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Cümhuriyetm ve Cümhuriyeı esenntn bekçisi, ıabahJcn çıkaT ıfya&I gaı:dedif' 

ha kında 
lngiliz projesi 

Roma 31 ( ö.R) - Mısır gazetelerinin 
Londradan istihbanna göre Flistin hakkın
daki Jngiliz projesi yakında ne§redilecektir. 
Proje Fliatinde bir Mısır prensinin idaresi 
altında bir arap federasyonu ve bir yahudi 
devleti kurulması ve bu yahudi devletine 
bir milyon yahudi muhacir kabulü müıaa· 
desinin verihnesini gözönünde bulundur- 1 

llliiimaktailıiiiiiiiiiiiiiiıiiiidır-• ._ ________________ --...ı 

YENi ASIR Matbaasında baııhnııtır 

Hatayda tedhiş hareketi çok tehlikeli bir safhaya Ban~ae1lanmız Av~et [ttiler bulunuyor Vaziyet çok ağırlaştı • • 
gırmış 

An~aky~ . askeri işgal altindadır 
Sokaklarda ·bombalar atlıyor . 

Maarif'· 
· politikamız 

Tü~k .hal~ını boğarak Başvekil 
Ası nehrıne atıyorlar 

Memleket her aahada ilerliyor. 
· lnta kudretimiz, müreff en · ve 
nıeaut bir hayata kavufma imkan

. larımız mütemadiyen yükseliyor. 
· içimize ferahlık veren bu umumi 

görünütte balkı en az tatmin eden 
nıa:arifimizdir. 

lstanbulda 
B. Celal . Bayar 
Dolm~bahcede 

' 
Büyük Şefe 
mülaki oldu · 

--o--

Halbuki maarifimizin bugünkü 
çehreaini Cümburiyetten evvelki 
günlerle mukayeseye imkan bile 
yoktur. Aradaki fark o kadar bü
yüktür; Mekteplerimizin sayuı, 
verimi on bet senede belki on bet 
kat artmıttır. Hakikat bu merkez- l&tanbul, 31 (Huıuıi) - Bat· 
de iken halk hali kendimizi tat- vekil bay Celal Bayar bu •abah 
min edilmemit farzediyorsa sebe- eksprese bağlanan hususi vagon-
bi kültür -.kının gönüllerde yer Güzel l•kenderunumuz la lstanbula geldi. Garda vali ve 
etmit olmasıdır. ihtiyacın hendesi lstanbul, 31 (Hususi) - Ha- müddetsiz olarak tatil edebilecek- Iatanbul kum~ndam, komutanlar 
nisbetler dahilinde artmı' bulun- tayda tedhit hareketi çok tehlike· tir. Suriye gazetecileri kanunun ve erkan tarafından kar,ılandı. B. 
muıdır. li bir safhaya girmittir. Türk düt- kabulünü müteakip nümayişli l>ir C.elal Bayar Haydarpafadan mo-

Kamutayda maarif bütçesi et- manları masum Türk halkını giz- tarzda müzakere salonundan çık. törle Dolmabahçeye geçerek Bü-
rafmda yapılan konutmalar hu lice boğarak Asi nehrine atmakta mı~lardır. yük Şef Atntürke mülaki oldu. 
laakikati açıkça ortaya koymuf, ve ortalıkta dehtet uyandırmak- ---- • 
maarif politikamızın TORK mille- tadırlar. 
tini tatmin edecek h le gelmesi Antakyada kaybolan Türklerin 
için daha ne kadar muazzam ham- sayısı yüzden fazladır. Antakya 
lelere ihtiyaç olduğunu göstermİf· askeri İfgal altına abnmıttır. Köy
tir. Yine bu sayede öğrendik ki lüler, bu tedhit salgını kartısında 
ilk öğretmen kadromuz 14 bin tehirlere akın ediyorlar. . r~asıl 

arı 

verilmesi lizım kitidir. Nüfusu 800 den fazla ve lstanbul, 31 (Hususi) - An-
800 le 400 arasında olan kasaba- talcyada Araplar ıilihlı Türk ev-
lar ve köylerimiz daha 12 bin öğ- )erine taarruz ettiler. Bombalar Og<J retmen Kurullarının iki toplantısı 
retmen istiyorlar. Nüfusu 400 den atblar. Bombalardan bir ev tama-
•ğı olan 32 bin köyümüz on· men berhava edildi. Bir Türk ka- Talebenin kanaat notları ve gı- meydana çıkıyor. San'at okulla-
'binlerce öğretmen bekliyor. Her dını da bomba ile parçalandı. navları hakkında bakanlığın gös- rında gözlüye kalanlar nisbeti 
sene öğretmen artımının talebe Roma, 31 (ö.R) - Hatay va- terdiği lüzum üzerine dün ve ev- hu nisbetten daha müsaittir. 
artımı niıbetinde olmadığı dütii· ziyeti hakkında ltalyan gazetele- velki gün lise ve orta okullarda Vekalet, öğretmen kurulları· 
nülürse durmadan genifliyen ih- rinde fU haberler görülmektedir : öğretmen kurulları tarafından iki nın orta okul unav talimatname· 
tiyacı kar,ılamak için alınan ted- Antakyad.a sükU?~ti? avd~t et- toplantı yapılmu1tır. Bu toplantı- si~in sekizinci maddesini gözö
hirlerin kif ayetaizliği anla91lmıf mesi beklenırken bılakıa yenı ka- ların mevzuu ve sebebi, talebenin nunde bulundurmasını iatemittir. 
olur. rı91klıklar kaydedilmi9tir. · sınıf geçme nisbetleri ve ders ça- Bu maddeye göre kanaat notların. 

Kültür bakanlığı yenilmesi Çolc kudretli bir bomba patla· h9ma durumları üzerinde mual- da talebenin umumi çalı9ması, 
lc:olay olmıyan zorluklar kar- mıf ve iki katlı bir ev tamamiyle timlerin kanaatlerinin tesbiti idi. mektepte ve evdeki çalıtmaları, 

'ıaındadır. Kemmı"yete taalluk harap olmuftur. Bombayı Arap derse kalktıg-ı zaman t leh v Erkek lisesindeki toplantı es- ·ı a eye e-
eden mü,külit yanında bir de çeteleri atmıtlardır. Yoldan ge- nasında bir çok öğretmenler ıöz rı ekn notlarla talebenin yazılı 
mekteplerimizi zamanın ihtiya· ren birisi ölmüttür. yo lamalarda aldıg"' ı notların a .. z 

~ afaraJC kanaatlerini bildirmİtler- •• •• oO cına uygun bir hale ıokabil- Mahalli polis kuvvetleri Türk . .... .. .. onunde bulundurulmak suretiyle 
n.ek keyfiyeti vardır. Öğretmenler milliyetçileriyle ihtilafa düterek d1.~r. Hkalberl ald~gbımı~a1 . godre sboz- kanaat notlarının verilmesi icap 
haddinden fazla yüklü sınıflarda bir çok Türkleri yaralamıtlardır. uye a an ar nıı eti 11e e ve a- eder. 
talebelerinin kabiliyetini tanıma· Şam, 31 (A.A) - Suriye par- zı orta okullarda yüzde elli!e yak- . Toplantıda ayni talimatname .. 
ia, tahıiyetlerini inkifaf ettire- lamentosu yeni matbuat kanunu· latmaktadır. Fakat bu netice, ge- mn on hetinci maddesi üzerinde 
cek surette onlarla mqgul olma- nu kabul etmittir. Bundan böylıı çen sene ile mukayese edilince de görütnıeler olmut ve kanaatler 
ia vakit bulamıyorlar. Müfredat hükümet her hangi bir gazeteyi büyük bir aalah elde edildiği lesbit edilmiştir. 
Prorramlarını ıene nihayetine ka
dar bitirebilmek enditesi ıık sık 
Joldamalara imkan Termiyor
Bu •artlar içinde ne Orta mektep
lerin ne de liaelerin sarf edilen 
Yiice emeklerle mütenasip rand
hıan aldıkları iddia edilemez. 
Emeklerin bir kısmı bofa gidiyor. 
Hedefimiz garbın kültür seviyesi
ne bir an evvel erismek olduğuna 
&:öre, gençliğin ka;akterini, kabi
hyetini iflemeğe mecburuz. Öğ
retmen talebesiyle mefgul olabi
lecek vaziyette bulunmalıdır ki 
ıenç iıtidatlardan hiç biri heder 
olnıasın. 

Bu ideal bir temennidir. 
Fakat husul bulmıyacak bir,ey 

değildir. 
Hedefimize varmak için herşey

den önce kültür t,.•kilahmızm ih· f -r 
•Yaca cevap verecek çapta olma-

sı lazımdır. 

Yergi · T a~ilatı Bugün 
Mer'iyete Giriyor 

Bugün vezne mev
cutları sayılacak 

lzmirde bugünden itibaren yeni 
fiialiye teşkilatı faal~yete geçiyor 
Defterdarlıkta bir toplantı oldu 

. ~iiltür davamızı bütçe zarureti 
ııbı maddi imkinıızlıklar yüzün· A • •• •• •• 

den :uzun .. t · bir Bugün, 938 Malı yılının ılk ~nu olması munaaebe-
•~ zaman mu evazı . I b.. .. A d i · d k' ti t 11:adr0 • • d - . kA k tıy e ulun reımı eva r veme erm e ı mevcu ar es-
tu ıçın e tutmaga ım an yo • b"t edilecek ve birer zabıt varakası tanzim edilecektir. a Vezne mevcutlan tesbit edildikten sonra yeni yıl tedi-
d ~tı~a gelen bütün imkanlar- yatına baflanacaktır. 

an ıstıfade edilmelidir. ilk önce Ocretle müstahdem memur ve müstahdemlerin !fli-
t:ograrnlar ve kitap İf i istikrara ye!1 ~arı• ay~ ücre.tleri d~n maliye veznelerinde tedıye 

\'uşrnahdır. Her sene yapılan edılmıştU". D~U"el~n~ yenı yıl memur kaclrolan ~-:_ ma
- SONU 2 iNCi SAHiFEDE _ af tediye emırlen dün alqam geç vakt~kadar vıliyete 

ŞEVKET BiLGiN - SONU 2 iNCi SAYFADA -
~ 

Maliye Vekili Fuat Ağralı 

Londra anlaşmasının 
değeri ehemmiyetlidir 

Deyli Herald 
"lngilterenin, kredi 
dairesi vasıtasile 
mali kuvetini kul- . 

lanmasında çok kuv-
vetli ve siyasi sebep

ler vardır,, diyor .. 
-0--

lstanbul, 31 (Husuai) - Lon-
drada 16 milyon sterlinlik mali 
anlaşmayı imzalıyan bankacıları
mızdan it bankası umum müdü
rü B. Muammer Erit ve Etibank 
umum müdürü bay llhami Pamir 
bugün geldiler. 

B. Muammer Eri' gazetecilere 
ı -SONU OCtJNCtJ SAHiFEDE- B. Muammer Eriı 

Süvarilerimiz 
Istanbulda Askeri mera., 

simle karşılanacaklar 

, . , .. ~ 
i'r.\~- . 

~ 

lstanbul, 31 (Hususi) - Hazi- rilerimizin istikbali için hazırlık 
ran ortasına doğru memleketimi- lar yapılmaktadır. Bu hususta biı 
ze dönecek olan kahraman aüva- -SONU tJCtJNCtl SAHIFEDE-ı 

Çin Kuvvetleri 

Çin cukerleri bir mera•imde 
Londr~, 3~ (Ö.~). -. Santr~I general Dolyer.a kumandasında"\ 

Niyuz Çın aJanaı bıldırıyor : Çın Japon askerlerı Nan • Şeng ile ı& 
ordusunun ıalibiyetli bir tahsiye- rı ırmak arasında 25 kilometTeli~ 
ti tarafından bildirildiğine göre - SONU 7 tNCl SAHiFEDE _ 
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Dallardan Sesler: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir karar karşısında 

Devlet Siiraıı umumi heyeti lstanbul belediye reisi ile daimi 
encümen ~alarının muhakeme edilmelerine karar vermit• 

Cümhuriyet devrinin günlük, tabii hadiselerinden biri olmak 
tan ileri gitmemesi icap eden bu hadiseyi fevkalade bir it gibi te
lakki eden lıtanbul ııazetecileri çalakalem sütunlar doldurmağa 
bllfladılar. 

Olagan feylerden olan bu karar, günlük havadis sütunlarından 
fıkra sütunlarına nakledilerek tahlil ameliyesine batlandı. Peya
mi Safa, (Sarahat) istiyor .. Bir diğeri davaya mevzu olan toprak
ta mezarı bulunduğu için üstadı azamın ruhu muazzep olacağın
dan bahsediyor, bir gürültüdür gidiyor. 

Kanun nazarında vazifesini ihmal eden bir belediye reisi, bir 
vali hatta bir vekil ile bir masa memuru arasında ne fark var ki 
gazeteler bu kadar tela,a dütüyorlar anlamıyorum. 

Bir memurun muhakeme edilmesine karar verilmif o ....... ı 0
1 

memurun muhakkak bir suiistimal suçunun faili olduğuna dela-' 
let ebniyeceği gibi her lüzumu muhakeme kararı da mahkumi
yeti intaç etmez. 

Devlet Şiiraaının karariyle suçlu sandalyesine olurmuf, aylar
ca, hatti yıllarca muhakemesi devam ettikten sonra, kanunun ve 
vicdanın aradığı delillerin bulunmaması yüzünden ben.et etmif 
ne maznunlar Yardır. 

Şu halde mahiyeti henüz bilinmiyen, neticesinin nereye bağla
nacağı kestirilemiyen bir karar yüzünden fevkalade bir hadise 
karfısmda kalmıf gibi telif ve heyecana dü,mekte ne mana Yar
dır? 

Her gün sütunlarında Cümhuriyetin bin bir faziletini anlat
mağa çalıfaD muharrirlerin ifi bu kadar İzam ederek ehemmi
yete ,ayan görmeleri her halde bir valinin ihmal suçundan daha 
ziyade dikkati calip, hayreti muciptir. 

MURAT ÇINAR 
-- - -

Vergi Tadilatı Bugün 
Mer'iyete giriyor 

-· -

""-

ŞEHiR HABERlERi Maarif 
politikamız 

1 K Silah ve kama tehdidi altında 
ş anunu BAŞTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 

B l "kt l deği,ikliklerin fayda yerine :zarar 
ö ge mı ar arının ·u~ .. d .. d verdiğine emin olabiliriz. 

tezyidi düşünülüyor ç şuursuz mu ur en Devletin bütün bayabnda plan-
Dünkü sayımızda it dairesi dör- lı faaliyete nasıl yer vermitsek 

düncü bölge amiri B. Frisin şehri- vesı•ka ı•sted1•ler maarif politikamızda da planlı 
harekete mecburuz.Bilhassa mad-

mize avdetini kaydederken it kanu- di imkanları genitletmek husu-
nunda bazı tadilat yapılacağı haberi ıunda bu bir zarurettir, 

ilave olunmuttu. Aldığımız mütem- Ku··ııu··r lı"sesı"nde cereyan eden Dütünelim bir kerre •.• Halkçı 
mim ınalômata göre it kanununda bir devlet olan Türkiyede tahsilin 
tadilat yapılacağı haberleri doğru de- h"' d" b •• •• k l • • d d istisnasız meccani olarak yapıl-
~ildir. Yalnızbölgeamirleribirsene- a ISe UYU eeSSUr uyan 11 1 ması büyük mazhariyettir. Fakat 
lik tatbikat etrafında göriifmeler 

1ar bö'lg larmı bu mazhariyetten istifade etmiven 
Y~P~ .ve , e rapor" . Dünkü zabıta raporunda fÖyle bulunuyordu. milyonlarca yurttaf vardır. Ma-
gozden geçlJ'llUfler, bazı müh~ bir haber vardı: Mektep müdürü B.Haydar, bil- dam ki devlet maddi imkanlar sı
mes~leler hakkında merkezden dı- «Ak,am saat 19 da Bucada es- dise sırasında müdüriyet odasın- nın içinde azami faaliyetini sarfet
':~~r ~~~·.Yalnız on.~' ki belediye caddesinde Kültür li- da talebenin notlarını tanzim et- tiği halde binlerce köy bala mek
~lgenm İ;';1tiyaca ~. ge~ı;sı yu- aeıinde talebeden Nuri oğlu Ah- mekte idi. tepaiz ve öğretınensizdir. Şu bal
zunden. bölge adedinin tezyıdi hak- met, F etbi oğlu Salabittin ve Ali Kapıyı vurmadan içeri giren de kültür politikamızda adalete 
kında bır tasavvur mevcuttur. Riza oğlu Zeki, ellerinde kama ve ve tabancalarını lethir eden bu uygun bir tadili.ta ihtiyaç var de-

l . -.-=-el l tabancalariyle mektep müdürü tuursuzlann ilk sözü: mektir. 
stıklaf ma a yası Haydarın odasına girerek kendi- - Bize dönüp dönmiyeceğimi- Yoksul ve muhtaç milyonlarca 

B. Agah Çetin Milli Mücadelede sinden imtihan neticesini, sınıf zi söyleyin, olmUflUr. yurtlaf hava, ıu ve ekmek ihtiya-
yaptığı vatani hizmetinden dolayı geçip geçmediklerini sormutlar- B.Haydar: cı kadar. tabii bir iht!yaç olarak 
istiklal madalyesile taltif edilmiştir. dır. Oç talebe müdürden sınıf geç- - Ne oluyor, ne oluyorsunuz mektep ısterken vanyetli olan 
B. Aıı:ah dün kumandanlığa giderek tiklerine dair birer tasdikname çocuklar? yurttqların kültür daYamızın za-
madalyesini almıştır. vermesini, aksi takdirde ellerinde- Deyince üç talebe, sınıf geçtik- feri için bir fedakarlık kabul el· 

--=-- ki tabanca ve kamalarını göstere- !erine dair kendilerine vesika Ye- meleri doğru olmaz mı? 
Bir ceset bulundu rek - cSeni öldüreceğizıt demek rilmesini istemitlerdir. B. Haydar latanbul ve lzmir gibi büyük fe-

suretiyle tehdit etmitlerdir. Suçlu- münasip bir lisanla kendilerini birlerimizde hususi mektepler 
Semikler köyünde Bn. ismet adın- lar bunu müteakip kaçmıfbr.. yabfbrmağa çalıtmıtsa da üç ta- vardır. Maarifin kontrolü albnda, 

da genç bir kadının ölü bulunduğıı T AHKIKA TiMiZ lebe talebelik ııfatiyle ifade edi- aynı programlarla çalıtan bu mek-
haber almmı•lır· Haber verildiğine Bu çok küstahça hadise üzeri- lemi~ecek kadar kaba bir lisanla tepler lebalep doludur. Bu da gös-
göre Bn. ismet, bundan ÜÇ hafta ne bir muharririmiz Bucaya gide- isteklerinde ısrar etmitler ye iti teriyor ki çocuklannın tahsil ve 
evvel evlmmi.ıi rek hadisenin talıkikatiyle metgul tehdide kadar uzatnııtlardır. terbiyesi için ücret Yenneğe ima-

--o- olmuftur. Elde ettiğimiz hususi Yaptıkları ağır ve affedilmez de olan aileler az değildir. Devlet 
Sürek avı malumata göre, son günlerde Bu- hareketin fecaatini -geç te olaa- bu iti nizamı. bir tekilde kendi 

BAŞTARAFI l iNCi SAHiFEDE Oçüncü madde: Ayni kanunmı I • cıl Cellad mıııtaka da ca Orta okulunda talebenin ka- kavramak akıllılığını gösteren bu üzerine alsın. Ocretli mektepler 
gelmemi.ıi. Bu itibarla bu gün, han· ıo uncu maddesinde yazık müddet b' ~ ~v an k 20 ~d naat notlan verilirken bazı tale- serketler müdüriyet odasını terk açım.. Kazançları müsait olan 
gi saate kadu tediyat yapılmıyacağı 1 Haziran 938 tarihinden bir sene ır sure 

1 
fvı Y~P~ ya o- beler arasında mün•ka,alar cere- ederek firar etmitlerdir. Yarlıklı yurddatlar meccani mek-

henüz belli değildir. Maliım olduğu daha uzatılmıttır. muzu te e etmq =-·- yan etmiftİr. Hadiseyi müteakip bay Haydar tepleri daha az kazançlı olanlara 
üzere maliye yekiJetinden tediye Dördüncü madde: 2ı74 sayılı ve B. • Evvelki akflllll saat on dokuz Buca zabıtasına telefon ederek terkederek devletin yükünü ha-
emri gelmedikçe maqların ve diğer 8/S/933 tarihli kanun kaldmlmqtır. ır tayın sularında cereyan eden hadisenin keyfiyeti haber vermif, ifadesi fifletmekten çekinmiyeceklerdir. 
tediyatın yapılmasına imkan yoktur. Muvakkat madde: Zat maaştan Kültür direktörlüitü rnemurlarin- üç ~uursui faili olan Ahmet, Sala- tesbit edilmi,tir. Bay Haydar, ha- Böylece öğretmen kadromuzu 
Ancak tediye emrinin bu gün gele- sahipleri haricinde kalan hizmet er- dan B. Sırrı Ema Hisar kütüpanesi bittin ve Zeki mektebin orta de- diseden çok müteeaairdir. sür'atle genitletıneğe imkan bula-
rek derhal tediyat yapılması m~ babından kazanç ve bulıran vergileri memmluğuna terfi etmi§tir. recede çalı,an talebeleri idi. Ara- Dün zabıta memurları firarile- cağız. Hem kantite hem de kalite 
lrii:ndür. çıktıktan sonra ayhk istihkakı 20 Ii- - larında söz birliği ederek tabanca rin pefİne dü,müftür. Kendileri bakımından daha iyi randman al-

Yeni muvazene vergisi kanunu rayı gecmiyenlerden bu kanunun Nakillerini istiyen ve bıçak temin etınitlerdir. iki yakalanarak adliyeye verilecek- mak için bu fikrin mütalaa edil-
dün vilayete tebliğ edilmiştir. Kanun meriyeti tarihine kadar alınmamıt talebede tabanca, birinde de kama !erdir. meıi bir zanırettir sanmz. 
bu günden itibaren meriyete girece- olan munzene vergileri alınmaz. öjjretmenler Sayın kültür bakanımızın bu 
ği için, memur maaşlarında yapıla- ~İnci madde: Bu kanun l Hazi- J K B k hususa ehemmiyetle dikkat na· 
cak tıediyatta muvazene bnmıunda- ran 938 bırihinclen mutdıerdir. lzm~ vilaye~deki i1:k. okul ö~~et- ş an unu u a şam zarlarını celbederiz. 

ki yeni formül esas tutulacaktır. Allıncı madde: Bu laınım bülı:üm- menlerinden vil;&Y'°! • ıF.e diğer Vı[ Jonümün Je Tayyare sı"nemasıncla ŞEVKET BiLGiN 
Kanun aynen töyledir: &erini İcnya icra vdölleri heyeti me- mekteplere nakillerini ıatıyenler ıs ı i u

1 uı ı ı ---·----------

Birinci medde: 2/6/932 tarih ye murdur. Ağustosa kadar, vilayet dıtına nakil- Miting yapılacak büyük bir konser 
ı980 aayıh mun.zene yergisi bnu- !erini isteyenler 15 temmuza kadar "J k 

Halkevi köşesi nunun birinci mııcLleııinin 6 numara- YEN.1 MAUYE TEŞKILA 11 birer dilekçe ile kültür direktörlüğü- lt kanununun meriyete ginnesinin Verı ece 
h fıkruı ap.ğıdaki tekilde değiıtiril- ne müracaat edeceklerdir. Keyfiyet birinci yıldönümü lzmirde büyük Roggenbuck- Beroviç Ye arbdat- . 
mİftİr, Bir ay içinde her ne unvan Bu günden itilımen lzmirde yeni ma- ilk okullara tamim edilmiştir. şenlikler içinde kutlulanacaktır. 1~- lan grubunun, pıofelÖr Clı. Rnu.ti- ı S/

61938 
.. " IS 

ile olma olsmı alılıldıın paraların liye tqkilitı nzife görecdrtir. Yeni ler Vilayete müracaatle, ıs Haziran nin ittiraki ile uzun zamandan beri de -. • •• .Pazıırk .~u.saat 
le. _..__..___ __ _ı ... b--L___ _ı..:1~·- - lzmir ~ _ __. __ 1,,!:...-- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:. •• •• b• •ttng• ak .. .. kt la lro----'- • ilıa evımız gosterıt omitesmm genel mecmuu _zan(, umsaoı unnın ve t"P'uauo gore, deneruaruguıa : B • J'k . S f : gunu ır mı yapın uzere mu- beklenme e o n nsenen n yet to 1 b ard 

muvazene yergileri indirildikten son- merbut olarak alb maliye ~besi let-
1
: ır ı atır a : saade istemitlerdir, bu müsaade ve- bu ~ saat 20,30 da tayyare ıi- p an .. v .• ır. . " 

20 lira __ _.__ " d::._1_:_ kil ~·~ • ..._ 0 _ 1 __ ..ı_~ biri' t '=••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• rilnıi .. tir da ., ___ 1....a...!_ 2 - lzmirin kıymetli çocugu Va· ra ye U11U11D 8falll ~... ~ı:mı_. DUllllUU1Ul Yera&e ~ • nemasın ven_..,., f ç "I" ·· .. _1 d" .. ·· 
• ;ı..ı...1ı1ıı 80 '--·-- , _ _. __ • • • • dördü" "'---- ..ı:~ Ba-1.L .. • de d "d lan Hazırlan cak " .. .. B k hakkında daha • di il ınarın o umunun yu onumu isti ~ ve ..... ~ .......,.. 1fÇ1 verguı, --~ &a:JUll ve uq;er yunus uzenn ag a, ab a programa gore ogun u onser şmı - 2/6/938 pe,..embe gününe rastlıyor 
gündelikleri ile 120 kuruta kadu vergiler, biri de muamele vergisile yanık sigaradan yangın çıkmış ve işçiler kafileler halinde, ellerinde den yürütülen mütalaalar, lzmir mü- O a1qam evimiz salonunda saat 2Ô 
olan gündelilderin 80 lrunqu bu nr- müstekillen mqgul olacak, tabaldruk civardan yetiıilerek söndürühnü,tür. Parti bayraklan bulunduğu halde nevverlerinin müntehap bir musiki de yapılacak törene b.'tün yurddatJar 
gtden müstemadır. Hem gündelik Ye bhsi1itmı resen yapacalıtır, * Cümhuriyet meydanına gidecekler tezahürüne ~it olacaldamu kuy- davetlid' u 
hem maktu ücretle çalıtanların bir Alaancak şubesi mn•mele vergisi lngiliz tebaasından B. ve Bn. Con ve Atatürk Heykeline büketler bıra- vetle teyit etmektedir. 3 _ ~i6ı938 çar~ba günü sa· 
ay içinde gündelik Ye maktu ücret qlerini, Buğdayı koruma, istihlak, Kııtıan KIU'liyaka Kemalpa§a cad- kacaklardır. --=- at 18 de sosyal yardım ve saat 17 de 
olarak aldıklıın pualarm yekiinu harç Ye para cezalarmı takip edecek- desinden geçer~ken B. Con KııMar --=-- Bir taarruz Halk denaneleri ve kurslar komite-
bnı~ .~-!tbulınn vem~ tir.~ da bir maliye ttıbesi ~ ~i neticesi düşerek vefat Kaza kurşunile Namazgahta aile evinde oturan ferinin haftalık toplantıları vardır. 
vergileri indirildikten ııonra 20 lira ihdas edilmiftir. • ebniftir, Şahap Ergün ad da b' adam, gecel•maiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiim;;Qjjjjj' 
ve ondan apğı diifenlerin istihbk- * yaralanan çocuk akt' • bmad: b halinde bu- ~ -
lan dahi bu vergiden muaftır. Muh- DEFl'ERDARUKTA BiR Muğla vilayeti, lzmir fuarında v 

1 aynı . uy • · 1 D v f" M 
telif cihetlerden gündeliği olanlann TOPLAN11 müstakil bir paviyon inta ettirmeğe Menemende bir kaza olmuttur. Ke- lunan Nacıyeye taarruz ebııiftir., r • 3 S 1 U Ş • 
muafiyetten istifadelerinde gündelik- karar vermiıtir Muğla paviyonu için nan bey sokağında ı&ayıh evde otu- Suçlu yalnılanmı§m. k L b ll" 1. 
1erinin mecmuu dikkate alınır. Maliye daireainde defterdar B. münasip bir y~ aynlmqtır. ran .. Recep <>il~ Ram•vın isminde ......................................... ı ara Yl Ka Y e IK 

ikinci madde: Ayni kanunun ikin- Nafi Demirkayanın baJkanlığında on uç Yla§mda bır çocuk, evde yalnız Yard m Esnaf ve Ahali Bankası idare 
ci maddesi la§ağıdaki tekilde değitti- lzmir viliyetinin ı4 kazasındaki mal ça)qılacağı etrafında direktifler veril- bu!unduğu sırada babaaına ait Kara- ) meclisi azasından Küçük Talat 
riJmittir. Muvu.eno yergisi istihkak müdürleri ve defterdarlık tube mü- UJ4tir. dağ tabancasını kurcalarken alet al- M~karanın kardeti, Merkez 
ve tediyelerinden kazanç, ve iktisa- dürlerinin iştirakile mühim bir top- Bu sene arazi vergisi, eski tahrir dırmqtır, Çıkan kurtun zavallı çocu- L • t • Bankası memurlanndan Tevfık 
di buhran vergileri çıkarıldıktan son- lantı yapılmqbr. Toplanbda yeni üzerine tahakkuk ve tahsil edilece~- ğım ayaiuıa raatlıyaı:ak ağır s~e~e JS esı M~karanın babau, kadın bu-
ra kalan tediye miktanndan %8 nia- mali sene i41eri üzerinde göriifmeler tir. Yeni tahrir ancak 939 da tatbik ~ ~bebıyet . VenDJftir. talıklan mütabaasıaı Dr. Kim-
betinde alınır. olm\14 ve vergi tahsilatı qinde nasıl edilecektir. Hadise tahkik edılmektedır. Knıelıif ve Yozgat felaket- ran örs'ün kain babası, Devlet 

Demiryollan Hekimlerinden 1 

TAYYARE SiNEMASI 2 FiLiM iLE 
Yine bu hafta muvaffakıyet zafer haftasını yaşatacaktır 

GECE YARISI YILDIZI 
Dans ve VALS kralı 

CINGER ROGERS 
Ve büyük AMERiKAN artisti 

VV I L I A M P O VV EL 
Tarafından temsil edilmit Atk ve Zarafet abidesi ... 

Dana - Musiki • Atk ve ihtipm 

AYRICA: 
Dün1anın en büyük yıldızlan 

ALBERT PREJEAN • DANIEI 1 E DARRIEUX - LUCIENNE BAROUX - ALiCE TISOT ................... .. 
Tarafından temsil edilmit •• •• 

YATAKLIVAGONKONTROLORU 
Bayılıncaya kadar güldürecek derecede eifenceli ve neteli 
9.20 YATAKLI VAGON S VE 8 DE ...... 

.. ..... ------· 

Komedi." SEANSLAR ı GECE YARISI Yii.DiZi 3,11>-6.20 

."/ • • - - --~- • - • • • - ' - ! .. 

zedeleri yarclım listesi. 
Lira K. 

Denizbank tersane it- 18 60 
çileri 

65 1 

1 

inhisarlar Tütün fahri 1 ı 
• kan memur ye İ§çi1eri 
Osmanlı Bankası eliyle 43 
toplanan 

50 :ı 

Osmanlı Bankan mın- 7 
taka müfettqi V agner 
Osmanlı Bankası müdü- S 
rü Habip Harfuı 
Oamanh Bankası ikinci 5 
müdürü Enver 

Bugünkü yekiin 
Dünkü yekiin 

Umumi yekUn 

90 7S 
20397 87 

20488 62 
------ -

~I 
• 
:ı 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zagrepte tenis 
miisabakaları 

Dr. Vasfi Mutkaranın vefat et
tiğini derin teessürle haber aldık 
Dr. Vasfi, Rumeli'de, Yemende 
T rablusgarpta ordudaki ciddi 
mesaisile tanınmqtı. Bilhaua 
Umumi harp esnasında, lzmir 
ve havalisi kumandanlığı baıhe
kinıi sıfatile Egenin bütün sıhhi 
teşkilatının tanziminde büyük 
bir muvaffakıyet göstenni4ti. 
insan ahlak ve iradesinin bir 
imtihan geçirdiği o karanhk de- il 
virde Dr. Vasfi, yüksek bir ab
lak timsali gibi tertemiz blmıt 
adamlarımızdandı. Bütün haya
tında ciddi, vakur ve kanaatkar 
yqamııb. Ahlak ve seciye iti
barile pek nadir bir insanı kay
betmiı bulunuyoruz. Kederli 
&ilesine sonsuz taziyetlerimizi 
bildiririz. 

Merhumun cenazesi dün saat 
ıS,30 da KArlıyakadaki hanele
rinden kaldırılarak Soğuldaıyu 

Belgrad, 31 (Ö.R) - Z~epte mezarlığına defnedilm~tir. Me-
lıveçlilerle Y ugmlaY tenisçileri rasimde kendisini seven bir çok 
arasında yapılan müsabakada arkada§lan ve takdirkirları ha-
YugoslaYlar bire kar91 dörtle ga-ılll zır bulunmuftUl'. 
lip gelmitlerdir. \ı .1 



Antakyadan bir heyet geldi 
Müstemlekeci/erin yaraladıkları 
Türkleri hastaneler almıyorlar 

Türkler Başkonsolosluğumuza giderek 
himaye etmesini istediler 

Türkiyenin 

latanbul, 31 ( Telefonla ) -
Adllnadan gelen haberlere göre, 

· Hatayda tazyik devam etmekte
dir. 

Müatemlekecilerin adamları ta
r•fından yaralanan Türkler An
te.kya hastanesine kabul edilme
mektedir. Yaralılar Dörtyola sev
lı:cdilmit olup oradan Adanaya 
aönderileceklerdir. 

Fransızlar, Harbiye etrafında 
'Türkleri tedhit için mitralyözler
le il tef açmaktadır. 

Hataya, Suriyenin muhtelif 
yerlerinden Arap ve Ermeni aev
kiyatı devam etmektedir. Bunlar 
intihap bürolarında Türk diye 
teacil ettirilmektedir. 

Delege Garo Hataydaki seçim 
heyeti ferefine evvelki aktam bir 
-balo vermittir. 

Diye davetiyeleri geri gönder
mitlerdir. 

Antakyada yapılan tazyikleri 
bizzat anlamak üzere Eti Türkle
rinden Hamit Hayyamın riyase
tinde bet kitilik bir heyet bugün 
Adanadan geçerek Ankaraya git
mislerdir. 

İstanbul 31 ( Telefonla ) -
Anadolu ajansı muhabiri 30 tari
hiyle bildiriyor : 

Bu sabah Reyhaniyede seçim 
bürosu açılır açılmaz, Ermeni ve 
Usbeciler Türk listesine rey ver
mek için gelen Eti Türklerine hü
cum etmitlerdir. 

hareket halinde iken mahıuı gel
diği anlatılan ve içinde Usbeciler 
bulunan bir otomobil halk yığını
nın arasına girmit ve halkı yara
rak geçmek istemi9tir. 

Esasen zorlukla dağılmıt ve 
heyecan içinde olan halk otomo
bil İçindeki iki Usbeciyi dövmiif 
fakat yaralanmalarına mahal kal~ 
madan otomobil uzaklattırılmıt
tır. 

Usbeciler, bu intikamlarını 
muhtelif hallerde ve ayni zaman
da jandarmanın gözü önünde bet 
Türkü yaralamakla almıttır. 

Dörtayak mıntakaaı derhal as
keri kıt' at tarafından itıal edil
mittir. Eti Türkleri süngü hima
yesinde zorla sandık batına ge
tirilmektedir. Çartı kapalıdır. 

Bankacılarımız 
avdet ettiler 

BASTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE 
olan beyanatında, anlatma etra
fında söylenecek yeni bir fey ol
madığına İfaret ettikten sonra 
tunları aöylemittir ı 

- lnıilterede büyük sempati 
ile kartılandık. Bu, bizim için 
hem bir zevk hem de bir ııurur 
vesilesi oldu. lngilizler ne yaptı
larsa hep seve seve ve iatiyerek 
yaptılar. lngilizlerde memleketi
mize ve bilhassa Atatürke kartı 
büyük bir sempati bulduk. 

B. Muammer Erit bugün öğle
den sonra it bankasında bir müd
det bankaya ait itlerle mefgul ol
muttur. 

«Deyli Heraldıo gazetesi de 
«Londra anlatması kar~ıaında ln
giltere hükümetinin ihracat kre
di dairesi vasıjasiyle mali kuvve
tini knllanmasında çok kuvvetli 
ve siyasi sebepler vardır» diyor. 

---*·---
Süvari/erimiz 

BAST ARAF/ 1 iNCi SAHIFF.DE 
program tanzim edilmittir. Bini
cilerimizin kartıla,maaında aske
ri merasim yapılacaktır. 

Varfovada kazandıkları büyük 
muvaffakıyetler hasebiyle büyük
lerimiz tarafından süvarilerimize 
hararetli tebrik ve takdir telgraf
ları gönderilmi9tir. 

---*---

Almanya 
Baloya, bat konsolosumuzla 

Hatay Halkevi batkanı ve azala· 
h da davet olunmuttur. 

Bunlar tikayette bulunmak üze
re bat konsolosluğumuza gitmif· 
!erdir. Dörtayak bürosundan tika
yet için hareket eden on bet kiti 
yolda muazzam bir alay halini al· 
mıf, konsoloshanemiz önünde top
lanmıf ve Türkiyenin himayesini 
iatemitlerdir. 

Reyhaniye ve köylerine Arıı~ 
akınları devam etmektedir. Bir 
çok köylerde yağmalar yapılmıf- Avustur yanın 
tır. Yağma edilen malların mik- / •• , 1 

Bunlar, gelen davetiyelerin ar· 
kasına : 

«Biz Türk Jü,manlarının ver
dikleri bir baloda bulunamayız.» 

Bat konsolosumuz halkı tesk;.;ı 
etmit ve if, güçleriyle metgul ol
malarını tavsiye etmİftİr. 

Halk buradan dağılmıt ve alay 

Çekoslovakya 

darı mühim bir yelciina baliğ ol- borc arını uzerıne 
maktadır. 1 J ' k , , 

Son günlerde kadınlara da te-. a ma lStemı }'OT 
cavüzler vukubulmu,tur. Londra, 31 (A.A) - Avustur-

ya iıtikrazları hakkında Almanya 
ile lngiltere arasında yapılmakta 
olan müzakerelere dair buraya 
gelen haberler bu meselede Al
manların mütkülat çıkardıkları 
bildirilmektedir. 

Rusya her ihtimale karşı ve Çeklere 
yardım i çin 1000 ta are hazırladı 

Almanyanın Avusturya banka
sındaki bütün mevcudu müsadere 
ettikten sonra Avusturya istikraz
larının mesuliyetini kabul etmek 
· tememeai Lonllra maliye maha
filinde fena bir tesir bırakmıtlır. 

Roma 31 (ö.R) - Leh gazetele- . 
1 

Çekoslovak intihabında _ Alman. B°;?unla ber~ber Avu~turyenın 
rinin yazdıklarına göre ihtiyaç halin- :: . R · mmtakalan haricın' de _ R · . .. h j dogrudan dogruya lngıltereden 

~"'. eıaıcum ur ld ... .. d d. f . . . . 
de Çekoalovakyaya yardım için Sov- ı'. B. Beneıin milli sosyalist partisile ~ ıgı ~z e ~e ı aızlı ıstı~r~zlar 
yet hükümeti Romanya .Baaarabya . ıt l · komünist partisinin re 1 · . ..h. ı ıle lnıılterenın de garantısı bu-
h har k i # y ermı mu ım lundu" b 1m·ı 1 •. k 1 

ududunda 1000 tayyareyi e ete ·Jİ;r miktarda artırdıklarını kabul etmekle, ara ~u feynke . .' e ·ı ıstkı rda~ ar 
hazır bulundurmaktadır. ;~'ih , beraber bunu mahirane ya lml§ bir .aın a ar gozetı me te ır ... 

Praı 31 (A.A) - Çekoslovak 
11ff:~.:t propagandaya atfediyorlar~Bu pro-ı Ihtu~a.li ~~rpif edilmek!~. bera-

•Jan!an Alman toprakları üzerinde ,~:;}! paganda ancak Sovyet yard nın' ~er ıkıncıaı hakkında lngılız ma-
&eçenlerde uçan Çek tayyareleri hak- ·;l ~. Südet meselesinden ileri gelen'7:hli-I ::;e mah~fil! hiç h~~ t~dilde bu-
lı:ında Prag hükümeti tarafından ya- :jffı; keyi kar,ılayabileceği zanninı yerlet-j nmak fıkrınde degıldır. 
Pılan tahkikat neticesine dair neşret· •;J:z~ tirmeğe muvaffak olmu§tur. Bu da A Londrada öyle ümid ediliyor ki 
tiği bir tebliğde bu hadiselerin tevsik 'l '. Sovyetler lehinde büyük bir sempati. Im_anya bu meselede lngiltere 
edilmif olduğunu ve mesullerinin de • uyandırdığından komünistler bun- ~alıye mahafilini bot yere gücen-
cezıılandınlmış bulunduğunu bildir- dan istifade etmişlerdir. ~rmek İstemiyecektir. Çünkü ln-
ınektedir. Fransız gazetelerinin Çekoslovak- gtere muztar kalırsa kle:-ing he-

Bu gibi hadiselerin bir daha teker- yada ikinci intihap pazarının tam bir bs~ı· ından alacaklarını tasfiye ~de-
··k- ti . . . . ahi k 1 ır. rür etmemesi İçin hükümet hudut ıu une e geçmesını m,ır a arşı-

civarında tayyareler için yasak edilen la~ıklarını kayde?e? I_talyan gazete- B . 
he, kilometrelik mıntakayı on kilo- lerı. bunu d~~a. bır mtihap pazarının ·rezıl~ ada 
ınetreye çıkarmıştır. • , takip edecegını hatırlatıyorlar. T k .f ; 

Prag 31 (ö.R)- Çekoslovakyanm Cekoıl?~ak -~a,ve~lil~ Südet Al- .e? l edı/en J 600 
Bertin sefiri hariciye nazırı Yon Rib- ınan partı~~ _muınes~ıllerı aras~nda krşıden yarısı serbest 
hentropu ziyaret ederek son günlerde yapılan mulakata glince, ba,vekil B. b 
Alman tayyarelerinin Çek arazisi Hodza hükümetin milletler statüsü- . ırakı/dı 

Af kanunu B. Millet 
Meclisine verildi 

• latanbul, 31 (Telefonla) - Yüz elliliklerle latiklil mahkeme. 
aı ?1ahkômlarınm ve heyeti mahıwa kararı alanların affedilme
l~r! ~a~ı~daki kanunun Meclis adliye encümeninde tetkikleri 
bı~~lmı9tır. Kanun B. M. Meclisi heyeti umumiyesine ıevkedil
mıttır. Af kanununun 19 mayısa kadar yapılan aiyaai cürümleri 
de affedeceği bildirilmektedir. 

Ceza kllnunu ile ceza mahkemeleri usulü kanunu hakkındaki 
kanun .lay.ih~sının da tetkikatı bitirilmit ve Heyeti umuıniyeye 
aevkedılmı~tir. 

T amşıvar - Beyoğlu 
spora da mağlup · oldu 

.. latanbu!, 31 (Telefonla) - Tamtuvar takımı ikinci maçını bu. 
gun Beyoglu spor takımiyle yapmıttır. 
.. Bugünkü .. maç ta. çok h.eyecanlı olmut ve Beyoğlu spor takımı 
ıkıye kllrfı uç sayı ıle galıp gelmittir. 

' 
lngiliz Maden amelesi 
Silahlanma "' . . 

programı ıçın hükü-
metin planına itiraz edıyor 

. Lon~ra, 31 (ö.R) - Çok mühim olan lngiliz maden endüstri
aı aendı~ası hükümetin bazı tekliflerini müzakere için bir konfe
rans. ~a.lınde t~planmıthr. Hükümet ailihlanma gayretinin ilerle
mesı ıçın sendıkaların amelelere tanınmış olan bazı haklardan 
muvakkat olarak feragatini istemittir. Sendika milli komitesi bu 
teklif~ ~at'i olarak reddeden ve hükümetin mütterek emniyet 
prensıbıne muvafık bir harici siyaset takip edeceği hakkında te• 
minat almadan böyle bir teklife müzaheret edemiyeceğini bildi• 
ren bir karar sureti kabul etmittir. Bir tadil teklifi reddedilerek 
bu karar sureti 14 reya kartı 23 reyle kabul edilmiftir. Yarın .sen
dikanın icra komitesine arzolunacaktır. 

Artık anlaşıldı 
Südetler Çekoslovakyada tam ve 
şümullü muhtarıyet istiyorlar 

. ~rag, 31 (A.A) - Südet Almanlar Haynlayncıların talepleri• 
nı ~z~h eden uzu.n bir tebliğ ne.retmitlerdir. Bu tebliğ 23 ni•Ul 
~arıhın_d_e K~rlo:--ıvare kongresinde mebuslardan Kunt tarafındaQ 
ıradedılıp tımdıye kadar gizli tutulmut olan nutkun bir hüla..,. 
sını tetkil eylemektedir. ~ 

Bu hülasada 14 nokta mevcut olup en mühimleri fUnlardır . : 
1 - Südetlere ait arazinin kanunen tanınması. · ' 
2 - Çek devletinin ve etnik hudutların yeniden tensiki her, 

etnik grubun kendisine haı bir hükümeti bulunacaktır. ' ' 
3 - Merkezi idare bütün etnik gruplar arasında tevzi edile. 

cektir. 
4 - Südet grubu mutlak bir mali muhtariyete malik ve kulla. 

nacağı parayı intihapta serbest olacaktır. 
5 - Etnik bütün ekalliyetlerin ihtiyaçları nazarı itibare alın· 

mak suretiyle bütün münakalat sisteminin yeniden tenkisi. 
6 - Zabıta ve adliye itleri de dahil olmalc üzere tam bir idarci 

muhtariyet. 

Fra11kistler ita/yadan 
geniş yardım istiyorlar 

Üzerinde yaptıkları bir çok uçu,lar ne esas olan tasavvurlarını izah et- Rı~ de Jaııeyro 31 (A.A) _ En-
hakkmda bir nota vermiştir. mİştir. Hükümetçe hazırlanan teklif- tegralıatlerin bir hareketi yüzünden Pariı, 31 (A.A) - Madam Tabuis Övr gazetesinde yazıyor : 

Paris 31 (ö.R) _ Forayn ofisin · . . lere vakıf olduğu anla~ılan B. Kon- 437 .si asker olmak üzere 1604 kiti ltalyanlar Romaya muvasalat etmİf olan Frankist generaller-
orta Avrupa servisi $efi Sir Villiam Çek ba,vekılı B. Hodza rad Heinlein bir Macar gazetesine, t~vkıf edilmiş idi. Bunlardan 522 si- den Millen Astrayın Franko tarafından Düçeye gönderilen çok 
Strang Prag ve Berlinden sonra Pa- sürecek ve Sir Villiam Strang bura- 1beyanatta bulunarak demiştir ki: vıl ve 52 asker serbest bırakılı:nJ§- mühim bir mesajı hamil olduğunu söylemektedirler. Dün aktaın 
riade de İngiliz sefiri ve sefaret er- dan doğruca Londraya dönerek inti- «- Yarı tedbirler kabul etmek !ardır. Cenovadan gelmif olan haberler bu mesajın mahiyeti hakkında 
kanite Avrupa sulhunun en ha.ssas bal~ını İngiliz hükümetine bildire- niyetinde değiliz. ~~diye kad~r ha- ---- bizi tenvir etmemittir. iki gemi 2 haziranda fecir vakti Kadikıo 
noktası olan Çek meselesi üzennde,cektir. z~rlanan esaslarda ikı taraflı bır ma- p ı gitmek üzere yola çıkmağa hazırdır. Bu gemilerden birisi 700 
fikir teatilerine devam ediyor. lngi- Roma31 (ö.R)-Almanveltal- hıyet olmadığından bunların Südet- O onya teknisyen tayyareci ve makinist nakledecek diğeri de bir cok 

liz diplomatının Parisde ikameti kısa yan gazeteleri Çekoslovak gazeteleri !erce kabulüne imkan yoktur.» Bitaraf k a 1 a c a k tı r da:'b:7:d:::ı~~ğ7~nti!:~i:;e~~ı~:~:İ;ı;ı:;:!!;~rf ~:n:oa~:~e ~:: 

Fecihlanço ltaıyan Tayyareci• Jerı• Belgrad 31 (ö.R) - Politika ga- te~~~!:,·o gazetesi iae föyle yazıyor : 
zetesine Var•ovadan bildiri"liyor·. Dü·çen' d ' "dah 1 k · · d k ·ı· So ~ ın a emı mu a e omıtesın e i mümeası ınin vaa. 

n orta Avrupa durumundan dinde nükül etmeğe hiç te arzu etmediği zannolunmaktadır. 

ispanyada şimdiye 
kadar ölenler bir mil

Yon 200 bin kişi 

Bu••kreşe gı•dı•yorlar sonraPolonyapeknazikbirvaziyete ~~~~-r--~-~~::::-~ gelmiftir. Polonya hükümeti, orta r -..,. 
Avruı>adaki bu değişikliklere kat!ı 
bitaraflığını muhafaza edecek, her 
hususta serbetii harekatını muhafaza 

Belgrad, 31 (ö.R) - Italyan hava müstetarının kumandası 
altında bir Italyan bombardıman tayyareleri filosu dört haziran· 
da Bükrefİ ziyaret edeceklerdir. edecektir. 

R -<>-- Rumen tayyarecileri, ltalyan tayyarecilerini fevkalade mera-
T· oma 31 (ö.R) - Parisd~ .çıkan ıimle karfılıyacaktır. Almanyada 
IDıes gazetesi lspanyol dahılı har- ----------------------------~?1da •İmdiye kadar bir milyon 200 v· d .. Holanda matbuatının Vatana hi yanet 

Qın ki,:Oin öldüğünü yazarak bu ın sor şartları 
kanlı döğüşü daha ziyade besleme- bir haberi Bertin, 31 (A.A) - Mahkeme 
IDAk lüzumunu kaydediyor. Bu g~z~- D ., k Düşe Si Lahay, ~.1 (A.A) - Hollanda tarafından verilen bir karara gö-
te ltalyan gönüllüleri Mes!!lesının u ve matbuat burosu Rotterdamda Uk- re bundan böyle vatana hainlikte 
l~Panyada «Kızıllara» yardım ve si· A b 'J • /ar ~~nya mukabil iht~lal hareketi re- b~l~~mut olmak için ecnebi bir 
lah gönderilrr:emesi hususur.da Ital· nfl e gt l yor m ~?n~:valeke auikastt.e buluna· hukümet ajanına devlete ait gizli 
Yanın isted'"' t . t b -ı oldu;;u- . Dük D" rak olduren Sovyet AJanı Vaku- malumat vermit olmak tart de-
ıı~ kayded~:ke~:::s~ h~tk cephesi '~Vıır~ıd31 (AAn.A~ibe gı'tme~e Ü::: kunt. t~vkifık' iç'.~k Hkolbl~nda hükü- iildbir

1
. Mezkô! .ajanla J:?Ü~aaeba!

ID1&fki • •• Do m sor 

1 

me ının ço yu ae ır para vaa· ta u unmak ıçın ona gızlı mahı
dıık· 1 ıle dıger memlekdler a~um: Veraaydan ayrılmışlar ve istasyonda detmekle olduiunu ilan eylemek- yette olmaıa da haberler vermek 
ıc.; eı::t~!.ı•!llaya nihayet verılmeıı d atları tarafından uiurlanmıalardır. tedir. vatana hainliktir. 

ıııını y zıyor, 0 

Dost ve müttefik Yugoalavyanın harbiye ve bahriye naz.rı orge
neral Mariç Edirne i.tasyonunda Trakya umumi mülettisi 

general Kôzım Dirik ile bir arada 
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R. L. G~ldman : 
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Bu Adam ay~ere ~öy arığı Hava Casusları 

Suçlu Değildir! ~ 
Büyük Zabıta Romanı 
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: NAKLEDEN : : 

Şuurlaşan köy varlığının 
güzel bir örneğidir 

Yazan : A. Maşar 
-:z;ı::ı::zzı::r:z:zzıcıl:I 

21-
Avuçları müdevver bir söğü· kuyor muydu? 

se dokandı. Nihayet çok sonra Vida) göründiL 
• •ı 

~ Nahide Orbay ~iptidai vasıtalarla kayaları delen köylü 
Ayagva kalkınca o da sıçrıyara'- · /Jı:r.. ~"""'.""' ....... ; .............. : kendi refahını nasıl hazırJaOllŞtlf? 

Kadın hala kımıldamıyordu. Yalnız bir kaç kut vurabilmi§ti. 
Uyuyor muydu? Avlarını yere atarak: 
G<;ğsünün bir erkek eli tarafın- - Talisiz bir gün dedi. 

ıı. Şımdı nasılsın. -
kalkb. - Çok eyiyim .• 

- Bili dedim. Beraber gidece- Siııaradan çektiği dumanları 
ğiz. Fakat daha evvel ben gidil> odaya savurdu. Mütereddit bir 
otomobilimi alacağım. Sen beni halde: 
lok~nta~ı~ önünd~ ~ekle. Bir kaç _ Şey .. dedi. Size evvelce de 
dakıka ıçınde ııelınm. Anladın söylemiştim. Şimdi yanımda ~ize 
mı? verecek param yok ama .. Borcum 

inler gibi ıöylendi: olsun .. Ben borcunu ödiyenlerde· 
-Gidecek.iniz, fakat gelmiye- · nım. 

ceksiniz. - Ben morfini size satmadım. 
- Geleceğim.. Müsterih ol ve Bu işi bedava yaptım. 

beni bekle.. - Çok kibar bir adanuınız. 
Döndüğüm zaman onu ıı-eçeıı _ Ne yapayım.. Istırap ı;eki-

otomobillere büyük bir intizar yordunuz. Yardım etmek istedim. 
heyecanı içinde bakar buldum. - Yardımınız da tam zama· 

Kaldırımın kenarında ve tam nında ve yerinde oldu. B~ alıskan· 
önünde durdum. Arabanın kapı· lığın ne demek olduğunu tabii bi-

Bo:zdaidan bir görünü, 

dan sıkıldığını duymu9tu elbette? Nova dikkatle baktı. Erkeğin ce-
Şu halde muvafakat edecekti.. keti yırblmıt, elleri kanh idi. 

1 

Böyle zannediyordu. Bir ••Y sormadı. Yalnız onun ha· 
Bir aralık ba,ka türlü düşün· reketlerini takip ediyordu. 

dü. Vidal merdivenden rukari çikti. 
Seuiz durması iffetini koru- Bir müddet orada kaldı. 

mak hususundaki heyecanından, Kadına gelince aralarindaki ,ifaM 
enditcsinden de olabilirdi. Belki anlqınaya uyııun olarak Yenıeii fıa.1 
onun için iki büklümdür. Yahut ta zırlamağa koyulmu,tu. l 
diyordu, memnundur. Şimdi açı· • Erkek tekrar qaJı indiji ıanııuı' 
lan kollarına zevkle heyecanla, ıçme ıuyunu ihtiva eden damacaıw.ı 
t~kranla kendiıini teılim edecek- n~-~~taldığını, •u doldurmak ica~ 
tır. ettıııını haber verdi. 

Ce•aret... Cesaret diyordu. - Marigoya ııidelim. Bana refa• 
Jestleri daha cüretkar olmak kat ediniz, dedi. 

istidadını gösterince beklenme- Kadm başını kaldırdl. 
dik bir vaziyetle kartılaştı. Deh- Bu davette bir hile eaklı olınuüı 
telle ııeri çekildi. Eli bir tabanca diye dü4ünüyordu. 
namlusuna ilitmitti. Gayri ihtiyari sordu: 

sını açtım. liyorsunuz. lnsaıı çıldıracak gibi 
Yanıma atladı. oluyor. Bozdoğan 24 Mayıa: 1937 de 671 ve 1938 de 1500 danüm- O zaman ne kadar yanıldığını - Suyu •İz mi çekeceluinl:ı? 

anladı. Nova müdafaa vaziyeti - Evet... -
- Oh •• Çok tükür, diye mırıl· Sizin taliiniz var. Her vakıt ve 

dandı. Sizi gelmiyecek sandım. istediğiniz kadar kullanabiliyor· Bozdoğan 52 köyü ile Egenin zeytin, 
-Doğru eve ııidiyoruz, dedim. ıunuz. Günde kaç santİgTam alı· incir. pamuk, kabuklu fındık gibi ürün· 

Sizin derdiniz morfin değil mi? yoraunuz? ler başta olmak üzere kırk kadar çeşitli 

lük aahayı ıulamalr. kabil olmuttur. Bu· 
na karfılık mütetebbi.in açtığı arık. pa· 
halı olduğu için bugün 200-250 dönüm. 
lülı: bir araziyi au)ayabilmektedir kl bu 

almıftı. T abancaıının tehdidi al- Vidal bu cevabı Yerdikten .n....ı 
tında kendi üzerine uzanan eli durakladı. --::ı 
koYdu. - Niçin soruyorsunuz? 

Vida1 ııeç kalmiı bir uykudan bi- Arkamı çevirince üzerime çullan.. Evet, dedi. - Ben asla kullanmam. Bcm ürün yeti,tiren feyizli bir bölgedir. Hay· 
Ne miktarda alıyorsunuz? doktorum. dere köy arığı (Sulama kanalı) ile fUUr· 
Yirmi santigram.. _ Ben de öyle olduğunuzu tah- laşan köy varlığının en güzel bir öme· 
Pekala .. Pençereden sarka. min etmi,tim. Siz de doktor Miç;?) 

rak kendinizi göstermeyiniz. gibisiniz. Fakat anla"'ladığım bir 
Takip edilip edilmediğimizi an- 'ey var. Neden bana bunu bedava 

lamak için arkama baktım. Kim. verdiniz? 
se yoktu. Bili ile neden alakadar - ı,te doktor Miçel ııibi olma
clmuttum? O benim itime nasıl dığımın delili, aramızdaki fark ta 
yanyacaktı? Bunlan bu anda bil- bu .. Doktor Miçel ne yapıyor? 
miyordum. Yalnız her,eyi öğren- - Onun ne yaptığını siz daha 
mek için en küçük, en ehemmiyet- iyi bilirsiniz. O, ins~nı ilkönce iyi 
siz fırsatları bile kaçırmak istemi- edeceğim d;ye mo ·fine alı.tıran 
yordum. Bu benim İçin bir hayat ve sonra da bu zehiri pahalı satan 
ve memat meselesi idi. doktorlardan biri .. 

Evimdeki küçük ecza do btm· - ilk clefa sizi morfine o mu 
da aradıklarım mevcuttu. alıştırd? 

Bir morfin mahlulünü hazırlar - Evet .. Bir ke.ç zıımandanbe-

ğini vermiştir. 

Arığın açılı§ ını ve meydana gelme.-:ini 

mucip olan sebepler şunlardır: 

A - 1938 yılında burada fabrikası 

olan bir zat malik. olduğu bir değirmeni 

yıkmak şarliyle 28 köylüye b;r muka
vele yapmı)hr. 

B - Mukaveleyi imzalıyanlar, bu zat 

arazinin lı:ıamı külliai mütetcbbiıln ken· 
di mülküdür. 

Maksadımız, mütctebbial kötülemek 
ve yaptığı i) baltalamak deiiJdir. Ben 
bu yazımla, köylüde görmek lıtediğim 

birliğe müsteniden çalııma ruhunu teba .. 
rüz ettirmek isterim. Yoksa, köylüye ve 
köye hayırlı olan her teıebbüs tebcile 
layık bir kıymet ifade eder. 

Hiç ,üphe edilemez ki her müteşebbia 
sermayesine geniş ölçüde gelir bulmak 

tap bir halde ııöxlerini açtığı zaman maktan korkarım gibi bir ceYap beli.. 
aydınlık olmuıtu. Y a.nindaki kadın liyordu. ··' 
bi1a uyumakta idi. Yahut ta kuden O: 
öyle görünüyordu. - Fazla yorgunum diyebildi. , 

Ozerinde makinist pantolonu var- Kalktılar. Aralannda ,u la1a mq. 
dı. Silibı meydanda değildi. Belki havere oldu. 
otlar arasında ,aklamııtır diye dü· - Siz öne geçiniz. 
•ündü. Onu eline geçirecek olsa ka- - Hayır siz geçi.'liz. 
dın eskisinden daha itaatli olurdu. Vida) tebessüm etti: 
Yerinden kalktı. Yavqça eğilerek N·.ıe k ku 1 l cakti. · - .., n or yorsunuz. 
ot an araştıra Bu IÖzde b • t biilik b • ' ~ 

Buna mahal kalmadı. Zira Nova yet va d öndır ~. .. 'v ır ~' 
gözlerini açmış bulunuyordu K d r 1

' e yurumege razı oldu, 
S"kU ti d • a ın onu arkadan takip ediyordu 

u Knlkme e ksor u: - ld' , ? Eli tabancasını ihtiva eden cebinck 
- a a zamanı ge ı mı. idi. 
Cevap beklemeden doğruldu. Vi- M • )' Vidal aban 

dal genç kadının tabancasını arka ce- • angoya ge ınce • • t.. e&< 
b • 1 t' . ki • rd suıı yere attı. Su almak ıçın egı)di 

ve şırıngayı elektrikli takim aleti ri iizerimde bir kırıklık hissedi
ile yakarken Bili bana bakıyordu. yordum. Ate!yedeki arkadatla· 

Sabırsızlandı. rımdan biri doktor Miçele gitme· 
- Çabuk .• Çabuk.. Dedi. Bu mi tavsiye etti. Miçel bana bir iğ-

ıne yer eş ıımı~:. ugunu gö ü. Nova arkasında duruyordu. • 

;l Sabah her ""''nkü' 'b' t' M Ansızın doirruldu. Gözleri beye. 
su gı ı geç 1, U· 'f d ed' _j',_/ 

tad vaziyetlerini almı,lardı can 1 a e ıyordu. Nova derhal eıİJll 

k-dar ihtiyata ne lüzum var. ne yaptı. Bunun ne olduğunu o ı 
Tela• etmeden tırıngaya morfi- zaman bilmiyordum. Büyük bir 

n: t.oydum. rahatlık hiuettim. Bir kaç ıü:t 
O daha evvel ceketini çıkarm11 sonra ona tekrar ba, vurdum. tarafından açılacak arığın suyuyla ilk iııter. Bunu istemekte belki haklıdır. 

\ 'f' kolunu sıvamıftı. Ve bir iğne daha yaptı. Her ~e· yıl dönüm batın• 10 lira gibi fahit bir Fakat, bir teıebbüs ne kadar hayırlı olur· 
iğneyi çektiğim zaman genit bir ferinde bet dolar veriyordum. ilk para vermeği taahhüt etmi,lerdir. sa olsun köye aiır ııelen bir tediye ıeldi 

nefes aldı. önceleri haftada bir iğne kafi ge- C - Bu arık yıkılan değirmenden arzederee değerini kaybeder. Netekiın 
Şırınıramı kutuıuna verlestirir- )iyordu. Sonı:aları haftada ikiye başlıyarak üç btçuk kilometrelik bir Hayderelilerin açtıkları arık, ilk yıl on 

ken Bili de gittikçe sakinlefİyor- basladım. uzunlukla verimli loprakları daha ve· ve müteakip yıllar için ilç lira gibi ağır 
du. 20 dolar olan haftalığımın on rimli bir hale aolı:muştur. şartlar ve verilcmediili takdirde ağır ne· 

Yüzüne kan gelmiş, yanakları dolarını doktor Miçele veriyor· Ç - ilk yıl açılan bu anktan 700 dö- ticeler d<>iuran hareketin bir reakaiyo. 
oembeletmitti. Kar,ısına otur- dum. Sonra haftada iki iğne de az nüınlük arazi sulanmış ve bu kaynaktan nudur. 
-1ı1m. gelmeğe ba,ladı. Üçüncüye başla· müteıebbiıi eline 7000 lira geçmi,tir. Arığın açılmaoında ~kilen zorluk ve 

- S;mdi bir sigara içersin de- dım. Böylece beraber yatadığım D - Mukaveleyi imzalıyanlar ikinci harcanan para ve bu paranın kaynak· 
· 1 mi? ve benim kazancıma bakan ebe- ve müteakip yıllar için dönüm baıın• larını ıı;öz önüne koymak, batanlan itin 
Dedim. veynime hiç birtey veremez ol- üç lira , ·e rmek zorunda bırakılmışlar- önem ve deierini ııöıtermeğe yeter. 
Sigarayı artık titremiyen eli ile dum. dır. Arık köyün hükmi f!lhsiycti adına ı... 

aldı. -BiTMEDi- E - Müteıebbirı, açtığı arık için, arı· zılmaia baılanmakla beraber itin baıarıl 

Iran 
Veliahdının 

Nişanlanma 
muamelesi 

Tahran, 31 (A.A) - Batvekil 
Veliahd ile Mısır kralı F arukun 
kız kardeşinin nitanlanmq olduk
larını parlamentoya bildirmittir .. 
Batvekil icap eden muatne!eleri 
tamamlamak üzere yakında Ka
h.ireye gideceğini söylemittir. 

Fransada 

~ın geçtiği arazi sahiplerine istemeğe masını icap ettiren maddt vuıtaları te.
haklı oldukları tazminatı peıin ödemek min etmek pek ııüç olmuttur. Bu büyük 

Ş • gerekirken bunu yapmamı,;t, '-anun'ı for• · ' b l · 12000 J 
Uş n ıg , .. lfln •tarı muı ıçin iranın har• 

maliteJeri de ikmill etmeden önüne ge· canmaıı gerekmiı ve bu parayı temin 
len her topraktan kanalını serbestçe ge· etmek için: 

Alman ya va çirmiıtir. Bu vaziyet idari ve adli m•· 1 - Ziraat bankasından. 
kamlan durmadan İ71al eden 40 tan faz. 2 - Paralı ıahıslardan. 

nakledilmiş la dava ve ihtilafın ortaya çıkmaamı 3- Vaaıtalarla diğer bankalardan 
mucip olmuıtur. yardım iatemek icap etmiıtir. 

Viyana 31 ( Ö.R) - Eski şamöl· F - Bu yüzden ııerek Haydere köy· B b k 
Ş · • Alın nald u paranın ir 11mı köy gelirlerinden 

ye 114n1gın anyaya edildiği liisü ve gerekse arıg"ın geçtı'g"ı' '-o"ylerde· · 1 
d 

_.J ibid "' temın ° unmuttur. Köy ihtiyar heyeti 
teeyyü euer ıı ir. Eaki Şansölye- ki köylüleri iki kı•ma bölmü• ve ar•I·· 1936 ıl d · 'ka ·-· D-1 _.J_ ' ~ Y m a, heyet azaları zati mülkleri-
nın 1 met ettıgı ve vcucr ... tosuna rında &eçimsizlik dog·unnuştur. . . '-o m ıpoteı. etmek auretiyle ziraat banka-
komıu olan evlerin.' . §8to balıç.esin.e Şimdi b11 di.valara aebep mu" tetebbı'sı·n d 2 000 aın an lira almJflar bunun 1 000 
bakan pençerelerını açmaları •İmdı- keyfi olarak açtığı arığa karşı tamamen lirasını ödeyince 1937 yılında daba 1000 
ye kadar menedilmif .iken dünden iti- köylünün malı ve onun emek kar,ılığı lira alabilmiflerdir. 
baren bu pençerelerın açılmasma olan köy arığının açılm•• bulu d B .. k" d .. de diLu • • -v nması ır. ugun u uruma göre ziraat banka-
muaaa e ıştir. Dönümüne ilk yıl on lira ve müteakip ıına 1100 liralık bir borçla çalıtan ixi 
Rumeıı Erkanı harbi. yıllarda üç lira vermek teahhüdü altına ve ustalara bir miktar borç kalmıttır. 
Yel• • • • alınan ve teahhüdü.nü yerine ge"reme- B · · b 1 d umumıye reısı u u ışın aşarı masın a ziraat bankası-

F debi yatçı/arın 1T mek ıatırannda kalan köylü yüzde 50 nın köylüye gösterdiili yardımı takdirle 
y arşovada faiziyle erteai yıl borcunu ödemek mec- anmak lazımdır. 

f ü.zünCÜ yıl töreni VartoYa 31 (ö.R) _Rumen er- buriyetinde brrablmış ve borçlular tar· Arığın uzunluğu on bct kilometre 
Pariı, 31 (Ö.R) - Edebiyat kinı harbiye reisi Var§Ovaya gelmiJ lalarını ellerinden kaptırmak ıPbi acı bir ve ııeniıliii bir buçuk metre, derinliği 

münteıipleri cemiyetinin yüzüncü ve iatasyonda Leh ordu.unun mü- duru':''.• .kar~ılaşmışlardı. delinen kayanın bulunduğu yerler, 1-9 
yıldönümünün kutlanması mera- meHili tarafından ~ılanmqtır. .. Ezıc. ~ır yukten ~urtulmak istiyen köy· normal olarak diğer yerlerde 1-1,5 met· 
simi bugün başlıyor. Üniversitede Var'°vada ikameti bir hafta süre- j lule_r •rıga brşı bır köy arığı açmakta.> redir. Karakaya adı verilen ve açılması, 
yapılmıf olan merasimde Fransız cektir. Bu sabah Mareıal Ridz Smigli ı ba ... ~ .. ç~re kalmadığım anlamıılardı . delinmesi için a~ağı yukan dört aylık bir 
ve ecnebi akademi azaları aefir- ile ilk bir mülakatta bulunmıqtur. Koy'.ulerın basıl aletlerle dağlar çalışma iıtiyen kayanın uzunluğu ı 75 

1 
p · V b led'' k Öğleden sonra meçhul uker ibide- delerek •şe başlamaları için 1934 yılının metre yük.ekliği su yüzünden 80-150 

er, ar11 ve eraay e ıye on- Te~rinl · · b ki k · k aeyleri h b 1 1 d R ıine bir çelenk koyacaktır. Bu gö- .•. erını e eme ıcap etti. Gönder· metre ·adardır. 
. . ..mh azSır bu udnmu~ arl ır. ke· 1'Ü4meler iki memleket arasındaki dıgım fotograftan anlqılacağı üzere bu Bu eser, yorulmadan, bıkmadan , de-
ıaıcu ur or on a yapı an yü - d - d !' · k • . . . • ittifakın normal kadrosu içinde kal- agın e ınmrn tamam dört buçuk ay rin bir inanla çalıııan yüzde yüz köylü 
ıe merasıme rıyaset etmıttır. Bır mal •. .ı aonra kabil olmuıtur 1935 y ı H b' d' o b k .. k d F :.'40ır. · ı ının a.. ır eaer ır. nu, eş köyün arazisini ıu-

aç ı:une a ar ramız muharrir- ziranında a!..ıtılan au bu yıld 't'b ı k k d } • 1 b • • • 1 an ı ' aren ıyaca a ar ıumullü bir hale getiren 
erıy e ~ne ı . ~ademı ve .edebı. red~ .yağmurlar içinde geçmittir.. ô.rwuız arazinin kazılmaaına imkan ver- başarıcılarının adlarını ortaya koymakla, 

yat cemıyetlerı azalarını Ehxe ıaa- lngılız sahilleri tiddetli fırtınalar di. Böylelilde yılmadan devam eden au ve aulılina oıkıntıaı içinde bulunan 
rayında kabul .edec. ektir. Bir çok ile çalkanmıs,tır. Nevyorktan g~ 1 çal••malar •onunda arı'- tamamen fay· d • k J 

b
- uh ~- ~ "' iııer Öy Ü kardeşlerime bir örnek diye 

ecn.e ı ı;ıt • arrırlerı muhtelif me- len ıcKuin Meriıt traD1atlantiği dalanılır bir duruma getirilmiştir. ilk yıl tanıtayım: 
raaLımedıttırak etmektedir~.er. Sou~anmptona ırelince fırtına se- 300 dönümlük bir aaha aulanmııken köy· Mütqebbio heyet Haydere köy ihti-
- on ra, 31 (Ö.R) - Guzel ma- bebıyle 400 yolcuıunu çıkarama- !ünün kend'ı emeg"ı'nı·n mab-·-'u" olan bu h ""' yar eyetinden muhtar Hüseyin Yılmaz. 

f!sın son üç ııünü bütün lngilte• mııtır. lıuığın suları sayesinde 1936 da 350, üyelerden Selim Ba•arık. Sükrü YJdırııı:ı... 

..-e seva:ı tezanuratı .. ,. .. ıııua u • 

Nova o kadar sakin ve fUturıuzdu tahancuına götürdü. Bir taarr~ 
ki Vidal geceki badiaeııin bir rüya· maruz kalmaktan mı endite ediyor• 
dan ibaret olduğunu zannetmekte du? Fakoıer adı verilen vabıi bir ya< 
idi. ban domuzu Üzerlerine atılmak üze-

Kahvealtiyi müteakip ava çıktı re idi. 
Tabanca aeslerl derinden ııeld'"' ... Vidal haykırdı: 
ııöre ormanda hayli uzekl•ırnıı~ne - ~t~' ediniz ... Ne duruyorsun 

Bir Mat ııeçtiği halde dönmem. at9 edınız. - - •. 
ti... lf- Kadın tabancasını ateı etti. 

iki 1aat oldu. Görünmiyordu. Elleri titrediğinden kıırıun lied.. 
NoYa daJııirıdı. Dunııunda izah fini bulmadı. 

edilmez bir melinkoli vıırdı. Vida) haykırdı: 
Nasıl bir duyııunım tesiri altinda - Atete devam ediniz. 

idi. Bu ıreçikmeden üzülüyor muy· Kur4unlar bir birini takip etti. B~ 
du 7 Yalnız ka1mak ihtimalinden kor· !erce kut UÇUftular. 

Vahıi hayvan bir kaç yara aldıii 
Ahmet Yılmaz, ve yedek !iyelerdir. halde }'Ürümeğe kuvvet buluyordu. 

Arıiın Bozdoiana kazandırdıiı men- Vidal yine haykırdı: 
faat aayılamıyacalı: kadar çoktur. - Ateş ediniz. 

1 - Köylil her yıl Uç lira vererek bir Fakat Nova yeiale cevap verdiı 
dönümünü aulamadan kurtulmuıtur. _ Tabancamda başka kurtun 
~ - Suyun ııelmesiyle mer' a ve me· yok •.. 

mr k halinde olan Yer Atılıia çıkarıl· Vidal tabancasni aldı. Bir menni• 
m•f ve 2 700 lira aibi. köy için büyük de domuzu hareket edemiyecek hal
paranın arıiın açılına.uıa harcanma im- de yere serdi. 
Unı lr.azanılmııtır. Bu para sonradan - Devam edecelr -
köylüden alınacak aulama hrtılıiı top
lanmak suretiyle köyde modem bet aı
nıflı bir okul yap1&1nın yapJmuma yarı
y~cakbr. Su, değeraiz sahayı deiierlen· 
dırmek suretiyle büyük bir rol oynamıt
hr. 

3 - Bir dekarı 5-1 O lira olan yerler 
bugün 100- 150 liraya Atılmaktadır. 

4 - Bununla, köy sandıg"ınm gel' . .. I ırı 
çoga mı,, köyün zorlu 'Ve istekli itlerinin 
bu kaynaktan temini imkanları kazanıl
mıştır. 

5 - Köylünün refahı geniılemiş, ••· 
tın alma gücü yüluelmif, •ağlıcayla ya
şama yollarına ıı:irilmiş, kültür yayımı 
kuvvetlenmif, köylü, çocuklarını daha 
yüluclc okullara ııönderebilme imkanını 
elde etmiıtir. 

Bütün bunlar, nihayet şuurlu bir ima. 
nın kazand ığı elle tutulur faydalardır. 

Tek bllfına bugün 800000 kilo İncir 
2000() kilo pamuk, 4-5000 kilo kabuklu 
fı.s~ık ve bu .ayılarda zeytin ve zeytin 
yagı istihsal eden Haydere, arığın açıl
masjyle yeniden yeti~tirilmeğc bA•lana 
· · b h ~ n ıncır a çeleriyle incir i.stihsal.itını, 1-1 .3 
milyon kiloya çıkarmıştır. • 

.. Ben tahten, köy kalkmrnaımda İşe 
koyun ve köylünün yıHık gelirini artır
makla başlanmasını istiyenlerdenim. 

Köy ve köylün!in yıllık gelirinin arttığı 
ııün, köye refah ta girer kültür ve me· 
deniyet te .... 

KöVCQ 

Fransız; hava nazırının 
Londra seyahati 

Londra 31 ( ö.R) - Fransız ha Ya 
kurmay tefi general Guillenin ile ar• 
kadatlanndan mürekkep Fran1ız ha· 
va heyeti bu sabah 1aat 10,30 da ha· 
va nazırı Sir Kingsley Vood ile hava 
müateıarı yüzbqı ve Balfour ye in· 
giliz hava genel kurmay reisi tarahn. 
dan kabul edilmiJlerdir. lki kurmay 
batkanınm bu günlerde devam ede
cek olan mülakatlarında fikir teatile
rinde bulunarak hava ateıeleri vasi
tasile iki hava ordU1u arasında mu
hafaza edilen temas faydalı bir şekil
cle tamamhyacaklari bildirilmekte
dir. F ranaız generah ve arkadll§larİ 
en yeni lngiliz tayyarelerini görerek 
bu ıilahların tesir derecesini takdir 
etmek fırsatını bulacaklardır. 

Paria 31 (ö.R) - Sabah saat S. 
10 da Elize sarayında toplanan na• 
zırlar konseyinde hariciye nazırı B. 
Bonnet harici vaziyet hakkında iza
hat verm~ ve konaey öğleden sonra 
1938 senesi adi İçtima devresini bi· 
tirmek üzere yeniden celaelerine 
başlıyacak olan mebusan meclisinin 
müzakerat ruznamesile mefgu) ol· 
muıtur. Meclis 13 nisandan beri tA
.til bullllllll'onu. 
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Asi tayyareler Barselon civarında 
500 kişinin daha kanına girdiler 

Paria 31 (ö.R) - ispanyada ye-- ------------ rin iki hücum t~üsü püskürtül .. 
niden bütün dünyayı nefret içinde :!_s········ç······

1
;·
0
·•••u•••d••••e ............ mü,tür. Ebre nehrinin cenubund• 

titreten vahti bir bombardıman ol- nasyonalistler Albokasır istikametin. 
muttur. Bu canavarca taarruzun • de ileri hareketine devam ediyorlar. 

Ben atlarıma çok meraklıyım 
b• d • • • •• k d kurbanı olan sivil ahali anamda tek- : Onlara benden başkalarının ın ığını gorece ' uya- rar yiizlerce ölü vardır. Bu hususta : , Madrid 31 (ö.R) -Teruel mu-

A b 1 • T ı· b birbiri archnca alman telgraflar ıun- i Japon tayyare- harebesi devam etmektedir. DiiJman 
cak olursam akı et erı rave ıse enzer lardır: =ı . 4450 k. . c obüslerin yardımiyle cümhuriyt hat-

• Banelon, aaat 12,15:-Banelon- : erı lŞlnln lannı fasılasız bombardıman etmekte 
Prensea T ekla ile Zoiçenin sar· Vasilin kansı E~i ek;ızun rarEtk • V T d k . dan 30 kilometre mesafede kü~ ·: k l : dağ bataryalarını ve imkan olan yer-

nıa, dola, olmaları epey sürdü. zaman arkadqlık ettig! w ahın d'w• a~ına, ~sı ;:' ne = 1~ bir kasaba olan Hanoger bu sabah canına ıydı ar lerde tankları da harekete geçirmek-
Nihayet Sebastiyanonun sesi bu sabah maruz kaldı~ agır a· ~e 1!1~~ ve~ s~ .mı aç l .

1 
açı· bombardunan edilmiftir. 300 ölü • tedir. ~ümhuriyetçiler malzeme ba-

onları birbirinden ayırdı. kareli uyandığı zaman UyıDUf ve ra sol ıre~rw~r~ ım; yo U 1 e an• vardır. {:arJı meydanına isabet vaki kunmdan çok ~ mevkide kaldık· 
- Vakıt geçiyor •• Haydi baka- çok müteessir ohn~t~· h b atın ı~e .:ını sez ıd d. Fak olmU4tur. Haiarat mühimdir. bi~~~i!~e(göö!) ~a Çgun~~: lan halde bütün bu hücumlara kah-

lını yine kendi elbiselerinizi geyi- Vakıa bunu k~n~ııme 
1 

a .~ 7 ~ a k~ı~~:· e 1
•
1 

at Banelon, aaat 14,30:- aaat 14 -· ramanca mukavemet ediyorlar. 
niz .. Şimdi nerede ise imparator ren oda hizmetçı11 çuva, .. m ıym ak knu d. ~!ınız lı ı d ~L Ht"' ar:hz de 4-500 ceaed aayı)mqbr. Bütün den beri Kanton,Suçeu ve Hak- Teruelin 11 kilometre cenubi .-r· 
çıkagelir. Yüze yüze kuyruğuna kimin bulunduğunudkatıEtko a~ en dı o~ ma ntız ~g.~ .. aMı. lı· kurbanlann henüz enkaz albndan yen ,ehirlerinin hava bombar- kisinde ve mukabil taarruza geçen 
geldik. iti berbat etmiyelim. Hem ıöylememit idiyse e anna nnız a ımpara or u~uncu. ıte - clwı.lmaaı imkinı olmamqtır. ölü- dımanlannda 4450 kurban aa- hükümetçiler Teruel - Sagonte ye>-
Prenı h 

1 
•• b .. l akta anlamıttı. Çünkü Teklanın Trave- den kalma ve ondan sıze mıraı ka. İ ikd L- .. •• w• tah- yılmıştır. Bu aabah ~ japon • lunda bazı mevki köyleri istirdat et-

ea azret erını oy e ay I ·ı ı k rasmda lanlar da var er m arının ~ yuzu geçcegı tayyaresi Kantonu tekrar bom-
•e sapasağlam görecek olurlarsa is ı e o ~ ı..._af mace. d. 

1 
t . • b 1 .. l k min ediliyor. Bombardıman sabah mi§lerdir. Asiler Kastellon yolu üze-

dllyağm azlı-gma ve teairsizliğine Prenaesin ma.ıuem beabsranh! ı. - '--- 1 mpk~a orıçe, un arı soy eme - saat 9 da olmn•tur. Bombaların ek- bardıman etmişlerdir. Bomba- rinde ilerilemek icin şiddetli gayretler 
L::ı_ . T ı· · sa as awr e ıan ı · ~ lar sehrin en kalabalık mahalle- f k \UUllederler ve yeniden bir fasıl rave ısın ° ., k.ld B • d akf I M. 1• serisi bu saatte halk ile dolu olan çar- • • sar etti leri halde cümhuriyetçiler 
enırederler. Hemen soyunup yat· önünde ve anlattı~ı.z ·~ ı e -:-: ~n ev ıy e lfe ın met- §1 me danma düşmü,tür. Yaralılar ıınde patlamı~. ıse d~ ~la- sarsılmaz bir mukavemet göstennek-
nıa) A}ı) ( fi J aaılmııt olması çuval ıçındekı IUÇ• resı ıdım. ~----'--lar .. • nakJed!1-:._ nn M\V1Sl henuz bell1 deeı)dır. ted• l c··mh • t ı- --'1 

S 
ı. ama 1, o ama ısınız... Th.. • . hakk d Etk • D ek . • . V .

1
. k yakın KaJtnuA uzerıne uuur ......................................... ır er. u unye u a yarııama-

onra Zoiçe Sen de burada dur- lunun uvıyeti ın a an· em ıstemıfti. ası ın atla- f Dllfbr. 
illa •. Odana ·~it ve kapan •• Hiç dı· naya kafi bir delildi. w . ?.nı. ça~ğını görünce lisanını de- ar.Bu haberler, ispanya cüınhuriye- Liberal cNevs Chronicle> de ili-
farı çıkayım deme.. Senin de bah- • Odasından çıkarak dogru Yası- gıttirdı. . . . . . tinde olduğu gibi bütün dünyada ve ediyor: &,vekil B. Çemberlayn Prag .31 ~ö.R~ .-Fransa ve lngil· 
çede kızların arasında bulunmadı· lın yanına kotmU!~ - Vazıyetinı bılıyorum, dedi. Alika te bombatdunanuım uyandır- hava bombardımanlarının tahdidine tere sefırlen harıcıye nazın B. Krof-
iın belli olmasın.. Vasili çok neşelı hulmuttu. Hakkın var •. Fakat timdi ne ola- dağı d:hteti artıran bir nefret uyan- matuf bir beynelmilel anlaşma ak- ta ite görüşmü~lerdir. 

Zoiçe kıvrak bir gülütle gül· Gülerek yanına yaklaşb. cak? Prenses Teklanm artık aa- d br lngiliz gazeteleri bu yeni di için teşebbüste bulunacağmı bil-
dii: - Bugün ıabab sabah sarayın rayda kalması doğru değil. Suçu .,::~ daha ~nmeden, dirmiştir. Bu sözleri milletler takip Pariı 31 (ö.R) - Fransız sollu 

- Sanki ben bahçede, kızların barem ve ıelimlığında eyi itler ne olursa olsun o •. Mitelin hemti- Alile t .;nbardmıam üzerine bu etmelidir. Bu hareketin akametine delegasyonu ispanyada Banelon, 
arasında değil miydim. Meaihe, görmü!sün ~asil.. . • residir: O Mitel ki sana kartı.. smah ~ f.na obnalmmı takbih sebep olacaklar bulunmaa bunlar li- Valanaia, Alikante fehirlerinde her 
Merihe ve bütün eizzelere yemin Dedı. Vasıl aynı nete ıçınde Vasıl kansının sözünü kesti: • ab pmlfbr netle anılacaktır. defumda sivil ahali arasında yüzlel'-
ederim ki ben de bahçede idim. cevap verdi. : . . . . ..--:: ~it tarafı ma1Um.. Söyle ne ~!haf:.:akir « Tunes ,. gazetesi ce kurban veren hava bombardıman-

- Evet ama.. Çuvalın dıtında - Etkanna.. Bılırsın ki ben af- duşunuyorıun? Ne yapalım?• hepnakaleainde tunları yazmı§br: Banelon 31 (ö.R) - Öğleden larını protesto eden bir karar sureti 
değildin •• Haydi, çabuk soyunu- larıma çok meraklıyım ve ç.ok ~s- .• --:. Prensese ~ü~de edıniz. Bu cinayetlerin önüne geçmek müa- sonra aaat 13 de Banelonda da fab- kabul etm~tir. 
ıtuz kancım. Onlan yalnız kendım ıçın Buyük adaya çekılsın. Orada ana- ta 1 b. if dir N onaliatl b rika düdükleri tehlike işaretini ver- Roma, 31 ( ö.R) - ltalyan ga-

. b 1 • H h · b · ki d "' d b. • • ce ır vaz e · aay er u · • \ '- · ·· l · V l · b b d Sebastiyano böyle söylerken es erım. . ~r. angı ~ ~er~. ı amm ya~ ıgı tarz a ır ınzıva hareketlerile Katalonyada ancak ıi- mişlerdır. Ası tayyare er ~enır uze- zete erı a ansıya om ar ımam 
lllaaan b ti" K lan .... rap onlardan hırını velev bır gun ıçın hayatı yafasın. linm b. kin km kt te · · rinde uçmuşlarsa da defi tayyare ba- esnasında yangın çıkan Fransız 

ın atına geç . a ~ kull T r · "'k b . ., ez ır e e eve svıyeyı 
titelerini temizlemeğe koyulurken anına rave ısına ı etine ug- -BiTMEDi- bir kat daha güçle~tirmektedir. Bu taryala~ın ateşi karşısında bomb~- ~apurunda harp malzemesi oldu-
de gözlerini Tekla ile Zoiçeye dik.. M•I } k d •• . k k J ..., • bombalar bir uzlaşmayı kolayla§tıra- lanm cıvnr köylere atmışlardır Bır gunu yazarak hunu Fransamn 
ti, bu sefer arkaAını dönmüftiL 1 yon U OVIZ aça ÇI ıgı meseJesı caJc şeyler değildir. Halbuki, nasyo- çok yaralı vardır. mü.dah~lesi~~wbir delil oflarakcgös-

Bu ıefer karfısında soyunacak nalist kumandanlığı istese bile lapa ı · Londra 31 (ö.R) - Valansiya- ~:r!.yor ar: ıger ta~a tan euta 
olanları aynadan değil, doğrudan '' T ı h• 

1 
yada halkın büvük laımı bu uzlaı- dan bildirildiğine göre son hava bom- onunde hır naıyonalıst harp ge-

doğruya seyretmek istiyordu. .. an a ey ıne açı an mayı istememektedir. bardımanı esnasında bir lngiliz ve misi tarafından tevkif edilen Fran: 
?nla~~ ıoyu~makta tereddut ' ' Diğer büyük muhafa.zakir gazete, bir lspanyol vapuru batın\mıştır. in- sız vapu~nda d~ h~ malze~eaı 

ettıklerını gördü. d A M • d b «Daily Telegraphıt şunları yazmıt- giliz vapuru mürettbeatmm kurtanl- bulundugu tahmın. e~ılmektedır .•• 
- Ne utanıyorsunuz, dedi. avaya e sın e ak ld tır: «Bu bombardımanlann barbarh- dığı haber al~tu. Bu vapur hamuleıının muayeneaı 

S~nki dün soyµnurken sizi görme- J } ğmı ancak kurbanlar hakkında sem- Burgos 31 (ö.R) - Ebre nehri- de F~~s~?ın ispanyaya ~ilah gön· 
dıın mi? Kartıdaki aynayı ikiniz pati uyanchnr.» nin ,imal mıntakasmda bükümetçile- derdıgını ıspat edecekmıf. 
de unuttunuz. Ben orada ikinizi 
de gördüm. Ne var sanki.. Hani 
Pek sıkılıyorsanız arkanızı bana 
dönün. 

B. Ahmet Emin Yalman'ın lstanbulJan 
ifadesi geldi. Gazete haberi ve fotoğrafları 

istihbarat müfettişinden almış 
Bedava doktor •. Bedava iliç 

Bu ıırada koridorda konutma. 
lar oldu. 

.. _.Birbirini k~valıy~~-ay~ ıealeri Menİ;11 ~9-Men~de bir .. milyonf lacak bu tethirin kaçakçıhğin önünü Haftalıkları 7 ıı·ra olan beka"' rlara haf as:ı kadını telaşa dufurdu. liralık dövız kaçakçılıgı bqlığı altm- ı almak hususunda faideli bularak • 
Birden arkalarını döndüler. da Tan gazetesinde intitar eden biri nqrettiğini ve hiç kimseye bir baka- • 
Ve birden arkalarındaki elbise- yazıdan dolayı gazete bq muharriri ret kudi olmadığını bildirmekte idi. tada 1 o evıı•ıere 20 ıı•ra para yardımı 

leri çıkarmağa batladılar. Bay Ahmet Emin Yalman aleyhine iddia makamını İ§gal eden Bay Şeref 
. Şiaıdi Prenses T ekla, kendi el· açılan divaya dün de tebrimiz A... Gölanen, gazeteye bu havadisi ver-

hıseleri içinde ve kendi yatağın- liye Ceza mahkemesinde devam edil- diği söylenen inüfetti§ Bay SaWıet- -. 
da inliyerek yediği dayakt.m ... mittir. tin hakkında divacı1ar tarafından Dünyanın hic bir yerinde eşi olmıyan bu sos yal 
lıraplan içinde kıvranma rolünü Bu celaecle ıuçlmıun latanbul 2- aynca açılmıJ olan hakaret divaaı- ' 
Yapıyordu. Zoiçe çoktan kendi o- inci Ceza Hekimliği vuıtuiyle .bin- ~bu dava ile birl~,tirilmesini iat~ yardım planı Zelandada tatbik edilecek 
daanıa aıvıtmıtb• niyabe yapılan sorgu zapb geJmit 'f'e di. Bay Ahmet Emin Yalman vekilı . 

Sebastiyano da artık boplıDıt okunmuftUr· Suçlu sorgusunda bir Avukat B. Hüseyin Antebelli, di- .Parıs, 31 (ö.R) - lngiliz do· nü tatbik etmek üzere bulunuyor. Bundan ba,ka tekaüdiye olarak 
...,ap titeleri k&rfısmda arpacı gün istihbarat müfettiılerinden Bay vacılar hakkında hukuku amme tara- ~~nyonlarmdan Yeni Zelanda Dünyanın hiç bir tarafında misli bekarlar haftada on lira ve evli 
kunıruau gibi dü,ünüyor, odadan Salibettin'in cenup mıntabam~a fmdan döviz kaçakçılığından dolayı dunyada ~azırlanmıt olan sosyal olmıyan bu plan, Yeni Zelanda· kimseler yirmi lira alacaklardır •• 
dıtarı çıkamıyor, Vasilden gelecek milyonlarca lirahk döviz kaçakçılığı yapılan tahkikatın, esasa tesiri itiba- yardım planlannın en tümullüıü· da bütün vatandatlara meccanen Kendi iratlan haftada yedi lirayı 
e?1ri, Vasilin kendisine daha ne yapıldığını ve bu kaçakçılığı yapan- riyle, sorgu hakimliğinden sorulma- doktor müdavatı temin ediyor. geç~emek .~irie. . 
itbi bir vazife vereceğini dütünü· larm fotoğraflarını vererek bunlann ımı talep etti. kaçakçılığından dolayı hukuku am- Fakat bununla kalmıyor yardım Aıle ve ıtıızlık tazmınatı ~f•· 
Yordu, gazetesinde t~hir dilmesini istediğini Neticede; müfettif B. Salihettin me tarafından yapılan takibab havi faslından yapılan büw:ı muave- nlacaktır • ~~ fazla ~~ra an 
Kapının açıldığını duymadı. ve aalihiyetli bir makam tarafından hakkında aynca bir dava açılnuf doayumın sorgu hakimliğinden cel- netler artacaktır. öksüzlerle ve karıılamk ak ıbçm çay resmı y~de dbet 
(,. • • . · • ·· k d' · zahir rilen 1 im d w L-- •-~ti·pt l b. •--- ~. . . artaca ve u zammın temın e e-:rerı gıren ımparatonçeyı ııor- en ısme resmen ve en ve o up 0 a agının UG9 IUl en soru- me ııuanu" verılerek muhakeme 3 akıl haıtalıkların.:'\ bıtulmut kım- w• blA w d'l b. d 

llledi. bu maliimat üzerine gazete ile yapı- muma ve davacılar baklanda döviz Hazirana talik edildi ıelere yeni tahsisat ayrılmıttır.. cdegıl m~ •. :ga. mdua 
1tah1~ parad'l a 

..,...-.-
1 

- --· • • ev et u çesın en ııs e ı e-
farkettim. Şimdi. ~a!gm ~aby?r; b~tti. Bizim saadetimizi bozan Eğildi. cektir. Bu yardım sayesinde Yeni 

Kesik Elli 
ADAM 

---------
M~mu~, gemı~ının ıozlerını ugursuzluk kökünden yıkıldı. Jsti-ı Yüzünü Aytenin yüzüne yapıt- Zelanda ıMyal yardım bakımın· 

tek cumle ıle ~estı. r~at et ve müsterih ol.. Artık ebe- brdı. Gözlerini gözlerine dikti. dan dünyanın en ileri memleketi 
- O .• Benım kanmdır. dıyen beraberiz .. Ebediyen birbi- V Ani d olacaktır. 
Bu cümle bir tokmak gibi gemi- rimizden ayrılmıyacağız. e.. a ~:· .. -------------

cilerin batına indi. Ay,e gülümsedi. Ayte .. ölmuftü. (KALtBR 54) REVUE KOL SAAT· 
- Yoluna devam et •. Bana ka- Mahmut üstünü örttü. LERI, MOKEMMEL CEP SAA TLERI 

rıtma •• Ve sanki tabiat te Mahmu· Gemi, fişkin yelkenleri ile ve * KADAR DAKtK VE TAM 
dun bu emrine itaat etti. hızla yol alıyordu. AY ARDADIR 

O k Ak Geminin güvertesinde kimseler K l zamana adar sakin duran ,ama doğru Ayte biraz da- . o saatinin cep saati ile ayni presiz-
r f "k . DE denizin sathını dalgalar sardı. ha eyilefti. Y?~tu. ~y!enın batı Mahmudun yonda olması pek nadir bir keyfiyettir. 
ı e Ti a ' Rüzgar çıktı. Oturdu. dızmde ıdı. Halbuki, KALIBR 54 REVUE KOL 

No: 59 _ ~ Monfredl Yelkenler tifti. Mahrnut ta dümene geçti. ı . Mahmu~, gö~lerini ağaran ufka SA~Tt en ~~ddet~i fizik harekattan bile 
. .. .. .. Gemi yol almağa bafladı. Bunun Üzerin i iler karı dikerek hır muddet kaldı. Uçsuz kat ıyycn mutceasır olmaz ve ayan pclı 

Bir taraftan da bütün kuvveti ile' bır maflaha burunmut olan kadın- kocanın y 1 kelmgemk ~ diki • l bucaksız bu deniz ufku ona «bil- güç bozulur. 
hay'- b d .d. a nız a a ıate erı- ük' d . 1. w. . 1 B . b _, "'arıyordu Nihayet gemiciler u a ı ı. * ni anladıl 0 .. • .d . . y esrar» ın erın ıgını an ab· u saatın a~ıca hususiyetleri • tmti-
ad • K d anıbAaında da yere ar. umenın ı areaını d 1 . • • aıtıın ber halde mühim bir §CJ a anın Y : Mahmud b ak ak h • d yor u. yaz 

1 sanıye. çark, büyük çarklı hususi 
lÇİn kendilerine ihtiyacı olduğunu uzablmıt. küçMükhhırdçocukkvard dı. Mahmut Ay-ye yaklaftı Oze- bara indi~er ır ar epsı e an- Kulağına ebediyetin sesi, ken- diı dizisi, kuvvetin mükemmelen nakli. 
atıl d 1 G • 1 a mu un a ına r- • • d' · w • b ·· .. k ı a ı ar. e~ıc' .. .. . ah t d'• rini örten matlahın ucunu kaldır· Mahmut ve Ayte basbafa uzun mı çagıran ses geldı. uyu tava, tam ve dayanıklı ayar, ga· 
~e bir sandal indirdiler. baktıgını gorunl~ekızb'la . ver ı. - d•· zaman konufbılar. • Basit birteY yapıyormut gibi a· ~e.t elastiki ve kuvvei miknatisiyeainden 
qq • • ..L.L - Varaange ı a ı esme men G" 1 . k l .d. w k Ik ım tNlVAROX d- ı·· ._ ıemıcı sandala awıw. il b. k d Gemiye dün oz en apa ı ı ı. Gece çoktan ilerlemit gece ya- yaga a tı. » pan u u. 
•YJ.ahın da do w idil sup zava 1 ır a ın.. A · · d ' A · k il ld Y M·L u gru ge er. b. d. ç k hasta. Bugün bir tef ıçın e yanıyordu. rııını geçmİftİ. Yfeyı o arı arasına a ı. e- E 

CQ}Beınut hemen sandala atladı ve.: kgeced ıfn .~·ld'~zannetti~ sen bize Zorlukla nefes alıyordu. Ayte yı·ne bı'r d 1 l-'- gfll>l'·rdı· ni, yepyeni ve ııbrapsız, acısız R 
b - ni · ••t" ·· Dedı. aç e a o u , . a gın lK _3'ı • 
ilen de .. ıe1mbıye gbo uru!'d·· w• ·&Arel verdigwin zaman 0 durma- Ehni alnına koydu. Vücudu tekrar alet içinde yanma- felaketsiz bir hayata atılır gibi de-

aızın e era er gı ecegım. 1-r- Ik. d A ·· k ki w b l d • bld mızı istemedi. Kim bilir .. Be ı e yte goz apa annı açtı ve ga af a ı. nıze a ı. J * karaya dönecekw olurı~m onu ge- mmlda~~1• • • S~yıklıyordu. Deniz, gürültüsüz açılıp ve ka-
1\tafırnut . ık gem·ıci miden çıkaracagım dıye korku- - Nıçın geldın .. Gelmemelıy- Bırden sustu. Batı düftü. Vücu-ıpandı. '-""'1JWı.""'-'~._,,.-.,, 

o gemıye ç ınca d. S t M l d .. nu tanıdı. yordu. ın.. en yafama ısın.. esut o • u ıogumağa bafladı. Küçük Abdi •• Yetim kalmıfb. Tanınmı~ saatçilcrde arayınız. 
• Setamlatbl F k t Mahmu- Hatta sana bile «git.. Gelmeıt mahıın. Ben .. Ben artık ölüyorum. Mahmut ilk önce hararetin düt- REVUE Eabrik.alarınm aatlf deposu , 

d\ln eözleri g~ini:-:.c tarafında diye bir takım itaretler yapbğım - Hayır Ane .. Felaket artık tüiüne zahip oldu. - SON - lstanbul Bahçekapı Tq han 22 
TELEFON : 2 t 354 
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Macerası Yeni bir tehlike önündeyi2 
•••••••••••••••••••••••• -8- •••••••••••••••••••••••• 

Roza~ondun sinirleri gevşedi ..• Medeniyet henüz sulhu koruyacak ve 
temin edecek bir çare bulamamıştır Kim 

ile ne derin 
• Bu aralık Rozamond, yemek 
masnsı hazırlamakta ve evde bu
lunan en eyi yeyecek ve içecek
leri de meçhul misafirine yedir- " 
mek için meydana çıkarmakta idi. 

Rozamond! . 
Şurada biraz da eyi et ve .f1'y , ·. 

et suyu vardır. Dün Nostradamüs, ~· '*',ıf,'. 
bunlan benim batıma vurdu. O- t .. "). · 
nun fikrine göre, böyle salgın · ,;;:ı
ha.talık zamanında et yemek teh- .~ /::. 
likelidir ! dedi. 
· Meçhul adam yine güldü, ve: 

- Ben İse hiç bir feyden kork
mam ve ne bulursam yerim. Böy
le evhamlı ve skolastik dü,ünceli 
adamlara da güler geçerim! de
Cli. 

* Meçhul fakat güzel misafir, Ro-

ve aşinasızlık 
dedi 

Londra, 31 (ö.R) - Harbiyeıarzusundadır. Sulhun korunmaaı vardır. Halbuki bir devletin da· 
nezaretleri arasında Koordinas- için ekalliyetler meselesi ekalli- bili itlerine diğer komtularını~ 
yon nazırı sir Thomas lnskip dün yellerle mensup oldukları devlet- müdahalesi bir harp sebebi olur. 
radyod~ söylediği bir nutukta ler arasında doğrudan doğruya «Bununla beraber ekalliyetler 
tunları söylemittir : müzakere ile halledilmelidir. Di- meselesinin adalet miyariyle hal· 

« _ Hepimiz rahatça ya,amak ğer devletler buna tavassut etse- lindeki müstaceliyet inkar edik 
h~kını k~zanmak isteriz. Fakat ler bile ~k~~liyetl~rin müddeiya- mez. Eğer Çekoslovakya ekalli· 
mılli emnıyet kunılmadıkça buna bnı kendı uzerlerıne alamazlar. ti k d' b'"t'" ı·· -.. .. ve 

Z. b d h'I" · 1 b' "dah ye ere en ı u un ugunu imkan yoktur Söylemesi ne ka- ıra u a ı ı ıs ere ır mu a- d 1 t' • . 1. ·ı t )'f' ··-· • • ' .. • 1 ev e ının emnıye ı ı e e ı ı mu••· 
dar acı olursa olsun bir hakikattir le tefkıl eder ve atet uzerıne pet- k'" t . 1 d b l · ~ı .. - d'ld" d un avız er e u unuraa vazıy~ ki medeniyet henüz sulhu temin rol dokmege mua ı ır ve evlet- l"h b 1 b'I' 

Ş l . h"k'" . t' b' t ıa a u a ı ır.» edecek çareyi bulmamıttır. im- erın u umranıye ıne ır eca-
diye kadar memleketimizin bir vüzdür. Eğer bir devletin böyle Papanın gazetesi Çekoslovak• 
ada olmaaı bizim için muazzam bir halinde diğer bir devletin iç yanın muhtelif ırklara hu,unel 
bir rahatlıktı. Onun emniyeti yal- itlerine müdahale edebileceği göstermediğini kaydettikten son• 

d · k J · "b' 'd' k b 1 d'J' A t r a ra bir hal suretinin 'u esaslara da• nız enız uvvet erıne ta ı ı ı.. esaaı a u e ı ırse vus u y • 
Fakat timdi yeni bir tehlike kar- Macar monartisi yerine geçen yanması icap edeceğini kaydedi• 
tııındayız. Bu da hava hücumla- devletlerin hiç biri ecnebi müda- yor : Ekalliyetlerin ana milletler• 
rıdır. Hepimiz ıulh isteriz. Son halesinden kurtulamaz. le hak müsavatı, devletin bütün• 
haftanın tehlikeli çalkantısını ıa· Çünkü bunların her birinde az, lüğüne riayet ve Avrupa sulhun• 
limen geçirmeğe muvaffak ol- veya çok kııJabalık ekalliyetler riayet. 
duk. iyi niyetlilik hala çok fayda
lı olabilir. Sulh için ,u veya bu ıia

zamondun hazırladığı yemekleri 
yedikten, nefiı prapları da içtik
ten sonra: 

- Sizde bir k\'man var mı? 

Bu nağmeler, bu ahenkler, bu - Evet çok kolaydır. Bana bir tem lehinde israr etmeği lüzumlu 
roman9lar, bir sihirbazın eserleri öpücük vermeniz, papa hazretleri- görmiyorum. Bizim vazifemiz 

• 'd' k ., ni görmenizi temin eder!. açık olarak çizilmiftİr. Kendimizi 

Jahor Sultanı 
Varsa bana biraz verir misiniz? 
dedi. 

mı ı ı, yo sa... üd f • • d y d d -
Yokıa? .. Bu adam bizatihi fey- Rozamond, bu çapkınca teklif m a aa ~ın ogru an ogruya N•h k •• 1 b• 

tan mı idi? •kar.ısında kızardı ve gözlerini ve dolayıııyle her ne yapmak icap 1 ayet ço guze ır 
N .. 1 t ti ne kadın zev- önüne indirdi. ederse yapılmalıdır• e guze 'ne a ı, B .. d" h" d' 1 • ö J 

kine uygun ve ne uıta delikanlı Yabancı fakat çok cana yakın « ı.:gun k~~Ja b'ab~~ en ~ e ı •ı• k •ı ı • - Var. 
- Biraz keman çalmak, biraz 

da tarkı söylemek ihtiyacını his
sediyorum. ı,ıer yolunda.. Allah 
bize eyilik ver.eli, biz neden eğlen
miyelim? 

idi bu adam?.. • ve güzel adam, vaziyetini biç boz- i:1m;,ti~ L~ bur:d~r .:;:e :;:;'; ngı iZ iZi l e ev enıyor · 
Noıtradamus, çok feyler bılen madan: b' .. )'"k ıkt y takd' d b 

h .. b' d d f k t b B'I • d d' s· •--d ır guç u ç ıgı ır e u·na 

- Fakat .. Komtular evde, böy. 
le gece vakti keman seıi ve ,arkı 
duyarlarsa, hem de bir erkeğin 
prkı ıöylediğini duyarlarsa, ne 
diyeceklerdir? Hem de ... 

enuz genç ır a am ı, a a u - ı senız, e ı. ız ne ..,.. ar "d h 1 k 1 • b' Jahur sultanının aslen lsk,,...yah 
h ı · f' · b b'l ·ı • d .. l · • ı H 1 b" 1 k d - mu a a e etmeme çın ıze f&- ' ..,. meç u m11a ırın u ı gı erın en guze sınız. e e oy e ızar ıgı- fi' b' k lm B" l b' olan karısını üç ay evvel (talakı seli.-

hiç birisi Noıtradamüıte yoktu! nız zaman, dünya güzeli oluyorıu- re : ttır çdarel ~ kazd. to'ybe bıir se) ile botadıktan sonra kendisine 
ı y 1 b ·· 1 • d f vazıye e ev etın u re ı er -

nuz. a nız u soz erım en ena • • • b k ak • • rf t zevce olmak üzere gözlerini ainema-

- Hem de? .. 
- Bütün ,ehir halkı matem 

içinde ... Biz farkı söylersek çirkin 
olmaz mı? .. 

- Merak etmeyiniz .. Onlar hiç 
birtey duymıyacaklardır. Çünkü 
biz yavat seıle ,arkı söyliyeceğiz. 
Ve tarkılarımız hep Allaha tükür 
mahiyetinde olacaktır!. 

* Ve meçhul fakat güzel adam, 
duvarda aıılı bulunan kemanı bir 
hamlede aldı, yavaf, fakat tatlı, 
ılık, kalbe akan bir ıesle farkı söy
lemeğe, kemani da çalmağa batla
dı .. 

Ne esrarlı, ne güzel, ne kalbi 
titreten nağmelerdi bunlar?. Bu 
kadar sinirleri yumutatan, bu ka
dar aarho, eden nağmeleri güul 
Rozamond hayatı içinde bir defa
cık olıun duymamıttı. 

Meçhul misafirin bildiği feyler 
pek çoktu! Bir aralık manastırın 
karanlık odacıklarında eski atkı
nın ıstıraplariyle kıvranan bir ra
hibenin kalbini terennüm eden 
bir romansı okudu. 

Ne hazin, ne güzel, ne kadar 
kalp eritici bir romanstı bu? 

Bundan sonra, küçük yafta, da
ha bayata ayak basarken ihtiyar 
veya ihtiyar tipinde alim adamlar
la evlenen güzel kadınların kalp 
sızılarını, atk ihtiyaçlarını, gizli 
ihtiraslarını terennüm etti. 

* Meçhul adam, romanslarını bi
tirdiği zaman: 

- Şu ıiyab mantomu çıkara
bilir miyim? Şarkı söylemek, ke
man çalmak ve sizin güzelliğiniz 
karsısında bulunmak beni terletti. 
Ma~tom da zaten çok kalın ve 
ağırdır. dedi. 

- Nasıl arzu ederseniz o fC
kilde hareket edebilirsiniz! 

Rozamondun bu müsaadesi ve 
mağlubiyeti üzerine meçhul ve 
güzel adam kalın ve siyah manto
sunu çıkardı. Bu adam güzel bir 
saray zabiti elbisesi geymit bulu
nuyordu. 

Genç kadın hayretle: 
- Fakat .. Siz fÖvalye ve dini 

tarikatler erbabından olduğunuzu 
söylemit idiniz, dedi. 

Yabancı: 
- Evet, ben bir zabitim, fakat 

aynı zamanda da Papa hazretleri
nin yükıek askeri mütavirlerinde
nim ! dedi. 

-6-
Rozamond, en mütaaaaıp bir 

Katolik kadını idi. Papanın adını 
duyunca, ihtiyarsız bir tavırla: 

- Ah .. dedi. Papa hazretle
rini bir defacık görmeği, mukad
des ellerini öpmeği ne kade<- isti
yorum! 

Meçhul misafir, malum ve çok 
mi.nalı gülümsemesi ile: 

- Bu arzunuzun yerine gelme
si çok kolaydır, cevabını verdi. 

- Nasıl? 

Halk masalları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ağlayan Nar ile gülen Ayva 

-10-
- Oh.. Hamdolsun 'u yezit-• - Hiç sormayın sultanım, ta

lerden kurtuldum. Batım dinç ol-ıaam var da onun için dütünüyo
du, dedi. Sonra bu kızın asıl an- rum. 
nesini ve karvancı karısını çağırıp j O zamana kadar tasa maıa ne
nikahını kıydı. Kırk gün kuk ge- dir bilmiyen sultan : 
«*düğün dernek olup kırk birinci - Aman, demif. Tasa dediğin 
Cuma geceıi gerdeğe girdiler. Ve naaıl bir feydir. Bana da alıver-
murat alıp murat verdiler. sene ondan. 

Tasa ku Hoca hanım: 
ŞU - Bat üstüne der. Doğru çar-

Evvel zaman içinde kalbur sa- fıya gider bir kafes içinde bir tasa 
man içinde bir varmıt bir yok- ku,u alıp getirir. 
muf, bir adil hükümdarın bir tek - itte sultanım, der. Tasa bir 
kızı varm•t· Bu kızın da bir hoca ku~tur ve Tasa kufu da budur. 
hanımı varmıs. Sultan artık bu kutla gece gün-
Hanım sult~n daima hoca ha- düz oturup eğlenmeğe, vakıt ge

nımla birlikte dütüp kalkar, soh- çirmeğe hatlar. 
bet ve muhabbet edermif. Bir zaman sonra sultan hanım 

Bir gün hoca hanımı düsünür cariyeleri ile has bahçeye gider. 
vaziyette görünce sormus: ' Havuz batına oturur ve kutu da 

- Böyle derin derin °ne dü,ü- ağacın birisine asar. 
nü yorsun? Bir aralık kut dile gelir. 

Hoca hanım cevap vermiı: - Sultanım, der. Beni biraz 

ıevııı tezan ratı aı 
ıııua ... 

minalar çıkarmayınız! Papa haz· rı~ızır ~nu urm t ıçın sa d e • nm parlak yıldızlanndan ( Doroti 
retlerinin saraylarında adet ve lmıt ~tacag~mızl gayrkte ve yar ım- Lamur ) a ve sonra da Olymp Brad-

. b" l d' p h ti a mu enasıp o aca ır. 
~e~asıhm oy e ıbr. 1 a~a a~e e-k Roma, 31 (ö.R) - «Üaserva- noya dikdiğini yazmqtık. 
rının uzur ve a vetıne gırme R • 1 Jahor sultanı zevcesini mutlaka 

d · k k • · .. ı tore omana» gazetesı fUn arı ya- • 
saa etine avutma ıçın guze Al t l • k 11' yıldızlar içinden seçmek sevdasından 
bir kadının evvela Papa hazretle- zıyor : ma~ . ~az~. e erı e a ı- . ih h f 
. . .. 1 1 · k" f yetler meıelesını ılk once Alman- vaz geçmemış ve n ayet geçen a -

rdının ydave~ ~.e .~kova ye er~ne1• a • yayı alakadar eden bir dava gibi ta Londradan Singapura tayyare ile 
erece e opucu vermeaı azım- .. k d' B'l"k' b" .. d" d""" be .L. • d .. l d gosterme te ır. ı a ıs utün on ugu zaman rıwerın e guze 
ırB . b d b Avrupa Çekoılovakyadaki ekal- bir Jrıgiliz Misi getirmi•tİr. Lidya Se-
.. 

1
u .ga~.ı~ v~ ya ~ncı a a':; d u liyetlerin ikibetiyle ali.kadardır .. seli Hill adında olan bu hakika en 

ks'.!zf'erdı soy der eakn 1 oztamBon d a Zira bütün Avrupa tehlikeli bir nefiı İngiliz Misi 24 ya,ındadır. Sul-
a ı erece e y ın af ı. u a a- - buk .. d.. 1. 

mın elbiselerinden çok güzel, ağır yangın ocagını ça ıon urme.,. tan onu dört sene evvel Londrada 
ve bayıltıcı bir koku dağılıyordu. danı eder ve ,arkı söylerken görmüş-

Rozamond, sinirlerinin gevtedi-ı r B o R s ~· ~·· tür. ~ylendiğine göre Sultan bu kız-
-· · h' tt' la D14Uilanmııtır. gını ısse ı ve: · 

B k d .. l k k 1 d Kızın parmağında 200 bin frank - u ne a ar guze o u. e- .ı_,,_ • de l b' • ....... 
d . OZOM ueııenn pır anta ır nışan yuzugu 

ı. 

Evet, Arabistandan getirtil- 19 D . .ATditi 17. 18. vardır. Ve nikah ve düğün merasi-
mİf ve bütün Avrupada ancak 1 3 N. j. T uanto 18. 18. minin 9 Eylülde, Sultanın 65 inci 
bet on kitide bulunan bir koku! l l Bctikçi O. 13. 18.25 yıl dönümU günü yapılacağı haber Jahor Sultanının evleneceği Mis 
Ben, bazı, bazı Papa hazretlerinin 43 Yeldin V_!'riliyor. Lydyo Hill emriyle Arabistana giden kirvan· 278283 ! ıııİİııiİİİİİııı ________________________ _ 

larda bulundum. Bu kokunun ha- 278326 ! Parise döndü 
zırlandığı yerlerin güzelliğini ben Çekirdeloi:z üzüm orlm. fi, · ı :ri 
size tarif ederim. Hele .. Buralarda No. 7 
gece karvanlarla seyahatin verdi· No. il 
ği zevki hiç unutamam. lnıanın No. 9 
ellerini uzatarak gök yüzündeki No. 1 O 
yıldızları tutacağı gelir!. No. 1 1 

- Kibar fÖvalye, sözleriniz· ZAHiRE 
den uzak yerlere seyahat ettiğiniz 30 ton Buğday 5 25 
anlatılıyor. 393 çuval Buğday 

- Evet. Hem de çok seyahatle- 276 çuval Susam 
rim var. Çok yerler gördüm, fa- 5 çuval Nohut 
kat Arabistan, bu esrarlı diyar be- 1444 kental Palamut 360. 
nim üzerimde hepsinden fazla bir 3075 kilo Yapağı 5 1. 

34.25 tesir bırakmıttır. 259 balya Pamuk 
-BiTMEDi- 35 ton P. ÇekiTdeği 

15.50 
16.50 
17.50 
18.50 
21.00 

6.50 

15.75 
6. 

510. 
54. 
-43.5.0 

3.20 

salıver. Şöyle bir uçayım, hava - Usta, dedi. Beni çırak alır 
it. i ,, 

,/':; ·I · •. '.~·~ 

alayım. Yine tekrar gelirim. 1 IDllln? 1 Güzel Fransız artisti Danyel Dar- Marlen Ditriç ile buluımu§tur. Be-
Sultan ıahi zanneder, kutu ıa- Kahveci de: yö bir müddet kalmak üzere gittiği yaz perdenin bu iki parlak yıldızın• 

lıverir. Aradan bir iki saat geçer. - Zaten ben de bir çırak ari- Holivuddan Parise dönmüttür. Dan- bir arada ve bir ziyafet masası bqın· 
Tasa kutu gelir. Fakat kafese gi- yordum, dedi. Ve onu yanında alı- yel Daryö, Pariıte bulunmakta olan da görüyorsunuz. 
recek yerde su ita nı kaptığı gibi koydu. ı -------...,.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=.-..-iiiiiiiiiiiiii--.-----------....-ı 
havalanır. Ve doğruca büyük bir Bir gün kahveci çırağına: · pıı;ıaa;.ı:;;ı:ıı::zz;zzzzll!l:2%' az7J!;.::ZZZ:Z:l!%<1:Z1·tz~2lı2JJ:.C.l:21Z:ZZ:ZZ2'ZZZZZZZ:r.23 
dağın üzerine götürür. - Ben bu aktam eve gidece-

- itte gördün mü tasayı .. der. ğim. Sen kahvede yat. Dikkat et .• 
Bu daha birtey değil.. Gör bak sa- Kimıe birtey çalmasın .. diye ten-
na ne tasalar edeceğim. bih edip ayrıldı. 

Sonra uçup gider. Aktam, çırak kıyafetine girmit 
Şimdi biz gelelim sultan Lanı- olan kız kahveyi kapattı. Bir kö-

ma.. feye çekilip yattı. Tam gece yarıaı 
O, dağlarda aç ve bi ilaç kalıp kahvenin açık pençeresinden içeri 

kah yatarak, kah yürüyerek niha- Tasa kutu girdi. 
yet bir çobana tesadüf etti. içeride ne kadar fincan, tabak, 

- Çoban, dedi. Ozerindeki es- nargile varsa hepsini kırdıktan 
ki ve yırtık elbiselerini bana verir- sonra kızı uyandırdı. 
sen ben de sana kendi elbiselerimi Kız uyanınca bir de ne bakım 
veririm. kahvede ne varsa hepıi kırılmıf, 
Çobanın bu teklif canına min- parça parça olmuf .. Zavallı kız da 

net .. Hemen soyundu. Kendi par- batladı ağlamağa. Kuf ta: 
ça parça çoban elbiselerini sulta- - itte gördün mü tasayı.. de
na verdi. O da arkaıındaki o ca· di. Daha bunlar birtey değil.. Gör 
mm kıymetli elbiseleri çıkararak 1 bak sana ben daha neler yapaca
çobana teslim etti. Sultan, çoban, ğım .. 
elbisesini geyerek tekrar yola dü- Ve sonra uçup gitti. Kız sabaha 
züldü. kadar: 

Gide gide bir kasabaya gitti. - Şimdi ben ustama ne cevap 
Burada bir kahveye girdi. vereceğim diye dütündü. 
Kahveciye: -BiTMEDi-

Artık düşünmeyiniz! 
Yazlık elbise kumaflannızı nereden alabileceğinizi biliyor musunuz? .... 

HACI ALİ ZADE ABDULLAH 
TiCARETHANESi 

Her cins ve en aon modaya muvafık kumaşlarıle sizi 
müfkülden kurtarm•ffır 

DORMOY, SA YN, VULEN ve FIŞER gibi dünyaca tanın
mıt fabrikaların kumatları kostümlük ketenler pardesülükler ve 
her türlü yerli ve Avrupa kumatlarının bütün çefİtleri rekabet 
kabul etmiyen fiatlerle burada satılmaktadır. 

Peştemalcılar: Esnaf Ahall Bankası cıvarında 
Eski Suraskl mağazasında bul·ınan 

HACI ALİ ZADE ABDULLAH 
ticarethanesini bir kere ziyaret 

etmeden kumaş almayınız 



Çin 
kuvvetleri 

. 
~~ .......... lllıil ............ ,.m~•~ ............ ~, ............. ııır;ı~J.'8{~~/.7~~ 

..- Av neler mesuldür 
Kız e-vlatlamuzm tam bahar çağında u.ğlıklannı zehttl.eJici bir çok haıtalıklarla uğrqmui hep 
O AYLIK TEMtZLIKLERINDE kuDandırdığmız iptidai ımt milr:ıophı bez ve pamuk tamponlarm 

neticesidir. 

Japon 
Sarı 

ordusunu 
Irmakta 

muhasara etti 

Piyano ile kaşık s j z L E R D E N R / c A M l Z: Yavrularinızi, uzviyetleri tekamül 
Genç piyanist Mihayil Skuhels- - Ben ç.algıcıyım. 

ki Sovyetler birliği mikyasında - Hah ha!. Siz mani bilir mi. 
yapılan bir müsbakada ikinciliği siniz? Hani fU günlük maniler? 
kazandıktan sonra, merkezin bii- Skubelski 'korlnı ile gözlerini 

denesine cirerken daima F EMiL ve BA GLARIN Aalı,tırirıız. Ve bu sıblıi, pyet ku). 

~ !anışla ve en ince elbiseler altında bile sezilmeyen idealle aag'"'hklarınızı ve yuvanizın saadetini sigorta 
~" ediniz. 
~ HER ECZANEDE VE TUHAFiYE MAôAZALARJNDA BULUNUR ... 
' r.rzT/'l!/7X1"Y.2.".i.LliSllz7'X:iJ!22ib!J',ZZZi7,'ZJV/n1Z2""k7.7..x7Z-..l'ZZ'Z'LL/Daızz-D ?W 1 zuyz~/Z777ZLZZZJ':z!J~ 

tün gazeteleri kendisinden balıs- e.çtı: 

BAŞ --o- AH ·FrDE, etmeğe, portreleri ,urada burada - Ben mani falnn bilmiYo-
TARAFI I NCI S 1 ~ görülmeğe basladı. rum, dedi. . " ........................................ . 

• . . Mektep arkadafları ona: - Bu fena itte. Belki siz su • o y Q • 
b?' sahada muh•aa~a edı~,ler- - Mihayil, diyorlardı. Doğru- çalgı hokkabazhğınd.an anlar~ı- i R A i 
:~·.Bu ıah~nı? ~ınde Tı mev- su fimdi sana gıpta ediyoruz. Mü- nız? Sigara kağıdiyle tarak &al- :. ...................................... : 
il lfgal edılmıttir· sabakada ikinci gelmit birisi sı- masını, ka,ık vurmasını bilir mi- ANKARA RADYOSU 

fa tiyle ~imdi artık şurada burada siniz? V cyahut destcttden ~es çt· Öğle neşı:iyatı = 
Roma, 3lw (ö.R) -: ~0 ... ~•· kamerler -vermeğe batlarsın! •• karmasını? Veyahut •u titelerin- Saat 12,30 Plak.la Türk musikisi, ll.50 

P~n kaynag~ b~dü-!ldıgme Memleket içinde bir turnaya çık- den farkılar düzmesini? Havadis, 13.05 Plakla Türk musikiSI. 13, 
gore Kantondaki endmtrı mer- mağı ne zaman dÜfÜnüyorsun? - Ha,.ır bilmiyorum ben · _ 30 Muhtelif plak neşriyatı, 14 Son. 
kezleri ve askeri müeaeaeler Ja- Yirmi yaslarındaki Skuhelski :ranistim.: ' pı Akşam neşriyatı : 
~n t":yyarele~i tarafından tekrar yapmacık bir kayıbızlıkla ! _ Bizim akompanye edecek Saat 18. 30 Ja karışık plak ne§rO'atı, 
nı~es~ır. tekılde bombardıman - Evet.. diye cevap veriyor- adama ihtiyacımız yok. 19. 15 türk musik.iei ve halle şarkıları 
edılmıttir. du, böyle bir turne için bazı mü- - Yanlı' anladınız, ben akoıu- (Nihal ve arkadaşları)• 20.00 de eaat 

. . zakerelere girişmek üzere bulu- panyatör değilim. Ben solistirn. ayarı ve arapca neşriyat, 20. 1.S te türk 
. Tokyo, 31 (A.A) ~meı nuyorum. Moskovada.ki İflerim ismim Skubelskidir. Son piyano musikisi ve halk .şarkıları (Servet Ad-

&Janıına gelen h_ab~~ere ~~«:, 24 ki.fi gelmekle beraber böyle bir müsabakalarında ikinciliği ka- nan ve arkada~ları) • 2 t .~O de ulusal 
rnayuta zap~e~ıld1gı bildiri}~ seyahate niyetim var. zand1m. artırma kurumu namına hukuk mü,aviri 
Nanfeng tehnnın etrafında ~azı- Skubelski kendisine telefon e- Direktör burnunu kasıdı · Münip Hayri, 2 t · l 5 te .til<lyo alon or-
yet karıtıktır. Son gelen telgraf dilmesini ve Mosko-.a ile tasrada _ Fakat müsaade edinh ded' kestrası. 22.00 ele ajans haberleıi. 22. 
haberlerine göre general Hunt- konserler vermesi için davet' edil- Bize geçen sene, böyle müs~ak~: 1 S te yarınki program ve i.ııtiklal rnafJI. 

&Ungh.an ~u?'~ndası~d~ bWun~ mesini hemen hemen her dakika da muvaffak olmu~ birisini gön- 1STANBUL RADYOSU 
150 hın Çınlı ftddeth hır mukabıl bekliyordu. Fakat günler geçiyor, dcrmi.lerdi. , öğle n~riyatı: 
~auruza aeç.mitlerdir. genç piyanisti daTet eden olını- Genç piyanist· büYük birı ümit· 1. Saat 12.30 Karışık plli: neşriyatı, 12. 

1 yordu. içinde: ' · · . ı: ~O Plak; Türk musikisi ve halk şarJ,tı.lan, 
~~OT, 30 (A.A) - Resmi Böyle bir davetin yapılmıyaca- Çok doğru, dedi. Geçen se- 13,15 Dahili: ve -harici haberler . . 

teblıg ~ ğına Ye ~rada konıerler or-ganİ• De de bir ttılİİıabaka olmu~tu. BQ ~ neş.ı:zyatı: , 
Lunghai demiryolunun Şark ze etmek iıtiyle alaı..adar «Lüboz· sene de baska 'bir mü• ... b-'- Saat 18,30 da ulusal artırma kurumu , " ~ . - ~a • fBı' , ·.. (Ah . ., 

•:nntaka~ında Lorigfeng ve ~· vuçih> tröstüne kendisi . müracaat pıldı. Ben . de ·bu m~bakada namına konferans . dı Aoacı), __ ı ~: 
vang istasyonlarının timalinde ve etmeğe karar verdi. · ikinci mükafatı kazandım. 45 te Kızılay hafta!ı: Konferanı: Ruş~ 
ayni :zamanda Veyfuvang civa- Tröstün müracaa~ kalemine bat --,... Gene müsabaka? Bu ad · · ~· f?irktürk (Kızılay bası), 1'9.1~ kon-
rında •iddetli muharebeler olmak- vurdu. Tröst direktörünün husu~ lar akıllarını mı oynatmıslat? H f~raı'ıs: Doktor lbralıim Zati (Fren~ 
tadır. Çin kıt'aları üç istikametten ki.tipliğini yapan genç kıza dedi sene müsabaka mı ol~u ? er ve kanserin umumi rnünasebatı). 19. 
ayni 

7
.amanda mukabil hücuma ki: ' Skuhelski ürkek bir tavı:la: .. s; borsa haberleri, 20.00 de Nezihe ve 

leçD:Üflerdir. - ismim Skubelskidir~ Direk- - Fena mı, dedi? Hfıllt en·· arkadaşları tarafından türk musikisi ve 

Holistina 
Boyaları 

Elbiselerinizin rengi kaçmasindan ve kirlenmesinden korkma· 
rınız. Dünyaca tanınmıt yüıll~ İpekli elbise boyasıdır. Renai kat
ıyyen solmaz her eve lbımdır. 

Bir kerre tecrübesini tavsiye ederiz. Deposu Suluhan civari 
No. 2A/9 HOSNO öZöDEMIŞU ..• 

Taksitle . . 

Her Marka· 
.Gramofon, Radıo, Motorşlklet, · Blalldet ve s ••• 

En ucuz f iatle mafazamızJa satılmaktadır 

TORMAX · l\'lotorsikletlerini Japonların Langfengİ aldıkları törü görmek istiyorum. yeni istidatları, yeni yeni y k ~ halk flltkıları. 20:45 te hava raporu, 
haberi asılsızdır. Genç kız, sert bir çehre ile: bilivetleri içinden seçip çıka ~, 20.48 de ömet Rı:ta tarafından arapça .. .. 

- Görmek istiyorsanız ne ya- Direktör alaycı bir sesle~ıyor. neşriyat. 21.00 de klasik türk musikiıi MUTLAKA GORLJNÜZ. 
Honanın timalinde Taoaingin 

garp bölgesinde dilfman kuvvet· 
leri mühim miktarda fazla)qhrıl .. 
ID.lfhr. Bunun üzerine Çinliler de 
dütmanın Sarı nehri geçmemesi 
için ihtiyat tedbirleri almıtlardır. 

palım, dedi! ?nu görmek, onunla. _ Halk yeni yeni kabiliyetİeri Nuri Halil ve arkadaşları tarafınd~n (sa· 

konu~mak ıstıyen yüzlerc:e insan içinden r:ıkarıp bizim başımıza at ayan). 21.45 te orkestra, 22.1 s te Adres:· M. . Alim Şenocak 
var. Beklemeniz lazım yolda~ Ku- atıyor! Oh ne ala! Uğras dur Al ajan• haberleri. 22.30 da plakla sololar 
belkov.. fred buraya bakar m1&1.;? • • opera ve operet parçalan, 22·50 de son Kemeraltı caddesi Emirler çarşısı kars, ısında No. et 

Kızın kendi söylediklerini isit- Direktörün hu seslenis' .. . haberler ve ertesi günl.in programı. 

Y ~ cephesinde Japonlar 
Yuhu civanndaki !ehirlerde deniz 
hücumlarına yeniden ba.tlamışlar
dır. Dokuz düşman gemisi dün 
Titangi bombardıman ettilrten 
sonra Tahmga doğru hareket et
miAtir. 

mediğini zanneden Skubelski t'~k- odaya traşı uzamı~, kork~~e~~ AVRUPA ISTAS,YONLARI: 
rarladı: . lü bir adam girdi. Zavallı genç SENFONiLER: 

- . lsmun Skuhelskidir. Sku- piyanist gayri ihtiyari eliyle cüz- 20. l O Viyana : Senfonik lconseı: (Os-
belskı.. danını korumağa basladı. rald Kabastianın idaresinde). 

Katip kız .ala~asızlıkla: . Direktör yeni gele~e hitap ede· 
- Bundan bırşey çıkmaz, de- rek ve basiyle piyanisti rröstere· HAFiF KONSERLER ~ 

di. Kubelsko. Slrubebki, Skublis- rek: ' 7.10 Berlin kısa dalgası: Populer ıkon-
ki. Hepsi bir Direktörü g

0
··rmek - Buyuru · · · . d k 1 ~et (8. 15 devamı), 13 Berlin kısa dal-• " n ı~m ıçın en çı , <,e- E"I r 

Tokyo, 
31 

(ö.R) _Bazı esra· istiyen on iki J,.isi var. Hepsi sıra di. Herifler yeni b' .. bak gası: gence ı konser (14.15 devamı). 
bekliyorlar. · ' tertip et · 1 8 . ırd nıuaa 'd a 13.25 ltalyan musikisi. ( 14.30 hafif mu-

Satılık apartman tZMtR BELrnıYEStNDEN: 
_ _ 8a§ı hoı tutulup temizlik banina 

Fuarın kar§ısinda 3 numarah yeni teslim edilen bir beygir, bir kı.srak. 
yapılmakta olan Apart;man 'iltılık- bir tay ve bir sıpa vesaik ibra.zile sa .. 
br: için.deki bay Cemile miifacaat bipleri çıkmadığı takdirde 8/6/938 
edilmeaı. .. üncf• h • 

S.7 1--.3 (.2048) ~ e a~an pazannda u.hlacağı 
ilin olunur. 

1877 (2068) 
re~giz • tayyarelerhinakJkıapodn adala- Etrafını gözden g""riren Sku- müsabak':~~a erk~ ız l e yenh• .. ~n şiki). 17.45 Berlin k.mı. dalgası: 1§ sonu IZMtR MEMLEKET HASTA-
rı uzerınde uçusu n a ıtU ma- ~ zanan ann ucu- k · ( 1 6 5 O d ) 19 t 5 B"'- NESi DAHllJ HASTALIK l . ' • ' helaki, aıık ıuratlı, canları sıkıl- muna uğra<Hk. onsen. · evamı • · ıareş -
umat verılmektedır : mıf on iki inıarun hakikate~ sıra Alfred kederli kederli elini s'al- radyo ııa!on orkestrası. 19·30 Peşte. Çi- LAR MOTAHASSISI 1ZMIR BiRiNCi iCRA ME-

llk tehlike itareti iti adasından beklemekte olcluklarmı . gördü. lıyarak gö~lerini kırpı.tırdı: . ı g:n. otkes.tras~: 20. 45 Be~lin kısa dal- , D O K T O R MURLUöUNDAN : 
'Verilmiştir. Burası Japon takım Mahzun bir eda· il~ sıra bekliyen- -Sen kemancı mısın? piyanlst .g .. '

1
• Yenı murıtebap plaklar. Zl.4S c 1A1 y i Fatma Zebranın Kürt Hasan 

adalariyle Kore arasındadır. Ay- lerden birisinin yanına oturan misin? , • ,, Bnkreş: Lokantadan konser nakit 23.30 1 a ar· ,. n zimmetindeki ·alacağının tahsili 
ni saatte tayyareler Fukoaka üze- Skubehki komtuıuna sordu: Skubelski suçlu bir sesle: Peşte: Radyo orkestrası. 23·30 Bnatiıı- için tahh hacze alınan Kar,ıyaka 
rinden uçmutlardır. En az üç tay- - Çoktan mı bekliyorsunuz? - Evet piyanistim, dedi. Ve lava.: Plak konseri. 5 ukku 
Yarelik olan bu grup cenubi gar- - Direktörü mü? Oçünc~ hat~ derin derin içini çeldi. oğ yu kahramanlar sokağın• 
Liden, ihtimal ki Kantondan geli· ta galiba dördüncü haftadır bek- Alfred acı acı giildü. Direktör OPERALAR. OPERETLER; Muayenehanesi : ikinci Beyler da içerisinde üç oda, bir dam ve 

12 B ı· k ı._::..,_d F k d ( ) helası bulunan 20/1 numarataı''·' 
7ordu. Saat 21 de tayyareler Ja- liyorum. Bugün yirmi üçüncü gün. ayağını vurarak haykırdı: er ın ·1sa dalgası: Puccininin SOft.AK.au a ırın arpam a 2S ıa 
Pon takım adasının en garpteki Genç piyanist içini çekti. Sıra -- Bunu bana mahsus yapıyor- cMa.nteh isimli operua, 16.30 Berlia numaradadır. hir bap hane 325 lira kıymeti MU• 

~dası olan Kioto adası üzerindeıı bekliyen on iki kiJinin suratları lar !.. Benim bafımı belaya ıoku- kısa dalgası: Eski ve yeni operetlerden TELEFON : 3956 hammene ile 5/7 /938 tarihine 
tiınal • cenup istikametinde uç- gibi onun da suratı asıldı. yorlar.. parçalar. 20.30 Peşte: Operada verile- EVi Göztepe Tramvay caddesi mü.sadif salı günü .aat on birde 
ınutlar ve adayı ıarp u.Jıilini la· Fakat Skubelskinin yine talii Alfred bir defa daha gülerek cek temsilin nakli. No. 1018 TELEFON 2545 satılığa çıkarılacak:br. Bu arttır .. 
ki~ ederek boyla Loyuııca geç- varmlf. Ç~, üç. buçuk ~8:at ka- genç piy~niste döndü. • mada satı• bedeli muhammen 
hııtler ve azaklat.mJflardır. Tay- dar bekledıkte~ sonra katı_ı> kız -. Delıkanlı, dedi, ~m «istidab REStTALLER: z A y J kıymetin yüzde yetmİf betini bul. 
Ye.relerin Lomba abp atmadıkları kapıyı açarak bıru tafkın hır edct «cıddi müzik» «halk kültürü» fa-

21 
Belgrat: Halk '§ark.ıJarı. 21.05 Bük- machğı takdirde en çok arttıramıi 

tasrih edilmemektedir. ile: lan filin gibi beylik kelimeleri reş: Beethovenin eserlerinden. 22.30 1327 senesinde mezun old "um taahhüdü baki kalmak f&ttiyle 

G . . . deci' D' kt" b k il d b Belgrat: Muhtelif oarkılar. 23.20 Viya- ug L~. •• d- L l _ • .: - ırınız, ı. ıre or er u anma an ana, koltuğunuzun Ş lstanbul sanat okulundan almıı ol- aatıf on UGt gun ana uzatl Ar&K 

Pa.ris, 31 (ö.R) _ Uzak tark- nedense, sizi çağırıyor. altmda ta.şıyamıyacağınız bir ileti ::r:i. arkılar. ı 3.2o Belgrat: Piyano kon· duğum ıahadetnameyi zayi ettim. ikinci arttınnaıı 20/'1 /938 tarihi· 
tan Kanton bombardımanı hak- Skubelski direktörün kabinesi· çalmağı ne diye öğrendiğinizi DANS MUStKtSt: yeni.ini almak iizere müracaatte ne müaadif çarfamba günü saat 
IE::ında fU tafsilat e.hnmı•tır : Ja· ne girdiği zaman direktör ttıemiır· izah ediniz!. 2 bulun.ı..:::.umc1an esL!:=nin b"'-u·· 11 de yapılacakbr. Bu arttırmada 

T 1 d b' • · l 2.15 Berlin kısa dalgasL UUK -.ıua&-~ U&DI d- L 
l>on tayYareleri dün Kanton üze- ar;:ı an ırıtJ..fU emır eri veı·· Piyanistin ce'tap vermesine im~ olmadıimı ilin ederim. aoi satıf bedeli muhammen kı::;;.ı 
rine iki yeni hücum daha yapmif- me e meşgu u: kan kalmadan hu defa direktör 

0 
• • Devlet demir yollari A.lancak metin yüzde yetmit betini bul .. 

lardır. Birinci hücum ..abalı saat - Demek böyle. Konser için sordu: b 
1 

n 1~ senedenberi mubasebeciii atölyesi montaj tubeai Uniri tamail madığı takdirde en çok arttrran 
~.45 te ba,lamıf, üç tayyare -tehir a~. ~tına üç ":'-ble kırk kapik . - Belki de ıa fU sizin menhua a u ..1und~m Ayd~ bap izzet Ay- Saadettin Demirağ. talibine ihale olunacakhr. 
fİzerinde göriilmüftür· fakat bun· v~rırauu~.; b':"'a. kartılık ~ b~he. pıyanonuzla beraber "öyle ağır ·r:~~ tıcarethaneaınd?n bu kerr~ 1868 (2065) Bu gayri menkul üzerinde her 
lar bir iıtik f malda iktifa et..: rınden yuz yırmı,er rublelik bırer abak tarkılar aöyleme1ini de bi- 1 eı;.~ı arzum ve lalebun ve mumaı- hangi bir ~ekilde hak talebinde 
lbitlerdı'r 

1
'
5
a d>;'J!ka ·--• wi'l'fl'Iİ makbuz alınınız! lirsiniz! ? Kendiniz söyliyorsunuz e~, ın muvafakati üzerine çekı1diği- EL u::z:z:ıırz:zııwoZEL'.IZZmlil:Z b l 1 · - ~ - - mı v · dr • u Unan ar ellerindeki vesaikle 

liç bombardıman tayyaresi tehir Memur tasdik makammda bqı· değil mi? d e yenı a .... eı~ bir kaç• güne ka- s t ı k birlikte i,bu ilanın t.arilıi netrin-
ılistünde uçmağa bqlamı,m-. Bun- Dl eğdi: Ve .~irektörün y~ından - Be~i~ ~e·~ güzel değil ld. ' ar arzedecegım• ılin ey1erım, a 1 1 ' den itibaren yirmi gün içinde da-
la}' grup halinde uçarak devlet çıktı. Dırektor de Skubelskiye dö.- - Sesınızın guzel olup olmadı· AHMET GöKSEL ireye müracaatleri li.zııudır. Akıi 
lrıiiesaeselerinin buhmduğu mer· nerek: . . ğım ıize '°!an kim? Sizin ·~ unutmayınız! Az kullanılmıf fakat yeni takdirde hakları tapu sicili ile sa-
"e:ı: nıahallesi üzerine gelmi,ler -. Ne ıstıyorsunuz yolda1ım, n~ yap~ca~ız? Her f&l'kı ıoyliye- Skubelski kendmı' • tutamadı, b't lmı anlar l 
\'e bombalarım atmasa baı'1amı-. dedı? . . nın sesı eyı mı z.annediyorsun? haline getirilmif BiR TR.AK.- " 

1 0 
Y para arın paylat-

1 
D "/ ye b avazı rıkttg .. I kadar ba~dt•, ö mumdan harir blJ'a1

-
1---'-l d 

ardır. BomL-'--ın mütlıi• traka· Genç .pıyanıst:,. u defa oldukça Alfred te lafa karı•h: 3' ı.~ T R, B 1 R BAT ö Z el- ,. &ı&ACA.ıs; ar ır. 
DAIAr ., k k b d l T .-. Beni nirin ko..nnrorsunuz? • • Satıf .-ıin para il 1 ı· 

•.•na defı' tayyare bataryalarının ür e ır e a ı e: - Madam ki piyano tu,lannı N :r • -J • li I · .. r~ e 
0 

up ta ıp-·ıçın? Halle rıldırasıya müzik se· verıt fart ar ve tediyatta ko- lerın yuzd d. b uk ek 
infilak'-- --'-abele _.._

1
·, -- bun- - Adım Skubelskidir, dedi. bu kadar seviyorcunuz, niçin :r e ye ı UÇ P akçe• 

1 
ıan DUi& c..au .. ~ k a- vıyor. Halk, akordiyondan, agw1z laylık gösterilerek satılmak- · · 'il"' h 

llt ta-a.ret-: dagı .. tmag""a t;alı•- - Skubelski, Skubelski .. Peki ordeon çalmıyorsunuz? · sını veya mı ı İr bankanm iti~ 
J J "''. = "' müziğinden fazla piyanoyu sevi- dır M ı M A R K E M A b k '-tnı,Iardır. size borcumuz ne kadar? - Çalmasını öğmmedim. ta .. • ar me tuounu lıi.mil bulunmala· 

ti...! Gen · · b' h l Ç k yor. LE T T 1 N C ADDE SIN- rı lazımdır. 
~i baTa hücumu da öğle i~e ç pıyanıat pıpınnıt ır a • - 0 yazık. Belki de dah~ Direktörle Alfred suratlaruu 

•a.t bir arumda olnıuttur· Bom• de: ., ba~ka şeyler çalıyorsunuzdur; Me- ektittiJer. DE No. 35 BAY F R AN- .. Şartname 15/6/938 tarihinden 
h1.rdıaıan tayyar ) • 'n yeniden - Ne borcu, dedı. ıela bandora, falan.. * ç O 15 G U i D ı C 1 y E mü- ' ıtıbaren her kese açık bulundurü-
l'Öfünmeıi ahali :::da panik Direktör öfkeli öfkeli elini sal- - Ha~r b~lmiyo"':m. Konservatuvann koridorund_ş racaat edilmesi rica olunur. laca~ır. . . ~ . 
"'Y•ndınnıt ve adamlar infilaklar- ladı: • . . .. . -. ~e~ı! agız muzıkasını çala- Skubelskiye rastlıyan arkadatları w N -yuzd~ ~kı buçuk dellalıye müt-
dan bannab'l k b" bulmak - Allah AUah bılmez gıbı laf bılır mısımz? hayretle ona ıord lar· 

6 t.72lxı:::&:ZAZ2_ fi4Gll!DD'1 terıye aıttır. 
· · ı ece ır yer d' ' s· 1 b r Sk b 1 k' rı ak - · u • .. · ıçıo Yandan yana koşusmağa b&f"' e ıyonunuz. ~e. o an o cumu~ u e ı ı e ı e Y asını çöze- - Sen hala Molkovadasin 1 • • Muterakım vergi ve tenviriyo 
lanıı,Jardır. Şükür ki hava batar- geçen aeıı~y~ ~I aıt yokıa evvelkı rek : p· . . . Konaer vermek üzere vilayetlere, Ozel ög"" retmen ve tanzifiyeden olan Belediye rü .. 
Ye.farının mermileri albnda tay- seneye ~.1 aıt. h' b" b - ıyano, yalnız pıyano bılı- turneye ne zamo.n çıkıyorsun? sumu arttırma bedelinden tenz\J 
Yareler UÇUflarını kısa keserek - Sızınbb~ b.ıç. U: .orc~uz yo~m k.. ah . . Skubelski acı bir alayla: ilk orta, ve Lise öğrencilerinin olunacaktır. Taliplerin l.zmir bi .. 
llZak:latmak mecburiyetinde kal· yok. Be!' af ır lf ıçın murt!• ıre .to.r,. m z.un bır eda. ıleı . - Yakında gidiyorum, dedi. derılerinin oJ.eunlqtınlmaaını is- rinci icrasının 38/2817 numaralt 
~ttlardır. Sabah ölen ve yarala· caat e~ı1n. i .. 

1 5
, • k ;-b~ıtımzı:hkaklı, ~et•· fa· Sıgara _kağıdiyle tarak, ve katık tiyen velilerinin Mütür Fenipqa dosyuına ve icra münadisine mü-

ı/~l~r 250, öğleden sonra üç yüz - e g~ ı ır f ıçın ız ne ıf ~ d oy lr~-d' . lıız ahaprıs ~~. ~: çalmaamı öğrendiğ~m zaman der· bulvarında Bahçeliler hanında 4 rac:aatleri ilin olunur 
•ttdır. yaparsınız. . .....~n eJ! ~-1!!!~ ~ _!e~ı(~~· full hareket edeceğım. numaraya müracaatlerj. J876 {207Z). 



SAHll'E IJ 

Manisa Şehri Elektrik Tesisat bir
liğinden: 

Maniıa tehri elektrik ,ebekeıinde kullanılmak üzere 9-9.5 
metre irtifaında ve muhtelif ebatta 320 demir potrel direk mii
bayaa edilecektir. 

Taliplerin fabrikada delikleri yapılmıt ve itçiliği ikmal edil
mi' olarak sif lzmir fiatlerini 10/6/938 tarihine raatlıyan cuma 
günü saat 18 e kadar Manisada bulunmak üzere göndermeleri 
lazımdır. Teslim müddeti en fazla on bet ağustos 938 tarihi ola
caktır. 

1 - 2 1869 (2070) 

•• •• • 

ENGURU BOY /.EVi 
Tenezzüh OTOLARI, OTOBOSLER, KAMYONLAR, sair 

her nevi Güzelliği arzu edilen ve zevki okfıyan MADENi efyalar 
elektrikli PISTOLA (TABANCA) ile boyanır .. Cila verilir, bo
zulan kısımlar tamir edilerek hiç beliniz bir hale getirilir. 

BOYALAR, MACUNLAR en iyi AMERiKAN boyasıdır. 
BOYA EViMiZ : Memleketin duydu~ bir noksanlığı ikmal 

etmekle iftihar duyar .. 
FIA IlERIMIZ : Rekabet için değil, nefaset için mütterileri

mizin gösterecekleri rağbete bağlıdır. 
USTAMIZ : Avrupanın en iyi müeaaeselerinde çalı,mıf bir 

T O R K gencidir. 
IZMIR : Cümhuriyet Caddesi : (ikinci Kordon) inhisarlar bat 

müdürlüğü kar,ıaında (111) numaralı yerdir. 
H.3 1 - 13 (1054) 

IZMIR SiCiLi TiCARET ME- IZMIR ASLiYE HUKUK DA. 
MURLU<'.;UNDAN: !RESiNDEN : 

lzmirde Gazi bulvarında yeni tu- lzmirde Orhaniye mahallesi 
hafiyeciler çaqıaında 104 numarada Kur,uni sokağında bir numaralı 
ticaret ve komisyonculuk yapan (F. evde Ferit oğlu Ali tarafından ye
Klark ve N. Mikalef) •irketi ~rikle- ni evde oturan Sıddıka aleyhine 
rinden Pol Mikalefin •irketten çekil- açılan subutu talak davasının ca· 
diğine mütedair ek mukavelenamesi ri tahkikat ve muhakemesi ao· 
ticaret kanunu hükümlerine göre si- nunda davacı Ali ile müddeialey
cilin 2303 numarasına kayıt ve teı- ha Sıddıka karı koca iken 341 ıe
cil edildiği ilan olunur. nesinde o vakitki mer'i ahkama 

lzmir sicili ticaret memurluğu rca- göre Alinin Sıddıkayı bo,amıf ol-
mi mührü ve F. Tenik imzası. duğu bu hususa dair dinlenen •a· 

1 - Mukavelename bitlerin beyanatiyle tahakkuk ey-
Bin dokuz yüz otuz sekiz senesi lemif olmasına mebni kanunu me

Mayıs ayının yirmi sekizinci cumar- deninin 1 ve 9 uncu maddeleri 
tesi giinü saat 10 raddelerinde lzmir- hükümlerine tevfikan Alinin Sıd· 
de Halimağa çarşısında Meyveler dıkayı 341 senesinde bofamıt ol
gÜmrüğü sokağında 12/14 sayılı da- duğundan ıubutuna ve nüfustaki 
irei mahsuaaaında Türkiye cümhuri· karı koca kayıtlarının kaldırılma
yeti kanunlarile vazife gören ~ğı- sına ve masarifi muhakeme olan 
daki mühür ve imza sahibi lzmir 432 kuruşun dahi davacıya yükle· 
üçüncü noter vekili Fehmi Tenik tilmesine temyiz kabil olmak üze
nezdine gelen ve ehliyeti kanuniyeyi re 12/5/938 tarihinde karar veril. 
haiz olduğu görülen zat ve hüviyet- diei ve uaulen tanzim kılınan gı
leri kanun dairesinde '8hadete ehil yap ihbarnamesinin müddeialey· 
kimselerden hazır bulunan lzınirde hin ikametgahının meçhuliyetin" 
birinci Süleymaniye mahallesinin mebni mahkeme salonuna talik 
Hüseyin sokağında 36 No. da mu- edildiği tebliğ makamına kaim 
kim Mecit Y 1!11İI Bal ve Halimağa olmak üzere ililn olunur. 
caraısında 52 numaralı mağazada 1852 (2064) 
mukim Dominik Muzako nam sabit- ---- ------- --
1.,rin tarif ve ,ahadetlerile anlaşılan IZMIR iKiNCi HUKUK MAH
lzmirde Gazi kadınlar sokağında 10 KEMESINDEN : 
numaralı evde oturan Pol Mikalef 1 L A. N 
ve lzmirde yeni tubafiy~ciler çarşı· Kartıyakada Muradiye sokak 
sında 104 numaralı magazada otu- 42 numaralı evde oturan Bedriye 
ran 8/220 No. lu dosyamızda saklı tarafından lzmirde Mezarlık ba-
12/9/936 tarihli sirküler muôbince •ında Saf ot ı· d "k h 1 

··f"d il ldikl"(PT a eıneıen aen 
mun en en te.ms ey e erı . · ikametgahı meçhul Ahmet Hilmi 
Klark ve N. Mıkalef ) unvanlı ıırke- ale h · 1 b d · f 1 h k -ed 1 Y ıne açı an oşanma avası· 
te ıza eten ve asa eten are et en nın ca · tahk 'k t h k · 

"k p ı·•- Ki k N"k I M" 1 rı ı a ve mu a emesı 
ıerı. 0 ı ı<arp a~ ve. ı 0 a 1• 1 sonunda kanunu medeninin 134 
kalef ve. Onore Mıkalefin müracaat ; ve 138 ve 142 ve 150 inci madde
sebeı;ılerı soruld~kta anlatacakla~ı ileri hükümlerine tevfikan Bedriye 
veçbıle mevcut şırket mukavelelerı· · ı Ah t H"I · · kd" • · 
ne ek olmak üzere bir mukavelenin 1 ~ e b me l 

1 mının ye ı~er~n-
1 · ted"I Ad !ar en osanma arına ve geçımstz· 

yezı masını ıs ı er. 1, sanı 1 l"kt k" k b h Ah H"l "d 
yukarıda yazılı şahitler yanında di- 1 e. 1 a a ~t .. m~t. 1 mı. ~ 
!edikleri soruldukta söze baılıyarak: 1 ~ldugund":~ hulb~ tarıhın_?dedn ıtlı• 

J M ı . .. .. .. 
1
.•. aren yem en ır ıene mu et e 

- · zmır ucu~cu noter ıııınce evlenmemesine ve davacının mad· 
yazıl~ 9/9/936 tarıh ve _7669 s~- 1 di tazminat talebi sabit olmad ı-
y1lı şırket mukavelenamesıle serık 1 • • • • 
b 1 d kla (P Ki k N M"k gından reddıne ve ellı lıra manc· u un u rı . ar ve . ı a- • · kd" · k · 
lef) 1 · k tt b .. d "t" vı tazm1nat ta ırıne ve ta dır 

unvanı sır e en u gun en ı ı- l b ıı· ı· Ah · 
ba k d. · ·ı im l o unan u e ı ıranın met Hıl-

ren en ı rızası " ayrı ış o an şe- "d l B d · · 
n"k p ı Mik 1 f" ·· .. 1 h mı en alınara { e rıyeye verıl· 

o .a e ın <'oru en esap ne- · "f" h k 
ticesinde tahakkuk eden alacağını 1 mesıne ve· masarı ı mu a eme 
nakden ve seneden aldığını ve ,ir- 1576 .. kur~~un ?ahi Ah~~t Hilm~
kette ve ~erikler zimmetinde _ Bu he- ye yukletılmesıne temyızı kabı! 
•aptan tahakkuk eden alacağına ait olmak üz~re ___ ll/4/9~ tarihinde 
senedin muhteviyatından maada . karar verıldıgı ve tanzım kılınan 
kabili talep hak ve alacağı kalmadı- ! g ıyap ihbarnamesinin de müdd"
i!ın• beyan eder. l ":ale~hin ikam_etgiihının me~hu-

2 - M. Şerik Polikarp Klark ve lıyetme mebnı mahkeme korıdo· 
n;ola Mikal.-f ve Onore Y!ikalefin 1 runa talik edildiği tebliğ maka

l·c!lektif ~erik sıfatile borç ve alacak- mına kaim olmak üzere ilan olu
• nı deruhte eyledikleri (P. Klark nur. 

\c N. Mikalef) unvanlı sirketin mu.I Davacının adli müzahereti ol · 
avelesinde mevcut ~raitle eskisi ıı-i· j duğu tasdik kılındı. 

bi aralarmda devam etmesini her biri 
kabul eylAmist'.r. j dedikl~ri gibi yazıl<:lığı şahitler ya-

3 - M. Scrıklerden Onore Mika- nında ıkrar ve kabul edildikten son· 
lef, mevcut sermayesine daha 31)()() ra kendilerine ve şahitlere imza et· 
Üç bin türk lirasını ilaveten ve nak- 1 tird'm ve tasdik eyledim. 
den sermaye koymu}tur. Tarafhrın ve şahitlerin imzaları. 

4 - M. Kar ve zararın yüzde o- lzmir üçüncü noter vekili res:ni 
tuz yedisAr buçuktan yelmis beai, mührü ve imzası. 
Polikarp Klark ve Onore Mikalefe UM. NO 1281 HU. NO 1/236 
musavaten ve mütebaki yirmi betiJ lşbu mukavelename suretinin da
de Nikola Mi1<alefe ait olınak surctile ire do.~yasında saklı 28/5/1 938 taı·ih 
tc~zii ka~ul edildiğinden buna müte- : ve 17.81 No. lu aslına uygun olduğu 
daır bahsı geçen mukavelenin be~in- 1 tasdik kılındı. Bin dokuz yiiz otuz 
ci maddeai hükmü kalmamıstır. Ar- ı sekiz swesi Me.yıs ayının yirmi se
' ı !arı bundan ibaret olduğunu be- kizinci cumartesi günü. 
yan ve ikrar eylemeleri üzerine isbu 1 lzmir üçüncü noteri resmi mührü 
mukavele zeylini yazmakla beraber 1 ve F. Ten;k imzası. 
açıkça okudum ve manasını anlattım 188'.l (2073) 

Kula Mensucat 
F ABRIKASININ 

Yeni gelen 
UCUZ en 

mevsimlik sağlam 
renklerdeki • 

yenı 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız. 
menfaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

Lüks Isparta halıları 
BiRiNCi KORDONDA 

ÇOLAKZADE 
Halı Ltd. Şirketi 

Vltrlnlerlnde teşhir edllmektedlr. LUtfen ziyaret 
· ediniz, Sah, toptan ve perakende 

•• \, . • - r' ... :'. .,..._ . , '.1 •• - ·~·, , , .. 

Seferihisar belediye riyasetinden: 
1 - Seferihisar kasabasının mevcut hali hazır haritalarında

ki bazı noksanların ikmali ifi açık eksiltmeye çıkarılmıttır. 
2 - itin muhammen bedeli 300 lira olup muvakkat teminat 

akçesi 22.5 liradır. 
3 - Eksiltme 2/6/938 tarihine rastlıyan pertembe günü saat 

16 da Seferihisar belediye dairesinde yapılacaktır. 
4 - Bu ife ittirak edeceklerin Türk olması ve harita itlerin

de ihtısaaı olduğunu bildirir vesaik ibraz etmesi lazımdır. 
5 - Fazla izahat almak istiyenlerin her gün Seferihisar bele· 

diye dairesine müracaatleri. 1870 (2069) 

lztnir n1emurları Kooperatif şirke
tinden: 

30 mayıs 938 de Halkevinde yapılan senelik toplantı ekseriyet 
hasıl olmadığından 17 haziran 938 cuma gününe talik olunmu•· 
tur. Ayni günde saat 18 de sayın ortakların gelmeleri rica olu· 
nur. 1867 (2066) 

' UMU~1 SANAYİ ERBABININ 
Nazarı Dikkatine 

Mensucat makinaları 11e tezgahları bilünıum ıanayi makina
ları, Torna/ar, Makkaplar, Frezeler 11eıaire .. 
cPLATTıt markalı pamuk çıknkları ve yedek parçaları. 
Pamuk presel<!ri. 
BABCOCK VE WlLCOX her kuvvette buhar kazanları. 
Her nevi demirler ve borular. 
Her sistem kompresörler. 
Dekovil ve maden ocakları demiryolları ın,aat malzemeleri .. 
MARATHON markalı her cins torna, imalat, kalıplık çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü halitalı halitaaız çelikler ve .. 
TIT ANiT sert maden takımları. 
Bu ihtiyaçlarınızı a'ağıdaki adresten temin edebilirsiniz : 

G. D. GİRAS Peştemalcrlar sokak 
No. 1333 Y az.ıhane No. 3 - İzmir 

Telefon: 2413 Posta Kutusu 234 
1-13 (841) 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan it : Marmara gölü tağdiye kanalı haf

riyatı ile ıedde in.aatı, kefif bedeli 1,115,313 lira 33 kuruttur. 
2 - Eksiltme 1 temmuz 938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 

15 te Nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü Su eksiltme komis
yonu odasında kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. 

3 - istekliler, Eksiltme, ,artnamesi, Mukavele, projesi, ba
yındırlık ifleri genel tartnamesi ve projeleri 50 lira mukabilinde 
Sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 47209 lira 40 ku
rutluk muvakkat teminat vermesi ve 200 bin liralık Nafıa su it
lerini veya mümasil intaatı teahhüt edip muvaffakıyetle bitirdi
ğine ve bu kabil i•leri ba,armakta kabiliyeti olduğuna dair Na
fıa vekaletinden alınmıs müteahhitlik vesikaaı ibraz etmesi istek
lilerin teklif mektuplar; ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 1616/1837 
1 - 9- 17 -25 1616 1837 (2071) 

lzmir ve Civarı Telefon Türk Ano· 
nim Şirketi Tasfiye Hey'etinden: 

lzmir ticaret sicilinin 2292 numarasında kayıt ve teıcil edilen 
heyeti umumiye ve kararı mucibince lzmir ve civarı Telefon Türk 
Anonim 'irketinin feshine ve muamelatının tasfiyesine karar ve
rilmit olmakla mefsuh firket zimmetinde alacağı olanların alıı· 
caklarını İspat eden vesaikle birlikte en çok bir sene zarfında ta
til günlerinden başka her gün saat ondan on ikiye kadar lzmirde 
Saman iskelesinde büyük Kardiçalı hanında 65 Nu. da ifayı va
zife eden tasfiye heyetine müracaatle alacaklarını ispat etmeleri 
lüzumu ilan olunur. 

1 - 5 - 9 1881 (2067) 

Kuınbar~" biti 

TURKi)'E 
CUMHU RIYETI 

2IRAAT:B 
::= - M* 

Motosiklet Meraklılarına 
ALMANYANIN EN MEŞHUR 

VJC.TORIA· ,/Jl~~ 
Jt ,,eoıı tem roilt•nmoch~J( 
·· ca.1!!PS . 

MARKA 
100 - 150 · 200 • 250 - 350 - 500 Santimetre Küblik Suppaplı 
ve Suppapaız MOTOSlKLETLERl Büyük fedakarlıklarla 
ŞEHRiMiZE GETtRtLMIŞTIR 

V l C T O R t A marka MOTOSiKLETLERi 
GöRMEDEN KARARINIZI VERMEYlNIZ 

EGE MINT AKASI Umumi ve Resmi Acentaaı 
ikinci Kordon Kazım Dirik Caddesi 
A L 1 O T T 1 B 1 R A D E R L E R Telefon ı 2801 
ESHAMLI KOMANDiT ŞiRKETi : 3709 

TELGRAF : FRERALIOTI... t Z M 1 R 

, •• Fenni ~özlük için -

KEMAL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cinı ve çefitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe siferik, silenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pilatin, has baga ve sellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motoıiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

• 



-

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZlN Soğuk aismJığııım fena akıbetler doğurmaaına 
mini olmakla beraber bütün ıatırapları da dindirir. 

lcabuıJa giinde 3 luıJe alınabilir 

• .. 4-<\ • ' .. , 

'' ~. j; ' .f 

• 

. 
' 

rreP:ANE. T ~razileri 
TGrkiyenin En Biı-inci Teraii 
Fabrikasının Mantwatıdır · 

'"*'~t:; ,~"'~""''··'C·~T.,. aklit1 riııdt>n ~k.ırunıı 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMA i YE 
Sirkecide 

Bu her ilti otelin müsteciri Türkiyenin en eaki otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 1enelik tecrübeli idaresiyle bütün l!ge 
halkına kendisini le't'dimıiftir. 

Otellerinde ıniaafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine iliveten fiatler müthiş ucuzdur. 
lstanbulda bütün E.:e ve lzmirliler bu otellerde bulu,urlar. 

Ağız bütün mikroblara daima açık 
bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: 

Bakımsızlıktan çürüyen diflerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide bummaaı, apandi
sit, nevraateni, sıtma ve romatiz. 
ma yaptığı fennen anlaşılmıftır .• 
Temiz p.ğız ve sağlam elifler umu· 
mi vücut ıajlığının en birinci tar· 
tı olmuftur. Binaenaleyh ditleri. 
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmeliai· 
niz. Bu suretle milaopları imha 
ederek diflerinizi korumuf olur
sunuz. 

RADYOLIN 
ile ditlerinizi sabah ve akf&DI her yemekten ıonra fırçalayınız .... 

ödemiş C. miiddeiumumiliğinden: 
ödemit Cna e'f'inin 938 mali yılı için bir senelik ekmek ihti

yacı kapalı zarf usulfi71e 21 • 5 • 938 tarihinden itibaren on bq 
sün müddetle eksiltmeye konmuftur. 

Beheri 960 gram olmak üzere günde ikinci neviden 224 • 280 
adet ekmek nrilecektir. 

istekliler her gün mesai aaa,tlerinde tartnameyi müddeiumu
milik ve Ceza evi dairelerine müracaatle görebilirler. 

Muvakkat teminat mikdan 700 lira elup teıbit edilen 960 
gramlık elmıeiin Rayici 9 kunıf 12 santimdir. 

isteklilerin ııösterilen nıikdar üzerinden bir senelik ekmek ta· 
ahhiidünii ifa edebileceklerine dair Ticaret odasından vesika ib
raz edeceklerdr. 

ihale tarihi 6 • 6 • 938 günü saat on ~te olduğuniaıı bir 5&&l 
evveline kadar 2490 sayılı lauıanmı 32 inci maddesine uygun fe< 
kilde teklif zarflannı o ııün ödemi• Müddeiwmımilik dairesinde 
IDÜtetekkil komisyon reisine vermeleri fBrlbr· lli.ıı ohmur. 

ıs - Z8 - 1 - 4 1(29 (1084) 

<E>uua[et 
a.'hun&:rz 

.U.RAll 
.. 

TURAN rabrikaları mamullbdır. A)'llı umanda Toraa 
tuvalet sabunlarını, ıraş sabunu ve kremi ile gllzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa· 
btlar için Jzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı Ye J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Teefon a.ııaes 

Saçları dökülenlere Komojen Kanzuk 

Saç Eksir.i 
Sa~ların rlökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Koınojen 

saçların köklerini kuvv~tlendirir ve besler. Komojen saçlann 

gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası 9ardır. 

Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rında bulunur. 

TAZE TEMiZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çançar 

ECZANESi 
BAŞ DURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

I 

DEUTSCHE LEVAN 1 Fratelli Sperco 
TE • LINIE Vapur acentası 

ATLAS LEVANTE • LINIE, A.G. KUMPANYASI 
G. m. b. H. 1 RoY AL NEERLANDES 

BREMEN SA TURNUS vapuru Elyevm limanı· 
DEU'TSCHE LEVANTE • LINIE nuzda olup Amsterdam ve Hambmg 

HAMBUAG, A. G. limanlan ic;ia yük alnaktac!.r. 
LARJSSAvapuru 28 mayısta beklenl· I HERCULES vapuru 10/ 6/ 938 de 

yor. Aaven. Rotterdam. Haıııbu.g ve beklenmekte olup Bargas. Vama ve 
Bremen limanlann için yük alacaktır. Köatence limanları için yiik alacakbr. 

SOFIA npuru 31 mayıata beklen!- SVUISKA ORIENl"E 1.JNIEN 
yor. An.en, Bremen ve Hamburg il- VINGALAND motörii 10/6/ 938 ta· 

ımnlanndan yük çıkaracakbr. rihinde beklenmekte olup Rotterdam, 
CHIOS vapuru 8 haziranda beldeni· Ha '-··- ,. , . ,..,_ ,..;.. "'- · o. 

muuı-5• "°J'ftlll• ~n--&• LNtnunar.: 
yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen ve Baltık lima.nlan için yük alacalı:br. 
için yiik alacak.ta. SERViCE MARI1lME R.OUMAIN 

ARMElılENT H. SCHULDT k SUÇEAVA vapuru 8/6/938 de bek. 
MARITZA vapuru 2 haziranda be • . Ce 

lenmekte olup Malta Manily& ve no-
leniyor. Rotıerdam. Hamburg ve Bre· •·~- _ l . . ..lr. _._ 1 

va uman an JÇD. yu Ye r-:-• a ır. 

men limanlanna yük alacalctır. ALBA JULIA vapuru 2 /7 / 9 38 dı 
SERViCE MARITlME ROUMAINE beklenmekte olup Malta. Marsilya ve 

DUROSTOR BUCARFST3 LLI Cenova limanlan ic;m ,.il: Te yolc.. alır. 
Tapuru 1 mayma DCJUe• ZEGLUGA POLSKA S/A 

niyor. Köotence, Galaız ve Galatz alı:- LECHISTAN - - ""'- Lim 
motöna. LA~~Ym a· 

taımuı Tuna limanlan için yiik alacalı:11r. d 1 A Dan · Gd 
n.vnız a o up n'Yen_ tz:is -.e y· 

DEN NORSKE MlDDEUIA VSUNJE nia limanlan için yük almaktadır. 

SAN ANDRf.S 20S6 hl.O. _ ~ , _ Dindalti hareket tarihleriyle ftllvlan· 
vapuru azırancıa . .... • 

b u • o· N lardaki deiifiklilderde.. 11Caıta meoulı· 
e.ıueıuyor. ıeppe ..,.e orveç ummn 

l.imanlaruıa yük alacalı:tır. yet kabnl ebnez. D.ı.a fazla taloili.t için 
JOHN5l'ON V ARREN LINF.S L TD. ikinci Kordonda FRA 1EW SPERCO 

UVERPOOL ""pur acentalıitna miiıw:aat edilmem ri· 

A VIEM RE 3 d belr. ca olunur. 
O vapuru temmuz a • Telefoa : 4111 / 4142 / 2663/4221 

!eniyor. Uverpool ve Anven limanların· 
dan ,.ülr. çılr.aracalı: ve Burgu. Varna, -~......,,.....,..,..z..,m.,., ~1•=<-.. ~- --~• 
Kösıence. Sulina. Kalaa ve Braila liman• 
!arma yük alacalı:ta • 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARmME 

SZEGED vapuru 8 haziranda belde
niyor. Port Sait ve lskenderiye limanla· 
rma yiik alacalı:br. 

TISZA vapura 1 O haziranda hddeni· 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
yor. Tuna limanlan için hareket ede- Ellerman Lines Ltd. 
celtıir. LONDRA HATI"l 

Illndakl hareket tarlblerlyle nav- DESTRO Tapuna 7 haziranda 
lunlardald değişlldiklerden acenta me- Liverpool Ye SY&Daeadan gelip 
ıuliyet kabul etmu. yük çıkaracak. 

Daha fazla tafsi!At almalr. için Birin- CA V ALLO vapnru 7 haziranda 
cl Kordoııda V. F. Henry Van Der Zee gelip Londra ve Hull için yük ala. 
ve Co. ıı. v. Vapur acentalığına mUra· caktır. 
caat edilmesi rica olunur. FLAMINIAN vapuru 22 hazi. 

Tel. No. 2007 ve 2008. randa Liverpool ve Svanaeadan 

"U d J " gelip yük çıkaracak. m a Um Um) DRAGO vapuru 25 haziranda 

d 
. tt 

1 
. ..,. Londra, Hull ve An't'enten gelip 

enız acente ıgı yük çıkaracak ve ayni zamanda 

L d Londra ve Hull için yük alacaktır t Tarih ve n.avlunlardakl değişiklik!...,. 
'"'' "ION u• __ L den acenta mesullyet kabul ebnez. 
~ Tapunı namDU'lf. Rotter-

dam ve Anventen gelip 31 mayıota yük -------------

Ç&karacahır. 1 L A N 
G~NIA vapuru 9 • 1 O haziranda Burdurun Sinan ..,ahaO..inde otu· 

belderıilmelcte olup Rotterdam. Ham- 1 • li Adil kan Sül 1ı:ızi 
burg ...., Anven limanlan için yiik ala- ran zınır 11 eyman 
calı:ıır. j F at.- Hayriye tarafmdıın yeri be-

UNEA SUD AMERiKANA l liraiz olan kocası lzmirin Güzelyalİ 
ELiN K. Motörü 15 /20 haziranda • Nuri bey ııobimda Mustafa oğlu 

beklenmekte olup NeV)l'orlı: için yük il Adil aleyhine açılan ihtar dıı.vumm 
alacakbr. 

1 
ilinen yıı.pılan muhakemesi aonun

UNITED STA TES AND LEV ANTE j da: yapılan ilinlara rağmen müddea 
LINE L TD. aleyh Adil yerini gizlemek ıruretile 

BAGDAD motörü 1 haziranda bek- mahkemeye ~lmediği gibi yazıh ya
lenilmdcte Neyyorlı: için yük alacalı:tır. zıaız bir defi ve itirazda da bulımma· 

DANIO motörü Temmuz iptidumda dığı tahakkuk etmekle bir ay zarfın. 
belcleoilmdtte N....,.ork içia yük alacak- d •-_ _ da • -•-- -
b a ıı<aıUl vacıyı evıne aunaamm 

~ ... ı v ... .,LAR ARASI HATn ili.nen ihtarına karar verilmit oLlu. 
~ ~undan ilin tarihintf itibaren bir 
ZETSKA PLOVIDBA A.D. g .• d .. dd aleenbin L ___ Fat 

KOTOR ıı.y ıçm e mu ea Y ,...... -
Balkan ittifalu lktıaat konferansının ma Hayriyeyi yanına almuı ihtar 

•enah. yolcu ve yük için teaia ettiği olımur. 25/ 5/938 
hatta mensup Yugoslav bandıralı (2075) 

LOVCEN 
Lüks va~uru pazartesi 23 ma)'IS nal tzMIR SiCiLi TICARET ME-

12 de Izmırden hareket edecek Pire. UclUNDAN. 
Korfu. Adriatik limanlan, V enedik. T ri· ı MURL · 
este ve Susak limanlan için yolcu ve yük Pol Mika1ef ticaret unvanile lz.. 
alacakbr. mirde Peştemalcılar batında 1334 

Gerek vapurların muvıısJAt talrblerl, numaralı sokakta 6 No. lu mağazada 
gettk vapur isimleri n n.avluııları bak· 1 her türlü mallar üzerine ticaret ve 
kında acenta bir taahhlit altına girmez. yerli mabaulü ibracatile uğrqan Pol 
Daha fazla tafsillt almak için Birind Mikıılefin ~ ticaret unvanı ticaret 
Kordonda 166 numarada CUMDAL) kanunu hükümlerine göre sicilin 
umuınl deniz acentalığı Ltd. müracaat 2304 numarasına kayıt 't'e tescil edil-
edilmesi rica olunur. ı diği ilin ohmur. 

TELEFON : 3171 - 4072 1853 (2063) , 

DAIMON CEP V ANTILATiJRLERI 
En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille itler. Bir sa 

atte bir kunıtluk sarfiyat yapar. Ağırhiı seksen ııram olup zarif 
bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında, baylar cebinde tatır •. 

Herkesin yanında bulanma11 li.zım olan hir ihtiyaçtır. 
Deposu : lzmirde Suluhan civarmda No. 28/9 öDEMIŞU 

HOSEYIN HOSNO ticarethanesi •• - ,,,, 

• 
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SA~A: 10 

e a u 
Daima mütecaviz milletlerin doymak bilmez hırslarından hız almaktadır 

-
...... erika Harbiye n zırı 1 panyadaki gönü lüler 

Bazı devletle in kuvveti tehlikeli 
bir vasıta yaptıklarını söylüyor 

Hala halledilemiyen bir meseledir 
A. Kamarasında yine sor~ular soruldu 

,~ 

f: 

~, 

Ameriha ciimhurreiıi Bay Rooıevelt ... 
Va,ington, 31 (ö.R) - Hatıra mokratik devletlerin gizli bazı 

günü (Memoviol day) münaaebe- gayelerini tahakkuk ettirmek için 
tiyle ıöz alan harbiye nazırı bay bir manevrasından ibarettir; -
Luiı Lansdon fU beyanatta bulun- · cBerliner Tageblath> gazetesi Italya tahtelbalıirleri..... Muuolini nutuk ıöylerken ..• 
muttur : B. Göbels tarafından Deaaanda Pariı, 31 (ö.R) _Ecnebi kay- diğinden Moskova hükümetinin Roma, 31 (ö.R) - ltalyanın 

« - Birle,ik devletler, milletler söylenen ve Almanya için uzun nağından çıkan haberler üzerine de buna muvafakatini elde et- ispanyadaki müdahalesinin dl· 
aileıine mensup bazı devletler vadeli bir sulh eseri yaratmak za- harbiye nezareti kat'i bir tekzip meğe çalıtmaktadır. ğer bir sebebi, Boltevizme karti 
kuvveti ve kuvvet iıtimali.tehli- ruretinden bahseden nutku bay Alman hariciye nazırı netretmiştir. Buna göre hiç bir 2 - Avam kamarası tarafın- mücadeleden baska Akdenizin 
kesini milli bir ıiyaset vasıtaıı Hull'un heyanatiyle kartıla,tırı· Fon Ribbentrop Fransız tangı, Fransız ordusuna dan 2 fUbat 938 tarihinde ittifak- emniyetidir. e<Gi~rnale d'ltalia» 
olarak kullandıkça, her ihtimale yor. B. Hull de Amerikanın au~h Godenberg Almanya hesabına ca- .ait hiç bir malzeme ve hiç bir za- la kabul edilen karar suretini mü- ve «Trihuna» ltalya ve ispanyayı 
hazır bulunmalıdır. Sulha kartı ve adalet arzusundan bahsetmıf .. sualuk suçuyle aranmakta iken bit lıpanyaya gönderilmemiftr. enir kılmak için lngiliz hükümeti hiç bir menfaat ihtilafının birbl· 
olan tehdit .yalnız ecnebi nüfuzu- tir. . . Hamburga hareket eden Bremen ı Paris, 31 (ö.R) - Karıfmazlık hava bombardımanlarının tahdidi rinden ayırmadığını ve ayıramı· 
nun Amerıkaya sokulmasından cAngrıfb. Londra, Parıı v.e, vapuruna binmeğe muvaffak ol· tali komitesi bugün Foraynofiıte yolunda beynelmilel bir anlatma- yacağını yazmaktadırlar. Bu dev· 
ileri gelmez, fakat kuvveti hak P~agın Am~rıkada A~pa harbı- muştur. Amerikan zabıtau Gri- Lord Plymouth'un riyaseti altın- ya varmak makıadiyle diğer de~: Jetler milli istiklalleriyle birlikte 
sayan barbarlık kanununa avdet nın nerede ıse çıkmak uzere oldu- ven adlı diğer bir casus gibi bunu da yeni bir celse akdetmittir. Bu Jetlerin de tasvibine arzedecegı Akdenizin serbestiliğini müdafaa 
etmi, bazı mütecaviz memleltet- ğu intibamı uyandırmağa muvaf- da ayni suretle kaybetmek iste- toplantıda müzakere mevzuu olan bazı teklifler hazırlamaktadır. zaruretindedirler. Akdenizde tam 
)erin hırslarından ileri gelir. Biz fak olmalarından tiki.yet ediyor mediğinden Fransız otoritelerine ispanyadan ecnebi gönüllülerin 3 - Alikant bombardımanına hakimiyet bu iki devletten her bi
daima iyi silahlı olmağa dikkat ve soruyor : bir if'arda bulunarak Godenber· normal bir aekilde tahliye meaele- gelince lngiliz hükümeti henüz rine sosyal enerjilerini ve ekono
edelim. Hücuma değil. fakat mü- - Bu intibaı dağıtmak için ne gin tevkifini iıtemittir. aidir. Bu i~fn murafı bir milyon bu hava hücumunun hedefleı; mik kabiliyetini hakkiye inkitaf 
dafaaya hazır olalım. Harp yap- zaman tedbir alınacaktır? Fakat Fransız polisi bu tevkifi Jngiliz lirasıdır ve karışmazlık hakkında kafi derecede malu- ettirmek imkanını verecektir. 
mağa değil, fakat harpten uzak Nihay~t «Hamburger Fremden- yapabilecek mi? Bu bel beynelmi- komitesine İftİrak eden devletle- mat almıt ·olmamakla beraber ccTribuna» gazetesinin mütali-
kalmağa hazır bulunalım.» blath> fUnu kaydediyor : lel hukuka tabidir. Godenberg rin bundan hisse kabul etmeleri müdafaasız ıivil ahalinin bom- aları itte bu merkezdedir. 

ALMAN GAZETELERiNiN Eğer Amerika 21 mayısta ki- Alman bayrağının himayesi al-, icap etmektedir. Her ne kadar bu bardımanını takbih etmek~edir.. Roma, 31 (ö.R) - Düçe ha-
NEŞRIY A Ti min seferberlik yaptığını hatırlar· tında bir Alman vapuruyle ıeya-ı pek yüksek bir murafaa da bu fe- 4 - 24 mayısta Valanaıya lı- riciye nazırı kont Ciano tarafın-
Paria, 31 (ö.R) - Alman ga· sa Alman umumi efkarının Bay hat ediyor. Tevkif edilebilme'\ dakarlık, eğer ispanyada ecnebi manında bir lngiliz vapurunun dan kendisine takdim edilen Is· 

ı:eteleri, Amerika hariciye nazırı Hull tarafından yapılan davetle için Şerburg huau&i zabıtaıının müdahalesine kat'i olarak niha- batırılmaaiyle neticelenen hava panyol nasyonalist askeri heyeti
B. Cordel Hull tarafından bazı uğratmağa neden ihtiyacı olmadı- dahiliye nezaretinden bir emir a!, yet vermek neticesini verirse, bu hücumu hakkında lngiltereniıı ni kabul etmi,tir. Heyet reisi ltal-
devletler nezdinde yapılan teteb- ğmı anlar. ' ması lazımdır. Dahiliye nezareti netice kartısmda ehemmiyetsiz Burgos hükümeti nezdindeki mü- yan lejiyonlarınin ispanyada nas• 
büsü tiddetle tenkit ediyorlar. Bu <le ancak Amerikım hariciye ne- kalacaktır. Mütkülata tesadüf mesaili bu hadiseyi nasyonalist yonalistlere yardımından dolayı 
tenkidin mahiyetini anlamak için ALMAN VAPURUNDAKi zaretinin Fransız hariciye nezare- edilmiyeceği ümit ediliyor. Bu otoritelerinin dikkatine arzetmek, ltalyaya minnettar olduklarını ve 
Ukönce Amerika hariciye nazırı- CASUS MESELESt tine müracaati üzerine bu emri mesele halledilince tali komiı- meaul tayyarecilere karsı tiddetli bu minnettarlığın ebedi olacağını 
nın deklarasyonunu tam niyetle Paris, 31 (ö.R) - Şerburg hu- verebilir? Fakat bütün bu forma- yon ıon celsesinde yalnız Sovyet disiplin tedbirleri istemek ve hü- bildirmi,tir. Düçe nasyonalist la-
kaydedelim : ıuai zabıtasının önümüzdeki per- liteler pertembe sabahından ev- delegesinin itirazına uğrıyan in- cumdan hasıl olan zarar ve ziya- panyaya sempatisini bildirmiş ve 

cOrta Avrupadaki buhranlı tcmbe günü bu limana uğnyacak vel yapılmıt olabilecek midir? giliz formülünü el birliğiyle tat· nın tamamiyle tazminini talep ey- general Frankonun zaferinden 
'Taziyeti göz önünde tutarak bir- olan Alman transatlantik vapu- Bundan fiiphe etmek mümkün- bik mevkiine geçirebilecektir. lemek hususunda emir almıttır. fÜphe etmediğini, lapanyanın İs· 
letik devletler hükümeti vaziye- runda Godenberg isimli Alman dür. Bu ıebeple Goden ergin de Londra, 31 ( ö.R) - lspanyol 5 - Cebelüttarıka gelen bir in· tikbalde serbest, birletik ve kuv· 
tin son inkitafını endite ile takip caıuaunu tevkif edip etmiyece~ kendinden evvel ayni tekilde meselesi dün aktam Avam kama- giliz vapurunda ispanyaya ait vetli olacağını ıöyliyerek «Arri• 
etmİf ve buna en büyük bir dik- meselesi adli mahafilleri İfgal et- Amerikadan kaçan Alman caau- raaında alaka uyandıran münaka- tayyare motörleri ve fi,enk kasa- ba Eapana» diye bağırmıttır. 
kat vermittir. On sene evvel bu mektedir. Bu tevkif Amerika za· ıuna iltihak etmek üzere Alman- talara sebep olmuf ve hükümele larından mürekkep bir hamule lspanyol heyeti de «Viva ita· 
hükümet Pariste harpten milli ıi- bıtaıı tarafından iıtenmektedir.. yaya gidebileceği farzediliyor. yarım düzine kadar ıual ıorul· ketfedildiğinden kaptan aleyhin- lia» diye mukabele etmittir. 
yaset ileti olarak feragati muta- __. muttur. Bunlara verilen cevaplar de 1936 kanununa tevfikan taki- «Arriba Espana» gazetesi ge· 
zammin bir pakt İmza etmİfti. Bta J d k •• • da fUnlardır : bat açılmıttır. Bu kanun lngiliz neral Frankonun «Muhakkak 
pakt 63 devletin imzasını tqı- aponya a omunızm 1 - lngiltere ispanyadan gö- vapurlarının ispanyaya mühim- olan!» zaferinin müstakbel ltal-
maktadır. Bu imzalan koyan dev- nüllülerin geri alınması planının mat nakletmelerini menetmekte- yan· lspanyol zaferlerine bir bat· 
Jetler tunu kabul etmitlerdir ki ittifakla kabulüne ehemmiyet ver- dir. langıç olacağını yazmaktadır. 

aralarında her ne mahiyette olur- Moskova pronagandası hakkında 
aa olsun bir ihtilaf çıkhğı takdir· 1" 
de hunun ham ancak •u•h vasıta- Tokyo polis 
lariyle aranacaktır. Bu taahhüt 

müdürünün beyanatı ' ispanya Cümhuriyetçileri 
Parlak bir 

• 
mevzı 

mukabil 
• ve bir 
hücumla 
aldılar esır 

iki 

fİmdi de ilk olarak kabul edildi
ği derecede her taraf için mut& 
berdir. Biz tuna göz yumamayız 
ki dünyanın neresinde olursa ol
sun muhasamat açılması netice}~ 
rini tahmin imkanı olmıyan bir 
umumi karıtıklık unsuru olur ve 
her millete sayılamayacak kadar 
'-ok zarar verir. Milletimiz bütün 
milletlerle müşterek olarak fU ar- Baraelon, 31 ( ö.R) - Şark Merkez cephesinde bir mayn riyet bataryaları asi hadarına atef 
zuyu besliyor ki ıulh ve adalet cephesinde Tremp mmtakasında patlatarak dütmanın küçük bir is- ederek buna mukabele etmitler-
ve terakki tehlikeye düfmeıin ve kuvvetlerimiz küçük bir köyü İş· tihkamını tahrip ettik ve ağır za- dir. Madridin merkez mahaUele-
dünyanm her tarafında sulh mu- gal etmişlerdir. Düşmanın muka- yiat verdirdik. Diğer cephelerde rine büyük çapta bir çok obüsler 
h f d ·ı · ·ıı 1 bil hücumları tamamiyle geriye kaydedilecek bir •ey yoktur. Sa- d"0 •m'"•tu'"r a aza e ı sın ve mı et er arasın- • uT uT • 
daki münakasalar her halde ıulh püskürtülmüttür. Doğu cephesi- hah saat 10.25 te Savoya tipinde Roma, 31 (ö.R) _ Fatist par· 
içinde halledilsin.» ,.. . 1 n.in he~ mıntakasında fevkalade dütman tayyareleri Baraelonu tisinin resmi bir tebliğinde bildi-

Alman ga t l . B C d il · .. ı~ıddetlı muharebeler olmuştur. bombardıman etmeğe tetebbüs rildig-ine göre ispanyada Malaga-
ze e erı · or e ıı; H"k". k 1 • 1 k b. · 1 d d f 0 b 

Hullun bu deklarasyonu Praga ! ~ ub~el th" uvvlet eBrıl pkar aK ır etmıt erse e e ı tayyare atar- nan zaptından Ebre nehri üzerin-
gönderm;~ olma&ına teessüf edi- • > ~ l m ;ldı ucuml .. al . ~n o . olra yalarmın atefiyle kaçmağa mec- deki son taarruza kadar ltalyan 
yorlar. «Bönıen Zeitun » Ame- ~ ~ ' ve eve~a coy erını gerı a a- buNr edilmi'ı~erdir. l V 1 • milislerinin zayiat yekunu 9541 
·k 1 • • g h. J k l . rak bazı esır ve malzeme topladı· asyona ıst tayyare er a ansı- . 

rı an g zete crmın en va ım bir apon as er erı I A . k d .1 V ld ya lı'man ve varo•ları u""zerı·ne b·r dır. Bu rakkam fU suretle ayrıl-
vaziyette Çekleri iltizam eder k . . . .. . . ar. ym mınta a a ası er a e- T ı k d ö 1 
1 

f . l'k .. d ·- · . . . .. C:. Tokyo 31 (ö.R) - Polıs dırek- larafdan 26 §nhıs ve 30 unıversıte rake tarafında ağır zayiat muka- çok bombalar atarak mühim ha- ma ta ır : lü .2023, yara 1 6006 
y8;,ra v~ı~l~v::~t;;0;~ını ılerı auru- ttörü bu gÜn

1 
Mo~kovakko~~~istt en- talebesi romancı Şi tarafından yapı- •ıbilinde hatlarını hafifçe ilerlet- sarat yapmıalar ve bazı kurbanlar kayıp 163 ve esır 539· 

S ıh . . .. · emasyona anın Japon omunıs par- lan harekete iştirak suçu il yakalan- meğe muvaffak olmu•lardır. Kap- verdirmi•ler'dir. Bunların sayısı Ölü mikdarı hemen hemen Ha· 
u ıçın mudahale eden B · · · d' ·ı ek · · rf • w • t T T b f · d k" ' k d d Hull önce k d. b d _ · tısını m t~ ıçın sa ettıgı gayre mıştır. Polis direktörü Amerikadan renin garbinde yapılan diğer asi henüz belli değildir. Madridde asi e~ ae erın e 1 zayıat a ar ır. 

1 k d
enh 1 

• ~aımnı . ogru hakkında ıfşaatta bulunmuştur. Oç 1 k ·· · t f'kirl · · · hücumları şiddetine rağmen ta· bataryaları ~arafından iki saat Habeş seferinde ltalyan kuvvetle-
yo a so sa a a ıyı ederdı ed be • . d . k t h" ge en omunıs ı erının Japonya- · 2316 ..... · 1 d. y 1 «Lok 1 . . . sen en rı Japonya a ın ı asız u- . . . A A mamiyle püskürtülmüftÜr. bombardıman edilmif ve cümhu· rı o u vermı! er ır. ara ı 

a .. Anzeıg~~» Amerıkan küm süren Moskova propagandası ya yayılmasına manı olmak açın hala - mikdarı da bu sef erdekine mun-
~asım.na ~oylece hucum ediyor : Amerikada yaşayan japon komünist- en büyük dikl<at ve teyakkuza lüzum tahrikatı yapmakla maznun 236 ki- nazın Uzaki Sovyetler birliği ile ja- dil gibidir. Esirlere gelince, bun
ruh::ıl;.dn basını Kellog paktının leri vasıtasil~_idar.e ~~-ilme~ed~r. ilk olduğunu söylemiştir. şinin mahkemesi gizli olarak yapıl- ponya.araııında muallakta kalan me- ların e~ çoğu 193~ martın~a Gu-

b. a 8!~myor. F,?ka! ~u pak- defa olarak ogrenıldıgıne gore Japon Tokyo 30 (A.A) - 1936 sene- maktadır. aelelerın toptan halledilmesi için ya- ada Laıara cepheaınde ugradık-
tın ~ t~sırı ol~adıgı gıbı haddi zabıtası üç büyük arama yaparak sinde 1500 §Üpheli komünist tevkif Toltyo 31 (A.A)- iyi haber alan kında müzakerelere baılanmaımı ları bozgun esnasında bırakılma~ 
~atın a 8 0 hır hatadır ve de- 1400 müfriti tevkif etmi§tir. Diğer edildiği kavdedilmektedir. Komünist mahafilde söylendiiine göre hariciye derpiJ etmektedir. · tar. 


