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Romanyada 
Tevkifat devam ediyor. 
Dün ikibin kişi yakalandı 

.J 

Yeni den Seliiz },ahrika Daha· ·I{uruyoruz 
• -wıtl .. : .,; .... x ... r .... s .. ; •%• e e; ;ı;ııı.z .. z ... :.: ... :.: ... -::, .. :.:-x-·. ·-==-~--·r..,..,..._""7'_~--.·......-..-:-"'..-:-~~~--z .. :c:-z ... y? es a> 

e es s+ a. +:w:•-=+j?i:+ .. + + + +. ;; u;: ?<!Ci!<i!+:;liit+r+t+r:ı.w+rıe:;a22a:;:aa:•<•.S:i!?:A:i!?2• ÇC! f + 1 *T' ..,.,..,.: .. ••-

Dün· Ankarada S vasta Y ozgatta ve Başvekilimizin beyanatı 
' ,, 1 ' ,,... .h h . t 

K .d b. .b. . · . t k. d a nı aye arıç en 
ayserı e ırı ırını a ıp e en şeker alamayız! 
üç şiddetli Zelzele olmuştur Şarktaeeke!fabrikalankuruı •. 

. . caktır, tedkıkler yapılmaktadır 
Zelzele, bazı yerlerde_o_t_u_z_· .-... n---iy~e-k_a_d-=--ar-devam e~iıtir• Sar· Me'mleketin biltiln kdğıd ihtivacı da 

cal d
•• b. 1 . .., 

sınbdan duvarlan çathyaa ve ba arı UfeD maar yakında temin olunacaktır 
Paria-Roma varsa da, nüfuıca zayiat olma~thr· 
mlsakereleri • Sabiha GIJkçen 

KD.tahyada indi 
Hamdi Niizlıet Çanç•r 

LOIMln.Bo•• mlubreleri ••ti
eeı-&tea ıoara pmdi de Mr Fra .. 
a .. ltaly•• mlHkenei ila.timali mn• 
ıa• baMol••I• bqlıdı. 

lagilı•e İtılya ile iyi lı:.&ta 
... .ıar dalailiade •111fap aradılı:.l 
•nayı taıfiJ• etlilı:tea eonn umumi 
eiy ... ae dal.. laplislerle l»eraber 
ylrty• fıa•aslua• baa J&kaycl 
bl .. ı.s bWI olaaHda. Fraa• 
..... Wr Mkıaa clllliJS uyaHt 
•Ktal ...,.. ... ela lt•aa •eokr ..... .,.. ...... , ,.,..... .. .. ..... , ..................... ,,. 
o. .,.., •• re ..___ .... , .. 
...... ...... .w.ı,..- kaclar 
....... ... ,. .. teefcil et•ekt..U.. 
.... EaYa .. ..... ... .... kat'ı 
.... Alllu7979 karp k.Uarı ._. 
htt lt•l•••ak I~• ltıl7a ile ., ... 

~~~. IMMlll u 

lataabal, 19 (Huıul) - Ba
p ötled•• 10Dra aaat ıs te 
pdcletli bir sebele olaUI 10 
IADİJ• devam etmiıtir. 

Zelzele, aat 14 " 14,40 ta 
iki defa daha biueclilmlı •• 

IMiJlk bir ...,... .,.. .... 

•lfbr· 
Z.lulmla. lataab.W. Ü•• 

,Uıd.... " fakat ook ..... 
·~-il'. ....... ........... 
- Seu 8 lacl -1ılfM. -

t 

Ba•tJn Anlıara,a 
pçecelı 

. lngiltere - Almanya 

s.,6abn11nıs llecll• ilnlı ... 
Aabn. 18 (A.A.) - 8.11. ..... • .. , ... v. ..... ..... .. .. ~ 

..... ..... topluta .. cla ... ... ,. fhacll ........ ...._ .. 

... .w-ı. gblrlk ...... allı.. ,...... ...................... , 
u lalkhaettt aluwa brarluua u.. beyuıtıma alt .Waİ• Milel ... 
ilk •ail•ılırine ıh ka1nunıo mlaı• aıaı •tapnı kal•.... un ..... 
-·· ............. Mli,A• ...... ~ili· illa .. iki bilme ........ ................................................. 
~ ...... Mkil Celil .. .,. ......... .,. ·--..... .. 
...... eki IHlaata ........ n VekllellM nkllel elliliala .. ... 

- Arkatlatlar, lktı•d Vekili il teliıl ftl'clar. 
aİka4111•18 ....... Anapa.ia h• - Seu '4 lılcll _,,lfetle-

devam ediyor 

BuglJn /zmir muhteliti ile karfıla
fGcaktır. Acaba ne netice alacafu? 

Ara•nıla yalıında •i,a•I miJsalı•eler• 
6aılanaeafı laa6er oeriliyor 

ı.o.•a, 19 (a.IJO) _ &9..ık Staaclucl paeteli; bpl..,.... yıkı•u 
Al-•1• ile .................... ., .......... 1•r-· ı..ı.a 

Vail Bag Falı Gllle~ 
,Ubn .. ia'lbd •ıieoet ••1•k 

·._, Mqnlla• ..u..-npena 

AJlli ....... Lagiltın .... ekili Çe•llerlay• il• Banal,. N•ra 
B.Ufakı •• Fna•ı Bat •• Dıt Bekuları araı•cl• yıp1laoak ••sakerel .. 
el• eoua t.pl*8U.. ........ cletr.,a AliluJ• ile ...... MebJ ..... ..., , ...... 

Valctlle l•llllr ••l.ı.llffne rnall4p olan •-'l 
Fir•t Vi•nna takı•• 

- V•zu11 9 uncu aahlfede -



Medeniyet ve sinir 
Orha Rd•i Galcçe 

İa1m neıU.ia ynıı yuq linirU. yorg1111 •e mukuemetıim olllf'IDD, 

Mlea•• • Mkla ••••i.Jelia teka•talla• .. ,..a.lit9e aaw,_..?. 
ll••eni7etle llair, matlaı yaayaaa Jirlyecek.lir. Çlııkfl arbk d .. ka 

.... lakaytl, mfltHukiJ, .. bırh kaautli, yan gaf il, 7uı cahil ineaa lipl, 
,... laiı -- lipe TMmekıaliiı. 

..... .,.... ,... .. "'"'... ..,.. ...... tt ,..... • ........ 
bati7•~•• daha çoktu. MClcadale daha çetindir. Ttllkkileri•I• ta• 

mile deCit•ifdr, haJ•b aııb7or •• Hri7or.. J)aJaa •....-. dlae ai .. 
tik ..ıhtlms -..,ı '1plü. ••la " •• olmrak lldJoras. a. .. yi 

1111,._ llalskr ı..tade ıtrlllıarmu, ... .._._. tmdu. Bir ... •• bil 
lmb filesefuiala 7eria•e. lıial lama•ile ilaata eda mtık•mmal ldr ••ya& ..., ........ ,.... 

DClakı ı.utı el taqlluaü •r t1ır aakik ulatql bc111ma k•• ...... 
.... , ... delta •••• ... ...... ..... ... ....... .... ..... .... ,... . 

Bb •• Wlalt ülla , ..... • .,. ... lair .ı. baama allri da0 

.. J8pmak, Wr ,.ı ....... ,... lıir ilMtpbae .......... O.• bllla 

.., .. ..,.._ llledili. ..,.., .... J'IUn ............. ı.u. 
Ne k•dhl, •• ~009klan, •• de bir baeb• içim, ... ka bi:r dileti 1ok0 

-. r•-. •- ._. ~nılM• praı. nna kafeela a:rk .. adq] g6• 
11•••11 ••tlf .. • ı•a:rlld. Çocatun ••klehe pımemit olma11, feTkaltde 
W., ifa ......... Bayii, ara 11:ra Wr t-1 ••iittiımek. laer sG- W •t 

........ 1 ık, _,,.. .. ,.., • .....,. ........ - ......... 
.,..- oı .. ._ ..... elllene kl ltlr dalı .. ._. da ubn p1 .. .ı1. 

.._. 4a. ,.,_ ... 4'nlti ... Wb .. W,le ..... ...._ KM• 
ıl• .. •7eaia4• .. ela aaid tM''de ... .., .m. elaa ba kikla. •n 
_..k kuuı p .. l tok uallllı4a kala• .-t lılr laaralıetlir. 

Cif ........... elMlte IEI ........ tok ........ r. Çtake • ....., .. 
... aldıgı ........... , •• ••••ki •••cW.... .... ....,. n.tdakl 
....... ,..... ....... ..,,. ,... ...., ......... ...,,. kilde 
.. Mlaip .a..,. ıçı1.a1 my....ıerı ıuat eı.q Wr ı .... dafbbk 1;,,.. .• w um ... ..._ ...... -w ,.,..._ ,.., ıu .. .. ,... ........ ,.,. ...... ,... ..,.. ................ -
............ ,.. ...... 11 ................. . 

lileri ilpab vloat eltiler. iki 
,... ...... ld.di; fabt ... 
i•n••••• 11ra11ada, .U.t tik- alcl... ........ clellb•h, ............. _.._..rtea 
lbaİf ve kal..ı iki daclek• .. 
-•alı, ...... 
i•za atmıfbr. 

la paç. bir tanareciycli. 
• kaza llDll&Dda JUUaDmlf 
Ye llut-ye ,abnlarak. ame
l71t Mlic;eaiıade iki eli ele ke-

li'-Wil ...... ·-· , .... IUNla ıtlialik ılbillliJe du• 
dilber de, laert s •• -.-... w. •• ı .............. ,... 
Za6ıt• 

&rar ifi,.,maı 
Teook.eci Ataaed otlu Huaa 

Taıtara.. J,aotpqa bulvvıada 
.... 1ı ......... , •• ı ... 
••ttu'· T_.kec:iaia ben.ele 
Mı .... 4a ear• ~ı.Uu•••ıtur. 

Terbige•lzlilc 
Ule sinemıaında Sami lcar111 

Ba. Afifeye el ile aarlantabkta 
Mlıs• Mela .. d yakalanmııbr. 

y ..,.. .,, • .,. .. 
Karantinada lnönü caddesinde 

Gilltl lbı.-. ewaia W bba
••ki banyo dairesinde yangın 
, ...... etrafa .. , .... ,. -*'-·•-• ........ . 

Vı ı...7o dırıli•cl•ki 
bir t9 ........ .. 
• .,... it ,. .... ..... ........ ..... . ....... 

Kem... .. .... 
... ssmda 
th w irsw• 
..... Wrer 

Nisan 20 
--as= Z F ' & & . : 5 ı t 

' jTRAKVAD A:. 

Şehir Dahili Haherl---.- . IKöy yatıokulları 
~------~------.... ------...-------~Arttırılacak 
Et fiatınin 
Ucuzlatılma•• 

••••• 
Yarın bir toplantı 

,apılacak 
Dahiliye Vekaleti, et fiatleri· 

nin ucuzlablması için tedbir 
....... ..bri ... ki elik .. 
darlara bildirmiıtir. 

v ... şelari•is T'aeuet " S.. 
..,. Odaaıecla Vali B. Fazh Gi· 
lecin riyasetinde ve Belediye re
isi Dr. B. Boh~et Una iıtirakilı 
bir toplaab ppılacak, bitüm 

alikadarlarda bu toplantıda hazır 
bulunuacaklardır. Toplubda 
et fiati tenzilibaıa ieab tıttirdiii 
tedbirler konaıulaaM, •*
Vekilote de bildirilecektir • --....... -

Bir avcı 
Alır .,,.,.,,. 
, .. alandı 

Deiir••der• ulaiyeliai• T .. 
r..- kôJbde mas Myw..ı., 
ra brıı yapılan ailrek avı•d• 
,. ...... - .. , ... do
mllZllllUD aaw lailcumuna ut
ny• aVGa ..._ otlla Ha1Pn, 
atar Aretto prelu•ı , •e ,.. 
ralı, lzmir Memlek.t llutaa~ 
.. ııtisil•ittir.-

leltir ıaeclW -ş.wr -·.il ···••lif. el•••• .. .....,....,::. ....... -..--., ............... . 
a.1111• ....... ~ ,... ... ...,. ~ ....... .. .. ,... ........... .... , __ 
.... ,. daimi ....... i, 

din öiWma _. iMiedi,. 
nili Dr. B. Be.beat Um MI• 
lilinıle •plıam .. .._ ilGılt 
u. - •••••"- ill••••w ,.. .... ,. 

T.Won tirMi 
raımurları 

Hikametçe .... ~ ... J&mir 
~ ciwı t.-. Tirle ••imi 
tirbli. tlrketill llltti• ., ... 
lanaa ıw.., maaı lkramlJe tn
ziiai lrararlaıbrmafbr. 

Hata• olh••""' 
Şelair meclili azalarına, ia· 

au.b ._..- W•diJ•ia 
batarchtı mulatelif caorlere ait 
birer alblm v•ilmell belediye 
reiılitince kararlqtıralmııtar. 
Albihaler hemlaa .. ktadK-. 

EWıtrilı Aırau 
At=wMrde elektrill ~-

~ha olarak mabke•97t1 veri· 
loa Jozef. ıuçıa Nbiı ıörilldii
ta.-.a 1,S ay UpM IUbkO. 
olmu,tur. 

Faartla KaçtJlt Ret ad na· Aaat obal;ı da 
K•I• leumın• ıla Wr aıl glJmtJlm'/Jf? Haziranda açılacak ..: ıa-~L •. ı. • Edine, (Huauıi) - Trak,ada 
P~"..·'°.~ .. ayrı ~~ . r_ • ,.J ,P- meYCUt 18 köy yatı okulunun 

Dutun Kultur harekıtlerımızı ._,ocufıın ıuıfegauuı. bir miıli arttırılması muvabk 
lzmir fuanoda canla bir ıekilde den öldiil• anıa,,ldı rörü miiftür. 
g611ıeraek iç~ Kült_ür Bakanlıtı Gizelyah civarıada bir ıeb- Be ... e köJ çocqkl•nın A
tar.ı.adaa bir pavıyoa yapma- ze bahçeli iıleten B. Arslaa zat obalara Haziranda açılacak 
Jac•ğtDI JUllUlbk. Ukkaacla öiea 00CUPD8 bele- YI IMltila köyler Yiliyet ltüdce-

Bg iı için meıgul olmak üzere diJqre ve doktora haber ver· leri bu hayırla ııe ciı 
Kültür Bakanhtı •üfcttitleriD· ...,.ten me•ra ı&aamek 111p.. edeotklordir. ,., m 
du B. ~a~rullala ~~ Aabr.. d• takibata betl•n-.tır. Tala- Azat obaların" s ıy111 bu1ene 
daa ıehrımıH ~elmıştir. kibbm•%4 ıar• vak'a ıöyle Ji.rmi olacakbr. S. obalarda 

. • • . . . olmqtur: b111 köyli goçuğ11 yedirilecek, 
Killdr pavı1onu ıÇ'n tetkikat Çoc'1E bir )auçak •Y.•k l•if. içirilec:M, •tloa4irilecek, ba• 

Jmpma~ ~ere. <?ize~ Sanatlar Aralan, çocutu ölünce, beledi· kamları temin edilecektir. Ço
~~~)e-:;ı pr~~~-·o~lerın~n ~H~l- yeye ve doktora laiç haNr vu- cuklann bı,ı.,ında doktorları 
•- ı-.ımııe P •lftir. ...... defi• nahlatiyeli .ı.-. ve bakıaa ötretaaenleri buluaa-

Prof..ar, clb fuara aid.-ck d• ... ueyl civardaki Y ni •aktlr • 
bazı tetkikat~alunmuıtur. ke, .......... ıötürmiif, Pegnil' mandırala1ı 
Mo/alıan•lwde ,...... ProfelÖr Halidia baırladsta 

Vak'a adli7eye abetmiı, pli .. göre, gıevc•t peynir maa• 
Ulamıı eincı- .... i..... ••vlai .. c.. «1.,.ı.n; maliytti ... zıatmak 

vad •• doktorlar köy mezar- m•kudile ba yll teklif edileaek
yefİ ılaoaaı ht-a ricltnk .... ~ çıkarma.. tir. Bu ıaretle TraQ.cı. aa1Dd11t 

• , 1 , • lar ve muayw neticeıinde ra uyası azalmakla beraber tek· 
aı ı H .._ ..-.... ti · aile ve aefuot bakam.adan clalaa 
ır.ıman 6•ınail Ben ~ ........ p. faydalı ve verimli olma11 temia 

lcatil •filim,. "'°'' • .,.,. ............. , edilwlılir. 
W.•llına U&e•ıt U,la&le ZGoallı aflam.: TrakıMMi 17 Belecii,e ka 

K.,..m Meh•ıcli llclir• ....... ellll O- ... ada ...._ aels11adan cM ilma. 
Mela•ıcl otı. ........ aa.a. Wr ••• O.illılı• ıı•ı•ık ::::::ohm~~a:-•-llt_ı_•·_. .... ____ _ 

.... ... ....._. Aaır- ... ....., ...... , •• Halkevl ko·· ae~· 
ma ... eliaM ........ tar. .~ ... fllı..-k• -n ~ .. ~ 

S..-. W..11, tıak'aJI lifle ...., ........ •ıre• .... l - SeiJ•I Yırdım kol-• 
aalat•fbn rlk ettill Wll olmJM *ke ••cı.. teşDI eclilea fakir 

- Bayramm biriad ,UaG ruhu içerek biiabiitiia feaalıt- bdıaları çalıştırmı meafaatiae 
lzmirdea köye aitti.. • •et mıfbr. o. ... derhal Memle- ..ı.a nmıil kolq tarafındu 
••ktul Ue ... dJa odallad• ..,. ket but•••• ........ we 2'-4-938 puerteııi Pal lk11•• 
raber yattık. Erteıi gün koa· _ .... _ .. _1a.. -L- •taıtallar. nivtl ttauil -~•~ 
ıuı .... bayr•• zi711'etüae ıiıtiaa· t.,.... •a• ... •ıfbr. cMtir, ..., .....-
lldacsi alqam da ı•• Melam.. B. M. Gtlmrl1isı1 2 - Ew-. temlil a.oıu ta-
clia ocleııq$ J~tbm.. Oçllcl S••ltuk ı-.- •bf. 111bell rafatHlm »4-938 Çarıı•ba 
akta--, Mılua•41 kahvede ... •iidqdijlae UJİll ...... e. ,a.ı ... ı ıt de. (Canavar) pi-
cl& ........ ,,, •. f.viao al\llJia - ..--.. ,ea1 te..alil .,tiloçekttt. 9.1J pr 

ıla• 1 çocuk ve talebe ahumaz. 1 
Diye ıeılendfm. Seı veren lıtlar Haluvi ........... 

olmacla, uabtar da · yerinde Ymilmektedir • 
1okta; oradaa Celil otla Ha- 9 - Hatkevlala tertie etiili 
......... litti& Gı11ıJ ... 1por hareklbnda pa ioNik· 
dı seçirdi& Sabahlt)fia Çlllr C-1...1-1. BoraallDID Jenİ yal ·~ ,,. b-- .... de 
ıırlanmı çakardım, ka11a va.liclom ~- ilivo edilerek PfOll• .. .... 
M.,e-~. evlae _..... •enci- b&clçui ~-... M tudik cWsi. ulrildt tHil Mlhittits - •.••• _, ..... . Oda •lliMt• ı6*il- A 
ilmi aldı-. bir U.1011 ıeçi· ..iata - ı, a .. 16 ma111 ~ 
7oıclu. CJM bioip lamiro ıeJdim. --y w sfl•lmi .......... Mat 20 

Bea Mehmecli öldiir•di.. ----------•ı ele nimiz bela~iacle .._tir ıeyhl ofha Gıhll Ali Zarft9111 ı&reıleri yapıı.Cektfr. 
llitie iWir~•; - dit•• ...ıa.ko•tiD• din l>atl..-m1ı1- 8 - Atlt• •çmel.eri 2' 
delilim. p•uı da yoktur ki tir. HIHJia -.,.tia 1tllılaillla UJQ. müubakı • ş. buiıM 
oau almak içi• obunl. aarhoılak olchtmna, Ucllle pazar ıii•d Al-eek ••• 

S.dan -... maktulün br- ... ii ke.-.. eil••Je ~ da ppdr•br. 
.. Aa.

0

• .... , ... ... •eti tekli ..... f.. _. C - Bu mhaltablar Mriael 
leamlı, Mela•ed' de ~ki• laotlu111Dclaa k;Ual edemedi- ve ilnacllerinitl ... ..,.._. Hala 
aralınnıa -.ak .W.tuu IÖJ... DYkade tepir ecm.•.dtr. 
miş ve h'1lileJi ı••••k lıl* l'i9i. ._.._ ....._ •liae al· D - Kayıt ..... -..bip 
media kafuına vuruldup ••· 4ılı bir bıçakla lzeriae ıaldır- J•11111W- lttiMlk ,...•ia 
laşılan lıbaka aid belta11 null dıtını, konclilini m(idafaa mak· HüAvi sekr.a.liiiM akı•• 
.,_..klanm ltildlrtaiflir. Mube- Mile ellM .. dili ._ir ada ~ 1DaJ r61Mlrip -.. 
keme, diter ..Wtleriıa collti par~ı aa!ladpı ve bu ıu· ........ .ı-a... . 
için başka süne bsralcılmııbr. retle MamfıJt yaraladıtıaı, 4 - Emiacle aakıf kar• 
Cll•cl 'llGlll ölümiiae aebebiyet verditiai açılmıtbr. Kuru de••• ıtao~ 

La aöy.l.•fcü. U&W•loria Ht1k•Yi •kr•ll-
"'"artJnntJffl? a.. .. w.a. • ........ lill• ••••ltı'• 

E,refl'••da citorci 111•ile ,,. ••~•••• _,.. W. .... 5 - Gezi komitııu t-4 ai-
1Urllf Mult.f•Y' öl4irta Hi"' ._ıbbntt•· - ,.... ıii.. 0..a.t De• 

Şeyta Ahmed ftUmlal ,aıtermiı olaa 
yollanma tertip etti" Alaıelaqo 
teaezdlalae iftira~e lı:ır-. ver 
mittir. lft1rak edecek •rklct.a-

TAYYARE SiNEMA 1 
Oa ümüzdeki Perte•beden it bar .. •oeaia ikiaci W,iik TORKÇ! SOD.0 $ARKIJ 

Arşın Mal Al 
U..laur Şirk ()perMi Tıkctn. edacektıiır 

ARTiSTLERDEN: Hcztrıc.. Mıunnrner, M•lı•ü,, Halide, .!fmi .. f'9 .... 8fJı ..... smn• 
;,,.,,.;,. ._ ,.._. dlıl•••wM T,.._ ....... .. lınlf Mıl ,., .. ._ /111& 

Manlti • Dan• • Şarln • Neı • • "4111U1HU1•ı 
iir llırft.Yeeberi ıiril-..iı at1veii1•1.e&e dfneı• 

Yaka Bu•eler Tl 
8 ...... D .. ~ pterileeektir .. "'-ttan iı.U.• ...... 

A,rıca: MIKI oe JURNAL 
SEANSLAR: t - 3 - 5 - 7 .. 9 da 

lerui .... ·--~ .,.. tll&ll• 
ltc9'1eaun sit .. k u· ._ .... . 

22 ..... ...,... siDi ..... . 
-- fvİllİI ... ılllllli ........... 

6 - ee,Glt A•• 
hak HllDlcba ltümilal yal clö
nlml dola111ıle 21 DİIU 931 
pcqeabe pai tut 20.30 da •"•il • ......_. bir tör• ı 
palaıeklııı.. 
o.-aı ... , ...... ._ Et-

._. pi,...act• '" kıimi .... 
• ecMl.cekti1'. la t8reaı hlth ,.,cW..... ct."tli41ı:. 
,_ 2CM-Sfll Car.11•~· , .. 

u • 3'-a,.l ,.., .... . 
_. ıt • t4.-. .,. ..... tw i .,. 
ıı...a., 'ko•Lf•iam halta.alt 
toolanıılatı vaıdar4 
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Humante gazetesinde Peri 
diyor ki: 

"Fransızların şuraaını bilmesi 
lazımdır ki 28 Nisan Franıırln
g l:z görüşmelerinin Fransanın 
ı~ıusso.ın i ile bir mukavele ak-

. . - . " 

Bütün belediyeler 
Birer ilıraz aandıtı kuracaklar ve lccir•ız 

halka ikrazatta bulunacaklar 
Ankara, 19 (Husuıi) - Bütün befediyılerin, birer ikraz HD· 

dıtı kurmaları ve kir beklemekıizin, menlcul mallar mukabilinde 
lıılka ikrazatta bulunmaları, bük6metçe kararlaft;rılaııtır. 

Belediyelerin kuracakları aaadıklar için Dal:tiliye Vekiletiace 
yakında bir talimatname kaleme aluıacaktır. 

Bulgaristanda soğuk 
Bulgaristan karlar altında. KAnunlar· 

da bile görOlmiyen soğuklar var •• 
lstaııbul, 19 (Huıuıi) - Bulıariıtana kar yat~•t• b.ılamıt· 

tır. Hertarafın, karlarla örtülü bulunduiu ve Kanunlarda bile 
görülmemiı ıotukların büküm sürdütü, Sofyadan haber vorfl
mıktedir. 

Sekiz fabrika .daha 
l 

Ba fabrikaların bir kıımı, Erzurum taraf. 
larında tssi• olunacaktır 

lıtanbul, 19 (Huıuıi) - Klor, ıiit lcoıt, lıamızı ribrit, sera· 
minik, çimento, iplik hamızı, azot ve çelik boru imal etmek üze· 
re memleketimizin muhtelif şehirlerinde yenidın ıekiı fabrika 
lı:urulmaaı takarrür eylemittir. Bu fabrikaların bir kıımı, Erzu• 
rum taraflarında kurulacaktır. 

Kısa bir zaman için aoııje 
edilen bu meşhur un'atkirı 

dinlemek fıraatın1 kaçırmama· 
• 

..... .. ...... - ,. ' 

Bartelon 
ltpanyol illi bayramı müna· 

aebetilo ekıelinıınızdan eD ba· 
raretli tebrikleıimi ve çolc ıa· 
miıııi teınenaileriıai kabul et
melerini dilerim. 

K. Atatürk 
Ekıeliıtı Kamil Atatürk 
Tiirkiye reitic11mb11r11 

Ankara 
lspaııyol ıaHli b.yramı ail· 

nuebetile ıi)nderdipiz tebrik 
telgrafından dolayı eklalinR· 
nıza bararetle te,.kldir ede• 

rim. 
Manael Alaaa 

Süvarilerimi:z 
ilk miJaabalıaya gir. 
dilar oe muuaf lalcı;yet 

lıazanclılar 
lıtlabul, 19 (Hu-i) - Av

rgpan ın mulatıılif tohir leriade 
yapılacak beynelmilel müaaba· 
kalara iştirak ıtmek üzere 
evvo a Ni e ıziden 1üV1rilori· 
IDÜI, iJk miiNbakaya J'İrmifler
dir. Süvarilorimizden Cevad 
dördüacü, Eyüb ekıacı ve Saim 
yedinci gelmiştir. 

Bu mü11bakalara, birçok 
ıaomlokıtleriı ıüvarileri itf;irak 
etmişlerdi. 

Prens Seyfeddi-
nin varisleri 

mıştır. 

Bu busuıta yakuıda bir rapor 
verileceii ıöylen1yor. 

NiJlu• MtJdiJrlerinin 
mıııaıı 

lstanbul, 19 (Huıuıi) - Nüfuı 
Müdürlerinin maaşı elli liraya ka
dar çıkarılacaktır. 

Yeni biT 

nızı tavıiye ederiz. 

- '# • • ' ' • '<. .. • .. 

ıimendiler lıattı 
lıtanbul, 19 (Huıuıi) -Ada· 

pazarı, Bolu ve Kızılca bamım· 
dan ıeçerek Ankataya varmak 

' 

üzere yeni bir şimendifer hatb 
yapılacağı ıöyleniyor. 

Prens Konoye 
istifa etmemete 

karar verdi 
Tokyo, 19 (A.A) - Prens 

Konoye iıtifa etmemep kırar 
verıaiftir. Preaı 22 Niıın tari· 
biııde yapılacak olan kabine 
toplantııına iştirak edecektir. 
Bu karar matbuata ıöylı bir 
bülten ile bildirilmiştir: 

"Bina düşen vazifeleri tamı· 
mile müdrikim. Fakat ay başın· 
dınberi ııbbi vaziyetim dola· 
yıaile yataktan çıkmamak mec· 
buriyetinde kaldım. Birkaç 
ıüııliik bir nekahet devreıinden 
ıonra vazifelerimizi ifa edebile· 
cetime kaııaıt getirdim. Bunun 
üzerine derhal millete hizmet 
buıuıuııdakl meaaimi tecdit et• 
meğe karar verdim .• 

iyi malumat almakta olan 
mebafil Preoı Konoyenin boya· 
nıtınıa kendisinin haıtılıği 

baı\ıyılıdınberi memleketin da· 
b.li vaziyeti üzerinde çökmüş 

olan endişe ve buzurauzlutu 
izale edeceğini beyan etmekte· 
dirler. 

Bu mebafil kabiaenin harici 
vaziyete karşı koymak için in· 
zibatı teıdit etmek için ıiddetli 
icraatta buluııacatı mütaleasın • 
dadırlar. 

Nisan ;zo 

l iŞiN ALA Yl :ı 
AÇIK MEKTUP 

Şehir Meclisinin evelki gün• 
kü toplıntıımda •Karşıyakalı· 
lır fazla ıu aarfediyorlar • ve· 
cizeıile Karşıyaka üyelerini 
bihakkın mat eden, Şehir Mec· 
lisi azaaından, Bay Mustafa 
Buldanlıdan aldığımız aşatıdaki 
mektubu, bitıraflıtımıza binaen 
neşrediyoruz. ANADOLU 

Çok ıayın Karş•yıkalılarl. 
s:zlere herşeyden evel iktı. 

aad ve tıaarruf düıturlarını 
hatırlatmama miiaaadeniıi rica 
ederim. Allah bıle kitabında 
•yiyiniz, içiniz, fakat israf et• 
meyiniz. buyuruyor. 

Halbuki lizler iıtikamet yo· 
!undan inhiraf etmiş, israfüteb· 
ziri ele almış, gaflet vadisinde 
ilerleıaete koyulmuş günahkar• 
!arsınız. 

·vecealna mine! mai külli 
şey'in bay. ayetinden bu dere
ce tegafülün akıbeti h.!r halde 
hakkınızda hayı lı olıaaaa ıe· 
rektir. "Herşey su ile dirilir, 
susuz h !yat olmaz. de:ıilditine 
göre, bayat demek olan ıuyu 
iırafla, adam öldürmek aruın• 
da ne fark vardır? Biriıi yaıı • 
nacatı iıaba, diac:ri J&fı1ıı:ıı 
imhadır. 

'r. Hemen Cenabı vacibilvücud 
ı unusta vaziyet ve telı.addea hazreti mevla 

Tunus, 19 (A.A) - 9 Niaan efendimiz cemi cümlemizi babı 
bidiaeleri noticHinde ilan edi· ıafletten bidar eyliye, imin ... 
len örfi idare mün11ebetile u- imdi sizo naıibatlerim: 
keri mahkeme 12 Tunuılu ile 1 - Sabahleyin sağ elinizin 
4 ltalyanı memnu ıilih taşımak üç parmağını ıslatarak gör:lerı• 
veyi aaklımak cürümlerilo bir nize sürmek ıuretile yıkayınız; 
gün hapis ve 50 fraıık para yüz yıkamak için bundan fazla 
cezasile bir ıeoe bıpiı ve 5000 ıu sarfiyatı haramdır. 
frank para cezası araıında te· 2 - Yemeklerden evel ve 
halilf edın muhtelif cezalara ıonrı ol yıkımıkta mına yok· 
mabldlm etmiıtir. iki Tunuslu tur. Fakat böyle bir itiyadınız 
beraet etmittir: Mabkeme 21 varsa bir el bezi sabunlar ve 
Niıanda daba 30 mahkum bale· bu bezi çoluk çocuk hep be-
kıııda hüküm verecektir. raber kullaaarak itiyadınızı ta· 

Yeni Dilıturuo başlıca lider· mamlınınız. 
leriain muhakemeıi Mıyıatan eve! 3 - Medeni bir inaan lç"n 
yapılamıyacalctır. ayda bir defa yıkanmak kafi, 
lsveç Kralı Pariate hattı validir. Arablıtan çölle-

rinde yıııyan Muhammed Üm· 
Pariı, 19 (Radyo) - lsveç metini düşününüz, o biçaro 

Mralı Göıtav, Niıten buraya din kardeşlerimizin altı senede 
gelmiştir. Kral burada birkaç bir defacık bile yıkanacak su 
gün kaldıktan ıonrı Stokbol· bulamadıklarını hatırınıza ge
ma gidecektir. - Sonu 6 ıncı sahifede -
•mllİ._ ........................... llllİ .. ı;m;a 
ÇiMDiKLER 

Pazarlık babındadır 
Yakında "pazarlık. denilon ıu tar; hi mıtabın (metaın) da pa· 

buçlırı dama atılacaktır. "Pazarlık. deyip geçmeyin; bütün hı· 
yat, pizarlıklırlı doludur. Meıeli, Millotler Cemiyeti, dünyanın 
en meıbur plzarıdır. Orada çeıid çeıid gömlekler ııtılır, kimi 
alevden, kimi sımaııdan, kimi tahtadan, kimi ipekten ... 

Rüıvet verenle alan arasındaki son konuımadan aoıırı •pa· 
zarlığımız tamım mı?. Derler .• 

Geco vakti, sokak başında biç tanımadığı erkeğe vücudünü 
aatmık iıtiyen biçare, hemen pazarlığa girişir: 

Gidilecek yer, içilecek zıkkım, kalınacak sıı t ve verilecek para .. 
Çarıılardaki içli dışlı mücadelelerin, büyük ıldaııma vo aldat• 

malırın bepıi de birer "pazarlık. ifadesidir. 
Evlenme vukubulurken do pazarlık vardır: 
Slnki yapılan muamele, bir çift hayvam mübadele ve aatııı 

lmiı fibi.. 
Size, pazarlıktan çeşid çeoid misal gösterebilir. Rezaleti 011• 

yulaa insan i~in, •marifeti pazara çıktı. derler. Herhangi bir 
ıeydo, maballıne masruf olmıdaa büyük bir hayret &öıterdiııiz mi 
ıize söyliyeceklori 111dur: ' 

"Pazarda açık atız görmedin mi hiç?.,, 
Geçenlerde lıtınbulda bulunduiu~ . o~ole bir Alman geldi. 

Bavullarını, çantalarını çıkardılar. Bındıtı takai arıbaaı bü ·1ı:r·· 
yalnız antreıi 26 kuruş.. Çıkardı, ıoföre (30) kuruı verdi. yuH ~ 
baki rıhtımdan Beyoğl:ına; otel Kontinantale kadar b ' H• 
b 1 · · h d '-I· • em er azret erının, em e oıyaıının naı;; ı, en aşağısı yüz lı: t 
Şoför itiraz etti, Alman, dinlemiyor: uruı ·• 

- Yok, yok.. Bqga yok! 
Dtvordu. Şoför itiraz ediyordu. Alman çıkardı b le d h 
d

: , eo uruş ı a 
ver ı: 

- Hay, git, baıı• yok!. 
Otel •ahibi ve biz müdahale ettik Çünlı:u" şof" ki 

Al b
. · or, yumru arını 

hazırbyordu.. man, ır beı lcuruş daba verd'ı O d 
t.. • • • ? · .ı arı ıonra ne den ı-ıeğenıraınız • • 

- Pazarlı~ !ıptı bizi.. He, yaptı!... Hay git!. 
Zavallı ıoforun nokıın parasını biz tamamladık. Alman h ı ç 

utanmadı, :tldınş etmedi .• Şoför, kapıdan çıkarkeıı ona döndü 
vo ıunlırı söyledi: 

- Hay AJlah seııin pazarlıksız beliirıı venınl.. Çimdik 
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20 A.H.Nazlı 14 75 14 7 
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Piye•• ftatlaı-1 
19·4-938 çekirdokıiı üılm 

orta fiatleri: 
No. 

' ıJ , --~ 

Sag!E 1 

- Başı 1 inci sahifede Şeker ist h'ak miktarı, amba· 
1 bahis 

Arkadaşlanmızıo burada 1.z- lai mes~lesi vcsair alım satımda 
har bu vurdukları temenni yat müess r ooktalarıD (eğer bunlar 
hükumetin nazarından Kaçmış varsa) değ.ştirılmesi arzu edilen 
olan şeyler değildir. Evelemirde şeylerdir. Ve bittabi alakadar 
bu nokta üzerinde tevakkuf et- vekaletçe ve alakadarlarca na· 
mek istiyorum. Memlekette şe· zan itibara alınacaktır. Ümid 
kerin sarfiyah şayanı memnuni- ederim ki, heyeti umumiycsi, 
yet bir surette inki~af etmekte burada söz söyliyen hatip ar· 
ve istihlak miktarı artmaktadır. kadaşamızı memnun edecek bir 
Hariçten şeker ithaline mecbu· neticeye varar. 
riyet hasıl olmasının sebebi, Kağıd meselesine gelince; 
yüksek heyetinizce malii:ndur. bunun için de lkhsad Vekilinin 
Şekere fiat takdir edildıği za· vekili olmak ı.fat ve şerefilo 
man maliyet fiatleri, fabrikala- size bitab etmek isterim. Fab· 
rın maliyet hesapları, temettü rikalar, kurulduğu uman liakal 
ve vergileri kül halinde müta- üç sene bir tecrübe devresi 
lea edilerek bugünkü maktu ıeçirirler. Bu da mevcud per· 
fiat miktarına varılmıştır. Bu sonelin mütehassıslara, amele· 

esas muhafaza ediliyor. Bu esas lenin ve müe11eıcnin memle· 
muhafaza edilirken fabrikalar ketiıı ıeraitine adapte olması 
aleyhinde tebarüı eden bazı içindir. Ekseriya bir memlekette 
noktalar vardır. Fabrikalar bir fabrika açıldığı zaman ilk 
aleyhinde, dedim. Mesela ken· üç ıene kar beklememek li-
dilerinin de temas buyurdukları zımdır, Normal olan budur. 
veçhile pancar fiatlerinin hali, Eğer fabrika kurulduğu zaman 
miktar ve vaziyetidir. Evelco kir edecek olursa anormal 
pancar fiatleri d:ğ~r mahsulle- telakki olunabilir. Bizim kağıd 
rimizin fiatlerine nazaran me- fabrikamız bu ıerait hilafmda 
seli Buğdaya nazaran daha olarak ilk senesinde kir temin 
çolc elverişli idi. Ve hatta de- ederek biz· memnun etmiştir. 
nilebilir ki en iyi fiatlo alınan Kağıd maliy'et fiatlerimiz biç 
mahsullerimizden biri pancar olmazsa Avrupa ile ayni sevi· 
idi. Fakat son zamanlarda top· yededir. Asıl müşkül olan me· 
rak mahsullerimizin fiatlerinin sele · bütün dünyada kağıd fiat· 
yükselmiı olması pancar zürraı lerinin yükselmesidir ki bu da 
üzerinde eskisi gibi cazip bir lcitıdın mıddei i ptidaiyesinden 
teıir yapmamağa başladı. Şeker olao sellilozun ayni zamanda 
şirketi bunun üzerinde tevakkuf harp aanayiinin de maddei ip-
ctmeğe ve tetkikat yapmağa tidaiyesi olmasından ileri gel· 
başlamıştır. mektedir. 

istihsal meselesine gelince, Muhtaç olduğumuz kağıt ih· 
fabrikaların istihsalatmı arttır· tiyacımızı fabrika kurulurkell 
mak, müıtehlik ihtiyaçlarına hesab etmiştik. Fakat memle-
cevap verebilmek imkanı mev· ketin muayyen kalitelerini ve 
cud iken Avıupıdan memle- diğer oevilerinin hepsini mem· 
ketimize ilanihaye, velev 1a.. leketto istihsal etmek için hi· 
men olıun şeker idhaline de· diaelerin icbarile ve bizim 
vam etmek hiç 1ılıiınai · 
etmiyeceği bir lc::.e:::.:y~fi~ye:t!!!"!!tir..__.~Ş!!'!!!u~'~-... zumu~ 8 a 1 maş aarmıar i:fa 
halde şeker sanayiiodon bek· vardır. Elimizde mevcut kağıt 
leoeo menfaatlerden biri, ıür- fabrikasmı büyütmek için in· 
raımıza fayda vermektir. ikin· şaata devam ediyoruz. Selliloz 
cisi de memleketimizde modern fabrikasınıo inşasına da devam 
ıiraati tamim ve tevıi işine va- ediliyor. Bunlar bittiği zaman 
sıta olmaktır. Böyle oldutuna aradaki münakaşaya meydan 
göre memleketimiz dahilinde kalmıyacak ve memleketin ih· 
bulunan elemanları ·mevcud ol· tiyacile mütenasib olarak bw 
duğuna göre Avrupadın gele• işleri yürüteceğiz. Çünkü işin 
celc tekerin idbaline Mt çek· tekniğinde ve hasaplarında mu· 
mele bizim için zaruridir. Fa- vıffalnyet kcadiıini göıter· 
kıt şekli hazırlamak şartiyle. miştir. 
Şirketin yeaiden sermaye bu· Sözlerim bundan ibarettir. 
larak ve lcoydutu sermayenin 
emniyet altını girditini gör
dükten ıonra memleketimizin 
muhtelif yerlerinde yeniden bü· 
yük şeker fabrikaları kurmak 
lizımdır. Şeker şirketi bu vazi· 
fe ile tavzif edilmiıtir. Vo ken· 
dilerine bükümet namını yar· 
dım da vadoluamuıtur. 

Şeker saaayiini kurarken daha 
çok prkı ve ıark havaliıiai 
nazarı itibara almak iıtiyoruz. 
Ve· daha çok o aahayı tetkik 
ihtiyacı vardır. Çünkü memle
keti mizin ıarp kısımlarında eaa• 
ıen ıeker aanıyiiain, muvaffa· 
kıyetle kurulabileceti ve idare 
edilebileceği lcendilitindeo •• 
laşılmıı, bugün için bir haki· 
kat halindedir. Aııl mühim 
meıele, ıarkta kurulacak 11na· 
yiin rantabl olup olmıyacağı 
keyfiyetindedir. Eğer tetlcikatı
mız bizi rantabl olmasa dahi, 
mühim bir zarara ıokmıyacak 
neticeye götürürse şarkın mü
aait olan mınt•kalarında ıeker 
fabrikası kurmak karar ve az· 
mindeyiz. Mevc1ıt istihsalitımızı 
iıtihlik miktarile mütevazin bir 
bale getirme işine ayrıca pro· 
gramımızda yer vermek istiyo· 
ruz. Bu ıuretle hem ıarkta hem 
ıarpta aıemleketin yükselen f&! 
ker iıtihlik miktarile mütenasip 
bir iıtihsal miktarını elde et· 
mete çalaıacilj' z. 

Ndbetçi eczaneler 
Eczanelerin bir haftahk 

nöbet gUnlerinl gösterir 
cetvel: 

Palll'tesl: 
&:uaıeıahuac1a Şlfa; Giaely•hcla 

GIHlyalı; TiliUdkte B. i'aik; İki· 
991melikae WÇet••lik; Alluacaktı 
B. i•41. Ay•aldacla Balk. 

Sala: 
~emeraltında Şifa; E:uuatinaaa 

B. ip.f; K.mercl• Kımeı; Aban• 
..kta B. Ahmed Uıfi, Jtnfp-eada 

Ktı•,,.... 

Çarıamba: 
Bafdaııkta Sıhhat; i.:arataıta 

B. Babi~ Tilkilikte Yeni bmir; 
Irgatpuaraılda Atıf; Gi1tl7ahcla 
Afi71a. p.,.,. .. ,,., 

ıc •• .,.1a,.c1. euaı. ca..11aı.. 
c1a Gilelyala. TilkWk&ı il. t'aik; 
Etn,,...a. Etr•fpafa. 

Caına: 
i(.e .. ralbacla ltlillaa. Ghely• 

hda Glaelyab, hııapuarıada 4llli 
lkJtetmellka. l&iN•eliki Al~ 
cakta B. iJ,fld. ----c.,,..,ı..i: 

Baıdurık&a Sılalaal; Kanalla .. 
c1a B. ifı'ef; K:emudtı Kamer, 
Etrlfp ... da Etıe~ıa-

Pazar: 
Lmeralhoda lWil. ıtara&aıaa 

B. 11,blf. Jıf.:eçocileıd• Yeıu l.aı.ı; 

lrgıtpaaarıada Aıri. 

l)abill hatl•hklu ili lh' ırn• 'llt 

l>ı. M. Ş••:D tJ t ı: .tiı~: 'ı: 

Sarılık 
-2-

Safra maddesinin kana karı· 
şarak vücut makinesini koyu 

sarı renge boyayan bu hasta· 
lığa musap olanlarda, bir de 
asabi ve ruhi bozukluklar hu• 
sulc gelmektedir. Baş ağuları, 

baş dönmeleri pek ziyade ve 
şiddetli olmaktadır. Hastalar 

heyecan duyarlar tahammülsüz 
ve takatsiz kalırlar; kendılerini 

çok yorgun hissederler, iştiha

lan kalmaz, hazım bozukluk· 

ları hemen daimidir. Safra un• 
surunun kanda birikmesine ıe· 

bcp olanlardan biri de, safra 
kanalında safranın cereyanına 

mani olacak diğer maddelerin 
husule gelmesidir. Barsaklardan 

safra yollarına giren baZl ec· 
nebi cisimler safra yoluDu takı• 

yabilirlcr. Bilhassa barsaklara 
kadar giden meyva çekirdekleri 

safra yoluna dahil olarak ka· 
nah tıkamış bulunur. Bundaa 

başka karın kurtlarının da safra 
kanalına girerek safranın scy· 

linına mani olduğu görülmek· 
tedir. Solucınlar bu işto en 
önde gelenlerdendir. 

Safra yollarının iltiha hından 
mütevellit kanalda husule ge· 

lea darlıklar neticesinde veya• 
but orada urların teşekkülü ilo 

safra maddesinin akmasına ma· 
nia çıkar ve tabiatile safra 

kana geçmiş bulunur. Karaciğer 
mücavirindeki örgcnlerde tevel· 

lüt eden bazı haatalıklar da 
safra yollarını hariçten ta2yik 
·ı. _...a .... ~ır; h: .. ,_ı:,;ı.ı- ........ 
lın kapanmasını intaç eder. Bu 
meyanda mide, barsak, Pıngraı 
bozeai, Periton gışası urlarında 
safra yolları tazyika uğrıyarak 
kapanmış bulunur. 

Bazı zehirler le de vücutte 
saralılc busulo gelmektedir. HA-! 
riçten alınarak yeni len bozuk 
gıdalarla vücude giren zehirler 
neticesinde sarılık zuhur eder. 
Asabi bozukluklar ve ruhi he
yecanlar bile sarıhlc husule 
gelmesinde amil olabilirler. 
Yeni dotan çocuklarda daha 
ilk günlerde bile sarılık görül
m ektedir. Çok defa bu sarılık 
birkaç gün aürer, bazan da iki 
üç hafta uzar •. Çocuklarda hu· 
ıole gelen sar1lık vahim değil
dir. Bu hususta çocuklar milte· 
hammil görünürler. Ve Hrılık 
ıeyrini yaptıktan sonra çocukta 
bir arıza bırakmadan geçer. • 

·Arkası par· 
-----------------------M iiaa mere 

Cuma günü akşamı ba,lamak 
üzere mıntalc:a San'at okulunda 
yıllık müıamereler verilecektir. 
Bu milaamereler üç gün ıürecek 
ve sıra ile davetliler, verilea 
temsilleri seyredecolderdir. 

Torbalıda bir vak'a 
Torbalıda bir lokantada ya• 

mek yiyen Çapak köyü koopal 
ratif klti bi B. Ramazan Erol, 
Malmüdilrü B. Hamza Ôzbeye 
bakarotte bulunmuş ve tutula~ 
rık adliyeye verilmiştir. 

Dr.Bebçet Us 
Çoc:uk lıaıtalıldan 

m'lite/aaaııa 
Hastalarını 11,.30 dan bire ka: 
dar Beyler aokatmca Ahenk 
matbauı yanında kabul eder. 
Muageneluuı• t.le/ona 3990 

E., tel•fonu 2261 
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--- Paris-Roma 
müzakereleri 

--•·•+•'Gaz--
- Başı 1 inci sahifede -

Aleksandr Oüma 

Ma am okunar, 
ek Po to a •o oz ver 

Tavşana kaç t z,ya tut iya
seti ile hem lngilizleri tatmin 
etmek ve hem de İtalyanları 
darıltmamak istedi. Halbuki 
vazıyet hiçte böyle Makiyave!· 
vari bir siyasete müs1id değ l
di. Neticede f ransa hem ln~il· 
tereyi kendinden soğutmuş ve 
hem de yeni kazandım z nnet· 
tiği halyayı Almanyanın kuca· 

Portos onl ra avlud n geçer• 
lc:e gördüğü b ide cev p ver• 
memişti; bunun için kapıyı bey• 
hude çalmış oluyorJ rdı. 

Musk ton yoluna dev m edi· 
yor ve Pon Nöf köprüsünü 
geçmiş bulunduğundan Ur ıo
kağın geliyordu. Oraya gelin· 
ce, efendisinin emrile hem ab 
ve hem de katırı vuk tan ka· 
pııının tokm ğına bağladı; son· 
ra, hayvani rao ktbctini biç 
dü n iycr k Portosun ya11ına 
ıelip mrini y pmış bulu du· 
tunu ıöyledi. 

Biraz ıonra, saba ta b ri biç 
birt y yiınemij oları zav Ilı 
hayvanlar k pı tokmağını şid· 
detlo takırdatmağa başladıkla· 
rındıo avukat ta küçük kati· 
bine, gidip bu t ile katırın 
kime ait olduğunu komşul rdan 
ı r ını c r tti. 

M dam Kokunar verdiği he· 
diyelui tammış olmakla bera· 
ber geri gönderilmelerinin ıe· 
bebini önceden anlıy mamışb; 
fakat Porto un gelme i işi mey· 
dana çıkardı. 
. Saki mık iat esin• rağ en 

~ı h oru gözleri de p rıldıyın 
ofk , ha ı vgiliıini korkut· 
mu ... 

Gerçi, Muılc ton yolda Dar· 
t yaıala Ara iae teaadlif etti· 
ği i vo Dartanyanın ıarı atı 
ıörü ce Pariıe ıırtında gelmiş 
vo burada üç kro a aat ı bu· 
luaduğ Bearn idilliaini t nı· 

dili d D •ak( 

Porto• av kat karı ndan St. 
M a tırı ö " de bu .. 
luı ak iç" ıöz aldıktan 
ıitti· Kı dia' i gör a 
onu yemeğe dav t et i ti; si• 
l"hıor bu dav i gururlu bir 
tavırla r dd tti. 

Madam Sen Magluar .mınaa
tmna korka korka gitmişti, 
çünkü 1cendisini k rşılıyacak 
te birleri tahmin ediyor u; fa· 
kat o Portoıun ofkeli ha lerine 
do meftundu .••• 

- Hayır, madam, fakat ala- Beni ffettiniz y ? 
cağı ş yleri ucuz lmak isti· - Göreceğız. 
yenler daha cömert dostlar nr . Diyerek s lab or gururla ce· 
mak mecburiyetindedir. vap verdi. Her ikisi de: 

Bunu öyl yen Portos topuk- - Akşnm kad r adiyö. 
ları üzerinde dönerek gitmek Diyerek yrıldıl r. Portos 
için dıcn tmıştı. yold g d rk n dii ünüyordu: 

K dm haykırdı: - Hay kör şeytani Kolıcun • 
- M. Portosl M. Portost ran metin kasasın rhk Y na· 

H ta etmişim, itiraf ediyorum, fıyorum gibi görünüyor .•• 
sizin gibi bir biniciye at he· XXXV 
diye etmek için ucuz almağa Karanlıkta her kedi 
çal c;m malıyqıı ım. gümüıtür 

Portos cev p vermeden ikin- Dartany n tarafından 5 bır· 
ci dımını da attı. Mad m onu sızlıkl beklenen akşam niha-
nurd n bulut içine bürünmüş yet olmuştu. 
ve etrafını kuşatan düşesler ve Delikanlı mutadı veçhile aa· 
markizler tarafından ayaklarına at dpicuz raddelerinde Maylc· 
altın ke "leri tılıyor gibi gör· dinin evine gitti. Kadın çok 
müotü. Ve: neşeli bulunuyordu; bunun için 

- Durl Allah aşkına, durl kendisini cıkiıinden daha ilti· 
P t d f atlı bir halde k bul tti. Bi· or os; ur bir sözüm var, 
diye haykırlı. ıim Gaskonyalımız, ilk baktşta, 

- Sizinle konuşmak bana Kont dö V rdın uydurma mek-
felaket getirir.. tubımun 'itti tf!r fınd n h na· 

- Fakat, ıöyle, ne istiyor· m·n v ritmi~ "' lazımgelen ~o· 
un? siri yapmış olduğunu f arkettı. 

- Sizden sadaka iste iı gi· Kitti t tlılar getir işli; hını· 
bi eyler değil. mı kendi ine şefkatle bakıyor 

Kadın Portosun kolunu asıldı ve çok iltifatlı tebessümler gös· 
we çok h zin bir ıle A-l • teriyordu: fakat zavallı kız de· 

likanlıyı Mayledinin karşııında 
mağa başl dı. görünce son deıece kederlen• 

- M. Portos, ben böyle şey· miş olduğu için mektubun ken· 
lerin acemisiyim. At ne demek disine karşı hasıl ettiği tevec· 
olduğu u nereden bilirim, h • cühün farkına bile varamadı. 
gi atın iıe yaradığın1 nasıl bi· Dartnnyan bu iki kad odan 
leyinı? herbirine yrı ay11 bıktı ve ta· 

- O halde, madam, ben biatin bunların vücude getiril-
anladığım için bana bırııkma· mesinde hat etmiş bulundu-
nız lazımdı; halbuki s\z t mıh· ğunu teslim diyordu; büyük 

r :z v u n M'.l~ . ....,ııııuum.e;ıeı;ıu y -Ne z 
alacağ1naza karşı at almağa ~i· bir ruh vermişti; hizmetçi k z 
riştiniz. jse şefk4tli v vefalı bir kalp 

- Hata ettim, Pprtos; fakat ihıan etmişti .. 
bu hatayı ~amir edeceğim, di· S t ond hanımefendi sabır· 
ınim ve namusum hakkı için sızhk gösternıeğe b şlamı ve 
ıodeceğim. Darta yan i onun ıkıntısınm 

- Nasıl yapacaksınız? ın n mı hemen nlamı tı. Ka· 
.- Beni dinle, bu akı o ko· dın ate baktı, ayağa kalktı, 

c kendisini d vet etmi olan tekrar oturdu ve delikanlının 
M. lö Dük dö Şa esin ~vine yüzüne gülerek, sanki: 
gid'yor. E azdan iiç a t Ü· - Hoş gider bir •dam ol· 
ırecek bir müzakerede bu dıığuoa şüphe yok, fakat gi· 
cak1ar; geliniz; yalnızca hesa· dersen dah sevimli olursun! 
bımızı yapanz. Demek iıtiyprdu. Delikanlı 

- Ah, şimdi i§İ düzeltiyor yağa kalkıp şapkasını aldı. 
sun uz, ıevgilim l. - Sonu fJDr -

•• 

ğına atmış oldu. · 
M. Pıyer La val v kıa bu 

miıthış hıtasını faal siyasi ha· 
yattan çek.lmekle ödedı. Fakat 
Fransa lngıltere ile arasındaki 
oğukluğu iıale edebilmek, 
radaki eski yakınlığı tekr r 

elde etmek için tam beş sene 
uğr şmık zaruretinde kaldı. 

Onun içindir ki lngilizler 
ltalyanlarla müzakereye başla· 
dıkları ve bunu iyi bir netice· 
ye iktiran ettirecekleri anlaşıl· 
dığı halde bile Framıızlar son 
dakikaya kadar müctenip dav· 
randılar. Romada itilifname 
imzalandıktan so radır ki, on· 
lar d ltalya He uyuşmak lü· 
zumunu ileriye ürll)eğc bJ§la· 
dıl r. 

Tpkrar edelim, Fransa ile 
'İtalya arasında osash bir ihti· 
laf noktas& yoktur. ihtilaf mem· 
baı olabilecek noktalar lngiliz• 
ltalyan müzakcrel rile esasen 
kendiliğinden ortadan kalk· 

11111 bulunmaktadır. Fransız· 
larm endişe ettikleri nokta 
ltalyanl rm lsp nyad yerleş· 
mc'eri veyahud burada . Fran· 
ıız na liyatmı işgal edebılecek 
bahri bir ü t~ıia tmeleri idi. 
H lbuki h lyanl r ispanyada 
yerle meğ ıve or dao herhangi 
bir §ekildQ jıtif._do eınıeğe ni· 
yeti ri 9Jmadığına dJir lngil• 
terçy tc:minaıt vermiş olduk· 
lan için bu ınes 1 kendiliğin· 
den prtadao k lkmıo bulunuyor. 

l ly ~ be ist n jm r • 
torJuğu me1elesi de ayni ıe· 
kilde lngilt re tarafından halle· 
dilmiştir~ Fransa için ayni yolu 
takip tmek kifayet edecektir. 
Tunus ile Garp Trablusu ara· 
şınd:tki hudud ihtilPfl rı ve T · 
nustaki ltaly•nlarm himayeıi 
gibi meseleler ise üzerinde du· 
rıılmağa değmiyccek kadar ba· 
sit şeylerdir. 
Şu h ide Franıt ile ltalya 

arasındaki müzakerelerin pek 
yakında başlamasına ve iddia 
edildiği gibi Mayıs bidayetin
den yani mösyö H itlerin Roma 
ziyaretinden evci neticelenm • 
ıine intizar edebjliriz. 

Musso!ini ne menfaat koparciı? 

ren 
r 
r 

impara orluğu un 
en yapacağı tesi 

~~~~~---~;___.,.........~~~· 

1 a ya karşısında in il ere ve 
Fransanın vaz·yeti nedir? 

Ya.zan: 
Pertinaks 

B. Edenin istifasından sonra 
başlanmış olan İngiliz • İtalyan 
müzakereleri, neticelenmek üzo· 
redir. F k t anlaşma projesi 
oldukça garip bir şekil arze· 
diyor. Akidlerin ikisi de, bunu 
meriyete koyma tarihini ileride 
tesbit etmek hakkını muhafaza 
ediyorlar. Her iki taraf ta bu 
meri)'etc koymayı sarih bir 
ıartın tahakkukuna bağlamak· 
tadır. lngiltere, Londra komi· 
tesinin "gönüllü,, lerin çekil· 
meıi hakkında bunc zaman 
evci vermiş olduğu karan ltal· 
yanın yalnız kabul etmesini is· 
temelde iktifa etmiyor: Bu "'Gö· 
nüllü,, lerin ve onl rla birlikte 
bulunan harp m teriyellerinin 
geri çekilmesinin fılen t lıakkuk 
cıtmeaini bekliyo·. 

ltalyaya gelince; o d , Lon· 
dra hükumetinin, H beşistaoın 
ilhakını, yani yeni ltalyan im· 
par torlu~unun hukukan tanın
masını en esaslı şart addediyor. 
Romada kont C aoo ve Lord 
Pört tarafından kaleme ahnmış 
olan lngiliz - ltalyan anlaşma• 
sının tatbike konmasından ve 
iki tarafı beğlamasmdan önce 
işte bu hususların tahakkuk 
etmesi \aıımdır. Ş;mdi\i\c, bu 
anlaşma, bir mukavele va· 
çlinden başka birşey değildir. 

• • • 
lngiliz Ba~aplnrınıo gayesi 

bizim de gayemizdir. Garbi 
Akdenizi Alman • ltalyan müda· 
halesinden kurtarmak, bu de· 
niz.de Franı z • İngiliz münaka· 
lolerinin serbestisini teıiı etmek. 
Fakat Fransız hükumeti, gönül
lüler:n çekilmesi hususunda spn 
teşrinde hazırlamış olduğu şe• 
kilde, lngiliz plansnın ken diaini 
tatmin tmediğini bildirmiştir. 

ve Alman) rm, general Franko 
yanında müttefik ınfatile 1'al
makta dev m edeceklerini v 
kont Ci no ile Lord Pört ra· 
ıınd görüşülmüş ol n "'ispan
yada konomik ve politik ala· 
kasızlık,. hükümlerinin suya dü· 
şeceğini ifade eder. Diğer bir 
mühim pokta: Burgo hükumc· 
tinin Faslı kıeaları lıpanyada 
kendilerine verilen Almım ve 
ltalyan ıilahlarile lsp~nyol Fa· 
sına yığılm malıdır. Bu huıust 
ııkı bir murakabe lazımdır. 

Halcik ttc, general Franko, 
b rp mcyd olarında z fer ka· 
zandıkça, •gönüllü.,lerin çekil· 
mesi hususundaki lngiliz planı 
yeni bir saf haya 8irmektedir. 
Eıkiden bu plan, Roma ve Ser· 
lin i9in çok cazib görünüyordu. 
Çünkü lspanyol ortakların ya· 
bancıların terbiai mukabilinde 
muharib h kkını (yani Akdeniz 
lim olarını abluka etmek ser· 
bestisini) veriyor ve Pirene hu· 
dudund enternasyonal kontro
lü tesis ediyordu. A tık general 
Frankonu11 bu nevıden fayda· 
lara ihtiyacı yoktur. Ve y ban· 
cıların çekilmesi Almanya, ltal· 
ya ve nasyonalist hükümet için 
lüz1.tmsuz bir kayıb olacektır. 
Buna mukabil Frans ve lngil· 

tere de, Franko ne:zdindeki yar· 
dımcıların- çekilmesini şimdi pek 
pah lı ödiyecek değildirler. U· 
utmıyalım i, mü hi k tliam • 

)arı ıve ccz landırmalan önle
meğe gayret ettikleri b"r sırada 
ispanyaya nterna yonal komis~ 
yanlar gönderm Le Fransa ve 
in gilterenin leh ine olacaktır. 
Onun için Londra projcs lehin· 
de onl rın iştihaları artarke 
Almanya ve ltalyanın itirazl•rı 
tebarüz decektir. 

Gururu kınlan bir adamın 
bir kadını kar ı yapa ileceti 
ıekilde hi det " tekdirleri, 
Portoa, baoını önüne iğmiş bu· 
lun-.a avukat k ruıına kar§ı 
yatdırmııtı. Kadın dedi ki: eir-arrs~ • 

Ramdi Nüzhet Çançar 
. -

Bu plan yalnız mikdarı gö· 
zetınekte ve kalite unsuruqu 
ihmal etmekted,r. Eğer l pan· 
yada Nasyonalist cephe ile cum· 
huriyetçiler ccphesjnde barp 
~den yabancılarm her iki ta• 
raftan yalnız nisbet göıetilerck 
çekilmesi esa J kabul edilirao 
bu işte aldanqn biz plebiliriz. 

Bu izahlardan da ani şıla· 
cakı üzer bir yandan lngilter 
ve Fransa diğer yandan ltaıya 
şr sında Akd niz üzerinde mev· 
cut ihtilaflar ortadan kalkmış 
olmaktan uzaktır. Bunlar mev
çud kaldıkça, lngiliz • ltalyan 
müzaltereleri, teati edilen imza· 
lar r ğmcn, laft n ibaret kal· 
maic tehılikcaine maruzdur. 

- Eyvabl Ben elimden gol· 
diti kad r iyi yapmak istedim· 
di. Müıterilerimizden biri at 
c~bazıdır; biz ol n borcuna 
karıı kendisinden katır Ue atı 
aldım, ilciıinio de ci s olduk-
1 flDI ıöylıaıifli. 

J - O ide, mad m, .atcam· 
b ızın hora. b ş krond n 

' f ılı be bu ada dolandırı-
cıdır. 

K ndJıioi azur öıterm k 
l•tiyeJJ bdıo dedi kiı 

\ - O aa ucuz almak için 
ç.alqmaJc ka at değildir M. 
~ortos_ 
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Artist bunları uğur telakki ediyor· 
muş. Ş ·mdi telaşa düf tü. 

muştur. 

Usta bir hırsız, uıumakta 
olan Myriam Hopkinsm yatak 
odasına kadar girerek, orada 
bulduğu sekiz parça ceva· 
biri aşırmıştır. Uykusu pek ha· 
fif olan artist, kıymetli müc<ıv· 
herlerinin bp suretle nasıl ça· 
lıodığm hayr t etmektedir. 

Bu cevahirlerin değeri tam 
yarı milyon frankmış. Artist 
onlara karı• batılane bir ıevgi 
ile bağlı imi . 

Sabah müzik,.hol artisti, bir 
nalı tılsımile HQlivutun tanın· 
mıo bir sinema yıldızı olduğu• 
na kanidir. Tılsıma, uğura ma· 
nan rtiıt, çalınan mücevh~erl~· 
rine daha ziyade manevı bır 
sevgi ile bağh olduğu jçip, on· 
1 r hakkında bir Fraqsız mubar· 
ririne şunlara söylemiştir: 

- :Bundan üç sene evci, bir 
Hindli papaz, hayatta muvaffak 
vo mesud olabilmem için üze· 

• rimde dai a üç yakutla beş 

Mirgan Hopkins 
Meşhur. sinema yıldızı .. Myri· ı Artistin muhteşem villnsınd~, 

im Hopkms, be1 on guaden· inanılmıyacak derecede mabı· 
beri b6yük bir keder içiadcdir. ,ano bir barıızlık vak'.ası ol-

safir taıımaklt~ımı tavıiye et· 
miıti. Beo de, o zamandan beri, 
bu p pazın ıözünü tutarak 
üzerimde kaybettiğim mücev• 
herleri taşırdım. Simdi, bu kıy· 
nıetli ~a§larım bulunıhızsa, ıa
adet ve istikbal.imin de bozulup 
mahvolmaaından korkuyorum. 

ltalya, askerlerini çekip t le· 
iıyenlerini bırakabilir. Esas n 
Almıny da daha 1937 nin ilk 
aylarında yni ~ekilde hareket 
etmi§tir. T knirıiyepler yani mü
hendisi r denizaltılarda çalı§an 
adamlar, Mayorka adaaını işgal 
eden ve orada bulunmaları bi· 
:zim için tehlike teşkil eden 
adamlar. 

* * * 
Bu itibarla, işe başJarkenl 

geri çe~ilecek gönüllülerin nevi· 
}erini tayin etıneğc yarayacak 
teferrüath bir sayımın lüzı,ımu 
ortay~ çıkmaktadır. Fakat şim· 
diye kadar, ne ltalyanm ne dıe 
Almanyanın Loııdrıdşki karıt· 
maz)ık komitesindoki murah· 
haslar,, böyle ıartları kabule 
yaoııımadıltr, ve 4 nisan tar; bli 
Gaıott.e del Popoloda çıkan 
bir makale faşist hükumetinin 
lııpanyada askeri zaferden son· 
raki kalkmnıa hareketi e it ı. 
yan teknisyenlerinin i~tirak et· 
me i lüzumuna k ni olduğunu 
ihsas ediyordu. Bu, ltaly o.arın 

• 
"' ıJt 

Muısolini muk bilin de bir~ey 
•lmadan hiçbir şey vermek 
adetinde değildir. fngıl z elçisi· 
ne, Libyadaki ltalyan askeri eri• 
ni azaltmayı, Ts gölünün 
sularının mccrasınr değiştirmeyi, 
cenubi Arabistanda fQgilterenin 
hakim nüfuzunu tanımayı, aleyh· 
deki propagandayı kesmeyi va· 
dettiği söyleniyor. Buna muka· 
bil kazancı nedir? Habeşistan 
fethinin hukukan t nınması. 
Devamlı çete harplerile Habe· 
şistında güçlüklere uğrayan 
ltalya için bu t nınmanm ehem· 
m"ycıti küçüksen mez. 

.. ~ak ~· enternasyonal planda 
dı~amık,. olduğunu b'ld' 

Yani b .. kM ı nen, 
~gun u iyasi t ksim ta 

m uhalıf olan bir ş hsiyct için 
bu menfaat pek küçük görünü• 
yor. Mussolini Orta Avrupayı 
k ybetmiştir. Mukabil inde Füh· 
r~r~en açık bir çek almış gÖ· 
r~nuyor. Büyük emelleri ve ih. 
taraslara olmaması akla sığar 
mı? Hitler imparatorluğunun 
maddi t zyiki Brener hududun· 
d~ na~oş bir ~ekilde kendini 
hıssettırecektir. Ve ltalyad 
- Sonu 8 inci sahi/ede - a 



Sahife 6 A TADOLU 

Cumhuriyetçi ispanya Ulus- v0'!.!.~pe~ <;in - Japon 
' Avuatur.)'a rıoalıle • • · l b_. 

1 • b • h t t 6 l dı ! Harbı ııtldetle devam edıyor. Japon cır, 11• ar sosyetesıne ır mu - ;masa a an ;.fa~ tiin kaooetlerile]Çinlilere yükleniyorlar 
mn aorguya Ç8 ı ~rf Şughay, 19 (Radyo) - Japonların, bütün kuvvetlerini ve • • d d • -~ YU1talar1nı kullanarak: Çinlilere taarruza başladıkları ve Lln· Vi 

tlra g On er 1 bavılisinde, Çinlileri mevzilerinden çıkarmağa çalıştı klan ıöyleniyor. 
Şangbiy, 19 (Radyo) - Japonlarla Çinliler arasındaki mu

harebe, Şantung havaliıiode ıiddetle devam ediyor. Çinlilerin, 
iki bin maktul bırakbktıa sonra ricate mecbur kaldıkları haber 
veriliyor. (Aluares Do~v~yo), Almanya ile ita/yanın, Frankistlere yardım 

etmelerine rağmen Cumhuriyetçi İspanyanın nihayete kadar 
müdafaada bulunacağını söylüyor 

Paris, 19 (Radyo) - Havas sini şevk ile taavib ve tasdık Birkaç gündenberi Pirene 
Ajanıının Saregoıa muhabiri etmektedirler. mmtakaaında şiddetli bir mu· 
haber veriyor: Napolı, 19 (Radyo)- Agilea barebe cereyan etmektedir. Bu 

Frankiıtlerle beraber çarpı· adındaki İtalyan vapuru, lspan· mıntakada cumhuriyetçiler düş· 
şan ltalyanlar, dün şiddetli bir yada harp ederken yaralanan m'nın kullandığı ultramodern 
muharebeden ıonra Tornozaya beş yüz kırk ita yanı buraya malzemenin bolluğuna rağmen 
girmiılerdir. Cumhuriyetçilerle getirmiştir. şiddetli bir mukavemet ve yük· 
İtalyanlar arasında vukubulan Yaralılar, Veliahd Prens Om· ıek bir mücadele kabiliyeti 
ıokak muharebeleri uzun sür· bertonun yaveri tarafından kar· göstermektedirler. 
müı ve çok kınlı olmuştur. şılanmış ve hastaneye yatarıl· 15 N sanda fraokistler muvaf· Van Papen 

Garçiya Valinonun k11manda- mıştır. fakıyetsizlikle neticelenen bir lstanbul, 19 (Hususi) _ Bir 
ıındaki Frankiıtler, gece geç Pariı, 19 (Radyo) - Cum· tairruz esnasında 1500 ki•iden 1 

l 
7 ogiliz g-azeteıi; Avusturya ri· 

vakit ıehre girmeğe ve talyan· buriyetçi ispanyadan birçok fazla zayiat vermiclerdir. 
y cali ile bazı sıkı temaıları do• 

Jara iltihak etmeğe başlamış· kimseler Fransız topraklarına ou··n kahraman •-t'alarımız J 
ıu ayısile ve bunlarla teati ettiti 

l~rd r: iltica etmekte devam ediyorlar. asilerin taarruzunu durdurmuı· mektuplar münasebetile Von 
Saatlerce süren kanlı muha· Hududlara, yüzlerce kamyon, lardır. Ebrenin cenubunda düı· Papenin, Almanya gizli teıld· 

rebede, Cumhuriyetçiler mühim mevaşi ve halk yıtılmıştır. şmanıo Scrta ve Ampoıta iıti· latı tarafından ıorguya çekil· 
zayiata uğramışlardır. Mülteciler, araştırmalara tabi 

Madrid, 19 (A.A) - Otuz tutulduktan sonra Fransız top· kametindeki tazyikine mukave- diğini yazıyor. 
met edilmektedir. Bu mıntaka· ----k-

Fıankiıt tayyare Kartajanı bom· raklarına kabul ediliyorlar. Ac. ık me tup 
bardıman ctmeğe teşebbüs et- Salamanka, 19 (Radyo) - da mücadele şiddetle devam 
mişse de tayyareler hava dafi Frank'stlerin, (Va:de Daran) etmektedir. - Başı 3üncü salıi/ede -
toplarının ateşi karşısında bom· havalisinde yeniden bazı köy!er D.ğer cephelerde kayda şa· tiriniz; ondan ıonra haftada, 
balarını civar mahallerin üze- işgal ettikleri (Dınaroz) c:va· yan birşey yoktur. batta günde bir defa yıkanma• 
rine atmak mecburiyetinde kal· rmda da ilerledikleri söyleniyor. Salamanka, l9 (A.A.) - Bü· nıo ne büyük bir münasebet• 
mışlardır. Cenevre, l9 (Radyo) _ Cum· yük erkanaharbiyenin tebliği: ıizlik oldutunu anlaraınız. Yr-

Cephenio cenup mınta\casm· buriyetçi ispanya Hariciye Na- Kıtalarımız Kastellon ve Tar• kanmak, deriyi inceltmek de-
da Castolles eyaletinde San· zarı (Alvareı Delvayo), Uluslar ragon eyaletlerinde ileri hare· mek olduğuna göre, ayni za• 
meto civarında asiler cenubi Soıyeteıi ıenel aekreterlığine ketlerine devam etmişlerdir. manda nefıe zulümdür; nefH 
şarkiye doğru ilerlemek teşeb- b;r muht ra göndermiş ve bu Lejyoner kıtaatı mız Tortozanın zulüm ise şer'an memnudur. 
büıünde bulunmuılar ise de muhtıranın, M .yısta toplanacak varoılarına kadar gelmiıler ve .4 - Çöllerde beni bqeria 
muvaffak olaoa,,mışlardır. olan Uluslar sosyetesi konseyi diğer kıtalarımız iıe Tortozanın katresine baaret c;ektiti auyu 

Cumhuriyet bava kuvvetleri ruznameeine kaydedilmesini iı· cenubunda San ta Barbara Am· lfaçlara, çiçeklere içirmek ne 
ııi kat'alarımn toplu bir halde temiştir. Bu muhtarada, 1talya posta ve Masos da Barberao büyük küıtablık, ne hacaletaver 
bulunduklan noktaları bombar· ile Almanyanın, ispanya işlerine mevkilerini elo geçirmiılerdir. rüıaabbr?. 
dıman etmişlerdir. , karıştıkları ve mütecaviz vızi· Guadalajarada dilşmanın mü· Ey Kuııyaka halkıl .• 

Vittoria, 19 (A.A.) - Vıttoria yette bulundu\cları yuı:ıdır. teadd.t gece hücumları geri püs- Zinbar bu pDahı irtikap 
d Barsc on, 19 (A.A.) - Ha· kültü\mü~tür. Tayyare uvvetlc- •tmeyinn. Yamenlar nan 

radyosu tebliğ e iyor: · · p .. ·· b- -k b' mikyası 6,5 olduğuna göre onu 
Frankiıtlerin tayyareleri cum· riciye Nazarı Delvayo matbuata rım ız azar gunu uyu ır mu• 

huriyetçilerln Tortoza mıntaka· beyanatta bulunarak demiştir ki: vıffakiyet kazınmışlard1r. Hava gülsuyu gibi damlalı ıişelerde 
ıındalci bütün köprüleri tahrip ltalya ve Almanyanın müda· filolarımız Kartajan limanına 80 kullanmalısınız. 
etmiı olduklarını müşahede et· balesi aıilere hakıki bir ittifak toıı ağırlığında bomba atmı~lar S - Çımaıırlarıuızı yıkayu• 

Frankistler, Cumhuriyetçi 
ispanya donanmasını 
bombardıman ettiler 

Bir torpido batırılmıı ve difer dört ı~nai 
hasara ufratılmııtır. Bqhriyelilerden .,.,, 

ler çoktur, harp devam ediyor 
Pariı, 19 (Radyo) - Frankiıtlerin; Kartajen limaaıada W. 

nan cumhuriyetçi ispanya donanma11nı ttyyarelerle bombardtm• 
ettikleri ve seksen ton atarlıtında bomba atarak, bir tor~ 
batırdıkları gibi, diğer dört remiyi de baaara atrattıkiarı bit. 
diriliyor. Bu bombardıman esnasında bahriyelilercl.u aı.-.w 
çoktur. 

Alman Ataşe- Londra gazeteleri 
militeri Franıu Nazırlaruu• 

. Londra ıe;yalaatl.ria. 
Adıs-Ababadan Ber- J 6 h J• , . ,., uen a aeuı,orıar 

lıne uönüyor Londra. 19 (Husuat) - o.; 
Bingazi, 19 (Radyo) - Al· zeteler Fransız Na ....... 

manyanın Adia-Abıba Atııe- Londr~ya yapacakları ..,aMıte 
militeri, bugün buraya vuıl makaleler tahaiı ehaektecllria 
olmuştur. lngiliz·Frauıı göriifmolerincİe 

Ataıemiliter, tayyare ile Ber· ltalyaa-lngilm aalatmuı tıetlrila 
line fidecektir. edilecelq Habet •1111811 la9 

ı.ı1•tler lwıda Coaevrede .,a1 ı.. 
n ~ hareketia taldbiade mat.WS 

Bugiin 49 .)'Gfına 
• • 

gırıyor 

Berlia, 19 (Radyo) - Hit
ler, yarın 49 yaıına ririyor. Bu 
münaaebetle burada büyük 
•..atikler olacak ve OD bia ki• 
ııtik aıkeri ır uvve, ltlerıa 
muvacebeain de goçit reami ya· 
pacakbr. 

kahaacakbr. Bundala batlı• ı. 
panyaaaa vaziyeti ele clerla blır 
tetkike tabi t1ltalacak ft ... 

baıaa Balear adal-.DID -a. 
yeti iiuriade durW-kta • 
püımelerde Avut1aryaala ~ 
'-•~ınlau UWll Mcık~ An... 
pada tehaddüa edeD •aziJet • 
ÇekoalovU,Uın balanduja w.; 
like brp11ada De sibl tedbfl. 
ler alınmuı meıelui iiwiDcll 
de durulacaktıı.. miılerdir. Bu hal düşmanın m\14 şeklini almıştır. Pört ile Ciano bir düşman harp gemisini batır· anız diye Allah denizi yarat• 

k 1 arasında teati edılen mektuplar· mıclardır. İki düşman gemisi de mışbr. Gömleklerinizi, donluı· cektı··. K•,.l Varol kavemet etmeğe arar vermiş o· " • •.. Aı 
duT.u ve müdafaa hattını bu neh· da ispanyada faaliyette bulunan hasara uğratalmaşt r. nazı, gecelik entarilerinizi deniz ,,,. b l • • ı· • 

Hitler, sefirlerin tebrikitını 
kabul ettikten ıonra, Nazi teı• 
kilib reislerini do kabul ede· 

6 
1 k .. k · d' · · ~or a ı partıreıı ıJC.ı G • • rin ıimalinde vücude gefreceği talyan kuvvetlerinin bilatefrilc eoarına gotürere 11te ağınız IJ rıpten mııatMıp 

tahminine yol açmaktadır. harpten evel veya sonra geri Selçuk nahiye gibi gıcır, gıcır yıkıyabilirsi• Torbalı, (Huıuıi) - c. H. Biibe• 19 ID-~-\ - ct--

v d V. ı d · d"l kt d' nız P. riyaaetioe ıenç&erimizdea '" ~""" _ _, ıttoria ra yoıu, ınarosun a anması erp ı ş e ı me e ır. m.J!,,du··riüg"'u" . 1 doktoru; bugüa bir bilaım .... 
işgali keyfiyetinin yakında kara Bu bal ademi müdahalenin iı· U 6 - srafa mani olmak için Naim ıeçilmiş Ye vazifesiae retmiı ve kral Karolua, piptlll 
ve deniz kuvvetlerinin fıli bir tinad ettiği prensipten asilerin Müdür vekiline işten evlerinizdeki fazla çeımeteri ba,ıamııtır. mustuip oldutuou. ııhlll aıı.. 
mesai birliği yapmalarına medar lehine olarak tamamile vazge- sökünüz. Bir eve, iplik gibi mıyan et gibi, ıebze ıibi şey· linde eodifeyi mDCib birtlf 
olacağını bildirmektedir. Zira çilmiş olduğunu gösterir.Ademi ef çektirildi.. akan bir tek çe~me çoktur lerin ıuyun iyilitindon veya olmadJtını bildirm.._ 
deniz tayyareleri üç saat 20 da· müdahale, istiklali ıulh ve ser· Selçuk, (Hususi) - Vekaleten bile... kötülüğünden ne haberleri ola· D 
kikada Palma Dö Maiork'dan best ve demokratik Avrupanın nahiye müdürlüğü vazifesini ifa 7 - Bu dediklerimi yapar· cık?. Kaba su ile pişen ye- rapa 
Vinoroza geçebilmektedirler. istikbali için mücadele eden etmekte olan B. Şemseddine, sanız beş nüfuslu bir eve gün· mekleria . mideıi bozulacak Bitleri kcıbal ef• 

Madrid, 19 (A.A) - Katı· bir milleti kat'i surette boğa· vilayetçe görülen ljizum üzerine de beşer litreden ayda 150 detil a... • /ı.. 
lonya ile münasebatın keıilmesi rak öldürmek demektir. Bu işten el çektirilmiştir. İlçebaylık, litre su yeter. Bu suretle ıu Bu vesile ile en derin bür• mıyece 
Madridde hiçbir endişe doğur· millet ölmiyecek, fakat zaferi Davutlar nahiyesi müdürü Bay parasından tasarrufunuz çok metlerimi ıunanm.. Parlı, 19 (Radyo) - Pa.-.1a1 
muı değildir. Madridde bütün istihsal edinceye kadar müca· Mustafa Çnkaloğlunu buraya olıcaktır. · Şehir Mecliıi auaadu Hitleri kabul etmemek içi•. bll 
ıiyaat fırkalar halle araaında deleye devam edecektir. nakletmiştir. Bay Mustafa Hu· 8 - Son söz olarak yemek- Mustafa Buldanlı ayın otuzunda (Kaltel Gaadc# 
pek mergub olan general Miya· Barselon, 19 (AA.) - Resmi kuk mezunu olup, çalışkan, de· lerinizde kuyu suyu kullanma• ASLINA MUTABIKTIR go) ya giderek orida bir mld-
jaya tam salahiyetler verilme· tebli~: ğerli gençlerimizdendir. nızı tavsiye ederim. Canlı ol· ** det kalacağı ıöyleniyor • ........................................ ~~------.......................................................................................... ... 

Yazan: 
- 33 -

Saime Sadi 

Kolay değil, atlara binmiş· 
ler, kırlara gitmişlerdi. 

Hiç mi biç imrenmiyordum. 
Kendi kendini ören bir ipek· 
böceği gibi, istiye iıtiye, hem 
de en küçük bir şikayet ve 
ıstırap duymadan bu inzivaya 
gömü)mü,,tüm. 
Namık artık benimle hiç 

alahdar olmuyordu. Güzide 
i'e · dostlukları, gün geçtikçe 
kuvvet let=yor. inanılmıyacak bir 
ya~ ınlıkla biribır.ne bağlam· 

yordu. 
Dokto un gelmesine iki gün 

kalmıştı. 

N lmık geleli, ilk defa bu 
oi-: ,am, b hç~ pencerelerin\ 

açık bırakmııtım. Sıcak, gök· 
telci yıld . zları bile bayıltarak, 
ıeraemleterelc yere dökecek 
kadar ııcak bir geceydi .• Ve 
ben de uyuyamıyordum. 

Vakit, şöyle böyle gece ra· 
rısından bir saat sonra ..• 
Namığm oda kapısında, gene 

bir tıkırtı oldu. Kapı açılaı ve 
tekrar kapandı. Fakat salonda 
hiç ayak ses; yoktu. Gayri ih· 
tiyari doğruldum. Bütün hassa· 
siyetim, kulaklarımda toplan• 
mıştı: 

Onun odas•nda biri vardı,. 
Evvela aldand•kımı sandım: 
B11 saatte, oraya kim girebi· 

lirdi? Hayır, b'1na imkarı 

yoktu.. bir -kafa perişaniyeti içinde, içini beynime mikrop girmiı Çünkü hem kocaaınıD kardeıi-
Fakat, ayale seılerini gayet taş gibi duruyordum: gibi altüst ediyor.. dir, hem de o bdar çirkin ' ld .. 

sEr;b lşitm ştim. Bu arada çat• Kimdi o kadın? Ya onlar aeydi? Ve birdeabire, tekrar Gü., 
ma duvardan bazı hafif f11alb· Acaba, rüya mı görüyordum? Bir aaat kadar geçiyor ve deyi tahlile baıhyorııam. Hidr 
lar da akıeder gibi olmuştu. O kapının açılaşı, o ayak H• nihayet kararımı veriyorum: ıeleri, bakııları, at reziDtilİD" 

Doğruldum, çaplak ayaklan· leri, hep benim muhayyilem• Ba bir vabimedir •• Ben, bir den döniifteki dağınık, yorpll 
mın parmak uç1arına basarak deki bir haıtalıtıD akiıleıi mi bubrln geçirdim.. halleri, Güzidenin cinai iıtih• 
pencereye yaklaştım. Buradan idi? Tam bu ıırada, Namıtın zaaflarını birer birer birer · dli-
daha iyi işitebilirdim. Kendimi sabit bir fikrin te- oclasıaclan bir iki ayak ıeai ıiinüyorum. BütiiD buları bit 

Pencereye varır varmaz, ba· sırıne kaptırmış ta bunları, daha geliyor. Uzandıtım yer• neticeye bağlamak üzere ik••• 
ğarmamak için kendimi zor kendi kafam içinde gene kon· den, bahçe duvarıaın gene ay- gene kendi keDdimi çekiıtiri• 
tuttum: dim mi yaratıyordum? dınlıadığını görüyorum.. Namı· yorum: . 

Duvarda iki gölge vardı.. Bu çata alboda üç kadın ğlD oda kapıaı açılıyor .• Salon· - Fakat Aferide; ıen, kar 
Birlıi erkek, biriıi de lc:ıdıa· vardı: da, bir ayak ıeıi duyuluyor ve deşin bakkında böyle düıüıı" 

dı. Erkek kadının dağınık saç.· Annem, Güzide, beni. lamba gene ıönüyorJ. mekle vicdansızlık ediyorauo. 
la başını yakalıyor ve dudak· Annem ihtiyar bir kadın... Ben, gene doğruluyorum: Sonra; böyle bir yanlış hük-
lırmı uzun uzun öpüyordu.. Güzide, yeni l.~~i, koces: güz:! Peki, ya bunlar n~ydi? Ayak mün, telafisi kabil olmıyan bit 

Gölgeler gayet sarih ve bir kad:ıı... Bir de, ıimdi oda- ıealerl, aanld Güziden:::ı ortası. çok netıcelcr verecetiai d• 
ku~tli idi .• Birdenbire erkek ıında blllunan ve onun Yarlt- na doğru uzaklaşmaşt ı . Bir an daima hatırla!. 
çekildi ve elektrik düğmeıini tından tiksinen ben.. için, böyle bir ihtimalin kafa· Diyorum. Çapraşık, ,karra•" 
çevirdi. Limbılara ıöndür- Şu halde, Namağın odaııoa mın kubbesini yıldırımlarla kanşık bir düşüncenin ağırlıt' 
müştü. kim girmiş olabilirdi? parçaladığını hisscd ıyorum. altında karyolama uzanıyorıJlll' 

Pencerenin dibinde, muhı· - Evbıml.. Evham!.. Kendi kendime mırıldana· Çıt yok dışarıda .• Fakat b•" 
kemem parça pırça olmuş, Diye mırıldandım. Yalnız, yorum: şım, bu asi, bu rim olmay•ıl• 
gördüğüm şeyin rüy• mı, haki· pencereden akseden gölgelerle - Hayır, böyle birşey ola. bu m ütemadiye ı ı o ıuş•ıl• 
kat mi oldutunu anlıyamıyan elektriklerin sönüşü, kafamın maz... Olamaz... Olamaz... -Arka&ı oar" 
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' Yazan: Fransız ukônıharp kagmakamlarındon Türkçeye çeviren: 
Jorj Londen A. Kimi Oral 

Alman tayyareleri, Fransız hatları üzerineatbk- Kurşuna nasıl dizilmişti? 
ları bombalarla ortalığı maktele çevirmişler, ........ ·• • 
bir cephaneliği olduğu gibi havaya uçurmuşlardı Kadın düşüp bayılmıştı. Manga kumandanı ta-

Birb~çu~ aaattenber~ devam - 31 - - Kumandanım; emrınızı baDCBSIDI çekerek kadIDID be~·nİne bocaltb 
eden ıunıu muharebesı, Alman- tı da hatlarımıza peyderpey ifa etmek bizim için bir zaraa· • J 'lS' • 
lann ric'atl üzerine şiddetini gelmete başladı. Yarım aaat rettir. Bu' itibarla itiraz edecek Alman :zabiti •ordu: /(, "\ 
kaybetti. Fakat cepheni~ diA-er ıonrı, kaybettiğimiz efradın deX.iJim. Ancak 732 rakımlı te- o-
k 1 d b 

- 1 • canız nerede? Hasta mısı-
111~ ann a, ~e enoemı top yer eri tamamen doldu. , peyi zapt edinceye kadar ve-

ateıı devam edıyor. (Duomon), Gelen • takviye kıtaatı, bir receğimiz zayiatı nazın dik· 
bir volkan içinde.. Düşen top alay kumandanının emrindeydi. kate ald nız mı? 
mermileri, ortalığı keıif bir du· Kumandan de hal emrime tabi Zıb;tin bu ıualine karşı şu 
mania kaplamakta.. Bu aırada, oldu ve hareketi bakk.nda ta· cevabı verdim: 
Alman tayyareleri de röründül limat iıtedi. -Herşeyi gözönüne getirdim. 

iki filodan ibaret olan düş· Bu kumandan, benden bir Bununla beraber, elimdeki em• 
man tayyareleri; hatlarımıza derece yüksek rütbeyi haiz ol· ri de nazarıdikkate almak mec· 
yaklaıtıktan ıonra yayıldılar ve ~uğundan, kumandayı kendi· buriyctindeyim. Bu emirde 
yülcıeldiler, ıradan beı dakika sıne terkctmck istedim. Kabul d"niliyor ki: 
geçince de bombalar yağdır- etmedi ve şunları söyled: Her ne pahasına olursa olıua, 
mata başladılar. Tayyare top- - Cephede, rütbe farkından 732 rakamlı tepeyi süratle 
larımıı, hemen faaliyete geçti; ziyade, ihraz o!uııaa muvaffa· zabtetmeğe çalışıaızl 
fakat netice yokl Zira, düşman kıyet ve planların tatbikinde 732 rakımlı tepenin, aıkerlik 
tayyareleri, iki bin beş yüz gösterilen eh!iyet mevzuu bahs· noktasından büyüle olan ehem· 
metreye kadar yüksekten uçu• tır. Siz, benderı bir derece dun miyetini takdir edersiniz. Biz 
yorlardı.. rütbedesiniz, fakat karargahtan bu tepeyi . zabta muvaffak olur 

Tayyarelerin bombardımam, aldığım emir, ıize tabi olmak ıak, dJşmanın mühim bir kı,. 
yaram aaatten fazla devam etti. merkezindedir. Bundan dolayı mını imha etmek huıtını elde 

Alman tayyareleri, bombar- ıabsen de memnuniyet hisset· edeceğiz. 
damından sonra üslerine dön· mekteyim. z ·ra, kumandanızda Bilin!aiz ki, kıtaabmız ve bll· 
mele üzere hatlarımızdan uzak- bulunan kahraman kıtaat ve ha11a meoıub oldutumuz 142 
laımata başladılar. zabitanın nasıl harp etti\de- inci alay efradı, şimdiye kadar 
Düşman tayyarelerinia yap- rini daha iyi ve salim bir kafa öl~mden. çekiam~~i ve çekin• 

tıtı tahribat hakkında etraftan ile müşahede etmek fırutmı mıyecektır. Baa ıtıbarla, 732 
raporlar reliyor, vaziyet oldutu bulacağım... rakımlı tepenin zabtına muvaf· 
ıibi ulaıılıyordu· Alay kumandanının bu ıözle· fak olmamız mul-alrkaktar. 

Ger le 
• • k rinden çok müteahasıis oldum. Zabit, derhal fU sözlerle maa· 

e ınıanca ve r•re le le k b d b 1 d mübimmit · t 1_ _ Kendisine teıekkür edere ve ı ele e u un u: 
9& zıyı a çoa: mu· b l d f d k E . 1 . . . "f d bimd" e· bb ı· . tecrü e erin en iıti a e etme - mır erınızı 1 lya ama .. 

ı. ır ce ane ıtımiz, ol· b 1 d d · B ·· - J b'·t• b-ı-k 
d t 

"b" h ı"htı"yacında u un uıı.um an, yız. u ıozum e, u un o u 
u u fi ı avaya uçtu ve ceb· • ._ d 1 ha l'kt k" f d '-! k yardımlarını eı'rgememesini yal· kumandanları ara:• aı arımın 

ne ı e ı e ra ın teu urtu· M h ı lamada.. vararak kumandayı aldım. He· tercüman oluyorum. a vo • 

Ne gariptir ı.! d- t men zabitanı içtimaı çağırdım aak da gene yılmıyacağız. 
1'1, uımın •1· H l" \ · ı · 

yare1eri relip ceplienia altıaı ve talimat verdikten sonr , 732 ~men, azım~e en emır era 
üıtünü çevirdikten ve ortalıtı malc· rakımlı tepeyi zapt edeceti· verdım. Kıtaat hucuma bu~r~ı. 

tele kalbettikteu ıonra bizimki· mizi bildirdim. Bazı zabıtan, Sahra topçu fırkaıı, bızı'ID 
leria de yavaı yavaı havalana· bu hareketin, fazla zayiata ıe· 732 rakımlı tepeyi işgal edece-
rak. Al~an tayyarelerini takib bebiyet verebileceğini ima et· ği~iz~e~ k~rarıabça haberdat 
etmete yeltendikleri görüldü!.. mek istediler. Herkesin, fikrini edılmıştı. Bız ha~ırlanırke~d·dıeatbl~ 

Harp devam ediyor ve topçu ıerbestçe söylemesini ve çünkü ra topçu da duşmanı şı _ 
atqi her tarafa ölüm saçı· benim de, ona göre yapacak ateş açb. Düşman hatları, mu· 

d
' iılerim olduğunu söyledım. Bu· temadiyen taranıyor ve 11bra 

Yor u.. 
1 

. .. . n .. · b' b··ı~k t t · t · · oıterı· 29 uncu fırkadan plen bir un uzerıne ya nız ır o 11 opçu a eşı, eımnı g 

h kumandanı şu mütaleada bu· yordu 
ıüvari; düımanıo, sol ceaı tan • lundu: Ar kası oar -
da ric'ate bqladığı ve iki bö- ........ -... .......... ......_.....-._,............., __ ~~~~~o~ı.:ıııc~oc~QOı::~~oc-;~~Qoc~~~~-----------~--__._...-

Lehli mühendis altın yap
mağa çalışıyor 

------

lük uirle iki tank bıraktatı 
baklwada bir rapor getirdi. Bu 
eauda, karargahtan bir aüvari 
dua ıaba geldi ve bana acele 
bir emir getirdi. Bu emirde; 
takviye kıtaatınıa, yola çaktıtı Bu 
tekrar edilmekle beraber, 732 
rakımlı tepenin, mümkün oldu· 
i• kadar ıüratle :ıapbna ray· 
l'et etmemiz bildiriliyordu. 

maksatla Mısırdan lsv6·çreye 
tonlarla kum getirtiyor 

732 rakımh tepe, askerlik 
11oktaaıadaa fevkalade mühimdi. 
Bu tepeyi ifıal ettitimi:ı tak
dİl'de. (Bezonvil) e bakim yolu 
tatacak ve Almaalarıa ric'at 
laattam k ... eje muvaffak ola
caktık.. 

Elimizde, iki tank vardı. Tık· 
viye lataatıaın yola 91ktıtı hak· 
laadald mükerrer laaber de, 
euaretimizi biabiitiin artırdı. 

732 rakımla tepeJI ifıal ede-
411iizı f 'kat. 1okm yokuı ol· 
..._ bu boldan tepeye kadar 
~•ak imkinını aelbediyor· 
da. Baaclaa batka, tepeyi tut
~i• ~tarken, düımaa apaçık 
ıorecek ve bütün ateıiai üze· 
rimize tevcih etmek ıuretile 
bili büıbitüa kıracalcb. Tepeyi 
rece zaptetmeli daha muvafık 
buldum. Likia, o takdirde de 
bir netice elde edemiyecektik. 
Çünkü düımaa, o vakte kadar 
biitia kuvvetlerini ıeriye çek· 
mlı bulunacak ve tepeyi işgal 
•tmemizdeD bir fayda haaıl 
•lmıyacakb. 

Ben böyle düşünürken, karar
ıalua bildirdii'i takviye kıtaa· 

Mühendis Danukovski 
Ounukovski iıminde Lehli bir 

mübendiı, şimdiye kldar müs· 
bet netice alrmamakla beraber 
ömrünü altın yapmağa hasret· 
miştir. Epeyce zamandanberi 
faaliyetten çekilmit gibi görü· 
nen bu adam, buıün tekrar 
it başına geçmit bulunuyor. 

Ououkovıki, birkaç sene evel 
dolandırıcılık ve ıabtekarlı k suç· 
larile muhakeme altına alınmış 
ve birkaç ay hapishanede yat· 
mııtır. 

Hapishaneden çıktıktan sonra 
San Remoya çekilmiş ve orada 
tecrübelerile başbaşa aeas:z, 18• 

' daaız yaıamııtır. 
Şimdi bu adam inzivadan 

çıktı. Gizlice Nöy Şatele ieldi. 
Orada koca bir fabrika kira· 
ladı ve tekrar çalışmağa başladı. 

Bir fabrika kiralamak ve ora· 
da çalışmak için çok para li· 
zımdır. Mühendiıin bu parayı 

Metalekı şirketıle uyuşarak t~ 
min ettiii rivayet olunuyor. 

Bu hidiıelcr lsviçrenin ııkin 
hayatında çolc dedikodu uyan· 
dırdı. Fakat Lehli mühendiıi 
gören, onunla konuşm11ta mu· 
vaffık olan kimse yoktur. 

Rivayetlere inanmak laz·m· 
relirse, mübendiı altın yapmak 
usulünü değiştirmiı. Eskiden 
terkıbini g'zli tuttuğu kırmızı 
bir tozu cıvayla mt1amele ede· 
rek altın elde etmeğe çalışı· 
yordu. Şimdi Mııırdan getirttiği 
kumlardan altın yapmıt• çalı· 
şıyormuş. 

lıviçrenin en meşhur arziyat· 
çıları, Mııır kumlarında bir 
zerre bile altan bulunmadıtını 
temin ettiklerine göre acaba 
Lehli mühendis Mısırdan ton· 
larcı lcum getirtmekle asıl mık· 
sadmı mı gizlemete çalıııyor, 
;yoksa b'raber çalıJtıkt şirketi mi 
dolandırmak istiyo. ?. 

/dam etlilen Mi• KaHii 
Bir kıç ıün evel cihan b1r· 

binin müttefikler icin karınlık 
ıünlerindo miı Kavelin ıadık 
arkadaıı ve y11dımcı11 olan 
matmazel Luiz Tüliye altın ma· 
dalye ile taltif edildi. Bu mü• 
naıebetle Franaa için çok ça· 
lııan bu genç ötretmenin hı· 
yatını ve menkıbelerini Jurnal 
fUetHinden alıyoruz. 

• • • 
Luiz TüJiye ismi iik defa ola· 

rak 12 birinciteıriıı 1915 tari· 
binde Brüksel duvarlarında aıı· 
lan reımi bir ilanda görüldü. 
Bu reımi ilanı yazan makam, 
Brülueldeki Alman kumandan· 
htı idi. ilin kııa yazılmııtı ve 
örfi idare ilin edilmiı oldutu 
halde Alman ordusuna biyı· 
netkirane hareke~leri sabit olan 
beı ııhıın idamlanna 9 biril\• 
citeşrin 1915 tarihinde divanı· 
harp tarafından karar verilmiş 
olduğunu Brüksellilere bildiıi· 
yordu. Bu beı idam mahkumu 
ıunlırdır: Mimar Filip Bök, 
Luiz Tüliye, Edit Kavel, eczacı 
Lui Severen ve kontes Jın dö 
Belvil. Matmazel Luiz Tüliye 
kendiıine mukadder olan akı· 
betten yakayı ııyırabidi. Bu 
sabık ispanya kralı 011 üçüncü 
Alfoaıun müdafaası aayesinde 
mümkün oldu. 

Brüksel kumandanı Fon Bi· 
ıiıgin ilanı, Brüksel duvarla· 
rına asıldığL vakit Edit Kavel 
hakkında idam hükmü infaz 
edilm'ıti. 12 teşrin sabahı milli 
ataı meydanında vatanperver 
lngiliz kızının zayıf ve ince vü· 
cudu bir müfreze Alman aske
rinin birden boşalttıtı lcurıun· 
larla yere yıkılmıştı. 

Miı Kavdin kurşuna dizil· 
meıi hakkında çok şeyler ıöy· 
lendi ve yazıldı. idam sahne
sinde hazır bulunanların bir 
kıımt Mis Kavelin idam yerine 
getirilinciye kadar itidalini mu· 
hıfaza ettiğin ' , fakat dayana· 
cağı kazıt• gö ür görmez ba· 
yılıp yere düştilğünü, ve bir 
Alman zabitinın rövelverini ço· 
kerek kızın kafaıına bir kurşun 
yerleştird ğini idd .a ediyorlar. 
Gene idam yerinde bulunduğu 
muhakkak olan bazıları da 
mahkumun, ölümü çok soğuk· 
kanlı, başı yukarıda olarak kar· 
şıladığını söylüyorlar. 
idam kararı nasıl 

infaz ~dildi? 
Harp bitti. O vakit Mis Ka· 

vele son dini telkinleri yapan 
ve idam sırasında hazır bu:u· 
nan prote.sl an rah,bi Lesöı bu 

nız, benziniz neden sapsarı 
olmuş högle? , _________________ ./ 

vak'aya dair bir mektup yazdı. 
Mütarekeden kısa .bir zaman 
aoora Berlin mecmualarından 
biriainde neşrettirdi. 

•Jdam yerine götürülürken 
arabada Mıs Kavelin yanınday• 
dım. Yolda giderken kendiıine 
biraz incil okud.am ve biraz da 
lngilizce dini ilahiler terennüm 
ettim. Kendisi çok sakindi. ~· · 
Şehrin haricine çıktık. idam sa· ..:._~tl ....... S•ı:Mi~~-.. 
basına geldik. Orada bir erka
nıharp ıubayının kumanduında 
bir bölülc aıker, divanıharp na· 
mına adli mütavir, kumandan· 
lılrtan bir zabit, bir de doktor 
vardı. Papazlar ve bu arada 
ben, mahkumları hazırlanan ka· 

Kontas }tın ıl6 &loll N Lab 

:ıakların yanına götürdük. 
Bölük hazırlandı. Miı Kave

lin elinden tuttum ve kendisine 
lngilizce olarak ıunları söyle· 
dim: • Allahın, Jsanın ve Ru· 
bülkudüıün, himayesi rehberin 
olıun, imin.,. Mis Kavel bile
timi aıkh ve •Allaha inanarak 
memleket utruna aev:ne sevine 
öldütümü mil:etime ve sevdik
lerime ıöylemek için elinizden 
geleni yaptınız., dedi. Onu bir 
kaç adım daha ileriye kazığın 
yanına götürdüm. Oraya kızı 
hafifçe bağladılar. Kızcağızın 

yaşlı gözleri bir mendil ile sa· 
rıldı. Bu sırada katolik papaz 
da öbür tarafta diğer bir di· 
reğe bağlaoın mühendiı Böke 
biraz daha uzun lvaız ve nasi· 
bat etmekle meşgul idi. Bana 
bitmez tükenmez görünen bir 
kaç uzun dakikadan sonra sert 
ve keskin kum nda gürledi. 
Ayni zamanda iki tekım birden 
ateş etti. Ve iki mahkum ayni 
zamanda yere düştüler. Sonra 
cesetleri dini merasimle kıl· 
dırdık . ., 

idamdan müebbet kürele 
Bu ıırada matmazel Tüliye, 

Sen • Jildeki askeri ha.pisaned~ 
ölüm cezasının kendisine gel· 
mesini bekl iyordu. 11 Teşrin 
akşamı Brükseldeki Alman ku· 
mandanlığı ispanya kralından 
çok şiddetli yazılmış bir pro
testo telgrafı alJığ :ndan bunun 
üzerine idam kararının infazının 
tehir edilditindea tabii haberi 
yoktu. 

Birkaç gün sonra La Beljik 
ıazeteıi ıu reımi teb~iği neşretti: 

•sa Majeıte Almanya impa· 
ratoru mukaddeı af hakkını 
kullanarak 9 birinciteırin tari· 
binde Brüksel divanıharbi tara· 
fından öğretmen Lüiz Tül ye, 
eczacı Lüi Severo ve Kontes 
dö Belvil hakkında verilmiş 
idam kararlarım müebbed kü· 
rek cezasına tahv 1 buyur-
muştur ... 

idam kararını 
senra Madmazel 
geces.n i anlatıyor: 

Öj'rendikten 
Tüliye son 

"Kontes Dö Belvil ile ayni 
odada idik. Evvela bir parça 
ibadet ettik. AHahın huzuruna 
çıkmata hazırlandık. Saat on 
bire doğru yatağa girdik. Ve 
sabaha karşı da bir parça uyu· 
duk. Sabah çanlari le uyandı < 
bizi arıyan ve soran o.madı: 

Tülig• bir a•<!a ••r•tlli. 
Ayın on üçüncü ıünü de böyle 
aeçti.. Her aabab bir papaı 
ziyaretimize gelirdi. Bu Abah 
gene ıeldi. Miı Kavelin akıbeti 
hakkında kendisini lııkııtırdık. 
Bize sadece kızcatızın büyük 
bir ccaaret göalercrek öldiii+ 
nü söyledi . ., 

Madmazel Tüliye, Sen·Ji d 
hapi11nesinde üç ay kaldı. 
Sonra Seyburg kadınlar bapi· 
Hneıine nalclolundıa. Burada 
çok meşakkatii günler ıeçirdi. 
Bu hupisanede bulunan bütün 
mahkumları at•r işlerde çalış· 
tarıyorlardı. 

Vatana karşı lııganet 
Biraz ıonra bapiune mildilr

lü2'ü, mahkümları bomba jına· 
linde çalıştırmak istedi. Bütün 
kadın mahkumlar bu telciifı 
ıiddetle reddettıler. Bütün 
mahkumlar namına M dmazel 
Tüliye Alman Dahiliye N .za· 
retine şu mektubu yazd : 

•Birkaç günd~nberi vicdan• 
larımız ağır bir tazy k a:tınd .. 
dır. Bu tazyiki üzerimizdca ıiı 
kaldırabilirsiniz. B ze yaptırmak 
iıtedikleri işin şeklifti memı .. 
ketimiz aleyh.ne buluyoruz. Biz 
vicdanımıza ve vazifemize çOk 
bağlı kadınlarız. Cephede har
beden oğullarımız, kardeşleri• 
miz, kocalarımız var. Biıe zorla 
yaptırılmak istenen iti vata~ 
mıza karşl hıyanet o>.'taic t.. 
lakki ediyoruz, Vatanseverlik 
milletlere göre değişen bir va
sı f değildir. Herkes vatanıaı 
sever. S zin de bu. hislerimizi 
takdir edeceğiniz.den eminiz.• 

Mektup ta bratile, yaz.ldıp 
yere kadar gidemedı. KoloDJr 
da büyük umumi kararıibta 
kaldı. Fakat birkaç gün sonra 
m lhkQmlarm askeri işlerde ça-
lıştıralmamaaı için emir geldi. 

Uzun bir işkence 
Seyburg hapishanesi iki kı• 

mı ayrılmıştı. 

Adi mahkumlar b · b b" apıs aae 
ın~sıdın sağ tarafın ı işgal edi· 

yor ar ı. Kürek mahkumları ıol 
c:phcdc yerleştirilmişlerdi. Hı. 
pı~hane hücrelerinin boyu 3 75 
cnı 2 20 -k ' • ' • yu sekliti de 2,50 
metre idi. Kapıda b:r delik 
vardı. Bu del kten gardiyanlar 
mahpusların aabah ve alc 

ki . , ... 
~~.me crıni verirlerdi. Günde 
ı ı defa verilen ) emek yaR-•ız 
çorbadan ve her defasında 175 
gram ekmekten müteşekkildi. 
Kapının karşısında ufac k bir 
pencere bulunuyordu H . 1 . b .. " · ucre c· 
~n ~tu~. m?bilyas ı demir bir 

aryo a uzerındc bir ot m d 
kuçük bir dola P b n er, 

S • ı r masa ve 
- onu 10 uncu su lı ,/ elt~ -
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Bu~ünkü program 
fatanbul radyosu 

Ôğle nepigatı: Saat 12,30 
Plakla Türk musikisi - 12,50 
Havadis - 13,05 Plakla Türk 
aıuıiicisi - 13,30 Muhtelif plak 
neşriyatı - 14 Son. 
Ak~am neşriyatı: Saat 17,00 

lnzı)ip tarihi dersi: Üniversite
den naklen: Yusuf Kemal Ten· 
girşcnk - 18,30 Konferaaı ı 
23 Niun Çocuk haftası ve bay· 
rama münasebetilo çocuk esir
geme kurumu namına doktor 
Lütfi Abu (Çocuk zayiatı) -
18,45Fatih Halkevi gösterit kolu 
tarahDdan bir temıil - 19, 15 
Plakla danı muaikiıi - 19,30 
Koafvana: Şebremi ni Halk evi 
D&IDID& Ihsan Konıar: ( Okul· 
larda diaiplio vo terbiye ) -
19,SS Bona haberleri - 20 
Ne11he vo arkadqları tarafın· 
du Türk musikisi ve halk 
prkıları - 20,45 Hava raporu 
- 20,48 Ömer RlZA tarafındao 
arapça söylev -21 Klaaik Türk 
muikiai: Nuri H.lil vo ar kadar 
ları tarahndan (Saat ayara) -
21,45 Orkestra: 1 • Rosini: Tank· 
ret uvertür, 2 • SarasatRoman· 
za andaluza, 3 • Beethoven:An· 
dante (beşinci senfoniden), 4 • 
Drİio: Elco - 22, 15 Ajanı ha· 
berleri - 22,30 Plakla sololar, 
opera ve operet parçalan -
22,50 Son haberler ve ertesi 
ıüniln programı 23 Son. 

Muhtelif Avrupa iıtasyonları· 
aın bu akşamki program özü: 
Sen/onil•: 
H•/I/ /co,..rler: 

7,10 Berlio kısa dalgaaı:Kon· 
aer ( 81 15 devamı ), 9,45 Berlin 

ima dalauı: En mükemmel er. 
kek korosn, 10,15 Karışık halk 

iDu'IU,iai. 12 Bedia kıaa dalpsıı 
Aakeri bandosu, lJ Berlio kısa 
dal1111:Etlenceli neşriyat, 13, 10 
Bilkreı: Plak konıeıi, ( 14,30 
devamı), 19,30 Berlin kısa dal· 
ıuı: MH:i harekat zamanma ait 

marılar, 17, l O Brüao: Şarkı, 
mıı ş, çigın parçalara, 17, 15 
Varıova: Salon orkestrası ( Şu· 
bert, Tomaı, Yikof, Vıgner ), 

17,4S Bcrlin kısa dalgaıı: iı 

ıoou lconıeri, 18,25 Peşte:Far· 
kaı Çigan orkestrası, 18,30 
Berlin kısa dalgası:Alman marş· 

tarı (18,50 konser), 19 Bükre,: 
Radyo orkestrası tarafrndan 
Hafifmusiki, 19 Ostrava: Köylü 
bandoıu, (19,30 devamı), 19,30 
Pe1te: Orkestra konseri ( Lo· 
aooczy, Lehar, Logoldi vı.)21,45 

Berlin kısa dalgası : Milntehap 
1coro havalara, 21,55 Prag: 

licbarc;J Stra uuun eserlerin den 
.cons!r, 22, 15 Berlin kısa dal· 

JIS: Richard Vagncri eserlerin· 
ıien konıer~ 23 ·Varşova : Koro 

k~nacri, 23,30 ~r~t ılava: pak, 
~3.3S Pr,~:Kan11k plak "onaer~ 
23,35 Varıova: Hafif musiki, 
o,,.,.ıar, o,,.,.t111r: 

19,10 V.ırşova: Opera musi· 
k:ıi, 20 Bükreş: Rıcbard Vag· 
nerin •Paraifal,. operası, 20,25 
Bratiılava : Operet musikisi, 
20,30 Peşte: Operadan verile· 
cek piyesin nakli. 

Oda musikisi: 
18, 1 S Varşova: Oda musikisi 

~onseri (Keman, flüt, alto, vi· 
yoloosel). 
Re~ital l ar: 

10, 15 Berlin kısa dalgaaı : 
R cbard Vagner n eserlerinden 
~onsor, 18,45 B·üno: Piyano, 
k'arinet, sopran, 20.20Varşova: 
Sopran tarafınd :m şarkı konseri, 
22 Varşova: Cbopinin eserle· 
r ·,den piyano resital i. 
/)an5 musik si: 

21 Varş v~: 23,40 Peşte: 

Nisan 20 A ~ DOLU 
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Pariste cıkan , 
Tan 
••• 

Ldyilı Türkiyenin bü· 
yülc muvalf alııyetle
rinden bahisle mii. 
him bir makale yazdı 

lataobul, l 9 (Hunıi) - ParİI• 
ıo çıkan Tu gazetesi, Mıaırda bazı 
Araplarıa hilifet arka11ndaa koı• 

tultlan n Jtu laaıuıta faaliyette bu· 
luodwdarı bakkındaki haberler 
müaa1ebelile bir bqmakalo yasmıı 
•• ıultaolanıı. halife oıannıuı aıır· 

larca taııdıklara halde hiçbir oey 
yapamachklarıaı Ye bu nlfuza• te• 
miu edemed~i lıarioi •• dahili 
birçok muvaf fakıyetleria liik Ti1r• 
kiyeuio mtlclebbirane Ye ıolbperve• 

rane ıiyaıeti 1ayeeind• elde edildi· 
jiai kaydeylemittir., 

---------------------' Dün Ankara, Yo.zgat 
Sivaata zelzele oldu 
- B~ı 7 inci sahi/ede -

400 kilometre uzakta olduğu 
raaathanece tesbit olunmuıtur. 

Ankarada bazı binalar hafifçe 
çatlamış vo 1aüfuıça zayiat olma· 
ıuııtır. . 

lıtanbul, 19 (Huıuıi) - Bu· 
gün öğleden ıonrJl Ankırada 
birer saat fasıla ile vukubulan 
zelzelenin, Kays~r~ Sıvaı, Yoz· 
gad ve bavalisinde de daha 
k11vvotli surette bisaedildiğl bil
dirilmckte dir, 

Zelzele Yozgdda ilci defa hisao
dilm~ ve birincisinde yirmi sa· 
niye devam etmiıtir. Y o.ıgadın 
bazı kazalannd~, müteaddid bi
nalar çatlamı~ ve bazı binalaran 
bacalara yıkılmıştır. 

Sıvastaki aarııntı, saat 12, 15 
te vukubulmuı ve binaların bir 
kıımı hafifçe çatlamıştır. 

Alınan haberlere göre, zel· 
zelenin bissedildiA'i vilayetlerle 
kazalarda insaııca !zayiat kay
clecli\meaiıtir. Ya laız. Y e\ki W. 
tasyonu binası, tehlikeli surette 
çatlamış ve memurlardan tıh· 
tiye edilmiştir. 

Dahiliye Vekaleti, zelzele 
mıntıkasından ıık ıık malumat 
iıtemiş ve nerelerde ne gibi 
basarat vukubulduğu bakkıoda 
hakkında mufasaal raporlar iı· 
tem iştir. 

Alakadar makamat, Jazımge· 
len malumata peyderpey Veki· 
lete gönderiyorlar. 

Zelzelenin, daha nerelerde hiı· 
sedildiği, henüz liiyıkile anlaşı· 
lamamııtır. 

İstanbul, 19 (Huıusi) - Ra· 
satbanenin verdiği malumata 
göre, bugün, mamleketim z"n 
muhtelif vilayetlerinde birkaç 
defa hissedilen zelzelenin mer· 
kezi Sofyadır. 

Zelzele, bazı yerlerde 18·20 
ve hatta 30 saniye kadar de· 
vam etmiştir. 

Pamuk ipliği 
Gümrükçe ithale mü

saade ediliyor 
Son ihracat kararnameıi izah· 

aameıine göre, 7 Nisan dan evel 
memleketimiz gümrüklerine gel· 
miş olan ipliklerin memlekete 
itbalinde tereddüd edildiğini 
yazmııttk. 

Dün ıümrük başmüdürlüğün· 
dea bize verilen malamata gö· 
re, böyle bir torcddüd göıte· 
rilmerniş, ve 7 Nisan 1938 ta· 
rihindon evel gümrük ambar· 
larıaa gelmiı olan pamuk ip· 
liklerinin de izahnamedeki aa· 
rahat dairesinde ithaline mü· 
saade edilmiıtir. 

Çekoslovakya 
ltalya imparatorlu
ıunu kabul etti 

Roma, 19 (Radyo) - ltalya 
Hariciye Nazırı Kont Ciano, 
bugün Çekoılovakyanın but• 
sefiri Çenkofslciyi kabul etmiş 
ve uzun müddet konuşmuştur. 

Sefi ; hükumetinin, İtalya im· 
paratorluğunu kabul ettiğini 
beyan eylemiştir. 

Kont Ciano, bu hususta not 
almış ve bundan dolayı mem· 
nuniyet hi settiğini söylemiştir. 

Kodreano 
Bir hakaret davasın· 
dan 6 :ıy hapse mah

küm oldu 
Bükrcş, 19 (Radyo) - Sabık 

Bafvekillerden Nikola Borga 
tarafından (Kodreano) aleyhine 
acılan dava, bu sabah bakılmış 
ve uzun sürmüştür. 

Maznun, Nikola Borgayı tah· 
kir ettiğini söylemiş ve avakat· 
larının dosyayı mütalea etme· 
leri için mühlet istemiştir. 

Mahkeme, bu mühleti vel'lllİI 
ve C>tloden ıonra tekrar topta-
narak, müdafaa şahitlerini ve 
Kodreanonuo avukatlarını din· 
!edikten sonra, maznunu altı 
ay hapse ve iki bin frank taz• 
minata mahkum etm.ştir. 

Gayrimdbadillere 
'" r ilen malların 

vergileri 
Türk gayrimübadillerine tab· 

siı edilen malların vergileri 
hakkındaki kanun projesi ruz· 
nameye alınmıştır. Üç mad
delık projeye göre, gayrimü
badillcrin istihkakına kar.şah k 
tutulan gayri menkullerin ıata· 
)arak tescil ve müşterilerine 

teslim olundukları tarihe ka-. 
dar tahakkuk etmiş ve tahsil 
edilmemiş olan bina ve arazi 
vergilerilc beled ye aid reıim· 
leri terkin olunacaktır. 

Filistinde vaziyet 
Yafada bir bomba 

patlattılar 

Bu gayri menkullerin h~nüz 
sstılmamış olanlarından dahi 
satılıp müşterilcrilerine teslimi 
tarihine kadar tahakkuk edecek 
olan bu vergi ve resımler aran· 
mıyacaktır, 

Kudüs, 19 (Radyo) - Örfi 
idare, Cenin mıntakasında şid· 
detle büküm sürüyor. 

Tedhişçi Araplara yardım 
edenler hakkın da ağır eczalar 
tertip edilmektedir. 

Yafada patlayan bir bomba· 
dan küçük bir çoculc yarılan· 
mış ve bazı kahvehanelerin 
camları parçalanmııtır. 

Kiicük itilaf • 
Konseyi Bükreşte 

toplanactılı 
Bükreş, 19 (Radyo) - Kü· 

ç5k itilaf devletleri konseyi, 
Mayısta burada toplanacaktır. 
Bu konseyde, küçük itilaf dev· 
ietlcrile Macariıtan araaındaki 

meseleler konuşulacak ve hal· 
ya imparatorluğu, müştereken 

kabul o,,nacaktır. 

Grevciler 
Dan Fransanın lıer 
tarafında iş tuttular 

Paris, 19 ( Radyo ) ...... Grev 
ilan etmiş olan amelenin yüzde 
doksana bu sabah iş tutmuş· 
lardır. Yalnaz bir fabrikada ka· 
panmış olan grevci amele, fAb· 
rikayı tahliye etmek iıtemedik· 
lerinden, zabıta müdahaleye 
mecbur kalmış ve ameleyi zorla 
fabrikadan çıkarmıştır. 

Barselonda 
19 kifi kurşuna 

dizildi 
Barselon, 19 (Radyo)-Harp 

divanı, ihaneti vataniye suçun· 
dan 19 kişinin idamına karar 
vermiştir. Mahkumlar, derhal 
kurşuna dizilmişlerdır. 

Lüzumlu notlar b yanıyor 
TRENLER: Udfl Pıris, 19 (Radyo) - (Vinyer) 

Lmirdeo her ı;ila talkaıı tren /ngiltere • /ta/ya an- ormanı yanıyor. Şimdiye kadar, 
Jerin hareket eutleri.. üç yüz hektar yanmıştır. Askeri , 
Agdın hattı; Alsancalt: laf masını umumiyet. itfaiye te~kilatı, sabahtan beri 
lımir-Karakuyu·Aiık:arı: Paııır· l • • /ı l kt -1. yangını söndürmekle meşgul· 

- .. , e ıyı Grfl ama au.ır dür. Zarar, rok mühimdir. ce,1, ça!ffmba, cama, pazar r, ...... eri ~ .... 
ıaaı 21,as de. Vaş!ngton, .1? (A.~.) - Dip· Alman harp gemileri 

ı..u . Nazilli: Her g1la ••t loması mehafılı, lngıhz • ltalyan R 19 (R d ) B" 
ıs tO ı.. • "l"'f b kk ı..ı •• 1 b oma, a yo - ır 

, - ıtı a ı a mu• muta ea eya· Mdd tt b · M · ki 
Jzaür.~nizll: Sah, peroembe., c:b • • k d" G mu e en erı esına açı a· 

eamarteei gaaleri •at 6,30 da nın n ıçtma~. ~tme tc 11: •· rm~a bulunan Alman harp 
Lmiı .. Ti.re-ôdemiı: Hereababı eaat zeteler bu ıhlafı umumıyetlo gemileri, bugün Alman sularına 

s.35 de l>ir katar; ıwr akf&m aaaa Avrupada huzur ve ıükiin te· müteveccihen hareket etmiı· 
17,30 Ödem.ite bir uen, 16,30 da minine matuf bir teşebbüs ad• lerdir. 
Tireye otoray. detmektedir. Maımafib bu iti• 

Afgan lıattı: Basmaneden: lafın hakiki kıymeti henüz tak· 
lamh0letaııbul0Ankara: Her gıl11 dir edilemez. 

tat 7 do (paur, cuma, çaqambı• Evening Star, bu itilafı lngil· 
gGDleri yataklı Yapn·blire balaruul B 

tamir • Soma: PaHr •• pazar• terenin erlin • Roma; Tokyo 
teıi gtnleri Hat ıS.28 de müsellesini parçalamağa matuf 

luair-Bandırma: Pazar, utı, per- bir teşebbüa telakki eylemek· 
eembe · •• cnmarteel gClnleri 11bablı· tedir. 
yic eaat 7,20 de mulıtelit katar: Vıış"ngton Deyli Niyuz, bu 
puarteeJ. çaıtamba. cuma gtlnleri 
ek:ıpreı uaı 12 do itilafın bir lngiliz·Franıız·ltalyan 

İmıi...-.Soma: Pazar •e pazartlli ittifakı müsellesi hazırlamakta 
güılleri aut 15.28 de olduğunu ve bu ittifakan Avru• 
Her zaman lazım olan tele· padı huzur ze sükuna yol aça· Onu btt kere tecrübe ediniz. ltendfftiı.de yeni 

bir ~o'ıımo zevkıııın uycıl\dıQım Qdracelıs1*. 

fon numarala cağ nı yazmaktadır. 
VALIDOL clamlc. &obfer v. fıatt 
hol nele her eczaııec!e bulunur, Yangın ihbarı: 2222 • ıehir tele- Bu gazete ilave ediyor: 

fono mdracaat oumıraaı: 2200 • '°" .. AJ · · k" 1 
hirlerara11 telefoıı aıilracaat onma• maoyanın ışhta ı ası ıız· 
raaı: 2ıso. elektrik firketi: 2091. dır. Ve v,ııonun derp ' ş etmiş 
bnıgazı: 2326. pofü: 2463 ·imdailı olduğu sulh kabilinden bir ıulh 
eıhhi: 2040 • Baımaoe iataayooa: değildir. Milletler Gemıyeti ide-
3638 • Alaancak iıtaıyonu: 213-1 • alinden çok uzalctar. Bu bizim 
l'aaaport npor ilkeleai: 

285
" idealimiz değildir. Fakat dün· 

Şehir nakil vaııtalannııı ubab· yanın uzun müddettcnbcri ilk 
lzmir belediyesinden: 
Senelik kirası 51 lira bedeli 

muhammenli Eşrefpaşa lkiçef'! 
melik caddeıinde 603 sayıla 
kahve yanmda belediyeye ait 
yol fazlası başlcitiplikteki şart· 
namesi veçhile 6·5-938 Cuma 
günü saat 16 da açık artırma 
ile ihale edilecektir. iştirak et· 
mek istiyenler dört } üz kurur 
luk muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve aaatte en· 

leyin ilk •• gece MIA barokec d f 1 ld 
taatleri: c a nai o uğu çok iyi bir 

Tramvaylar. falihayırdır . ., 
Her ubala Gilzel~h<lu uat 

lıeft• bir tıamny hareket eder. 
Bunu 1aat altıda hareket eden ikia• 
ci tramny takib eder. Bundan 
IOllN her dörı cıak.ikaıfa bir ırauı· 

tay Tardu. 
Goco eoa tramYay Güaelyahdaa 

24,5 dedir. 
Konaktan Ga.elyalıya ilk tram• 

tay 1&bahle~a 5,26 dadu. İkinci 
uamny bir 1a&t eoora. o,21> el. blo 
re.ket eder. 

Koaaktan GlzeJyabya ge09 ıoa 
uamvay ıaat birde hareket eder. 
Smacıa. atol :U da 1ıu U&mfa1 ,.,.... 

Vapurlar. 
hmirdeıı Karpyakayı nt npar 

aaat S,45 te Paaaporttaıı kal.kır. Geco 
eoa •apar aaat .U,3U d& 1'.ouk• 
WI IJ.ueke& edftl'. 

Kaqıyakadaa W.ire illı: Yapm 
eaaı ~20 dedir. ~ npu.ı: d.. ıeoe 
.,.., 24 dodk. 

GG.udıb her yanm 1Ulte bir 
Yapur nıdır. Üfıtm eckiıdea ııour.ı 
1eterJer 1&at1e birdir. 

M. M assoliPi 
ne menfaat kopardı 
- Başı 5 inci sahi/ede -

halk, Hitlerin seyahatinden 
fazla heyecan duymamaktadır. 
Fakat bu yeni unsurlar şimdi· 
den Faşiıt pol tikasının cere· 
yanma tesir edecek kadar bü· 
yük b ;r rol oynuyor mu? Her 
halde lngil z-ltalyan görüşme· 
lerinin faydası bunlarırı kuvve· 
tini ölçmeğe yaraması olacaktır. 

Ne de olsa Orta Avrupada 
pancermanizmin terakkileri kar· 
şısmda, iki garp devleti için, 
Akdenizde, on ıekiz aydınberi 
bu kadar vahim surette bozul· 
muş olan muvazeneyi tesiı za· 
manı gclmiıtir. 

Bir /ngiliz tayyaresi 
daha k:ıyboldu 

Londra, 19 (Radyo) - Jngil· 
tere Hava Nezareti ncş ret· 
tiği resmi bir tebliğde, Sotam· 
ton açıklarında bir harp tay, 
yareıinin kaybolduğunu bildir· 
miştir. .. 
DOKTOR 

M. Şevki Uııw 
Dahin haatahklar 

mutahasaısı 
lkincibeyler sokaic No. 8'.J 

Telefon No. 326 

Diş Tabibi 
Cevat Dağlı 

ikinci Beyler sokak No . .ii • 

G .. H k. • oz e ımı 

Mitat Orel 
Adres: Beyler Numan so

kağı No. 23 

cüıneno gelirler. 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
aaat 10-12 ötleden ıonra 

lS,30 • 17 Tele. 3434 - 19 26 29 3 1308 

lzmir Eşrefpaşa hastanesi başta· 
hipliğioden: 

lzınir E?"fı>•t• h•••• al t.p" alınac•k olan 2987 lira mu· 
hammen kıymetli 40 kalem alat ve edevata tıbbiye 20·4-938 
günlemecinden itibaren on beş gün müddetle eksiltmesi uza· 
talmıştır. lstelcli olanlaran cins ve evsaf.na öğrenmek üzere her 
hastane baştababotine ve ihale günü olan 5·5·938 Perşembe 
günü ııat on bird~ vilayet daimi encümeoine müracaatlan 
ilan olunur. 20 23 26 29 1311 

Bilıim. ı çil tçilere, mey va, incir 
bahçe•i ve bağ sahiplerine 

büyiJlc müjdemiz 
Mazotla müteharrik (5) beş beygirlik traktörlerimiz günde 

(1 1/2) hektar yani onbeı dönüm arazi sürer. Amortizmanlr. 
birlikte en ağır itin dönümünü azamt otuz kuruşa mal eder. 
Dünyaom hor tarafında sağlamlığı ve gördüğü işin boyuna 
nisbetlo büyüklüğü ile nam salmış olan bu (Modern) traktör 
ağaçlıklı arazide çift sürmek bat Ye pamuk araıiıiai çapalamak 
zevkini tutacaksınız. 

icabında kuyunuzdan suyunuzu çeker, deıtere makinenizi v 
bir küçük detirmeninizi çevirir. Sıze bir köle gibi hizmet ede . 
Dört çift öküz, dört insan yerini tutacak bu traktörün fiBt ı 
de her keseye elverişlidir. lıabat almak ve ıipariı vermek için 
acele ediniz. 
lzmir: Bil.11ük Kardiçalı lıan No. 

T. iŞ BAHKA~I 
1938 

1 

Küçük Cari He&aplcar 
lkrami':te planı-

.J 

.. 
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- Binbir gece masallarından 

Seyyit Sendabadın 
Harikulade deniz seferleri 

!J Nakleden: lr/a.n Hazar 

First Vienna Yaş elli, fa~at haıa 
ld. guzel ve olgu -36- takımı ge I Halbuki o vakti!e c zib siz, 1 

• 

Salda getirdiği iz yamyam 
cevizlerinden ıekiz adedini ı .ıl· 
tana, aokiz a edini büyük bo· 
o ya, ıokiıini do askerlerin ku· 
manda a verdik. Oalar bu 
hedaya iZi ~örür rl>rmez Adeta 
dü~iln yaptllar. Bize kadınla· 
rını çıkarmaz iken, meyvaları 
ellerine ahr almaz artık çıkar• 
dılar. Buranın kadıolırı güzel 
değildi. Beyazla ıiyaha çalan 
tuhaf b ir renk, b"zi kendilerine 
1sındarmıyordu. 

F kirin söylediği gemi nere· 
d e kalmıştı? 

Cesaret edip, kendisine ge· 
miyi soramıyordum. 

Fak t bir sabah ufukt n bü· 
yük bir yelkenli göründü. Elhak 
bu yelkenli kadar ieniş, bu 
yelkenıi kadar azim bir sefine 
ömrümde görmemiıtim. Hüı· 
rüş'le rın hakanı bLllundutumuz 
eve kadar bizzat teırif etti: 

- Mujdeler olıun, müjdeler 
olsun, nidalarile gemiyi b ize 
gösterdi. 

Meğerki bu g emi on yıld 
bir, Hüırüş a rı a 
oranın mahsulatını satın 
yoluna devam edermiş. 

(Fakir) in gözleri bu ıırada 
benim gözlerime teaadüf etti. 

Bu adamdın muhakkak ki 
ko, kmak l a zı:ndıl Karanltk meç· 
hullerin içine g:ren, onları lih· 
z ft da aydmlatar k bize keşfi 
iıtikbal yapan şu eırarengiz 
lFaki ), e lbette i lahi bir kuv· 
vctin aabibi bulunuyordu. 

Ondan korkmamalıydım. O ki 
b izi ö:üml:rın en azılılarından 
kurtarm ı ş, bizi atefte yakmak· 
tan, kaplan kadar yırtıcı hay· 
vanların pençesinde, inim inim 
inlemekten alıkoymuştu! Ona 
na<Jı l teşekkür etmemeliydi? 

E.!ımden gelse, bizi Bağdada 
g ö jrtcek olan gemiye binme· 
den evel onun önünde d ize ge· 
lir, kendisine sümmehaşa iba· 

det ederdim. 
F kat, (Fakir), o kadar mÜ· 

teva1 i, o kadar alayıştan nefret 
eden bır adam idi ki tarif ede· 

mcm. Arkadaşlardan birini Hüş· 
rüş Hakanı yananda alıkoymak 
ve onu damadı yapmak istedi 
· sc de, (Fakir) buna muvafakat 
etme d i. G "zlice benim kulağıma 
eği lerek şunu söyledi: 

- Aman Sendbad, arkada· 
ıına iÖylel O, sakın bu adada 
kalmaaınl Çünkü bu adalılar· 
dan birinin karısı ölürse, ko· 
cası da diri diri karııile birlikte 
mezara girmek, onunla gömül· 
mek. yani ölmek mecburıyetin· 
de 3 ır. Vaz geçsin evlenmekten 
vaz geçsin! 

Arkadaşımız (Fakir) i dinledi. 
O da b z mle beraber gemiye 
bindi. Artık gemi deki rahatımız 
beyde, paşada yoktu! Fırtına 
bile o lsa s d inem izi biç sanmı· 
yor, tam bir sükunetle yolu· 
muza d evam ediyorduk. 

Gemide kılabahk fazlaydı. 
B z, ~im •eyle konuşacak i1.t i· 
d1rda def:ldık. Yorgunluğumu· 

Bugün lzmir muhteliti ile karşıla- taf etten mahrum bir kızdı. 
şacaktır. Acaba ne netice alacağız? 

i 
ıu dinlendir,mek için elimizden 
geleni yapıyorduk. Ancak ay· 
rılılc günleri yaklaşıyordu. Çün· 
kü Hürşü~ adıl nndan çı k b 
ıekiz gün olmu,tu. Artık Bağ· 
dadı yaklaşıyorduk. Ben evime 
barkımı, memleketimin sema· 
1101, in11nlırana, ablak ve a· 
dctlerine hasret çekiyordum! 
Gözüm, gönlüm, içim, dııım 
hep Bığdaddaydı. 

L akin niçin bilmem, (fakir) 
den ve diğer derd ortaklarım· 
dan ayrılmak meselesi bana 
çok güç geliyorClu.. Saatler 
geçtikçe içim sız:ıyor, (fakir)in 

d izi dibinden uzıklaşam ıyordum. 
N.hayet beklenilen gün geldi. 

Bura, minarelerile, beyaz be· 
yaı: binalara ve körfezdeki ge· 
milerile gözlerimizin önünde 
belirdi. Vatan duygusunun ne 
k dar derin, ne kadar ateşli 
bir duygu olduğunu o anda bir 
kat daha anladım! içim içime 
ıığmıyordu. 

- T nrım, sana bin şükür· 
ler olıunl Hayatımı bana babı· 
e ini O .ye duaya başl dım. 

Velhasıl gözyaşları içinde, 
irkadaşlırımın boyun lanna H· 

rılarak ve dakikalarca ağlıya
rak, bıçkararak felaket günleri· 
min felaketli yolcularından güç 
halle ayrıldım. 

Bilhassa (Fakir)den ayrılmak; 
sevgiliden ayrılmak, evlattan 
ayrılmak. vatandan ayrılmak 

gibi acı oldu, Onun için acı 
acı gözyaşı döktüm. 

Bir az sonra, Ba sra rıhtı· 
manda lıcend mi yapayalnız 
buldum. Yanımdan geçen va
tandaşlarım bana garib gırib 
bakıyorlardı. Göz erimi deniz· 
den bir türlü ayıramıyordum. 
Neden sonra kendime geldim. 

Kendime geldij'im zaman, 
ortada ne gemi, ne Fakir, n ~ 
Hicazlı ve Yemenli seyyahlar, 
ne de Amrüler ve Nasihlcr 
vardı l 

Bütün bu tehlikeli. yolculuk· 
tan hiç bir eser, biç bir yad i· 
gar kalmamıştı. 

Evet gemi gitmiş, arkadaşlar 
gitm "ş, canlı h1ttralar sönüp 
gitmişti. 

Ben, yapayalnız bu kanlı 
davadan çıkm ştıml 

içim boş, başım boş, etraf 
bo ?, deniz boş, herşey herşey 
bomboştu. 

Bu sırada genç bir amanın 
hazin bir şarkı söyliyerck ağar 
ağır önümden geçtıği:ıi gör· 
düm. Bu şarkı ne kadar mü· 
essirdi, bu şarkı ne lıc8dar iç"i, 
ne kadsr. in.ce, ne kadar çok, 
gözyaşlı ıdı? Şarkının manası 
bile inss~ı şaşırtacak derecede 
güzeldi. Ama mütemadiyen söy· 
lüyordu: 

•Bir zaman gelecek, unutma 
bunu ey yolcu! bü ün arzuların, 
bütün ihtiras :arın fırtınadan 
ıonra süta man olan denizler 
gibi sü a ı ete kavuşacak! Her 
şey anide bir h"ç; ve her mcv· 
cut ani de bir serap ha.in g .re· 

latanbul ve Ankarada üç maç 
yapan, bunlardan ikiıini kıza· 
nan ve ıon maÇlnda mağlup 
olan Viyananın meşhur Fint 
Vienna takımı oyunculara dün 
aktım ıohrimize ıelmişlerdir. 
Viyanalalar, buıün de muhte· 
litimizle oynıyaceklardır. Maç, 
hava yatmurlu oldutu takdirde 
17 de, iyi oluua 17, 15 ele bat· 

hyacıktır. 
Bu müsabaka için muhtelit 

kadroıuna ıu· oyuncular davet 
edilmiılcrdir: 

Alaaecakta n: Hilmi, Cemil, 
Ali, Necmi, Enver, R11im, 
Saim, Basri, ltyas, Hakkı; 

Üçoktan: Adil, Said, Namık, 
Kemal, Hamdi; 

Ateşten: Muuffer, Ömer, 

Şeref; 
Doğanspordan: Said, Fuad .. 
Bu oyuncular saat on altıda 

spor levazımile Alsancak 
ıtadmdı hazır bulunacaklar ve 
bölge fudbol ajanının riyasetin· 
de yapılacak bir toplantıya 
iştirak edeceklerdir. Bu toplan· 
tıda takımın ne şekilde çıkanl· 
ması muvafık olacatı bir daha 
tetkik edilecektir. 

Muhtelit takım kadroıunun 
şu suretle leşki'i çok muhte
meldir: Hilmi, Cemil, yahut Şc· 
rif ve Ali, Enver, Adil, Rasim, 
Saim, Sait, Namık, Fuat, 811ri 

veya Hamd· .. 

cc\c. Ancak b zde yaşıyacak 
eserler (hatıralar) dır. Dikkat 
et, hatıralarını lkaybetmel Sev· 
gili, sevgı lil Senin kokun ne 
güzeli . Hatıralarımı uyandıran 
kokun! .•. " 

Bu hazin ıarkıyı dinlemeye 
tahammül edemedim. Tokrar 
çocuk gibi ağlamaya başladım. 
Bütün seyahatlerim birer birer 
gözlerimin önünden geçmeye 
başladılar · 

Ey Ôm ürl Sen ne fan isini 
lns n oğlu! Bütün kuvvetine 

rağmen ıen, zamanın, hadise· 
lerin, talihin, kahpe mukadde· 
ratın elinde bir oyuncak değil· 
misin sanki! 

Hızlı akan bir suda zerreyiz 
ey yolcLl .. 

Şu önümdeki uçsuz bucaksız 
deryada b\r katreyiz ey kar· 
deş .. 

Harmanda buğday değil, 
saman deği l, fakat rüzgarla 
savrulup gıden aaman çöpünün 
küçük bir parçasıyız ey dostl 

Her şeye ve ber felakete ve 
her ümidsizl ığe karşı gene ne· 
şem izi , dudaklırıınızdakı ezeli 
tebessümü • Tanrıyı güvenerek· 
muhafaza etmeğe çalışalım .• 
Yaşamak hıkkanı kendilerin· 

de bulanlar yaşıyacaklardır 
elbet!. 

Zayıflar yerdo ıürünecekler, 
kuvvetliler yamaçlara tırmana· 

caklardır. 
Artık göz yaşlarımı yenimle 

sildim. Artık ama hafızı d inle· 
mek istemiyordum! 

- Hağdad yolul Bağdad 
yol..ıl. Neredesin, neredesin! 
Beni koli r:nm arasına ali. 

Diye bağırdım. Çünkü ora· 
dan anamın, babamın, dede· 
min, ni ıemin, evimin, ocağımın, 
toprağımın, taşımın sesi ve 
kokusu geliyordu. Hızla Bağ· 
dad yoluna doğru seğir tmeğe 
başladım. 

-S ON -

Bu takım, şüpbeaiı ki mev· 
cut oyunculardan teıkil edile· 
bilecek en kuvvetli bir talum· 
dır. Bilb11sa forlar arasında 
aalı~ma oluna, Viyana müda· 
fa11ını kolayhkla atlatmak kı· 

bildir. 
936 sencainde lstanbulda yine 

bu takımla karşılaıan gerek 
Ankara ve gerekae lıtaabul 
muhtelitlerinin mığlGbiyetlori• 
ne ratmen 4 • 1 fibi büyük 
farkla galibiyet tomiD eden iz· 
mir .takımı, o zamaA fÖ)'lo ter 
kil edilmişti: 

Cabid, Ali,Fothi, Adil,Hakkı, 
Nurullah, lbabim, Sait, Vahab, 
Fuat, Baıri ve Hakkı. 

Bu itibarla bizim talımin et• 
tikimiz takım, lzmiria çıkara• 
bileceği en kuvvetli takım ol· 
duğu kanaatiadeyiz. 

First Vienna naul bir 
tllkımtlır? 

Viyananın birinci likinde iki • 
ci vaziyette bulunan Firıt Vi· 
enna yalnız Viyana ve eeki 
Avuıturyıoın değil, orta Av· 
rupanın tananmış bir fudbol 

kulübüdüJ:· 
Bu takım Avuıturya federaı· 

yonunun bundan bir kaç ay 
evci neşrettiti bir brotürde 
gördütümüz m IGmata okuyu· 
cularamıza bildirmıj"i fa1dala 
bulduk. 

Kaleci: 
Havlıçek - 24 yaşında. Vi· 

ennanın genç takımından. Fev· 
kalade istidadı dolayısilc lculü· 
bünün büyük ümidler beklediği 
bir oyuncudur. Avuatiria takı· 
mının lngiltereye yaptajı son 
seyahatte kendisi takımını tak· 
viye için beraber ıötürülmilf· 
tür. 8 defa beynelmilel oyunda 
oynamı ştır. 

Bekler: 
Rainer - Sağ bek oynar, 

32 yaşındadır. Fevkalade sojuk 
kanhlığı ile beraber her vaz· 
iyetteki teknik üstünlüğü ile 
futbol aleminin en iyi beki 
olarak kendisini dünyaya tanıt• 
mış bir oyuncu. Şimdiye kadar 
elli beş defa beynelmilel ol· 

muş. 

Schmaus - (Şmıvz) -Kafa 
oyunlarındaki isabet ve baki· 
miyetiıe şöhreti olan bu sol 
bek 27 yış odadır. Taktik ve 
teknik oyunlarile Avusturyanın 
en iyi sol beki olarak tanın· 
maktadır. Genç takımdandır 
ve şimdiye kadar 18 defa bey
nelmilel olmuştur. Kimyacıdır. 
Ha/bekler: 

Kallor - 28 yaşındadır, 18 
defa beynelmilel oyuna iıtirak 
eden bu futbolcu da ıürati, 
atılianlığı ile tıkımının on kıy· 
metli elemanlara arasındadır. 
Halckiktir. 

Hof menn - Elektrikçidir; 30 
yaş nda. Santrahaf mevkiinde 
takımının en mühim kalkanlı· 
ğmı gördüğü gibi ileriye pas 
tevziatındaki ısabeti do bu yerin 
en iyi oyu 1ı;uları arasında sa· 
yılmısını temin etmektedir. 40 
defa enternasyonal oynıyan 
bu oyuncunun bilhassa kafa 
paslarındaki topı hakimiyeti 
adeta santimetre ile ölçülmüş 
g;bidir. 

Macha- 26 yas:ndadır. San· 
atı marangozluktur. Beş defa 
beynelmilel o.an bu oyuncu da 
kat' ıyet ve biraz d a ser ~ oy ..ı· 
n uyla kend.ı;.11 1 ta nı m ş .. r. 

6fr /ilim 
Ahi Şu elektirik neler yapı· hııu etli duru , onu • a n· 

yorl.. Bu ıa91an ondüleli eı• d•n ıllı: yet~i olmadıtıaa pp· 
hur yıldız Mac Veatia elliıine bo bilo blnluaıyor. 
yalcın oldu~u hiç akla getiri· 
lir mi?. Hatta, yaı deaen ,eyle alay 

edebilecek •niyettedir. Zamanımızda, projektörler 11· 

yeainde, otuz yaıındaki bir ka· 
dın, beoüz daha bebek sayılı· 
yor, kırk yaıın:& ıclmiş kadın· 
lar hayattan ümitlerini keımi· , 
yorlar. 

Şekilden şekle girmek ıure· 
tile kraliçeliği ele alan ~u Mae 
Voste bakanız ... Dolgun yüzün· 
de bir tek lcırşık yok; yuvarlak 
kalçaları, sarkıklık nedir bil· 
mez. Kirpikleri, güzelliğini ar· 
tıran benleri yirmi yaşında bir 
icnç kızınkinden daha mü· 
kemmel. 

insanı cezb ve tahrik eden 
...... 1111!11 .............. .. 

Forfletler: 
Molzer - 28 yaıında. Büro 

memurudur. Teknik oyunu ve 
bilba11a aüratile temayüz edu 
iyi bir sak açıktır. 10 defa bey• 
nelmilcldir. 

Geachweidl - 33 yaıında. 
SS defa beynelmilel olmuş. 
Takımın en iyi oyuncuıu, ma· 
aeceri orta ve ıa t iç mubaci m 
mevkilerinin esas oyuncusudur. 
Şiltleri ani, iıabotli ve boldur. 
Bilhassa diribliogleri meıbur· 
dur. Topa ve vücuduna haki· 
mi yeti f evkalidedir. 

Mandl - Sağ iç. 22 yaşan· 
dıi takı mm genç elemanlaran· 
dandır. Teknik bir oyuncudur. 
Şütleri kuvvetlidir. 

Baryli - 23 yaşında. Maki· 
nist. Kuvvetli ~ütlerile bu ku· 
lübe yeni giren bir oyuncula· 
rıdır. 

Fischer - 20 yaşında. Çilin· 
gir henüz iki defa enternasyo· 
nal olmakla beraber orta mu· 
haci mı olarak iştirak ctt.ği 
oyunla.rda kale önündeki lcar§ı 
taraf beklerinin küçüc ük bir 
hatada:ı en büyük is t if ad ey 
ç karm3nr.n yolunu pek iyi bı l
d ğ.ıı. gus.e:mcı<tc:1.1ır. 

Yirmi yaşında iken çirkin b ir 

kızdı. Letafet, cazibe, güzellik 

' daa çok uzak\l. Adeta, ra· 

~fae Ve.din cliier bir pozu 
uıbe olmağa namzet bir kıza 
benziyorda. 

Fakat yııı ilerledikçe cinsı 
zevk için yaradılmıı bir kadın 
olduğunu i pat etti. Şimdi her 

boşuna giden ıeyi yapıyor· alemin 
d d "k , 

e 1 oduıu ona vız geliyor. 

Onun binlerce macerası dil· 

lcre destandır. Nitekim işte 
maccr larından biri: 

Mae Vcst, stüdyodan dön· 

düğü zaman, kapısının ön ünde 

kendisini b ekliyen dokuz mösyö 

görüyor! Onlara, biraz tered· 
düd ettikten sonra: 

.. C entilmenler, diyor, bugün 
çok ça lış!ım; bu k • ın d ,.. son 

rece vo·v,•ın ım·, iC" ~ 7. J l . ueu >.· 
rııııu g.t ıncsı ıalı ...... ,, 



liiı-- casus kadın nasıl 
idam edilmişti? 

- Başı 7 inci şahi/ede -
tahta b r iskemle ile bir petrol 
lam baaındıo ibaretti. 

Açlaktan, fena muameleden 
ıayıfJanan, haet•lar mahkum· 
ların h"çbiriıiıain buradan sat 
kurtulmak için ümitleri yo' tu. 
Bu hıpisanede uzun ve ıstırapla 
iiç sene geçirdikten sonra bek· 
lemed kleri hürriyeto kavuı· 
tul ar. 

* ... . 
Kebahathri ne idı? Belç'kıda 

çalışın cısus şebekea le bera· 
ber hıreket ettikleri için itham 
c-dılmişlerdi. Halbuki Moo ve 
Şırlruva araı ndaki kanla harp
lerde yaralanın Fransız, İn· 
gfız, Be!ç"kı ord11lrma men
sup neferJcrc blkmışlar, onların 
yarala ın1 sarmışhr, evlerinde 
n\clamışlar, gizl'ce Felemenk 
hududundan g çınelerinc ya • 
dım etmiş;.erdi. 

Harp saralarında Almanlar 
herşeye canıluk ismini takmıt
lard. Miı Kıvel hakkındaki 

mal kOmiyet kararında .. düşman 
asker1erini yurtlarına kaçırmak 
aurct le düıman maddi kuvvet· 
lecin· D arlm ıs na çal f lll giz i 
b:r şebekenin reisi oldutu n· 
bit o'd:.ıtundan. cüıa'eıi vardı. 
Luiz Tilligenin icara gilnleri 

laatı.r l ıg•r 
•Jurnal. muhabiri diyor ki: 
• A\tao madalye aldıtı için 

matmazel Tüliyeyi tebrike git· 
tiğim vakit ev'ndo kontes Dö 
Belvil ile kartılaştım. Üçümüz 
beraber eski bahralara and k. 
Bugila isimleri anılmıyan kah
raman kadınların babraaım 

tu"z ett:k. Matmazel Tüliye 
bana ş:ınları sövlcdi: 

- Eminim ki madam Rılin
••~ iamiDi itit•Miniz. 8.ı ka· 
dau bir köyde babasilo bera· 
ber oturuyordu. Üç ay içerisin· 
de hastılaaırak. yahut yarala· 
mp da Beloikacla kalmıı 32 as· 
keri ev:no aldı, bıkh, be•ledi 
ve kaçırch. 

Bir g:in rene evine sıtınmış 
lki laııliz neferi içiD yemek ha· 
zırlanırken alta Alman neferi 
avluya ıirdi. Kadın bir dakika 
kaybetmeden lngilizleri hrma 
•kladı. Soıra A •aa oeferleri· 
ai ı kartaaaaa çı kb. 

Neferler aordular: 
- Kocı.nız nerede? 
- Ben dulum. 
- Hal0aki biz eviniıe ıircn 

erkekler ıördilk. 
- Biiyiik babamla yanqma11 

olacak, ltabçedo çabııyorlar. 
-Pok iyi, bir defa uıyahm. 
Neferler aramata baıladılar. 

Farana dot u •iderlorken kadıo 
M1'artl1. Zıbit b11n11a farkıaa 
vard: 

- Hut& mı•atz; benzin· z 
•paar1? 

- Hayır halta detilim. Fa
kat aivri •itferleriaiz beni ür
kita,or, lcorkudıo sarardım. 

AlmHlar fula bir şey söyle· 
•edilw. Mıbzeao indiler. Araı· 
tırd ktan, ittikten ve yedikten 
aoora ev.den ayrıldılar.O akıarn 
iki lngiliz neferi Holında hu· 
daclaadın pçmiı bulunuyordu .. 

1 ölüme mabkQm etmek için kur· 
tardığı adamlardan birinin hı· 

yaneti lazımdı vo o ıurc:ıtle ya
kalandı ... 
Kurtuluş günü 

Bir g~n 8 ıkinciteşrin 1918, 
Seyburg bapisaoesini11 parmak· 
Jıklarından içeriye arkaamda 
birkaç asker bulunan bir adam 
girdi ve haykırdı.• Almanyada 
cumhuriyet ilin edildi. giyini· 
niz, serbe h niz .• Bir dakikada 
kapılar aç lJ , Kiyel lirnsnından 
kaçan babr yo nef rbri siya1i 
mabkum1atı bırakıyordu. lbflil 
sokaklarda görülüyo·, impara· 
torluk bütj l cephelerde geri· 
1 yordu. 

M ah puılar, sevh çten sarbo$ 
gjdip depo ardın elbiselerini 

aldılar. içlerinden birçotu ha· 
pisane clbisele· ini b;r hatıra 

diye Frans,ya g ·t rdi. M'\tma
z ·I Luiz Tuliy~ do b.ınlardan 

birisidir. 

Acele satılık 
evler 

lzmir Tamaşalık Selatin oğlu 
mahallesi Hacı Ali sokağında 
35 No. lı kirgir 3 oda!ı bir 
mutbak ve bir m:ktar ıv:u ile 
kump1nya ıuyunu havi ev il.: 
ayni mahalle ve sokakta 61 Vô 

63 sayılı ev,er elverişli fıatle 
satılıktır, 

Arzu odenler hane deruounda 
ikamet edenlere mürac at ede· 
bilirler. D. 6 

Baktriyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her tiirliJ idrar, kan, 
halgam IHI aaire tah. 

lilleri ,apılır 
MDracaat yeri: 

lkincibeyler eokak No. 25 

Telefon 3869 
Lu"z Tlli)'e aöylilyor, müte· ••----------·.. cliy• aöylüyorda. Fakat onu 

dinlemiyor, -.dece ooa bakıyor· 
tl•m. Soaıolerle biraz derinleş· 
mit yiiı çizgileriniıı, vaktile 
kamral olan beyaz saçlar1nm 
altında berrin ölüm tehliku:ni 
göze alarak ormanda Almanlar 
tarafından muheaara edilmiş 
otuz lnıiliz neferine yiyecek 
ıötüren kahraman kazı tekrar 
görür gibi olıayorum. O, bu te· 
şebbüs1erini birçok defa tekrar 
etti, hep'.'linde muvaffak oldu. 
O.ıu yaıcalamak, hapse tıkmak, 

Miicellit 
Ali Rıza 

••• 
En temiz ve eıı zarif itleri 

süratle yapar. 

Yeni Kavallar 

rars!sı No. 34 - .. • 

Bayanlara Müjde 
811 sene her Bayan arzu .,..MllllM'lllıll~!P.!!'"""~..,..,,...,. 

ett~ği g:bi 4 şıpka g y~bi!e· 
cek. Çünkü meşhur üniverael 
Şapka Fabrikatörü B. ABBAS 
AZER hayatı ucuzlatmak iolu· 
libmda bir hizmet göıtermek 
için Bayan yazlık şapkalarını 
150 kuruıa maktu olarak aat· 
mata bışlamışbr. Bu fırsatı 

kaçırmadan almaun1z dahi 
bir defa ıon medol panama -~~"'-' 
şapkalarını iÖrmeti geciktir· 
meyin çünkü :ppkaları k1pı· 

ı·yorlar. 

T optın alanlara da ayrıca 
tenzilat var. 

Abbas Azer Üniveraal Şapka Fabrikatöra 
TeZefon 3811 /zmir 

Turgutlu belediyesinden: 
Su ıebekesi için açık eksiltme ile alanacak 500 metre font 

boru ve 97 parça ·A. •T,. ·z. •I., birik kordoıa ve maıon 
ve 300 kilo saf blok kurıun ve 30 kilo katranlı sal .. sbraya 
tal p zuhur etmeditinden ekıiltmo 10 aiia müddetle uıatıl· 
mıştır. 

İhale 22·4·938 Cuma günü ot leden ovel ıaat 11 de bele· 
diye encümen odasında yapılacakhr. lı92 

inhisarlar umum mOdttrlOğftnden: 
l - Şırtnameleri mucibince lS00,000 adet 100 lik, S0,000 

adet 50 lik tuz çuvala paz•rhkla satın al1eACaktır. 
2 - Pazarlık 2-5·938 tarihine rastlıyan Pazartesi ıaaü saat 

16 da Kabataşta levazım ve mübayaat ıubeaindeki ahm ko· 
misyonunda yapılacaklar. 

3 - Şırtnameler parasız olarak tözü ıeçen tult•den abna· 
bilir. 

4 - isteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte 
% 7,5 güveıım: paralarile birJikte yukarıda adı g çen lcorııis· 
yona gelme:eri ilin olunur ... 2167. 20 21 26 30 2166/1294 

lzmir Defterdarlığından: 

Tarh 
no. 

Beyannamenin 
ihtiva etti;; Mık lefin 
takvim yılı ısmi 

işi T.caretgah mevkii 

346 
934 

933 E"yozerbodora 
933 Fıanıova Kopural 

Bo•sa simsarı 
Komisyonc.ı 

Boru tarayanda 
Küçük Kardiçah 
..... 66 

933 
934 

G. Yuiiımu 

" 

Kom syoncu Gaz bulvarı 25 
,. 

" 

203 
2J3 
1 
381 
183 
324 
199 
374 

933 
933 
933 
933 
9'33 

]. Gon'ci Mü eahhit Kardiçal~han 66 
Kon Meozen 
Yuda Mataraıu 
1. A. Sereno 
Aıfons Estanis 

Komııyoncu 
Sımsar 

Kom:syoocu 
Komisyoncu 

.. ,, 

272 933 Vitali Abraham " 

Borsa sarayında 
Gaıibulvarı 25 
Gızibulvarı Sa· 
lim bey bana 
Yeni Kavaflar 25 

1 
140 933 Mokı Sina-er Komisyoncu Büyük Kardiça-
1 lıh ın 6/11 
253 933 V. Gendran Komisyoncu Rıhtımhın 22 n. 
120 933 A ıtu van V al ter .. Osmaniye c.35 
382 933 B. A. El jon ., lkincikordon 66 
Yukır da isim ve adresleri yazıh teşebbüı erbabının gene 

yukarıda iıimleri biznıoda yuıiı takvim seneleri muamelatı 
çin yeııi maliye şubesine vermiş olduklara kazanç beyanna· 

mclcrinin müsteoıdatı olan defterler ve vuaikin tetkiki için 
tehi gat yapılmak üzere bulundukları yerler hakkında yapılan 
tııh~ kat neticesinde mum~ileyhimin terki ticaretle hududu 
m l i haricine çıktıkları tesbit edilmiı olduj'undan 2395 sayıla 
kanunun 41 ncı mıddesi m ucib.nce mezkür senelere ait defter 
ve 'esikalarını 011 beş iÜn zarf mda Mitatpaıı caddesi11de Bab· 
çe 1 ier han ikinci katta defterdarlı le tetkik bürosuna ibraz 
etmeleri mezlcQr kaftunun 86 ncı maddesi deliletile hukuk uıul 
muhakemeleri kanununun 141 nci mıdde1i mucibince keyfiyet 
i:a 1cn 1ebliğ o!unur. 1318 

Manisa Valiliğinden: 
1 - Manisa Memleket haıtaneıinin sıhhi tes'ıatı 48709 lira 

50 kuruşluk keş f bedeli üzerinden ekıiltrneye konul• 
muştur. 

2 - Bu işe ait ~ırtname, keşifname, plin veaair evrak An· 
kara, Jıtanbul ve lzrn r vilayetleri Nafıa ve Sıhhat 
müdürlüklerinde mevcuttur. Daha fazla tıfıilat Manisa 
Nafıa müdürlütünden iıtenebilir . 

3 - Eksiltme 28-4·938 Perşembe günü saat 11 do Manisa 
vi:iyeti daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Ekııltme kapalı zarf usu:iledir. 
S - Muvakkat teminat 3654 liradır. 

6 Taliplerin 1937 yılına ait ticaret odası veıika11 i)e on 
bin lira de.terinde yüksek tazyikli buhar kazanı teı·sıtı 
ve çamaşırhaneyi memnuniyet bahş bir ıckilde yapmış 
olduklarına da~r vesikı ibraz etmeleri şarttır. 

7 - 2490 saylı kırıuııua 32, 33 ve 34 üıcü maddderine 
tamamen uygun ohıak üure hazırlanacak kapalı zarf· 
lar.n N:s1nın 28 ıncı P·rşembe günü sut :o na kadar 
M 1nısa valıl ğ ne ve im ş veys ?,Ö ıderı;m ş olıusı 

!Zız ınJ r. ııa.ı o.u:-ıur. 10 15 20 24 1152 

~~----

Neden 
r A • • ? 
~spır:ın . 

lstanbul jandarma 1atıa alma 
misyoauntlan: 

Miktarı 
Kilo Onai Tah=ilt '-Wl • tı•IDAt 

L.Wa Üıa 
8.000·9.000 Yan fuile iplfti 2'ı400 1755 

1 - 938 senoıioe ıari m11kawle akta ....pı. 11 NiNa 931 
taıihinde kapalı zarf ekailtaelline lc-oauhta y.,._Mla ciaai, mik
tarı, tahmin bedeli ve ilk teminata ,...ıı ,arı fanila ipliti i9a 
istekli çıkmadıtı cihetle e9olki tutna•eahao ıöre 5 Ma7aa iSI 
Perşembe ıiinü aaat 14 de Gedlkpqadaki ;.dartaa ..._ .. 
komiıyonunda paıarlakla ahıa muameleli JaJ>flecakor. 

2 - ŞartB .. eai &er po ada l~ komi.,ooda ıöriilelllir. 
3 - l.t.k1ileria 2490 UJıh ...... ve ,.rtaa ... ,.... 

evrak ve ilk teaiaadarile pazarhk gfh IMt H de lromief•cil 
bulunmaları. •1259. 20 24 29 4 ilWl29S 

Dahiliye Vekftletiadea; 
Konya villyetiae bıflı &etll kııabuıaın hali laaıır ..._.._ 

rının tanzimi işi kapalı zarf uıulile eUH-.,. çık..ımıftır. Malt• 
ketif bedeli 3000 Hrachr. 
Eksiltme 30 nisan 938 cu•arteei pnil ötledea evvel ..... 11 

de Dahiliye Vekaleti bimaaıada Belediyeler imar IMretia4e 
yapılacakbr. 

Muvakkat teminat 2ıs liradır. 
Şartname!er biJibedel Belediyeler i•r heyeti Fen teflllba• 

den ~hnabilir. 10 16 20 25 991/1190 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Muıtafa Kirımın eıki yıllar emlik taksit bedeliadea olH 

borcunun temini tabı;li için malacuz Y olltedeateaiode lclla 
61/63 ııyıh matıza yeniden takdir ettirilen 2500 lira kıymet 
üzerinden vi iyet idare heyetinin bu baptaki kararı mucibiDGe 
Hin tarihinden itibaren tekrar 21 pn müddetle müzayecieıe 
çılcaralmııttr. 

Taliplerin 2/6/938 pazartesi günü saat 15 do vilayet idare 
heyetine milracaatlıra. 15 20 26 1194 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
Hammalbaıı Ômerin kazanç vergisinden olan borcun• te

mini tahsili için mülkiyeti tahsil emval kanunua göro hame.W.. 
miı olan ikiDci Sultaniye maballeıindo üçüncü. Nezaket ıokı· 
tında kiin 5 sayıla evi yeniden takdir ettirilen 300 lira kıymet 
itzerinden ilin tarihinden itibaren 21 aün müddetle müza,_
deye çıkaralmııtır. 

Taliplerın 25-4-938 Pazartesi günü saat 15 te vilayet id ... 
heyetine müracaatları. 3 8 13 20 104.7 

Salihli belediyesinden: 
Salihli Urayının 938 mali yılı cadde ve ıokaklaran temnhlt 

iıçiliği bedeli ıaubammenoai üzerinden ve 1141938 günindba 
itibaren 20 gün müddetle açak aünakaaaya ç kuı&aııthr. 

ihale ıünü 21/4/933 porıembe günüdür. Taiiphırin ve. ....,. 
iti anlamak iıtiyen!eria belediyeye müracaatları ilin oluma& 

16 17 19 20 1274 

Orta okullar alım satım komisy• 
nu başkanlığından: 

Kızılçull11 öğretmen okulaa eğitmenleri 
elbi1e dik imiş mevcut nümuııe evaaf ve 
ııltme ile yaptmhcaktır. Kumaş va dikit dahil beheri )3 Hrr 
dır. Bunların hepsine tahmin edilen bedel 819 Jirad11. Mu-~ 
temin tı 61 lira 5') kW'uştur. Taliplerin kumaş ve olbtıe nümır 
nclı:rinı ve şartlarını görınelc üzere her gün K:.ıltür di elttö • 
tüne ve % 7,5 teminat •~çeıerile beraber ıha e gürıa o a 
5· 5.933 tımhine tesadüf eden P •rşe-moe gün i s ıat 1t6 d 
Kultı.ir dire"tör.üğüildc topl \CH kon s oıa · l ı caatla.a. 

2J 24 29 4 



.. Ssıh"ff' t l 

ı; ratelli !'perco 

l1apur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"GANYMEDES , vapuru li

manımızda ol ıp ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük almaktadır. 

"DEUCAUON,, vapuru 30-
4·38 tarihinde beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra BUR· 
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
limanlaeı içın ) ü\c alacaktır. 

"JUNO,, vJpuru 2-5·38 tari· 
hinde limanımıza gel p ROT· 
TERDAM, AMS TER DAM ve 
HAMB URG limanları çin yuk 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"VIKINGLAND,, vapuru 28· 
4-38 tarihinde br.klenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, DANI· 
MARK ve BAL TIK limanları 
için yük alacaktır: 

••GQTLAND,, vapuru 19·5-38 
tarihinde beklenmekte olup 
ROTTERDA, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, DANI· 
MARK ve BALTIK limanları 
!.çia yük alacakhr. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

.. ALBA JULIA,, vapuru 9· 5·38 
•arihinde limanımıza gelip 
~ALTA, MARSILYA ve CE· 
~OVA limanları için )'Ük ve 
~o)cu kabul eder. 

ilindlki iaareket tari,hlerile o 
••vlunlardaki değişikl'klerdcn 
acente meıuliyet kabul etmez. 

Dabıa fazla tafıilit için 2 nci 
kordonda FRATELLI SPER CO 
vapur aceotalığana müracaat 
edi,meai rica olunur. 
Telefon: 4111/4147/4221 /2663 

DEUTSCHE LE. 
l\' ANTE • LINIE 

G. m. b. R 

f!A~ E"i/~ 
ÇİZER 

Olivier ve 
·· ekisı 

limited 

Vapur Acentaıı 
lirmcibrdcm Reu bİlld, 

Tel. 2443 
THEELLERMAN LINES LTD. 

"FLAMlNIAN,, vapuru 15 
Nisanda LiVERPOOL ve 
SWENSEADAN aelip yük çı· 
karacakttr. 

11CARLO" "apuru 20 Ni
aanda gelip yük çıkaracak ve 
ayni zaqıanda LONDRA ve 
HULL için yük alac•ktır. 
THE GENERAL STIM NAVI

GATION Co. L TD. 
uADJUTANT,, vapuru Mart 

nibayetınde LONDRA için yük 
alaC8ktır. 

OEUTSCHE LEVANTE- LINlE. 
0 DELOS,, vapuru 24 Martta 

gelip yük çıkaracak. 

Teknik 
Muhasebe Bürosu 

AN\DOLU 
Ege m1ntakası 

Bağcılarına ilin 
İzmir hariç olmak üzere a~ığ-ıdı gösterilen mıotakalarda kükftrt • 

tışı ziraat bankaları şube ve ajıolarıoca hiularnada yazılı pera~ 
fiatlerile yapılİcaktır. • 

1zmiro baAh Kare1yaka, BurooYa, Buca~ Seydiköy, Torbalı, Oıea, 
Bozyaka, Balçova, Yonikıle tımarı bağcıları ihtiyaçları olan kükürtleriıa 

bedolioi tirkeıia (lzmirde kapalı yomiı çarım No. U) mutemedlilba• 
tediye ederek kükürtlerini Darağıçta ta~ iıkeledeki ardiyede teaellClnt 
edeceklerdir. 

İkinci ellu kaldmlmıı oldu&uodao bağcı olmıyaDlara kükür& ... 
• rilmiyedtklir. 

Hakiki çiçek kokularını 

s. Ferid Eczacıbaşı 
Kolonya ve Esans· 
larında duyarsınız 

Tabii, Latif ve çok 
sabittirler. 

"' Aynını yapmaga 
imkan bırakılma· 
mışıır. 

Benzer jqjmli tak· 
)itlerini red edip 

S. F. Eczacıbaşı 

Saıış 

Mıetıkuı 

İzmir 
Kim16r tarafuıdan 1atılacağı 

Keçiborlu ktıkilrdari T. A • ._. 
İzmir mutemedligi kapıh 

Perakende IAhf f._&i 
btbCI' torba ititt 

Yemiı Çllflll Nol 41 330 kunt 
l\IenemeD Ziraat l>aakaa 340 • 

Alıniea " " a40 " 
Tur&udhı ,, 11 345 ., 
Salihli " ,, 350 " 
Aleıehir " .. 350 " 
AkbiHr n n 350 ı1 

Kırkagaç ,, " 850 " 
Soma " ,, 350 " 
Balıkttir " u 360 " 
Bergama ,. n 360 " 
Kemalpaıı ., " . 350 " 
Urlı " ,, 850 " 
Seferibiıar ,, ., 355 " 

Çeıme " " 855 " 
Ôdtmiı ,. ,. 855 ,. 
Tire ., " 355 " 
Kuııduı ,, ., 360 " 
Karaburun ,. " 355 ,. 
Aydın " " 355 " 
Kftkilrtluimiı kurıu '1 mılhtırlil (50) ttı kiloluk torbalarda aaıılıja 

çıkarılmıttır. Beynelmilol ıöhreti lıaiı Loodrada (Danid Grıffıh) labo. 
ratovaıında yıptııılao tahlilde ILük\lrtlerimir.in, 7Qıde 99,5\ HfİJ9" 

oldu~u aolacılmıoıır. 
Kilk ilrtferimiı hağ'1ılık içila IOD derece faideli baaHları haiz mnir 

maddelerden tamımile ari ve en yükıek ecnebi kilkiirılerino muaclllclir. 
KEÇIBuRL'l.ı KÜKÜR1'LERİ T'ÜR~ 

ANONİM Ş1RKETİ 

lzmir Pamuk mensucatı 
Anonim şirketi 

Kabot bezleri satış fiatı 
Tip No. Markası Eni santim 36 metrelik bir top.an 

ı•tış fiatı 

4 At 85 
4 At 7S 
S Değirmen 90 
5 .. 85 
8 Geyik 85 
8 11 7S 
9 Tayyare 85 
9 " 75 

11 Köpekli 85 

Kuruı 
717.-
655.-
832.-
798.-
800.-
730.-
732 
670.-
722.-

işbu fiatler fabrika teslimi satıı fiab olup ambalaj 
müşteriye aittir. 

25 toptan aşağı satış]arda yukarıdaki fiatlere 
olunur. 

Türk Hau• Kurumu 

Büyük Piyangosu 
25 inci T E R T t P P LA N 1 

Birinci keşide 11 Mayıstadır 
Sayı 
ı Mükafat 
1 • 
1 ikramiye 
1 il 

1 " 
1 il 

2 il 

4 " 
(2000) 
(1000) 

Lira 
10000 
20000 
40000 
15000 
12000 
10000 

4000 
4000 

Sayı Lit. 
30 ikramiye (500) 15000 
60 • (150) 9000 

100 • (100) 10000 
400 • (50) 20000 
600 • (30) 18000 
800 • (20) 16000 

2000 ıo3000 

lstaohul Nafıa modnrlağtındem 
2·5·938 Pazartesi ıünü saat 15 de lıtanbulda Nafıa ........ 

lüğünde (22959,35) lira keşif bedelli lstanbul umumi hapialaane 
biauınuı yı.k,lması kapalı zarf uıulile eksiltmeye lconulm ar. 

Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ve 
şartnameleri, proje, keıif huliıaaile buoa miiteferri diier o 
dairesinde ıörülecektir. 

Muvakkat teminat (1722) liradır. 
isteklilerin teklif mektupları ve en aı (15000) liralık b, if• 

benzer iş yaptatma dair Nafıa Vekaletinden alınmış ~hl~yt)t 
ve 938 yılanı ıit ticaret veaikılarına bavi kapalı _..... 
2-5-938 ıüaü aaat 14 e kadar Nafıa müdürlütüne ve...a.ı.i 
lazımdır. 10 1~ 20 25 191411181 

Kırkağaç Bakırköy muhtarlıp 
dan: 

Kırkataç belediyesinin Ele~i~ •.•ntralındaa Bakır ..,... 
elektrik cereyanı almak ve koy ıçerıaini tenvir etmek i M
ıifnameıiae ıöre lizım olan elektrik teaiaatı malzemeli ...ac 
eksiltme ile ıabn ahaacıktır. 

ihale 25 Nisan 938 pazartesi ıünü saat 17 de Balar 15.iy 
odasında yapılacaktır. Keıif bedeli 4315 liradır. 

Şartname ile. al_ınacak ?1ılzemenio listesini daha evel g8r· 
!°~k v_e alm~k ıstıyen talı~lerin Kırkağaç belediyesi elektr k 
ıdwesnı• muracaatları ve ıbalı aaatiade de teminat melet p 
ftJ& akçesile Bakır köy odasında hazır bulunmalara ilan o'u ~ . 

4 ıo ıs 20 ».>& 



f'afıffe J2 

Şahap 
Elbise ve Manto 

meraklılarına müjde 

Zabitan Baglar ve 

Bayanlar .•• 

En müşkülpesent müş
terilerini memau D eden · 
bu f:r~yı unutmaytaız. 

Tüccar Terzi Türkpazarı 

rab Karakat 
Bu kere yeni aç.tağuıı mağazada zengin 

Çetitler. Mantoluk, Tayyorluk, Truvakarlık 
lı:umaıların envaisin~ yerli ve Avrupa. 

1 - Mağuım dahilinde a~tığtm tcrzıhantmde 
buıu•i olarak bay ve bayanlar için son moda 
zarif, tık manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, 

":'iıvalet, gelinlik, ıivil ve aıkeri elbise ve k8putları 
iıteaildiji ve beğeniJdiji şekilde imal edı1ir. 
~ - Muamelem peşin ve kredi ile de yapılır. 
3 - Bu ıözlerimin doğruluğunu anlamak için bir defa 
tec:r6be kifidir. 
Adret: Odanpaıar: Sümerbankın çıktığı eı~i Bayraklı 

ma~na Numara 12 • Te.lefen 3276 
To,,tan oe perobnde olartılc lrarlçten sipariş kabul edilir 

Uasas ve temiz iş 
Mutedil fiatle 

-ı 

Söz verilen gnnde 

Ei~--mm-.. • • Makine tamirha
M nesinde yapılır 

lzmir Keatane pazarı demirciler 
No. 16. 18 

Septolin 
DIŞ 

Toptan 
aatış yeri 

Peşfemalcıl•rda 

Lütfi Krom 
Ecza depo~u 

j ' -1 ..J .. f: M I'-' € L D i ç M • ( u r.J u o u R ' ; . . ,.. ...... __ 
- . il . . .. ·; 

Mart 

Taze Temiz Ucuz ilaç 
Hertürlü tuvalet c;eşitleri 

Haındi Nüzhet an çar 
Sıh at 

c. 

zanesı 
Başdurak Bilytık Salepcioğlu Hanı Karşısında 

Haraf;f;I kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruıat -

ğazaları emrinize Amadedir. 
MERKEZ ŞUBE 

1ZMIR ANKARA 

Temiz, zarif qya, elbiae ihtiyacından evci gelir. Herkes kendi 
haliae göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecelc bir ılooaa 
rahat yqıyacak eıyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve aileniı:i muhite daha iyi tanıtabilininiz. Evinizin eıyua bayata
nı ım etiketi olduğunu unutmayınız. · 

MemurlaTa 10 taksitte vereıi,e muame. 
lai yapılır. 

.' ı~' r ., 4 ·• •• ,•, •• 

Kahve ve 
Gazinocularal 
Kullandığınız tahta aandal

yalara lzmir Taşç larda 21 numa· 
radaki Saalaya Yıpımevi M. 
Aliden sağlam ve ucuz fiatle 
tedarik edobilininiz. 
Toptan ve perakende satıldığı 

ıibi sipariı kabul edilir ve 
ıüratle yetistir:h. 

Foto Köroğ u 

Hamza Rüstem 
E.ı me~hur fabrikaların fo l oğr.:ı t ma~ioeler . . tihm, cam. lciğı t. 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fototraf ali 

ve edevat~, font ve sehpalar. 

Fotofrafçılıfa miJ.teallik her nevi malzeme 
Zevki okııyacalc resim ve atrandismanlar, ıencdat vo evrals 

iatinaablan ve kopyalan kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLER/ 
IZMIR: Emirlerzado çarşısı No. 28, 4, S, 6, 7, S. J, 

Telefon: 267S Telaraf: Rüstem lzmir .......................................................... : .............................. ... 

ro tom il eri 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın 

en beğenilmiş otomohilleridir 

r r 
Oldsmohil otomobilleri de her ttırlü ev~afı haiz, sağlam, elverişli, 

güzel ve lüks makinelerdir 

lzmir ve bölgesi bayii: O. KUTAY 
Birinci Kordon Telefon 2704 

-
. _________ A_m_e_n_·k_a_n_ s_·m_ o __ K_ ompani K~ryol~ __ S_o_m......::y:.,__a_f_ab_r--:-l_k_a_ı_lz_m_fr_v_e_h_a_v_a_lls_i ___ __ 
~11938 Model ı 1938 Mo<dell 

tımamile çelik yayla emNlıiz ıomyalan mutlaka görünüz Çelik lamalı somya ve ayaklı divanları b"çbir fabrikanın yapımr 
81 M O N S C O M P A N Y Markasına dikkat ediniz vacağı evsaf ve mükemmeliyettedir 

41938 Mo<dleD . 
Halis çelikten mamul mobilya renle ve siıtemi. Şık • Zarif ve 

aatlam boyalar kat'iyyen dökülmez, aomyaaı ııcırdamaz 
emaalıiz karyoladır 

-----------------------------------------~~---------------------....-..-------------------------------------------------~~----------
Yegane sabş yeri: s Karv Yeni Kavaflar Çarızsı orta yerde 

Na. 29·36 Hüseyin Hüsnü Uziş 

... 


