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elioslovaliya Sef erherlik ilan Ediyor! 
Alman ordusu i erliyor ve Avusturya bağırıyor· Ya 

Bitler! Eski başvekil ile arkadaşları tevkif edildi 
Artık Avusturya yoktur. Dnglltere ve Fransa ADmanya 

ya birer nota vererek şlddetoe protesto ettnoer 
Viyanadaki yeni Alman hlikiimeti, belediye reisini, emniyet mada

rlJni1, birçok Şuşnig taraftarlarını tevkif etti 

M. Hitler, M. Mussoliniye tayyar 
bir gizli · mektµb gönderdi 

ltalya, lnııltere ve Fraaıama 
bu hareketine iştirak etmem ittir. 

lngiliz resmf teblili 
Londra, 12 (Radyo) - Jngi• 

liz biikümeti, bugün resmi bir 
teblit neşretmiş ve Berlindeki 
ae flri Henderaon vaııtasile Al
manya nezdın de proteıtoda bu
lundutanu, A"'ultarya iıtildili· 
nin haleldar olmamna lnriltere• 
Dİlt raıa röıtermiyecetiai bil· 
clirmiftir. 
lnılllt i•6lne•l fdplailı 

meditından, protesto edilditi 
bildırilmektedir. 

Naziler şe/inJn natku 
Viyana, ~2 (A.A.) - Avua

turya NasyQnaliıt Soıyaliatlu 
ıefi binbaşı Kalunner qatıdaki 
nutku ıöylemittir: 

~~~---...-~---,.---ra~~...-~...---........ ~ ........ rıa~w.•~ .... ....
tere kabineı·, bugGn af leden Ajan11 Paasau civaranda Vinıho

fenden resmen bildiriyor: 

- Bu büyük saatte deria 
b11 beye caala ıize 111 haberi 
veriyorum: Avuıturya arbk 
hGrdür. Avalturya Nuyonal 
Soayaliıttii'. Milletin itimadı 
lle it bq1Da . pi• pm bir 
•llllllb .. .._.ll!tWl et•i;iı'. 
hükGmet Naıyonal Soaya il 
harek:eti preaıi pleri mucibince 
memleketin refall ve saadeti i9ia 
lizımplen herpyi ppacakbr. ,,_,di Nüzlıet Çançar 

... ...,. Bitler l'Haıadaki k•· 
................ aaaat mıetae itd• 
... .... eıddea ct11adaae bir 

• Aftllaı7uua da Unaı 

tMi. ' 
.... anık dlDya Jlalacle 

Anut IJ• ..... Ue aı11akil •ıı. ita. 
__,,_ W.a•qlar. Baclacla geçe. 
.ta.• er4alen Vi7•a7a do&ra 
,....._. -.. etmektedirler. Kare 
.. ,._.., .ldtlrir ••kaHldet tetkilaa .. . ••-1 u .. ,. haglll 7arıa Brea• •·•••ha .... ,.. ... olacaklaldu. 

.... ...aıa. Anıtarym•.,. 81."' ...... 7akaı.lıfbl'. Bir Ahua 
led'te- bip kOJalaileeek yeglae 
..._ t8tl alAkkt ••il• Baı•ekil 
•• ~ a ıebli"•b bir dıkl-

._.,_.., a.ıke•• Wr aeker 
_... •11•llel• halfa •talt. .... 
,.... ...,........ • ........ o .. 
WD,. 1'a.u. ki•..._ •nn .. a bile 
·- .......... •octbehot ..... 
U1e9' 1fp1 eımifdı. A•aıtaıyaaın 
...ı,.a .a•are atı Baı•ekillerdea 
e-ıa 91t9klf 141ilmlı, Alma E•DiJtlt 
a.. Simler maiyetiaa. poli.1 
lmllled .aa_,a laalde Mıaailatea V~ 
,_,. plenk .lft.lhlrJam• llDDI• 

,.. 'ilk"••· .. koy•••· 
.Jllala ....., ..... ,.. ..... . 

... tek 1J1 ,.,.... ft Fr .... cla d .. 

.. '* 1ana ... lefkiliH l•kt• 

........ .lhllDtJa ilhakı •• r1 ... 
ltllİI bma• eı.- IÇla ıoa gayre
.. ••i11 .. iai gllter••tt.llr . 

A--.,acla yena IMr pleltidt 
,....., ,ır.ı beı ,... .. kadar 
.a. ...._ .lneıaıyalalar A••tar
,_ lllikllllae taraf• olap •I••• 
....... WWlneekleıdL 

Aalaphyoı ki ha pleWıll Alma ... 
,_ ..... pbuııll. PlelıillHea •• 
........... ,.,... k•tllllal Aa· 
..... •a....ıa •laJ• efkln a• .. •1•• it ... haku t1karmıııadıa 
.. •lfkll 9aay... IOk•a .. d• 
llll'kl• PaaeaUIEI bltiae •alar•a&• 
• .. m..ıw.a. ittllaaa ederek 
AwJA ft .. aiıılanaaa reylerial 
................ i•kla Yerıaed• hlı 
bnwa ürHalle ml.ıakil .lnetuya 
.... ...._. •1• ylJlladea kıldırdı. 

....... makaclcl• "ı•rn 
- ,_ $ inci ..,..,.._ 

Awıturya 8aıvekili 8. 5eyı 
lnkann dün talep ettiti Alman 
kat'alırı bu ıabah saat 5,30 da 
Paaaau c·varında Cerding mev• 
lciinden hududu geçmiılerdir. 
Alman kıt' aları halk taralıa~an 
büyük tezahüratla karşıla~mııtar. 

Viyanı, 12 (A.A.) - Alman 
Naayonal Sosy.alist tqkilib .şefi 
B. Hi•lel' bu ••bah t•Y1Afe 
ile aaat beşe dotru Münibten 
Viıanaya gelmiıtir. 

B. Himlerjn refakatinde ez
cümle emniyet polisi tefi B. 
Haydrib, nizami poliı tefi ıe
aetal Dalueg, S. S. teılrilib 
ikinci reisi 8. Joıt, S. S. şef• 
lerjadea Mililer ve poliı icar 
~ndanı 8. Maysner vardır. 

ı111llter• N Fransa Al11111ngagı 
prot••lo ettil•' 

Pariı, 12 (Radyo) - Franıa 
bükümeti, Almaayaya ıiddetli 
bir nota · vermiı, Avuıturya iı· 
tilcJlline karaımaaına likayd 
kalamıyacatını bildirmiıtir. in· 
giltere ve Franaanın, Berlin bü
k6metine verdıkleri protesto 
notaları ayni mealdecfjr. 

ıonra Baıvekil Nevil Çember
laynın riyaıetinde toplanmıı ve 
Avusturya bi\liıelerile meırul ol
muıtur. içtima, uıun ıürmüıtür. 

Hitler Massollnlg• 6ir 
111elctap gönderdi 

Roma, 12 (Radyo) - Dün. 
Berlindea tayyare ile relen bir 
kordiplomatik, Hitler tarafın
daft ltalya 8aıvekili Mauoli· 
Diye fÖaderilen buıuıi bir mek
tup ptirmiıtir. Hitler, bu melc· 
tubunda. Avuıturya hidiHleri 
etrafında Musıoliniye malGmat 
vermiıtir. 

Çe/co•loNlc• •/erhrlilc 
ll4n etti 

Praa, 12 (Radyo) - Son hJ
berlere ıöre, Çekoılova kya hii
ldlmeti, Avuıturya laicliael.-i 
mün.,.betile 11ferberlik ilia 
etmittir. · 

Fr•uız reMıl te6lili 
Paria, ,12 (Radyo) - Frauaa 

bük Gmeti; bugün netrettiji rer 
mi bir teblitde, Almany,aın, 

1 

Avuıturya ıtatukoıunu zorla 
ihlal etmek iıteditinden ve ba 
hareket, Fransaca kabul edil· 

Bu yeai Nuyonal Soıyalizm 
blkmma hareketi miıal tefkil 
edebileeek bir diaipliale , .. 

Yıiıla 1H1rlılctu 6ir mGllZGl'a: M. Şıııninı söglBgor, 
. Ao••tıı,..11 ••tanperoerleri nilmagiıte 

palmııbr. Bu kalkıama hareketi Ben ve Auuıturyadaki Alman 
ve iktidar mevkiine plitim:z milleti her ıeyden evol L S. S. 
hidıaeyi ba memlekette de ile• ve S. A. kıt'alan arkadaıları· 
tidar mevkiiae liya" bulund• mıza derin tqekkürlerimizi bil· 
tumuza iıpata kifidir. Biz kim- diririz. 
aeye hiçbir feaalak yapmadık. Führerimiz Hitleri bu daki-

kada dsin bir aevgi ve hürmet 
biılerile ananz. Gamalı baç ile 
ıüaleamif bayraklar vatanın 

semalarında muzafferane bir 
surette dalıalanıyor. Hürmet 
ve sevgi ile bu dakikada Avu~ 
turya içiıt ölen Naayonal S08-
yalııt hareketi ölülerini düıü
nelim. Banları n fedakirlıldar 
hedefini bulmuıtur. Avuaturya 
Almanlanna hitab ed yora•: 

Çalııarak bedefimıze vual 
olduk. Führer, yaı••• Hider. 

(Linz) de siilclinet o. 
Berlın, 12 ( A.A) - U.. 

şehrinden D. N. B. Ajaıı11na 
bildirildıtine göre ıehirde aii
küo büküm ıürmekte ve ,.., 
üzerinde Alman tayyareleri ~· 
maktadır. 

lnsburlc, 12 (A.A) - Nu· 
-Soıın 8 inci salıi/edt1 -

Gökyüzü 
ölüm kusuyor 

Saldhiyettar bir Erkdnıharbin biJ· 
tiJn diinyayı alakadar eden 

emsalsiz bir eseri 

Salı nUshamızda 

' Al...,. eril ... Reni itt•l etl•r•• 
Bu eseri mutlaka okuyunuz! 
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FOKRA 
1914-1938 1,. Şe ir Dahil! llab rleri 'IFlk~;;~anı görebi-

'------==-~---~~lliilliii~~ .... ~ıill!lill----~~-----~ı len alet Orhan Rahmi Gökçe 
Aradı, yirmi d6rt ecıae gibi bir uır rub'u ur n umumi bıırbin ıöıde 

laium bulduju dakikadan itibaren eaaki, bfttQa bir ci hıu, durmadeu, din. 
Je.medea 1eai bir harbe hHırlaamııur. (23) ıenelik bir ıulb deneıi de· 
til, bir mtlureke, bir baaırlıamı te 'eDidca ho&uım•ı• ba11rl1D•• dn· 
ren ı•çirmiıia.. 

1914, AHıturyaoıa ceaabuada pathyaa bir karıuala dlayayı ayak. 
laa4ır••ıta. 

1938 de Avaeıurya ıimal ilaudududaki Alman ordoeunun ~izmelerl•• 
cı.. çıkan agır u&ultolaıla heıeriyeti tehflit •diyor. 

uffarb ıoau .. tabiri artık kat'iyetla if la. etmiııir. Doğrudan doıruya 
11lauh b•ılangıcı,, f~iaileyiL. 

O, blylk dnlitlii tekmHil• blUlD mana ve kıymetini kaybeden Mil· 
lelltl eeiiiftif, b91eiln makadderatıadı ne rol oyaıyabildi? B iç!. Biıtün pa• 
latll tıl•ıilınaiaa tacrld edllecelr. ol•ua görtllfir ki, onua blloçoın kabarık 
bir aiyan, taıkın bir utaaç •• pafla dol•dur. Hlci1e!er kar1111nda aö.dln 
~y••Iİ ne olaı.mr ki?.. Milletler c•miyeU, oha olu, oyalanma Te nuıı• 

mıaın g6ısel bit "*lltii idi: 
Can 11kıaun .... 11ad1t dlploiHbD ıdt ainCiti ile oyııamHı gibi .. 
Bet aW.t. ıdealia&liti bafkaaaa• bırakamaL Keacli iddialan •• dok• 

ttialeri ile Glçtllccek olar11t buaa hak Termemek ıe mOmktın değildir •• 
fti11kJ-. her laabıalıta, iller ıacaTlıe, laer giaU emele, bir unl 

maatıkla ftlenmiı kalpler tıkmakta ıahaıer marifetler göıterilmektedir. 
Perde inmemiı ol•akla beraber, İaMahk luı oyaaan 10au11 kHnmaıı 
batlamııbr .• 

Kolit aralarından ayak 1eılari geliyor. Teksip elleler ti• iaanamayıa: 
Aıker pOllal .,.. çiamelerinia altındaki ııalçaJanD Ye çivilerin ıkhleri 

ile dola Mal• .. 

Bahtiyar çocuk 
Londrada 12 ya~larında (Mi· 

ıel Ha~iotey) adında bir çocuk 
deralerine çal•ımamaktadır. Ço
cuğun ebeveyni, bu halden 
müıtelridirler. Son giialerde, 
anası ile babası mektebe gide .. 
rek çocutun ötretmen lerine ıi • 
kiyet etmiılerdir. Fakat ötret· 
menler, bu ıikiyete kartı bay· 
ret etmiılerclir. Zira (Miıel Ha· 
Jintey), iiçyüz çocuk •iaamda 
daima birinciliti mabafaza et· 
.. 1ctec111. Yeter bu çocutun, 
laari kallcle bir laaflaa7a malik 
olduta " bir kere ok9Clataau 
bir daha uautmadıjı anlapl
mııtar. 

lnglltere kraliç•i 
lnıilt•• kraliçe ai Elizabet, 

tahta oturdatu pndenberi ilk 
olarak EylGlüıa 27 inci fÜDÜ 
radyoda bir söylev verecektir. 
O pD, kendi adını alan büyük 
lnfi!İı re•iıi cleain indirilecek 
Ye krali~ ferefiH bü7ik feD• 
lilder olacaktır. 

ln,Utere kraliçeainin 1eıi, 
radyoda IOD derece tannan bir 
aeı olarak tallıamıttar. O, dalaa 
evlenmeden önce de çok defa 

radyoda ıöylevler vermiı ve selini 
bütiin clüayaya i4ittirmiıti. Bu 
aefor vereceği aöylev de, bütiio 
dünya radyolarında dinlene• 
cektir. 

Tekaaaa yal}an dolu 
Son pnlerde dünyanan her 

yeriae dütea tolu, ıeçen sene· 
lere aiıbetle çok fazladar. Dü· 
feD tol., ba11 yerlerde mühim 
b ... at yapmıt. camlar kırmış, 
idr .. itler p~lamış ve daha 
ba11 zararlar vermiştir. Fakat, 

dünyaya düten en zararlı ve 
mebzul dolu, Amerikanın Tek· 
sas şehrindedir. Bu şehirde bir 
çeyrek saat içinde iki milyon 
dolar dereceaiade zarar ver 
mittir. 

Teksaı ıebriae düten dolu, 
bilirdo bilyalara ceaametiade 
idi. Sokaklarda pek az kim· 
aeler balundutu için, dolu 
düterken insanca zarar olmr 
1111şttr. Yalnız, biDek otomo
billerinin camları ile elektrik 
ve bavapzı lambaları, yüzde 90 
niıbetiade parçalmmııtar. 

Amerlkada gezetectllk 
Yeni 41ünya matbuatı, akıl

lara hayret vencek derecede 
terakki etmiı balanayor. 

Soa bir itatiıtike söre. biitiia 
Ameribda, iki bia Jiiz yevmi 
pzete iatipr etmektedir. .Ba 
ıueteleria hepai, lnıilizcedir. 
Franuzca, Rumca ve lapanyolca 
olmak üzere çakan paetelercle 
vardır. 

Yevmi ıuetelerden bqlca 
bütün Amerikada 1 t bin nıec
mua ve haftalık ruete daha 
intişar etmektedir. 

Satıı acentalarınan verdikleri 
malümata göre, Ameribcla ... 
bab ve aqam çıkan razetelerin 
yevmi sahtı, kırk bir milyon 

nüahadır. Sabah gazeteleri on 
beı milyon 600 bin ve aqam 
gazeteleri ise, yirmi beş milyon 
ıekiz yüz bill nüsha satmaktı· 
dırlar. 

Haftada bir ve yalnız Pazar 
günleri çıkan gazete ve mec

mualar da, otuz bir milyon nüıba 
aatmalctadırlar. 

Oda heyeti 
toplandı 

Rei• ve reis vekili 
aeçildi 

Ticaret Odaıınm yeni mec· 
li.si dün saat 11 de Ticaret 
Odası salonunda ve vali Bay 
Fazlı Gülecin başkanlığı altında 
toplanarak riyaset divanı ve 
idare heyeti seçimini yapmıştır. 

Bay Fazlı Güıeç, celseyi açar· 
ken kısa bir hitabede buluna· 
rak, lzmir Odasının ıkhsat ta· 
rihinde çok kıymetli hizmetler 
gördüğünü, birçok jşler başar· 
dığını, lzmir gıbi eo mühim 
ticaret ve ihraç merkezimizde 
oda mesaisinin muvaffak olun· 
muş ueticeler verdiğini söyle-
miş ve oda meclisine ıeçilen 
azalan tebrik ile bundan son· 
raki vazifelerinde muvaffak ol• 
malarını temenni etmiştir. 

Bundan sonra ruznameye ge· 
çilmiş ve odalar nizamnamesine 
ıöre evveli divanı riyaset ve 
mütealuben idare heyeti int~· 
babı yapılmışlar. 

Hafi rey auretile yapılan in· 
tihabat neticesinde dıvanı riya. 
ıet ve idare heyetine ıu zevat 
seçilmişlerdir: 

Rigaset Dloanı 
Birinci reis Hakkı Balcıoğlu, 

ikinci reis Şerif Remzi, birinci 
reis vekili Mazhar Nurullah, 
ikinci reiı ve kili Nuri Çolak· 
oğlu, hesap müfettiti Cevahirci 
Şükrü, muamelat müfettişi Aşki 
Eren, kongre aıalan Fuat ly· 
mea, Ahmed Bornovalı. 

idare lı11g11ti 
Reiı: Şükrü Cevahirci, Şerif 

Remzi, Kizım Taner, Şerafet
tin, Salihettin. 

Deniz sporları 
B. Haımet DiJ:lge 

reis oldu 
lzmir deniz kulübü reisliğine 

lzmir Deoizbank müdürü B. 
Haımet Dülge intibah edilmiş. 
tir. Deniz kulübün ün Karııya• 
kaya nakli veya Alsancaktı 
şimdiki yerinde bırakılmau bak· 
kında iki aoktai nazar vardır. 
Ba mesele, yakında tetkik edi· 
lere k bir karar alınacak, ondan 
aonra lzmirde deniz ıporuna 
büyük bir hız verilecektir. 

Barnavada kon. 
leran• 

Dün akıam C H. P. Bur 
aava kamunu ocajında ha,arat 
mücadele iıtasyonu müdürü B. 
Nihad lğriloz tarafından bat· 
larda haşerat ve emraz müca• 
delesi mevzulu çok faydah bir 
konferans vermiştir. Bu konfe· 
rans, pek çok bağcı tarafından 
alaka ile takip edilmiştir. 

Va 1 B 1 d • • • s Stratosfer seyyahı profesör 1, e e ıye reısı ve • Pilcar artık göklerde dolaşmak· 

d 
• • d · tan bıkmış olacak ki, bundım mü ürü Ankaraya gı iyor sonra denizlerin dibinde seya· 

hat etmeğe karar vermiş. 

Vilayetin ve şehrin birçok işleri 
için teşebbüslerde bulunacaklar 

~~~~--~~~~ 

Vali B. Fazlı Güleç, Belediye lktısad Vekaleti büdcesinden 
reisi B. Dr. Behçet Uz ve Sıh· verilecek 125,000 l:ra ile Ziraat 
hat ve içtimai muavenet mü.. Vekaleti büdcesinden verilecelf 
dürü Dr. B. Cevdet Saracoğlu 25,000 liranın Hazirandan evci 
bugünkü trenle Ankaraya hare· fuar komitesine verilmesi, iş, 
ket edeceklerdir. Sümerbank paviyonları, kara ve 

Vali beraberinde götürmekte den ızyollarında fuar z'yaretçi· 
olduğu v layetin yeni yıl büdce· leri ve emteası içiıı yapılacak 
sini Dahiliye Vekaletine vere· tenzilat miktarının ıimdiden 
cek, vilayetin muhtelif mühim tesbiti vesaire busuıunda teıeb-
işleri üzerinde alakadar makam· büslerde bulunacak, bu meyan· 
lar nezdinde teıebbüslerde bu da lkincikordonun inşası meae· 
lunacaktır. lesi için de alakadarlarla görü· 

Belediye reisi de. fuar için şecektir. 
-.-...._. ~~ .... - .... 
Mühim bir ' o lanaırıcılık 

üç kişinin 7500 
lirası dolandırı!mış 
~----------------Mu ak ki b Osman aranıyor, tahki-

kata ehemmiyetle devam ediliyor 

Bu seyahat için vücude ge· 
tirdiği ilet, her türlü beşeri 
hesapların fevkine çıkan ve 
karanlıkları aydınlatan bir ilet 
ımıı. Denizin dibi karanlık, 
hele bin metreden aşağısı ta· 
savvuru mümkün olmıyacak, in· 
una dehşet verecek derecede 
mutlak ve ucsuz bucaksız bir 
karanlıkmış, liltio profesör Pi· 
karın icad ettiği alet, bu karan· 
lığı aydınlatacak kadar müte• 
kamil imiı. 

Bunun bir hayal olmadı!ıff!, 
çünkü bugünkü mütekamil ilet· 
letlerle bu işin hakikat sahasına 
çıkmasının kolay olduğunu da 
alimler söyliyormuı. 

Eakat aııl karanlık olan de· 
nizin dibi- detil. insanların vic
danıdır. Denizin bin metre de
rinliğindeki karınhk, bu karan• 
lıta aisbetle aydınlıkbr, vicdaaı 
görebilen bir ilet icad edilae 
idi koyu karanhtın ne demek 
olduğunu o vakit görürdük. 

Şimdi •• düıünüyorum bilir 
miıiniz? 

Vıcdanı görebilecek ileti ke.
feden, kendi vi~nıoın da ıö
rüleceti korkuaile acaba bu 

----------- l lzmir ihracat gümrüğü amir· giderek orada babaaından ken· i eti tatbik sahasıaa koyabilir 
lerinden bir zat ile gümrük disine intikal eden bazı malları mi idi? Koyamaz mı idi? 
muayene memurların dan B. satmış, bunların tutan olan 211 N. S. E. ·-----------... ~--~----
Haluk ve Cahid in 7 ,500 liraıı ~eglmiliizıti!irr.•sı Osmanlı bankaaıaa Se'Vdı.ko~v Jekı• 
dolandırılmııtır. Mağdur olan· 6 " ._, u~ 
lana müddeiumumiliğe verdik· Bir güa B. Halük, Muakkip Vak, a 
leri istidalara göre, muakkip Osmanla tanışmıı, Alaancakta 
Osman Ôzelmen ile Emin iı· Reddilbak mektebi bina11nın 
minde iki kiti tarafından ken• Yunanlı malı oldutunu ıöylü
dilerine Milli Emlak müdürlüğü yen muakkıp, gayri mübadil bo· 
tarafından -aabşa çıkarılan Yu· nosile mektep binasını kendi
nanh emvalinden aatın al1nacatı sine ucuzca v ta t alabile
ileri sürülerek paralaraoın çekil· ceğini söylemiı, az bir para 
diği, hatta kendilerine resmi ile büyük ve mühim bir mülke 
bazı evrak ibruı ıuretile itfal sahip olmak berkesin gayet 
edildikleri haber verilmiştir. tabii olarak isteyeceği birşey 
Müddeiumumilik, bu dava ar. olduğu için B. Haluk, bu tek· 

lifi ehemmiyetle kabul etmiş, 
zuhallırmı Emniyet müdürlü· iıe başlanmış, hazırlanın iıtida 
tüne göndermiı ve tahkikat ya· ve evrak, muhtelif dairelere gİ· 
pılmaaını bildirm; ştir. Tahkikata rip çılcmıı. 2500 lira muakkıp 
ehemmiyetle başlanmııtır. Oımana verilmiı, hatta ferat 

Bir muharririmiz, düa IJu muamelesi yapılmıı, nihayet 
meaelo üzerinde tetkikler yap- koca mektep binası gG.ya 8. 
mıs, alikadarlarla görüşmüıtür. HalQkun namına tapuya bat-

Dolaodırıcılılc vak'ası, çok lanmıı. 
şayana dıkkat, sistemli ve cür'· Halbuki ne resmi bir mua-
etkiarane yapılmıttar. Evveli mele yapılmış, ne de Bay Halük 
bunu kaydettikten sonra tabki· ev sahibi olmuştur. 
katımız oeticesini yazalım: Gümrük muayene memuru 

Gümrük muayene memuru Bay Cabit, arkada~ı Bay Halü· 
B. HalOka tayyare piyangoıun· lcun büyük bir binayı ucuzca 
dan 2500 lira düımüş, B. Ca· aldığını haber ılınca kendi pa· 

nıs le o da ayni eşhas marife· 
hidin de refikasına aid Sinopta 

tile bir şeyler almağa teşebbüı 
bulunan evin 1atışından eline etmiı, onun için de llıtincikore 
2500 lira kadar bir pıra geç• donda büyük bir bina ayni şe· 
miş, bu para ıekiz ıenedenberi kilde guya satın alınmıı. 
Ziraat bankısında kalmıı, nima· Hatta bir gün bu iki zat, 
lanmıştır. ihracat gümrütü imi· muakkip Osmına binlerce lira· 
ri de Trıbluıgarbhdır, bundan lık gayri mübadil bonosunu ver· 
bir müddet eve! memleketine dikten sonra birlikte hükumet 

Salihi yaralı,an 
kimmif 

Geçenlerde Seydiköy nabi· 
yeıi yakiainde belediye mezar-
ltğı yanında bacağından taban• 
ca kurşunile yaralı halde bulu
nan Mehmed Salih hakkında 
yapılan tahkikatta bu şahsın, 
Burala Hüseyin adında bir ar
kadaıı tarafından alacak me
seleıi yüzünden aralarında ÇI" 

kaa kavga neticesinde yaralan
dığı net ıcesine varalmıştı. De· 
rinleıtirilen tahkikat, bu hadi· 
senin iç yüzünü tamamile mey• 
dana çı\carmıthr. Mehmed Sa
libin, alacak meselesınden ar· 
kadaşı Hüseyin tarahndan ya• 
ralanmadıtı, Seydiköyde bak
kal B. Sami Terzi tarafından 
yaralandıtı aalaıılmıştır. 

Mebmed Salih, vak'a pceai 
Seydiköyde hırsızhk için ba11 
dükkinlan kollaıaış, nihayet B. 
S:ımi Terzinin bakkal dülcki· 
nını ıoymağa teşebbüs edince 
bakkal tarafından tabanca kur• 
şunile yaralanmıştır. Hor iki 
ıuçla Adliyeye verilmişlerdir. 

Hazin bir dlüm 

Bug'iinkü aeanalardan 
itibaren TAYYARE Sinemasında 

konatına gitmişler, orada resmi 
bir dairenin önünde bir müd· 
det beklemişler, içeriden dığer 
muakkip Emin çıkmış, muakkip 
Oıman: 

Arkadaıımız doktor Bahtiyar 
Taranan henüz yirmi yedi yıı· 
larında bulunan kerimesi Bayan 
Lamianın, arkasında iki yaf&D• 
da bir yavru da bırakarak ba· 
yata gözlerini yunadutunu derin 
bir teessürle haber aldık. Ba· 
yan Lamia Ayvalıkta zevci B 
Fahreddinin yanında bulunur
ken bir rahatsızlık geçirmiı, 
istanbula ıötürülmüı ve orada 
baatanede vefat etmiıtir. 

Harika itlakına seza cidden nefis 2 filim ıörecekıiniz 

CESUR f{APT AN 
Sezon başında Sinemamızda görülen KÜÇÜK LORD filimini ~..,REDDIE 

bibakkıa yaratan 12 yatında sevimli ve rüzel artist 
ile dünyanın en büyük san'atkirları 

BARTHOLOMEV 

SPENCER TRACY • LIONEL BARIMOOR Tarafındın emsalsiz bir 
surette temsil edilen 

FiLiMi VAZİFE - AŞK - HEYECAN 
AYRICA 

Milton Genç Kızlar Mektebinde 
Sevimli .F-:anaaz GEORGES MJL1'0NUN En son ve e.n . güzel 

artııta I komedısı 
CAZiP KADINLAR ... NEŞ'ELI ŞARKILAR. .. ÇILGIN DANSLAR C liveten: PARAMOUNT JOURN L 

SEANSLAR : Mi ton 3,15 - 7, l O da.. Cesur Kaptan 4,55 ve 8, 10 da.. umartcsi pazar saat l de Cesur kaptanla 

- Milli Emlik dairesi ıefle· 
rindeo .. 

Diye Emini takdim etmiş, 
Emin zaman zaman kendilerin· 
den mühim miktarda para çek· 
miıtir. 

Nihayet, bunları haber alan 
ihracat gürüğü amiri de bir 
han ve lkincikordonda bir ev 
ıatan almak istemiş, Osman; 
evveli 1500 liralık ııyri mü· 
badil bonosu ve bir miktar 
para almıı. ıonra guya muame· 
lenin intacı için Ankaraya git· 
miş, oradan telefon ve telgrafla 
3450 lıralık gayri mübadıl bo· 
nosu dahi iıtemiş, kcrdeşi Sı h· 
hat Vekaleti muhasebe baş 
mümeyyizi B. Ômer Lütfi Onat 
adına bonolar ıönderilmiş, O.s· 

Arkadaşımızın, eşinin ve da
madının teessürlerine iştirak 
eder, çok genç yaşta ebediyete 
göçen Limia için Tanrının 
rahmetini dileriz. 

man bunları .aldıktan sonra 
izini kaybettirmiıtir. 

Bütüıı bunlar iı iıtea geç· 
tıkten ıonra aiılaşalmıı, para· 
ları dolandınlanlar baılarını 
dökmeğe başlamıılardır. Bu 
mühim dolandırıcılıkla baıka 
alilcadarlar buluodutu zanne
dıliyor. 
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Almanya, kılıcını çekerek hirl{aç satırlı!{ 

bir ültimatomla Avusturyayı fethetti. ------··· ............ . 
lngiliZ, Fransız ve Am~rikan gazeteleri ateş piisKiiriiyorlar 

ve Almanyanın hareketini, Avrupa sulhunu ihl81 
edecek mahiyette görüyorlar 

1 ............ . 
Avrupada, askeri tazyik ve silahlı istilaya dayana·n bir-hareket vardır. Avusturyanın yirmi sene· 

lik fedakarlıkları hebaya gitti. Garb Avrupası, son hadiselere karşı itıl kalırsa, bütün 

lngiliz gazeteleri ne yazıyor? 
Londra, 12 (Radyo) - Deyli 

Telgraf ve Morning Post gaze
teleri, bütün dünyanın en mü· 
him bir hadise önünde bulun· 
duğunu, Almanyanın kılıcını 
çekerek birkaç satırlık bir ül· 
timatomla bir memleketi fethet
tiğini yazıyorlar. 

Mancester Govardiyan gaze· 
teıi yazıyor: 

•Avusturya meselesi Bizim 
için mühim bir ihtardır. Hü· 
kiimetten bugüo için istediği· 

miz, bava kuvvedı8rinin dünya· 
nın en kuvvetli hava kuvvetleri 
vaziyetine derhal getirilmesidir. 

Deyli Herald gazetesi de Al· 
man harici siyaaetinin, ıilahını 
Avusturyaya tevcih ettitini, 
bu tecavüze bir hudud çizile· 
mezse Avrupada müdhiı bir 
harb görüleceğini kaydediyor. 

Amerika matbuatı ateı 
pii&kürügor 

Nevyork, 23 (Radyo) - Nev
york gazeteleri, AvuıtıJrya ha· 

- ••wwıwı bWJı o•tv- kaı 9damala&w, 

Hitlerin bu hareketini zorba· 
lıkla tavsif etmektedirler. 

Gazeteler, hadiseleri; en• 
ternaayonal hadiselere sebe· 
biyet verecek, dünyanın gözünü 
açacak mahivette bulmakta, 
Avusturya ilhakının tahmin edi· 
lemiyedek derecede vabim hi· 
diseler meydana getirecetini 
yazmaktadırlar. Nevyork Herald 
Tribün, bu hadisenin Avrupa 
bükGmetlerinin gözlerini açtı· 
tını yazarak diyor ki: 

•Bugün kazınan blöftür, zor• 
balıktır, propagandadır ve ağır 
topçudur .• 

Ulu'1ar sosyetesinde lıege-
can var 

Cenevre, 12 (Radyo) - Ulus
lar ıosyeteıi mehafili, Avus
turya hadiselerini heyecanla 
karşılamıştır. Bu mebafil, bun· 
dan sonra Almanya ile ltalya· 
nın el ele verecekleri kanaa• 
tin dedir. 

Londrada hegecan var 
Londra, 12 (Radyo)- Avus· 

turya meseles:, efkar umumiye· 
de büyük bir heyecan uyandır· 
mııtır. Gazeteler, müteaddit 
ilaveler le halkı tenvir etmişler
dır. Hılk gece geç vakte ka· 
dar kümeler halinde meydan· 
larda toplanarak vaziyeti görüş· 
müşler, varılabilecek neticeler 
hakkında mütalealar yürütmüş• 
lerdir. Hariciye Nazareti, bil· 
tün gece açıktır. 

· Avrupada Alman hegemonyası hakim olacaktır •• I 

Macaristan /ırulatlarını Hitler radgoda kim olacağını yaziyor ve di- --------------.-----------
talcoige ediyor Berlin, 12 (Radyo) - Hitler, yor ki: Taııuare pıuangosu 

Belgrad, 12 (Radyo) - Bu· radyoda kısa bir söylev vermiı •Garp Avrupaıı atıl k~ar~ , , ~ 
dapeıteden bildiriliyor: ve Almanyanın, tayin ettiği be· Alman Hegemonyaıı, butun 

Macar hükumeti, Avusturya defe vardıtını, bir Almanya ve Avrupada bakim olacaktır. 
meselesinden haberdar olunca bir Alman milleti mevcut oldu- F.garo gazetesi de ıunları ya· 
toplanan kabine aece yarıım· tunu söylemiıtir. zıyorı 
dan sonra sa•t ikiye kıdar mü· Vigana 6anlcaları öileden •Avusturya. kendisini müda· 
zakerelerino devam etmiı, Ha· sonra açıldı faa hakkım elde edemeksizia 
riciye Nazırı, harici vaziyet hak· Viyana, 12 (Radyo) - Viya· ö.üyor. Yirmi senelik fedakar· 
kında izahat vermiş, Dahiliye nada yalnız bazı büyük müea· laklar, imtihanlar hepsi fayda· 
Nazırı da memlekette sükun seseler kapalıdır, bankalar, öt· 11z kalmııtır. Bu memleket, 
ve asayişin muhafazası için her den sonra açılmış ve muamele· artık mahkumdur. Şiddet mu· 
türlii tedbir alındığını, Avua- ye başlam1ıtır. Bankalar, mev· ztffer oluyor. Avusturya, bu-
turya hududundaki askeri lcuv· duat tabiplerine beı bin ıilin: günden itibaren bir nevi müı· 

temlelce olacaktır. Musaolini de vetlerin artbrıldıtını söylemiştir. den fazla para vermemekte· 
bu mühim mesele karıısında Tribiina gazetesinin bir dirler. 

ınakalesi lzbrulcta Alman banralı Fransa ve İngiltere kadar ali-
_, lcadar ve düışiimete mecburdur •• 

Roma, 12 (Radyo) - Tri· çekildi (Jurnal) da Sen Briç ıunları 
buna razetesi, Avusturya ha· Viyana, 12 (Radyo)- lzbruk, 
diseleri münaıebetile yazdığı Alman aıkerleri tarafından it· 
bir makalede diyor ki: · gal edilmiş ve belediye daire· 

- Bazı devlet;er, Avuıtur· sine A ' man hayratı asılmııtar. 
yada vukubulan hidiıoleri be· Linz 111/rrine üç güz 
tenmediler. Fakat ne yıpa· taggare ıitti 
lım ki, bu bidiıeler, umumi Viyana, 12 (Radyo) - (Linz) 
harpte~ .. ıon~a ya~ lan hatala- şehrine giden üç yüz Alman 
rın tabu ıu~t1'CI gır. ta17 .... a nelen baıka, topçu la· 

Hırpteı ıonra, Avusturya t t d f . f 
imparatorluğunun inhililile Av· aa 1 •l ye 1•ımıdş 

1~· .,. 
d k 1 şga te rıcı ır rupa a muvazene a mamıştır. 

Bundan başka, harpten ıonra Vıyana, 12 (Radyo) - Al· 
ltalya tatmin edilmemiştir ki va· man orduları, Avuıturyayı ted· 
zifesini yapabilsin. Binaenaleyh, rici sure~e ve sükunetle işgal 
bu vaziyet kırşısında ltılyamn, etmektedırler. • • . 
uzun müddet Prenerdc bekçi· Alman ta9garelerının Vıganaga 
lik yapmasına imkan yoktu. attıkları beyannameler 
Şimdi, Avusturya meselesi hal· Vıyana, 12 (Radyo) - Al-
ledilmiıtir.,, man tayyareluinin Viyana üze· 

Tribuna, makalesini şu cüm. rine athğı Alman hükumeti 
lelerle bitirmektedir: armıh beyannamelerde ıu cüm· 

•Almanya çok kuvvetli bir leler vardır: 
devlettir. Bu devletin haklannı •Nasyonal Soıyalist Almanya, 
biran evel teslim etmeli ve Nasyonal Sosyaliıt Avusturyayı 
daha feci hidiıelere ıebe biyet ve Avusturya hükumetini tam 
vermekten sakmmahdır.. ve çözülmez hislerle selamlar. 
Hitler eb,wgninin mezarla· Yaıaıın Hitlerllt 

rına çelenkler lcogdrı Iııal, Avııstıırganın arzrııile 
Paris, 12 (Radyo) - HitJer, olmuı 

Brenar ıehrine vardığı zaman, Berlin, 12 (Radyo ) - Al· 
doğruca anası ile bllbaaının manya Propaganda Nazın, bu 
mezarlarını z"yaret etmiş vo gün ötle üzeri radyo ile neş
çelenkler koymuştur. rettiği bir tebliğde Almanya 

Hitler, otomobil!e Viyanaya ile Awıturyanın harsen, hissen 
doğru gitmekte ve emsalsiz bir olduğunu, Avusturya büku • 
tezahüratla karıılanmaktadır. metinin arzuıu üzerine Alman 
lsviçrege lıicrttt edttnler çolc orduıunun Avusturyaya ilerle· 

Cenevre, 12 (Radyo) - la- mete başladığ1nı bildirmiştir. 
viçre federal hükumeti, Avus- Fransız gazeteleri ne gazıgor 
turya hadiselerini ıükQnetle p.,;s, 12 (Radyo) - Eko 
karşılamıştır. Buna rağmen de Paris gazetesinde Pertinaks 
lsviçre hududlarına bir miktar yazdıtı makalede İtalyanın, 
askerle gümrük kolcuları gön· Avusturyayı almakla Akdenize 
dermiştir. inmek emelini tahakkuk ettir· 

Son haberlere göre, Avustur· mek üzere olduğunu, Avusturya 
yadan lsviçreye hicret edenler elinde olunca Almanyanın, hem 
çoktur. ltalyaya, hem Macariatana hi· 

• 

yazıyor: 

•Avusturya, Alman çizmeıl al
tanda ezilmiştir. Ortada aıkeri 
tazyik ve silibh istilaya dayanan 
bir hareket vardır. Hem öyle 
bir tazyik ki, Avusturya bülcü
metinin kuruluş tarzını dikte 
ettirebilecek derecede •• 

Madam Taboi, Ovr gazete
ıinde yazıyor: 

•Avusturya hadisesi, kendini 
kurban edecek derecede büyük 
bir meıuliyeti Hitlere yüklemek· 
tedir. Pariı ve Londrada teeı• 
sür ve heyecan ayni derecede• 
dir. Bütün bu hareket, Pariı ve 
Londranın müsamahasından dot 
muıtar." 

Popoler gazetesi ıunları ya• 
zıyor: 

•Fransa ve lngiltere, enerjik 
bir de marş yapmıılardır. 

Evveli Habeıiıtan, ıonra lı· 
panya ve en sonra da Çinde 
devam eden hadiseler arbk 
durdurulmalı, Avusturya ıon 
kurban olmalıdır. 

Milletler Cemiyeti, en kuv
vetli şekilde müdahale etme· 
lid'r." 

Rusya da 
••• 

Yeni tevkifler 
Alareıal Bloher oe 
Af arefal Budyenni 

de casua! 
Loadra, 12 (A.A.) - Star g .. 

zeteainin .bildirdiAiae göre, So•yet. 
lerin Ur.ak ıark ordaıu btııkamaa. 
danı Mueııl Blober ile MoıkOYa 
kumaodını Mareoal Budyenai te•· 
kif edilmiılerdir. 

Bu iki Mareıal utana hiyaıHt 
ve caıaılak cürmü ile mahkemeye 

1 •eri1ereluir. 

Beşinci keş ide diin sona erdi. Ka
zanan numaraları ya.zıyoru.z 
fıtubul, 12 (Buıuıi) - Ta17are 

piyanıoıanan beıiaci ketid•i bogdn 
ıona •mittir. Kasaaaa ıaumaraları 
bildUlyoram: 

12 6in lira 
5696 numaralı bilete 

diişmU,tiir 
10 hin lira 

12623 nıımaralı bilete 
isabet etmiıtir 

3 hin lira 
21281 .,. 32837 numaral.,.11 

dilfmiiıtiir 
Bin lira 

22024, 27924 ve 39081 nı.ı· 
maralı biletlere isabet el· 

ilci giiz lira kazananlar 
372 514 1317 2458 S35S 

4009 ~685 7557 8593 9270 
13697 14820 17494 21639 24783 
267S9 29789 33570 

Yüz lira kazananlu 
1830 2524 5967 63-16 1UIJ38 

11531 12093 13846 16576 18967 
22263 28321 31543 35078 36383 
a9977 35D41 39581 

lzmirdeki tali/ıliler 
Tayyare piyaagoıuaaa claaldl çe• 

kiliıiade bliyGk ikramiye iaabet 
eden 9185 Damarah biletin onda 
bir parçuı ı•brimiıde eatılmııtır. Bu 
biletin ıahibi marangoı Abrahım 
beı biD lira alacakur. 

Alaçıtı da bakkal Mu.ıtafaya on 
beı bia lira; kundura makiaeciıi 

• Mıhmıde bin Jira çıkmııtır. miıtir. 
Beı güz lira kaza11anltU 

68t 1127 251! 2959 3930 
3931 4726 5303 6237 7145 
8701 11078 12859 13175 16690 

11163 18195 lfü8 99181 21445 
22486 zsıoo 24395 25398 26860 
27178 28665 30599 33316 34330 
3bl26 38460 39U14 

ÇiMDiKLER 

latanbulda zelzele 
oldıı 

ı.ta1ıbul. 12 (Husuai mab .. 
birimizden) - Bagüa lstanbul-
da kuvvetlice bir zelzele kay-
dedilmiştir. 

O Valiye mi benziyeceğiz? 
Diinkü, bugünkü gazetelere bakınız: 
Harp darp sesleri ile doludur. Biz gazetecilerin, ne yalan 

ıöyliyeyim, böyle zamanlar için yanlış bir kanaati vardır: Umumi 
efkir alakadar olur, bunun ehemmiyeti üzerinde durur, ıanırız. 
Oiin kahvehanede iki kiti ıöyle konuşuyorlardı: 

- Y abu, ortalak berbad .. 
- Ne olmuı? 
- Daha ne olacak, Alman ordular1 Avusturya)'• doğru yü· 

rümüı .. 
- Aldırma, gazeteci şişirmesi.. Çok dinledik bu masalları. 
Bu sözler karşısında meslek namına utandıtımı, batta kızdı· 

ğımı duydum. Fakat ne çare ki, hakları vardı: 
Bir Habeş harbi çıktı, sütunlar aşan iri serlcvbalarla •Cihan 

harbi baılıyor it dedik, ash çıkmadı. in giltere • ltalya bozuştular. 
•Bu defa muhakkak; Akdenizde bugün yarın birşeyler görüle· 
cektir. dedik. O da nafile geçti. Japonya, Çine saldırdı, Ame· 
rikan, lngiliz gemileriai batırdı. •Hah -dedik. şimdi tamam. Fa· 
icat Japonya bir tarziye ile yoluna devam etti. ispanyada ortalık 

yıkılmağa başladı .• •Şöyle olacak, böyle olacak. dedik. O da kof 
çıkb. Bütün bunlardan sonra, karii nasıl inandırabiliriz? Gerçi 
biz, yalancı değiliz amma, hiçbir kimseyi temin edemeyiz kil.. 

Hani bir vakitler bir vali varmış. Her arzı.ıhılın, h~r varaka• 
nın albna •mühim ve aceledir it dermiş. O kadar lı:i, bu kayda 

arbk memurlar da alaımış, amirler de ahımıı ve lbioaenaleyh, al· 
dmt etmez olmuşlar. Bir gün, hakikaten mühim bir evrak gelmit 
ve vali de, kendi kayıtlarının iptizale uğradığını bildiği için, bu 
defa ıöyle yazmış: 

•Vallahi ve billahi hem mühim, hem de aceledir. 
Korkuyorum; biz de havadislerin baıına •Vallahi ve billahi 

aziz kariler, bu defa deditimiz dofrudur. kaydını koymak mec· 
buriyetinde kalacatızl. Çimdik 

Tek Gözıü MEHiB ANlBAL'in idaresindeki kahraman KART ACALILARI memleket içindeki bozguncular 
arkadan vurmasaydı ROMA tarümar olur, tarihin gidişi değışirdi 

Kartaca Muharebeleri 
Sinemacılık tarihinin en muazzam filimi T •• kÇe S • • ı •• 
100.000 Jigiiran - 10,000 atlı asker ur oz u 
300 muharebe /ili - 50 yelkenli Tarihi Şaheser 

tarihi laarb ıemisi 
Seanslar: 11- 1-3-5- 7-9 da 

ELHAMRA 
Sinemasında 

Büyük muvaffakıyetlerle 
devam ediyor 
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Yen· ç e · e , o un n am ortasında idiler. Padi- Bir kadınla evlenmek istedi 
ş , yen· çeri ku vetlerinin arkasında id·. ve muvaffak ta oldu 

-------... ·•••~••-•~1:sıaıııı------ r J Bir kaç gün evel, Varşovada 
Şahın bun ara karşı ıtımadı, Yazan M. Ayhan Artık lrın ordusu bu suretle liiiiiliii;;O;;;;;;kiiiiiiiiu;;;y;;;rı;ı;;;;;C;;U;;;;;;;;;:;;;;;;;;iiiiiliiiiiiiiiii;;; Viyckm;ski adında azılı bir 

muhabbeti vardı. Harpte onlar· - 100 - taarruza karar vermişti. Biraz M kt bl haydut cellada teslim edilmiştir. 
dan çok şeyler bekliyordu. Şah, vadide 250 bin kişinin ve bu sonra iki -cenahtan Acem süva· e U arı 5 Fakat bu mahkum, idam edil· 

neşeli görünmek istiyordu. Bu· meyanda yüz binlerce hayvanın rileri, şiddetle Osmanlı ordu· Bucalıların mezden evel şu arzusunu bil· 
na bir cihetle de haklıydı. Çün· bulunması, s:caklığın da artma.. sunun üzerine hücuma kalktılar. dirmiştir: 

kü kendi ordusu da büyüktü. sile hıtvayt bozuyordu. Osmanlı Çaldıran ovası müthiş ve derin otobüs derdi - İki yaşındaki gayrı meşru 
Hatta daha muhteşemdi. Silah ordusu, ekseriyet itibarile yor- bir inilti He canlandı. fran sü- çocuğumun anasiJc evlenmek 
ve kıyafet itibarile çok zen• gundu. Hayvanlar da hala ta· varileri: Bilemeyiz bu otobüs derdin· isterdim. 
gindi. katsizlik içindeydiler. - Şahi ... Şıh! ..• Şahi.. den ne zaman kurtu)accğız; Ve bir idam mahkumunun 

Çağrılan amirler içeriye gi· Ordu cephesini kurduktan O:ye bağnşı yorlardı ve düş· otobüs, medeni memleketlerde son arzusu daima kutsi sayıl-
rince Şah: sonra efradın gözleri, karşı cep.. man dalgasıoın çarpmasını bek- balktn lcolyhlcla seyahat ede.. dıtı için, gayet korkunç bir 

- Gelin, dedi, içelim dost• heyi tetkike başladı. lranlaların Jiyorladı. Nibayet işte göğüs bildiği bir vasıtadır; bizde ise evlenme merasimi yapılmıştır. 
lar. Bu şarap, zaferin şarabı müthiş bir boUuk içinde bulun• göğüse gelmişlerdi. Osmanlı otobüslere binmelc demek, .sar· Solgun benizli, kumral bir 
olacak. Şimdiden duyacağımız dukları aşikardı. Un çorbasm· ordusu da: dalya fıçısına girmek demektir. kadan, on dakika sonra balta 

mesti, zaferle büsbütün artacak. dan bıkmış olan neferlerin çoğu ·Arkası var- Bilhass:ı akşamları saat beş· ıle boynu kesilecek olan katilin 
Altın taslar, durmada11 boşa· şimdi töy:e düşünüyorlardı: ___ f____ ten sonra Buca otobüslerinin zevcesi olmağı kabul etmiştir. 

lıyordu. Osmanh ordusu, artık - Nasıl olsa buraya kadar Se erihisarda asgari 30 ve azami 40 yolcu Bu hale a-öre, Vıyekovskl ta· 
ovaya inmişti. geldik ve harbe girmek artık .. • • • • ile seyrüsefer ettiğine lzmir be- rafından tanıhnan çocuk, Üze• 

Yeniçeriler, ordunun tam or· kat'i bir hal aldı. Eğer mağ Gp Bir kaplan daha lediycıi her halde hepimizden rinde müthiı bir mazinın işa· 
tasındaydılar. Padışab, Yeniçeri olursak bir kısmımız öl"ceğiz, fazla vakıftır. Çünkü faal me· retini taşıyacaktır. 
kuvvet]erinin arkasındaydı. Ya· sağ kalanımız da firar yollarm· öldiirüldü murları, belediyenin ticaretine Babasını bilmemesi ve bu 
nında Hersekli Ahmed ve Mua• da açlık ve 5efalete düşerek kı· halel gelmes n diye günde mü· evlenmenin yapıJmamaaı belki 
tafa paşalar vardı. rılacağ1 z. Böyle olmaktansa li- Jbrahi m, kaplanı bir teaddit defalar biletçilerin bilet daha bayarlı olurdu. Fakat ka· 

Yavuz cepheye baktı: yıkilc boğuşarak harbi kazan· karnelerini tetkik ederlerken dın kendisini ifşa eden bu ada· 
- Bizim ön cihetimize değ· mağa çalışmak daha iyidir. Sağ kurşunda öldürdü.. otebüsteki yolcu miktarını da mın •on arzusunu reddetmeğe 

nı siperler kurulsun. Arabaları kalırsak düşmanın servetini, er· Seferib"ıar civartnda bir köylü tabii taabit ederler. Yalnız bir cesaret edememiştir. 
eşya ve levazımı buraya yığı· zakım vesaires.ni kapıımalc tarafından 2,S metre uzunlu· şeye dikkat ettik; eskiden befe· 
nıı, develeri de oraya sürünüz. kafidir. ğunda büyüle bir kaplan vurul· diye memurları otobüste iki kişi 

F h L mu<11' ur. Hadise. Benler köyü· f la ol d h J 1 Bu toplar, Rumeli ve Ana· iı h:ika Acem ordusu ve "' • az ıa er a coza ynar ar· 
b"lh O nün garbmdaki Ziyadereai ci· dı ş md" f ·• " d ·k· dolu ordularının cephe ıonla· ı assa süvarileri, amanlı or- • ı şo orun yanın a ı ı 

rını ,.ekilıin.. dusunun gözleri önünde çok vannda geçmiştir. üç kişi otubüs içinde de 30-40 
• Mehmed ogvlu lbrabim E,.ri• k" · " ·· J d b. I · · Asker, mütemadiyen yerle- cazip ve parlak görünüyorlardı. 5 ışı goruyor ar a ıç ıeı erını 

D. t .. l Ü •• dere adında bir köylü, sığırla· "ıkarmıyorlar. insan bu halteri ciyor, yayılıyor, açılıyor veya ınç, uvana at arınm ustun- k - K d . ,.. 
,, d k h b tı. b. rını arama uzere aya eresı gördükçe acaba belediye nizam· 
toplanıyordu.. e ço ey e 11 ır manzara· b 1 1 d keaannda ilerlerken ir gürü tü ları deX.işti mi demekten ken· 

C ephe merkezinde vücude ge- arı var '• · d. k d · •t · d.,.,. 5 

B 1 d ki . l'k "ğf l ve şım ıye a ar ışı me •at dini alamıyor. Nerdeyse oto• 
tirilen setler,· düc:ıman:ın herhangi 81 arın a çe 1 mı er er sesler duvmoa. bı"rdenbı're kork- f 

v J ld Ati ··st·· " " büılere az yo cu alınıyor diye 
bir akıuında çok faydalı ola• parı par1 r. arıoın u un. mucı, etraL d" nlemiş v .. ae•lerin 

d k• ğ ı d 'k · y l " n "'" "' ceza verilecek. Otobüslere bi· 

Kuduz tecrid .. 
hanesi 

Satın a:ınan bina 
tamir ediliyor 

izmir liman ve ıehir bakteri· 
yo\oji müessesesinin müştemi· 

iitından olan kuduz tedavi yur· 
dunda tedavi edilen lıaatalar 

Dabill haıtautJu mlttbaea••11 
Dr. M. ŞHki Ut11r di7H ki: 

Raşitizm • kemik 
hasta!ığı 

-4-
Çocukları bu hastalıktan ko· 

rumak istiyen anne ve babalar, 
en evel çocuğun gıdasile ala
kadar olmalı ve bu hususa pek 
fazla ehemmiyet vermelidirler. 
Eğer çocuğu anne südlle bes .. 
lememek zarureti varsa, çocuğa 
çok besin vermemete ihtimam 
etmeleri lazımdır. Çocuğa ne 
miktar ve ne ıuretle vermek 
İcab ederse, o kifayet eder. Ha· 
riçten süt vermek meselesi de 
pek mühinı bir keyfiyettir. Çün· 
kii sütlerle çocu~a birçok hH· 
tafıklar aşılamak mümkün ol· 
maktadar. Süt hıfzıssıhhası baş· 
ka ve pek önemli bir prob· 
lemdir. Burada hariçten verile· 
cek süt pek az olmahdır. İlk 
aylarda aüt çocuklarına günde 
hariçten iki yüz gramdan fazla 
verilmemelidir. Altı aylıktan 
ıonra dört yüz gram süt verı• 
lebilir. Çocukları bu hastalıkta 
korumak için mühim bir me
sele varsa, erken olarak şe· 
kerli maddeler ve taze yeşil 
sebze ve meyvalardır. 

Uzun müddet açık havada ve 
bilhassa güneşli havalarda kür 
yapmak icabeder. Yatak odası 
ile oturma odasının çok temiz 
havah oJması şarttır. 

caktı.. Eşya yı,,,tnlarıam önünde e 1 e er er e çe 1 tı. an a· ge.diği tarafa doğru ilerile-
d 

6 rında demir topuzlar sarkı· nenlerin de insan olduğunu dü-
iz çöktürülen deve katarlan yordu. Miğferlerindeki kırmızı miştir. şünerek, bıy memurların biraz 

Korunmada gayet önemli olan 
bir mesele vatla, o da çocuğa 
bol bol banyo yapılması lüzu .. 
mudur. Yoksa kapah, güneş 

fİmdiye kadar memleket has· görmez. havası mülevves ve 

b . k f t k·ı d. 1 d lbrabim. derenin bir kena· ı ır aç H eş ı e ıyor ar ı.. tuğlar da Osmanlı süvarisinin . insafa gelmelerini ve vazife e• 
Sai ve sol cenaha konulan hırsını tahrik ediyordu. rında, parçaladığı bir sığm )'i· rini biraz ollun hatırlamalarını 

l kd.ğ · k ı mekte olan kocaman kap' anı top ar, ye 1 erme 1 ın zem• Omuzlannda yayları, sal!. kol· bekliyoruz. · ı ı b x.ı 1 d B 5 görünce bir kayayı lcendisjne c.ır er e 85 anmış ar 1• u sa· tuklarınan altında da mükemmel Her gu"n bilhassa akşamları 
h a per almış ve yanında bulunan 

retle cephenin iki münte asında mızrakları vard1. lzmirden dönü•te Buca otobüs-
si ahile ateş etmiştir. Mahir bir v 

da adeta bir nevi zencir örgü· lran ordusu, toptan mah- j lerinin ağzına kadar dolu halini 
avcı olan brabim, kaplanı boy· 

ıü, vücude getirilmişti. Düşman, rumdu. Şıh lımaili ancak bu nundan vurmuı; hayvan aldığı görenler, bu otobüsteki insan· 
gerek piyade, gerekse ıüvari noksanlık endiıeye ıevkediyor~ yaranın acısiJ_, birdenbire elti )arın kazasız, belasız Bııcaya 

olıun, buradaa geçirilmiyecekti.. du. Maamafib askerin sadaka· metre kadar ııçramıı ve fakat varacağından ıüpbeye düşer-
Topların önünde bir kıllm tinden ve kendisine olan büyük düştüğü yerden bir daha lcal· lerse çok haklıdırlar. Hele şo· 

aüvari alayları vardı ki, yarıımı muhabbetinden emindi. kamamıştar. Vurulan kaplanın förlar Bumaneden sonra her 
padişahın b111a süvarileri teı· Şah; Osmanlı ordusunun to· boyu ikibuçuk metredir. iki taraflarına iki, üç yolcu al-
kil ediyordu. pa malikiyetini casusları vasıta· l k dılar ve yolda da muhabbeti 

Topların attığı daneler; bit· ıile tesbit etmiş ve Türklerden Zeytinci İ Ensli- kaynattılar mı, insanın emniyetle 

tabi uzak mesafelere kadar gi· firir eden birkaç rafızi de bu- tu"sü kurulacak seyahat ettiğine inanmak kadar 
demiyordu. Bu itibarla padişah; nu tasdik eylemişlerdi. gülünç birşey tasavvur edilemez. 
Osmanlı ıüvarilerinin hücumları Acem ıahı; diğer erkanını da - ........ __ Bugiin akşam saat altıdan 
eınasında Türk toplarından çı- davet etti: Edremi dde tetkikler sonra hareket eden bir otobüs· 
kıcak güllelerin gene kendi ıü· Bağdad emiri, Meşhed biki· başlandı te idik, Bcrmutad 35 kişi vardı. 
varilerini mahvedebileceğini dü· mi. Horasan valisi kamilen top Balikesir, (Hususi) - Hükı1- Yolcu1ar bu kalabalıktan ıika· 
ıüodü ve ou iradeyi verdi: lanmışlardı. Bunlar, ıbtiyar fa· met, Edrem dde bir zeytincılik yet ettiler. biletçiden ıu cevabı 

- Topçular dikkat etsinler!. kat senelerce harpten harbe enstitüsü ku ulacak ve bir de aldılar: 
Ancak bizimkiler, sağa ve sola koşmuş, bu yolda saçlannı modern, fenni tes"satı cami zey- - Eğer fazla yolcu almaz 
açılarak taarruza çekildilclerin· dökmüı eıki askerlerdi. tinvağ fabrikası inşa edilecektir. ve diğer biletçilerden daha az 
de topçularan dokru atııları Şahın huzurunda birinci ka· Vi iy.:t zeytincil .k mütehbass·sı lı111Jat götürürsem patronum 
başlamalıdır. Eğer askerlerimiz nun memuru N.metullab zade B.N.zameddin bu iş için Anka· derhal işime nihayet verir. 
açılmadan topçular ateşe baş.- Abdülbaki de vardı. Şah, Di· raya g tmiş, Ziraat Vekaletin- Bir kua oluraa bunun mea-

l den direktif alarak dönmüştür. 
lar ve efradımızı dane er altın. )'"arbekir valiıi Usta Ali otluna ulü lciın olacak? Acaba bunu 

Şimdi enstitünün proı'eıini ha· 
da bırakırlarsa hepsini toplan• bakarak, Ne yapacağızl dedi, k d düşünen var m1? 

zlrlam '\ ta ır. Fa brjlca için de 
nın üzerine yatırır, öyle idam taarruza nasıl geçeceğiz? tetkikler yaparak nerede kurul- Beledive memurları vazifele-
ettiririm.. Diyarbekir valisi, eğilerek ce· ·• ı_~ rini yapmıyorlar, acaba bunları uıasının mum .. un olabıleccğini 

Güneş çıkmıştı. Hava da 11• vab verdi: bir raporla bildirecektir. kontrol eden de mi yok? Eğer 
caktı. Pek geniş olmıyan bir - Şahıml kulunuza kılırıa yoksa. bundan böyle ba işi 

biz cenahlardan svüarilerimizle 7 bomba, b•z de yaparız. Hangi memur 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

Salub ve İia~muhunri 
Haydar Rüşdü OKTEM 

Umumi 11eıriyat 'fe yuı iL\leri mıldıl
ıt.: liamdi .Nftzhet ÇANÇAB -lDAREHANESl 
fnrıir 1kinci Beyler ~ 
C.Halk Putlli binan içiııdo 

7" eJ!!raf: hmu - ANADOLU 
Tc:Jefo11: 2776.. Foeıa kotnaw 40S 

Abone ~eraiti 
') ılh~ı 1400, altı aybp 800 

ltUIUfllU 

l ıl:ancı memleketler fçhı eenelik 
1.l c.rı flcreti 27 liradır 

.A!'IALOLl.J MA1liAA~lNDA 

l:ASH MJ~TJR 

hücum edeceğiz. fazla yolcu ile otobüsün bare-
Şah, bu fikirden memnun 22 ( işek ketine müaaıde veya müıamaha 

oldu: ederse biz o memurun numara-
- Eve!. iyi buldun. Bu su· Yangın yerinde sını dildirmekte tereddüt etmi· 

retle onları bütüd kuvvetimizle bulundu Y"Ceğız. lzmir belediyesinin 
hırpalarız. B"z bütün sıbletimizi Yangın sahastnda araştırma biz BucalJarm bilet ücretlerin· 
onlara tevcih edece~imiz için yapan polisler, yedi bomba ile den aldıtı yüzde onun hahrı 
Osmanlı alaylafl bilmccburiye 22 fişek hulmuş\ardtr. Tetk'.· için ol.ıun biraz memurlarına 
saflarmı açacaklardır. ~ata ~öre bomba Eve fişekle· vazifeleri hatırlatmasını ve biz· 

Diyarbekir valisi dayanamadı: y lere emniyetle seyahat edebil-
d 

rm, unan işgali zamanmdan 
- İşte o dakikada biı e k l ld L mek imkanım bahşetmelerini 

k 8 ma 0 uadarı neticeı:ne va· 
yanlardan ve bu alayların ar a· r~lmıştır .. Ciheti askeriyeye ve· gerek lzmir belediyesinden ve 
sından doğruca Yeniçeri ku\f· l k h gerekse sayın ilbaylmızdan bek· 

1 rı ere un a ettirileceklerdir. 
vetlerioin arkasına düşmüı 0 u- leriz. 
ruz değil mi?. . Teftif Bucadan: Mehmet Tekin, Ali 

Şah tc ·heyecanla ilav-e ettı: Tıcaret mektebi mezun)arı Yanık, Şakir Bilir 
1. ce- dernei'rin · h 

- Evet, ben bizim S85 ... ~ ın esap ve muame• Sinemalar oe l ea ya. 
nahımızdan Rumeli ordusuna la'..' hükumetçe gönderilen b ir -r 
inerim, sen de An~dolu ordu• m~fettışle teftiş edilmiş ve çok .~ındaki çocuklar 

ı 1 ıy• bulıınaıu<>+ur. Bir "ariimizden aldın.ımız mek· 
••--------•••-' aıa ••• r 6 

tanesinde yatınlmakta ve bu temiz olmıyan odalarda çocuk 
suretle hastanenirı esas kadro· tabiidir lı:i bu hastalıktan kor .. 
sundan bir mikdar yatığı işral- ''namaz. Vücut ve cilt temıı iği 
etmekte idiler. Hastınenın ya· yıpılmıyan çocuklaran daima 
tak kadroıunun tamamen ser· bu hastalığa yakalanacağını 
best kalarak diğer hastalaran • gözönünde bulundurmak la· 

1 ı·mdır. .Sona var• ihtiyacın• daha geniı mikyasta 

temin etmesi için kuduz hasta
larına hususi başka bir bina 
satan alınması muvafık görül· 
müş, Arapfırını caddesinde ev· 
kafa ait bir bina 600 liraya 
Mubasebei Hususiye müdürlüğü 
tarafmdan satm alınarak Kmlay 
Kurumu emrine verilmiştir. 

Bir odası bulunan bu binaya 
basta kadınlar için do ayrıca 
bir daire ilave edılecek, 1500 
liralık inşaat yapılacalcbr. Has· 
taların yemek Ye idare iılerile 
Kızılay kurumu alakadar ola· 
cık, masrafı Huıusi idare ve
recektir. 

Buraıı. kuduz tedavi yurduna 
yakın olduğu için hastalar, her 
sabah yurda götürülecek ve 
iğneleri yaptmlacaktır. 

Çiçek hastalıg z 
Oeğirmendere nahiyeai ko· 

yunlaranda çiçek hastalığı gö
rülmüş ve baytar B. Oamaa 
Kayalar tarafandın hayvanlara 
aşı yap1lm1ştır. ________ I __ _ 

tupta deniliyor ki: 
~ Eğer yanılmıyorsam, ıine

malar• beş yaşından afağı 

çocukların alınması yasaktır. 
Mutlak olan bu yasak; İzmir 
ıinetnalarmda, müşterin·n azlı· 
tma veya çokluğuna göre tat· 
bik edilmektedir. Meseli, fazla 
uıüşteri bulunduğu zamanlarda 
bu çocuklar kabul edilmezken, 
salonların tenha bulunduğu 

sean larda, beş, batta iki üç ya
tındaki çocuklar hiç tereddüt· 
süz içeriye alınmaktadar. Yasak, 
müşterilerin rahatı için de~il, 
çocukların sıhhat ve selameti 
için vaz'ediJmiştir • 

Belediyen n ne zarıdikkatini 
cea betmenizi dil:rim. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Haftabk cedvel 
Bir haf ta zarfında geceleri nö· 

betçi bulunan ecsaııeleri, ganleri 
H ilimleri ile yasıyorus: 

Ptuanesi: 
K•menlbnda Şifa; h.arıtaııa 

Santo; K•çecilerde Yeni İzmir; Ay• 
'fııklada Halk. ----Salı: 

K•meralnnda Birlik; Gil.lolya• 
lıda Gazelyalı; TiJilkikto Faik; iki 
ı;eımelik&e İkiÇetmelilı:; Türkpa11· 
rında Abdılıtellm. 

Çarşamba: 
Kemeraltıoda Birlik~ K aranli· 

aada Ell'ef; Kemerde Ali 8ayrod· 
diıı. Eptfpaıada EtrefpaıL 

Perıembs: 
1'.emualhada Sıhhat; it uaıaıu 

Solo; 1'.eçecilerde Yeni Lmiı; 
Tüıkpaurıada Aari; Ay•akJada 
Halk. 

Cııma: 
.Kemeraltında Şifı; Tilkilikıo 

Faik; Eırefpqada Etrefp.qa; Tirk• 
pazaruıda AbdüıHIAm. 

Cumartesi: 
Kemeraltuıda BilAli Güaelyalı• 

da Güzelyalı; Türkpasatıa da Auf; 
.kiveım elikte ·kiçeımelik; .Al111Do 

eakta Sa3lık. ----Pazar: \ 
Kemeraltında Sıhhat; Knaoti· · 

nada Ahmed f.trof; Kımorde Ka· 
mer; Eorefpa,ad• Efrolpaıa; All!ln• 
utta Ahmed LD ıfi. 

-

Buğda~ 
standardizasyonu 

Buğday standardizasyonu içip 
ıehrimiz. buğday ihracıııtçılarının 
hazırladıkları rapor, dün Tica .. 
ret ve Sanayi Odasından lktı· 
sad Vekaletine gönderilmıştir. 

Buğday mahsulümüzün ıtandard 
olarak ihracına Mayıstan itıba· 
ren batlanacaktar. 



Alıancak talıımı yedi lıiıi oynadı 

Fenerbahçe 9-1 Alsan
cağa galip 

Ankaradaki maçta Be,iktaf 
2 -O Harbiyeyi yentli 

lıtanbul, 12 (Huıuıi muba· 
birimizden) - BıııiiD milli idi· 
me m6sabalcalanaa devam edil· 
miı, Fea•bahçe takımı ile AJ.. 
sancak takımı arasında yapılaa 
maçta Fener takımı 9· 1 golle 
ıılip plmittir. Müsabaka, yat
murdu lair çamur deryaıı ha· 
liai alan lilııda yapılmııbr. 
Biriall devrede Fener muba· 
clmleıiaia yaptıkları iki ple 
mukabil, Alaaaeak talmaa Wr 
rol Japımftlr. 

Fakat laak• B. Halici Galip, 
fena icleruile müubakaaıa 
çıtınaclaa 11kma11na ıebebiyet 
vermit. wt oyaadıldarı içia 
Alaaacaldı birçok oyaaculan 
.. hadu çıkarmıftır. 

Eneli Alaaacak beki Cemili 
ve müaabakanın bitmeıine oa 
dakika kala Zehir Aliyi oyaD• 
dan 9karmıt. Fen•rliler, imci 
devrecle yecli rol dalaa at•r 
larclw. 

Avusturyanın 
ilhakı - s.,. 1 iııcl .,,,,,,.. -

kabili ifliaıp olaa ha İf 11ıık bit• 
mittir. fakat INaadaq 4 .. aeak aeti
celeriıı ~hy&Jı lair ikiaci amaml 
barbe ıGrlklemeliadea laibakkaa 
kOl'kalabilir. Aaıl 111e..ıe de bu• 
radadır. 

Almuyaam Atuıturyayı ilbek 
et•..U.e ııedeaı..ri kanede mU.. 
•••el ecl ... kleri mıl4• olaa iki 
lalkt••t Tardı: balya ile f Eaaa .... 

BDDlardia İıalya Roa .. Berlia 
.uh'Nriai teaiı eıtiti gaa•eebui 
Almaaya leldae •• ıadl .. aclq .... 
gegmifdr. Afm111711nın •ıt111 •• ... 
bareke&IMtaclea p•ti•ea malemattu 
olcla& ... w Utt• ea1an tamaaile 
teniç ellilia• töpb• y oktar. 

111911 ••Jdaıada lek laaııaa 
talmıflll'. Oraa a dı ıalAbi7etle bir 
karar ıl•ık bakkıadan Te lmktnıa• 
U. mabram o1ao mdıtıra bir kahi. 
ae Yardır. Maamıfih AT111tm1ayı 
illtak etaekle Anap•JI ona.ada 
ikiye itala ff ÇekGllİloftk1•J1 ._ 
beliaia ort....ı.. l&Ol'k~ •ir kale 
kaç içiae alaa lriı Almaayı Fraaaa 
lçia o kadar korkDnç bir heyuladır 
ki Paıilte pbiae balaraauua aaaml 
bir ll•tle balledilmHi•• •• iktidar 
•••kiiae hatla lar.kalardan mlıet. 
kep ltU ltdkada milli hakil••aiıala 
pl•eeiae iaduı ....... 

Ba takdirde 5.,,... n•I bir 
Uttı Jaareket ittilaaa edtceklid A• ... 
ıuy... cilaya Jldndea kaldıraJ. 

.... it mtchrt n ............... , .... 
ket oldataaı ıtph• yoktar. Fakat 
Jtılyının mlaıheretine dıyaaan biı 
Almıa1am• kaqı1taa fraa11 1ılmı 
bapu çık•ktao it.er aaaan ittiaap 
edecektir. Fraııaıslar Laph•eaia 
••eıbaretiai •• battı mt11rekethd 
bl'I ı•Htte ı .. in etmedikçe AJ. 
manyaya fülea •tlm•C&Jla•• kal.kıt•• 
...ı.r. F4aı •• İfl9 ı.,w.ı.r bir 
...,, ·- aldaııbilirl• •i' 

Şı7 ... cltiıUir ki. .A.1-uyada 
idi ka•Y .. •ubeli Jaaarluıır, baua 
hlkl ele taıbltiae J,aflamrkea Al· 
maa Hariciye Nasırı •eaıı Loaclra• 
claa a,..ı•••1t Waaayerda. Bıı .. 
biı racl10 laalluiae gln İagiliı 
Barid,. MHan 41 ... , ..... 111erkeal 
Atrapa«la Wr mad-ale1• me77al 
olup olmıdJ&uaı ıormut Te Foa 
{Ribeaırop) tan Almanyarua Taziyet 
icap ettfrlree Anıturya•ıki Almaa
lana •ulnıkan11 ..Wafaadm çekin• 
•'1eeeti ,..ı..... çek Jie«ikli lıir 

eeflp almıflls. Leı• IWifakı ba 
ceY&ba ıoüa ııe tekilde mukabele 
ettif Acaba Almua Bıriciy• Num 
m•k•d Anupıda yapılacak ltir 
pnet clarbeaine brfl fagiltereaia 
fıaa•r• fW• mlaıberet etmlyeee. ,. ,oı ... c1a bU ....... altlı ... , 
Yoku İngiltere 1914 ft mlpllem Ye 

muammalı ıiyaıeti ile bilerek veya 
bU.iyerek umumi Uıbe auıl MM· 
bi,..S ._dl iae INal68 ie ayai ma· 
aeTraJ• mı tekrar etmek iıtiyorr •. 

M•llakkık ola uida tQd• ki 
AJmaabr •l•r hu iıte fogiltereaia 
•otlak ıekilde Franıı ile beraber 
JtlllmlJ•ce&ine emin olmualardı 
hU .......... pek la.Uy• bil ka~ 
ftt darbeliae kola1 kolay ceaareı 
edemezlerdi. 

Umaml bir barb teh1iı.eai meT• 
cu• olmakla lleraMr vaziyet beDls 
kafi 41ereee41e •nllıt peytlı e&a•· 
•ittir. .Frı....ıa auıl Wr lılktmet 
fıetekllal eieceAi t• ......... 

D B b .-ı.. &vuıturya ilukı k......-b DMI r. e Çiti U- bir bauı hırebl iuiua ed•celi 
r. w&ıj kıt'i bir ıekilde ınlaıılma4ıkca bed. 
~OeaA lıaatafaısı Gri biaaae tıhminleN kapıl,..•ktau içli• 

m'iitelıae1111 nap etmeliyiz. ___ ' 

Huta..,_ U,JO claa bire mc. S.rluntılılı w luıkaret 
dar Be,ler aolraltnda Aheek Aluacaıııta lıf..-daye cadde-
.. ..._ yamada kabul ect.. li•<M Haı• otlu Muıtafa, 
Maa .. ,.,,._ tele/ona 3990 elektrikçi Nenada el ile sar-

• t.ele/enıı 2261 kıptdak. ve Ali otlu Nenada 

·----------· irabı-et •• •tir. 



::i hifc 6 A.NADOLU-------------------·-----------ı-3_Ma_tt __ 
Bir Fransız kadın tayyarecisi anlatıyor 

lmanya tayyare rekorl8rı-1 

nı ne suretle kırıp ·geçti? 
Hep otomatik .. Alman ar, yeni bir çalışma 

şekli bularak imalatı artırdılar 
Yazan: danhta çıkarılır; çünkü bütün 

Madeleine Chamuse bu tayyarelere melce yapılması 
_ 3 _ için vakit buluaamıyacaiı ta· 

Alman taggare Jabrikası biidir. 
iş halind• Almang11nın lıafl11 ordusrı 

Mademki bir tayyare fabrika· Fabrikaların naaıl olduğunu 
ve naaıl çalıştıtım gördün üz, sının ne demek olduğunu şim· 

f b şimdi tayyarelerin çeşitlerini 
di anlayacaksınız. Bütün a • görelim. 
rikada iş şöyle ayrılır: Parça· Evveli bir avcı tayyaresini 

Bn. Afet ····-Avrupaclan d6ndı1 

Bagan Afet 
iıtınbul, 12 (Huıuıi muha

birimizden) - Avrupada bulu· 
nan Türk Tarih Kurumu ikinci 
baıkanı Bn. Afet bugün şe hr· 
rimize gelmiştir. 

larm imali, birleştirilaıeıi ve ve en hatm ıayılııına görelim. 
aletlerin mo:ıtajı. Saatte tam 611 kilometre g·de· B. Haver' Bilsuskinin 

Ver mi az bir fabrikada, rek çabukluk rekorunu kır•n mezarına çelenk 
parçalar elle imal edilir. Böyle avcı tayyarelerinin kralı B.F. W k d 
bir fabrikada montaj yapmak 109 Meıerşimiti selamlayalım. oy U 
iç n, tayyarenin tekne potrelleri Bu tayyare gih Mersedes Benz Varşova, 12 (Rıdyo) - Ame• 
ve kana~ları gib. iskelefni te,- benzin motörüyle, gah (210) rika ıabık cumhurreiıi Hover, 
kıl eden kısımlar bir araya Suni)'o ya§' motörüyle müceh· bugün (Pojtan) a gitmiş ve Ma· 
toplanır; bir parçayı eklemek :1ezdir. reıal Bilıuskinin mezarına bir 
veya delmek için tayyareyi _ Deoam edecek çelenk koymuştur. 
terkedip şuraya buraya koşuşan 
ameleler biribirlerinin işleme- /stanbal Avas. Bisikleı kazası 
1 · · ı ı ç·· ._ - il ~ h • Birincikordonda Gonfloni Son erıne manı o ur ar. unıı.u, e e Şimdi montaj kıımını geze· turya •eraret ane•ı 

] l k. ·ıe oııı.lu Piyer Flanison, bindiıılri yapı an parça ar, ma .ne 1 lim. Bir kilise kadar büyük bir Al b 1.. • 6 6 

Yapılan parçalar kadar mükem· man ayraıı çeRfl bisikleti yoldan geçen Hakkı 
yer. Burada yirmi tayyare tek· 1 b B M 

mel olmakt n uzaktır. ıtan ul, 12 ( Huıusi muhı· kazı öğretmen n. uazzeze 
nesinin mo:ıtaj yapılar. Hem 1 

Bir Alman model fabrikasını birimizden ) - stanbuldaki çarptararak yıralanmaıına ıe-
de zincirleme bir şekilde .. Yani ı 

ele alalım. Meseli, evelce lo- Avusturya sofarotine bugün Nazi bebiyet verdiğinden yaka an• 
biraz evci parçalar halinde 

komotif imal eden ve 1933 te bayrağı çekilmiştir. mışhr. 
bulunan tekne tamamlan~ ve ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

T ohaneştal ve Şönfald makine dışarıya yollanır. Biribiri ardına 
f brikalarının vasıtasile müceh- sıralanmış aşık kemiklerioin 
bez olarak tayyare imaline gi· gezintisine benziyen tekne di· 
rişcn Henşel fabrikasını!.. zisi boyunca ameleler çahıı· 

Bu fabrika, halihazır, tayyare yorlar, düzeltiyorlar ve lizım 
imalinin esasını teşkil eden ma• olan parçaları raptediyorlır. 
deni aksamı yapıyor. Montajı bitirdikten ıonra 

Bir fabrikayı teşkil eden beş tayyarenin üstüne arblc hiçbir 
büyük hal ta avvur ediniz. Bu şey ilave edilmez. Motörün 
hallerin birinde idrolik preıeler, yerleştirilmesi ve manometre, 
haddeler, büyük otomatik bal· uçuşu kontrol eden taşimetre, 
yozlar durmadan çalışıyor. joj, kompas velhasıl tayyarenin 

Yanlarında pekiz amele var. teknesine ait ne varsa, henüz 
Bazan bir amele iki makineye daha kanatlan konulmadan, 
birden nezaret ediyor. yerleştirilir, raptodilir, tetkik 

Bir demir veya çelili doğ· edilir. 
rarken gürliyen testere maki· Her yandan bir dizi teşkil 
neler, kayışların şiddetli dö· eden kanatlar da ayni tarzda 
nüşüyle hırıld ıyan makineler, hazırlanır. 
durmadan çalışan şekil verici Potrel demirleri gibi çıplak 
ve yasıltıcı çekiçler, kısaca, lonjeronlar, çok geçmeden nev• 
f abrjkaya has gürültüler hasıl vürlerinin Üzerlerine giydirildi· 
ed n ne varsa, montaj salon· ği görülür. 
lar nd n uzak bırakılmıştır.. Kanat uçlan, idare cihazları. 

Sadece, gürültünün verdiği elafontları, vole dentrodosları 
yorgunluk amelelerin rahatını derhal yerleştirilir. En son ame• 
kaçır yor. F kat birçok amele liyc ol rak bir seyyar vinç on• 
bu yorgunluktan korunmuştur. ları kaldırır ve teknelere verir. 

Bu vaziyete göre, montaja .,Bonjur Mösyö, biz sizin ka· 
ves ireye çok elverişli, biribi- natlarınızız iyi geçi neceğimiz, 

rine tamamen benzi yen bütün ümit ederim .• 
pafçaları imal eden otomatik Kanatlar raptedilmiş ve idare 
m kinelcr, Henşel fabrikasmm cihazları b irleştirilmiştir. Her 
bir mıntakasın yerleştirilmiştir. şey tetkik edilmiştir. Kıpı açı• 
Her altı saatle bir taggart! lır ve bu bitmiş tayyare mey-

"Ah, bu gönül,, 
Yazan: Saime Sadi 

-6-
Ve oda kapısında, Aferide 

ile babası gözüktüler. Kayın· 
valide, henüz etu altandan çık· 
tığı belli olan hafif bir yeldir
me giymişti. Eşarpmı omuzla· 
rına abvermişti. Sevimli, aaç
larınm beyazı bol, şen ve mü· 
tebessim bir ihtiyarcıkh. 

Biz kadınların garip bir ta· 
biatimiz vardır: 

Kaynanaları da dikkatle öl· 
çer, biçeriz. Çünkü aile yuva· 
sında kayn na büyük roller 
oyaa;lar. Babaların aıüHmahalı, 
ins flı ve adıl tavırları muv • 
zeneyi ne kadar artırırH, ka· 
yanvalidelerin aksi hareketi~ 
rı do bunu o kadar bozar •• 

Aferidcnin kulajına fısılda~ 
dım: 

- Sevimli bir kadın •• 
- Evet, dedi. 
Doktor Faruk da kendi kapı· 

!arandan çıkmış, ığ.r adımlarla 
ilerliyor ve kardeıi müstakbel 
mühendis Namık da onu takip 
ediyordu. Asker doktorun dük· 
meleri, apuletlerindeki iıaretleri, 
pencereden vuran ıııklarla pml 
pırıl parlıyordu. 

Kayınvalideyi merdivenlerin 
yarıaında Aferidenia anneıi ve 
babası karııladılar. Kayınvalide 
durakladı, lconuıtular, gülüıtü· 
ler. Anladım ki, otullarını bek· 
liyorlar. Genç doktor )'aldaıtı. 

Leon Blum kabine 
teşkil edemiyor 

Liberte gaz,eteıi, Blumun, bu nazik .zaman. 
da Fransayı idare edemiyecefini ;yazıyor 

Kayınpederle kayınvalıdeıinı na
zik ve ince bir reveransla ıc• 

lamladı. 
Nişanlının kardeşine baktım: 
Hürriyeti.. Yuvarlak, patlak 

gözlü, çene kemikleri gayet iri, 
alnı yuvarlak, burun del1kleri 
havaya kalkmış i'ibi gayet açık. 
Hulasa, inaan• şu Boldolc kö
peklerini bat~rl.at~n bir~ey .. 

Meğer aynı mt~ba, . ayni sa· 
niye içinde, Aferıdenua de ka
fasında dolaşmıı: 

_ Korkuoçl 

Diye inlo~i·: Ağza da müsta• 
til şeklinde ıkı dudalcla, adeta 
kendisine atılacak lceınikli bir 
et lokmaıını bekliyor ribi ••• 

O patlak gözlerin, ytldmm 
ıibi bir ıür~tle, kapıya topla• 
nan çebrelerı dolaıarılc, birden· 
bire Aferidenin yüzünde durdu· 
tunu f~rkettim .. 

Aferıd~ de hıııetnıişti bunu. 
Bana aotru, bir adım ıeri 

çekildi. 

Kayınvalide yürüyordu, oğul· 
lan da peşinden.. O yuvarlak 
patlak gözler de, kendilerinden 
çok eve), hedefini bulmuşa ben· 
ziyordu, odaya girdiler. Bizim 
müstakbel mühendis, hemen ka• 
pı arkaıanda"i bir koltuğa ilişti. 
Açık butday rengi. fakat yatlı 
ve kirli bir yüz.. lnıana, tuhaf 
bir his veriyordu ve11elim. 
Bayız yakaıı ile saçlı ra ara· 

ıına koyu bir kir tabakaıının 
katmerleıip kaldığ& bir enıeai 
vardı. Kirlimi idi, bayır, fakat 
renle, o renk, of, amanAllab1111, 
hili gözlerimin ön ünde.. Ana• 
dolu çingenelerini diifününüz, 
ki fil. 

Merasimi göremiyordum. Gü
zidenin doatları, diğer misafir· 
ler önümüze girmişlerdi. Aferi· 
de benimle beraberdi. 

- Ne oluyoruz? 
Dedi. Adeta terliyordu Afe· 

ridecik. Yarı senem, yarı ıaş· 
kan bir hali vardı. 

Cayyareciliğimizin 
mükemmeliyeti 

Amer.ikalı mütehassı5, Bn. S~biha Gfl/r. 
çeni Amerikaya davet etti •• 

lıtıobul, 12 (Huıuıi muhabirimizden) - Şehrimizde bulunan 
meşhur Amerikan tayyareciıi B. Ricard, Türkiye tayyarecilik teş· 
kilatının mükemmeliyetini beyan ederek takdirattı bulunmuı ve 
Atatürk kızı tayyarecimiz Sabiha Gökçeni Amerikaya davet e7· 
lemiıtir. 

lhtil81ciler, Kartajen lima
nını bombardıman ettiler 
Cumhuriyetçi lapanyaya aid Li6ertad icra. 

vazörü asiler taralından batırıldı 

llıtilalci askerler 
.Salamankı, 12 (Radyo) - lbtililciler ileri harekita devam 

ediyorlar. 

lbtililcileria, 1011 taarruzda ye11idea iki ltiD kilometre 
arazi iıral ettikleri ve yüz kilometre imtidıdıada demiryolu ele 
geçirdikleri bildirilmektedir. 

lhtililci tayyareler, bugün Kırtajoa limanını bombardı ... 
ve cumhuriyetçi ispanyaya aid Libertad kruvaıörlail babralf~ 
lardır. 

Bu bombardı 11 eaaa•ıacla bazı nakliye somllorlnla Ja..ara 
utradıtı ıöyleaiyor. 

------------------Faşist meclisi mühim 
kararlar verdi 

BIJtiJn gazeteciler, Mııasolininin be;yanatını 
almalı a.zere, Venecli k sarayı na çafrılılılar 

Roma, 12 (Radyo) - Büyük faıiıt meclisi, ıaat 22 de top• 
lanmış ve mühim bararlar almııtır. 

Bütün gazeteciler, Venedik sarayına davet odilmiıler ve Mua· 
ıolinioin, kendilerine mühim beyanatta bulunacatındaa, oaa pre 
hazarlanmaları için haberdar olunmuşlardır. 

Romanya kralı 
Londraya gidiyor 

Pa.zarteai günü Londraya hareket edi,_or, 
orada üç gün kalacaktır 

Bükreş, t 2 (Radyo) - Romanya ikrah Karol, Pazartui ıiinü 
refakatinde otlu veliabd Grand Voyvod Mihael oldatu halde 
Londraya hareket edecektir. 

Kral Londrada üç gün kılacaktar. -· ızmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dol&Jllİle reni çıbrdılt kaaaqlaı: 

Sağlam, zarif ve ucuzdur 
Yeni )'apbrdı~nız elbiseler için bu mamulib tercila eiilliİI 

SATIŞ YERLERi 
Biriacikordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. ş. 

- Bilmem 1'i ·diye fısıldadı-
ıörüyoraun Saimel. 

Bir arıhk, bir aeı duyuldu: 
- Aferide, yavrum, Aferidel 
Başlar, gene ıata, ıola döndü. 
- · Buyurun baba!. 
- Gelacae kızım, ıelaeneL 

- Geliyorum baba .••• 
Aferide, bana döndü. Birter 

ler söylemek iıtedi, yapamadı. 
Ellerimi •Allaha1amarladık. der 
gibi ııktı ve kalabalıtın içinde, 
•müsaadenizle. diye d~• yiirü
mot• b .. lada. 



Fln111le• ,.tul,.S•r 
imde 1aratbklan phtiyetler, 

resimde de ıöriildltü üzere çok 
aa.vaffak ..... bit .. kil.... * 

..... artİltlerdeD bl· ıöre, NapolyôbTa 
rlaciai• Muie Valevaka, dite- kama 111dınaa. ve • tullat 
... ele NapolJOD rollüde devra mel oku.yucularamtza bir 
,.._ .. ıMMl•llluam D,c:lederıek ese• u .. ıo .. t vermek ilti1oruz: 
•·•••.a,.liai•lataııolaraz. Bia •kiı yüz yedi malarıa-

• ...,de tlriW hava ve ta• dayız. Varıovada ltiiyiilc bir 
.. ,.ttaa daha li,.de, Marle balo verihDiıttr. Ş.brin bütiia 

la Napol)'OD •••da ıenç ve ~el kızlan baloya 
•• _.., laitüa 1...Ulderi due•lidir. Bu ıiulleı aruında 
•mU.lk i••ilmiıtir. basit ve 1eıil elbiseli bir adam 

polJOD) filiaiaia muı.; da vardar. Bu adam Fraaaa 
aldlrltrl ba •Mrd• yal- imparatora Napot,GMur Ye ba 
PJ8 ıözıtmitlerdir. Bu balo ona .-.fiae verilmiftlr. 

Ud tarilai t•Wyetla Napolyoa buıece ltınclir, laer-
lill . .. • 'beteri hilviJtitlerlni kı• ıüimekte ve herken iıOf" 
t.liiMlll* -..lctir. Gerek GU- luacaldarı birer aöı ıa,Iemeb ._* loyernia bu & tdir. Dan..- 8oiODfah. " 

& Karolun bgıaa gelenler 

10 -

Jorj Raft, ağzında bir sigara, gans~er dui-ufllDIJ 
muhafaza ede~ek salona giriyordu 

Trokadero Jobntlaıaı• d11 
priiaütü, ıeaeral Vudom• 
eıriaiald kadar aade.. Hafif ıu
Ntte . aycbalatılmq bp111Dıa ü .. 
tlade, 111kh karmıaı harflerle 
,aııı.,., lolcutaaıa \amini ıö .. 
teren demirden bir levba var. 

Kapaıaıa medbalia.te. ıfizel 
acle bir tekilde 1900 de Pari
IİD Opera caddelİllill lokanta• 
lan.ta ol••ta ıi~ J•til ,.P
raklar· clizilmi1t 

Qplak bacakla dilber veati
yer kızlar, müilc-llol layafetia • 
de ıiJiamitler, bellerinde 1&lat• 
li1ab elmaataa hirer ko-. 
a,.klanada1ade ft UZUD pm
blh kuaduralar ..,. 

Daha etili ..- ....... fotot· 
, ............ ---
dikilclL o -· bir .;tlık ko
pa)'Gr Ye fotaftafça bile, ma• 
ld...U.i terlceclerek M.,._iD 
kollamia •onJor. 8a 1ar•k 
fotolrlifoı uan l;oJladar, lllo
loittea ••• ..,. ,... .. 
ıWllıt ....,, ıaılııa dirtle iti 
WW..ma IDtllaclr ... 11• 
..,.., dikiliyor. Ba ...... . 
H<alintta .. aktlalite moad-., 
liri oekea ea • .,1aar fOtotrafoa 
FaJDlc old..,_u itr-iJ..._ 
BGtia artiıtleriD dolbadu. O• 
aevwler •e onclD brbrl1r. 

........... 
yıldız ilk iııkane randevularını 
yapacakları zamaa, Faynkın 
uldı olup olmadıfıaı görmek 
için evveli kanepe altlarını araş· 
brırlar. 

Glalılcarlar lcili••i 
Müalleı ıekliadeki pniı •· 

loaaa koltukları yeıil, mualırı 
liyabbr. S:yab tavana raptedit. 
•İt büyük b·r ayna var. lfıklar 
ferıizclir. Tavında av.ize yok, 
ııdece tı.r maıanın üzerine 
kondilnlmut pembe, turuncu 
reakte birer abajurlu limba 
var ve.ilk nazarda, çıplak omuz· 
laraa, kula renıiıadeki 1açların 
kolala ıötüılülderia hercümerç 
olmaı kımıldamuıadan bqka 
biqey ıörmiyorum. 

S..- kalkmıı bir kolda .,ı. 
mu bir bilezik parlıyor. Ame
rikanı• •• mükemmel baado
lanadaa biri, bir kirevet iiıtüa
cle, cleriaclea derine çalıyor. 
Baraa ıW.alaklrlar kiliaelidir, 
ibadet batlamıfbr. 

Bir .... ,. otaruyoru, bir 
Fraau ,. .. aamula•ta-•• 
..,1er1 aot elti. Şimdi elada· 
a..acla J&ft• tebeuüm, müca
cl.a.,. lauırlaam11t dik ve ha· 
relcetaiı dmaa Marleai, herkes 
tetkik ..U,or. 

diıidir. Keıtane renıiac:t.ki 
adam. yani Franıo Tomua koca· 
ııdır. Uzun boylu eımer deli• 
kanlı, yanı Ramero bütün ar
tistleri o kavalyes ; orta bir ak· 
tör, fakat güzide bir danıör
dür. Geceleri bir rumba oyaa· 
mak arzusuna diiten yıld zlua 
danaettirir. Buracıkta b r be,. 
kel gibi ıoğuk dura ı Dolor..
Del Riyo, ıuracıkta, ıakin yüz. 
lü burjavaz lren D"n. 

Atletik v~cutlu, bir futbol 
oyuncusu gibı gür, sıbbatli Ka• 
rol Gonbardla, matrur Ye çap
kın duruılu, asıl rörünütli ... 
tebzi Klark Gabi, ilk rudevu
lırında bulqaa kollej talebeli 
fibi, başbaıal vermiıler bir 
masada oturuyorlar. ilk evel, 
evli olmadıkları baıde bemea 
bemea beraber ıyqamata bat• 
ladıklarını ifıa etmeğe Ye H• 
livuduo ubte. ahlilwaa kar9 
koymata onlu ceaaret ettiler. 

- Rezalet büyiiktü. r.-. 
cemiyetleri (bu cemiyetler .. 
ilerde babaolaaacak), u cWaa 
onları, teblibli birer ..Wlk 
gibi ıöaterecek Ye ••later
Aıaeribhlan oalana &li.ı.W 
seyretmekteD meDedeceldi. F• 
kat halk araıında oldukça ta• 
nınm11blar. Galebe pi~ ... .. 
•t.aii.alaa ve ...... 
etti. 

• •• 
Suvare n ... ıedikçe etr&J ıa.. 

flYOr, •ot'• arb1or. Bif)Jaç ,,._ 
lektör yakıldı. Ganoal1r '9 
kiyi botaltıaca, ı·ıeleri m...a.. 
üzeriıde bıraka1orlar. Daa_. 
liyor. Bir tfngo lceodileriai a.. 

• yecaaa ptiriDce, ki"aaba ...... 
dığı bütün bu kadınlar miaw 
oluveriyorlar. Kar me,U..eı Dele 
danı eden bir iKi kız rbi. iN 
tanıamıı yıldızlar da yaaa\fa. 
nnı kavalyelerinin yan.ıdarlaa 

yaslarlar, ve ıözleri yarı b,.)a 
bir halde, ellerile onlVm ~ 
larını sıkarlar. 

Jorj Rıft, atzıaıa bir ~ 
sinde bir • rara. ıanıgter ... 
ruşunu mubafua ederek. ı•· 
aakfo ve korlc:alc: vuiyetıle iteıi 
ıiriyor. Yanında, edioditi laaJla 
yüzü durmadaa kımılda,.., ... 
ıeli bir çoctak vır. 

Marlen kulıtımc 
- Bu çocupa aıh KIHer 

Tüördiir. 
Diye fıııldıyor. 

- Yal Jorj Rafba, plaircle 
bile, bir muhafıza ihtiyaca .., 
demek. Perdedeki çete ıefı ..... 
ıiyetioia kuvvetini buıuli ha~· 
bndı mtabafua etmek için, bta 
çocutuo onun yaaıacla keacli• 
ıini muhafız zanaetmeıiae mi
aaade eder. Helbulri bir liaeje 
bile zıran dokun mıyacak d'"9 
cede iyi bir çocuktur. Fakat, 
bir teıadüf olarak, Dur• el ye 
çağırılacağına, öldürücu lDua· 
sına gelen Killer diye çapı· 
hyor. Bu sebeple Raft onu an
gaje etti ve, her yerde, likay• 
dane bir tavırla •Fınni Dai 
Killer. yani •öldürücü Taaei. 
ismile takdim eder. Vı! berku 
bundan memnundur. 

Çünkü Holivudda müitlere 
ve vaiiyetlere h._ e 

*' iN/. 
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Göte ve Aşkı 
A man edebiyaıuno •o müm· 

ıaz köıılerini aüıliyen, her mıUet 
edtbıyauaın takdiri• &D dı~ı bu d•· 
1 a, ylkıek'i~i a11rlar ıonra bile 
daima laazla ıeyredilecık hia. t ıkir 

UNJVERSEL DAHİ 

•• irade.Un muhteıem bir ehramı• 
dır. Aıil •• müzikal bir aile çoc• 
J.a olan Göte lıa yalleriaia temiz 
tablolarını reıimde, rmlaaallD bil• 
ldr terıaelerini mlaikte, atkı111a 
ıoa•a beyecaal&rl9ı fiird .. deball• 
aıa btltb kadretiai l&yemat eeer
lerlMe pıtermiflir. 

(Goetlalz 1749·1852) 

Göte kalbinin ıan 'at, edebiyat 
atkile wrdut11 pndenberi ıü· 
zelliti onda ölmez aevıi ve 
heyecanlar uyandıracak bir gö
nül perisi arıyordu. Gençliti 
ve bütün bayata aıkla, macera• 
larla geçti. Oniveraite talebeıi 
olmadan önce hayattan büıbü· 
tün nevmit olmuı ve bedbinler 
miıti. 

•Hayatım, kadın11z, doıtıuz 
ve ıefil bir bayat.. Zaten ben 
kendim ıefilim.... diyordu. 
Gençti, ~ok yakıtılclaydı. Yaş o
dan umulmayacak bir belagat 
ve eıtetilde lconu111rdu. 

ilk ıe;rüıte konuıtutu kızı 
bareketlerile, IÖzleri ve ıözlerile 
teıhir etmemeıi mümkün de
tildi. 

Göte bir ırmaktı, üaerin• 
düıen her yaprak ruh••• er 
pninde ıürüldenirdi. Göte bir 
lawlcamdı, llÇradıta ...... ... ....... ... . .. ., .. 
.,udınrdı. 

Dehaıile, ıözlerile kar1111n
cliakiai meftun bırakıyordu. Ça• 
lakuta sibi kar•naz hevuleri, 
onun en meyvala zamHlarını 
iflal etti. Bütüb bani• dllai
nia •Faoıt ve V eıterin 11tırap
ları.nı yaratmamna birer soaain 
Gldalar. 

ıncle pçea yılları er a, 
ziyafet, eğlence, tiyatro müzik. 
kadın içinde geçmiı en çalgın 
.amularıdır. Aileıinin 1erveti 
Wle, zaman ıeldi ki bütün bu 
miarif hayata yetiımedi. Gö
te bu yarı ka... arıulınnın 
bllbranlan içinde ç•rpmda. 

•Dana, müzik, etlence, ka· 
cim, tiyatro berıey var... Fakat 
"ra, pırı yok.. diyordu. Atlca 

clilıküadü.. Gördüp laer 
Iİ · kadının aempatiıini 

flQll8 ta muvaffak olamadı ta 
.... 1ar. o kadının reamini 
ppar, karyola11nın baf11C11Da 
...,. Metini l&lcllrlrcll. AıJ!ıt. 
.... ea tetirlili olaD ilk .. ~ 
riai Greteheae aid platonik bir 
••sidir. Bundan ıonra Kaete, 
Aaaaete ihtiraıb hataralannı ........... 

O, hltla haalarla bir Don 
Ju• detilcli. Ba laaleti ralliye 
ile laU11n IOll1111 aema11na Jile· 
aalcliti 1&1Danlarda kmdiı:ai becl· 
halat lfılc olarak biuediyorcla. 
Atldar 11bhatiai, laatta ...,._ 
Mle tehlikeye diitilrmekle bera
... oau ensin maneviyabİlı 
olpallfhnyorda. Bir pce, 
.atbit bir kan bücmau ile 
.,..c1a, ilim derecesinde ..... 
tayda. Bu haıtalık bubram.ı 
JepJ8DI bir Göte doturdu. Ar· 
tık llbraplara da al11mıfb. 

•ffaatabk bana berıeyi ör 
retti. la11D, ae pliinç mıhlGlc.. 
Nercle o aqeli dostlanm; clün
,.,. terketmiı ıibi kendi ken
cliae, b6ıı:ün içinde yapmak. .• 
Ne pzell. Uzleti artık aeviyo
Joram. Reai m ,.pmak, hiki
J•l• yumak ea birinci zevkim •• 

M:ı.ik, danı, bin bir melodi 
içinde Fredrik ile geçen, ıünler 
mehtap ıez ntileri de birer hı• 
1al olmuıtu .• Yalnız, ııaız bir 
korulutu yaldızlayan mehtabın 

Freor.kın hatıraları kanında hi· 
li heyecan balinde do!aşıyordu. 
Kendini yerileıt:rmek için bir 
2ün bundan da kıc;mık ihtiyı· 
cına duydu. Göte, bir bahar 
mevsimini andıran ömründe, 
gizli ııklaran beyeca aile çiçekli 
ataçlaklar aruındı dolaııyordu. 
Ancak dünyaya ıözlerini kıpr 
dıtı aa diifün mekten ve aev· 
mektea kurtulacaktı. Ruhundaki 
tiddetli 1evmek i latiyacı, 1ev
g" ıiz y ... namu kaaaatini veri· 
yordu. Bütüa evlenme teklifle. 
riai reddetti. 

Yııadıta middıtçe d6ayaya 
aıkla ıeyrederek oalarıa tee .. 
aürünü bir noktada birleftir
mek iatiyorclu. ister iıtemez 
ııkan caıibeai ne tutulmuı ıi· 
biydi. Zaten qk, kuvvetle ıaafm 
teliki noktaııdır. Göte 11vdi, 
sevildi. Bir daha aevdi. Ayra • 
lıklarıaı kavutmalar, aev•ilerini 
ibtıraılar takip etti. Oya. ki, 
en .. dılc arlcadqlannıa bile 
ait•nlılanaı bile ıevdi. Çok 
priptir ki, bunlan en çılıın 
bir ııkla 11vdi. 

Ve bu .,ki, kendiıiae üni
venel bir eıer, •VerteriD ı•tı• 
npllra. aı hediye etti. 

Gat.ia bu ldtablaı obclu-
ta••• .. .- onda Çili'• " 
aabt.iı bir a,kua, kaVUl'llma-
•ıı analana mellnlcolilini ıö
rilriz. Oradaki Verter binat 
Götedir. Macera ve plı11ı. 
laayabaı n batı,.lanaı aiitliyea, 
kadınla pçen temiz bir ıevriyi 
y ... br. Oıada Göte 1evti•ilile 
yqadıtı ilibi anların açık ıah· 
•leriaden fula bahaetmemit. 
nlaaedald teud mlcacleleleri•. 
ve Verteri öHime ıürükfıyea 

terdeki Şarlot ve Al"er kim
dir? .. 

Şarlot Götep Verteri yucla
racak hakiki kuvvet ve ıabraba 
olan ruıtai bir ıiizelliktir. 

Alber hakiki iımile Kestneı
clir ve Şarlotaa niıınla•dır. 

Göte berbıin Sutte diye 
çatardatı ~ StrazlMtrı .. 
faretUDeeiade ıenç ler tarafla• 
dan tertip edil• bir kar balo
Rnan ftlilelile taD1dı. 

Oau hiç taaımadıfi ~alde 
evinden aldı. Ayai araba1la 
baloya ıeldiler. Orada ubaba 
kadar clw .... ..... .. ft 

yorpnlat1a• aykaıaalukla ıöz· 
lere verdiii mahmarlalc t.ltla 
rençleri ı·zclırmap. Evlere cla
alıte herkea arabalarda aya. 
•utta. Yalıuz uyu•r• Göte 
ve Şarlottu.. 

Şulot: 
- Beaim için rahatn obaa• 

JIDIZ• rica ederim. Diyorcla. 
Göte bu kelimelerin tatla ar· 

moaiai ve.-• aaeltiai içia• 
de keedllindn aecfJor, Şarlo
tun bir çift liyah yaldızlarına, 
aiyah ıöılerine dalıyordu: 

- Bea bu rizleri açak pr
cltlkçe benimlcilsini kapat•t• 
imkin var mı? .•• 

••••••• Şarlot, ıecenin bQ ıe .. 
aizliti içinde her ikilİai de ..,.. 
mııtı. 

Bir müddet konuımaddır. 
Göte mütemadiyen dü1iiDii1orda: 

- .. Şarlot• ıevmek.. Evet. 
ODU 1evditimde tiipbe Jolc • • 
Fakat nuıl olar? 

Hem bir arkaclatımın Ditan• 
la11... • Diyor. 

Fakat birden rücu ediyor: 
- Pek ili, ne var •• Bir aılc 

solar, bir baıka11 çiçek açar ... 
Irmak naııl akanı in .... da ÖJ· 
le yııımab detil mi?. Atlcaaı 
bayat neye yarar? •. ,, Artak Göte 
Şarlotun ailesine nüfus etmiıti. 
Şarlotun 11 kard11iai psel lai· 
~•velerle teıhir ecliyorda. Her 

beyaz plpleriade dolaıırkea 
butüo ıö..ılerden uzakta atlan 
uaatalmu 11calc buuiai aldata .. 

gün bu ev• ziyuet etmek Şar
lotun yanında bulunmak bab
tiyarlatını tatmak kadar büyük 
bir zevk bulamıyordu. Bu evin 
daimi miufiri olmuştu. 

Bahçeden yemiıler topluyor, 
Şarlot yemek yaparken ona be
zelye ayıklıyarak yırdım edi
yordu. Göte ekaeri zamanını 
Şarlotun Klavıeni batında ru
hunun terennümünü tuılara ak
aettirerek ıeçiriyordu. Götenin 
heyecan ve atk dohı ıözlerin· 
de• onun meziJetlerini pek kav• 
rıramıyan Şulot her ıeydea 
me•nan ribi görünüyordu. Dizi 
dibinde yumak Aran Göteden 
o da birteyler biaıediyordu. 

Peki, alim ve filezof olan 
nit1nl111 Keataer bütün bunlara 
ıöz mti yum.ayordu acaba? .• 
Banlar göz yumma detil, Keat· 
nerin biitün kudretini, dehı· 
ı•nı takdir ettiti Göteye karıı 
hürmet ve itimadı idi. 

• n ııırıpları) e1erinin iıkel•tini 
t~mamen lcurmuıtu. Son aynlık 
akt1mını bekledi. Bu aktım 
artık ıondu. Keatane •taçlan• 
nın altında çiçeklerle ıüılü bir 
kameriyede Şırlotla beraber 
ayın ölgün ışıklarını son defa 
ıeyrettiler. Şarlot bu altın ıtık· 
lar altında ölümü bahrladı: 

Şarlot, Göte, Keatner 3 ıa
mimi dost.. Her zaman meh
tapta dolaıırlar, Göte; Şarlota 
daima kadınların en çok aev
di ti mevzudan, qktan bahse
der. Şarlot ba kelimelerdeki 
tiir Ye alıe•ai dialerdL Sonra 
nipalalar eve döaer, Göte aete 
içinde oda11na çek.lince müte· 
madlJea tiirler okar, pencere
ıinin albndaki ayak ıe.lerine 
dalardı. Bu ayak aeıleri, bütün 
ıece duJUI• mattarit ve ma
lGm bir adamın ayak aeai: 

- Sen miaia pae Jeroza· 
lemi.. Zavalla itıld .• Hala, hah, balı. 

- Jerozalem Göte ıibi arlca
datmın kar11ıaı •ven melinko
lk bir ad .. clar. Oa• çal11ah
taaa karp att ta kalakahalar
S... ........ Şarlotm hafif 
temaalarını, ıözlerinia tebeui-
münü, diıi dibinde reçea ... e
leri dütünme.. Ani bir ibtiru 
ve çılıınlıkla birdenbire onan 
hayalini münzevi odaaında ko
valayıp yakalama ve onan da
daldannclan öpiveritler ••• H• 
lha: Bütün geceli tatlı rüyalarla 
seçerdi.. 

Bir sün Şulot nipnlaaama 
ya•ında Göte7e büyik hakikati 
açb: 

- Aziz Göte.. Hialeriaiıde 
ulan J•ılaayanız.. Ben aacalc 
DipDhmı aevebilirim. Ba kalp, 
oadaa batb11aa ait oı ..... 

Demiıti. 
Göte mabzaa ve batmı )'Ol'• 

etmiı ba ac'Szleria aca teliri al
bada aileli.. Athyacak ı&bi 
oldu. Keataer bütün buaı.ı 
h5ylk bir rikkati biple din
ledi, 1eyretti; Göteaio inldları 
ve derin aevgllİ kartmacla o 
kadar aar11ldı ve derin duyplar 
içinde kıvr•da ki. •• 

Ba iliceaap adam habra def. 
terine o fİİD ıulan yallalfba 
•&a•ı, Göte için o an bayatımı 
feda etmek• diif iiyordu. Buau 
p düıiindüm. Fakat yapıma· 

dı•·· 
Göte, bundan sonra çok m..,. 

tarip yaııdı. Kırılan izıetineflİ 
br1111Dda, müfekkireai ve ru
banda birçok zengin hayaller 
ve hialer dotdu. Kutaerdea 
ebecli1m ıynlmak ve ualdar 
mak iatiyordu. Fakat bir taraf• 
tan kalbi ıöyle diyordu: 

•Şarlotan yanmda iken duy· 
dutum tath ıaadet delilik midir, 

budalahk mıdır, ki tuiri•d• bir 
türlii kurtulamayorum. Ortada. 
ıifuız bir yua ile son nefe. 
ainde can çekiıen bir halta 
var. -Şırlota 1evmek fayda11z· 
dar. Denıek, baltaya •At ıa 
hançeri kalbine aapla. demek 
kapar imlclnıızdır.-

Son kararı, ondan ebedi7en 
ayrılmaktı. Göte, artık (Verte-

- Me btap, bu bana d•i ma 
ölümü hatırlatır Göte .• Acaba 
ıimdiki gibi dirilince de biri· 
bırimizi tanayabilecek miyiı? 
Dedi. 

- Tabii Şarlot.. Bu dünya
da birleıemiyea ruhlarımız öbür 
dünyada b"ribiriai bulacaktır. 
Müıterib oll Göte atlayordu. 
Orada daha faıla kalamazda. 
Şarlotun elleriai eline alda, 
aakta, okıadı onluı •• 

- Allaha ıımarladık Şarlot.. 
Allaha ıımarladık.. Belki elleri· 
miz artık bir daha blrleımi
yecelc .• 

lblamur •taçların•• .,..nclH 
bir ıilGet b1bolda. GiteDİD 
uaktu baçkardıtı duyal.,-.clu. 

• •• 
Tam bu 11rada paç J•asa-

lem intihar etmiıti. Bu ıltırap
lar içinde onan iatibanaı iti· 
dince birclea haykırdı: 

- HiU.,e•İn ıonaaa da 
bulcla• 

Seciyeleri eritti. Valc'alan bi
rlbirine balladı. Gitti, faciuın 
yerini pıdi, gördü. ( Verteria 
ıatırap lan)m intiharla bitirecekti. 
Verter ı&Jle muhakeme edi· 
JOrdU: 

• Jeruzalem, dotra banket 
etti ve bir ıüa belki ben ele ••• 

Ba balarah umu itinde 
Keataeria Şarlotla evleaclikle
rini de ipdince Gate la._ç
laP.un demir aar•aauadaa bttu
.... cla: 
-lier keaclimi umazll• ba
Jab 1evi7oram demektir. Di
rorcla. 

Hakikat.. ba ıar'a ile bir 
ıec• bqınm altma bir haaç• 
..,_. ,atb. Birkaç pce ha• 
teri kalbine Aplı matı tecrübe 
etti. Fakat muvaffak olamada. 

Çalııma odamna kapuda. 4 
balta içinde Verterin tlbrapla
nm bitireli. Bütün paablarıa
... lcurtalmq aibi idi. Ruhuna 
katıda d6kmiiftü. 

Kelbler ve Şarlota kitabmclaa 
birer tane ıönderdi kabına: 

•Şartot, ba .- ... indir. 
Buna ikiniz de obyu•z. F .. 
icat ayn, ayrı... Diye yazda. 

Bütün Almanya ve zamu 
ıeçtikc;e dünya, Verteri okuyor 
gözyaılın içinde bitiriyordu. 

Bu ateıli eıer de Verteri• öll
•ii pnçl..U. çopna imna· 
dirdi. Ve o zaman Verter aibi 
IİJinen Ye onan ıibi intihar 
etmelcte lezzet bulan pnçler 
çotaldı. 

Verter, Göteain kbar• ,.. 
ilanda 7qıyan aıklardaa biriain 
belki en teairliıinin yarattatı 
buin bir uerdir. Ezeli atkın 
dojurdutu liyemat eaerlerden 
biri olan Verter bili yül ba 
kadar yaldanberi Alman eclobi
yatıaın bir çoban yaldı11dır. 

Seydiköy: ÔğretmeD 
Hl lcmet Orlıa• 

SallifW 9 

Binbir gece masallarından 

Seyyit Sendabadın 
Harikulade deniz seferleri 

Kaptan zümrüdün 
nefııetine dayana· 
madı. Yütütü elin· 
de evirdi, çevirdi; 
ıonra: 

- Sakın hal de· 
di; Adıyı çaktıktan 
aonra pcikeyim li· 
lan deme. Ruzıir 
çakbtı zaman, ben 
ahr bqımı gıderim. 

Ne söyliyorau
nuz; kaptanın dedik· 

Ntılcleden: lr/an Hazar 
-s-

leri, bu büyük adının ıü· ka bir yerde, bulundutumu, et• 
zell:ği karıısında ııf,rmış. Ben, rıfımı yüzlerce arşı n boyunda 
otu7. ıek"z yaşında Seyyid Send· korkunç kayahklarm çevirditini 
bad, bunca memalik, bunca titreye titreye rördüm. Art k 
lciıver, bunca ıklim görmeme bu ıefer, yüzde yüz öbür dün• 
ratmen elhak böyle dilberini, yaya tetrif edecektim. 
böyle hüsnüine malik olan anı, Boynumu bükerek, kadere 
böyle civanını rüyamda dahi razı olmaktan başka elimdn 
tamap etmemiştim. Bu ada ne plirdi? Bir gün, iki pn 
Hnki 14 ya11nda biri güzeliydi. hep böyle ıec;ti. Hem acakıyor, 
Gemiden çıkar çıkmaz küçük hem de ıuııyordum. Şükür ki 
bir yoldan yürümete başladım. cebimde biraz kuru ekmek kal• 
Etraf yeşillik, ormaolak, yirmi mıf, bu kuru ekmeti tam üı 
veya yirmi beı ırıın derinli- öp11e taksim ettim. Lakin ıit
tindeki mermer uçurumlınn tikçe halıizleıiyordum. Kuvve
üıtüae dökülen binbir renklı tim aaatten saate tükeniyor; 
ada çiçekleri, inunın canına iliklerimin ıuyu aaatten aaate 
bir detil, bin can katmaktaydı. bana (Allahaıımarladık) diyor-

Aclaya çıkarken, yiyecek tor- du. Demek ölmek denen 181 
bamı yanıma almışhm. Şimdiye buydu! Batım dönüyor; ıözle
kadar miıliae te .. düf etmedi- rim karanyor, ıarip bir bayat. 
tim bGyiik bir atacın yuına ma illtiyaca, prip bir yatmak 
oturdum. Ba cennet ıibi •e- ve uyumak arnıu kemiklerime 
kim tem ... ,. baıladam. Tar- kadar beni aarıyorclu. 
bamdan çabrdıflm bir miktar Ey Taanml S..a nuıl ıil
ekmekle h••• ... bt•ı, •ötüt kir etmeliyim? Ben ki aenla 
etle birlikte ekledip nGt eder- ,aaalıklr bir kulanuml Ben ki 
U. k•dimdea pçmiıım.. Ba rahat ve Aadetten lcaçaa bir 
keadimdea pçifİD •• kadar d•bederim; pae bana lltfl 
... liirditial pek iri itile· -~ ......... 
-'1•...._ A.11_ ... .,.._ ... ,.. ...... ı llamdlHDacla ba-
ıemidi• JWiade ,.ıa. •tiflDI. ? N l d 
arbdafları•dan bit birinin or- lunmıyıyım uı .. na HC • 

d bü ... o;.L etmiyeyim? 
tacla bulaD.. •tam ,;. bir Tun taaliya ba hitabı b• 
yeiıle miitabede ettim. Dw.i- na .,.ptıraa 1ebep, iroiade bu-
•i dövmete. bı11maa •olanm ı- ... 

101..p koyald... EyvabL luadatum celleuemi çakara 
Artık halim barapb, Ba kim· parça parça taze etlerin atıl
MIİZ adada ölm• mllbakkakb. maa ve bu ablıııa bir ıaat 
Bir taraftan ıemide aid• bdar durmadan devam etme-

L-f&f bad ıiydL Şa laalde yakarıda in-
Jilkte • . • pa a •tar eıy• aanlar vardı. Bunl• kimlerdı? 
.... acayacakta•; yoba kar 
betmek üzere bliluadatam ı..- Kapta biz•i 
,atama mı? - 8a adada iaam bal1111maıı:; 

Olclarmak bip dejilcli. demifti. Ya etleri atular har 
Avata bllap sözlerimle afku vu• maydı? Birden bqımıa 
~ · üatlae dii- koca bir et ...... 

·-... ·mak istedim. Ukia afak· -.-- r---...- ,._. ••• , iki elimle yakalaclam. 
ta &ek bir leke bile ıörüa•ii- AiW.aaL G6&lerime iau .... 
1orda. Etraf, denizle pkJiizün- yordam.. Bu et parçaııaıD illi 
d• ibaretti. Bu mada, üç yüz küçük küçük, ma sara elmu 
artan kadar ileride ve bir ÇU• dizilerile dolu1du. Evet; bildi
kuru• dibinde tuhaf bir ciıiaa timiı el•aı parçaları, elmu 
ıöıl•ime çarpb. Beyu ve tıp- laabbecilderi parmaklarılDID ara
ka mermwe benziyea bu gör. •ncla panl parıl parb1orda. O 
diltüm ıeJin yamna ıittiıa. 111Dan aldım batıma pdi; Bat
Caab aı CUllZ iDi diye elimi dadda duydutum pmicilerİD 
üzerine ıürdüm. Hayreti 8a esrarengiz hiki1eleri demek 
öyle kaypak, öyle miicelli bir dotraymq; ha ili.kiyeler• wre, 
merm•cli ki, tarif edemem. elmu arayacalar, ...... uçu-

Bea oaula utrqarken .,..._ rumlarm lruandaa elmu zer
mıa iatüade birdenbire wa releri toplamak içia buralara 
bir buluta belirclijiai cleıa,.tle lae•ezler; ancak ka,alıldardao 
ıörcliim. Bu kocaman bulut ait· qalı,a •tbldan et par~ı. 
tikçe bua yaklaııyor, y~ar· iki iç yiiz metre ... tıya. çarpa 

ç*pa düıtükçe, mermerleria ket çalwdıtı lıııırb içime iıli- cidarlarında balmaan elmu 

yordu. --· Hemen hatırladım. Batamı• par..,..arını GzerleriH yapııb· 
nrlar Ye böylece çakara düter· 

üatüae bir ok fibi İDH bu acr lermiıl Neden IODr~ kartallar 
ip feY, bulat delil. kaptM•• buraya -lir: bu et par--1-rı 
aö-'edi&ı kartallarclu biri ola- •- ....-

1• •• nı yuvalan•• götürürlermit-
cakb. Allalum, o ne alimtt. 0 Elmaa arayacılar ise hemea kar· 
ne korkunç kartaldı. AD1111n tallana yuvaaanı buarak eti 
yere yavarlıadıjıma Ye blfımın itinayla alır ve üzerlerine yapı· 
ibtiiae, dünyanın ea atw çelciç- şık elmasları toplarlarmı1-
lerile vuraldutanu W..ttim. Ba Ben bu bikiyeleri Batdadda 
çekiç darbeleri, milliae biç te• dinlerken rülmektea beyılardım. 
aadlf etmedijim bu kartaha _ Hiç olur mu böyle ıaçma 
etn raıuydı. Artık bundan ,.yler? Derdim. 
IODruanı bilemiyorum. O mu Fakat aabiymi1 .. Bu et pır· 
beni ,..İl ve kuvvetli kanatlı· çalannı biraz sonra kartallar 
rile ,_. yuvarladı; yalaat ben kapıp götürdüler. An11zan ak· 
mi kıadi kendime yuvarlandım; lama bir fikir reldi. 
v.admü açtıl"m vakit ba•N f" - Dw"8t fttl• o•k 



- Yükseklere mi? Ben lcim 
oluyorum ki, böyle ümıtler bes· 
liyeyim? Fakir bir silahşor, 
dünyada kendisi i faz a gören 
ve cesarete boyun iğmiyen yer
aız yurt uz b r adam .. 

- Aramisl Aramisl diye ba
ğıran Dartanyan şüpheli bir 
gözle arkada~ına baktı. 

- Top aktan yarabldım, ge· 
ne toprak olacağım. Hıyat, 
zillet ve keder doludur. 

Bunu söyliyen Aramisc çok 
büzün ielmiıti. Sözünde de· 
vam etti: 

- insanı bayata bığlıyan 
batlar ve hususile tatlı ümit· 
ler kendi elinde kmlır. Ahi 
az:zim Dartanyınl dedi. Ve 
aeıine acı bir hal vererek dodi 
ki: Beni dinlerseniz, yaranız 
arsa kendiniz biliniz. Bedbaht· 

Lğın son süruru sükuttur. K~ 
derinizi baokasına sezdirmeyi· 
niz; slneklerin yaralı bir karaca 
kanını emd lderi gibi hasetçi 
kimı ler de bizim röıyaşları· 
mızı cmsrler. 

Dartanyan ittiyakh bir halde 
içini çekerek söze atıldı: 

- Ah, aıiziz ramis, ıiz 

benim düşüncelerimd n beb
aediyorsunuzl 

- Ne gibi? 
- Evet, sevdiğim, takdis et· 

ti im benden zorla ayrıldı. N~ 
rede olduğunu b"lm'yorum; ne• 
reye götürüldüğü hakkında ma· 
lumat dinecek içbir vasıtam 
yok; belki hapistedir ve belki 
ö mü~tür.I 

- Evet, fak at hiç olmazıa 
onun sizi istiyerek terk etme. 
m bulunm s le tese li bulur· 
ıunuz, onun hakkında haber 
alamayışınız aranızdaki muba• 
bere vas t larımo kosilmiı ol• 
masındandır; bana gelınce .... 

- Ey, aiıe gelince? 
- Hiç, az zız, hiç.. 
- {) h~lde dünyayı ebedi 

olarak tcrkedişinin ıebebi var; 
bu apaş kir sırf teselli bulmak 
için değil mi? 

- Ebedi olarakl Bugün be .. 
nim arkadşşımıınız, fakat yarın 
benim için bir gölgeden baıka 
birşey olmıyacaksınız; yahut, 
daha doğruıu biç görünmiye
cekı·n z. Dünyaya gelince, bir 
mezardır, ve başka b çbir şey 
de~ildir. 

- Hay şeytani Bunlar çok 
keder verıci ıeyler .• 

- Ne denebilir? Hidayet 
bana galebe çaldı, beni sürüp 
gö ürüyor. ...................... 

Borsa 
12-3-938 

UzUm •atışları 
C. Alıcı K. S. K. S.. 
85 ]. Taranto M. 12 13 50 
52 M.J. Tarınto 13 13 7 
20 K. Taner 14 50 14 50 
19 P. Paci 11 25 11 25 
176 YckOn 

236866,S Eski Yeldln 
287042,S Umum yekOn 

Piyasa flatlarl 
12 ~938 çelcirdokıiz üzüm 

orta fıatleri; 
No, 7 11 50 

• 8 12 
• 9 12 50 

• 10 13 50 

• 11 16 
Zahir aat19ları 

c. Cinsi K. s. K. S. 
480 Büğday s 8125 

15 ton Buğday s 8125 
4 Nohut 6 75 7 

539 B. Pamuk 29 34 75 
189 KentPımuk290 490 

] ~ Jar\ 

EN GÜZEL 
-108- Y a%an: Aleksandr Ofıma 

Dartanyaıı gü ümscdi, fakat vefasızlığtnı bildirecek olan şu 
hiç cevap vermedi. Aramia meklubu 'yakalım. 
devam ettı: - N sıl mektup? 

- Bununla beraber, henüz - S z .<okken evinize gön· 
dünyaya ait olduğum için ıiz derilen ve size verılmek için 
ve arkada,lan ız hakkında ko- bana teslim olunan bir mek· 
nu,abil"riz. tup. 

- Ben de sizden bahsetmek - Faknt kimden? 
istiyorum amma, böyle her - Ah, meyus bir kadındın, 

ümitsiz bir kızdan; belki Ma
şeyden elinizi, ayağınızı çekmiş 

dam dö Şcvroz ile beraber 
görünce! Aşkı abeı görüyorsa· Tura avdete lllcubur kalan ve 
nuzl ArkadaşlarmıZl göliel Dün· kendini yüksek ve cazibeli gös· 
yayı mezarı.. termek için kakule kağıt kul· 

- Heyhat! Bunu görüp an· lanan ve mektubun~ düşes ar· 
lıyorıunuz. ması ilo mühürlıycn hususi ca· 

- Pekala, artık böyle ıe yler riyesindenl 
konuşmıyalı m; ıize işni kızının l - Ne söylüyorsunuz? 
yahut evlatlık kızınızı u yeni bir - Devam edecek 

M. Hitler, M. Mussoliniye tayyare 
ile bir gizli mektup gönderdi --------------- 8 inci sahifeden deımm- içinde yaşıyacaklarını ili.ve ey-

oldu~unu göstermek için Avuı- !emektedir. Bu Beyanname, §U 

turya askerlerinin, yarın (buiÜn) cümlelerle sona ermektedir: 
Bavyeraya girmeleri takarrür •Ben, Almanyanın roiıi ve 
etmiştir. başvekili olmak ııfıtile özyur-

Almanlır, Avusturya ordusu· dum olan Avusturyayı hür gör-
nu karşılamak iç n büyük ha· mck istcıim. Yaşasın Almanya, 
zırlıklar yapmaktadır. yaşu n Alman vo Naayonal 

Alman işgal ordusu elli Sosyaliıt Avusturya l 

bin kişidir zabıta 
Berlln, 12 (Radyo) - Avus· 

turyayı işgal eden Alman kıtatı 
7 inci ve 13 üncü orduya men· 
sub olup ceman elli bin kiıidir. 
Yeni kabine Mile/asın #tuzu· 
randa sadakat gemini almıı 

Viyana, 12 (Radyo) - Yeni 
Avusturya kabinesi, Cumburre· 
iıi B. Mi klasın huzurunda H • 

dakat yemini almışbr. 
A ilcadar mehafil, Alman or· 

dusunun işğali, Avuıturyanın 

jurideki şeklini iblil otmiye• 
cektir. 
ltalga, At1ıısturga laakkındalr.i 

taalıhüdatırıı tanımı9or 
Roma, 12 (Radyo)- Fransa· 

nın bura maslahatgüzarı B. Blon· 
del, bugün İtalya Hariciye Na· 
zırı Kont Cianoyu z"yaret etmiş 
ve Avusturyan n istiklilini taah· 
hüt etmış olmalan mü:ıasebe· 
tile ltalyanrn, F4'ansa ve lngıı. 
tere gibi taahhüt erini ifa et· 
mesi lüzumunu bildirmiştir. 

ltalya Hariciye Nazırı, ltalya· 
nın, artık taahhüdat tanımada
tını ve bu baptaki muahede· 
lerin hükmü kalmadığını bil· 
d rmiştir. 

Kız kendisi lcaçmıı 
Seydiköy nahiyesinde Yeşil 

mahallede oturan arabacı Ne· 
zirin 13 yaşındaki kızı Ayşeoin, 
H ,san otlu Faile tarafından 
kaçırıldığı zabıtaya şikiyet 
edilmiştir. Ayşe ve Faik tutul· 
muş, Ayşe 19 yaşında oldu· 
tunu iabat ederek Faika kendi 
rızasile lcaçt·ğını ıöylemittir. 

Garaonları11 ınari/t1ti 
Kemeraltında Taflan gazino

sunda Bekir otlu garson Meb· 
med, Hasan oğlu garsonHaun 
Kara <uş ile bırlikte bir çiçek 
meselesinden Sabit oğ'lu Meh· 
medi ve bir arkadaşını döv· 
müşlerdir. 

Muhasebeci 
aranıyor 

Muhaaebo itlerini iyi bilir, 
lngiJizce veya Fransızca liaall" 
larmdao birisine vikıf bir ... 
mur ahnacakhr. 

isteklilerin 242 Numaralı poa. 
ta kutuauna müracaat etıne· 

D. 5 

ilan 
Akhisar beledi· 

ye riyasetinden: 
17·3·938 tarihinde ihale edil· 

mek üzere ilanı yapılmış olan 
Akbiıar elektrik şebekesi teıi· 

sabnın keıifleri üzerinde taabi· 

hat ve tadilat yapılmış oldu· 
tundan ıözü ıeçen ihalenin 

28·3·938 tarihinde saat 15 te 
yapılacağı ilin olunur. 

11 15 20 25 

Bağ bahçe tütiin 
için 

Kiµıyevi 
Gübreler 

VE 
Ziraat aletleri 

Hacı Dawt zade 

Rahmi Karadavud 
Halimağa Çarıısı 

1 Z M lR 

Tilkilik A11rısturga sefiri Hali/aksla 
görüştü 

Lon dra, 12 (Rad-. o) 
turya sefiri, bugü 
Hariciye Nazırı Lord 
ziyaret etmiş ve uzun 
konuşmuştur. 

- Avus· 
Jog !tere 
Halifaluı 
müddet 

lngiliz ışçi ve liberal saylav· 
farından bir heyet, lngiltere 
Başvekili Nevil Çemberlaynı zi· 
yaret etmiş ve Avusturya hadi
seleri hakkında izahat iıte· 

m"ıtir. 

Başvekil, Pazartesi günü 
Avam kamarasında beyanatta 
bulunaca~ını bildirmiştir. 

Göbels, Hitlerin imzaJını ta· 
ııgan bir beganname neşretti 

Berlin, 12 (Radyo) - Al
manya Propaganda Nazın Gö· 
beis, bugün H tlerin imzası ile 
neşrettigi resmi bir beyanname· 
de, Avusturya sabık Başvekili 
Şuşn R'·n idaresini tenkit etmek· 
te ve iktidar mevkiinde iken 
binlerce Naziyi tevkif ettiğini 
ve Avusturyadan kırk b "n k şi· 
nin Almanyaya i'fcay mecbur 
kaldı~ nı kaydetmekte ve iki 
kardeş devlet n, bundan sonra 
ayni voldın yürüyerek sulh 

Türk kadınları 
Biçki, Dikiş Yurdu 

AÇILDI 
Müessisi: Fikriye Bingöl 

••• Yurdun tahsil müddeti bir senedir. Mükemmelen dikiş 
öğretilir. Kültür direktörlüğünden musaddak diploma verilir. 

Yurdun ücreti tedrisiyHi acnelik 48 liradır. 
Fada izahat almak istiyenlorin Yurd Direktörlü§'üne 

mürıcaatleri rica olunur. 
Adr1'!$: Basmane Yoka.şiar sokak No. 

Iznıir 

ğonden: 

Tamirat ilanı 
Erkek lisesi direktörlü· 

Okul pans·yonunun 392 lira 68 kuruş keşif bedelli heli ta· 
rnirah; 15/3/938 sah günü saat 16 da Kültür direktörlüğünde 
toplanacak olan Liseler ve Ortaokullar artırma ve cks ltme ko· 
miıyonunda isteklisi üzerine pazarlıklı verilecek ve pazarlık be· 
deH üzerinden de 2490 sayılı kanunun tar fatı gereğınce 0 u 15 
n sbctinde kat'i tenı nat alırıscaktır. Keş f v.:: şartnemelerını ve 
tamirat yer.nı gö nıek iç n h r gün Erkek lı!'esıne, ve pazarlık 
için de komisyona gelmt>lerı i in o un ur. 

Izmir Pamuk mensucatı Tork 
Anonim eirketi 

Kabot bezleri satış fiatı 
Tip No. Markası Eni ıantim 

4 At 85 
4 At 15 
S De~rmen 90 
5 u 85 
8 Geyik 8S 
8 ,, 1S 
9 Tayyare 85 
9 .. 15 

11 Köpekli 85 

36 metrelik bir topun 
aab fiatı 

Kurut 
717.-
655.-
832.-
798.-
800.-
730.-
732 
670.-
722.-

işbu fiatler fabrika teslimi satış fiata olup ambalaj maarah 
müşteriye aittir. 

25 toptan aıaj'ı aatıtlarda yukarıdaki fiatlore % 2 zam 
olunur 

lzmir vilAyeti Muhasehei Hususiye 

modnrloğnnden: 
Sarı güllü Aliı otlu Hasanm müterakim vergi borcundaa 

haciz edilen Ahmetata mahalleainde 52 taj 11yılı depo ile 

Hacı Mahmud mahallesinde 13 kapı ıayılı fırrnın tarihi illa· 
dan itibaren 21 gün müddetle satıhta çıkarıldıtından pey 

sürmele iıtiyenlerin fzmir mubaMbei huıuıiye müdürlüğünde 
tahsilat kalemine gelmeleri. 10 13 16 19 769 

Hassas ve temiz iş 

Mutedil fıatle 
Sözverilen gonde 

Fehmi Makine tamirha
ne•incle yapılır 

İzmir Kestane pazarı demirciler 
No. 16 - 18 

Telef 011: 3993 



ndan alın . 
lıii*ilbi teminat .- 2490 M,.&. 

elerinde yazalı belıeler ile 
maddetinin F. ......-.d• 
lif mektuplarını bela•ekal 

11111ıuae ucı... Ankarada Mılli 
kı · 1 na 11 kbu ltar· 

,Ole alacaktır. 
l>EN NORSKE MIDEL

HAVSLINJE 
OSLO 

"BAGHDAD., llQt&I 15 
ta bekl~Jyor. ISIDID& 

DIEPPE we NQRVEÇ 
WMllD limaalanaa yilt ala-

DEUTSCHE LEVANTE· LINIE 
"ANDROS. vapuru 9 Şu

batta HAMBURG, BREMEH 
._ ANYERSTEN ,_, ıik ~ 

DOKTOR 
M. $eolci u,_. 
Dallllf haatalllder ......... 

bdncibeyler aobk No. 82 
Tolefoa No. S 

B•tvekilimizin 
en ... 

ydı incir istasy nıfid ..... 1 
.. 

ekailtme komisyon1111d•n:. 
1 - Eksiltmeye k~ it Ay-'o ilinin Er 

civ••da iaıa edilecek meyvac.lık ll&ala 'iai 11111-
landtr. 41806 tlra 68 kunt kefl' Well 

2 - Bu ııe •iı tarta... ve evrak f1P!luchr. 
A- Kapalı zarf uaulile eklilbi:ae ıartnameıi. 
B - Makav,le projesi. 
c - Bayıalırlık ıJlen renel prtaaalelt. 
D - Feent taıtname. 
E - Keşif, metraj .etvett.i. 
F - Rnimler. 

t.tiyenler bu tvrakt Aıft• Nafta mldür1flillcle ..,,, .. 
•ilirler. 

3 - Elııiltme t5 Mm 9J& c .. , tl-ii saat 1$ ~ 
lallulmet koaattDda ada cfaireefnclt 'oplanıeafr lllllil
yonda yapılacakbr. 

4 - !biltaie bP*fı atif .,._ )'8ptlacaktır. 
5 - Etcıfllllleye ıfreWJ•k ~ lltelclileila 3136 HAi* 

Yakqt teminat ••mefi Vf Nafi• Yôiletiadea 61• 
J•pı •üttai•• veai .., ,.,_,.. ya~ • yik 

· hecleli "*00 ~-
4ir t 
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astil Pektoral Doktor Şahap Gağsü yumufatır, balgam söktürür, öksürüğiJ. 
söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

Septolin 
DIŞ 

macununu 
::::ı::>ı:X> 

Türk 
Pazarı 

Ibrahim Karakaş 

Mevsim aoou büyük tenıilat yazlık, ka~lık 
ropluk, tayyorluk, spor mantoluk lcumaşlar. 
Baylar için lnıiliz ve yerli kumaşlarının 

en iyisi ve Bayaular için Manto, Rop, 
Tayyor ha11r ·bulunur. 

Ati'yemizde ayrıca erkek ve kadın elb ·s~ 
leri en JBıişkütpesent müşterileri memnun 
bırakacak ıekilde ısmarlama olarak yap lır. 

s..baylar için lnriliz ve yerli elb:selik, 
kaputluk kumaşlar, pelerin ve muşam bala! 
bulunur. 

Muamel~miz peşin ve kredi iledir. Tep
tan ve perakende hariçten ıipariş kabul 
edilir. 
ADRES: lzmir odunpazarı Siimer6ankın 
çıktılı eslci Bagraklı mağazası No. 12 -

Toptan 

•atıı yeri 
Peıtemıılcılarıla 

Lütfi Krom 
Ecza depoıa 

oto öroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikalann fotoğraf makineleri, film, cam, kağıt, 
kaıt ve bilumum fototralçılakta müstamel eczalu. fotoğraf alit 

ve edevab, font ve sehpalar. 

Fototralçılıfa m'iiteallik her nevi malzeme 
Zevki oqıyacak reaim ve ağrandiamanlar, senedat ve evra" 

iltinuhlan ve kopyalan kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLERi 
Oevelopman, kopya ve her nevi ağrandiımaıı ıürat ve nefa· 

. aetle yapalar. 
JZMIR: Emirlerzade çarıısı No. 28, 4, S, 6. 7, 8, J 
Telefon: 2675 Tel af: Rüıtem lzmir 

Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağJdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

lı · Eczalıanes · 

biri 

Mücellit 
Ali Rıza 

••• 

En temiz ve ea zarif itleri 
süratle yapar. 

Bir kere mitracaat 

ediniz. 

Yeni Kavaflar 

çarı ııı Na. 34 

• -- Diı Ta6i6i 

CevatDağh 
. 

ikinci Beyler aok~k No. .iJ 

Telefon: 3QSS 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türliJ itlrar, ian, 
balgam w 8Gİre t11/a. 

lilleri yapılır -

·-lllll!lllm-·--· -1~-Birinci Smıf Mutabaaııı 

Dr. Demir Ali 
Ka~ ofl• 

Cilt ve TenasUJ hastalık· 
ları ve elektrik tedavlal 

lmıir • Birinci 1>8,a. . IOkijl 
Elbamra Sinemua arkuan4a 

Tel~fon : 3479 

Mitat Or.ı 
Adres: ~ler Namu IO

katı No. 23 
Kabul uatleri: ôt*lea eni 

ıaat 10-12 ötlecfea . ..,. 
15,30 • 17 Tele. 304 

. . ı '•'.' • ' .• ,. ' . ' . • 

Haraç ı kardeşler " 
B ··yük mo ilya ve mefru t m 

v azalan iniz imad dir 
MERKEZ 

lZMIR 
ŞUBE 

ANKARA 

Temiz, zarif e_şya, . elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temız bır eve, miaafirlerini kabul edecek bir salona 
rahat yaşıyacak eşyaya ~u.htaçtır. iyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha ıyı tanıtabilirıiniz. Evinizin eşyası bayab· 
nızın etiketi olduğunu unutmaymız. 

Memurlara 10 taksitte veraiye muame. 
lesi yapılır. 

vr mo ille 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı u, mukavemeti pek çok 

ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Vedlek parçalar mevcuddur 

Oldsınobil otomobilleri de her tOrlO evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, gazel ve loks makinelerdi1· 

Iznıir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
· 'Birinci kordon telefon 2704 · 

• 


