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Turgutluda Kızılyokuş mev- Hayırsever bir 
' Rum vatandaş 

k• • d b• k f • lstanbul, 28 (Hususi) -

ıın e ır amyon acıası ~:::o~~~:isbinis~~:d"ve~;~ 
•• •• • •• -=41• meıini vasiyet etmiş, öldütüa· 

Acemi bir şoför muavininin idare ettiği kamyon parçalanmış oe den para alınmıştır. 
dördü a~ır olmak Ü.zere 22 kişi yaralanmıştır. Bu. hayır~ever v.ıaadaıın ha· 

T 28 (H 
• 5 - reketı takdırle kırşılıamııtır. 

urgudlu, ususı mu· • • l 
habirimizden> - Dün, bütün lngı·ıı·z· • Fransız Yenı demıryo u 
Turgudlu halkını teessür içinde r b •ı.. 
bırakan bir otomobil kazası T 0 f lft0 mız 
olmuş ve bu kaza neticesinde m esa ı• b ı• rl ı• gv ı• lstanbul, 28 (Husuıi) - Sı· 
dördii ağır ve 18 zi hafif yarala vasta kurulan modern ve fenni 
olmak üzere 22 kiti yaralan· ır. • demiryolu fabrikası, 1 temmuz· 
mıştır. Kazanın sebebi, kam· r iston Çörçil, Londraya döndü, tedkikatı dan itibaren açılakbr. 
yonun ebliyetıiz bir genç ta· hakkında rapor verecelı ç kk l 
rafından idare edilmesidir. Ya· Paris, 28 (Radyo) -Birkaç gündenberi Fransada bulunan Vis· •na Q e 
ralaoanlar, kol ve bacakları ton Çörçil, bugün cumhuriyetçiler partisi lideri ( Lui Maren ) la harbinde 
kınlaular, ııtırap içindedir. Ya- uzun müddet görüşmüıtür. 
ralılarıu çoğunu genç kadın ve Viston Çörçil: gazetecilere verdiği beyanattı, lngiltere • F•anaa Ölen Jnwiliz. ederle· 
kızlar teşkil etmektedir. Bu feci mesai birl'ği hakkında tetkikat yapmağa aelditioi ve hükumetine rİnİn mezarlarını 300 
hadise şöyle olmuştur: bir rapor vereceğini aöylemişrtir. 

Pazu ıünü sabahı ıehrimiz· Viston Çörçil, bu akşam Londraya dönmüştür. /ngilİz ziyaret elti 
de 16 • 17 yaşlarmda Raıim D •• it 1 d t •ı• lstanbul, 28 (Hunıi) - Oç 
oğlu Haaanın idaresindeki yirmi un, a ya a ayyarecı I• yüz l.ıiliz, bapn ç.nakkaleye 
altı numarala kamyon, kadın ve gitmiı ve umumi harpte Çı· 
erkekten mürekkep bir kafileyı ğ in yı 1 dön Ü m üyd Ü •kkalede ölen laailia Mketfe.. 
mahalle araıındao alarak te· rinin me....ıanaı zi11tet eclılr.ek 
nezıüh için kaıabam1za mücavir Bay Muaaolini, 9 tay,are meydanın açılma çetoakıer koy•uıtur. 
Sinancılar köyüne götürmüıtür. t6renini yapmış, S tayyare mektebi açmııtır Erkek çora-L..rı 

Orada eğlenildilcteD ıoara Roma, 28 (Radyo) - Bugün, tayyarecilitin, ltalyadı baıladıiı fi"" 
akıam saat OD HkiJ: raddele- günün yıldönümü olmak müaaaebetile, Baıvekil Muaıolininio mu· Standartli6.e etli~ 
rinde Turrutluya avdet eder· vacebeıinde 9 tayyare meydanı açılmış, tayyare malzemesi içia lıtanbul, 28 (Huaaıi)-Erlıek 
lerken Kızılyokuı denilen mev· 26 deponun teaiıi mer imi yapılmıı ve beş tayyare mektebi çoraplarınta ıtaadardize ecHl-
kideki iniıte kamyonun sür'atle küşat olunmuıtur. meai laükQaetçe kararlafbııl· 
ıitmeıinden, o ıırada yağmu· Meraaim ıona erdikten ıonra, üç yüz harp tayyaresi grup ha· mııtır. Bu buauatllci taliaatna· 
run yolları çamur haline getir· linde uçmuıtur. Bu tayyarelerin her biri bin kilo ajulıjıladı meain çıkmak üzere olcl•tu bil· 
mit olmasından ve ıoför mua- bomba taıımaktıdır. diriliyor. 
YİDİDin ehliyetsiz ve acemı bu· Harp vukuuada, bu tayyareler, büyük gruplar halinde uçacak 
lanmundan kamyonun devril· ve biç durmadan iki bin kılometre mesafe uçabilecektir. 

esine ve içinde otuzaJ.1.kw oma, 28 (A.A.) - ltalyao bava kuvvetlerinin 15 inci yıldö-
rmı ilci kışın1n yara· niimü munuebetile 9 tayyare meydanı, 26 benzin ve mühimmat 

lanmaıına sebebiyet vermişrir. dt=posu ve S hava mektebi açılmıştır. Yeni meydanlara en bü· 
Bu yarılılardan dördü ağır yük tayyareler indirilecektir. Yeni bava mektepleri ıraıında Flo· 

ve diterleri hafiftir. Şoför mu· ran11da açılan teknik talim mektebi çok mühimdir. 

•vini ağır yaralılar araıındıdır. B. Matbuat kongresı· 
Otomobil parçalanmıştır. Feci 

kazadan haberdar olan memle· 1 • d d hh •d k 
ket balkı ayrıca gönderilen bir zmır en e mura as gı ece 
kamyon ile earalıları hükumet lıtanbul, 28 (Husuıl) - Balkın antantı devletleri matbuat 
doktorunun muayenehanesine murahhaslarının iştirıkile toplanacak •Balkan matbuat kongreai., 
naklottirmiştir. Nisaom yediı:nde lstanbulda in'ikad edecektir. 

Müddeiumumi ve jandarma Bu kongreye, Ankara ye lıtanbuldan başka Jzmir ve Adana· 
kumandanı hemen tahkikata dan da murabbaılar iştirak edeceklerdir. 

bqlamıılar ve yaralılara büyük lngiltere - ltalya itilifna-
alika ıöstermiılerdir. 

Hükümet, belediye ve askri mes• hazırlanıyor doktorlarımız yaralılara ilk mü· 1 
davatta bulumuılardır. Hükii· Muhalif Jngiliz aaz.eteleri, Jtalvanın lapan· 
met doktorunun dairesi bir • "' 
anda yaralılarla dolmuştur. Ya- ya hakkında verdifi teminata İnanmamak 
rıhların iniltileri halkta büyük lazımgeldiğini yazıyorlar 
bir teessür ve heyecan uyan· 
dırmııtır. Londra, 28 (Radyo) - lngilterenin Roma sefiri Lord Pert, 
------ plecek Perıembe günü tekrar ltalya Hariciye Nazırı Kont Ciano 

İt / Kii.lf " ile konuııcaktır. a ya ur lnriltere·ltalya itilifnamesini hazırlamakta olan tekniıyenler, 
bakanı bugün de çahımışlardır. 

Muhafazakar matbuat; ispanya hakkında lnriltere·ltalya ıra· 
unda uzlaııldıktan ve ltalya ispanyada gözü olmadığını temın 
ettikten sonra, ispanya dramına bir son verilmeıi lizımgelditini 
ve General Frankonun temin ettiti zaferin, artık tahakkuk etti· 
tini yaz.maktadar. 

Kral Alek•andrın me. 
zarına çelenk koydu 

Bclrrad, 28 (Radyo) - Cu· 
martesindenberi burada bulun· 
makta olan ltalya Kültür Ba· 
kanı Oino Alfiyeri, bugün Op• 
lenaça gitmiş ve kral Aleksan· 
drın mezarına bir çelenk koy· 
muştur. 

Kızıl ayın 
yardımları 

Ankara, 28 (A.A.) - Kızıl· 
ay Genel merkezince Emet ka· 
za merkez nde evleri yanmak 
suretile muavenete muhtaç va· 
tandıılara telgraf havalesi ola· 
rak 600 l ra yardım yapılmıştır. 

Mihalakopulos dldü 
Atinı, 28 (Radyo.) - Dün 

vefat eden aa bık Başvekili er· 
d n Mihalokopulos, bugün me· 
ras mle defnedi lm . şt ir. 

Muhalif matbuat da; ltalyanın ispanya bakkmda verdiği temi
natı inanmamak lazımgeldiğini ve ltalyının, bu kadar fedakar· 
lıklardan sonra lıpanyadan çelcileceti hakkındaki teminatına 
ınaomanm, tamamen gülünç olacağını ileri sürmektedir. 

Elhamra idaresinde 

Bugün matinelerden itibaren 
iki harikulade filım birden 

KAN DAVASI 
Tabii Renkli • Fransızca 

Sözlü şaheser 
Başrollerde: Silvia Sidney
He.rri Fonda·Fred Mac Murray 

BRODVAY 
MELODi 1938 
Başrollerde : Robert Taylor - Eleanor Powell. 

SEANSLAR· Kan Davası .= 3·7 d«;, Cumartesi ve Pazar 1 de 
· Brodvıtv Melodı: 5·9 da -Brodvay Melodi ile başlaı 

ıınn&.ı --. - -

/tal-ya 
Bizden tiltilı almflfa 

başladı 
lıtanbul, 28 (Huıuıi)-ltalya 

ilk defa olarak bizden tiftik al· 
matı baılamıftlr. Bu miinııe· 
betle tiftik fiatlcri birdenbire 
yükselm it tir. 

Karadenizde 
Karlı fırtına ve ais 
lıtanbul, 28 (Huıuıi) - Ka· 

radenizde karlı fırbna ve siı 
devam ediyor. Bu münisebctle 
bazı vapurlar, ıeyabatl•ine de· 
vam edememişlerdir. 

Kdf ıılın gümriJk 
• r••mr 

lıtanbul, 28 (Huıuıi) - Ki
ğıddan alı11an gümrük ve is
tihlak res mleri in diri imiştir. 
Gazete kitıdları m tevzi m ik· 
tarlarına bundan böyle hueuıi 
komiıyon değ;!, icra Vekilleri 
Heyeti tayin eyliyecektir. 

Al.yanların ilk takaiti 
lıtanbul, 28 (Huıusi) -lahi· 

sarlar idaresince mübayaa edi· 
len ve henüz paraları verilmiyen 
efyonların bedellerinin ilk tak· 
aiti Niıanın birinde verilecektir. 

Tekirclağınılaki alay· 
larımız, biJyük mera

aimle sancaklarını 
aldılar 

Tekirdağ, 28 (Hususi muha· 
birimizden ) - Ordu müfetıiti 
orgeneral Fahreddin Altay ta· 
rafından Tekirdağ alaylarına 
törenle alay sancakları veril· 
miştir. Bütün halkın iştirak et
tiği tören, çok parlak olmuştur. 

Lord Plimut komiteyi 
• • 
ıçtımaa çağırmış 
Londrı, 28 (Radyo) - Lord 

Plirnut; ispanya işlerine ademi 
müdahale komitesini perşembe 

ı günü içtimaı davet etmiştir. 

·Mart 29 

Muaaimler Tu~lada! 

Bir fabrikada ancak 
11 kişi çalışıyo ,! 

Papanin grubu ve defte parayı 
görmeden numara yapmıyan a~~ 

li 

iki otot:tü-ste, büyük ve •eşeli 
bir •uetlia ka61eti, pazarı ge· 
çirmok üıere, Tuzlay. gidiyo· 
ttn. Atatürk caddesi, Altan• 
oak, Hıllı:aptnar, Bayıaklı, bi
rer birer geride kıldılar.. Ku· 
ııyabdıa bir grup dataa aldık 
ve Tuzla yolunu tuttuk. Ne ol
du bilmem: 

IC9r111akadan laıreketi •izle 
beraber ıokaklar kalabahklaşı· 
yordu. Sabahı• bu erken ıaa· 
tinde acaba ne vardı? Sonra· 
du anladık. 

Kar11111ba1n ÔrAekköy pa
zarı varmıı. Mademki ielmiı· 
tik, bu paura da p .. k fay· 
dalı olurdu: 

Çefltli şe,W, hWtn d9 Raı .. 
Hayat, fiıt liıteıini burada teı· 
li• o\muı bir bayrak:.elbl indi· 
rlyor. 

Havadaki bulut, Mal ördek 
hHciyeliai hatırlatb. SiıJeMıklar 
yayılıyor, geMftiyor ve aô~ 
kapl1yor. Çitli1e ıohai"*- JC..,. 
ııdın bir kalak_--laa ~ .-U• 
yordt1: 

- Oh, a, ltep beraber ıal· 
aek ne iyi şe)'4li~ Aceba no 
oluyorlardt? 

Biraz y•W..-• W. ..._ 
otobüal..-ia peacenleriadeD de 
ayni tufan yiikaeldl: 

Sirk k••• ._.., ..,. 
M6barek ayıyı çoktan ıi!me-

mif\im. O, bizim çecuklutuaw· 
zua ııiaMIChr. Bü7uic telair ıo· 
kaklannda da qır alır ve bati 
fiıürler )'•plralı: .,....c11. 

Ayının torlti1ecllerl de bir 
erlı:ele bir kact... 

Biz yaklatu yaklaş.az, erkek 
bize bir ıetim ~nlt: 

- Miikea..ı • ...,..,_.. 
vu ·dedi· •••• Wr ........ 

- Nedir o? 
- A,. k.ı.auz,.defte para,. 

ıönaedeo na• .. yapma.. 
üüHittilk ve verdilc para11-

- Sonıı B inci •alıi/tHle -Agı, san' at icra ederken . .................................................... 
ÇiMDiKLER 

Hani bahar ne oldu? 
Balkoadan bakıyorum: 
Deniz, canı çıkmakta olan bir . mevsimin ıon kak.rlara ile 

dolu .. Kabarıyor, otulduyor, için için kaynıyor. Dünkü o cana 
yakın, o masmavi, nihayetsiz gök, sahneye soıı defa çıku ihti• 
yar bir artistin bütün kini, yeiı ve nevmidiıi ile ıuratını ıımıt. 

Hani bahar başladı, diyorduk. 
Hani kırlar vardı ya? Hani çiçekler aÇıyordu, ae oldular, 

birden bire 1. 
Daha cvelki gün, güneş şu karşıki da~m tepesinden yüzünü 

göıterirken, çocuklutumdaki bazı şeyleri batırlamııtım: 
Sokaktan yeni gelip çarşafını henüz çıkarmış olaa genç kızlar 

hemen kafuli pencereye koşar, kendilerini, niyazü istirhamla , 
dolu aazarlarJa takip eden bıyıklı aşıklarına, perdenin aralığın
dan hafifce yüz gösterirlerdi.. Aşıklar, bu kadarcık aaadet ve 
iltifatla bir yarı sarhoş olarak ayrılırlardı. 

Evelki günün güneıi ve havası da, aynen dünkü bakirelerin ~e~ 
bu masum iltifatlarını gösterdikten ıonra birdenbire kabına çe- ~ 
kili verdi. ac 

Güneş, sanki bir istirahat devresine girmiş gibidir. Kanbur, 
renksiz bulutların arkasına yatarak, asırlardır devam eden yüru· 

1 

yüşünün vakfelerinden birini daha geçiriyor. Onu, sakalından ~i 
tutup gene vız fesine, bir ucundan gösterdiği mevsimin kendine 
düşen yerine sürüklemek imkanı da yok maalesef.. r 

Bu ıatırlara yazarken dört buçuk yaşındaki oğlum yanıma r. 
ge,ldi: 

- Babacığım ·dedi· bani, ne oldu, niçin bu güneş yok? 
Cevap verdim: 
- Cehenneme atmışlar onu, yakıyorlar. 
Küçücük kafası ile düşünüp bana şunu söyledi: 
- Mademki bizi baharsız bıraktı. Yanıın öyleyse!. 

a 

Çimdik~, 



y ... 
Yit Jcafl • de yakı...,.nıu. 
o.ı.. da, a•yet jyi wia•it 

Y« etaltadakiler t.afuadaıa lliir
.,. ta~ ecGl• \,iri takip 
eltyorda. 
..... &1. .. w. .... .. 

Wt •l•l'lin ..... r ..... dar· 
arda: 

uk ...... lda • ••• , ••• 
..... ,.. ........ ki: 

Malta humm• yonu nasıl çalışıyor? 
• r .- -ı-

BirklÇ s ne sonra btıtftn mıntakada · M•le•tiM• el6 _. 
,.. laa1talıkllrdu ~iri el. Malta 

yalam akala einai palllllk yeti,ecekı· hum11.acbr. • ~ açi•• •~ ._..._ C .... 
l•taayonan miidıJrii Ba, Kemal, ,.,,ııan,,. teclir. &.la.la b•a\Mr eoiı.e 

--. ı . .-.-ı.. ·-ı-. 1 babalarla ua....ı laaltalakh 
~av.111,.,.-1 a.aı.,.... .ı..ın ..... ..._ ... 

... .......... b .......... . 
ıc..m kirde de ha~u 
hlafb- ~--lit•· ~ 
tia iyJ ollalar •lltc6ll 
....... itil ..... --~-tat. 
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BorS8 NAsAi6DIN HOGADAN 

2s.3.933 ahi re 
OılM aıbtlar-t 

Yazan. 

C. Al~ K. S. K. S. 
4.4 M.J.Tarınto 13 16 SO 
04 F. Solari 13 14 25 

ŞEYH 

8 ICt up ıar ,_ KOŞTERI 
S't ı.-

-___ -_ı __ ı __ 9.:. Yasan: Alek•andr Ullma 134 ş. Rııa H. 12 so ıs ~o On•• .. •illlıl L•tta 
108 AR.üzümcü 11 SO 12 7 S wa•"9u H'u 

Darranyan bir direğin arkasına saklanmış oldu· 105 K. Taner 1215 14 75 v!.UH~lt~übizll\=:!t.!·~:~:~~ 
P d•ğf -. d• d 61 M. Beıikçi 11 t~ 25 • gv undan ortOS görülme 1" Dl zanne ıyor U 21 Paterson 13 t4 IYor galiba. ıeldinde bile dü· 

- Daha öa ümüzde on beş 
rüni•üz var; ehi On beş rüne 
kadar JMr,ey bulemaısam, )'&• 

lı.ı claha dotr•tu ltirt•J ıelip 
.... IMlllt•aua. iyi bir katolik 
eld1t19• ..._ bir taltanca k•r· 
ıun• ile keadiai öldüre•ea1em 
de kscli•.ti• ~irt •ulaafızı 
~lalt Hklt lnıill•le çarı>wı••k 
lçha ... .._e bul•ram; onl•rdaa 
ı.I tlrafnıdan öldltlltinclye 
9*1at dafllıitim ki, ad6tleri 
f8la oldutu için bu da mu• 
llMkM vakubulur. O halde 
.,_. ini •tr-Cta &ldütümi 
ıiJIJ9•kleriadea vazifemi ... 
ı.. ....... ıiraeden pp-
.., .. •ı• .. 

Atoı INau .a,lerken Portoı 
a ell•f arku...da olarak oda 
içi.de clolatıror ve b ... m al. 
Jaı-ala 

- •• • .. filsirde o1 .. ...... 
DIJ-• Namı IH 4tıi11D 

" byat'lll bir ... fhdtak 
WtWr .., aörl•miyordu. 
·llN dJm•Hı.u. .. ...... .... ... ... ... ~ ........... .. 

~·:>.){~~~•• 1a bilir.-
........ .., Hfpp81ita· 

;,..._....._. tfttl. efeadlı.i-

! .. ._ltlftıı... lttlrak ıcl,or· 
-........ ,••• Jl'ecek teda• 

kotayorda; '-
--, cl8tkh .. ....... _...,.,,_ 

tan icraya hazıtlandığana de· 
ıaı,t eder bir sutette, bıyıkla
rını bükük bamtelini uzatarak 
kfiıeye grmiıti. 

Dartanyın prüntnemek için 
tedbirli dıvtandığı cihetle, 
Portoa prülmeditine emi• 
bulunuyord•· 

Dartanyan 4a peşinden gir· 
dl; Pettos bir ditetin yanına 
sinerek dayanmııb; Dirtanyan 
cliretin öbür tarafına uklan· 
dığı için hi~ görünmüyordu. 

O gü• ibadet ginü oldatan· 
dan kiliıe llmcahınç doluydu. 
Portoı IF&dınları gözcle• pçir
aek için bu fıraattan iıtifa:le 
ediyordu. Maalcetonu• dil..kat• 
l•İ qye ai nde kıyafetini• dıta· 
radan görüaüıi için deki ber 
batlıjı örtüyorda. 
Şapkuınıa hava biraz dö

külmüı, ıorgııcunua renıi bir 
u ıolm Uf, albn itl••e•in par
lakbtı biraz kararmış we, dan· 
telleri uıcık Jlpranmıı olmakla 
lteraber 1Wi1enia lotlup Mye· 
linde bunlar röze garpmıyor 
ve Portoı la&ll cakalı Portos 
olarak ıörllüyordu. 

Dirtanyan Portoaun dayan· 
•lcta balndıtu diretin • 
pldalaclekl lc&tatlde W'lflD, 
........ tt11f91l 6lMkha he
rahtt 11,.ala bafhltM* altında 
.... dhadlk .. ftbtlt ... . 
-çatı ......... . 
tör9ifti.. P~rtowe pıılwi tıııli 
sizli b. ....... hakıy• •• 

rafmına Mln •1J8tchl. 
H.t• - •• ..... ...,.. 

J•, tim .. k ıGr'ati ıibi karar 
11z bir baldo Portou laakıyor, 
ve Porte•• ıözleri k•di ıöz· 
leriae teaadtıf edince 6ndiıeli 
bir b.tcle kiltaeela t..ık• w 
raflarına aöz rezdiriyonlu. 

811 laaliD o hanı .. br11 ltir 
.. vi tecari& oldutu aıiklr ba-
1.d.p cihetle cuı 111calmakta 
olaa IİJab laaıhklı •11ım du
clalrlınaı kaaabrcaııaa 111nyor, 
bardaaaa acunu kapyor, ve 
k&rıİİ8Üllde rahat oturamıyordu. 

Baa• farkıDa •ara• PoıtOI, 
tekrar bı11 ldarını bllkGp ba.
teliai a21tarak, karılillla ya· 
aında dtaru rfiztl bir bdıa • 
lptıtlet yapı1ord& Kada• tli
nt olaıkll '-'b• •tl:• tarr 
ftn(fa dtzhıtlrlla albba ko,..lak 

22 D. Arditi 12 2S 13 25 ıüudük; yanlıımış .•. 
için ge:tirdiği bir minderi tutan 22 K.O.M. Ali 13 so 14 25 Elendim; burada dalkavuklar 
bit arap çocuk ile üzetirıde ~ mukim •. Kendinden bir derece 

1 ,ı 9 J. Taraato 13 25 1:3 25 
•si zade atması işlemeli aua büyu""k mevkide olanlatıa laer 
•-· b k b h" 9 P. Klarlc 12 75 tS SO aıta ı eseıini tutan ir 1z· lafına: 

· la ..ı d "le k 2 Şınlak O. 16 16 metçı z aurınasın an yu ıe _ Avni iaai>et, dlalw lce-
tabakaya aaenıup bir bintlRe· 1047 Yekün r•met. 1 

fend' old t l ı o du 245616,S Eski Yekun 1 u u an atı ıy r · Diyen, dünyada iketı aaztte-
Siyab ba,hklı hanım Porto- 46663,5 Umum yeltOb • 

ıua bu halatlarını ve işaretle- PIY••• ftatl•M lerin tenkit ettiti tevata ti-
riai ıözden k•çırm1yor n ita· 28·3-938 çeldtdekıiı iidll derele: 
difc m nderli, küçük arap utaklı orta ftatl&ri: - Amafl efe6di111; böyle bir 
ve hizmetçi kızan Haaımef en· No. "I 11 $0 pıçavr•y• CtftP verblek ı•b • 
diye .iotru o\dutumı görü- • a 12 so ulyaları için te11ettüldilr. 
yordu. • · • 9 13 Diye kuyrak tallaMalda Ö*• 

Bütün bu eaaada Portoı da- • 10 14 SO rihaü reçite* bütün p1tıpa,elttr 
ha ileriye gidiyordu; gözlerini • tt 16 hep btra4a .. Het aHltJlte* fte 
kırpmuı, parmaklarını dudak· Zahlrt ••bflart kadar da çolt Ytnbbi. •• laeti 
larına koym .. , küçük öldü- C. Cimi IC. S. 1(. $. nefilliı )'*1•m1t olta ba hw· 
riicü gülümaemelerile kızdır•ak 50 Su.- ıs 50 rele fÜ'Uhl kl18iled ayaltkabı 
iıtedıti basaaı kadını ölecek 98 Kent Pala•at 475 tabla• •ekline tit•i..... M-r 
hale retiriyorda... 36 Ton P.991drdeti 2 60 Ot ~kikada bir laep Wr Atat· 

Bir at-,hk kadın, dua coş· 36 B. Pamuk !3 SO 41 50 dan: 
kunlutu gibi, cleria bir ah çe- ı•--------•••I - Biz•• t.aya yok, bide 
k•ek eli ile de götıtia~ vtlr• lnebola tlavaaı ...... yt)lr, biıd• ........ dart 
muıtu ki, ıeıioin pek lıeye· _ Bdl• 1 intl saJıı•aı _ kilomet~ d~alitmdelri atte-
oaah ~ılcmasuıdan herke• ve 1

1 

t.atta kıtmızı minderli laan•m Slivatiala llllldaftUlbda 6*1 ziyen kuyuıudar. 
bile ttaılatın1 çevirerek ana ~u dört nokta tetkil edlybtcla: Oiye ~ar, MI b•tanJMlar .• 
bakmıılarclı. 1 - Gemiıua iddia olaadu- Ve iofltl, IMllllar da bit çir· 

Porte»ı kayıtsız darda; bu tu gıbi faıla ylklt bl•adıtı klbtla içiade ~Cif lat. 
fi,..ın •bebini bilmemekle n iitifia llhlfttuaa ,apıhaıı Ke•ıl Kblllia ke>lafnlM bit-
beraber dayandıiı direk kadar buha•tlutuı tum: 
hi11"z kalmııtı: 2 - Batıt 1ebtpleritnl• t.i- - Haydi Keaaal '-*dU 

Sora d6tece güzel olan kır- rinin v• eb mflhi18illl ,.aailla ltaeah.n; dedh11, di•ye4ı lbn 
mıtt bıiadetll hat11mefeıull ıi· eıkiliti oht•tu& çok melinetl.W ~ 
Jlh b .. lrklı rakibiDiı. üz&riade 3 - FWS. e••da tabi• hl aJ-* lllktdecled MiM bu· 
bilyült ltlr lıtlkançhlt •yatultr· tan ve _...tWblltata .-ıt1e .-da .. Mt ntat ...... 
•ıtb; onun liyala ltaflallh •· paoik te'tlid ettiti •• dalMa ıe- Ye el.ut frrlaJIP, ~ 
maadan pir ı&nl oldup•u mifi bıbırmak imW.lut llW Od 6lr Alltfci 
l!'t~ Por«MI baclia._ ıeç- aMkea .... llara ,..,_.k Dlaleri liyuetlere ve tahıl 
mış ı.. ki k•n b• vaıi7atla ı.tikbal 

baea Mell. Kas. .._ 00.er• vapuu .tiftl'itıİllİll ila.-ı. · 
de pd6tü, yOzü yara ai poh ıa111clttı; t.i• mebni oa • 
adam tarafından Mıyledi d" ye .c - S.. claat.ra lradar Ke.al Kamille ieerip pclrti· 
hitap edılen kadın olclap•u &emiaia llılpıaa ..... ..... •iz ..... uld lyaa ın•a.a.. 
tanıyan Dartanyaa ise ..,.. -- w .__.. ~ fi· ve mulGbl•cll• biri •ıılea 
lamııtı. .._,., MelaMd Ali kaptaaua bir k.,.a• ic;iae te~li 

Oartaayan kırmızı minderli aa1111 olda1t1, •lptft btaya beli•• kadar 1ir•r11 laa • .,. 
laaaımefendiyi gôzdu lcaoa.,... otll'tttnamAtd. - yttiade ... miitamacliJID çifte atar YI~ 
••lda beraber Portuun pek reket ettilL iptte prclik. Wmid itl"8ces 
h()ffn• aiclen harebtlerilli tle SGvatiala •4dtfallladu 10a- -Allah blweaia; .. .._, 
takip ediyordu: Siyall bqlıkh ra, ıuçlalardea üçüncü kaptan si Hoca. Papaf_veıa H.l.am•, 
kadının ıalıba Sea Lö lrill•ai Ramila ile Wrinci ve ikibci ~ ne çabuk p&m. 
civarıadı bulunan Uri aob- çaların awbtı a Nuri Fettah. D J• f.,..a. lt.,laclL 
taada akin awkabn klNl ol- mueklciUeriaia müdafaa111n J•P" M ... ._.,. ,..a ...... 
dutunu hemen tanımışb. b bana aiteakip ldar•~ w rah, tepetakla ,ıa.llü b.w.t• 

Bununla beraber, Şutelli dilW •-.ı.n. av111talart r•laa kapnua içİa6 atar va 
lıidiıeliadea ıonra keadiline •udafulan•• geçtiler. Aacalr, b.adüi o vuiyete gtçetmiı. O 
k&ıe.Sal acmaıaak hUiUMtda Mela.med Ali ka~taaıa vtkili ela ltilİ öyle yapmata plen bir 
ioat gösterlDif olan bü bdln· Bay Balaa Nuah gel1Mmiıti. ruh -dıtı içia batwıyordu. 
dan Portoaua intikam alm"' Muhakeme, onu da dinlea•elİ O • &..! • /ı ti 
itıD bu hareltetlerdt buloadu· için 2 Mayıaa talik edacli. n llllftCI • fi 

Ka• bcftl•tu burada.. 
t•nna d• ... ı.t11uıtı. H lk • k •• • aıt11a •lrMtil• ,0p11n • .,.. 

- Soıtra """ - r ,4'g ,,y: f ı ~1~11 fftpti birdea !'•it bit kat-

T Qrkiye - lngiltere ticari" .~;. ~:: ;-.;:: ~ ... :rr:,:~'!: :.:::: 
... .-..n kO 1 huataı tafafl1utan tertip ecUlea aak btfyenlerl ıebaatler ııp· ve ....... ı nu$ma arı " cla•elyeliil dafabhntf olu kınla ... ....,., ... 

(•Joet1al dM Debfta. ~ f11adan v~rilf!O kredileria tecli- sete etle.ti• teblr eclilmiftit. Hamdolnn: diilfadaki eı, 
pı.etelİFld• ~a ~I y61ini tek61fül •1a re•i bir 2 - E~•b ,..ı koaaiteıi doıt at••114M ~fbltiliae ralt 
olıtak y11ılı1'f: OTıaniım Y1,tbliyle temin edi- 10 Nitaa pazar filDfi Ytaik6ye ıelaatdik. 

L.ııtrz • f&rlc aaaatc.-. lteeti talaMla ola6miktadır.Za· bit ldr ,.zintilİ tetdp etbalttir. On İİ§inc• lıallll 
l_..ı...wta etraı,n .. L'-! --'--l!t ıld ten iıbu orı••iill, TiitL:.....de Glttiatiye lftitalt etıaek iftiY• K ~ n 8tuD auea111ıa. ... ,.. .....L-d ...... "h t 1 Ni ıtran derya•DID yanıba11a· 
• __ , ..:t.._tt a'~'-a.ı __ ed- &!---- aaayı"i ııaa eaiye fabriblarıma lll1Ui •.-an nı lJI ... L..11 

.... - ua" ...,. - u....-. a. ... ...sL L.-.&.ı. H llt 1 L.,,.._. dıa bu~·lat l~bde ian ,e ller-,,. .. n koauımalann faal bit tülllade ele faal bir r0l oya_. Qll'ıokle uıu•r * •• Mua- ... 
~ _, • f' '-- .. 1-..JL .... t•rlil'fM •lracaatlan. liye on üçüncii kata pçe bil· 

meraaaeye •ittiii ıuia~. • 1r•'· 3 _. !W/3/938 oarta•ba ,a. dik. Burada lurlltlar ceza ı~ 
Marabbaalar ıayretlvilli. iNi• Baaanla beraber, laerhaagl -.ü ... , t0,30 d• te•a• Bay mokte imiıler. Saa.k ve lihilt 

hada, Türkiyeaia lllfil_..,. INr itilafın mutlak ve _...ri te- Celil Usel tatafıoda •llN poliı müddtl1ti 8. r~i ile & 
.-.~--------tı olaD ibracabaıa aı.I la clolAJllile .. u, Tiirki1eye, bir taraftu .._ ı. L.... • S.llbeddiai turtıılatın baflD• 

• tfft , ....... '~" ı"vi ı·ıı-ı·v-. Tirk • ı...u:.. la.i•!- t--'i-· .. -ı öde-lı: yt llff "°" tU•n .. fhlelli ol.. l...~ ' ı l 1-...t ~ r - , •- .... .,.. -- -u (On ftklftlctl ıslf4a Fttlttd ze...ai la fiti etlaıf et; berif1C11 
16 ., .. ..,,.. *' luirinriao tevcila etaaitlerdir. diler taraft• laikümetia r ... t IU'atı) mevzala k«>afaull lıilıtta-.ı iz'•f ettirip dutuyo,. 
MART Diter tlraftaa, M ••ıel..aia mv t.afmdaa tekeffil edileca 4lt lirdi. 

29 l baricinde, Ankara laikG•ıtiala kreclilori uzun veya k11a bit ~~~!::fı .~:.._...,_ Anıızın divasi bir kerte• 
9 bq ıenılilc: pliDuua tatbikini Yacle ile tediye etmek imlrhuaa r-."'1111 _.._., .... im" kele peyda oldu. ·Hır11ılarda1a 
: kolqlaıtarmatı iltilaclaf ede11 verecek olaa, Aabra lelaia• Oç ..... - •• ..&*9•• biriıiae dehşetli bir ıekilde 

ticari kredilerin de 11evzuu bir Lasiliz • Türk tic:1nt •• "81 dala ı•ilMltl• ,.r sarıldı, diter hır1ızlar korkudall 
miizakwe oldutu ••lômclv. 1.- vas••uiaia teaiıiclir. maktadır. Müıtabıil, tc* ••_. feryada başladılar. 
timal edilecek mekanizma he- 811adan batka. miiuk..,..1' •-.4ut. Y•tmvua telirile bav• Kertenkele bu bıt&ızı erittik• 

-.i.9'1M-.ı.-•-.,~ı!!Ev~k· .. ,'iı!E~A-'•11'!i!V .. ~· .... il niz tamamiylo billnme-.elde h•pnkü vaziyetinde, Tiirldyıy• itiraz -tu•uıt•. Fa~dala >'•t- ten IOftra bir başk11ına sal-
S,SJ ll;Ja l( l s,:ıs beraber, iara edilecek iıletl• dotrudan dojTuJa bit iltikrı· m11rların btitün Er• m .. takasl" dırdı. B11nler mittmadiyen ket-

19 Yu 1.32~9.69 teslim edilecek makiaeletin fi• zın mevzuu babıedile•iy•ceii na düftütü •vi•çle ipeail- tenkele tarahadan eritilir, •it-
im.ık 9•45 '°12 aana1maa11nn, ihraG&tf&lar tara• ı.&.aila edilmektedir. miıtiır. teakıbeırıı pne dirilirletmif. 

Salı 

011 dbrdtJntii ltatta 
BurA&ı cehennem değ l; dü· 

tin "vı.. 
lçetiye girer, ıirmez çalgıcı· 

hnn, fahiıeleria, ıırlio•larui '• 
yanıın Allah t:tvlt için de yüz
düklerini ıördük. 

Kuy, tanın tltıada defildır, 
cana rapıııktır. Nıtolda biz do 
ıayri ihtiyari ıofrabıD baıına 
çôküvermiıiz. Utana, takıla bü
züUlrke n ölliimüze lki kadab 
ıürclliler. Bir ıeı mGtemAdiyen: 

- Allah a,kina ıılalmAyın, 
bura11 kmdl •vidit gibir. 

Diyorch. Bltı•ı şöyle k•ldı· 
rarı• da etiafıml bakayım cle
dlcla; Allalı, Allah .. 

8ütGD yaşini kirüa bir 
arada to n mıı. Ç•ı,ttllar nuaı
taıal ça 1yotlar. KiflUni ,etbi 
baradı da dettt bli•·· Karıı· 
ıutda beat dtyetl m 5 O bin, siz 
cletll\iz S.50 blo yoailaa ltanbp 
duruyotlu. 
Kım•I KAmil ıatbdakla ıo

ruyor: 
- Acaba taoı4ık vıt 111?. 
G&lerek cevap veriyorulD: 
- A Keattltlflm; butada 

t11udı1t yo\tu llcabl nerede 
vardır. 

Ve vbif'Mt&n ~taret Alltak 
töılerilili &ttafa gezdirlf6ru•. 

- $on•..,. -

cektir. 
Maretal Cörmıa 

Stltp, °"' • sa 
tel fdtetli 'Ol 
·~·~••toeli 
FraıY .... ,.,,,, ... 
Ptrit, 21 .... l~·~-· ... , ............. ~~-·1 

,, .. illa --~·--mamakta it• ·•lıll•r••••l'l:~:~1r~ 
·~1'.tMil .... ,..... .., ... 

litlly., V•tata Ori,.t Slllll 
l"•vlere aibayet vttll..., 
ttattonl•tlı Uıelı aramt4& 
lıtma tatelatlıi _. ........... 

Şufnİ6 
H•ıd•I bir ınaAh 
~ 1J•ril•re'1. 111ttA.A 

me oluntıeaA 
l.ondra, 28 (Radyo)- Aft 

t•ıya ıabılt Baıvekıb do 
Sqrıig, r•kıadı L&yPZiad• 
ıekcül edecek olan buaall 
••hlrera.,e ıe•ltedilttek • 
keme olunacakbr. A lakadar lal" 
hafit, bu muhakemeye bllylk 
ehemmiyet vermekte4ir. 

Bu haber, Londrada fea 
teair bırakmışlar. 

Bir lnıiliz, ta,yare 
deni~e düımüş ve 

lıaybolmuştıır 
Londra, 28 (Rldyo) ...... Brffl 

ıtıkl8tlnda y•pılmak a o 
fngıliz deniz tayyare mllh~V~ 
lan e!hasıııcb bır tayya e 
rıize tdütmüŞ ve ıçındekı e 
beraber kaybolmuştut. 

Tayin 
Berıa•• Ortaokul Fra s z 

yerd•mcı gtretmenliğine 8. J 
zef Editel t .. yrn cd l t r. 
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Sahife 6 ANADOLU 

Bay Fazlı Gülecin Doktor Bay Uzun 
beyanatı beyanatı 

- Başı 1 inci sahifede - - Başı 1 inci sahifede -
• , • , • lanuı öğrendik. Bittabi bu, bilim hem dcı belediyoainio iıtikbalde ta. 

Başı 1 inci sahifede - için de maddt ve manevi bir kuT• tacagı gtilel yollaı1 gôıteren bu prog• 
TC't oldu. Bilba11• lzmirde berkeıin ram hakkında değerli •alimiz B. 

Almanlara muhtariyet verilmesi bildiği n öğrenmiı olduıa b.ledl· Faslı Güleçle berabu .. 1ın B•ı••· 
----------- lazımgeldiğini beyan eylemiş• yemizia matbo meHi proıramıaıa kilimi& Celil Bayar• Ye Vekilleıimi· 

Paris, 28 (Radyo) - Son lardır. Bu suretle denizden ve lerdir. Ankaradaki devlet makamları tara• ae ayrı ayrı iaahaı <rerdik. Çok iyi 

haberler, Lerida şehrinin tabliye Madridden yapılan düşman Çekoslovakya Başvekili Milan fındao iyi telikld edildiğini •e lı· bir allka •e derin bir •empati ile 
edıldiğioi ve balkın kaçmakta nakliyıbna ıet çekilmiş ol· Hodıa, radyoda mühim bir nu· mirin ibtiyaçlaruu takdirde Şehfr karıılHau Şehir mecliainio bu prog. 
olduğunu bildirmektedir. maktadır. tule irad edecek ve Çekoslo- mecliaile dnleı makamlarının hem• ramı, le•kalAd• ııcak bir al!ka 

P 28 (R d ) G 1 T bl . ı\.d · 1 k l 1 fi.lı:ir olduklauoı anladık. ..arda Bunla · ·a Ja v aris, a yo - enera e 1~ e netıce o ara ta· vakyadaki azlıklara verilmesi D • r ıçı umaa • 
Franko, radyoda bir söylev yanlardan 29 zabitle 253 lej- tasavvur olunan siyasi hakları Bu cihet, şehir meclisimizin imkan bulundukça yapılacak 
vermiş, Valanıiya ve Barselon yonerin öldüğü, 123 zabit ve izah edecektir. kararlarında isabetinin en büyüle yardımları görmekle hepimiz 
halkına bitab ederek, kendile· 1349 lejyonerin yaralandığı 33 p,8 g, 28 (A.A.) _ Dün bir delili olarak telakkiye layıktır. çok scvincceğ.z. 
riııi kurtarmak için ihtilalcilerin lciıınin de kaybolduğu bildiril· ç le k h Vilayetimizin kendi varidat me· Mühim iş lerim : zden ikincisi 

milli e gençl iği omitesi i • nabiini ölçerek muhtelif hizmet· 1 
mütemadiyeıa ilerlediğini söyle· mektedir. das edı lmiştir. Bu komiteye de enternasyonal zmit fuarıdı r. 
dikten ıonra, asırdide İspan· Barselon, 28 (A.A.) - Milli sağ cenahın dört fırkasına men· lere· ayırdıA-ı tahsisatlar da ye· Çok şayanı şükran dır ki fuar 

Yanın savleti karşısında Kata· Müdafaa Bakanlığı tarafından I d h"l b ı kt rinde görülmekte olduğunu t'e- artık yalanız fzmirlilerin malı o l· 
sup genç er a 1 u unma a· maslarım zdan anladık. Binaen· 

lonya iatib\cimlarınan, pamuk tebliğ edilmiştir: d ı r. Komitenin reisi M. Aloıu· maktan çıkmış. memleketşümul 
b ld 

. aleyh yeni yılımızın başında her b" · 1 t B · · 
gibi savurulduğunu i irmiştır. Doğu cephesinde düııkü ha· sak M. Hodzıya gençliğ:n ka· ır sı ma a mış ır. unun ıçın 

G 1 F k - k b iki cepheden muayyen progra • k d tl C h · t h-kil t" 
enera ran o, mutea ı en reket evelkilet inden daha çetin yıd ve şartsız olarak devletin u re 1 um urıye u me ı • 

C ı b. mımızın tatbikine air şmiş o 'a· · · h t d 1 
umhuriyetçi spanya za ıtan olmuştur. Düşman Kandasnes hizmetine amade bulunduğu 6 mızın er sene ar an yar ım a 1 

ve ordusuna bitab etmiş ve istikametinde taarruzda bulun· ve fırkalarmın menfaatlerini cağız ve am rlerimizin de bızle bu sene daha fazlasile temin 

d h b beraber olduğunu bilerek adım· d l · t" H""kQ t' · -
yaptıkları mezalim en a er· muştur. Bütün hücumları kardık. cumhuriyetin icap larına tabi · 1 d d h k ,A d h e 1 mış ır. u •. me ımız, gun 

arımız a a a atı ve a a t "k f d - "l 

eneral Franko, radyoda Çek~~lovakya Ba~ve-
b. .. I d• kılı radyoda hır 

ır soy ev ver 1 söylev vereli 
~~--~-----~--~~ 

Cumhuriyetçiler, ihtilalcilere ait tayyare· 
l rden 12 sini düşiirdüklerini bildiriyorlar 

Mart 

Burgos 
hükômeti 

••••• 

29 

Türkiye ile Yunaniı. 
tana ajan gönderiyor 

Ankara, 27 (A.A.) - Ana· 
dolu ajans nın öğrendi ğine göre 
Cumhuriyet hükumeti B. Julio 
Palencianın Burgos İspanyol hü· 
kumet nin Ankarada umumi 
ajanlığına tayinine muvafakat 
etm : ştir. 

Atina, 27 (A.A.) - Elen hü
kumeti Sebastien Romero Ro
doglas·n Burgos lspanyol hükfi· 
metinin Atinada umumi ajanlı· 
ğma tayinine muvafakat et· 
miştir. 

Burgos. 27 (A.A.) -Türkiye 
ve Yunanistan hükumetleri B. 
Jutio Palenc·an10 Ankarada ve 
B. Rodoglası n A t nada Nasyo
na ist lspanyol mümesaillikle• 
rine t )yinine egreman vermiı• 
lerdir. 

dar olduğunu, haklarında en fakat düşman C oka nehri üze· kılmakta olduğu hakkında te- geç 1 çe ay ası goru en ve ar-
k serbest davran : ca,,, z. t 1 · t 1 f M ı · • ağır cezalar tatbik etme sure- rinde tesis edilmiş o :an müda· minat vermiştir. ~ an zmır en ernasyona uarı· USSO ını 

t ile adaleti yerine getireceğini faa hattımızın bazı mevzilerini Nasyonal.st gençler müşterek İzmit. İsla.1bul nın ehemmiyetini kendi içimiz· Ç b 
o A l ot" f ı f l l • llA k l o dekilere verdiği ehemm"yet ka• ar şam a günü mü. 
ı ave ey emış ar. işgale ıouva fak o muştur. u iyet erınin m. ı uvvet erın asfalt uo/u 

P,nis, 28 (Radyo) - ihtilal· Saat 14 de asiler 200 tay· bir araya getirilmesi hususunda ..r dar d ışardan iştirak edecek ve~ hi m bir söylev 
cıler, 160 tayyare ile Barselon· yare himayeıinde yeni bir şid· eski nesillere misal teşk . l ede- lstanbul, 28 (Hususi) - Na· muhtelif memleketleri temsil verecektir 
Lerida yollarını bombardıman detli taarruz yapmış'ar ve ak· ceği ümidinde bulunmaktadır. fıa Vekaleti, izmitten lıtanbula edecek esular üzer nde de ehem Roma. 28 (Radyo) - ltalya 
etmişler ve Cumhuriyetçilerin şam u··zerı· C oka ko"yu··ne var- Prag, 28 (A.A.) - Faaliyet· kadar (90) kilometrelik bir as· miyetle durarak fuarı n cnter· B M 

f l 
ı ı. aşvekili usso.ini, Çarşamba 

muvasalasını inkıtaa uğratmış· mı•lardır. Ası· tayyar'"'ler Lerı·. lerini gittikçe artırmakta olan a t yo yaptıracadır. nasyonal kaşesini çoğaltacak 
y ... günü ayacı meclisinde mühim 

lardır. dayı şiddetle bombardıman et- Südet partisi perşembe günii 120 ,000 Koyuna Qfl tedbirleri de almış bulunuyor ki b r söylev verecektir. 

B l 28 (R d ) C B B h d b. l · bu, biz lzmirliler için başlı ba • 
ase on, a yo - um miılerdir. eş düşman tayyare- o emya a ır top antl tertıp lstanbul, 28 (Hususi) _ Zi· Alakadarlar ve matbuat Mu .. 

huriyetçi ispanya karargahının si düşürdük. etmişlerdir. Mebus Noyvirt Li· raat Vekaleti koyu:ı cinslerinin ıma bir sevinç ve ıervet kay· sol.n:nin bu söylevine büyük 
neşrettı ği resmi bir tebliğde, Tayyarelerimiz sabahleyin berekte şiddetli bir nutuk söy· ıslahı işini esasla surette ele nağı teşkil eder. ehemmiyet veriyorlar. 
bugün vukuageleo bir bava Penalla ve Kadasnesdaki düş· liyerek Südetlere muhtar bir almış bulunmaktadır. Bütün bunlar gösteriyor ki, Londra m~buatı 
muharebesinde, lbtililcilere men· man tahşidatam ve öğleden idue verilmeıini istemiştir. biz lzmirliler, fuarı hükumetimi- 1.11. 
sub tayyarelerden 12 ıinio dü· ıonra da Ahaasmatu·Aguaıvi· Prag, 27 (A.A.) - Alman Bu yıl içinde (l20) bin yerli zin verdiği kıymetle mütenaaip Dikk :ıtini Alıc/eni • 

d koyuna Merinos aş111 yapıla· • 
şürüldüğü bildirilmekte ir. va ile Alcerisa·Lasnataa ve Sosyal ve demokrat fırkası hü· caktır. bir tarzda daha fazla çahımak l • • • tİ 

8 (R d ) ıh .1 .. 1 mese eıı ne çeoırmıı r 
Paris, 2 a yo - tı a • Landaamos·Fraga yolları üze· kumeti terketmete v~ ~anız vazifesile mükellef bulunuyoruz. 

cilerin; 18 mil geniılikte ve 7 rindeki tahıidatlannı bombar· müza:ıarette bulunmakla iktifa Faydalı yafmurlar Yalnız beledi, e ve müeaaesata Londra, 
2

8 (A.A.) - Bu,.. 
mil derinlikte bulunan bir cep· dı•an atmiıtir. eyleme"'e karar vermi•tir. Ankara, 28 (Huıusi mulaabi· k bahki gazetelerin dikkati Ak· " a " i tısadiye ve sınaiyemizle değil, d · ı · 1 
heyi yararak ılerlemete baıla· Ebrenin ce•ubunda asiler Bükreı, 27 (AA.) - Havaı rimizden) - Muhtelif yerlerdea 1 enız meıo oııne çevri mittir. 

d ki K 1 l d A h b d M 1 . . ""d"" l""JC." 1 her birimiz ayn ayrı zmire mü· Gazeteler verdikleri hıberlerd& 
· arı ve ata onya yo un a Kodonpara • Delmonta ve De ı"anaı mu a irin en: eteoro oıı mu ur u15 une ge en h '.m faydalar temin edecek bu 1 ·ıt it 1 .. 1- 1 • 

Barbastro ıehrini ifgal etmek Val Detorna iıtikametinde ta· Efkarı umumiye A'manyanın haberde Anadolunun ve Trak· ngı ere· •yan muzı .. ere eren. 
dava üzerinde büyük bir hassa· d F k d 1 ·ı ı 

bulundukları bildirilmek· arruz hazırlıklarında buiunmuı· Tuna nehri üzetinde bir harp yanın birçok yerlerine faydata en ran o, or u annın ı er 
l ıiyetle titreyerek durmalıyız. Bu hareketı"nden babıedereL ba ı·•-ı· 

lardır. Bütün taıebbüsleri kah· fıloıu bulundurmak için ittihaz yatmur ar yatmııtır. " ., 
ld k d l aenoki fuar ber senekinden ge· vakıanan teudüfüadea ••••• 

Bap..,..in luımaae ramanca defettik. etmiı o utu arar an do ayı Bn. Le•vlA le -
dasındaki orduların da Lerida iki ltalyın tankı ve birkaç heyecan içindedir. ._, U rek iıtirak, gere yeşillik ve · goru uyorlar. Bu gazetelere P 

k O B l l
J. eğlence bollutıı itibarile diğer re, Frankoaun bir an önce ka-

i ti antet nde ilerlemekte ol· esir aldık. Esturamadura cephe- niversul gazetesi yazıyor: irinci İ .. İ a al 
Ç 

5 senelerle kıyas kabul etmiyecelc zasması vadedilditi veçbile, 
klan ve ol..\uauyor. sinde düıman düa kaybettiti Macariıtanı, ekoslovakyayı, lstanbul, 28 (Huıuı"ı) _ Du""n 1 kadar yüksek ve güzel ola· talyan müdahaleainia bir an 
Rom~ 28 ( A.A. ) - Sala· bir mevzii tekrar ele geçir· Yugoılayayı ve Romanyayı Al· burada yapılan atla konkor ipik caktır. k 

· t" manyaya karşı taarruz etmek önce ortadan ılkmaıını müm-
manka*te~ Ajansı•• gön· mış ır. m:isabakasanda Leyli iıminde kün kılacakbr. Bilhassa Muıao-
derileo )>ir tebliğde Ara· Madrid, 28 (A.A.) - Roy· niyetini beılemekte olmakla b' L b" · ·ı·ı· k t BiJyük Millet 1 ~ ittiham etmek mümkün cıletildır. .r uayan ırıncı ı ı azanmış ır. lini ng:ltereye müzakere edil· 
gon taırnaıina ltalyan gönül· ter bildiriyor: •-----··----•) Mecliainde k ı ı J&J 
l leraa· dea mu-r-kkep bı"r mu-f· Mad.id cebri yalnız l•pan· Şu halde Tuna filosu tedafüi S 'd A l l d t"I b lk" me te o an an aıma ile ba •• ı 

" " "' mahiyette olmiyacaktar. u et man arını e 1 
' .: 

1 B bulunursa. 
ezenin i~irak ettij'i taarih edil· yollar tarafında ı müdafaa edil' K t 1 t . Al bütün Alman milletini ö:üm Ankara, 

28 
(A.A.) - • M. M k 

1 l 1 
urem u gaıc esı, manya· Meclisi bugün Hılmi Uranın f 

m ktedir. talyao lejyonerlerine mekted 'r. Beynelmile a ayın nın 1917 senes nde Ronıınyanın tehlikesine maruz kılaca~ t .r. eVyOr a 
osterileo hedef Oro-Gadalepe son müfrezeleri de başka böl· buğday ve petroluna vaı'ıyet 2 - Dcmokraai esasla·ma başkanlığ nda toplanarak Nafıa Ç l 1 • 
atta idi. 811 hedef 13 Martta ıelere gönderilmiştir. etmek ıuretiıc Tuna vadisinin müstcnid Çekoslovak kanunu· Veki eti 1937 mali yılı büdce· apu cu.arzn marı• 

A k U · A · Ali · · · h f s nde Naf.a Vekaleti emrindeki ~•ti rı· 
a o, ııete, rıne, osa, Vilaonun huRuk 00 işe yarıyabilecetini göster- esuı sının mu a azası. ,-G e 

Andorra ve Alkaoizin zaptın· m ·ş o!d:.ı~unu hatırlatmaktadır. 3 - Prt.1 g n iktısadi, mali ve mektep!er inşaat, tamirat, lesi· Nevyork, 28 (A.A) - Maı• 
d n sonra varılmışhr. müşaviri öldü Pug 28 ( A.A. ) - Alınan idari merkez o larak muhafazası. sat vesaire masarif karşı· keli dört Gıngıter Nevyorka · 

Tebliğde cumhuriyetçilerin Vaşington, 28 (Radyo) Nasyonal Soldemokrat partısi Z ra Südet Eh l l isin ı n baka ve lığı adiyle açılan hususi fasla yakın bir yerde oturan milyo-
ltalyan gönüllülerine karşı en Amerika sabık Cumburreisi kongresinin kapanm ·.sı esnasın· saadeti Çekos ovakyanın c ban kondn tahs sattan sarfedılemi· ner Şarl Milgrin yazlık eYine 
iyı birliklerini bilhassa lıter ve mütevefh Vilso,un hu\nk mü· da pe.rtinin yeni reısı B. Jaks iktısad ı yat ndlKi vaziyetine bağ· yen kısmının 1938 mali yılı girertk bütün hizmetçileri bat-
Kampesino fırkslaranı sevketmiş şaviri (Edvar Havs), 69 yaşla· ta afı ıdan tanz·111 edi l miş ohn lıdır. büdcesine de yeniden varidat lamıılar ve Milyonerin kan••• 
oldukları ilave edilmektedir. Bu nnda olduğu halde baıü!l öl· bir proxram lıcabal cd. miştir. 4 - A!mıın Sosyal Demok· ve tahsiaat olarak kaydedilme· feci işkencelerle para ve mii-
fırkalann da mukavemeti kırıl· müştür. Bu adam, umumi harp Programın başlıca noktaları rat fırkrsı Sı.idet Almanlatınm sine dar olan kanunun ikinci cevherlerini yerini göstermete 
mıştar. devam ettiği müddetçe Avru· şun:ardır: Çskoılovak devletinde ikincı müzakeres.ni yapınış vo kabul mecbur etmişlerdir. Şakiler yüz 

Lejyonerler müh' m bir dört· pada itilaf devletleri nezdinde 1 - Çekos'ova yanın şimd ki millet olarak mevkilerini elde etm'ştir. bin dolaz kıymetinde mücevher 
yol ağzı olan Val de Algorfayı Amerikanın fevkalade murah· hudut!arın.n ınuhafazas• , bu hu· etmei'c çalışmaları lüzumunu B. M. Meclisi çarşamba günü alarak ve kim olduklara taaın· 
da zaptetmeğe muvaffak olmuş• hasltk vazifesini yapmıştır. dudla ın detiştir lmesi yalnız ilan eder. toplanacaktır. madan kaçmışlardır. 
~~;;~.;;~;;.;;;;;~.;;;;;..~;;.;~~~;.;....-.1ıı1.-...-....-........................................................................ ... 

Ya.zan: 
19 -

bu ses bana, tahmin ettiğim 

şeyin başladığı hissini verir 
g bi oldu. Bereket ki, görme· 
ınişti. Çünkü tevahhuşum, kor· 
ku ve nefretim, birkaç dakika 
içinde, en kuvvetli belagat ve 
vuzuhu ile iki defa meydana 
çıkmış olacaktı. 

Gözleri. ayaklarıma takti· 
mıştı. 

O dakikada, mutlaka hasta 
idim. Mutlaka bir dimat buh· 
ranı geçiriyordum. Çünkü zan 
ettim ki, ayaklarıma atılacak. 
ayaklarımı kapacak .• 
Ayaklarımın yerlerini ve du· 

ru~larını bafifce detiıtirdim. 
- Evet, yarın aidiyoruz.. 

Dedim. Ve sonra tehlikeli 
bir yerde, düşmana iltifat ede· 
rek başını lc:urtarmalc. iıtiyenler 
gibi ilive ettim: 

- Siz de mektebi bitirince .. 
Yerinden kımıldamıştı. Söz· 

lerim ağzımda kalıverdi .. 
Fakat korktuğum boıa çıktı: 
- Gelmek isterim biç ıüp· 

heıiz ·dedi· ancak cesaretimi 
o kadar kırıyorsunuz ki .• 
Ayağa kalktı, salonun kapı· 

ıına doğru gitti. Sonra bana 
döndü. Yüzü koyu bir gölge 
ioindeydi. Bakamıyordum. Ba· 
lc:aralm, gözleri parlıyacak ıa· 
aıyordum. 

- Cevap vermediniz •• 

Hakıkatcn. şaşırmış bir vaz. 
yette, put ı~bi . du~akalmış~ım. 
Dedim ya, tehlıkeyı uzaklaştır· 
mak lazıaıdı. Fakat bir, iki 
yanlış veya yera:~ kul anılmış, 
ileri fırlatılrn 1 ı kelımc, bu kor"· 
tuğum mahluka, .benim hatır 
ve hayaliın~en bıç geçmiyen; 

· ·-kanı da b l geçmesı ı ~ .. _ . u un mı yan 
şeyleri diJşundurebılirdi. 

- Ben orada sadece bir 
. fı'riıP Namık Bey 

mısa · 
Cevabı.mı . . ~ıntıki bulmuı 

olacak kı,. ıçını çekerek: 
_ pekıl. 

Diye mırıldandı. Fakat git· 

miyord~: . Ay~ılaııyordu ıalon· 
d il Guzıdeaua ... d t" b . a •• . . e ı, onım 
feliketı~ı ve 1•tarabımı hızarla· 
yordu· e •eı•ulll bir tesadüf 
Allabını .• 

S . r arahk, le 1
• ka •o ılc ka pı11 nın 

de1111~. nıdı fıcırdadı, baıını 
çe~ir kı ~et sonra, •kurtuldunuz. 
deaıe ıs er Iİbi· 

- Beybıbın • l" 
ız ıe ıyor. 

Dea i. Farkına farıııadan, 
elektriği yakmakta çok gecik
tiğtmi ancak o dakika anla· 
mıştım. Babam: 

- Oooo, Namık bey otlum, 
burada mıaın? 

Dedi ve bana baktı: 
- Elektrikleri yakmamışsın. 
- Ş:mdi yakacaktım baba .• 
Babam, elektriği kendi elife 

açtı. Koltuğunun a:tandaki pa· 
keti iki paketi köşedeki idi, 
örtüsüz masanın üzerine bırak· 
ta. Ellerini oğuştura oğuıtura 
onunla konuşmağa baıladı. Ben 
der gürültüsüzce odama çekil· 
dim .• 

Ertesi gün Sirkecide ayrılır· 
ken, tren ka1kancaya kadar ~e
çirdiğim dakikalann verditi ıı· 
tırabı hiç unutamıyacağım. 

Hiç konuşmuyor ve fırsat bul• 
dukça, birıeyler, birçok ifade• 
lerle dolu olan gözlerini bana 
dikiyordu. 

Nihayet İfto ıırıP içiaıdo 

kampana ça.ıyor, düdük seıleri 
araıında, soıı telaşlar duyulu· 
yor ve o da iniyor .. 

Tren sanıldı, gözlerimi ka· 
padım. Uzun, keskin bir çıtlık 
ortıhtı çınlattı. Yolcu kafilesi 
bir daha dalgalandı ve berlcea 
ya kendisini teıyie geleni, ya· 
bud da iataayonun bu karma· 
karııık, telaşlı kalabalığını gör· 
mek için pencerelere ataldı, 
ben de oturdum .• 

Tekerleklerin dönmeğe baı· 
ladığını hissettim. Üç, dört, 
beş sallantı daha ve nihayet 
işte ayraldık .• 

O güzel Ed;rnede, hem de 
tam Meriç sularının inip, tabia· 
tın alabı ldiğine güzelleıtiği bir 
ilkbahar mevsim ınde bulunu. 
yorduk. Fakat ne yalın söyli
yeyim: 

Ben Edirnede, aşağı yukarı 
bir yarı kör gibi yaıadım. 

Her ıey silikti. Hıç, hiçbir 
fey ruhuma bita.p etmiyor, ha· 

fızam da iılemiyordu. Haua· 
ıiyetimd4n, merak, teceaaü ve 
zevkimden birçok ıeyler . kır 
betmişe benziyordum. 

Doktorun tuttutu ev cidden 
güzeldi. 

Dört tarah bahçe.. Evin Öll 

kısmındaki demir parmaklıklar 
tama mile sarmaşıklarla örtülü •• 
Sol tarah da bir nevi yaban· 
gülü ile.. Ev sahibi, ihtiyar bir 
Edirneli.. Bu gülün aııaını, he
pimize uzun uzadıya anlattı. 

Onc&j'IZı dinliyen, sadece ba· 
bamla, kulatını babama yapıt
tarmı ş olan zavallı annecitimdi. 

Sağ taraftaki pencerelerden 
Selimıyenin üç şerefeli m~are· 
sinin beyaz, nazlı ve İ~e ıilü· 
eti görünüyor. 

Güoeı bütün gün, evin her 
tarafından bol bol rir.yordu. 
Fakat güneşin doğuşunu ve 
batışını göremiyordum. Halbu· 
lci artık bco hep erken kalkıyo-
rum. - Arka•ı t111r -
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Gökten ölüm yağıyor 
VerduJ? kalesi A lmanlara karşı nası l durdu? 

Ycu:aR: F,ansız erkanıharp kagmakamlanndan 
Jorj Londen 

~~~-----..----~~~ 

Tü,kçe_9e çeoi,en 
A. Kimi Oral 

Alman ileri hatlarına gönderilen keşif kolu ku-
mandanı, düşmanın eline düşeceğini 

anlayınca intihar etti 
Düımanın tank istimal edece- - 13 - yememekle beraber, fazla bir 

ği haberi mühimdir. Z;ra bizde, Kumandıo da, düşmanının, muvaffakıyet te elde edememek· 
zırhlı otomobil dahi yoktu! gaz bombaları kullanacağından tedir. 

Gönderdiğimiz keıif müfre- haberdardı.. Bütün kıtaat kumınlarını, 
zeıinden geri gelebilen neferler, Düşmanın ileri hatlarını sevk. birdenbire şu emir veriliyor: 
düşman tanklarının mikdarını ettiğimö z keşi f kolundan henüz •! .eriye atı lmak için hazır 
tesbit edememişlerdir. Bununla gelmiyen beş neferle kol ku· olunuz!. 
beraber ıa muhakk ki; düıman, mandanını ha'a bekliyoruz. Çok Hepimiz ayaktayız. Ateşten 
tank kullanmağa karar verdiğine muhteme.dir ki, bunların hepsi bir parçaya benziyen cepheye 
göre, bunlarda• iki üç daneyle düşmanın eline düımüş olsun.. atı l a cağı z. 
harekete kalkışmasına imkan Böyle bir vaz yet karşı sında, Bütün kıtaat, alınan emri ta· 

kt zabitin, if•aatta bulunaca"': nı kib edecek son kumandayı bek· yo ur.. • 5 ı· 
Tankları, el bombalırile kar• zannetmiyorum, fakat nef~rler; ıyor. 

şılamak çaresi biran için batıra tazyik görürse, korkarım lıi Bu ıırada, sol cenahtan da 
geıebl·ıir Uk"ın bu da beyhu· dillerini tutamı yıcaklardırl. silah sesleri işi l ilmeğe başladı. 

• ' Anlaşılan, bu cenahta da ta· 
dedir. Zira bunun için, kalaba· Ben böylece düşün ürken, ke· ırruz hazırlıkları vardı. Biraz 
lık lhımdır. Atılacak el bom• şif kolumuzdan iki nefer daha ıonra, tahminimiz gibı bu cep· 
balarının müe11ir olabilmesi çıkageldi! bede de taarruz başladı. Fırka 
için de, bombacılırııa, tanklari Düşündüklerimiz tahakkuk kumandanı bana şu emri verdi: 
on, oD iki metre kadar yaklaş· etti: - En kuvvetli ve fedakar 
m111 ıırttır. Bu takdirde, tank· Keşif kolunun geri kılın ne- neferlerden 30 kişilik bir müf· 
ların kullanacakları mitralyöz• ferleri ile kol kumandanı, Al· reze ayırınız ve bunları el bom· 
lere karıı kim durabilir? manların eline düşmüşleri.. balarile techiz ediniz. Bu müf· 

Bizim için düıünülebilecolc Gelen iki neferden birinin reze, bir kilometre ileriye atı• 
en iyi çare şu idi: ifadesine göre, kol kumandanı, lıcak ve tankları karşılıyacaktır. 

Derhal topçuya faaliyete ge- düımınların eline düşeceğini Diğer emirleri bilininiz .• ., 
tirmek Ye grab ateıi açarakı anlayınca intihar etmiş.. Fırka kumandanının emri 
düşmanın, daha mücehhez bir Fırka kumandanı, nefer !erin üzerine derhal alay kıtaıtını ha• 
baldo taarruz etmuine imkan döndüğünü haber alınca onları berdar ettim ve otuz fedai iı· 
bırakmamalc.. yanına çağırdı ve: • tedim. Bu fedailer, pek kısa 

Düşmanın, bizim bula11duğa· _ Siz ·dedi· nasıl kıçmığı bir zamanda hazırlandı. Hepsi 
muz Duomon tepelerine beş muvaffak oldunuz? de, canlarını fedaya amade 
kilometre muafoye kadar ıo· _ Karanlıktan iıtifade ett:k. idiler. 

hem de!. .. 

Bir kadın 
Kocasını 6ldm-dü 

,.-

Maktul zeoç ve hddiHnin 
g11çtili •o 

Fransanın Perp:nyan şehrinde 
Madam Gorig iıminde bir ka· 
dın, lı:ıılı:an çlık yüzünden koca· 
ıını öldürmü~tür. 

Kadının Delaris iımindeki 
lı:ocas ! , evlen p boşanmaaını ıe
ven bir gençtir. Madam Go· 
rigle evlenmezden eve!, bir 
ltalyın kızı ile evl enmiş, fakat 
bir müddet beraber yaııdıktan 
sonra kendisinden ayrılıp Mıd· 
mazel Gorig le evlenmiıtlr. 

Aradan çok geçmeden, De· 
lıris, ikinci karısını boşayıp ilk 
karısile tekrar evlenmek teşeb· 
hüsünde bulunmuştur. 

k11lm111 ve taarruza geçmeğe Ayni zamanda bizim bulundu· 
hazırlaıadığına göre bu mesafe· ğamuz yerde, kesif sis te vard ı . 
nin, pek az ·ıonra biraz daha - Arkadaşlarınızın yıkılan· 
kısalmaaı ihtimeli, topçumuzun 
b r an eve! harekete gelmesi dıtını gördünüz mü? 

Madam Gorig, kocasının bu 
teşebbüıünden kııkınçlı ğa kı· 
pılaralı: ve ayni zamandı koca· 

Havacılık ve ıpor ıının servetine koamak ümidile 
Türk Hava Kurumu tarafın· birkaç gün evci Mösyö Deiarisi 

- Sonu oar 
~~~~~--~~~~~~ 

Yeni Neşriyat: 

n•ımmilald dllşlllıce in ;11• arı ık ol u§'u için, pek 
betli olduğu kanaatini takviye farkedem•dik. Y ılnız, bağrıştı le· 
edebilirdi. Zira, yakın bir me- !arını duyduk. Arkadan da bir 
aafııde balunıa düşmanın, tabanca ıeıi duyuldu. Bu ta· 
böyle bir ateşten ıon derece banca, bizim kol kumandanının 
mütee11ir olması kadar tabii tabancası idi. Zira kendisi, ya· 
birşey taıavvur olunamazdı. kalınırsa intihar edeceğ.ni daha 

Fırka kumandanı, düşmanın evci bize söylem i şti. 
taarruzundan evci topçunun -Pek ala; fakat int ihar key· 
ateş ıçmuını muarız buluna· fiyetini nasıl te1bit edebildiniz? 
yordu. Telefonda uzun müd· Neferlerden biri: 
det münakaşa ettik. Dedim lı:iı - Eyvah, kumandan intihar 

- Kumandanım; düşündü· ettikten sonra, bizi söyletmek 
ğünüz gibi topçu ıteıi hiçbir için çok sık ı ştıracaklar, fakat 
uman fayda vermiyecektir. Zira biç birşay ıöylemiyeceğiz; ister· 
piyade kuvvetleri çarpıımağa ler1e öldürsünler. 
başlar başlamaz, tanklar da fıa· Diye söyleniyordu. 
liyete reçecektir. Bu sebeple -Biribirinize o kadar yakın 
fikrimde masırım topçu, tim· mı idiniz ki, söylenenleri işiti· 
diden ateı açmalıdır. yordunuz? - ..... . 

dan çıkarı ! an Havacılık ve Spor yatağı nda tabanca ile öldür· 
mecmuasının 211 inci 1ayısı da müştür. 

zengin münderecat, bol resimli Sorguya çekilen Madam Go· 
olarak intişar eylemittir. Tav· rig, düşünces : n ı ve işled iği ci· 
ıiye ederiz. nayeti olduğu gibi itiraf etmişt: r. 
w~-----·-... -::::;ı:::ıo,=:: :::aı::01=n0ııı::c=ııı :;;ıııc::c~ ~ ~- --- - -

Arnavudluk Kralının hem-
şirelerine yapılan teklif - . 

Bir filimde, Kral sarayı kısmında 
hulunmaları istendi, kabul etmedilr ·· 

Mar t 29 

Pariste 
Müthiş bir facia 

Bir ana yavrularını emsalsiz bi 
şekilde öldürdü, kendisi de 

onları takip etti 

Zaoallı ana o• zaı:allı gaoraluı 

Bir hafta önce P .ıırilte, Bou· 
levard Saint Marcel, caddesin· 
den geçenler bir apartmandan 
yere diiıon genç bir kadın vii
cadile heyecana gelmişler ve 
hemen polisi haberdar etmit· 
lerdir. 

Poliı gelinciye kadar apart• 
manın kapıcısı haberdar olmuş: 

- Çocukları da vardı. iki 
çocuğu, oııları ırıyalım. 

Feryadı le merdivenlerden ya· 
karıya çıkmıştır. 

Caddeden ıelen adamlarla 
kapı cının yaptıkları araştırma· 
çok feci bir ıahneyle karşılaş· 
tırm ı ştır. Anl aşılan şudur: Bu 
kadın, yavrularını öldürmüş, 
sonra kendiıi de düşüp ölmıiş· 
tür. Hidıse, bir ııinir buhranı 
esnasında vukubulmuştur. Masa· 
nın başında (babacığım •. ) d iye 
başlad ı ğı bir mektubu yazmakla 
meşgul olan on b r yaşındaki 
güzel Simon başına yidiği kuv· 
vetli bir çekiç darbesi le yere 
yuvırlınınış, fakat birden ölme· 
diği için öteye ber:ye kaçarak 
kendiıini kurtarmak istemiştır. 
Asıl kınlı sah 1 e bundan ıonra 
şiddetlenmiştir. Çiinkü d ığer 
taraf da oynıyan yedi yaşındılı: ı 
Andre de korkudan, dehşette n 

ne yapacağını ıatırırıa\: maaa· 
!arın altından, iık-lele' yaq. 
!arından kı91p azalı:l.Ş'mak i .. 
temişıe de o da hemıireııinin 
akıbetine uğramaktan yakıyı 
kurtarılmamıftır. 

Yalnız butoıa ve ç \cici d .. 
ğ ; 1, tencereler ı , ta akları, 90" 

cukların bütün aort oyuncaklı 
rını yavrularının ba hırınd par· 
çalıyan anı asabiyet buhranı 
·ç· bu 11 du pence
reden d~üp olmilftur. 

Çocukların bütün feryadı ve 
bilhassa Andrenio .kan izleri!• 
müşahede edilen uuuı mücade. 
lesi ve ağlayışı ap manın hi9 
bir tarafından duyulmamıştır. 

Otuz dokuz yaşında olan 
koca, vak'ayı ve biçare çocuk· 
!arının ve karısının öldüğünü 
haber aldığı vakit birdenbire 
çökmüş ıstıraptaıt tınınmıyacık 
bir bale gelm ıştir. Polise ver· 
diği ifadesin de karısını çok 
sevdiğin i, karısının da evine ve 
çocuklarına adeta taptığını, yıl· 
nız arasıra asabi buhranlar gıı• 
ç rd,iği~i söylemi ştir. 

8
, f ec ı vak'a Pariıte büyüle 

bır teessür ve becan uyandır· 
mıştır. 

- Daha iyi ya, bu ıııretle 
düımın, tamamen hazırlanmıı 
bulunduğumuzu ve kendisini 
beklediğimizi ınlıyıcaktır. 

- Evet, takriben on metre 
kadar yakın bulunuyorduk. Al· 
manların da, mütemadiyen ıöy· 
lendiklerini iş itiyorduk; fakat 
Almanca bilmediğimiz için ne 
ıöyledikler: ni anlıyamıyorduk. 

~~; 1s11an a hudua'ları ~ an haberi "r: 

· Bir kilo insan - ..... . 
- Muhakkak ki askerlerimi· 

zin de maneviyatı üzerinde çok 
iyi tesir yapacaktır. 

- ••••• t 

- Kıt11bmın, maslı:e cihe
tinden mahrumiyet içinde bu· 
luadağu malQmunazdur. Bu va• 
ıiyet kırtııında, dütmın gaz 
bombaları atmığı başlarn, 
akıbetimizin ne olacağını tıh· 
aıia ddebilirslııiL - ..... . 

- Tamamen hıklııınız ku· 
maadanım.. Düşünüyorum da; 
böyle bir vaziyet karş111nda, 
ukerlerimizin kuvvei maneviye· 
lerini kaybetmemelerini imkan· 
aıı buluyorum. Hele tayyare 
faaliyeti de olnrsa, daha fecll •• 
- ...... . 
- O talihsizlik te olarsa, 

vay halimize! Panik mahılı:kak· 
tır. Maımıfih, ne olursa olıan, 
emirlerinize mutavaat etmek, 
bizim için tabiidir. 

Telefon muhaveresi burada 
sona erdi. 

Kumandan; derhal karargahı 
telefon ederek, düşmanın, vazi· 
yetimizden haberdar olduğ'una 
dair bir tehlike tasavvur etme· 
diğini bildirmek! ğimi emretti. 

Bu ıırada, topçularımız ateş 

açmağa başladılar. Düşman da 
hemen mukabeleye koyuldu, top 
ateşi gittikçe ıiddet keıbedi· 
yordu. 

Birdenbire ıu haber yetiştiı 
•Düşman, sağ cenıhıınıza ta· 

arruza geçti, tank ta kallanı· 
yor, bizimkiler şiddetle müda· 
fıada bulunuyorlar .• 

Mareşal Peten; telefon baıın· 
da, bütün kolordu kumandan· 
!arına aık sık emirler veriyor 
ve harekatı adım adım takip 
ediyor. 

Vaziyet çok nazik •• 
Dakika başında sağ cenah· 

tan haberler alıyoruz: 
Düıman, bütün kuvvetile yük· 

!eniyor. Fakat tanklar bir kilo· 
metre mesaha dahilinde doh ş· 
makta, kor~ulduğu gibi i terle· 

K,aı Ahmet Zogo ve hemşireleri 
Holivud direktörlerinden M. 

Samael Goldvin, Arnavudluğun 
Vaıington ıefaretine müracaat 
ederek, gerek bizzat sefirin, 
gerekıe Nevyorkta misafireten 
bulunmaktı olan kralın hemıi· 
relerinin, Holivudda henüz haz.r· 
!anmakta bulunan bir filim hık· 
kında fikirlerini almak istemiş· 
tir. Bu filimin mevzuu, Merkezi 
Avrupanın küçülı: bir kra l lığında 
geçmektedir. Sarayı kraliyi can· 
landıracık olan eserde Kral 
Ahmed logonun hemşi relerin in 
de bul unmalarını teklif eden 
Holivud direktörlerinden M. 
Samuel Goldvin g•ç"n 'erdt> M • 

sır l.ükı1metine de bir müra· 
caatta bulunmuştu. Bu müra· 
caattı, kendi firması namına 
iki ehramın kiralanmasını r ica 
ediyordu. Mısır hükumeti, elan 
bu müracaata cevap vermemiş· 
tir. Keza, kralın hemşi releri, bu 
tek:if üzer ine ne diyeceklerini 
sormağa gelen bir y ı ğın gaze• 
teciden kaçmışlar, Filidelfiyada 
yakın dostlarından birinin evine 
kııpanmışlardır. 

Dövmek 
Ôdeınişın Türkmen mahalle

sinde Ali oğlu Sabit Çankaya 
s arhoş olmu~, Ahmet oğlu Meh· 
m .. t Çakırı dövmü•tii 

aplarııınr '. --

dört franga!: 
------- r 

Fakat bazılarının k i osuna şu 
fiat biçiliyor: 50 frank! r 

h 

n 
ıp 

ihtiıalci topçular 
Bu; İspanyanın Andora şe h· 

rinde gönüıııi lerin veya mülte· 
cilerin kaçırılması için kurulmu ş 
bir tar ifedir. 
Andoıa şehrinde bulunan 

Fran• z lcuvvttleri kumanda ıı 

Bo!ar:a bu hususta konu şan 
Frans z muharri ri, 
şunl arı yaz yor: 

111 •ispanyada da h .i harp b~ş·ua 
lu başla m•z, Fransadan bu u 

So't ı ri ç•l,ifa f~ Ilı: 

İ>o 



-···---~ Eu<rünkü program 
lsf ntui radyosu 

O~ le tır riqatı: Saat 12, '0 
Plakla Tiirk mu!ik s; - l:.?,50 1 
H~vadis - 1 ~.OS Pj ~ "'b Turk 
mus kı~i - 13,SO M~htdıf pla' 

ı t'şıı)Bh. 14,00 Son. 
Akşam neşr ·IJafı: <in• 17 ,0D 

lnkı.ab tar1hı rle s · U ı vers te· 
den n;ık en: Yıı~uı K m '' Ten· 
gi şcnk - 18, "O F ın H ik,.vi 

•t it L:ol ta f ı Jın b r tem· 
si - 9,15 Kon "'r..-ı.~s: Dr. Fah· 
ret. ı ' r ıı: l>urg ın t p1 r 
..... 19,SS B ıea haberleri - 20 
N z' ı \ ltka<laşlart taraf odan 
Turk m sile i ve ba k şuk1lart 
- ~O. 15 Hava raporu - '20,48 
Om r Rıza tarafından aı apça 
ıoyl~v - 21,00 KHisik Türk 
m s 'kis: Nuri Halil \e ukadaş· 
ları tar lfı:-ıd n - 2 ı ,45 Or· 
kutra: 

1 s~ork: T tanen muş. 
2 Moussorgs\cy: Dans de 

p ·rsan. 
3 Kalman: S rlc:füıprnıcsirı 
4 - Bo od in: Kör de Peyıant 
5 - Aylenbcrg:Bal o Jarden 

-22,15 Ajanı haberleri-22,30 
Plakla sololar, opera ve operet 
parçaları - 22,50 Son haberler 
ve erteıı günün programı - 23 
Son 

Muhtelif Avrupa iıtasyonları
Dın bu aqamki program öıü: 

Haf il konurler: 
7;10 Bulin k1n da1gaıı:Neıeli 

udalar ( 8,15 devamı ). 9,30 
Bedin k11a dalgası : E"71enceti 
muııki, 12 Bertin kısa dalgası: 
Karııık muıiki, 13 Hafif musi· 
ki (14,15 devamı), 13, 10 Bük· 
ret: Plakla konser, ( 14,30 o~
vamı), 15. lSBerlin kısa dalgast: 
Konser saati, 17,45 Berlin lc:ısa 

dalıaaı : Halk konseri, ( 18,SO 
(Oev•mı ), 18 Bükref: Vasile 

iF ............ 18 Peıte: 
Çıgin or'Etıtrası, 19, 15 Bcrlin 
hsa dalg111 : Çocuk m\lsik si, 

19,05 Prıg: Cenub Alman mu-
11lciıi, (20 Musikili karışık proz· 
ram), 20,10 Bülcreş: Radyo or· 

lc:e.trası ( Beethoven ), 20, 1 S 
Praı: ilkbahar plilcları, 20, 25 
Oıtrava : Aılceri mus lci, 21 
Varşöva: Karışık konser, 22.45 
8 ılcreş:Lokantadan konıer nakli, 
23 Varşova : Halk orkestrası, 
23,3S Prag: Keman, viyolonsel 
flüt, Hauboit, sopun. 

Opera'v, operetler: 
20,30 Peşte: Mozırtın • Don 

Juan,. operası. 

OJa musikisi: 
18, 15 Varşova:Oda orkcıtrası 

(Bıch), 21,30 Bükreı: Oda mu· 
siıdsı tr.yoıu, 22,25 Prag: Be
ethov~aden yaylı kuartet mu· 
ı. lcısi. 

Resitaller: 
17, 1 S Berlin kııa dalguı : 

Soiiıt konseri (Piyano ), 18,30 
8erlm kısa dA1gası : Keman re· 
ıitali, 2J,20 Varşova: Unutul
muş ıarkılırdan, 22 V .trşova: 
Chopmın eserlerinden konser. 

Dans musiki si: 
18,20 Bratislıva: ( PJikla ln

r.liz cızı), 19,10 Varşova: Caz 
ıilOetleri, 19. 20 Peşte: (Plakla) 
21,45 B'ıkreş: P.ilcla kabare 
neşriyatı, 21,45 Bcrlin kııa dal· 
fHı: (Viyana vılı1eri). 

Hakaret ve sarhoıluk 
Çeşmede lnönü mıhallesinde 

Veli otlu Hüıeyio O~yay, Ha
lil oklu Derviş kaptana kahve
de hakaret ettiğindan tutul
muştur. 

Yine Çeşmenin Yenicami 
mahalles·nde Mustafa oklu Hü· 
ıeyin Tütüncü, sarhoş olmuş 
evine giderken 16 Eyliil ma· 
hallesinde B. Cemil Akpıoarın 
berber dükkanıom camlarını 
c rmıştır. 

ıklet kazası 
B r ıc kordonda (1tindo~du 

p.) s no t ~ı Y"k ni •de oınJ k· 
ı~n no o k tı yay ka'd rı· 
ınını 1 kenarına çarphrard: 'ere 
yuva lanan MJrad ve Alı muh
k ıf y, l rinde ı y "alanm ş, 
hastaneye k ldı im şlardr·. 

Anah 'a I ı y a a n < 
N-1m zgaht A!aybey cadde

sin..ıe A-..JJılah o ,.,u N h3t. 
Ahmet oğl.ı Süleymn'lı anah· 
t rla ol kışı tiz •r .n .ıe.ı y r • 
lam ıştır. 

Ef;rrır 

Eşrefpaş caddesinde Hüse· 
yin o :r, J M hmedm üte inde 
beş g ın es at b\llunuuş, suç· 
lu tu.ut .. r !.{ d iY'"y.! v_rı m ştır. 

Si ii!ı to.şıyanlar 
Buc , L: ç '~m ,; k, Keçec l"'t, 

Çorak· p pl. s n ata<: lıı nd ı 
po is1cr t rafından yapı ıı l ilnh 
araştırm~sında mut dit km· 
sclerin üze nde t t a C'l v • 
bıçak bu u'1muş, s ah ar mti· 
sade re ed \erek taş ya • a • hak· 
kında t kibat başaanmışrıt. 

Ku kaçırma 
O ~emişiıı Kayma ç köyün· 

den Halil o~lu Osman 15 ya· 
şındaki kızı Hacerı, aynı köy· 
den Eyüb Sönmez rızasıle ka
çırmışt r. lkiıi de tutu.muş, ad
liyeye verilmiıtır. 

Yaralamak 
Karataşta lngilizbabçesin-:le 

yorgancı Raşid oğlu lbrah m 
Tunçer, Bergamalı Hasan Ba· 
bacana taı atmak suretilc ya· 
ralamıştır. 

Yangın başlangıcı 
Bucııda Sümbül sokatında 6 

numaralı evin mutfağından yan· 
gın çıkmış, ha k tarafından sön
dürülmü~tür. 

Ocalc duvarının içindeki hatıl
ların ateş ald ğı ve evin s iOr· 
tasız olduğu anla şı 1 mıştır. 

Hırsızlık 
Namazgahta Alaybey cadde· 

sin de Jzmirli Cenaal oilu Fakri 
balaıı Hal 1 kızı 75 yaş nda 
Cemilenin 17 parça eşyasını 
çalarak seyyar atıcı lımail oğlu 
Mustafaya 185 kuruıa satmıştır. 
Film tutulmuştur. 

350 lira nasıl aşırılmış 
Keçecilerde oturan Bahriyeli 

adile maruf Köprülü Hüsnü, 
zabıtaya müracaat ederelc Bur· 
durlu 21 yaıı nda Ömer tara· 
fından pantalonunun arka cc· 
binde b·r tabaka içinde aak!a· 
dı ğı 350 J.rasıoın çalındığmı 

şikayet etmiş, araıtırmaya baş· 
lanmtştır. Ônıer, b:r aydanberi 
Hüınünün yamnda ve odasında 
oturuyormus. ----

ispanya hududundan 
haberler 

Başı 7 inci sahifede -
memlekete geçmek iıtiy~n gö
nüllülerin beher kilosu için, bu 
işleri idare eden bazı hususi v .. 
g zli teşkilatlar taraf ndan "4 
frank,, alınmığa başlanın ştır. 

Fakat, bugü ı, ayııi taca et İs· 
panyadın Fransaya sığınmak 

iatiyen mültecilere tatbik edili· 
yor. Gizli teıekküller, buraya 
toplanın mülteciler n, geceden 
istifade ederek, hududu geçme
lerine nezaret ederler. Buna 
mukabil de bir kilo için 4 frank 
alırlar. Meaeli, yetmiı kılo 
atırlıtında bir adam 280 frank 
vermek mecburiyetindedır. Bıa 
tarife, mültecinin zengınlitine 
ve ehemmiyetine göre de de
tiıebilir. Bunlar araıınd'1ı kilo
suna 50 frank alınanlar da 
vardır." 

.Liman hareketi 
Dün l manımıza ilci Türle, bir 

Alman, bir Macar vapuru ol· 
mak üzere dört vapur gelmiş, 
bir Türk ve bir ltalyan vapu· 
rucla baraket etmiıtir. 

A 
~~~-~~,~~~~~ 

1 ürk 1 .. caret 

Bu:l '!', f,a y nrn lspanY "Vi miil ·m kuctJet· 
l ... ı gö ıietm~k · 2 oltiu~!l htı.knuıda1'i 

ri vay ~tleri tekz ·p etti 
Lo'!ldra, 28 (Radyo) - Av ıtı kama ası, bug ın toplanmıştır. 
Muhafaz ka" say: v~ardan Moren ŞlngheyJaki J ııpon askerinin 

geri çelilm sı ıçi l hükumetçe b r müracaat vu'.kubulub bulmadı
ğını sormuş~ur. 

H ric.ye Nezatcti mJs cş'lrlarınd 111 Butler. bu suale cevab 
vctmış ve muh r beterin, Ş t ghaydan ki yuz rn l ötede cereyan 
etm kte o:du~u ıu bunc11&:ı b rıber; Japonyımırı drl, diğer dev· 
let:er g bı Şa gha d bir mikl..'.lr asker bulundurmak hakk.nı 
haız oidügJnu ~öy miştir. • 

B ı dan ıo lr\ Sn -· .. r söz söy·erniş ve general Frankonun, 
ita.yad uı lma t' oldu~u m h m k..ıvvetle. le ııerlemeğe nıuvaffaL: 
oı .u u ı söylem ş ve ızahat ı temı~ıir. 

Bu susıle, c •vab v re ı But e:-, bu bJsustaki rivay !tle· i ı ası' sız 

o Ju u hı beyan ~lm ş v~ Ç mb~rlayı1 .ı; ltalyanın ispanyada 
gö i o. naclı~ı hak <ı>ıd verd ğ. tcmınatı kab ll ve hüsnü teiaı:ki 
~ tiğı 11 lav... cy.ı m t r. 

,__------~....__ .... --~~~ 
Çin ordusunun, Ja onları 
müşkül vaziyete düşür

düğü söyleniyor 
• 

l 

h'tl'e e · um~miye 
iç"i 1aı 

Ankara, 28 (A.A.) - Türk 
T clll'et bınıknsı hissedarlar hr· 
yeti umumiyesi bugün banka 
merktz'nde idare meclisi rei-si 
ve Z reat b nkssı umum dırtk
tö ü N\l!ıret Merayın riya5ctin
de senelık toplantısını )ap· 
mıştır. 

Uniumi heyet · d re meclisi 
ve ınurnkıpier reporl rtnı tas· 
v p ve 1937 blançbsunu, kar 
v~ z nar hesabını lelk k ve tas· 
dık ettikten soıra müdd .. tleri 
bıten ıdare meclisi azahk arma 
H.akkt Saffet Tarı ve Saıt Ha· 
ru t B!şa ı tekrar int.hap et
nı ş ve Ankarada!l cıyrJan Ke
mal Z ya E ·itma.ı.n ytr.ne de 
Sümcrbank muameliit direktörü 
Hilm 'yi seçm ş r. 

Banka murak\pliklerine tek· 
rar Z ra~t bank ~ı Hukuk iş· 
feri di:- ek törü Mezlıar Nedim 
Göknif, Anadolu Ajln&ı mu· 
hasebe direktö. ü Cemil Oktini 
seçıu;ıtir. 

Japonl:ı.r Nank:nde yeni bir Çin Rusya 
etm .. şlerdir M--:nçukor."an alaca-

H1 ıko", :s (R dyo) - T yenç ~ şimendifer boyunca Herlıyen ğrnı i3tiyor 
cumhur yeti tesis 

Çın kuvvetleri, J poıırnrı tam b r bezime e u§'ratmışlard r. B:n. Mos.ova, 27 (A.A.) - Tas 
lerce Çın ııske. i Honan ütt. ine yürümektedir. Japonlar muşkül Ajans, M ·mçuko hükumeti Şar· 
vaz·yete düşmüşlerdır. ki Çın demiryolunun hedeline 

Şanghay, 28 (Rad1 o) - Ş:mali Çınde ekonomik meselelerle mahsuben 25 M rtta tediyesi • meşgul olmak üze.e b,r kom te teıkil edilmi~tir. Bu komite, liz m olan ve altı milyon yen· 
beşi Çinii, beşi J.pon olmak üzere on azadan mürek~eptır. den ibaret bulunan taksitt 

Nanlcinde ye'li bir Ç n cumhuriyeti km ulmuştur. ödcmemış oldutunu bild rmek-
Şanghay, 28 (Radyo) - jJpon kumandanmm neşretfği ı.,·r tedir. 

tebliğde; Sarı nehrin şimal sahıılerinıo tamamen jıponların ış· Sovyetlerin Tokyodaki sefiri 
ıaline g~çtiği bildirilmıştir. bu t~diyatı zıman altına almış 

----------~ olan Japon bükümetine müra· 
Bir fabrikad::ı ancak Seyyahlar caat etmiş ve her iki bük\imet 

11 kişi çalışıyor! l !manım:za 216 ltiıi nezdinde ıiddetli protestolarda 

- Baıı 3 üncü ~tJıi/ede - • •bu•l•u•n•m•u•ş•tu•r•.•••••--ı 
Ayı da, defe vo ş1r .. ıya uydu, gelıyor 
Zıplamağ~ başladı .. Zavillı ayıl.. Atina, 28 (Radyo) -General 

.*. Von Stober ad ndaki Alman 
Ayıyı geride b rıkt k, yağmur· vapuru 600 seyyahla buıün 

la beraber Tuzlaya gar dile. Bir p,, eye varmıştır. 
ark dış: Şımp .en adındaki Frınıız 

- Ayol ·diyordu- bu beyaz vapuru da, 216 ıenabla a1ni 
sahrada b'z . ııahte Papanin litnana nıuvıs.lat etmiştir. Fran· 
ırubuna benzıyo:uz. sız vapuru, Puedeo ıoue İzmir 

Büyük b'r nezaket ve ya<ın· iimanma utr y&c ktır. 
hkla karşı landı\c. S.ılahıyetli l k 
bir memur, bize cvvrıa bır p.an svec ralı 
v~ ıonra bu }>.an tiz rinde cıd· p · l ' S r 
den hep.mızı öğünduren ızahet as.la ya_;': .ln .l\...!• 

vardı. mod ~eçir~celı 
.Toprağı bolo'uı düyunuumu· Roma, 28 (Radyo) - lsveç 

rnıyd.. krah Güıtıv, bugün San Re· 
CumhJriyeti, ~~~.adı, müsbet moya muvasalat etm·, ve tenıs 

eserler hahnde g.oruyordulc:; Ab· ıtadyomunu z'yaret etm ş :r. 
dam:ar, yeldctirn en er•, Hl\· Kral, pukalya yortulr rın: San 
tra ! sof a tuzu vcuı e ... H P R moda geç recek ve çıcek 
gc21)'ordu11:. t•• .ı b D • SOO se• ~ ın n açı.mı oretı nge u· 

k 
ağ i oı ~uı Y•tınlar .. k lu11 .. cak,ır. 

ı ovat z ·rıne ça ıtan ma ne 
dairesi, dev gıbi buhar karan· /ng ·ı-z 
iar .. H yret ç ndtydık .. Tele· 
fonu aç, lzmır.e ko ı ,ı Mede· Tayyare fab.·ikafa. 
niyet ve kuvvet, bay •tanı tuı- rında •ab:ı '"ajlar 
d n d ğların uıtüne dikl\erm f. Londu, 28 (Radyo) _ lnril· 
Hele şJ bir buçuk milyo ı lira· 
ya maı olln ~ofra tuzu fabri· t"ren n Stad.ur He R,nkocn 
k sı. tayyare fabnlcalıraoda sa bub j-

p rmak ucu bılc değmeden lar vukua gelnaittir. HükQmet, 
deniz kıyısındaki yığınlardan bu fabrikalarda çalııan ameleyı 
vinçle aman tuz, evveli sılo· nezaret altına a m ıtır. 
lara, kalbur makine erine, yıka· Bulgariatan s:ı.ylav 
ma kazanlarına, kurutma f • 
rmlarına ve nihayet smbalij intih ·batı bi .:ti 
dairesine Ririyor. Sofya, 28 (Radyo) - Ba:· 

Kağıdı kesen mak'nediı, kat· gıristan saylav intihııbatı sona 
layıp hazırlı)or, zamk.ıyor, du. ermiştir. SoCya vila• eti, mülba-
rüyor ve işte paketi. katile beraber otu~ saylav çı· 

Fakat bütün Türkiyenin sofra karmıştır. 
tuzunu çıkaran bu fabrikada Sof ya, 28 (Radyo) - lııti· 
kaç kişi çalış yor biıir misiniı? habat.n kat'i neticeleri alın

Fıbrika şefıaden kapıcıaına 
mıştır. Hülcumet p.srtisi, Sob· 

kadar 1 l kişi ve onların Y•tıın· 
da makine kuvvetil.. . ranya meclisındeki t60 ıaodal-

• • * 
Yağmur, yatmurl. Gene Yol-

lardayız ve geliyoruz. Eminlm 
ki bu akıam bütün arkadıılır, 
rüyalarında tuıdan değlar gö· 
görecekler, tuı yıyip tuz içe· 
ctlderdir. 

R. Bilge 

yanın yüz dördünü kazan1111ştır, 
Kalan elli altı ıandalyanın kırkı 
çif.çilerin ve mütebak.ıi de 
Sosyal stlerdendir. 

Eski say· av arın en çoğu tek· 
rar kazımmıştır. 

Sobranya meclisi, Mayısta 
kral tarafından açılacaktır. 

, 

DOKTOR 
M. Şeolci Uğur 

DahilT haatahklar 
mutahaasısı 

lkincıbeyler sokalc No. 8'2 
Telefon No. 3~6 - ...,_....._ __ 
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Etlman kalemı 
Satış geri: Kemıro.itı 

Et·m~ Kitapevi 

Doktor Şaht 
Brükselo.e bulunuyor 

Brüksel, 28 (Radyo) - Al· 
manya Devlet Bankası umum 
tnüdürli doktor Ş1ht, bugün 
buraya gelmiş ve Avushnyanın 
ilhakın dan sqpra husule gelen 
vaziyet hakkında B~lçi ka Dev
let B nkası l mum dırektör 16 

Konuşmuştur. 

lrmirdeo her ır} kallcn tre::ı. I 
ferin lıa~\:ct f'aatl ri . 1 

Aydın haHr: A.baneak: 1 
f:rnıir·KRrnkuyu.)\nkıır'!: Pauf. 

te"i, çı1'~9.ttıba, cuma, pazar günleri 1 
eııat 21,!ri d~. ı 

lı:mlı - Nuilli: ller «ila •ıt 
15,40 da ' 

f nnir·D itli: ~~lr, rı~rı1Bmbe. 
rllmatteJi J?ilDleri eut 6,30 da 

1rmir·1'ire-Ödemis: Henıb:ıb 11ut 

~.s:; de bir katar: ber akıam ıaat 

l 'i,30 Ödenıite bir tnıo, 1~30 da 
Tireye otorlf. 

Afgan haltı: Basmanederr: 
12mir•f anbul·An ara: Her gilıı 

~• t r/ de f pa ar, cum:ı, .çaqamba 
{;flsıleti yataklı va on·h!lfe bulunorl 

İümir • Soma: P11ar ve puar• 
ıcai ~nltri ıaat lS. 28 de 

1r:mir-Banilarma: Pautr, ııalı, pet
ftlfthe ff camarte.ı guaterl tabable· 
Tiı: taat 7 ,20 de muhtelit katar; 
pazarteei, ça11amba, cumı gihıleıf 
ekspres ııeaı 12 de 

1ı:mir-So a~ Paza: ve puafteii 
~nleri IMt 15,!R de 

H.,- %aman lazım olan fel• 
fon numualtll" 

1· aagm ilabaa: 22!l2 • phiı flll• 
fonu •iiracaat ınımanu: 2300 • ... 
hirlttral'lllı telefoıa mfincaat ınn:aa• 
raeı: 2150 • elektrik ıirtetl: 20M· 
11a•agatı: 2326 • '.PQ'lit: H63 • U.Udı 
91Jsld: .20.iO • :e. .. aae ilt-ro•• : 
3638 • Alıuııcak iltuyonu: 2U·I • 
l'aıap•rı npur Hkolesi: 2851 

Şehir aalıil nntalanam 1abah• 
leyin illı.: Te gece ıwa mokea 
eaatleri: 

Tramvaglar: 
Der H'bah 00Hı,alıclcı1 _.t 

befte bir tr11ııvay hnebl eder. 
tiunu Hl\ altıda banbt c• W.. 
ol lr_ •• , ~ib ... IJıaMla 
IOllra lttr don aakikacia bir Lr .. 

••1 vardır. 
Wcıe MD uam••J GAMlyalaıiu 

24,5 dedir. 
ltonaktaD Gbelyah~a ilk tramo 

••)' .. bahlayia 5,26 dadır. lldiıôi 
uaany birua& ~~la a... 
nk t ıMır. 

Keaaktao GOseI7•lıya ....... 
traavay .... , birdo ıa.reko& eder. 
Buııdu nDl \:H • lıııU •9'V~~.....-..· 

'~ 
V.ıparler: 
hmirdea ~yat.ya ilk np• 

eaaı 5,45 to Pa&ap0l1Mlıl 1,.aı.ııı;; r. Gete 
1011 Tapur ıaat ll,3'1 da li..911M
lü ba"tebt eclet. 

'Klltl,..odtua -- ilt ... 
•at t>,20 fftliL i:ı8ll npuı cLa MecM 
~ :u dedir. 

Giıulcı. lıer 1anm ...... laiı 
npı.a Tardır. Akta• eoki.:.tH atCNU'• 

~•erler uatte bırdir. 

Fransada 
Milti birlik lıa~i,.._ 
sinin teşlcili zaruri 

göralayor 
Paris, 28 (Radyo) - Frıa

sada milli birlak kabineıi teı· 
kili için eıaslı bir cereyan baı· 
Jamıştıt. 

Londra gazeteleri, Franaada 
nı m birlik kabineanin teıkili 
etrafında makaleler ya&mekta 
ve beynelmilel haditelerin, bu· 
nu ikt za ettirdiğini ileri aiir· 
mcktedir. 

lz1nir aicili ticaret 
memurlıiğundan: 

[Nazif Alpyörük] ticaret an• 
vaniıe lım'rde kapalı Yemit· 
çarşısında 25 numarada dahili 
ticaret ve kom'syonçuluk yapan 
Nazif Alpyörükün i~bu ticaret 
unvanı Ticaret lcaaunu hüküm· 
Jerine göre sicilin 2229 numa· 
resına kayd ve tesc 1 edildiği 
ilan olunur. 

İzmir sicili ticaret memur
luğu ı esmi mü hürü ve 

F. Tenik ımzası 

Müstakil Mongol.: •• 
tan hükü.meti 

rei('i öldü 
Pekin, 2.ij (Rad}o) - Japon· 

lar.n tes s ett kleci miıstalciı 
Mongol slan hükumeti re sı 
Yoğo ö müşhir. B nun \'• r n .. 
muıw n. prens 1 e tay n ed ,. 
miştır. 
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Seyyit Sendabadın 
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- Hangi memleketlisiniz? 
- Bağdatlı, Halepli, Hicazlı, 

Hintli .• 
- Ellerinizdeki otlar nedir? 
- Bunlar bizım tarikatça 

mukaddes otlardır. Uğur gelsin 
diye hep elimizde tutarız. 

- Amma bu otlar bizce 
mekruhtur. Kimin elinde bu ot· 
lar görünürse o bizce günah· 
kardır. Onun yanma yaktaıa· 
mayız. Onunla alışveriş ede· 
meyiz. Dünyadaki bütün Allah· 
lırın en kudretlisi olan Hirma· 
nun Allabm vekili bulunan bü· 
yük reisimiz size diyor ki, elle
rinizdeki otları atanız. S izler de 
diğer arkadaşlarmız gibi olu· 
nuzl Sevap kazanmak isterse· 
niz büyük reisimizin dedikini 
yapınız! iki cihanda mamur 
olursunuz! 

- Bunları elimizden atarsak 
biz de dinim ize göre, dünyanın 
en günahkarı oluruz. Reislerin 
reiıi uluların ulusu, dünyadaki 
bütÜn Allahların en kudretlisi 
olon Hirmanun Allabın vekili 
bulunan efendinizden yalvarırıL 
Otlan bizim elimizde bırakım! 
Hepimizin çoluk çocuğu var; 
hayatımızı bize batışlasınl Bir 
defa adadan çıkalım.. Memle· 
ketimize vırahm. Yemin katem 
ederiz ki, kendiaine ne iıteru, 
ne dilerse, ne beklerse hemen 
biz ıetiririz. Onun kulu, kölesi 
oluruz. 

- Sözleriniz reiıi memnun 
et '. Fakat o diyor ki: bizim 
dınimiz, adaya gelea ya banca• 
nıa bir daba 11 çıkma11na müaa· 

-c-.ıı-..0.ılWIAZ- Mü.uade el:a6-dahi 
bir yabancıya mukabil (yüz) ıi· 

yahini• kelleaini kesmekle ya· 
pılan büyülıc: günahın tamirin_e 
gideriz. Ey seyyahlar! Artık sız 
bizim misafirimizsiniz. Otlular 
bir taraf ta, otauzlar diğer ta· 
rafta olmak üzere şimdi sizi 
ikiye ayıracatız. Bundan sonra 
tenliklerimize sizi davet edece· 
tiz. Ancak büyük reisin emir· 
!erini tekrarlıyorum: iki cihanda 
mamur olmanız için otlara eli• 
nizden ter kedin iz. 

(Fakir) vazifesini bitirmiı ka· 
filemize katılmııtı. He•en ken· 
diıine yaklaştım: 

Netice ne olacak! Dedim. 
- Meçhul! Cevabını verdi. 
- Otsuz olan arkadaşların 

akıbeti ne olacak? 
- O da şimdili" meçhul! 
Biz·, evelce söylediğim fmn 

gibi toprak kulübelerden birine 
yerleştirdiler. Buraıı dehşetli 
surette havasızdı. Ne yukarıdan 
ne aşağıdan hiçbir penceresi 
yoktu. Çarnaçar içeriye g:rdik. 
Fakat otsuzlar başka bir yere 
gitmiılerdi. işte bu sebebden· 
dir ki, içimiz kan ağlıyordu. 
Her ne ise, başbaşa kılıp ko· 
nuşmaka başladık. Kiminin oğlu, 
kiminin kızı, yahud babası öbür 
kafilede kalmış olduğundan 
kulübemizde hıçkırıktan başka 
bir ses duyulmuyordu. Maama· 
fib bizim başımıza ne gelecek· 
ti? Belki b'zler felakete uğrıya· 
cağız da, onlar kurtulmuş bu· 
lunacaklardı. Kimse, vaziyeti 
şimdiden kestiremezdi. 
Doğrusu karnım çok acık· 

mıştı. Deniz:n kıyısında yaktı· 
ğunız ateşin başında da az 
uyuduğum için gözlerimden uy· 
ku akıyordu. Derhal bir köşeye 
büzülerek ve alnıma yazılan 
yazıyı Allahın yazdığını ve onun 
h ttah kerim olduğunu düşü· 
nerek derin bir uykuya daldım. 

Ne kadar geçti bilmiyorum. 
Omuıuma wrulan hafif hafif 

darbelerle gözümü açtım. Ya· 
nımdaki seyyah: 

- Seyyid Sendcbadl Artık 
uyan; sabah oldu; dedi. 

Gözlerimi açtım. Ayni kulü
bede o1duğumu ve kapıdan ge· 
len aydınlıkla hakikaten saba· 
ha kadar güzel bir uyku kestir
diğimi anladım. 

Seyyah, gene beni dürttü: 
- Senin kısmetini ayırdık, 

dedi; başucunda duruyor. Afi· 
yetle y;f 

Baş ucuma baktım. Sarı renk· 
te, kocaman bir somunun iş· 

tiha veren lezzetile ağzımm 

sulandığını hissettim. Hemen 
onu kavrad.m. Hakikaten siya· 
hilerin bu iyiliğini unutamı· 
yacağım. Belki bize kötüıük 
yapacaklardı. Lakin bunu aç 
ve susuz bırakarak değil, ci· 
vanmerdane yapıyorlardı! Afe· 
rin onlara, hezar kere afcrl nl 
Diye ıöy:enerek somunu ısır
mata başladım. 

Allabım, bu ne nefisi lezzetti! 
Bizim Halep kebaplarına 

benziyen ve içi en güzel ba
haratla doldurulan küçük kü
çük et lokmaları ağzıma git· 
tikçe, kendimi dünyaya yeni 
gelmifim sanıyordum. Ah, bu 
fevkalade taamdan sonra ha· 
kikatin kara yüzünü görmesey· 
dimi Yemeğimi bitirip de biraz 
bava almak için kapıya yak· 
laştıfım zaman sekiz nöbetçi· 
nin karıılarile karşılaştım. Oh •. 
dünya .ne güzeldi. Hava ne gÜ· 
zeldi. Ağaçlar ne güzeldi. Ya· 
şamak ne tatlıydı. Ne hoıtut 
!:ikin ıu lrargılılar da ortada 
olmasaydı, bize ergeç nrarlın 
dokunacak olan ıu adalılardan 
bir defa yakayı sıyırmak im• 
kin haline gineydil 

(Fakir), tıpkı ıemi de olduğu 
gibi başını önüne ej'miş, göz
lerini içeriye çökertmiş, adeta 
dünyadan geçm·ş bır halde 
(mürakabe) ye dalmıştı. Hintli· 
nin bu vaz yetinden çok mem· 
nun oldum. Çünkü istikbalimize 
dair belki bir haber verebilirdi. 
Otleye kadar onun uyanmasını 
bekledim. Öğle üstü gene bize 
ekmek ve et verdiler. Bı.1 ada· 
oın suları her türlü medhin 
fevkindedir. Ne kadar yemek 
yirseniz yiyiniz! Bir bardak su 
içtiniz mi birden acıkıyorsunuz! 

Ben de, öğle üstü verilen yemeği 
siyahinin elinden öyle b"r 
kaptım ki o bile halkalı du· 
daklarile bana lütfen tebessüm 
etti! 

Akş11m oldu. Ansız n dışardn, 
misline hiç tesadüf etmeditimiz 
kargı, zil, davul ve zurna gü
rültüleri koptu. Bu gürültüler 
o kadar şiddetli ve o kadar 
yakınımızda idi ki ne olduğun
dan ve hariçte ne yapıldıtından 
haberimiz yoktu. 

Fakir, istiharesinden uyan
mıştı. Hemen onun yanına koı· 
tum. 

- Dı~arıda ne oluyor acaba, 
dedim. 

Başım ağır atır salladı. Ku· 
Iübenin delitine doğ'ru burnunu 
yaklaştırarak, birkaç dafa geniş 
geniş nefes aldı. Sonra parmak· 
larile burnunu tuttu. Tekrar 
derin derin nefes alarak havayı 
kokladı. 

- ..Senıı otu• 

Hafif garalamıı 
Eşrefpaşada Pazar yerinde 

Mebmed otlu Mehmed, Halil 
oğlu kömürcü Kerimi ~lcı ile 
bacağından hafif ıurotte )'arı• 
lamıştır. 

Güneş fj puan alıp gitti 

ü~ok takımı da Gü
neşe 2-0 yenildi 

~~~--~-~--~~~ 

Fener sahaya çıkmadı 
Güneş tak· mı Pazar günü 

· yağmurlu ve çok rüzgarlı bir 
hava içinde ik nci temasını Üç 
okla yaptı ve oyunu 2·0 kı· 
zandı. Fakat bu oyunda da 
sert ve favullü idi. Bu vJziyet 
bittabi misafir Güneş takımı 
aleyhindedir. Bitrafane idare 
edilen maçlardan birinde kale
cisiz bir takı mı 2· 1, diğerrini 

de, penaltıyı kaçtrmasına rağ· 
men, Ancak 2-0 yenebilen Gü· 
neş, anlaşılıyor ki, fazla a ğran· 
dize edılmiştir ve lstanbuldaki 
ga'ibiyetlcrinin farkında da ha· 
kcmlerin rolü vardır. Nitek:m 
bu maçlar için An kar adın ha· 
kem bile gctirtm iştir. 

ikinci maçın birinci devre· 
ıinde 18, ikinci devresinde de 
21 yani 39 gayri nizami hare
ket olmuştur. Bunun 32 isi Gü. 
ne~ aleyhinedir. Buna rağmen 
lzmir:i çocuklar, birinci maçtaki 
arkadaşları gibi faik bir oyun 
bile çıkarmığa muvaffak ol· 
muşlardır. Fakat tecrübesizlik 
meşhur ro'.ünü burada da oy• 
nam ıştır. 

Şimdi de oyunun cereyanına 
göz gezdirelim: 

Hakem Ankara ikinci antre· 
aörü 8. Horjes.. Jki takım 
arasında büketlcr teıti edildi. 
Kadrolar şöyle idi. Güneo: 

C,had, ·Faruk, Reşad, lımail, 
Rıza, Yusuf, Rebii, Niyazi, 
Melih, Rasih, Salihiddin. 

Üçok: Hakkı, Ziya, Necdet, 
Mazhar, Adil, Fehmi, Hamdi, 
Namık, Sıit, Kemal, Mustafa 
Yağmura rağmcrı sahada iki 

binden fazla sayirci vardı. Üç· 
ok rüzran lehine almıştı. Bir 
kıç dakika sonra hakem yağ· 
murun f aılahğın dan oyunu 
tatile mecbur kaldı. 5 dakika 
sonra oyun Üçok kalecisinin 
degazmanile tekrar başladı. 
Top saha ortalarında ayaktan 
ıtyağa biraz doiaşdıktan sonra 
Üçoklular anide hücuma geç· 
tiler. 

Ve biribiri üzerine iki fırsat 
yakaladılar. Fakat şuursuz vu
ruılarla topu öldürdüler. Gü· 
neşlilerin mukabil akım ayni 
şekilde semere vermedi. Bu 
dakikadan sonra oyun tam 
süratini buldu ve Güneşin fa· 
vulleri de başladı. Üçok hakim 
oynuyordu. 12 inci dak'kada 
Üçok bir korner kazandı. Bunu 
bir firikik ve ardınca tekrar 
bir korner t•kıbetti. Fakat ne· 
ticesiz 16 ıncı ve 18 inci da· 
kikalarda Güneşliler semere 
vermiyen iki ıkın yaptılar ve 
bir korner kazandılar. Üçok· 
lular topu kolaylıkla uzaklaş· 
tırdılar. lzmir tekrar hücuma 
geçti ve 24 üncü dakikaya ka· 
dar Güneş kalesini çember al· 
tına aldı, fakat gol çıkaramadı. 
25 inci dakikada Rebii topu 
kale bizaıına getirdikten sonra 
şüt çekti, lzmir kaleciıi avuta 
giden topu tutmağa kalktı, iyi 
bloke edemedi. Rasih yetiıti 
ve Güneıin ilk golünü kaydetti. 
Devrenin bundan ıonraki kıamı 
tamamile Üçok lehine inkiıaf 
eltili halde 11rfettiti bütün 
ııyretler neticeıiz kaldı. 

18 çizgisi dahilinde bir de· 
fasında Faruk ve Reıadın pe• 
nalb ile tecziyeai lazım iki hı· 
relcetini halcem firikikle geçit· 
tirdi. Devre de l·O GGneı le• 

hine bitti. 
ikinci devte Üçokun biribiri 

üzerine inkişaf eden akınlarile 
başladı. Misafir oyuncular çok 
sert favullerle akınları kesiyor· 
lardı. Fakat İzm ' r takımı bu 
favullere mukabele etmiyordu . . 
Jzmir 12 incı dak kada bir ko • 
ner 15 inci ve 18 inci dakika· 
larda ıki firikik kazandı. Fakat 
Cihadın harikulade müdahale· 
sile Güneş kalesi tehlikeleri 
atlattı. 

Bu devrede Güneş ilk akınını 
25 iocı dakikada yaptı. Fakat 
Rebii topu kepçeled ı. 28 inci 
dakikadan 32 inci dakikaya 
kadar Üçok bir firıkik ve biri· 
biri üzerıne iki korner kazandı. 
Her üç tehlii.:eyi Cıhad kolayca 
uzaklaştırdı. Tam otuz dakika 
misafirlerin ka:esi önünden ay· 
rılm1ya:ı Üçok takımı 33 üncü 
dakikada Güneşin ini bir hü· 
cumunda bir gol daha yidi. 
Rasihin, Rebiinin ayağına dü· 
şürdüğü topu Rebii bir geri 
pasla Niyaıiye verdi ve Niyazi 
de sıkı b;r şütle topu ağlara 
taktı. Bu dalıc:ilcadan oyun so· 
nuna kadar Üçok kısmen haki· 
miyetini devam ettirdi. 43 üncü 
dakikada bir penaltı da ka• 
zandı. Fakat Namık topu Ciha· 
dın eline vererek fırsatı öldür· 
dü. Biraz aonra da oyun 2 • O 
Günet lehiae bitti. Misafirler 
dün Budırma yolile lataobula 
dönmüş ve Baamaoe iıtasyo· 
nunda ıporcular tarafından 
uturlanmışlerdır. 

Fener. Harbi,e 
lıtanbul, 28 (Huıuıi) - Fe· 

nerbahçe dün de Harbiyeye 
karıı çıkmamış ve yaptlan ıe· 
remonincticeıinde hükmen mağ
lüp sayılmıştır. Bu hareketin 
net ccsi olarak Fenerbahçe Milli 
kümenin diğer maçlarına iŞtirak 
hakkını da kaybetmiştir. 

Kemalpaşada 
yaııgın 

Bir de inek yanmış 
Kemalpaşada Parsa köyünde 

Sakarya mahallesinde Zeynel 
karısı Zeynebin hayvan damın· 
da yangın çıkmış, bir inek ve 
ahır tarnamen yanmıştır. Yan· 
gının, geceley:n elinde yanın 
bir çıra parçasıle ahıra iiren 
Zeynebin 10 yaşlarındaki kızı 
Safiyenin çıras ndan yüksek ol· 
mıyan ahır tavanının ateı alma
sından çıkmııtır. 

Birinci Sınıf Mutaha1111 -

Dr. Demir Ali 
Kam~ı oflrı 

Cilt ve TenasUI haatahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler sokatı 
Elhamra Sinemuı arkasında 

T clefon : 3479 

Zayi cüzdan 
Cami parası heıabatını tas· 

fiyeye memur müteveffa Bayın· 
dır belediye reisi Kini Bayındır 
Marifetile Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat bankası Bayındır ajan· 
ıından ahn n 57/52 numarala 
taıarruf cüzdanı her oaıılıa zı· 
yaa utramış oldutundan bulup 
ibraz edilditi takdirde hükmü 
olaaadıtı ilin olunur. d. 3 

C. H. Partisi Bayındır 
yönlcurulu bıolcanı 

Şükrü Başar 

bapıannıı. • ·· 
Şi ş keb~ bı bulunduğunu 

mış . . d" Y 
tlIDlLI -T- - .. • satl• 
t t· olan her muştcrıye 
a.ıp ku ular istibsa\de 

.,.__r 
miı sermaytsı bi ı se dim hiç yermıy ım e 

Mart 

H livudun Esra 
Marlen tarafından yırtıldı -20-

29 

ı 

Mae Vest, mütebessım ve el· süs olup olmadığım bir türlü 
lcri kalçalarında, birkaç dakika anlayamıyorum. Bu yaşh tom· 
karşımda dikiliyor. Göz kırpı· bul kadımn harikulade şansını 
yor. Perdenin Ladi Lusu, beni doğuran işte bu eşyalardır. 
inkisarı hayale uğratmamak ve Amer'kad h,..rh ngi b;r t ist• 
Mac Vest olduğunu göstermek ten daha ziyade meıhurlaşmak· 
için aşikar bir gayret sarfedi· ta devam ediyor ve bilhassa, 
yor. Bulunduğumuz salon san· en fazla muzaffer olan cinsi la-
ki bir panayır barakası ımış tiftir. 
gibi ve sanki ben bir hokka· Arazi işletenlerin, altın ara• 
bazın şarlatanı ığına kapılarak yıcılarm, avcıların hemen ' ka· 
duhuliye verip içeri girmişim nmı taşıyan ora adamlarının, 
gibi, rolünü dikkatle oynuyor. Greta Garbomın ruhi letafetine, 

Üst kısmı açık ve geniş mavi Marlenin ölgün zarafetine, Lo· 
sabahlığından gerdanı, omuz· retta Youngun m11um pzelli. 
ları görünüyor. Alt kısmın dar· iine meftun olmalarını neden 
lığı, yuvarlak kalçalarının çev· istiyorsunuz?. 
resini resmediyor. Boyu uzun Onlar hayallerinde litif ka· 
değildir, oldukça topludur, fa· dını, aatlam ve beyaz vücutlü, 
kat şayanı hayret derecede mü· barlarda danı eden ve çıplak 
tenasip görünüyor. Kendisinden denecek derecede siyah bır 
aldığım ilk intibam kafi oldu· rob giyen, fötr şapkalı kovboy· 
ğunu düşününce, beni bir ka· ların haşin hareketlerine ene 
napeye oturmağa davet ediyor ayni huşunetle cevap veren bir 
ve yanıma oturuyor. kadın tipi yaşatırlar. işte Mae 

Holi\'udda herkesin vahşi bir Vest onlar için böyle bir lca· 
sevinçle eld~n ele geçirdiği, dandı: Taşra barlarının kraliçe· 
taşranın zavalh maskara artisti sidir ve daha uzun müddette 
Mac Vest ile o zamanki koca· kraliçeıi olarak kalacaktır. Ve 
sının bana dün gösterilen fo· fazilet cemiyetlerini isyan ettir-
tograf ını düşünüyorum. Elbise· miycn, kontrolu harekete getir· 
leri müstamel, ayakkabı lan eı· miyen sebeplerden biri de 
kidir. '{ ..rgun bir halleri var. budur. 

O devirde muhakkak yirmi Bu hususta, mutaaasıp efk5rı 
yaşındaydı. Fotoğraf 1911 se· umumiye, şöyle düşünüyor. 
nesinde çekilmişti. - Adamlarımızı baştan çı• 
Yakından, genç olmadığı iyi· karan esrarengiz tebessümlü, 

ce görülüyor. Fakat şeyanı hay· kadife mantolu Garbolar, Dit· 
ret derecede kendini bozmamış. rihlerdir; kovboyları "lşana 
Pembe, lekesiz ve sık benlerle a-iden bu kadın değ •. l 
bezenmit teni, hayret verici bir Mac Vest, beni kapıya kadar 
tazelik muhafaza etmiş, elleri, geçiriyor. Hakkımda söylenen• 
küçük kızların tombul ve ufak lcre, uygun hareket edıp etm .. 
ellerine benziyor. diğini, kendini göıterip göster· 

Biraz durduktan sonra, bana mediğini düşünüyormuı aibi 
yakındı çevireceti filimden bala· görilnüyor. Kalçaları•• biraz da• 
sedıycr: ha fazla oynatıyor, b1ribiri ardı 

- Filmin ismi (Hcrgün tatil) sıra iki gözüniı kırpıyor. Fakat 
dir. Bu filimi göreceksiniz, çifte birşcye akıl erdiremiyorum. 
bir rol oynuyorum. Rollerin bi- Her hareketini cebri olarak 
rinde kumral Mac Vcstim; di· yaphğına hissediyorum. Ken• 
terinde, 1900 senesinin Fransız dine bakmadığımı uonetbğt 
müzikhol yıldızı Matmazel Fıfi· bir sırada, ıafletiaden iatifade 
yim ve esmer;m. Beyaz dante· ederek, tavrını terkettitiai yü-
lalı fistanlar, s;yah çoraplar gi- zünden farkedıyorum. Onda, 
yeceğim ve korse takacağım. birden, yuvarlak köylü yanık· 
Teksas kovboylarına varıncıya ları, yayık bir atız, biraz mah• 
kadar herkesin yüzünü kızarta· zun ve sılulgan miiliyim bir 
cağım. Ve Fransızca şarkl söy· bakış keıfediyorum. 

liyeceğim. Annemin aslen Fran- On• ıöyle demek lıeve1ine 
ıız olduğunu biliyorsunuz. Şu kapılıyorum: 

şarkımı dinleyiniz. - . Teşekkür ederim. Artak 
Ayağa kalkıyor, dansedecek- bcuim için uğraşmayıoız, oyunu 

mi~ gibi duruyor, ayağını yere bırakınız. Mac Vesti taklid et· 
vuruyor, keskin bir koku yaya. meyiniz. Biraz istirahat ediniz, 
rak sağa ıola dönüyor.Fransızca hayalinizde yaıattığımz sakin 
olarak, bir şarkı nakarattm ke· bir burjuva olunuz. 

sik se!ile söylüyor: Fakat hemen toparlandı. Bi· 
Kaldırırsın bacağını liyorum, beni terkederlcen Ladi 
Şahlabrken sen ökçeni Gunun meşhur cümlesini bana 

Şarkılarının sade bu son kıs· da ku1lanacağmdan haberdar 
mını hatırlıyorum. Bu kadannın edilmişti·m. (Bugünlerde beni • 
size yeteceğini zannediyorum. görmeğe geliniz) cümlesi, Mae 
Apartmanda mecburi bir gezinti V estin klasik ve son bir numa· 
yapmaktayız. lçerde eşyalar rasıdır. 
ayni sanat zevkile yapılmış, 
yani Amerikalıların tahayyül Heyecanlı oefcıler alarak ve 
ettikleri gibi, Parisin zarif sanat gözlerini kırparak bu oum•ra• 
tarziyle; satenler beyaz, lake sım yapmakta kusur etmiyor. 
eşyalar beyaz, mavi ve penbe Paspas üzerinde, merdiven sa• 
şiritlcrle süslenmiş sayısız kü· bınhğında: (Bugünlerde beıni 
çük yaatıklar. görmeğe geliniz) cümlesi yazılı. 

Oda bisikleti ille pHpas üzerindekil. Adeta 
Yatak odası, nev'inin bir na· hayasızlığı~ hemen müstehzi bir e 

diresidir. lçerde sadece üç şey meydan okuyu~unu andırıyor. 
var: Bir kuyumcu camekamna Beni Mac Veıtin evine ka· ~ 
benziyen, üzeri altından tuva· dar götüren neşriyat şefiyle 
let eıyalarile ve küçük şişelerle beraber Paramunt stüdyosuna p 
örtülü, altın işlemeli bir tu~alct dönüyorum. Bir kapının öı un• fi 
masası. Kenarlarından ponpon• den geçerken birden aklına 
lar sarkan atlas örtülü gayet bir fikir geldi, olduğu yerde d 
muhteşem bir yatak. Bunlardan durdu: ~t 
başka. yarışcılaran evlerinde - En yaşlı ve en çapkın ar•jne 
talim yaptıkları cinsten, bir tistimizden aonra, en li&f ve en 
köşeye rabtedilmiş bir bisiklet. genç artisimizi görmek ister i~ 

Bu veleıpilin, kullanılmasına misiniz? Dedi. 
ihtiyaç olan bir etya, yahut bir - Sor.ıı t1ar -

• yırmı 

1. 
teti 
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·ı iirkıye cun1huriyeti Ziraat bankası 
~tani.. a şubesinden: 

1 - Man:sa Z raat bankası binuınıo dahil ve haricindeki ta
mirat işlcrile banka binasının ittisalindeki arsa üzerine yapılacak 
depo, garaj <luvar vesıire 1şleri nin inşaat muhammen keşif bc
dellerı mecmuu olan 9682, 12 dokuz bin altı yüz seksen iki lira 
on iki kuru~ üzerindeıı eksiltmele konulmuştur. 

2 - Eksıltme 11/4/938 tarihme raılıyan pazarte.si günü aaat 
16 da Manisa Ziraat bankası müdüriyet odasında )'apılacakbr. 

3 - Bu işlere ait teknik .şartnameler, pi ani ır, keşif ve hüli
salan mukavelename projesi Manisa v~ lzmir Ziraat bankalarına 
müracaatla parasız görülebihr. 

4 - Eksiltme kapalı zraf usulile yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat akçası 726, 16 Yediyüz yirmi altı lira 

on altı k'1t•ştur. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış ehli· 

yet vuikuı ve bu yıla ait Ticaret Odası vesikalannı ve muvak-
kat teminat makbuzlarım kapalı za1fm içine koymalan ve kapalı 
urflaran ihzarında müteahhitlerin 2490 sayılı kanunun 32 inci 
maddcıi ahkamına ~iayct etmeleri şarttır. 

7 - Bu eksıltmeye girecek o\anlarm kapalı zarflarını 11/41938 
pazartesi günü saat on beşe kadar Manisa Zıraat bankası şubes· 

müdiiTlü~üne vermeleri lazımdır. 23 29 9:'0 

Turgudlu belediyesinden: 
Bir ucu •An buatlı,. dij"er ucu kordonlu içerisi ıJe dışarı.sı 

asfaltlanmıı muhtelif ebadda95 adet •A,, ·r .. • z. "l.brik kordon 
ve me§OD ve branşman tefer.ruatile 70miJim kutrunda ve behe
rinin uzunlukları üç ili dört metre tulunda olmak üzere bez 
yüz: metre funt boru ve üç yüz kilo saf b:ok kurşun ve otuz 
kilo katranlı salmastranın muhammen fiah olan 3420 1ira üze
rinden 23 Mart 938 tarib:nden 12 Nisan 938 Salı gününe 
kadar yirmi ıün müddetle açık ekıiltmeye konulmuştur. Ha· 
riçten celbedilccel: yukarıda miktar ve evsafı yazılı bılumum 

malzemenin gümrük reımi ile Turgutluya kadar tes:imi masraf· 
ları tamamen müteahhide aid ve racidir. Ta1ıpler fazla izahat 
istedikleri takdirde kendilerine derhal mufassal malumat ve· 
rilir. 
Taliplerin 2490 no.lu kanun hükümlerine göre ihale günü 

olan 12 N·ua Salı 1ıünü öğleden ıonra saat on brştc Tur
J'Utl11 belediye daireıinde iıbatı vücud etmeleri ilin olunur. 

25 29 31 961 

lzmir levazım amirliti ilanları 
lzmir Levazım amirliği aabn alma komiıyonundan: 
1 - ihale günü talibi çıkmadığından lıtanbul komutonlı

tında bağla kıtaat hayvanatı için 600 ton yulafın ka
palı zarf ile ihaleıi 11 Nisan 938 Pazartesi günü Hat 
16 da yapılacalctır. Muhammen tutarı 34500 liradır. lık 
ilk teminatı 2588 liradır. Şartnameıi 173 kuruı mu
kabilinde verilebilir. İsteldilerin ilk teminat makbuz 
veya mektoplarile 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 ncü 
...u.ıwinde 7azıb veaikalarile beraber ihale günü 

ale •aat nden en az bir saat eveline kadar te"1if 
mektuplannı Fındıklıda komutanlık aabn alma komis-
yonana vermelidir. 23 29 3 Q 923 

lzmir Levazım AmirJiği SAT. AL. Ko. Rs. dea: 
1 - lsmu tayyare alayının Gazi om irde y•ptırılacak (138 J 3) 

lira iki karaı bedel keşifli yol inşası kapab zarf uıwlile 
münakasaya koomuırur. 

2 - ihaleli 4 Niıan 938 pazarteai fiiaü aaat 16 da laşl~da 
L:mir levzaım imirliti aatıa alma komiayoauada yapı· 
lacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçası 1036 liradır. 
4 - Şartname, kClifoa~e Ye ream.İ hor fWa komiıyonda &'0" 

rülebilir. 
5 - lıteklHer Tiçaret odasında kayıtla olduklarıu dair veıik ı 

göıtermek mecburiyetindedirler. 
6 - Ekıiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartoa mcsinde yazılı vesikalarjh 
teminat ve teklif mektuplarını ihale ıaatinden ea ıeç 
bir saat evet komisyona vermiş bulunacaklardır. 

19 24 29 2 866 

Deniz ~evaz1111 aatın alma komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Beher ktloıunun 

Kilo fiab 
Kuru, 

!ip eti 14,000 30 
Kaza eti 20,000 41 
K~n~ 2Z~ ~ 

1 - Cins Ye miktarlarile beher kilosuna tahmin edilen be
delleri yukarıda yazıla olan üç kalem et, 30 Mart 938 tarih ne 
rutlıyao Çarşamba günü sad 14 de lcapalı zarf unlile alm· 
mak üzere münakasaya konulnaattur. 

2 - işbu üç kalem etin muvalc'kat teminatı 1557 lira olup 
tartnımeıi, parasız olarak komiıyondan her güa alınabilir. 

S - isteklilerin 2490 sayılı lca ıunan tarifab dahilinde tan
zi• edecekleri kapalı teklif mektuplarına belli gün ve saatten 
bir ııat eveline kadar Kasımpaşada bulunan komi.ayon ba.şkao
htına makbuz mukabilinde vermeleri. 15 19 24 29 1347/801 

l!mir Levazım amırliği satın alma komisyonundan: 
1 - İzmir tayyare alayına ait olup Yenikalcde mevcut 836 

adet saç bidon pazarlık sbretile sab1acalchr. 
2 - Taliplerin 2 Nisan 938 cumarteıi yünü aaat 11 de 

Yenikalede miiteşelclcil komityona müracaatları. 1016 
Satış 

lzmir Levazım amirlij-i satın alma komisyonundan: 
Ordu hastahaneleri içi o alınacak olan 42000, 4.3000 metre 

patiskanın kapııh zarfLt eksiltmesi 31/3/938 perşembe gunu 
saat 15 te Tophanede latubul Levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Tahm·n bedeli 15265 lira ilk teminatı 1144 lira 87 kuruştur. 
Şartname ve nümunesi komisyonda görü;ebilir. utekliierin 

kanuni veıikalarile beraber tekhf me\ctup,arını ihale saatinden 
bir aaat evel komisyona vermeleri. 15 20 25 29 820 

' AllOl.U 

lzmir DefterdarJıgırıdan: 
no. L"ra K. 

1293 fk·nci Karant na Köprü M sırlı c. 82 kapı no.lu 75 00 
184 M. M. arsa 

1295 Tepecik Arslanlar ı. 3911 taj no. lu 61,75 M. 56 00 
M. arsa 

1296 2:ci Tepecik M sırlı s. 19/1 taj no. lu 70 M. 26 00 
M. arsa 

1297 ,, Karantina Köprü ~ısırlı c. 317 taj noJu ev 81 80 
1298 Bornova 3:cü Yaka s..18 no. lu ev ve müşte- 195 00 

re k su kuyusu 
1299 Karşıya&ca Soğukkuyu Menemen c. 5 no. lu i 71 00 

l 715 M. M. arsa 
1300 l:ci Tepecik Bahçe s. 20 tıi ve A'tay s. dan 400 00 

22- 24 taj no. lu dükkan 
1301 3:cü Karata Hilal solcak 68 yeni 52 taj no.lu 33 00 

137 M. M. arsa 
1302 3:cü Karataş Hilal 1. 66 yeni 50 tai no. lu 47 00 

129 M. M. arsa 
1303 Kabr amanlar Bahçevan s. 17 ve Kahramanlar 180 00 

s. dan 14 taj no. alan dükkan 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 15 gün müddetle açık 

artırmayaya konulmuştur. ihalesi 11-4·938 tarihinde Pazartesi 
günü saat 15 tedir. Taliplerin Milli Eoı'ik müdürlüğüne mü· 
racaatla ı. 29 7 1012 --Bayanlara Müjde 
ctı3; ıı:~~· 4 h;:pk~·y~nye~~ı:~ r . 
cek. Çünkü meşhur üniverael 
Şapka Fabrikatörü B. ABBAS\ 
AZER hayatı ucuz· atmak ın&a
Jabında bir hizmet göstermek 
çin Bayan yazlık şapkalarını 
150 kuruşa maktu olarak sat· 
mata başlamıştır. Bu fırsatı 
kaçırmadan almasanız dahi 
bir defa ıon medet panama 
şapkalarını görmeti geciktir· 
meyin çünkü şapkalan kapı

ııyorlar. 

Toptan alanlara da ayrıca 
tenzilat var. 

. . ..~ 

nti6 

Abbaa Azer Ünioeraal Şapka Fab~ikatörü 
Te ~fon 3811 lzmir 

Torbalı MalmOdilrJDğllnden: 
Mukavelesi fesih edılen Cellad gölü balık avlama balda 

16-3-938 tarihinden itibaren 15 ıün müddetle açık artırmaya 
konulmuş oldutundan taliplerin 3~3·938 tarihine müaadif 
Çartamba günü saat 16 da 112 lira 50 kuruş depozito mak· 
buzlarile birlikte T Ol'bah mal miidürlüj'ün de müteşekkil lcomiı· 
yonda hazır balun maJara ilin olunur. 

26 27 29 30 

lzmir vakıflar direktörlOğDoden: 
Bedeli 

Lira No. Cinıi Mevkii Vakfı 
250 34 fana Tuzcu sokak Hasan Hoca 
150 32 diikkin 11 ,, 

26-2-938 tarihinde aatıfmıJ olan yukarıda yazılı akarahn iha· 
leleri feshedilmiş olduğundan yeni bapan müzayedeye çıkarıl-
mıştır. lhaleJe. i 4·4-938 Pazartcsı günü saat on beştedir. Ta· 
)iplerin vakıflar ida es ne müracaatıarı. 18 22 29 4 849 

lzm,r 2 nci lcra Memurlu- konuldu. 
tundan: Bu artırma neticesınde satış 

Mebmed AJi otlu Ahmedin bedeJi her ne olursa o'sun bor· 
Emlak ve Eyta.cı Bankasından cun ödenme tarihi 2280 numa· 
ödünç aldığı paraya mukabil ralı kanunun mer'ıyete girditi 
bankaya i_potelc eylediği İzmir· tarıhtea sonraya müsadif oJ-
de AptuUab mabal1esinin Sulu maSJ haıebıle kıymetine bakıl-
sokağında yen l 1 taj 9 No.[u mıyarak en çok artıranın üze
evde tahtani bır ıofa. bir oda, rine ıhalesi yapılacaktır. Satış 
ve bir mutbak ve fevkani b·r 844 numaralı Emlalc ve Eytam 
sofa ve bir oda ve arkada Bankası kanunu hükümlerine 
küçük bir aralık ve aralıkta bir göre yapılacagından ilcinci ar· 
halisı olap (800) l ra k1yme. tırma yoktur. Satış peşin pa.ra 
tinde ve: J%mirde Aptullab ma- ile otup müşteriden yalnız yüz
hallesiıı in Rlna ,olcağında 49 de ;lcibuçuk delliliye masrafı 
yeni 63, 6S. 67. 69 taj numa- alınır. 
ralı dört kapısı otan bu evin lpsto\c sahibi alacaklılarla 
61 No.lu kıam : Tahtani bir di~er alakadarların ve irtifak 
oda ve bir bıla, fevkani küçük hakla sahiplerinin gayri men· 
bir sofa ve bir od· d ın, 6S kul üzerindeki hakları hususile 
No.lu kııım: Tahtan· b r oda- faiz ve masrafa dair olan iddi· 
dıo. 67 No.lu kısım: Tahtani ılann1 işbu ilin tarihinden iti
btr odadan, 69 No.lu kısınıı: · haren yi mi gün içinde evrakı 
Kapıdan girilince 'Zeminı top· 
ra&c anlık arkada ~üçük bir mütbitelerıle birlikte memoriye-
avJ:.. avluda b"r bala ve kiler, tim:'Ze bildirmeleri icap ecnr. 
üst ~atta bir koridor ve üç Aksi halde hakları tapu Iİ· 
odadan ibaret olup (1200) lira cilince malum o~m1'dıkça pay
lcıymetiade olan bu gayri llltn- lıımadan hariç kalırlar. 23/4/938 
kullerin mü lciyeti açık arbrnıa tarihinden itibaren şartname 
ıureti1e ve 844 numarıh Eın- herkese açtktır. Ta,ip olanlann 
!ik ve Eytam Bankası \ca1'Qnu yü%de yed;buçuk teminat ak· 
mucibince bir defaya ma\ıos çeai veya milli bir banka iti· 
olmak ~artile artırma'1 4/S/938 bar mektubu ve 381177 4 dos-
Ça~a m ba günü saat 14,gO da ya numarasi1e fzmir 2 nci icra 
!cra d11irem;z ç nde f".\Pılrnak me.mur.uğuna mü:1acaat4arı ;Jarı 
Üt.ere b r ay müddetle satıiığa olunur. 925 1002 

wec ıw wı 

iz mir 6eled ıyesinden: 
Beher tonu yüz yetmiş lira

dan sekiz yüz elli lira bedeli 
muhammenli beş ton demir 
Oımanağa su memba·nda tea· 
lim edilmek ~artile başkatiplik
teki şartnamesi veçbile Sf 4/938 
Salı günü saat on alıbda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Talipler 63 lira yetmiş beş ku
ruşluk muvalrlcat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelirler. 880 

20 25 29 1 
Dört bin ikıi yüz seksen altı 

lira altmış iki kuruş muham
men bedeli keşi l Oımanığa 
su men bamın ana duvarlarile 
üstünün betonarma olarak ısla· 
hı ;şi başmühcnd"slilcten bedeli 
mukabilinde tedarik edilecek 
k~ş·f ve şartnameleri veçbile 
5141938 Safı günü saat on al
tıda açık eksiıtme i'e ihale edi· 
ie celctir. iştirak etmek ist yenler 
üçyüz yirmi bir lira cifi kuruş
luk muvakkat teminat mabızu 
veya banka temmat mektubu 
ile Eöylcnen gün ve saatte en· 
m.imcne gelirler. 907 

22 25 29 1 
Beher metro murabba• dört 

yüz kuruştan üçbin beşyüz alt· 
mış dört lira bedel muham
menli 38 inci adanın 891 met
ro murabbaındaki 21 sayıla ar
aa11 başkatiplikteki şartnamesi 
veçhile l/41938 cuma giinü ıa· 
~t on altıda açık artırma ile 
ile ihale edilecektir. Talipler 
ikiyüz altmış yedi lira cila ku. 
ruşluk muvaklcat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile ıöylencn rün ve ... 
atte encümene gelirler. 

16 22 25 29 827 
Beher metre murabbaı dört 

yüz kuruştan ikibin iiçyüz oaiki 
lira bedeli mubammenli 57 joci 
adanın 578 metre murabbaın
daki iki sayılı arsası baı
kitiplikteki ~artt;1ameıi veçhile 
12141938 ula günü saat 16 da 
açık artırma ile ihale edile
cektir. 

Talipler 173 lira elli lı:unış
luk muvakkat teminat makbuıu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve aaatte elt" 
cümene gelirler. 15-22-25-9 

Karşıyaka Sahil Guiaoau 4 
müsavi kısma ayrılarak başki· 
tiplilcteki fartnameye bağlı lcro· 
kilerde gösterilen 294 der metre 
murabbaındaki 1 numaralı yerin 
aenelilc kirası 250 lira 2 No. b 
yerin ıenetik kiraıı 225 fira, 3 
No. la yerin sene.ile kira• 200 
lira, 4 No. lı yerin senelik kiruı 
175 Hra muhammen bedelle 
12/4/938 Salı günü saat 16 da 
açık arbrma ile ihale edilecek· 
tir. Muvakkat tem nat miktarları 
1 No, dı yerin 18 lira 75 kuruş 
2 No. lı yerin 17 lira, 3 No. lı 

yerin 15 lira, 4 No. lı yerin 13 
lira 25 kuruştur. iştirak etmek 
iatiyenler her bir yer için gös
terilen miktarda muvakkat te
minat makbuzu yeya banka te· 
•inat mektubu ile ıöyleneo 
güa ve aaatte encümene gelirler. 

2S 2g 5 8 964 
Beher metre murabbaı dört 

yüz kuruştan yüz elli dokuz lira 
bedeli mubammenli 55 inci ada· 
nın 39.75 metre murabbaındaki 
311 sayılı arsasının satışı bar 
kit pliktelci şartnamesi veçbile 
1·4·938 Cuma günü saat 16 da 
aÇlk artırma ile ihale edilecektir. 

lıtirak etmelc iıtiyenler oaiki 
liralık teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ıle söy· 
lenen gün ve saatte encümene 
gelirler. ı 7 22 25 29 842 

Karşı yakada Soğuk kuyuda 
Değ rmendeğ mevkiindeki ga· 
zino mahalli başkitiplikteki şart
namesi veçbile iiçsene müd ietle 
kiraya ver1lecektir. Şartnameye 
bağlı l·eş1f ve plan muc.bince 
1924 lir, 73 kuruşluk nşaat 
k.Tacı tarafından ve kiraya m.Jb· 

M.ırt 29 

suben yapılmak şartı.e se leıı 
kira bedeli mahammeni 65 
liradan üç senel k 1950 liradır 

ihalesi 81411938 Cuma gür. 
saat 16 ya temdid cdılmişti 

iştirak etmek istiynle r yüı kın 
altı Hra 50 <uraş1 uk muvakkat 
teminat makbuza ve bmka 
teminat mektubu ile söylenc:ı 
gün ve saatte encümene gelirler 

1013 

İzmir üçüncü ic·a memurlu
ğundan: 

Hayriyenin Hasan Fehmi ve· 
resesine borcunda.1 dolavı ic-

raen ma h'Cuz lzmir t.apus11auo 
22 sütununda kayıth İzmir Ce

dit mahallesinin Uzunimam .
kağında 5 numaralı evm Atorç-
1 uya a·t mııf hissts le içiodeıki 
rubu masura suyun da yan h • 
sesinin açık artırma ve p•ş ft 
para ile satılmasına karır Ye-

rilmiştir. Evin tamıtmına 1175 
lira ve rubu masura !uy11n ta-
mımına 75 lira kıymet ~r 
edilmiştir. 

2 /5/938 tar.hine müıad;f pa
zartesi günü sut o lda 1wa.~ 
cak birinci artırmada gayri••· 
kuJe takd r o'unan kıymetin JD 
de yetmiş beş nisb.et ndo alaca 
çıkmak şart•Je on çok art..._ 
üstünde bırakılacakbr. Bu ~ 

mada yüzde yetmiı beı be.ile 
alıct çıkm1dığı takdirde 111/f/ 
938 tar.h nde ayni saatte'-• 
diden yapılacak ikinci artl' ... 

de kıymeti muhammineni~ ıa.
de yetmiş bqini verecek "6P 
çıkmazsa 2280 nuaarab k••: 
göre borç tacil eciilorek ·'--. 
geri bırakılacaktlt'. 

Bu pyri menkul üz 
her haııgi bir hak iddi 
bulunanlar tarıh 1'iııdan 
ren yirmi gün zırfında 

birlikte müracat eylemeh~ 
takdirde hakları tam.ı 

ubit olmıyaıılar paranın 
laşmaıındao hariç b..akı 
lardır. 

Bu baptaki artırma 
meıi 21/4/9.38 taribiodea 
ren her kese açık bulu 
caktır. Daha faıla malum•~~Z 

mak istiyenler 38/493 naOllWJU~' 
hamilen mcmariyetimiıe ••~"' 
caat etmel di!'ler. 

Artırmaya işliralc: etmem~_. 

yenler muayyen .fÜn ve ••· 
yüzde yedi buçuk niıb•M~:·~· 
pey akçası veya banka telliİllfll~' 

mektubu ile müzayedenia ~ 
pılacağı dairemiz üçüncif ı.a 
memurluju odu na vey 
müoadisine müracaat eyle 
ve yüzde ilci buçuk de 
resmi ile tapu ferağ barçl 
müşteriye ait - bulunaca 
olunur. 

lzmir birinci icra 
tundan: 

lzmirde Ka.rtıyabda .. ., .. 
ıokatında 15 numar.Jı haı• 
iken ölen Konya ı lımail 
Hüaeyinin buhınamıyan 
aemiyen varialeri taraf,nar 

, .... ~ ... ...r 

Emlik ve Eytım bantca• 
mir 111bcsine T. L. 186,2·~~ 
ıelc:sen alta iira yırmi altı _ _.. 
bo cunuzdan dolayı öli 
lunun varisleri sizlerin isitl • 
adresler niıin mahını o'm•-. 
hasebile nam1nız\ ödeme .-a 
tebliti~ imkan bu una'IU.,..rf' 
zabıtac\ aramlm .n1za ralillii~ 
balunduğJnu:ı yer Ö}ren_._. 
mi.ş oldutundan ı1i ıen te•M 
ifasına karar ~ılmiştir. 

Tarihi ilandan ıtibarett M~~;~ 
giin içinde mrz1'iir borcu 
meniz veya d yeceğ nır:i 
müddette şifaheıı veya y 
memurivctim ze (Dosya 
38/1419) A bildirmezseniz 
par.aya çevrı!m< sı yo u ı 

v:ırn '<ii°t>c~Q- .tanen l 
teb.ığ oıuıı .. r. 8 
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14 r ıel li ~per~o 

llapur A centası 
ROYAL EERLANDAIS 

KUMPANYASI 
11HERMES,, vapuru limanı

mızda oJup ROTTERDAM, 
AMSTE.RDAM ve HAMBURG 
için yük almaktadır. 

"GANYMEDES,. vapuru 31 
Marlta beklenmekte olup BUR· 
GAS, VARNA ve KÔSTENCE 
için yük :ılıcaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"ISA., vapuru 30 Martta bek
len mekte olup ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN
ZIG, DANiMARKA ve BAL· 
TIK liaıanları için yük alır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAfN 

"SUÇEAVA,, vapuru 13 Ni· 
... da beklenmekte olup MAL
TA ve MARSILYA limanları 
için yük alacaktır. 

"''ALBA JULIA,, vapuru 9 Ma· 
yııta beklenmekte olup MAL· 
TA ve MARSIL YA limanları 
için yük ve yolcu kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile ve 
oav1unlardaki değişikliklerden 
acente me1uliyet kabul etmez. 

Daha fezla tafsilat için 2 nci 
korda FRA TELLi SPER CO 
vapur acentalıtına müracaat 
edilmesi rica olunur. 
Telefon: 411114142/2663/4221 

DEUTSCHE LE. 
\' ANTE -LINIE 

G. m. b. R 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE· 
LINIE, A. G. HAMBURG, 

ATLAS LEVANTE UNIE A.G. 
BREM EN 

• DERi NO JE ,, vapuru 31 
M.rtıa bekleniyor, ROTTER· 
!AM. HAMBURG ve BRE· 
mlN lçlı. 1iik alacaktı. 

• AMOS va uru 10 Ni11n· 
. HAMISO~ 

IREMEN ve ANVERS liman· 
--·• ,tile çakaracaktır. 
ARNEM!NT H. SCHULDT· 

HAMBURG 
..,-ORTUNA,, vapuru 12 Ni· 

•ada bekleniyor. ROTTER· 
DAM. HAMBURG ve BREMEN 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
RQUMAIN 

BUCAREST 
-DUROSTOR. vapuru 6 Ni-

1anda bekleniyor, KOSTENCE, 
GALATZveGALATZ aktar
masa TUNA limanlan için yük 
alacaktır. 
jOHNSTON WARREN UNES 

UVERPOOL 
" A VIEMO RE ,, vapuru 27 

Martta bekleniyor. BURGAS, 
VARNA. KôSTENCE, SULI· 
HA, GALATZ ve IBRAIL li
maalan için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDEL
HAVSUNJE 
OSLO 

-sAN ANDROS,, vapura 14 
Nluacla bekleniyor. ISKENDE· 
RIYE, OIEPPE •• NORVEÇ 
umwa limanlan iCİI ,. aJa. 
cakbr. 
AMERICAN E.XPORT LINES 
THE EXPORT STE.AMSHIP 

CORPORATION 
•·E.XCELLO,, vapuru 22 Mar· 

ta dotr• bekleniyor, NEV
YORK içie hareket edecektir. 
'U AMEU A,, vapuru 3 N • 

saatla beld .. iJor; NEVYORK 
içi• ,ek alacekbr. 
STE ROYALE HONGROISE 

DANUB! MARmME 
"TISZA,, motörü 23 Martta 

ISKENDERIYE ve PORTSAID 
içia laareket edecektir. 

H...ket tariW.rile u.tunlar
dald · ... idik terden aceata 
.. ...,.., ~ etmez. 

C• llıJa tafaillt alma\c ~ 
BinnakorcioDda W. F. HENRY 
~AN DER ZEE & Co. N. V. 

acentalıjına wuı aaca'"~ 
"·~ILeıi rica o unur. 

o• No. 2007/20ud 

- -

Olivier ve 
Şüreka. 
Limited 

Vapar Acentaa 
Birincikordon Reu b

Tel 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

"ASSYRIAN,, vapuru Mart 
nihayetinde LIVERPOOL ve 
SWENSEAdan srelip yük çıka· 
racaktır. 

''TRENTINO,. vapuru 5 Ni· 
Anda gelip LONDRA vo 
HULL için yük alacaktır. 

11FLAMINIAN., vapuru 15 
Niıanda LIVERPOOL ve 
SWENSEADAN ıelip yük .
kara calctır. 

"C ARLO,, v•puru 20 Ni
aaada gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LONDRA ve 
HULL için yük alacakhr. 
THE GENERAL STIM NAV~ 

GA TION Co. LTD. 
"ADJUTANT,, vapuru Mart 

aihayebnde LONDRA için yük 
alacaktır. 
DEUTSCHE LEVANTE· UNIE 

"DELOS,, vapuru 24 Martta 
geli yük çılcarac•k. 

Miicellit 
Ali Rıza 

••• 

En temiz ve en zarif itleri 
ıüratle yapar. 

Bir lıere mtracaat 
eclini~ • 

Yeni Kavallar 

~tırş!sı No. 34 

• 

-

i 
, ~ 

Hakiki çiçek kokularını 
Bnton tabiiliklerile yalnız 

S .. Ferid Eczacıbaşı 

i";! 

Kolonya ve Esans
larında doyarsınız 

Tabii, Latif ve çok 
sabittirler. 

Aynını yapmağa 

imkAn bırakılma-
~ mıştır. 
}i:; 
f" 

:·! Benzer i~imli tak-
litlerini red edip 

·· S. F. Eczacıbafı 

isim ve etiketine 
dikkat. 

M. Depo: S. Ferid Şifa Eczanesi 
Hlkftmet sıraBı 

.. Sinir Helıimi 
Ismail Ziya Tregul 
lkıncibeyler sokata Fana kartııı No. 25 

Telefon: 4178 Evi : 

Orolo• • Operatdr 

Doktor Fuat Soyer 
Gü hane hastanesi eski muallim baımuavini ve lzmir Merkez 

baatane11 idrar yolları baatalakları mütabusısı 

lkincibeylt:r, Ahenk matbaası ııraıındaki çıkmaz sokakta 
17 numarala muayenehanesinde her gün saat 15 ten itibaren 
has a 111 kab·ı' v,. e 1 v ,.der 

Mart 29 

• nımıı111111ıı1111111111111111ı.. Doktor JıfllllllllllılHllll lllı 1111111111 

= A. Kemal Tonay = 
:= Balcterigoloı w bulaşıcı, salıın lıastalık?a,, mıi.ehessısı 5 
= t Verem ve aalra l § 
§ i11111111 ... llluyou brp.auu1aki Dibek eolrat bqada ~ nyd& § 
S: ın • ....,..eııaaalade .._,. •M 8 6D akvam .aı&& "ı• := 

1 kadar lmtalarıa blntl eder -ı 
il lllllllll il lllHllll lll IHllll l lll lll il lll llJ 111IJllJ111111111111111 il Tele/ n o: 4115 1111111 

Uyuıtatucu maddeler inhiıarı. be eli n 
S sene zarfında ödemek üzeı·e a aığı 1934 
ve daha evelki ••neler mtıhsul'lJ kona ·ny 
af yanların bakiye uç senelik taksitle n · 
def aten ödiyecektir. 
Uyuşturucu maddeler inhisaı·ından; 

Senelik satışlarımızın °o 30 na iştitak ettiri mck suret b 
delleri ödenmekte olan 1934 vt daha evellci seneler m hsu 
konsinye afyontarm iki :senedenbeti veriltn taksıt.e .t takribe ı 
nısıf bedelleri tediye olunmuştu . 

Mezkur afyon sahiplerine mahza bir yardım olmak üzer 
geri kalan iiç senelik takıitın 1 Nisan 938 tarihmden itı are 
defatcn ödenmesine karar verilmiştir. 

Alakadarlann ellerindeki ayniyat makbuzlarının sıra ıno. 1 • 
rına nazaran aşağida götttrileo tatihlerda lıtanbulda idaremiz 
müracaatlan lüzumu ilin olunur. 

lstanbul haricinde müesaeset o\duklan için bir:ı:mt müracat 
edemiyeceklere ait olan balciye bedeller bundan evci yapıldığı 
gibi banka vasıtasile kendilerine havale edilecektir. 

Muayyen tarihlerde makbuzlarını ibraz edemiyenlerin •üra• 
caatlara tediyatm sonuna bırakılacaktır. 26 27 29 31 3 6 969 

No. Tarih Gün 
1000.1015 1 Nisan 938 Cuma 
1016-1030 4 ,, Puartesı 
1031-1045 5 ., Salı 
1046.1060 6 ., Çarşamba 
1061·1075 7 ,. Perşembe 
1076-1090 8 ,, Cuma 
1091· 1105 11 ., Pazartesi 
1106·1120 12 .. 5,ı. 
1121-1135 13 ,. Çarşambıı 
1136-1150 14 ., Perşembe 
1151·1165 15 ., Cuma 
1166-1180 18 ,, Pazartesi 
1181-1195 19 ,, Salı 
1196-1210 20 ,. Çarşamba 
1211· 122.S 21 ., Perı••H 
1226-1240 22 ., Cuma 
1241·12SS 25 " Pazarteai 
1258-1270 26 • Sah. 
1271-1285 27 " c;."1fta\a 
1286-1300 28 ,, Perşembe 
1301·1315 29 ., Cuma 
501-520 2 Mayıı 938 Paıartelİ 
521·540 1 ,, Sah 
S41·560 4 ,, Çaraamba 
561·580 5 .. Per,embe 
581·600 6 .. Cuma 
601·620 7 Cumarte11 

Şark Sanayi kumpanyasından: 
KW'Uf 

Fener Tip 5. 90 cm 832 

Bozkurt Tip 6. 

85 ,. 
80 " 
15 ,. 
70 ,. 

756 
723 
690 
657 

85 " 732 
Kelebek Tip 9. 80 " 701 75 ,, 670 

70 " 639 
ı- Yukarıdaki fiatler, fabrikada teslim ve bedeli peşin 

ödenmesi mepııt 36 metrelik bir top için olup asgara 
1 balyalık (yani 25 top) 11t11lara mahsustur. 

2 - Beher balya ambalaj ve prese masrafı olarak 100 
kYrut Dliifltriye aittii 

3 - ı~aıyohl veya matauya nıtdlnl istiyenlerden beher 
balya için 30 kuruş araba nakliyat ücreti a'ınır. 

4 - 1·24 top atmak istiyen müıteriler yukarıd ki fiatlere 
yüzde 2 zamla mal alabilirler. 

Yukaradl gösterilen bez fiatleri Vekaletin tob t ctt ği 
fi•tltre uygutı ambalaj ve nakliye ınasraflarmın da muvaf k 
oldutu tasd le olunar. 

Devlet Demiryollarıudau: 
Muhammen bedelleri ıle miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 

iplikler 6-4-9 8 Çarşamba guniı ıaat 15 de açık ek itme usu 
i e lımirde Alsancakta idare bınasında satın a.rnaca .tır. Bu 
ite gırmek iıtiyea1erin 138 lira 75 kurutluk muvakkat temı· 
ıaat vermeleri ve kanunun ıayin ettij'i v~ıikalar ve kanunun 
4 ncü maddesı mucibınce işe g rmeğe tnaı i k nur i u unm · 
datına dair beyannamelerle aynı gun .sa t 15 şe ka 1 r kom s· 
yon reislığine müracaatlan liıımdır. Bu ışe at şar n er 
komiıyondan parasız alınır. Ve iplik nümuneıerı gö ü ebilır. 

Cinsi 
Çuval tamm için iplik 
Çnvaldız ipıiği 

26 29 957 
Mıl..tnrı L· rı K 

1ono 115 LJ 
ıuvo 7UU lJJ 



~ablfe U ANADOLU ----------~~--~~--~~~~~-~~~~~~~~~~~--M-u_'~ 
• r1en Ş h Tesirini tabii olarak Ek • ş h Basur me e erini giderir, a ap yapan en iyi mil bildir Slr a ap Kuvveti, işfba~· ı a ttırır. 

Elbise vo Manto 

meraldılarana müjde 

Zabitan Baylar ve 

- Baktiryoloğ s hh B } 1 1 ZühtüErg"n 1 at . a 1 iV 
Baganlar ... 

En müşkülpesent müş· 
terilcrini memnun eden 
bu firmayı unutmayınız. 

Tüccar Terzi Türkp""'zarı 
Ibrahim Karakaş 
BJ kere y ni açtığım mağazada zengin 

çcşıder. Mantoluk, Tayyorluk, Truvakarlık 
kumaşların envaiıini, yerli ve Avrupa. 

1 - Mağazam dahiıindc açtığım terz h nemde 
hususi olarak bay ve bayanl r iç"n son moda 
zarif, şık manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvıtkar, 

.uvalct, gelinlik, sivil ve askeri elbise ve ktıputları 
istenildıği ve beğenildiği şek:i ' de imal edı lir. 

2 - Muamelem peşin ve kredi ile de yapıhr. 
3 - Bu sözlerimin doğruluğunu anlamak için bir defa 
tecrübe kafid ır. 
Adres: Odunpazar: Sümcrb nkın çıktığı eski Bayraklı 

mağua Numar 12 • Telefen 3276 
Toptan ve perakende olarak hariçten sipari-; kabul edilir 

Hasas ve temiz iş 
Mutedil fiatle 

Söz verilen günde 

• Makine tamirha. 
n sinde yapılır 

lzmir Kestane paz rı demirciler 
No. 16. 18 

,,b.., ~ 
.................. , \ 1 Telefon: 3993 

.. 
ep o ın 

DIŞ 

kullanınız 

A 
419 

Toptan 

sctış yer 

Peş em• "cılertla 

Tamamile çelik yaylı emsalıiz somyaları muti ka gorunüz 
S 1 M O N S C O M P A N Y Markasına dikkat edi· iz 

Her türlü idrar, it.an, · 
balgam ve saire ta h. 

lilleri yapılır 
Norveçyanın halis .ttorina balıkyağıdır 

)'iOracaat yeri: lki defa süzülm'iiştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar ikincibeyler sokak No. 25 

Telefon 3869 
Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 

I 

• __ esı 

Kuvveti çok, fiaı· az, masrafı az, mukavemeti pek çok 
\

1e ci ,~ nın en begenil iş ot m i leri ri 

v 
O dsmobil• otomobi leri de her tnr:ü evsafı haiz, 

elveı·işli, güzel \·e 1ük:; ıı:u k · eAeı-di.1.· 
g" i ay•i : o.. T . .. z • 

ır ve 
n ı 

! ara.; 
B .. yük m b. ya ve 

v • • 
~azaii rı e rı iZ 

MERKEZ 
1ZM1R 

1 cm iz, uu if ~şya, c.bisc ıhtiyacından f'Vel gelir. Heı kes k:~nl'ii 
halınc töre tcmız b r e'fc, mısatırlerıni kacul caccek bı' s .ün u 
ı ı hat ) aşıy<)cak c~yaya muhtaçtır. iyi bir mobilya ıçınd~ kcnd,nıll ı 
ve aılenıı.ı muhite d ha ıyi tsmtabiıirsiniz. Eviııiz.n eşyası hayau· , 
ı: zııı ctıı..e ı olduguı.u uı,utmayınız. 

A1emurtara 1 O takaitte verr:siy~ nluama. 
Lesi yapılır. 

Kahve ~ t· 

Gaz·nocu 
Ku. a d .,.,. ı 7. tah a ıı; n d« • 

y iurı 1zmir Tuç lar..ıa 21 nu a • 
::-radakı Sandsiya Yapımevi M. 
A! deo sağlam ve ucuz fıatıe ~~f&IH 
tedarık c:debi.ırs oiz. 

__ __. __ ____..._ .. T p'nn ve perakende satı ' dığı 
g bi tip r.~ kabuı ed.lır 'e- ~.......__~-..." 

i"llll"l'2=--........ -"""" ~iir ıtle vel.şti ·ı r 

Foto 

mza m 
En meşhur f brika:arın fotoğraf makineleri. f ılm, cam, ki.fit. 
kart ve: lıi uuıum fotoğrafçılıkta müstamel ecza ar, fotoğrat alit 

ve edevatı, tont ve sehpa ar. 

F ot.oğraf ç:lr:ğa müteallik har nevi malzeme 
Zcvkı okşıyacak rcıim ve atrandiımanlar, senedat ve evrak 

ıst.nsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLERJ 
1ZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8,) 
Telefon: ~"675 Tcl~af: Rüstem İzmir_, 

• ; . • ~- • • . ... • ,.. • .... - .... ." • ı ; • • \:( .• . .• : .• : ..... 

11938 ModeD 
Haliı çelikten m~mul ~obılya renk ve sistemi. Şık • Zarif ve 

18ğlam boyalar kat 1YYcn dökülmez, somyaaı gıcırdam•Z 
emsalsiz karyoladır 

11938 ModeB 
Çelik lamalı somya ve ayııkh divanları h·çbir fabriwm yapamı· 

yacağı evsaf ve mükemmeliyettedir 

Yegane satış yeri: LQks Ka Yola Yeni Kavafla~· Çarşıaı orta yer&e 
No. 29·36 Hü ey:n Hüsn-:i ~lzis 

• 


