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M. Bitler: ''Biz Avusturyaya girmeseydik, Avrupanın göbeğinde 
ikinci bir ispanya vaziyeti meydana gelecekti,, diyor . ............................................. __ __ 

M. Hitler lng ·ıterenin milli müdafaa programında yapacağı tadilat mühimdir. 
~~~------~··-··· ...... ·~··._~~ ..... --~~~~~ 

lngiltere -Italya müzakereleri resmen · lngiliz giızeteciye 
başladı, Sir Samoel Hoarın beyanatı neler söyledi? 
Sir Samoel Hoar; hülômetin, hava teşkilatı için bir milyon gö
nüllüye ihtiyacı olduğunu söyler söylemez, gönüllü kaydolun

mak üzere bir hamlede otuz bin kişi müracaat 

''Fransız, lngiliz teşebbüsünü 
bir türlü anlıyamıyorum,, 

Bu yaptığımızın bir sulh eseri oldu• 
ğuna dünya da inanacaktır!. 

~--------------------~.-.-Tehlike kalmadı 
Hamdi Nüzla.t Çançar 

Bitler ordular una A 'u•turyayı 
itg•I etmeleril• tabadd6a eden bey
a•\allel •ıaiyet birH tnaaaub •l• 
.-lt gibidir. Şimdi birH daba iyi 
s&rm•k miimkGo olmakıadtt. 

C.fen gllatl de itaret ettiAimiı 
gibi ŞaneGl1• Bitler A'uı tur ya Cl•e. 
rlae Jlrllmek içbı bakikatea (eırd 
... ı) 1 b•lmaıta. A•uıtaryada blr 
gla eonra bir plebiait yap,Jacak. 
ntaaclatlar A'uıturyaaın mlhtakil 
blma•m bteyip lltemedikleriH 
dair nyleriai kullanaealdardı. Ba 
plthbtia Alman emelleriaa muba• 
Uf •ir .. tice HrtCf!Iİ bemell he• 
men •alaakhk gibi idi. Ba nokta 
.u .. alarıa Anvl•• dennna mlhim 
W. •pi olabihr.U. Diğu taraf lan 
luplbltrle f tal anlar a r11ındaki ma. 

... r•-.ı. tap 
plialer ltalyaalula aala2mağa pek 
dyacle meyyal g~rllotlyorlardı. ftal• 
yaalına da uyoımı ıraulan oallrd-. 
•ı•ta 4l91ildi. Bina1aaley.b ba defa 
•bakerelaria hakild bir itilafı mtııa. 
eer olaca&ı muhakkaktı. Almanlarla 
ltalyul&M Boma.Berlia 11aib•edDi 
bfittıo reunetile mubafaaa edecekleri 
haUıadald lemiaadan ne kadar 
kanetli elan• obua ba ayaım•• 
du eoma •ib•eriıa birH olıaa 

..pnalaHia " faalyaam ilk fıraaua 
~Jhkla demokratlar ceplıeaiaa 
dotra kaymak imklaını elde •dece. 
ti tabii g6ı1lnflyordu. Ba da Almaa 
•••lleriaia btibHli la ... bına bir 
•lalike lefkil ediyorclu. 

Daha eoma Fraa•d• biı; yokt•a 
blı •lktmet bahraaa bıtg3ııermiıti. 
A'aetaryuıa iqaJine eD bGyClk mu• 
kHemat gehe ph• ancak Fran11dan 
plebilirdL Balbald ba buhran ilo 
-.da da ba gibi .. aiyeılerin btil. 
aa• ettirclili derecede ıGratle karar 
•erecek .,. derhil icr .. ıa ıeçeeek 
... .ı •• knnetli bir lılkdmet t.ı. 
••••tb. 

Biaaeaıleyb fır .. ı hıklkatea 
....... , uat,. tabir edilecek derecede 
•lkemmeldi. Bir ecnebi aubarriri 
(diplomat) ıa 1aallk olma11 l&zımg .. 
ı.. eqı(ı tarir ederken "diplomat 
fır1aU1D aumt letifada etmeaiai bi. 
l• adamdır. Fırsat iM çırçıplak bir 
bet ... rfadeki tek bir kıl• benaer, 
marifet oaa yakalaaaktır... Diyor. 
Ş...6119 Bitler ba tarife tam mun• 
fak l>k diplomat oldağaaa ,oıterdi. 
:S.,1telmilel naiyetin k.endieiae ha• 
amadı&ı çok ml11id imklalardaa 
der.bal lltifade etti. Hariciye Naaırı. 
ana Loadrıdı balanduğaaa •• orada 
hgilialere karıı pek mOtkGl bir 
ndyeıe dflıeeetinl lıil• masan iti• 
llu• alaadı. Derhal bıokete ~eı;ıi. 

Bugfla artık baıta ŞaıH61ye ol• 
mak Oıere Almu ordulan Viyaaaya 
girmir, ATuttorya iegıliai itmam et. 
•it buluaaıaktcdırlar. 

Fraotada sümaıetttdırik bir hft· 
ktmat teıekkal etaaiıtir. İtalya mib. 
•eri tedı ile ınoıoeıı raaı oldağa 

ba emri .. ld• bugda utık ıçık&u 
açıta boyun •lml;tir. 

Vaai1etin dü&Gm nolı:ta11aı hf• 
kil edeıı İngiltere, Bııvekrl Çem• 
l>ulayaın d6okd nutku ile ,·aziyeıini 
llll'ih etmiıtir. Attık eırahmıai gô· 
rebiliriL 

l'rıuadı . BırioiJ• Neaareıi11e .. 
' 

etti, Londrada heyecan vardır 
gilterenin, ıi!ihlanma progra
mında yapacağı tad i. i t, Avam 
Kamarasında sabı rsızlılda bek· 
leniyor. 

Biz bunu yapmasaydık; --
Başvekil Çemberlaynan, bu 

günlerde buna dair Avam Ka· 

marasında izahat vereceği söy· 
leniyor. 

A vrupanın göbeğinde ikinci bir 
ispanya meydana gelecekti 

Roma, 15 (R•dyo) - Jngil· 
terenin bura sefiri L ord Pert 
bugün üçüncü defa o larak İtalya 
Hariciye NJzırı kont Ciano ile 

lngiliz donanması konuşmuştur. 
ı . ., ı drı, 15 (Radyo) - lngil- ell bin gaz maslcesi yetiştird iti A lakadarlar, lngiltere-ltalya 

tere kabinesinde t adilat yapıla· ve halen halk iç.n otuz milyon müzakerelerinin, resmen başlr 
cağı hakkındaki haberler as,J. maske hazırlamış bulunduğu dıtmı beyan ediyorlar. 

sızdır. söyleniyor. . • Müzakerelerde, lngiltere Ha· 
Londra 15 (Radyo) - lnail· Londrada, hıssedılecek dere· rı·c ·ye Nezaretı· yakın •ark ,·•icra· 

' . . • cedc bir heyecan m. t ı hedc ., w 
terenin mecburi aıkerJığı kabul ediliyor müJüıü (Engel) de baı.r bulun· 
edeceği ve tadil cdilec~ii ıöy-ı Lond~a, lS (Radyo) - in· muttur • 
tmen mtrrt mathrhta programın· ...-..-------.....ı:=~~~"':."----------------
da bu mecburiyetin neden do- Çeko•lovakvanın 
layı ihdas edi ld ği h akk ında 

mukadderatı 

sarahat bulunacağı söylen iyor. 

Dah liye Nazarı S ir Samuel 
Hoar. lngi tere nin hava kuvvet· 
leri içi:ı bir milyon gönüllüye 

muhtaç olduğunu söy emhtir. 
Bu ıözler derhal te!iri ıi gös· 
tcrmiş ve gönüllü yaz lmak 
üzere bugün Hava Nezaretine 
otuz bin kişi mürac , at etmiştır. 

Taarruz vukuunda Fransa 
yardım edecek 

/ngilterenin fikri, Almanyaya nota veril. 
meden evel bu hususta konuşmaktır 

lng lterenin, haftada altı yüz 
Paris, 14 (A.A.) - Başvekil 

s ·um yanında Har)c iye Nazın 

z~ıiha beraet e:ti 

Hasan Çetin idamdan kur
tuldu, fakat .. 

Otuz 

-Geçen sene temmuz ayında Çavuş köyünden Hasan Çetin 
Menemen kazasında Çavuş ve ile bu cinavete Hasanı teşvik 

Pol Bonkur olduğu halde Çe
koslovakya elçisini kabul cde
r.e~ uzun uzadıya görüşmüştür. 

Paris, 15 (Radyo) - Çckos· 
lovakyanm bura sefiri Usoski, 
Başvekil Leon Blumla Hariciye 

- Sonu 1 O uncu salıi/ede -

Londra, 14 (A.A.) - Dey.i 
Meyl Linzde Vord Proyiafo B itlerle 
yaplt ~ı bir m6Jakatı neeretmektıdir. 

Vord Proyit diyor ki: 
11Billerdeo e,eJa Avaıtory• ha. 

diHlerinio Almaa·İogiliı miluıtebatı 
ftaerinde mOe11ir olup olmıyacağını 
tordum. 

Hitler dadi kiı 
- Hiaim tarafımıad1n haya •• 

Ve bayak Bri taoya tara fınd•o iki 
memlekl'I aruındalı:i mfiaak.erelerio 
boaulmıyacı~ıo ı tımit etmek İ &teri m. 

İogilia·1''rao11a prote•toıan11 Dl• 

ul karpladı&ı ıoalime .. ıu enaha 
..ccHı 

- Frannz·İo gilia teıebbilıilnil 
aalıyamıyorum. A vustnryılalır Al
mandır. Boalar bıkkında benim 
yıpUAım hareketi bııka de\letlerin 
proteı•o eımesi Alman büktımrtinio 
meıela l rlanda ile logihcre aruıo. 
dak.i münuebetlere mQdabaled ka· 
dar man.,ıadır. 

Size en 11mimf bir tanda temin 
ederim ki, bundan durt g!ln nel 
burada neler oJıcağı hakkında bit· 
bir fikrim bile yoktu. Avuıturyanıa 
timdi olctuıa gibi na .. yera, Sık.ıoD• 

ya gibi Almanyayı ilı i bılı: edeceğ i• 

ni hiç d'11tıomeo1i2tim. Böyle bate• 
ket ediıim• ıeb"p Şuınigio ihanetine 
uıramıı olmıkhğımdır. İhanet aıla 
ltebol edemiyeceğim bir harekettir. 
Beo bir kere •Ö• verip eli mi aaıı. 

Musabey köy.C1'i arasındaki etmekle maznun Necibin karısı 
yolda bir ağaç altında Roman• Zel ihanm şehrimiz Ağırceza 
yalı N~cip adında bir iht iyarı, mahkcmeıinde cereyan etmekte 
lcarısanı ıevditi ve onunla ev· olan muh 1lcemeleri sona ermiş, 

İngiltere ve Fransa, .Valdnsiyaya birer 
donanma filoau gönderdiler·· 

lenmek iç·n taammüden ö .dürcn dün karar tefhim edilmiştir. 
~~---~---~----~~-Pol Boakurua getmlmui ba hOkO· Hasan Çetin, cinayeti taam· 
metia .. ku kabineye niıbetle daha müden işlediği ve Necibi sopa 
ayaal. daha tullııner baıelet ~d.. ile başına, kulağı üzerine mü· 
~tini göıtHmektedir. Bina~nale7b teaddit darbeler ind rmek sure· 
Fr1J1ı•dan bir ıfirpriu intiıu olu• d d 
DamıL Emrinkiler ö.ıilndo daima tile öl ür üğü sabit olduğun• 
boyun e:mek 111nıodıo olaQ logihe· dan idama mahkum ed lmişse 
re iı• ıırf aenb ri kurtarmak için de kadını sevmes ı ve onunla 
ATuııuryanın Milletler ceıııiyetine evlenmek için cinayeti iş emesi 
meaıup olduğu, itıiklilioiıa iLlil cezayı haf.fletic i 5ebep kabul 
edilemiyf.ce~ i. nhında yapılacak olaa olunmuş, idama bedel otuz yıl 
)eDİ plebiıtin lıitaraia~e İClaıı u. h k 
11mgtldıgi gibi sudan bir takım ağır hapse ma kumiyetine a· 
ıertlarla fiilen mukanmet etmek rar verilmiştir. Z :::ı ihaya gelince, 
niyetinde · olmadı&ıoı İ§rap • el• bu d aaycti işlemesi için Hasan 
m•ktedir. Ç c t ni tcşvık ett ğioe datr h iç 

Binaenaleyh ilk dakikalarda çok bir delil mevcud olmadı~ından 
korkuları bir lıarp teblike•i •rtak beraetine karar verilm rş' ir. Ka• 
••il olmuıtur. İhıiyar A•ropa bu rar tefhim ed.lince Zdiha: 
emri,ı~ii de kebul edec~k, Avuı. 
toryanıu da Bavyera .. em.ali gibi -Benim zaten suçum yoktu, 
Alman impıtratorlnğ ıı .Jalıiliode a1e. yaşası n adaleti 
JAde bir m ubrar eyalet haline gel. Sözlerini söylemiş. serbeıt J 
meaioe ae7iroi kalacaktır. bırak ı lmıştır. 

/hlilalci askerl~r 
Paris, 15 (R1dyo) - Son g!len ha::>erlere göre, cumhuriyete 

ispanya, General Franko hük Qmetindcn mütareke is tem ştir. 
lngiltere ve Fransa, Va ıinsıyadaki tebaalarını m uhafaza için 

birer fi lo göndermişlerdir. 
(Purva nor) li manına gelen b ir Fransız t o rp idosile Va l ansıyadan 

beş y üz Fraoıız tebaası gelmi ştir. hpanyad a ıaziyet vabımdir. 

hm an o ıey lıeaim tarafımdıa ı•· 
raoti ediJmiı dem•ktir. Bt o karp•• 
dakiıaden de ıyai tanda banke& 
etmeaini belı.lerim. Şuınig plelWIUll 
yıpaca&ı gb hen Almaaya Ue A"1'" 
turyaoın birleımetiai tabakkak ... 
tird im. Bu birleıme diıer bir pleW• 
ıit ile teyid olunacaktır. 

Bu yıpt•ltmın bir ıalb ...... 
oldoğunu dauy1aıa telli• NMlll 
Gmidinyayim. Eter beo alium 
etmemiı Te Şıııaig de yalaa• pı.. 

biıtiai yıpmıı ol11ydı A•a••aır• .. 
kanlı bir ihtılll ~kacaktı. Ve ... 
.rupaaua sü•tıaa• JkJaeil ... ,._. 
7• meyd•o• geJmft elacakıa. 

Ben rHlilt bir aclamı-. ,.._. 
yı ile olan mtloıeebetlerim, Lakwa 
resmen ıiıe diyorum ki, 33 ..u, ... 
luk Polonya deniade bu malt,... 

- Sonu 10 ııncıı .alıi/•d• -

işaretler: 

Halka kolaylık 
gösterilmelidir 

D ua bir kariımbdea tlialffiai. 
mise lÖre, iı daireıi dlrdflael b6l
~e imirligi (laıaıirde), talladlflana 
daireye mGracuc tek.iller~Dİ. J.ir ... 
kım formüllere tabi tul•aıtm ..... 
ıela iııidayı Hrecek olaa latr1aup 
bir lounuı, bölge AmiriDe t191U. 
dıire m:iimeyyia •eya kalem ıefiM 
mürıca1tı lhımclır. Hidi .. yl .W.. 
aolıtH &at diyor ki: 

- Ben iıtidaını dogrud .. el•• 
ruya imire •erecektim. O~acı ... 
rakmedı. H•o de odacı dan biuaı 

gid ip vermeainj rica ettim. beal 
lı:ıraııu dı ve verdi. Yirmi dakika 
kadac bekledim. Bö1gc imiri çıktı 

Ye •bunu veren ıia miıin ia?> dedik. 
ten 1QJ1ra gerek odıacıyı, ıerekM 

kalemdeki memurlara: 
- lluou niçin bana Hr4irl· 

youunuı? 

Dodi. Ben de, İitidanıa maka· 
ma yaaldığaaı, tı.lki de ıifıbl ma. 
iosaua bulaoabilecetimi e61ledim. 
Bıııa "Ilı kanım.ıyıaıa, ceHbuaı 
verdi.,, 

14raf edelim L: i. bu tant bar•• 
ket haklkatPrı 

lotmak j•t i,.. ,..a bir '"'8•c1 o. hiç 
tOphui, clAdadar d.UeDia ,efiae, 
amır. ıı e, ıeı • 

kil belki de, iııidaaı hnıciode &uy· 
1 yacekleri vard r ve ileri ıflrdttgö 

ivin hiızat o reıı veya ücıir tııraofın. 

dan tahkik ve ıeapi t erl ileeelı cihet• 
l~ri de Lnluoabilir. Bıoııena le)lı, 
böyle bir tahdit veya n11ıaJı milra· 
caı t usulüoiio biç de yeri yok ur. 
Halka •orluk değil kolaylık: göıte. 
rilmek iktiza eder. 

fş daireı.i gibi, devletin ) erıi n 
mühi m bir laouounu ıı fıyd11larıD1 

tahakkuk ettirmeğe memur bir dıi· 
rede buauu a.k!ioe lı.are .. eı olamaL 
D 'ı .. t kaıpılan daima açı ktır. v .. 
taudaıa , bunun bıdciode bir ioti• 
ha vertlıuemcidir. •• 





C H P K t b Başvelıilimiz • • . • amu ay gru UDUDSporan,memieketme-

d •• k •• • f • d •• h • ıeleai ıekline girme. 
OD u iÇ ımaın a mu ım •İni iıtiyorlar 

Ankara, l 5 (Huıusi) - An-•• k J Jd kara Gençlerbirliti ıpor kalü-muza ere er o u b~ııün ~ bet~nci yıldöaiimi 
munaaeb ctile bır lokal açılmıtbr. 

Bu moraıi mde hazar bu laaan 
Baso~A·limis oe Maliye Vekili aayım verg ~ıin:le yapılacak tenzi .. Baıvekil a. c.ıaı Bayar, Tür-

. ldt, Harici;ye V cicili Hatay vı S.lılai"e Velcili gdçmenler kiye ıampiyonlutunun memle-
lıaAlırntla iz"llailt vertliler bttümıal bif ıekil ve mahiyet 

•--------------------~ı~~umn~~u mem~ket Ankıra. 1 S ( Hoıuıi ) - C. 
H. Partisi Kamutay gruba ba· 
afin H ıan Sakan n riy11af.nde 
toplanm1etar. 

Fl·ıı·stı•n ahvaıı· gı·ttı·k- ...... i ,.idin• rir•••ilİ iıto-d tini ıö1lemittir. 

Kaltar Bakanı 

Musiki ve biz 
Yazan: Vedide Kuadayı 

Hayabmızda musikinin oyna· ve o kadar zıd olmadıkları gö-
mıı oldutu rol hakkında muh· rülür. Combarieunun •Musikinin 
telif kimselerin fikrini dinliye- mefhumsuz bir te ekkii. . oldu-
lim: tunu ıöyliyen söziini bir aa 

Sboberpesc: Rubunda musiki için e)o alalım: 
olmıyan insan ihanet et~ep, Bir mefham eğer bak11d bir 
tabrib etmete, baılcalannın fe- mefhum ise daima muayyen ve 
nalıtana çalıımata mütemayildir. kat'tdir. Meseli •ekmek., •ba
Darviaia ıiir vo musiki zevki· Da bır •oman ekmek ver.,. 
nin dumura utraması izeriae Buradaki mefbam fınada, peJke
söylediJi ıöz bu ilim ura için de d.,.n maayyea bir obfe,i 
eatereundır: göstermektedir. Farda kimyada 

•Bu zevklerin kaybolma11 ıa· (Na) ile (cl)i kanttınaca bir tca 
adetin kaybolması demektir. elde ederiz. Burada rene iç 
Ayni zamaıula ihtimal bu ek- muayyen objeyi itaret eden iiç 
sik ik bi11i bıyatımı11n vo moral mefbam var. Mefhum maa71ea 
karakterimizin zayıflamaıı nı mu• ol dıatw niıbette iy dir. Miibhem 
cip olar.. mefliamlar iasanlann bqıiida 

ihtimal Pb"iton da müaikinin bir beli gibidir. Fakat maal
inuna müeııir oldutuna takdir eaef çotumaz bu yanm, ebı-. 
etmif olacak ki ideal camba- meflaamlara pek dqkiaüz. M. 
riyetinde b Z& m ayyen muıi· Hll •Komiin ıt. tabiri- AkJı 
kiye kuvvetle yer verip iaum batında olan hiçbir lrialH bu11, 

Hariciye Vekili Dr. Tnfilc 
Rüştü Aras. Hatay meselem 
hakkında C • aevrede cereyan 
eden •üzakerelerin IOD safha• 
ı nı ·zıh eylemit; ıöçmea iıleri 
üzerinde minalcqalar ıec;mit. 
Sıhhat Vek linin biildlmetia mi• 
talea11111 anı.tan befanabaclaa .._:idr kom·.,_ .._. 

~e fenalaşıyor Dan anioerıitede ıevtetea w yumuı•• maai- ıy1ce tarif edılmit •• m 
kiJi meaetmiıti. teoriden baıka birteJ oı..-

ve ba meselenin komisyoDO& 
tetWki :m1Wafık fÖ ·iilmüttür. 

S..Şveldl Celil Bayar ve Ma. 
liye Vekili Fuad Atrah. uyam 
veırı •ade yapılacak ıeazilit 
haklaada beyanatta btalanmur 
lardir. HiikClmetio kararlan it· 
tif alcla ve allaflarla bbat ve 
tuvıp edilm tbr. 

Şaınig evlendi/ 
Vıyana, ıs (Radyo) - Sabık 

Avu.ıurya Baıvekili Şuınig, ba• 
pn, 150 Nazinin muhafaza• 

............ villlli•dw. bir 
ıeiaedenberi nipnla bulandutu 

Bir Arap ~ete•i, lıolay.lılrla hatlada aıcı. 
ralı Sı.ı:-i,eye •eçti 

P.arit, 1.5 (Radyo) - Kadi.iaten ha.b• •eriliyor: 
Bir Arap çeteli, Suriye baclatlanDdaa kolaylakla Suri7eye ıir

mittir. 
Filiatia ahvali, f.ittikçe feaal8f181ktaclır. An11zaa wkubalan el· 

nayoUer, ~lerio bulunlan ve aoypacıaluldar, biribiriai takip 
••ektedir. Halk, her•• iç' adedir. 

.latilia japdanaaları çet.leri takip etmekte ise de, müeuir ola
mamaktaclırl•· 

te~ ki /ıaf yaptı Hayatımızda molildain yeri telikki etm:z. Fakat ekseriyet 
latanbal, 15 (H.-ıi) - Şeb- var maclır vo nedir? tarafındın ,ata Rus itç•-. 

rimisde bulanmakta olan Maarif Ba mevzu müphem düıiince- rlh Sosyalt.t idealcil•iae. ip.. 
Velcili B. Saffet Ar kan, bap lerln liıleri aramada örtülildiir. elen memnum olmıJU amele,e. 
OniveraiteJi ve G latau,.ay li- He~im11 müailri dinleriz, çofıa· iadem zaınmı çdcma- için 
111iai ıeıaaiıtir. Vekil, O ıiYJI"" muı gole ıeveriz. Pek azımıı da üzllilb duraıa, buaa mırıldanan 
ıitede talebe 111 a6rüımolerde bellci nefret ederiz. F •kat he- muallimlere, ailede tarafeyn 
bulanm81tar. •ea 11eaen laiç birimiz mu.• aramacle müıavat iıtiyenlere 

İatanbul mahtelitı ::;.: ~·.::~:': •• bize ae :;· .~:::~.:~~1~ıci~~;~ 
·ar• J A • MUikl nedir? IİIİ dedirgia eden laerbı lco-
ITllGlluCI fınayfl Yaloı Cumberieanan dedi- mümat olabilir. Hic; ftipbeais 

Par.ısta bı· r askeri widi~r. tla• auaraa .. .-ı. dqilnmelt bu kadar müphem bir meflıam, 
lataabal, 15 (H...tl)-1.tan- ufiy•ttea Verbal Coaceqdere, anlqmalc için iyi hir ftllta 

W muhteliti, Yaaaa .. hteliti kelimi meflıumlara dayum• olamaz. Ekseriya bir telalike cQra toplandı ile maç PP•k here Ni-.a 111111 bir nevi tefekkürdür. tetkil eder. 
T •J'lDda Atiaa,. aid~. Bu ae d•ık? Mefbumauı Mutilci de bize müphem bam s. ıfJra,a, Franaanın en 611yl11c a•karl Yananİ•l•nrlo ılilt1't- ttfekklr lbiimtD müdür!Bu miıtilc meflıumlar Yerır. Acaba bu da 

• .ı:ı_ bir ~.... baılra bırıeJ de· ayni tarzda feaa ve tehlikeU 
.. ricali laazır 6alandalar lı •elnle:I.r o... tildir 4• aecll. ?. m'dir? Baıan meıeli Beetbo-

Pariı, 15 (Radyo) - Burh mülaim bir ıılcerl ŞGra topa... lataab~ 15 (Ha...ı) .. A11· SydrOildaonun ba lauıaataki YeDia bir senfonisini diDliJea 
mıtfar. BU ŞG •1•, Maretal 'Pe&a Erlcllll ba biyei UmumİJ• reili naclao ... haberlere pre. fikrini kaydedecek olarsak biia- birili, •fakat ne demek istiyor?. 
ıeaeral Gamelen, ıeaeral Yıkman, ıeaeral Kell• ve amiral Yaaanistama aalatelif 1•lerin- biitüo :aı~ı1or pi o~z. diye IQl'anca, miWkal •·---g 

~-· ~...-~~~~~Y-~~~--~-~---. . --lw4ir. ~ • tlddetl ....... ~~*'·~------~,. .. 15 (A. ~) - S.111.i- raya 1111 riiff*t • eclıyorlar. Bina'fafta 11 1 • ili a n en yiik•i ifa. bir tef deılaek iateilHJ • 
yettar bir membadan öğrenild"· Leon Blum kabı·nesı·ne- hu··. vtrilmekteclir. cluiclir. Ablcla11 clalaa eıki, Herıey demek iıtiyor.. H. 
tine- ıöre, B. Şaşnir hala Vi· D.-IWll.;• .... ar- daha ..-. daha yalaa oldatu ıeyde katiyet arayan dinleyioi. 
yanadaki ilcamotpbında poliaia cumlar başladı ru,..~........ .,_ İfİla akal ooa anlı1amu.. iatilta ile denm edebilin 
aeaareti .altıncla mevkuf bulun· ı..-_ıldfları ~ ·~ aldua an1ı,..,.. •Eıw, laitbir ı•J demek ilte• 
.. 1ıtadır. Knleılarıa lideri lııı- Parla, 15 (R~ - Mhlllkil ve ut ceııa1ıa -•P ,.....,.. 1!!'11! catı bir ppe -' llklua en miycına niye ~ıyor ve dinU. 
d:tadıı pçmelfı ••afl•k ol• ler, L•oD Blom . ..... pcldetle hücam etmekte "' ...... "'• ı •• ,..,. ... oa. ,... bir ifacleai olabilir? 811 yoramaz? Eter b•feYi de•k 
........ Blıuaua tqkil .ettli bt.iaeain, yalaacla atefa,a •ecbar....... a1f ofafaf' tsifJt~ NDl'&S ...... Dok• isti1oraa Di)'8aöflemiyorsanaı?. 

lJi bir membadan bildirildi- tnu. ve ,.üıakü, iki aen.-deaberi Fıa1111nıa ·trad..A. LJ!till -L.L .. a.. .... : b .. -L.:.:ı- •..:.te. ta --• -a:.. 
y .. .. •• uu ~ Motkofa, 15 (Rıd...ıı...\ - P• ._. .,...,. u..-..- ••Guaı " mam meM:teye ....... -

llW ıtre. Naqonal Soa,a:iat lerclea ı.-ll. Blumun •t•I olclutuau iddia •Jl••~ TVJ aib; ..W• yoıuz. Mallld ile hivbtr 191 
..Uoe dilJmı• hiçbir ki-. 8'a 8""1ali -ıaa• siy~ mehafili•d• iyi tuir J•P••• peaia ._ udtfl..- Yllil •Jıa;ps, ..... aelodi .. _. .ayln•ez. Fakat .ayı.11'6bil• 

clrfldar. ~.,. Gl.-ı Ta • ytp"'9t baaGa 1- '1L---M:- O k h d d L- ~-1.a. _. 

tll'J~lilll•mi---~-p!;!~-·~~-···---------••I •r.:acla •llı...ıd eteaiftir. ._,4., ~.;... aua •&11111 ce ~~- •- , ... rlVI,. 
• ali ... i. feftalWo ..-. ,. Wı fikda ifac1eai detildir. ı&ıt erin 911111nlr 1eılerinl. et 

1 1 1 1 k S f 1 
,..._ .,._.. ,.... Muar lenmit ol11r. Eberit• ai&ikte 

~~~nera ran onun son u- la•atla k !lpttthrdar. 0 ...... aahlaı bir diiDp Dallarını, R 11nlblana1 clial• 
bit tir ftbüı •• bi _.... ,.,... Aealtaı efıaaevi, ıenal mek ilt-'•· 'Çiinki ......_da 

t h t d • d tlf ._..._. C.mlacafrtitti bir dlaya.. Bir ıes düayaaı.. bir dereceye kadar .. aYJea-U a 1 en ışe u van ırıyor t~,!~. ,... etmCIİlaİ ... UÇUCU bir dünyL. Fakat pyri dir. Fakat laakikt auild lpk. 
;J' :: .,..1 il!•· kabiıi tahriptir.. na bunlar ehemmıyetm te)'le.-

ı , ·,. • • • • 1
' • ' c...,.;_,., ı.,_.11 ı•t· 1\• fikirlerin bazdan üz_.de dw. Çünkü otun iatedili biP-

/A"'-41lc i ler ,(Tara go~) limanım liombarclımaır wtmiıler ve 6lr Jıa. ,.,..., ,,,..ınto etil bir u duralım. •Aklın ea yük· yük teyler• nazaru bular 
oi[İz. poa_:a OCl"", .. na bonabolıva,·;.;.L 6atırtnıfltırda- ~·ela:•• lS (Radyo~:- Ca~ •le ifadeli .... •Mefhumsuı te- hiçtir. 

B 1 • Rad ) ,,,.,. W! ... ~ ...... ~ ~ • • • lmrıyetçı lapanya 1efin, burun fekkür •••• •Ası'• z efsanevi sey- Şüpbeliı muayyeniyet 9' 
ırae o , ıs ( yo - o... Sar1191a, ıs \&~ı:w}- Y'W' ddid" mevkii•• a-çaek '*'• 1 ·ıt Hariciye N Lord yaL •• Bu teıadları kaqılafbra· kat'iyet, hayatta elzem •• 

hanyetça ispanya brarılltıöib lanıı) Ye (Klıet lmlbılartaın old.-paa ~ ediyorlar. ~,:ıc: . t et~ .. P' hm. feYlerd r. Ekmek peyaa '• ti• 
~aıtl~ Def tati .reami bır teb- illllli•dea aoara ibt~ci kataat Paria, 15 (Radyo) - llatilll- ten hafta =.. :.ı:.. kra- ilk bakltta uçma fibi görü- vo çekiç kadar lbm olM ,.,.. 
lıt e, htill .nerın, Alsallloala ViJ ... i1a,a cloPtı alorle•ek- ciloria K•taloav.wa lı&:... et• •..n .r.t-&I. b b ..ı-- olup .... n L- ııd fikirler üzerinde bir lordir. Fakat lc&fi dea.ildir. Her 
Kalados mevWllr ai ifpl ~ .ı....ı: .. ~ • "" ı-~- . . . . vaı~ ·~ .. ~· • au.u - "" •· 
leri .,. bınnc m•.SCiin motör ze -~ L.L..._ıi". .......:ı . Ka •ek iiıere yli bia kiplik bir laıaliz pm11eri tarafında• kar- az dütüniince o kadır saçma - So11• 9 ue• Mil/ede -
edilmit bır ltaıyaa ~~'aıı tara- ...,:1 Twt.:•,.'ti~ · kuv•etb111rlıdıldarı bildiriliyor. tanlan1 ... General Frıakoya ... ,., - -· c:ıı:.~~CAı--~ıa•• ~>-- ·- ·-· • w 

faaclaa almd tı bildiiJmektetlir ....... edlr. Pıria, 15 (R1dyo) - Koma. iade edilmeal keyfiyetilll pro· Elhamra Sinemasında 
Parls, 15 (Radyo) - Fraa111 ıı:·t1A.rill 100 ak• IÜD için· n'ıt pırtiı, bugiin Leon Blume teıto etmittir. filim birden 

pıetelerı, ıeneral Fr~p.ua, ftı lomttre umkundı ve p 1 L•t 
IOD zamanlarda elde etbfi _. 60 kilometre renitHJinde iler· 0 onyamn 1 vanyaya 
vaffa yetlerde11 endıte etmellı iti ileri ıövleniyor. ' 

ve . Cumhariyetc;i. lspaayaaıa, Paia, lS (Rıayo) - Geoe· nota vermesi bekleniyor 
Par • aefirı vatıtuile Franud• r.ı Fr•ko ordularının, Yıldınm 
JUdım iatedıpd babor ver- .. :ı-a.!1 • ı ı ,_.. ldu.ıc.... H L • n l • • • d la 
mektecltler. .. ...... 1 er eme"'e o ..... u, .. ıtoan,a, r'O on,aya oe.rdıfl nota a, a. 

(R Ilı- Yll Aıınaı yız yor. ~ JJ j'J l L 1.. ı• ı • • • 
&!.~''( °i,' ıs babdyo) - 1 le bati.llciler, denize doiru yii· uauua fJ utlrti en enıı nerer ıçın tasını· 
wa cı er: " •• tayyare er rüyo lu Bu vaz yet kar1111nda t f • /r 6 1 ~ · 
(Taraıo•) lımamnı bombarclı- B 1 • d ,__ 1 k b 1 na Verın ! 1 a il euryor 

•-- li d b 1 ırae on a ıuarııt• ı •ı a· K 5 (R • \ L b-'- • _..;...ı • b" t d mu e m ,.,. Ye maa a u a· mıttır Bugün m hkG•ları kur- ovno, 1 aayo1 - tvanya uıdlmati, vwuıtı rr no ı a, 
nan (11. Of) adındaki lnı·liz tarmık içio umu:.i hapisbaae• '-dutlarda wkubala11 cliakii hid ıeden dolayı tarziye vermete 
vapurunu batırm ı •dır. V ıpu· ,. hücum etmiılerdir. ve ölen neferin ailes·ne de tazauaat tediye etmete lıaacle bu-
run mak isti olmiiş, mürette· Poyks Serda kısab11ındalci luQ•tuaa bildirmqtir. 
batın• bar k ımı yaralanmıştır. hıpiib•e de açtarılmıt ve malı- V.,ıova, 15 (R ıdyo) - Utvanya hududunda vukabulu hl· 

Y•alaaanJar ara•ında, koııt· küm19r ·ıerbeat kalmııtır. Bua· diaedta dolaya Polonya biibimetiaia, Litv--.yaya karp çok pelit 
rol de egeı b r Danimarkalı da ları malakiim etmit olan hik'•· davranacata ıöyleniyor. 
vardlr. ler korkulanndaa Fraaıaya iJ. Po:onyının, L"tvaoyaya bir ültimatom vermeli ve yirmi 11ne-

Yarilltlar, hutaneye naklediJ. tica etmiılerdir. denberi lcapılı bulunan LitvaDJI • Poloaya fimendifer miiaabll- Seaulan 
" lif erdir. Alikad~rlar, Anar.tiatleria, bJllD tekrar baılaaıuuu iate••Iİ mulateaaelclir. 1 """' S - 9 Kartaca 

Joanette Macdonald 
3 - 7 de Ateı Böceti 
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' 
H•J•aa ilaracatımıı 4armaı 

Dartanyan keyifli arkadatına Paristen aynlclık- !~:d!-tz~~ :!::~ 9::_ 

larmdanberi başından geçenleri anlatb pılan hayvan ihracab rabma 

Berlin - Roma mihveri lngiliz 
baltasiyle ikiye bolündü 

, D.tanyan mektaba arar ıt- Atoaua ccHret ve mebarctioi - Son emir liisumaazdur. alınmuıaa detmiyecek kadar - Bana bak; Basicitim, ... da tletil: ltalyao politika111un 
• ,Prbsek meyuı bir halde benim kadar kim1e takdir ede- Tabaocalıklarımızda tabaocalir azdır. nin ıiyalete filin meralaa var aoluk ala•ıyaealc hale ıelltia-
..., \'efdı: mez; fakat O.a kJıcımıa tahta· var. Hayvan ihracatımızın mlma• dır. Bizi içeriye alınaa IOll hl- dedir. DedJa a: buna lafilız 

- Bakınız! Zannederim ki daa dejil, tattan çakardıtı ıcıi Bazen içini çekti. •ıaa sebep ikidirı diıeleri anlat nm.. ka11tı derler; a .. d• ıelclifi 
..,...... Bereket verıia ki iıitmek iıtorim; dojnull bir - Dur, Bazen efendi, cuıa 1 - Vapurların Pireye ... - Haafi laidi1elerl? beW olmas. 
.... ,,,. mezar 11r.yoraanuz; alay yardımcı .,;zünclea AtoıuD ıılalm....... iıaıaolar Allabıa r.. ferlerini kesmesi. - A..._,a laldiseledaL · - ltal,a ._ ru olacak 

,_ - 2 - Yıan· .. ı--.. ıa ldirl- e_._ • ..... ian " nihayet ka~ .m telef edilmit olmasından kor· zaaaoı hayatın ber ıokliDcle ka- - • .._ -• - ..--uD beal aldatma.. mı.-. 
ae ı&l)'orsunu. Ve atlc kuyonun. O herifler çok aıidir zanabilu. vaziyeti. - Vallahi delil; •irim. •· - isteri. olmuaa.. $1•di 

• alıüııiizde abe1 birıeydirl " kolayca inıınıo yakauaı ba· Bazen, atlar ıibi .;10 atılda: Yuoaniatana hayvan aatııınlh 1atmızsam tekrar kovalaraın. öyle bir vaziyete düıtü ki ya 
- Dartanyanl Dartaayul ı~z rakaazlar. lite buaun için - Efendim 01 iyi bir sofu krıringe tabi olaıa hayvan ih· - Olur.. Berlin·Roma mihverini kırmata 

... 1 lldiiriyor111aazf.. mümkün olan aüratle onu ara· o m•ıJarda; bir bat papaz ve racabmızın durgunlutuna ne Bay Basri, lütfen, kapıya açtı. kalkarak lafilterenia kucatuaa 
Dmtanyan mektubu çabraralc mata çıkmak iıtiyo·um. b.,ıki bir kardinal ele olabi· kadar mühim bir sebepse va· içeriye ~irdilc. Göıiimüzden ur diitmeli, yalaud teı çıkarmaya-

\ Ne)1el l,te baldam, dedı. - Henüz ata biaece1c: bir i rlerdi. pu,farın Pireye seferlerini ke,. ku akmasına ratmea, naçar, Jlr rak Triyeıteain baıında meni-
f Atamla oaun berine atıldı, halde olmamakla beraber. ben - Alil Fakat zavallı Bazen, meai de o kadar mübimdır. t•i• ba•etiai pıeerek kahveye ye olcumıta b.,Jamala.. J,i. 
mtctabu itapta, okadq, yahut de beraber plmet' çalııaca· bir kere diiıü.ıi rica ecl•im, Mal(lm oldata üzere. hayvan otmdıak. Bay Basri ocıta ıltti, uıl berbat tarafı; Triyeıte için 
ee9le rötclee pvfrdi; yfld ae- tun. ,Qün, ıu duvarda ualt bir kiliıe adamı olmakta ae ihracab, Kupdaıt, Kiilliik. D'· kendi elıle üç kahve pifİl'dikterı Alman ubabı mucjbelİaia q. 
~ panlchyorda. Dartanyan gôtd&U,.üz ibadet ipiııi kul• fayda var? Bö,le o:makla barp- kili, Bodrum, Antalp iakeleleri ıonra yımmı.. geldi: ıır oluşudurı 
.... .....,_ •ermez bit Ulde laalDalc istedi-. fakat acalar m toa bçamazttnız. Kardinalin ile lzmir limaaındaa yapılmak- - Aolat bakaha t'mdi; laarp - Havı alam1101"Gm, t•tf. 
d.ıt kli clia talimi yapmama mani eldıa. baflDa mitferini aiyerek ve tadır. Bunların içeriıiade en olacak mı? füH ihtiyacım var, Triyelte 

- la ean,e h01a pler Wr - Tüfek yar11 nın dokuz eline barbeaini alarak ikinci mühimi lzmir lima•du yapı- - Ne llarbi? esuen Aqsttarraaınd1. He,.., 
,., razmıı olm•h.. bqla kırbaçla tedavi ed lifini bir aefero baaırlaad·tını. ıörü· lan ihracattır. - Dioya harbi be.. Balcıau ulana ıiea eder. Avuatarr-

Alıadliı badini kıybttaif ilk defa ititiyorıua. Fakat ıiz yorılfQt ya M. dö Nogarcf dö Yunaai•t•na bar,:an ıabmı· berifciotlu çatar, çatır Viyanaya benim el•nc~ Triyeıte uydi, 
W"- eenp ftl'dlz hasta idiniı vo bıstabk iBıasaı la Valeye a• d yecekaıa? Oda nın klirioıe tabi ol•f11a.dan en girdi, Avusturyayı haftan bıta haydi benim oJmaldır. Lütfu 

- Tetekkür ederimi Dirta1'» ıqkıolatacata içia mazarıwauz. kardinal demektir. Uıatıoa aor ziyade müteessir olan ibraaat tıal etti. 8qna lnfiltere, Fraa• biraz çekilir miıioiz; dört mo-
,.. _....., ederimi Tura av- - Ne zaman yola çıkmak ki, 091111 yaral•ı içia kaç k.-e küçiilc iıkelelerden )'apılan1eLr. aa ıös ,.macak a? törlii kolorduculcla ıöyle bir 
... ol•"f; .. dabtlil iıti7oraunu? t fti\c buırlamııtır. Vapvlana PıieJ• ufederilli - laailtt- .. e, Fraall mi? gezinti yapmak · stiyorum.. 
dlliJ: eial hl I 1eYi)orl am - Yann aabab erkendeni Bazen gene içini çekti: k•meainden müteeuir .ta ib- - Ôyle ya.. Bu vaziyet karııı 11da Akde-

) .._.. te6I lmcıkla11all1uaı bu ı•co rahatça uyuyunuz ve - E.yv.!hl arhk dünyanın ... racat ta lzmirderı vaki olam~. - Yalıı diifünü1oraun B&a· niıle, Sijve11le. Habetiatanla 
---~ o,nabyorl... yana kendinizde kuvvet bulur- D'9 aılmıı da•ekt r, d~di. Küçük ilkeielerdea ilaracat ,.. ricijim; bu itten ldtlterenia de, utraı bakaLm.. 

iki .... aliz Sen Kri.o. aanıı berab8rca ,W.iL e, aözlor koa11111lurlr.oa Wü p.IQ ticcan11 icab ... .-e .... • FtulMID da .... kadar zararı - Güzel ıöylii)'orı• amma 
t1D • 11orskea - O Wff, ıeMDis MJrol- lfkad.11,a Bazea avluya İD• yeJ' aahib olmaN& ticari au" yoktu. Almanya kuvvetleoince lnrilten 
,.. cllı• 1Dtatiiia yapraldar.ım san; çinici, demir a-ibiaın.zdir miılerdi. ame&atıaı kliı-illa heuplanaa - Amma yapbD ba.. Bee dı için bir tehlike t.,kil etmeı mi? 
_. •• ile itiflltt,orlarcla. Ba ••.. e-a• istirahate ..ıa- - Ozenpai tut, Buea, eli· uyd•amama ... a •beb ... ıuia aabi Hebeaaeka11 1-11· - Onaa ela heaabı var; M-
.....ı. BllOD ıapaaılc ve om• tlf'llllL yo Ar4mıı batırda: tad r. ICüçiik itkelelerd, 1tV98 ıqa alm.. diaJironı-. manyıda niifuı 76-80 mil1on.. 
letl ptiraifti. Erı.i 11bah D.-t:•ayan, Ara- Aramıs, malam olu •~te ye ibracatıaua bayaaı 1to;.t(ol'! - Ao.le otme. Lord Hali• Para c coz.. lnıilterede n6fua 

Aramia ti&flndaki tepe tak- miaia oda .. na ıirditı zaman çevilditi ile -eyeriae ~i pçmeai ve bulln JGI'~ N f•aia Berlia nyabati, Lord SOO milyoı.. Para laeaapıız, 
.... -- JÜ&Üne farlatarak OQQ pencerenin aoüacle bul- fakat. c'nı at D biraz llÇl'&IDU ayn bir Mbeptir. KıJÇiL iabl.- Edeaia ....... Fon Ribeatrobua Kam",,.de bJfi1et birletiaoe 

apf'a. ve ıa1-1anaaUJ ıebebile livariai l•de ba,ıar a.lam..-ı. ve laYJ&r• aehrleri. Halifaklia Ha• •it tanda cli,a116lmez. Kimbilir 
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lil; fakat nereden geldiJctviai 

r ,,.. - UlllU- • 10 l' 2S laua ~u~rur muıunuz, fena re ır. ım 1 aaa müaaade et 
soaıa otelciye Aramiı ye Ba· • 11 16 00 blkle •Dklam, cam• Triy.-• de .,.,.,.._ 
zeai i~ bılaaalınm teabill Zahire Nlltlal'I de deail havu al•ak iatiJ81' Bay Burinin mü11adeıi iize· 
ederek A.i,_ ,..._ • C. Cinai K. S. IC.. S. dedi mi; Hyreyle leD ,ala· rine, Hafıbz Durmuıu kanapeai11 

dQf~ek ahmetiıa• air•e. bir• ...... lıııılıııiiı~-----~---•I ıı o4ir veucliıa. 
muıtu. 20 VaıonButday S 375 S 75 t•n aöküşün&... üıti:ıde ırakarak, otele •idim 

Ac.ba Atoıa ne halele bala· 235 Butday S l75 5 15 - Şafak ıöküyo mu be? ve yatafa ıirer, ıirmu deri11 
cıktı, acaba hiç mi balamıya- 122 M. Dan 5 - Sen ıaa Hafı&; bu Wlar bir aykaya daldım. •• 

- Ben fu k1zıl11çh leJilİD 
....... .,..ıMlliiPi-.-....-..,ı..-..-~.ıı eDııCiek"Dı iıtiyorum. 

- Ôyle olsun. 
- Şükür Allahıml Bu l: ita 

tün arzulanmı qautturu1or; Yii· 
cudümde otu karıun yaruı 

da 0111 gene binerim. Ne ılıel 
6zonrheı 1 Y ııal Bazeo, çabuk 
buraya ıeL. 

BazeD ıol~ ve cansız bir 
t.~~~~~~~--;;;t halde odanın kaptanda görüacliL 

- Kılıcı• parı.t, ppkaa& 
düzelt, mantomu süpür ve ta• 
bancalaramı doldur. 
Daıtayaa ODU IÖIİİAi kati: 
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ohnamma ihtimali do varda. 105 Ton Arpa 3 812 hyoa.. 

S. lilcir ziluaini karartbL-- Bunu ıöyler, ıöylemez, Hıftz Keıtelli ..ıduiade Mevlicl 
..,. (J D L--- --..ı A1.(u Muıtafa laanıo·, un faL..L: 

•ra ııra içini çekiyor ve iati- ~ avlıkıar lıaLJUında ...... ~P•'8 ~· •e va o UJ~. 
k Y ., #C hOr'lam•ta ba..... lcatörü mer otla B. ~ 
•• almak yolları diifünüyor- Oc; .,aıan pefİll wrilea - Sonra aziaim?. c.,ıtlma masaıı ıözhclen 25 
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Atea olduju g bi endam, •elcar falla ftrikliti takdirde btitdadı kitla- Fr-••• bfıa Nim,. t:alllulcata b .. ıalftar. 
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. b . d lizımreten miktarl1na ..... ----- Y" ....... ~· "' 
ranı enzemıyor u. ...,. eyaletini işral ettir9İf1İi pmtli Barnnacla ı..etpafa cadde-
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ADbra, 14 (A.A.) - 8. M. 
Mfflili buıb H imi Uranın 
blfk•nhpcla toplmarak ru
n .. niacle W•nan maddeler
c:la Tlrk l*'U• ID11Hlinia 
1ı:ıonaa... laakktnc:laki baana 
ek ka••• llyilaaı nı mlatıce-
1 yet karuı ile mlzakere ve 
kabal etmiftir. Ba baaa ile 
Tiirk para11 ktymetioi korama 
baklanda ... rolaaaa 1567 ... 
maralı kanana• 6 ıaa madde
sinde yazılı olap 2100 namarah 
kanan ile iki RD• ve 2686 
IAllUl'ab ba• ile daha üç 
sene miiddetle te•clit edilmit 
olaa müddet hibmı taribiaden 
itibarea daha iç ana milcldetl• 
temdit edilmektedir. 

Runamede balaau alkeri 
ve mülki tekalt bnaaaaan 48 
IDcİ maddelİDİD dellttirilmuine 
ait ban llyilluaD1a birinci 
aiizakerainde baaaaa malltaı 
WJ& maIOI ze•ç ve baba by-

eaı mabach ifade et
l',;;; ..... _.. ,..... Ha.a Kit•pça 

-8-
- !Yet •dedi .. •ltbit bir Aferide birdeabire ıödPI 

t•J·· BilbıMa çeaı kemikleri kati. 
ale p'eri.. Ta aakfardaa bir kemu ıeli 

- Kollan ela pJet uan.. pliJordu.. Muafel•ia ct.tiJ, 
Adeta clialerioe bcl.r ...... aaaki rubaa uzaklılclanadan 
~ veya derinlilderioclen eaip ... 

Bi"'-bin lrperir ıibi olda: liyordu. 
- H9i1aalcle Güzide. ondu Ay Iİ .. biru clalaa ,&bel-

et ed•nlc.. 1J1i1 •• paac.eclea .ri,. ıi,. 
- Hakla ...... Fakat Na- miıtL Aferideaia yan plpcle 

mık, yakııılda ••v- kalan 7üzii, beılabe~ AJ 
Neride, arka ••lillaia tam ı,.Jdarı, •çlanma bir la11Dıa1, 

.a .. ctaki bana bü· tarif edilmes ......... tel tel 
ta.. AJ, · yanı t,aıı masclald İflİJOI' ,ıbiycli. 
bir ,... konatınıo tar1--aa - Gece tolc ,ezeli 
p•iit bapDı p.terlDİf, si- we ifiai çekti.. Ka ... 
limaüyorda. Af.w.,i birci--. 

- Evet, a,le olacak.· Fakat. 



ı~,,Jıt.r1 A ?\' A ""',O . ...... ......... -- .. - '"""' ~. ~. - . . 

Go•• kten o·· ıu·· m yag\ıl ıy•oiiiiriiiii.i:~ Menileketimizi'n endüstri kalkınmasında ço 
kıymetli uzuvlar yetiştiren müessesemiz: 

-- - - - - - - - - - -- . 

Verclan kalesi A 'manlara karsı nasıl darda? lzmir San'at mektebı· 
Ycızcın: Frflnsız erkanıharp kagmakamlarından ı·ürkçege çeviren 

Jorj Londen A. Kimi Oral 

Size şunu ilave edeyim ki, eğer ric'ate kalkar-
sanız size evveli ben ateş edeceğim 

Harp, olanca şiddetile de- ( - 2 - l kar fırtınası beşladL Bu vaziyet 
vam etmekte ve, Ermbımbua karş· sanda kıtaatın iaşesi de 
ormanı, keıif bir duman içinde müşkülleşiyor.. Erzak fıkdanı 
balanmakta idi. yok, fakat nakliyat zor .. 

Topçamuzun ıçbta grup Gayri muntazam bir surette 
ateıindea, Almanlann manevi ric'at eden 72 inci fırkanın akı· 
nneti üzerinde bir tetir bu- beti bakk nda henüz malumat 
ıale plditi belli idi. yok. Bu fırka, çok ıeriye çek.il· 

Ellerimizde dürbinler oldutu diyıe, b"zim, yandan vurulma-
balde, hep harbi seyrediyor, mız muhakkaktır .. 
toplarımızın ıac;btı cebennemt Saat 15 oldu. Düşman top· 
ateıin külli tesirini ve düşma- çusu, tedrici surette ateıini ha· 
nıa iakibnı -bekliyorduk. B z, f&fleıtiriyor. Bızimkiler de, bi· 
ba he1ecan iç·nde iken fırka likıı grup ateş ne şiddetle de· 
kumandanı reldi. Vaziyeti ol· vam ed·yorlar .. 
dutu ribi anlattım. Kumandan, Bu ıırada, üçüncü alay tele-
72 inci fırkanın ıayri munta· fonu çaııyor. Kolordu kuman• 
zam ric'at etmeıine bir mana danı; kumandanımı, acele karar· 
veremiyordu. Derhal telefona gihına çatırıyor. 
ıeçti •• 72 inci fırka kuman· Kumandan ıüratl k lo d 
d il k k · d" f k , e o r u 

an • onaşma ııt~ ı; a at karargihana ıitab etti. Müzakere, 
muhabere Vllıtaları ınkıtaa ut· pekaz ıürdü, kamandanım, ka· 
ram11 balundutundaıa muvaffak rarıibımıza avdet ettiği zaman 
oa...da. 811 ••ada sı inci 72 . . f •- f . k b . , 
fı b ele( l b · • b ld F ancı ır.:anın ecı a ı etı ta· 

r t OD a m u u. ar• Verdan taarruz pl8nrnı lıazı ı haklcuk etti .• Kolordu, 77 inci 
ka lmmanclanı, pek fena haber- lıgan miileveJ/a generel fırkanın mitralyöz kıtaatını tah· 
ler veri1or, kuvvetinin, yarı Ladendor/ rik etti ve 72 inciden boş ka·. 
~~a telef oldutuıau .v• m~V: beş adım ötede duran bir kim· lan mevzilerin doldurulması te· 
kiım muhafaza edemıyecetını · ı d F k · bildiri örd._ ıeye aesinizi iıittire meza· niz. mın o ~n u. a at; geceleyın, 

y • Telefonlarla alınan rıporlar, cephenın tutunup tutunmıya· 
Kumand~nım, kemali cıddiyetle ıon derece endişeli. Zayiat müt· catı meçhul. Zıra düşmanın ön 

cevap verıyor ve kol~~du k~: hiı. Fakat, zabitanın manevi karılcollarındın bir baskın bek· 
~d~ı • ıeneral ~er ın kat 1 kuvvetlerine halel ıelmemek lemek, ihtiyatlı bir hareket olur 
e~lenaıdtekr~ ediyordu. için; bütün bu raporlar, pyot du. Esasen arazinin mühim ak· 

aman anım: • . fizll tutuluyor. ıamı, bize gayri müıaid bir va· 
-Almanları, tıcız edılmeden Sotuk, dayanılmıyıcak dere· ziyet anediyor. 

Enrbtmb .. ormanına aobma• cede ıiddetli .• Biraz ıonra da - Devam edeee/c -
,.. Kolordu kumandanı, mut· 

lak·ıu: ve ne e mal :~:F.ii•c-i91ııı ..... ük.Rus edibinin başın• 
··~7:!~r~ dan geçen hAdise 

Anlııılan, 51 inci fırka ku· 
mandam ısrar ediyordu. zira 
ö7le bir an reldi ki, kumanda
DllD, kat'I bir ifade ile, • pek 
i)'i laatarlıyorum • ıu ıözleri 

Kendisini serseri diye yakalıyan ko
miser, salıvermek icin de bir • 

ıöylediı h:kaye yazdırtmış 
- Kumındınl amirimden al· ' 

chtı emri, ıize aynen ve har· 
fiJ• beyan etmekle mükelle
fim. Siıe ıan11 da ilave edeyim 
ki, ric'at edecek oluraaoız, ev
veli ben ıiıe ateı edecetiml 
S.aia de bir alayım mühim 
zayiata atramııtır; f alcat ben 
akıbeti tayin etmek mevkiinde 
delilim. O.ıa daha büyük ku· 
maadaolar diifüoecek. Biz al• 
dıtımız emri yerine retirmekle 
milkellefiz. Bilirıiniı ki, bir ku· 
maaclao, ric'at etmeti, bir an 
içiD bile hatırından reçirmeme• 
liclir. Benim kanaatim budur •• 

Kumuclaa, mikrofonu bıraktı 
Ye derhal kıtaat kumandaalarını 
-le kararıllıa çıtırdı. 

bd uat ıonra fırka kıtaab 
bmındanları kararıiba ıelmiı 
hlunu1orlardı. Kumandanı ve• 
n1en tekmil haberlerinde, dört 
yüzbqının ölüler meyanında 
bulandutu yazılı idi. Maabua 
mı.tüye kıtaıh, mütemadiyea 
ölfi ve yaralı toplamakta devam 
ettiti içia, za1iat hakkında tam 
bir fikir edinmek o dakikalar 
itin imklnıızch. 

Kumandaa. der hal 111 emri 
verdi: 

- Bütün kuvvetlerinizi top• 
h,arü har be iıtirak emrini 
beldiyecekainiz. 

Kttaat kumandanlan, derhal 
yerlerine döndüler. 

'Topçumuz, grup ateıino de
vam ediyor. Düıman topçuıu da 
aabıhtanberi ormanı atır top• 
larla taramakta berdevam •• Mer• 
miler, yatmur gibi düiüyor. Top 
tarrakalan, o d•ece tiddatli ki. 

Makstm tJorki "' çocalcları 
Aktüalite halindeki Gorkin ·n 

ölüm haberi, yatıtmıı bulunu· 
yor. Çiinkü Moskova ınahke
meai, tanınmış Ruı muharriri· 
nin ö .ümü hakkında çılcan ıa· 
yiıları şi ddetle yalanlamak· 
tadır. 

Maks"m Gorki, Petrogratta 
baıına gelen bir manzarayı ıık 
ıı le anlatma}'ı pek ıeverdi. 

Bu macera Çar idaresi zama· 
nanda olmuı. Bir gün, ıolcakta 
gezerken, ıerıerilikle ittiham 
edilerek poliı lcomiıerinin kar
ııı·na çıkarılır. 

Gorki iıim ve ıöhretini ıöy
leyince, komiser kendisini tepe· 
den tırnata kadar süzer ve: 

- Hakikaten ten Maksim 
Gorki milin? Der. Senin ribi 
bir serseri o kadar ıüzel ıey. 
ler y•zabilir mi? 

Sonra biraz diitüniir ve ka· 
ıaı veıirı 

- Pekili, ıerbeıt barakılı· 
.:aksın, lilcin bir tartla: 

Malcıim Gorki oldutuau iı· 

pat etmak için, bana aid ufak 
bir hikaye yazacakıın. 

Gorki, bücreıinde, •Kurtarıcı 
hikiyecik. isimli bir hikaye ya• 
zıyor. Hakikaten, komiserin va• 
dettiti gibi, bapisanenin kıpı· 

ları açılar ve Gorki ıerbeat 
kalır. 

Gorgi bu vak'ayı anlatırken 
ıöyle 9for: 

- Fakat, yazd1tım hikaye
ciği birkaç hafta ıonra gaze· 
telerde okuduğum zaman öyle 
hayret ettim kil.. Hem de biki.· 
yenin altmda komiserin imzaıı 
vardı. 

~ 

~~~~-----~~--····~··.-~"-----~~~~ 

67 yıllık tarihin bir eseri ve onun 
son tekamülleri 

lzmirde yetişen 
talebe, imtihan· 
larda ekseriyeti 

teşkil ediyor 
Altmış yedi yıllık uzun bir 

tarihi olan lzmir San'at mekte
bini birçoklaramız yalnız ismen 
biliriz. Onun cumhuriyettenberi 
geçirdiği büyük tekamüle, hıza, 

dev hamlelerle modernleşen 
havasına yakinen kulak vermi ş 
değilizdir. 

Bu teknık müeııeıemizin gör· 
düğü mühim vaz.felerden birisi 
memleketimizi her yıl birer b i• 
rer süslemekte olan T ürk fab· 
rikaları na hakiki de terde ve 
tam münevver b ir işçi kabiliye
tile verdıği elemanlardır ki. ge • 
rek şeker, gerek bez, gerek de
mir, kömür, şişe, çimento ve 1 
her nevi askeri fabrikalar d~-

Melct~p miidilri B. Maza//er 
relctörluklerinden, mektep mü· 
diirlüküne her yıl sonu gelen 
tahriratlarda mütemadiyen me
zun talebe iıtenmekte ve Av• 
rupıdan ıclea mütehassıaların 
yanında en elyalc ve en müsait 
uzuvların San'at mektebi me• 
zunlar& arasın dan ıeçilditini, 
binaenaleyh her suretle kendi
lerinden iıtifade olunabilen me
zunların sür'atle fabrikalar em• 

rine verilmesini yazmakta olduk· 
larını ıöyleraek bu mütevaz·, 
fakat gördüğü vazife itibarile 
ölçülemiyecek derecede kuvvetli 
genç ve gürbüz olan teknik mü· 
esı semize dair karilerimize et• 
rafhca bir ma:umat ver miı 
oluruz. 

Bu yıl Sümerbankın Avrupa 
mühendiılik imtihanında mu· 

vaffak olan talebelerinin ekseri· 
yetini lzmir ıan'at mektebi me· 
zuaları teşkil etmektedir. Yal· 
nız, bu tafsilata verirken kar:. 
lerimizin eski sın'at mekte l 

Bilyük $e/in San'atla mektebine aiti intibalarını 
tesbit eden guıltll'ı 

~. mdi~i aan'at mektebini biri· den ve tesviye iılerinden ta 
birlerine karıştırmamalarını bil- nuz da en nadide m:>bilyo v 
hassa d ileriz. a§'aç işlerine ait, meseli Ve 

Çünkü, cumhuriyet idaremi· letlere ait mobilyeler, nef.ı 
zin büyük hamlelerinden birinin kıınlar vo çok gjzel ıepet i 
hedefini ve merkez ni teıkil fer ine varmcıya kadar ber ne 
eden endüıtrü lcalkmmaaındaki aletler ve işler mevcuttur. 
muvaffakıyet, ancık Hn'at mek· lzmir San'at okulunda 3 
teplerinin yenileştirilmesi, iler· talebe vardı r. Bu mevc..ıtta 
letilmeıi ve mütehassıs teknik 20;) adedi leylidir ve meml 
~ğretmenlerin ellerinde bu mü· ketin muhtelif yerlerinden ple 
esseselerin yakıeltilmeıi ile bu talebeler meccaaoa iat• v 
mümkündü. ibate edil.rler. 

lftih rla kaydedebiliriz ki Mektebirı yirmi yedi mualli 
Kültür Bakanlığı mızın teknik mini ve bilbıssa teknik ıabad 
okullara verditi maddf ve ma- c;alıtanlarını kaydet mele lbı 
n,evi ehemmiyet ve teknik ted· dır. Teknik sabada çalaıan ·· 
risat umumi müdürlüğünün ıon· retmdnler, biç te Avrupalı m 
ıuz mesa·ıi neticeıile elde edi· tahassıslırdan geri kalmazla 
len semereler bugün elle tutu- Oılarm uzun yıllardanberi edi 
lacık derecede bariz ve göğüı· dikleri tecrübe, bilgi ve bu 
leri miıi kabartacak ıeki.de mü· lara inzimam eden daimi tetki 
kemmeldir. vo araıhrmalan biz bor ıuretl 

Bunun içindir ki 
Kültür Bakanlıtı, 
on dokuz Mıyııta 
Ankarada bütün 
San'at okullar nın 
ve Kız enstitülerin 
bir aerı· sini ac;
mata karar ver 
miştir. Geceli giin· 
düzlü altı aydan· 
beri yapılan bir 
faaliyetia netice· 
ıini iki ay so!lra 
Aokarada görece
tiz demektir. 

M•lde.6in ka16aftıp 61,. ıöriinllşM 

Böyle bir sergiye muhak
kak ki büyük bir lüzum vardı. 
Çocuklarımızın eıerleri .ıi tanı
mak, onların kafa ve kol ıe
viyelerini ölçme.c, ancak böyle 
bir mukayese ile imlciıı haline 
girerdi, 

Ankarada görülecek ıerıide 
motörlerden, buhar makinele-

rinden, detirmenlerden, her nevi 
elektrik cibızlarından, boru 
bükme malıcinelerinden, dina· 
molardan, en san'atkirane sı· 
cak ve soğuk demir işlerinden, 
en 'tor modeılerden, düğümler• 

sevindirecek mülıcem:neliy&ttedi 
Talebelerin şu, yahut 

fabrikadaki muvıffakıyetini, ı 
yahut bu Avrupa imt hanında 
başarılarını buırlıyan bu mit 
vazi tekni:Cçi ziimredir. Oolı 
bak.katen bH türlü takdire 
yiktirler. 

Okulda: 
1 - Model 
2 - Döküm 
3 - Tesviye 
4 - Sıcak demir 
S - Soğuk demir 
6 - Elektrık 

- Sonu 8 inci stılıi/ede 
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Binbir gece m'2sallavından 'Straz 
ANADOLU ~-------:-~----------------.--

urgta çok feci bir Holivu n E 
hadise oldu ra 

eyyit Sendabadın 
Harikulade deniz seferleri 

Nakleden: /,.fan Hazar 
-7-

- Aman seyd·; dedim. Beni 
affedin ·zt Ben böyle bir günaha 
böyle bir harama nasıl girerim? 
Allah aşkına beni tecrübeye 
kalkmayınız. Ben, hayatımı ken· 
d is"ne borç'u oldu§'um bir ada· 
mın ref,kasile nasıl e~lenebili· 
rim? 

Ev sahibim güldü;~ 
- B:zim, dedi; misafire en 

büyük ikramımız budur. Siz 
bunu kabul etmekle bize ıeref 
vereceksiniz. B.zim tarikatımız 
bunu böyle emreder. Kabul 
buyurmazsıtnız bize hakaret et· 
mış olursunuz. 

Çarünaçar teklifi kabul ettim. 
Ev sahibim biri kız, diğeri er· 
kek iki çocuğunu kollarından 

tutarak kapıdan çıktı. Neden 
sonra sokak kapısının da ka· 
pandı §' nı duydum. 

Tanrım! M sline rüyada bile 
tesadüf etmed §' m bu Kaşmir 
d ilberile odanın içinde ba$ 

o----~~·D&M~c~--.au•hm.. M.lelr dabi 
olsa bu manzaraya tahammül 
edemezdi. O, yavaş yavaı 
ayağa kalktı: 

- Ş mdi gelirim, müsaade
niz'e S eyd 1 Dedi. 

Utanarak: 
- Müsaade sizindir efendi· 

miz, dedim. 
Kaşmir dilberi, fidan boyuyla 

Örıümden ıüzülüp geçti. 
On dak ka sonra kapı vurul· 

dul Heyecanla: 
- Buyurunuz; buyurunuzlDe

dim. 
Bir de ne göreyim! 
Ey karii Bunu nası f sana an. 

latayml Heyecanımı nasıl sana 
tarif edeyiml -

Evet kapının eşiğinde üp 
üryan, öyle bir nevc·van 
peyda oldu lci az kalım küçük 
dihni yutacaktım. 
Meğer ev sahibimin karısı 

asıl elbiselerini çıkardıktan 
sonra ne gönül yakıcı, ne baı 
döndürücü, ne günaha sokucu 
bir nesne oldutunu bana iıbat 

e.tmek istemişti. Odanın ortasına 
gelir gelmez belini ve müteva· 
zln kalçalarını göstererek bir 
kaç defa önümde döndü. Gül 
ıuyu ve misk kokusu etrafa 
yayılmıştı. 

Seyahatlerde çektiğim bun
ca meşakkatin mükafatını, Al· 
lab ben aciz kuluna bol bol 
bahşediyordu. Baıım döndü. 
Beynim yandı. Derilerimin al· 
tında kudurmuş bir volkanın 
indifa etmek üzere bulunduğu• 
nu his!led yordum. Ben de aya· 
ta kalktım; kaplan derilerile 
döşenm iş odanın içinde; 

- Ya Allah; diyerek ben de 
dönmege başladım. 

Hınd güzelini kollarından tu• 
tup onun lütfen yanıma otur• 
ınasını kendisinden yalvarırken 
artık har..ıma, günaha, ıeriata, 
ehemmiyet vermiyordum. Kaç 
saat, yabud kaç gece bu gü
zeller ıüzoJile bir likto kaldıtı· 

mızı hatırJıyam ıyorum. 
Bir sabah ev sahibim"n ka· 

pıyı hızlı hızlı vurmasile yatak· 
tan uyandım. O, çocuklarile 
geldi. Sanki hiçbir şey olma· 
mıı gibi bir gjn evelki baya· 
tamıza gene başladık. 

Sonradan öğrend "ğime göre, 
asil bir mi saf .rden (Çocuk) edin· 

mek o memltketin en şerefli 
adeti imiş. Tam üç ay elmaı 
arayıcıların memleketinde kal· 
dım. Her hafta başka bir eve 
yani başka bir güzele misafar 
oluyordum. Kimbilir bu güzel· 
lerden benim kaç nurtopu ço• 
cuğum dünyaya gelmiştir? Çün· 
kü üç ay sonra büyüle bir ker• 
vanla yola çıktım. Bu memle· 
ketten avrılırken duyduğJm 
teessürü A.lah fahit tirya hiç• 
bir şeyden duymadım. Kerva· 
mn hareketirı den kırkstkiz gürı 
ıonra H lehe vasıl olduk. Ha· 
lepten Bağdada geldim. 

Gemide b raktığım eşyalarım, 
o gemı ile birl•kte mahvolmuş· 
tu. 'fakat benim koynumda aak· 
Jadığım o büyük elmaslardan 
yalnız bir tanesi Bağdattaki 
bütün .servef mi lahzada ıatın 
alacak değerde idi. 

·Memleketime avdetimden iki 
gün sonra, köylerden de dahil 
olmak üzere şehirden topladı· 

ğım yüzlerce, binlerce fukarayı 
paralar dağıttım; onlara elbise· 
ler yaptırdım: çok muhtaç olan· 
lari da toprak aldım, dü:Ckan 
açtım, binlerce kişiyi de evlen· · 
dirdim. 

Bir gün selamlıkta otururken, 
Necitli seyyahlardan birisi ya· 
nıma geldi; 

- Seyyit Senband, dedi; 
ıizi görmek iç n tam üç gün· 
dür kapın zın öniinde dolaş!• 
yorum. Şınınızı, şöhretinizi, ce· 
aaretinizi yakinen bilenlerdenim. 
Ben, Kaf:neran kabilesinin şeyh· 
lerinden Rinad bin H:iseyiniın. 
Irzımız, namusumuz, haysiyeti· 
miz son ayiarda ayaklar altına 
alınıyor seyyidif Hilafet nez· 
dinde yaptığımız teşebbüsler 
iıe neticesiz kalıyor. Bizi Be· 
niaşer kabileıinin bücuml•rın
dan kurtarınız! Hilafet. lcuvvet· 
leri bu kabileyi temizliyecek 
derecede ssğ lam değil. Herkes 
başından korkuyor. (Biz o ka· 
bile ile ujraşırken ba~kalan 
harp açar; hiç yoktan baıımızı 
belaya ıokarız) diyorlar. Şu 
halde ..• 

Necidli ıeyyabın birdenbire 
susmaıma canım sıkıldı; 

- Evet; dedim. Şu halde_. 
- Şu halde Beniaşer'in kı· 

lıcma çoluğumuzu çocuğumuzu 
terk ediyoruz, demektir. Mer• 
bum babanız, bizim yegane 
dostumuz, yegane elimizden 
tutnnımızdı, O öldükten sonra 
yetim düştük. Paramız olsa, 
Beniaşer ka hilesini üç günde 
hik ile yeksan etmek hiçten 
detil Seyyd.J 

- Sonu. '"" -

•• 
Dört yavru, yattıkları oda için

de diri dıri yandılar 

Marlen tarafından yırtıldı -11-
Bir Fransız gaı!tesincie ıu 

satırları okuduk: Straıburgun 
Marmutiyer sokağında oturan 
Madam Verlink, sabahın saat 
sekizine doğru, evine lazım olan 
y yeceklerini satın almak için 
çarşıya gidiyor ve en ufağı 3, 
en büyüğü yedi yaşlarındaki 
dört çocuğunu yatak odalarında 
kilitliyor. 

Kadın çarşıda iken ev tutu· 
şuyor ve evin pencerelerinden 
alevler fış kırıyor. Bu esnada 
yangını söndürmek için koşu· 
oan komşular itfaiyeye haber 
veriyorlar. 

Fakat, ev ahşap oldııju ıçın, 
yangın birden şiddetleniyor ve 
binanın her tarafını sarıyor. 
Yangının etrafa uçtıit duman 
ve ateş, yardıma koş•nları tam 
bir saat binaya yanaştırmıyor. 

Feei manzara 
Bu geçen müdhiş, dayanıl· 

maz ve uzun dakikalar esna· 
da, alevler içinde bulunan za· 
vallı çocukların feryatları işiti· 
liyor. ltf aiye memurları çocuk· 
larm bulunduğu odaya g irmete 
muvaffak oluyor. Fakat zavallı· 
ları, yıkıntılar altında kömür· 
leşmiş b"r vaziyette buluyorlu .. 

Musiki ve biz 
Yazan: Vedide Karadagı 

-Bafı 3 üncii sahifede- gelmiyen mabdud ve muayyen 
şeye yetmez. Dıderot için Cor• ıeyler ••• 
lyle şöyle der: H!p:mizin ayn ayn, teker 

•Bütün hayatında incecik ıu· teker yaşadığımız bu ufak tefek Hclfoudun tanınmış simalarından Şarl Boger 
ur tabakası üzerinde yaşadı. şeyler arasında bütün zaaıanları, oe Klodet Kolbert 
Gayri meş'urun dipıiz bucak· bütün insa11ları birleştirecek Bu gayri inuni oyan nihayet eczahanelerindeki kapılarını 
sız derinl.kleri onun için haizi müşterek birşey yok mudur? buldu. Oyuna, erkek ve kadın, üstüne kondurulmuş parlak v 
ehemmiyet dekildi.,, Bu müşterek olan şeye dokunur tam on kişi iştirak etti. Bunlar mavi ikı küreye benziyen bi 

Diderot bütün mefhumlarının dokunmaz k~ndi küçük benli· arasında, hini şarkılar söyli· yerdir. Otomobil motôrlerini 
"imizderı dışarıya ,.,kar, bü· ı k b t.ğ. d.k etrafına munt um, temiz duvar· 6 

... yenler, zilli dansöz er, kuş ta ·• sarsıp ra atsız et ı ı ı 
Jar ördü. Vuzuh ve kat'iyet için yürüz. Müzik .b z... bunu yap~r 1 tleri yapanlar, müsrif çocuk kısa bir merdiveni, 

ve bunu yapmakla şabıiyetimı· 
çalı~tı. yaşadı. Her kelime, sa· zin geoiılemesioe yardım eder. ro' ünü oynıyanlar vardı. Bu en arasına saklanmı~ gizl" 
dece manasını ifade etmelidir, Sona Otıl' _ son rolü yapanlar, ebeveyinle- pısı var. 
o kadar!. Tabii bu gayet dok· rinin ·arzu etli}i derecede müı· Dahili bir taş merdiven, sık 
rudur. Fakat uzanacağı ııha Nöoetç eczaneler rif olmayıp akşam yemtğini sıkıya kapınmış, sağlam ve b 
mahduttur. Hayat bundan da· ll•iiiiiiİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~l;;jl yemeden yatın soluk benizli yaz boyalı dökme demirden bi 
ha çok ileri aider. Bu küçük, Eczane.erin bir h aftahk çocuklardı. Aralanndaa biri, parmaklıtın önüne kadar UZ 

dört köıs manalar ıun'i ve ku· nöbet günlerini gösterir yapt· ğı oyundı muvaffak oldu, nıyor. Bir kadın tuvnlet od~· 
ru gelir. cetvel: alkışlandı: Angaje edilecek. şeklinde tebdil edilmiş bu ha 

Bak n:z; muayyen ve kat'i Pazarte$İ: Marlen bunu bana evelce ıöy· pishııne dekoru arkasında, ha 
olan şeylerin hududunu nasıl Kemeraltıodı Şifa; Gbelyalıda lemişti. şin yüdü tıknaz bir adam, t 
aşarız. Baa t bir cümle alalım. Gtııelyalı; T.ililldk.te B. Faik; tıd. Bu imtihandan sonra, beA-e· rauut vaziyetinde, belclıyor. 
•Kapıyı açın.. birer mefhum ç,.~melikte İkiçeımelik; .u .. acakh nilen · şanslının verd iği memnu· 8J adam bizi görüye , Ma 
olmak itibaile man-ası kat'i ve B. l'uad, AyTaldada Balk. niyetle, herşey değişti , hcrşey leni tanıyor, demir b ir kapım 
muayyendir. Sadece, ifade et· Salı: affedildi. Kazananın hercümeçtcn üıtündeki ufak bir gişeyi açıyo 
tiği şeyi kasteder. •Kapıyı Kemeraltıoda Şifa; Karaııtiaada çıkmasından, kendisini kabul ve anlaşılmaz bir söz söyliy 

B. Ep-ef; K•merde Kamer; Al .. a• d 1 1 açınl. fakat, bu ayni cümleyi cakta B. Ahmed Latfi, F.tr•fpqada ettirip aydınlığa erişmesin en rek parmak ığı ara ıyor. 
dişlerinin arasından boğuk ve Eır•'p•ı•. ıonra, dokuz kuklanın ümits"z Her istiyen Klover kulüb 
ku~vetli b r sesle de sö;liyebi· ve gülünç bir şekilde sendele· giremez. Burası her rezaleti 

Çarşamba: d k k h d. lirim: •Kapıyı açın!,, fmesinin, dokuz ümi in in isarı yapıldığı b;r umar ane ır v 
B•ıduraktı Sıhhat; urataıta ) 

Yalvararak ta ıöyliyebilirim: o. llabif, 'filkilikt• Yni lamiı; hayale uğramaaının ne ebem· Kal.forniyada kumar, nazari o a 
•kapıyı açın!. Jrgıtp11uında Allf; Gillelyabda miyeti var? rak memnudur. Bu bahse tekra 

Mus ki, tonlarla bu ayni ıeyi Afiyet. Vakit gece yarısı. ..Troka· avdet edeceğim. 
yapar, tonlar manalara değişti· Per~mbe: dero. barı tenhalaşıyor. Fotoğ· Hakikatte, Holivut prensler 
rir. Şu basit ve kat'i kelimeleri Kemeraltıada Hilal, Gaselyıh· rafçı Faynk makinesini kapıyor, nin zevklerini, gece eğlentilerini 
alalım: Ava Maria .. ·Hepimizin da Güıolyılı, Tilkilikte B. 1'' aik; ortadan kayboluyor. Bu, burada turistlere, ayni mezhebe mensu 
bildiğimiz bir naime. • Parça Etrefpatad• Eırefpıaa. yapılacak birşey kalmadığını olmayanlara ve boşboğazlar 
dinlenmeden evel bu iki keli· Cuma: bi1 isarettir. Marlen bana: karşı korumak mevzuubabiıtir 
menin ıfade etm:ş olduğu ma· Kemeralhada İttihat, Gozelyı• - Geliniz. Dedi. Yer değiş• İçeride gizli kuluvarlarla, salcl 
na, dinlenildikten sonra tama· lıda Gdzelyah, Irgatpaaarıada Aırf; tirilir, fakat kalabalık değ.şti· kapılarla birıbirinden ayrılmı 
mile değişmiştir. Bu ilci çıplak lltiçefmelikte tltiçeımelik; Allan· rilmez. Herkes .. Klover ku· on salon vu. Burada csrarl 
mefhum yerine şimdi yüksek cakta 

8
· fu_a_d·--- lüp. te buluşacak. Nizam bunu bir lüks göze çarpıyor. Sütü 

lakin visal ümidi olmıyan bir Cama,tesi: · icap ettirir. eşyası camdan, beyaz ipekte 
aşkın yarattığı hüzün, iğbirar Baıdurakta Sıhhat; 1'arantiaa• Klover Klüp: ve aynadan yapılmış. En büyük 

M d da B. Eıre'" Kemerde Kamer, S B 1 b" · · 1 · d ve isyan, yalvarış eryem e ., Bu yer, gene ünse u va. en zararsız ırıncı sa on sa e c 
te<:elli eden bir teselli duyuyo· Etrefpqada Etrefpa,a. rının üstünde ve ancak iki yüz içkiye ve dansa tahsis edi mlş 
ruz. Kısacası basit ve kat'i Pazar: metre ötedir. Birçok gecelerimi Marlen görünür görünmez, bı 

Kemeraltmda WW, Karataıta Ki d d 1 .. ,_ mefhumlar kendilerine bin türlü J iç nde geçirdi,.im, • over masa an taaccüp ni a an yu" B, Babif, Keçecilerde Yeıai ımh; ı; 
nüans veren baıka bir atmoı· lreııtpaıarı"da Ant Klüp.ün nasıl bir bina olduğu· seliyor. Şenk, Debarinor, D 
fere- yükselir.. nu bilmediğimi, iki ay geçtiti beoet ıibi Holivuduo on zade 

işte müz: ğin sırrı budur. Mü· Kücük itilaf halde, henüz şimdi anlıyorum. ginınıa iıimlerini belli belirsi 
zik b:zim muayyen mefhumla· • Bu binayı ıündüz tanıyamaz· işitt .tim bir tamıtırma vo ku 
rımızı alır, açar, sımsıkı uran lktıaadi konseyi diJn dım. Zaten, eminim ki, Holi· calclaşma karışıklığı içinde y~ 
kabuğunu kırar. azad eder. de müzakerelerde vutta kimse bu binayı ıündüz lerim.ze oturuyoruz. 

Musiki bizi bütün gün meı· bulundu tanıyamaz. Geceleyin herkes, Az ıonra ortadan kaybola 
gul eden muayyen ıeylerden viakiden gözleri bulanık bir cak olan ve bütün suvare müd 

• Bükreı, ıs {Radyo) - Kü- b ı 
kurtar1r. Bize heyecan verır. k halde, ıevki ta ii i e oraya det·ınce görem·ıyece"'im Marl•n çük itilif iktısadi onıeyi, a .,. 
Muayyen bir ıstırabı değil, dü- b · 1 . d gider. den ayrı oturuyorum. ugün de müzakere erıae e· ı k f 
nüo, bugünün, fakirin, zenginin, vam etmiştir. Bu iki yüz metre i me11 e• Hapisanede geçen tadil günle 
insanın ıstırabını. ııtırabın ru- de, yani Trokadcro ile KJover 

S d Konsey, eıya -übadeleai ile K b 1 d '-"'h Etrafımızda durmadan çılgın hunu duyurur. ize veyabu '" lüp ar arının arasın a ~a lc:ontenı"an meseleleri etrafında · k" · ·ı· B d h k bana aid muayyen bir arzuyu kırmızı, kib yeşil bir ııık neı· ca ıç ı ıçı ıyor. ura a er es 
l tetkikat yapmaktadır. ı b b n ay · · · · değil, her zaman, herkesin ka • reden, nakil vaııtılarma yo . emen eme , nı şeyı ıçıyor: 

binde olan arzunun ruhunu Zonguldakla göstermete mabıus, bir ıinyal Akşamın saat sekizine kada 
duyurur. var. Bj tün Amerikada, şüphe· ıalata, mcyva, pancar yen i1i 

Acaba hayatımız lüzumundan Hayırsever bir yurd. s z, gece yarısile sabahın saat yor ve ananas usaresile buzl 
fa:zla muayyen ve mahdud de· daıın hamiyeti.. beıi arasında kimsenin taşla· su içiliYor. Sonra, sabahın ıaa 
til midir? Kendimizi bilditimiz lıtanbul, ıs (Husaıi) - Zon· madığı sade bu ıinyaldir. Bu üçüne kadar durup dinlenme 
zamandanberi aile, cemiyet ve guldakta Mehmet Çelikel adında iki yüz metrelik mukaddes den alkollü içkiler iç:liyor. Bil· 
mektep bize muayyen olan bü· bir hayırsever; Zonguldakta bir mıntıkada biçbir polis, nizama bassa, erkeğinki kadar içkiye 
tün berıeyi vermeğe çalışır, liıe binası inşa edilmesi için uymıyan bir harekete karıı dü· mukavemeti olmıyan kadınlar 
terbiye eder. Şimdi bu.. Sonra 60 bin lira ayarmıttır. Lise bi· dük öttüremez. bu cehennemi ahenge uyabil· 
bu.. Daha sonra öteki, sonra nasının in111ına baılanmıı ve Buraıı Holivut dere beylerinin mele için, durmadan içmek me 
ıu.. Gene bu.. Biribirinin ar- temel atına meraıimi yapıl· serbest mıntakasıdı r. buriyetinde kalıyorlnr. 
kaıı sıra inıanı bıktıra~ ıonu 11u~tır. Klovor Klüp, F ı&nıaıuu taır' - Sonu uar --



&Life ıo 

ÇekoslovalfYanın 
mukadderatı 

- B11ıı 1 inci salai/•Ü -
Nazın Pol Be.kur taraflara .. 
dan kabal edilmij " •an 
müddet konuşulmuıtur. Frınıız 
BatvekiliM Hariciye Num, ltir 
at zdın YO ikili b1 r .,.da ol
daldm halele Çelcoaloyakya .. 
f rine teminı t vermiıl•, A!· 
manya tanfıadan Çekotlcwa~ 
,.,. bir tMrru vulmbaldup 
takclircle Fruuaıa, •llellelaaa 
.. Çekotlo•U,.,. 1arclımea 
olarak •idalıııle eclıoetiai ba
dirmiılwclir. 

Alakadar .. w.ı. ,ar .. Fran
-·• Loaclra ıe&ri, ltu la\IMI 
icin lnri t.e Hariciye a...aile 
temas baliııde bulu•alctadar. 

Fraaaama aoktai UIM'I .. 

didea A manyaya bir .oea ...
aek ft ÇekosloYalcya,. taamaz 
Mileai,eoetlai blclinaelctir. 
.......... aelaafili; .. 

wrmed• wel A1 ... ,. ile Çe-
-.ıOYakya ... ı..a laakkıacla 
bir ..... akbtmek fikri9. 
dedir. 

/ngilis tlonanman 
maneoral•ra d• 

oam •ıliJ·or 
Cebelittank. 15 (Rsd,.) -a..a.. 4oaaa--. iki ,.... 

tire ayrılası o•chata laalde 
aaoewalan deva• ~lctedit-. 

M. H:tler 
••••• 

/ngiliz gazeteciye 
neler aöyledi 

- Baıı 1 ,_, MM/ede -
maJııllıcltr. Ba ••lıreeiD A maayadaa 
pç•eıl irili• l>iaia iç.ia fillaakika 
cok •eıdır. Faktı PolM7a mille&iaia 
h iaUr eıtiı... lıb Mklla latH• ..,.. ... ,..... .. ,, 

Berlia, 15 (A.A.) - Ecnebi 
memle,etletdeki diplo1DUi mii
...,.Ueriae neıdıade IMala ... 
makta olduk;an laiiklmetlere 
Avuturyaya Almıaya ile birlet· 
t;rea bnuo laaldc •• bir ... 
lamat vermeleri icia tali .. t 
p11derilm' pir. Lld AYUlbaıJa · 
mümea ileri Alw llÜle11 l
lerın n eairl•İlat aaade ola
caklardır. 

v~ ...... !S (A.A.) - RoJter 
Alan• &HD a.iaabiri bildiri,.,: 

Diia anı• • milllir,.ver 
• Beti Alman İQ'&l Ord111Ua 
kollarım qarak kaba& ..,.. 
Vı,.aılılu H tleria mlılalaaleei 
ve AI... onlutla• • Mli 
•• ,.... pddetli bir katalia 
aııüae p~il•it oldvt- k•i 
ıörG:ımektedir er. Bu atiıalll• 
betle Avuaturya milleti Alman
lara kurtarıcı DUarile bakmak
tadırlar. ~ 

v 1.q .. ıs (A.A.) - Sala
,,., llududundakı cLreldıu· diia 
pce cofpııluk ••laaeleri içinde 
kaldanlmıı ve yikı1-ııtır. Ba 
ıı.aretle Avusturyaaıa a7-ı bir •==========Sil hüviyet olarak ne derece ıii
ratle oıtacha kalıemıı eldataau 

... ---=--ıı;;;;;mı1-=-M1:11 tebyan etmek mfimkladar. 
TRENLERi O.ter tar•~an ordı, idil ... 
Janird• ı.er "• ....._ ... oe.ı,et ve d.-letin o.r .. ı. 

W.. ı.aıebt •atleıi.. 
Agtlan Aattu Al••ncalı tifibaeli it• a&ratJe .._ 
ı..tr-~.&abfl: Paa"" eclihaekteclir. Gtaı 1Mtme4en 
......... -. ,_ ....... .... bitia ukerf ...... Hit-
IUS ... ı.. aadakat ,..n.i •••kleıl 
1-1ır • ...,,. a. .... - talamia waaktadlr. 

15.40 ela Adliye Nazın bir beyaMn• ı 
fuah..Dnfs11: Alta, ,,........ ........ y -- ,,.,. ,.... 

••ntall _.a..ı...a ..a uo .. YaJaadi ola J,itiia lliW•leri 
ı....nn.o..._. ........ ••t ule.baiftir. Atut•rpa Proe•t• 

t.15 • Wt .._ ._........ kt • A 0 - 1...:1: .. ~ 
l'UO o.,.,.. lılt -. at.il .. ıteu maıı rroteltao .i.ar 
'.tireye .... ,. • a uua olmaıtar. Poı. m 

A/goa lıotlq ..,__,.,., d.ırluii •u feliai d .. late etait 
~.&.bns R• Pt• o'aa 1. H .ı. waberiade 

_. T • ,,...., ._ ...,.... ı yala maı.fıllardaa 60,000 ldfi 
...._. ~ .......,_ Wu-t ıetirmittir. Av....,a .ub&tua 

....., • Selt• P... • ,.... ta ... ıle yeaidea teuik eclilo· 
.... _..... - ıs.• •• ce\ •• Fübrenn uamale iti-

ı...,..1111 .... ıt... ...._~ 
..... w ftllWtell lllllerl ... w.. madıu aabip bir ilet Mlae 
F .. , 1,ZO de ....... biat; getirilecekt1t. Poatabanel• ı• 
Jll Aoll. ""' ... _.. .-.W ID l 1 ba;u ft f"ilırer V.-na.ia 
.. 1 • - u .. lbaıe•ı J .tzıb n..a.t 114' dir 
~1••• ..._ • 1 11111111 iıt mal etmektedır •· 

,..W .- 11.28 t1e Vi)'alla, ıs (A.A.) - ROJttr 
lhr ...... Uzıa ela ..Z.. Ajan••ıa muhabiri hHdiripr: 

/H llflllfllNl• Diiıı ıqam •.akabuı.. davet 
y_,.. .._. uu • tMlı tel• taeri ıe H tiere Jıp;lea iat.kball 

... mlawat ----- 2290 • _. • __...__,_ • L- L.....L. 

.......... ...._. •Oracut nemle llrwır ~~ ıfia .. •-
-. ııso. • ....._.. ....... 1'9&· H.rici,. Nıezaretiae ....... 
... 1 r llS6. po11w l66J .ı ... ta •lmıt• ı deo gazeteeiler N_,.. 
_... 20&0 • ••w 111.,... c rette alııeooulmqlardır. Yibek 
'6SI • Alı•cak ....,_. 2W • ı itOeti bir Avultlll,. ubitiain 
....,... _,. 'ıib'..U Zili .. vcud yet.DGea oeııret -. 

...- aMM ........... .... ıuetec:iler, aautad .. ,. lra-
llJ!a • - ..... ....... pı,. clotru ı t aitlerae de 1tir 
....... A!aao nibetç, oel•• batılileo r ,. .... ,., rıDe ıeri döomek eariai w:rm ı 
.. _.. °""'"""" ,.. ve mer~ven t&hliy• edilme411 t• 

'- Mı .. ...., -.-.. .._ takd rde derhal ateı etmek 
- - .ı..ta illlılaıı .._ a:ı. her• talimat ılmıı o.cLt&.·aa .. _ _, ..... .... ...... . .. 
... w Mil ..... .,,, Wı ıra. bildirm ttir. Av ısbllJ8 zabiti, 
ft1 • .nar. ba haideı. pelt mahcaıp ohDu• 

S.. ._ m "' Sa 'fJıı... fakat o da •atbuat mümeılil-
-.S ._.... leri ıibi emere itaat etmea.a 

&..-.. Clıse!,.ı.,. ilk ,..... lilıUflauna kanaat ıetirmiıtar. 
"' ..w.ı.,la UI W.. ikim ....._, lıiı_.--. ue .. ._. Neıaretm biitW. bplar1111n 
.... ...._ kapa•a11 için ıiddetli emirler 

KMMıas Ghllı*ya .- .. verilm11t r. Bunun oet cui • 
.... ,., - lıird• 1lanb& .-. rak biitiiıa gueteciler balJaa. 
iki• ...a M • ltıil ._.., .arda tovkf edilmiı ıil~ldirler. 

v.,,..,.,, 
ı..irM ~ ilk ..,. 
l.4S .. Pm 111 ~ b111ıu. Gw 

- ..,., .... 11.N • "-· lu laal.b& eder. 

~--- ... 6,20 decliı. twa •yu 11.t ... .. ... 
......... ft!l1'11 ..... .. .................... ; ..... ..... 

..... ...... lııiNie. 

Söylenclıtine ıöre eeuw· 
paetec'ler takriben IMr aut 
kadar mevkuf kaldıktan ıoara 
tahlıye edileceklerdir. 

MultaN6eci 
iıtiyenl•H 

Uzu teael• tecrübe ....... 
1tir .. baaip it arıror. T..-• 
Y• ela ,ai41eb.lir W.. ehı•••ıS· 
den a anı n. D: S 

~Al>OL U -----·--·--~~-------

EN GÜZEL 
Musosl .ni 

Bugtı,1 bir •6ylev 
v•recek 

Roma, ıs (Radyo) - Muııo• 
liniain 7ar1n Hat 17,tSde parla· 
mentoda müh"m bir ıöyleY ..
receği ve bu söylevın bütün 
radyo istasyonlarında dinlenceti 
bildir il" yor • 

- ~. 

Çin· Japon 
Haokeo, ıs (A.A.) - Lanı· 

haJ cepheıinde- Çi liler ••· 
bil taarruı ı~miılerdir. Ta
arraaa elaemm ·yeti hakin"• 
laeelı 1&1ih bir fikir edinmek 
llaklnw ol•akla beraber Çiıı 

bvwtleriaia birkat aoktaclan 
w laıl.._ T•••kuıdaa S.ı 
nelwi ,,_kleri ve tima1ı clet-
111 llerliyerelc J ıpon memı.IM 
ı.lkaa ,apbldan aabit ol-· 
tadır. Müteharrik Çin kuvwt-

lm do Saali " Hon• -• 
lanndı bilylk bir faaliyet .... 
lennelttecllrl«. 

fürkiyıl l111bıı. 

DOKTOR 
M. Şeoki Ular 
Dahllr laeatalildar 

mutab•881• 

ldaeibe1ler ıokak No. aı 
Telefon HG. S286 

l••ir beledi,.ıinden ilin 
lelaer ...,.o murabbaı dört : :-:r:C.. "':1a1: Mufla Vild,efi Ya 

....u sa iaci .-.. 891 •et- tef an naAi7ui Alai 
re •nltlt•ı•.W 21 •• ,. • lca:1 malıfarlıfından: 
_.. baıkltipliktekt pıtmıı •i Köyde yapılacak 5450 lira 
wçhile 1/41938 .... Pri •· !8 bnf 1Madell ketifl köy 
at • dMla 80lk artırma ile konk eclall fntaab açık ekab 
ile. iW. etlileolldll. T_....., _,. ttbttlmtıtlt. 
..,.. .... ,.. •• •lli .. !Diba• 22131931 Sd .... 
nqluk -··· ... at ... ALı kly datl,.., laef•ti wafaap 
ban veya banka temiut aek" daa pptlaeakbr. 

... le .e,ı.. ... " •· EkailbHJ• sirmek istı,.ler 
de ene11a ... rellrlll'. " 1. • tembaat akçui olarak 
ıtnt52t m ... 
Doku ,.:as ,._iı iki lira 408 .. 78 kanııhak bmalra 

lark alb m•ı ...... be. mektıbu ver• makb .. ibru 
cW1 -.Uli Yal •a..cle 4 ecleceklerclir • 
ft S il)'•• adalar •-c:laW lateldileria ba ıi~i ifleri ,ar 
ıs ve ısıt aayılı depoaaa,... takler• dair .ııı.7et ftlibaa 
kut miiteablııide ebaak ile- vcıüat Malta Vokiletıadea 
re 1ıkılmaıı ifinia W ı..- ...__, miteahlaitlik ••ilik .. 
kat pliktekl ........ ...._ ,a.teraaelui ve ticaret oclew 

221~38 ,.h p.ii aut • bptla batan•alara lbmdar. 
bya temdit editmtltlt. lttiralc Ba 111 alt keıif. pro)e ve 

_, a. ı~- tartnameler Ahi ka, eduıadan 
• mek iat , .... ., Jeta~"" •• •• n e~i1ir. 6 ıo lS t9 lık auwakkat t ... al& .......... ..._ ____ ..... _____ ...... vere.,..._ tellie•t 
ile 11Öylenen riin • ••1

· • 

eümeae gelirler. 128 

8 tvekilimidn 
en .,.. reMmleri 

Akhinr icra ıaem•riutıUadıa: 8Qrlk eb'atta BatveJdliaaia 
Nedimin bıete bit••... 8. Celll ...... '*lıafillli 

cede ipotekli 11 J.udıta •ra- ~· 
lıtı mevkiiodo ki111 5144 •tre ,.ı.. Haa Al.,_ ...Uacle 

• ..1 18 --L .......... & 1•aildea ...... murabbaı içıouo ._ ...,_.li rilr biNrli • 
b•ta b;r ay midılotla .-..k aı- lllmii-.ııiiiılııııiiıııiiıılliıiiiııiiiiiıiiiiıı ....... __ _., 

~ ç.bn...... itaate.; ·--L becl ısı41938 c.a•• .... ıs t• .u.uase 
ıcrada yap lac;ıkt.r. o ıüo tbu aranıvor 
..,n meak•M "9aan ?74 lira " 
40 kW8f ......... ,..tlaia 
% 75 iııi buldutı .... rde iha· 
le edilecek, bulmadatı takclirde 
eo 9ok attıranın laakla mabfua 
kalmak pıt.le arbrma 29/41938 
cu•• ,a~a ... ~ lS te taliı 
ed Jecektar. O IQD auılaammen 

M..._be it!_. iJi Wllr, 
la,fjı.c. veya Fıaaaıaca U.0-
laMCim 'iriliae .akıf bir m• 
m• a'1naeakbr. 

J.teklileria 242 Numaralı poe
ta bt.a• ...... et ... 
leri. D. S 

ÇGnki ASPJRiN senelardenMrl 

her twtG sooulcalgınhkfenn• ve * 
n1eN icarı• tesiri ,.ımez bir llt 

olclquau isbat etmlftir. 

AS P 1R1N1ft t•sirinden emin olma'-\ın 
[ütlen ES m-arbsın. dikkat ediniz.\ 

lzmir Yün Mensucatı 
Tilrk A. Şirketin 

Balkapaaar amıf Fahrikaa 
,_,__ ....... ...., ... ,... ....... bllllll• 
Sağlam, urif e ucuzdur 

Yelli >.,._cill• • 1•1• S.- 1111 •• llb..,.. edllk 

SATIŞ YERLERi 
an.ei ..... 116 ....... 

ŞARK HALI T. A. ş. 

lzmir ithalat gQmrcığG madorlojtl 
Bal bahçe tlJtlJn den: 

İfi• 

kıpaetİd b~ka-~D Jaerkap l•--------•I çıkar•ı ••r~lecektir. Bu P11'İ 
menkulde. bar laalt iddia eden. 
leriır ~ 20 illa içiade 
icraya mur•••tlın, akli t&
clh4• laaldan tapu ıicilinde 
aabit ölae•ılDtl pa,t.....,a 
......... H.c.. deJWf,
..... ttit llbt .._.•tlir M· 

.. • ti le rww • JSll-
fN ,. •t '* itia a1ıeılsrın 
,..., 7,S pey ÜÇ.a ,.twm•· 

I• ~'· F ••lttn.t isti
yealsim ~ .. acaıtla 1 
i.l .ıua.aı.. 825 

Kimyevi 
Gübreler 

VE 

Zir-.at &Jetleri 
Haaa Davut _. 

Ral.111i Karatlavatl 
HaHm~t' Çarş111 Ne>. 31 

ı Z M tıt 

T~ıbit KABIN Tarife HAD. Relİtl ~ 
Mo. Kilo Gr. Adet Nevi No. Lira Kr.. U a K'r. · C Ui 

1190 ttS4 oo 2 Demir 19418.. ı ıı,s 100 OQ SeWrU-
vatfl prap 

lıpiıtolu olcl11fa tfin beher kilosundan 19dl '*ti& 
lmruı iümar r..- ele alanaeaktw. . 

Yulmnda ,.1111 bir lraı .. •tY• 2115/958 inci ~amt.. .... 
. ... t 14 te acak ırttar•• •retıte ••••yecieye kon•l-kttr. 

O.bile tatılma4aia t.W.de ~ meıaleln•tterU.. ......._ 
aıek ~z~re 1/4/9J8 fÜllÜ de a7ni eaatt..- te r ' smlacaft 
ııtekıile io o g ın 1'• itlı.ı.it fÜIDc li o ı • ... 
mu. acaat ctUM.er, a!i .ı o."uur. 15 762 



JlEUTSCHE LE .. 
A TE-LINIE 
G. m. h. R 

t-!AM8URG 
f'FUTSCHE LEVANT~. 

llNii, A .. G. HAMBURG, 
f.tt.Ast!VANtt L1Nlt A.e. 

BREM EN 
"HERAK~ıı...!•~u ima· 
m ~ Artvtd ~ ttAM-

IUıte Gmanlarınclan yük çıka· 
"calctır. 

.. ANDROS,, vapuru ıs Mart· 

E
ld iyor. ROTTERDAM, 

RG ve BREMEN için 
lmr. 
NT H. SCHULOT • 
HAMBURG 

"GLUCKSBURG,, vapuru ba
... •dı •lop ROTrBft· 
lAM, HAMBURG ve BREMEN 

0

D yGlc •lacRht. 
"NORBURG,, v•punı 23 

ll•rtta bekleniyor, ROTfER· 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
llE.N i~ia yük alacaktır .. 

ARMEMENT OEflN 
ANVERS 

.. UMGN& .. apara 15 
lllrtt; bekleniyor, ANVERS 

k ........ . 
Ml>fL. 

IV\VSUNJI 
OSLO 

"8 DAD.. ..... s 
Martta ldeniyor. ISKENDE· 
RIY& Dm>l>i w m>RVEÇ 
umm ••'ınaa rllt ala.... 

Uvierve 
Şlrekim 
•tnı• 

Fratelli Speroo 
Vapırr Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

" HERCUbE.S ,, vapuru 20 
Mırtta beltf ntb~te olue BUR
GAS, VA~NA ft KôSTENCE 
limanhrıoa hareket edece'ktir. 

••HERMES,.. vapuru 21 Martta 
telip kOtt!lOAPA ıte liA.f.t. 
ltJRG için rüfc •lıe9ktır. 

1GANYMED€S,, ~ıpuh Jl 
r.lartta beklenmekte otup BUR· 
CAs, VARNA ve KOSTl.NCE 
li ani ttn için yülc •lacalcttr. 

VENSKA ORIENT 
UNl&N 

"CUNIOltC •• ••tlttı ' 
Mıı.rtta gelip ROTTERDAM, 

MBURG. Ct>YNIA. DAN· 
21(;. DANIMAAKA 1 aana. .. , 
ve BAt TIK 1ımanları lç"ia yük 
alır. 

"IS~, vapuru 30 M "rtta bek
lenmekte olup ROTTiRDAM. 
HAMIURG, QOYNIA. DAN
i!IG, bANIMARKA te BAL· 
..-ıK Umanlan lçin fiilt alll'. 

stRvıcE MARITIME 
ROUMAIN 

"Al.aA JULIA,, vapuru 14 
Martta relip MALTA, MAR· 
SiL YA l\manları için yük ala
caktır. 
"SUÇ~ VA.. vapura 9 Ni· 

ianda betclenmekte olup MAL
tA ve MARSILYA limanlan 
•çin yük alacaktar. 

iliadaki h•reket tarihlerile ve 
bavlunı.daki defitildiklerden 
lacente •ıuliyet lcabul etmt'Z. 

Daha hzla tafsalit için 2' nti 
l:orda FRA TELLi SPERCO 
"pur ~ent•htına müramit 
tdilmeai tica olunur. 
Telefon: 4111/424,,/?66314221 

3456 
LOKS • UCUZ • SERi 

Otoaıobilleı_~aa z ... ve pnıı 
düz emrinize ...... ,. 

asmane 

M..,aea Aali1e Hulha.c bi-
tim den: ........ ........ ,_e 
.......... lclirl ..... ..... 
Meaemenica Hamidiye --U.· 
ıiaden Ahmed klıı ıal>evde 
-.,laiae açılaa eori IDİ•ı& dava· 
iiıılltM .... ı•ialqıt nı• 

,NDl.ı ...,. ç*arılan daveti1eye Y~ri· 
ı. ıPt ltlMb \elu'*M~'t • 

SCHE LEVANT!- UNl! 
'ANDROS. vapuru 9 Şu· 

HAMBURG, BREM~'ıl 
AN\il:k~l J:.N ıclip ı"k ~ 

elan bahlıle biJi teblit iade 
edilmif ve ikametgibıaın ıneç· 
laulireti ul&fllmıı kanuna uy· 
.. t6tlhıl hp tıtrine '-b
liptın ilinen yapılmaı na lll•iP 
kemece karır ver.lmif iliıı ta· 
tllain4en tti-bareo oa ıüa aır
lıa da itir•:Z edilmedıti takdirde 
tebl rıt yapılm1t ..,.ııcatı ... 
mbbakeme günü olarak tayin 
edilen 6/4/938 tarih tırtamba 
fÜnü aaet 10 da mabk-meye 
biztat reımeti ""* ,. r teki~ 
"öıdermeai atrıi takdirde bak· 
koda muhakemenın ır yaben 
bakılac1~ tebliğ mak 11nna .. , ................ . 

ANAIMJUJ ----~----------------~~=~~:.-.--~~~--~~~~ 
lzmir viltlyeti ~tuba eh-'i Hususiye Orolog - O,,.r•Hr 

modorlAğandeııı Doktor Fuat Soyer 
SanjiUi Atii otl• H•••ın •lteratdm vergi borcundan 

h•c'z edilen Ahmetafa maWletiade 52 tıj tayıh depo ile Gülhaae haataaeıi etki m•ıllim baımuaviai ft jzmir Meı 
Hacı Mahmud mahallesinde 13 kapı sayılı fınnın tarihi ilin· haıtaneai idrar yolları lıaıtaliklan mütabasa11ı 

dan itibaren 21 gün müddetle sabllğa çıkarıldığından pey 11dncibeyler, Ahenk matbaası iıiratuutaki çıkma~ •okı 
sü tnek ilt yenlerin lzmir inuhisebei husuiiye müdiirlüğünde 
tahsilAt ltıafemin" .,.lmeleri. 10 13 16 19 769 17 numarala mua)"'nebanesinde her gün saat 15 teb itih 

6- hast1tlarını k•bul ve tedavi eder. 

lzmit Panıuk menabcatı Ttırk 
Anoniırı eitketi 

Kaboı bezleri satış f atı 
Tip Me. Marka• Eni lailUll 3& m trtllk ~ topu 

aabş fiatı 

4 M 81 
• At n 
S Detirmen 90 
5 ,, 8S 
8 Geyik 85 
8 u 15 
t T8JJ11e 85 
, H 1• 

11 Klpeldi 81 
.... r.. falwlb ...... 

lniifteriye aittir. 
25 toptan aıatı sabılarda yukaradaki 

•lunur 

Kurq 
~17. ... 

832.-
7'8.-. 
800.-

~·-
67t. 
711.-

batll maıraft 

lstanbul Nafia mfldOrlOğOoden: 
31-9·938 Peroembe günü saat 15 de latanbulda Nafia mfi. 

'4•lütünde eksiltme komisyonu odasında 29667.58 lira ~qif 
1*1.&li l.tanbul Edirne yolu•un Silivri kasabası dab.line ila
het •4- lalalnda yapılacak beton ufa bplala'1ı ıollı ve 
teferruatt lbtaata kapalı zarf usuli e eksiltmeye ~kınlmııta-. 

Mun.tle e1'1iltin, bayındırhk iıleri pnel hu1Uıi ve fıapai 
şartnameleri beton llıdalt hani ıartaameaile keıif ve Iİ .. leyi 
fili: cetvelleri ve buea ~ diter evrak 148 kuruı ataka
bilitıa. dairesinde ~ekh 

M4t"1dc.t teminat l'!li 1~ 7 bruıtur. 
MI teklif mektuplut ve en u 20,000 liralık ba ite 

.__. ft ,,.,...._ dair H a Vekl'etiad.. llDJI ehL)et 
••· ~ ı havi kapıla< ı latu'al 
• lllrltilııı• Pertembe güll tle kadar · ıAzua.. v-ıı 16 21 !26169~ 

~·1•111 -li 
_ ay ı 
§ Baldsi .. l .. w lnıl«peı, Mlpt '""*'1ı/d.,, ...,_,,.,.,. l (Y9NID ,,. ...... , ........... ,.. ... ,,., ......... 1 2 Is .. ..,. 

-'•-ısılrt•n _,._ ........ ,, • .... ...... ... 
u11111111111111111m--.1'9•11nuu r-.,,_ "' 's 1111111 

,UllllUllllUllllll lllllllUlllllllllUllllHDDlllHlllllllllllll l l~IUlftllllllllllUUlllllllU 

1 KIRILMAZ 

ıHAKlKl 
1 TERMOS = 
_ Çeşitleri Geldi 
~Zarif, Feolıaldtle Stıılam ue çolı ucuzdur 

: Şifa Eczanesinin 
1 Çok zengin çeşitlerini görOnQ;, 
;::::: 
iilllllHIW WllllllWllllMUllllUl&llllll 

-lzmir Defterdarlığında ı 
'* Ho. 
sıo C.maewa ~ •evkiiede ' -.üm 4" 

M.M. mukeltili 1731 mtre M. pMrdeWI h 
Yuanla yaalı bat n -•lik ican 11\eWiam lwlal e 

Wbaen müs~ac,fea müa,.de~ kenu-.IU'. 
lbalesi 17-3-938 wh'nd• Plrf*•• f1W saat 
ali~IHi" M l i EMl&li M idiflfitl.._ mine lan.12 

....... ir iskü mu iİr ugün--il>
Göçmenler için pazarbkla ve 

laallinde petia para ile k4Uiyetli 
rda cifle _.Jverişli lkb ve be 

lın eaktır. 

ar ameı n gftrme a 
bt almak istiyenlerlıa her gn.n 
t iskan mOdflrlftğabemQracaat 

ıo ıs ı 19 

Sinit H•tmi 
lsmail zı Tregul 

btıııı No. 25 .. 
mü lalllbım amir 

lzmir Levazım amirliii satın ~ miayonaundan: 
ı e yapbrılaca~ &.it burar inşaatı 

zarfta eka ltmeye konuım.-
! tt.,w .,_, 165593 lira 41 •Ntar. 
$ - &kailtme 29 Mart 938 Sah aat 15 de Ao 

M. M. Veklleti atın alma '-iıyonunda yapıla 
4 - ~f proie M. M. 

lamit .. • ... ,.,... 
1 - Müstahkem Mev1'1 lataataaın ltıpala zarf aau1lle 

IBlllla ....... ,,. flbaa itlı 
p -çıl9 ...... ,...t... . ..... 

2 - baaieli 21 Mart~ Pc'lltte.t 15 te laflada 
llrtl11191 -nı·11 alta • it....,... .. ,..il9CI 

S - Tallmia Hilen aeom11 tutarı 12948 liraö. 
4 - TemiMtl •ı•al.kate •llçeıi 971 lira 10 1rnııı\ıı11t1111 
5 - Ş1r1DMDelİ h• pa komiı,oade ıirülebilir. 
6 - istekliler ticıret odftlnda kayıth oiddllnaa d 

lika t&•teı-anelc aa,*'8ri)etiadedftl•• 
7 - PaurLta iftirak ~\der ~490 ıırala kaaua 

3 bcG t6addelerladt •e ıaıtaame.tbde ,azah 
.. teillİllat •• .,~"il• birliktt lbale ... 
komisyona mtrae-"'tı. 

Cini No. lılnldi 

ev W/IS Detirmelldat NI- NilMW 
zamiye ıo. 

200 dlkklfa 126/11 Hisar 1amaaca ıo. ~ 
400 •• 349/90 Uzunyol ~ it 
Yubtacla yallh ıatılık •W '9rl.. k arttt•a .-

mfiddetleri i9iade a..ldi taklliıclıtaa••• Wt •r ıart.au 
lak ıaretlle maa111eteleri 01lac• il o1•tntt, 

lzmir vilayeti Det·-... ·• 
ôll Şe1'a Bedri varillflria .. 

ıet verı ı"adM olaa Wt...,.ta 
Yal lra..-a ... MCllledillalt 
eıki 14 tal ıayılı lafltar•akl 41 
yenidN takdir ettlr118n 10,000 
itibar9tl tdt il ti• ... 
Talipleria &.+9!8 Çar_. 
beyetl•• •Oreoaıtlan. • 16 31 

11 Daimi Enctlmentnden: 
Nafıa Oaireaince olbaptik~ firtnameaıoe t6~•6 üt 

... tc :ı.5 tachr 1&?3 lira dauhımmen bedelle on b 
•icWetle -.ak ekttltdeye k ... 11 dutuodM at.it ilerin 24 
yıla ,... hükümlerine göre hazınır-ldan te•inat erile 
28 Man 931 Puarl91i paii ...t ı l de il Daimi E..cü 
baı vurmalara. 12 21 7 
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a til Pektoral Do tor Şahap 

Septolin 
DIŞ 

lbraldm n 
lleaba .... biylk teuilit yaıhk, latlak 

.... tanoıWr. .,.. ................ . 
1eJ1ar içia laıilia ve ,_a. llla-.ıarınan 

iJİ8İ " Bayular ija Mlllto,, R4p. 
T.,,., .... , ........ 

1ıahb .,.,. •Dk •e. bch ellt;ae• ..... ,.... .......~ ..... 
llltlllr8eak .. kilde ... arla .. olarak ,apıllr • 

• ...,.. içla ...... ,.. .... ..... 
bpetLak lamqlar, peleriD ....... balar --· ...... le.sı petİD ft ineli ileclir. T.,. 

pllakwle llanct- Iİpllrif .....ı 
Milir. 
ADllaı l_,,etl_,,...,. ,_... 
tılıtıfı mi ... ltlı ...,_.., N.. 12 

ıhhat Balıkvağı 
orveçyanın halis Morina bahkyağ•dı 

lki defa •t1lm61tar. Şerbet gibi içilir 
Hamdi üzhet Çançar 

Sıhhat Eczalıanesı 

11 eti çok, fiati a, m•rafı u, 
ve cihanın en beğenilmi' 

ak parçalar 
1.MDObil otomobilleri de her tGrlQ eVlllfı 

elveritli, gazel ve lakı makineıerd· rı 

Muceır 
Ali 

edinü. 

lznur ve bölgesi bapi ı O. Kutay 
Birind kordon telef~ 


