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Altın ihracı l{at'i yyen menediliyor 

B. Tevfik Rüştü Aras, Mısır gazetecilerile ko
verdiği nuştu ve Mısır Başvekilinin şerefine 

ziyafette hazır bulundu 
B•ı•ekil S.m iH mi•te Rlttll Aru 

t•refine bllyük bu &iyafet nrmit 
Ye •iy•f•ti puıak bir ıaHre takip 
etoıittir. 

Klıhire, 13 (Raayo) - TGrHye 

Haokov, 13 (Radyo) - Çin 
kuvvetlerinin taarruzu karşıım· 
da ricat etmek•e olan Japon• 
l•r bütün Ç n köylerini tabrip 
ederek yakmaktadırlar. Japon· 
lar, Kanton cenubunda Ç in 
kuvvetlerini durdurmak için 
takviye kuvvetleri sevketm"şler• 
se de bu kuvvetlerin yerlerine 
varmaları ~üpbe idir. Çünkü 

' Harici}• Vtkili doktor B. TeTfik 
RCl,ttl Araa. bugfln Muır g11etecileo 
rial kabul etmiı n keııdiledle uun 
mGddet k.onuımactu.r. 

Tarkiye Hariciye Nuırı. Tfirldo 
yeain. Mınrlı olaa domne mflaıH• 
ı..tından hararetli bir liunla b•h• 
Htmit Ye iki memlekeı ara1ındaki 
kardetlik lıiılerinia, bu k.anetli 
•oetı.p lmıl oldııguna 16ylemiıtir. 

Neşe içinde yol alırken 

Çinlıler, b ütün munakale hat· 
larmı bozmuş' ardır. Mareşal 
Çan·Kay-Şekin idare ett.ği kuv· 
vetler, b irçok mühim muvaffa· 
lcıyetler kazanmışlardır. Van· 
Çuog şehri civarında müdhiı 
ve kanlı muharebeler olmuş, 
bu ıehir, müteaddid defalar 
iki tarafın eline geçtikten ıon· 
ra nihayet Çinlilerde kalmış, 
fakat Japonlar, kaçarken ıehri 
muhte .ıf yer erinden ateıe ver
mişlerdir. Dörtyüz kişi diri diri 
yanmıştır. Otomobil bir köprüden 

aşağı yuvarlandı 
··- ee 

Şanghay, 13 (Radyo)-Japon· 
lırın, takviye kıtaatı aldıkları 
ve Çinlilerin taarruzunu defet• 
meğo muvaffak olduktan ıonra, 
Sarı nehri geçerek ileıledıkleri 

B. Tedik RiltUl Anı, S• M.a• 
Jette Kral Faru,11, Atıı6rk.Oa mi,., 
1 hl olmak 6aen TCUkiJere clnet 
•tlitini bildirmiıtir. 

Bn. Keriman yaralandı, Hayrun· 
nisa kaçtı, 2 erkek de yarahdır 

ıöyleniyor. 

E.ıhire, 12 (Radyo) ·- .fdrkiye 
B•rioiy• Vekili doktor B. 1nt ik 
RlıUl Ata11a, Mııırı aiyueti, Kıhire 
ıiyul ehtf ilind b fi76k mınuoiy•t 

---~--... • g r 1f • • 11 ebede 
-ıt"ı memleket anıuadıki do•tluta-. 
ıon derece kunetlendiği ıGyleniyor. 

Kıblre, 13 (A.A.) - Anadolu 
Ajınıımn huıud muhabiri bildiriyon 

Huicigc Vekilimtz 8. TeYJ/ik 'j 
· Rüşdü Aras 

Enlki ~c• Karııyalud• Sotuk• 
kuya mnkiinde karııkol arka1ıadald 
Uprii fiıeriodeıı derty• oç.n bir 
o\omohil, iki k.ltiniu :yara\aıımauna 
ubebiyet •er•iıtir. Kaaa 1671• Ol· 
maıtur: 

Bayrllnnha •• Keriman •dıodı 
iki genç kadınla Ahmed oğla liü• 
1e'io Tt Oruç oılu Cafer adında 
iki erkek bir miktar i~ki içerek 
1arbc1 olduk taa ıonra ıoför Nuri• 
nin MoHmea bolediye1ine byıdh 
SS numau1ı tıntstGb <ıtomobili•• 
binmiıler •e Menemene h•rtket et• 
mitlerdir. Otomobildekiler a•ı• içbı• 
de imftler. Şof6r Nuri de uılaot• 
muf. Otomobil, hı.Sa yol alırken. 

Dr. Tedik RGıttı Aru bugfln 
ı11t 11,30 dı yanında 11 ba11ka11 
direlr.törQ Suacl olduğu halde Mmr 
baııbuna aiyaret etmiı •• Hariciye 
Vekilimia orada idare mecliü reiıi 
MJı.t ile genel direkt6r Fuad tara• 
fıadan karıılanmııtır. Duta gHilmiı 
•• bir mClddet kabnarak ıarClfDl· 
•6ttOr. Hariciye Vekilimiz btllka• 
a.. vık.ark.en loplaaaa halk tarıfıu• 
._ tidcletle alkıılaıuaıttır. 

Lbin, 11 (A.A.) - Anadola 
eJaatımn haımt ••babiri lrildi:riyon 

lngiltere - ltalya 
Anlaşma, imzalanır imzalanmaz mer'iyet 
mevkiine girecek. Çemberlayn bugün Avam 

kamarasında izahat oerecek 

Yananiıtanın Kahue elçiıi ba. 
lb elçilik. hlnıuada Hariciye Veki• 
limlı Dr. Tedik Riiıtct Araı ter•• 
fiae bir 611• ll1ıfeti Tnmiotlr. 

~~~~---~~~~-
Kıbirtı, 13 (A.A.) - liftetii ArH 

ao.. ıaat 14 de hıyunat bıhçeaini 

ı•miıtir. Saat 1 'l de Yugoılavya 

eltillğinde ""f ine Terilen çıya gi• 
denk ı•t nkte kadar kalmııtar. 
Çayda Bılkaa mflmeuillerinden baı• 
b kordiplom•tlk n Mıar N•urlan 
•• ecnebi •• yerli mAmhı t'baelar 
lausr balanmaıtur. 

Lo n d r a, 13 (Radyo) - in· Başvekil Çemberlaynın, ya· 
riltere kabinesi, bugün Başve· rın Avam Kamaraıında verr 
kil Çemberlaynın riyasetinde ceA"i beyanat etrafında da te<f. 
toplanmıınr. kikler yapılmış ve müzakereler, 

Kabinenin bu içtimaında in· uz1Jn müddet devam eylemiıtir. 
riltere - ltalya anlaşmasının Kabine; Paskalya yortuları 
metni tedlcik ve tasdik edil· münasebetile ıclecek hafta top-
miştir. lanmıy~caktır. 

Millet Meclisinde 
B.. Osman KiJktiJrkiin 6liim haberi~ . Tiir. 
kı.ze. Çekoslovakya lıleri:ıgi k:.bul edildi 

.bkn:i; (B'!,!· !!::!~' topl~ntı laalinde 
B. Belet Canıtesia riyaM&bade t ••iadea) - Boyak Millet Meclili bugün 
Oı .... K6kttbkQa İamircle Tef•t ;::•..:- cebe açılınca Bolu ,.ylan B. 
claUka ılktl edilmitt eomı Hked •• aklı:ındaki telgraf ok11nm111 •• blr 

cld • ._ •aıu tekaırtcl k .. eanla •• mıtbuıt umum mCldlrlljCl &D11nDllua fiçflacG 
..U. TClrk.iye.Çekoalonkya arauıadaki kll . tefkillb kanununun dejiıtirll• 
•..ı.r •l&ak.ere n kalıul adilllll t" G rıng anlaemaa hakbncbki k. .. 

••- ı ır. CimrGk t ·~ i . 6 - la4lW ~akk•aıiakl Uyllıaaua il& la-'- " 11
•• ıua ıacı mıdd .. i. 

• -·· ,. )lpal•&fllL 

İngiltere • halya anla1ma11aın 
imzalanır imzalanmaz mer'iyet 
mevkiine gireceğ' söyleniyor. 

Londra, 13 (Radyo) - lngıl• 
tere·ltalya anlaşm111n1n, önü• 
müzdeki Cumartesi günü imza· 
lanacağı, reameo teyid edilmek· 
tıdir. 

iki memleket arasandaki mü· 
aasebat, ltalya-Habeşiıtan har
binden evelki dereceaioi bula· 
aktar. 

Anlaşma; Akdeniz, Hıbefİ .. 
tan ve lıpanya meselelerini 
ihtiva etmekte ve bu me11leler 
etrafında iki memleket ara11n· 
daki ihti liflırı bertaraf eyle mık· 
tedir • 

Pariı, 13 (A.A.) - fC'ti Jur
nal gazeteai Avrupa vaziyeti 
hakkında ıu aatırları yazıyor: 

Her tarafta bulutların toplan
dığı ve tehlikelerin daha ziyade 
tazyiki arttıtı ıu sırada Fransız 
ltalyan uzlaımaıı yalnız temen· 
- Sonu 6 ıncı Mlıl/•tl• -

Londra, 13 (A.A.) ~ Havaa 

So&ukkayada ıo.. eaeriade bulllDaD Ajan11 muhabirinden: ' 
Uprlcleıı:· iıbr.,islik yClsCladen· de· • B. Sunfo matbuat mümeaail· 
rey• u~muı :ta bir11 etel n•ı• lerine beyanatta bulunarak Çin 
i~ind• otomobilde yol alanlar {erya• d '-aı i>aıla•ıtludır. Kaudaa Hara mutaarrıı& tar ettiır.çe Avrupada 
BayrGoaha hldiH yerinden btmıt. harp çıkmıyacatını beyan et• 
:K:uimaa, bir bııcaAı ••ilmek ıureti• mittir. Uzak ıarktaki ihtilif 
le aıır yuıJaamıotır. Bü1e,in •• cihan aulbunu doğrudan dot
C.f•r hafif yaralıdır. Şoför, nk· ruya a likadar etmektedir. Yal· 
aclaa ıonra polilçe yakalanmıf, adli· 
yeye •erilmittir. Ağır yııralı olan nız bizim memleketimizin iıtik-
geaç kadıa b11tıuede tedavi altına lali mevzuubabı değildir. Sov• 
alaamtııır. yetlerin herhangi bir müdaba• 
~ ................... -..... _....,_ -~~ ....,...,_ w 

Arşidük Otto 
Hakkında Alman adliyesi tevkif 

müzekkeresi çıkardı 

kıidülc Otto ve miJU••/Ja pederi Aoıınıırgcı imparatora Şarl 
Berlia. U (.Radyo) - .A.nıtarya paak Ottonan gaaetelere beyuatua. 

yın reımt makamlırıadan Wlıılirlle da (ı.ıyike maru1: buluam Anılar• 
•it'- g6n, Artidü Ollo laakkıada ya halbaııı imdadın• koımak it. 

• ımdır.) hnında ıöyledili ı6slerdir. 
ltlr tnkif mGaekkerea tıltaralmııtır. :tlman lubineai, bu 16deri TataH 
Bunun Mbtbi, Bd(ikadı otarın Ar• ıbanet c~klind" kahal etmlftir. 

Filistinde v:ı.ziyet 

Mısır - Kudüs marşandiz 
treni uçuruldu 

g.aı .. 13 (.Radyo) - Tedbit. bitin tiddetile denm ediyor. 
Soa plercle. İagW. pGliılerile Araplar araaıuda biribiriai tak.ip eden 

çarpıımalar olmaktadır. NablGıte, gerek Ar•plardaa •• gerekH Yahudileri 
laılliı PoliıleriDden m•ktul diltenler Hrdır. • 

Tedbiıçi Araplar, gltlGkle ele g•~iyor. ArapJu, ber hldiuyi müıeakı 
IClrıtle ortadan kaybolmaktadırlar. Nabltlı ile Ülkerim .ruındalti tel r p 

1 
· L ·ı · 1 o ıon 

•• ttı graf tellerı, t• memen •••• mııt r. 
Mı11rla ıtadGı marıaod ia treni, lıomb•lnla uçurulmuıtur. 
Londra, 12 (A.A.) - Filiuinin taktimi iıi ile meıgul olacak yeni ı . 

gilia komhyoou 21 nhııad• Londradao Filhtiae hareket edecektir. B k 
0 

miayoaDa .-aiftli biriaci k.omiıyoaaa raporu muclbiaco Fililthıia h:du:: 
larıDı teapit eylemelt&ir. 

Negiia 
Cenevreye bizzat 

giclece/c 

Neıiis 
Londra, 13 (Radyo) - Ha

oeı imparatorunun yala•ia• 
bulunanlardan biriıinio ılylr 
ditioe göre Necati, Ce .. w.,. 
Milletler cemiyeti toplaab .. a 
müme11il gönderecek veya Ws· 
zat giderek orada, ltalyan ~ 
tuhatınan taninmaıı için mulate
lif teıebbüılerde bulunacakbr. 
Bu suretle Negüı, Habeıiataa 
davasını müdafaa edecektir. 

Lond ra, 12 (A. A.) - Habe
ıiıtan sefareti tarafındaa ner 
redilea bir nota da ezcibale 
ıöyle denilmektedir: 

•lngiltere biılcümeti tarafm· 
dan M.lletler cemiyeti umu.ı 

kitiplitine gönderilen tezkere,. 
bazı mahfellerdde verilen ... 
aaya göre lnıiltere laükGaaeti 
Milletler cemiyetiQicı azuı olaa 
devletleri Hıbeıiıtanan ltalıa 
tara~,ından fetbini taaımamata 
teşvı~ tıaavvurunda bulundutu 
tak~ırde Samajeıte imparator 
Haıle Selasiye böyle bir kara• 
rı~ tatbikine mani olmak içi• 
elındcn geleni yapacaktır· 
. Bu yolda bir karar verilm .. 
ııne esasen pek az ihtimal var
dır. Çünkü milletler cemiyeti 
~uka~elenameıinin eaaı pren
ııplerıne diğer beynelmilel mua• 
bedeler bu şekilde bir katar 
verilmesine manidir. Bundaaa 
maada 4·6· 1936 tarihli içtiuiada 
asamble cemiyet azalarının lı::uv• 
vetle elde edilmiş olan hıçbir 
arazi _ değişild ıt .ni tanımamalı 
taahhut cttıklerine dair bir ka. 
rA .. Vt"rmi~f r, 





Sahile ~ .,>..,.• .... --
.. . ..... _,,, .. ·-

A'NAOOLD Nisan 14 

Avusturyadaki int· 
har ve tevkifler 

' 

Daladiye kabinesi, Ayanda 
da büyük bir muvaff akı

yet kazandı 

Istanbulda 
bir facia .. .... 

Bir ev _yıkılmıı ankaz 
altında kalanlardan 
iki çocak ölmiJ.ıtür 
lıtanbul, 13 (Huıuıi) - Ba

latta, Kalpakçı mahallesinde 
bakkal Mustafanın mala olan 
bir ev yıkılmış ve kiracı Tahsin 
kaptanın altı çocutundarı ikisi, 
an kaz altında kalarak ölmüıtür. 

Yahudi zengin, fabrikasını lngili:z· 
lere sattığından tutuldu 

Budapeşte. 13 (A.A.) - Orta Avrupanın en büyük m~nsucat 
fabrikaaıoın sahibi olan meıbur aanayici Yahudi Goldbcrger 
tevkif edilmiıtir • 

Buna ' bep fabrikaıuaı birkaç milyon pengo tutan bedelinin 
kendisine lngilterede tHviyeai ıartile lngiliz firmalarına satmı 
olmuıdır. Böyle bir kayıt ku•na muhaliftir. 

Viyana, 12 (A.A.) - Yarı rumi bir membadan bildiriliyo: 
Sabık federal Avusturya orduuoun aabık Harbiye Nazarı ge· 

aeral Zchner evinde intihar etmittir. 
Fevkalade mahkeme aza11 aafatilo geaeral Zehner 1934 Tem· 

muzu hidiaolerioi ıakteakıp birçok Naayoaal .oıyalist hakkında 
idam kararı vermiıti. Generalin intiharının bu Hbepten olup 
olmadığı daha malGm detildir. 

M vcad azadan yalnı~ bir kişi muhalif kaldı. Franı?z lranıı 
yüks lmefe haılaclı. Alm nlar da memnun görüniiyorlar 

Paris, 13 ( A.A.) - Mali Halbuki 514 mebustan mürok· Almangada akisler --------------------projesi tek bir maddeden iba· kep büyük bir ekseriyet 8 reye Berlin, 13 (A.A) - B. Dal • 
rettir. Mılli müdafaa ihtiyaçla· karşı proje lehinde rey ver· diyenin dün mebusao meclisinde 

Çocukların üçü yaralanmııtır. 

İstanbulun imarı Yeni göçmenler 
için beş milyon lira Trakya ile or~a.Ana
tahıisat isteniyor dolaya yerle~tırılecelı 

Kral Karol 
Tranailvanyaya gi. 
derelı hudadları 

teltiı etti 

rını karşılamak ve maliye ve miştir. Bu ekseriyet iç"nde bü· kabine beyannameıinio ~kun• 
ekonomi kalkınma11nı temin tüa Sosyalistler ve ko üniıtler ma11ndan ıonra elde etmıı ol· 
için zaruri göreceği bütiia ted· vardır. duğu büyüle ekıeriyete ilk say• 

birleri almak hususunda hükG· Paris 13 (R d ) _ A"yan f~~ın~a ·.Fr.ansız me~u!a0 •• me~· lıtanbul, 13 (Huıusi)-Hükü- İstanbul, 13 (Husuıi) - Göç• 

3 1 T 
.h. ' a yo hıı bır bırlık tezahuru gosterı· 

mete emmuz 1938 tarı ıne m.ccl.si bugün öğleden sonra b ı ı · d 
kadar mezuniyet vermekted·r. toplan~ı§ ve hükumetin mali yLork., 1 Aaş ığık ı ed.11arC.\ e en 

met, lstınbulun imarı için bir men aakliyatına Mıyııta baı· 
layiha hazırlamaktadır. Bu li· l~n .caktır. Bu defa ıaemlek .. 

Bükreş, 13 (Radyo) - Ro· 
manya kralı Karol, refalcatind 
Veliabd Prenı Gran Voyvod 
Mıhail ile yaverleri ve buı 
Generaller olduldari halde Tr n• 
ailvanyaya fİİmiı ve hududları 
toftiı eylemiıtir. 

B t db · ı · · h . l o a ncay er ıyor aı. 

b k
u le ırl erd reısıcum kurkuo p~oıc erini müzakere ederek, •Politika muzıkası hali Fran· 

yibada, imar masrafı olmık tımıze gelecek olan ırkdaşları· 
üzere beş milyon lira tahsisat mız, Trakya ile Orta Anado· 

aş an ığı tın a yapıl-acı a· bır muhalife karşı 288 reyle 1 d · b" t h ·· ıev b. · .. ·1 sız an eran ır e eyyuce • 
ıne fçh mamda muzakere ı e kabul eylemiştir le d" 

istenmektedir. luya yorleştirileceklor ve do. 

ittihaz olunacak kararnamelerle ı .. b • . s· e ıyo: • ., 
,. ıtan ul, 13 (Radyo) - ır Aynı ga:zete bunclan sonra 

mer ıycte konulac!ktır. Bu ka· müddetten beri mütemadiyen kabine bcyannamcs"nin sebep• 

,.,.. k [ hal müs~ab~ l bale ıeti. itecek· 
J ango ra ı lcrdir. 

rarnameler fevkalade. toplantı· düşmekte devam eden Frınsı:z siz yere tehdit\ ar bir usliib ile 
larda v~ ~zami 31 Kanu~uevel frangı; Da•adiye kabines:ne gös· hükumetin her~eyi milli müda· 

Pazartesi günü Altınlarımızın 
geliyor ihracı kat 'i surette 

Trak oapara 
,ola çıkh 

938 tarahıne kadar parlamen· terilen fevkalade itimadın ne· faa zaruretine tabi kılm.sk hu· 
tonun tasvibine rzcdilecektir. ticesi olarak derhal yüi<selm "'ğo susun da ki kararında ısrar etme· 

lntanbul, 13 (Huıusi) - Tan• yasaL edı·ıeceL 
go kralı Ecf var Biyanko ve ar· re il l.tanbul, 13 (Haıusi) - At· 

manyada yeni yaptmlan Tr k ~ li~e layihasının esbabı mn· başlamıştır. ~ sini hayretle karşılamaktadır. 
cıbcsınde düyunu umumiye te· 

kadaşlan, lzmirde Murad Türk· Ankara, 13 (Hususi) - Al-
mcnoğlu tarafından ımgaje edil· tınlaumızın, ziynet halinde dahi vapuru, memielcetimize müt • 

vecciben hareket etmiştir. Yeni 
vapurumuz, yakt11da limanım za 
gelecektir. 

diyatının iki ıene müddetle ta· 
tıli Fransa bankasının haz:neye 
on milyar vansta bulunmı11 
ıs milyarlık milli müdafaa iı· 
tıkraıının akdi ve gümrük tari· 
f elerinia vergilerde tadil it ya· 
pılması derp·ı olunmaktadır. 

Paris, 13 (A. A.) - Soıya• 
list partisinin parlamento gru
bu topl n r k hükumetin mec-

te dl tti iy i yiha· 
sını tetkilc etmiştir. 

Gtubun maliye raportörü 
Valiyer mezkur layihada Soı· 
Y lıst nazariyelerine muhalif 
hiçbir tedbir bulunmadığını 
proienin mecliıin tatil devre
sindeki mali ihtiyaçları karşı· 
1amağı istihdaf eyleditini ve 
stenen aalahiyetlerio üç aya 
münh:ıaır olduğundan parla· 
mentonun bilhusa kontrolünü 
ifa edeb leceğioi ıöylomiştir. 

Blum ve Mos da bu liyi· 
baya müzaheret etmişler ve 
ev I ' · b"k · e ıeı u Ometın projeaind., 
bu'unan ahkamdan bir kısmını 
ihtıva eylediğini aöylcaiılerdir. 

L zurik salahiyet verilmesi 
aleyhinde kırar ittihazını teklif 
etmiştir. 

Grup bu teklifi 25 muhalife 
karşı 42 reyle reddetmiş ve 
Maliye enc;ümenindeki azasını 
salahiyetlerde ve kararnamelerin 
meclisin tasvibine arzedilnicsi 
içın tesbit olunan mühletlerde 
tahd dat istemeğe ve lehine 
•hkamında da Sosyalist nazar:· 
yelerine daha uygun bazı tadi
lat elde etmeğe mem.ır eyle· 
mişt.r. 

Binaenaleyh Sosyalistlerin Ja· 
yiha hakıcındakı hattı hareketi 
Maliye encümenindeki Sosyalist 
aza_nın temın edebı.ecekl~ri ta· 
d lata bağ ıdır. 

Kom ün st er hükum ~r n !ay. 
hasını k bu e taraf ta. gözü.kü· 
yorlar. M amafih kat'i kararla· 
i'nt reye mu ca t ed"ld.ğ ' • ı .. va· 
k t nrec lerdir. 

P rıs, 13 ( A A ) M 1. . · · - a ıye 
e~cumen~, Mali Projeyi ufak 
bır tadılattan sonra sıflra karşı 
20 reyle kabul etmiştir. Komü· 
ni !erle Sosya'istler lehte rey 
verm'şlcrd r. Eka,liyet azası 
mücıtenk f kalmıştır. 

Par , 11 (AA.) - 70 meb
u M t i proje haıek nd.ı rey 
v r mek en ıstınkaf etmiştir. 

Rus' yada g•ızl •ı b•ı r miştir. Orkestra ~te Pazar günü hariç memleketlere çıkmamaıını 
lımir vapuriyle lzmire hareket temin için bülcOmttçe tertibat 

alınacaktır. 
• edecektir. radyo IStasyonU Balkan Belçika Reksist-

varşov•. 13 (A.A.)- Moakovadan buraya gelen haberler~ göre, Konseyleri /erinin içtimaı 
bir müddettcnberi Sovyet topraklarında kurulan ve faal bır Ko· BrüL:ael, 13 (Ra~o) - Rek· 
müniıt aleyhtara neşriyatta esrareng·% çok kuvvetli b .r kısa dalga Bugün aan top·/antı- aiı!lor. liderleri Leon Degrolia 
radyo iatasyo:ıunu bulmak için Sovyet pol.ı iı.uvvttleri bütün /arını yapıyorlar riyasetinde Anverste bir top• 

kuvvetilc ç lışmaktadır. , lat nbul, 13 (Hususi)·- Bal· lantı yapmış~ardır. Bu toplasa• 
kan konseylerine iştirak eden tıda, otuz bi:ı Reksiıt bızır bu· 

U •• uu·· k zı· raa n- murahhaslar şerefine vilayet ta· lunmuştur. 
~ r~fından mükeBd bir z·yafet Lcon Degrc•, sabık Baıv!kil 

• • • veriirtı H: bu ziyafeti ıuvaro Van Zeland aleybino şiddetli 

g resı 1r1 n tak"b ctmıştir. bir nutuk irad etmişt. r. 
...;.._---- , 'Konseyler, yaran son toplan· S:tlyap'ln 6ldü 

Ba~vekilim:z B~ Ce:a! Ha..,cır, bütün vali- tılarmı yapacaklardır. Paris, 13 (A.A.)- Dünyanın 
r ., Abd "lh k H "" •J en yükıck basosu ve Opera 

k 

Prens Onberto Tirol 
hududlcnını teltiı 

edecelı 
Roma, 13 (Radyo) - ltalya 

veliahdi preas Ooberto, Tirolı 
giderek hududları teftiı ede· 
cektir. 

Yunanistanda 
Üç kişi karıana 

dizildi 
Atina, 13 (Radyo) - Ôlüma 

mahkGm olan üç haydut, bugün 
Egita ada•ıada kurıuna diııl· 
m iştir. i ki ·re bir tam:m gönc:erdi . ~ a amı artisti Sılyapen dün ölmüştür. 

Ankın, 13 (A.A~ - Ba~ ~lde o~an;ıeedil~c~ ve bu~ lçin ~:vera~te~ ba.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vekil Ce.al Bay r An.carada lardao rasyo.1el b.r tarzda ıstı• yük ih~ifal yapılclı.. Vapurda intibalar 
top:anacalc: olan b: yJ.c · z:raat fado cdi:mesi ıçin ne:cr düşü· 
kongresi hakkında bugün bü· nüldüiünü 1 b r rapor halinde · lstanbu1, 13 (Husu~i) - Bü· lzmir vıtpurunda geliyorum: 
tün valiliklere aşağıdaki tamimi kongreye işt rak cd .:celc zevat yük şair Abdülhak Hamidiıı .. Kamaramın bitişiğindeki kamarada ibti7ar bir İnıilis bnıı ile 
göndermiştır: iic gönderılmesi:1i rica ede im. öldüğü günün y.ldö.1ümü olmak ıh~ı tko~unu var. ~şatı !ukadrı, vapura ririp çıkmaları hariç, onları z V k-l · · 6 4- · mün . seLctıle bugün Ünivcrsi· ç ımse ortaua gorme .• 

1 - .ıra.at e a etının . . Ş1hsi fık. lerı hürmete Iayıı< .:ede bü"·ük bir ihtifal yapılmış s·· .. .. 
1938 tarıiilı ve 10, 143 numa· bu.urum. Anca:C rapor muhit.~ <ı " utun gun ve gece no yapıyorlar bunlar, diyeceksiniz: 

l h h - v.e şa.r, uygi ile anılmııtır. 1 - O~uyorlardı. ' ra ı ta riratmın e emmiyefr iizc· n.zJekı a.akaJarların umJmı 
rine na:zarı dikkatinizi celbe· ka:ıaatlarını ıh'iva etmel.dir. Bursa avukatları 2 - Konuşuyorlardı. 
derim. BJnun har:cinde söy.eni;mesi j 3 - Şarkı scy:üyorlardı. 

Memleketin en müh"m ve en a•zu cd len umumi z,raat poJ.· .;~cr.nb:ıl Şeh."r ti}·at. 4 - Yemek yiyorlardı. 
esasla geliri olan zirai is. hsal tıkamıza ait düş:.incc:er.n de rosunu prote1to ettiler 5 - Uyuyorlardı. Ve rraaırı, pencereleri açıp kamarayı ha· 
kuvvctlerimizm n ... şekilde o·· ilavesi m'.im ~ü ı v~ ha ta muv.ı· lstanbu~, 13 (Hususi) - Şehir v~landırıyorlardı. insana muntazam bir terbiyeden ve proıramla 
ganize edilm!:ıııi lazımgelcc!ğin i fık olur. tiyatro5u aun oynad:ğı bir piyesi bır yaşamadan haber veren bu hidisenio diğer bir şekli de var· 
tayin ve umumi bir pro~ram B.zzat valilerı m "zin bu işle avukatlığa hakaret telakki eden Çocuklar hem ana dillerini (lngilizceyi) biliyorlar, hem Fr n· 
vücuda getirı.mesı iç n bir bü· ya .:ı ndar1 ala ~alanmalarım tc· Bursa avukat.arı protestoda bu· sızcayı, hem de Rumcayı ... Arada bir, ihtiyar kadının onl r 
yük ziraat kongresi toplan .. • menniye layık bu.urum. lundular. Türkçe ötretmeğe çalışbiını da işitiyordum. Fakat kendiıi de 
caktır. ' Viy:ına ta ım! bugün p,.•arlık yaaalı Türkçeyi pek az bildiği için, tek tük çıkaıabildifi kelimeleıi, ço-

2 B 1 k k. 1 k "- cuklara izah edemiyordu. 
- ura ya ge ece ımse er 1·stan b~,,ld.- b ,, . •• .~ac.:ı H ) H·· ıiraat işlerinde selahiy~t s thibi &.-. ·• ~ '" . ·~ Ankara, 13 ( usuıi - u· Maımafih, ben, zevkle din;iyordum bütiia bunları. 

olmaların 1 d.kkat edilmeıidır. , lıtanbul, 13 (Hus..:si) - F~rst kumct; halkın aldanmamlııoı .,,.•. 
, 3 - M ntakan ·~da en büyük Vıyana takımı, sporcularımızla temin için, perakende mal sa· lstanb11lda Kontinantıl otelinde iken orada da bir ihtı..·ır" 

· ·· arın tışlarında pazarlık y•pılmaaını ld' ·d ._ d 1 ._ ... T .. 
ist hsal ne gibi maddelerden bir maç yapmaıe uzere Y rastıe ım; ı arc 11:ısmın a ça ıııyor. Açı11: söyliyoyim; ne mil· 
ibaret ise o"lların en ıyı bir şe· şehrimize gelrccktir. bır lay;ha ile yasak etmiştir. !etten o!duğunu ıormıdım. Fakat, harici ıeldi ile hi~bir 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bu ~yih~ yakındı Meclie v• ilado ~m~on bu adam: şey 

rilecektir. 1 - Gayet kibar, ıayet ince ve zekidir. Elhamra ldıırrsinde Milli Kütüphane Sineması 
Bugün saat 3 te ve: S e son defa olarak 

Mihracenin Gözdesi 
Türk~e Söz:ii ve 'fürk musikili 

DiKKAT: Sıat 7 de seans yapılmıyacak ve 19,30 dan itibaren 
geçen hafta olduğu g.bi Mistahk •m Mevki Bandosu sahnede 
mevki alarak saat 21 e kadn bilhassa Anadolu Halk türkül~· 
rile mi.l.i havalardan müteşekkil zengin b'r program 'a mükcm· 
mel bır konser verecek ve saat tam 21 de fevkalade olarak 

Türkçe Sözlü tJe Türk musiki. i 

Hün<dl Me~aırn 
H1rikalır şaheıeri takdim edilecektır. F.atlere zam yapılma· 

mış r. Locl ve numara!ı koltuklaranız acel• kapatt rınız. , ____ .. , _________________ ... il 

Yeni layiha ya göre, her malın 2 O l ·d ·ı· d d - te ı arecı ıği iye insana i eta muayyen bir meılclc 
fiati maktu olacaktır. ve ihtiaaıı olabilecejini anlatıyor. 
Fransa Harici"e 3 7 Sekiz, dokuz liıan biliyor ve bunları gayet . . k 

, Ad b .. -1c b. d 1 t ıyı ODUŞU9 
1\.1 yo~ et~ ~u 1 ır d .. e~ e ·~~a!ınıo teşrifat aalonunda yctişmıı. 
l 'YQZlTl afmba~a ~ un darı uşdune aFuşune salona çıktım. Bizim lzmirin 

B d L J. maru ır sımaaı a ora a... ransız bir kad ıd· b 
Ugün er e onura"a d 1c· d 1 d' m ge ı; yanı a· 

• . ,,, şın a ı aan a yayı ıste ı, anlamadı. Fena h ld k ld 
gidecek hissettim. • e sı ı ığını 

Paris, 13 (Radyo) - Fransa Biraz rcçti; yemekte, çatal ve kacıkları b" "b' . L 

d 
Y ırı ırıne Karı§ttrdı 

Hariciye Nazırı Jorj Bo?e, bu· gırıonun sor utun.~. cev.ap vermedi... Gene aalona çılctılc. Bi; 
günlerde Londraya gıderck, Yunanlı,_ karııdan ıyıce ışitomedim, ondan birşe lcr sord . B • 
İngiltere Başvekili Çemberlayn ıını çevırmelcle cevap verdi: y u a 
ile Harıciye Nazırı Lord Hali· Bir daha anladım lci; dil bilmiyen için hududl d .1 

J b·1 b"" .. k • ar eğı ' va· 
faksı :z.yaret edecek ve umumi p .. ur ar. ı e ~yu ve ıeniş geliyor insana ... Nitelcım bizim :zııt ta 
s yaset hakkında fikir teatiıinde ta lzmıre gelmccye kadar yemek yıyip derhal ka k l 

ki k · k marasına çe 1 • 
bulunnc1~tır. me e cııdıni ·ıırhı .. d• Çimdik 



Mavi Sakal /Jin parçıı oldu! 
V aktile, köyde 

• şeb de gfize1 
evleri bulJpJn çok 
zeng•n b r adam 
vardı. Bütiiıa ttV• 
lern n mutfak ta• 
kı• .,.. • ...... 
Vf ii JJiitfea Plf! 
p;U. ıt, O~tl•l'I 
ıayet : y:netl hı· 
lılarla döşelıydi. 
Fakat Qf yuık i, 
l:tu adam ma•i 
.. AUI uU, 

SakaLIUıll Qlavi oJuıu, onu 
öyle tirlda pteriyorda ki, 
ondan ~ HtllPJaD b"r 
ttk 6'twa 'fW• fsı~ r>kı 

h ..... ktfitp kq~ .. 
birit~ Ç9k "" iki Ju wwslı. Bir p, ... ,a.,_, 

~..,._,..,4_. birilt. •lORM ;,. 
1·-.i d1ll~i. FJkaı ~ .. 

biçb. ri, b11 çjrW,, tl8M 
ı olmaJı ıc.&uJ ~orda. 

Palan ea zi,.de koıhtaa ıey; 
ad••• .... .-rleadili 

... .1rş ...... ..UlıllllAa ...... , .. . ..,_L._...,. ._ 
t-.ı ........... ..... 
-.ıı.·ia .. ar.....- Wrlillte 

deki evleriadea biriM ..._ 

Çocuk anneı' ne: 
Anaıl Dıdi. 

.,... a,, ,.,. PjJ-.81? 

...,. Hani bizı-. yir pai dprt 
p~rça Ç4J Jakımıpatj& vardı ya? 

- Ev,t? 
- Ş aıdi ıasıı lliq ptrf oJdul. 

Saati ,ıleenaiı 
Bat.•• eli•e Hati al4ı, ltir 

ka9 hfa ulbdL i•N: 
- Otlum cjur'"" cJtcjj, ~· 

lıba fazla kirleamlı, t••• bir 

L... t-..ı··•·• ~babatioi p·tmek iç·n oau P" _ Aaaaa ta'-•· ben ona el• 
ler )'Üsle karplaclı. ha •llaW.,ta y1kamtt••· Ne 

irtea p, t.t-ı Sakal ... çaWc kirt•-li. 
n•adao avi.a bütia ••al.tarta. •~~---·--..._,._.,....._.. 
rmt i.tedi. F .kat btan~an lt:r f •ı'9oh blleJ!tr 
taH9i• eb lır oldata• ... 

1 

Yam•rl•dcın O(ISO 
ri~~ bl , 

- Kınam ~p.lı odaat• ,apa i ir mi,ri~ 
aaahtan nerede? 

Diye ıordu. Kann: 
.... v..ıw • ., ""'"' ..,. 

riade aautmuııundar. 
e...a, ... ••eli. 
-ç,~ ...,, . 

lftir. 
Maıi ş,w .._ a,..,· 

cleki • Jek•llriJi •••k: -··· ......... ..,? Dedi. 
..- Bil••' ... ..."..... --. ....... ,..... ... 

IUJDd•• iıtifade ederelc o o• 
1• pdi-. ŞifacU ••i de al~ii
r•)'İ• et. ıör .. 

Anneniz ıize omlet yaparken 
yu1Durtayı ıivrl tarafındaQ kır
ma11aı rica ediniz. Y alaıı, "4· 
hatan diler l11mı çatla.••a
ladır, Buna çek dlkka,t ediniı. 

Ba,le bir 1'111.~ 11:,1>0 .. 
elin· zde olda ma, afak bir •tzp 

.... -~ ... '"~ .... 
ueJiıdir. 

la kUataa k111Jr ..... Dl. 

~ 4iir•Jtirllti-. ..,. IWis 
UWi••tr• k,.,.. .. ._Mpva· 
4• bir daire ... rli"' P., 
ulctvvanıa tam ertQınt .clirt 

"ntlmetr• kutr,nd, afak btr 
4airf9 data.. c;°ffrJ.iaiz. Çı4iti~ 
niz baı daire7i re limdeld ıl\>i 
sekiz dilime •11nnıaız ve JU• 
~- ~.. ,,, .. ciiJi11•• 
ortuına oturturtunı.az. 

h iı te blttilllen ._,., ,.-

,.... • .._ ici•• "".,., W-~· 
wilisi ,, J.,tim•1t1z? 

··~·' .,.~, .. 
Kaoarya adatanncla La Lt· 

,ıma .. ı.rıade 2,SOO ldloaıetr• 
mur,bbaı •1.tdJ yeryOıilntla 
en .... ~ıı .. ..ı.n vardır. 

lütiin ... brl., alluula 
111 r IHt .,_çlar J,700 ...,. 
...... bir ,._4edrl' 
... i. 70,000 •• ,, .... ,. .. .,..... , ....... .. ,.... 

f 

~et-. - •Ali •••• lar-1 • ,, _.. zer tıir "' ,, 1 '*-" .., Mtdt AU 
dı. clmleliade faiH bul hb· til, Nefi• diilla .. Jt uW... be ...... •• oe "_. ~ 
lım? •lllcatım'? -..•..,. ........... .. 

B t l itNtl rllı - . 

Aaaadol9 Bilmece Kupona 
No. ıı 

i•f 1>AliQ fC\S4hl4i as;;;;;; 

B9f~lar 
Hiadi~acla b~alar 111ubcl-

4'1tir. la~1er Himadiıtuı ,. 
~d.enile~irdi~. 

Yollar, trealer, ele~trilr, ıeı. 
f~ t~ı.s. ı•pılcb. F.ıc.t ~ 
t•W pne ca4delerde '•·~ 
'•,Sflerine bU)'rak do~yopl#. 

l..,et 1pemuru ~alanu k ... 
dlftp mOrur ve abura dar..._ 
raaca laerba ct.rayor, 1ahm 
bqta d\1'11uyor, Baz,a )'Ol _.. 
talıfl• yata1or, ~- k .. ~ 
•JJOI'. 

HaJftDlan koruma ••it• 
ttain Hincliltucla ıabe ... 
•Da hacet yok. 

/)q•~alar 
~ .. .-,,~1ede "°'YJI 

wrcltr. iP' ~koalovak mil• 
...... INpae keder ıöriı._ 
., J>jr doV~ y-ptarcJL Bu .... 
y•ıD ""teldilf Ş ~elre, •i ,0 1Detredlr. 

Bq d~da ~ım• if·ıa 
klçtlk apaaa&ler y pıl4a, ... 
'marlar ba uplirl•le doaya
ya çakıp laiyorlar. 

Aaa~,&ler eletrilde lflflll" .• ..,. 
Eter dosyalardan fb CIMfJN 

-·-··-~ 



O arta naçık 

Dartany kalktı, anki cm· 
'"ne it at ediyormuş gibi şap· 
baıaı aklı; ıoora, merdiven k: • 
pısanı açacağı yerde ç bucak 
.lıüy k bir dolabın kapısuu ça· 
ak lbiael r ve baoı ın gec Irk 

elbiaeleri arasana daldı. · 
- Ne yapıyorau uz? 
Oiy K tti g n haykırdı; 
Dartanyan hiç cevap vermi • 

~erek anahtarı ç virmiş ve ken· 
&.ini dolab için kapatmı§b. 

Maylodi yükl k se le b ğırı• 
,. rdu: 

- Eyi U}uyor u uo d ~l· 
dıtam çmgırağa duymuyoraun? 

Dırtaoy n arahk kapınııı .şid· 
die le açdıımı .duydu. 

Kitti •ımıaa dotru asra· 

r•r•la 
- Buradayım Mayledi, bu· 

rıdal. 

D:r bığumııtt. 
Her ikiıi yatak odasına gir• 

.miı -ve aralık kapı açık kalmıJ 
luadutundao, Dart yan bir 

~ir üddet Mayledinin besleme 
kızı azarladığını duymu,Ştu; fa. 
kat biraz ıonra ıikinle~miş ve 
Ki · ı 'Cf ndisi i soyvken 

iilcileme kendi ine dönmüştü. 
Mayledi dedi ki: 
- .Eyi bu -akşa bizim Gaı· 

konyllıyı göremedim. 

- ıaıl, Mayledil :lrelmedi 
ımi? Me1ud olmadan vefasıdık 

apabilir i? Diye Kitti ısord\I. 
- Oh. hayır, M. dö Tr~vil, 
hut . dö E art fından 

r-----nalolmamış ol m 1. 

ilirim, Kitti; onu avucuma 
al dam. 

- Onu Ae yapacakımız Ma· 
elam? 

- O.nu ne 'Y•P ram? Ohl 
Kitti, o adamla aramızda bir 
iş var ki, onun hiç haberi yok ... 
Az kalııo Kardinalle aramı bo
r.acakta ••. Oh! Bunun ·nti kamını 
ı0adao .. 1ac ğımJ. 

- ıBu Madamı u şevıyor 
ı&aoaediyorduaal. 

- Oou sov.mek i? Ondan 
nefret ediyorum!. Aptal dam, 
Lord dö Vınterin canı -eline 

eç i e onu öldürmedi, bun. 
dan dol yı ben de senede üç 
yüz bin lır& kaybettim. 

- 'Doğrudur; mmcasının tek 
varisi oğlunuzdur ve o rüştunü 
ispat edinceye kadar servetin· 

en siz i tifade edeceksin.z. 
ye Kitti tasdik etti. 

Oartanyan -bu ııtatlı görünen 
mahlukun kendı eleyhinde bu· 
lunarak, kendiner karşı büyük 
ıcfkatler gösteren bir adamı 
ö dür.mediğini hiddetle söyleyi· 
fıni ışitince, kemiklerinin ılık· 
lerine adar titremişti. 

ANADOLU 
Giinlük s Hlsal azete 

balıılı 't' 1Sıı~wUharnri 

Haydar Rüşdü OKTEM 
"U11uımı 11rcnyat Te yuı ifleri müdGo 

u Le111 ı N bet ~ÇA.d -iD ATd:.HANf.Sl 
7rrrir lkinci Eeylcr aohb 
Clielk J ar · · inuı içinde 

Ttlpaf: lrıııir - .ANADOLU 
'.leldoıa: 2776 - Jlo6ta kotuau: 405 

z 
May'edi 

~ordu: 
- lıte bunda do'ayı .ondan 

intikam almağı çoktan kur· 
mu§tum, fakat; he.r ne sebebe 
mebni ise, Kardınal onu dost 
edinmemi rica etti. 

- Oh. evci; f kat onun adi 
bir kadını sevdiğini Madam 
.bilmiyorlar mı? 

- Nasıl, Fossoyö sokağında 
oturan kumaşçının karısını mı? 
O ortad n kaldmldığı halde 
daha onu (llnutm mış mı? Di· 
oim hakkı için gjz.el intıkaml. 

D rtanyamn lnını oğu k ter· 
lcr kapladı.. Acab bu k dın 
canavar mıydı? Daha d nliye· 
-0ekti_, oe çare ki Madamın ge· 
ce tuv leti bitmişti. 

Mayledi kıza dedi ki: 
- EJverir, odana git ve ver· 

diğim mektubun cevabını almak 
için yarın gene çalış. 

- M. do V rde için mi? 
Diye Kit.ti sordu. 
- Şüphesiz; M. dö Varde 

'İçin. 

Kitti dedi ki: 
- 'Birşey varsa bu adamın 

M. Dırtanyana nisbetle bam· 
başka bir adam 01duğunu gö· 
rüyorum. 

- Git yat, Matmazel, müna· 

kışa sevmem. 
Ojye Maylcdi sözünü lceıti. 
Dn.rtanyan, kapının ;kap1anı· 

şını ve sonra da Mayledi ta~a: 
f odan 'içerden aürmelene!l ı\cı 
sÜ(.2Ünun es ni işitti; Kitti de 
kapanın lCenai tarafııı a1Ci ana • 
tarını yavaşçacık çevirmişt ; bu 
esnada Dartanyan doJabın 
kapısını açtt. 

Çok yavaş bir sesb Kitti de
di ki: 

- Oh Allahıml ne oldunuz? 
Benzıniz ne kadar sarrrmış? 

- Alçak mah uk, diye Dar
tanyan mırıldandı. 

- Susunuz, susuz! H ıydi g:
din z. Benim -odamla Mayled • 
n·nkı arasında hafif bir bölme· 
den başka birşey yo~tur; kon~· 
sulan sözler öbü · taraftan ta· 
mamıle işitilir. 

Dartanyan dedi ki: 
- l~te hun un için be.o de 

g'tmiycccğim ya .. 
- "Nasıl,. dıyen Kitti kıp· 

k..rmızı .kız.armıştı. 
- Gitse bile .•.. sonrıı. 
Bunu ıöyliyeo Dartanyan ko· 

lunu k zın be.ine sardı. 
. ~artanyanm K tteye g.ö,Stcr· 

dı~ı bu muhabbet M ylcdiye 
kartı in1.ikarn iıkrin en pek az 
lfezla idi; kalbi i az daha yü:C· 

ek olsaydı bu ıyeni zaferi ile 
kanaat edebilirdi· fakat ttabia· 
ti . b ' !11!1 . aş ıca hassaları haris ve 
.&cıbırlı o'm ktı. Onun hal ni da· 
ha. açı~ anlatabilmek için, itiraf 
edılmelıdir lcı, K.tti üxerinde 
kazaom~ olduğu nüfuzu ilk 
isfmal edişi Madam Bonaayö 
hakkında m lumat almak için 
olmu_ştu. 

F.~kat zavallı kız Dartanyana 
yernınler ederek .bu busuıta 

luhtı l'GO, altı aylığı 300 
luruıtur 

l ,ı .,,,, nıf'ml k tler .JNı lme\ik 
ti c r.r Ccn ti .2'1 ılinıdır 

,b:rşey b lmediğini ve hanımının 
sırlarının tyar.ısına .bile ~ukufu 
olmadığım söylemişti; ancak 
kadının öldürülınemiş olduğu 
kanaatinde bulurıuyordu. 

M ıyledinin Kardinalin itima· 
dını kaybetmek .derecesine gel· 
mesinin ıebebi hakkmda da 

birşey bilmiyordu; fakat bu mes· 
ı-:~~-:----=-:-~A~l-H-A~A-:b=-l-l\-lJ~A~-11 ele hakkın da D artanyanm ma· 

ı ASlLMi~'l JR lumatı kızdan ziyadeydi; Kcn· 
dı-ai lo2iltcredcn cıkarkeq May· 

ie ·yi bir gemide görmüş v.e 
onun or da bulunmas nın ehnıı.s 
gerdanMda a ası olduğuna 
artık ş mdı ştip e i kam mıştı. 

A cak t n açık: b·lınen birşey 
varsa, o da Maytedınin kendısine 
karşı hakiVi a<lavetının. der.o 
düşınanl ğıoın köıdeşm ş ol· 

mas ydı. 
Ertesi gün Dartaoyan Maylc· 

<liye geldıği zaman o:ıu pek 
hiddetli bu;muştu ki, bunun se· 
bebinin M. dö Vardeden cevap 
a·m d ğı için canı ıkılm ş ol· 
m sı olduğuna şüph- yoktu. 

Kitti ıç r·ye gelmiş v.e fakat 
Ma} l di .ona k şı çok ters dJv· 
.,anmıştı. Z v lh k z Dar anya· 
.nın yüzü le b km k cesaretini 
gös ererek: "Bak Svnin yüzün• 
den .neler çekiyorum" demek 
s em·ş i. 

BJnunla her ber, güzel d·şi 
kaplan akşama doğru yumuşa· 

dığı cihetle D utanyanın rnü'a· 
y.m sözlerini gül.ims yerele din· 
lemcğe başl•mış ve hatta öp· 
türmek içio eljni bile verm·şti. 

Cartenyan g·derken düşüocc· 
sini kaybetm ş b r hale g rmişt ; 

fakat kolaylıkla iğfal edebilecek 
bir genç olmadığı çin Mayledi 
ile ko uşma:Ctn devam etmekle 
beraber, fıkrinde kurduğu kü
çük pl ın.nı da tat'.bika .karar 
~erm ş . 

K tt yi kapıda buldu ve ibir 
kşam evcik g bi odasına ç ktı. 

,K tti beceriksiz' k'e mitte hem 

- Devam edecek -

tısa 

o sada 
•• •• zum, palam t, 

ları har 
T·caret ve Zah're bou sın n 

bu haf aki muameleleri bilhas· 
sa zGh re üzerinde fazla -0lmuş, 
üzüm, pal mut, buğd y satış~a· 
rı hararetli geçmiştir. Zeytın· 
yağı üzer.ne hıçbir muamelele 

olm m ştır. 
Ü.:üm: Üz~m fintlerinde ge· 

çen h ita başlıyan yükse1me 
bu hafta da devam etmiş, 7, 
8 9 ıo ru naralarda ellişer, 

' ' . 11 numarad da '25 santım 
te effü göriilmüştür. Haftal k 
sat ş 6876 çuva dır. Bu ıuretle 
mevsim b;dayetindenberi vaki 
sat ş da 261,374 çuvala bal ğ 
o muştu ... 

Bu haftanın vasati fiatlcri 

şöyledir: 
7 No. 12,50 
8 • 13 
9 n 13,50 

10 n 14,50 

11 " 16 
f ncir: Bu haftanın iki gü-

nünde incır üzerine muamele 
o1muş. 134 çuv l 'hurda incir, 
4,50 kuruştan satılmıştır. 

Pamuk: Ha tanın pamuk sa· 
t şı 939 balyadır. fiatlerde te· 
beddül yoktur. 41,50 - 23 ku· 

ru' aras ndadır. 
Bir haft zarfında da 121 toJ 

pamuk çekirdeği 26,60 .kuruş· 
tan s tılmıştır. 

Palamut: Palamut satışları 
ha aretli, piyasa müstakardır. 
Fıatlerde tenezzül o'madığı gibi 
g l"n mallar derhal satılmakta· 
d r. Haftalık satış 7245 kental 
~ 

i"al ·a -ı {na \bııatrn:ı bir bakış: 

lngi iz - ltalyan müzakere-
ler· v abeşistan i i. 

La Stampan1-,, T.ürk ye .. in, italyan imptr. 
rator ~·u 7unu ta1ızm:ısı hakk·ndaki bir yıazısı. 

halyan m~tb•rnt nın baş'ıcı 5 N san 1938 ~ari~li "La 
ycızıları lngilız·ltalyan görüşm~- S.a~pa ... _gszetes. Turlıcıye C~m-
leri frımsıının d.ahı i vaziyetı, hurıyetının it lyan·Habeş . ·~: 

J ' ç· h b "hayet ulus pa atoı luğunu tanıdığı teblığını 
apon· ın ar ı ve nı d k' ·· ı 

l t · · mantar· neşrederken aşağ a ı muta ca-
ar sosye esınırı so;ı za .. .. .. "1 · 

ı · ld t tf yı yurulmuştur: ta yan ımpa· 
da 'ı n ğı vazıye e. • ır. .. ratorluğu u tanıyanlar listesi 

Mııtbuat, lng !iz. ltalyan g~· iki yeni isım1e zenginleşmişbr. 
rüşmeleıi hakk nda oyrıca mu· Bunlar da Yunaniıtan ve Tür· 
t e \. ürütın yor larsa da lugılız k. d lk l ·ı · ·· d ·· 

· ı .. k· ıye ır. ı ay eve 1 erı sur u· 
motbunt nın bu gorjşmeler ha ğümüz idd ayı muhafaza ed • 
k d k. · t naklet· 1 ın t ı uzJn neş.ıya 1111 • yoruz. talyan imparatorl ğu· 
mekted r. Yalnız, il Gıornal~ nu tanıy:m -son devlet Fransa 
d' .ta.ia gazetesi lspanyadakı obcaktır. 
it lyan. gö~iıllüleri halckınd_ı h ly n" matbuatı, ş·mal dev· 
uzun bır maı<:ale n«;şretmektedır {etlerinin yap ıkları toplantı 
Bu nıa ·.alede Sovyet Rusyaya hakkında mütalealar yürütmekte 
hücum edildikten ve İ.spany.a~ı? ve 'bu toplantıda alman kara· 
dahili vaziyetine Sovyet polıt.•· rın uluslar sosyetesinin ölümünü 
.kasının sebebiyc.t verdiği iddı~ tacil edecek .bir karar olduğunu 
olunduktan sonra lngiliz tezı ileri sürmektedirler. 
müdafaa edilmekte ve denilmek "La Stampa,. diyor ki: •Ul~ı· 
tedir ;ki: "H .ıırp .bitince, İs.pan • lar sosycteıi tam bir t111ıye 
yada ecnebiler kalmıyacaktır. halindedir. bveç Hariciye Na· 
Jspanya Jspany1Jllarındır.,, zırının beyanata buna hiçbir 

Gazeteler Çem berlayn hak· şüphe bırakmıyor. İsveç Hıri· 
kında büyük jllledhiyeler yazı· ıciye Naztrı şimal devletleri .na· 
ıforlar. Bu medb·yeler şu su· mına demiştir ıki: . "C:Cn.evrcye 
retle hulasa edi leh.lir: "Çem· karşı hiçbir .mecbu~ıy~tımı~ yok· 
bcrlayn vam kamarasının her tur. Y.cgaoe ormımı~ b~taraf
toplantıs oda kudretli ve yük· ırktır. n Av~ol ve şerıkler1 arbk 
sel: bir sa\ şçı olduğunu ispat '1>u dükkanı kapat~ağa ka~la~· 
etmektedir. Çemberlayn Edeni ~unlar. Ancak yegane hallı la
tasfiye ettiği gündenber;İ vazıh .zım gelecek ,mesele uluslar soı· 
ve müstakım bir yol takip et· yelesinin binasından n~ s~r~tte 
mektedir. Onun şahsiyeti, mu· istifade -edileceği .keyfı~etıdı r. ~ 
halefetin demagoj si üzerinde G zetelerio Japon·Çıo h~r~ı 
büyük bir müessir -0lmuştur. hakkındaki istihbaratı butun 
Artık İngiliz efkarı umumiyesi, cihan istihbırabnıo zıddınadır. 
.Büyük Britanyanın Çemberlıyn ltalyan gazetelerine göre, :son 
gibi kuvvetli ve enerjik bir şah· iki ,h fta içinde Ja.p~n. ordusu 
siy.et tarafı"dan .idare edildiiini yüz bin Çin askerını ımba .et• 
b·lmektedir.,. "niştir. 

olup iıatler 290 - 525 kuruş 
arasındadır. 
Buğday: Bu hafta da buğ· 

day üzerine ı t ş fazl olmuş· 
tur. F terde yük elme görül
memiş olm kla, p yasa sıcak 

ve isteK idir. Bu haftanın s -
tışla ı 147 ton, 21 vatınım, 
1952 çuvaldır. Fıatler 6-5,875 
kuruştur. 

Hu haftaki arpa 1atışı da 
601 çaval olup 4,625 - 4 ku
ıuştan muam le görmüştür. 

Zahire: Bır haft zarfında 
borsada atılan zahirenin mik· 
tarı ve vasati fiatleri şöyledir: 

9,5 lcuruşt n 55 çuv8l bulgur; 
4) 75 kuruştan 140 çuval ç V· 

d r; 6 kuruştan 4 çuval merci· 
me'<; 9,25 kuruştan 8 çuv 1 
börülce; 8,25 kuruştan 6 çuval 
f sulya; 5, 125 kuruştan 27 çu· 
val mısırdarı; 3,625 kuruştan 

250 çuval kepek; 89 kuruştan 
431 kılo tat1ı badem içi; 57 
kuruştan 73 kilo acı b dem içı; 
5,25 kuruştan bir çuval a-kdarı; 
8 kuruştan 46 çuval kumdan; 
4 kuruşt n 428 kilo burç~k. 

I 1-ı •"t!
0
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Çocuk insanların çiçeğ dir. 
Sev n z koıdayın z fakat öp· 
mcyın z. 

Sergi sarayı 
inşaata May1.a 
A · ında başlanıyor. 

Fuar komites·, diın öğleden 
Belediye e· si Dr. • 

Behçet Uzun reisliğin de top
Janm ş, fuar h zırlıklart etra· 
fında görüşmüştür. Fuar ssha· 
sında inşası kar,a.rlaştırılan bü
yük sergi sarayının inşa· 
sm Mayıs ayında baş·anacak· 
tır. Kul tirpark etrafında moto· 
siklet ve b siklet turl rı iç n 
beton bir yol yaptmlac.aktır. 
Yekında inşaata başlaoacaktır~ 

.Fuaran yenı af şlerj Ankar dao 
gelmiştir. 

Şehır Meclisi büdce encüme· 
ni, dün Beled yede toplanmış,, 
büdce üzerinde tedkiklerle me§· 
gul o'muştur, 

B. H !llüsi Gür 
Vılayet fiandarma komutanı 

binbaşı B. Hulusi Gür dün Tı
reye gitmiştır. J ndarma ıte ki. 
lalını teftiş edecektir. 

bugünün en 
u ın ı evzuudur. Esasen, zi

.raat ongresı de bu mühim 
m vzuu konuşmak ve sağlam 
bir kar ra b ğ m k ·ç n in'ik t 
ediyor. 

l tısadi bünyenin kökünü zi· 
rnat teşkıl eder. Demek ki, ik· 
t sadi k ik om davasını kökün• 
den h llet eğe av şıyoruz. 

Bundan, bu vakte kadar z·rai 
meselelerin hal i in geri bara· 
k ldığı ve henüz üzerinde ehem· 
m·yetle durulmağa ba landığı 
manası çık rılmamalıdır. Nüfu· 
sunun yüzde yetmiş beşi ç ftçi
likle geçinen zira tçi bır m m· 
leketin, z rai dav larla her z.a· 
man le rşıl ştığı, b ol rın h l 
ve ısl b yol arını wakit vakit 
radığı bedihidir. F le t .ziraat 

birdenbire haUedılcverccek b·r 
dava değildır. N b yet içtimai 
nizam ve hayata d dayanan 
bu dava, bir ağacın .kökü gibi 
binbir kola yrılmıştır. O kök· 
ler üzerinde, sebepler ar ştıra· 
rak birer birer durmak bir se· 
nelik, beş senelik; yani kolay 
bir iç sayılamaz. 

Kongre iç n yapıl n hazırlık
lardan anlıyoruz ki, kongrede 

mevzuu b8hsedilecek en .mühim 
mevzuları murak be ve tan• 
dardizasyon, teşkilatlanma, me
sai ve ihtiyaçlar, dalı.ide tevzi 
meselelerı; anayileşme hareke· 
timize muvazi olarak itina ve 
ınkişaf ettirilmesi lazım mad· 
del r; ihrac t ticaret, fabrika· 
larım&zın halde ve yakın istik· 
baldelci ihtiyaçları te~kiJ etmek
tcd r. 

S nayileşme hamlemiz çok 
hızlı olmu tur. O kad ki. f b· 
rik l rın şimd.ki b lde ve ya
kın bir ifJtiJcbal için gö "erdik· 
leri lhtıyaç, z r i kudretimiz et• 
r•Jmda b"zi düş .. cey.e ıevlcet• 

İştir. Bazı adde1 rın anayi 
hareketimize muvaz· ol r k iti• 

a ve foki~af ttirıJmesine bu· 
nu içiu ıltizum huıl olmu tur. 

Bu maddelerin b şın da pa• 
uk getmekte ır. Gerçi pamu! 

ist hsalahmız ıfabrik larımızıı 
bugünkü ve f rın' i ihtiyaçla 
.cmı k rşılıy bilecek bir durum• 
dadır. Fakat b z. memlekete 
.döv z etirme ı bakımından 
pamuğu harice de urmck za• 
k'.uretindeyiz. 

Sanayileşme bamlemiı:, zirai 
varlığımızın ne kadar ısl ha 
muhtaç bır durumda olduğunu 
bize daha çık göstermiş oldu. 

N. B. 

lzmir muhteliti büyük bir 
imtihan geçirecek. 

Eskiden yendiğimiz takıma ka şı 
acaba ne netice elde edeceğiz? 

20 nisanda lzmir mubteliti- iz.mir muhtelıtiyse .. 
. f •• t v· f ' uç ene 

nın urs ıyana pro esyone1 evele nazaran bugu··n k f 
k ·ı ğ ·· b k ,__ ço zayı ta ımı e yapaca ı musa a al&Ta bir vaz:yette bulun M • 

b .... k b. h . fh hl uyor. aa 
u:u ı3' e :mbı~et vebı mİk· ma ı ,mu elit drosun ayrı· 

te hı~. . udmus
1 

a ak ~ya a1zır ık lan futbolcul rm müsabakaya 
ma ıyetın e o ma uzere zmir ,kadar mun zam tr la l 

ht 1. · · ı_ L-d f 1 . n cenman r a 
mu e ıtınm tag;ım xa rosu 17 orm ermi muhafaza t ı 
. .. .. 7 O d f d l e me en nısan pazar gunu saat 1 ,3 a ay ı o]ur. 

bir hazırlık maç.ı daha yapa- 17 Nisan p z ·· ·· l 
B 

.. 1 . . r guou y pı a· 
caktır. u .musabakada .ızmırı cak hazırlık ve ·· b 

·ı d k l ·ı k seçme mu a a· tem~ı e ece gen9 er seçı e· aaı da mor ve bey z t ıml r 

cektır. r Sltlda olacaktır. Mor takım· 
OçA ~ıl e~e~ .1sta~.bu1da. 4-1 Alsancakspordan Hilmi, Ce: 

mağlup cttığımız Furst Vıyana mil Ra · E u kk o . 
k k b d 1 , sım, ovcr, ına ı, ıoasrı 

-ta ımı adrosu, u efa zmire llya o " d S d ı ' s, oganspor a : a r-
yarısında n fazlası daha genç fan At d ş f C ' 

l 1 1 k . d. . ' eşspor an: '"re ' m ı. 
eh elmdan ati aekta ~~e e ılmış bir Üçoktan: Namık, Kema 
~ . e ge m te ır. Eski yerle· Bey z ktm: · 

rını muhafaza eden birk ç fud- Ü k d H kı b 1 d k .. ço spor an: N cd t 
~ cu atik' ç.ol yuklsek bir bil· M zb.u, Ad"I, Hamd S d' 

gıye ma e.. tt °"'I"' ,. (\'0 8 · · ' ' 
- nu " t <- • ( rf e --
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ci e Valan iya lima ı r ... ,,,.. Ya'"!ıı'* lngiltere ltalya 

' ~~hat -~ 
1 1 b -S.,, 1 lacl ..ı.ı/.I• -ayyare er e o ar- ~.:::-:~~ ::-.. ~" detil .,. _ ... ..,_ ~= :!;'!:· .. ...._. E;ok ıızeteliade Domadie 

d d. o 1 ~ ........ ••ttı. Sof'J••• .... eliyor ki: 
ıman e ıy r ar .. ,..._ Stbaik• .......... PrmaPiemon• JalcanAdice 

kadar pkileoek ola••• aeıı. ,alaacla 1ıpacalt bir •yahat-
' •• •• • •• •• a.ala oluaeaba. tea balasedilme~r. ltal7a ir 

~amlaarivetriler ric'at etlivorlar. Fran•a, milaelltılı •1 
•·· • ...ı.aa ........ tlkbaı içia u.t11•t tedbirim .ı • .., T .., ,.. .. WleOek ... telof• .... -Lı . z . lar 

• _ ,, 'r :l..l • ı . l h ı · J ...... ,. ...... ,. qalaeak• ."" • ıyı J•pıyor. ra .... 
•4 ~uııarın r ranaız topra. arına ıılıca arı a ınue , _____ ...... _, • atı •aidleriai c1e ._.. 

._ 6 l J.!J l • • • · h •ataJorlar. H• laalde diktatör 
•G a euumeme erını emrefmıf t.r Çin • Japon arbi c1e o1u1ar milletleri• dniulan 

ta oayahlann aiCWaa arzalan• p"yade kuvvet'erl iftirak etmit- _ a.,. 7 facf •Mİ/etle- aider cotrmfya blar. Bir laaclat 
m takYi.Je ebDeli llmmıelmekte tir. Bütün hüc11mlar piilkürtil• nart ol•ak midabale edecek- ahab .. delil •l41fu eclilir. 
olchtaa• elaem.U,.tle kaydet· müıtir. Ve düşmandan yüzlerce lerilır. F ıaro ıaıeteainili Rolladaki 
•kte •• camhurıpt rei;miDD eair alanm11tır. F•ıla kıtaat diit- Londra, 13 (Radyo) - Qa ••babiri yuı1or: 
Kıta oayaaıa aaayua•m ka- manın Lerida menilerıae- Y•P- ••alahatıuzan, buıiüa S.,vekil ltaı,. ile bır ..ıala illtlbaa 
b•I etmit oldutuau laabrlat· blı mukabil turrutan pür Çemberlaynla koıauımuı ve bir .-ek Pariı ve ıerek Loaclra 
makladar. kürtmütt•. Frtakiıt kıtaat ıltikraz için iılimzaçta bulur tarafuıdu çok barizdir. Ve ltal-

Salamaab, 13' lA.A.)- Mil- K11 el on etP'-eliade Morella muıtur. yacla kend ıiae paııfik lmwet• 
liyetperver kıtaat Pirenede Ese- bilıeaioclelcı ıl ri hareketlerine Mıalal..ııiizar (Sonfo), mite- ....... iakitafl Ye imsSaratorl• 
ra Riberpu JU ve Palıareaka cl6ua. eta11lerdir. Hükimetçi· aklben Hfaretbaaeye sıderek t- -ifletUmeli ioıa Iİe••• lae
aelairlm bö ıeleriadeki ileri ı. Lapella bö ıeıinde muka- pzeteol .. kabul ebaiı " be- ... Wdenmiyea .ı.klar içia 
...... devam etmekted r. bil bir taarruz.da yüz öiü ver ,...atta bultaaarak, Çıa·a. ica• laak ki bir detitiklik ....... 
X.talt Fruaaz lauclllCluna 20 ı l millerdir. banda baıka devletler.den ... Popiler pzetelİad• Le. 
JO kilomeln ualdlktadar. Ba Sangou, 13 (A.A.)- Ebre avea t te•ia. e4eltaleceti•i aa,. di1or k4 
ka,le •lltlıldl Aaclerre arazi. aelariaıa ceaubanda hareki.ta lemipir. Lonclra 11e Roma •uaadald 
•• 20 kilo .. u. bataaandald bulana Garcia fwlcua L ı To'--, 13 (Ra~\:_ Jann11e •IDııebetlerde 111 iki blylk 
ldltik Sort tellri lfpl eclilmir Paeaıteı iatikametiade bu,ıüa yanm .. ,.l8 bin toa 'h.c.i.d-. .... fe mevcat idi: 
tir. D ...... ••kavıemete yel- tekrar Derlem;,. batlam ıbr. ,_i barp ıem leri in.-aa a• HabetiatU w lapan,a.. 
ı.dill dei'.1- i..Uda bet Diler taraftan da ti•aldea hG- rar verdili aöyleniJor. Her iki melel ele fa.ut •• 
• .,.. saptett k. HiikGaet"ler k-~ leı a 43 iiıaci. fırkaaa w:-.ransız./Jalvan ti-19- talıbabna milaaicl olarak •• 
O.U,.. wı..-49 birka~ Franko J ~wetl•iae karp harp r ı • ., ,...... la Çbir karıııldılc o1 .. bı11a hal-
clefa W.• ~ r. Bil ecı-k Fr8DllS laududuaa dotru ret müza/ıereleri ledilmiflir. Gerek bapakl ve 
... ~..._ 20 le ,,. W,ak çelrilmektedır. Pariı, 13 (Radyo) _ Ticaret ıerek yannlci neticel.-i bile ......__.___.. __ ,..__• ..;...-t--1 'bankam mildurleriadea B. Al- ııdece feJiketli SÖl'ÜD• •• mup e sının pr, Fıaaıız.ltalyaa tio•et aa- unel bir realıımi metlaetmek 
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, Gökten ölüm yağıyor 'I' --·-· ·--M~;i~"i~-~l ·H-~b~~i~-;i·- ·-···-·' 

Verltun kales; A lmanlara karsı nasıl durdu? 
,.,.iiiiiimiiiiiii~---~~~iiiiiiiiiiiii;i~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii___.İİİİİİİİİİİiİİi.....;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii;;;;;;;;;;iiiiiimiiiiiiiii~öiliiiiiiill;;;;;;;;=m.ı' iki cani ad aı etin pençesinde! 
Yaıan: Fransız erkanıharp kaymakamlarından Türkçeqe çeviren: 

Jorj Londen A. Kftmi Oral 

Sağ cenahı müdafaa ed~:; fırkalar, cansiperane lsmaili bir armut ağacına asa .. 
(arpışmışlar~ı. Bu cephede, ~az!fe~erini yapamı- rak öldürmüşler' 

Hadisenin tek şahidı~ maktulün maşukası Haticedir. 
yan zabıtan da, derhal ıntıbar ederek, • • • • • •• 
vatanperverliğin timsali olmuşlardı 

14 üncü hrka iae, ıekiz kilo- - 26 -
metre ıeride mevz:e geçerek evci bize i)tihak etmelerini bil· 
ihtiyat tedbirleri almış ve Duo· dirdik. 
mon batbnı yarmak istiycn düş· Yağmur yağıyor ve biz de 
mının bütün tertibahDı alıcamete yolumuza devam ediyorduk. 
uj'ratmııh. Gece yarıs ı nda, 38 inci fırkanın 

14 üncü fırkanın bu muvaf· diğe r alay:arile il ti sak temın 
fakıycti, her ıuretle takdire etmeğe muvaffak olduk. Ve 
ıayandır. Bu farkı, almıı olduğu Mareşal Petcnin emr.le Oran· 
takviye kıtaatile büyük yararlık· zıyede hazırlanan mevzilere 
lar göstermiıti. ıirdik. 

38 inci ve S 1 inci fırkalar dı, Yağan şiddetli yeğmurlar, 
nadir görülen muvaffakıyetler gece yans na ta lık edı len düş· 
temin ettilerdi. 21 Şubat gece man taarruzuna mani o ~ du. Bu 
yarııında başlıyan kanlı muha· tenhhur, bizim için çolc faydı 
rebelerde düşmanı ilerlemekten verdi. Bu suretle, kuvvetlerim i:ıi 
menettikleri gibi, dcfatle de tanzim etmek ve daha iyi ha· 
püskürttüler, esir ve mühimmat z rlanmak fırsatını bulduk .• 
aldılar. Gerçi, inkıtaa uğrıyan Fırka kumandanının yarası , 
muvuala hatlarını teminde aciz vaktinde tedavi görmed 'ği ndcn 
göıteren bazı zabitan görüldü; fena b .r hale g;rdi. K1ngıran 
fakat bunlar, hatalarını anlar olmak tehlikesi yüzde doksan 
anlamaz, bulundukları yerlerde ba, gösterdi. Bu huıustı, kim· 
iati bar ettiler vo bu ıurctle ıeni n taksiri yoktur. Zira fırka 
vatanperverlitin timsali oldular. kumandanı, cepheden ayrılmalc 

lıte, aat cenahın vaziyeti, iıtemiyor ve y.uaıuu kendiıi 
22 Şubat 1916 gece yarııına ihmal ediyordu .• 
kadar at•i• yukarı bu morkei• Kumandanın harareti gittikçe 
deydi. artıyorl Kendisini hastaneye 

Bizim 142 inci alaya gelince, nakletmek lazımdır. Bu vazifeyi 
faıılaıız ve emsalıiz bir kah· ben üzerime ald ım ve kendi· 
ramanhkla harp ettik. düımana ıine telkinalh bulunmak iıte
mübim zayiat verdirdi le ve onu dim; f akıt beyhude zahmeti 
tard ve takip etmek ıuretilo Kumandan teki fimi redde-
Franıız orduıunun ıerefini yük· 
ıelttik. Mareı ı Pcten, göster· d ;yor ve adeta beni azarhyor: 

retse, ce pbedca ayrıl mı yaca· 

tıml 
Kumandanın bu ıözlerine 

karşı dedim ki: 
- Kumandanım, sureti kat'i· 

y •de butaneye g dıp amel"yat 
olmanız lazımdır. Doktorlar, 
yara .ı ı zın kang.ran o.mak üze· 
re bulunduğunu söylüyorlar. 
O zaman, ı z.ı h çbir kuvvet 
ö!ümden kurtaramıyacaktır. 
S .hhatin izle alakadar olmanızı 
ric1 ederiz. Z ıa vatana lazım· 
sın: z. 

Fırka kumandanı, söyledik· 
}erime kulak asmıyor ve: 

-Doktorların zevzekliği! Ben, 
kendimi çok iyi hisıediyorum. 
Hiçbir şeyiın yoktur, alay ku• 
mandan.! Bir zabit, bu derece 
chemmiyets z b:r yara için va· 
zifcsini terketmezl 
Kumandanın bu inadı hayrete 

şayandı .• 
Düşündüm ve tekrar yalvar 

mağa başlıyarak: 
- Kumandanım -dedim·, ha· 

raretiniz, dakikadan dakikaya 
artıyor. Sizi hastaneye kaldır· 
malıyız. itimat ed niz ki, biz, 
ıiz.in kumandaaız~a hareket ede
cetiz, emirlerinize ıadılc kala· 
catız. Fakat, hayatınızı o ka· 
dar iıtibkar etmeyiaiıl.. 

Bu söıler imo zerre kadar 
ehemmiyet verm~yen fırka ku· 
mındanı, biraz da sert b ir li
aao&a f\I mukabolede buluDciu: 

-D•••m edeoek-

dili kahramanlıktan dolayı erte• - Siz -diyor- iıinize bakı· 
ai ıün. 142 inci alayı takdirle nız ve beni rabıt bırakınız. 
yid ve alayın bütün zabitan ve Zira Mareşal Peten d nhi em• ,.__ --·· ·-~ -- ... -
:~~~iDi barp madalyuile taltif Mu••tekaı·d fudbolcu-

Karanlık batıyor. Fırka ku· 

mandanı, yarala olmaıına rat· 1 ar faa ı ı· yette. men ce pbeyi terketmiyor. 
Kıtaat karanlıktan iıtifade 

ederek. yavaıça çek;lmeje bq· 
ladı. iki bölük, alayın aağ ve 
sol cenahlarında mevzi alarak 
bizi laimaye ediyor. Biz, tama
men çekildikteD sonra ıüvari
leıle vaziyeti lcendileriae bildi· 
recetiz ve bizi takip için tali· 

iş bankası, Emlak bankaaı takı 
mını da yenebi ecek mi? 

mat verecetiz.. 
Saat 7 de çekilmete baılı· 

dık. Telefonla topçu k11manda
nına malGmat verdim ve; düt
manın, bizim çekildiğimizi anla· 
mama11 için top ateıine ıiddetle 
devam etmesini rica ettim. Esa· 
HD Mareıal Petenin de emri 
ba idi. Topçu ateşi şiddetle 
devam ederken, biz de, yavq 
rayq çekiliyorduk.. 

Saat 8 oldu. Ba ııradı, bar
daktaa bopnırcaaına ıiddetli 
bir J•tmur baıladıl Yatmur, 
iliklerimize kadar geçiyor. Ef
rad, canıadaa bezmiı bir halde; 
fakat Marepl Petenia emrini 
bina evol yerine getirmek meo
bariyeti, otuz alb aaattenberi 
faııla11a harp edea kıtaata 
ideta kawet veriyor. 

.._.. . ~ .,,,, 

Enılilc hanlcat telcımı 
Şehrimizdeki büyük müease- E1at da vardır. 

aeler araıındaki ıpor ve bil• Bu takıma mınsub ltlr ııt; 
~a11a fudbol mesaisi gün ıcç- - 1, bınkaıı takımıaın oyu· 
ta~çe artmakta ve bu hareket, nunu gördük. Biz, ona muhık· 
mueaseıeler arasında bizim kak gal. b gelmete çahııcat z. 
kulüb rekabetlerine be~zer, bir Demiıtir. Mütekaidleria, hoı 

O da tevk:f edilmiştir 
Bundan bir müddet evcl til ile ağaca asmışla r. Sonra da pcneklerini gi) dircrek kız kar· 

Bozdotanın Asma köyünden pırça! anmı ş gömleğini çıkarıp deşlerın in yanına gelm ş lerd . r. 
iki kardeş, eııi~te lcr inin teşv:· tem;z bir kadın gömleti g y· Bu fec c nayetin muhakeaine 
kile kardeşleri Hatice ile r ay· dirmi ş l er, boğazına ipin üzerıne h ı r hafa ıonra :ievam oluaa· 
r i meşı u münasebette bulunan bı r çevre sarmış l ar, kendi ke· caktı r. 
bir del ıkanlıyı armut ağacına 
asarak öldürmüşlerdi. Hat:cc· 
den başka şab: di bulunmayan 
bu feci cinayetin ınubakemc· 
ıinc ıehrim iz Ağırccza mabke· 
meıinde devam olun maktadır. 
Fakat zab.ta ve ıorgu hakim· 
liğ;nde hakikati olduğu gibi 
sÖ) liyen Hat:c ... mah:C eme buzu· 
runda inkarda bulunduğundan 
vaziyeti ı j pheli görülm .i ş, tev· 
kif edilmiıti r. 
Va~'anın tafıilitı şudur: 
Asma köyünden Mustafa oğ!u 

Şaban ve kardeşi Hasan, kü· 
çük kız kardeşleri Haticeyi yedi 
sene evel kaçıran ayni köyden 
lsma l oj'lu lsmai:e kin beale
mekted:rler. Bu kinleri zamanla 
yatıımamış, lımailin Hatioeaia 
peoini bırakmamasından ve gayri 
meşru münaaebetto bulunma• 
ıından bilik's ziyade leımi,tir. 
Şıban ve Hüıeyinin eniıteleri 
Sü'eymaa da köyün muhtarıdır. 
Muhtar, lımaili ve Haf ceyi da· 
ima takip etmekte ve gıttiklerı 
kötü yoldan ayrılmaları için 
taıyik etmektedirler. 

Bundan usanan H t ice, lıma· 
ille beraber Bozdotana rel· 

mi~ler. M üddeimumilitc Sü!cyman 
hakkında iıtida vermiıler ve 
tekrar köylerine dönmütlerdir. 
Bundan mutber olan muhtar 
Süleymın. kayınbiraderlerini teı· 
vilc etmiı. bir rtin lsmail Hati· 
ceyi alarak iıtidayı tak:p et• 
me" üzere BeıdoiaAa dojril 
yola çıkmııtar. 

Tam Hasan ve Şıltan ın tlam· 
ları•ıD arllStndan ıe9H:orkeD 
öaleriae Hıtaa ve Şaban çık• 
mıılar, lınaaili yakalıyaralc ci· 
vardaki tarlaya dotru ıötür 
mete baılamıılar, lımail: 

- B.rakın beni 1 d.yerck yıl
varmağa başlamıf. 

- Seadea ıo:-acıtımız var! 
Cevabile tarla içindeki armut 
atacının altına götürmiifler. Ka· 
tiller, lsmailin ellerini ve ayık• 
larını bıtladıktan ıonra bir fi· 

Bergama Halkevinde 
pazar toplantıları. 

Kermes hazırlıkları ilerliyor 

Bergama Hallceoinffn 6ir İörlıalff ~ ~ · 
,.. gamı, (Hususi)- 9 Nisaq ayn bir çe111i katm•kta•r. B 

. lar S!na~ .gününde Halk· tün bunlar kermese bir lauır . 
"ınde bır ıh tıfıl yapıldı. teıki l etmektedir. 

Koca ustanın 350 inci yıl 
dönümü münascbetilc bayatı ve 
1an'at kudreti derin bir tetkik 
mahsulü olarak hazırlanan kon· 
fer anı ile lımet T opralc tarafın• 
dan anlatıldı. 

Bundan ıonra Tank Ziya, 5;. 
naa için yazdıj'ı ıiiri okudu. 
G:ir ve vakur aesile sanki bü· 
yük Türk mimarı Sinaıuo ruhu 
aa loııu dolduruyordu. 

Aile 6~eeleri: 
Pazar geceleri deva• edeg .. 

len aile toplantıları, çeptli et· 
l•ncelerl• alikalı bir vaz'yete 
g'rmiı bulunmaktadır. Sız, halk 
1ürküleri, piyano, keman, cüm· 
büş, bazan davul, zurna ıeılcri 
Hallccvi çatııını çmlatmaktadır. 
Aıri danalar araıında milii 

kıyafet:erile kat ılan efeler, Ben· 
gi ve Harmandalı oyunlarile 
herkeste heyecan uyand•rmak· 
tadır. Ara sıra perdede oem'a 
yakan karagöz bu etlencelere 

Torbalı belediye ~ 
• • • 

sının vazıyeti 
.. -·e·• 

Halk~ çalııılmaılıfua. 
dan müıtelcidir . 

Torbalı, (Hususi) - BeWi
yemiz mecliıi, azaların rel .. 
melerindeD niaan içtimalar• 
mua~azaman yapamamakta. 
mecJıı azalarının üzorlerİlie ala 
dı~ları vazifeyi benimse•-.. 
lerınden birçok iıler 1'lzil• 
kalmaktadır. y; yecok madcle
Jeri, tenvirat ve tanzifat itleri 
bakımsızd ır. 938 yılı içia49 
i ' f!Sı mukarrer olan Halkni 
binası için belediye büdceeia
den pıra bile ayrılmamıp. 
Ha.buki büdceden yapılacak 

Bayındır Halkevinin müsameres~ 

yardım ile binanan inşasına ba .. 
lınacaktır. Be~ediye reiıliti ele 
vekaleten idare ol mmakta. it 
bıı nda bulunanlar vazıfeleri• 
ehemmiyet vermemektedirlw. 
To· bah halk•, bu vaz·yettt.J 
oı< müteessirdir. 

Eairneye gelecek 
talebel~r 

. , 

Edirne, (Huıusi) - 16 Nie 
sanda lıtanbul Almın mektebi 
talebeıi 40 k" ş l ık kıfılo halin
de Ed rn "' ye gclcceklerd 'r. 

• • Çoculc_ıarı kurtarmık iç n ,.. 
nede bı r lira vererek Ç. E. 
Kuru 'l' una aıa olun • uı. • Almaalana terk ettikleri ya

rahlarla keadi yarahlarımı:zıa 
aakli, dakikadan dakikaya rüçı
lqi1or. Zira, devam edea ıid· 
detli yatmarlardan dereler tq• 
mata ve pçid vermemet• ba,. 

takım relcabetlero vesile olmak· ıeçeceti ıüphea:.. bulunu bu 
tadır. Hem eğlenceli, hem de oyununu, bakalım kim kazına· 
faydah olan bu hareketlerden cak? 

birini, iki hafta evci seyrettik: -----••-•·----,! it bankaaı takımı, Üzüm ku-

Çeko.'tlovak
yadaki Leh !ıler 
Süciet A. m .. n . arı gibi 

lada. 
iki aattenberi fiddetli yar 

murlu albncla yolumuza de
vam ediyoruz. Topumuzun, dür 
mana açtıtı ateı t. devam 
edi7or. 

Arbk yanlanmızı muhıfua 
lcia ıeride lbırakbtımur bölük
lere talimat verdik ve iıtika· 
•~iai takip ederek bir aa 

rumu takımını 1·0 yenmişti. 
Haber aldıtımıza göre, it 

bankaıı takımı, şimdi de Emlak 
bankaaı takımı ile oynayacaktır. 
Maç Cumartesi günji Alsancak 
ıabasında yapılacaktır. Emlik 
bankaaı takımı d a, fudbolu çok· 
tan veya bir müddet evel terk· 
etmiş oyunculardan müteşekk l· 
dir. Aralarında caki K. S. K. lı 

Dr.Behçet U:. 
Çocııi lıcutalılclan 

nıiitehaa11ı 
Haıta lanm 11,30 dan bire ka
dar Beyler aokatında Ahenk 
matbauı yanında kabul eder. 

Mu11genelı11ne tel•f ono 399Q 
E11 te!e/onu 2261 

Bagındır Halbvi gençleri •Yaşıgan aza,. piyesinde 
Bayındır, (Husuıi) - Halkevimizin göıterit ıubesi tarafından 

iki gece sıra ile bir müsamere verilmıı ve (Yaşıyan ölü) adlı 
piyes büyük bir muvaffakıyetle •temsil edılmiştir. 

Gene evimiz ıpor .şu beıinin amatör pehlivanları tarafından 
gösteriş güreşleri yap amış ve ayrıca ar ıubesinin ince ıaz lcolu 
tarafı ndan mandolin konseri verilmiştir. 

Halkev.miz.n yaşattığı bu iki gece, mubıtte çok alaka uyan· 

d.rmışt r. 

!muhtariyet iatiyorlar, 
Var~ova, 13 (Rıdyo) - Ge· 

kos .ovakyadaki Polonyalıların 
Südet Alman ı a ı gı bi m uhtav: 
yet istedi ki ~rı ve bu husuıta 
bütü ı mevcudıyetler i le çalaş• 
makta oldukları söyleniyor . 

Çekosıov ~kya hu u uet , Po· 
lonya ı lc o an hı uı ı 1 , ~ . 
olllmıstır 
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karısını bb\a .ım ı ve J•n• 
uıt kadar ltonuım•ıtar. 

P~pa. Gra~ai • kar ı 
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Hindistanda insan 
yiyen yılanlar 

Lindberg, doktorun' 
yanına gitti 

Binbir gece masallarından 
. 

Seyyit Sendabadın 
Harikulade deniz seferleri ••••• 

Sun 'i kalp tecrü
Bir kadın acı acı bağırdı; peşir~ besi acaba muvaf-

yılan takılmıştı fak ol~cak mı 

_---.,: __ _ 

Bu yı.anın öldiiriildiilcten 
sonra baıı ezilirken. 

mıılarda. Biraz öted~ büyük 
bir yılanın önünde kaçan bir 
kadın gördük. Yılanla arasın• 

Hindiıtanın ~11cak mıntakala• dalci meıafe dört metreden 
randa bulunan, inanalmu bü· fazla detildi. Zavallı kadıa acı 
yüklükteki yılanlar llakkında bir acı feryat ediyordu. Yılanın 
çok·vak'alar, bilhııaa ora yer- yanına yaklaşan yerliler, hay
lileri aayıııı efaaneler anlahr vana oklarla öldürdüler. 
far. Bir meralch Avr11palı bu Canını kurtaran kadıacatız, 
hususta diyor ki: bu yılanın takibiae naııl utra· 

- Kendi gözümle on, on bir dıjını şöyle anlattı: 

dersiniz? 
Meıhur tayYareci Lindberg, 

refakatinde karısı o'.duğ!J halde, 
birkaç ıün evel Morle civa· 
rındaki Mareıal F oı tayyare 
kararıihına inmiıtir. 

Lindberg ayarını toprağa 
basar baamaz, bir kayıta at· 
hyarak Sc:n· Jiloı adasına gi~· 
miıtir. Bu küçük vo esrarengız 
adada, Rokfeller tıbbi araıtır· 
ma . cemiyetinin reisi doktor 
Aleksi Karel çalışmaktadır. 

Lindberg, ıun'i kalp yap· 
mak busuıunda araıtırmalar 
yapan doktor Aleksiye, ibtiy~cı 
olan iletleri yapmak ıuretılo 
yırdım etmektedir. 
Hıbr larda olduğu veçhile, 

dok.tor, ilk ıun 'i kalbi bizzat 
bu meıhur tıyyarecinin göksü· 
ne takacaktır. Vo o da buna 
mu vıfakat etmiştir. Bu tecrübe, 
her tarafta büyük b•r alika 
ile beklenmektedir. 

Lindberı ve kahtt 
Biliyorıunuz ki; yerinden 

ayrılmıt bir tavı•n kalbi, mü-
. said ıartlarla lcondutu ayrı bir 
yerde 6 ay geçtiti halde bili 
ıağh mdır, yatamakta ve çarp· 
maktadır. 

Nalcleden: İr/an Hazar 

31 -

Ben de hnattaa iıtifade ede· 
rek (Fakir) in yan1Da kottum. 
Hakan yerde çırpınıyordu. Hint· 
linin bir hamlesi koca yamya· 
mın gögıünü param parça et· 
mişti. 

(Fakir), bu anda bana döndü. 
llerdeki bir kumandanı itaret 
ederek: 

- Durma Sendbadl Ona hü· 
cum et! Dedi. 

Deditini yapmak üzere iler 
terken enıeme sıçrıyao azgın 

bir kaplanın pençeıile yere yı4 
kıldım. Hançerim art·k iş göre· 
miyordu. Mukaddeı otu atzım· 
dan düşürmek teblikeıi büıbü· 
tün feliketti. Çünkü bu dafa 
yamyamlar diri diri derimi so
yarlar, içine ot doldururlardı. 

lıte ancak bu andadır ki ar· 
kadaılarımın yardımını gördüm. 
Seyyid Amrünü11 yanıma yak• 
laımaıı ile elimden aldıtı han· 
çeri kaplanın baıma vurmaıı 
ayni dakikada vukubuldul 

Kurtulmuıtum. Fakat ot at-
zımdan düşmüştül 

yorlardıl 

Artık (ölümü)n eıiğinde bu· 
lunduğumu2u ve yakayı onun 
elinden kurtaramıyacatımızı an• 
ladık. Hançerle biriıinin üze
rine hücum etmek üzere idim ki 
arkamdan şiddetle çekildiğimi 
duydum. 

Kimdi beni arkamdan çeken? 
Zaten mabvolmuı bir vazi· 

yette idim. 
Arkama döndütüm zaman 

hayretten dona kaldım. 
Çünkü arkamdan beni çeken, 

demin cenk meydanında gördü· 
tüm ve ne zaman salın yanına 
ıeldiğini bir türlü anlayamadı· 
t•m H ndli idi. O bana: 

- Haydil Sıçra! Çabuk oll 
Yokıa mahvolduk! Dedi. 

Sevinerek (Fakir) in ayakla· 
rına kapanm!k istedim. Fakat 
ıimdi bunun zamanı detildi. 
Karada bu:unan dö~t arkadaıla 
beraber denizin içine daldık. 
Sıla dotru, boğazımıza kadar 
gelen su içinde koşmağa ko· 
yuldulc. 

metrelik uzunlutundı yılanlar •- Irmak kenanna ıu dol· 
ıördüm. Bunların daha 1111111· durmağa fitmiıtim. Suyun üç 
lan olabileceği şüphesizdir. 

1 

dört adım ötesinde iri bir yılan 
Yanıma birkaç kılavuz ala· bııı belirdi. Ceıaretimi boz· 

rak, •Kara-Kara. ırmatında bir mıyarak, elimdeki kovayı hay· 
ıevi kayıkla dolaımat baılı- vaaın bııına hrlatbm. Yılan 
dım. Kayıtımız pek dardı. Ön 
tarafımda bulunan üç ada•ım, 

Londrad8Zehirli 
gaz müd·afaası 

Halk ve şehirle;-kendi hayatla
nnı müdafaaya çağrılıyorlar 

ş·mdi ne yapacaktık? 
Fakire aeslendiml 
- Habibi, otumu dü,ürdüm. 

Şimdi ne yapayım? Dedim. 
O, bana cevap verecek vazi· 

yette detildi. Çünkü, artık 
Yamyamlar mukaddes ot filan 
dinlemiyorlar, kargılarla birlikte 
üzerimize hücum etnaiyo bııh· 
yorlardı. 

Artık kıartutmuı lgi biydild 
Hepimiz ıat ve salim, yam• 

yam adaaından on iici arıın 
açıkta duran salın içiae gir 
m!ıti'<. 

Onlar boyuna bize bal'lrı· 
yorlar, tepinib yırtıhyorlar, kar• 
ıılırının ıürü:tülerine karışan: 

- Ya huv buv liiva, ya huv 
buv luval Nidalara bütün aahili 
b&ftan bııa arıyordu. 

ırmatın akıntılarile utrqıyorlardı. 
Bu auretle yavıı yavq ormana · 
dotru ilerliyorduk. Bu aarada 
karıımdı durmakta olaa lala
vuzdan biri, birden llaJl'•tlo 
bağırdı. 

Hepimiz hayretle etrafımızı 
bakınmata baıladık. Blrleao 
metre Öle, ıu ortaaında yükıe• 
len bir atacın aövdeaine ıuıb 
iri bir yılan, yıldaımamııı bek
liyordu. Derhal kayıtın yolunu 
değiştirdik. Yılına dotru daha 
iki metre yaklaımıı olsaydık, 
içimiıden biri öbür dünyayı 
boylamış olacaktı. Kayıtımızı 
lcarıı sahile yanaştırarak oraya 
çıktık. Hepimiz heyecan için• 
deydik. 

Elimde tuttutum filintaaın 
namluıunu yılana çevirerek ateı 
ettim. Hayvanı kafa ta11adan 
vurmuştum. Fakat o, bir m&d· 
det yerinden bile kımıldamadı. 
Sonra, birden, atıcı koyvere
rek suya yuvarlandı. Hemen 
kayığımıza athyarık ağac1n di· 
b:ne yaklaştık. Su derin olma· 
dığı için, hayvanı görüyorduk. 
Suyun dibine boylu boyuna 
manmıı yatıyordu. 

Y.lanı oradan çıkarmak te• 
ıebbüıüode bulunmak iıtedim. 
Fakat hayvan henüz daha öl· 
mediği için, adamlarım beni 
bu tehlikeli teşebhü•ten vazge• 
çirdiler. Tekrar yolumuza de· 
vam ettik. 

Beş on kilometre ötede •Ma· 
kir taris. yerlilerinin kulübeleri 
bulunuyormuş. Bu yerhleri gi· 
dip görmek iıtedim. 

Adamlar1mla beraber orayı 
doğru yol.andık. 

Bu yerlilerin kulübeleri ırmak 
kenarında kurulmuştu. Yaıayış. 
tarını, adetlerıni tetkik ettim. 
Kendilerile uzun uzadıya konuı· 
tum. Bir aral.k bahçelerini ve 
tarlalarmı g ·zmek iıtedij':mi 
öy:edim. Kabilenin şefiyle be· 

raber c:varı gtzmete baıladık. 
Tam bu sırada yakınımızda bu· 
lunan ırmağın kenar.odan ıcı 
acı f .!ryadlar ge~dil'ini iş.ttik. 

D rhal kulübelere doğru koş· 
nı a o ulduk. Ayni feryadı 
i t~n }er le•, eİler.nde oklari~e 
ku üb .er n Jen d.şa:ıya iır.a· 

Mevcud maske dokuz milyondur! 
Anaızın geriye döndüm. Göz· 

lerime iaanamıyacatım yeni bir 
bidiseyle karıılaıtım. Nııih 
reis, Salı tamamen bııırlımıt 
ve ortaıına dıktiği bir diret• 
de güzel bir yelken çekmiıti. 

ilci zelıirligıl1111 
birdenbire aersemlecii; ben de 
onun bu ıeraemlijiaden iıtifade 
ederek kaçm ağa b1t1lıdım. 

Fakat an(de toparlanın yılan 
arkamdan gelmete başladı .• 

Hayvan on bir metreden da· 
ha uzundu. Kalınlığı, bir ada
mın gövdeıine hemen hemon 
yakındı. 

Bu yerlerde, buna benzer 
vak' alır biç eks.k olmaz ve 
bunlar anlatılmakla b\tirilemez, 
hıtt~ bazıları, inıanı yakala· 
yınca y·r, yutarlar. 

'Lontlradan 

Lon,ralan bildiriliyor: 
Bir evde oturmuş, radyo din· 

liyorduk. Radyoda birde~ bire 
spiker,. çok mühim bir vesıkıya 
okuyacatmı bildirdi. Herkea 
kulak kabarttı. Bunda, Loodra 

· belediye reisinin, bir harp .v~· 
kuunda şehrin müdafaası ıçın 
icap eden tedbir~er sayıl yo ·du: 

•t00.000 günüllüye ibtiytcı· 
mız var. Bunun 20 bini- kadın~ 
55 b'hi erkek. Mıntıka şefı 
(bunun da 1 O bini kıdmdır), 
ilk yırdımiar postası için 4.0~ 
kişi, imdat postaları için ~ bıo 
kadın, 6 bin erkek, 4 bin•. k~
dan olan 30 bin gönüllü ıtfa~· 
yeci; (burada spiker ifa\'e edı· 

sahiplerine 
Saa~ta (1) kuruş masrafla mutbabınızın 

ihtihac.nı temin etmek istenen ı vakit 
kıybetmcd~n 1 yeni model 

Heidenia 
Mazot ocatı alın:z. 

Sessiz, duman ve koku neşretmez, teb· 
likcıiz o an Heidenia mazot ocakları dün 
yanan en ekonomik ocaklarıdır. 

Bir telefonla evınıze kadar mazotunuz 
temin ediiir. 

Toptan ve pe·~kende .aatıı deposu: Gazi bulvarı Zi. aat l:hnKası 
kar,ıs DUNLOP mağ•zasıdır. Telefo11 ~737 Posta kutusıı 27S 

Hiç yanmıy an ve bozulmıyan Amiyant fitilli Heidenia 

petrol o(",aklarımız da 'm dır. 

Ta~rı iç:n baı·iı.'ik 'er ar:ınmak·a .. :tr. 
"i •• ' • , ' .A' ,,, .": :: »; •j• .. 
• -··.. • \. •! • • • . '" ........ '11 '(J'" ' 

bir ıörilniiş 

Ne duruyorduk? 
(Fak.r)e yanaşmak ve bu 

müjdeyi verme~ lazımdı. 
T~m bu esna:la üzerimize 

yürüyen iki yamyamın karı.la· 
rile karı• laştık. Ş;mdi bunlarla 
mücadele edecektik. Onlar biz
dcm kuvvetliydi. Kargılannı çok 
mükemmel idare ediyorlar; bize 
yanışırken uıtaca hareket edi-

yoı: 4 bin kadından 700 il daha 
şimdiden müraca3t etmiıtir). -zarlamııtı. 
"D.ğer taraftan, ıokakları ze· 

birli gazdan temizlemek için 
bir teşkilat yapılacaktır. Her 
100 bin nüfuslu mıataka için 
24 kişiden mürekkep bir teı· 
ki;it lazımdır. Bu iş iç· n, te• 
mizleyici ıaz bombalarını pat· 
tatacak iktidarda kiuıseler la· 
zımdır.,, 

Bundan sonra spiker balkın 
nerelere gönüllü yazılacıtını 
bildirdi. Bu işle uğrqan daire• 
lerin yerleriai saydı. Sonra, 
radyo, Londranın en büyük sa· 
lonlarındın birinden danı mu· 
sikiıi nakline baılıdı. 

Ev sahibi ve miıafirler, z .. 
birli gaz ve hava harbine brıı 
müdafaa meıeleıini koauıayor• 
lardı. 

Birden bire, dışardan bir ha· 
vıi fişeğin yükselditini ıör• 
dük. Hepimiz pencereye koıtuk. 
Gökyüzü pathyan fiıeklerle 
dolu idi. Daha o gün, Barae
looanın bom bardımaoını pzete
lerde okumuı olan lngiiizler, 
bu fişek:or karııımda, bir 
hava bombardımanının dehıe
ti11i hayallerinde bütün korkunç· 
lutJ v~ fecaati ile canlandıra· 
biliyorlardı. 

Şehrin üzerine fiıekler ya· 
·ğarken, başta ev sahibi olmak 
İ..Z!re, hepimiz ev:n s1ğanatına 
indık. Hakikaten, Londra, ha.kı 
zehirli gazl fan korunmak .çin, 
b r harbrn p tlsmasını bekle· 
mcdcn, bütün 1.ğanaklarını ha· 

Ev sahibi bize, bava hücum
lanna karı• müdafaa teşkili· 
tında mıntıka şefi o1dutunu 
9Öyledi. Bu sıfatla, haftada iki 
gün ders görüyormuş. 

•-Şimdi, biraz evel radyoda 
bahsedilen gönüllüleri bekliyo· 
ruz, diyordu. Ötrendilderim;zi 
onlara ötretecetiz. Sonra, OD• 

larla beraber, teıkilit tamam· 
la nacak. 

Teıkilita otuzundan genç 
erkekler alınıyor. Onlar cephe
de vazife görecekler. Çolc güçlü, 
kuvvetli kimseler biıikletli ve 
motoıikJetli gruruplara verile
cektir. Kadınlar da zehirleri tı· 
miıleme, telefon ve yazı itle· 
rinde kullandacaklar. 

Şimdiye kadar itfaiyeciler, 
hastane teıkilitı dersi görürdü. 
90 seyyar baıtane teşkilatı tim· 
diden iıe baılamıştır. Buaüıa 
Londrıdan ıon ıiıtem ve en 
mütekamil nevinden 9 milyon 
ıaz maskeıi do bazırlanmıı, 
depo edilm·ı bulunuyor. 

Londra belediyeainde ıala· 
biyetli ıabıılar, bunun kafi ol· 
madıtını ıöylüyarlar. Daha bin· 
lerce kiıiye ıhtiyaç vır. Bu 
teıkllit on binlerce lngiliz lira· 
ıına mal olacaktır. 

Eminim ki, ba.k, kendiainden 
iıten .len vazifeye seve seve ko
ııcaktar. 

Bu auret le, bütün Londra 
halkı, Şf h i ve kendi hayatla· 
r nı mi daf~~' a hPz rla" v0r 

Salın içi lahzada bir camie 
benzedi. Kimi namız kılıyor, 
lci~i ellerini gökyüzüne açarak 
munacatlar okuyor, kimisi de 
adada kalan 1alanlan içi.a röz• 
yaıı döküyordu. 

(Fakir), aanki hiçbir ıey ol• 
mamış gibi ıalın bir köşeıine 
büzülmüı, ve tıpkı eıki gemi• 
mizde yaptıtı gibi murakabeye 
dalmıştı. 

Artık yamyam enditeıi ve 
ateıi• üzerin de diri diri yan
malc teb likeıi ortada yoktu. 
Derya güzel, Hma güzel, bava 
ıüzel, velhaııl hayat güzeldi! 
Belki bu ıssız ve aonaaz sular 
içinde boğulup gidecektik. 

Likin, böyle bir huzur içinde 
in .. nın dünyaya gözlerini yum
maaı, elbet de ar kadışlanmı• 
zın utradıtı feci akibetten bin 
kat daha hıyırhydı. 
Adadı bıraktıtımız Hicazlı 

pzel bakireler birer birer gö
zümün önünden geçtiler. Zifaf 
geceai ve yamyam iyini elin 
aklımdan çıkmıyordu. Zavallı 
kızlar onların elinde kimbılir 
neler çekmekteydi. 

Nııih reis mavi dalgalara 
kendini kapıp koyvermit, diri· 
len bir iaaaan halinde göğsünü 
ıere ıere ·ufukların serin mel
temlerini içmete bııl•mııtı. 
Filhakika aalımıı pek küçüktü 
On lciıiyi zor aiıyorda. Ancak 
bunun ambar kıımı vardı. 0-
raıa da on kiıi kadar alabi· 
lirdi. 

Bu •alı yamyamlar yılda bir 
defa 0 da d. .. . 1 . . . ' ını meraıım erı 

ı~ırı kullanırlarm :ı.. Zaten de
nızden ve balıktan hoşlanmıyan 
yamyamlar, kendi adalarından 
çok açılamazlar, ancak kıyılar• 
da gezerlermiı •• 

Ambarı görmek istedim. Na· 
ıib reiı, dümende oldutu için 
bana Amrü refakat etti. lçeriıı 
çok karanlıktı. Aydınlatcalc 
hiçbir şeyimiz de yoktu. An· 
cak t") yordamile öteyi beriyi 
yokladım. El·me, uzun uzun, 
aı:t •ç g bi değnclc le r gt>çti. Se· 
yiı.i Am •i ye < öndüm: 

- ·'onu var -
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Nevşehir kagba içme suyu. teıi· 

!alına ait proje tanzimi milo 
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t.,ıp ıplıfilti• 2 ,M,,~ ,. p 11 p•I t 1 S de lstaP· 
W levazım amiri ti ıabn alma komi.,oauncla iapa ı zarfta 
ekıiltcani H "'4ktıı Tılııli• be j (1~) Ilı ilk temınab 
1147 ar. Q91 on da göra. 
lebibr. bteldileria i v ılı buaber tek flerını ıbale 
ııııdu ~r •l T4Pbllt• ı. 111 .,. rlit• ırı 41 

lro•i•yoa.une verm'elltı. 14 19 24 28 t2S7 

lzmir \1 ; · • Mah~hei Husa-

th1114ıa lmW. .......,.. ,........ ... tNeiee 

oa -- ..-.. ,.:..a • 1-
.... ... Mr ·Mal 7.4te t.Wr 

ı ... ... 
5' No. L katarla •. ......,. ~ 



Sahife 1 ı 

1 rat perco 
l rapur c t r 

ROYAL NEfRLANDAIS 
KUMPANYASI 

"JUNO, v"puru 16·4·938 t:l· 
rihinde beklenmekte olup BUR
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
için yük alsıcaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

••ıSA., vapuru 9-4-38 tarihin· 
de bcklco me te o up ROTTÇ-R· 
DAM, HAMBURG, GDYNIA, 
DAN ZIG, DANIMARK ve BAL
TIK limanl rı iç"n yük al r. 

"BlRKALAND., mo örü 14-
4-938 tarihinde beklenmekte 
olup HAMBURG, ROTTFR· 
DAM, GDYNIA, DANZIG, 
DANIM ARK ve BAL TIK liman· 
ları için yük alacaktır. 

"AASNE,, yapuru 26·4-38 
uıih nde beklenmekte olup 
HAMBURG, ROTTERDAM, 
GDYNIA, DANZIG, DA l· 
MARK ve BAL TIK limanları 
ıçin yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA jULIA,, vapuru 9 Ma· 
yııta limaı;ıımıza gelip MALTA 
Ye MARSIL YA limanları için 
i)'W ve yolcu kabul eder. 

ilandaki hareket tarihleraie ve 
ıııvlunlardaki değişikliklerden 
acente mcsuliyet kabul etmez. 

"Deha fazla tafsilat için 2 nci 
kordonda FRA TELLi SPERCO 
vapur acentahğma müracaat 
tdilmesi rica olunur. 
T de fon: 41111 221/~1A2/2661 

nEU SCHELE. 
' ANTE. LINIE 

G. m. b. R 
HAMBURG 

[ EUTSCHE LEVANT~; 
llNIE, A. G. HAMBURG. 

AiLASLEVANTE LINIE A.G. 
BREM EN 

.. . 

Olivier ve 
,. vapuru • 

da bekleniyor. ANVERS, BRE- limited 

MEN ve HAMBURG limanla· Vanıır Acentaa, 
rından yük kır ~aktır. ~ 

"ARTA,, vapur 12 Ni ndı f irjncıkordon eea i.-
b ki R D Tel. 2443 

e eniyor ' OTTER AM ' THE ELLERMAN LINES L TD. 
HAMBURG ve BREMEN için •7 RENTINO,. vapuru 5 Ni· 
yük alacaktır. 

SER sanda gelip LONDRA ve 
VICE MARITIMS HULL irin yük alacaktır. RG>UMAIN .... 

BU C A RE 5 T "FLAMINIAN,, vapuru 15 
•DUROSTOR. va.puro 3 Ma· Nisanda LIVERPOOL ve 

yııta bekleniyor, KOSTENCE, SWENSEADAN 2elip yük çı· 
GALATZ ve GALA TZ aktar· kara caktu. 
maaı TUN ·~ ına wk "CARLO,, vapuru 20 Ni-
alacaktır. ~= ~anda gelip .,jik ,,karacak .-~ 

DEN NORSKE MIDEL- ayni zamanda LONORA ve 
HAVSLINJE . HULL için yük alacaktır. 
O S L O THE GENERAL STIM NAV~ 

"SAN ANDROS,. vapuru ,4 GATION Co. LTD. 
Niaıında bekleniyor. ISKENDE- .. ADJUTANT~, vapuru Mart 
RIYE, DIEPPE ve NORVEÇ nihayetınde LONDRA için yük 
umum limanlarına yük ala· alacaktır. 
cıktar. DEUTSCHE LEV ANTE- LINlE 

A ADOL' 

l 

TÜRKİYE . 
CUMIW RIVETI 

Haki A 

l çiçek kokularını 
••• 

D il 1 

Kolonya "e Esans
larında duyarsınız 

Tabii, Latif ve çok 
sabit tirler. 

mıştır. 

AMERiKAN EXPORT LINES ·~DE~OS,, vapuru 24 Martta 
THE EXPORT STEAMSHIP gelıp yulc çıkaracak. ~~·~? J 

CORPORATION G , !'.i 

"EXCHANGE,, vapuru ıs Öz Hekimi ' ... _? ·' 
Nisanda bekleniyor, NEVYOR1' Mitat (),eJ r.. ı ./ 

1 
~. 

Benzer i~imli tak
litleı·ini red edip 

So F. Eczacıbaşı 
için yük alacaktır. Ad ı 

EXMINSTER 30 res: BeYler Numan s~ ."' .. -.; ~- \; " ,, vapuru '- - ~, 
~ağı No. 23 t": ,.,. ır ~-....,-:ı..c....ı.. 1 

Nisanda bekleniyor, NEVYORK Kabul saatleri: Ô~leden evel .,._,. -<: _..,l'I~-.: 

isim ve etiketine 
dikkat. içi n yük alaciktar. uat 10-12 "r.l "'""'"'~' .. "'"" ~ 

o~ e en sonra 
STE ROYALE HONGROISE 15,30. 17 Tele. 3434 

DANUBE MARITIME ,l~'!''~·---~-•I 
--rıszA,, mo•örü 15 Nisanda iki _Baya.o aranıyor 

beklıaıiyor, TUNA umum li· 
aıanlarına barelcet edecektir. Muesaeıemızde Çalışmak üze· 

Vapurların hareke tarihlerHe re iki Bayana iht yaç vardır. 
•avluolardaki değişikliklerinden istidadına göre yevmiye 150-300 
aceDta meıul yet kabul •tmez. kuruş :veril coktir. Taliplerin n.... fazla ıafıilit almalı: içiD 11lonumuza müracaatları. 
Bi..; .. cikordonda W. ~. HENRY M · a T· ·- ıa- anıs : ıcaret odası altın· 
VAH DER ZEE & Co. N. V. da 44 nunınrada spor ve 
\'apur accntalıtına mür~ eğlence salonu sahibi 
c.'1ilmeli rica olunur. K" ·ı y amı ar 

Telefon No. 2007/2008 l••-llllll!l•""'-•-ı-.--ııl 
Birinci Sınıf Mutabassıs 

D O K T O R Dr. Demir Ali 
M ~ L • U Kamçı oilrı 

• ~ .. evıu far Cilt ve Tenasuı hastahk· 
Oahıh hastaltklar 'I tar• ve elektrik ted . 1 1 mutahassısı . . . avıs 

ık . b 1 k k N Sl lzmır • Bırıncı beyler sokax.. 
ıncı ey er so a o. E.lh s· ı_ .l§I 

T 1 f N 3 6 amra ıneması ar~asında 

••••-ılmciiieliılıonİİılllİİoİİI .• ~ T lef on : 3ıj79 

M. Depo: S. Ferid Şifa Eczanesi 
UnkOınej sırası 

Asabiye mül eh:ıssııı 

Dr. Ismail Ziya Tregul 
fkincibeyler sokağı Fırın karşısı No. 2S 

Telefon: 4178 Evi : 2505 

lzmir Defterdarlığından: 
Jskasil zade Mustafa.nan eski yıllar kazanç vergisinden borcu 

olan 532 liranın temini tahsili için mülkiy«;ti tahsil ~mvıl ka• 
nuouna tevfılcao bacıedilmiş olan ~eten çarş sında~i 11 ~~yılı 
d-kk"' ·ı ·· t"" d k" 13 sayılı evı veniden taktır ettmleo u an ı e us un e ı " 21 .. 
2250 lira kıyJ!lot üzerinden ı la11 tarihinden itibaren gun 
wüd det 1 m u1ar deye çı \carılını tır. 

T11l plerın 29 M938 cuma gününde vilayet idare heyetine 
9 14 21 27 1tS8 müracaat a ı. 

----·· ---------· 

IJ 

SAZ MAŞ 
Sanayi ve Ziraat mak·ne eri 

1'ürk Anouin şirketi 
LANZ - Mazotlu Dizel tarla traktörlerı. 

• 

45·35· 25·20 beygirlik: Her hususta garantilidir. 
Fıyatta ucuzluk tediyatta kolaylık v rdır. 

LANZ - Harman, biçer bağlar, saman ve ot preses·, 
tohum ayarma makinesi, kılbur makin i, pata
tes çılcnrma mak;nesi ve bilumum lô.tı zıra ye. 

RUT-SAK - Traktör pulluklar1, mibzerler, diskaro, tırmık, 
çapa makineleri. 

WOLF - Buharla kazan ve lokomobilleri. 
Tam Dizel motörleri. 

Her türlü f brika tesisata işleri deruhte edilir. 

Büyük Kardiçalı Han 55 No. da EGE 
mıntakası umum acente i TALAT Ki L. 
lIOGLUNA müracaat. 

". , .. - ....... . ·. : .· .. {;. 
-========================================, 

Doktor 
A. Kemal Tonay 

Baltblrigoio• w huilqıcı, •algın luutalıldarı miibıuuıa 
l Verem ve saire) 

Ba mahane Çor kkapı cadde i polis karakolu yanında 
251 sayılı v ve mu yeneh nesinde sab htan akş ma 

kadar hastalarım kabul eder. 
Telefnon: #115 

Ürolog • Operatör 

Doktor Fuat Soyer 
Gülhane hastanesi eıki muaUi m başmuavini ve lznıir Merkez 

hastanesi idrar yolları haatalıkları mütahasauıı 

llt.incibeylcr, Ahenk matbaası ıkarıı:ıında 36 numarala mu • 
yenehancsinde her gün saat 15 ten itibaren hastalarını kabul 
ve tcd~v~ eder. . ~ 

. . ' .ı .. : ' 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Bekir ve Hılminın eskı yıllar veraset vergis;ndcn ve kadas

tro harcından olan borçlarının tem· n · tahsili için mülkiyetı 
haciz edilen ş olan Ik çeşmelik caddesınde kain 513 sayıla dük. 
kin yeniden takdir ettirilen 700 lıra ve 513 sayıla dükkan800 
lira kıymet üzerinden ilan tarıhınden it"baren 21 gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 29/4/938 cuma günü vilfı. 
yet idare heyetine mi,iracaatları. 9 14 21 27 1180 

lzmir vilayeti defterdarlığından; 
H san Süleym nakioin k çak tütün pıra cez sınd o olac.ı 

borcunun temmi tahsıh iç n mahcuz Bornova Çay sokağ nda· 
kı 18/20 sayıla evı yenıden takdir cttırılen 150 lira kıymet 
üzerinden v layet id re heyetinin bu baptakı kararı mucib nce 
ilan t rıhınden itibaren tekrar 21 güo müddetle müzny d ye 
çıkarılmıştır. Taliplerin 29/4/938 cuma günü vilayet dare h"'y· 
etine müracaatları. 9 l 4 21 27 1178 

inhisarlar umum müdür nğ·· den: 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince 115,00) adet beyaz 

çul "başı bağlı., p zarlıkla satın alınacakt r. 
2 - Pazarlık 25/IV.938 tarihine rastl yan P zartesi günü 

saat 14 de Kabat şta levazım ve mübay t şubes k alım 
komisyonunda yapılaca tır. 

3 - ŞJrtnameler parasız olarak her gün aoıü geçen ube· 
den ve lzmir b şmüdürlütünden alın bilir. 

4 - Js.eklilerİıl paz rlık için tay n edılen g"' atte 
o 7,5 gucenme p ralarile birlikte Kab taşta ka"·ınunl v~ 
· b b · d k" l '- · ev .. t ' e mu !• t ıu eıın c 1 • ır KOmısyonuna gelmelerı ıla ol ı· 

IJUr. 19S2. 12 14 18 23 1952 12 {J 

lzmir vilôyeti Detterd"r 1 "rın an:_ 
Ali [ usretin ~ıki yıllar kazanç vergıa'11den : .18 b 

' • L ·ı· l ' - lk' ""' 0 0 4 'I 1:1 tcmını ta."s i ~D mu ıyeti hac z edılı:ıış 0 an Aba l' ! f. 
malıaU .. ııodcı Audull h ef. sokağında .kiın ı l•ly•lı · 

ı.d· · ı 60G ı· Q • ev ye ı n ta• ır ~tt,rı.ea.. ıra kıymet üzerinden tarılıi j l\n.-ian "t a 
ren 21 gun muddetlc m · uyedeyc çıkarıl mı t.ır. 

Taliplerİi 22 Nisao 938 Cuma günü s at 15 te viıa}'et i i r 
heyetine mürac,aatlan. 1 7 14 19 989 



~------------------...;,_------------------------~ ANADOLU =----------:"!"'---=----------------------~---------~··~·=---

şahap Tesirini tabii olarak Ek-- • Şahap Basur memelerini gi(Jerir, 
yapan en iyi mOshildir SJr Kuvveti, işti bayı arttırır. 

Elb ·.. w Manto 
merıkblarına müjde 

z.6itan .,,.,. .. 

Baganlar-

Ea miifkülpeMat mür 
tsileriai memaua eden 
bu firmayı uautmaJınız. 

Tüccar Terzi Tiiılıpazarı 
lbrahim Karaltaı 
Bu kere ,.IU açtıtam matuada zensiia 

çefİtler. MutoNk. Tanorluk, Truvakarlak 
bmatların ea•aimai, yerli ve Avrupa. 

1 - Y.tuam dahi.iade açtıtım terz.haoemde 
bu1ali o.arak bay ve bayanlar için ıon moda 
urif, t1k maato, rop. tayyor, etek, blm, tarvakar, 

.11valet, reüafik, ıhvil ve alkert elbiıe ve k•putları 
iatenilditi ve beteailditi tekilde imal ed"lir. 

2 - Muamelem pefİD ve kredi ile de yap lar. 
3 - la alzlerimia dopalutuna anlamak için bir defa 
tecrtibe klfld.r. 
Adrec Ochmpaun Sia•banlaa çıkbtı eıki Ba1raklı 

•atua Na•u• 12 • Telefen 3276 
epflın w ,,.,•aml• ol••lı Atırl"en sipariş ka6ı.ıl etliliı 

Haıaı ve temiz i, 
Mutedil fiatle 

Söz verilen g.ande 

l•mlr Keıtan• ,,.._.. demirciler 
No. 16·18 

Telefon: 3993 

DIŞ 

• .,.,, .. l 

,,.,,. • .za,_. 
Latli Kro 

Bo• ,.,,. .. 

, ________________________________________________ ..... __ ~ 
Taze Temiz Ucuz Uiç 

Hertürlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet ançar 
Sıhhat zanesi 
Baedorak Boyok Salepcioğlu lf anı Kareısında 

~--------------------Har a~c;ı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefnlfllt ma· 

ğazalan emrinize amadedir. 
MERKEZ ŞUBE 

IZMIR ANKARA 

Temiz. zarif qya, elbile ilatiJacındaa evel plir. Herkes kendi 
baliae aöre temis bir eve. mi..&rlerini kabul edecek bir alonaa 
ralaat J.,.Yacak qyaya muhtaçbr. ip bir mobU,. lçiDde kendiAiıi 
ve aileaizi muhite daha iyi tamtabiliraiDiL EYİDilİll qyua bayaa:a
n~zın etiketi oldutanu uautmAJlll& 

Memurlara 10 taluitte oerai;r. macune-

Kahve ve 
Gaziaocularal 
Kullandıtınız tahta sandal· 

yaları lzmir Taıç larda 21 numa· 
ra daki Saalaya Yapı mevi M. 
Alıdea ıığlam v~ ucuz fia .le 
tedarik edebilirıi.ıiı. 
Topta~ ve pel'a .. end' sat&ldıtı 

rilti ·~·''' kabul edılir ve 
ıura• le yt't ı- r lır. 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
Eıı meıbur rabrikalarıo fototr .f ma ın.:.c:r , ıi.ım, cam, kij1t, 
kart ve bilumum fototrafçılakta müıtuael eoıalar, fototraf allt 

ve edevatı, font ve ıelapalar. 

Fotofralçılıfa mtteallik her ftflOi malsem• 
Zevki oktıyacak roaim ve atrandiamanlar, HDedat ve ewli 

iatinuhluı ve kopyalan kemali clikkatle yap1bı. 

AMATÔR iŞLERi 
IZMla; Emirlenaclo çaqua No. 28, s, 1, &. • 

evrole Otomobilleri 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın 

en beğenilmit otomobilleridir 

Yedek parçalar mevcuddur 

Oldsmobil otomobilleri de her tGrlcı evt1afı h~iz, ıağlam, 
gozel ve IO.ks makinelerdir 

lzmir ve bölgesi bayii: O. KUT AY 
Birinci Kordon Telefon 270C 

Amerikan Simoas Kompani Karyola ve Somya f ahrika11 lzmir ve havalUi 

--~ .. -.....-1----938 Model ı 
T•ı+ .... J&Jla ...... IOID,...., 8111tlüa ıirilalı 
lllıl ONS C OM PA N Y Marka•aa dikkat .tiniz 

1938 
Halil 191lktea mamul mobilya reak we aiatemi. Şak • Zarif ve 

ıtll•• ...,.._ lrat'in- dikilmez, 10myua 11mrd .... 
-..ım~ 

Yegine aabı yerü LOks Karyola Salonu 

1938 Mod.el 
Çelik lamah ıomya ve ayaklı tlwaalan laifbir fabrikama ı••• 

yacata evuf YI mikemmeliyettedir 

Yeni Kaoallar Ça'f!•ı orta ,.a. 
.No. 29·36 HiJ•eyin Hü•nif U~ı 


