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Herglln sabahları (lzmir) de çıkar, siyasal gazetedir 

Frank·stler 
Valansiya - Barselon yolu
nu keserek. Cumh r·yetçi 
ispanyayı ikiye ay rdılar 
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1 J 1 J KonseJ•inin Mayıs 

ngı ız - ta yan anlaşması ~~i:::::e::,/:~::. Bazı temasiiır yaoacaktlr 
b •• • J taç olunacaktır - · -- · . ugun ımza anıyor Cıunre, 15 (Radyo) - Ulaılar Kahireden ayrılırk ~; sy ~ n '.in 

ıoıyetıai genel ıekrt:terligi, mayı• 

1111 9 oadı yapacağı toplantının içinden ŞU Sesler YLn. .. A~t.İyordu: 

lk•ı devlet ara&sltr .... n•• ~d• a kabu 1 ~ ed•ıı- rusnamuioi illin etmiııir. Bu ruz• oamey• gUr , bu toplantıda on yedi 
me6Cle m üzakere Ye intaç edil•· 

miş bulunan esaslar nedir? ::·!:::: ... ·;: .. ı~:.~.·d·· U.b•P·· 
J 

.. .,. Y•pUMaktır.~ 
Boma, 15 (A.A.) - Oırwlclllf• 

.. sare cumarte i !bil imıa edll .. 
eek «>lan İngilia.İtalyua ltillfı biı 
•ukaddıme •• birkaç maddede• 
i1Mıet Nıml bir heyannemıyl hat'i 
Mr protokol ile m(l&ak.erelıriu meT• 
H1lna tetkil etmiı olan hlUla ••• 
.. ı.ıere 4lait merbutatı ihtha eyle· 
mektediı. Ba •Heleler .Akdeui1, 
1abn eark. ıarkt Af'db .. lıpu7a 
itleriiıdq ibar.ıcir. 

hntfta W tarafm A.kclnisdeki 
••lebWl •enf .. tleriaia elıemmi• 

Sabık İ•panya 
kralı 

Allonı, bir aeyyah va. 
"uri,le Rotlosa çıktı 

lnglliz Baş_flefci•l M. Ç~nıberlagn · . 
,eıiai laledir edtD 1937 taıibl~ mu• \ rdllmekt•, yakı~ ı~kta ~ dHltt• 
Takkat aolaımaoıa baktimleri tekrar - Sonıı 8 ıncı sahı/11de -

Hava müsait olursa 
yarın Ank;ıraya 

uçacaktır 

Bn. Sabiha Gökçı n 

(lnciraltı) ve (Aliağa) 
plijlar1nın ıslahı. 

'I:iirklı:uıanııa mot6rll kamp 
bitiren Clyelere açuı aııtreu•anlaıı 
yaptırmıkta olan Türlı:kı.ııu ~aıöğret• 
meni Bo. Sabiha Gökçea; aotr••• 
mınlar ıona erd itinden A.Dkaraya 
döpıcektir. IJa. Sıbiba Gökçea, 1ıa;
n mfl11id olcluga takdirde pHH ıa• 

baha l>uradaa ta17ar• ile .Ankarı1a 
mGteHcoiheu laarekoı edecek. olm•• 
dı&ı takcliıd• biı p clılıa kal•• 
clktır. 

Buraları onar bin ·lira sarf ile mo
. dern tesisata kavuşturulacaktır 

Villyetlıı lno'raltı •• Meoeme• 
aia Alial• pllljlanoı imu içia Yer• 
cliji karar malftaıdar. Beıaberiade 
.tlAyet daimi ~ootlmtai Halara ltu• 
lunduh halde laciraltına pdea nli. 
lnciralta pUjaQıD en g611l yerini 

letpit etmiıtir. Bu arazi, lıaziaey• 
•eya •Cle11eıelerclen bir ine aid de İt• 

tim) .. : edilee9k, 11bipli i11 ıataa 
abaacaktır. 

odıJan yaptıulıcıktır. Plljı, huıaıl 
mubı ebe mftdiirlıga idare .aecık. 
belki de mCUeahbide nrıcıktiı. 

Daimi ııscimea, Aliala aılaiy .. 
aindeki pUjı da ayai ıureıle im~ 
karar Ttrmiıtir. 011 hiD Ura ıarhl• 
orada da gaaioo •e banyo odalan 
yıptarıllcıktır. Bu ıayedı fımir, 
iki modern Te gCiıel plijı, eııeac• 
yerinı kuaımuı olacaktar. 

Ba. Sahiu C6k91a. düa •itala 
gene Ga&iemir•• flyelerio açuılanaı 
t•tkilc ile metpl elmut; 6&led• 
eni 1smire gelerek •vak m odelclllk 
ku1aaa ıeamiıtir. Ba tahala Gui .. 
airde Qyelerla 10a uçuılan 7apıla• 
caktar. Baı61rttmea Da. G6kçea, ba 
açuıları takip ettikte• aoara 6gle• 
7in Cıziemir alay kamandaalığında 
ıeref İDi Ttrllec•k ıi7af•tt• buluaa• 
C'aktır. 

Vill"et makamı, bfltlo lıalkı• 
Y L L 0 ııbbat n eır.Jeoce Y&11talanadaa G•• J J d IS IDe.-ıiaine lı;acJar 11U m11I• 11 Pı a 1 a 

mele taaamla•acak hıme• İ•flll& İ•t ifade.iai ıemia i~iD fiat mtt•1eıi• uze y 
' baılaua '- ı ' d le de ıl~~adar ollcıa.. uıırl fiat cı ıı;tır. aciralıı plljın a on • ~ k Jdı 1 

''Yaşa ın Türkiye, 
lskenderiye, 14 ( A.A. ) -

An dolu Ajanıının huıusi mu· 
babiri bildiriyor: 

Hariciye Vekili Dr. T. Rüştü 
Araa buraya gelmiş ve iatas· 
yonda Vali, Belediye Reisi ve 
diğer mahalli hükümet erkanı 
ile konsoloslar ve büyük bir 
halk kütlesi tarafından karşı· 
lanmıştır. 

yaş:ısın Atatürk!,, 
İskenderiye valisi Hariciye 

Vekilımizin şerefine bir ötle 
ziyafeti vermiştır. 

Hariciye Vekili öğleden ıon· 
ra da Türkiye konıoloıunuD 
çayında bulunduktan ıonra sa• 
at 16 da Beyruta gitmek üzere 
vapura binmiştir. 

Cumartesi sabahı Beyruta Ya· 
- Sonu 8 inci sahi/ede -

Mesledkaşlarımızın çok 
samimi hisleri. 

Yugos av matbuatı, bizimle lier 
zaman mütesanid kalacakm 

--------------------İetan bu I, 15 (A.A.) - Balkaa upulalmıs kahuJdea dolaya ..-.:. 
aatıah mııtbaat kooferanııoda YtJo tarlıAımıaı bilairir H btlUla T~k 
,e.ıa-. marabbat heyetinia re ıd maıbaatıaa doıtant T• tahafttklnae 
B. Stomiro•iç Ynaooviç Uzanköp- ıellmbnmıaı teblil .t• .. iu ılel 

d D onfera ; ı:e· • Yunµ; Nadiy ed ri • 
•f&lıdald ıtlgratı goadermiıtlr: Blltl• Yugolln mallt .. ll•aa w 

cti6ıel T6rkiyedea a7rıhrkea •• Tilik m11tbaat1 •• lı:abra••• 
biltb Yugoeln marahha1 heyeti na• 'I:llrlt milletile mtlteuaid olaca&••· 
mına bakk11n11da &6•terilea hararetli - Sanrı 8 inci sahi/ede -

lsp1nyaharbi 
' 

Cumhuriyetçi ispanya 
ikiye ayrıldı 

Franki•tler; s:!hile inerek, Valdn•iya.Ba ·. 
se/o,-ı yolunu keımefe muı,1aff ak ol dula 

-:b=in=-l-ir_a __:,1.::ar:.:_f::iy:le:_.:~a:.' :İ ~1 o~T,:e~h;;;•;n;yo~=Cl;&;;e;,ri=n=de=n=t=-an_·c_ıl_r_r _h_a_zı_r1_ıt_ıı_r_ıca_k_t_ır;. a rım par as 

Şuşnı·g canını nasıl Şürayıdeulet yalıında 
karar verecelı 

kurtarluor'1 Glsıe,,..e Daaiııt.,. tokatıaU. 

S.6ai lıral Al/on5 
Rodoa, ıs (Radyo) - Konte 

Diaava,a adlı ltal7aa vapari_yle 
bvaya alta yü MJJab ıelmir 
tir. Ba ..,,Olar arua.da_ ... 
bak. lapa.,. kralı Alfonaaa, yr 
ven Dik dö Miranda ile bir• 
likte b.laadat• anlaıılmııhr. 

Bunu llzerirae Rodoı valii 
u•amiai, vapura aiderek Al· 
foa• alimlamııtar. 

Alfoaa, karaya çakarak bir 
müddet ıezmit ve aktam üzeri 
vapura dönmüıtiir. 

Se17ablar, buradaa Hayfaya 
hareket etmittir. 

Paakalya ıünleriai Kudüıte 
l•çirecek&.rdir. 

, • G6aelyalıya kadar olaa ı~ıda ıo ... 
Dia ı6kCll•••ile iaıa edil•• para 

Yemin edı·p bı·r Alman a.ehrinde 1oı 1.11.• ba1t.1a• kaldınm puaa ı .. 
~ tndı&ı "• bır taımıadq alutcblı 

0turaca 1. yakında da evlenecek! ma16mclar. B11ı •• ... laipleri tarafı•• a., dan belediye aleybia• açıla• iclad 
haberlere g6rt, Şuıoig Beluder 9 ll- a&Talara belediye rebli&i tıHfmclaa 
Utanı tarketmit olmanoa ratm• lbımgelea cetaplar glnderilmiıtir. 
beaa. Viyaaulao ıyrılmımıı~r: ZaJa. Oau için Ş6rayı DıTlet yakıada, 
aeclildiline gire Şupig pc>litıa. n• bo metele bıtkıada ND kararuu 

M. Şııınia 
Vlyaa.. l• ~.L) - s.. alu 

sareti altında bir .Almaa .. brmd• 
oturmak içia yakında mı .. ade İ.llİ• 
yıcek •e bu ıtbirden eynl•17ac•I•• 
aa dair aamuu 6ıeriıı• 1161 ...... 
cektir. 

İyi haber alan mabfel~d•. t1r· 
leadi1,iae göre ıimdi ıevkif edilmıı 
olan lı111 A•nıturyah rical lııkkıacla 
da ayni rejim tathik ediltcıktlr. 

Şuenigiu Fugger ile bdiY&caD• 
ait laaber bcnlı me•limliadir· Bu• 
aunJa beraber Şutnipa b '. Al~~ 
ıehriue gitmeden edeume11~ia ıbtı• 
mıldeıa uak elmMaja 117aea•ek• 
a.dlr. 

Ttrtetktir. 
Daucıların ftlldliai• yakında 

Ankuaya gldeceAi •• ŞArayı Dt•l.t 
dualarıada mickkillerilai1t hıkkaaı 
aGdafu edecelf babtr alıamııtır. 

Bu ay içinde Şdrayı Dnlet~ 
kaldırım paıall meıaled içia ıoa 
karar nrilecektlr. Hatırlarda olaca&• 
•eçhile, Ştırayı Dedet, baciaia dur• 
durulmall karnı u .. bu menu oa .. 
dade lllrfok mtıtekilere hak Tero 
•itti. Şimdi de, anl meHle7e &aal• 
ldk eclta karar ~kacakııı. 

Fraıuıs topralcltll'intı iltica edenlerden bü lca/ile. 
Par;a, ıs (Radyo ) - Gene· roza) limanını abluka etmi .. 

ral (Solça1o)au11 kumudaaıa- lerdir. 
daki kuvv~tler, ileri harekete Son haberlere ıöre, (Via .. 
devam edıyorlar. roza) limanının ıukutu beld .. 

Bu ku•vetler, Bar1elon civa· niyor. 
rındaki kaaabalara cereyan ve- (Alonzo) ve (Valino) fırkaları 
ren elektrik fabrikalarını da İl· cumburiyetçıleri mevzilerindea 
ıal ettiler. çıkarmak makaadile çı rpıımı· 

Frankistlerin,(Poyıerda) eiva· lara baılamışlardar. 
randa yeni bir taarruza kalka- Pariı, 15 (Radyo)- Cumbu-
ıacaldara söyleniyor. · · 1 rıye~~ı tayyareci erden üç kiti, 

Salamanka, 15 ( Radyo ) - buıun Fransız hudutlarına iltica 
General Arandanın kumanda- ederek tesli m o:m uşlardır, 
aındaki kuvvetler, buaüo (Vma· - Sonu 8 it.ci •alıif•d• _ 
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• iri•,,, H._, 
- l't.oip l'tMI ı..mı. iki ...... ioaf•n•ı ftrİyor da nıı'er ba 

koMe Ali le ...... ol•y.r .. 111 NI ... omlld t•kide 
.. tepilae ıirit•ldiaht 
~ ... , ... - •fi• ld lhllı'ftıta ....- bynl lte,.t. bir tnt.nwmr lhtW.. 

••• ••ll•eıiai tanip etmiıtir. Bu koafeuuıtaki eaHlt H •uAl•k fikir· 
J.ia 1-ldd ft tetrthhri, naı.,.._ cleU ertni &G•• • ...,ıtçı ırk .... 
lan• .... 1•r•H ;..a. 

- flbl (MI, rah ~ •11• •k ldtr_. hyftll o'dufdBı iaudlu, 
n•• e'e aYuca •t-u. kuu •• fe1Ç41Hy• @lfmu girift Ye ••arlı bir 
..ellt ..._. itlnt ••• ..... ) dly.,.... :Necip Fnılna (llepimin ...... 
Al. •) milill4 bir cAalqjM• ıoara {Blmidila nlaaa fıtilalar) okum ... 
ps••ıi ı ıdo laiçltit ...... trfrAlt llb? 

- Ne gilt.? 
- Ne gibi •l? Sis ki •tıe edebiy•tıaclaa, .. ıpıt bilpdea, •ifrit 

... ,....,.._ 11 ... dd • ...,.. .. w; ds ki nala• "" metafidk Al••• kafa 
...... ısJ ııMI 6701 k ...... ••iMi~ ~ .. ,,_.aauı! D•An•ıı, lti11at 
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'-&). (Kala ... bk .. tarafa gider-. o aı. o tarafı tit•tk itıtr.ft'9 ~ 1e 

~ okltlt ci .. d•aa •atllıt 'il huMlil• Mf t.,ma ,Sil cfll. 
....... ). (Olbl, Alla.. ı.oka, •• foaı ••••lan•• keadiai lakkyJlo ter• 
•__..}, (GMt tlr*•tll .aftlHa k6lıt .a-ı,.,.lll), ~Mltf tl6aia 
*ili .... yokhl.), (lrayıta: fiill •~ ö11a111y•ı.). (Bir ıaa'aa Ya 
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# • ' ' 'ı S -yalıstler 

Şehir Dahili Haber lerİ Datıtııa::·;:aerasyon 
._ ______ illmi!_. _______ ~-------- bürolar.flı z ·la ita•l 

Fuarda 
vı111,.t i~in 

Yıtti llit IHI":'°" 
1' ••••• . 

Fu• ltoı*iteli, b• 9e11fflti fa
ar•n t.vkalide dtükeamdl r 
ıekilde hazırlanmaamı feıt\ıd 
için Avrupa fuar ve sergilerin· 
de dekon1tar· ülr yap•t w bt1 
iıde muvaffıkiyet göstermiş mi• 

~h•·•'•" r~ttmttfi "• ı ... ı .. 
f .ıarı için çalrttı'1dl•fr karar· 
lıftir•tıftt. 

Fuardaltl tiliyet pıviyod\I, 9 
bin lira aarh ile fevkaJide 
ıiitel ve a.Gltea&Mtl şekttd• 
süale11eoddt'. Dai•f Edofiılle· 
ai a.u tallli-.tt clNoraiyen 
-vMif itltW ICf,. ltalNI ... ıftitv 

l1t•iUz İınpGr11terlalı 
• • . .,.., .. 

laıilterenin Glaıkov ıehriml• 
M.,-ı • Bir.11Git9tria .,._, ara• 
ı.acia ti.va• etmetr HertJ hı:• 
Hz i•p•rllterln .....- ..,.._ 
aakbr. $elııritaia Türioffa illi" 
dürlitflne ıefea fa atv1e-r•4lr• 
iN ••ı- iflink •tl••i irll 
miie1 .. •leri(e ziy aretçiltlrilin 
ks ...... a. pı•• •• iıtiralaır
feriain temiai icin Hrsi 4ar
la•a ,_.,. lerti~ .ı.-ır. 
IDlirclea ..,,. fitmelc inre 
marı..u Scwlan- vartlır. 

Bir tahsildar Köy kallıınma&ı 
MaA6u~;;;;:rip n141 Y~ni lidanlılı 

ltdmi,-etlni itıtlil'ttl r ••• eılili,.r. 
ihtilas ıuretile zimllletine • • •' * ' Buraava nabı)'Csinde vilayetçe 

P*af •~itmekle ınanuD Itır- bir fidiln1ık te• • oh1nacaktar. 
nava n h yesi eski ıMliye tali· B• fidnldr içiıt Bbrnl'Ya civl-
ıildara Eyüb oğlu B. Mustafa randa bir yer aeçilmiş, içindeki 
nılee ıuçund• dol.ya Atit· binalarla birltltt• 4SOO Uraya 
cezada muhakeme edile ık ilhn ahnm6ı Vil iyet Dltimt 
suçu sıhit rörülmü~, beş Kil~ EnciilDeninoe lrararfattınlmııbr. 
on bir ay ve -oo bir ıün ırtr &. fnhmlıkta d4' köylertmiı 
hapaine kırar verilmitti. • içia de mıyvalı fidanlar yotip 
büküm, k.t'i1ot k..o.ttithacldn tiflffcektil' • 
B. Muilt.f iç .-edttaberi la- • n w r > 

pisanede balunuyord.r. Malı- 8. Seuinin tdtiıleri 
kQm, evelce Atuceıada muha· lzmiı' adliye iıleriai umumi 
kemeai devam eclftk• ıhdll•... ttlİlilcN tefti i,_ ~aracl• 
ıeçirditi parayı .. n,. .... td'riaize refclifiai yudıjımız 
aine yatarclıtına dair kaybettijıi .+.atili,_ V.Wl.ei N1tif heyıti 
malNla ltalmuft Apıoe11 r si Bay Seai, d• ltiicWei· 
• • de '"' i•ti4• ile • ftln•ili,. ıt1.af-. ..,..,._..,. 
rac af edetek mulaôellieabi •İ Bay Aıım Tuncay ile lzmir 
iaclfllti iltflaiıtir. Mahkeme lfdlij9' ıt w.inci# 1r ... ,.. 
laeydl t........ ..w.ı& iadttt 
••laakeme 'aran vermiı ve llblhlf • 
ıOJta 1. Muıt.tayı aauı.b•e 
dCMft zimllletme tttir4fll .,.- Çeıtttuır fdk ••ditl ,.,.-
rayı Mal"ye vızaelİne yıhrclı· ler ınaeı:, aiaq, 
tanı llftilt •1ı..i,, IMt ..... 
ceı .. , it .... bef fh t ftfiaiı. 
hı,. .. Yit•iftit. Satl1tt .... 
.,. .... iMi ......... 
.......... ifi• ... 

···~ 
____ ....,_ 

etmı ~r! 
Pıriı, 1 S (Radyo) - HOkU

met tarafından dafıblın (Sed) 
Sosyalist f ederaıyon biirofan,. 
bugün Sosyalistler taramadan 
rorla iıgıl ve bftkGmltin hare
le eti protuto edilmittır. 

Uluslar Sosyetesi 
1111 içtimaında m'/Jlt• 

cileritt rJezi_yefi ;ı. 
al41ıflfler elacaA 

Londra, ıs (Radyo) - Ulu .. 
lar aoıydeai kona.y~ ilQ i'ti • 
mıındı- A\faıtUl')'a ile Ca1111ftrri• 
J•tçi lapınyadaa bişka memle• 
kedele iltioa eenlerin vui7eti 
il .... olacaktır. 

Papa 
Hlıwi cla•t etın 

lto•, ıs (Radyo) - Rmdl 
•yaa.tiacle, Mitlerin Vatikuı 
_.,_. ••• içirı Papa wa
finclan davet edilcllti faı'9rl, 
Vatikaa lliliHllll'Ce Waip ediJ. 
llektellrt • 

Ronutnya •alı 
ltılırqe "'"ıld 

Büknft. 15 <R*fyo) - ... 
_.lllY• kt.tı K.tol. la 11dadarct.llf 
ida•lm baift• bifa r.tlt 
etaiit vt bda6i IMt 14 4- W K·•--•· "*--.... .... ••lı.I rayı cf<Snmilıtür. Ko,.•••••--• , ,,. ..•• ,. 

llllL'IM• ..... lfl .... ..... ,.,. .......... .. ...... öl.,. l6et , ... , .. . 
Bu llril-1• .... .. .... . 
ilı ..... 3S lifa oı...-.. 
ş..a. 20 &ıı.tir. Aflli ..... 
4li 13' ı•elintle ..,..._..... .... ,.. ............. .. 

fi ol MM•I•, ~ 
~ .. •dil:• "'" d••~ 
fetfl etlirilec.aa..tr. 

V.Aıliflari 
Şehrimiz ivkıf •iWirii· .. y 

!.ad s. ... ıi, w.ı.. •4 ~y
kaf iti t ... 
maktadtr. Buıiin tle Ku .. cleııaa 

···-llifı. 

kiW. "'" ... . 

......... 
JIPllacaktlf. t:h!" 1 'D' ..... "'. 

DlllftitlıJ•cfa Y .... ie 
......... 15' ......... . .... .....,. ......... . 
..... Wtipyi •ltMle aekiı 
1flA 111 ,.,... .. 

.... ,.. .... le. LiitfiJer ...... 

... ........ lautalUMle il· 
•1t*· fta.e,ra faıibacl'a tll· ..... . ...... .. 

Ôfretrnea tqlnl 
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AiıMri'
Alltn atohnu Adrni • 

'""'°ıJl• eıAarı.ror 
\lıfinıten, ıs (A.A.) -A 

• &ı tarı --· 
rlldiliae ıin. ReilicllalauıRe
..tti.r tıftlt• ll*iM...- ..... 
.,. Mds atil bir halele clwan 
aAH -•ku kaaaı.. tedaviile 
... deeallltr! HutııtS ..... ... 
.. IMaeları " .......... . 
,.. u. ............. ... ..... ,.,.ı..1ctw. 
/toma ,.1ı. 
illin nUua.. 

Roma, 1 Ş (Radyo) - ._. 
lflf1116•, M.aw aila.,..iae 
bd• ıur •ilrcnt 25&Me lfi,r,. 
b"if ollfutu, •• ittlftlilllft'lra 
.Ja11ı..ttır. 

.. llQ'6 ~ dlttllt tlHaııı. Y.""1t veı ..... .AılfJd .. 
Büyüle IMllİld &itada 

Tino 
n 
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ııacla İİltlir dir.ikt&a a. Mf 
Rtaa ÔllıılltaD •anı••eliai leÇ• ............... 

2 - Hllbtlll• ..... ettltt ....................... 
likfert ve İaata'lta ıüreı de frl. 
ve edilerek "°'ı• lar ... iP 
dıki ıekilde taclil eclilmiftir: 

A· t# & ve 19 .. ,.. fflıİlııf 
paleri alqa.ıan aut ~ de 
evimiıE &ılçeaiade aal* p• 
retl-t , ... a..~lda·'* 
l·Atl.ılat ......... 29 
~ ........ (5H-

~:~:""n6 •. 
C· ar • Mrllc. 

ve illl'ail .. Mcl~efM I· " ................. . 
l).1ayt ......... .... 

1 ....... .......... --ıdl~ ....... ..................... 
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S - EYimil pek ,akuafla bir 
ukıt Ur• açacalcbr. ltaraa 
er .... etm•lt i8titealetin ~ 

1 

k•9i .. beterı\fıae mlrac'aaltin.. 
4 - ~.. '-•itemiz !4 ı· 

ua P'•z•r pü 0fflet demtr· 
,abatıaıa tmip etufi M---1 
teaeaülaiiae ııtirake karar vr.. 
mif\it'. r~rai ed'ecek arbdit· 
lann- acl'ed6me rSre vaıon fatu
laeiiin~a ı·fmek iatfyen 
22 Niaan Caafı ıuau aqajiı 
kldar evıat z ıeireterlifıae ... 
raclattirt. 

S- ı6/ 4/938 Cumarte11 a8İ 
ıa-.t r1 de Ar Iİ:•miteaı ve lf 
ıs de Ciösterit 'odaitea nıa 
ta ı toplanbları ftrdit. 
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B •• •• k ) k • k - )) yazılı imtihanlar 
UYU e e trJ Santra arl te- Vekdl!tintertibettifi 

• • k d b ) •aallt!ri kim ilşa etti? · sısıne ya ın a aş anıyor .. :ı.;~~~ 1;~~~::~:?.nd•L~:: 
Biri Zonguldalcta ve 
santral tesis olunacak 

lıtanbul, 15 (Hususi) - İkinci 
beş yılhlc sanayi programına 
ctahil olan elektrik santralları 
teıiıi hıkkkın dalci etüdler ikmal 
olunmuştur. Bazı tanınmıı fir• 
malar, aantrallar için tekliflerde 
bulunmuşlardır. 

Zonguldakta kurulacak büyük 
santral havai hatla Ereğliye 
ve Kütahyada kurulacak diğer 
bir santral da lıtanbula kıdar 
elektrik ceryanı verebilecektir. 
Bundan baıka elektrik aantral· 
ları için birçok nehirlerden iı
tifade imkanları da araıtmlmıt 
ve bu bu.uıtaki etüdlor bit· 
mittir. 

•• •• • •• •• kilet tarafından gönderil.D su-
dif eri Kütahyada olmak ü~ere iki biJyitk allar, talebe tarafıada11 ötre-
ve nehirlerin 8U"Unc/an da istifade edilecek oilaaif ve Aııkaraclan bau ta· 

;,, lebe lstanbuldaki arkadaılanna 

Gayri mübadil 
komisyonu 

Bir kanunla ldğvsdiliyor ve gayri miJbadil. 
lere aid emlakin oergileri affolunuyor 
l~tınbul, tS (Hususi) _ Hükümet, gayri mübadilier ~akkınd~ 

yeıu bir kanun layihası hazırlamıştır. Bu llyı~ı~•. gore .ı•~• 
mü~adil komiıyonu lağvedilecek, satııını~ t~1111 ıçın gayn mü· 
badıllere aid cmlik, gayri mübadi_ller ce~ıyetıao terkolunacak ve 
bu emlikiıı • ıeçmiı vergileri affedılecektır. 

bu ... ııori telef onla bildirmiş-
lerdir. 

Maarif Vekaleti bu vaziyeti 
haber aldıtındın imtihanların 
ydileaaui kuyvetle muhte
meldir. 

Denizyolları 
/tlareıinde tayinler 

ve clefifilılik!er 
lıtanbul, 15 (Hususi) - De

aizbınk idaresine merbut devlet 
denizyollan idareai müdürleri 
araııoda bazı tebeddüllor ve 
yeai tayinler yapılmııtar. lstanbLil elektrik şir· 

Biidcemiz k t• • • 
Yakında mecliıte ma. . . e 1 iŞi. 

lıtanbul Liman itletme •Ü• 
dürü B. Raufi umu• müdürlüte 
getirilmiş, eski müdür B Sadet• 
tin do miibayaat reiılitia• tayin 
olunmuıtur. :ükere olunacak Şirket muralahaılarının t;ılıardıfı mtiık'iJ.ldt. 

latanbul, ıs (Huıuai) - Bü- tan mı2zakereler inkıtaa atratlı 
yük Millet mecliıi büdc~ en· lıtanbul, 15 (Huıuıi) - lıtanbul elektrik ıir~etiain aataD aha• 
cümoni, varidat büdcesinin maıı için Ankarada cereyaa eden •üzalcereler ınkıtaa utramııtır. 
tetkikini ikmal eylemiştir. Maı- Bunun ıebebi, ıirket murahbularının mütkülit çıkarmıı olmalı• 
raf büdceı:nin tetkiki de biti· rıd1r. Vekaletin e11ıh tedbirler alacatı 11nılmaktadar. 

B. Raufidea inhilal ede• Li· 
mın müdürlüğüae do Hamit 
Saracotlu tayin edilmiştir. 

~~:ı::.c~kt~~-•te müza1c., .. ine Merkez bankasında 
Moakova elçimiz l•pan;,anın bloke edilmiı d6rt yıJz bin 

Jurnale D'ltalya. 
Franıanın, cumhurİ· 
yetçi /ıpanyaya,ar
tlım etm•lıt• devam Ankaraya geldi lira paraaı vardır 

lıtanbu~ ıs (Huauai) _ Moı- lıtanbul, ıs (Huıusi) - ispanyanın Me~kez bankaıında 400 ettifini yasıyor 
kova elçimiz B. Zokii Apaydın bi• liralık bloke edilmiş parası vard_ır. Huk~mot, bu parayı ı .. 
A. karaya gelmiıtir. panyadan alacağı olan tacirlere tevzı edecektir. . 

Roma, 14 (A.A.) - Jurnale 
Dfltalya Fransa tarafıDdan hii· 

nka ... a lktııad Vekiltti. lıpanyadın alacaklı balunan tüccarları teıbıt 
• «tikten •onra paraların teniine emir verecektir. 

k · lap yay yapılın v 
yalaız ıilib aevlc:ıyaboa iahiaar 
etmiyen yardıa.lara mevzuubalas 
etmektedir. B11 gazete diyor kiı hapisanesinde Macaristandaki 

Bir cinayet oldu 
lıtanbu1, ıs (Huıuai) - An· 

kari bapiaaneıiade bir cinayet 
olmuı, yedi yıla mahk6m bir 
katil ıs sene hıpiH mıhküm 
bir katili, mangal demirinin 
ucunu ıivrilterek öldiirmüttür. 

lıpanya iıtikametiade Fraau 

Yolcu .alanlarında 
lıambi,o lıiı•ai 

açılaealc 
latanbul, : ıs (Ha1aat) - ı.. 

tanbal ve lzmir yolcu •lonla
r•nda birer kambiyo kiteıi 
açılacaktır. 

Bir Yunan · . 
Vapura yanlı 
lıtaabul, l.S (Huıuıi) - At· 

lantik denizinde bir facia ol· 
muı, OrH iıminde bir Yunan 
vapurunda infilak vukubulmuı, 
ıemi parçalanarak batmııbr. 

Mufla dallarına 
lrar c1a,ıa 

Mutia, 1 S (Huıuıi) - Vili· 
Jotia hor tarafına yatmur yat· 
maktıd&r. Yükaok datlara kar 
düımüıtür. 

Arthur 
Henderson 

Butlapeftaye gidiyor 
~~dra, 15 (A.A.) - Amele 

part sı ınebuslarmdan Arthur 
Henderaon Per~emb - _ B 

y egunu u· 
dape.şteye giderek naib Horti 
ve dığer bazı rical il t 
edecektir. e emH 

Mebuı 26 Niıında Pragda 
bulunacak ve bu ıehirde Benea 

4e Hodza ilo Südet ve ekalliyeti. 
nın ıeflerile görüşecektir 

Hendersonun bu ı:yahati 
amele partisinin icra komitesi 
tarafından tasvip edilmiıtir. 

MU Sev·ı 1 er hududunu mütemadiyen tekniı· 
y n ler ve mütebaaaıılar geçmek-

Budıpeıt•, 15 (Radyo) - Macar matbuatı, Macariıtandalri Mu· tedir. Ayni zamanda birçok 
1eviler hakkında çıkan kanundan uzun uzadıya bahsetmekte ve Korıikah ıönüilüler de oraya 
bu kanunun çıkmaımı intaç edan amilleri ıaymaktadır. . gitmektedir. Hattı bunlardan 

Gazeteler, bu kanunun, Almanyadaki Museviler hakkında carı bazısının üzerinde Kampincinin 
olan kanundan çok daha baf;f oldutunu kaydediyorlar. tavıiye mektupları vardır. O 

Budai>efte, 15 (Rıdy'o) - Zabıta, Museviler hakkı~~· ç1~ Kam pinci ki, ltı!yaya karşı harp 
kanuna muhalefet ıöaterenlerden vo kanuna karfl teıkılit yapaa açmak ve Jıpanyayı ltalyaya 
lardan yfiı kiti yakalamış ve tevkif etmiıtir. karıı bir aıkeri koz olarak 

Tokyoda felAket kulla·•·R:~::1, 
Nehirler taşmış, yirmi bin ev, sular Amerilcalılara iyi ge. 

altında kalmıştır çinmeği ue aulh iç~n 
Tokyo, ıs (Radyo) - Tokyonun cımubunda nehirler taı•~ı mücadele etmefı 

•• mahallelerin bir kıamı ıular albnda kalmıştır. Zarar çok mu· ta vıiye ediyor 
laimdir. V · 14 (AA) A--. . . aııngto11, . . - --

Sular albnda kalan evler yirmı bındır. rikahlar günü müoaaebetile Re-

Klzl 11 rm ak taştı iıic~~hu_r Ruıvelt, radyo~aıöy• 
lodıtı hır nutukta Ceaabı Amr 

' k ·ı ~ • 1 Ç -1 k • rika milletlerine doıtluk hita· 
ıs l ıp ııe orum arasınua ı şose blnda buluuaralı: bütin Am~ 

l l , J k ld kalılann mütterelc ideallonaı 
BU ar a .. ınua a l kaydettikten ıonra, buaların 

Çoru~, ıs (A.A.) - Kızılırmak taımıı lakilip ve Çorum ıulla için mücadelede buhuaduk
ar~~~ndaki ıoaenin t.SO metreıi vo ırmak kıyı .. ndaki Karaburun lar&nı ıöylemiı ve onları ara• 
koyu t~mam~~ ıu altında kalmııbr. . . lar&nda iyi reçiamet• davıt 

V~lı vekıla ve Nafıa müdürü vak'a mahalline gitmışlerdır. eylemiıtir. 
Mıddı zarar henüz teıbit edilememiftir. insanca zayiat yoktur. J 

' - Romanyaua 
Elhanıra ldareaiıade Milli Kütüphane Siaema• Yeni bir kanan 

B U G 0 N Bülueı, 1S (Radyo) - Hü-
Geçen hıfta takdim ettitimiz Mihracenin Gözdeıi ıaheıeriain lcumet devletin emniyeti hak· 

ikiDci ve ıon lcıımını teıkil eden ve aon derece kuvvetli, kında çıkardıj'ı yeni kanunu 
ihtiraalı. lıeyecaoli bir qk •• macera bikiyesi neıretmiıtir. Bu kanuna ıöre; 

Hind Mezarı 
TÜRKÇE SôZLO Hki ve yeni TÜRK MUSiKiLi 

Seanılar: Her gün: 1-3-S-7 ve akıamları 9 da baılar. 
Cumartesi ve pazar t 1 de başlar. 

Roman yadı, ıiyaıi laareketler ~ 
beyanname taliki, yan aıkerı 
teıekküller şiddetle yaaalc: edil· 
mektedir. 

Kanunda memnuiyeti turib 
edilen hareketlere teşebbüs 
edecekler, ağ&r ceıalara çaptı· 
rılacalclardır. 

?' , L m· , 1 , 5 Nisan 16 ... 
Hollanda prensesi Jül-

yana ve kocası 
Son günlerde çıka~ dedilrodu, bütün 

Avrupaya yayılmıı bulunuyor 
Hollanda ' prensesi Jlüyananın saraya, prenıea kıyafetinde gir· 

kocası, bir müddet evel orta· mi~. O zaman da saraydakiler 
dan kaybolmuştu. Prensin, kay· onu tanıyamamışlar: Güzellik 
nanaıı L:raliçe Vilhelmina ile müessesesindeki tuvaletten son· 
kavga ettiğini ve bunun üzerine ra o kadar d~ğişmiş kif. 
Hollaodıdan çıkıp gittiğini >·az· Su .. det 
m•ıtık. Almanları 

Prensin nerede olduğu ıimdi 
aolaşılnuştır: Pren~ Bernhard 
ltalyada bulunuyormuş ve ya· 
kında Hollandaya dönmek üze· 
reymiş. 

Bu haberi veren Avrupa ga· 
zeteleri ilave ediyorlar: 
P.·enı Bom h1rd, kayın pede

rini taklid otmiş oimaktan baş· 

ka bir şey yapmamıştır. Bugüu· 
kü Hollanda kraliçesinin kocası 
dı, vaktile böyle bi. de bire Hol· 
laodıdan kaçmış, aonra tekrar 
karısının yanına dö~nı üı ... 

Bir dedikodu 
Prens Bernhard ile Preneaes 

jülyananrn dedikoduıu bütün 
Avaupayı meşgul ediyor. 

Bu arada, prenaeı Jülyananın 
evlenmeıine dair bir fıkra da 
anlabyorlar: Y ışı bay,li ilerle· 
m'ı olan prenı dü~ününe bir
kaç gün kılı, tebdili kıyafetle, 
Lahoydoki bir güzellik müc11e· 
Hıine gitmiı. Kendisini orada 
kimae tanımamış ve matmazeli 
ıüzelce ıüılemi~ler, püılemiş· 
ler, yüzünün kmşıklarını gide· 
rtcek ıekilde muaj ve tuvalet 
yapmışlar. Prenaeı, 19 yaıında 
bir genç kız gibi ç· k~ıf .• 

Fakat, itin garibi, prenaea 
bu ıuretle güzelLeştikten ıonra 

ÇiMDiKLER 

Teıcil ediliyor 
Prag, ıs (A.A.) -8. Hayn· 

layn bir milletin tenaiki büroıu 
ihdas edilmiş oldutunu bildir· 
m'.ştir. Yeni teşekkül mahalli ko· 

mitelerin faaliyetini idare ede· 
cek vo bütün Südetlerin hare· 
lcetini tanzim eyliyecektir. Ve 
bütün Südetlerin bir liıteaini 
tanzim edecektir. 

Malüm oldutu veçbile Südet· 
lerin mctalibatından biri de Al
man m'lliyetine menıub o!Qn 
bütün Çekoslovakların bir Iİ• 
ciliai \'Ücude getirmektir. 

Muğla da 
Zeytin baclama 

kuraıı açıldı 
Muğla, ıs (A.A) - Bu yıl 

vilayet içinde 16 muhtelif yerde 
zeytin budama kursu açılmış 
vo b11rada zeytin bakım itleri 
aazıri olarak anlatıldıA-ı gibi 
zeytinlerde de tatbikat yapılmıı· 
tır. Kurulan dikme zeytinlikleri· 
nin adedi l SOye yakındır. 800 
kiıiye ehliyet katıdı verilmiştir. 
Zeytinliklerde budama işlen 
ıonı ermiıtir. Yakında mmta. 
kanrD her tarafında aşı faıliye· 
tine ıeçilecektir. 

Bir sokak filozofu 
Kar ıy kada, iık.e1e önündeki hurma atıcının dibinde 12· ll 

yaılarında bir gazete satıcıaı.. Ayaza ratmen caketaiz ve yahu 
ayak .• Sol omuzundan ıarkan büyük gazete paketinin atırlıia ile 
adeta y:ıalamıı oynak, kıpırdak küçük bir sandal. 

Titriyor mu; bayır! 

Somurtuyor mu; hayır!. 

Boynunu sola bükmüş, ellerile bir keman çalma taklidi yapı -
yor, ağzı ile de şarkı söylüyor, gülüyor, terennüm ediyor ve 
arada bir, sattığı gazetelerin iıiıalerini batırarak, üç ııçrayııta 
müıterilerinin kar1111na dikiliyor. 

Bu bir icüçük 'o'<ak filozofu idi. Ayaklaraam altı çarıklqmıı, 
ıırb tahammülün, mukavemetin kürkflne bürünmüş, gülen, etle
nen, batta bizim üıümliş burunlarımızla, tekrar sırtımıza ıeçen 
paltolırıauzla etlenen bir filozof!. 

Hayatın bütüo zehrini, kendi ruhunun ııbır denilen daıar· 
cağında ezerek, kanştırarık, yuturarak onu mükemmel bir neıe 
balina getiren bu çocuğa, sabahın uat yediıinde, gıpta He ba· 
kıyordum. Belki ubab kahve altıaı bile yapmamııtı. 

Belki bu goce yarısına kadar rene gazete ıatmıtb. Fakat 
ıoai dile, keıkin va çığlıklar halindeydi. . 

Bu çocuk, ha1abn ıuratmı tokatlıyordu. 
Bu çocuk, bizimle alay ediyordu. 
Bu çocuic, ıu ıümütürıü çeken, ıu paltoıuna, kürküne urı· 

lın, ıu y jnlü çoraplarını tazoliyon, 111 cepleri aıpirinli, aolfa tlı 
in•• yıtınınm topeaine çakmıı ta bora tepiyordu ıanld .• 

Çimdik 

Tango Kralı 

Edvar Biyanko 
Şehrimizde ----

Büyüle fodıkirl&klarla lzmire 
ıetirilmeıi temin edilen dün· 

·yanın •a meıhur ıan•atkirla· 
nndan, Tanıo Kralı EDVAR 
B_I~ ANl<O arkadaşları ile 
bırlıkte, Çartamba günü akşa· 
mından itibaren Fuar gazino· 
ıu11da konaerlcri11e baılıya· 
Clktır. 

----ı---

Kısa bir zaman ıçın angıic 
edilen bu meşhur san'atkin 
dinlemek fıraattm kaçırmama· 
nızı tavıiye ederız. 

' l , ' · ~ .. '..ı .' r ; '\:" ' 



Y avuzwı babası zamanında da nitaaa olan Ca
fer Çelebi, birkaç eser yazımı bir ilimdi 

Divan dona kalmııtı. Herkes, Yuan M. Agluın 
biribirine bakıyo• ve derhal - 12:l -
gözlerilli ö:ı.Wıe aj.iııordu. Şim· Bir gün elbette sayei ,P· 

di şw:acıkt.a, Zenb.lli müftinisr hanede biz de he.il ev.ae ı,i· 
bulunması ne kadar da lazımdı? reriz.. 

Qinkü padişah•, • dotrn - Şimdi haram ev ndo mi· 
aözii, hiç de pa•v• göatcme- sin k ? .. 
iea ıöy~yebilaaıhrm başlıcaı• Cafer Çelebi titıed;: 
.ı> idi. - Aman padiıabım, nuıl 

EIÇıilerden biri, bidlletle b... olur? 
tarda: - Şaka ettim Çelebi •. Bor 

- Fabl ey bükiimdaıı Rum, nundan korlcıual. 
itiz elçiyiu Bu ıözler altında bile ~ene 

Yu u~ başım çevirdi, uvap- ciddiyet vardı. Cafer Çelebi, 
\'Umedi. çok kuvvetli bir kalem ulıibi 

- Elçiye zaval olma ey idi. Birkaç eıer yızmıı ve bil· 
pıditahl hassa şiir ve kım•aiydta en 

Devam edemedi,. llıepaiai de kuvvetli üstadla nnnrdlr ta· 
derl,yip topl&yıp. dltaııya çı• nınmtfb. 
kardılar. Arkuındu. ikinci bir Far ıt: ve MM tiirleri gayet 
kahraman daha ç llb: plR'lalda. caıe. Çelelti, S.,.zıd 

ikili fıt•bulı. ilA•i de Di· •manmcla da aiıa•• i4i Ye 
ve S.limica b.a-., biti• mü· metoko zındularlnaL: Tez gön• 

der lıinfer.. hi• ....._.arı, teMweieri ona 
Yav• l>:rM ICM!Wr yanında· ,.......dı. Ha.w, c;ok. •iii•· 

llil- ti-önd• leri içi-, ona bir nila. _.et 
bile ....,. .. 

- Bnı alıYılcfe. i9tiet il-
_... Ya.,. ela taba "a.c. ... ........ .,. 

M• erelf, lri'Ç' de ipe- upa ;mı..ta .WC~m•t*'I· H.tta Wr 
1J11r birşey cfetildi. Dev:etler ... 1RlıaRad9 p,..t mlı ; 
anmada byıtm va prtmz ala- bir WcM.e lsil• ppa.tlf .• 
rak kabul edilen Ye bilbaısa Selİlli o-.. P iO. Şala ... 
Tnrlc ve Osmufı fıiikümdarlan .-. bir •Utul9 , ....... 
taıaflndan itnaa ile tatbik olu· ICi§ıle•w 
aın ytgine p.y, elçiye hiçbir - <;.liebi. ..._1tt:· a,- ,.. 
ıey yııp lmamaıı idı. ÇUakü zılaın ki,. dii,_.,am .-, .... 
elçi, nihayet keneli tabı namına ~ı' wi•iıl"a • "*•~ kadar 
celmiyor, bir bııkuam. t.emlil ..... ~ ka..t:i ....... 6 •• 

ediyor ve o baıkaaının Yerd;ti ayni Hmıaeı wfilmia4e fai,ç 
bir vazifeyi yerine getiriyordu. bir mevkii ohnd!tınr nfwaıwf 

Akıilik b..,. 79, Çe:ebi do 
P ri pııa, laiiçs: ..... ,.zmelt unutuvermiıti. 
- Padipbım, oalan hiç diq. L,~~~~~~~~-M 

beuplamttb. O, tlaha beti•ci 
aünü geçtitini saoııkear hafta 
muvermişti. Son giiır, Y nar, 
omr baiunrr. 

- Ha,ııcti baılralı•, Çefdi, 
aık•, n• ya2d n:? 

DeıMfti'. Çdebf yıldın ... 
çaııptltr gitM ala111f, fakat eler· 
h.ı cwbin•n bir liifit 91k .. 
nnk eılclHHfa hşıa..ttr. 

Yavuz, lezzetle dinliyor, illicle 
bir bışıM _..., .. du: 

- Aferin, rim.U.. Günll .• 
HabuD, ldfad, ...... ,. ... 

O tünde tok aabr b: le ,-... 
C ıfer Çelebi, keadİIİAdeli aöz 
ve yazı kudreti 1ayeainde, boş 
kitıd• t:.ıkaralr,. biıc te akMt· 
madaa •iiılaemmel bir ferman 
okuyup caaıaı lrurtarmııtı. Çün· 
iü idam. mullakbktı. 

Bu aralık Yavuz, kitıdı Kür· 
de vermiıti: 

- Çelebi,, eliacleldni Y• ba· 
kay.m? 

Çeleiti. .. iatiliai .,_ 6 ·
uataıftı. 

- .... kii.ML 
- Evet 11.ltaaım •••• ka-

l•tua&. ona baiazaas .U..t
miJtim .. -

Y&YU,. 4ia]l&n--•ı ve kall
kalMyı blı ..... tı: 

- Doi,. .t,le, Çeldi. 
koıkma. bir PY )'Apm&JWim, 

aöz veriyoru•. 
Çelel!ri ... lrir ... llf•rtt 

-iM D .... Gwd&ian ... 
lattı ktaq sonra, p-..laa, Ha· 

life Haraaürrefide aict f)ir fıkrayı 
cfa' oakretlllİ'fti'. 

~meden pri göad-..ydW., J' 

olmaz mıydı?. Bir Bulgar gazetesi yazıyor: 
Diyebildi. Yavuz, sert aert 

cevap verdi: 1•• &rM. de • •1er 
- Hayır, hayırl. Malcaadları Ulru~e yenı gemı ve 

malOmu .-hanem olmak pre.kti. • t le 
Herkea affed.lir, fU:at Şah 1.. JenJ ersane r 
maif affedilmeı. O benim in- S .._ 1931 t.nhla Zora. ... Yuıo.tavyada:ı ıonra rılea 
el mde artık bir t•ç ve taht ilk il! .. Ri f 20 
sahibi de~ ldir ı.: e.ı~·ai oiabil- zeteW )"lkarıdıtki bat ı umen ticaret .: ası& O bin 

• a.a.. "' ve •Gafttw PoWCaa. darı nak· tonu ı-~çaaemekb beraber ba 
lia veJ• elçi ola(alt ıö:ıderditi ı-. ...-tit~ bir ,aa·dlf IW· filo 8.ılan yarım adaıııun h~r 
ad.unlau, elçi imillcr r•bi maw km. alltlllt- dabSl d.wetlerio ta..-fına muntazam bar ıarette 
mele edeyim? tic81et filellllDI tetlcill et.-•tıe· sefer yapmaktadır. Kösteace-ls-

Yavuz, kuLp iiltiiDe bip tak- c:li~ &.. JM•~ aöre bupn bu tlnbul ara'Sıftdaki müh m hat· 
mat& çalıwyord•. Fakat bü· tlevletler ic)ade- •a:- ku"v~ll ti· tan bışka, P r~. fakenderiye ve 
tÜD ba ıebepl•r • makuldü, c:aret filoawıa. malak olan YQ· A"denizirı garp iake!eieri Ru· 
ae de dofrul.. naaiıtaomıı. L huıuıta baaı men fılnulMlft. ••ll'taama~ ıe-

Yavuz,, mükemmel bir raf pr~ A.vıup~ ~evletleril• mü· fer yaptıtı yerlerdir. 
J•pmıştf. aavı •y·lacak _bır dor~e bu~ Tiı.lt tclRt fit-. d a... 

Fakat hükümdar,. oouta da lunaa Yunan ı~aıı, &ugua ifci 
ıktifa etmedi, ikinci ve daha. m lyoD fonlbk tica•et gemiıine 
büyük bir pf y.aptı. Sordu: mıliltir. Bb itib1trla Yııraniı· 

- TaC)lı Sultan ne ilemde? taır &eynelnr hli bcal'etindr çok 
- iyidir dewletiOamzl önemi Yfl &tiyük bır rot o)'ft'lf• 
Yawuz, aiıancı Cafer Çelebiye m•ldıa ve- 28 Y9fl1l'I' mütn:n:z 

ıemilerin ahnmamaa.nı amir 
lair. P. Ub. ..,., •iLslii· Ilı l ı •• rı ••• . 

- ~elebif.. ""' al*8'k l'1r kendi tia.et f . Joıunu ıeaçle_.. 
ıenin bekirhkla hdaL litmit· Buftlnmaktadır. 

Niıancı çelebi, ba11nı etdi. YunuİltaDdıan .,._ Yuıo• 
ve gü&imaedi: lavy .... lit9dllt Taıııoslavy• ___________ ..... nıD ticaret fİIOIU 4f/(/ bin tol»r' 

ANADOJ:.U d• • birçok limanlara v 
adl'Clkı.ra malik bulunan ken~ 

Günlük ııyaaal gazete memleketi arasındaJci deniz ti-
.... -·••' 11-i ,....... . .., •• 

ifa.,,_ Rifl/ll.Öla611ı • aolw:& SiıllJ t ı 1 ... ..., 
,., .• , ... , ... -ı-- iellri.-.lie ---- .,..,. .. ~ .... 

.-. ~emdi lildld 'lı'-N~ clllP Nittl•JE4&8" .,... nd -fDAWWl.ANl!l1 .,__ t• il?JUı .. r 
, , .. 1sJkiMi ..,... .... tur. - .. , ,, 
t. fltılk .hrU9 -- i..... AraaMJ;ll.. - ......... J d 

r.eı11afı ı ... a.- AN~•LU -. ser.ıs ,.,. t · uı u ,.. 
hlt- tc.11: 2'i"l6 - Fo11a katw.40S lllllarMri• • ..... 

u-----------------------t•· Abone tt:raid 
l .lh,ı l HJO, alta a7bp 80I 

LU1111111t 

!...._, a..ııtı'ls,. 
ılıH• to.ai 21' Ju..bt 

• l\.U.ıtJLU. MAl b.A AbH'11,l>A 
l!AHU1l~1lll 

mcolernak'nden fa~a. o:mamak· 
la l!teral>er hemen .,.ai seferi 
m•......_ '•pııalıltzNllr. Fa· 
kat bı& bu iki filo -. ı.ültılme· 
tin y.ardımile çabıabilmekteclir. 
Ancak bu'ni•rro iıtilhlllde inki· 
şaf efnre dl'İ ümidt Ç;Ok kuvvet· 
lftffr. lfntıua ıoa zamanlarda 
h bviNıftt Tlrldyede pel: 
""'çıll....,.ktachr. A'tlbra flf· 
ILew.ti eRt tie9Nt ft.o•• i~ 
1" et•• e•et•ts.lir. 

9J cümı-.. o'-' ~ 
Mıa.,,.,. BrelRa 011 •iı,o. 

Ti\-k ıw ......... iMlv•eM 
M •m• ,_._, ... 8-..,_ 
her biri 1600 • 5000. ._ .._ 
miade olacakt r. Bund• maa· 
da 'f"*'f-9 •11tteeli l.ıilter• 
nin yıNbmile Ltta.-... bir 
tor.aane vilcucla pfrmel&&Mir. 
Ilı tersfl\ede bef bin tonluk 
pm lc!r lmıl edilebilecektir. 
MılGmdur ti 1'1dtye 34J5 ki· 
tdMtrefiİ' btr ••htre maHl:tir 
.-~ fJtrtabi ba dtaiaferd•• isti
fadeyi dlflnmelrtedir. ŞfmclHik 
a}"lri fl'9 ıı. • Dealılıank • 
adında bir müeueae lnlrulmq

1 
lftdbmakadır; Bıı mt•ne• 
~ vap•tfarfle Tirktyen ·n 
ıllfaAt ifle:idİ W- bbotaf •· 

CILJK: 

Bomba ayyare eri ·-. -· 
tikbalin t l lrriyetini hangi 
de leler kazanacak? 

Gizlerln6 6'rm•• iaflli,.tl •in lıwltn """"""•• 111-
ralmı • Usıat •"'1ı Wtbt- ""'•r. W'\W -,1er1r1 ı.. .. 
..uı, dıwU4 _,,.,., u.. ıu-. ... ••• ,,. •• • .-•. 
.... ..... , .... ,,,. •• .,. ....... ..,,., .. 7 ....... ,. 

Yazam 
N. Molımillen 
S.. lıirmt. si•• ~.ı.n. 

gene alikalalarlD dikkat1-iai 
bomba tayyareleri i•i• t1k
mi1 bulunuyor. 

Ge., .. Fıanb. K11tal•,aya 
ya ptıtı ileri laareketlerilrd .. 
Araıon c:qb.iiılcte bcımR bir 
Jllftlerin, af'ır topların ı• 
clfitii. Y'IZİ~yi rördürmiift6r. 

lnril r doaanmaı·nm t.fanı 
denizinde yaptıfı deaiz maaev
ralarıa• • &uca. • .,,,,.... 
leriae hüyük rofler Yen1•iıtir. 

• illi ............ hrW. 
tetkik etmek iıtiyeM i9e çell 
Hemmiyetliclir. 

Buaua ilciaini de y ... ki bsp
le~İD nasal olacat•• tliliinlMk 

ıı ara mensup arı u' r 
dikkat ve aiika ile takip et•• 
lidirler. 

Atqli litlbtırın icachadb 
be: i, barbın bel lulllilJ dit· 
man kuvvet ve •wıl1ruıie_. 
r.bi ve bu suretle yenilmesi o~ ....... 

Bta •ıll11ıit. pUe:, tlfell, 
top, malrilteli tifelr, k•.,.•, 
fOJpiıl .. Mıma.. rieade ,-. 
rilm · ıtir. 

h vnrt..ı.ne- dGflM'll mft. 
.etmek için en iJi olam ne 
ıuretle kJllanılacatmı tedk.lc
et..- im_._. ,,. enu• 
kur•Jlmma -.:ıca illeridir. 

Zamanımızda p:yade, topçu 
• bütia "-• onr.ıa ..taae
leştirt lm 'ı bulunuyor. Doaaama 
elli seneden beri -·•iaehltrJ. 
_..,; but.a ..._ Mai& •v• 
1-inde makinıenia 9'11Wıit rel 
büsbütün arttı rılmııtar. 

Hava kuvvetleri iıe \i ..... 
luııçtaDlteri maki•lidir. Tar 
yare, ••iıılsf v• ya.-e • 
rat itihrile anmma se•tiolii 
ıibiclir. 

Geçe tin liıli •ir lıavada 

lnıiliz harp ~--~
biriıile yapblha açuffa, _.il-
.. 300< mil •• ., .... 
..,.. ... ,,. .., ... ft' pr
mek kabil olmattur. IQl,.. c1 ...... .... 
--- .............. ı. •a•• ;Ilı a ....,,.. 
mileri, huada oalıNlı• alb 
dtfı dalıa hızlı ıtclen 6ir tay-

fer!•inı taıwm Ye idare ..
cektir. Y apalaa iio yıllık ~': 
aöre Türkiıo lailuime&i · 
teraaaeleri için üç bin amele 
anraje eclecek&iı. Baacl.. a
ada lim•I• ..... ., nl& ve 
yeni iskeleler kurulacaktır. I• 
tanb•lda .... 'iM ,..._, 
, ... ye pnk ec•bi jl EillllM 
m ... blJ6k lrimlr • .,._. 
yapılacakttr. 

yare ....._ Waa diiiatli iiı 
p.ifa i&• .. Iİlla imkla 
yoktur. 

a.. ..... hl •• ., ....... 
dacmp .. ._ ••• ıtz• 
,.rlardı. Oadan aoara tauru 
•• , -- ririlmif ve tayya· 
nl• d• halarıa izerille J•p•· 
celdu~ bie'ı• lMlilı•iııı r/I' 
riımiıl•dir. 

Haldkr lıir malaarebecle böJle 
li ... eket hlfntl• bafaaaa bir 
mo. Ôkyanuun enıi•leriaie 
f>ire tayyaseter -.ı..a. boa
balaaa bileoer.tir. 

Bir ...._ Wca• F'itildiji 
zamaa. 6et zırlabaın, yedt kru
villllilft. iif. ._..,... 11ati1r .. 
-· ._ taJ1al'• remiliaia 
topr.n, üalai •uhahm ve 
aiiclafaaye •11lltllllllir elı•ı,. 
calutiıı. Oı&.i- .--. ...._ 

OHaua uaerıne &iri iri archi
ca birçok hücum1-da buluna• 
bilir. 

T.,yare çıkb Ç1kı1', mbJı. 
laını te lı l clı manevrallrıDID 
Pi c:a.,• etmeliain imkiaı 
ortadan kalkaıı bal111111yoı.. 

ifa liri ye mi ld, f)ir ........ 
nın cltlşmaDla llarbe ıiriı•clea 
evof, ıizlice ea maV9ffak ... 
nevıafaa 7apma11 llza•ıtıfcfiliai 
ıö•t•ir. B!JSÖ, bir deaİI laar
biaia aadec~ claaiacilil: aıull• 
rile I>.,.ıl•aıaaa i•kla W. 
mamııtar. 

MulwG ha•• t8JY•reli, .... _._ ••eM landretini 
felce utratmattar. Ba ...... • 
t...t. ..... Mall.. illMfli 
ı: bi. aiaaa alaaaz; aerbeat 
aerbat llanht edeaez. 

liriaei ....,. llir ••• ıbacle ......... ..,, ...... . 
tiilü ollD bir öbacla bir ..-al ........... _,._.._ıeçi· 
..-le.. MM ..-.. olmak 

itip -~ Jea'9••? 
Lpaaıatla Frankonu bomba 

..,,.... .. i .... _ .... 
f,rkb bir ittir. Orada baalar t.,... ı "kli törmiiflerdir. 

ilki .... tlsd. bi~ ... bii
tiia .. ıw., oeplaa• ve ~ 
7at lawv..ıeriai düamıa t.et• 
.......... d .... _.. -..... .. 
lair höl~ep toplar. Ol- .... 
haadaaıc(a. 

Şimdi baları be.._ ..,, ... 
releıôıia •rumals 
.._.n hemen imklnmz olmap 

:... " ............. ..... 
• n lılaılla t.fbmsll. llPl .. ıl• 
tekti• la • •- • bualard• 
bir fayda bul olmıyacaktar. 

Tan• ıhı b d&ıtti" .... kav,, 
vetle8 llil••• •t, llcamları• 
biribiriai miitealab ~P .. I• 
..-.., '6ııl ....... luıiinldt ..,, ...... --··=• nıw
..... ,.~ yerfnr hmfsllas 
- s .... 8 ,_,. aail/dd• -

Sağllk 
bahisleri 

'Dllllll' ... ,, .... " .......... . 
Dı •• Ş.Tki ua- dit• .si: 

D~ZR111teri 
-3-

' 

Ba hat.tıfln illtİllerlfe flı .. 
talananlarda; çok defa ibti· 
litlar ela. miitabede edair. En 
zi,.de aöril•i, diz•teıi 'ro
mMıizmaaıdır. Sarada dizkapıi'J, 
kalça maftalları Ye haüa toptllı 
ve iof oynlr yerleri fifmiı 
olar ...... batfca bilhaı• 
............ pek. m,&d• 
ta• ılif olana karllCitsr ild
lcplan 9Uchr. S.adlt a,..ter 
tıllllıllll ..... .. ... _ .. ,... 
H. iattf e6r. Ayal ....... 
er.. ....... liair c:1.ı. 
liDde de birçok tlltJirler J'SP'" 
• .............. iki ı.aflı 
..,.- bir tmnftı felçler miiıa· 
... ecllf•ke.dir. Bnı defa 
ıfzl•• cl9- iftHunba 1ebep olur • 
ita lialtafaful mÜZIDİD ,.kilf .. 
rlille lautal'ar bitah ve renk
r.ı tok 10laktur. Bu ıekillere · 
apayaalar da baza defa kabızlık 
•• buı li:ere de iıhal ai•ül· 
mektecli11.< iı• 1•lı karın atrı• 
lan -.. Mil -...ı. ıelir ve 
ku•atta ıeae kaaJa mulaat 
, .......... ed. .. 

'rMii. IMt puçılı•de pMI çok 
Mliller bulaM1aktadar. Bu Iİnıi 
.. killere ••-" olıalar 1&.,d 
kal.rlar. Herlausj bir pa laaz
mL atar iir aıi• yiyecek olar· 
l••· er.ut haltaLk 1a•loaı1 
merdau çabr. Band'aa baıb 
bualuda fazla yoramaluk neti
celi de hutahk aiaailiitea Gt-

lıılr ~ pWet ı.bsd114 """ 
za .. .-.a ıü•ii• birinde tOtuk 
bir itlıl .... .r..ı. W. ka
ı. .., l ı H k 11kıapı ver 
..,_ iı.t iiı .. aWaw bl; il 
bir aüriltl. ...... ,.. .. ..... 

Şuraıı dikkate ,., ... a 
b11ta1* çol kere bid de~ 
ı.e ........... .,.,... ... .. .-1-. .... " MJJli•• 
bu IW.tı. cfenm eder. ciırur. 
llkia lirtaç defalar bö1I• .W
det kuhedereli: aiDIİ ıekill .. 
ıir• lıutafak, .... ..,... 
••laa•• airlldemit oı.r. O.
ki. &uta .... D, pek çok ... 11n..•aa uL.Liyet ,,..ıti 
tlw. ••1at lllllline Mr .,.,. 
lak Ü eMiii ip, ...._ lcleta 
öli•• ..-ıceı. blm11 olar • 

-Arlaı _,. 

Eozenelerln bir h•Mıllla 
nlbet gUnleriDI ......... 
cetvel: 

Pa•INll 
Fil .... Şitl; ·~·· .. 81sA;• M"dht & WtUıt M ••t 1 ,,._ tıaitı'7 ... Mlla'1lılll ...... ~ ....... ... .... 
~•rrnl•M illi; Suır>• .. 

a~r...A ~-.:.a.. ...... '-- .......... _,.,. ... , .... .. 
•ı•ı ..... •,, e • ıa ... a ~ Tilkdta. w ,...., 

lıptpMMIHa '- .-....... 
Afl,.a. p.,,._,,., 

Ka.11 Rık ..._ CI -
.. ~,. Tflldllloe 

-.ı-. s••ı·ı 11o 

e... 
............. ah·ı• 

....... ,,. "' .,. 1 ...... 

..... 111 "'ı 1 'ht• ı••lıWll ~ ........... ---c .. ,,,tnü 

.... k •w. ··---.... ~ K.e .... 
•11ıft111•• ............ 
p
~---clt 8iW. ~ ...... 

a &ili~ K1110Hercle Jw ~ 
&,.IJ-rıHa Aaf. 
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133 - Yazan: Aleksandr Düma 
~~~~~--~ ................ ~ .. --~~~~ 

Dartanyan mektubu okurken renk en r • 
gı-

riyor ve durmadan dudak arını ısırıyordu 
tutulmuş ve bundan dolayı tek· bunuzdan değil, hizmetçinizin ' intikamını bôy:ece durdur~cak 
dir edilmişti. Mıyledi, Kont dö verdıği temınat ~ebcbıle tar:.· bir kadın d.ııaoığını da bilir· 
Vırdenin ıükiltuna bir türlü fınızdan ıevilmek bahtiyarlığına sın z. 
alcı! ırdiremedigı için Kittiye inanmaif mecbur oluyorum. K1tıi dedi ki: 
11bahleyin aut dokuzda üçün· "Hs sah.bi b r adam n nisıl - Aman A'lahıml Bu tebli· 
CÜ mektubunu ıötürmeıini em· affedileceğini öğretmek için kebre kendiıtıı kimin içiıı ata· 
retıaiıti. beslemeniz fasat bulamadı; bu cağ.m? 

Dart nyıo erteıi sabıh o ık~am saat on birde gelıp bu· - Benim 
IDektui>u kendisine getirmesini nu _kendim talep edeceğim. şeker kız m. 
Kittiye vadettirinceye kıdır •Artık, fikrımce, bir gün geri minnet arlığı 
utrııtı; zavallı kız sevgilisinin kalmak yeni b;r kabahat işle· - Fakat 

iç:n, anlıyorum, 

Fakat buna karşı 
unııtınıy cağım. 

bu mektup a no 

lıer istediğini vadetmişti, o deli mektir..... Dünyanın en mesut vır? 
ribi olmuflu. adamlarından kıldığınız: - M1y'.edi SİZ! söyler. 

itler bir akşam evelld gibi Kont dö Varde Dartınyanın tesellı için yap· 
ıreçti, dartaoy n dolabın• salı:· Bu mektup ilk ö:ıce bir sah· tığı nüv. z şlere rağmen K tti 
1 ı; Mayledi kızı 9a(ırdı, ıo· telcirlılı:tı; ıyoi zamanda da ne· mektubu ha~ım na vermeğe razı 
JU da, Kittiyl geri ıönderdl ve :ı:ıkebiılikti, batta zRmııumız edilinceye kadar f'peyce ağ' a· 

pıya liirmelıdi. O geı:e de ahlakına göre bıkılıncı büyük mıştı; fakat nihayet rız· oldu. 
1 D rtı yan ıvılkl gibi, 11ıt bir rezaletti; fakat, o sırada in· XXXIV 

iM e evine gitti. ~ınlır o kadu çekingen bulun· Atamis ve Porlos sefer eş· 
f Saat on birde Kitti ona gel· muyordu. Bundan başka Dar· ya: arım nası/ tedarik 

, mlıti, elinde Mayledi tarafındın tanyının kendi kanaatine göre, etmişlerdi? 
yazılmış yeni bir mektup vardı. Mıyledi çok mühim meıclelere Dört ırkıdaş sefer hız rlığı 
Bu ıefer :ı:ıvıllı kı:ı: mektubu ıirişen bir bıin kadın olduğu ile meşgul bu:unduk:arı iç n 
Dartanyına vermekte tereddüt ıçın kendisine lı:arşı hürmet muntazam surea: buluşamıyo:· 
bi gö er emiıti; o artık cia· beslenemezdi. Daha sonra, bu lardı. Bulunduklar-, daha doğ· 
-il ff rabıo ıüıel ulı:erine hürmete liyakaısizliğinden sarf.. rusu yemek bulabild;khri y!rde 
"tti. nazar edilıe bile bu kadın için yalnız o ua'c kumlarını doyu· 
D t yıa mektultu açarak damarlırında kaynıyın büyük ruyorlardı. Çok çabuk g!çmekte 
ları okudu: bir aJlı:ı vardı. Nefretle dolu olan lı:ımetli vakitlerinin en çok 

•Sizi 1evdiği i ıöyle ek içio bir aşk; yahut guazl Okuyu• kısmı vaz f= ile geçiyordu. Ya:· 
yazdığım mektaplann bu üçün· culırımız hangisini iıterlerse nız haftada bir kere llat bir 
cüıüdür. Sizden nefret ettiğimi kabul edebilirler. kırarlarındı, ahtı veçhile kıpı· 
ııi1lemelt ıçın dördüacüıünii Dırtayının planı pek bditti; sının etiğini a,mımnktı devam 

1 yaaıtaıyaeatııaı bilinir.. Kittinin odasından hanımının eden Atosun evinde buluşmağa 
•Bana karıı tuttut•nuz yol• odııına girecekti; ille önce şüp· karu verm.şlnd:. 

ilan aedımet edecek olurıanız he, utanma ve korku ile karşı· Kittinin; Dııtanyanın evıne 
ıaekt•bu IİH veren ıenç kız lışacıktı, belki de iciz kıla· geli~i d, bug:inlerden b.rin• 
bi• sahibi bir adımın 01111! af· cıktı; fakat bu işi kısmete bı· teııdüf etmifti. 
fedıl U 1 eifnt ılıe 1~1 raknuılc lim dı. Sek z gün son· Kitti gider ı' tmez Dart ııyın· 
Cektlr d eıu o g" ı yo tu 

· • ra lıiarp açılacak ve Paristen 
D· ... •oyao b•• me'-t 1.c... okur· A· os ile Aram ıi fe!sefeden 
-- u " uu ıitmeğe mecbur olacaktı. Atk 

ken birkaç defa kızarıp bozır· muhaHrasını uzatmak için Dır· bahaederlerlcen bu'muştu. Aramis 
mışb. tanyının vakti yoktu. gene papaz c;bbesi g y nmete 

Gözünü l:lir dakika delikan• Mühürley;p adresini yazdığı meyıl gösteriyordJ. A:os ısf', 
1 

adeti v~çhıle, onu ne te~v k 
ının yüzünden ayırmıyan Kitti mektubu Kittiye veren c!olıkınlı 

dedi ki: dedi ki: ediyor ve ne de fikrinden vaz· 
bili geç'rmeğe çalışıyordu. Atosun 

- Ohl Siz onu sevi· - Al bu mektubu M ylediyo fikrine. herkes kendi kanaatine 
yorsuauz, ver, Kont dö Vırdenin ceva· b:rakılmalıydı. O. istenilmed kçe 

.... Hayır Kitti, yanılıyot1U• bıdır. kimseye ak 1 öğretmf'ğe g·r ş· 
ıttiuı. Ben onu sevmiyorum, B:çıre Kittinin benzi ö!ü g bi mezdi, hstta o z•mıı:ı bile iki 
f at benden nefretinin intilca· soldu; mektupta yazılan şeyı kere müracaat edilmesini ıslerdi. 
ııtını altcatım• merak ediyordu. O dedi ki: 

- Ohl Evet, n11ıl ltir inti· Dartınyın dedi ki: - insanlar hrp akıl öğrtn• 
k191 eldatunu biliyorum! Onu - D.nle sevgili yavrum, bu mek ister; fakat öğrendiği aklı 
bina ıoyleıniştiııiı. işe bir nihayet verilmesi liiı·m kııllanamaz, yahut kullansalar 

- Bundan siıe ne ı1rar ge- olduğunu takdir edersiniz; May· bile akıl verenin muahazesinden 
ltbllir, Kittı? Benim biricik sev· ledı ille mektubunu M. dö Var· kurtulmak içindir. 
tilimin tiz cılduğunu biliyor· denin hizmetçisi zannederek Dartanyandan bir dakika 
IU1luz. benim h\zme!çime verdığinizi ıonra Porto gelmiş v~ dört ar· 

- Buna nıııl inanabilirim? hükmedecektir; yani d ğer mek· kadaş bir araya toplanmıştı. 
' -. Onunla edecetim alayla. tupları da o açacağı yerde be~ Dördünün yüzlerinde de baş· 

Dırtan)'an eline bir kalem açmış bulunacağım. Bunun iç n ka başka h sbr seçiliyordu. 
Ytilliıta ba~adı: May~edi sizi kovacaktır ve onun - Deflam edecek 
•Mıdam .... ilk iki mektubu· - "'""'''""""'-'""0,...._,~ ·-

u•ıua bın• icar,, yazılmış bu· M. Daladiye de firari 
lundutuna bu dakikaya kıdar 
ln..aıaadıtımın sebebi kendimde prens~e meşg.ul. 
o 11refe liyakat görmemekliğim-

.... 

3 Mevzu 
- yeni ipuçları. 

---=--
Hayvan ihr11cıtımızı durgun· 

luktan kurtaran lzmir · P.re se· 
ferleri, memleket n~fine iy; 
neticeler vermeğe bışlııdı. 6 
N sanda y• pılın ille scfarle 
2C66 kuzu, 13 N·sanda yapılan 
iic ı.ci hafla se~eıi ile de 109 
koyun, 2302 kuzu ıhraç fdilıııiş 
ol:lu. 

Pire seferlerini1 bıı vaziyette 
devamı, şüphe yok ki hayvan 
ihracatımızın fSlci durumunu 
iade edecektir. ihracatın başla· 
y şı Anadolu içerisınde büyük 
b r memnuniyet uyandırmıştır. 
Mevsim dolayısih ıki ay sonra 
yapılmuı laıımgelen büyük ba, 
hayvan ihracatı için de bugün· 
kü durum, üroit vericıdir. 

* • • 
Bağcılıtımıza yeni bir veçhe 

v:rmek lüzumu etrafında bu 
sütunda ç kın b:r yazııb, ma· 
.liyetı ucuzlatmak iç n bağ ve 
bağcıya laz ra olan serii ki· 
ğıdı, potıu, ıöktışı, kükürt 
ve kimyevi ırübrenin ucuzishl· 
masına işaret edilmış ve kü;cürt· 
te olduğu gibi diğer maddeler 
iç n de fabrikaları kurulmasının 
hydalı o!; cığı ileri sürü:müştü. 

Z raat Bı:C:anlığının köylüler;· 
m z:n t•rlasını kuvvetlendirecek 
olan sun'i iübre itihuli üzerin· 
de tetkikler yıptıfıını ve hıtta 
ortı Anado;uda lı:öyliinün ıüb· 
re ıh' iyacını kırşılıyıbilecefc 
sun'i ve k.myevi gübre fıbri· 
kııı kurmalı: kararını aldığını 
öğren yoruz. Bu husustaki ha· 
berleıô göre, fabrikanın bütün 
p' anları ve istihsal kudreti teı· 
b t edilmiş ve p inlar Z raat 
Bakanlığına verilmiştr. Sıın'i 
ırübre fabrikes:nın Kütahyadı 
kurulması m~vafık aöıülmek· 
tedir. 

Zir t B k nlı ının bu hare· 
ket'ni memnuniyetle karıılarllen 
bunu d fer fahri alnın da 
lcuru'.m3Sı için atılmış ilk ve 
ka,'i adıın o dujtuna iaın yoruz. 

• • • 
Son tahm;nlere gör~. 1937 

s~rıesi tütürı relcoltuı 67 mil· 
yoıı 3 yüz bi:ı küs·ır kilodur. 
Bunun 35 mi:yon 5 yüz b.n 
L:üsur 1 iloıu Ege mıntıkasına 
aittir. M rmara hıvzaaı 12, Kı· 
rıdtn'z m ntııkuı 17, Şırk 
mıııtak sı rekolte'eri de 2 mi:· 
yon k;lo olarak heu plaıımak· 
ta<lır. Ege mıntaku nda, müs· 
tah<il elinde 3 milyon ki'o ka· 
da· s1tıl.namış tü.ün v:ırdır.EI· 
de'. i tütünlere çok az f.at ve· 
ritd ği, hattı bazı mıntıka tü· 
tü.ıl,.iıe lzıır p'.y.u11ınd11 5 
kuruş bi'.e ver;imc diği görül· 
mei<tedir. 

Maamıf;h, 937 rekoltesinden 
memleke. zarar nı kaydedilecek 
b r vaziyet huıl o.acağı zan nedi· 
lemez. N. B. -

2 

Bu zihnen geri olan !arın te· 
dıvi edilemiyeceği o zamanın 
en kuvvetli telakkisi idi. Bunda 
sadece yıyecek, giyecek temin 
etmek yapılabilecek yegane 
şey ol ırak kabul ediliyordu. 
Çocuklar.o ebeveynine de hik· 
metinden ıual sorulmıyan Al· 
!ahın önünde boyun eğmekten 
baıkı yapılacak şey kalıuıyor· 
du. Do:-tor Dekroly başka türlü 
bir netice çıkarttı. Hiç alışılına· 
mış olan birşeye, bunlan ter• 
biye etmek işine karar verdı. 
Bu suretle, birçoklarını evine 
aldı. Beraber yaşadı. T ctkik et
ti. Üzerlerinde tecrübeler yaptı. 
Onların bu ağır zihai vetirinle • 
rini tetkik ederlcen öğrenme· 

l:rine yardım eaecek pek çok 
vasıtalar keşfetti. En n ihıyet 
onları acınacak hallerinden kur• 
tararak epeyce i1erletti. 

Fakat dıha mühim bir netice 
mıydına çıktı.. insanın ağır 
aaır dönen bir s nema şeridine 
bıkaıısı g bi doktor Dekroly da 
bu z,hnen geri olanlar:n ağır 

işliyen z hni vet:relerini günden 
güne tetkik ede ede inHD di· 
mağının öğrenme csnas·nda na· 
tıl işled'ğini te1bit etmeğe mu. 

vıffık o'.du. Geri olan çocuk bu 
vetirede Hndelelii. z·bni, ayak· 
!arını ıürükliyerelc ve acın!cak 
b:r şek ide yav.ış yürüdü. Fı· 
kat ıittiği yol esas itibarile 
norıııal insanın g ttiği yoldu. 
o.,:,ro'y bunun ehemiyetini gö. 
mekte ır:ci'.tmedi. Normal ço· 
cukların terbiyesi göıc bltacak 
şekilde fena idi. Aıırlardanberi 
bu şeklile devam ediyordu. 
Niçin? Çiinkü kimse çocuğun 
nasıl ö renditini henüz keşfet· 
memişt. Bu ağır C:önen liıilll 
Dekro'.y'ye ip ucunu verdi. 

Net.ce ıtıbıri.ı ınormıl ço
cuk'ar üzerinde yaptığı tecrü· 
be'.erden iıtifıde ederek nor· 
m ıl çocJk:ırın terbiyesi ıçinde 
)'bnİ teknikler bu.mata baş· 
bdı, Tecrübelerini tatbik et· 
mek iç. n bir mei. tep açtı. Brük
şeldeki bu küçült mektep yeni 
terb ye hıreket'.erinde en pır· 
l ıic ,,ığı veren b.r merkez 111· 
muştur. 

Anorma!er üzerinde yapılan 
tetkikler no:mallcri de anla· 
mığa yardım eder, dedik. Fakat 
acaba hakikaten "normal. de· 
dii'i:niz inun vır mıdır? Pek 
çolc ruhiyıtçılar "hıyır. diyor. 
Herkes b'.r bakımdan normal· 
den uzaklaşmıştır. •Normal.den 
bütün fonkıiyonlırı mülteıael 
kasdediyonak tıbii, bu söz 
doğrudur. Fakat normalden 
vuat, yani bedenen ve ruhen 

Torbalı belediye-
orta bir derecede 11hhatte bu· 
lunmatı kudediyorsak kelime-

sinin vaziyeti 

Vedide Karadagı 

yi kullanmakta büyük müşkü
lata rastlamayız. 

Vasıti insan göze çırpacak 
bir . şekilde kusurlu değildir. 
Yenıden neurotihler vey mec• 
nunlar arasına tasnif edilemez. 
Fakat okuyucu lcendınden de 
pek ali bilir ki kendisi her 
fonksiyonu mükemmel olmaktan 
pek uzaktır. Pek Çoğumuzun 
en esaslı meseleleri buradadır 
B·zim intibaksızlıklarımızın ç:.. 
ğu pıikolojik tc;davi ye Iüzuın 
gösterecek kadar entereaan de. 
ğ;ldi~: _F_akıt her şeye rızmeo 
en~rıımızı zay,flıtın, bayatta 
muh!ın bedbıhtlıklara nbeb 
olan hakiki ve kısır inti balcsız· 
lıklarımız vardır, ve devam et
mektedir. 

Binaenaleylı kendi kiiçük ku. 
ıurlırımızı, anormal akıiilameJ. 
ler tekliade doktorumuzun bize 
göıtermeai çok faydalı olur. 
Tecrübeli rubiyatçılar intro .. 
peksyon •dahili tefehhuı~ usu• 
!ünün sadece güç değil batıya 
sevkedici olduğunu da göster• 
diler. Okuyucumuz kendi oda· 
ııııda oturarak ve şahsiyetin• 

deki kusurları düşünsün. Bı. 
vetirenin ıı kıcı bir şekilde müp-

h,eın olduğunu ve netice itibc. 
rıle pek az faydalı olduğunu 
görecektir. Fakat kendi kusur· 
!arını doktoru aııormıl bir 
ş~hıiye~ üzerinde mübalegalı 
bır şekılde gösterecek ohıraa 
h' - h • . ıç şup e yok, baş~a bir vasıta 
ıle el_d~ .•demiyeceii bir ışıkta 
kendıaını görecektır "K nd' . · e ım zı, 

başkalarının bız gördüğu- 'b .. le gı 1 
20.me " bızi:n gioı egoııntrı. 
mıhlüklır için hemen he 
. ı~· men 
ıını<ansızdır. Fakat kendim zin 
akıini başkalarında görmek 
·babanın kendı vasfını oğlunda 
görmcsı g bi· tashih oluaıbile· 
celı: kanaatini kendisine ver r .• 

Vedide Karadagı 

Borsa 
15 4-938 

Uzum •atışları 
C. Alıcı K. S. K. S. 

506 Alyoti bi. 13 15 
275 A.R.Üzümcu 12 14 75 
144 M.J.Taranto 12 14 37

1 
79 J.TaıantoM. 12 14 50 
43 inhisar ida. 10 50 10 75 
42 Ş. Rıza H. 13 14 50 

5 K. Taner 14 50 14 50 
1094 Yekun 

261283 Eıki Yekun 
264377 Umum yektln 

Plyae• fl•tleı-1 
15·4-938 çekirdekıiı iizüıa 

orta fiatleri: 
No. 7 12 50 

• • 13 00 

• 9 13 75 
• , 
• 

J 

d•dir; bundan başka pek zi· M ---------
yıu ••JU• bir bıide bulun· aamafih prensin bugünlerde /tal· 
datum için o halimle cevıp 
yaabllmetı de elim varmı· 

Birlcaç a-ün evelki nüıhımız· 
da Torbalı belediy11iı1in vazİ· 
yeti hıklcıodı bir baber neşret
miş ve belediye icraatıaın bo· 
zuklufrundın bahi• ile halkın 

1- N ısının birinden itibaren 
belediye oıecliıi her toplanb· 
sıada ekseriyetle içtimal1rıaı 
yıpuık biidce müzakeresi ve
sair huıusat hıklcında kararlı· 
rını vermekte ve bunu kaza 
kaymakımı da şahit olmaktadır. 

10 14 50 
11 16 OD 

Zahir• ••bjlara 
C- Cinai K. S. K. s. ı 

ywch. 
•Faltat şimdi, yalnız mektu· 
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Cumartesi 

1 
9 
3 
8 

yaya dönmesi bekleniyor 
, Bug~n. bütün dünyanın nıurı ikide bit de oı tadtın kayba· 

dıklcatı~~ celbeden yeni Franıız lan prens Berahardı gelince, 
Başvelcilı M. Edvard Dalıdye b b · .. · la s·yui meşg l' .

1 
1 

• son i•Y u etı uzerıne yapı n 
1 u 1 !etı e beraber tahkikatta ltalyada bulundııtu 

Hollanda prensı Bernhardın vr 
zifuini ihmal etmeaile de ali· anlaşılmıştır ve yakındı Hol· 
kadar ol.uyor. Sebebi de şu: !andıyı dönecektir. Bıı firar, 
M. Daladıye vaktile Hollanda· valide kraliçe Vilhelminin a~· 
da mebu.stu ve geçenlerde kü· rıbası dul bir prens, damadı· 
çülc prenıeı Beatriı doğduğu nın kardeşi ile evlendirmek is· 

an anısı p e J b temesidir. zam , . r nıea ü ianaya 
bir tebrık telgrafı göndermişti. Kraliçenin zevci de, gençli· 
Prense• Jübiına dı, bunun üze• ğinde, hür bir fikre sabip ol· 
rine, M. Dıladiyeye şu ıekild duğunu ispıt etmek için ayni 
başlıyan bir mektup gönder; suretle firar etmiştir. 
rek onu memnuniyete rarket· Prenain ltalyadan Hollanda· 
mişti. •Hollındılı preueıten ya dönmeaile herşey düıelınit 
Hollandalı mebuıa" ()Jacaktır. 

şikayetlerini bildirmiıtik. Dün 
bu buıuıla Torbalı lıelediye 
reis vekilinden bir ıaektup al· 
dık. Bunu aynen neşrediyoruz. 
Ancık şunu da ilive edelim ki, 
o haberleri bize ıötiine inını· 
lır. bir arkadaşımız vermittir. 
Bu mesele üzerinde tekrar du· 
racığız. 

!1-nadolıı g11zeııai MiidiJ.r· 
lüğüne 
14 Nisan 938 tarihli ı12ete-

11izin yedinci 11hifeıinde (Tor· 
bılı belediyesiİlin vaziyeti) bq. 
lığı altındaki yazınıza berveçhi 
zir tekzibimin matbuat kanunun 
nıaddei mıhıuıuına tevfikan 
tyni •ütundı nefrini dilerim. 

2- Memleketin tınzifatına 
ehemmiyet veri.diği ıibi tenvi· 
rıt için elelıtriti her ırece •un· 
tazaman çalıımılctadır. 

3- Her seoo oldutu gibi 
bu ııene de belediye meclisi 
partiye yardım için büdceye 
tıhıisat koymuştur. 

4- Belediye memur ve müı· 
tahdemleri saıti ıneıai dahilin· 
de vazifeleri başındı bulunduk· 
!arı ıibi hiçbir eshıbı mesa\i. 
hi11 işi geri bırık,Imamaktadır. 
Yazılan yazının hakikate mu· 
gayir oldufrunu bildiririm. Say· 
ııluımla. 

Urbay vekili 
S. Esen 

75 Ton Buğday 5 50 5 15 
125 Butday 5 50 5 75 
135 Arpa 4 
284 Nohut 5 75 

25 Ton Suum 
317 KentPılaınut350 
489 B. Pamuk 31 

6 371 
ıs so ı 

520 \ 
38 50 1 

Dr.Behçet Uz 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 
Hasta !arını 11,30 dan bire ka· 
dar Beyler aokağtnda Ahen• 
matbaası yanında kab\ll eder. 
lrJuagenelıane telef onu J!J:Jr) 

l:.rı ieıefonrı 2261 



Sahife 6 ANADOLU 

Am •k C h • • • Arşidük Jo· eri a Uffi UrreISIDID, zef Ferdinand 

kongreye gönderdiği Af ır para cezaıı 
mukabilinde aer
best bırakılmıştır 

mühim mesaj . Berlia, 15 (Radyo) - Habiı· 
burg hanedanından Arıidülc Jo
zef Ferdinand, gönderilmiş ol
duğu Vako kampında ıerbeat 
bıralalmıştır. 

Cumhurreisi, işsizlere yardım ve daha bazı işlerin 
tesviyesi için yedi milyar dolar kredi ist·yecektir Arıidük, ağır bir pıra cez111 

vermiştir. 
Vaıington, 15 (A.A.) -Ruz· 

veltia kongreye göndermiş ol· 
duta mühim bir mesaj kcndi
ıinln yedi milyardan fazla kredi 
talep edeceğini tasrih etmek· 
tedir. 

Mea1j: 
1- işsizlere yırdım için tak

r~ben 4 milyar 962 milyon yeni 
kredi talebi, 

2-Yalnız kredi membalanna 
tediyatta bulunmak için değil 

ayni zamanda müıtehliklerin 
tştira kuvvetlerini arttırmak ve 
milli varidatın daha munsifane 
bir surette tevziini temin eyle· 
•ek içbi 2 milyar ıso milyon 
miktarında bir kredi talebini 
muta ıamm1n~ır. 

Meaajın biraz ileriıinde Rebi· 
cumhur huıuat müe11e1elerde 
çalııınların miktarını arttarmak 
için milletin bütün enerjilerine 
bitap ve müracaat etmektedir. 

M. Ruvelt diyor ki: 
· - Ben, bütün vatandışların 
vıridatlannın artmaıı aayeıinde 
iılerjn tekrar revaç bulacağına 
eminim. 

Meaajın ıon fıkraları reiıi· 
cum burun yeni kanunun meriyet 
mevlciine konm111 tarihinden 
1937 baharına kadar takib 
edilmiı olan uıullerle buhranın 
istıdadına kartı mücadelede 
bulunmak husuıundıki azmini 
ıösterme ktedir. 

S yaai bakımdan meni reiıi
cumburun Te~rini11nide yapıla· 
cak intihabat için demokrat 
fırkı11nın bütün unıurlarını bir 
araya getirmek azminde oldu. 
tuna delalet eylemektedir. 

Fransada grevler 
Paria, ıs (Radyo) - Şimdi

ye kadar ameleıi grev ilin et· 
miı o'.an muhtelif fabrikalar, 
iki yüz beıe baliğ olmuştur. 

Grevci amele yüz elli ıekiz 
binden ibarettir. 

Meaai Nezareti, greve niha· 
yet verilmeli için lizımgeleo 

teıebbüsata teve11ül etmiştir. 

Jor j Bone Cenevreye 
bizzat gidecek 

Pariı, 15 {Radyo) - Fransa 
Hariciye Nazırı jorj Bone, U. 
Sosyeteıi konseyine bizzat gi· 
derele, Habeşistan meselesinin 
tetkik ve müzakereıınde bızır 
bulunacaktır. 

K t d Yugoslavya am U 3 Y a Dört milyarlık dalaili 
T•• k• it l t• t f iıtikraz aktedecek 

Ur ıye- a ya IC&re 80 aşma- Belgrad, 15 (Radyo) - Yu· 

sına ait vekiller heyeti kararı goılavya hükumeti, dört milyar 
dinar için dahili istikraz tah· 

İle bazı kanunlar kabul edildi villeri çıkaracaktır. Bu para ile 

Ankara, 15 (A.A.) - Bugün Fılcret Sılayın başkanlığında ya• 
pılın kamutay toplantııında ltalyadan idhal edilecek baZI eıya 
ile Türkiye-ltılya ticaret anlaşmasına ait olmak üzere Vekiller 
heyetince alınan karırlarm ve Japonya ile akdedilen ticaret 
anlaşma11 ve buna müteferri mektupların tasdiklerine ait kanun· 
liyihalarile ordu subayları heyetinin terfiine ait kanunun üçüncü 
maddesine ele kanun layihasının ikinci müzakereleri yapılmı§ ve 
kabul edilmiıtir. 

Milli Müdafaa işleri bir kat 
daha tanzim edilecek ve Yu· 
goslavya dahilinde büyük eaer· 
ler vücude getirilecektir. 

TerentiyeF 
Hareket etti 
Moıkovı, 15 (A.A.) - Sov· 

yetler birlitinin yeni Türkiye 
elçiıi 8. Terentiyef 13 Niaanda 
Ayrupa yolile Moakovadan TGr· 

Kamutay Pazarteıi günü toplanacaktır. 

Hor Belisa kiyeye hareket etmittir. 
Büyüle: elçi garda Türkiye mat .. 

D 
lihatgüzarı ve Hariciye Komi-

Ün tayyare ile Napo:iye vardı ve ıerlitı erkanı tarafından aeıam-
merasimle kar§ ılandı lanmıştır. 

Napoli, 15 (Radya) - lngiltcre Hırbiye Nazırı Hor Belisa Polonva 
bugün tayyare ıle buraya gelmiş ve yanardağ üzerinde bir ce• T 

velin yaptıktan ıonra inmiştir. Hor Belisa, lngilterenin Roma Münakaldt Nazırı 
ateşemiliteri ile Jngiliz konsoloıu ve Napoli valiıi tarafından kar· Belgradda 
11lınmııtır. l ~ 

Hor Beli11, paskalya yortuları münaaebetilc dini ayinlerde bu· Belgrad, 13 (A.A.) - Yugoı• 
lavya Münakalat Nazırı Sabo 

lunduktan ıonra, Malta ıeyahat ine devam edecektir. 
~~------...-......--.......... -. misafiri Polonya Münakalit Na· 

lngl·ııere Amerı·ka- zm Urlihin ıırefine dün akşam 
Sava nehri üzerinde Kara Yorfİ 
vapurunda bir veda ziyafeti ver-

dan tayyare ahyor :::ir~parifİ vermeoi beklen· 
/ngili~ fabrika arı yetıftireme ıfın en 

Amerikaya bin beş yüz uçak ıımarlanacalı 

mektacHr. Avam kamar01nda 
yapılan beyanattı bu buıuıta 
Vaşingtonfa müzakereler cere

Pariı, 1 S (Radyo) - lngiliz 
tayyare fabrilcalarıoın geceli 
gündüzlü büku:net namı hesa· 
bına ça!ışmalırından dolayı in· 
giltcrenin, Amerikadan bin beş 
yüz harb tayyaresi almağa ka· 
rır verdiği ıöylcniyor. 

Hükumet, bu siparişi Ameri· 
kaya kabul ettirmek üzere Va· 

şingtona bir heyet gönderecektir. 
Vaşington, 14 (A.A.) - Nev· 

york Taymiı gazetesine göre 
Vaşington deni7. ve hava mıh· 
felleri lngilterenin kendisine 
lazım olacak h rp tayyarele· 
rinin çok mühim mıktarda 
Amerikada kolaylıkla tedarik 
edebileceği kanaatindedirler. 
Bu mahfeller Avam kamara
ıında yapılan bir beyanata cc· 

olarak Amerika fabrikaları 

üın ettiğini gösteriyor. 
tarafındın alınan sipariılerin Hava mahfellerinde lngiliz 
ordu ı: parişleri de dahil oldu· imalittnm gittikçe artmakla be
ğu halde bu fabrikaların iıti b· raber henüz kifi derecede ol· 
sal kabiliyetlerinin son h!ddini mıdığı ve Amerikan endüıtri· 
teşkil etmekten uzak bulundu· ıinin iıe iıtibsal hızını arttırdıtı 
ğunu kayded.yorlar. takdirde ı Temmuz 1938 de 

Londra, 14 (A.A.) - M llt baılıyan önümüzdeki yıl içinde 
müdafaa Nazın lnskip, Avam 1500 tayyare ihraç edebilecek 
kamarasında beyanatta buluna· vaziyette bulunduğu bildirilmek· 
rak lngilterenin 1937 yıla içinde tedir. 
70 i Dominyonlara olmak üzere Diplomatik mahfillerde lnril· 
264 askeri tayyare ihraç ettiiini terenin henüz bu huıuata mü· 
bildirmiştir. zakerelere ıirişmıditi ıöylea• 

Londra, 15 (Radyo) - Ame- mektedir. 
rikadan alınacak harp tayyare· Ordu ve bahriye mıbfilleria• 
leri hakkında Vaşingtona gide- de elde edilen intibaa röre 
cek h•yet, yarın (Küin Mari) Amerika hükumeti lngiltereye 
vapurile hareket edecektir. ve icabında Fransaya yapılacak 
Vaşington, 15 (A.A.) - Bu· ba nevi teslıhata mümkün ol· 

rada lngilterenin silahlanmasını duğu kadar az zorluk göıtere· 
tamamfak için Amerikaya tay• cekt r. 

Nisan 

Balkan iktısadi konseyi 
------

Dün aon içtimaını J·apmış ve hararetli 
söylevler teati olunmuştur 

fstanbul, 15 (Hususi) - Balkan Ekonomik konseyi de me
ıaiıini bitirmiştir. Konsey bugün ıon içtimaım yapmış, murabba• 
heyetler reiıleri hararetli Autuklar vermişler vo tezahüratta bil'! 
luıımuılırdır. 

KORKU! 
Bir alim gecelerini müzedeki iske

letler arasında geçiriyormuş! 
lngilterede bir alim, geceleri Adam, bütün bunlara rall 

evinden kaçıp müzedeki iske· olmuıtur. Çünkü arbk bn11r 
Jetlerin araıına gidip yatıyor· dan korkup geceleri iıkeletler 
muş... araıında geçirmekten kurtalm•t 

Londra balkı bunu öğrendiği bulunuyor. 
zaman, hayret ediyor ve alimin R ----
macera1ını öğrenmek merakanı usyad• 
düşüyor. Fakat, kimse profesör Elektri /c teıiaah 
Corç Simpıonun esrarını ötre· 
aemiyor. Profeaör, geceleri ni· Moalcova, 15 (A.A.) - Taı 
çin iıkeletler arasında geçir· Ajanıı bildiriyo" 
dilini soranlar, bazın biç ce· Dinyaper nel:ari üıeriacleki 
vap vermiyor, bazan kaçamakla Lenin elektrik Antralıada 6S 
bir ilci ıöz söylüyor. bia kilovatlık aeki&inci tlrbia 

Fakat, bugün alimin 11nı do faaliyete &"eçıllİf ve ba ... 
meydina çıkmııtır: O, müzeye, retle ıantrahn kuvveti 4gmoo 
ne eaki caaevar iR:eletlerini kilovata yükaelmiftir. 

tetkik etlaek ic;ia geliyormuı, /ta/yan f aY."Cl-
ae de evdeki tabtakurularındaa -' . 
kurtulmak için. Alimi ovden recileri 
~~,::D bqka bir aebep var: Bil.kreıe gidecelcler 

Bu,ün, profeaör Corç Simp· Bülcrat, 15 (Radyo) - (JC.i 
ıonua, kar111 aleyhine ıçtıtı rentul) arazeteainin verdifi .. 
dava ile mesele meydana çık.. habere göre, bu ayın 27 ılade 
mıı buluaayor. Alim, iıtic:luın• ltalyıdan bir tayyare filon ı.. 
da diyor ki: raya ıelecek ve Romanya Hawa 

Karınu• ıolmüne dayanacak Nazmnın ziyaretini iacle ... 
l:aalim kalmadı. E.aaıen, izdivaç cektir. · 
teklifinde ilk buluaaa odur ve Romaaya Hava Nezareti, ltö 
beni, bütün arzum hilafına yan tayyarecileri tuefiae .,._ 
olarak, kehdiıile [zorla evlendir fet verecektir. 
miıtir. Bundan başka, bana 
evde çocuk bezleri yıkattırıyor Çocuklar için yapılan fecir 
ve beni l"ıulaşmalc için bir karhldar vata11 iç)ndir. 
•-ut17aw wv-.wtm9'c •acljOI•• 

Mahkeme, alimin karıııadan 
boıı11m111111 kabul etm"ıtir. 
Fakat, kadının çolc fazla zalim 
olacatına herhalde pek kanaat 
getirmemiı olacak iri, alimin 
dört kızından ikiıini anaıının 
yanında bırakmış, ikisini de 
babasının yanına vermiıtir. 
Bundan baıka, lcadıaa ayda, 
bizim paramızla 150 lira kadar 
bir nafaka bağlatmııtar. 

Amiral Horti 
Tuna Alman filoau 
kumandanını kabul 

etti 
Budıpeşte, 15 (Radyo) 

Almınyanan Tuna filoıu ku· 
mandaoı, bugün buraya gelmiş 
ve Macariıtan Harbiye Nazırı 
General Roderle konuştuktan 
ıonra, kral naibi Amiral Horti 
tarafından kabul olunmuştur • 

Fransa· ltalya 
araaınclaki 
mi1.zakereler 
Uluılar Soı,ete•I 
Konse,inin içtimaın
dan eoel bitmiı alacalı 

Pari1, ıs (Radyo) - SiJMi 
mebafilden alınan baberı.. 
göre, Fraaaa • ftalya aruaacla 
baılamak üzere olu •Üzalle
reler, Uluılar Soıyeteai K...
yinin önümüzdeki içtimaıadaa 
evel bitmiı olacaktır .. 

iki devletia müzakere e• 
ceği meıeleler arasında Clbtati 
şimendiferleri, alideaiz ve ... 
panya meaeleleri de varclar. 

ltalya imparatorluğunun tar 
diki ve Franıanın Romayı .. &r 
göndermeıi iıi de koa111alr 
caktır. ................................................................................................................................. 

tes rlcri altında idi. Kalbim Halımden, kendim de kork-

Ya.zan: 
- 31 

Saime Sadi 

Tahminimde biç ele aldan· 
madım: 

Benım odamın bitiıiğindeki 
odada.. Namığa, or11ını hazır· 
lamıılar •. Onun da oda pence· 
releri, bahçe arılığını bakıyor. 

Yavaşça odama giriyorum, 
kapıyı iyice kilitliyorum .. 

O geceyi, nasıl geçirdiğimi 

ani tamıyacağım Saime!. 
• OdasındJ, ağır adımlarla 
dolaştığını duyuyordum. Ara 
ııra duruyordu ve ben de, bü
tün dikkatimle, bu duruştan 

ıonra çıkabilecek ıeıleri tab· 
lıle çalışıyordum. 

Kapııı mı açılmııtı? Birşey· 
ler n. i açıp kapıyordu? 

Bu gezinti ne kadar devam 
etti bilmem, haları ma geldi, 
odamın elektriğini sö ldürdüm. 
Penceremin lcenanndan bizim 
bahçe aralığını, yanımızdaki 
evden ayıran kireçli taş du· 
varlara baktım: 

Gölgesi, duvara vuruyordu. 
Ağzındaki sigaranın dumanları 
bir bulut gibi baıının etrafında 
b"ç durmadan parçalanıyordu. 

Bir aralık başını kımıldattı: 
Öyle zannettim, kulakları 

büyüyor, saç' arı dikiliyor ve 
duvara bir yabani mahluk göl· 
gesi vuruyor •• 

Ürpererek geri çekildim .. 
Müdhiı bir korku ve vehmin 

oldukça şiddetli çarpıyor, al· tum ve doğruldum: 
nımdı soğuk bir ter tabakası - Ne oluyorum, ne yapa• 
beliriyordu. Muhakkak ki, çeh· cağım?. Neyim var benim?. 
rem de çok değ:şmişti. Şimdi. Sualıiz kalan bu cevaptan 
garip takırtılar, adeta Sert bir IODfA teraemleıiyor, dahyor ye 
ııra diş ar11ında, kalın kemik kendimden geçiyorum. 
parçalarının çitnenmeıiai an· Kapımı vurdukları vakit, bir 
dıran seıler geliyordu. deli gibi 11çradım. Oa ıaat 
Yavııça kapıya yaklaıbm. uyumuıtum. Buna ratmea, bili 

Anahtarı, kilidi tetkik ettim. o korkunun, o ıabit fikir ve 
Komidonu da kapının arkaıma endişenin teairi albnda kal· 
çektim ve yattım. Oda çok mış olacağım ki, kalbimi tuta• 
sıcaktı. Bu akşam 11nki bütün rak pencereye bakbm .. Geniı 
Edirne, bir buhar kazanı içinde bir nefeı aldım: 
terliyordu. Benim pencerelerim, Güneı çoktan çılcm1ştı. Oda• 
kapım kapalı idi. Battaniyemi mın havası da atırlaşmışh .• 
üıtüme çekmiı, altında büıül· Kapıyı vuran annemdi. Ora• 
müş, tirtir titriyor, üşüy~rdum. · cıktı, şikayet ediyordu: 
Dişlerim biribirine vuruyordu. •- Canım Aferide ne bu 
Sonraları, hararetimin yüksel· uyku?.. Bık, evdekilerin hepsi 
diğini biaseder fibi oldum. çıktı. Demin Hüsniye geldi, 
Başımın içinde derin bir utultu ıeni ıordu; uyandırmak iıte-
vardı. Şakaklarım atıyor, ku· dim, bırakmadı. Haydi, kalk 
laklarımın içinde aanki karaıık yavrum!.. 
bir gürültü ea 'yordu. Şaıılacak ıey; o kadar be· 

yecıalar içinde, o ini ve uzun 
uyku, baaa n11ıl gelmişti?. Na· 
ııl uyumuştum b&a kadar? Kalk· 
tım, evveli kapıyı, ıonra pea· 
cereleri açtım. Annem odaya 
ıirdi. Göz ucu ile bana bakı· 
yor, kitap dolabıma kadar ıi· 
diyor, dalgın dalgın bakıyor, 
ıonra konıola yaklaııyor, çek• 
meceleri açıyor, güya birıeyi 
tetkik etmek iıtiyor. Fakat 
geae vazgeçiyor. Ben de, 
onan bana birşeyler ıöylemek 
iıteditini anhyarak yavaı yavaı 
kendiıine yaklaııyorum: 

- Babam gitti mi anne? 
Yüzünü bana çeviriyor. Elle· 

rini saçlarıma götürüyor. Sonra 
beni iki omuzum dan tutup 
çehreme, uzun uzun bakıyor •. 

Gözlerı nin içi, nihayetsiz, 
derin, adeta taşmıı, ürpermiş 

bir ana sevgisi ile apaydın .. 
- Baban, daha beı dakika 

evel gitti. Halbuki ıeni ıörmek 
iıtemiıti •• 

- Beni mi, acaba birıey mi 
iıtiyordu annel •• 

Ve, bunu ıöyleyjp, ceaaretilll 
biraz yenilemeai içia kar1111D
dan çekiliyor, karyolamı dl
zeltiyorum. Şımdi o ıöylüyor: 

- Sen, lıtaıbula gitmek 
iıtiyoraun 1avram amma, biral 
daha kalmakhtımız iyi oı.r 
aanıyoruz. Ablan da, eniıtea 
de, kendilerine karıı çok IO~ 
davrandıtım söylüyorlar. KaJcla 
ki, ıimdi de Namık bey ıelcli. 
Bu vaziyetini baban da biuet
miı olacak •• 

- Arkası ""' -

Düf Koper 
Paskalya yortuların• 

Pariste geçire=elı 
Pıriı, 15 (Radyo) -lngilte,. 

birinci deniz lordu (DüfKoper) 
p•skalya yortularına gtçir111ek 
iJzcre bugün buraya gelmiş vo 
Fransa deniz bakanı (Kapenki)• 

, vı zivaret etmiıtir. 



Sa'1i(e ., . 

•• 

• •••• 
Ze.hirli gazlar 
Hakkında 
Konferans •• 
A'latıcı gazlarla 
Maskeleme tecrü. 
beleri de yet;pıldı. 

Haberleri 

Salilalide• ıliıel lrir '~ .. · 
yurddıılıra tanıtır.. irfın ocapdaa Kala, DemiNI, 

1ktı11di belamdan Kula, Do· Gördea kıuılanıaın e.litlan ela 
mirci, Gördu kezalarıaıa trao• iatifade edecektir. 23 Mi1aa 
ıit merkezi o:an Saliblinio ç.. bayrımutdı temel atma tôr•I 
lııkao halkı, memleketin en yapılacaktır. 23 Ni ... IMJr•• 
bGyülc bir aoktanmı da ortadan mımn zengin programıada orı. 
kald11mata aımotmiı bulu u• okulun temel ataa töreaiaıl• 
yorlar.. baıka cumhuriyet meyda••• 

Deterli valimiz dokt~n Lütfi dikilecek At.tiirk btittüaia 
Kardardaa aldıtı hızla hareket kaideainin torael atma tör•ilıl 
eden Salihli halkı, Kültür Ba· Sırt harabeleri yoluaua. Borlla 
kanlığının vercccti plana göre kız köprüsü ve Adıla nabiye-
yeni bir ortaokul binası yaptır• ıindeki yolua Durasilli lcöyü .. 
•atı reımon taahhüt etmiıtir. de Atatürk büıtünüa açalaa 

57 metre uzunlutunda ve 16 merasimi de vardır. 
metre geniılikinde bir araayı Ayni tünde Hal lceYi, ,.ı.ria 
i§g 1 edecek mektep binuı bir üç yerine yeni boparlörler kor 
zemin le ti ile birinci ve iki nci duracak bu suretle Halkevinde 
..... ,._..., ı e ekte ir. Z in veril n konf ranı, ıöylev ve 
lcabada müıtııhdemiA odaları, konserlerin bütün şehir: içinde 
yemekhane, ambar gibi teşkilat dinlenmesi temin edilecektir. 
bulunacaktır. Birinci lıtat, ders· Bu hoparlör hususi o arak Av· 
hane, laboratuvar v idare oda- rupadan getirt ılm "şt i r. 
l•nna ayrılmıştı r. ikinci kat, Gene bu yıl içinde cumhu· 
müatıkbıl ihtiyaçları karşıla· riyct meydan:nda hükumet ko. 
mai• tahıiı cdilmieti:-. nağı, Puti binası , bele:liyc diı· 

Mektep, hergün büyük bir in· panseri ve gelecek sene de be· 
kiş f mazhar oları S!lihlinin lediye sarayı inşa ed ılecektir. 
eıa ferahfeza bir aahHmı teşkil Salihli herg ün başarılan yeni 
eden geniı cumhuriyet meyda· eıcrlcr ! e gün geçt.kçe iÜzelıi• 
'"nda kurulacaktır. ğini art ırmaktadır. 

Vekaletçe hazırlanan p lan Salihli halkının, gençliğinin 
,elmiş, temeller açılmağa baş· memleket işlerindeki şuurl.ı ça· 

1 la.ımıştır. Arsada, binlerce ara· lışmaları cidden takdire deter 
Edirne, (Huıuıi) - Şehrimi·o ba taş, kum, kireç yığınlara ha· bir şe kildedır. 

gelen G . Önsal, Halkcvindc zırlanmışbr. Bu )eni yapılacak Rıza Ktıga 
zeh~li a-a~r ve bunlan ku~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
korunma yolları hakkında mü· Trakya mektupları: 
bim bir konferanı vermiştir. 

Konferaaıtan ıonra atlatıcı Ed • d b • • • • k 
gazlarla tecrübeler yapılmıt ve ırne e uyu spor 

Meleke w Kdb•nin ıöriinüıii. 

konferanıi d"nlcyenlerden bızt· b h k 
larına maılceler gydirilmiştir. ayramı azırlı lar~ 
Ayrıcı bava hücumları ve k~· 
runma çareleri hakkında da bır lstanbul sporcuları ve üniversiteli 

gençler Trakyayı gezecekler 
Valctile peyıamberi ve bil· yaresi, bacıları adım adım ukip 

haaıa Allabı san'atta canlan· etmektedir. filim gösterilmiştir. 

darmanın ıiddet1e yasak edil· 
dili malumdur. Akı:ne hareket 
edenler, kafirlı lcle ithJm edilir, 
veya ölüm cezalarına uğrarlardı. 

Gene bu ıebeple, mukaddea 
mahallerin yabancı gözler tara· 
fından görülıneıi de kat'iyen 
menodilmişti. Bundan bir müd· 
det evel ]an Baruva iımindc 
bir muharrir, hac.lır araımda 
gayet entercaan bir röportaj 
yapmıştır. Fakat hacılarm en 
ziyade lanet ve hiddet ettikleri 
birşcy var .. , o da, d :nsizlere 
gösterilmek için resimlerinin 
çekilmes'd ir. 

Bununla beraber, bu ıene, 
zeki vo cesur foto~refçılar Mı· 
sırdaki "Foreign Office" teşki· 
latanın sabık ıdareci s· Hassan 
Anni paıanın yardımile b irçok 
yerlerin ve hacıların reıi mlerini 
çekmcğe giı işmiş lerdir. 
M ı sırdaki M. T . S. R. sinema 

kumpanyasının hususi bir tay· 

-------
Turgutluda 

Konferansta General Kbım 
Dirile, Başmüşavir B. Sabri, 
Edirne Va.isi B. Niyazi, Müfet• 

Ülküle11dirme Kuru. tiılilı: müşavirleri de hazar bu· 

lunmuşlud r. ·-.----ı 
mu kuruldu ı----·-· Turautlu, (Hususi) - .. Tur• lunun büyük inkişafıara mazbar 

• o'acıığına şüphesiz naıarıle ba· gutluda mevcud kült~r mueue: 
seteri ihtiyacı tamamı le karşılı kılmaktadır. 

d 23 Nisan hazırlıkları 
Yamıyacağından, tahs:l çağı ı· · 

23 Nisan Çocuk bayramı içın şındaki yurdd şiar için ıece ı ki 
h ·ı "" da okullarımızda büyüle haz ır 1 ar dershaneleri ve ta ıı ça5ın • k d ·· 

ki çocukıarın mektebe yerleşe· baılamıştır. Bı.ı ına aa uze· 

h A t ve ıinde belediye ve Hımaye hey· 
miyenleri için uıusı or • ki · 

k. etinin alaka gösterece en mu· ilkmektepler açmak, ıtaps_ a~ k 
ı 1 hakaktır. Beled ye; mev i ve ray kurmak, hayat bi gi erını il · 

k f lar manzarasının, siJ İarının güze iğı 
Yapaca k rbcıt on erans 10 

b k 1 ile meşhur ve şehrim zc tertip etmek ve tale e yo su • b ı 
d 1 (T kilometre mesafede u unan larını korumak maksa c ur· ki · · 

) S nancılar köyüne çocu a r ıçı n 
gutluyu Ülkülendirme kurum_u k 

· t c bir tenezzüh tertib etme ta• adlı bir cemiyet tc s . ı e mıy, l d 
snvvurundadır. Mektep er e ta· 

faaliyete geçmiştir. . ı k 
l k t n lehe ve lı lerine verı me uzerc Bu kurumda, mcm e e ın e 

güzide şahsiyetleri vazife almış· P "k zengın programlı müsamc· 
"' ·d T ut reler hazırlanmaktadır. )ardır. Ya kın bir atı e urg • 

Edirne, (Hususi) - 23 ve cektır. Akşam da Orduevinde 
24 Niıan günlerinde Edirnede bir ziyafet verilecektir. 
yapılacak büyük spor bayramı 23 ve 24 Nisan günlerinde 
için umumi müfett i ı.ik ve spor lstanbulsporlu gençlerle Edirne 
bölgeai başkan lığı tarafından bölgesi gençleri ara11nda fud· 
zeng n bir p rogram hazırlan· bol, voleybol, basketbol ve at• 

mışbr. letizm müsabakaları yapıl .. 
Bu programa göre lstanbul cakhr. 

ıpor kulübü gençleri 22 Nisan . lstanbul ıporcularınan 
Cuma günü Edirneye gelecek· f~ne Hılkevinde konser ve 't:r.:: 
lerdir. sıller verilecektir. 

30 kişiden ibaret olan bu Ayrıca boks ve güreş müaa· 
kafile, Edirneyc gelir gelmez bakalan da yapı lacaktır. 
A tat ürk anıdma çelenk ~oya· 25 nisan pazartesi güıü mi· 
caklardır. G ençler yerleştı kten safir sporcular Edirn 

"' " f tt l e spor 
so.ua um~~· - m~. e ış genera idare cileri ve gençleri ile bir· 
Ka~ım ~ırı k~, bolge . b~şkana · l kte Babaeskiye gide ceklerdir. 
valı B. Nıyazı Mergem zıyaret Lüleburg az tar kı le M dl 
d ki d" O ·· ura ıya 

eK"'ece eor· _ıkr. f gudn gen eral geçecekler ve inan lı aygı r d e· 
. ~ıım ırı • tara an an_ Saray· p osunu gezecekle rdir. Ôğlcy·n 
ıçmde sporcular şcrefme bir yemeğıni Lüleb urga d · . f . ·1 k z a )ıyece ıe 
çay zıya etı ven ec e ve Edir· olan lcafıle d k" S 
ncd eki tarihi eserle r ı _ Lu-tf,en ora . ~ 1

• na11 görli f"· çevırınız -

) 
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f iki günlük hikaye: ıar~~!:'! rengi Seyyit . Sendabadın 
Genç Rahibin itiraf Jarı Yeni b::=~ılımalr Harikul=~ı:.n:d~~~ .. z:eferleri 

•·--~~--------- Nalcleden: irfan Hazar .... ~ 
- 2 - laıtatı•ı duyuyor vo mütema· Tek bir kut ötmedi. Tok bir 

-Dinle benil Tam on bir ya• diyen Mcnelakı ayıltmaya çalı· musiki duyulmadı ve tek bir 
şında iken bu duvarların arı· şıyordu. gözyaşı akıtan olmadı. Safrüı 
ıına yavru bir kuş gibi ııkış· Menelak ise ayılmıyordul bile, Menelakın mezarına ıon 
t ıml Etrafımı çeviren bu kıl&A Anıızm Safrüs korkunç bir topraklar atılırken ıtır attr 
çemberlerden safrüs, din liyor çıthkla Menelıkın odasından m·rıldandı: 
musun beni, ancak iki defa çı· f.rlıdı. Deli gibi dehlizlerde _ Allahm emri vaki oldu! 
kıbildim. On ıekiı yıl içinde koşuyor, aziz peder;n ve genç Hepimiz Tanrıya hamdüsena 
ıki defal ihtiyar bir katırın ıır· rah 0 p arkadaşlarının buluııduğu edelim! Onun iradeıi önüne 
tında, yortular dolayııile şehi r· yere dotru şu acı ve yürek ıeçmek bir emrimubaldirl Sen 
deki Katedrale berayı vazı'f, ç la f dl M ı k k 1 par a yıcı er)'a arla ilerli· ey Allahım; ena ı u unua 
gitmek, ey Tanrım , bcn·m ma· yordu: taksiratını affeyle! Onu koru! 
sum ve zav Ha kalbim için o Men•I k M ı k ' f h · · · - v a • ~z .a ı mı dediniz! 0 .1a e1ta ı ıup anıyenı os ı rıe-

iki gün ne umulmaz bir sevinç O. çokta~ bu O. ünyaya veda mıl Mev'ud cennetinin kapılarını 
ne doyulmaz bir bayramdı ! O cttıl O güzel ve genç ilah ara· ıen Menelak kuluna ıç Tanrım! 
günleri iple çekmittim Slfrüıl mııdan e"ediyyen ayrı ldıl inan· O aünabkirdıl Günah işlemiıti. 
Gençtim, dinç.tim, g üzeldim. mıyor musunuz, evet Menelak Sen kadirsin ve kerimıin Tan· 
Adelclerimdeki kuvvet, kayaları çoktan dünyamıza veda etti di· rıml Affey:e onu! Affeyle onul 
parçahyacak derecedo heybeti; y~ru~. Ç1ldıracağ.m, çünkü ha· Meurbr, S Jfrüse cevap ve· 
gözlerimdeki ateş bütün taze la ıulüyoraunuzl · Gidiniz, ba- rir gibi inledi! 
gönülleri yakacık ve tutu•tura· kınızl h- · d M 1 k M 1 ki G-... . ucreı,n e göreceksiniz - ene a , ene a u· 
cık niıbctte harlıydı. Ey Safrüı kı Mcnelakın hayat taşan kalbi nahkir da olsan ıen b'zimsinl 
beni aff otl Seninle on yıldan artık işlemiyor; 0 durmuştur. Seni biz takdis ederiz. Seni biz 
beridir ki burada beraberiz, ba· Mesih hakkı için söylüyorum, bağrımıza basarız? 
na hale veri lıyanama kızmal Menelak ölmüıtür. Serviler, etHerek mezarların 
bilinin ki on selriz yıllılc rahip· • davetine iştirak ettiler: 
1 k hayatımda hiç boş durma· 1812 yılının * ; 0 birinci niaa· - Menalak, Menela:CI Göl· 
dım. nanda, Varlovya manastırının gelerimizi ı altına gel! Güzel 

Mukadd!s kitaplar, tefsirle. çanları çok acıkla bir matemin Menelakl Bizi unutma, bizim 
r~le ve b.ütün hadis ve ayetle· ilk sabah çınlarını ağır ağır yanımıza da gell 
rıb hcpsı başı mın içindedirler. çalmağa başladılar. Genç vo Manastırın dö·t uırlılc kara 
Aradım, aradım, aradıml. iste- güzel Menelakın cenazesi, ,e· dehlizleri ise bili akıisadalar 
d . ğ-:mi bulamadım Safrüsl Ha- birden gelen Pıskopoı ve Kı· yApmalctaydı: 
kikat bizim beklediğimiz yol da tedral heyeti deliletile ebedi - Menılakl Menelakl.. 
değildi. Hayatı sevmemek, ha· mevkiine götiirüldü. Cenaze· - Menetı~l tdenelakl Me •• 
yatı tatmamak, nefislerimize ve sinde tek bir kadın bulunmadı. ne .. la .. kf... - SON -
arıularımıza gem vurarak mev'ut 
cenneti beklemek hataların ha· 
taaaydı, Eyvah ki bunu geç an· 
ladıın. Çok geçi Hüliaa aldın· 
dam Safrüsl aldandım, alden. 
dım l .• 

Sıfrüs, bu beklenmiyen feci 
sahn eye nihayet vermek iatiyor 
kep:dan kaçıp kurtulmaida aah: 
neyi kapamak iatiyordu. Fakat 
her terşebbüse MencJak'ın göz· 
lerl mani oldu. Bu gözlerde 
sonıuz bir yılvarıı, kalbleri 
param pırşa odoa bir sızı 
vardı. 

Birden eski hıçkırıklar, ıene 
Menclakı sarmaya başladı. O 
güzel gögüı bir kanat ıibi lah· 
zede in 'yor, labzede kalkıyordu. 

Safrüı, aabab dua&ını batar· 
lamtakla beraber b• vaziyet 
iç"nde artık Menelakı terket· 
mek istemedi. Ona bin dere· 
den ıu getirerek, dilinin dön· 
düğü, aklının erdi ği kadP.r Me· 

sihin ilahi ferağatmdan, Davutun 
mezam'riod: n, Sen Polun ha
yatından uzun uz.un bahsetti: 

- Menelakl Menelak; dedi; 
kaptırma kendıni dünya nimet· 
l erınel DA ~ l mn beyaz zınbak
larına düşün. Onlar ne kadar 
sadedirler, onl ır ne kadar 
mü ızevd rler. Çarm htaki İsa .. 

Fakat bütün bunlar boştu. 
Hıçkırıklar Menelak'ı gittikçe 
sarıyor ve dağ gibi adamı azar 
azar eritiyordu. 

Anıızın ne oldu ve nasıl oldu, 
Safrüı bunu farketmeden Mene· 
lak•ın birdenbire yere düştüğünü 
gördü. D hşetle geriye çekildi. 
Hemen Mesihin roami altında 
duran tahta bardağı eline a a• 
rak Menelalon yüzünü uğuştur• 
maya, geniş ve güzel alnına su 
ierpmeye ve ara sıra da: 

- Kalk Menelakl Kalk bira• 
derimi Uyan! Şiaadi bu halde 
b~zi görecekleri Kalk, kalkl 
Demeye başladı. 

Bu ııra da d'!hlizlerin koyu 
kıvrımlarından keskin, lakin 00• 

dişeli ıeılcr tekrar yükıeldi. 
- Mcnelakl Menelıkl 

iki günlük çocuğu nasll 
öldürmüşler? 

Şerife, Hatice ve Şükrü, suçu 
birine atfediyorlar 

bir-

Uşaktı bir bostanda elde 
ettiti gayrimeşru çocuğunu iz· 
mirde doğurduktan sonra Hal· 
kıpınarda sebze bahçeleri ara· 
sındı bir duvar kenarına bı· 
rakmak ve bu suretle ölümüne 
sebebiyet vermekle maznun 
Şerife, H 'ltice ve Şükrü ismin· 
de üç kişinia muhakemelerine 
dün şehrimiz Atırceıa mabke
mesinde başlandı. Maznunlar, 
çocuğ ı duvar kenarına bıraka· 
rak öidürmek suçunu biribirine 
atmaktadırlar. Dünkü muhake
me celsesinde gene böyle yap
tılar. Evveli Şerife dinlendi. 
Ve vak'ayı şöyh anlattı: 

- Uşakta bir bostan taı la· 
sındı bulunuyordum. Başımdan 
bir kaza geçt , hamile kaldım. 
Ay~ar _geçtikçe vaziyetim tebli· 
keh bır şekil alıyordu. lzm.rde 
bulunan Uı~klı Hat:ce, bir gün 
Uşağa geldı, annemle gö:üıt~. 
Elli lira mukabilinde beni iz· 
mirde tedavi elbrmek için an· 
nemle mutab.k kaldıhr. Hatice 
ile birlikte trenle Jzmire gel· 
d.k. Hatice vaktilo B. Eşret 
adında bir zatın ev;nde ilci, üç 
sene kadar hizmetçilik etmiş 
B. ~r~fin ev:ne gittik. Hatic~ 
kendısıne: 

- Ben size bu kadar biz· 
metçilik ettim, Uşaktan gelen 
arkadaşımla beni ev nize misa· 
fir eder miı:niz? 

Dedi, eve kabul edildik. 
Orada bana çay gibi birşey 
içirdiler. Ertesi gece çocuğu 
dü:ıyaya getirdim. Sonra Ha· 
lice: 

Dedı. Bir:ikto bir arabaya 
bindik, çocuğu da aldık. Baı· 
mane iıtaayohu önünde karde· 
ıim Şükrüyo raıtladık. Şükrü: 

- Haydi Uşağa gidiyoruz. 
Dedi. Çocuğu Haticeyo bı· 

raktık. Kardeşim Şü crü ile 
beraber trene binerek Uşağa 
hareket ettik. Hat;cenin çocuj'u 
ne yaptıtını bilmiyorum. 

Hat:ce dinlendi, vak' ayı şöy· 
le anlattı: 

- u,ağa g tm ' şt : m. Şi!rife· 
nin anasile göıüştüm. Şerifenin 
ayağında bir yara bulunduju· 
nu, lzmi. de tedavi ettirmemi 
ıöyledi ve bana elli lira para 
verdi. lzmire gelince, 8. Eşre· 
fin evine mis~fir olduk. Meter 
Şerife hamile imiş.. Doktora 
gösterdik. Dotuma daha 2,5 
ay bulunduğunu söyledi. Fakat 
iki gece sonra doğum ağrıları 
başladı ve ço~uk doğdu. Son· 
rı b:r arabay" binerek Şerife· 
nin kardeşi Şüktünün T~pe· 
cikteki evine gittik. Çocuk, 
sabaha kadar yanımızda id·. 
Sabahleyin ben oradan ayrıl· 
dım ve o vakit çocuk hayatta 
idi. 

Küçük gıldız Şirleg 
Foka ta:nema kumpanyasının 

idarecileri, bugünlerde, endişe 
vem:ı bir meıele karş ,ıuıda 
bulunmaktadırlar: 

Ş'rley Temple kumral bukle· 
)erini taşımaktı dovım edebi· 
lecelc mi? 
Çün~ü sinemanın küçük, ıi· 

rin yıldızı on yaşına basmıştır. 
Hattı, ı· ması bile haf:f sure· 
ıurette değişmiştir. Avrupa ve 
Amerıkadı prk z ıyade scv:len 
pırıl p · rı l güze ı bukleleri şimdi 
esmerleştirildi. 
S~üdyonun berberi Şirleyin 

rengi ıi boyanıağı ve ona takma 
s~ ç da takmağı teklif etmişti. 
Fakat sev.mli y ldız, buna ıid· 
detle itiraz etmiştir. 
Şirley, ıincma kumpanyası 

için pek k ymetli olduğundan 
onun bu itirazın' kabul etmek 
lizımgelm iştir. Hak"katen, Miki 
Fareden sonra, Amerikan sine· 
masının en z"yade tanınmıı bir 
artisti Şırlcy dct.J mid .r? 

Bundan sonra Şirley artık 
sinemaya bambaşka bir tuvaletle 
çıkmış ol caktır. Sıçlan eskisi 
gibi ondüleli olm yacakt,r; her 
ilci tarafa muntamaıı ~ranıp 

kurdeliyla bağlanacaktır. 
Yakında • a la Ş"rley ,, bir 

modanın çıkacağı şüphesizdir. 
Fakat, ne çare ki, moda çabuk 
değiş yor! ... ----

Paskalya tatili 
Londra, 15 (Radyo) - Pas· 

ls,a.ya yortusu münasebetile 
Avam ve Lordlar lc:amarılan 
ta ti l etmiş'erdir. 

h.çbır aıikası yoktur. 
B. Eşref, amme hukuku şa· 

hidi ııfatile dinlendi, Haticonin 
üç sene kendi yanında hizmet• 
çilik ettiğini, onun iıinden 
memnun olduğu için ıon defa 
yanında bir kızla evine misafir 
gelince kabul ettiğini, yanın· 
dıtki kızın rahatsız olduğunu, 
doktora göstereceğini ıöyledi· 
tini anlattı ve dedi ki: 

- Kız hamile imiş. Doktora 
ıöstermiıler, doğuma daha za· 
man varmıı. Bir akşam, odala· 
randa gürü.tüler oldu, az sonra 
bir çocuk atlaması duydum. 
Hıtıce gelerek çocutua dotdu· 
ğunu haber verdi. Ertesi güa 
işime gittiıa, tekrar eve gelince 
Hatice ve Şerifenin evden git· 
mek üzere olduklarını gördüm: 

- Nasıl olur, iki ıünlük ço• 
cu k ve lohusa dışarı çıkarılır 
mı? diye ıordum, Hatice: 

-Bunun kardeşi geldi, evine 
götürmek istiyor. 

Dedi. Ben tekrar işimde iken 
kardeşi Şükrü gelmiı, bunlara 
alıp götürmüş. 

Daha sonra bu cinayeti mey· 
dana ç karan Bn. Nezihe şahit 
safatile dinlendi ve dedi ki: 

- Bay Eşrefin komşusuyum. 

- Menelakl Mcnelakl Saf· 

Safrüı, ıeslerin gittikçe yak• 

- Burada fazla 
Kırdeıin Şjkrünün 
lirn 

kalamayız, 
evine ıide· 

Maznun Ş:ikrü iıe, kız kard~ 
ıinin lzmire gelditinden haberi 
bile olmadığını, bir gün Hıti· 
cenin bunu kendiıine haber 
verditini, Basmane istasyonu 
önünde bir arabada' çocukla 
beraber Hatice ve Şerifeye 
rastladığını, Şerifeyi alıp bir· 
likte trene bindiklerini, Uşat• 
aittiklerini, çocuğu Haticeye bı· 
raktıklaranı söylodi ve dedi ki: 

- ÇocuA-a ne yaptıysa Hatice 
yapmıştır. 

Benim ve kardeşim.o bu işde 

Evde bir çocuk doğduğunu ba· 
ber aldım. Ben çocuğa düşkün 
bir kadınım. G idip baktım. Kıı, 
dotur muştu, fakat teferrüat he· 
niız a!ınm2mışh. Şeri fen in teb· 
likede bulunduğunu söyliyerek: 
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(Fakjri)n ıöze başlamaaı bir 
an için hepimizi kendimizden 
geçirdi; o: 

- Kardeşler, dedi: Ôlüıuden 
kurtuldutumuz için Tanrıya bin 
ıükiir edelim! Yakup alevhüsse· 
liman sözlerini elbetto siz de 
hatırlarsınız. O der ki •ey bi· 
raderleriaa, türlü, tür~ ü tecrü· 
belere duçar olduğunuz zaman 
anlan külliyen meserret aı::ldey· 
leyin'z, Çünkü imanınızın imti· 
bana sabır husule getürdüğünü 
ıiz do bilürsünüz. Ve eğer siz· 
den birinin hikmette kuıur 
noksanı var ise tay p etmiyerek 
ani cümleye ganilikle ihsan 
ede, Allahtan d ıl oaün. Ve ana 
verileccktür. Fakat asla şüphe 
etmiyerek imanlı dile5fo. Z ra 
,üpbe eden kimse rüzg~ la s~ 
rülüp çalkanan deniz dalgasına 
benzeri Bu mılcu! e .adam, rab 
tarafından bir şey a · acığı zan· 
nında bulunmasunl İki f:kirlü 
adam. cümle yollarında sebat· 
ıuzdur. N ! mübarektir tecrübe
ye tahammül eden adam, zira· 
ki tecrübede makbul görünüp, 
rabbın kendini sevenlere vaid 
eylediği h1yat tacını alacaktır.,, 

Hindi nin bu gönül alan ve 
gönül yıpRn sözleri hep' mize 
tesir etti. H 'c rz ı Amrü, d lhi
rış bir ıeıl ~ ölen arkadaı\arı· 
mı:z için bir Yasıni şerif tilavet 
etti . 

Martılar ve deniz ördekleri 
sanki bizi dinliyorlardı. Yedi ti· 
miz cevizlerden sonra rüzol 
bir uykuya daldık. Hava gü
zeldi. Hemen hemen dalga bize 
müaaid, ve 111 Nasib rcis;n 
çizdiği zaviye dahilinde yürü· 
mekte idi. 

B:r aralık reiıe ·yaklaştım: 

-Nas:h? Kurtulmak ihtima• 
limiz var m ı1 Ded.m; hiç ol· 
mazııa bu kırık tekne ile bir 
sahili ıclamete kend m zi ata· 
bilsek! 

N · ıih reiı kışlarını çatarak 
güldü: 
:-Allah yardımcımız olıun Sen· 
dabad, ded ; bu gi di~le ancak 
kırk güııde Pahrum limanına -- Ace.e l>ı r e t..e çağırın. 

Dedim. Ebe getirttiler. Lazım 
gelen şeyleri yapl ılar. Erteıi 
sabah tekrar gıttim. Odanın içi 
kın ve p:slik iç ndeydi. Çocuğa 
baştan aşağı · bir yorgan örtül· 
müştü. Açıp baktım. Çocuk, 
p slik içindeydi. 

- Bunun babası yok mu? 
Sen bu çocuğa kuşı anne şef· 
kati hissetmiyor musun? 

Diye Şerifeye ıordum. Hiç 
ı~si~i çıkarmad • , sonra Urlaya 
gıtt ım. Dönüşümde Şükrünün 
gelip Şerifeyi çocukla birlikte 
aldığını öğr~ndim. O sırada 
ıtızetelorde Halkapınar mevki· 
in de iki günlük bir çocuk ce· 
aedi bulundutuna dair bir ha· 
vadiı gördüm. Şüpheye düştüm. 
Hatice tekrar eve gelmişti, kon· 
disine çocutu sordum: 

- Kardeşi alıp . gitti. Ne 
yaptıklarını bilmiyorum. Ben de 
Uşata gidiyorum. 

Dedi. O vakit Haticeye: 
- Beş gün zarfında ıelip 

bana çocuk hakkında haber 
retirmezsen ıizi hükumete ha
ber vereceğim. 

Dedim. 0.1dan sonra Hatice 
hiç görünmedi ve ben de za· 
bıtaya müracaatla vak'ayı an· 
)attım. Duvar dibine bırakılarak 
öldüıü en çocuğun bunlara ait 
olduğu anlaşıldı. 

Bazı şahitl~r gelmemişlerdi. 
Onların celbı iç n muhakem 
başka bir güne bırakıldı. e, 

varabiliriz. Halbuki rüzgar mü· 
saade ederse yamyamlardan 
daha medeni ve daha insan 
olan Hüşrüş adalarına da ya· 
naş•amız ihtimali vardır. Za· 
ten bu adalardan başka hiçbir 
ümidimiz yok! Akıi takdirde 
eğreti sal içinde denizin dibine 
gitmekten baıka yapılacak ça· 
re kalmaz. 

(Fakir), bi 'hassa bu ada bak• 
kında Nasibden tafsilat almak 
istedi. Nasih, sözüne devam 
elti: 

- Bir zamanlar bu adalar• 
dan birine uğramıştım. Bizi iyi 
karııladılar. Yidird ı ler, içirdi· 
ler. Fakat, nasıl oldu bilmem, 
y~l~ular~an biri padiıahın gay
zını. mucıp oldu. Hüırüı aduı 
padı,aha maiyetile birlikte üzo. 
riıaiıe hücum etmek üzereyke• 
Ben gemimi o der bal demirini 
aldım ve limandan kaçtım. Öyle 
ıao yorum ki, bu adaralard• 
·huylarına tüylarine göre git· 
mek şırtilo· hepim iz mem11ua 
olacığtz. 

Ben kaptaaı ikaı 
iıtodim: 

etmek 

- Sakın seni tanımış olma· 
ıınlar, dedim. Sonra hepimize 
zararın dolcuaur. 

Nasib reiı gülerek cevap 
verdi: 

- O adıyı utraıaayız. Za· 
ten bunlar o kadar çoktur ki 
l:>iribirlerine benzerler. Sonra 
beni tanımalarının da ihtimalt 
yoktur. Çünkü bu hatıram tam 
23 yılhlctar. 

Salda mühim hadiseler geç• 
mi yordu. He pim iz bir köşeye 
büzü:müıtük. yalnız, reiai• 
tensibila oli iıe yatlcın olanlar 
nöbet tutuyorlardı. Bu saöbet 
tutanların arasında ben de 
vardım. 

. Yamyam adasıadln kurtaiab 
~ki rün iki gece olmuıtu ki, 
ıllc def" fırtaaa ile karıılaftalc. 
Sal küçüktü, yelken uki piUkü 
~i!ı~ydi. .ôyle amma, bizi ~k 
ala ılerletıyor, hedefimize yak· 
!attırıyordu. Bu fırtlDa da ne• 
reden çakmııta. 

Evvela, denizin kabaraala
nm dikkatle tedkilc eden reia 
endiıeye malıal ol111adağını aö; 
lemişti. Sonra bu fikriııden 
vazgeçti: 

- Rüzgar kötüleşiyor, dedi; 
eter bu esiş akşama kadar 
dtvam ederse ıece atır bir 
fırltna yiyecetiz. 

Aaarü sordu: 
- Seyyid Naaih, bu fırtm .. 

eıkiai gibi olmaıınl Gene de· 
nize dökülecek miyiz? 

- Hayır, bu fırtına eskis i 
kadar ş: ddetli detildir. Ancak 
hatıra sayılar fırtmalardandır. 
Şiikur edelim ki yamyamların 
aalındayız. Çünkü içinde bulun• 
dutumuı salan altı tamamen 
yaasıdır. Bizim bildiğimiz ağaç• 
lar~an da yapılmayıb Bambo 
nevınden sağlam bir .~ l 

ld t . . &aç. 
yapı ı ı ıçın salan parçalanmak 

An b~mfak tehlikesi de yoktur. 
ca ırtuıadan çok rcbatsız 

olacatız. Ceviz kabutu gibi her 
tarafa ata lacatızl 

-Devam edecek-
-------------.,--~~~~--

Almanya 
Bulgariıtandaki ma· 
denı' erin imtiya. 

zını almış 
Brükıel, 15 (Radyo) _ Al· 

manyanın, Bulgaristandaki ma· 
denlerin b' >1. ırço6unun imtiyazını 
aldıtmı, Belçika ajanıı bildi· 
riyor. 
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gümr" k muha aza talıorn satın alma komi yo· 
n • • 

Miktarı Tah. Fi. 
Umu tah- Muvakk~ 

min tutarı teminatı 

Tarib Gün Saat 

Cın t K lo Gr. Kr. S. Lr. Kr. Lr. Kr. Paıar· 
U l • 9369 000 7 50 702 67 53 00 18·4-938 tesi 10 
Sade y~ğ. 266 000 65 00 172 90 13 00 ,. ,, 10,30 
Zeytinyağı 806 700 30 00 242 01 19 00 ,, ,, 10,45 
Zeytiny tı 111 900 28 00 31 33 3 00 ,. ,, 11 
Arpa 1351 000 1 00 13 51 2 00 ,, ,, 11, 15 
Köhne fotin 403 çıft 15 00 60 45 5 00 ,, ,, 11,30 

1 - Yukarıda cins ve miktarı ıle muhammen fiat ve tu arları yazılı altı k lem muhte if o zak 
ve eşy hiz farında gösterilen gün \C saatlerde açık artırma ıurctılc sat 1 cakbr. 

2 - 1 te #1.ler in 2490 sayılı kanunun 2 nci ve 3 ncü maddelerinde yaz h ves'kal rl muvak· 
kat teminat makbuz veya banka mektupları le birlıkte iba le saatlerinde lzmır Al• ancak B ri le· 
kordon 364 s y da tabur tın alma komisyonuna miirac1 l 1 rı . 2 7 12 16 1085 

Türk Hav Kurumu 

Bilyük Piyangosu 
25 inci TER T J P PLAN 1 

Birinci keşide 11 Mayıstadır 
Sayı L"r Sayı L"rıı 

1 Mükafat 10000 30 ikramiye (500) 15003 
1 " 20000 60 .. (1 50) 900 ) 
1 lknmiye 40000 100 .. ('00) 10 00 
1 • 15000 400 .. (50) 20JOO 
1 • 12000 600 • (30) 18000 
1 • 10000 800 ,, (20) 16000 
2
4 

• (20'JO) 4000 :::ooo 203 oo 
" (1000) 4000 

İzmir levaz1m amirli i i anlar? 
İzmir Levaz m amirliji satın alm komi"yorıund n: 

idareleri lstanbul Lcvaz1m mirliğine bığ ı müesses:ıt ıçİ'l 90 
ton şeker 28 nisan 938 perşembe günü s1at 15 de Toph1ne· 
de Istanbul levaıım amirliği satın a lma kom'syonunc kapah 
zarfla eksiltmesi yıı pılacaktır. Tahmin bedeli 24075 ı lk te.11°
natı 1805 1 ra 63 kuruştur. Sartname ve nümunes kom·syon.da 
görülebilir. istekli.erin k nuni vesaiıder le beraber tck ı f mek· 
tuplarını ibafo saatından bir saat evvel kom syona ver m-e-
leri. 16 21 25 1175 

lzmir il ayeti Defterdar ı .. ıudan: 
Mahmut Nazifin eski yıllar kaz'anç veı-ginden ola:a 19.J f"ra 

35 kuruş borcunun temini tahsili için mülkiyeti tahs'li emval 
kanuna göre haczedilip 675 lıra üz~rinden talibi uhdesine i k 
ıhalesi yapılmış olan ikinci Sjleymaniyo m h ilesi M sırn cad· 
des'nde kain 55 ı yılı evi ilan taTihinden itib ren 10 g ın son a 
kati ihalesi yapılac ğJndan müzayocieye i tinde etmek ._ 

mak iıtiyenlerın 27/4/937 ç r~amba gjnü vilayet idRre heyet ne 
müracaat lan. 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Y ni şube mükeHeflerinden S lğır so :ak 21-25 numııra a ko· 

m·syoncu Ferdinant Modyanoııurı 934 takv.m y lı muıme atı 
için vermiş olduğu kazanç beyannamesinin müstenidatı o an 

defterlerin tetkiki için teb '. igat yapılmak üzere bulunduğu yer 
hakkında icra ed len tetk kat neticesinde mum:ıileyh :ı terki ti· 

caret ederek Avrupaya gittiği anlaşılmakla 2395 numara.ı ka· 
nunun 41 inci maddesi mucibince 934 takvim y J ı de. terleri
nin ve diğer veıaikin ibrazı iç·n m~zKilr k rıunun 86 ınc mad-
deıı hukmüne tevf kan keyfiyet •tehi ğ olunur. 1277 

lzmi Vi ayeti Muhasebei 
mndorlnğonden: 

Bedch saoıkı 
Ltra Kuruş Yeri C ns· 
4700 Balçovıda Ağamemnun ve Mil llıcal trı 
Bı!çovada kain idareyi Huıusiyey" ait Ağamemnu v~ Mi• 

Ilıcaları arazı ve eşçari hariç o' mak üzere Mayıs ay ndan it· 
baren altı ay müddet e kiraya verilmek üzere 13/4/938 gjr.ı.in
den iti&aren 15 gjn iç.nde açık artırmaya çıkarılmıştır. 
Şartnameyi görmek ıstiyenlerin ber gün Muhasebei Hususiye 

müdürlüA'ü varid•t' kalem'ne ve kirasna istek ı olanrın pey sür· 
mek üzero ihale günü olan 28 4/933 perşembe gjnü saat 10 
da 352 l ra 50 ~uruı depoz to makbuzlarile birlikte v layet 
dami encümenine müracaatları ilan olunur. 127.5 

lzmir Defterdarlığından: 
Jcar no. L ra K. 

326 Karşıyaka Selamet a. 8/8 no. lu ev 30 OJ 
329 ,, Rağbet .. 20 ,, ,, 12 25 
330 Bo-0a Zafer c . 5J taj no. lu kahvehane 24 00 
331 Kemerıtfı c. 302-306 no. lu dükkiıı 325 00 
333 EırefpaJa 4 nciı Suıtaniye ı. 21-19 no. lu ev 27 00 
Yukarıda ya-zıh emv1lin senelık c!lrı 15 g:in müdJetle açık 

artırmaya ionutmuştur. ihalesi 2·5·938 tar' binde Pazartesi 
günü aaat 15 dedir. Taliplerin M' lii Emlalc m · ;iürıüğı.ine mü-
racaa farı. 16 28 1255 

Salihli belediyesinden: 
Sılihlı Urayının 938 mali yıl ı cadde ve sokakların temizlik 

işçiliği bedeli mub mmenesi 'üzerınden ve 11 1938 gününden 
itibaren 20 gü mi ddetle çık' münakaııaya ç karılmı~(ır. 

ihale g nü 21/4 938 P""T embe güniidü-. Ta plelln v~ şcra· 
iti an am ııt yen enn b~ıed yey mur c al arı ila ı 1 ınur. 

1 b 17 19 ~ o 127 o 

fzmir 1. Mıntak• tapu sıc 1 
muhafızlığ n-d n: 

Balçovanın Ilıca Havuzbışı 
mevkiinde bir tarafı muhtnr 
Osman bir tarafı yol ve bir ta· 
rafı Omerin Hasan ve bir ta• 
rafı kal' top Mehmed ile çev
rili tarla kırk sene evel Mus· 
tafanın senetsiz olarak tasa ru· 
fun d a iken 1935 senesnde ve· 
fat le veraseti oğul an Süley· 
man ve Hasan ve kızları Şe· 
r fe ve Pembe ve Ayşe ve Ha· 
f ce ve E'll neye kaldığı ve iş
bu vari ler y rmi beş sene evel 
ara!armda hı : cen yaptıkları 
tefrik ve taksim neticesind! 
işbu tarla var s ıerden H sana 
isabet tyL..d ği ve mumaıleyhin 
o tarihtenberi senets z, nizağ· 
sız fasılasız ve hüsnün ·yetle ve 
malik sıf tile ta arrufu,da bu· 
lunduğu mıntakam za vaki rpj. 

raca ttan ıılaşılmış o· -1 ·~un· 
dan bu tarla bakkınd 2 / I )38 
Ça,.şıımba g mu m hallinde 
memurumuz tarafından tahki
kat yap.laclğından bu g3yri 
menkulde bir hak iddia eden 
varsa vesa ki ile birlikte mu
rıy ; en günde m h1 l indeki me· 
mura veya on giın içinde mın
t kamıza müracutlara bildir 1 •. - _, 

.-ö ~ .... ~· .· :l ~ .. ):'ı., .. • 
Ba triyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü ıclrar, ka~) 
halgam ve saire t~h,. 

liller · yapılır 
M.Oracaat ) eri: 

kincibeyl r eo o. 25 

Telef on 3869 
·== 

Göz Hekimi-1 
Mitat OreJ 

Adres: Beyler Numan so
k" ı No. 23 

Kabul aatleJİ: Üğleden cvel 
unt J 0-12 öğ' eden sonu 

1 ,30 - 17 r e. 3 3 

Lüzumlu notlar 
TRENLER: 
İzmirden her ~üa kllkaa ıren 

ferin hueket uatleri .. 

Aydın hattı; Alsancak: 
İzmir-Kara oyu·An!Ura· Pazar. 

teııi. çıırpmb: , cuma, pazar gtıııleri 

Hat 21,:ıs de. 
lmit • Nazilli: Hor gtlD 11.&l 

15,40 da 
lttnir-Denizli: Salı. J)drşembe. 

rnmarteııi f!UDI ri paat 6.30 da 
1:ı:mir0Tir ·Ô<lemit: u b b 88 t 

~.35 d Jfü katar, m nat 
1'7,30 mi bir ırea, 16;30 da 
Tireye otoray. 

Afyon hallı: Ba m11nedem 
lımir·İıtaobul·An u.ı: Her glln 

•••l 7 de (ptnr, cum1. çar ı mba 
gilnl,.Ti yataklı •agon·btlfo baluıı11rJ 

tı ir • Soma: Pnar n puar• 
t ıi f: nleri 11ut JS. 28 • 

1:ı: ir-Band1rma: Pazu, Mlt. rtet• 
ftmbe .. cumart•i gftnleri aanhl .. 
yiı: 11ıt '7,20 de mahtelic btar; 
pınarteııı, çaroamba. c:aaıa gilalori 
ekapreı at 12 de 

h.mi:· ıaa: Pazar te puarteli 
rfinleri aaat 15,28 ıfe 

Her zaman lanm olan tele· 
/on numaraltll' 

Yangın ibban: 2222 • tehir ıele
föno mfiracaıt namaram: 2208 • , .. 
birlerara91 telefo11 münclla& nama• 
ra ı: 2150 • ~le trik: fİti.lli: i09i · 
hav gazı: 2326 • polis: 2163 ·imdadı 
11hhr: 2040 • Baema o iat.lyolla: 
3638 • Alaancak iatuyoau~ ııs.• • 
Fıuaport .apur bkeloai: 28.il 

ŞdW: nakli ua,talarıma MNU• 
leyin ili: 'M g~ w11 ~ueı 

Halleri: 

Tramv•qlu: 
llez ubalı Güsel•alı "" 

b tto bir ttnıTaJ baektl eder. 
liwıu Hat albc!a llarekec edoa itiıa• 
ci uamny &akib .ı.. BuD4aa 
ıonra her d6rc 
'fltAf Tardu. 

Gece 1n lnlMIJ Giıallyahiu 
24.5 dodit. 

Kouktaa C&teJ n ilk rr~m· 
taf .ababMyim 5,2(i dadir. İkiMi 
uamvay ~i.r ıNW' •~&At C>~ .W ...,._ 
n:•oı ccltr. 

Koaakta11 Glztılyalıy ~ Ha 
ıramvay uaı .11'49 llarekec ..._.. 
bwuua clc1 4:~ de '"' 

'lıil'"U'· 
Voparlar: 

ird ı:. y 
uıt 5,45 tc P porttaa kalkar. ~ece 
wo tapar ıaat l.l,lSll ela MM.1'• 
ı... iıarob& .-. 

KaqıyaiaclU llıaiN ilk: Tapar 
Hat <ı,20 cMciir. :WQM ~-,1'~ "" ltlllO 

~ .... , 24. clcdU. 
Gü11ıla.. ber yarım .un. hit 

,..pur TaMu. Altta• ~.. wuu 
.etcrler aaatı. INrclir. 

Ismir su b b""uk mahkeme· 
ı:nden: 

İzmir inhiHrlar idare'!İ vekili 
avukat Süreyya tarafından eski 
mab '.«eme önii11<M 229 No. lu 
düklcinda tütün bayii iken t1 ... 
len ikametgibı meclıul Tıced• 
d.n aleyh ne tütün bey'iyesin· 
d 1 2ts8 kuruşurı tahaili hak· 
kında açılan d vadan dolayı 
müddeialeyh Taceddin aamana 
taıtir ve berayi tcb!iğ irsal kı· 
m n davetiyea·o ikametgihımn 

meçhul bulunduğundan babwle 
bila teLl ğ iade ed haesi ve davacı 
vekili in ıeokeden talebi ize·; 
rne gazete ile ilanen teblipt 
icrasına li:arar verili9relc bu 
bapta mahkemenin 26/4/938 
lar,hine tesadüf eden 11lı riinü 
ne tayin kılınmıı olduj'uDcUn 
vevmi mezkılrda müüddeialey• 
hin bizzat rnıhkemeye gelme• 
diğı veya bir vekil gönderme
d ği t :lkd'rde hakkında gıyap 
kararı Yerıleceği teblit malta· 
mına lcaim olmak üzere i in 
olunur. 1 'l67 

im ................... . 

Mücellit 
Ali Rıza 
En temız ve en zarıf işleri 

süratle yapar. 

Yeni Kov'aflar 

Nı«: n 16 

!:ga mmtakası 

Bağcılarına ilin 
İ:ı:mir hariç olmak (bere a~ığıda gostcrilen- mınt ıkalarda k ükfirt ı , 

h~ı 1.iraat bankaları ~ube ve aj nlarıoca hiı Jarı nd )BZılı pera ende 
fiatlerile yapılacakıır. 

lzmire bağlı arıı yaka, Burno'8, Buca, Seydikuy, To halı, Ilıca, 
Boıyab, BaJçova, eoık:a e bman llağc1lan ihtiyaçları olan -uk:ürtleria 
hedelioı irkeıin (1 m rde kıtpah yem.iı çarp ı o. 1) mutomedli~ae 
tediye ederek kükürtlHiai Darağaçta ta, i ııkeledek:i ardiyede tt1ollüm 
edeceklerdir. 

fkioci eller kaldmlmıı oldu&uadaD ba&cı olmıyaulara kiıktirt ,... 
rilmiyecekıir. 

Satış 

l\Iıetıkan 

lzmir 
Kimler tarafından aat1Iacağ1 

eçiborlu k:41'ürıleri T~ • Ş. 

lzmir mutemedliği kapalı 
Yemie çarşuı ol 41 

lenemcD Zi raı & bankan 
Manita 
Tar&odlo 
ılibb 

,, 
,, 
" 

Alaıellir ,, 
Akbiıaı: ., 
Kırkajıç ,, 
'oma .. 
.llılıkuir ,, 
Bcrg ma ., 
Kemalpııa,, 
Urle 

" Ser. rilıİIH ,, 

ÇepDe " 
Ôdemiı ,, 
Tire 

" 

" ,, 
" ,, 
" 
" ,, 
" ,, 

" ,, 
•• 
" ,. 

J,erak ııdc ea11ı,ı fi et i 
beher torba içia 

330 kuraı 
340 " 
340 " 
345 .. 
350 ,, 
350 il 

350 
350 

.. 
" 

350 " 
36ll " 
360 .. 
350 .. 

350 " 
355 .. 
sss ., 
355 •• 
355 •• 

Kıı adaıı !160 .. ,, " " 
Kara buran ,, ., 355 " 
Aydın ,, ,, 355 " 

k rllen•i• ht'fU ı adhurlti (50) ıer kiloluk torbalar uıılıta 
g hrılmıttır. :He, c. milel tobrcti liaia Londr da (Daniel Gn l ıh) latro. 
u unrın a yapımla• ıalılı1'1o .llflkürtieriaüzia, yGsde 99,Sl aafiy•tt 
o d gu a ıı latı l nıı~ır. 

Kfi iirtlerimia ba eıhk i9ja ıon derece faidcH bae11ları haiz moair 
••ddelerJea t •mamiJe ati •• eo yüksek f'cnchi kiikiirrlerioe muadildir. 

KEÇİBuRL\J K-0K0R1LERI T"ORK 

Fener Tip S. 

A O iM ŞİRKETİ =
kumpanyasından: 

98 cm 

8.5 ,, 

Kuruş 
832 

756 
Bezkurt Tıp 6. 80 .. 723 

15 690 .. 
70 •• 657 

85 .. 732 

Kelebek Tip 9. 80 " 701 
75 " 670 

,._;,_._;,.~~~.....,...<.,.___--";_;;;_=-~7 699~~~~ 

ı- '! ukarıd~ki fiatlcr, fab j ı . teslim ve ede i peşin 
o enmesı meşrut 36 metrelık bir top iç1n olup ıgari 
1 balyalık (yani 25 top) satışlara mahsustur. 

2 Be lieı balya ambalaj ve preae •Hr fı olarak 1:00 
kuruş müıteriye aittir. 

3 letasyona veya mağazaya naklini iıtiyenlerden beher 
balya iç n 30 kuruş araba nakliyat ücreti alınır. 

4 1-24 top a!mak istiyen müşteriler yukarıdaki fiatlere 
yü:r:de 2 zamla mal alabilirler. 

Yukarıda göster:len bez fiıtleri Vekiletin tesbit ettiği 
fıatlere uyrun ambalaj vo nakliye masraflarının da muvafılc 
o:duğu tasd k olunur. 

lzmir \'·akıtJar modorlüğünden: 
Bonovada açak bulunan Hüseyin lıa camii Mjezzin ve kay· 

yımlığı iç:n 2~/4/938 peışembe günü öğleden evel saat 10 da 
Y kıfiıridarcsind:e müıabakaimtiham yapılacağı ilan olunur.1276 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberl 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ· 

rılara karşı tesiri ~aşmaz bir iJaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 
S P 1 R J N in tesirinden emin o f nıak iç in 

lutfen Ej3 markasına dıkkat edi rriz. 
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rratel is r e 

l ·apur S l 
O'\ Al r L DAIS 

KUMPANYASI 
''JUNO., vapuru 17·4·938 ta· 

rihmde beklenmekte olup yü· 
künü tahliyeden sonr BUR .. 
GAS, V ARNA ve KôSTF..NCE 
limanlaeı iç n > ük al caktır. 

11 GANYMEDES , v puru 18· 
4·38 tar hinde b klenmekte 
olup R TTERDAM AMSTER· 
DAM ve HA BURG lımanları 
için "ük acn ktır. 

~ VENSKA ORIENT 
LJNIEN ' 

11AASNE,. vapuru 28·4·38 
tarihinde br-klenme te olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, DANI· 
MARK ve BAL TIK limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

••ALBA JULIA,, puru 9-5·38 
tarihınde beklenmekte olup 
MALTA, MARSIL Y v CE· 
NOVA limanları için )'Ük ve 
yolcu alır. 

ilandaki hareket tariblerile ve 
navlunlardaki de~işikliklerden 
•cente mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için 2 nci 
kordonda FRATELLI SPERCO 
vapur acentalığına müracaat 
edilmeai rica olunur. 
Telefon: 411114142/2663/4221 

DEUTSCHE LE. 
\A TE- IE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANT~. 
LINIE, A. G. HAMBUR~ 

ATLAS l..EVANTE LlNlE A.G. 
BREM EN 

.. SAMOS., vapuru 16 Nisan· 
da bekleniyor. ANVERS, BRE. 
MEN ve HAMBURG limanla· 
rindan ük çı aracakbr. 

" A,, vapuru iıan a 
bekleniyor , ROTTERDAM , 
HAMBURG ve BREME "çin 
yük alacakt r. 

SERVi E ARITl 
RG>UMAIN 

BUCAREST 
•DUROSTOR. v~puru 3 Mı· 

yııta bekleniyor, KOSTENCE, 
GALATZ ve GALA TZ aktar· 
maaı TUNA limanlarına yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MID~ 
HAVSLINJE 
OSLO 

0 SAN ANDROS., vapuru 14 
NiHnda bekleniyor. ISKENDE
RIYE, DIEPPE ve NORVEÇ 
umum limanlanoa yiilr ala
caktır. 
AMERiKAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXCHANGE,, vapuru 15 

HAYRE7TiM 
~· 

Olivier ve 

Limited 

Vapur Ac taa 
irirıcikord e bin-. 

Tet 2443 
THEELLERMAN LINES LTD. 

"FLAMlNIAN,, vapuru 15 
Nisanda L1VERPOOL ve 
SWENSEADAN aclip yük ça· 
karacaktu. 

11CARLO,, vipuru 20 Ni· 
sanda gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LONDRA ve 
HULL için yük alacalchr. 
THE GENERAL STIM NAVI" 

GATION Co. LTD. 
"ADJUTANT,, vapuru Mart 

nihayetinde LONDRA için yük 
alacaktır. 
DEUTSCHE LEVANTE· LINIE 

"DELOS,, vapurLl 24 Martta 
gelip yük çıkaracak. 

~.iıan~a bekleniyor, NEVYORt-ı: Teknik 
açın yulıc alacakttr. 

"EXMINSTER,, vapuru 30 MuhasebeBürosu 
Niunda belcleniyor, NEVYORK M ~ • 
için yük aıacaktır. r ustaıa E. Çelebı 
STE ROY ALE HONGROJSE • 

DANUBE MARITIME Kapalı. Yamı.şçarşısı Na. 3 
"TISZA,, motörü 15 Nisanda Tele/~n: 3435 

bekleniyor, TUNA umum li· Muhasebeye a1t bütün itlerinizi 
manlarına hareket edecektir. tam bir itimat ile tevdi 

Vapurların hareke tariblerile edebilirainiz. 
navlunlardaki. dekiıikliklerindeo Büro, kanuna uygun ıekilde ve 
acenta meıul yet kabul etmez. ı· 

Daha fazla tamllt almak çıı mubte ıf uıullerdc: 
BilİDcikordonda W. F. HENRY Muhaaebe tesis eder 

~= 0~! ~~~! Defter tutar 
edilmem rica oıunw. Pldnço tanzim eder 

Telefon No. 200712008 Heaabı tetkik, tasfiye 
oe ihtilafları halleder DOKTOR 

M. Şeolci U ıur 
Dahilt hastahklaP 

mutahassısı 
llcincibeyler ıokak No. 8'2 

Telefon No. 326 

Diı Tabibi 
Cevat Dağlı 
litınci Beyler sokak No. 5; 

•• 
Birinci Sınıf Mutabassıı 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oflrı 

Cilt ve TenasOI hastahk· 
ları va elektrik tedavisi 1 

lzmir • Birincı beyler ıokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

! AD LO 

Dakiki çiçek kokularını 
• e ı e yş nız 

S. Fer· d Eczacı başı 
Kolonya ve Esans
larında duyarsınız 

Tabii, Latif ve çok 
sabittirler. 

Aynını yapmağa 

imkan bırakılma· 

S. F. Eczacıbaşı 

isim ve etiketine 
dikkat. 

• Şifa Eczanesı 

Izmir memleket hastanesi baştabip-

liğinden: . . 
31112193

1 
İzmir Memleket hastanesinde 1110/937 tarıhmden .b. d 

tarihine kadar vefat eden eşhasın ~şyaları 7/4/938 tarı ı: e~ 
27/4/938 tarihine kadar 20 gün muddetle a~ık artırmay ç. 

.. ü olan 27 /4/938 tarihıae raılıya çar 
karılmıştır. Artırma iun k d M 1 k t hastanesinde 

b ~ .. t 9 dan 12 ye a ar m e e 
m a gunu ua .. - ve saatte 

heyet huzurunda satılacaktır. lıteklılerin mezkur gun 1142 
ı . ~ ı 7 12 16 22 hHtaneye muracaat arı ı an o unur. 

Uevlet dem ·ryo 
Bayraklı r tasyon nda salh :.ıe cıhet g ı k rb n 
cü bir şahsa ait tütün barakasının ıda ~m z 
murabba ı anası 27 4/938 Çar am ba g u at 1 e 
8 inci ı ş etme komisyonunda açık eks itme sure ·ıe 3 sene 1 n 
kiraya verilecektir. Muhammen üç seilelik kira edeli 54 l r r 
isteklilerin yiızde yedı buçuk nrsbetinde muvakkat teminat 
tırmaları ve işe girmeye nii le nuni bir ha eri.ol ad g 
dair beyennamelerlc muayyen gün ve se. ttc kom syona miı • 
caatl rı laz md r. Şartnameler komisyondan p ız al n r. 

12 16 ( 112) 

D ktor 
A. Kema a 

Bakürigoloa w bulaşıcı, salgın hmtalıkltıl'ı miitelıess 
(Ver m v ir ) 

Basmahane Çorakkapı c ddcsi polis karakolu yanınd 
251 sayılı ev ve muayenehane inde abahtan akşama 

kadar bastalannı kabu eder. 
Telefnon: 41JS 

Ürolog • Operator 

Doktor Fuat Soyer 
Gü hane hastanesi eski muallim b şmuav ni ve İzmir Merkez 

b t nesi idrar yolları hastalıkl rı mütaba sısı 

J~incibeyler, Ahenk matbaası karşısında 36 numaralı mua
yenehanesinde her gün saat 15 ten itıbarcn hastalarını kabul 
ve tedavi eder. 

Dahiliye Vekaletinden: 
Konya vilayetine bağlı Ereğli kas b sının hali hazır barit la· 

rının tanzimi işi kapalı zarf uıulile eksiltmeye ç karılmıştı r. Maktu 
ke~if bedeli 3000 liradır. 

Eksiltme 30 nisan 938 cumartesi günü öğleden evvel s at 11 
de Dah liye Vekaleti binaaında Belediyeler im r heyetin 
yapı lacaktır. 

Muvakkat teminat 225 liradır. 
Şartnameler bilabedel Belediyeler imar heyeti Fen şefliğin • 

den ~lınabilir. 10 16 20 25 991/1190 

SAZMAŞ 

Sanayi ve Ziraat makineleri 
1'ttrk Anonin 

LANZ - M zotlu Dize ar tr ör i. 
45·35·25-20 beygirlik: Her hu uıt' garantilidir. 
F.yatta ucuzluk tediyatta kolaylık vardır. 

LANZ - Harman, biçer bağlar, saman ve ot preses , 
tohum ayırma 111akineıi, kalbur makinıi, p ta· 
tes çıknrm mnkineıi ve bilumum aiatı z ır iye 

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

WOLF - Buharlı kızan ve lokomobilleri. 
Tam Dizel motörleri. 

Her türlü fabrika tesisatı işleri deruhte edilir. 

Büyük Kardiçalı Han 55 No. Ja EGE 
mıntakası umum acenteai TALAT KJL. 
lJOGLUNA müraca:ıt. -
T.İ5 BANKA~I 

1938 
Küçük Cari H~sa.plcır 

ikrami~!' plô.n&=ı 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
Çilingir Süleymanın eıki yıllaı: kazanç vergisinden borcu 

olan 204 lira 14 kuruşun temini tabsilı için tahsilat ko mis· 
yonunun kar~rile h~_czeclilmiş olan Orhaniye mahallesi Yu uf. 
dede caddesınde kaın 203/1 taj sayılı gayri menk lü tarihi 
ilandan itibıren 21 gün muddetlc muzayedcye ç kar .im ~tır. 
Taliplerin 18/4/938 pazarteıi gunü saat 15 te Vııiıyet c 
heyctirre gelmelerı. 27 4 1 l 16 




