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Hariciye· Vel~ilimiz lstanhula Dönüyor 
Nisan 938 .. J 

Türk okullarında yeni 
harflerle tedrisat ya
pılması emrolundu 
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Çember/ayn ve Muuolini, mi/~etlerine , Killtür Bakanlı· T e b l ı g: 
f!nıi~İ pa•:ıalt;,a hediy(ı•ini vıermişler ı ğının tebliği Balkan antant. ekonomik 
ngı ere- ta ya an aşması Sınav suallerini tale- k . ' heye bildirenler hak- onseyi kararları 
dün akşam Romada me- '·n~~p~~.~~rkat ıktısadı sahadaki mesai teşrikine 

1 
A•k•n, 16 (A.A.) - Killtaı yenilikler verilecektir 

rasim e İmzalandı. :~::~~~·::~:~:ı::::: Meslektaşlarımız, teşekkürle-
Wı kumıaın talebe tarahndın h&ber rini bildı·rdı·ıer 

Anlaımaya, Mııır sefiri de imza koyda. Romatla bayak tezahiJ. 
rat oldu. Star ga%eteıi bu anlaıma ıayesincle dörtler 

misakının kuvved:n fiile çıkacafını yaz.ı,or 
Roma, 16 (Radyo)-lngiltere• -

ltalya anlııması, bugün öğle
den sonra Hat 18,!0 da Sigi 
ıarıyıma büyük salonunda ltal· 
ya Hariciye Nazırı Kont Ciano 
ile lngilterenin Roma ıef:ri Lord 
Pert tarafında11 mcraaimle im
zalanmıştır. 

imza merasiminde, ltalya Kül. 
tür Bakanı Dioo Alf yeri ile 
Haric·ye Nezareti müıteıarı 
Bııtiyaaini ve daha bazl ıi yaai 
memurlarla lnriltere Hariciye 
Nezareti siyaai iılw direktörü 
Moria lnıram. Roma Hfareti 
birinci müatepn Sir Şarl ve ae• 
faret baıkitibi Mak Riyo baztr 
bulanmuılardlr. 
~la~mad•n v ltaJTa Ha

ries,a Na11rı Kont Ciuo ile 
lngiliı ıeflri Lord Pert tarafın· 
du aekiz ~delik birlJ>rotokol 
imulanmıı ve ondan ıonra ıa· 
lonı al1naa Mııınn Roma se
firi Muıtafa Elaadılan iştirakile 
üç devlet araaaadı dostluk ve 
iyi kom,..lak muahedesi imza 
edilmit üç nota teati olun· 
mu,tur. 

imza merııimiai müteakıp 
laa11rua. Siıi aarayını terk et
miıl• n uraydu Çlkarkea 
binlerce halk tarafından laara
retli ıurette alkaılan miılardw. 

ltalya Hariciye Nızırı Kont 

. 
lmHlanma 111erall111l •lbı•••ll•lll• tes•lı••'- Mi• 

olan Ro111adu 6ir 16rBn/lf 
6.,. ano ile lng,.iiz aefiri Lord maahedeaia imul•n••ı ıme
Put, aaat 19 da Venedik aa· tini tevdi etmiıtir. 
raiın• gitmiıler ve Mu1101ini Lord Pert te, Çemberlaya 
......,.. .. kabul ohıamu,lardar. taraha4an Ufir YMaiuile M• 

KODt Ciano, M. M~saoliniye - s- 8 l•d ..ı.ı/efl• -

lzmir tayyare meydanında 
pist yaptlrllacak 

40,000 lira sarf edilecek, bir de tel
siz istasyonu yaptırılacaktır 

Cameonııada ioıa edil•• ai'fil 
lıa•a iıta•yeaa meydaaıada Hfalt 
piıt Tficude geıira•k için tetkikat 
yapıhaııtır. Hıbar aldı&ımıaa g6tt, 
piat i~ ,0,0()0 lir• ıarf'edilecekıir. 

De'flet buayollari amlllD •Cldlrll• 
il• Aakara. lıtaabut, Ailaae M İs• 
mir hua meyıhıılarım aıfalt yaptır• 
•ak içia Loadradaa 1a11are ile bir 
m61ebaı•a 1•drt•İf0 İr. 

Çin • Japon harbi 
.MüıelaaNlt; Aahra H f11ıabal 

ta71ar• meyılıal arıada ıeıkikleri•i 
yapmıı H lımirdeki allkadırlar• 
Terilea direktif Gıuiae Jamir tayy .. 
re meydHıada da teıkiklercle bal ... 
aahnu,ıur. Hanlar d8aıliace ADk•• 
ra·fımir araaıada do&ra potta ıayy•• 
releri ifliyece&l 16yleaiyor. Fakat 
yatmarclaa derhal çamar laaliae ... 
lebllta Lmir ıiTil tayyare ••yda• 
aında piıt yapılmadıkça laer ••._ 
ıimd• l•1'•re Mferlerbaia •a•taa•• 
.. .kilde teminine i1r1kla el•ıdıjı 
aalaıılmııtır. Ca •aoT•ll u11•re 
aıeyclaaına yıkıa yerlerdeki ıalardaa 
aümuneler alın•ıı; talalil içia Nafıa 
Veklletiae g6nderilmiıtir. B118lardaa 
lıaogiıi içmeıe 11lib iH tayyare 
me1danıu iıale •dilecektir. Ville 
yetçe CamHYall tayyın meyda~ı 
fOMli kıımta tamir eıtirilmiıtır. 
Aıfılt piıt i•ta edilirken b• yol, 
eıalb tekilde lap edilecektir. Buca
dan &ayyar• meydanına otomatik ... 
lefoa tHiı•tıa.a ba1laamı111r. Teei•le 
birkaç 11D Hrfıada tamamlallacak
br. Ceae meydaada bir tle telü 
iataı7oaa iaı• edilecek, ba iııaıy•• 
u balaaıcak gonyiaetre •eklaeaile 
açaı laaliD4l• bu'u .. tayyarelerle 
16rlfllecek. yerleri w un nai yed 
leepit eılilecek. lılalaıla laaHlard• 
tayyare mcydUI 6Mrindeki balat118 
kabalıtı ft alçaklı&ı bilcllrilecsek H 

tayyare!erilı teblikHiaoe meydaa• 
la•eleri ıemia ola .. cakbr. 

8 ~in fırkası zayiata 
v 

ugramış. 
lngilterenin Tokyo ••liri~ Japonya Hari· 

ciye Nasırile iki ıaat konuıtu 

-
Tokyo, 16 (Radyo) _ J•poa 1: 

:ırglhı; Çinlilerin IOa lllalaanbe:; 
ı iltblt maıltibiyeıe a&radıkı.naa ft 

.cat• mecbar eldaklanm uayoı 
Verilen llabere 16ra, 8 Çta 

0

fu,, 
ı..un, mflbim ıayiata ııtrumııır. 

Tokyo, 16 (A.A.) - bgllterealD 
lok70 •flıl Cra1Dl• Badci7e ~aan 

maaTlal Boriaallyl slyar,t etmiıtir. 
llGIAkat W IUI ılraaıt•- z .......... 
dildl&IH ıore, ba aiyaret eaDamıda 

J•llİ Çla combariyetiaba lakıllp bGe 
•tmed tarafıaiu lılagb .. ptedilditi 
lıl1dlrilea Şaaıllay gtl•rlkler· a.• ... ı.a1ı...ıu.ltdr. ' ...... 

İamlr tayyare meyılaaı•da lap 
edilen laPgarlarla ilan JıtaıyoDD 
blaaıınıa kal.al kefilleri Jtagblerde 
7apalacak&ar. lleydaada beaU. .ı .. 
pebrı da '8.. euirlleoeklir• 

wdılı •• ı ... ı .. , eJdotanda~ ba 
maa•lardan talebeaia aldıgı notlann 
ktkl••I• •1uman Te naıf' geçm• 
ala )>irinci yaalı ile kanaat aotlan• 
•• lıtina4 etıirilm•i okullara &eblil 

edll•ittir. 
Me•eleal8 ml•bbipleri hdtkın• 

ti• yapılmakta o>lan ıahkiket metioHİ 
ayne• bildirilecektir. --·------
Şan· Kay-Şek 
Y'!'ralanmış 

Çin Maliye Nazırı da 
. yaralı 

Moreıal Şan-Kag-Şelc 
Tokyo, 15 (A.A.) - · Hariciye 

Neaared aamıaa ıöı ıöylemığ• Hll· 
Wyettar ltir sat matbuaıa beyı111&1a 

•.ıuarak demiıtir ki: 
- CankNaın japon de•il tay• 

yareleri tarafı•dan bom bardı m aaı 
eaaaua.ta ş.n.l:ay.ŞekiD bacaklar••· 
4u yarılaadıJı ahbetea emia bir 
•••badıa bildirilmekteclir. 

Ayai babere göre Maliye Nnın 
S11aa da ayni ıamaada yarlaamııtır. 

Miran Kristea 
Yalıında Vaşovayı 

ziyaret edecek 
Varıova, 16 (A.A.) - Gazete 

Polskıya Bükreşten bildirili yor: 
11 Romanya Başvekili geçen 

perıembe günü Polonyan1n Bük· 
reı elçiıini kabul etmiştir. Bar 
vekil 19 Nisanda Lebiıtaaa bir 
aeyahat yapacaktır. 

Bu seyahat ıeçan aene Ro· 
manyaya ıitmiı olan Leh Orto· 
doıkı kilisesi ıefi Diyaoniayo
ıun ziyaretine mukabele içindir. 

B. Miron Lebiıtaada bulun• 

dutu müddetçe Leh hükume
tinin miaafiri olacaktar. 

Kınık 
Elelıtrik fabrikaıına 

lıavuşuyor 
Vali 8. Faıh Gtıleç. beraberiacle 

Wllyet dai•I eacl••i asaları ba. 
lmula&u belde din K.ıaık aabiyeüa• 
de elektrik fabrika11aıa temelini at• 
•ııtır. FabrikdıD temel atma .... 
rallmiocle kaymakam, nıbiye midi• 
l1l H kalabalık balk balaaaıaı, nli, 
bir aaıuk ı6yliyerek cumhuriyeti• 
bir eaerbıiD claba temeliai almakla 
lau daydatuaa ye fabrikanın ou•• 
luariyeı bayramıada ıçılma t6reaUıiD 
> apıluaııaı 16yle11ti1ıir. 

Matbuat konseyi toplantıltırıntlan bir lnf611. 
l1taabal, 16 (A.A.) - Balkaa teıriki •••itini ııldııtırmak lltr9 

atan&. ekonomik koue7i ap&ıdaki ihracat •• ita pbi diler miie1teM'er 
ıeltlllJ aeıretmittirı de1egelerlala bir u Hel A tiaoıla 

Bılkaa •••••h ekoao•lk koa0 toplaamalanaa kenr •er•it&lr. 
•Jl 1 aiuadıa 15 aiıaııa kadar KonMy Balkaa anlaah ...... 
ıllıeD '6 ıııcı i~f ma den11i meaaiaini ketlerinin tertip eıtildtri •nkraa• 
•lllraiıtir. :l:OBNJ ~ içtima yoaal faarlara •• •emleJ.etler• 
•enealadeaberi cla.t de•let araaın• it.dan lıOyle •eclnırt ela ııtlwel. 
.Jakl ticari mabadele hacminia bi.. leriaia cleiaa dalaa si7ade ı ai.Wa· 
ıiedilir clereeecle ertmıı oldataaa liai ele aı,.bade eyle•iflk. 
memnaaiyetle mGtabade eTlemiıtir. lt.011M7 Bllkreıte biri Y ..... 

K.onıey Balkaa antanb meml• Bamea •e dlgeri TClrl·B•mea tica. 
ketlerinin ekonomik mlleueutınıa - Sona 8 inci ••'lıi/t1tl• -

Vunannstan.da 
Geniı bir ademi merkeziyet t~a:ai 

dile yeni bir llanun çıktı 
Atiaa, 16 (A.A.) - RHml gaıe• 

I• idarede lılytlk bir ademi merke· 
aiyet ıeıiı mıuadile •alılerin .. ıa. 
bir.etini geniıleten yeni kanuau Def" 
retmiııir. Bu tedbir hakk oda beyı· 
aana baluaaa Baı1ekil B. Metaluaı 
yıni kanuaaa bClytk fayd11ıaa iıareı 
etlikten ıonıa bunan .. ııodıılarıa 
baıuıl iılerialn Bakanlıkların tnaı• 
ıataoe mGracaaı edilmekıida dog. 
radıa doıraya çabuk bir ıarette ,. .. 

liler tarafıadaa goreım .. r .. t.U. 
Terece&iai bilclirmit " ... itl:. ki: 

- Jdarl ademi •erb.l,.a l917 
kaauaue1aıiıiade cbepiı ........ r 

F akaı ba ı6•d• kalm1tllr. V alllıke 
Terilen ııllhiyct Jek.uak '* ..,.. 
bal iıtiyeıa Te baaa w.._ ...... 
•in eallbiyetiae bı&lı uı..-.. ... 
... •clecek oJaa amuml ....ı .. ıe 
•lteallik ••aelelen ıamil MllWlı. 

First Viyana 
1. muhtelitini 3-1 yendi 

Bugün de Ankarada oynıyacake 

First Vigtıntı ogııncaları 
- Yazısı & ıncı sahifede -



Nazari bllgi mi, nazariyeci 
zihniyet mi? 

Yap1Tao her itte ...ı ... tele .lıh .,.ad MJ,ı. ..... ba bilgiyi .. kil· 
Jeııdirea. uricl ilemiu ıertlan içinde mıddf bir •arlık haliade caolau .. raa 
bir ly yapma feali3ott. huelteti, ieH •••li1eli ,.,. •U4la 8a iki onıar; 
yaul aaurl llllgl ~• bareket, tcra ametlyed uaıurları •iriltirile kaya•ttt•• 
ten ıonr1dır ki ortaya "iı,, çıkar. 

lir lt .. e~ itr• ... lir•' .-. .. ji.tilMtn •ıhrum olu qaaıl b'l@it 
t.ı.. 1" ha ~ ra•betli •vvlau, ... tavularıa örtUltl klf k•w• 
bi• ...... de lap•ılihalt ..... bh ..... putuı gibi r.,-.. •lr ., •• 
dur. Keza bir oaıa i hil@i.Dia ıydınlık T• ıuur dola cevherinden mılmam 
Mr ltare-lı:et Ye lera a..ıt,..t, ...... .... k......... lut41düa Ye PJetla 
çarpın 9lanoa benzer bir enerji ınyaulır. Biribirinclen 7adı&1 J~ .. i71.re~ 
telı: 1 aııua kaldıkları samau lıu iki oaıar aıU maddeJerilld• ... ı.d.W.at 
kudretı dıta vuramıyaıı birer b11ia H ıanllı .. , balla& alu. 

Mı~bir bü1ük eıer. ktndiaiai .._ad bilgi.9ia yardımından m6-ai 8ı 
ı •it eı.t:eıtı. •ıt•1• •••1. I• t..ıı,.a w .. liW lwrik.Udı bitı .... 
mizra lı u:lreti halinde teeeDi etme&e mGıtelt olıa bile... Keaa bi~· 
bfr a.azııri bilti ~le Wr ....... ,. icr• ...U,.ti.lia MtlllVI içine ıio• 

ı "' il.çe lııldıkl w IQefU Mı ••Jme• .amü •1w1tW ••ı•aamız. En 
P lcerret metafiıik ........ .- Wle th ..,.,.. aaea.i)eler rubumuauo 

~u.dt IE'ıdn'u i~illdelıi hueket •• fa~Jiy•t haphta bir m. getirlQİ)Ol'WI 
""*• t.,., .,. .... kapla1Ptaws ular• lıapelwltı. Jıl ... • k6a.6k ı........ı .. 
rilbiıde b ·ıe bir ltilfi Te bilp•ia Yerdi&i bir l(IDt 1aJ11au 1okıa, in•• lana 
eıari olao mahl8'eU. ftramıı ktll9tlo 

D•m•k oluyor ki aauıt hilli Mı ille. buı idrakleria inklrlarıaa 
....... kwut ._bakkalı: artaa bir •oeardur. 

,.,..... ..... ,tp lerd• .............. u'"' ..-urt .... , ..... 
naa aaaariyeci zibaiyett•ıı ,. bo ıU.Diftti ... g.ıfiJ, udefini 11pıtmı1o ho· 
dadlarıaı biı tarafta• ....Set ...,, tvafllD .. ..-.. ... kanıurmıı, aılf 
•• cleaiaia ceYber temialiAiai kaylıetmiı Ufmılardaa ayırma\ lbımdır. 

,...... ........ Wı ...... it ,.,. ...... 8 ... •llMiJotçi ıilıl•iff' 
f ................ ewjlJl ı.el•k ..... , .. ,....._ ~ ...... .. 

.. ,... kw .... ._ .. •li•i• M• ...__, ••1• il• .. 
,~r=~= ....... llllA .............. ,...., ..... illi .. 
il ............ . llllr:'•• ...,.. lıılll it ... ,, •• keıkuat .....,.,. ·~ Wti• ............. ,.. ............. ......... ............. ,lk ......... .,.. .... .... ..,., ........ ••fi ......... .. ... ........ .. .......... ,.,... . .., ... ...... , ..... ... 

palcuları kolafhkla yakalıy~bi· 
lecek bir pre bulmqtur. Bu 
çare ıadur: 
,.. •• ,. ..... iti- ~, •. 

~~ ...... -- ;.;ı;.~-WC~~~~- -iim 
ariatokratlarla konuşurlar ve 
paralı kfm10lerin hilvfyetini te• 
bit •ttikt• aoar• fulir•t• ı.-
~-· ea ... ı-. liltl ..... cok 
ait•••IMI W.ı.t.klar•ti• 
Ama ika clilllerlel'iaclea iM 
., lal t~ oWiı sizli 
zmıta W...tl ..... kullanmak, 
mak11dı temine lcifidir. LikiQ 

•ıeria, g1pılcaıarla tulf' 
takt• sonr.. ...ıarı hükumete 
teılim etmek lıtememeleri ha· 
lir• ıelcl'tiqd-. a)ali ubıta 
w..tlMillcle kuı• Mil_.. llaar 
&aau, W..mellal kat& lqlpli ve 
merhall!lettiJE ohn•l•n ...-r ... 

N~vyork polia 11üdGriq~ 
ıizli zabıta ıı·ıqıetleriqdo ~f.ll• 
'-'ul111ak itin uadıiı gizel kıl• 
&.rda, yelaıa u vufıa bula• 
...... il&& ıiru,.rl 
29 Qhh çeoek 19 Haen 

biliyor 
L_.._ .. (l•lıı Rombertı) 

adın • ., .. bi9 çocuk, la
Fl IC"dee batka, mükemmel 
,,...,,.. v• lulır• koeuı· 
...... .. ..Ullİlılta ... 

f..pndra betediYeıi, bu çocup 
ltit 11fıl'-t "'"'et ..... • 
mit ve f &kat m ükifatın ae ol· 

----··· ltıtılı .... 

~san 17 

Şehir D bili Haber l ri l or1c;ı;:zt111~muk 
.. .._ _____ ... ~•--•--•1ııı1m ... .-~-.--......... _,, Çocuk eairwem• kura 
y Ünan kakumeti tatilrk ızı 600 Seyyah manan calıı mala•ı 

11-LI k Dilc:IH, (Hpsgsi) ........ Oç gtia .. 
Fa.ar• reamen iıtira/4 aaanha GI çen · P•rıem6e giJnı'J d,nberi devam eden Ni .... 

Yat•urtırı. ,ıttçJolQ Jlliiai1 
edecel. Anlrara)'a gitlePk.,. ••li~or •• · güldürmüı\iir. Zürra, aevilat • 

Yunu bükQpıeij, 'ttırtoiye l Franıız l>aatlıralı Şamplayn dedir. DikHido bu yıl paJM1' 
VekilttinNı v•a taaile '-•.-eki •fan6ula Pfrl~QCGk trtnata.ntitl Perıembe pnü ekimin• elae•lltiy.e wrU.eldr. 
l.mh fwma JOM1ea ifllrak "' == .. • •• " ~ liaa111•ıza plecek, 600-ıe,yab dir. Tütüa ekimi ile ıetaD ,... 
edeçejini bi&d·rmiıt r. Buıene-ki On beş ründenberi ıehrimız· getirecektir. Bu se11ahlardın lardan nolcıan değildir. Bu ~ 
fuara Sov1et ltusya, lnıtltere, ele buluaa Ai•tirk luaı Bw. 2SO Iİ Efes harabelerine ıide· ta içiade elııimlere ltqlanacakbr. 
Bılba Mtaıtııı da•~ ct.Yictt-r Sabiha Gökçen, bava müıaid celc, 100 il .. .,. ... harelMI.. ç.,M ,.,1.,,.. i~ 
resmtQ iıtir•k edeceklerdir. olduğu takdirde bugün Türk· . ..:..1-... 1. 100 .. •-- fattllgetl 

kuşa tayyareıile ve arkadaşla· rane •~ ' vwJI... Dikili QOÇGk olirıcmı kq 
Poleayı, M • •~ lrM. S.riye rile lıtanbula hareket edecektir. harabeleriai z'yarot ecleeflk Ye mu verimli .-lttmaları il• mg. 

Çekoılovaleyaata da tpitak ede· Fakat kt~seltiz --••n Yat 2SO ıi de lı11ıir•ki •M•lif ~ iti~ bit tell,.U "1mia 
o.illeri cırtJ•• tdM m•lt• mur *"" tttiji iti• '• ..,.. J•Jwi ıe•c•l•dir. Trauat· •tGMıtiı. 23 Ni.-. b.,.,.. baı 
r.tıti«:D aolı11lukwJar, hatia teahhur etmesi de çok lantik 29,000 tealuktur. Vapur zırlıkluına halkı•• da alik• 

Buıencki fq,ar, muhtelif •1- muhtemeldir. iÇiQde ıinellliıı, tiyatroıu, yüz· ıö•rmektedir. la ytl yirmi üi 
lence INdl•••••D tok ... gia .w..... ~ ...ı..ıaa. ..a,.azı İ!J 

Bn, .~1Lı.L Gsa..çe• ... ,...... •• '-•L ~arL Pl1•• "•iteti ·~Dww z"'9'"!99 ... • •~ ece olacaktır. • '119 ""' .. .... 11111 " ----s- ... ı... L ~-
katiodeki Tilrkkuıu ötretmea• vırclır. .... Y--r-1•••• ,......ce 

938·939 
tlera ·,,ılında 

4 ••••• 

/l/coltulların ooıl ma 
oı k :ıpannıa tarihl•ri 

9~919 ... ,. .... aiti 11-. 
kaltar111 a;rlma Ye Japaema 
taribhtri bakkJnda ~ülttlr Ba• 
ADhtuıd•ki ilk ötrotiaı karuıo 
lunua aidatı lwu tthrimi& 
kiiltiW tlirektil'Witii11e Wldiril-
mifei•· la Ur•• JIHnU.ıD 
önümüzdeki ders yılında açıl• 

ma •• '-iM••• uriWeıi ıu 
ıuretle teıpit edi&•iftir: 

l - Got11iı ....... •kı
larak ve ıeçoa d•• yılı ba
pula açalmıı baluaan okulla· 
ra• ..... , Jillad• 15 ıüa 
b .......... ı.r.k: 

• 1t•tli 1-ir ve il· 
çe•r4.W ••kız ile 
bitla k•• .. kay ..... ,.. 

ıs l,&ll 1131 de 

vıl 1938 taribiade derslere 
bql .. alan, bqifretmea mev• 
kiia.t• ~ .. -- ....... , •• 
bllffr.t•••leriıl olltlllann tod· 
riıata baılama11ndan 15 gün, 
ötrtt•qleıiP d• bir bUta evel 
ödevleri batında bulun111ıluı, 

2 - lzaıiı, ôdemlf, Tire, 
Ncıtmon, Berı••• i~lori 
merkezindeki 9Qlluısı 1 tW 
ıir•n 1939 tarihiadt, 

A .... Ot.ki iltel• ••U. 
111141.ID ok._.. aliıaüacı iti
harile ka ut»a aaytlan lmairtn 
S,7diköy, l'ılçava. 8erpmanın 
Kwık. Pqyraçık, Çetmon.ia AJ.. 
pb, K•malpııa .. n Ar&Hdlu, 
p.,. .. ~.-t1•1111•Q s.ı..k, Ode
m:ıin B~cmjyc, Biııi, Ada· 
ıtclıe. Atlıgi•, Kırw..W ve 
bulundukları m'v~lerin husu· 
ıiyetlerine göre de lzmirin 

· Mertmli, Bostanlı. Ôtnelckc1yü, 
Meaemeain E.mirilem, PoÇAtlln 
Vn loça, Urlanın Kızılçlhahçe 
okq lırının !il Mayı• 19'9 ta• 
rihinde. 

tertip oluaacalmr. 
leri, Aakaraya dötierken ç... Tapa ıicil Kanam meafaatiae ,.., .... 
nalckale, lıtanbw ıoa.N• PflaJiy• Jlreşleri de heye9aDh 
evveli lıtanbula ıi ... 11. er M8WıslıltJar reçmff, Tektrclaih Hiaeyin de 
dan Ankuaya ıeçeceklerdir. 2~97 111ılı U.Pll talkilit ka· dahil oldujıı halele birçok ta11 

Dia1a .ıutt•lwiaia, ~ÜJIY' 11una ili tap• •iWlrlW.rW• 11114!'\1 ~li~•lıw ......,. 
kadın tayyarecileri uaı.ada litveclilcliiiı bQlana 1'riM iftifat etmitlor6.ı 
makine1e ........ Wila tay. yeni llaaan4ald unvanlarlte Ollcii 11ôhlanan 
yareci icadın diJ• ktyıM,Ukkfi (tapa lk;ll ma'WıtlıW•ı)lua .... 
Bo. Sabiha Gök9ea, Türlckuıu- hı oldutu viliJ•U.. bütün ,,..,,,,,,... .. , 
n11n. batö)M.•116. lttMlı1' .w..ı.re Wl61ıMtit. Gönde• lualr Ol&ü .... tlf•I ,_ . 
tayy.,. .... .,... ..... .. ...... ... ıt • .. .... 
ola• Tfi'liaft .,.... tl•iM llM. .WI •uha• b••• M ••••.,. ~ 
J•plıWln w,ıwa. ............... ""' llllclirl&k- Mlıdr. T ..... aıi ~~ 
dea. tatW elti• IUiw.i ..... Wtla .... • ..ıı- •l•A•.. .. 
netileleı tik •••• VillJetin M&ırbklu ,.pıı..rr• 
•ııtar. ~· ıöre te811iller, komecliler .,. ..... 

ıs ...... • .. tMWkau .... h,ıhlllan teıld- .... '" " ........ +. wa1 
.. IMN ..... 0.- ~-- ......... ,. J.mir llr .., .... .... .... .. --~I· 4M licil IU 

SabiM ...... w. •• ..., ... ,. .. .._ .., bir1 """ laalıalılt IArllCGI 
ziyaf wrıı.ı-.. kwll ••tallaı.n.• tapa ti• Soa hafta ioi .. lmiı ~ 
Beledi ve mem•••/,..1 ••rruf ııleriai, mııra tapu ma- ..&u dıt .. ....._._ Not ,,, ~ ... ... ... Uar•tat ..... 

araaınd• cllrl8'terln•• otclata tlbl. Yilr 1346 toa w.. 463 toa lllifi 
ltleW. Hili Dr. iL lelaoet 7et ı. ayn •Jrl blnr idare da lllCira 227 tcl9 tiliD, 50 • 

Uz teftitte b lı V911ftlei ıubeıi vaaiy•ti.ect. tedvir •d_. pamuk, 500 ton .. ,. .. ~ 

ıa ••u aruu cua an il" 

m şbr. iki ubata memura itt• 
çıbnlmıı, blrfnio de bir aylık 
.... ........ ? ........ 
ftlerlnde çıbtın ' m.akldp ve 
5 temizlik ..... .-lif er 
zalıra çarptartfmtşlarchr. 

~ .. ,...,..... 
mi!fabalcaları 

lzmitia A. ve a: ... telıitllli, 
bupn ııat 17,30 da AJ""
ıtadı11da Fira& Vi~a ~ 
için bif aotrı1.111M aiiabaklia 
,-pa~luwr. h lllıİİUbaHJt 
görmeğe g.a.s.ı. o..._ •• 
JOM PAi'.._ .,..W.ü. 

B• YakarauıWeri&en Dk..ı. 
lard•• baılM l.titia ....... ye 

.köv ekalılıll•ın tla 15 Mtytı 
ıa:ıs tarihtade ctenlere şon •• ,.e1en. 

3 - 5 sındh okaU.ran bir 
tı,fta, 3 ıınıflı oklıllann ela üç 
ıü.D içiadı olmlu bitiru ._ .. 
l.NıDI JIMIM •,..a gıitil.
•i~ 

• 
Grup müdürliiğü lzmir, Aydın, 
Manisa villyctleriDia aicil ar 
h•fızbldNı iuriacl• üakabe 
llaW.. ......... ...... 
tit;.il 11uhtMl&klariJe 1apılıcalc 
_..rele11 l'Q müclürlüiü· 
.- t.wit eclilmeriae mahal ,.,.-°'"""" ..,. ............. toplantılarda ·sicil mubafzbld .. 

1- tıiMin 1J11 birer 
W.. ..... reisi sıfatile lauır 
buluadurulaaJuı, mulıaberattıt 
Joi usavularıa kullul1••11 
bildirüitti r. ----· Ôfr•tın9n alcilwl 

Bazı okullarda lif••• ve. 
killerinin kayıd itlariai İfİ ,a. 

• blltD .... 

ırdaı bqb bala •ult 
.... ilar ... - ,.,..... 

Vali IJerp111-
vna,- cWmt ........ , ...-

ille bir litie Ber•••ıa fİtmİf 
olu V•li B. Fazlı Güleç, Ser. 
ı••• ve Dikilide ıauhtelif tel': 
kiklerle ~ ol•ktadır. Ya• 
ran ötleclea ıonra ıobrimll• 
tl&ao~ktir. 

Lelai.,_Ja ,,.,..... 
locaları ltapatılf/r 
VarfOY&, 16 (Radyo) - Le

hl•adal:I maaoa löcalın k• 
pablmqbr 

ıi••tdiklM t6ail•iittib Dert ._ ___ .. ___ _ 
,.. ......... , ..... trt t9• 
kayıtların diiftıt tutulmuı, akli 
takdirde gelecek .._ 
hizmet istemesi ...... M •• 
retmenlerin künyeleriae IMt,.... 
dl ltvet llan.t•" K~ f», 
rektörlütW....a km 1'Wıir IDl't 
murlaldanna bildirRmiıtir. 

Yala•ı .,·e ••Had• verep ••• Yalnıı U..ok v, oataao du)'uraa UAIÜN&IJ,An" aMkti 
Bo,tlk 11.ujki GJf•cla 

Ti o Ros 
MAKJK[ BlR ZAFER CONiŞI DAHA YARAm 

a a Bu 
• ....., ,. p_., pal ..................... 

........ G.•IMk i\U,-leıi• 
2ı N ••n Çu~t. gij41ü ıq.mıaa 

• r ''javı ·~• mü· ........ 
' .. • .... f'aeart:• g:i· 

al IMt l1 fit $pOJ k'MD eşı, 
MiiM Wt S.Jli ~laMl-.or,niD ...... ~-· 



- 'f\C: .... ...... ltrı. l . . .. -.. 
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·· kiiıiiet ·Din, 
a ç yer·nde 

• • 
cemı esı 

ulgarist n 
buri ola a 

i Türk okullarında; tedrisatın, mec· 
yeni Türk harflerile yapılması emredildi 

Ankara, 16 (A.A.) - Ana· 
dolu Ajansın n h bM aldığına z il ketı• 
göre, Bulgarist nd i Türk mek· u ş 1 r 
teplerinde tedrisatın mecburi 
olarak yeni Türlıc h rflerile ya· 
pılmaaı haklan da Bulgaristan 
icra vekilleri heyetince ittihaz 
edılmiş ol o karar bu defa 
Maarif Nezaretinden bütün maa· 
rif müfettişliklerine kat'i olarak 
tamimen tebliğ edilmiştir. 

Hükumetçe aatın a,ınacak. Müzakerelere 
Pazartesi günii başlanacaktır •• 

latanbul, 16 (Hususi) _ lzmir, Su oirketinin hükumetçe sabn 
almmasına karar verilmiştir. Önümüzdeki Paz rteai günü, Naha 
Vekaletile şirket murahhasları arasında bu iş için müzakerelere 

başlanacaktır. 

Tür dili 

Grevciler 
Salı günü işe 
başlıyacaklar mı? 

Paris, 15 (A.A.) - Lö Po· 
puler ve Humanit... gazeteleri 
Parjs mıntakaıı madesıi ıanayl 
amelesi sendikalar birliği umumi 
katipliğinin bir tebliğini neşret· 
miştir. 

l k 1 
Bu teblitde madeni sanayi 

Paris siyasa o u an. alemindeki ihtilaf için seri bir 

da okutulan yabancı hal sureti bulunmuş oldu· 

dl·ııer arasına alındı ğu ve sah günü tekrar işe 
başlanmasının muhtemel bulun· 

lıtanbul, 16 (Huıuai) - Pariı duğu beyan edilmektedir. 
ıiyasal okulu, dilimizi, okutulan Paris, 15 ( A.A. ) - Mesai 
yabancı diller arasına almış Ye N zm m deni ıs nayi ihtilafın· 
tedrisata başlamıştır. da alakadar olan bütün patron 

Okul direktörü, Türk: • fran· ve amele teşkilatlarına bir mek· 
ıız doıtlutunu aağla mlaştıracak tup göndererek Milli Müdafaayı 
oları bu karardan dolayı bab· ve memleketin hayatı menfaat· 
t yarlık hissettiğini, matbuat lınnı temin etmek için işlere 
mümessillerine söylemiştir. yeniden baş1analması lüzumuna 

yeni bir kanun işaret e·tmiştir. 
Camianın müşterek iyiliği 

Motörla nakil vasıt • namına nüfuzunu istimal edem 

ları . mecbur f sİgo ta Nazır bütün patronlarla ame· 
eclilecelc leyi aşağıdaki huıuıta riayet 

etmeğe davet eylemektedir. 
lıtanbul, 16 (Huıuıi) - Mo- Bütün fabrikaların derhal 

törlü nakil vasıtalarının mec- tahl'yesi ve bütün müstabde· 
buri surette sigorta edilmeleri minin 19 Nisanda işe başla· 
için hükumetçe bir kanun ha· maları. 
zırlanmaktadır. Nazar sonundan evel tanzim 

Fransız 
Sosyaliat partiai 
ikiye ayrılıyor 

Pariı, 16 (Radyo) - Fransız 
Sosyalistlerinin, ikiye ayrılmak 
üzere oldukları ıöyleniyor. Müf· 
ritler, ayrı bir parti yapmağa 
karar vermişlerdir .. 

Tunusta tevki/at 
Tunus, 16 (Radyo) - Zabıta 

yenide• tevkifat yapmış ve iki 
yüz kişi daha yakalamıştır. 

Arbedecilerden 27 kişi muh• 
telif cezalara mabkum olmuş· 
lırdır. 

Pariı, 16 (A.A.) - Burada 
sö;lendiğine göre yeni düstur 
aleyhinde alınan şiddetli ted· 
birler bilhassa Tunusa karıı 
yapılacak her novi ocnobi müda· 
haleıini menetmek gayesini is· 
tibdaf etmektedir. Filbakıka ec· 
nebilerin yaptılıcl n propaganda 
Yeni Düıtur hareketinin muh· 
telif temayülleri arasındaki re• 
kabetleden istifade ederek in• 
kiıaf etmeğe baılamış idi. 

General Kazım Dirile 
teftİffen Edirne,• 

döntllJ 
Edirne, 16 (A.A.) - Umumi 

müfettiş Kazım Dirik, müfet· 
tiılik mıntakaaı içinde yaptıkı 
tetkik ve teftiş geıiıinden dön· 
müştür. 

Bulgar hükumetinin Türkiyeye 
karşı bu çok dostane iestinden 
Ankara hükumet mehafili ve 
bütün Türkiye efkarı umumiyesi 
çok mütehassis ve müteşekkir 

ariciye Vekilimiz 
lstanbula dönüyor 

Yeni paralarımız etmek arzusunda bulunduğu 
kollektif mukavele meselesini 

Ankara. 16 (A.A.) - Aldı· tetkik mak1adile patron ve Pragda 
ğımız malumata göre, Türkiye amele heyetlerini 16 Nisanda 

olmuştur. 

Bu hissiyatı Hariciye Veka· 
leti vekili Şükrü Saraçoğlu bu 
gün Bulgar sefirine ifade ede
rek dost Bulgariıtanın Türki· 
yeye karşı göıterditi hiuiyatın 
bütün kLymetinin burada hi110-
dilmiş oldukunu bildirmiı ve 
hükumetine bu bissiyitı iblağ 
etmesi ricasında bulunmuştur. 

B. Tevfik Rüştü Arcs, Hatay meselesi hak. 
kında Kont dö Martelle konuıtu 

lstanbul, 16 (HusuBi) - Hariciye Vekilim"z doktor B. Tevfik 
Rüştü Aras, Beyrulta Faransa fevkali:le komiseri Kont dö Mar· 
telle Hatay meıe!eıi hakkında uzun müddet konuşmuştur. 

Cumhuriyet Merkez Bankasın· içtimaa d vet etmektedir. Gizlice Alman bay. 
dan 15 ikinciteşrin 1937 tari· Grev hadiseleri ıebebile bir rakfarı vapıvorlardı 
biadenberi tedricen tedavül~ ., ., f guna ceza tertip edilmiyccek, Prag, 16 (Radyo) - Çekoı· 
çıkarılmığa başlanan yeni hır • ı·ı·ın bırakı\d·.~ı anda ı"stı'hkak l k b b ıs · 1938 5 ova yazı ıtaaı, irçok evlerde 
li banknotlardan . nısan d keıb•dilmiı olan u··cretler fab· 

S l 1 ki 
•-ı .. araıtırmalar ya pmıı ve bu evler 

tarihine kadar ıra ı ı" ar an ·1c l t hl' • d 
l
. hkl d rı a arın a ıyeıan an ıonra g:zlice Alman bayraklan yapaa 

22,999,895, 50 ıra ar aa d h 1 t d" d"l '-~: 
00 1

• 
1 

ki d er a c ıye e ı eceK;lır. yüzlerce kadın yakalamı.+.r. 
~~~~, 1 ını M an~~· ~~~~~~====~~~~~~~=='=~~-

Hariciye Vekilimiz, bu akş~m Beyruttan lstanbula mütevecci· 

ben bareket edecektir. 
11,068,000 ki cem'an 37,747,895 ÇiMDiKLER 
lira tedavüle çıkarılmıı, muka· 

-------------------Fransa Başvekili ile Hariciye -------
Na ıa-ı Londraya gı· diyorlar biliade ~ski_ barfli ~anknotlar· Z • dan aynı mıktar yanı 37,747,895 

B b y ar l gilt reni Paris sefiri, Çemberlayn tara. lira te~ vüldon kaldırılmııtır. 
Tefmenlilıte· ilri .. ne Tından davet edildiklerini reamen bildirdi VazıFe başında 

Askeri talebe ve 

bilfiil hizmet etm d Paria, 16 (Radyo) - lngilterenin bura sefiri Sir Erik Flips, 6[en polialer 
• 8 ~n bugün Fransız Başvekili Daladiye ile Harıciyo Nazarı Jori Bo- lıtanbul, 16 (Huıuıi) - Vı.• 

evlenemıyeceklerdır neyi ziyaret etmiş ve lngiltere Baıvekili Çemberlaynan, kendile· zife başında ölen polislerin va-
lıtanbul, 16 (Huıusi) _ Hü· rini Londraya da~~t ettiğ~n~ resmen bildirmiştir: . ris\erine maa!l~r~nın ~ü~de a~t-

kOmetçe tanzim olunan yeni Fransız Başvekılıle Harıcıye Nazırı, bu daveti, kıbu~ ~t~ışl~r mııı verilmcsı 1~10 Bu~uk M~(... 
liyibaya göre askeri mektep ve bu aym 27 inci günü Londraya hareket edcceklerını bıldır let Meclisine bn takrır vırıl· 
talebesile teğ~enl"kt .k. •e e mişlerdir. . Fransız Nazırları, iki gün Londrada kalacaklar ve miştir. 
bilfiil hizmet etme~: ~ı:n ·~- ~:~~~ı::~::le mühim meseleler etrafında müzakerelerde bulu· Sir Aleksandr 
bayların evloomelori mouedıl· Ik· d l · ı· k" h l · · ,... - t k · t ıiı· ı h . ti 1 ev et rıca ı; er anı arp erm ·~ımaı, muş ere emnıye ıngiltere deniz ve &2• 
mıı. r. • • temi, lngiltere·İtalya anlaıması ve mali meseleler hakkında ko- ••a LUVVetlerı· m.l.lı ·~et .. 

Rus sefırı nuıacakıardır. ., I'( u,-, .. 1 lngiltere Başvekili, Fransız Nazırların• mükellef bir ziyafet YO- ti1lifine tayin edildi 
Bugun stanbulda recektir. Ayın 28 inci günü akşamı franıız aefaretbeoesind• de Londra, 16 (A.A.) - Visa· 

bulanacak bir banke verilecektir. · miral Sir Aleksandr Ramsayın 
lstanbu1, 16 (Husuıi) - Ruı· uı•tler Askeri lise deniz bava kuvvetleri ıerviıle-

yanın yeni Ankara sefiri Tren- fl 1 rinin şefliğine tayin edildiği 
tiyef, yarın şehrimize gelecek Paskalyayı Bavye. talebesi resmen bildirilmektedir. 
ve bir kaç gün sonra Ankara- Viıamiral beşinci deniz lorda 
ya giderek itimadnamesini Cum- roda geçirec k Dün AV1'iıpaya har•· unvanını haiz olacak ve deniz 
hurreiıimize takdim edecektir. Berlin, 16 (Radyo) - Hitler ket ettiler hava kuvvetlerinin kadro veı 

J\7 d • bugün Bavyerayı ziyaret etmiş İstanbul, 16 (Hususi) _ Aa- malzemesini kontrol edeceği 
l Yf OTman l ve hararetlı' tezahu··ratla karşı· gibi bunların tabiye husuaund.ı keri liıe talebesi, Avrupanın 

Yakında Amerika se. lanmıştır. muhtel E ıehirlerinde teknik kumandanlığını da derubde ede· 
~ l • [ k H.tler, paskalya yortularını tahıilde bulunmak üzere bugün cektir. ,-er errne ba12 ıyaca B d k 1 51·, Aleksandr Rlmaay 56 r avyera a geçirecek ve doğum Avrupayı hare et etti er. 

Haver, 16 (Radyo) - Nor· ld"" - l ya•ındadır. 1919 aeneıinde Dük 
d d 

yı onumünü kutlulamak için, M f h • Afı v man i vapurunda yapılan ta i· b ısır a vı " Dö Konotun kızı preDHI Par· 
rt b't · · V k d u ayın yirmisinde Berline av· a 1 mıştır. apur, ya m a det edecektir. 28654 numaralı bilet triıia ile evlenmiıtir. 
tekrar Amerika seferlerine baı· ~ r'akı•r (' inı~ \ lıyacaktır. Belçika Başvekili ydz bin Frank alcıı r j ı~ r.J •• ·ı A p • Kahire, 16 (Radyo) - Yü~~e J ·ı• ı l L UÇ Vl ayet arısta 3 faizli kredi Fonıiye tahvıla· ngı iZ er e teıcrar 
/Jk.o7?ul 6ğretmenleri Paris, 16 (A.A.) - Belçika tından 1903 tarihli ve 28654 çarpıftl 

d 
~aşvekıli Pol Emi Junson dün numaralı bilete yüz bin fraak Londra, 16 (Radyo) - Fakir 

el'C-iştirilecek olır)eden s p lS .~ onra uise gelmiştir. isabet etmiıtir. (ipi) ile lnailiz askerleri ara· 
!danbul, 16 (Hususij - Ma· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ •· 

ani Vekôlet"; Amasya, Burdur Elh ıında yeni müaademeler olmuf' 
ve Bursa vilayetleri ilkokul öğ- amra idaresinde Milli Kütüphane Siıemaaı tur. Bir lagiliz zabiti ölmüıtür. 
retmenleri arasında değ:şiklık· B U G O N /talyada 
ler yapmağa karar vermiştir. G~ç~n .h.ıfta takdim ettiğimiz Mihracenin Gözdesi şaheserinin ırer•mden ölenler 
Teşv "k d.l · l ıkıncı _ve. son kıımını teşkil eden ve son derece kuvvetli, r 

1 
5 · e ı mış er ıhtı l h Roma, 16 (A.A) - Veremle B d raı ı, eyecanli bir aşk ve macera hikayesi 

u npeşte, 16 ( Radyo ) - mücadele ofisinin bir iıtatisti· 
Museviler hakkında çıkan ka· H OD~ <dl M e~an=:'o tine göre 1900 senesinde ltal-
nuna muhalefet edenlerden U U ~ (i6:a U yada verenıden ölenlerin sayııı 
tevkif olunan yüz kişinin iıtic· 58,300 yani, 0 ıamanki nüfuıa 
vabına başlanmıştır. Bunlar, TÜRKÇE SÖZLÜ eski ve yeni TÜRK MUSiKiLi niıbetle on bin kişide 17/2 iken 
bazı Musevi fabrikatorlar tara· 1937 de ancak 37,000 kiti öl· 

Seanslar: He - b 1 f nd n teşv k edıldiğini söyle· r gun: 1-3-5-7 ve akşamları 9 da aı ar. müştür ki şimdiki nüfusa niı· 
m c:l erd r. Cumartesi ve pazar 11 de başlar. b · 'd 8/6 d ~ - etle bin ışı e ır. 

Hazırlop imtihan sualleri 
Ne oluycruz, gene mektep hfıdiaeleri mi çıkıyor karıımıza? 

. Dev.le~ler. ar aında _geç'p duran dosya hıraıdığı, caıuıluk we· 
saıro gıbı, nıhayet, talım ve terbiye heyetinin hazırladıtı ıi.li 
i~ti~~n ~uılleri de aşmlmıı, çalınmıı ve telefonlarla latubala 
bıldırılmış. 

Bu hazırlop ımıf g~ç.me uıulü, birdeabire f.1.mirde de duyal
muş .• _!~l~b~ yı ğ!nları ışı~ .alayına varmıılar, fakat imtihanları• 
tekerruru ıhtımalı, alınterı ıle, kafa patlatarak, geceyi gündüz 
kıt rak imtihanlara kazanmıf olan zavallı talebeyi do delıfet: 
düşürmekte berdevamdır. 

Evelcc de yazdık, maarif meselelerimizi mutlaka balletmeliyiı 
Bu yüzden bize inceden inceye tariz edenler do bulunabilir. Fa· 
kat hadiıe meydandadır. Hikaye malum .• 

Bir kadı, alacak davalarmda hazan kendisinden dava edlt 
ıahsı adamakı llı döver ve bayıltırmıı. Hidiıe duyulma d't• 
b. le d hkilc f ve 1 er 

ır a ı t.•. ata memur edilmiı. Müfettiı kada ael · keyfi· 
yeti kendısınden aormuı. O da: • Dllf, 

- EYet ·de~iş- doğrudur. Biraz bekle, timdi bir muhıke•• 
daha geçece~, dınle, gör, bakalam ne diyeceksin? 

Mevzu, bır alacak davası imiş, kadı borrluya d" - L-. __ . . d' . . • .., OBmUf, uur 
cunu nıçın verme ıtını sormuı. Borçlu: 

_ - ~fe~dim • demiş· iki seneden beri alacaklıdan bir baha 
muh~et ı~tıyorum, vermedi. Ben de kızdım, borcumu ödemedim. 

Mufettıı kadı dayanamamış. Muhakemeye bakan meılokdqına 
v.u~a~ıksın vur ·demiş- yoksa ben vuracağım. ı 

~aa~ıfımız.~e sık sı~ .bö.yle _hidiıeler olursa, bizim de ıu kadı 
vazıyehne duşmemeklığımıze ımkin var mıdır? Çimdilc 

Tango Kralı 

Edvar Biyanko 

• 

Şehrimizde ----
~~yük fedakirlıldarla lzmire 

getırilmeai temin edilen dün· 
yanın en nıeıbur aan'atkarla· 
'Tdan, Tango Kralı EDVAR 
B YANl<O arkadaşları ile 
birlikte, Çarıamba güaü akıa· 
mından itibaren Fuar gazino
aunda konıerlerioe baılıya· 
caktır. 

Kısı bir zaman için anpje 
edilen bu meıhur aaa•atkirı 
dinlemek fırsatım kaçırmama· 
nızı tavsiye ederiz. 

. . . ~ '" 
- ' -



Çe ebi, Yavuzun sö~ini diu.ledikten sonra ya- Atatürk .. günü Bergamada 
pacağı işlerde daha hesaph hareket ecliyorclu tezahuratla kutlulandı -----

Ahone teraiti 
l .dıl1 H<ıO, aJ11 •>lita 80I 

lııı.OC"-tfP• 

'Sağb;< 
bahisleri 



Da 
y n o 

Portosun yüzünde sükunet, O r· 
tanyınmkindc ümit, Aramis n· 
ki de k r nızhk. Antosu• kind 
do umuruma azhk. 

Bir üddct görijşüldü~ten 
sonra Por os ke d iıi için lazım 
olan yl rnı teda iki peşinde 
koım ktan, yüka k sınıftan bir 
h nım tarafından kurtarılmak 
lutfund bqlunulduğunu anlat· 
tığı sırada Musketon içeriye 
girmişti., •• O, efendisinin he· 
men eve gel csıni söylemek 
için gelmişti; evde bulunması 
pek lazımdı. 

- S fer şya\ rım mı geldi? 
- Evet ve hayır diye Muı· 

-'Cton cevap verdi. 
- Pekala, neden ıöylemi· 

yorsun? 
- Eve geliniz efendim. 
Portos yağa kalktı, arlcadaı· 

larını selamladı ve Musketonun 
peşinden gitti. Bir daki~a SQnra 
kaptd B ıen görünmüştü. 

Kendisine lciliieye girmek 
fikri uyandıkça pek halim bir 
hal kesbeden Aramiı çok yu· 
muşa bir sesle !ordu: 

- Dostum, beni mi istiyor· 
sun uz? 

- Evde biri efendim görmek 
istiyor, diye Bazen cevap verdi. 

- Biri mi, nasıl dam? 
- Bir dilenci. 
- Ona bir a d ka ver d.,, 

azen, bir gil abkar iç.in dua 
ctmeıini söyl • 

- F kat bu dil nci utl ka 
ıizi I onu m ti or v onu 
görün niz pek aevinecetlnizi 
ıöylüyor. 

- P i, a§ka bir haber yol· 
lam dı ı? 

- Evet, " Eğer M. Aramis 
ge ekte tereddüt ederse, Tur• 
dan geldiğimi ıöyle. dedi. 

- Turd n h 1 diye Arımiı 
haykırdı. ınlerle af dilerim 
efendiler, bu adamın bana bek· 
lediğim haberleri ctiridi ine 

ind.rm ·ş ola ydtm ban v,cdan 
eı bı olurlardı. 

h hr 
v ti. 

A~osl Atosl Hakikaten 
g lmez düşünceleriniz 

Neyse, bu bahsi kapl\lı· 
nız.. Dün bana uğramak liit· 
fund bulun n M. dö Trevilin 
sizin Karçlınal bendelcrinden 
şüpheli bir lngili:r.lc görüşmekfc 
bulunduğunuzu söylemesine PC 

dersiniz? 
- Bir lngilizin evinde oldu· 

ğumu söylemek istiyor; size 
söylediğim kadın. 

-Oh! Ayl Şu size çekinme· 
nizi t v iye ettiğim halde sizin 
kulak aım dığınız san kadın 
demek. 

- Size ıebebini ıöylemiıtim. 
- Evet; zannederim sef.er 

eşyanızı elde etmek için dcmış· 
tiniz? 

- Haşa! O kadrtıın Madam 
Bon syönün kaçırılmasında par· 
m ğı olduğu b~kkında bazı 
malumat elde ettim. 

_ Evet şillldi nladım; bir 
kadını buİmılc için diğeri ile 
aşk oyunu oynuyorsunuz; bu 
en uzun bir yoldur amma eğ· 
lencelidir. · 

D rtınyan her ıeyi Ato~a 
anlatın k i tiyordu; fakat bır 
düşünce buna m nf oluyordu. 

Atoı bir asilzade olduğun· 
d 0 haysiyeti ihlil eden meıe· 
lelerde ifratp~rverdi, halbuki 
bizim aşıkın Mayledi hakkın· 
d ki P- .. nl rmın Ato r fın· 
dan hoş görülmiyeceğine şüp• 
heıi yoktu; bunun için zükutu 
tercih etti ve Atosun dünyada 
en cıyip tabiatli bir ad m 
olmaaından, delikanlının itima• 
dı bu noktada duruyordu. 

Bunun için, biribirlerile mü· 
bim bir meıele hakkında ko· 
nuoac k mühim birıcyleri ol· 
mıyan iki ark d şı bıral-.:ar k 
Aramisin peşine gideceğiz. 

Kendisile görüşmek istiyen tüpb yok. 
Ay ğ kalk r le ür tlc yola dı ın Turdan cldıj'ini işiten 

düzüldü. 
Orad yalnız Atoı ilo Dar-

tanyan k l t§tl· 

Atos dedi ki: 
_ Bu rkad ~lar işlerini yo· 

luna koydu s nıyorum; ne der• 
iniz, Dartanyon? • 

delikanlının B z nin pe§inden 
daha dotrusu önünden n sıl 
fırladıktnı biliyoruz; o hiç dur· 
madan Fcru sokağından Vüji· 
r r ıok tana koşmuştu. 

Evine gelince kıı boylu, 

" bir hnld~ il şfrl!m . ş o'an e ki 
hırka n n üst kısmını söküp 
göğs.inden bir mektup ~1~.8~.d ~-

Arami uı ktubun mvhurunu 
görünce sevinç.\ h~}klrdı, din· 
d r bir hürm tle ynzısmı öptü, 
v~ ıarf ı yutarak ç kardığı mek· 
t4pta şunJ r y zıhydı: 

"Dostum... Bir müddet dah 
ayn bulunmaklığımız kaderimi· 

zin icabıdır; fakat, gençliğin 
mesut günleri buluşmamızdan 

evel geçmiş olmayacaktır. Or· 
ducta vazifenizi yapınız; ben 
de bışk bir cephede yapıca· 
ğım. Mektubu getiren adamın 

vereceği şeyi kabul ederek 
harp meydanında hakiki bir 

aailzad gibi boy gösteriniz. v~ 
güzel iy h göıl rinizden ıştı· 

y klı öpen beni düşlinünüzl 
adiyöl d ba doğrusu inıaallah 
görü~ürüzl,, 

Dilenci elbisesini sökmekte 
d vam diyordu; ski elbiı ai• 

ni. içinden yüz elli adet çift 
lspnnyol altını çıkararak masa 
üzerine döıttü; sonra kapıyı 
açıp ıelaın verdi ve mektubun 

sevincinden aşalaınış olan de• 
likanlınm kendisine bir söz bile 
aöyl yebilm ini beklemeden çı· 
kıp gitti. 

Bunun üzerine Arami "mek· 
tubu tekr•r okumuş ve bu ıe· 
fer m ktuptaki d rken rı gör• 
müştü: 

"Derken r: Mektubu getiren 
zat bir kont ve ispanya erki· 
nından olduğu için kendisine 
n zaketle muamele ediniz. 

Aramis evincinden bağm• 

yordu: .. 
- Tath rüya! Oh! tatla ru· 

yal Evet, daha genciz, ev~t, 
dala mes'ut gün) r göreceğızl 
Oh! şkım, kanım, hayatı?11 
Hepsi, hepsi, hepsi senindır, 
sevgili metresimi... 

Mas üıer;nde parıldıyan al· 
tınlara bakmağ.n tenezzül bıle 
göstermiyerek m ktubu işti· 
yak 1 öpüyordu. 

Bazen k pıda göründü vo 
onu dışırda tutmak için bir 
sebep kalmadığ111dan içeriye 
gelmesini emretti. 

- Sonu t1ar-

sa 
Maktu fiat üze

r "nden satış 
Piyasada pazarlık usulünün 

tamamen kaldırılması için bir 
kanun layihasının hazırlandığını 
.. v ·yoru7 Bu layiha, mcmle-
ogrenı ... d 
ketin her t rafında per ke?, ~ 
ahşv rislerde pazarlık usul~n~ 
menetmek ve y rine maktu fıatı 
esas tut~ak m ks dın matu!· 
tur. Bu cih tin temini için, la
yiha ya cezri hüküml~r. lconmuş 

maktu fiatler harıcınde ı bş v • .. 
yapanlar hakkın d ccz ı mu· 
eyyidcler tertip olunmuştur • . 

Paı: rlık ~uliinün k Ik asıle 
ald nm endişesinden bizar ol· 
muş müstehlik ile ldatmı mec· 
buriyetinde kalmış esnafın ne 
kadar memnuniyet duyduğuna 

.. h yoktur Çünkü, pazarlık şup e • . d~ 
lünün kaldırılnı sı ıktıs ı 

usu b. b"d. 
lduğu k dar içtimai ır a ı· 

:~dir de .• Aldığı malın ~ak~ki 
değerini bilmiyen üşterı, fıat 
n olursa olıun, daim aldatıb 

1 endişesi v izzeti nef inin m' F·k f' r b kulduğunu duyar. ı s ıa uı 
ur . - t h e as tutuluşu, şüphesız, us c • 

r ğ'in izzeti nefsini kurtar cak-

tl Fakat, maksat, halkın izzeti 
ır. . . d 

nefsi ile birlikte kesesının e 
haddinden fazla aarftan kurtul· 
maaı değil midir? 

Mü t hlik bunun içindir ki, 
henüz layiha hal"nde bulundu· 
ğunu öğrendiğimiz kanunun ve• 
reccği şekilden memnun olmakla 
b rabcr ndişclidir. Memnun, 

.. nkü artık bundan sonra l· 
ÇU ' l' fi k" datılmıyacaktır. Endişe ı, ç 0 u, 
bundan sonr eınafıa iıt diği 
fiati kabule mecbur. 

1 

Fak t, mfüıtchliği bu endişe inde 
t mamen hakh göremeyiz. Mu· 
hakk k ki, hü1<umet, fiks fiati 

ı tut r en, h l n rol· 
suz v esn fıo inaafın bırak• 
m•yacaktır. Lakin ~~ d~. i~~ 
bakışt güç görünebılır. Çunku, 
hükumetin kontrolu demek, aa· 
tış çıkarılacak her medden~n 
{i tini tesbit etmek demektır. 
Sı.a teıbit tc eşyanın maliyeti, 
hır kacağı karı ine den inceye 
hesaplayarak ümkündür. 

Darta yan cevap vcrdı: 
- Portosun işini yolun~ koy· 

duğunu biliyorum; doğru.su?~ 

zeki bakışlı ve eskipüskü elbi· 
aeli bir adam buldu. Kendi· 
sine sordu: 

Bugün satışa arzedile~ öyle 
çeşitli maddeler vardır kı, bun· 
ı r 0 hakiki değerini bulm le ve 

tesbit etmek kolay bir iş de· 
ğildir. Belki geniş b.~r .. ~eşki~i~ 
işidir. Bu mümkün goru.~e.dığı 
takdirde, e naf fiat t sbıtınde 
müşterek bir sorbesti mi ver· 
mck İcab edecektir. Meşru bir 
spekülasyon mahiyetini hver• 
meıi pek mümkün ol n böyle 
bir scıbcsti düşijnülemez. Fa· 

lliiiiiJCiWiiiDiWii~::mEi:::::!!!••~••=u kat, her hıld e, her madde, ayrı, 

ıöylemek laz mgeliue Ar mıs ıçın 
de biç ka •vet çekmiyo~um; 
fakat, zizi Atoı, ıiz gelince, 
lngUizin g nimeti ol rak elinize 
geçen altınlara d kabul tmc· 
di iı, şimdi n yapmak fikrin· 
d iniz? 

- Delik nlam, bir fngiliz öl· 
dürmek hayırh bir iş yapmak 
demek olduğu iç.in o herifi öl· 
dürmekle v zifemi y pmış ol· 
dum; fak at ltmlarını cebime 

Niıaıı 

1 
9 
3 
8 

Pazar 
~bt Eaan Vwıt 

G 10,38 5,~l 
U&&- s,26 lZ.14 
1kiDdi !l,ıo ıs,57 

Evlı::at Eu.ı V 44c 

Aq4Wl il; l U,4 7 
y 1,37 20,2" 
1m1ak 8,48 S,35 

...... Beni mi istediniz? 
- M. Aramis ile gfüüşmck 

istiyorum; siz miainiz, efendim? 
- Evet, ban bir şey mi 

rsa 
16 4-938 

UzUm tı J rı 

getirdiniz? 

- Evet; İflcrncli bir mendil 
göstermeniz şartile, 

c. Alıcı ((. S. K. S. 
199 A.R.Üıümcü 12 13 875 
126 lnhis r ida. 10 10 7 5 

Ar mis yelt:ğinin cebinden 
bir küçük n btar çıkararak 
~def kakmalı ve abanozdan 
ufak bir kutu çtı, dedi ki: 

- lıte, bakınız! 
- Tam m; hizmetçinizi a· 

vunuz. 
Hakikaten, dilencinin fen· 

d'ıinden ne istiycceğini mer k 
eden Bazen de koş koş gel· 1 

miş ve hemen fendiaile bcra· 
ber aday girmişti; f kat bu 
çabukluk onun işine yaramadı; 
dilencinin bu talebi üıerinc 
cfendi:si kendisine dışarıya ç1k· 
mısını işaret etmiş ve o da 
itaate mecbur olmu.ıtu. 

Bazen gittikten sonra dilenci 
kimsenin bulunup kendilerini 
görüp işitemiyeceğinc emin ol· 
m k için acele ile etrafına b • 
kındı ve sırım ile intizamsız 

69 Albayrak 13 14 SO 
38 J. T ranta 15 15 
13 Esnaf ban. 10 50 10 SO 

9 Ş. Rı7. H. 13 50 14 2~ 
7 F. Solari 13 75 13 75 

3 P. Klark 13 ıs 
464 Yekfin 

264377 Es~ YekOn 
264841 Umum ye~an 

Ply a flatl rl 
16 4-938 çekirdeksiz ijzüm 

orta fiatleri: 
No. 
• 
• 
• ,, 
Zahire 

Ç. Cinsi 
79 Buğday 
48 Ç vdar 

190 Arpa 

7 12 50 
8 13 00 
9 13 75 

10 14 50 
11 16 00 
sata şiarı 

K. S. K. S. 
5 15 
4 15 
4 

ayrı h kiki değeri ile sattt.rıl· 
masa da zami bir fiat hıddıne 
çık•rtıl ıyıcakt1r. 

Her halde bunda, ticaret er· 
babının ve esnafın ticari ahlak 
ve vicdanmd n beklenecek çok 
şey vardır. Bundan 20 sene 
evelino kadar ticaret hiyatı· 
mızda mühim roller oynıyan 
yabapcı ve gayri Türk nası~m 
bize mirası olan aldatma ııh· 
niyeti elbette bundan sonra da 
devam edecek değildir. Bir 
taraftan hükumet, zecri tedbir· 
lerle, yerleşmiş itiyata kökler~en 
diğer taraf t n millet, ke?dıne 
yakışan bir ticaret ah~ak ve 
vicdanın filizini verecektir. 

Bunun içindir ki, pazarlık usu• 
lünün kaldırılmasını içtimai vo 
iktısadi inkılap) rdan saym•· 
lıyız • 

Nejad Bögürtlen 
........ ~ ....... ------Hırsızlık 

B4lyrakhdJ fsmail oğğlu ame• 
le Mustaf • Fethi oğlu Halil 
Ôıkulun bağından iki batt niy 
çaldığından y k lanmı tır. 

Yazan: 

Piyer Dominik 
lngiliz • it lyan müzakereleri 

neticelenecek gibi görünüyor. 
İngiltere ve ltaiy nın menf t. 
leri Akdenizde, ispanyada ve 
yakın şarkta b ·ribirine zıd ol· 
madığını birçok defalar yaz• 
mıştım. Rom müzakerecileri 
Ko t Ciano i!o Lord Pöıt bu· 
nu anlamış görünüyorl r. 

Müzak r lerin karakteri 
Müz kereler şu esasl r üze· 

rinde yapılın ktadır: 
1 - ltalyanın Akdenizdeki 

vaziyeti ve Süveyş kanalından 
geçme hürriyeti. 

2 - Habeşlstanda 1t lyan 
hakimiyetinin tasdiki. 

3 - 1 panyadan ltalyan gö· 
nüllülcrinin çekilmesi ve İtal
yanın, ispanyanın metropol vey 
sömürge topraklarına alaka gös· 
termemeıi. 

Anlaşmanın p s\calyadan öne 
imzalanması muhtemeldir. İn
giltere, it ly nı n Akdenizdeki 
ehemmiyetli mevkiini tanıyacak 
ve balyaya her zam n ve her 
şekilde Süveyş kanalından ser· 
bestçe geçmek hakkını vere· 
cektir. 

Diğer taraftan, bulunacak ve 
belki de bulunmuş olan bir 
formül a iresinde Roma ile 
Mılletl r Cemiy tinin arzuları 
te\ii edilerek ln iltere H be i · 
t n üzerinde ltaly n hakimiye
tini t nıyac ktır. 

Nihayet, ltalya, yalnız lspan· 
yadaki gönüllülerini çekmekle 
kalmıyac k, İspanyol toprakla· 
rınd gözü olmadığını resmen 
bildirecektir. 

Harp t1e müzakere 
lapanyol Nasyonalistlerinin 

muvaffakıyeti, müzakereleri ge· 
n ·ş ölçüde kol ylaştırmış oldu· 
ğu aşikardır. Eğer cumhuriyet· 
çiler kazanmış olsalardı, Roma 
bükümetinin lejyonerlerini ge· 
riye çekmesi ÇOK müşkülleşirôi. 
General Franko, son günlerde 
Ajans Hav s:n muhabirine ver· 
diğ. beyanatta lspanyol kıt'ala· 
rının harbı idameye kafi gele· 
ceğini söylemişti. 

Bu sözün doğru olduğuna bu· 
gürJ inanılmaktadır. Şu halde 
~önüllülerin geri çekilmesi, bu .. 
nu istiyen lngilizlcrce, gönüllü· 
1 rin pek p h lıya m 1 oldu~u· 
nu ltaly nl arca, hareket tek 
başlarma d vam niyetinde olan 
Nasyonalistle c iyi bir gözle 
görülecektir. 

Nihayet bu çekiliş, Fransad 
Fransız· ltalyan y kınl şmı ın 
muhalif ol nlırın elinden kuv• 
vetli bir silahı düşürmüş ola· 
caktır. 

Avrup da bugün Alman· ftıl· 
yan işbirliğinin yegane müşterek 
f liyet ıemini ispanyadır. fs· 
panyol sivil h rbi bittiği za· 
man .. k1 bitmek üz redir - ftal· 
y n • Alm n nlaşm sının ma· 
n sı kılmıyıc ktır. 

imiyetinin tan1nması mese• 
lesine dônehm. Da , Romayı 
tatmin ederken Milletler cemi. 
yeti k rarl rını ilg etmemektir. 
Eğer RQma hadiseleri tesri et• 
memiş olsaydı, aranılan formül 
ltalyanm himayesi altmda Ne· 
güsün zahiri hakimiyetini tanı. 
mak şeklinde olacakta. it ly• 
H beşı t nda, bizim Tunu ta, 
F ast veya Annamda haki 
olduğumu:z kadar t m bir şe• 
kilde hükümr nhğı elde decek 
ve Habeşist n Milletler cemi• 
yeti az sı olarak kalabilec kti. 
Şimdi ltalya kralı imparator 
ilan dilmiş olduğu için bu 
~ekle dönmek güçtür, f kat 
'1elki H beşist nın vaziyetini 
Hindistanmkine y kı~laştırıla• 
bil cektir. Hindistan Milletler 
cemiyetinde temsil edılir, bu· 
nunla beraber Hindi tanın ke~ 
dis.ni idare eden müstakil bır 
devlet olduğu söylenemez. Pr • 
tikte bütün hakimiyet kral ve• 
kilindcdir. H beşistanda d bir 
kral vekili vardır. Ve haly 
kralı, H beşist n imp ratorudur. 
Tıpkı lngilter kralı Hind st n 
imp r toru olduğu gib. E a· 

en bu gibi halleıde Lir an ş· 
ma sureti bulmak daima münı· 
kündür. 

Tali meseleler 
Müzakereler esnasınd b rçok 

tali meselelere de temas ed • 
miştir. Bir miktar ltalyan , s· 
kerinin Vbyndan çekiım sı de 
bu meyandadır. Orada en ,z 
dört fırka vardı. Libya ıç n bu 
kadarı fazla idi. Ancak 700,000 
nüfusu olan, hemen temamılcı 
çölden ibaret bulunan bir 

mi ketı müdafaa için ltmış 
bin (b ıılaııı yüz bin diyorlardı) 
aak ri uh f za etmek, bir 
nevi meydan okum mahiyeti 
rzediyordu. Müzakereye g İş· 

mcden önce 1 ngiltere M r 
garnizon! rını takviye etm · ştir 
ve Mısırın Liby hududu ıd 
Mı ırın kol y yutul c k bir 
lokma olmadığım anlatmak 

ksadile büyük anevral r 
yaptı. 

Bir başka tali mesele de Fi· 
listindir. ltalyanlar, gerek sila ı 
kaçakçılığı, gerek Bari m rkc:ı· 
zind ki radyo prop gand 1 ril 
Arap halkı teşvik etmiştir. F • 
kat anladılar ki, bu kaçakçılı· 
ğ kar~ f ngiltercde de H b • 
lst n silah kaçakçılığı yap. 

mak suretile cevap verebilir v 
Filistin müslümanların yapıl n 
teşvikler Trablus ve H rard 
kendi aleyhlerine dönebilir. 
Fran sız-ltalgan göriişmeleri 

Böylece lngiliz·ltalyan muza· 
kereleri müstakbel bir Fransız· 
halyan görüşmesine mesud bir 
mukaddime şeklinde görü m~k-
tedir. Bu müzakerelerin Ka R· 

lony~~ın Frankonun elini! :t ş· 
mesı~ın ertesinde ba~ .. • a ı 
tahmın edilebilir. Frana "''' k, 
lsp ny da İtalyan] wı var (ya· 
hud d Almanlar var) 

Roma ve Berlin rasında Tu· 
na üzerinde güçlükler çoğaldığı 
z mın bu anla~m nm manası 
büsbütün kalmıyacaktır. Bu es
nada, B. Hitlerin ltalyftyı ziya· 
r ti yapıl ış olacak ve Fr nsız· 
ltalyan müzakereleri açıl bile
c ktir. 

Yeni 
Hb 

yec le, ·mali Afıi ~ ' 
kalelerinin e ıniye t''a ~n ~ di:c 
duymıyac k, Ha • ·, • 111 l· 
ha kını tanımağ ~ •• r• M •der 
Cemiyetinin kar r r n l erı s ·., 
remiyecektir. Çılnkn t: • ı 'n ar. 
lar daha önce lo g- ı ı~ · t ra. 
fandan de~i~tirılru ' la a ~ t r; 
o zaman Roma) b·r Fu.ı z 
clçisinın gôıı ~crıl .csı ıını<an 

bir formül dahıline giı ecckt r. 
i tan üzerinde ltalvan 
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(Vilı~r!:>z) limanı?da sandal- ~- ~__,, . 1 ·1Yap!''' -~;;ıcıan oar· 

1 it d b 1 h ık gi alınmıyacalı 
ara ı ıca e en ın erce a First Viyana 1. muh- ok~•~nd:~i :~::~::: ::: 
mı·tralyo··z ateşı·ne tutuldu telitini 3-1 uendi ~e:ı::.::ı;:i: :::!:ı~:=~ 

, riıine tibi tutulmakta oldq• 

•• •• • •• -.a lıtanbul, 16 (Huıuıi muba· ci dakikada ıoliçleri, kalemize anlaşılmııtır. 
ltal,anların, fimdiye lı~dar 538 tayyare diJıürclükleri .~,leniyor. birimizden telefonla) - Fürst birden bir ıüt çekti. Cihad Bu ıan'at okullanadıki atöl· 
Franlciıtler ilerliyorlar. General ( M iyaiaa), Cumhuriyetçi Jıpan. Viyana takımı, bugün l.tanbul plonjon yaptı, fakat top yeler, ticaret lcaıdile devamlı 

muhteliti ile oynadı 3-1 galip vücudünün alt kısmında• reçe- ve toplu imalit yapmak mak• 
ya cenup orduau lıum:ından/ığına ta,in edildi geldi. Yarın Ankarada oynamak rek atlara takıldı. ıadile açılmıı müeuelerden •· 

Pariı, 16 (Radyo) - lapan· Mıdrid, 16 (Radyo) - Fran· teıria 1937 de Madritte kendi- üzere, maçtan biraz •onra An· 35 inci dakikalarda Cihad bir yılmamaktadar. Ba okallar ta• 
,.da Franuya iltica edenlerin kistler, bugjn Madridi tekrar ıine verilen vazifeyi baıarırken karaya hareket etti. ilci kurtarıı yaptı. 43 üncü da- lebenin müfredat propmımaci• 
kaba& edilmeleri vo derhal ai· bombardıman etmiılerdir. Za· röıterditi baıiret ve zekaya Misafir takım içindeki oyun• kikada aleyhimize ilk korner bince rörecekleri temrinler içia 
llhtu tecrit olunmalan takar· yiat yoktur. iıaret ederek diyor ki: cuların bir çot11 beynelmileldir. olda. Solaçık kornerden gelen dııardan İJ alınmakta w banlar• 
ıür •t•ittir. Paria, 16 (Radyo) - Fran· Yapacatınız iı otoritenin tat· Teknikleri ıayet kuvvetlidir. topa ortaladı, kale dibindeki lüzuml11 malzeme ve demirbq 

Pari., 16 (Radyo)- Cumhu· kistlerin, Vınaroz harbinde bikinde cıamburiyetin ve lıpanya Gerek kafa, prek ayak paı Viyanala oyunculardıa biri kafa eıyada büdceye konulan temria 
riyetçilerin, Panamadan ıilib külliyetli mühimmat ve 12 bin hakimiyetinin müdafaaıında tevzileri imrenilecek kadar ıü· ile atlara taktı. Fakat bu ıol, tahıiaabadu temia eclilmell-
Ye mühimmat ılmıkta olduk· eair aldıkları bildiriliyor. mutlak bir ıiddettir. zeldir. Süratlerini de heaaba muhakkak kurtaralabilirdl. tedir. 
larım ve Vircinyo adında bir Bar1elon, 16 (A.A.) - B. Sarago11, 16 (A.A.) - Dün katınca, takımın ne kuwette lkiaci devrenin ilk dakikala· Bu vaziyeti fÖI önüne al• 
••pıarla bu günlerde ıilib cel· Neırin reneral M yabaya bir sabah San Georgeden hareket oldutu anlatılır. Maamafib bu- nada, Cihad, çok rüzel bir Fiaau Bakanlıjı bu hullaıuata 
bettikleriili Jur gazeteıi yazıyor. telgraf çekerek kendiıini Kata· eden ıeneral Aranda kuman· gün, lıtanbul mubteliti, bilbır kurtarıı yapb. Viyaaalılar, bu yeni bir luarını Villyetl•e ıö .. 

Baraeloo, 16 (Radyo) - Hü- loııya hıricinde kalan bütün dasındaki kuvvetler ıaat 15,4S sa ilk devrede müteaddid fır· devrede daha üıtıdane oyna• dermittir. Bakanlık brarmda 
kümet toplanarak vaziyeti gö- bö1genin kumandanlığına tayin de Akdenize vasıl olarak Tor· utlar kıçırmııtır. Zaman 2 a· mata bıılamııta. Bizim takımda mütedavil ıermaye atel19leriade 
•iitmüıtür. Bııvekil B. NegTin etmıı ve Katalonyanın diğer tozanın cenubunda kiin Vina· maa misafir takımı ıık11tırmıı, da bazı tadilat olmuıtm. Rebii vücude ptirilea mamull.t• 
•hnma11 lizımrelen tedbirleri lipanya kıımındu ayn kaldıtı rozi itgal etmiflerdir. Bu kuv· fakat netice alamamııtır. çıkmıı, Fikret ıolaçıta gelmit. muamele verıtılae tlbi ol• .. 
izah etmiJ, radyoda lıpanya ve herhalde uzun aürmiyecek vetler bundan ıonra ileri ha· Hava hem yağmurlu idi, hem Fikretin haf battındıki 1eriae dıtıaı bildirmektedir. Babat.. 
ailletiaia vazifelerini bildirmiş, olan müddet Jarfında ıivil ma· reketlerine devam ederek Be- de rüzgarlı.. Buna ratmen u· de Yuıuf alanmıtb. taa bu karanm laaaoa , .... 
laalla, Frınko kuvvetleri alcy- kamlan r~neralin emrine ver• nicarlo ile Alcaaari hemen b.. hı oldukça kalabalakta. Bu devrede bizimkiler mii- 1onm 
•me harekete ve çalaımata da· mittir. men ayni zamanda iıgal et· Fikret ilk devrede muavi• teaddid fır11tlar kaçırdılar. •Dıprıdaa ..OH laer •aasl 
.. t etmiıtir. General Miyaba, 8. Negrin generalin lkinc·· mi$lerdir. hattında idi, kalede Cihad bu· Hatta boı kaleye atamadılar. bir ıipariı kabul edllmi1enll 

~--,ı:~:ın h;:~!:f-:·~il~~~ lngı•ltere ~H~aOQ;Pr~Ao.::oot'd"'O:..y. 0--,-ı-şlarl ~u~:~;;.du; ilk golü l.tanbul Bir aralık, miaafirler aleyhine ancak talebeaia müfredat ,.... 
y 11rb ııra üç korner oldu. Nıha· a - ı• --L1-..! .... -..: 

lizım-ldi&: baklanda beyanatta Beıinci dakikada Necdet ka· ıramıa ıore, vr.-ıuwa ....-•- •· b• N B ü Ü ii A hafıa yet oyun, niıbi bir hakimiyetle rı"alere uvona 0
1--lar -•--.......... Wunmatt direktifler vermiıtir. ıye &Ziri ag n Ç .lCu • leye kadar iadi ve bir eıape 1 •- .... ..... Mil 

Viyanılalara cnilmde ba•lada. .. ba ıı"p•..;ıl• taleL- --ı.-~ R 16 '°·d ) la l l L ile topu kaleve oönderdi. Ka- •- "• 7 
... 

119 wnu ... oma, ,._ yo - pan- Tavvare ile Malta va yarıı arı yapı ~C~~ 1 
• 43 ncü dakikada Avuıturyala daa dera olarak ,.palmaktadar. 

ya hArbinia baflanr cmdaa bu- ., ., ., yarı• ve ıılab encumenınıa leci topu iyi bloke edemedi, K H f d ld JC. la 
etine kadar ltalyan tayyareci· ••aııl alda .. b Necdet aone yetiıti ve takımı• arn•, oman an. 1• 1 pH Budu dola,., karalat m&ID-
·- ., üçüncü hafta at yanılan ugiia • takımın üçüncü 11yııını çakardı. bbal 
lerinin, 538 lapanyol tayyareıi Malta, 16 (Radyo) _ lngil- Kızılçullu koıaa alanında yapı· mızın yogine rolünil çakarda. aadlan, ıipariflerhl Urll, 
düıürdükleri aöyleniyor. H b N H 8 Muhtelitimiz güzel oynamata Viyanalılaran en meıbur oyan• imıliba topl• yapal•• • 

Saraıoaa. 16 (Radyo) - Vi- ti ere bar iye azırı il obr e- lacaktar. Koşularda kazanma11 başlamııtı. Fikret, Hatim, Nec- culartndan Hofmıa diyor kiı çahıbnlaa talebellia it .. _. 
•aroz ıebri Frankiıtler tarafın· iıa, uıüa tıyyaro . e urayı kuvvetle muhtemel bulunan hay- det, Reıad, Mebmed Reıad - ikinci ıolümiilü, bedavr aaaa ıöre itti 1ayal•lın ...... 
-.. işpl edılmiıtir. Şehir, halk· ıelmiotir. vanları a,atıya yazıyoruz: çok iyi idiler. Niyazi topu ayr dan kazaodık. 811rfiakii muhte- mındaa anıt •lw11e •Jd. 
tan tamamen tahliye edilmif Harbiye Nuırı, burada as· ille koıu .. at 14 te, dört ve tıiada fazla tutuyordu. litle eıki lıtanbul muhteliti ara• ma11aa mllmldia oı...,.. .. 
bir halde bulunmuıtqr. keri mevakii teftiı edecek ve daha yukarı yaıtaki yarım ve d h la I el el ~ 

mütealnben de zab tlere bir haliı kırı Arap at ve kıarak· Fakat unutmamak rerektir ki ıın a mü im fark r var. Tala- ata J eria maaJD e 'fW_.-,_ 
Binlerce halle, aandallara bi· konferanı verecektir. l b t B b ._ Viyana takımının müdafauı mınız çok iyi. Aramızda ldçbir teklifleri•• ...... ,.-. 

aerek karmak üzere iken, Fraa· arına ma ıuı ur. eı a n ııtO- far•- yok. Şimdi,. .__.ı__ ..__....._ 
y b ideta reçilmez bir kuvvet rö.. it -um' _,,_ 

mtleria • tralyöa atetine tu• t İ ıacıtı u koıuyu (Nuame) veıa ... JJ.-ı.ıaj.~r.~M~ ... ~~~~_,.-n;;:::;;;;:=c~rmrsJ~f-:-~~~1r--~~-:---i~~ ... 
"-...... ,. ~ iN " ·r. ·;; b o ıa ço te li eliy i, her haklarmda clotnclu dul•'ltı• 

.ki "J>Olla vapuru da tayyareler ras aıya münase e. ikinci koşu, üç yaşındaki ya- tarafı yetişiyordu. Misafirler Saracotlu verıi alınma,. b11 ......... 
tarafında• bombardıman edil· tile c:v:ır sayfiye/eı'e rı m ve halis kan Arap taylarına bilbada ıoldao inmeğe çalııı· Vilayet aıhhat müdiirii dok- olanlar ..,.. kual Wldk __. 
•htir. /ı J f mabsuıtur. S hayvan koıacak· yorlardı. tor 8. Cevdet Saracotlu, düa cileriaia branaa ,.._•it ~ 

Paria, 16 (Radyo) - Gene- a ın e:::ıiyor .ar br. Bu koıunun favurileri ç.. Bıraz ıonra, akınlarını beriki ıebrimizdeki bazı butaaeleri datu takdirde wla ••• .. ~ 
nl Ar~daaıa kumaaduındaki Paris, 16 (Radyo) - Paskalya lenk ve Akındır. cenaba da teşmil ettiler. 28 in· gezmiıtir. riaia iptal edil ... ıa.ı.-
kaawetler, ileri llarekita devam müoaıebetile Par:s halkı, mü· Haliı kan lngiliz taylanna Buadu ewl a..ıt clalrai ... 
ederek, Stn Rafael ve Ondo- temadiyen civar sayfiyelere ta· mahsus üçüncü koşuya 6 tay Mıs r ve Yunan tabakbk ederek talalil .... 
kona ıehirlerioi zaf)tetmiılerdir. ıınıyo in. z ~nıinler, Kovajore girecektir. BJnların içınde Ro- 1 vergilerd• lrWeliM ·ıh .. 

BarMloa, 16 (Radyo)-Cum· ridiyorlar. Paris ıımend.fer ida· manı adındaki tayın birinciliti mı·ıı.Aı takımları 7yoktur._ 
lıuriyetçi l.pany• kabineai, bu· reıi, bugün de aynca altmış alacat na muhakkak nazarile 
Pli fevkallde bir toplantı y•p· tren tahrık etmiştir. bak h} or. r emb,erlayn .,. 
•• , ve vaziyeti tetkik eylemiıtir. Trenler, bınlerce halkla do- Haliı kın lnriliz atlarına F udbol federasyonu tarafından ..,. 

Uzwa müzakerelerden ıonra, lup boıılıyor. mahs111 dördüncü koşuya beı Lord Halif a/ıa 
...... ı Miyabaaın, Kataloaya· Romanya Veliahdi lngil.ı ah rire .. ktir. Tomrıa ve Tiirkiyeye davet edildiler Paa1ca1,,,.,. ı~ 
... Mtka cenubi ispanya or· p ..ı•/ıalyeyİ validesi. G rgin bu koşunun fav11riıidir· Futbol Federasyonu, harici futbol temaılarına büyük ..... 
dalanaaa baıku•andanlat na ta• ,er. G rgin, diterine nazaran miyet atfetmektedir. Y11nan Milli takamı, Haziranda Ankaraya g•çireedler. 
1iai kararlaıtırılmııtır. nin yanında geçirecek daha ümitlıdir. davet edilmiıtir. Bu teklif kabul edilditi takdirde Yuaan Milli Loaclrla, 16 ~cl10) - 1. 

General Miyaba, Madridde Tr;yeıte, 16 (Radyo) - Ro- iki atın koıacata beıinci ko- takımı Ankara, l.tanbul ve lzmir muhtelit takamlarile karpla- ailtere Batvekili Çemberla,. 
ltaluaan ecnebi matbuat mü• manya Vel ahdi Gran Voyv'>d ıu da D.ındi favuridir. Yazdı· şacaktır. ile H•iciye Nuın Lorcl Hal~ 
•e11iUerine beyanatta bulun· Mihail, bugün buraya gclmiı ğımız favoriler, belki yağmurdan Ayrıca M:ıır Milli takımı da Atuıtoı ayıada Türldyede Gç fakı, 'bu aktam lakoçyaya ._. 
•ut ve Kıtalonyayı cenubi lı· ve bazı yerleri gezdikten ıonra, bir çamur deryaaı halini alan münbaka yapmak üzere davet edilmiıtir. Mııarlalar, uzun zamaa- rektA etmitlerdir. ikili ele P ... 
panyadaa ayırao aıkeri kıavvet· paskalya yortularına val;desinin koıu sabaıında birincilik veya danberi Türkiye talamlarile mü1abakalar yapmak arzuıuna ıö.. kal~ müaa1ebetile Lord l...; 
t.ia. ecnebi ve vaziyetin mu· yanında geç"rmek üzere Flo- ikinci.iti rakiplerine terkede- termekte idiler. Mııır Milli takımı müaabakalanaın, funa açık ddacleria ewiacle mi•lr • 
Yaldcat oldutuna ıöylemiştir. rannya h.uekct etm şfr. bilirler. bulunduğu zamana teaadüf ettirileceti haber alınmışbr. O'ıklardar • 

...... ~~~~ ..... ----111!11 ..... llliıllllllllll~ıımııl~~!!!l!!llll------------~------------------------~ ........................ j ............... ... 

Yazan: Saime Sadi 
- 32 -

- Peki ne yapmaklıtı mı ıa· 
tiyor111nuz anne? 

Tereddüd edıyorı 
- Hayır, bir,ey detil yav

ram.. Yalnız, bani bir evin 
aherı gi vardır ya, ona hep be
raber uymakl t mız lizım ••• 

Pencereye dotru fidiyorumı 
- Ahenk. •• AhenkL 
Diye mınldanıyoram. Halb .. 

ki bea, battan apta bir abenk
ı z'ik ıöriiyorum. Hem de b .. 
nim arzum ve iradem hilafına, 
korkunç denecek bir tekilde 
ink·ıaf eden bir abenbizlik.. 

Başımı uneme çeviriyorumı 
. - Fakat annecitim, ben 

b"r t yıpmı1orum kil •• 

- Evet, yapmıyorsun yavrum, 
biz do birıey demıyoruz. Yal· 
nız firari ve münzevi bir vazi· 
yetin var.. Hü1niyeden bqka 
kımıeyi ıörmüyorsun •. 

Annem tözünü burada keati. 
Çünkü .. ıonda Güzidenin ayak 
aeıleri ititilmiıti. Güzide oda 
kapııın• kad, r reldi. Bana 
dıkkatle baktı: 

- Kuzum ·dedi- aeredelİa 
aen?. 

- Buradayım iıte GiizideL 
- Fakat, bu vakte kadar 

bu uyku? 
- Ne yapayım abla, u,.. 

mut. kalmıtım iıte .• 
Annem, baaan ona bakıyor, 

baran da banL.. Sonra çekili· Bundan ıonra mutlaka, 11k •k aktam ü1eri iki beyu at re- l iti JiiziiDdea belki de ,._. 
yor. Güzide oda kap111nda bir gezmete çıkacatız. Hım bili- tirdL p lcaclar ka...... ~ 
müddet duruyor ve benimle yor muıua, atla dolqmak, ıa- Güzidede pk bir amazoa yorcha. 
konuımık için atır atar içeriye yet iyidir. kostümü var. laaaır aa11a, ae Gittilhaüa laaft..... _.r.•., 
giriyor. - Atla mı; fakat bea kor vakit yapbrdıttaı da bilmito• bir cumartelİ akta•• idL O• 

- Başka ne vır, ne yok kanm.. ram. Namık ta ayala•• ir lar pa• atlara aapam11lar ,. 
Af eri de? - Ne Yll' korkacak aaaım.. ıolf ıeçirmiı.. Güzide ~k pıiatİJ8 çakm1tlarcb.. Ge-. 

Aynada saçlarımı diizeltiyo- Çocuk defillia artık.. Bak, ıe· ıarar etti, &itmedim. H'daniye A.-.a. 
rum. Düıünün bir kere; ayai lialik ~tına bile ıeldin.. relmiıti, oaaala kalcla.,.. Na- aaat dokularda pldiler. ılVd: 
evdeyiz. Fakat biribirimizdea Beni ürkitmemek içia yüzü· mık. zaruret olmadıkça yGzüme yaalaraaa aeferi • .....,... ar 
iklimlerle uzatız. O kadar me bakmıyor.. bakmıyor, benimle ·koaaıma• - Atlar bi• alltb, bls _. 
uzak, o kadar ayrı ve yabu· - Hem de ba akpmclaa jordu. Güzide ile tayaaaı hayret lara.. Ayai zamanda atlara 
cı ki... ltibarea... Bak, NDa ıöylemea.: derecede uı--1verr4i-'erdi. bakmalı " oa lara iclse et•r 

•• -. r &; de JUı..eadik. - Ne olabilir ki abla, itte, uauttum. Doktor, bap, OD Erteıi ·pnkü gezinti için, •• vı1• 
rörüyorıun.. güa kalmlak üzere bir yere, ae Güzide bir tf:klüt_. balandu, Diyorlardı. Biı pae aatoa• 

- Gezmiyorıaa hiç caaıml ııbbt tefti .. ıöııderlliyor •• Sen, ae de Namık.. idik. Evveli Namık airdi: 
O da ıynanı• brııımı, ya- ben. Namık çıkar;z. Ne ,lersin? Artak aeceJ.erl lco· kmamıta - Güzel ıeçti bupn del. 

aıbaııma seldi. Benim ıoluk - 8-agün ic,la ••nr ıörla. bqladım. ~ımde JAVaf y!V?Ş Dedi ve hızla odaıına .... 
y6ztlme bıkıyor. Bea de ke~ Fakat belki, bqlca bir akıam evhamlann yatııma11ndan do- Güzide reldi, hiç durmaduı 
dime dikkat ediyorum: ol..-. Çünkü burün basta aibi• tın bir ıükOn doğuyor.. - Hava De kadar da p• 

Hakikaten rözlerim büyGmBı yim ablal.. Yalıuz üçüncü rece, Namıttn lakb, oe kadar da muhtete.-.C 
ve rölplenmit-. Fakat bo10am Güzide •peki. diyor. Sonra oda lcapııı birkaç defa tıkırda· Diye ıöylenerek pçti. Sar 
çok iacelmit gibL. Saçlanm da, bıfifce ıılılc çalarak ve ayni dı, fakat aldırmadım. Belki, ları biraz datılmıt, ) fiziinü• 
hafif fırlak ıakaldarımıa ültüa- ıamuda birpyler düıilaerek datıan,. çıkm11 olacaktı.. makyajı da hafifce l&•r·t· 
de bir tuhaf duruyor... çikıyor.. Doktor, fittiti yerden gön;. mııb· 

- Sea 1.kılı7orsun AferideL O aG• doktor rittl. Nefer, clerditi bir mektupta, oradıki - Ark••'"' -
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~;;sa~hif~t"1~~~~~4 ~ .. ~™~~~~!!!!!!!!!i!!!!!ii!~;;;;;;;;;!ii!i!!!!!!!!l!ll!-~' Tarihten bir yaprak 
. . 

r 9.:?.~~~~A~a~~?!a,!~~1r?u~ 1 Amed kızları, 'Amed kızlar~ 
' d TürlcÇtJgtJ çni,.! b. geJı·yoruzl Ya:an: Fransız er~"::t'L:n~~~makamların an . A. Kaml oral ~.Z • 
Almanlar; şubatın 24 ünde, muazzam kuvvetle!'l~ 
ve boğucu gazlar neşrederek Fransız cephesını 

tazyik etmeğe başladılar . . . 
Dnımın, 8 inci alayan vaz· - 29 - tirmck mümkün detıldar. 38 DCI 

iyetiai an 'ar anlamaz, mukabil Sat cenahta faaliyete beçildi. fırka kumandanı: 
taanuu başladı. Bu aıra da, Hemen, düşmanı karşılamak - Mevzilerinizi ne palauıDa 
bizim de düşman tarafından için iler:ye atılan Fransız as· olursa olsua muhafaza ediDiz 
kuşatılmamız muhakkakb. Hap kerler;, ansızın bir çıj'iak ko· vo düşmanın ilerlemesine mey· 
ederek çekilmete mecbur ol· pardılar: dan vermeyiniıl 
duk. Şimdi, geri hattaki tepe· - Boğucu gazlar! Boğucu Diye haykırıyor ve ıöyUyr 
leri muhafaza etmekte ve düş· gazJarJ cek başka söz bulamıyordu) 
manan ilerlemomesini 
içia tertibat almakla 
bulunmaktayız. 

temin Bu feryad, sağ cenahın al· Düşman yaklaııyor. Fakat, 

d kuvvetlerimizi toparlayıp onunla meşgul buı üstüne çevirdi. Bütün efra Efr 

Şunu kaydetmek mecburiy~ 
tindeyim k~ düıman; aldığı 
takviye kıtaatı ile bizi ini bir 
surette yandan vuran 142 inci 
•layın yardımile emsali names
bulc bir ıavletle ve çok faile 
kuvvetlerle barbetti. 

Harp Hnasında korkaklık 
gösterenlere karşı çok şiddetli 
tedbirler aldım ve ric'at etmek 
istiyen bir mülazımı tabancamla 
öldürdüm. Halbuki bu zavalh 
haklıydı. 

Zira düşmanın savleti ve yığ· 
m ur ıibi yağan top mermileri 
altında daha faz~ı duramazdı. 
Nitekim onu öldürdükten ıonra, 
kumanda ettiti tı1maa, geri ço
kilmeaini kendim emrettim. Fa• 
kat, iıtikameti mubaf aza ede· 
bilmek ve dabı büyük bir fe· 
llketin önüne ıeçmek için takım 
kamandanuaı öldürmek zarurt 
idi. 

Takviye kıtaabmız, ıeç ye• 
. tiıti. Buna ra§'men, tekrar dü~· 

mani 11ldırdım. Fakat bu sal· 
darıt. hiçbir fayda vermedi. Ve 
ınettltim veçbile, düımana 
ealr düıme1ctenae geri çekilmek 
mecburiyeti ha11l oldu. 

Emirlerinize intizar ettitimi 
uıeylerha. 

37 inci alay kumlndanı 
Miralay 

Virtor Doirnir 
Almin kumandanının bu ra

poru, hakikati tebarüz ettirmek· 
tan uzakbr. 

Raporda, oıü11 cereyan eden 
iddetli muharebe, pek sathi 

tir tarzda tasvir ediliyor. Maı
lıazı, Alman kumandanı haklı
dır. Zira. çok fiddetli ve kınlı 
bir mubarebedea sonra, hezi· 
mete utrayarak kaçaa ~man· 
lar, vekayü vuzuhla tesbıt et
pek imkinuu bulımidılar ve 
lulamazlarclı da.. Yalnız, 142 .oi alayın gösterdil'i nefiı fe
rıtati bakkıadaki cümleler, ve
kayie tamamen mutabıktır. Fıl· 
lJakika 37 inci fırkayı Almaa· 
laraa eline elİr düımekten kur
taran. 142 inci alaydar. 

24 Şubat, Fransız orduıu için 
tallıizlildewle dolu kara bir 

ve zabıtanda maskeler varken, çarpışmak, ç~k zor.. atta 
kuvvei manevıye kalmadı •• 

bunları takmak, kimsenin hı· Düşman, 11t ceaabtaki kuv-
hrana bile gelmod l Efrad si· vetlerimizle ille temaaı yapb. 
lahlaranı barakarak kaçıyordu!. Harp, şiddetli bir ıurette bar 
Ne telkinat ve ne de tehdid ladı. Almanlar, müdhit ıaldıra-
m üesair olabildi(. yorlar. Bir saat ıoara ıu kar~ 

Esen hafif bir rüzgar; botu· haber geldi: 
cu gazlarm dumanını, mütema· Sağ cenahta düımaala ÇU-
diyen geriye ve düşman hatlı· pışan kuvvetlerimizin bir kıımı 
rına yayıyordu. ric'at ettiler ve mevzilerini Al· 

Ôn hatlarımızda bulunan ef· mantara baraktılarl 
raddan ıaşkı~lıkla maskelerini Y arabbil Bu ne feci akıbet? 
tıkamıyanlar, feci bir ıurette Tanrım Franıayı korul. 
can verdiler. 38 inci fırkanın bütün müda-

Düşman, hem boğucu .gazla~ faa hattanda kanla bir ba~p 
neşrediyor ve hem de ııddeth başladı. Felaket ıabası ıeaıı· 
top ateşile ıaldmyordu. liyorl Düımana karşı duramıyo-

Bütün hatlarımızda elle tutu· ruzl. Sağ ceaıh baştan başa 
lacak derecede bir panik hü· panik dalgalarının teıiri altuıda 
küm sürüyordu. Yalnız topçu• ıauıhyorl. 
muı iı görüyor ve ıi.ddetli ~rub Sat cenahın vaziyeti, bize de 
ateşile düşmanın ilerı harekatına teıir etti. Tertibat alma~sak! 
mani olmata çalaııyordu. düşmana esir düşmek ~eblake!ı 

ikinci müdafaa hatlarımız, muhakkak .• Derhal eılu mevzl• 
bo"'ucu gaılar yüzünden ölen· )erimize çekildik ve lizımı1elen1 5 

müdafaa tertibatile meşgu o· (erle dolu idi. d \d 
Almanlar, vaziyetim.zi anla· mağa başladık. Bu aıra ı a ı· 

yarak bundın istifade etmek ğımız müstacel emirde, derhal 
i tiyorl ve mütemadiyen yük- mu abi arru a ıeçmemiz bil· 
leniyorlardı. diriliyordu. Hepimiz korkuyo .. uz. 

ikinci müdafaa batlarlmlı Zira efrad, boğucu gazlardan 
tehlikede. düıman, bütün kuv· çok yılgınl. Acaba muvaffak ola· 
vetile taarruza dcv1m ediyor. b.lecek miy:ı? Fakat ne yap_a· 

Almanlar, 38 inci farlcamn lım vatan uğnnda öleceğız, 
tuttutu mevzie beş yüz metre top,raklarım:zı düşmana çiğnet· 
yalclaşmıı buhınuyorlad miyccetiıl. Allab\m f ıanuyı 

Vaziyet o kadar tehlikeli lci, koru!. 
yarım sonra ne olacağını kes· _-:_ A~:a~ı _ oar - _....... 

- ~~-

M3kSi~-Gorkinin arkada-
şı tenoruı;ı hayatı. 

Salyapin Kazanla kunduracı, Gor
ki de ekmekt;i çır.ığı idiler 

kandan çakır çıkmaz doğruca 
kütüphaneye gider; Fransayı 
ve Parise aid ne gibi roman· 
lar varsa hepsini lahzada okur, 
temizlerdim. Paris aile ıa~ne· 
leri, çarş ı l.arı, müh ·m şahs~yet· 
leri hep bu kitaplar sayesande 
bende yaşar, benimle doıt 
olurlardı. 

ıündür. -

Filhakika 1897 de Parise ıel· 
dij'im zaman, bu şehir .bana 
hiç te yabancı görünmedı. l•· 
tasyonlar, cıddeler, arabacılar, 
satacılar, ekmekçi kadanlar hep· 

Dütmaa, faik kuvvetlerle yap· 
tıtı müteaddit hücumlar neti· 
oelinde • kıymetli ve harp ba· 
kamındu e bemmiyetli yerleri· 
•bi iııal etmeğo muvaffak 
olda. 

Almanlar 4 Şubatta, ( Duo
mon) iltihkimlarına hayli yık· 
lafblar ve bazı bilcim tepeleri· 
mizl zaptetmete m•vaffak ol· 
dulu. O ıün feci bir panik 
oldw 

ôt1eden evel saat 11 de t~p 
ateıine başlayan Almanlar, ted· 
rici surette mevzilerimize yak· 
lqmıj'a koyuldular. Bu eınada; 
Alman cephesinde kesif bir 
duman çıktı: Bidayette, bu du
mımn ne olabildiği kestirile
•edi. Fakat ne oluru olsun, 
-•kit kaybetmemek lazımdı. 

• 

Salgapin 
Son haftalarda Pariıi işgal 

eden Cbaliapine'in hastahğı, 
uibıyet olüaıle neticelenmiştir. 
Gerek akrabasanın, gerek hay· 
ranlırının kolları üstünde ebedi 
medfenine giden artist, Fran• 
saya hicret eden Ruslırdandı. 
Ôlümünden birkaç gün evci 
Leon Farautya ıunlara söyle. 
mitti: 

. h . benim dostlarımdı. ıı epsı • . 
Belki onlara kitaplar delalehle 
daha iyi tanamıı bulunuyordu.m. 
işte bu aıkımdır ki beni Parı~e 
getirmiş ve burada yerleştir· 
miştir. 

Büyük tenor Cbaliapine Ka· 
zanda kunduracı çıratıydı. Kun· 
duraclhk yaptığı dükkanln ya· 
nında Mıksim Gorld de ek· 
mekçi çırağıydı. Talihi~ tuhaf 
cilvesine bakınız ki, aynı y~lda 
bu iki çırak opera için musa· 

b " aba· bakaya girmişler, u mus 
icada Gorki iyi numara ile ka· 
bul edildi"i halde, seıi güzel 

ıs 1 .. ul 
olan ve sonra da • cmş~m . 
bir şöhreti olan tenor Chalıapı· 

- Kazanda çıraktım. Dük- ne operaya al nmamıştı. 

Papasın odasındaki 
mec;hul kadın!. 

Iran hükiimdarı kahin kızına baktı: 

Ya.zan: 
1 

Orlıan Rahmi Gökçe 
Ta ileride, başı dumınlı bir 

datıa bötrünü y•rarak toprak 
yüzüne fırlayan Dicle nehri 
abeste abeste Diyarbakırm en 

e ki merkez\ olan Omidamn 
"•urlarını ya.ıyor ve aıağı dotru 
kıvrılıyor. 

Kale burçlarında, şarki Roma 
imparatorunun bay~akl~rı sal
lanıyor: şehrin sah llerınde de 
lran hükümdarı Kcykubadın 
bayrakları .• 

Tarih, İılimiyetin doğuşun· 
dan az cvel (505 miladi) .• Aşağı 
yulcarı; ilk komüıustlcrden Mez· 
dek·n (Fransızlar bunun mez· 
hebine Mazdakizm der.er) 
Iranda yeni baş lc~ldardl.ğ~, 
herşeyde müsavat iddıa ettığı, 
mülkiyet haklarına Ç ğncmek 
için etrafına insan toplıımtğa 
başladığı zaman .. 

Iran ordusu, kendi dilinde 
• Amed. dediği bu eski şehri 
günler ~ar ki mütemadiyen dö
ğüyor, mütemadiyen hırpalıyor. 
Fakat kale, çelik bir göğüs 
gibi her hücumu püskürtüy~r, 
her kendisine saldıranı ezıb 
hırpalıyordu. . . 

Roma ve Iranın adeta bır ız· 
zeti nefıı sahnesi olan bu dağ· 
larda, kimb lir kaçıncı boğuşma 
geçiyordu. Fakat bu defa lran, 
karşısında artık eski ~ale )'e• 
rine imparator Kostantın tara• 
fınd~n tahkim edilerek ahfadına 
bırakılmış bir dağ bulmuştu. 
içeride taş, kaynar zift,. kıpkır· 
m1Z1 'kütükler fırlatan bır yığın 
makine vardı. Şehir, esasen 
çoktan buna hazırlanmıştı. 

Kale dibine yaklaşan lran or· 
duıunun içine hiç durmadan 
iri kaya parçaları savrulu~o.rdu. 
Bir aralık, alevli, nar gıbı kı· 
zarmış odun parçaları .. yan~ağa 
başlıyor ve ç ğlıklar yukselıyor· 
du. Hükümdar Keykubad ise 
mütemadiyen bıtmyordJ: 

_ l.eril. Bu k:ılcyi zaptct• 
meden dönmek yok!. Başını 
geri çev:ren, ölümünü benden 

bulacak. 
Gün;er geçiyordu. lra~ ord~su 

sanki muazzam bir değırmenın 
taşlan alt.ada blm ş g bi gün· 

Bu akşam gel, dedi. -----
Benim de kalbimin kapdarım 

açbn ey dilberi 
deD güne eriyor ve asker arı· den tekrar bağırıştılar: 
ıında homurtu baılıyordu. - Zafer lranındır •• lıte, met.-

- Ne olacak, ne yapacatız? tap dotuyor •• 
Erte1i sabah ıafakla beraber Ordu, garip şekilde many .. 

gene ayni kanlı hücumlar, ayni tize edilmiş gibi kımıldadı. Efe 
kırı lışlar başlıyordu. rad, surlara bakıyor, orada 
Akşam vakti, Kubad büyük adeta heykellere ben:ı.iyea. , .. 

bir kayanın dibine kurulan ça· ralçıplaJc, kalçalan fırlamıı, kol-
dırında derin derin düşünüyor• ları vuslat iştiyakı ile açalm11 
du. Tehlike, korkunç bir kartal kızlar, kadınlar görüyordu. 
ribi başının üıtünde dolaşmakta - 1,te, b:zi çatmyorJar ... 
ve vezirleri de sükut içinde bek· B:zi istiyorlar ..• Bizi bekliyorlarl 
lemektedir. Ve ordu, birdenbire b11 p 

Hükümdar, birden başını kal· rip ve uydurma tclkiaia altıacla 
dırdı: coşuverdi: 

- Kihinlerimi ·dedi· kihin· - Zafer istiyoruz ..• Zafer ••• 
lerimi getirtin ve siz ç,ıkın.. Amed kızlarına varmalc iati-
Evet, çıkın, çünkü ne sizin di· yoruz, onları bazrımızda baı .. 
rayetiniz, ne beoim askerlik ve cağız .. 
kahramanl·ğ m işe yaradı. H1ykırışlar, gece karanlıtı .. 

Biraz sonra. üç meşhur lran da, kale bedenlerine çarpıyor 
kahini içeriye girdiler ve ça· ve e trafa bir garip uj'ultu 7a• 
dı rın perdeden kap·sı kapandı. yılıyordu .• 

Orduda bir haber yayıldı: Tam bu sırada, filbakik .. 
- Kah 'nlcr bize doğrusunu papas lculelerinin pencereleria-

ıöyliyecekler.. Bakalım, kale den birinde büyük bir ışık be-
biz'm olacak m dır, olmıyacık lirdi ve çırılçıplak bir kadıa 
mıdır?. hayali, oradan kollarını uzatb. 

Eski lranlıla · ı en küçük ne· bir takım işaretler y•ptı •• 
ferinden en büyük kumandanına, Başkabin, onu görünce k•cli 
en cahilinden en m~nevverine kendine: 
kadar herkes, kahi 1 i dinler ve - Tamam ·dedi· kaleyi zıp-
onun sözüne inanırdı. Kahin, tedeceğirJ. 

Allaha en yakan malı iii~tu. Bu kadın kimdi, bir bayıl-~ 
Artık ortalak kararmakta ve yoksa hakikat mi?. 

ıoluk bir mehtap, ufuktan ya· * • • 
vaş yavaş yerlere akmaktadır. Papas kuleleri, s1rtı11ra yetmit 

Çadırın kap sı aç•ldı, kahin· iki parçadan ibarettt. Hepliacle, 
ler birer birer çıktılar, esrar· ayrı ayrı. pap~sla r obırayordu 
eng:z, garip bakışlarla Amido ve tuhanı rcısleri olaa bqpa• 
kalesinm ıiyıh surlEJrına bak· pu, ortadaki ~n yükaek, • 
tılar: muhteşem kulede bulanuyor-

Bir anda bütün gözler oraya lardı .. Bu kuleleri, şarki Roma 
çevrildi: imparatoriçelerinden Odokoyap 

Orada gö'gcl'!r vardı; hiç tırmı şt ·· 
şüphesiz, muhafızların gölge· .. B_?şpa~as, bu akşam gizli bir 
1 · duşunc ... nın ve tatla bir beye-erı .. 

Fakat kah nlerden biri: canın tesiri alt•ndaydı. 

- Zafe l • D ye bağırdı Papaslarına şu emri vermişti: 
Zaferi. işte Amed dilberleri - Bu akşam biraz içiniz, g:i· 
bekleşıyorlar. lşte surların üs- zol rüyalar göreceksiniz, A lahA 
tünde, Amcdin çıplak bakire• dua edin iz, 5 ze, kendi ~arabım· 
leri, kahraman İran askerini dan da göndereceğim .. 
davet ediyorlar. Papasların sev.ncine PtyPn 

yoklu: 
D ğer ~ahinler de ağır ağır Muhasara başhyahdanbe . 

bu sözleri tekrarladılar. x. ı h. rı. 
•~ız arına ıç içki koymam ş• 

- Kollan açık, göğüsleri lardı. Fakat başpapasın bır 
hasretle do u Amed kızları!.. emrı de şuydu: 

Ve bıraz durdular. Üçü bir· _ Lütfen çeviriniz _ 



- _,_ 

- z unor kuıekrınizden çık· 

mayınız. Çünkü halk şarap bu· 
lıımaz oldıı, belki müteessir 
olurlar .• 

• Gece i aaat onu i4'i .• 
Kulen ı n .ç k.ıp11ı hafifçe vu· 

ru!du. Ba~pııpas, zaten kapı 
arkasında bekl;yordu. Kapıyı 
gürü.tüsüzce açtı ve bıktı: 

- Gir evladım, g:r, seni 
bek iyorlim .. 

J:jaştan a,.ğı aiyahlara büıüo· 
m üş, yüzü örtü.ü bir lı:adın içe· 
r ye daldı.. Bir az soara er 
i<ııi de, başpapuııı h••n 
daireıinde idiler. Kadın, mbn· 
d ~ki siyah born09tııa S1ynlı11<:&, 
unlci zifiri bir rece ·o koyatlll· 
dan bir ay parças çıka ıeldi. 
P J pas, bir de 1 i gibi ona yak· 
!aştı. Oau evveli ellerinden 
tuttu: 

- Seni talcd iı edi yora yıv· 
ruml .• Her ıünah. affedilecek 
evlidıml .. 

Kadın, )'IV8f yavaş çıplalı: 
göğıüaii papaza doğru yaldıt
'myordu. Papas ıanırmıta. t.it
·cmete bqladı. Altmıpadan 
ıonra, böyle, yirmi yaşlannda, 
bahar kadar kolculu, Venüs lı:a· 
dar muhtetom b;r dilberi göğ
ıiinc baaae&iını biç hatırlama· 
A!Şb. Seneler var ki, bıa dıi· 
rede kadın hasreti ile bütün 
g~nç'iği, b- ün heyeean çağları 
m hvolup gitmişti. Fakat 'mdi. 

G oç kıza atıldı: 
0011 dudalclırıodao, göğüs· 

ı~rindeG. lı:olları•d• ilatiyar bir 
hayvan iniltileri içinde öptü, 
kokladı. Genç len bu abala 
günah çıkartmatı ıelmiıti. 
Aile efrıdıaıo, civar köylerde 
lnnıiler tmafııadın öldiirildü· 
tünü, keadiıioio do bekrinin 
izale edilditini söylemifti. Gü· 
nah çıkartma. da bU1ldudı. 

- Pederim, biraz şarap! .• 
- Şarap mı iıtiyoraıın yıv· 

r-. IMmea timdi! •• Beraberce 
IÇ9lim hem de .• 

lqpapu kendi elile kadeh· 
leri doldurdu .. Geaç !.adın, da· 
yuılmıı bir iıve ile, iri, aiyıb, 
alevli ıözlerini ıüzdü: 

- Bir dala• ·dedi· mubte· 
rem pederim, bir daha!.. Ben 
böyle ıarıp biç içmedim! .. 

hıtiyar Bqpapaı, elleri, ayık· 
111'1 dolaprak: 

- Hay !tay yanam -dedi
latedit:n kadar iç... Ve buD" 
dan ... ra bep b•radı kal.. 

- Fakat beraber içeceJiz .. 
Ben ıeuiz içemem aavıili pe
derim .. 

- Bea de içerim, ben de.. 
Üçü cü, dördüncü kadehleri 

de ıreaç kaclııı doldardu.. P .. 
ıaaın daııurları yınıyord11. Kafa 
Ha- 'çi, altiilt olmuşt.. Bir 

..-ılılr, genç kadmı yakalad•, 
akra od.ya ııürüklcdi. Karaalık· 
lar• gömüldüler .• 

Çok geçmeden, gene çıktılar. 
- içelim pederimi.. Bu alc· 

fJm çolı: mesu dam .•• 
Papn hiıi mırıldanıyordu, 

atzıud zevlc:• biitüo tadı 
ıızıyordu: 

- Ben del ... &n del ... 
Kadr hl~r o kadar çoğalıııııtı 

ki, papas artık ortalığı bir yarı 
bulıa arlcasından görmeğe baş· 
iadı. 

Pederim, ıiıi yatırayım 

m ? .. 
Evet, yatır ... Sen de ya· 

ıımt gel!. Kokunu alayım .. 
o lmnda yatayım. Mesih, bu 

i ah gecem.zi takdis etsin yav· 
~um .. 

Papu o kadar bitmiıti ki, 
yatağına uz oır, uzanmaz ıızdı. 

Geııç kız da, birdenbire doğ· 
ruldu. S rtına papaaın cübbe
ıinı feç.rdi. Duvarda asılı bir 
kılıcı ve yatatın bı$ ucundaki 
kule kapısının anahtarlarını 
kaptı. Bir gölge gibi, bir rüz· 
ıar gibi aşağıya kaydı. Uzak· 
tan uzağa, nöbetçilerin ayale 
sesleri duyuluyordu. Killdi çe· 
virip .. So ra, kapının arkasın· 

daki kalın demir ıürg"iileri ya
vıı,çı çekti. 

Tamamdı!. Artık •apı açıl· 
mıştı. Kendisi dışarıya çıktı ve 
kapıyı tekrar lcapıyarılc karan· 
lılcta, ağır ağır, sürüne ıüriine 
ilerledi. 

Baı kahinin çadırına doğru 
gidiyordu. Her iki taraf, karşı· 
dan kartıya, gece olıauıaa rağ· 
mea hiTibirleriae bili lraya 
parçaları sav111makta idiler. 

Yarım saat aonr•, Iran ordu· 
su, bır gece taarruzu ile yerin· 
den oyoad .• fılcat kaledek.ler 
a dırıı etmiyorlardı. O -ne 
kadar tam elli bin lranlı öldür
miişlerdi. D~manıa kaleye fir
meıine imlcio yoktu. 

Bir müfreze, papas kulelerine 
dotr kotuyordu. En önde, )' .. 
hn kılıç, başı ak Tolıalı, rötsü 
zırhlı biri ileri yordu: 

o renç kadın ... 
Kapı•ıD dibine varmışb. Bu 

kıpı, ııarlır da ki nöbetçiler t .. 
rafından röriilmüyordu. Zaten 
kalenin kenarına düşüyorda. 
Genç kadın bir omuz verdi, 
kapı açıldr. Müfreze, dal kılıç 
içeri Jirer Jirmez, geaç kadın 
yubn •çradı. Papaı bi i y .. 
tıyorda. Oııa bir tolı:me vurdu 

•.:: 
- Kallı: ai ·dedi- kalk kö-

pek!. .. 
Papaıı, ıözlerini açar açm z 

haykıracak oldu, fakat kadının 
kılıcı tam kalbine saplandı. 

Karanlıkta bir, iki, üç müfreze 
daha sırtıııra girdi ve bunu hiç 
ki mso hissetmedi. Sarhoş pa· 
paslar, horul horul oyuyorlardı. 

Fakat yarım saat sonra, kale 
içi, büyüle bir dehşet ve korku 
içinde çınladı: 

- Buıldılc, baaıldılcL Biıi 
haince sattılar! 
Kıyamet lropuyor, uyku şaş· 

lcıabğı içinde sağa sola koşu
şanlar l.anlıların lcı.lıçlarilc yu· 
varlanıyorlardı. Kale lcap:ların· 
d n biri daha açılmış ve lıan 
•keri: 

- Amed lcızlarıl. Amed kız. 
hırı, z iyonu: 

Niralırile saldırmışlardı. Her 
şey bitmiıti. iç kale, bir ilci 
aatlik k s bir mukavemetten 
sonra teılim oldu.. lrın ordusu, 
Amed kızlarını ve kadınla· 

rını kucaklarken, hükümdar 
Kubıd da, başkihinıa gctird.~i 
genç bir kadına balcıyordi: 

- İşte hükümdarım; kaleyi 
zapteden, ne sizin kılıcınızdır, 
ne de benim kehanetim .. Ka!e 
kapılarını açan, kızımrn gözfc
ridir, kızımın vücudüdür. Onu 
ben tam üç ay cvel bu kaleye 
solcmuıtum .. 

Kubad, bu züzellik ka•şısın· 
da titremekten kendini alamadı 
ve biraz sonra genç icadına 

hafifçe şunları söyledi ı 
- Benim de kalbimin kap· 

larını aç:n ey dılberl. Taç ve 
tahtım ıenin olsun.. Bu gece, 
seni bekliyorum .. 

Orhan Rahmi Gökçe 
,~., ... ._. ... ._.., .. ._..._ 

• 
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Karaağaç 
Efitmen kur•u açıldı 

Etiirae, 16 (A.A.) - Kıra· 
•taçtaki cjitmcn kursu 250 
mevcutla açılmıştır. Deralere 
baılaıtmışbr. 

Balkan antantı ekono
mik konseyi kararları 

Lüzumlu notlar 
TRENLER: 
İımirdeo her ı;Ua lı:allı;an trea 

leri• bırekel uaıleri .• 

Bu ıeoelci kurstan Trakyanın 
dört vilayet hissesini alacaktır. 
Ve kura gelecek seneden iti· 
baran üç yıllık okul haline gi · 
recelı:tir. 

ltalyan faşistleri 
Bitlerin Romayı ~i
yaretinJe geçit re•-

mi yapacaklar 
Roma, 16 (Radyo) - lta~an 

faşist teşkilatından elli bin 
gene;. Hitleria Romayı ziyıre· 
t:nde bir geçit reımi yapacak· 
ludır. Bıanlar, geçit resııainden 
ıonra bazı manevral.tr yapa· 
caklardır. 

Mecliae verilen mü
him ld ·ihalar 

Aakara. 16 (Husuıi) - Kı· 
m ayı dün, biildlmetten mü· 
bim kanun projeleri gelm·ştir. 
Bu !arın ltl'HIDda übadele ve 
teffiz işleri i kat'i tufiyasi ve 
neticelendirilmcıi h kkındalci 
1771 sıyılı kınu'la ek kanun 
projesi, Tür~ gıyri mühadıf e
rine tahsis edilen malıarın ver· 
rileri hakkındaki kanun proje· 
ıi, posta, telgraf ve telefon 

mum miidü .üğii 1937 büdce· 
sine 150,00'.) lıra munzam tab· 
"sat lconulııı.s hakkında kanun 

projesi vardır. 
Dün Kaoıutaya g~.c proje· 

ler arasında satılan kinin be· 
delinın S, hhat ve lçt mai Mua· 
venet Ba~anlığı 1937 büdc si~e 
tahsisat kaydı ve vakıf malların 
1atılmuı, kıraya verilmes, sa· 
tış parıılarınıo kullanılması, ve 
idaıe edilen mülhak vakıflar· 
dan idare masraf 
..ı,,. .... , t.akluaclakı 29~·~·1. 
lcanuaa ele proje de vardır. 

Göz Bek.mi 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan sc>o 
lcıığı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evci 
Hat 10-12 öğleden sonra 

1 S,30 · 17 Tele. 3434 

- B«şr 1 İMİ sahifede 
ret e4al•n1Ua •••i a i memnuniyetle 
klJ<l•l•ittir. 

Koa•y B•ikaa' .. uata meml&
lı:etlerinin Balkon huici mtmle.keı. 

!erle )'&Jlll<a&ı ticaret auahodclerüıe 
B•lkın (klozuoııoao) koyıılm11uu İ•• 

tıhdaf •den siyueılerine dtft m lü
zumunu thtmmiyetlt k•ydeyltmiıtir. 
Koaıey h• k.rara miittallik taıbi· 

kata da baılamıı qaa11 ••-• 
niyetle m6jıı..de eyler. 

Koaoey Belkan aoıanb memlt• 
lı:eıleriaden iki •eya bir~okları içia 
mllııortlı: olan ba., iıtihıal madde· 
lerio!o Ballı:aa harici piya11lorda 
Hhf hoıuıvndılai d•aıfJklı harekeli 
meMle•ia<ie fafk UltOıaefriaİD HUfJ• 
na dair daha ~o abaıta lıuıılıul• 
da l>ir ttplaatı yaptlmıt tl•hrtaau 
mlltahacle eyler. 

Kooıey keaa antant mtrlı:ea ban
lı:aları go .. ı direlı:törlerinio ıoa tep• 
lanıuıu ait zebıılar da lı:aydeyl•· 
mittir. 

Ekonomile: lc:oosey demiryol· 
!arı münalcalitıoda elde edilen 
ter ak kilere de muttali olmuş ve 
dört memleket dcmiryo"ları ida· 
releri arasında yolcu bagaj vo 
eşya oalclıyatı için müşterek 

tarifeler yapılması ve birib.rin ·n 
ayni nakliyat nizamoa eı aın 

tanzimi iç·n May.ı ayı soııund 

Bükreşde b;r demiryo!ları • 1 

perler komitesinin toplanın ... 
sın karar verm"şt:r. 

Konsey mesai · in devamlı· 
l ğıoı ve demiryolları meselele· 
rin a tetkik Din tosrii çin da· 
imi bir Balkan antantı demir· 
yolları komi .esi teşkilini :.arar· 
laştı m şhr. 

Konsey son lop.ııntuınclıtn· 
b . r. da n i denız komitesinin 
f;a iyetini tasvıp ettikten sonıa 
mevcut Balkan den;zyolkrıD" n 
dir~kt v.:saik vas tasile teşriki 
meaa.!erı hoauaunda mczkür 

kom:tenin verdiği diğer kararı, 

keza Yugoslav heyeti:ıin yıkın· 
da tesisini bildird ği yeni bir 
Ba:kan hıttı için hasıl olan 
ao:aşmayı memnuniyetle lcayd· 
eylemiıt•r. 

Kon. ey hava aeyrüsefcrleri 
tali lcom.tes:nin mesaisile daimi 
tur'zm lcomıtesinin faaliyetine 
ve döıt Bal.can antantı merale-

Türk Hav...ı Kurumu 

Büyük Piyangosu 
25 i'1ci T E R T 1 p p LA N 1 

Birinci keşide 11 Mayıstadır 
Savı L rı Sayı 

ikramiye 
Lira 

1 
1 
1 

Mükafat 10000 30 (500) 15000 

" 
20000 60 • (150) 9000 

İkramiye 40000 100 • (100) 10000 

• 15000 400 • (50) 20000 

• 12000 600 • (30) 18000 

• 10000 800 .. (20) 16000 

• 4000 203000 
4000 

Bilü.mum çiftçilere, mey va, incir 
bahçe•i ve bağ sahiplerine 

büyük müjdemiz 
Mazotlı1 müteharrik (5) beş beygirlik traktörlerimiz ginde 

(1 1/2) hektar yani onbeş dönüm arazi Iİİrer. Amortiııaarıla 
birlikte en ağır işin dönümünü azami otuz. kur şa mal eder. 
Dünyanın her tarafında ,sağlamlığı ve ııördiiğü işin boyuna 
nisbetle büyüklüğü ile natn salmış olan bu (Modern) traktörle 
ağaçlıklı arazide çift sürmek bağ ve pamuk arazisini çapalamak 
zevkini tutacaksınız. 

icabında lcuyunuzdao suyunuzu çeker, desterc makinenizi ve 
bir küçüle değirmeninizi çevirir. S!ze bir köle gibi hizmet eder. 
Dört çift iıküz, dört insan yerini tutacak bu trııktörüo fiıti 
de her lc~seye elverişlidir. izahat almak ve sipariş vermek iç:n 
8celc ediniz. 
/zmir. Büuük Kardiçalı han No. 55 de Talat Kılcıoğlu 

Bozdoğan belediye riyasetinden: 
Bozdoğan lcasababasının elektrik ile tenvirine kerıır verilmiş 

oldugunclan su ku...vetilc istihsal olunarak elektrilt santralı ile 
şebeke projesi tanz m ve keş fnamesi yaptırılacaktır. 

Talip olıınlarıo ihtisas vesilcalarıle biri kte B!zdoğan beled iye 
riyasetine müracaa !arı ilan olun~r. 

13 15 17 19 ~l 23 26 27 29 1 12_6 

ketinin posta ve tclır f ı ha
lamı dalci teşrllci mesaileri neti• 
celcrinc memnuniyetle muttali 
olmuştur. 
Konıey bilhıssa posta ücret· 

!erinin ve telgraflartia da son 
meıalekct ücretlerinin tenzili H· 

yesin de nı übadele işlerinin his· 
sedilir derecede artmış olduğu· 
nu kaydeylemiştir. 

Balkın antantı ekonomik kon• 
scyinin gelecek toplantııı Bük· 
reşte yapılacaktır. 

Ankara, 16 (AA.) - Balkan 
birlıği matbuat kongresine iş· 
tiralc eden Ycgoslav heyeti reisi 
Tiirlciyeden ayrılırken Dahil.ye 
Vekili ve Parti Genci Sekreteri 
B. Ş;ilcrü Kıyayı aşağıdaki 
telgrafı çekmiştir: 

Ekselans Şükrü Kaya 
Dahıl,ye Vekili 

An icara 
Güzel Türkiye topraklarından 

ayrılırken Yugoslav matbuat 
heyı t g ı~düğü samimi misa· 
fırperverliktcn ötürii Elcıelao91· 
n ıza hararetle teşekkür eder ve 
m mbkt"tin'zin reiah ve büyük
lüğünü candan di !er. 

Yugoslav mctbuat merkez 
bürosu reisi 

Kosta Lukoviç 
D ğer !':,':·aftan basın genel 

direktörü N c ı Kıcımanda aşa· 
ğıdaki 1e g fı almıstır: 

Uz:ıolcöp . ü - Yugoslav ga· 
zetecileri sevimli m~m.eketimizi 
terkederken unu~ulmilZ hat.ra· 
sını saklıvaca'< arı hararetli ve 
kardeşçe kabul:Jen dolayı derin 
teşek cür.erini a zederler. 

Kosta Luko11iç 
Beyoğlu - Yunan heyeti ls-

tanbuldalci ikameti ıırasmda 
• el... '.CrıC-. --·- .... -..l-..... ~ 
mızdan gördüğü kardc~çe ka· 
bulden dolayı samimi teşekkür· 
ler nın kabulünü rica eder. 

Seferiatlis 
Filibo - Rumen heyeti, unu· 

tulmaz bir hatırasını gördüğü 
yüksek ve tatlı bir m.safirpcr· 
ve lik ve kardeşlikten dolayı 
hararetle ıize teşekkür eder. 

Dregu Nasta ------

Agtlın ltattı; Alsancala 
l•mieoKarakuyu•Aobrıı: J>a .. r. 

ıısi, çırıamba. tumı, pızar gilıllori 

1111 21,:15 de. 

1-ir • l'iaiD.i: O.• gtla -
JS,40 da 

fınıir·D.!aiıli! Sıh, p•roe..ı.. 
tumarıaıi g-üaleri uat 6,30 dı 

lıımir0Tirt0Ôdemiı: Berubah 1111 
S,35 de bir katar; hır akpm ıuı 
17,30 Ôdemiıe bir ırea, 16,30 da 
Tireye otoray. 

Afg•n luıttı; BasmaMtlt111: 
Lrmir0İıtanbal·Aukara: Her gil., 

' MI 7 de (paar, eamıı, f811A•h•• 
ıanteri yataklı Tagon·bilfe balunarj 

İdmir • Soma: Puar ve pıur• 
111i genleri 11at ıs. 28 dı 

lzmir•Bandırma: Puır, 1alı, p.,. 
,embe ff tllJllıırlHİ ~İ llhml• 
ytt Mat 7,20 <le mutelit katar; 
paurıuı. çarıamba, cuma gtıııled 
tbprea 11at 12 de 

İeıııir-8oma: Puar 'N ,. ....... 

gtlııl.eri .... 15,28 dı 

Her :ıamflll lizı,,. ela tel• 
fon num«rtlllll' 

Y ıngın ilalısı: 22tt • ttlıir 1111 .. 
fo a mtıraeaaı n..,ar..., 2:01 • ... 
hirlerara11 telefoa mllracaaı numa
ruı: 2150 • elektrik ıirkeıl: 20'1' • 
haftgnr. 2326 • peliet 2463 • iıadııdı 
~ 20-ı0 • Baemı" l1tu7oaa : 
3438 • .&11111M)aiı: i-JOau: 21)4 • 
Puaporı ftpctr iakeı.ıri: 28i' 

Şelair awl ·-talarıoıa 11'bab· 
leyin il.lı: •• ,_ IOD lıarelıtl 

ıutleri: 

Tramvaylar. 
Her oabah Güzetyalı in 1aıl 

lıeıt• bir ıramfty hareket eder. 
Bmıu ı .. ı albda luınlı:eı tdea iki• 
ci u '•J ıııkib tder. Bu.olu 
IODr& hu dôrı oıokıkali• bir tr•• 
vay vardır. 

Gece IOD tram'8y Gilzelyalıdaa 
24,S dedir. 

&.oaal<ıaa Güeelyaby illı; ıra .... 
•ay ..ıı.w.,.ua S,26 • 
tramny bir .a•I 1<1aıra, Cı,2o el.& ı.... 
rektı adtr. 

Kooııltıao GüHlyalıya gece aoıa 

ıramvay ıaaı binle banlı:at eder. 
11....ı-

urdır. 

Vapurlar: 
.ı...u.ı .. Enpyü:ayc ilk ••pat 

11.ı S,45 tt P-p o lı:ııl.lur. ~ 

- ftpıı< .... ıı.;ı~ dol KoaMo 
ıu harektl eder. 

Karpyakadu lım.ire ille ftpıır 
ll&t 6,20 dedir. ~D Yoplll" d..& 1000 
.... , 24 .t.IU. 

G6D4lüa loer yanm auııe bir 
•apıır •ardır. Aq.ıoı leÜtldoa --~ 
Mlerler oaaııa birdir. 

lngiliz - ita/yan Çekoslovakya 
müzakereleri Umıımi af ilan 
imzalandı ediyor •• 

Bt111 1 inci s«hi/ede Pr•f, 16 (A.A.) - &. 4108 

solıniye çekilen tebrik telgra· bugün affı umumi kararname· 
fını verrııiştir. ıini imza edecektir. Söyleadi• 

İtalya Başvekili, ltalyaoın tine göre, bu kar r a den 
Londra ıefirı Diao Grandi va· 1200 kişi istifade edecektir. 

sıtasile derhal Çemberlıyna ca• 1 .. ----•••-•
1
•••••• 

vap vermiş ve hararetli bir li· ile M asolioi fibi iyi düıünen 
sanla teşekkür ve bilmukabele iki reisia, milletlerine en iyi 
tebrik eylem iıtir. pHkalya hediyesi verdiklerini 

Saat 19, 15 de Venedilı: sa· ylZıyor. 
rayı önünde toplanan halk, an· (Sunday Dispaç) ıazetesi de, 
!aşmanın imzası münasebctilc Çemhcrlay nın, en büyüle mu· 
tezahüratta bulunmuştur. vaffak:yeti elde ettiğini ve mııa· 

İngiltere • ltalya anlaşması, rıılarına söyliyecelc ıöı bırak· 
15 sayfadan ibarettir. mad,ğını kaycd,,diyor. 

Mussolini, paskalya yortusu (Sunday Taymis). (Taym!s) ve 
münascbetile bu anlaşmanın diğer ıazeteler de uzu maka-
derhal neşrini muvahk bulma• leler yazarak, lnıiltere - ltalya 
mı~tır. Muahede; bir rivayete anlaşmasını alkışlıyorla • 
gö•e, Pazartesi günü öğleden Belırrad, 15 (Radyo) - s .. 
sonra çıkacak gazetelerle neş· muprava ve diğer Yugoslavya 
redilecektir. pzetelcri, lngiltcre- ltalya mu• 

imza merasımiode, bütün abedeııinden bahisle uzun m .. 
lta!yan gazetccilerile ecnebi kale!er yazıyorlar ve yalcın 
matbuat mümessilleri ve pek seııclor zarfında bundu daha 
çok fotografçılar hazır bul un· iyi ve su lıa hadim hiçbir mu• 
muşlardır. ahedc imzalanmadığını il ri 

Londra, 16 (Radyo) - in- ürüyorJar. 
giliz matbuatı, l11giltere·ltalya Nevyorlc, 16 (Radyo) -Amo-
aıılaşmas etrafında uzua ıaa- rika m tbuatı; lngiltere • ltalya 
kaleler yumakta ve bu mua· muahedesi etrafında uzun mı· 
bede sayes.nde dörtler mitakı- kabler yazmaktadırlar. 
nın kuvveden fiile çıkacat ıu Nevyorlc Taymiı guotes;, 
lı:aydetrnelı:te irler. uahedenin, sulh iç.n bayırlı 

Star gazetesi, real st bir 3r b" işaret olduğun~ kaydetme • 
yaset t~lı:ip cde.ı Ccınberlavn tedı. 
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S 1 E M A zakereleri ve 
neticeleri 

·rından 

Seyyit SendaDadın 
Harikulade deniz seferleri "Kadın güzelleşmek mecburiyetindedir!,, 

Marlen Ditrih··ve Meri Obern 
diyoı:~~r ki .. 

J;ı;I çirkin kadınlar bile makiyajla değişebilirler.. Ko
cam sevmiyol' diye makiyaj yapmıyan kadın 

yanlış hareket ediyor demekt1.·rı 
Bit iaıatecı. kadualaran ıü· 

lelleımeleri hakkın~ tanınmaı i 
fıldıılarla görüşıHlerde bulun- rı 
.aıuetur.. Bu yıldı:alar aruında 
Marlea Oitriob vo Oberon Meri 
euııları ıöylomılcttdirlorı 

llarlenln ıözlerlı 
... Güıcll.,mek bir bataı~ 

ret detlldira a,.U aaaaada g. 
dın lçia bir YUifedir de.. Bir 
artist itfa ele, alellcle bir kadl9 ~ ..... 
ltta de " baJleda Kadıa teblleoek bıdea1 aüzelliklerl 
t!aima badi. aileli YI arbclq. .. vouttur. 
1111 ~ ,aıellitfae dildr.t ... Her kadın ne ıuretle ıüzel
mek mecburiyotindedia. ~ lııebilıce2ini arqtırmak mec-

Baua. tabii balcle pell p; IMlriJeti•cfeclir. 
kin daraa kaclaaı.. girdim. O •Makyaj yapmlk beni lıiç 
derecede ld. ba bdınlann ke.- güzolleıtirmiyor. veya •kocam 
dilerilli afizellqtir.- igin ut· Hvmediti için ben h" ç makyaj 
raımalanaaa be1bade olıcata yapmamı. gibi ıözleri çok ma· 
aambr. Fakat bu kadınlan dik• naaız bulurum.. 
katle tetkik ederek fvkettim ki, Alhtını, p\ldrııını aürünme
ufık bir ihtimala mükemmeli.. den ıokatı çıkın bir kadm, 

"Eyi kalpli uşak~, 
c·n' Harlov ve Robert -- Taylörün 

\ . yeni /ilimleri •• 
... .,, ·· ~ ...... .....,.,,..,,_. 

Şen bir komedi h;lia; kona• 
laıı bu filimde. M" ı Harlov, 
borca garkolmuı bir ıenç dul 
rolünü almaktad11'. Miı Harlov, 
borçlannı ödiyebilmelc için zen• 
g n bir erkekle evleniyor. Fa. 
icat, borçlarını gene ödiyemi
yqr. Çüolrü, aldıtı erlcelc ıoy• 
ıuz ve nekcsio birid.r. 

Robert Taylor, bu kadının 

vaziyetine . ıc1yor ve onı karşı 
büyük bir meyil duyuyor. De· 
vamh aurette çevirditı entiri· 
kalarlı Miı Harlov11 kocaıın· 
dan ayırmıta muvaffak oluyor. 
Halbuki, Harlovun kocaıı da 
Robert Taylorun ~1rde1idir. 

F.lim gayet mah'rane çevril• 
m ittır; etlenceli sahneleri pek 
çok~~" . _..,. 

Va/etil• lc~tlınltınla tavır, 
leta/n " ulcd aranırdı .. 
Şiıadl riıa.ıl 6ir IC11İll•1• 
6İre11 6iJullilc; rakamlarla 
ifade olun•gor~. Giiul 6lr 
lcatl11ıdan 6alaıolııı11ırlcen 
1ögl11 tleniligor: •Ne Mll'I/ 
malcUJlc; lc11lpılaruaı11 ...
r••i dolc•an •anti••tr•• •lc• 
l•ti elli lcllol ••• 

ne kadar liikı ıiyinmiı olursa 
olsun, bence tuvaletini ikmal 

etmemiı sayılır. 
Bazı kadınlarıa, tenleriae ur 

mıyan pudra ıürün•ekle kifi 
derece ıüılendilderini uaneder 
ler. Bir pudranın teno uygun 
olması zarureti pek mühim bir 
meae ledir. Her kadıA, yüzüne 
uygun pudrayı aeçebilmok ~çia 
tecrübeler yapmak mecburıye· 
tin dedir. 

Güzel!ifin diter mühim bir 
amili de letıfettir. Tabiaten li
tif birçok kadın vardır iri, yürü· 
yü§lerinin bozuklutu yüsündı• 
bu letafetluini bybeclorlor. 

Halid, kadınlar için ın 
elaem•iyetli mesele t•valetle
rine, ıüzelleımelerine her lau
suıta dikkat etmeleridir. 

Merl Obı,onun sözleri: 
- 8el'Ce iÜzellik, ııbJaat 

demektir. Sıhhatli olmak içinıe. 
iyi gıda almak. kafi derecede 
istirahat etmek ve bol bıvıda 
yaıamık lazımdır. 

Kaliforniyada bulundutum 
zamanlar, tatilimi yüzmekle, 
,eaq banyosu yapmakla ve 
balık tatmıkla 19çiririm- Bu 
ıelcilde yıfi,mak, insanın itli· 
ltuına artırır. Meıoli bea, ller 
zaman iıtilaabyım. 

Bol bol •eyvı ve Hbıe 11· 
rlm. Şekerli maddeler iasanı 

1atlandırdıtı içia, onlarclan pek 
o kadar laotlınmam.. Fazla sit 
içeri•, çiinkü ıüt eaerj'yi artı· 
rar ve tmi berraldattınr. 

Herpa alqam üsleri Jllii
me kaymak 11varua. Bet altı 
dakika aonra ba kay .. tı ıiler. 
soara da pneıe çakarak, F 
zümde kalan kaymalı• ,atla• 
rını tenime yidirmete çahflnm. 

Cildim mat oldatu için dai
ma koyu renkli pudra kallanı· 
rım. Yanaklarıma kıt'iyyea albk 
ıürmem, fakat dudaklarıma 
koyu rul kullaaıram. Buclan 
başka, gözlerime ıon dere.~~ 
dikkat ederim. Çiinka ıoz. 
aıhbat ve ıüıellik b111Nlidar, 

. ···-- Bqı 5 inci stllıijetle -
Roma ilo Pariı arasında mun· 

tazım münasebetler toe11ÜI et· 
tikten sonra, müzakero bııh· 
yıcaktır. Fran11, 1t11!yaaın Ar 
denizdeki hu111ai mevlciini, ltal· 
yanın da kendi huauai mevkiini 
tanımaıı şırtiylo tanıyacaktır. 
Silve71 kanalı huaaıunda iki 
tarafın menfaatleri müşterektir. 
lıpanyadan ltalyan gönüllüleri· 
nin çolcilmesi tamamlanmış, 
ltalya, lıpınyol topraklarında 
gözü olmadığını ilin etmiş ola· 
calrtır. Habeşistan hususunda, 
mose)o daha başlangıçta halle· 
dilmiı olacaktır, çünkü Fransa 
c lçiıini göndermekle im para· 
torluğu tanunıf ıayılacaktır. 

istikbal için üm idler 
Böylece hatta tam maauiyle

müzakerelero bil o hacet kalmı· 
y.ıcaktır. loriliz-ltalyan müzake· 
relerini tabii b ir şekil do Fr an· 
ıız-ltalyan yakınlaşmıaı takip 
edecek ve bu hadise ispanyada 
barbın sona ermesine rastlaya· 
caktır. Bu yakın ıma o zaman 
Fraoıız hükumetini, Faşizm kar· 
ıııında bir parti tavrı takınma· 
mıta mecbur edecektir. Par:sin 
Romaya karıı durumu İng: lte· 
renin durumu gibi olacaktır. 
Reımi mahfillerde bcr memle
ketin iıtediii hükumete 1abip 
olmakta ıerboat oldutu tclcrar
laııacakbr. 

Bıuada bu üçüz lnlışmanın 
muhtemel neticelerinden bir ka· 
çını temaala iktifa ediyorum. 
laıiliz· Fransız -balyan an laı maıı 
evveli lıpanyada, Afrikada, 
IOllr& .. rkta ·ve bilhaıaa mer· 
bıi Avrupa ile Balkanlarda 
birçok neticeler clotmabilir. Bu 
anlıımanıD Avrupa ıulbunun 
mühim garantilerinden birini 
tlfkil ecleceti •ultalckaktar. 

Kaça'!çılılc 
Ankara, 16 (A.A) - Geçen 

bir iaafta içinde parük muha· 
faza tetkilitı 47 kaçakçı, 615 
ıümrük bçatı, 3 kilo 4 gram 
uyu,turucu madde, 33, 700 o-k· 
mak taıı bir tabanca ile n 
kaçakçı hayvan ele ' ıeçlnaiftir. 

Gözlerinizi biç ibmal --~ 
... lkı••· 

Saçlana siHllitiH ele, t* 
dikkat etmek ,..uar. 5-vlan•n 
parJaklatuN, ıiıılllW mall• ....... ·-- ,..,.,.. 

Kafi derecede aylm ay•• ilk 
ta mühimdir. Ben laer poe 
ıekiz 1Ut uyurum. Çiiokii, .,. 
kuulutun rüıellito yapblı 
urırları hiçbir to)' telifi ede-

Nakleden: İrfan Hazar 
34 -

Konuımamıza Hindli de işti· 
rak etti: 

- Halimize ~ükrcdelim ·dedi· 
kaptan, mademki korkmayalım 
ve salımızdao emin olalım di • 
yor. Teliş etmiyelim. Sükunetle 
gelcceti bekliyeiim. 

Hiç ehemmiyet vermeditim 
yamyam aalı, rt ain dedıği gibi 
öylo fartanaya mukavemet edi· 
yordu ki izah edemem. Aieta 
saraılmamız balo b zi çok rahat· 
a.z etmiyordu. Fakat gec~ yarı· 
aından ıonra içeriye ıirea dal· 
galardao ıslanmatı başladık. 
Reisin yanında üç Yemenliyi 
nöbet barakarak biz ambara 
indik. 

lıte bu inişledir ki, ikinci bir 
hazineye kavuşmuş oluyorduk. 

Hay Allah fırtınadan rizi ol· 
ıun!. 

Bu hazineyi koşfedcn bizim 
(Fakir) di. 

Ambara girdılcten yirmi dı· 
kika sonra, zifiri ku.ıalık için· 
do olan ambar, birdenbire ay· 
dınlandı. 

Aydınl.k, tıpkı yamyamların 
ıenliklcrindokı ayd nlığa ben· 
ziyordu. Açık kırmız yJ. çalıyor 
ve gittilcç., koy Jla11yordu. 

Şaşkın bir ha~de (Fakir) e 
ıeslendim; 

- Seyyidi bu mucizo nere· 
den dotdu; bizi nura kavuı· 
turduo; dedim. 

(Fakir), o meıhur diıloriai 
ıöıtero ıöıtero ıülüyordu. 
Dımek o dA memnundu! 
Bana dotru dönerken elinde 

.. mdan tibi bir .. , tutaayordu. 
Nihayet; 

- Bunu aörüyor musun? 
Dedi. 
- Ent. 
Dedim.. 
- Ba, mumdan yaptlmıı hfr 

Arıın 

kandildir ki, ya'l tarafına ıu 
fitili aürttüj ünüz z~m&n kendi 
kenwne yanar. lki g~n önce 
bunu keıfetıoydik, karanlıkta 
kalmazdık ... 

Amrünün ıcıi (fakirin) konuş· 
maaını keati, o: 

- Seyyidi, ıeyyidil Bu caai· 
be bakınız, bu canibe. 

D:ye haykırıyordu. 
Hepimiz onun göıterditi ta· 

rafa bak tak. 
Bakmamızla birlikte atzım ı· 

zın ıulara akması bir o!du . 
Gözlerime inanam.yorduml 
Amrilnilıa yanına koıtum. 
Oaun röıterditi ıeyleri elim-

le tuttum. Rüyada olmadıtuqı 
iyice koatirdikten ıoora MD 
do zıplam•A'• baıladım. 

Ey kariiml Şu inıan otlu ne 
anlaşılmaz mab· 6cturl Daba 
üç ıün önce c ğer•erimiz azap
tan yanarken, bajırlaramız 
derd ve 1ıtırapla tut..,urkea 
timdi hepimiz memnunduk. 

E bett• amba 1- .ıe pdii
tümüzü merak ctıu şıinizdarl 

Söy.iyoyim: 
Büyük bir çaaval içinde, ter• 

temiz butday unu ile onun 
yanında üç büyük te}Mt dol.aau 
bahk.. 

Arbk, kim fırtnaayı diali-
yordaal 

Orada buldu;...- toprak 
bir kıp içinde çabllesk bir ateı 
yakbk. Balıklan kızaıtmata 
bqlarkea laepimizin apaadan 
aular aklyor, aabar .. .paa 
dotru siderek: 

- Naıila Niıt, NM11a nlat 
Müide, mlldel Di,. bainJ.,. 
duk. 

... ..wn 

.n.lı -

mala lan 

- -BatlD Tan•• Sa••••• .. 

YAKAN ~ 8USELER , 

. - ---~~~-

Tayyare ıiaemıstndı, ~~ ~altı, seıl ile ı~tiatl~! fçincle ~ok iyi taaınmıı olan Tin o R J ·~ • • ni 
çtvircLti Yakan Bu11ltr iılimı ıöıttrilm~k~clır, Fı\ila laakikatu ~ok parlaktır. 

y .. ~INlli *\ il"' .... • • .. ... 
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A702/1 

"' A.2!1 
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•M 
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ıl 
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" 

,. .. " .. 
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6 
2 
4 
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19 

271 
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ıı -ur 

Ne. 
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Oda 
!v 
!v 
!.v 
Daw. 
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Oda.ı 

Ocfalar 
!v 
Mataza 
ı. 
!v 
D po 
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EY 
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Ev 
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te ·~ 
Dl ha 
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Ev 
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Ev 
~v 
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51.~ 
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aokatıada 1 aa,- evde -
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.,,_...... ta· 
nfaaa.. 

lamir devlet demil')'olhm ir 
...... iıllllrmfl• üç ,.. ,.. ... 
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laa icra talcibiacle aamıam çı
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l1apur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"JUNO .. vıpuru l 7·4·938 tll· 

rihinde beklenmekte olup yü· 
lcünü tahliyeden ıonra BUR
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
limanlaeı için yük a acaktır. 

"GANYMEDES, vapuru 18· 
4-38 tarihinde beklenmekte 
olup ROTTERDAM, AMSTER· 
DAM ve HAMBURG limanları 
için vük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

llAY.'1ETT;M 
f:fZtR 

"AASNE,, vapuru 28·4·38 
tarihinde btklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, DANI· 
MARK ve BAL TIK liaıanları 
için yük alacı ktır. 

I SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 9·5·38 
taıihiade bcldenmekta olup 
MALTA, MARSILYA ve CE· 
NOVA limanları için 1ülc va 
yolcu alır. 

ilindak.i hareket tariblerile ve 
ıınlıınlardaki değişikliklerden 
acente meıuliyet kabul etmeı. 

Daha fazla tafsilat için 2 nci 
kordonda FRATELLI SPERCO 
vapur acentalıfına müracaat 
edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 

DEUTSCHE LE. 
\' ANTE • LINIB 

G. m. h. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE:: 
llt.;IE, A. G. HAMBURG, 

A'fLAS U:VANTE LINIE A.G. 
BREMEN 

• 

"SAMOS., vapuru 16 N'aan• 
da belcleniyor. ANVERS, BRE. Olivier ve 
MEN ve HAMBURG limanla· 
rından yük çıkaracaktır. 

"ARTA,. vapur 12 Ni11nda ür kası 
bekleniyor , ROTTERDAM • li.uted 
HAMBURG ve BREMEN için l,..crpar Acentası 
yük alacaktır. llirıııcıkordon Reea binu 

~ERVICE MARITIMB Tel. 2443 RQUMAJN 
B U C A R E S T THE ELLERMAN LINES L TD. 

•DUROSTOR. v~puro 3 Mı· "FLAMINIAN.. v3puru 15 
yısta bekleniyor, KOSTENCE, Nisanda LİVERPOOL ve 
GALATZ ve GALATZ alctar· SWENSEADAN ııelip yük çı· 
ıııaaı TUNA limanlarına yülc karacalcttr. 
alacaktır. "CARLO., vapuru 20 Ni-

llEN NORSKE MIDEL: Hnda gelip }Ük çıkaracak ve 
HAVSUNJE ayni zamanda LONDRA ve 
O S L O HULL için yük alacaktır. 

"SAN ANDROS .. vapuru 14 THE GENERAL STlM NAVr 
Ni .. nda bekleniyor. ISKENDE· GATION Co. LTD. 
RIYE, DlEPPE ve NORVEÇ "ADJUTANT., ·vapuru Mart 
ıııııum limanlarına yüt.: ala· nibayetınde LONDRA için yük 
Clktır. alacaktır. 
AMERiKAN EXPORT LINES DEUTSCHE LEVANTE- LiNIE 
THE EXPORT STEAMSHIP "DELOS., vapuru 24 Martta 

CORPORATION gelip yük çıJ..aracak. 
"EXCHANGE,. vapuru 15 -· . ... ·~ ,' . 

Niıanda bekleniyor, NEVYORI'( T, k "k 
için yük alacakt•r. e nı 

"EXMJNSTER,, vapuru 30 Muhasebe Bürosu 
Niaaııda bekleniyor, NEVYORK 
İçia yük aıacilctır. ~lustafa E Çelebi 
S.TE ROYALE HONGRO!SE • 

DANU&E MARITIME Kapalı Yemişçarşısı No. 3 
"TlSZA,, mo'örü 15 Nisanda Telefon: 3435 

bekleniyor, TUNA umum li· Muhasebeye ait bütün işleriılizi 
manlarıoa hareket edecelctir. tam bir itimat ile tevdi 

Vapurların lsareke tariblerile d b"l e e ı ·Uiniz. navlunlardaki değişikliklerinden Bü k 
acenta me~ul yet kabul etmez. ··ro, anuna uygun şekilde ve 

Dıılıa f-.zla tafııilit almak içiD muhtelif usullerde: 
Birincilrordonda W. F. HENRY Muhaaebe teais eder 
VAN DER ZEE & Co. N. V. Defter tutar 
'8pur acentalıfına miiı~ 
~'1iıae• rica olunur. P:cınço tanz ·m eder 

Telefon No. 2007/2008 u b k 
cıesa ı tet ik, ta&fiye 
ve ihtilafları halleder 

M. Şevki Ufur •-~~~--ı:ı--••ıl 
Dahilf hastalıkla.- Birinci Sınıf Mutabuauı 

DOKTOR 

mutahassısa n..... D · Al 
lkinc bey er sokak No. 82 UT• emzr İ 

1 elefon o. 316 K••f;ı -il• 
•---~ ... ~~~--~l!I Cilt ve Tenasül haataftk· 

Diş Tabibi l ları v• elektrik tedavisi 

1 
Cevat Dag"' lı lzmir • Biriııcı beyler eolcatı 

Elhamra Sine1J1uı larlcas.nda 
!linci Beyler sokak No. ;; Telefon : 3479 

URK.. iYE 
T . . 

CUMHU RIYETI 

Hakiki çiçek kokularını 
z 

S. Ferid Eczacıbaşı 
Kolonya ve Esans· 
larında duyarsınız 

Aynını yapmağa 

imkan bırakılma· 
mıştır. 

dikkat. 

M. Depo: S. Ferid Şifa Eczanesi 
HükOmet sırası 

Asabiye mütehassı•ı 

Dr. IsmaiJ Ziya Tregul 
lkincibeyler sokağı Fırın karşısı No. 25 

Telefon: 4178 Evi: 2505 

lzmir vakıflar mOdürlOğQnden: 
Satılılc alcaratın 

bedeli m. 
Ura Cinsi No. Mevkii Vakfı 
300 Ev 99/139 Hastane c. Arnacııl oğ. m. 

Yulcarıda oıevk i cinsi ve muhammeq bedeli yı:oılı ev ıail~ 
kiyeli satılmak üzere açık artırmaya çıkuılmıştır. Müzayedesı 
30-4·938 Cumarttsı günü saat ondadır. istekli olanların valcıf· 
lat idaresine müracaatları ilan· olunur. 12 17 22 27 1214 

A. Kemal ona 
BalcttJrigoloı oe 6alqıeı, salıın hastalıkları m"iitefıeuıı 

(Verem va sa· a) 

1 
1 

Basmahane Çorakkapı caddesi polis karakolu yanında 
251 sayılı ev ve muayeıi'ehanesinde sabahtan ııkşaına 

kadar hast nnı kabul eder. 
Telefnon: 4115 

T. iS BANKA~I -
1938 

Küçük Cari Hıı6aplar. 

lkr~milje planı= 

1 • •• • . . ~ . "' .... 
BaO vo Bahçe ... TUtUn ve Sebze... Fidan ve Mahsul 

Kim,evi Gübreleri 
Mazutlu Macar Traktörleri. 

Traktör Pullukları Tohum ve Temizleme Kalburları 

Orak ve Harman Makineleri 
ıair her cins ve aiıtemde 

Ziraat Makineleri 
Hacı Davut Zade 

Rahmi 
r d vut 

Halimata çarşııı No. 31 
Telefon: 3809 - Tel raf: Karıdavut IZMIR 

Dahiliye Vekaletinden: 
Edremit su işi eksiltmesi 

Edremite 10,9 kilometre meaafedon su i1&leıi kaptaj ve mas. 
laklar in,ası su deposu tamiri şehir şebelcesi yapılmaıı ve mü· 
teferri malzeme tedarıki kapalı zarf uıulile elcıiltmeye konul· 
muştur. 

1 - işin muhammen bedeli 57390 lira 38 kuruştur. 
2 - lıteklıler bu işe ait şartname proje vesair evrakı 287 

kuruı mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar heyeti 
fen şefliğinden alabilirler. 

3 - Elcsiltme 30/Niıan/938 tarihi e rutlayan Cumarteıi 
günü Hat on _birde ~nkarada Dahi ıye Vekaleti binasında top• 
lanacalc Beledıyeler ımar heyetince yapılacaktır. 
~ - Eksiltm.e~e g·r.ebi~melc için isteklilerin aıağıda yazılı te• 

mınat ve vesaıkı aynı gun sut ona kadar komisyon reisliğine 
teslım etm·ş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı lcanunun 16 ve 17 inci mıddolerine uygun 
lira 414552 kuruşluk muvaklcat teminat. 
B - Kanunun tayin ettiği vesikalar • 
C - ~anun~n dördüncü maddesi mucibince elcsiltmeye gir• 

meye hır ma~ı bul~nmadığına dair imzalı bir mektup. 
D - B ledıyeler ımar heyeti fen şefliğinden münakasaya 

girmek için abcaklırı vesika. 
5 - Telclf mektupları ihale günü Hat ona kadar makbuz 
mukabilınde kom"syon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli teabhütlü 
olması ve nihayet bu aaate kadar komiıyona gelmiı bulun• 
ması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak iatiyenlerin Beledi el 
imar heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. (990) y er 

12 17 22 27 99011189 

Istanhul Nafıa modorlOğOnden: 
29 Nisan 938 cuma günü saat 15 te Istınbul N f "d" 

lütünde eksiltme komisyonu odasında 29667 58 r a 'ic 111
{ br· 

delli lstanbul Edirne yolunun Silivri kasabası' dab·ırı·a ~. be· 
d lcı d k be ı ne ısa et 

e e, sımın a yapılaca ton asfalt kaplama! f 
· k 1 f ı·ı 1 §Os ve te er· ruab ıoşaab apa ı zar uıu ı e eltıiltm ye k ı b . ç arı mış r. 

Mukavele ekaıltme, Bayındırlık işleri gen ı h • f 
1 · b -'-1 f • e ususı ve enni 

şartname erı etoa a ... t ennı ş rtnames ı k "f ·ı ·ı · 
f. il • b - 1 e eşı ve ııı sı cyı 
ıat cetve orı ve una mutefern diğ-- le 148 k 

'- b"l" d d . . d ·ı ~ evra uruş mu· ı<a ı ın e aıresın e verı ecektir. 
Muvakkat teminat 2225 lira 07 kuruştu 
lstekıilerin teklıf mektupları ve en ıız 2~ OOO 1 1 k b . 

ben:ı:er iş yaptığına dair Nafıa Velcaletınd~n ·ral ı uh ışe 
ve ticnet oda.ı vesilcaiarını h . k 1 yazı mış e lıyet 
~ üd"" l"ğ·· ~9 N· avı apa ı zar la ım lstaobul 
ııa m ur u une ~ ısa 938 c ma gu·· , 

1 
n • 

1 . l" d nu s a, 4 d knc.a 
verme erı azım ır. ·ıa6.). 8 13 18 23 1 6 

l lSQ r 
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Pürjen 
------_.., ·. ANADOL.U Mau 

Şahap 'ieMlaUI tabii olarak Ek . 8hap B.asur memelerini g·derir, 
yapan en ıyi müshildir Ir Kuvveti, iştiha,.·ı arttırır. 

~~m11m , .................. -. ..... ı-. ... .-............. m!!!!I~---------------------------~ 
Elbise vo Manto 

merıklılarına müjde 

Zabitan Baylar t1e 

Baganla.r ••• 

En müşkülpesent müş· 
tenlerini memouo eden 
bu f rmayı unutmayınız. 

Tüccar Terzi Türkpazarı 
lbrahlm K a aş 
Bu kere yeni açtığım mağazada zengin 

çefitler. Mantoluk, Tayyorluk, Truvakarlık 
kumışlırın envaisini, yerli ve Avrupa. 

1 - Mağazam dahilinde açtığım terzıhanemde 
busuai olarak bay ve bayanlar için son moda 
zarif, ıık manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, 

7-uvalet, gelinlik, ıivH ve 11keri elbise ve k~putları 
istenildiği ve beğenildiği şeki' de imal ed lir. 

2 - Muamelem peşin ve kredi ile de yapıhr. 
3 - Bu sözlerimin doğruluğunu anlamak için bir defa 
tecrabe kifidır. 
Adret: Odunpazar: Sümerbankın çıktığı eıki Bayraklı 

ma~aza Numara 12 • Telefcn 3276 
Toptan ve perDkende olOl'ak hariçten siparis kabul edilir 

./ • . -r • • .... ,.,,'-'-!--

Hasas ve temiz iş 
Mutedil fiatle 

Söz verilen günde 

• Makine tamirha. 
nesinde yapılır 

iz.mir Kestane pazarı demirciler 
Na. 16. 18 

Septolin 
DIŞ 

Mutlak 
kull anını.ı 

Telefon: 3993 

Toptan 
satış yeri 

Peşle malcı /artla 

Lütfi Krom 
Ecza deposu 

... 

Taze 
r 

Temiz Ucuz Iliiç 
tuvalet . ~eşitleri 

Hamdi 
_ıh 

ıizhet 
~t 

Başdurak Büyiik Salepcioğlu Hanı Karşısında 

Haraç ı kardeşler 
Büyük mobılya ve m frufllt -

ğazaları emrinize imad dir. 
MERKEZ ŞUBE 

IZMiR ANKARA 

T cmiz, zarif eşya, elbiıe ihtiyacından evci gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir sloo aa 
rahat yaşayacak eşyaya muhtaçtır. İyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. EviniziD eıyası bayat&• 
nı :zın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 taksitte veresiye muame. 
leai ~a.pılır. 

e o 

~ .. ~ Kahve e 
· . · Gazinocularal 

tıi!Jl.......,..'i4!· ~ Kullandığınız tahta sandal-

yaları lzmir Taşç Iarda 21 numa- ~~fili~ 
radaki Sanlaya Yapımevi M. 

'W'Jıı~::mu Aliden sağlam ve ucuz fiatle ~ll?E~it•! 
tedarik edebilir!İniz. 
Toptan ve perakende satıldığı 

~~~~.411 gibi siparış kabul edilir ve 
siiratle yeti şt i r' t: r. 

Foto Köroğlu 

m u em 
E ı meşhur fabrikaların loLOğc .. t ma!>.incler ., tihm, cam, kiğ. • 
kaıt ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf ala 

ve edevat:, font ve sehpalar. 

Fotoğralçılıta müteallik har nevi malzeme 
Zevki okşıyacalc resim ve ağrandismanlar, aenedat vo evrak 

İitinsahlan ve kopyalan kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLER/ 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, J 

.~~~~~~~~ . 

ıl er· 
Kuvveti çok, fiati az. masrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın 

en beğenilmiş otomohilleridir 

Oldsmohil otomobilleri de her tnrlü evsafı haiz, sağlam, elverişli, 

güzel ve lüks makinelertliı· 

lzınir ve bölgesi bayii: O. UT Y 
irinci Kordon Telefon 2704 

Amerikan Simon Kompani Karyola ve Somya fabrika ı lzmir v havalisi · 

MocdleO ~11938 Mo<dleD 
~:amamile çelik yayh. emsalsiz ıomy l.arı mutlaka görünüz 

S J M O N S C O M P A N Y Markasına dikkat ediniz 

Yegan • sabş yerı: 

1 

41938 
Haliı çelikten mımul mobilya renk ve sistemi. Şık • Zarif ve 

aağl&m boyalar kat'iyyen dökülmez, somyası gıcırdamaz 
emaalıiz karyoladır 

s ola alonu 

41938 
Çelik lamalı somya ve ayakh aivıuı l rı h'çbir fabrıkanın yapamı• 

vacakı evsaf ve m ükemmcliyettedir 

Yeni Kavaflar Çarşısı orta yerde 
No. 29·36 Hüse.vin Hüsnü Uziş 


