaa•la b•aber pcele• raktıkları malum detildi; bunun ilci puı yanından geçerek bir 
J1a bir nlqa ... eden abah için iti yakından kııfetmek kayaya çuptı. 
.W.. llıam ıeliyordu. - So11a ver -

Fabt Dutanyu, laakh ola· - • • • .. -- ...... ~ ............... -

~.=:ar": ..... bitm• Haydud amma 
o...,.. bana• t.aa ol· 

...... b ...... ec1.e1c ı.ıtta Tam manasile haydud! ... bnr,aw. kaldı. 
lrte8I ubıla alt 4Gkuıda 

lrulpeti•r lilib bafdla çalmıtb. 
Dik 46 Orl- tabulan teftiı 
etti.Bitip •alaafıılar tabur ol
.., ve Dartaayaa ela arkadar 
... ara11ada darmqtu. 

~--------•ı--~~~-

Bir parti m'iicevheratı alıyor~ 1-a-
kat diyor, a fam gene g lecefim! 

mı ya ve zavallının botazını 

ııkmığ başlıyor. 
- M cevherlerıni ver, yok11 

1eni botarım . 

,
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Türkiye -Almanya A, ~,.,,.,. 
937 ~lı Türk·~man ti~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tine aid Alman iıtatiıtikleria· Başbakanımızla Dr. Arasın 
den çıkarılan malumatı tetkike 

~:! .. k::::~ı. ~t:ü~~::;: Belgrad ziyareti etrafında . 
faydalı buluyoruz: 

Almınyanıa 937 ıeaeaiade 
Türkiyeden yaptıtı itbalit 97,8 
mılyon marktır. Halbuki 936 da 
yapılan itbılit 118,5 milyon 
mark tutmuıtu. Arada 937 ih· 
racatamız aleyhine büyük bir 
aokıanlık vardır. 

937 yılanda Almanyayı itha· 
lata azalan maddelerimizia bış
hcalanaı üzüm, incir, hndık, 
fıadıkiçi, aair kuru meyvalar 
c;.eviı, badem, kuru kayısı, yün, 
tiftik, keçikılı, pamuk, kendir 
teıkil etmektedır. 

Bununla f>eraber bası mad
delerimizin Almanyayı ithali· 
tanda fazlalık vardır. Bu mad· 
delerin de baııada tütün, but· 
day, arpa, çavdar, nohut, 
mercimek, zeytinyatı. palamut, 
hah gelmektedir. 

937 yılanda Almanyaya ihra
catı azalan maddeler içeriıiade 
yün, tıftik, keçikılı, pamuk ve 
kendir malum oldutu üzere 
Alman aanayiinın mubtlıç ol· 
dutu mevıddı iptidıiyodir. Al· 
manya diter müstabail ülkeler
den bu maddeleri fııla ithal 
ettiği bılde bizdep az almııtar. 

Bana mukabil Almaayanm 
biç ithal etmediği maddeleri
mizi 937 yılaada ithal etm' ı 
olması da tetkike deter. Al· 
manya memleketimizden 936 
yılında biç •rpa almamıı ikea 
937 ••ulnde 4 •il1oa mark 
deterinde 37000 ton arpa ithal 
etmiıtir. Gene 936 yıh ada mem
lelcetimiıden çavdar almıyan 
Almanya 937 yılında 29000 
ton u\c ithalat yıpmııtır. 

Almanyaaın T6rlciyeye yap
tajı ithalata ıeliace; burada 
936 ya ıauaran 937 yala ithall
tanda yüzde 39 nııbetiade bir 
yülcselclik tesbit edilmittir. 

Almınyınan memleketimize 
ithal ettiği b'lQmum yan mamul 
cıyanın deteri 936 da 8,S mil• 
yon mark iken 937 yıhnda iN 
miktar 9,5 milyoıa muka belit 
olmuatur. 
Almaayaaıa Türkiyeye yaptıtı 

ihracatta bilbı11a pamuk men• 
••cıtı 937 yılanda çok art· 
mıttır. 936 da 7 milyon mark 
ıken 15 milyon marka çıkmııtar. 

Memleketimize Almanyadu 
ıthali yiilde yh artan mallar 

Yugoslav basını bu mevzu üze· 
rinde hararetli neıriyat yapıyor. 

Bütün Yuıoılav ıazeteleri, 
Türkiye Başvekili Celil Bayır 
ile Haricire Vekili Rüıtü Ara· 
aan ziyaretlerine ıeniı ıübıolar 
hasretmekte ve bu babia üze
rinde uz11n makaleler yazmak· 
tadarlar. 

Gaıeteler, ilk aayfalarında, 
Baıvekil Celil Bıyaran Avala 
ajanııaa ve Anadolu ajan11na 
verdiji beyanata tebarüz ettire
rek göıtermektedir. 

Somuparava gazeteain de, bu 
gazeteain direktörü M. Yovaaiç 
•Türkiye-Yugoılavya doıtlutu. 
bıılıtı altında yazdıtı baıma· 
kalede, iki memleket aruıa· 
d•ki doıtlutun, müıbet politık 
ıebeplerden dotmuı bir baki· 
kat oldutunu tebarüz ettirdik· 
ten, Balkaa antaatının kurulu· 
ıunda büyük kral Alekaadrın 
rolünü kaydettikten sonra ta· 
rihi iıtinad mülakatını hatırla· 
tayor ve diyor kı: 

•Bütün teza dla11n ortadaa 
kaldıralarak ve hakikatlerin ıui 
tefebhümlere ıalebeai temin 
edilerek semereleri ıörüımelere 
baılınmıı ve bu ıuretle yara· 
blabilecek olan antant yaratal· 
mıtlır. Atinada imzalanan Bal· 
ku aataotı iıte böyle dotmu,. 
tur •• 

Y •l•ız ••Ilı ifi11 fllllfllll 
6;, ••r 

Balkın antantı, yalnız sulh 
için çalışan bir c erd r. Bu an· 
tant, biçbir kimıenin aleyhinde, 
hatta Belkan antantı haricinde 
kılmıı bulunan Balkanltlana 
aleyhine dahi müteveccih de
tildir. Balkan antanta, birçok 
bidiıcde, ızaıından her laaafi 
birinin mu h k ye iıbat edilir 
bütiia menfaatle"nin mildafaa11 
bahılıtde btlyiik manevi kuvveti 
haiz b r hami ve garanti teıkil 
eylemqtir. 

eylemektedir. 
8. Celil bayaran payitahtl· 

•ızı ziyareti, bu bakıkatları te· 
barüz ettirmek için yeni bir ve 
aile olacalcbr. Ayai zamaada 
b"rçolc doıtluk tezahürlerine· -de sebep teıkil eyliyecelc olan 
bu ziyaret, Tirk müttefiklerine 
bütün Yugoılavyanın, Kamil 
Atatürk Türkiyeıınin bütün Po-
litik ve killtürel gayretlerine 
ne büyiik bir kıymet vermekte 
olduğunuda gösterecektir. O 
gayretler ki, iıtıhdıf ettiii ide· 
al geniı ve ıeaıia mi l:i arazisi 
üzeriade Türk milletine ta• ve 
kat'i ekonomik ve kültiirel is
tiklildir. 

Tirle auetecllerin med .. tlerl 
Samuprova, B. Celil Bayar· 

ıa S.lıradı z yareti müna1eb.. 
tıyle daha evelden bur ayı rel· 
mit olan Tütk ıazetecilerine de 
ayrı bir makale tıhıiı etmek· 
tedir. 

Gazete, bu mıkaleainde di· 
yorki: 

•Türk ıııetecileri, Atina H)'

yalaatlerindea sonra, burada 
baıvekil 8. Stoyadinoviç ile, 
aamimi bir bava içinde Balku 
antantanın tarıini, Balkan I• 
taatı memleketleriai alakadar 
eden d6nya vaziyetleri üzerir 
de görüıebilecelderdir •• 

Samuprova, Türk gızetecil .. 
rinin meziyetlerini kaydettiktea 

ıonra makalelini ıöyle biti
riyor: 

•Türk ıaıetecileri, Yuıoılav
yıdaki ikametleri eıaaıında, 
Yugoılav milletinin, Avrapa 
kıt'aııaıa bu kıımıada 1Ulhu 
teıiı eden Balkan aataatını ne 
derin bir aamlmiyet ile tellldci 
ettiklerini müphecle edecekler• 
dir .• 

B••ülc Ş./imlzin 6lr sizli 
Vreme gızeteai' de Türkiye 

Baıvekili ve Hariciye Vekiliaiıa 
Belgrad 1 ıiyaretlerine tabıiı et 
titi bıımakaleaiade diyor ki: 

Dik tabana &nün• pçti: 
...,., ••hafızlar kamandanlan 
M. dl laaart ta clahil oldata 
laalde biitb W,iik nbitler 
U.cliaiae Minaet paterdiler. 

Madam Rene Sılva, nef eai 
tıkanmıı (Ye korkudan gözleri 
hrlamıt bir yuiyette, erkek 
arkadaııaıa elinde oynattığı 
tabancayı seyrediyor. Bu 11br1e 
Franıanıa Bebeil ıeluiain Sezaj 
aokatındaki küçük ve zarif bir 
e.vde pçiyor. Kadın kula ren· 
fi•de ~zel bir rençtir. Sekiz 
pnlük ukada11 Piyer Ferando 
80 1atlanada. Klinyanlcar IO

kaja••• 23 au•arab diilcklaıa· 
da berberlik eden b"r adamdır. 
Bu adım, Mada• Reno, Sil· 

Botulmak üzere bulunan ar .. ında lcitıt, mukavvadan 

Bu suretle Balkan aatantını 
vücude retirmiı olan Romanya, 
Yunaniıtan, T6rlciye ve Yuıo .. 
lavya, realiıt politikalarının hı· 
yah icabı olarak, uzun zaman· 
danberi, Mılletler Cemiyeti yo
lu ile umumi ıu hı aadı k ıu· 

rette hizmet etmektedır .• 
TiJrlclge • Yagoılavga 

mBnasehtleri 

•Türkiye bilkGmeti re ıi, Bel· 
ıradda, Türk milletini ve bu 
milletın, 9. 10. 134 tarıbiade 
kral Alekıındran trajik katla 
gllnünde lüzumu takdırınde or
duyu 1eferber edecctini bil· 
diren büyük Şefıni temsil eyli· 
yecektir. 

Bir •alak Dartuyua M. da 
l.ar tar•claa pltnlma it•· 
Nil ,. ....... ,.bi prüadii: fa
bl: bir J••lathk ppmamalr 
"'9 f a.ı•• ın.c1 ipretinl ....,..i; ipret tekrar edildi, 

o '*buclao çaktı, " emir al· 
_. için llerlodL 

- Efendi tehlikeli •• fakat 
Japacak kim• lçia ..,ef ka· 
•a .. eak bir iı içla çok ce
._ aclamler anyonaı ve hazar 
........ iZi baber Vll'IDek İçİD 
lbııl çatırdna. 
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yeye clört ••• eYel bir ban· 
kaJI 10ydatu, tiaadi berber• 
likte de iflü ettiii içi• ı•lip 
..U.e 1erleteeetlai ıöylfiyor. 
Tabii, Rene bana bbul etmi
yor. Baaaa llnriae, Piy• F .. 
raado, tabaacaıını çekerek: 

- Rad1011•• bir taaıo çak· 
... ıadao istifade ederek 1e•i 
ba o,qacalda öldiriir"m ·diyoı
komıulanaın laabori bile olmaz. 

Aralarında bir ıiildlnet olu
Jfll· Emtia ••ti• Mıl tekrar 
da,.layor: \ 

- Haydi, tabak, 'IDicevber
leriDi .. ,. 

Kıclıa: 
- Ha,.,, vere .. a. • diyor. 

Kartımdan defol git. 
-...v~ E•b& EaaaV Maclam Silva, kenelİne yedi• 
9,27 4.44 "kta• 12 19,l ti bir yumrukla oldap ,.... 

t,S3 12,10 y ... 1,50 21,0 k 1 
••ıs.ta 16,s talak 1,24 2,41 yı 1 ıyor. 

~iİİiiiii~.;.~~~~~~;;.jJI Herif kadınm üzerine ç..Uaa• 

Silvı: 

- Mücevherlerim dolaban 
içinde, al da defol iıt, diyor. 

Der bal dolabı araş aran Pı yer 
Ferando, oradan bir inci ıer· 
danlık, dört bilezık. birkaç k~ 
pe cebine yerleıtiriyor. Soara 
bay11n bir vaziyette d11ru ka· 
elana döaerek: 

- Bugünlük bu kadar yeter 
dJyor. o.ha baılca ••• ,,.,.. 
ılqama ıelip alacatua. Saba 
poliH haber vereyim demeye
ıia. Y ıkalamJacak olursam •kı • 
datlanm iatikamı•ı alırlar. 

Herif, .. aonra, lcap111 lca· 
patıp fidiyor. Madam Sil•a, 
biraz badini toplay aca, •tala 
iaip apartm8'1 bpıcı11aa: 

- Beni korumıaı iltiyorum; 
diyor. Saradan az e•el çıkan 
adam benim bazı müceYberle
riaıi aldı. Aldı i• pylerin pek 
o kadar ehemmiyeti yok. U.. 
lda, bu adım, alc .. ma tekrar 
plip beni IO)'acak. Odama 
ayak basar baımız, ıen derhal 
pollH haber ftflrıia. 

Madam Silvı, kapıcıya bu 
talimatı •erdıkten ıonra, oda· 
11Da çıkıp belclemete bqbyor. 

ıonra ıun'i ham maddeler, bo
ya, vernik bulunmaktadır. 

Otom o bil, kamyon, mot09ik· 
let te Almanyanın memlobti· 
mize ithalatanı artırdıt' •11alar 
ara11adadar. 

Almuya ile olu ticari mO
naaebabmmn ıoa akulc duru
munu yukandıki .. ıO•llt açık
ça göstermektedir. Bu d•nmua 
Hbep&.; •alG• old•tuclaa 
izahını lüzumıuz adcldik. 

N. B. 

Hava kar•r1D1t• baılayınoa, 
hakikaten, Piyer Ferando dam· 
lıyor. Silva ile gfak bir ı•ldt· 
•eden 10nra, kadıaı tekrar bir 
ya•rakla yere Mriyor. 

Fakat tam bu lll'ada yeti,.• 
poliılor, herifi yakal paça •eli
yorlar. Karakola rötürilüp ... 
ticvap edilen Piyer Ferlaclo, 
mücevherleri çaldıtaaa üalair, 
kadına V11rdut11 ya.,.P dı 
ıu suretle izah ediyor: 

- Ben, eauea, eve her , .. 
liıimde bu kadaaı döverim. O, 
bandaa hoıluır. 

Fakat, adam eıkıyahtına kı· 
naat ıetirilditi için, laapilha
neye abhyor. 

Samuprova, bundan 10ara, 
Balkan antantı azuı ııfatiyle 
Türkiye ve Yuıosla vya araııD· 
da dotradan dotruya mevcud 
mlaaaeb.ileri tetkık ediyor ve 
cli1or ki: 

•Türki,e ile Yuıoalavya ara· 
Nda •ifı.ek bir budud yok· 
a.. Ekoaomileri, huaaten ıe· 
•it bir •libaclel.,t muc p oı.. 
cak tanda biribirlerine baib 
ve tamamlayıcı detilae de ber 
halde birbirini izru da eyle· 
melde Ye aralarıada rekabet 
bulunmamaktadır. Bu 1Uretlo 
ekonomik ahoa k, ilci memlıbt 
aruadaki politik abealde im
tizaç eyle mektedir. 

Balluuı uttıntıq ballılılc 
Gerek Yoauuv,a. pnk 

Türkiye milletleriao muldelif 
politik ve ... evi •ecl»m,.tı. 
tahmil eyliyen, fakat ayni za. 
maada bir çok a..ı..tl• de 
veren Balkıa antMb pakbaa 
baihdar. Ba keyfi,.t kalaramın 
millet ol•ak birbirleriae hür· 
met ed• Tilrk ve Yuroslav 
milletleri ., .... da mevcut doıt 
latua .. taki Mbebiai teıldl 

Alebtıadna ölditi ,a., ta· 
rihimiıin bu ea trajik dıkıka-
11nda, kalbimiz n ti ı~indea ya 
ralandığımaa ve mukadderatıa 
bizi nerelere ıürükliyecetin. 
bilemecliti.U o ... aalarcladır 
lci un11tulmaz doıtun, büyüle 
kralımıza• kardeıinin samimi bır 
yardım Yadedea bu telgrafı f8I• 
mitti. Bu telrraf kalbimizde 
daha meakuı kalacakhr. 

B. Celil Bayarı, Türk mille· 
tilli• bir otlu ve Türk vatanın 
Atuı Büyük Şefin mümeuili 
olarak ıelimlarız. 

Pol t ka ilZeteıi de türk dev
let adımlarının Belgradı z ya
retine uzun bır m.ıkale tahııı 
eylemekte ve B. Celil Sıyır 
ile Rüıtü Ara11. bütün Yugo • 
lav milleti 11amına selim ama • 
tadar. 

Bfitün aabab gazetelerı, B. 
Celil Bıyır n Belgrıda muva· 
..ıatını ve hudud Jan ı n 

- Sona 8 lnoi ıala J" .t: -



A ADOLO 

Ulüsl8iSoSyetesi Konseyin- Maca_r!st~n ka~ine-
de şiddetli münakaşalar oldu Yeni kab~~,;1~~~!~,k~~~;tir. Ami-
Ispanya için tatbik olunan bitaraflık sisteminin ral Horti Alman:yaya davet edildi. 
kalkması hakkındaki teklif reddedildi. Çinliler !;mİf~;,ul edilerek İalifAllDI 

JapODf &rln SİIÜSIZ cehİrlerİ bombardıman Amiral Horti, yeni kabinenin 
Y teıkilini devlet bankası genel 

etmelerini protesto ettiler direktörü lmrediye havale et· 
miıtir. 

Cenevre, 13 (Radyo) - Ula.. diti muhtara tetkik olunrnuıtur. meıru ispanya hükumetine lmredi, Amiral Hortinin ten· 
lar aoıyeteıi konıeyiı bugün, Ruıya baricıye komiseri L·t- karıı daima aempati gös- ıibi veçhile derhal temaslara 
biri aabab, diteri ötleden ıoa· vinof; bu husuıta ıöz alarak, terditini ve Alvareı Delva- başlamış ve kabineyi teşkil ey· 
ra ve üçüncüaü de pce olmak bu muhtıradan birşey inlama· yonun da bunu takdir ettitini lemiştir. 
üzere üç celae akdetmiıtir. dıtını ve böyle bir talebin dor söylemi, lspanyol milletinin, Yeni kabine, parlamentonun 

Gizli cereyan etmiş ve aaat ru olmadıtını ıöylemiıtitr. kendi haline bırakılma•• muva• feshi ve derhal intihabat yapıl· 
11 den 13,30 za kadar devam lsveç delegesi Sandler, lı· fık oldutuau ilave eylemiştir. maaını iıtıyecektir. 
eylemiı olan birinci celaede, viçrenin hususi vaziyetini izah Bundan ıonra ıöz ıöyliyen Budape~te, 13 (Radyo)-Bir· 
Çin· Japon ihtilafı müzakere etmiı ve bu hükumetin, zecri Rusya Hariciye komiıeri Litvinof, kıç gündenberi burada bulun• 
edilmiı ve bu ihtilafı tetkik için tedbirlere iştirak etmemesi ve Alvares Delvayonun ıöyledikle· makta olan Almanya donanma 
konae)' reisi Monterain reiıliti yalnız Uluıler Sosyeteai nizam• rine iıtirak eyleditiai beyan kumandanı amiral (Rodor), Hıt· 
altında hususi bir komite te· nameainin tahmil etti1H bütün eyl4'miıtir. · ler namına kral naibi amiral 5 • l•tif a ed11n Baıoelcil M. Dar ani H d ıekkül etmiştir. diğer mecburiyetlerle mük•llef Kooaey reİli (Monter), lspın· ortiyi Almaoyaya avet et· 

Komitenin vereceği teknik tutuldu ta hakkında bir karar ya meseleain in başka bir cel· Buda peşte, 13 ( Radyo ) - mittir. 
raporda, Çinin gösterdii'i feda· verilmesini teklif etmiıtir. aeye talıkini teklif etmit iıe de, Macariıtan kabinea•, bugüıı Amiral Horti; Alman donan-
kirlıktan ı tayişle bahsolunacak Geceki celıede, ispanya me1· İngiltere Hariciye Nazırı Lord Darınin· n riyasetinnde toplan· ma1ının yapacağı büyüle manev
ve Japonyanın, kimya harbine eleıi tekrar konuşulmuş ve cum· Halifakı itiraz etmiı, bu mese- mış ve yarım aaat kadar mii- ralarda bulunmak üzere yakın· 
kalkııması takbih olunacaktır. buriyetçi lıpanya H.uiciye Na· lenin, bupn halledilmeaini i,. zakerelerde bulunduktan ıonra, da Almanya)'I ziyaret edeceğ.ni 

Japonyaya boykotaj yapılması ıırı Alvarea Delvayo söz alarak tem·ştir. kral naibi Amiral Horti tarafın· bildırmiıtir. 
ve gıda maddeleri ile silah uzun beyanatta bulunmuştur. Bunun üzerine, bitaraflık ıia-
verilmemesi hakkındaki teklif Alvarea Delvayo, ezcümle de· teminin kalkıp kalkmama11 

üzerine, Lord Halifakı ıöz al· miştir ki: keyf ıyati reye konmuı ve 

1 b:taraflıtın kallcma11 baklanda 
mış ve bu busuıtı, her devletin - spanyada dahili bir harp Alvarea Delvayo tarafandan 
iıtediti ribi hareket etmekte yoktur. Bu kanlı drama böyle vukubulan talep, ekseriyetle 
muhtar o!dutıınu ve fakat; bu bir iıim vermek hatalıdır. Buna, reddolunmuştur. 
;bi tedbirlerin, müşterek olma• Almanya ve ltalya müdabaleıi Bitaraflıtın devamını arzu 
na imkin kalmadığını ıöyle- ve tecavüzü demek zaruridir. edenler; lnriltere, Fransa, Po-

.1iıtir. Bu iki devlet, mütemadiyen lonya ve Romanyadır. Bu· 
Lord Halifakıın noktai nazari'" general Frankoya yardım etmek· nun aleyhine rey verenler de, 

nı, Franıa Hariciye Nazıra Jori te _ v~ iki aene~enberi ıili~ ve ispanya ile Ruıyadır. 
Bone de tasv;p eylemiştir. muhımmat gondermektedırler. Diter dokuz devlet murab-

Bundan ıonra; Ş.lı hükGme- ltalya, lngiltere ile müzake· haaları; meıeleyi daha evel mii-
tinin Uluılar Soıyeteai nizam• lerde bulunduğu za.m .. anda da~i zakere etmek imkinını bulama• 
namesının tadili hakkındaki reneral Frankoya ıılah ve mu· dıkJarını ileri ıürerek müstenkif 
muhtırası tetkik olunmuı ve bu bimmat rönd~rmiştir. _Bun~an kalmıılardır. 
iı auambleyi alakadar etmekle ~?layı, artık bıtaraflık 111temıne Cenevre, 13 (Radyo) - Çin 

be b rf Ş·ı· h .. k4 ı· . ıtımadımız kalmamııtır. deleıaıyona. bu-"n Uluılar ra er, ıı ı ı u ume ının 7 :_ L:•.-.--u-'- _.___ ... u Soey . ...... -----.. y--...••··--- •• s tsd 
..u~• . e~mleıa ~kU•e• fıpanya hükumeti içindir. Bu bir muhtıra vermiş ve Japonla-

~~~ı. ~emı? ıçın muhtıranın, ıistem artık kalkmalı ve lspan· rın, ıilibıız ıebirleri bombar• 
ı~ kııılık bır .kom !e tarafındın yi serbest b1rakılmalıdır. dımın ettiklerini bildirerek, 
muzakere edıl?1esı ve bu hll'" Alvarea DolvayoDUD bu ıöze Bu hali prötesto etmiı, Kan· 
ıusta h~l .. çar~sı "bulunmaıı mu- leri üzerine lngiltere Hariciye ton belediye reisi tarafından 
vafılc go ulmuştur.. Nazırı Lord Halifaka cevap almıı oldutu bir toltrafı gös-
Ôğleden ıoıırakı celsede, ı.. vermiş ve bu ıözleri proteste termit. Japon tayyarelerinin, 

pınya meaeleıi tekrar konuşul· ettıkten ıonrı Alvaros Delva· bugünlerde silibaız halktan 
muı ve lapanyol m.lletine bita• yonun ıöyledıklerinin, hakika· dört yüz elli inaan öldürdük· 
ben bir beyanname neşredilerek ten aykırı olduğunu ve bitaraf· lerini ilive eylemiıtir. 
yakında, diter milletler arasında bk ıiıteminin, iki taraf için de Cenevre, 13 (Radyo)-Franaa 
liyık olduğu mevkii almasl te· tatbik edılmelcte bulundutunu Hariciye Nazır Jorj Bone, bu· 
menoiyatanda bulunulmall takar· ıöylemiı Ye: gün, Yugoslavya murabbası(SubO· 
rür eylemişfr. Bitaraflık ıiıteminin kalkması niç) ve Ruıya hariciye komiaeri 

L tvinofla iki ıaat kadar ko-
Lord Halifaka, reis Monter hakkındaki talebi, lngilterenin nuştuktan ıonra, akşam yemetini 

tarafından ileri aürülen bu tele· a:yaıetine aykırı bulunduğunu Lord Halifakıla bir arada yi• 
life itiraz etmiyecetini ve yal· ilave ederek: miıtir. 
DiZ, lıpanya Hariciye Nazırı - Biz buraya, münakaşalara Kom'/Jnistler mahkfl.m 
Alvıres Delvayo tarafından in· gir'ımek için gelmedik. Çünkü 
ıiliz politika11na tekrar hücum vaktimiz müsait değildir. altla 
edilditi takdirde cevap vermek Demit ve ıözüoe ıon ver· Varşova, 12 (A:A) - Lem· 
mecburiyetiade kalacağı bildir· mittir. bergde 20 Komüniıt 10 aene 
mittir. Bundan ıonu, Franıa Hari· ile 2,S sene araıında muhtelif 

Bundan sonra, lıviçrenin, ciye Nazırı Jorj Bone söz almış atar bapiı ceza11na mahkum 
kendi bitaraf! ğı hakkında ver ve Franıanın, bidayettenberi olmuştur. 

"Ah, . bu gönül,, 
Yazan: Saime Sadi 

- so -
Nitekim de öyle oldu. Gü· 

aide ideta tanınmıyacak bir 
bale gelmiıti. 

Solrun yüzünde. derin, kor
kunç bir yeis vardı. Gözleri 
daima önünde, dudaklan daima 
titrek, başı itilmit. bitmiş, 
bitmif .• Halbuki. ona bir lena· 
ra çekip aeler neler aöylemeti 
düıüamüıtüm •• 

Sanki bazırladıtım bir sillb
la, onun ıuurunı, onun varlı
tına mütemadiyen ateş etmete 
ve o aendeledikçe wrmata 
lıazırlanmııtım. Halbuki onun 
halini görünce, bu kendi ken· 
dini vurmuş bir inaana tekme 
aavurmakta artık mana ve lü-

zum kalmadıtını anladım •. 
Babamla annem odalanna 

çekildiler. Güz.deye de ayn 
bir oda verdık. Şöyle kuytuca, 
yarı karanlık, ideta kendiaine 
yakışacak bir oda •• 

Gece yan11, oduına gitmek 
iıtedim. Çünkü yavaı yavq, 
bütün tiddetimi ve hiddetimi 
kaybetmiıtlm. Kap111 kilitli 
• d. 1 ı .. 

Sabahleyin erkenden o geldi. 
Atır adımlarla yürüdü, karyo
lanın baıucundalci aandalyaya 
ot.rdu. Oradan bahçeye baktı. 
Boı gözlerini, çiçeklerde, dere
nin içinde, çınarlarda, karı1 
taraflarda dolaıtırdı. Fakat, bu 

gördüğü pyler aaokı ye.ıi de• 
tı ldi ve bütiin bunlardan, hiç. 
hiçbir ıey anlamıyordu. 

Hafifce: 
- Akşam, •• miydüa re

len odama? 
Dedi. 
- Bendim ·dedim- uyama· 

mı11ndır .. nıyordum. 
- Uyuyordum. 
Dedi. Yalan ıöylüyordu. Göz· 

leri, uykuıuzlutun siyah ve 
kırmızı tabloıu içinde idi. 
Doktor, Güzideyi Namılda ya· 
kalamıt-. Hem de tahmin etti
tim ıibi •• Teferrüatını ötrea• 
medim, ötrenmek istemedim. 
Ba mevzu, aenelerce sonraya 
kadar biç mi hiç, açılmach. 

Babamla annem, bu felaket 
karııı.nda dehşetli bir şaşırma 
devreai geçirdikten ıonra, yı· 
vaı yava, çöken toprak yığın· 
lan aibi, biribirine baka baka 
ve ıözlerinin içi ile yelcditerine 
ideta •bu naaıl ıeyd r, bu na· 

Çekoslovakyadaki Alman 
lar askeri teşkil8-t 

yapacaklar! 
(Haynlayn), Çarçille baıbaıa, Almanya, 

Sadet Almanlarını himayeye mecbur. 
Londra, 13 (Radyo) - Sü· yalnız, hariçten bir tazyik va

det Almanları lideri Dr. Hayn· kubulursa, onları himaye etmek 
layn. iıtaıyotı civanndaki otel· mecburiyetinde kalacağını ıöy-
lerden birine inmiıtir. lemiıtir. 

Siyaaal mehafil, Hanlapın Prag, 13 (Radyo ) - Südet 
ıeyabatine bir mana vereme- Atmanlar1 partisi, bugün Çe
miılerlerdir. Çekoılovakya hü- koılovakyadaki Almanlara Jıi
.k Ry&nname neşretmiı 

ar en Haynlaynın Londraya ve askeri teşki lata bqlamalan 
hareket ettiğine muttali olabil- lüzumunu bildirmiıtir. · 
mittir. Londra 13 (A.A.) - Haya· 

Söylenditiae röre. Haynlayn. laynın efal ve barekita mektum 
bazı ricalle koauımık üzere tutulmaktadır. Haynlayn bulun
buraya gelmit ve nitekim, bu- duğu otelde kimseyi kabul et· 
gün ıaat 13,45 de, Vııton Çur- memektedir. Otelde mumaileyh 
çilin villiıına giderek, öğle ye- hakkında malumat verilmemek· 
meğini orada yimiıtir. te batta sokağa çıkıp çıkmadıtı 

Liberal partiai reiıi Sir Arı da ıöylenmemektedir. 
Beldıinklerin de bu ziyuet er Londra,13 (A.A.)- Dün Ber
naıında Lord Çarçilin eviade linde Henderao:ı ile Fon Rib
bUlunduj'u bildirılmittir. bentrop arasıotia vukubulan 

Budapeıte, 13 {Radyo)- in· mülakat ile Haynlaynın Lond· 
gilterenin Berlin ıefiri Hender- raya muvaaalatı İngiliz ıiyasi 
ıonla Almanya Hariciye Nazırı mabfellerindeki gerginliti kı .. 
Von Rıbentrob ara11nda wku• men izale etmiıtir. 
bulan mülakattan babsle mub· iyi haber alan mabfellerde 
telif ba!>erler neıreden Macar ıöylend tine göre Berlin Südet 
matbuatı, bu huıusta ıu tafai· meseleainde her ıeyden evel 
lita veriyorlar. Haynlaynı ve Çek hükumetini 

Von Ribentrop, lnailiz ıefi· alikadar ettiii lcanaatındıcbr. 
rine verdiii cevabta, Siidet Alman ekalliyeti davaıını 
Almanlarına Almanyanın hiçbir müdafaa edecek olan Südetler 
ihtarda bulunam1yıcatına ve şefinin Londrava gelmeıi de 

111 olabilir. diye dıye çökme
te bııladılar. Bunun akıine 
olarak ta Güzide ayanmıta 
başladı. 

Günden pne dlribyor, reak
leıiyor, dili çöziilüJOr, ıöıle
rindeki ıamh ve melil dol11 
ıölıeler açaıayor, nekahet 
devreıindea tam 11bbat dene
aine dofru süzülüp fidiyor. 

Babamla annemin, feliketi 
olduta ıibi kabul etmekle be
raber, ona ebediyen kınldık· 
farını ıörüyorum. Sazan bir
ıeyia öyle bir yerinden kırıh11 
vardır ki, ne yaparsanız yapı· 
DiZ, artık onlar JAnyana a.:l· 
mezler, bana imkia yoktur. 
Anne ve babamla Gilzide ara
ıında da öyle bir bal aeziyo· 
rum .• 

Tireye fittitimia on beıinci 
~ünü, bir izdivaç teklifi ile 
karıılaştım. D.nlemete bile lü
ıum görmeden reddedip pç
tim. Bunu, diler bir teklif ta· 

kip e tı. 
Yükıek ziraat mektebini bi· 

tirm;f, iri. yan, ekıeriya ayalı 
çizmeli dolqaa eamer bir paç.. 
Aıatıdaki derenin orta11nda 
bir yol •ardır; herpn oradan 
ıık ıılc reçtitini rörüyorum. 
Diiıünmeden ona da red ce
vabı verdim. 

Fakat aradan.üç aene seçti• 
ti halde o her rün, ayni yol· 
dan ve gözleri benim pence
reme takıb seçiyor. 

Bir ,W., onun Gülerle ko
nqtutanu ıördüm. Fa"8t Gü
ler durmak istemiyordu. Y av
ruc~k ya.ıım.ı i.!l~.ti vakit, 
kıpkırmızı ve ıqırmıı bir vr 
ziyette idi • 

- Ne var ·eledim· Güler, 
ne oldu? 

Korkak rözlerle dereye 
dotru baktl: 

- Bilmem ki... Şey .•• 
Diyebildi. 
- Söyle, çekiame Güler, 
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Turist celbi icin • 
teşebbüsler 

••• 
Hükumet, yurdumuza turiıt 

gelmesini f azlalaıtırmak üzere 
esastı tedbirler almaktadır. Bu 
tedbirler arasında gelecek tll
ristlere gümrük, polis muıyenr 
lerile diğer hususlarda azami 
kolayl ı k gösterilmesi de bulaa
maktadır. Turizm hareketiaiD 
yurdamuzda inkişafını temi• 
için bütün v11ıtalardaa fıyda-

lanılacalc ve lüzumlu propar .. 
dalar da yapılacalchr. 

Belgradda Balkan antanbaa 
dahıl dgrt devlet delegeleri 
arasmd' müşterek turist çalar 
maları yap lmaıı etrafında ter 
bit olunan kararlann tatbiki 
için Tı.irkofııçe çalaıılmaktadır. 

Balkan memleketleriade kar
şılıklı olarak ve mühim yabancı 
şehirlerinde kuru1-cak taria8 
ofisleriyle yapılacak reklim n 
propagandanın yurdumuza p
rek Baıkan antanı memle~ 
rinden ve gerekse yabaacı 

memleketlerinden mühim mik
darda turist gelmeaiai temia 
edeceği kuvvetle ümid .ı .... 
maktadır. 

Alakalı daireler muhtelif 1fİ' 
bane1 memleketlerindeki tmill 
hareketlerini dikkatle talrib • 
melde ve turiıtleria daha Iİ,.. 
de ne fibi yerleri tercih ettik
lerini teıbit etmektedirlw. S. 
arada yabanca memleketleri.
deki turiıt hareketlerine alcl ı.
tatiıtikler de ıetirilmektecllr. 

Yuroılavyadaa rel• 11tat1r. 
tile göre 1937 yalanda YuP, 
lavyıyı ziyaret eden turlat .... 
tarı 907,936 kifiyi balmqtur. 
Ba tariıtler Yuroıla.,acla $ 
-=•.1vu 90,,,,~ aouo ...... r. ..... 
lerdir. 

1936 yahacla Yaplla.,a,. 
944,916 turiıt gelmiı Ye IMa 
turiıtler 5,265,600 rece .. 
miılerdir. Bir HG• evelkiae F
re Yugoılavyaya plea barilt 
aayııı 36,918 kiti ebilmiı ile 
de, turistlerin YuroalaVJacla 
kahıları 23,503 ıec:e ~· 

1937 yıLnda YuroalaYJU18 
muhtelif ı•liir ve kuabalanaa 
ziyaret edea turiatleri 634.0!0 l 
Yuroılavya tabauacLr. Ba ,.. 
kam Yuıoılav milletiDia keadi 
yurdunu tammak içia ae kadar 
fazla ıezditini aöıtenaektıclir. 
Geri kalan 273.897 tvist , .. 

yabancı memleketleriacl• Ya
goılavyaya gelmiıtir. 

bu ıaretle izah edilmekteclir. 
Zannedildiiiae ıöre Haplap 

yakıuda Cadoıan ve Vulitert 
ile g6rüşecelctir. 

ben seıun ablan delil mıyim? 
- Ya danlıraanız buaJ 
- Darılmam. danlmam.. Hr 

le aen ıöyle bakayım! 
- Şey, sizi sordu. Diyor ki. 

o ıüıel kız, ıokata çıkıyor .., 
ne vakitlar çakıyor? Size blrpf 
ıöylemek iıtiyormuı ta.. Soa,... 

- Söyle, devam et, or 
kinme •• 

- Güzide ablamı ela IOl'd• 
Onun kardeıi mi. dedi. Baa• 
para vermek iıtedi, almadım. 

- iyi ettin yavruml.. Çok 
iyi.. Bir daha cevap vermeı. 

yüzüne bakmazaın •• 
Biz bunları konuıurkea Gl

zide dııarıda idi. 
- Ne imiş, ne imiı? 
Diye ıordu, cevap veraar 

dim. Biraz ıonra içeriye rirdi, 
Gülere meı~leyi tekrarl 'tt' •0 

o günden sonra, Güı·de1i, 
ıık ıık, dere iç n.. bıkarken 
gördüm. 

- Arluuıı vor -
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/spanva huaudunaak_ man zara ço :ı fecidir 

Amiral Nelson Harbin başlangıcında iki zabit arkadaş hududa 
geldiler. Biri birini kucaklayıp ağladılar, ayrıldılar Bir ihtişamın parlak destanına karışan aşk. . ........ . 
Biri yaşasın Franko, öbürü yaşasın 

Cumhuriyet, diye bağırdı. s 
. Orad Ne1ıon; damarlarında 

ceveJia edea kanın, ilk defa 
olarak kıynadıj'lnı hiıaetmiş 
ve öfke ile, düımüı oldıatu 
yerden ııçnyarak, cılız ayatıle 
kocaman ıemiciye bir tekme 
YUrmuftul 

Gemici, Orad Nelıonun bu 
1.ıreketiaden ideta zevk duy· 
m111 ve bir kahkaha kopardık· 
tan ıonra: 

- Ol Elm11ım öfkelenmiıl 
Diyerek alay etmiıti. 
Bu esnada diter bir gemici 

de: 
- Banyoya ıokıltm da öf· 

• Hİ ıeçsinl 
Diye 1eılenmiıti. 
Orad Nelsonun gözlerinde 

timıek çakmııtı. Kocama• , .. 
mici: 

- Banyoya ıokmıyalım da, 
kulatını koparalım. 

Dedikten ıonra, küçük Oradı 
kulatıadan yakaladı. Orad, ku· 
latı ıemiciai elinde iken, ayak· 
larınıa acuna dayanarak iki 
elile birden ıemiciaia ıuratına 
iki tarafla bir ,. .. , AV&ar• 

muıtu. 

Tam bu arada ela bir ıea 
duyalmuıtu: 

- SiUdlll Kapta• ıeliyorl 
Kaptan S.kliaı. birde•bire 

merdiven baııada ıörünmüıtil. 
Ortalıtı. deria bir ıiikGt kapla• 
mııta. 

Orad Nelıonua kula tını çe • 
ken kocamaa ıemici, karanlık 
bir 1er• aolcalmuttu. Kaptu. 
ltrafa bılchktın ıonra: 

- Ne oluxorıunuz? 
Diye batırmııtı. Kaptanın bu 

aıaaline yaloız ve derhal cevıp 
veren Orad Nelıon olmuıtu. O, 
rem:cileri korumak maksadile: 

- Hiç birıey yoktur! 
o ·yerek. dayııını teskin etmek 

iıtemiıti. Kaptan Sakling, fener• 
lerin zayıf ziyaaı altında Orad 
Nolıonu görünce: 

-Hal Sen miıiD? Biıdenbire 
ae old11 böyle? 

Diy mınldanmıı ve ıonra: 
- Gel kamaraya g:delıml 
Sözlerini ilave eylemi,ti. 
Küçük Orad, dayııı kaptan 

(Sakling) in kamarasında ilk ge
ceyi geçirmiıti. Dudakları; he· 
nüz karıalaımamıı olduta, kısa 
ve fakat çok acı bir maceranın 
verditi 11rsıntada11 mütevellit 
bir hararetin teıirile ideta ku· 
rumuıtu. 

Rezonabl, Sa Majeste Fran• 
ıa krahna aid bir gemi olup, 
1758 tarihinde Manı denizinde 
630 tayfuı, kaptaaı ve bütün 
ıabitlerile eıir edilmiıti. Yani 
bu gemi, Orad Nelıonua dot
duta aeae lnıiltereye mal ol· 
•uıtu. 

1770 maharebeai patlar pat· 
laaaaz, Lagiltere deniz lordlutu, 
teminin derhal tadil edilmeıini 
ve müteakıben Cenubi Atlaıa 
hueket etmeaini emretmiıti. 

Orad N slıonua, geliıinden 
birkaç hatta ıoara, gemiıaia 
biitü11 tadilatı ıona ormiıtl. 

Orad Nelıon, bu müddet 
içinde gemi bayatana bayii ahı· 
llltıh. Dayııı ıemi kaptın Sak· 
l~r, yetenine bltüa 1empati
llai ibzal etmiı ve onun, ıemi 
••~nınıa kanadtara altında ye· 
tııaaeai _içia her türlü imkiolan 
baz.rlamııb. 

On iki yaş1annda bir çoca• 
lan. bilhıu hub zamamnda 
lna liı donanmaıına ıakird ıı
fatile iatiHp etmesi, belki bu
~ it;in bize tuhaf görünür. 

Fakat o zaman, gençler içia. 
donanmaya ıakird s fatile in· 
tisap etmenin, zor birşey olma· 
dıtı müsbettir. 

lag.ltere deniz tarihinde, bu· 
na dair şunlar vardır: 

lngiltere donanmasına ıakird 
11fatiyle intisap etmek için, üç 
uıul cari idi. Birinciıi, Port .. 
mut den;z akademisinden çı k· 
mıı olmak, ikincisi intihap'a 
gemilere alınmak ve üçüncüsü 
de, yetişinceye kadar zabitana 
hizmetçilik etmek. 

ikinci ve üçüncü şartlar, in· 
filiz gençlerinin, donanmaya 
inti11p etmesine çok müsaid 
olduğundan, lngiliz gemi leri, 
bir vakit ıakirdlerle dolmuştu. 

Orad Nelaon, daha köyünde 
iken, bir gün donanmayı 
teftiı eden lııgiliz deniz lordu; 
ıemilerin, ıakirdlerle dolmuı 
oldutunu görmüı ve bunl\n 
önüne geçilmesi için, her elli 
zabit için iki hizmetçi ıakird 

Nakleden: Ktimi Öral 
kabul edilmesi baklanda kat'i 
bir emir vermiıti. 

Gemi· mürettebatının iae, ... 
kere alman kimselerden temin 
edilmeıi usulü vazedilmiıti. 
Hatta, bunlardan yüzlerce inıa· 
llm, arasıra ıopa ile ıuradan ' 
buradan toplandıiı görülmüıtii. 

·Bu ıuretle, lagiliz donanma· 
sanda, 70 bin gemici temin 
olunmuıtur. Bunlara ayda dev• 
letten otuzar ve memleketleri 
belediyesinden do yirmiıer ıili• ' 
verilmek uıulü ibdaı ediJmiıti. ·Yakanda iltic• 

O zamanlarda, lngiliz balkı, etmiı Milis as• 
b·~ bir ıamao denizci olmamıı· lcerleri, 111alıda 
b. Bununla beraber, çok muk· Milislerden alı• 
tedir bahriye zabitlerile amiral- nan •il4/ılar 
ler yetiıtirmişti. 

Gemilerdeki bayatın ae dere· 
ce meıakktli oldutunu bildik
leri için mürettobabn denizci· 
lite, liyıkı veçhile bağla kal· 
dıklar1, pek az ıörülmüştü. 

- Sonıı var -

Vicdansız--bir üvey ananın 
işlediği cinayet. 

iki hafta evel, Pon·dü· Ruada 
bulaııan Franııı ıazetecileri, 
Franıız topraklarını terketmek· 
ıizia, harbin feci .ve. acaip man· 
zaraaına ıabit olmaılardar. Bir 
Franıız muharriri, intibalaranı 
ıu ıekilde teabit ediyor: 

Topraklarımıza ••tınmak iıti· 
yen zavallıların mubıceretleriai 
pnlercı seyrettik. Bundan da
ha feci bir manzara taaavvur 
olunamaz. Yüıleriade uzıan bir 
açl ·tın izlerini tatıyan, harbin 
dayııtı ile belleri bükülmüş ve 
herıeyf mahvolmuı zavallılar 
dat •eçitlerindea ıe11iz aadasız 
ilerliyorlardı. 

Geceleri yatağına İf iyor, diye 
valfı yavrucuğu öldürmi1ş. 

za-

Fran11nın Pleıi köyünde otu
ran Abel Suriıo iıminde bir 
çiftçinin karısı birkaç ay evel 
verem baıtalığından ölüyor •• 

Adam beş çocutu ile yal· 
nıı kalıyor. Çocukların üçü be-
bek dt necek kadar ufak. On· 
larla meıgul olamıyıcatı için 
üç yaşlarındaki T.lberi Muşan 
ıehrinde M. Garnier isminde 
bir kadına emanet ediyor. Di· 
ter ilci ufak çocuğu da baıka 
yerlere veriyor. 

Geçen N sanın 25 inde, ma· 
dam Garnier M. Suriıona kü
çük Tilberin şiddetli bir nez' eyi 
müteakıp ağır ıuretie hasta• 
land ğını bildiriyor. M. Suriıo 
derhal çocuğunun yanına gidi· 
yor ve onun hakikaten çok ağır 

haıta oldutunu görüyor. Bir 
taksi ile hasta yavrusunu Raş· 
ıür·yon hastahanesine götürü· 
yor. Bayan G rnier de onunla 
beraber hastahaneye gidiyor. 

Hastanenin nöbetçi doktoru 
c;ocuğ11 muayene edince y.ıv· 
runun vücudünde mor mor le
keler görerek hayrette kal.yor. 
Bu lekelerden başka, yavrunun 
alnında iki yara farkediyor. 

Bu vaziyet karşısında şaşa· 
lıyın, doktor, başoperatöre ha· 
ber gönderiyor. Başopratör de 
yavruyu muayene edınce, çocu· 
ğun bilek kemiğinin do kırık 
olduğunu söylüyor. 

Bunun üzerine operatör, ma. 
dam Garnieri ıılcıştmyor. Kadın 
evveli çocutun yükıek bir yer• 
den düştüğünü söylüyorsa da, 
nihayet yaptıklarını itiraf edi
yor ve: 

- Kirli gezdiği, her akşam 
yatatına iıedij'i için onu döv· 
düm, diyor. 

Zavallı yavru hastaneye yata• 
rıJdılctın üç saat ıonra ö üyor. 

Dr.Hehçet U.ı 
Çocuk lıastalılclan 

mütehauuı 
Hııtalarını 11,30 dan bire ka
dar Beyler ıolcatında Ahoo' 
matbauı yanında kabw eder. 
l4uage1111lıan11 telef onu 39!Jil 

Eo telefonu 2261 

ltalya kralı 
Arap riieıaaile Raa. 
ları iabul etmiı 
Roma, 13 (Radyo) - ltalya 

krala Vıktor Emanuel, bugün 
Libyadan gelen Arap rüesaıilo 
Habeıistan Raslarıodan mürek· 
kep elli kitilik bir heyeti kabul 
etmiş ve kend:lerile uzun müd· 
dot konuşmuıtur. 

Brezi,lya 
ihtilalcilerinin kıır. 
· ıuna dizilmesi 

isteniliyor 
R yo Dö Janero, 13(Radyo)

lbtiiil teşebbüsünden dolayı 
bugüıı bin beş yüz kiıi tevkif 
tevkif edilm:ştir. Bunlaran bir 
kısmı, ihtilalle ılikadar olma· 
dıklarından derhal ıerboat b1r1· 

kılmııtar. • 
Matbuat, ihtilalin başında 

bulunmuş olanlarla bu bırekete 
ittirak edenlerin hemen kur
şuna dizilmesi için neşriyat yap
mağa başlamııtar. 

Belçik:ıda 
kabine buhranı 
eksik olmuyor 

Brükse-1, 13 (Radyo) - Sabık 
başvekil Uınson) yeni kabiaeyi 
teıkil etmekten 11rf1nazar etmiş 
ve keyfiyeti krala arzeyhmiıtir. 

Yeni kabinenin ıabık Hari
ciye nazıra (Spık) tarafından 
teıkil olunacağı söyleniyor. 

Alakadar mebafil; yeni kabi· 
nenin, parlamentonun fe~h'ni vı 
yeni initihabat yapılmaıını lıti
yeceti kanaatindedir. 

Negiis 
Aileıinin yanına 

gidiyot 
Cenevre, 13 (Radyo) - Sa· 

bık Hıbeşiıtan imparatoru Ha· 
ile Selisiye, imparatoriçe ile 
oğlunun yanına gitmek üzere 
bugün buradan Loodraya hare
ket edecektir. 

Banlar, üıerlerinde lime lime 
olmuı elbiseler taııyu ıekilıiz 
yıtınlardı. 

Cumhuriyetçilerin, kırınları 
doyan, fakat kendilerinden fay· 

•da ıörülmiyea bu insanlardan 
kurtulmak için, Barselondan al· 
dıtı emirle bu dutları açbtı dot
rudur. 

Franıamn, bu muhacirleri top· 
raklarına kabul etmekle pek 
~ö.ü bir İş yaptığı iddia olu
nacaktır. Hakikaten, ilicenap
htı mıza mukabil, hiçbir minnet· 
tartık beklememeliyiz. H4tta, 
Fransada evelce yerleımiş Is· 
panyollaran, kendi öz milletinin 
felaketine kirşı hiçbir yardım· 
da bulunmadıklarını daiına gö
ZÜ".Jlüzle görmekteyiz. 

Fakat, yaptıtımıza ve yapa· 
catımıza piıman olacık de· 
t liz. S!yyar muhafızlarımız an 
ve rehberlerimizin çocukları, 
ihtiyarluı, sakatları kurtarmak 
için göbeklerine kadar kar 
içinde geceli ıündüzlü göster
dikleri şayanı hayret fedakar· 
lak Fransız an'anesinin icaba. 
tındaadır. Topraklarımız dahi
linde bulunan yabancı gazete· 
ciler, bu manzaraya ıahid ol· 
dular. Gördüklerini memleket
lerinde anlatacaldardır. 

Mıltılerin topraklarımıza ge
çİfi, hiçbir ıiyasi tezahürata 
sebebiyet vermedi. Franıa, ı .. 
paaya dahili harbini reamen 
kabul etmiı detildir. Bu se
beple, ıırf insaniyet nam1n ı 
yaptata hareket, beynelmilel 
kanunlara pek ili uygundur. 

Dahili harbin bışlangıcında 
F ranıadan lıpanyaya geçen ls
panyollar, ister hülWmetçi, is· · 
ter Frankocu olsunlar, daima 
ayni muameleyi gördüler. 

O ııralardı gözümün önünden 
geçen bir vak'aya kaydedeyim: 

Milisler Morinyak garından 
geçerlerken, Fransız zabiti bep
ıine birer birer ıu ıuali ıoru• 
yordu: 

- Handeiye mi, yokH Bar· 
ıelorıa mı git mele iıtiyorıu n? 

Genç bir yüzbaıı Frankocıa 

M. Bluma/ey· r--
hine nutuk ve· 

ren zabit 
Fransız askerle· 
nin ihtarına ma· 

kaldı 

oldutunu ıö)tledi. Onun arkı.. 
ııadan gelen bir ıubıy ise Yavraları, •ıgallll'ı ••••I .. 
•Yaıaıın Cumhuriyeti. Diye nnda 6a6allll'. 
bağırdı. Halbuki bunlar iki ea• Galiplerin, Pon•dü.Ruva b11· 
ki harp arkadaşı idiler. Subay, dud karakoluna pldilcleri u• 
bird&n, kalabahğı yararak ar· mandı. Franaadan lapın1a,. 
kadaıı yüzbaıının yanına ya• ıidea yol, ba mıntakada yalu
oıştı. Göz göze bıkış~ ıları ıon· ka~i bir ıeldldedir. iki fbd ... 
ra, biribirlerinin boyouııa atı· beri ispanyada bayattaa ... , 
laralc ağlamağa başladılar. Bu yoktu. G•ran nebriaia clalıalln 
manzara karııııada aabıraızla• devrilmiı arabalara ve milialw 
ıan poliı kbmiaeri: tarafından ablan ailihlan ört&. 

- Haydii, môıyöler, rica yordu. yol iiıtillde, 1anık Wa• 
ederim, nereye gidecekliniı 
ıöyleyiniz. O.ye bağırıyor. yonlar arasında, Qletruk •tekler 
Yüzbaşı : ve öküzler baıı boı dolaflyor• 
_ yaşasın Franko, diyor. lardı. Cenub tarafıadaa, ~çek· 
o :teri, arlcadaıının elini il• lerle ıüılenmiı bir otomobd 

karalc, şöyle batırıyor: içinde Frankist askerler ıelclil•. 
- Yaşasın cumhutiyet. Beı aılceri alda Iİiılea ... 
iki zabit ağır adımlarla uzak· bereıi kulaklarına kaclar d .... 

taşıyorlar. İnsanın içini parça· b!r zabit, ıeyyu Fraaaıı mu ... 
lıyan bu vak'ayı asla unutma· fızını ıelimlayor ve on•• eliai 

sıkıyor. Fakat tam ba mracla 
yacağım. 
Diğer bir sahne daha; fakat yananda bulunan . diler bir _. 

bu ıeferki komikçe. bit, eıki Franı·ı Baıvelrili Bla. 
_______ , _____ , aleyhinde nutuk ıöylemete fi• 

Çemberfa"n riş yor. Seyyar muhafız b• bal 
J karşısında ıeıioi çıkarmıyor. 

/ngiltsrenin aulhcu Nutkunun hararetli bir zama· 
nında, hatip, Fransız hududu 

olduğunu söylüyo~- dahiline girip oturuyor. o za
man Fransız muhafız zabiti, laa• 
tibe yanaşarak, onun yabanca 
toprağa oturmuı kaçı nı ıöıteri· 
yor, kalk diyor. 

M. Çembflrlagn 
Londra, 13 (Rapyo)- Başve· 

kil Nevil Çemberlayn G yerbol• 
da kadınlardan müret<kep bir 
mahfelde mühim bir söylev ver· 
miı ve ezcümle demiıtir lci: 

- B zimle uzlaşmak iıtiyen· 
lerin teklifini reddedip te harp 
yolunu tutmak, batab bir hare· 
ket olurdu. H.ıbeşistan meselesi 
lngiliz siyasetini değ. şt iremez. 
Biz ıulhcuyuz. Fakat, mili mü· 
dafaamızı da ihmal etmiyoruz. 

lngiltere, yakında bava kuv
vetlerinin tezyidi için geniı bir 
faaliyete geçecektir. 

Loıidrı, 13 (Radyo) - Baş· 
vekil Nevil Çembeı layn, bu~ün 
Hava Naz rın ı kabul etmiş ve 
bava kuvveleri b11kkında uzun 
müd.Jet konuşmu ştur. 

Bu ufak hadiseden baıka, 
Frankiıtlerin, parolaları üm .. 
men riayet ederek, Fran111 
bududlarına yanaıtıkları zaman 
e\lveli "Yaşasan Fransa!. diye 
bağırıyorlar. 

Frankonun izimle normal 
münasebetlerde bulunmak iıte
dii i aşikardır. Mazi ne olarıa 
olsun, Fransa ile ispanya ua
ıında yeni bir ufkun açalmak 
üzere olduğ 11 muhaklcakbr. 

Rom ada· 
Hitler için yapılan 

tezyinat aynen 
kalaca/, 

Roma, 13 (A.A.) - Mesu
gero gnetesinin bildirditine 
göre H tlerin ziyareti münaae· 
betile yapı lan mükellef tezyi· 
nattan bir kısmının muhafaza 
edilmesi hakkında halle tarah .. 
dan izhar edilen arzu Roma 
hükumet makamları tarafından 
kabul edi lmiştir. 

Bordoda Fabrika 
işgal edenler 
mahkum oldular 

Parı s, 12 (A.A.) - Bordo 
mahkemesi bir çı kula ta fabrika
s ı nı işgal ~den işç leri müıte
reken fabrika stı bıbine ilci yüz 
bin frank taım nat itasına mab
kum etm iştir. 
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RADYO Vali B. Fazlı Giilecin Başvekilimiz 
gazetemi~e. be~anatı. B. Celal Bayar 

- Baş1. 1 ıncı sahı/ede -

Sofyada. 
Bueünkü program 

fsıanbul radyosu Orada gençliğin canlı oldu· 
Öğle neşrigatı: Saat 12,30 ğunu gördüm. Bundan bilhassa ••••• Plakla Türk musikisi - 12,SO haz duydum. Denizcilik ıporu _ Başı 1 inci salıi/edt1 _ 

Havadis - 13,05 Pli\cla Türle işlerinde Kuşadası genç1eriain 
Yagoslar1 matbuatının neşrigatı 

aıuıikisi - 13.30 Muhtelif plilc inkişaf etmeleri için lcendileriao 
Belgrad, 12 (A.A.) - Bugünkü 

11tşriyatı - 14 Son. yardımlar yapılmaıı kararlaıh· bütan gaıeteler bfiyftk manıetlerl• 
Alc,am neırigatı: Sut 18,30 rıldı. Buau temin etmek üze• ve ferçhe içinde Baıvekil Colal B.ı· 

Spor ve gençlik bayrı m1: Kon· reyim. yana db ikıımki rad~odı okaduıu 
ferans: Abidin Dakver, muhar· Vali B. Fazlı Güleç, bu 'l'drk milleıfoin don ve mfln•fik 
rir - li,45 Plakla dans muıl· seno de muhtelif yerlerde kin- Yugoıln milletine Hllmını maht•• 

kiıi - 'ı9, 1S Konferanı: Üni· derbıymler açılıp açılmıyacaA"ı •i m•Hjı •eıretmektedirler. 
verıite ••mına : Profesör Şakir hakkında muhanirimiıin aua• Başoelçilimizin . Yugoslav 
Şakar (Gürbüz ve sa~lam neıil line: gazetecilerintJ beganatı 
yetiıtirmelc için hangi yollardan -Evet açılacak.. Hem dahı Belgrad, 12 ( A.A) _ Tür· 
yürümelidir) - 19,55 Boru ha• erken açılacak ve daha werimli kiye Baıvekili B. Celil Bayar 
berleri - 20 Necmettin Rıza faaliyet göıterilecektir. 

d T k Yugoslav gazetecileriae aşığı· ve arkadqlan tarafın an ür Demiştir. 
muıikisi ve halk prkılan - Kuıadaıı belediyeıi, Kuıada· daki beyanatta bulunmuştur: 
20,4S Hava raporu - 20,48 11n1n elektrik rve IU iılerioi - •Yugoılavyada unutulmaz 
Ômer Rıza tarafından arapça acele neticelendirecektir. Belo· lıaatıraıını ıaklıyacaA-ım bu .üç 
aöylev - 21 Belma ve arkadaı· diye reiıi 8. Mitat Bayula bu günü geçirdikten ıonra atkıda: 
ları tarafındın Türk muıikiıi ve buıusta aalibiyet verilmesi için ftm Dr. Ara• ile birlikte bu ak· 
IJ,alk ıark&ları ( Saat ayarı ) - Kuıadası belediye mecliıi pa· ıım Ankaraya dönüyoruz. Mem· 
21.4S Orkestra: zar rünü fevkalade içtimıa ça· lektinize gelirken Yugoslav mil· 
1 - Ofenbab: Perikol. tınlm ıtır. Vali B. Fazlı Güleç, letine Türkiyenin aamimi selim· 
2 - Holmea: Takaıay. Kuıada11nda kaldıtı iki gün 

!arını getirmek vazifesini taşı· 
3 - Delibeı: Mazurka. içinde Kuşadası yakinindeki d 

yordum. Dönerken ayni ere· 
4 - Blon: Marı de gnom. plajı vo çok tifala bir su olan 

• b · cede zevkli diğer bir vaıif eyi 22,15 Ajanı haberleri - 22.30 ıçme ıuyu mem ıını gezmıı, 
Plikla aololar, opera ve operet etOdler yapmıştır. Efes Kermeıi üzerime alıyorum. Bu vazife do· 
parçalın - 22,50 Son haberler için bütün köy muhtarları ve at milletin bize kartı gösterdiği 
ye erteıi ıünün programı - 23 köylerin ihtiyarları Selçukta iyi kabulün ne derece yüksek 
Son. valinin riyasetinde toplanmış- ve heyecanla olduğunu Türk 

Muhtelif Avrupa istasyonları· !ardır. Vali, Efeı Kermesinde milletine ıöylemektir. 
nın bu akşamki program özü: yap lacak muhtelif eğlence ve Kraliyet hükQmeti bize en 
Senfoniler: oyunlar için muhtarlarla ihti- geniı bir misahrperverlik bez· 

18,40 Peıte: Ssnfonilc konser yarlardan izahat almıştır. Ker- letti. Büyük kiyaset sahibi bir 
( Verdi, Strauıs, O!fenbach, meı hazırlıklarile meşgul olmak 

Prens olan Altes Ruvayal Na· 
Brabmı). üzere kaza kaymakamının riya· 

· d t• b '- b ı ip Prens Pola tazimlerimizi tak· Hafif /conHrler: ıetm e par ı aş1;anı ve e c· 
d. · · ·ı -ıı. t l d dım etmek ve hatırası memlc-7, 10 Berlin kraa dalgası: Hafta ıye reıs ı ı e o6 re men er en 

ıonu konseri, ( 8,15 devamı ), mürekkep bir komite teşkil ketlerimiz arasındaki wünase· 
(9,30 Neşeli plik muıikisi), 10 edilmiıtir. betler tarihinde ö lmez bir ıu· 
Alman musikisi, t0,4S Hafif Kuıudası Gençler ku!übü rette kalacak olan büyük ıö· 
auliki, 13 Berlin kıu dalgası: mensupları da valinin riyase- valye kralın 1ayın eşi valide 
Hafif muıiki (14,15 devamı), tinde toplanarak ihtiyaçlaranı kraliçeye hürmet{erim'zi arzey· 
13,25 Bükrq: Öğleyin muıikiıi, izah etmişlerdir. Vali, Kuş· lemek şerefine nail olduk. 
( 14,30 devamı ), 16,lS Prag: adaaıada, Hılkevi teıkil edi-

Memleketi.Dia:d~i i~~timiz 
Kanllk etlen~ •a9'ki, (l7,0S lince G ... ç:t..-ku\übilnGıa derhal esnasında her tarafta tipik bır 
devamı), 17,45 Berlin kısa dal· iltihak etmesi ve Halkevi çatası 

k f manzara, sükQn ve niı:am hı~ 
sıae: iı ıonu konıeri, 18,15 Ber· altı nda çalııması için dire ti· 

k vası, devam la bir çalışmanın lia kıH dalgasa:Neıeli plik mu· ler vermiş, gençler bunu ta • 
ıikiai, 18,SO Berlin kısa dalgası: dir ve alkıılarla derhal kabul verdiği refah manzarası kuvvet· 
Ne,eli muıiki, 19, 17 Bükreı: etmişlerdir. le hayranhğımızı celbetti. 

Orkeatra: muaikiai, 19,20 Prag: B. Fazla Gülecin ihtiyaçları Baıvekil Stoyadinoviç gibi 
Salon orkcıtraıı, 20 Berlin k11a nakkanda sorduğu ıuale cevap büyük kıymette bir zatın riya-

Resıamlar şeref ine 
dün bir çay ziyafeti 

verildi 
- Başı 1 inci sahifede -
diğerleri de '37 ·eser vermiı
lerdir. Bugüne kadar ziyaretçi 
adedi 37139 olarak tespit edil
miştir. Halkın alakası Jc:arıısın· 
dıt bugün kapanması icabeden 
sergiyi bir hafta daha açık tut
mağa karar verdik .. 

Gelecek seneler, san'atkirla· 
nm1Z1 himayenin dereceaini bu• 
günküne nispetle iki misline 
çıkaracağız, bunu vadederken 
arkadaılarımız:ın da daha Ye• 
rimli ve daha zengin şekilde 
hazırlanmalarını rica ederim. 

Valinin alkışlanan bu nutkuna 
ressamlar namına reuam mu· 
allim Bay Kadri Atamal cevap 
verdi. Kültür hayatında resmin 
büyük rol oynadığını ve bu 
mevzuda Vali Bay Fazla Gü· 
lecin gösterdiği alakadan gerek 
şahsı, gerek arkadaılan namına 
çok mütehassis ve müteşekkir 
olduğunu bildirdi. 

Ziyafet, ıamimi bir aile top
lanbıı halinde geçti. 

Baı bakanımızla Dr. 
Araaın Belgradı zi. 

;yare ti etrafında 
-Başı. 5 inci salıi/edtJ -
paytabta kadar her tarafta halk 
tarafından Türk başvekiline ya· 
pılan muazzam sempati teza· 
hürlerine geniş sayfalar tahıiı 

etmektedir. Gazeteler, Belgrad 
istsayonundaki kabul merasimi· 
mini anlatırken iki hükumet re. 
islerinin musafahalarınan bassa· 
ten samimi mahiyetini bilha11a 
tebarüz ettirmektedir. 

Adliye emanet dai. 
resinin tasfiyeai 
Adliye emanet dairesi tasfiye 

edilmiştir. Dairede ıenelerden· 
beri du .. an auaıaı... cn.eo ~ 
riyeyc verilmi ş, ıuç eşyası olan 
müteaddit balta. satır, kazma, 
çıpı, tahra ve muhtelif demir 
parçaları da dün Müddeiumu· 
milikte teşekkül eden komiıyon 
marifetile sattmlmııtır. 

Hirota 
dalıaaı:Naıeli hafta tonu prog- veren gençler, denizcilik spo· ıet ettiği hükumetinizin iyilik 
ram1, 20,20 Prai: Mıyıı muıi• runu teşkilitlaodırmık iıtedik- getirir idaresi sayesinde memle- Amerikaya ademi 
kiıi, 21 Viyana: Yeni Avuıtur· ferini, bunun için de iki fıtaya ketinizde muhteşem başarı elde tecavüz. miaakı tek· 
ya muıikiıi, 22,45 Bükreş: Lo- ihtiyaçlara bulunduğunu ıöyle· edilmiş vo refah hüküm sür· lif etmemiş amma. 
kantadao kooser nakli, 22,SS miılerdir. melde bulunmu~tur. 
Peıte:Opera orkeıtraaı (Herold, Vali, deniz sporunu ileri gö· Tokyo, 13 (Radyo) - Hari· 
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Mussolini Cenovada 
~~--~--~~--~ 

İtalya Başvekili bugün saat 11 de merakla 
beklenen a6ylevini verecek. 

Roma, 13 (Radyo) - ltalya Cenovıya muvasalat edecek 
Baıvekili Mussolini, refakatinde ve Danonçiyoaun motörüne 
Hariciye Nazırı Kont Ciano ile binerek karaya çıktıktan sonra 
Fışiıt teşkilata genel aekreteri vilayet makamma gidecek ve 
ve Kültür Bakını Din o Alfiyers saat 11 de Zafer meydanında, 
oldukları halde bu akşam Ga· beklenen eiyaıi nutkunu irat 
yetadan Fador zırblııına bine· eyliyecelctir. 
rek daha yüz gemi ilo Ceno· Mu11olini, bu nutkunda, H it· 
vaya hareket etmiıtir. terin Roma teyahatindea de 

Muasolini; yarın saat 9, 15 de bahsedecektir. 

kumpanyasından: 

Fener Tıp S. 

Bozkurt Tıp 6. 

Kelobek Tıp 9. 

90 cm 

85 " 
80 " 
15 ,, 
70 ., 

85 ,, 
80 ,, 
15 " 
70 ,, 

Kuruı 
832 

156 
723 
690 
657 

732 
701 
670 
639 

1 - Yukarıdaki fiatler, fabrikada teslim ve bedeli peşin 
ödenmeıi meşrut 36 metrelik bir top için olup asgari 
1 balyalık (yani 2S top) sabşlara mahsustur. 

2 - Beher balya ambalaj ve prese masrafı olarak 100 
kuruı müıteriye aittir. 

3 - istasyona veya matazaya naklini istiyenlerden beher 
balya için 30 kuruş araba nakliyat ücreti alınır. 

4 - 1·24 top almak istiyen müıteriler yukarıdaki fiatlere 
yüzde 2 zamla mal alabilirler. 

Yukarıda gösterilen bez fiatleri Vekaletin 
fiatlere uygun ambalai ve nakliye maaraflarmın 
oldutu tasdik olunur. 

Pamuk mensucatı 
Anonim şirketi 

Kaboı bezleri satış fiatı 
No. Markası Eni santim 36 -.tr•l•lc bir topı.an 

satış fı tı 
Kuruş 

4 At 8S 717.-
4 At 15 655.-
S DeAirmen 90 832.-
S ., 85 798.-
8 Geyik 85 800. -
8 ,, 75 730.-
9 Tayyare 85 732 
9 ,. 7S 670.-

11 Köpekli 85 722.-
lşbu fiatler fabrika teslimi satış fi ah olup ambalaj masrafı 

müşteriye aittir. 
25 toptan aşağı satışlarda yukaradaki fiatlere 

olunur . 
Delibes, Uray, Strauı, Doh· türmek için kendilerine yardım Bütün intibalarımı ıöyle hu· c ye Nezareti Müıteıarı Koroaai· 

naoyi). edecetini vadetmiştir. lzmirde lisa edebiHrim: nin imzasile çıkan resmi bir Devlet Demİr)'Ollarıodaıı: 
Operalar, operetler: yaptırılacak iki fıta, derhal Birle~tirici lc:ralın eserinin ... tebl' ğde deniliyor ki: 

22 Viyaaa: VerdiDİD • Aida. kendilerine gönderilecektir. dık muıkipleri yüksek varisi .. Hıriciye Nazara Hirotanın, 22 Mayıa 938 Pazar güoü lzrnirdeo Alaşehire yapalacak gezi 
opera11. Efea festivalinin. ıleride uza- lrral Piyere g•pta edilecek bir Amerikaya müracatta buluna· treninden başka Bayındırdan Nazilliye de gıdiş dö:ıüş ayrı bir 

R.sltaller: tılmak üıere ıimdilik üç gün saltanat devresi hız . rlamakta· ' rak. iki memleket arasında bir tenezzüh treni yapılacakt. r. Bayındırdan hareket saatı 6,25 
16,30 Berlı·n k.sa dalaaaı ı olmiıı muvafık görülmü•tür. dar. Baylar. efkara _umumiyenin ademi tec 1vüz misakı aktedil· 3 2 d A d • " Nazilliye muvasalat saıt 1 , 1 ir. v et treninin Nazillideu 

Piyano- keman ıonatları, 20,30 Festival 22 EylQlde Efeıte, 23 tercümana olan siızler vasıtasiyle meaini teldıf ettiğı doğru de· 
ld. B b b kalkışı saat 19,38 Bayıadıra muvasalata 00,27 d ir. Gidiş dönüş Viyana: Şarkı resitali. EylGlde Kupdaıında, 24 Ey· doıt ve müttef k asil millete en ği ır. ununla era er; Am e-

Dan• ma•ikisl: IQlde de Aziziye çımlıtında ge· samimi ıelimlarımı ve refah ve rika. böyle bır miısak akdet· bilet ücretleri birinci mevki 284. ikinci mevki 207 ve üçüncü 
21, ıs Bükreı: 21,30 Berlin çecek ve zengin bir program saadeti hakkında en hararetli mek isterse, Japonya da bunu mevki 133 kuruıtur. Daha fazlı izahat için Alsancak karı ile 

kıu dalguı: 23,30 Prag. hazırlanacaktır. temennilerimi bildiririm... memnuniyetle kabul edecektir.. Baymdar iıtaıyonuna müracaat edılmesi lizımdır.13 · 15 1584 
-:::::::::::::::=::::::::::::::::::::::=:::::::;::--::~~~~ı::~s:~-::· .................................................................................. ... 
• ' banıettiier doktor! Şımdi onun - Doktor nerede? Yaraların ıığır mı? - Bana in de ameiıy.d yap· 

J yanına gidiyorum. Kend~si, mü· - Yirmi iki numaralı oda.. Zannederim.. tılır. E§'er kJinike yatırılmaklıtı rP 

Kanlı Mendil 
_ Cinaget, lıegecan, korku, aılc •e kahramanlık 

Yazan: irfan Hazar 
- 19 -

- Acele iıim var doktor, 
cledı. Şimdilik müsaadenizle 
ridiyorum. Yılnıı ıizden birtey 
ıorac le ım. Doktor E. Duglaa 
ile, a\clıyec:i doktor N. Pıvol 
hakkında ne düşünürsünüz? Bu 
adamlarla belki arasıra konsü • 
taayona filin gittiğiniz vakidir! 

Do~tor biraz düşündü: 
- Her ik;sini de tanmm M. 

Kançof, dedi. llciıi de dünya· 
nın en ahlaklı, en namuslu 
adamlarıdır. Belki de Pavlov ile 
konsültasyona gittim, lakin 
üçümüzün mevcud bulunduğu 
mühim koaıültuyonu hiç ba· 
tırlamıyor um. 

- Teşekkür ederim dostum. 
Şımdilik, ifşası .mümkün olmı· 

yan bir iz üzerinde bulunuyo· 
rum. Bu hususta beni çok ay· 
dınlattatın için ıana na11l tC"" 
ıekkür edeceğimi bilemiyorum. 
Allaha ısmarladık .. 

-Güle güle Kancofl işlerin· 
de muvaffak olmanı temenni 
ederim. Mırton 'a selimi Gözle· 
rinden öperim. 

Bu defa poliı bafiyeıi merdi· 
venin ikinci basamağında dur· 
du, hüzünlü bir seıle: 
-Haberin yok mu doktor? dedi. 

- Neden Mösyö Kançof? 
- Muavinim Mirton•un ağır 

bir ıurette yaralanmasındanl 
- Hayır, gazetelerde böyle 

birşey görmedim! 
- Akşam gazeteleri kısaca 

him bir cerrahi ameliyat ta ge· da mösyö! . Bu melun herifler aenı bir az g~cikseydi ölümüm mu· 
çirdi. Vak'aden sonra ilk dt fa· - Beni oraya kadar götü- nasıl tanıyabildiler? bakkaldı üıtadl... 
dar ki Mirtonla konuıacağ.m. rür müsünüz!. - Aklım ermiyor üstadl Kı· - Deme canaml.. 
Çoic üzüldüm bu işe doktor.. Genç bir hastabakıcı, Kan- naatim şu ki. düşmanlarımız: - Doğ u söylüyorum üstadl 

- Ben de üzüldüm Kançofl çofu (22) numaralı odaya gö- ıizin şatoya bahçeden girdiği· . Bilhassa bu fikir, doktor Geni· 
evi ıdi r. Kımdi bu haydudlar: balkın türdü. nizi bile görmüşler, bilhassa 

Hasta biraz durakladı. Yut· 
emniyetini mahveden bu cani- Gcniev, polis hafiyesini der· beni ve motörümü hiç gözden k 

U ıı ı u . 

ler? Yarın muhakkak ben de hıl içeriye aldı: kaçarmamışlardar. - Her ne ise vak'ayı anla· 
utrarım .. Nerede yatıyor? - Buyurunuz! Şimdi istedi· . . . • tıyım, dedi; evet, Jasmini ar· 

- Operatör B. B. Geniev ğiniz kadar konuşabilirsiniz, - Jasmin ne halde? kama alarak şatodan ayrıldı· 
merkez kliniği. .. dedi. _ Onun yarası yok .• Yalnız ğım vekit, yüz metre gerimiz· 

- Anladım Kançofl Opera· M rtonla Kançof odada yalnız fazla heyecan geçirdi. Eğer bu den de başka bir mo ö ·ün ha· 
törü tanırım. iyi bir mütehas· kaldıkları zaman, evveli biri· g:izel kızın yerinde bir başkası rcket cttiğ ni gördüm. Bu mo" 

ııstır. Yarın ben de beheme· birlerine uzun uzun baktalar. olsaydı muhakkak ki bulundutu tör, Porsu park n n uzun cad· 
S K f d desinde ti yanımıza kadar si)· 

hal M·ırtona uhrıyacığım. onra arrço • yatagw a oğru yerde o"lu .. r kalırdı! Fakat ban· . 

•!• yaklaştı: ' kuldu. Direksıyondakı gözlüidi.ı 
gerin kııı çok cesur! O, benim adam d kıer tlı dıkkatli Jum ı e 

Kançof sokağa çıktığı zaman -M.rton. dedi; seni bu hale yere düşüp te ağ r surette ya· baktı. O kadar baktı ki, mo· 
elektrikler çoktaıı yanmııta. Bır so'.tuğum için ne kadar mua· ralandığımı hisseder etmez, der· törümün gazını fazla v rm ek 
taksiye atılarak dotruca ope· tarip olduğumu bir türlü anla- hal beni yerden kaldardı. Di- mecburiyetinde kaldım. Laki' 
ratör Geniev'in kılin ğine dotru tamam. Kıç yerinden yaralan• rcks yona geçerek ve bir taraf· göı. üklü adam gen,.. yanımız ' 
yollandı. dın? tan da beni kucıklıyarak Geni· y.ı klaştı. H'ltta bu 5 rada J · 

Kılinikten içeriye g 'rer gir· Yavaş ve titrek bir ıeı poliı ev 'iıı klmiğine ölü denecek bır min yıwa.sç'\ •ız t" ıı ıır d 
mez ille işi operatö ü sormak hafiyesine cevap verdi: halde yatırılmama sebep oldu. ekildi: 
oldu: - Dört yerimdeo üıtad? - Bravo kıza ... ~UflU iJQT -

• 



lngiltere - Yakın şark 
Arap ittihadı ve şark pak 

-,--OUJ -----~· ~--~ ...... --............... -----------------------•Malli_..._.14...-~ 1 1 b -

Köy gezileri: Ira'!:. !rai 
Güzel, yeşil örende ge- Do•tlala ınaalaedai 

ş.lainıala tarafından 
çen 24 saat tadilı edildi • 

da lngilterenin rolü. Tohum Bf1rlmanı, General Ki· 
Son yapdan se- Zlm Diriğe aid bir habra. Mısır, ıark pak

bna niçin 
girmedi? 

•Neuu T aablatt Stattprt. 
adındaki Almu ııaeteli JUi
yon 

Romi ile Londra arunda 
cereyan eden müzakerel•le 
muvazi olarak yakın ıar ka mli· 
laim aiyaal ıeyahatler de yapıl· 
aııbr. Bu aeyahatleria müıtak· 
bel laava11 ve yeni iatikameti 
buırlay p teıbit etmek gibi bir 
pyelİ wardı. Evveli 1.ıiliz 
bahaın amcua Antbloa clilcii 
Cıdd.,. reldl ve fevkallde 
biirmetle karı landı ve orada 
Arabiatanın hükiimdan kral lb
ai11aud ile etraflıca ·konuıta. 
Sonra Arabiıtaa imparatorlu· 
tuoun bq t:hri olan Elrlyaza 
fitti. Orada da Suudi fvab · .. 
tan veliahdı ve babaaanın Ha
r:ciye Nuın ile kır•zıdenizi 
ve da ma münazaalara ıebep 
otan Akabe ve Maanı alikadar 
eden meseleler üzerinde görü.
tü. lnrilltere, ltalya ile müzake
reye airiıtiti andanberi yakın 
tarkta detiımiı bir dur11m 
kar1111acla b11lunuyoıa1. Ba dr 
tifiklitin, ewelce lngil"z laükG· 
metlerinin lıer ıeyl zor ve cebir 
ile laalletmete çal ıtıkları halde 
timdi lariltereaia budu içti
up ed tinde rörülmektedir. 
l.,Uten ile Jalaa ıark devlet-
1.1 ara .. claki .......... ,.., 
litıtin JÜlilndea lla,&I ,a.;let
mlşti. Arap mahfilleri, lngilte-. . 

...,.. .... .__ ....... 1--..... ~ . ........ 

1uatmak iltaditini görüyorlar 
ve biitün vaidlerın yalnız kitıt 
ilzerinde kaldıtını ve Londrada, 
Filiıtinin Araplara ait kıamınıa 
denizle rabıtaaını kesmek ve 
Yahudilere ıimdılik yalnız ık
t aaclt bakımda1t rüçbın hakkı 
vermek arzuıunda oldutunu 
1Dlı1orlırdl. 

811nan neticeli olarak ıimal 
ile cenup (Yani Suriye Ue Suu· 
di Arabiatan) araııada bir köp
rü kurmak buauıunda bir köp· 
rii kurmak huıuıunda Araplana 
eıki diiıiinceleri tekru kuvvetle 
ön p'lna reçti. Pan Arabiıtan 
fikri pajıledı ve berıey yakın 
ıırkın ea mühim iki Arıp dev
leti (Yani Iraklı Suudi Arabi.
tan) uaııada hakimiyet meıe
leainia halli için mücadele aça• 
lacatını röateriyord&a. 811 mii-

:,deleden lngatere müteeu:r ola· 
cıkt.. Çünkü mücadelede11 ban
Iİ taraf ralip çıkaraa cıkaıa, 
ilet oede tarafludaa biriaiaia 
Qclret ve nüfaza artacak " 
b.a laal iH lariltereain burada 
Pelc mühim olaa ikbıadi ve li-

. 1111 menfaatleriai ızru ed .. 
eelcti. BugGn Fıliıtinde yeniden 
•ldlaiı dab"ll kar.t1klıldar za
laar etmeli, lnfiltereain ba tcc
ıllbeyi daha ıiyade idame et
tireaaiyecetin• delalet eder. 
A11ai zamanda Elrıy11 phriae 
'-laf bir ziyaret yapılmq ve 
~ıaadt Arabiltanın bupıa Filir 
tiıaclı ve JQkanda ifaret edilen 
._elleri takip zımnında Sariye 
~ Libnanda ıiyali ve nıml 
uarolar açma11 ve banlana 
l.oad;a tarafından tudiki kar
lllaacla laailtereaia telaclidklr 
.. Gcadeleleri tadil içia Sa11dt 
4ta biatanı Arap ülkelerinin Bn
~~ lc:ıv.etl ve devleti olarak 
,...,.,, ve ona Akdeniıde ve 
~ızıdenizdelri dünya politi
L-•~!8eaelel rinde ıöz IÖJlemek 
""IQ&aı ve mittir. 

Dıı Btıkaı•ı• Dr. & Tn/l'lc 
Ra,,11 Ara 

ltalya ile yıpılaa ulat111aa1a 
dördüncü maddui ön Aayanın 
ba mıntakaıına taalluk etmekte 
ve iki tarafın lbniuuud krallı• 
tının miilki tamamiyet n i .. 
tiklilini taaıdıtı teıpit olun· 
maktadır. Ba ıuretle ba kral· 
lıtıo na11I mühim bir mevki 
ald tı görülüyor. Bunun hır&. 
cinde olarak buriin lariltereain 
Halepten ve Amman üzerin
den Mıana fiden Hicaz demir 
yolunun tekrar faaliyete ıeçi· 
rilmeaiae Y.9 bu ıuretle yakınd~ 
Mekkenin Şamla birleım•line 
miiaaade etmeai, Arap devlet
lerinin birl•11Deaini iatibdaf eden 
biiyik plinın arkuaacla ı.o... 
•aaıa beludutana .,._ka bir 
•İUI tetld1 ed.,or. Fabl ••1-
llp olM Pu Arabiataa det ı. 
aacak devletler blokudur. Ba 
blok İngiltere için iktısadi men· 
flatleri ve Hin4iıtan yoluna 
temin edecek, fakat ayni za
manda bu devletler için lnıil· 
terenin lıimıyeıiai de teyid 
edecektir. 

H caz demiryolu ikmal edil
dikten ıonra ·ki bun11n önü-· 
müıdeki Sonbahara kadar ile· 
mali ve münakalibn açılmı11 
ıöylen:yor· arbk yalnız Şam 
ve Halep detil, lıtanbul dahi 
biiJük ekonomik .. baya dahil 
olmuı olacaktır. 

811 müoaıebetle Türk Hari
ciye Nuınaıa M.ıır " Suriyeye 
yapbtı ikinci ıeyahati eb,mmi· 
yeti haizdt Dr. Araı ba aeya
bıtinden avdet etmıştir. Valc
tile mumaileyhin M.ıırı • Tür· 
kiye, Irak, lrao, Efganiıtaa ua· 
11ada akdedilm·ı olan • yakın 
Şark p ktıaa iıtirake davet 
edeceti ıöylenm"ıti. B11 iltihaka 
buıiin evelce di" ı i lülJüiü Jibi 
lüzum kalmımııtır. Binaenaleyh 
B. Tevfik Rü1dü11ün Mı11r aeya
bati, yala z bir doatlıalc ziyarıti 
olmuıtar. Ancak bu ziyaret 
miiıtakil Mı11ra yapılan iik reı• 
mi ziyaret olmaıtur ki, ba iti
barla laymet ve ehemmiyeti 
faılachr. 

Yalan Şark paktaaıa ricad 
balquda lngiıtenaın yardımı 
aebkat etmiı ve bu pakt Ja. 
filiz • Türk münuebetile teyiCI 
olunmafhar. 811 pakt Arap dev
letler blokuna dalail olan Irak 
lzsiadea Arap blok tetekkülü 
mueletile alikadardır. Ba mii
auebetl• müıtakbeldeld poli
tik konatriibiyoalana bepliade 
lralaa ela•miyetl pek bü1Gk 
olacaktır. 
Şimdi Arıp dewletler bloka 

tqkili i9in aÇJktan acıta ıay
retler aarfedilen ıu urada Mı· •n• yakın tark palcbaa ilti
bla pek acele bir jeat teıldl 
edet dı ve bazı Arıp devleti• 
riaoe belki ele tuv&b olaoaaudl. 

h ti • - 2 - Y•.-.ı 0. T. ya a erın __ _ 
manası! 

Nitekim Mıaır matbuatı Mı ... 
na ba pakta iltibaka dütiindü
tünl, fakat bazı harici aebep· 
lerin buna mani teıkil •ttilini 
yazm·ılardır. Anbrada da ita 
vaziyeti• anlatıldıtı.. tlplae 
yoktuı;. 

Doktor Aru BeJRta reldi
tinde halk tarafaadıa umimi
yetle kagılucb. Bütün .. lair 
Türk bayraklarile doauda. 
Trablaqımda ela bö7le oldu. 

J,kender• ADcata .... ıui 
iae laiç mevzuu balaMdilmedi. 
Türk matbaab da uacata aicl 
netriyabm" durdurdu. 

Halbuki burada timdi iatilaa
bat batlamakta ve bana aan
cataa makadderahaı tayla ede
cek nuarile bakılmaktadır. 

Son rünlena mühim ıiyui 
kararlan kar1111nda aucak me
aeleli uautalmaıtnr. 

Bütüa Ôo A.ya mıntaka11ada 
la,Utere ıon baltalar içinde 
miiabet bir pol.tik yapmııbr. 
Sovyet Ruıya ba mıatakada 
keneli roliiaü kaybetmittir. Da
ha ıeçe• ıeae büküm ıiina 
karr .. ahk tabrikitı, milli dev
letlerin biribiriae yaklqmalan 
uyeainde aon a •mittir. Bap 
her ,.-de •illmir in .. faali,.t
leri ıö• çarpmaktadır. 

,,,,.,,,., •• ,. (),..1111.ld ,.,,,..,,,,,,.-.. ilci bdl6& 

Nol: 
(A,ai .. a1c1eki JUi KilllilClle 

Volbzeitaar ıuetelİ tarafua. 
dan da dercolunmuıtur.) 

Almanya
Mançuko 

O klylL O Tlrk ka,,iaü ba ve ,.pka ulal l't--· Okala slr
vatu•• bekJH;ti .. ·at ı&a• eliti• ..... ,w.ı .. ilk car
eriımeıi lçia a~ai laecli,. et• pu iMi olda. o.,. .... --. 
medi kL. Sakarya boylarıada. bua 7arataa atretmeaia p 
Afyon kayalaldırındı, Anafarta lerindea ııpar tapar öptilm. 
aaperlerinde hıp bu güzel va• Evet.. Türk ötretmeni, köy· 
tanın kurtulu111 büyiik davanın liaii ri bi her yoklut11 fidere
tahakkuku için dötiiımedi mi? cek kawetli. ••iik bir var-

••••• 0; yurdun ıyilitı içİD la• .. yini lakbr. 

Arcuında doıtlak mu
ahedesi akdedildi 
Berl:n, 13 ( Radyo ) - Al· 

manr• ile Mınçuko. bülcOmeti 
ara11nda bir dostluk miuln im· 
zalanmııbr. 

iki devlet araaındı bir tica
ret muabedeai için yalanda mü• 
zakerelere batlaoacatı ıöylee 
niror. 

Alman mağaza· 
larına 

Krediyi lıeatilır 
Varıova, 13 (A.A.)- Lodz. 

da bula:1an ikiyüz Yahudi fir 
ma11 Yab11dı aleybtan ikhudt 
hareket etmiı olan Danz gdeki 
A'man matazalanna buadu 
böyle kredi açmamata karar 
vermiflerdir. 

Fransa 

veren büyük bir kudrettir. Bu· 
rada bir okul yapmıı, dir de
li~ bin dıhı yapar. 

* *. 
Oturdıtum yerde etrafı tet-

kik ederken ıözlerim bir nolr:
taya takıldı. Ba, mua iizeriade 
cl11ran bir ıaatti. 

Kavrana iiatiiDde •ôREN. ya· 
zllı olan bu vakıt ölçüıünün 
acaip yelkovanı nazuıdikkat mi 
celbetti. Sordum: 

- Bu yelkovan ne biçim teY 
böyle. Bııkalanna benzemiyor. 
Arkadaıım gülmete baıladı: 
- Evet, dedL O, Ören ma· 

mulibdır da ondan benzemez. 
Tahmin edemiyecetiniz bir ma· 
denden yapılmııtır. Horoz ka
nadı madeninden. O.ıu bizdea 
emekli bir u:Cadaı yapb. Dalaa 
laafif oldutu için aaati de ,_. 
m11yor. Mükemmel itle•ui•I 
te•ia ediyor. 
Şa Türk ötr•tmeai •• kadar 

laawetli icad kabiliyetiae malik. 
Berlin-Rama milaoe. Saat ,.ıu..... be.ele -,a1wa 

rini basmak mı iıtiyor amaalana ıaatar.... ••1•11-
Millno, 12 (A.A.) - Gazete clır~ 

0.1 Popolo Almaa-ltalyan mil- Bır IÜD pneral Kbım DirWle 
miiaaaebabmn aamimiyetiacl• konquy°':clum. Bua laayruı 
6 b d L - - ., oldut• b1r ötretmea W.,ua 
ı p ~ e ea 1NU1 rraaaı ,_... ulatmıflı: 
telerıne cevap wrerek: _ r..__ d d. d b" L• 

•l:'.x..... F ltal il b. -w-D e, IJor ., ar &uJ 
.. ._.. raaaa 1a .• 11 oblaaa aittim. Yokıallak •• 

JalaDhk teala etmek iati,oraa d ._ 
Be 1 Ro ·h •• bo L e &avruıp daran okul ötıet-r a- ma mı verım z•am; 1 1-.. • • • . m• Oıq(aaa llJUete releoek-
anaıaadu ValAmelidir. d~Jor. ler için ı6yle bir .. pka aılalatı 
Heryo Labnana gıtti te•i• edememit. fakat 1ı10 biri· 

&e,.,.t, ıs (Radyo) - Fra• miziD aldana, hayali•• bile ,.. 
u parllmeatoaa nlai Herı,o, tiremiyeceti bir orijinallilc 91-
baıüıa Liibnaaa ıit•İf " ama- cade ptirmif. Kay ormubfın· 
mt harpte maktul diitea Fru• elan çataaaklı. biyGkçe bir atıç 
ıızlarla Lüb-blarıa mnarla- dah tedarik etmif. Sakı bitifilc 
naa çıleak koymattar. kflçük dalcaklan yirmiıer Hatim 

Heryo, birçok miieaıeaatla uzanlutuada keamiı, keadi elile 
Beyrat tap fakülteıiai " cizvitler portatif bir de kaıde ilave et
IDiverliteıiai liyaret etaaiftir. mit: al ıaaa aflzel bir elbiıe 

• •• 
Kalkmağa ve müıaade İlte-

mete bazırlandıtım dakikada 
kulaklarıma tabak, çatal ve 
kqak ıalarblan geldi. Farkına 
viran arkı dqım: 

- Demin de dedim ya, iyi 
ettin de geldin. Yarın buraya 
Kültür direktöı ü ve arkaclqlan 
ile ilçe ötretmenleri relecekler. 
Köyümüz misafirlerini afırla
mata bazırluıyor. Okulda ken
dileriae bir ıiyafet verilecek. 
Seai dalrınlaktu ayudaru; 
çocuklann ıetirmete bafiadık· 
ları tabak, çata~ lcaıak aeale
ridir. 
Arkadqımaa, ötretmea arka

dqlarile yarına hazırlanma ila
tiyacında oldutunu gördilm. 
Şımdilik ayrdmaldatama İZİll 
vermeaiai rica ettim. 

Elimi akarkea: 
- Yana pi ıa.... Ma&l•k• 

ı•L Beld•im.. 
DifO'da. 

Erteli ,a.: 
• •• 

5abableyia IMt 9. Olcalcla
Jlla. Ôr•• JÜID köylerdeki 
atretmealw birer birer plmr 
te bqlaclalu. lcleriade tuıclık 
çelareler de eklik det LLclmle 
bir umular Bonova Ziraat 
ohlanda a~lu ziraat brı• 
·- ı&allll ............. 
Y"atitler olcala ltntm•I Ekrem 
Karaılyek karttaki arlcaclatlsm 
Elenme tobam aeartm• eledik
lerini laabrlaclım. Yalaız to
laam ma?. 

•Köyümdeki tanklar iyi ol-
1Un, köyümde bel yamartalı 
tavuklar yetiftireyim. diye zira· 
at okalaadan ve bir müaııe· 
betle r:ttikleri Tiryaıada çiftli· 
tiadea oldukça Leror•, Roder 

lra Şeld..,aı RiN Htuı 
IWıln1l 

Tarbu. 12 (A.A) - Gepaa 
J11 L.... ile lralc aruıada ak
teclilea •c1at ilatiWlaruua .... 
rlti halli laaklaadaki •nlatma 
ile Martta lraa parlameatoau 
tarafında kabul edilen lru • 
Irak doıtlak mualaedeai flb 
~afıddaa taadik edilmit ve 
buaaeaaleyb meriyete firmittir. 

Amerika da 
Ba,ak nafıa iı leri 11• 

iııizlere yardım 
V •tington, 13 (A.A.) - Par

limeato, büyüle nafıa itleri we 
iılizlere yardım için üç milyar 
dolar aarfeclilmeıiae dair olaa 
kanuna 270 reye karp 328 n1 
ile bbul etmipir. 

Bu mebllt memleketin ildı· 
Adi kallaamuı için Razvel' q. 
Nfandu derpif edil• dört b.
cak mil,., ... .ı propa•••• 
dalaildir. 

FranNda laa,at 
palaalılıfı 

Pariı, 13 (Radyo) - Aaaeı. 
federa11••tlıa bir heyet, bta· 
fÜD bikGmete bir mubbra ver• 
miı ve laayat palaalılıtıadan fi-
kiyet etmiı ve ıacla maddeleri 
üzeriadeld koatrolı ehemmiyet 
verilmeaini iıtemiftir. -----land yamartalaruaaa bir kolayıaı 
bularak temin etmit te ozamaa 
arkadııları: 

- Be Ekrem, aeclir bu barı 
nade, buraları ka11p bvardaa, 
diyerek etleamiflerdL 

Dayuamaclam, yanm• .a1r 
dam: 

- Naal ·dedim· lalli JU• 
marta. tolaam topluyor ..... ? 

Giildfi: 
- Hacet kalmadı arbk. Köy

de yoz, JU•arta vermİJ8D ta· 
vak barakmadam. Köylüm laep 
ba, ıoaradaa belli olu, a..,. 
ma yumurtalar aapaiacle • 
iyi ciaı tavuldana ulaibi oldL 
Bira aoara tek arabama alaen-
si•• ayaklanaı a7durarak ul
laya ullaya plea bir liret· 
mea ıraba. 

Ekrem JU•m• IObldc 
- Ba .. ı.1er Ar .. clla pro

,...lerL .................... 
ditm•le batla•ı bir batötret· 
m•l-1 var. Arlraclaılan11111 O... ri•• bir blaçb tibi baacl 
..-. H• toplub,. birlikte 
plirler. Bir tuul az bapk _. 
taclu b7boldama lmlaçb ıa.. 
.. uamata koyular. Bak, 
.-• arüaclu iner iama ka. 
,.dea kited• 1avralaruaı p 
ttlrlD 6rkek bir rark tawta 
pbi yürilmete baelada. 

Otretmenlar tamam, ,ahaıs 
kültür direkt&il ve arkaclaıla· 
na~ h•lz bir laaw ,ok. 

bçe lciltiir itJara • Necati 
bter • e._ıc:e hazırlanan ah· 
deme ıeire kon•ım•t• batlama 
lüzumuna arkaclaıiaraaa izah 
ediyor. 

Deralerini iyi bilen çocuklar 
gibi bepıi okul deraanelerinden 
birine yü ümet! başlad lar. 

- S.11• • .,. -
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1e11 ,..._. _. 11.11 • 8i be hak ta ıeblodı bulanaalar elle· 15 - Dolap 19 Balar becleatoala .. 

mW•ılll•• Pwr, •11. """ O. bana "11 111 ı.Wlcle ve ..... d .. itil»ena bqla•r riadeki 'teami veuik ile birUkte W... Hu....ı,. alrarataa ... ol•p -•ct. clAı ve mev~a.& 
..... 111 •• Ollıl...... ......... •Ütelif 1 erclec tir. Proır•• ......... JA••••fbr. ıo fÜD içinde daifomiıtl ıaflra· ı-,a ... ,.. • aa..Uı iatar; J ~ 1.. 

0 
Berp n_ RaL-l Bala- ,...ı. ..... ılsarat ,. verilllık lwe 11-5-9.18 ...... 

paute11. prpm1t1ı cuu ......,. ,,.anCll• a t iı aıNr • 11 INIJ .. eııt •tmtleri ll11mclır akıi clea iti.._ ıo ....... ı el ebJıree _. 13 .. ND 14-5-938 Ôl•ll'tetl •t tıkdircle bakl•rıada tapu aicilli~ • tem lcl• &9'k arttarma.,a tt• 
ı..ı..so- •- .. ,...r1111 Defter talar 20 c1e, Berı••• <1tr1amac1a>: ••La• oımadıka. pa1ı .... c1en "

1
•

1
•· ş.t11r1 .,,.. ı.ıı,..ıert. 11

"' ıilD u • .._ .... 
fbled ... ıs.n ... P/dnl'O it n im •""- Bay o.... 15-5-9.S.:',..., IO, bari~ kala~lırdar. Huuı,. ....... Varidat bl•i•• ve P'J drmek 11t1,.. 
U l 7 ••f S 8a Rab a.ı-L.. C lwla ele ............ 2J.5-9J8 ,...... ...... t 10 da 
n• ..,... 4ıım ola tel• ue••bı letlıı·lı. laa~ı· u• arh 'I mi .. ""n ..,artaame 26/5/938 tarlbiD- d k . kb 1 k V I•• •lllllllNl• nı .. , rı _,s; 16-5-938 Pazartesi 20, Efea: dea ltibaNQ laerk11 a ı&oWl· • ozıto mı uz arile birli te allyet Dal•t E..aebaeaine •• 

Tnpa llalmc mı. tRlı ttl• H ihti df ları halleder 811 Alam Kültür 17·S-938 20 ,., .. için aoalctı ve P1"i ıaıa· raoaatlan ilin ........ 14 15 17 US07 =:.::-:.-... --::.:-!.;.: lı"ır,. Aıon. Mllu, Kadifelrale: kallerı ~~- evufa ela ıartnamecle lzmir llhala& GtımrQ&Q MadtırlG· 
lamir hllı Hukuk Ha .. 1•,. Salllaetti• Kutu ı•S-938 yaza ıuu. e 

- llSG • ~ ......... MM· d .. Çar .. mba 20. Gayri ••lntlleria •si ve t\Q d ~=~;.::!" .. iMi =• tla ıa: 4 ... EYJ•iıa daktilo lcur11- ılfr lr•••nt mlllcelleH,.tleri •· e D ea; 
1631 • A!Maemk ••-mas ııs. . Sattı ilioı. ... _ el he lara ve '6 2,5 dellaliv.. •• Sıf IDJ•tti 

-,~ Y va elit J 81 •• 19 •1 ...... u eoara 11- f ,- Ura ..,. _ 
f.,.poııe ••par llbleai: ıası a •• aamı er •• •ti •ava tabi tat• ••ı olu tal•... oraı harçlara alıcılera aıt olup ftllt 

Ciati ..,. '° .. ., •• T•Wt Ne. 
l50'J 
1502 

leWt .-.ı • 1,,, .... . .... ,.. Ra•boboni ve Mari1ı Di•itiri ala 16 .. -••le ,.u. '* ihale beclelf dıfat• n peıiaea 10 00 
.ı.,ta ilk .. ..- ... ..,... Rambohonl ile doktor Saclıt-• • ..,.ileeelctlr. 50 00 

ipek ,.,.. ,... ı ıoo 

..,. •••tat 10 500 
111dlllr 3 hilN itibarile birer bl1Mli•• ret•Hte •lr-ıtlan. Mjzayede,. lftlnk etmek ı.. 60 00 

r,.....,,"" ta,.aa autaaamf buluaduldarı 5 - l4-S.t3I C..ırtell ,a- teyealer lnymeti mabamm••••in Yukarada oi"',. •llstua ,...ı. lld ble• 11J1 26-S.t!B ... 
a. eabtla C1set,atı '•• ... •• tam••• 12000 lira kıymeti al uat 17 dı Ar, tut 15 

te ~ 7,5 •iıl:tetladı po1 aquı al uat 14 te Is •ı -.tlla blıla takanlMala•d• • 
..... Mı llMmJ ..... ..... mubam•••li o •••• s w... ıa.twlt komıt.Wl8I• laıftahk .. ,a •illt ltlr llanka te .... b .. uir Jtlaall& ....... ..bt ... .,..... ,.ı • .a.,ı ila. 
:-..:' .. ; 11• _.--:.. .. 4:-0:: dea dokter Sadata dOııa l topla•ttl.. •artlar. ihraı ••eleri ll11mdır. olıau. l4 M U80 
.... ._ .._ eeldh&'• w. -. b ueıi 7 aaede ve 7 mlllavi N'6ef1ti ecsanefer lbaıe,l •ltaakip •iiıt..ı llaı· 
,., ,.... taksitte ödıamılc here E.a ile ____ .T _____ .. , le bedelini wrmecliti ve,. ... lzmir VilAyetl Veteriner Mıdnr. 
u.s 'Wı.,- - _,...... Eytam ı...ı.. .... 4242 ..,. ••• ..... ııı. h ..... k W.:"fs =d:!d.ı::''= ıo.ıı.audeu·. 

1 
...__ birİDOİ derecede İpotekli bula- ftlbet ıDnlerlnl glat..ar ·•-aw-...1.,. Lo•alap _.,.,... e 

•• ..._ CGlıl,...,. • -· •- Ri 1... . .. w ,., ......,_ U6 ...., ı.... naa mmirde Biriac:i Korcloada •lvel: il•leli ,.,.ı.."".,.. la• T•lM'••• AnPOt ve $elaid• Y,l .. IHl9111 •na• clepı••• 
_ _, lıiı .- ...,.. '-- u ..., 332 1111cla vı lkıoci Kordoaı p.,.,...,, laakkulı ecleeek ·ibale fukı hlc ait 111•1dardaD bittirtll01k ota.. , .... bit .. iti ll-S.911 
... .... Çlk•• kapıda 271 •• ittilalia- s--ı...u .... ~ bir biikme hacet kalmadu ... de,.,. •••• biıt. aıti11ıiad• talip t1llaaclı1tacla. . claW 

L.a .... ı• CIMlyahya '"9 •• d ki dük " d 27-ı N L-- Glltl-1 .. Tilüld'&e 8. l•'- iki· laclmwe nawlaldl ........... -- ...... ,...._. ıL .. ı-aill,., ....._ la•••• ...,_ 1 KU an ~ o. '""' ,.... .. ol"9•ial ifa etmeyene mlfteri· r- ,...,. ..- ..... 
.l•da.ıl •MI ., • ..., kMlr~ aaa 6 büplc ye dıterleıi ldl- ,..IHllk.. w...-.u111 411u.tt. elen tahıO olaaaaalmr. Dalla 17·S.9SI Sala P.I IUt 14 te ,.,.taoalm.. Talı,.._ .... 
u4a1.~-~=-.......... ------~çü;.;k~o~l•;•;.~iaeı;;~•_.;od~~~lln;.-.-~~&~• .... !11••~r;•_..:;;:;~da~11a111.!-li~~~~ful;'ı;a~•;•;•;:;;t~a=ı.;a~k~ill1ll;ıerM!!!'~ila~•~•;•;n;•~wila,.t~·~~~V!et.i=··='!•!!!ldl::rl:llhe===.fl:I:•~~= .. =·~ 

ve taraçayı ve yukarıda No. ıu s. ......... lift; c.,. .... a. yıııaa mürıcıatJan Jüıumu illa lzmir· DeflerdarlJiıadanı 

" ....... ,... ..... ... 
.......... ,...... .... 4 .. ..... 
........... lliıdir. 

a..11 lkima lara a .. url•· 
t-daa 

llaftafa Adli wt Cef• KaJ· 
f&nıa Emlik ve Eytam Baaka· 
•daa öduot al4ıldan para1a 
_..bil ipot .. li a..111aaa l&mlr
de &ki Balak pazanacla Mab-

adife caclcl11••• w Jeai p
~ ,11aJ •uabiaoa 8 •11ua• 

•flacla kiia 65 naarala ••. 
,.. ali 5 elaU •ukufla ııoo U. 
n ld,met takdir ot.aaa ve-fn. 

lulaata Doı1ada •eve.it .. 
ı Jet raporala arttama .. ,._ 
•11acle •laderi9 dlkklaaa 
illlld,.ti açık artbnaa ıur.tne 
ve 844 •••ar.ı. Baab kaaaau 
•ıç,W.Co '°' artbt.... 16-6-
938 tarihine miudif ..,....ita 
~ 11 ele ..., l~Dcİ 
lora ....... ioiad• ,.pa1.- be 

lir a, aMc&.tle •talata ko
..W.. le...,.. utieealDde •Ilı 
Wıll talamla olana kl,-.etln 
.. 75 ........... çok ... 
rua w ... Japtlacalctar. ~Iİ 
taktirde 2280 aa71la baaıa .,. 

bllM:e •11 pri baraklı.uktar. 
1 Peti• I*' iledir •ileD

Jid111 ,... " 2 ........ 11 ... 
,..., .... , ltb- llJrİ 

..W lltriacle ._ Mafİ bir 
•WW• laü: ulobiacle ......... 

..... le faiı " • ..,.,. 
.., olaa idclialanm ltba ıı.. 
w hl•d• ltiltarea 20 ,a. lcla
.. evraka mo.bıtelenle ••ma• 
~ize Wlcl rmelerl icap eder, 
Abl ha ele baldan tapa ~cilla 
• .,.... •lmadık~ P8Jiafb. 

yızılaq dükkiru ibtava tden !u_ ı.r: .:-=~~::,.:: 11 .. ol•u•n•ur •. •l!!!!!ml..------ı 
evin 15-6-938 tarihine mü .. dif JıfM',.,.. 111 

Çarp•ba ıilaü aaat ıs do Do lor 
Jımir s. a. Hukak 1Plake••i ç.,..... Salih Sonad 

d ··-·· ...... ~ ... aaloaun • aabfa JaP1 .. br. & llüit. IQkiH• 'iMi ..... 
i\u arbrmadı tabmın oı...n lr•ap-••• ._ ..-,.... Cilcl, Sac; ~• ıtlbreYI laaatahldar 
bedelin % 15 DitbetiDde .. .,... •Ltelaauaaı 
bedel verildij takd"rde talibine ,,.,...., , lkiao be,ter •oak No. il 
L-1 He -" atted• ıoara 
... eli JIP lacık abi ta d rde ~ .... ela IWal. ......,.. ll==========::ı •tat ·15 ~ daha uzatal.,-ak ü Gila.ırı.. Til&iü• M. • • Ilı 

Ucioci amrm• 30-6-938 Per. ..,.,,.... .,,..... Baktrivoloğ 
ı••b• pai ıa•t ıs d• Jia• c...., ti 
d·•••iıd• 1•P•l•cakbr. ~ ...... ...-,. zu·· htu·· Ergı·n 

Gari •onkul iuriaclı laalc hü ..._ıpa.. iıpqı•"•4• .__ 
telebiade bolwnı., elinde- !'.:'-::':=... W...••1169 

.._.. Her Mrli ;ıJriir, ian., 
ki naaıi vua k i.e birlıkte 20 --- L-
alo içia<M clair~•iza mGraoaat C...,tıı.U uu ..... •,,.;,. tG6. 
et-.eleri lba•cbr ıbi takdirde ....... ....._ &8nmd... lillerl _.,,,,,. .. iL ..,.,. s..... ~,. ~ ... 
laaklarıada tapa ıic"lli ••!Gm .,_,... lenf...-. 
olmadıkça paylaım.adu hariç ,....,, :~= 10laak No. 1 
kalacaldardJr. ~..-.......-"•_,_, .... _ .... &.rau•ea T 

Şart11••• 25·5-938 teribiaden .. liaWf. ~......... ..... UU; elef on 386, 
itibaroD MrbtİA IÖNbilmeai ır_.,,, ... ..u A.ti -===========ı 
kia acıırt. •• .. ,,. •ak• ı••--------•ıı_. 
•Ylafı da tartD•••dt va• ).dır. Sataı illlll 

M #- lzmir S11lb Hll k u-w-1.:. ilayeclef• ıttirak etmek ., n11 .... 

teyeB1er kıymeti 1D11bı•me_,. tiacl• : 
"- 7,S aiabotiade ptJ • ,._.,. F .. I S. ile M.eit 
çelİ veya mill1 bir baaka te- .,. ... ,,...,, .... PJI• ve 
minab ibru -..ı.; lill•clır. lnea •• .._..ı INlachlkl .. 

GaJri ••Wu vuri ve11ir lmircle Şeb maballeai•cle 1541 
kaDaDi miilctllef ,.ıltri 11tıet- No. ı.. adada ve 966 ve 94S 
la•ı ve '6 1$ .WllU,. ve No. IObklarJa aokatllltlla
ferar lllrçiln aıica, olup laada • 3S No: tal da .U.7 • 
ibale bedeli cltfıtea " ,..,. ı•t ..... eltaacla '4$ u 111a 
U.ectktir. aobkta cllkkiaa olaD ,. 

llialeJi aiitealdp •a,twl U.- ta•••M 2200 lira lu1u tal· 
le INtcleliai wr•oclili ,,.,. ,.. dir edil• -• llerl.e iki 
r•ecl9 takdirclt ppi .. 1saı Irat olarak i• •• ile 
tekrar 15 ıila •üddetlt •O.- Ke.eralt11ul• 846 No.1 1o-
10deJ• Jcoaeı.p lllibioe ilaıa..i 180 Nca. la 29 
7apal-lr n tabekbk ....U.• alta•d• iki Aklaı 
edecek ihale farkı lait bir kik· --•'Yi (7) No. le ib .. in 
•• bıcet kel•.. wtille•I lltril• S Irat olvak ••~ 8 
ifa etmefttl mietaricha talalil ocla " .,,. .. •atkla Ye W.. 
ohuaa.-m. Düa fazla iııaalio J1 •iift..U ola ve •••ıa ••t almak iJteyeıler daiJemi- 2500 lir• la1..a takdir eclilea 
aa• 937/283J •ıda do.,...• ewia ve Ji• Kinayalcada O• ..._.dan Ilı ilaia o •er· ••••ele Glcltle•iadt 98 No. lu 

Miicellit 
Ali Rıza 

Oi.ı Dolttora 
Ceoad Daflı 

.... ci """ ••• No, 25 

DOKTO 
/4. Ş.olıl u,., 
Dahlll huı.aaw.r mutah••••., 

Ddacibe,ler aokak No. U 
Telefo• No. S:ı&i 

Stıbı No. Ura 
1113 Kar.911 ..... u..a Klta~-· Cacl. 41,42 tej 

aamuab e• " ana 217 
Y•kanda JUıla n ve.,.. •• •llklptlae talip çılr~ch ... 

du 10 ... alclcletle tı•Alt bnlal•'lllr· 11a.ı.,a 2'-5'"8 
brllalado llat 15 tecllr. T.U,ltria Malb ı.aıs mldlrlltlM 
•lracaatlan. 1604 

1'urg tla ledlye1indeu: 
K..W IMMll Jtl lira 50 k ....... U..t U,...W.ld datl 

biDUınıa tamiri iti J.S.'31 .u.ı.a. iti 20 ... _.. 
tletle -.k ewı-.,. 11 ....... . 

...... 2+5-9!1 tariW.. ... c11ı Salt .... Mat u ..... 
Tallplerla mulı• ... .,. •tıite T.tatltl llıledlrı•• ... 

racaatlan. ıeoı 

Devlet Demiryollarmdaaı 
M11beamoa bedeli ile ........ c:iat ve •b'acla ...... ~h 

ta•poa ..... r praltlrlerl U-5-938 ,....... ... ... 16 
ela imar Aluacakta 8 inci ....... bl••••cla lfltt•• k-"Jo
naqda IÇık ebllt .. .mde _... .......... 

la lfo ıtraek latl,..ı.t 331 lira 21 lcarllfltk m1Yaldıat 
temla.t ftl'IDelwl ft lima• ..,.. ettlti ........ ft ..... 
4 •el IUcldul ......... "' ...... ........... ........ 
....... ..., a..,-a•.a.19 ... ,,_ waldte. llomllfa•• 
•1 ICfllltlan ....... şr.--- ..... .,.. .... --· ,..... ...... ......... 

.... Yı 

lzmir Va 
S•.Uti u.. ....... Ctui 

3QO Hlkbaet •dW D1•1a 

T 1260 

60 
• 45 

5t 
il 

•• • 25 

Y•bncla ,.a. dikkie Hlllru t38 iptidwdu J,tillıJllll 
... .acW.ıtJ. kirara ...... .-._. 111k .......,. 

nl••· 1S 11 24 

" 
1 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAJS. 
KUMPANYASI 

"DEUCALINUS,, vapuru 16-
5-38 tarihinde beldeaaekte olup 
AMSTERDAM, ROTTERDAM 
ve HAMBURG limınlanaa hr 
reket edecektir. 

•'VENUS, vapuru 26-S-38 de 
limaaı•ı:da beld•mekte olap 
yGkiinil tahlıyeda aon;a BUR· 
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
Hmanları için yiik alacaktır. 

SVENSKA OIUENT 
LINIEN 

•'BARDALAND,. motirii 20-
S-38 tarihinde beklenmekte. olup 
ROTl'ERDAM. HAMBURG, 
GDYNIA. DANZIG, DANI· 
MARK ve BALTIK limulan 
.. ,ak alaeaktar. 

-NORDLAND., npwu 16' 
•!8 de lımanımascla bekler 
Mkte olup ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DANI· 
MARK ve BALTIK limulan 
ip. ,ak 81acakbr. 

"VINGLAND,, •etlrl 16-
6-38 do belden.-lde olap 
RO'ITERDAU. HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, DANl
llARIC we BALTllC li .. a.. 
.... ,. alacaktır. 

llRVIC! MARmMI 
ROUllAIN 

1UÇIAVA.. va~ 6-6-!18 
e.illiacle li•--•• plıp MAL· 
TA, MARSILYAv. CINOVA 
.... lua iP ,.... ve Jik 

D.OOo Toa 
16.QOO .. 
11,0CM> • 
54,000 

ki cew 54,000 toa tupa aeldl ,._.k llllllil• ıl•l.-,e 
koam111tur. 

2 - Puarl&k 16-S-938 tarilaiae rutlay• Pızarleai fÜDİİ .. t 
14 do Kabataıta levuam ve ıplbayaat ,.beaiodeki alım koai .. 
yoaancla rapalı•ldtr. 

3 - Şeiaa•eler ,... olıınalc ... ... ........... u. M. 
levuıa ve •übayaat 111beıile lsmir, Anbra .,._..lllderia
ciea alıaabilir. 

4 - llteklllwla puarhk lçla tayin edilen rü• ve -tte 
% 7,5 ....... paralarile ilılikte ,.brida adı rece• koD 
JOD& plmeleri illa olanar. 2499 1 4 9 14 2439/1427 

lzmir Viliyeti Muhasebei Buaıiye 
Modarlağtlndem • 
S..elik kira 

BedeU .. bala N ...... Yeri 
Lira K. 
so - ıs ~ -.r1111 
45 16 ,, Allpqa meyclaDı 
50 14 " .. " 
20- 49 •• A..lıtels.alts 
2050 47 .. " " 

129 4 ,. Memleket .......... d. 
ldueyi .... ,. alcaratiaclaa olllp ,...... ,. ,. • .,. 

yu:ah akarat 5-5-938 ,_a .... W-'38 ...... .. ... Mı •1 
içiDde puarlık nretile lrira,. wrilaek .._. temclcleD •k 
~11.• çakanlattır. 
Şartları öta'Dmek iati,..leria ._ ıün Mabuebei Ha1Uil9 

mücliiriyet,i Varidat kalemine Yf P91 •bele ilti,._teriD ele 
ı.••I• to,...dıta laer ~· ve ,r:11•• --_.. .. , 
10 elli depozito •kbazlarile birlkte Vi yet Daid Eaca..-
aine mGracaatlan illa olunar. 12 \4 17 it 15'1 

'targutlu belediyeıindeıı: 
Ketif becleli ot lira 49 1mr..- i.... , .• ,, heh111ı 

tesviye iti J.MJ8 tarilütclea ltifı•• 20 ........ tle apk 
eksiltmeye koamqtar. 

lbale 23-5-938 Puart•i ıüaü ... t 15 ele Belediye clanliaf,le 
, .. .._...,. 1-klileria ,._ •• Mati ...... T ... tlit a-. 
19diye dairelin4e ltulumaalan. 6 10 14 1483 

Bayındır belediye1inden: 
&a,uaclırda bitüa koaförü ve cleaiııbN .,,..u. ..W vt 
mauaruı müateana ve çolc kalllUlqh olaa beleclipe otel ._ 
priaoı•• iç HDeliJc iGll'I IOlk artırma,. ,-n,ı.,tar. laiM
lilwia 1-6-nl P....-li 1Mt 16 fa kadar ... ..,.,. •lra-••n. 5 10 14 R 17 lt 21 ta 

SAZ MAŞ 
Sanayi ve Ziraat makineleri 

Tork Anonin ,irketi 
LANZ - Muotlu Dizel tarla traktörlerı. 

4.S-3S·2S-20 beyıirlik: Her lauuıta ıaraatilidir. 
Fıyatta ucuzlak tediyatta kolaylık vardar. 

LANZ - H1rman, biçer hatlar, ıımaa n ot prese11, 
to~um ayuma mıkineai, k~lbur ••le!••· . p~ta· 
te1 çdcar• makineli ve bilu..-u• alab Ztraıye. 

RUT·SAK - Traktör pullutclan, mibzeri•, diakıro, tırmık, 
çapı maldaeleri. 1 

WOLF - Buharlı kazan ve lokomolMUeri. 
Tam Dizel motifleri. 

Her türlü fabrika teaiıatı itlsi deruhte edilir. 

BOyiik Kardiçalı Han 55 Na. da EGE J 

ının talıa•ı umaın acenteai TALAT KIL1 
l/OtJ.UNA miiroctuıt. ~ 

Turgutlu Belediyesinden: 
Ketif bedeli 737 lira 22 kuruıtan ibaret çocuk bahçesi oyun· 

caldannıa yapalma11 ve boyaama11 ve yerleriee konması ııı 
S/5/938 tarih ndea itibaren 20 pn müddetle açık eksiltme,. 
koamllflar. ihale 23/5/938 Pazartesi fÜDÜ ••t 15 te beledi,. 
daireıiade yapılaqkbr. 

l.t.ldilerin y•vmi va uata .. zkurd' T11rptlu belediyetiade 
.,........ (1484) 6 10 14 

Izmir vakıflar madGrlGğDndenı 
Bedeli M. 

Ura 
120 
36 

Cinsi 
Ev 
Ev 

No. Mevkii 
381/95 Medine yobt9 
357 /46 Servili melCİI 

Mrali 

Vakfı 
AH ata 
Haca Salih 

48 Ev 352/94 Uzunyol Ramkaı 
Yukanda mlfredata ymla akarat kirayı verilaek filere açık 

aıbrma,. _9karılmıttar. ihalesi 19-5-938 Perı••M pai IMl 
10 dadır. Taliplerin vakıflar idareue mürae1atı.1. 

11 14 ti 155S 

Dikili Sarbaylığından: 
Dikili belediyllİDİa elektrik makİ•••ia bir ....al,k IMiJ• 

ilu 18.000 lcilo aotoria ile 150Q kilo ••m• yata ..,.. urf ........ ..,.~ ...................... 
Dllsfli Ml••,.ı.-tte ..... .,.,, ~w.t 11a el..,. 

s 8 ıı '' ı• 

4 Dakikada (6) ptit fotojraf (30) le..,... çeken IOD aiat• 
...ıaaeais pWi. am... ...ika ltlwiade çok el~. 

Konak civ1n •FOTOCAN. •11111 .. li .. lmir 
elpaf: Jmir. CAN, Tel, 3033 

Tire Or• 
&iodea; 

TiNfle .... ..._ekte olan Orta Olml meafaata,.a tertiPi 
... ..,. ... Wletl.W. .... ecldcfiti , ..... 
...... .......... DID aı......... .. ...... , .. biletlerde ~ 
~•illil olchatuaclaa 14-S.938 t.nlaiade yapıl ... , mukarrel!\ 
~- ~arur 15 r.,........ ,,. tll'Jlauae telairiae ... 
~ illa ol1w•r· 14 20 • 1600 



Pürjen Şahap Tesirini tabii olarak 
yapan en iyi müshildir Eksir Şahap Basur memelerini giderir, 

Kuvveti, işti hayı arttırır. 

Elbise ve Manto 

meraklılarına müjde 

Zabitan Baglar w 
Baganla.r ... 

En müıkülpesent müı· 
terilcrini memnun eden 
bu f rmayı uoutmayınıı. 

Tüccar Ter~i Türkpazarı 
Ibrahim Karakaş 
Bu kere yeni açtığım mağazada zengin 

çetitler. Mantoluk, Tayyorlulc, Truvakarlık 
kumaıların envaiain~ yerli ve Avrupa. 

- r 

l - Mıtazam dahilinde açtıtım terzihancmde 
huıuıi olarak bay ve bayanlar için ıoo moda 

_ z arif, şık manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvalcar, Başdurak Boyok Salepcioğ1u Hanı Karşısında 
"uvalet, gelinlik, ıivil ve aıkeri elbise ve kaputları 
istenildiği ve befcnildiği ıckilde imal edilir. 

2 - Muamelem pqin ve kredi ile de yapı~r. 
3 - Bu sözlerimin doATulutunu anlamak için bir defa 
tecrübe kilidir. 
Adreı: Odunpazar: Sümerbınkm ç.ıktıtı eski Bayraklı 

...., maA-aza Numara 12 • Tolcfen 3276 
Toptan ve perakende oltualc Acuiçten &ipariş kabul edilir. 

Hara«;«i• kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize amadedir. 
MERKEZ ŞUBE 

lZMlR ANKARA 

. • " ' . • • ~ . ~ • r. .... : ~ 

macununu 

Mutlak 

kullanınız 

Toptan 

satıı yeri 
Temiz, zarif efya, elbise ihti· 

1acındaa evel ielir. Herkes ken
di haline ıöre temiz 
bir eve, misafirlerini 

· Peıtemalcılarda 

Lütfi Krom 
kabul edecek bir aa· 
lona rahat ya11yacak 
eşyaya muhtaçtır. iyi 
bir mobilya içinde 
kendinizi ne ailenizi 
muhite daha iyi tanıt 
abilirainiz. Evinizin 
qyua hayab zın eti· 
keli oldujunu uaut· 
mayınız. 

Memurlara 10 tak. 
ıitte vereıiye mııa .. 

ma lesi yapılır. 

Hacı Ali Zade Abdullah 
Ticarethanesi 

Her cins koıt'iimlük yeni çeıit kumaşlar 
Yaz mevıiminin yaklaımaaı münaaebetile yeni getirdiği 

·ooRMôY. FAYN •VULEN., ve •FIŞER.. kostümlük ku· 
ponları koıtümliilc ketenler, pardeıülükler ve her türlü YERLi 
ve AVRUPA lrumq aıortimanları rekabet kabul etmiyecek 
derecede aatalmaktadır. 

Elbise ihtiyacınızı temin etmeden önce HACI ALI ZADE 
ABDUILAH ticarethancıini mutlaka ziyaret ediniz. 

Eo ıı.ğl.ım, en sık ve en ucuz "umaşları yalnız bu mağa· 

zadan alabilirıiniz. 

Peıtemalcılar Esnaf ve Ahali Bank=ısı 
civarında eski Suraski mağazasında N. 70 

TELEFON 269.)-

Ecza deposu 

EN MÜKEMMEL DİŞ MACUN!.!OU~ . 

Foto Köroğlu 

Hamza 

Sevrole Otom ohilleri ., 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın 

~ :.'' en beğenilmiş otomobilleridir 

Ve<dlek pa1rçaoa1r 

Oldsmobil otomobilleri de her tOrlQ evsafı haiz, sağlam, elverişli, 

güzel ve loks makinelerdir 

lzmir ve bölgesi bayii: O. KUTAY ' 

T. iŞ BANKA~I 
1938 

Küçül\ Cari He&eıplcır 

ikrami'i~ _planı-

!
, 4 adet 1000 L 4000 L 

8 .. 500 " 4000 " 
16 .. 250" 4000,, 

1 76 .. 100 " 7600 .. 
80 " so " 4000 .. 

200 ,, 2S ,, 5000 ,. -384 " 28600" 
Kuralar .lmart, lbaıirao 
1 eylül, 1 birincikinun 
tarihlerin de çekilecektir 
En az 50 lira mevduatı 
bulunan he.:>aplar kura· 

lara dahil edilecektir. 

Doktor 
A. Kemal Tona 

Bakt~rigoloı w bala.şı~ı. ao.lıın atalıkları miUeüuuı 
l Verem ve saira 1 

Basmahane Çorakkapı caddesi polis karakolu yananda 
251 aayıh ev ve muayenehanesinde sabahtan akııma 

kadar hastalarını lcabu. eder. 
Tel~fnon: 4115 .................. ,~----

Birinci Sınıf Mutabassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamt;ı oflrı 

Cilt ve TenasUI hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler 10kağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

Göz Hekimi 
Mitat Orel 

Adres~ Beyler Numaıa so
kağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evol 
aaat 10-12 öğleden sonra . 

15,30 • 17 Tele. 3434 

..................... ıııı ................... ... 

Ferid Kuvvet Şurubu 
Sıhhat, kuvvet, kudret ge~ç * ik verir 

Kansız 

iştahsız 

Verem 

istidadı 

olanlara 

Romatiz
malı ve 

Bel gel1· 

şekliği 

olanlars 
Şif ası tec" 
rQbe edil· 

• • 
mıştır 

Bil yük şişesi 60 kuru~ 
•---------------B·ı-·r.in_c_i_K_o.rd_o_n_T_e_ı_e_ro_n_2_7_0_4 __ u. depo S. Ferid Şifa eczanesidit 

... 


