
Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

~Adres: lzmir ikinci Beyler sokağı 
- ne prtlan: Seneliği 700, altı aylığı 400 kuruş 

Reımi ilanlar için: Maarif cemiyeti ilıinat 
hüroıuna müracaat edilmelidir. 
-~~usi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer: (ANADOLurMatba~ 

... . .. 
. . 

.... · • ..... . .,,__ ....... . . . . •. . .. 

Yıl : 4 - No : 997 Telefon: 2776 

• ULlJSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Salı - 11 Mayıs 1937 

ispanyada vaziyet 
Her iki taraf da zaferin 

kendilerinde olduğunu id
dia ediyorlar • 

Fiati (100) Para 

Suriye Başveliili Dostluğumuzu istiyor 
spanyada hirbirile boğuşan hükiım~t 
ve asikıtaları zaferi paylaşamıyorlar 

~----------------Madrid ve Valansin zafer haberlerine 
karşı Frankonun da zafer haberleri vardır 

·· . -,f~ Yeni felaketlerin önünü almak 
~~ zamanı henüz geçmemiştit. 

Biskaya eya}etinin zaptında~ 
evvel silahlarınızı bırakınız. 
Böyle yapmazsanız hakkınızda 
galipler kanunu tatbik edile· 
cektir. 

Toledo 10 (A .A) - Mar
kisist milisler cuma günü 
Franko kuvvetleri tarafından 
zaptedilen mevzilere taarruz 

etmişlerse de hiçbir muvaffa
kıyet elde edememişlerdir. 

Milislerin kulJandıkları büyük 
tanklar şiddetli bir ateş altına 
alınmıştır. Markisistler nihayet 
Toledonun sekiz kilometre 
cenubi garbisinde bulunan Ar-

ı ges kasabasını terketmişlerdir. 

Otobüscüler 
Grevde ısrar 

ediyorlar 
Londra 11 (Radyo) -Oto

büsçülerin grevi devam ediyor. 
Patronlarla grevciler uzlaşa

mamaktadırlar. Şoförlerle müs· 
tahdimler, yedi saattan fazla 
iş görmemek hususunda mu· 
sirdirler. 

Hükumet, işi bir hakem 
heyetine vermiş ve heyet, dün 
bir saat kadar müzakerede 
bulunmuştur. 

Son haberlere göre, grev, 
taç giyme merasiminden evvel 
sona ermiyecektir. ...... 
Kanlı bir car-, 

pışma 
Belgrad, 11 ( Radyo ) 

Dün, Hırvatlar siyasi bir top· 
lantı münasebetile zabıta ile 
Hırvatlar arasında bir çarpış· 
ma olmuş, altı kişi ölmüş ve 
7 kişide yaralanmıştır. 

Asiler çocuklara giyecek dağıtıyor Doyçland, dün ispanya 
sularına haı·t~ket etti 

Madrid, 1 O (A.A) - T o· 
ledo cephesinde hükumet kuv· 
~tleri Arees Toledo yolunda 
'8rruzlanna devam ederek 
'&ilerin pek mühim olan tah
ijmatlanna ratmen dört ki
lometre ilerlemişlerdir. Bu 
ileri hareketinde yardımı gö· 
liilen tayyareler T ole do silah· 
fabrikasını bombardıman ede· 
tderek kısmen tahrib eyle· 
lrli~tir. Hükumet kuvvetleri 
Ytni mevzilerini tahkim etmiş· 
lerdir. 

Burgos mıntakasında hükii
lrıet tayyareleri Briciayı bom· 
b,.rdıman etmiştir. Bu tayya
tcler Cordoue kışlaJarmı da f 
bombardıman ederek tama· 
~ tahrib eylemiştir. Bu 

Blmuberg 
londrada sempati 

ile karşılandı 

( 

Mareşal IBlumberg 
londra 1 O (A.A) - Mare· 

~l Blumbergin Londraya mu· 
"alatını sabah gazeteleri 
~ez.ketle karşılamaktadır. Ti
'c~~ Mareşalı sempati ile 

0 
;ınlanıakta ve büyük Alman 

oi.;:knun yüksek ve zeki şefi 
tavıif etmektedir. 

şehrin mühimmat fabrikası da 
bombardıman ve tahrip olun· 
muştur. 

Gijon, 1 O (A.A) - Hüku· 
met milisleri Belmonte mm· 
takasmda mühim bir mevzi 
olan Riviellesi işgal etmişler· 

dir. Asilerin mukabil taarruzu 
geri püskürtülmüştür. 

Madrid 1 O (A.A) - Hüku
met kıtaları Arges kasabası 
mmtakasmdaki mevzilerini tah· 
kim otmişlerdir. Tayyare ve 
topçu kuvvetleri Toledo mm· 
takasındaki asi mevzilerıni ve 
bilhassa şehre giden yolları 
bombardıman etmişlerd i r. 

Guadalajara cephesinde: Asi
ler Guada~jaranın 35 kilo· 
metere şimalinde mühim bir 
şehir olan Cogolludoyı tahliye 
etmeğe başlamışlardır. 

Bütün Madrid cephesinde 
dün hiçbir mühim hareket ol-
mamıştır. Hükumet keşif kol· 
ları sık sık düşman hatlarına 
girmişlerdir. Hükumet merkezi 
dün bombardıman edilme· 
miştir. 

Salamanka, 10 ( A.A ) -
General Franko Bask ahali
sine hitaben yeni bir beyan· 
name neşretmiştir. Tayyareler 
bu beyannameleri dün hüku· 
metçilerin işgali altında bulu· 
nan bütün arazi kısımlarına 
atmışlardır. 

Beyannamede ezcümle şöyle 
denilmektedir: 

Bilbaonun kapılarına geldik. 
Harp talii aleyhinize döndü. 

21 saatta 
Nevyorktan 

Londraya 
Londra 11 (Radyo) -Nev· 

yorktan hareket eden Meril 
ve Çak Lembi adındaki Ame· 
rikan tayyarecileri, 21 saat 
zarfında Londraya varmışlar 
ve bi ı lerce halk tarafından 

tezahüratla karıılanm ışlardır. 

·-Diğer Alman harp gemilerile 
kontröl işinde vazife alacaktır .., 

' 

Almanganın Doqçland kruvazörü 
Berlin 11 (Radyo)- Doyçland ve amiral lspe kruvazörleri 

dördüncü filo ile ispanya sularına hareket etmişlerdir. Orada
ki Alman harp gemileri yerine kontrol işi için vazife alacak
lardır. ----------... ______ _ 
lngiltere ltalya müııase-

batı gergin safhaya girdi 
Niyaz Kronik/, hakikatın, diktat6rlerin 

en büyük düşmanı olduğunu yaza. 
rak İtalyaya hücum ediyor 

Londra, 11 (Radyo) - in- lngilterenin daima mutedil 
giltere - ltalya münasebah tek· hareket eylediğini ilave eyle· 
rar gergin bir vaziyet almıştır. mektedir. 

Dcyli Telgraf; ltalyanın, taç Londra, 11 (Radyo) - hal· 

giyme merasimi arefesinde in- yanın, Romada bulunan lngi· 
giliz gazetelerinin ltalyaya itha· Jiz gazetelerinin hususi muha· 
lini mennetmesini, iki memle· birlerini budud haricine çıka· 
ket arasındaki menafi noktayı racağı hakkındaki haberler 
nazarından muvafık görme· doğru değildir. 
mekte ve ltalyanın nazarı dik· Berlin, 11 (Radyo) - Bü-
katini celbeylemektedir. tün Alman gazeteleri ltalya 

Mancester Gardiyan ve Ni- bühiimetinin lngiliz gazeteleri 
yuz Kronikl gazeteleride hü- aleyhinde ittihaz ettiği ted· 
cum etmektedirler. birden bahsetmektedirler. 

Niyuz Kronikl, hakikatın, Vorkilşe Babobter: 
diktatörlerin en büyük düş· lngiliz gazeteleri artık ya· 
mam oldupnu ileri sürmekte, lanlan dolayııile ıayri kabili 

Macaristan, ltalyadan ce .. 
saret alarak hazırlanıyor 

Triyanon muahedesinin tahmil ettiği 
[kayıdlar:Macaristana ağır geliyor 

Peşteden bir görünüş 
Paris 11 (Radyo) - Macaristarıın, Triyanon muahedesinin 

tahmil ettiği kayıtlardan kurtulmak için g;zli hareketlerde bu· 
lunmaktadır. 

Alakadar mafil, Macaristanın , ltalyadan cesaret alarak mü
temadiyen hazırlandığını ileri sürmektedir. ........... 

Londraya . 1 Italyada 
Vasıl olanlar imparatorluk fen-

Londra 11 (Radyo) - Taç 
giyme merasimine iştirak etmek 
üzere ecnebi murahhası hey
etleri gelmekte devam ediyor-

lar. Dün, birçok hanedanlar 

erkanı ve hükumet ricali gel· 

miştir. Kral Karol namına Ro· 

manya veliahdı prens Mihail 

dün Londraya vasıl olmuştur. 

Baron Bekte bugün gelmiştir, 

Londra 11 (A.A)- Kral ve 

Kraliçe dün akşam Bucking

ham ecnebi prensler şerefine 

hususi bir akşam ziyafeti ver· 
mişlerdir. 

Londra 11 (Radyo) - Taç 
giyme merasiminde hazır hu· 

lunacak olan Fransa Hariciye 

Nazırı bay lvon Delbos, dün 

refakatinde Fransa erkanı har

biyei umumiye reisi general 

Gamelen olduğu halde bura· 

ya gelmiş ve Fransanın Lon

dra sefiri bay Korben tarafın· 

dan 'farşılanmıştır . 

---····---
Polonya 
Adliye nazırı 

Berlinde 
Berlin 10 (A.A) -Polonya 

adliye nazırı 8. Grabovski ya·_ 

nında yedi Polonya hukukçusu 
olduğu halde dün akşam bu· 
raya gelmiştir. B. Grabovski 
Berlinde Alman hukuk aka· 
demisi reisi Dr. Frankm misa· 
firidir. 

Bugün öğleden sonra aka
deminin 12 nci yıldönümü top· 
lan tısında bir konferans vere· 
cektir. 

tahemmül bir şeki l almıştır. 

ltalyanın kararını yakın bir 
atide Almanyada tatbike mec· 
bur kalacaktır demektedir. 

likleri 
Roma 11 [Radyo] - Bütün 

ltalyada imparatorluk şenlik· 
lerine devam ediliyor. 

Kral Viktor Emanoel, dün 

orduyu teftiş etmiştir. Renkli 

askerler ve Trablusgarbtan 

gelen hicin süvarileri, umumun 

nazarıdikkatini celbetmiş, he· 

yecan uyandırmıştır. 

••••• 
Madam Simpson ye. 

ni isim alıyor 

Madam Simpson 
Paris, 11 (Radyo) - Bayan 

Simpsonun umumi vekili, ga· 

zetecilere beyanatta bulunarak 

bayan S mpsonun bundan 

sonra Mister Valis Var Fild 

unvanile yadedileceğ'ini ve dü· 

ğünün tarihi hakkında bu 

hafta sonunda malumat vere· 

ceğini söylemiştir. 



.Hindistana elçilikle giden 
Zülfikar ağanın aşkı 

-. 2 -
Bun1arırı içinde ben sırf 

ileğiII}jo kl!vvetile ağalığa ka· 
,lar yükselmiş ve bugünde 
bir elçiyim. Hnlerdan ne far
kım var. Onların ilimleri be
nim birkaç akçemden fazla 
iş görür mü? 
Ağa daha söyliyecekti fa

kat o sırada kapının önünde 
bir gürültü işitince Curiyi 
gönderdi. 

- Çık bak kim var. Yoksa 
biri mi geldi. Halbuki: gelen 
Ahmed ağa idi. Hindistan el
çisinin saraya geldiğini haber 
vermeğe gelmişti. 

Zülfikar ağa rolünü ezber
liyen çocuklar gibi hemen 
toplandı. Kendisine çeki düzen 
vererek dışarı çıktı. Salonda 
onu elçiye takdim ettiler. Bir 
padişahın emri üzerine Zül
fikar ağa Seyyit hacı Meh
medi fstanbula gezmeğe gö
türdü. 

Curi ağadan ayrılır ayrılmaz 
hareme doğru yollandı. Hem 
gidiyor, hem de düşünüyordu. 
Senelerdenberi Zülfikar ağaya 
varlığını vermişti. Ondan iyi
lik görmüş, hatta babası ölür· 
ken Curiyi yanına çağırarak 
oğlum.. Ben Yeniçeri ocağında 
bir insana hayatımı medyun 
olarak ölüyorum. Zülfikar ağa 
o büyük adam ban ' abalık, 
ağabeylik bunların fevkinde 
efendilik etmiştir. Sen de sağ 
kaldıkça ondan ayrılma.. Emin 
ol ki, aldanmazsın, Curi cid
den ağasına bağlı onun bazı 
hallerine meftun. Kendi varlı· 
ğına kıymet vermiyen sadık 
bir uşak gibi idi.'EBiraz evvel 
ağasından işittiği kelimeleri 
zihninde toparlıyor. Bu müna
sebetle gözlerinin önüne bin 
bir sergüzeşt cinayet, kan ve 
irin hayalleri) geliyordu. 

Bu Osmanlı sarayda olanlar 
hey yarabbi acaba nerde olur. 
Ana evladına, evladına, evlad 
anasına diş biliyor. O namuslu 
zannedilen Valde sultanlar bile 
tatmin edilemiyen hayvanlıkları 
beş paralık bahçıvanlarla, ka
pıcılarla altüst olarak yaşı· 
yorlar. Bu ne iğrenç bir hayat 
bunların içinde Zülfikar ağa 
onlardan bin kat temiz o hiç 
olmazsa harplarda ve ocakta 
göstermiş olduğu yararlıklarla 

bu saraya gelmiş, içindeki 
iğrençlikleri görmüş, buna 
rağmen daima metin ve doğ
rulukla hareket etmişti. Gerçi 
bir miktar para koparmıştı 
amma.. Bu para sadrazamla
rın, paşaların Zülfikar ağadan 
korktukları için hediyeden ve
rilen şeylerdi .. 

O daima cahil olduğunu 
itiraf eder büyük sözlere ka
rışmaz ukalalığı asla sevmezdi. 
Onun en büyük zevki kadındı. 
Kadını da ifratına vardırmaz, 
güzellerden eline düşenleri 
memnun ederek gönderirdi. 
Bu yüzden haremde büyük 
şöhreti vardı. 

Curi ağasının Hindistana 
gitmek istediğini anlamak sev
dasına düştü. Bunu ağanın 
kendisinden sormak cesaretini 
gösterememişti. Ağanın her 
yaptığını bilen Dildare kalfa
dan öğrenebilirdi fakat onu 
görerek gizli konuşabilmek 

Yazan: FARUK ULUDAG 
kolay değildi. İçeri girdi. Çir· 
kinliğine rağmen onun da bu 
kadım bol sarayda bir göz
desi vardı. Aşçıbaşının kızı 
Feride .. Feride otuz yaşına 
geldiği halde kimse talip çık· 
mamış zavallı vadeciği onun 
murvetini görememişti. Niha
yet günün birinde kocası sa· 
raya aşçı olmuş bu seyede 
çoluk çocuk hep beraber ka
pağı oraya atmışlardı. Araba
sı uşağı inşam bol olan saray
da elbet bir koca bulurum 
ümidile her gördüğüne alıcı 
göz ile bakan Feri de Curiyi 
kendine münasip görmüş ve 
ona her zaman güller yüz 
göstermişti, işte ·Feri de ile 
Curinin köşede bucakta sar· 
maş dolaş olmaları böylelikle 
başlamıştı. Bu sevgi bağı kah 
kuvvetlenmiş kah çürümüş. 
Lakin devam etmişti. 

Harem dairesine yeni ge· 
lenlere adabımaaşeret, şarkı 

ve sair dersleri verilirken F e
ri de de bir fırsatını bulur. 
Onları seyrederdi. 

Bu yakınlık az zaman sonra 
büyük bir muhabbete vesile 
olur. Baş, başa vererek dert· 
leşirlerdi. Curi F eridenin Dil
berle de konuştuğu ve Dildade 
kalfa ile arası ıyı olduğunu 

bildiği için evvela Feri deyi 
onun vasıtasile Dildade kal
fayı söyletmek istiyordu. 

Zülfikar ağanın sadık uşa· 
ğını tanıyan Kızlarağası Curinin 
kadınlar arasına girişinde bir 
mahzur görmezdi. Onun için 
serbesce içeri daldı. Ferideyi 
görebilecek her yeri araştırdı. 
Nihayet mutbakla kiler ara
sında annesile konuşurken 

görür. Ve konuşmak istediğini 
söyliyerek beraber harem bah
çesinin bir köşesine çekildiler. 

Feride; Curideyi sitemle kar· 
şıladı. Elini tutmak istiyen 
aşıkına sesine hüzün vererek 
sordu: 

- Söyle bakalım Curi kaç 
gündür neden aramadın. Seni 
bütün kalbimle sevdiğim için 
kabahat ettiğimi anlıyorum. 

Meğer her erkek gibi avare 
vefasız ve nankör imişsin. 
-Curi- bugünler fazla işim var. 
Hindistandan gelen ihtiyar elçi 
ile ağam İstaııbulu geziyorlar 
ben de yanında bulunuyorum. 

- Yalan billahi yalan. Ağa-
nın yanında o kadar adam 
var. He geceleri de İstanbula 
getirtirmiyor ya; insan isterse 
çok vakit bulur. 

- Öyle söyleme . Feride 
bilirsin ki, seni ben ço seve
rim amma; bu işi de · bırak· 
mağa gelmez. Malum ya ağam 
bensiz hiçbir yere gitmez. 
Diyerek Feridenin boynuna 
sarılmış onun kollarının ara· 
sında sıkarak kulağına fısıl

daştı .. 
(Arkası var) 

~ Satılık arsa -
Güzelyalıda Recaizade ve 

Selamet sokaklarile mahdut 
köşe başında 427.75 M.2 

bir arsa ehven fiatla satı· 
lıktır. 

1 
Talipler T. M. C. Resmi 

ilan işleri bürosunda Naci 
Tokaya müracaatları. 

·-·-Bir sefer icin ne kadar erzak ve 
' sefer levazımı lazımdır? 

Avrupada tatil günlerini 
büyük seyyah gemileri üzerin· 
de geçirmenin - tabii parası 
olanlar için • bir adet oldu· 
ğunu bilirsiniz. Bu seyahatler 
ayni zamanda büyük gemilere 
de iş bulunduğundan mensup 
oldukları memleketlere ekono
mik faydalar da temin ediyor. 
Bir deniz üzerinde birkaç 
hafta süren bu zevkli seferle
rin ne kadar ince hesaplar n 
ve büyük masrafların sayes;n· 
de temin edilebildiğini pek 
az adam bilir. 

Yolcunun noktai nazarına 
göre vapurunun hareket anın· 
da çaldığı düdük, büyük yol
culuğun başladığını, halbuki, 
sahne gerisinde aylarca ha
zırlıklar peşinde uğraşanlara 
da uzun ve yorucu gayretle
rin sonuna erdi2ini haber ve
rır. 

Büyük seyahatlere çıkmadan 
evvel vapurun makineleri göz· 
den geçirilir. Bunun masrafı 

3 bin lıradır. Gemi dahilinde· 
ki bütün mefruşat, perdeler, 
halılar, masa örtüleri, peşkir
ler yıkanır ve bazıları yenileş
tirilir ki bu da ikinci bir4000 
liranın ortadan kaybolmasını 

mucib olur. 
Bu işler yapıldıktan sonra 

teknenin su kısmından yukarı 
olan kısmı boyanır ki boyama 
işi 200 amelenin iş bulmasına 

kafidir. Yirmi ve otuz tenis 
sahasını örtecek kadar tonlarca 
boyanın gittiği bu işin de 3 
bin liradan fazla bir masrafa 
mal olduğunu ilave edelim. 

Vapurun iki haftalık bir se
ferde sarfedeceği yumurtalar 
için 100 tavuğun 6 ay yumurt· 
lamasının lazım geldiğini bil
melisiniz . 

Bu seferde içilen sigaralar 
uc·uca eklense geminin boyu
nun otuz mislini bulur. Ayni 
suretle dizilen püroların da 
boyu geminin üç direk boyunu 
aşar. Gemide verilen balolarda 
kullanılacak kotyon ve serpan
tilerin sayısı akıllara hayret 
verecek kadar çoktur. Dans 
eden bir çiftin vasati olarak 
günde 8 10 mil mesafa katet
tiklerini aklınızda tutarsanız 3 
hafta süren bir seferde 300 
yolcunun 30 bin mil gibi müt 
hiş bir uzunluğunu aştıklarını 

görürsünüz. 
İnanılmıyacak gibi gelen bun· 

lara bir seferde sarfedilen fo· 
toğraf filmlerinin boyunu da 
ekliyelim. Y anyana dizildiği 

farzedilen bu filmler vapurun 
teknesini 14 defa kuşatır. 

Bütün bunların uzun hazır· 
lıklar ve zahmetler sonunda 
temin edildiğini ve yolcuların 
rahati için aylarca uğraşıldı

ğını unutulmeımalısınız. 

Vapurda yenilecek şeyleri 
hesap ve tertip eden adam 
büyük bir teşkilatçıdır. Onbeş 
günlük bir seferde sarfedilen 
komanyenin, erzakınl şu liste
sine bakınız : 

Un - 1650 kilo, tavuk ve 
hindi eti - 1,000 kilo, muhte
lif cins etler - 2,500 kilo, pas
tırma, sucuk· 525 kilo, Balık 
1325 kilo, yumurta ~ 17 bin 
tane, patates - 4,400 kilo, seb
ze · 4 bin kilo, süt · 6,750 
kilo, kaymak · 900 kilo, tere.· 

yağı 400 kilo, turşu ve salça 
224 şişe, portakal 10,000 tane 
elma 7,200, muz 3500, kuru 
Üzüm 125 kilo 

Seferin arkasında en ziyade 
iş gören ve seyahati tertip eden 
idareci lerdir. Karada, yazıha
nelerinde çalışan bu adamlar 
vapurun uğrıyacağı yerleri ve 
seyyahlc!'rın gezintilerini tesbit 
ederler. 

Uğranılacak limanlarda ve· 
rilecek rıhtım, fener, kılavuz· 

luk, romorkör resimlerini he
sap eden dünya haritasını 

ezbere alan Okyanos!arda 
zihnen dolaşan bu adamlar 
ne böyle bir seyahate çıkmış· 
lar nede bir seyyahla temasa 
gelmişlerdi. 

Gemideki faaliyetlerin başı 
(Cruise di rcctör} deni len ge
zinti müdürü ve ' apurd ıki 
seyyahların işlerile alakadar 
olan bir şahıstır. Bu adam 
seyahat meseleleri için baş 
vurulacak ayaklı bir ansiklo
pedidir. Bir senede 50000 mil 
gezen ve 5000 den fazla sey· 
yah ile temaşa geçen bu me· 
mur uğranılacak yerlerdeki 
~arların, lokantaların otomo
billerin fiyat listelerini ezbere 
bildiği seyyar satıcıların sattığı 
eşyaların da değerini aşağı 
yukarı kestirebilir. 

Gezinti müdürünün bir se· 
ferde 7800 suale cevap ver
diğini ogrenirseniz müşkül 

vaziyeti anlamış olursunuz. 
Seyahat işlerinden gezinti 

müdürü mes'ul olduğu · gibi 
para meselelerile de vapurun 
katibi alakadardır. 

Bütün bunlardan başka bü
tün yolcuların selameti için 
çalışan fakat kimsenin tanı· 

madığı bilmediği bir avam 
var: Geminin yangınn öbetçisi. 

Vapurun her tarafında oto
matik bir surette yangını ha· 
ber veren ve kaptan köprüsü 
altında yangın nöbetçisinin 
beklediği yere bağlı olan bir 
çok aletler vardır. Çok has
/ Devamı 4 üncü sahifede) 
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• 
1 e ile·J 

işesi 
Bazı aileler kızlarını henüz mektepte 'iken 

bar artistiğine teşvik ediyorlarmış 
lngilterede mühim bir içti· diyordu. Kızın saçlarının bo· 

mai mesele baş göstermiştir. yandığını ve elbiselerinin de 
On iki yaşında küçük mekteb lüzumundan fazla kısa oldu· 
kızlarının barlarda numara ğunu gören mektep idaresi 
yapmaları çocuk mahkemele- bu noktaya bilhassa İşaret 
rinin başlıca davalarını teşkil e tmişti. Hocal arı, bunu ve 
etmektedir. bunun gibi diğer bazı kız 

Daily Express gazetesinin t alebenin mektebe gı>ç vakit· 
bu mesele üzeri rıe yazdığı baş lerde ve fevkalhad yorgun 
makaleden, bu kızlardan ba- o!arak geld iğinden ş ikayet 
zılarının sekiz yaşında oldu- edıyordu. 
ğu da anlaş ı l ı yor. Bunlar Lon- Mahkeme bu 12 yaşındaki 
dranın civar mıntakalarındaki çocuğun annesi yanından a lın~ 
barlarda çalışmakta ve işin d ıktan sonra büyük annesi 
garib ve frci tarafı şurada ki yanında yaşamasına karar ver· 
anneleri tarafından bu tarz mişti r. Hüyük anne::ıi 60 yaşın· 
çalışmağa sevkedilmektedirler. da bir kadındır. Mahkemeye 

Londra çocuk mahkemele- geld i ği zaman kızının ve to-
rinden birinde geçen bir saf- rununun bu hareketinden he~ 
hayı İngi liz gazetelerinden nüz haberdar olduğunu söyle~ 
aynen iktibas ediyoruz: miş ve ezcümle demiştir ki : 

Mahkemede, on iki yaşında - Son defa torununun gör· 
sevimli bir kız çocuğu, ba- düğüm zaman saçlarının bo· 
şındaki kırmızı bereyi çıka- yanmış olduğunu saçlarının 
rınca, platin sarışını bir saç boyanmış oid·Jğunu ;arkettim. 
yığını görüldü. Fakat birşey söylemedim. Çün· 

Kızcağız, Londra civarın· kü benim işim değildi. Bu ha· 
daki barlarda, bazıları sekiz lin Londrada moda olduğunu 
yaşında olduğu halde, varyete zannediyordum. Çünkü benirn 
numaraları yapmağa çıkan bir oturduğum yerde böyle şey 
çok kızlardan biriydi. Bunlar, yapmazlar.!" 
sabahm en erken saatlerine Şimdi Londra mahkemeleri 
varıncaya kadar barlerda alı- bu sahada şiddetli bir faali· 
konulmaktadır. yete geçmişlerdir, Üç gün 

Bu çalışmalarına mukabil içinde 6 çocuk bu sebepten 
aldıkları iicret, umumiyetle bir annelerinin yanından alınmıştır. 
kutu çikolatadır. Resmi memurlardan biri, 

Bu vaziyette mahkeme, bu böyle küçük çocukları oyna· 
çocukların annelerinin nüfu- tan barları göz önünde bu· 
zundan ayrılması kararını ver- lundurmağa karar verdiklerini 
miş bulunuyor. söylerken şöyle bir haleti ru· 

Şahid sıfatile gelmiş olan hiyeden bahsetmiştir: 
bir polis müfettişi şu ifadede - Bu çocukları barlara 
bulunmuştur: gönderen yanlış düşünceli an· 

- Çocuğa daha pek kü. neler ileride kızlarının meşhur 
çük yaşında iken, ayak par- birer dansöz olacağını umu· 
makları ucunda dansetmek yorlar. Fakat çocuklar, sade· 
öğ·retilmişti. Ve annesi, onun ce büyük varyetelerin araları· 
saçlarını platin renginde bir nı doldurmak için kullanılr 
sarışın yapmak üzere boyamış. yorlar. Sadece bir yeniliktir· 
Geceleri bu çocuk barlura ler. işte o kadar. 
götürülüyor ve orada varyete Mahkeme, bu sakim 
numaraları yapıyordu. yürüyen anneleri de 

Gündüzleri de mektebe gi- edecektir. 
~~~~~----..... ~·~•--ıtmıı----------~ 
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Der Zee ROYAL NEDERLAND vA-

Yakında 
ızmir gazetele· 

rinde çalışan heo 
muharrir arkada. 
~ın haı;ırlamakta 

old oğu bu mü· 
keınmel e rrd~ 
Egenin tarihi, coğ· 
ral1 ıu ılılrn ıtıııı, 1 
is•ih~alil.t, ihracat, 
kiilıür. h ırın•lır· 
lık lıarı·k•!llcrini 

(il klyOr 
Saçları dağınık, yüzil alev 
bi kıpkırmızı, izbandut gibi 
ır adam, bay Saminin yazı
nesine girdi, kapıyı hızla 

rttü ve • buruşuk bir mendil-
terli yüzünii silerek Samiyi 

irkaç dakika tE'peden tırna
na kadar kiııle gayizle süz
ü. 
Avuçları içinde buruşmuş 

İr kağıdı önüne fırlatarak 
oğruldu ve haykırdı: 

- Kadın, at ve silah ça· 
nın kanı helaldır arkadaş! 
Söyle bu imza sen değil
isin?u 
BAy Saminin, biryantinli 
çları dimdik oldu. Gözleri 
1 taşı gibi açıldı. Korkuyle 
u tanımadığı, hiçbir yerde 
esadüf bile etmediği adama 
aktı . Kekeledi: 
- Evet imza benim, amma 

u mektup nedir, anlamadım! 
- Haydi budala, Saibenin 

ocası benim. Neden yüzün 
orardı? Yüzündeki bu mü
vves kan birikintisine bir 
stura yolu açmak gerek. 

Söyle, karımın seninle bir 
lakası var mı? Yoksa bunu 
oş atıp dolu tutmak için mi 
azıp gönderdin? 

Zile basma sakın! 15 seneyi 
enin için bir latelokum gibi 

. erim. Bu bir, aşk mektubu 
1di. Sami, bu mektubunda Sa
~beye yanıp tutuşuyor, visal 
•stiyordu, para bağışlıyordu. 
lllücevher vadediyoı du. 

O güne kadar ağzından bir 
kötü laf çıkmıyan Sami daya· 
~anıadı: 

- Vay anasını 1 Yahu bu 
~7 rezalet ben evliyim. Böyle 
ır kadını ne bilirim, ne ta· 

llırım. 

Yüzü alev gibi kırmızı adam 

Yumruğunu cam masaya öyle 
Vurdu ki, kenarcıkta sessiz 
sadasız Öuran otomatik telefon 
kendi kendine cızırd: Samide 
de şafak attı. Yarım saat yal
Vatdı, izahat verdi, inandırmaya 
~lıştı .::. ~endi ailesini de f~. 
kete surulıyecek rezalete do· 
Ccek bu işi kapatmak için 
~z kağıdı gözden çıkardı . 

e kimseye söyledi, ne de 
~ert yanabildi. Ne de anladı 
u işi . 

k Kıpkırmızı yüzlü adam, böyle 
b~ç Fevzi gibi ev-bark sahi-
k tni ürkütmü ,. ve kaç biçare 
lorkağı bir rezalet tehlikesi 
~tşısında sızdırmışti. 

b· Genç ve güzel karısı Saibe 
ıle, işsiz kocasının para ka
~nışını bir türlü anlamamı<= 
~ Vt 

ah edememiş, sormağa da 
Cesaret bulamamıştı. 

Acaba dolandırıcılık mı edi
Yordu? 

Hissikablelvuku karında doğ· tu .d. 
] 1. 

Kocası, kendisi yüzünden 
kaç enayiyi ökselemişti. 

Nihayet biraz sorup soruş· 
turmak ve bir de imzasını 
bulup .taklit etmek kafi geli· 
yordu. 

Alev yüzlü adamın ensesi 
kalınlaştıkça k!llınlaşıyordu. Ar
tık bu işin profesyonl'li idi. 

Yüzden aşağı papel sızdır
madığı yerlerden bir küçücük 
şikayetin de sızmamasına mu
vaffak oluyordu. 

Bir sabah postacı, kırmızı 
yüzlü adamın bir gün evvelki 
maceradan yorgunluğunu hiç 
düşünmiyerek kapıyı hızlı hızlı 

çalıp, don gömlek kapıya fır· 

!ayan · adama bir mektup 
uzattı: 

"Falan v:ısıtasile karısı ba-
yan Saıbeye evvelce sizi tanı

mazdım. Bana tanşmamız yiiz 

liraya mal oldu. Sen kaç yüz 
liraya satın alınmayacak de
ğerde, paha biçilmez bir inci 
kcmersin. Sı:ni vücuduma sa
rabilmek için yalnız varımı 

yoğumu değil. .. " 
Okuyamadı, tüyleri ürperdi. 

iki gecedir halasında olan 
güzel Saibesini düşündü, karı· 
sını sayıkladı ve saçları dağı· 

nık, yüzü alev gibi kırmızı 

Bay Saminin yazıhanesine 

girdi, kapıyı hızla kapadı. 

Oradakilerin yüzlerine korku 
ile ve dehşetle baktı. 

- Söyle, dedi. Benden 
üstün çıktın. Karımla müna
sebetini kesmek için ne ister· 
sin? 

Bir buçuk saat yalvardı, 
izahat verdi, inandırmağa ça· 
hştı ve bütün kazandıklarına 

yakın aşağı yukarı bir servet· 
cik bırakarak karısının yanına 
döndü. 

Artık herşey bitmiş. Parası 

mahvolmuş, sanatı meydana 
çıkmış, kansıda sokağa dökül
müştü. 

Fakat ne garip şey, bir 
saat sonra gelen Saibe kah· 
kahalarla gülüyordu, deli gibi 
gülüyordu. 

Alev yüzlü adamın artık 
sararıp bir muz gibi süzülen 
yüzünü öptü: 

- Ne şakacısın kocacığım 
dedi. 

Halamın kocasına puvason 
davril yapmışsın. Meğer senin 
ne kadar çok paran varmış. 

Yalnız Saminin bir dediği· 
ni pek anlıyamadım: 

"Söyle kocanıza · dedi -
böyle şakaların sonu sonra 
kaka olur. ,, 

O gün bu gündür alev yüz

lü adam Saminin bürosunda 

• • lzmırPamukMensucatl 
Türk Anonim 

PuR KUMPANYASININ 
& Co. "GANYMEDES,, vapuru 13 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
G. M. B. H. 

Hamburg 
"LARISSA,, vapu;u 12 Ma. 

yısta bekleniyor. ROTTER
DAM, BREMEN ve HAM
BURG için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TİON 
"EXMlNSTER" v:-ıpuru 29 

Nisana doğru bekleniyor. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

"EXTAVIA., vapuru 10 Ma-
yısa doğru bekleniliyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

Mayısta bekleniyor, yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA, ve KôSTENCEye 
yük alacaktır. 

"ORESTES .. vapuru 30/5/37 
de gelip AMSTERDAM, HAM
BURG için yükliyeeektir. 

"VULCANUS,, vapuru 20-
5-37 de gelip yiikünü tahlive· 
den sonra BURGAS, V ARNA 
ve KOSTENCE için yükliye
cekti . 

SVENSKA ORIENT LINl
EN KUMPANYASININ: 

"SAIMA,, vapuru 28/5/'J7 

de bekleniyor, doğnı ANVERS 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA ve SKANDINAVIA 

PiRE AKTARMASI 
SERJ SEFERLER limanları için yiikliyecektir. 

"EXCAMBION" vapuru 7 SERVJCE MARITIME ROU-
Mayısta NEVYORK ve BOS- MAiN KUMPANYASININ 
TON için PIREden haıeket "SUÇEAVA" vapuru 19.5. 
edccPktir. 37 de bekleniyor, MALTA, 

"EXCHORDA .. vapuru 21 CENOVA ve MARSILYA li-
Mayısta NEVYO~K ve BOS-
TON için PIREden hareket 
edecektir. 

manları için yolcu ve yük ka
bul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 

hol resırnli olarak 
hııl.ıcak ınız. 

TUrkçe
Fransızca 

Bu kaılar mü· 

keınnwl hi ı· esrr, 
Eg,.ıl~ ilk ,J c fıı 

çıkıyor. E31·ddd 
d-arı.ııikrı, hara· 
lw lı>r, ııı e-hıır ŞP· 

hirln hal:kınılıı 

~ır ınıl ın ın .ıhim.ı l 

bu eserde kolay
r. ı hııl ııııar ığ ı :!; I· 

Li v••rli \'•· C<!'le 
bi biitiiıı mi ·•~e· 
elı•riıı. h i ııa kil· 

çiik emafııı d.ılıi 

adre.:ıl ,.ri 

c:ıktır. 

E~ı::rin 

bulun;ı. 

terıihi· 

n ~ fı ı: ıret m ıt

baa;ınd.ı h ışl <ııı · 
mıştır. fııf.ilfıt 

An ıılolu m.ıt!u.ı· 
sıada 2i76 tele· 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR" vapuru 2 
Mayısa doğru bekleniliyor. 
KôSTENCE, SULINA, GA
LA TZ ve GALA TZ aktarması 
olarak TUNA ~imanları için 
yük alacaktır. 

navlıınlardaki değişikliklerin

den acenta mesuliyet kabul 1 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için rkin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi f 
SPERCO vapur acentalığma 
müracaat edilmesi rica olunur. 

foıı mıın'lr.t~ınd.ıa 

ılınabilir. 

oôktor 
Ali Agih 

&51 • • • 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 

1 

Telefon: 4142/4221/2663 - ... B:m ..................... ~ JOHNSTON W ARREN LINES 
L TD - LIVERPOOL 

' . i!o; . • 
• ı .: \ ' 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür' at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

"JESSMORE" vapuru 9 
Mayısta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük tahliye edecek ve 
BURGAS, VARNA, KôS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve IBRAIL limanlarına yük 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

alacaktır. 
"INCEMORE,, vapuru 30 

Mayısta bekleniyor. LIVER· 
POOL ve ANVERS limanla- 1 
rından yük tahliye edecek ve 
BURGAZ, VARNA, KôS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve IBRAILe limanları için 
yük alacaktır. ---SOCIETE ROYALE HONG· 

ROISE DANUBE MARITIME 
"DUNA,, vapuru 12 Ma

yısta bekleniliyor. BELGRAD, · 
NOVISAD1 BUDAPEŞTE, 
BRA TISLA VA, LINZ ve Vl
y ANA limanları için yük 
alacaktır. -----

DEN NORSKE MIDELHAVS-
LINJE - OSLO 

"SARDINYA,, motörü 22 
Mayısta PiRE, ISKENDERI
YE, DIEPPE ve NORVEÇ 
limanlarına hareket edecektir. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri· 
şilmez . ., 

Birinci 

Birinci 

Kordon, telefon 
No. 200- 2008 • sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 

• • • .: ' • • • f 

' ' . 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
bulunur 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 11 Mayıs 937 '-Ali paşa ve kira Frosini 
Y anya gölünün kanlı f acıası 
-~-~ 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ikinci kısım: Kasırga 

-118-i--a daranı Türk sulhperver 
mak mecburiyetini hissetti Ali paşa, bütün ümidini Ta

hir'e bağlamıştı 
• y 
ıle 

şvekilı Cemil Meı·dum hudut vakalarının mubaieğa 
arşılandığını söyliyerek hakikate hizmet etti 

Beyrut 10 (A.A)- Suriye Başvekili Cemil Merdum burada Türkiye, Fransa ve Suriye arasında bir üçler muahedesi de 

b b 1 k H t d ı T·· k s · l'l ta afmdan akdolunacaktır. Hatay muahedesinin bu ayın sonunda yapılıp 
eyanatta u unara a ay a J ur ve urıye ı er r b" . h ld" 

h d 1 d 
.. l ld ... ıtmesı mu teme ır. 

Şt!kavetlerde bulunulduğuna ve u ut ar a tecavuz er o uguna s . 'd b" D"' .. ' l . t d . ... "ld' D"' . t .. A... ... .. . urıye e ır urzu mes e esı me11cu egı ır, urzı op· 
dair çıkan haberlerin çok mubalagalı oldugunu soylemış ve raklarındaki müşkülat hep tali derecededir ve mıntakavidir. 
demiştir ki : Fransız - Suriye muahedesi 1 Kanunusanidenberi mer'iyete 
~ Bazı münferit vak'alar mevzuubahistir. Bunun haricinde girmiş olduğundan Suriye yakında komşu Arap devletleri 

Halayda her taraf sükunet içindedir. Hataya ait asli muahede n~zdin~ veA P~~is, L?ndr~ ve Berlin. gibi Avrupa merkezlerine 
Cenevre'de yapılır yapılmaz hudutların müdafaası hakkında bırer sıyası mumessıl toyın edecektır. _______ ............. . 

r sız sağ ce
h gazeteleri 
~~~~-----~~~ 

İspanyaya tayyare ve mühimmat gön-
derildiğinden ısrar ediyorlar 

Paris, 10 (A.A) - Journal gazetesinin yazdığına göre, Tou
lousa tayyare meydanına inmiş olan hükiimetçi İspanyaya 
mensup 15 tayyare bidayette silahlarını kaldırmışlarsa da ha
reketlerinde tekrar yerleştirmişlerdir. 

Eko dö Paris gazetesi de mezkur tayyarelerin Aragon cep
hesindeki Sarinena hava üssüne mensup bulunduklarını, bun
ların Sovyet tayyareleri olduklarını, İspanyolca bilmiyen pilotlar 
tarafından idare edildiklerini yazmaktadır. 

ki grev 
~~---ma~---~----~~-

Si nema aktôrleri talepleri kabul edildiği 
için greve iştirak etmediler 

Hollivut, 10 (A.A) - Bü- lİ\'ut grevcileri tesanüdlerini 
yük Studyolann ekserisi sine- ilan etmek için Amerikanın 
ma aktörleri sendikasının ta- her tarafında bütün büyük 
leblerini kabul etmiş olduk- şehirlerde sinemaların kapıla-
larından sinema aktörleri grev rma nöbetçiler koyarak film 
yapmıyacaklardır. gösterilmesine mani olmağa 

Hollivut, 10 (A.A) - Altı çalışacak kadın ve erkeklerin 
bin studyo amelesi grev yap- miktarı bir milyon dolar tah-
makta devam etmektedir. Ho- min edilmektedir. 

• o • 

esım sergısı 

Balıkesir Halkevin
de acıldı , 

Balıkesir, 10 (A.A) - Şeh
rimizden ve Istanbuldan on 
sekiz ressamın iştirak ettiği 

resim sergisi dün saat 15 de 
açılmıştır. Te~hir edilen 121 
tablo arasında Türk inkilabı
nı canlandıran tablolar bilhas
sa yer almaktadır. 

Sergi, Balıkesirde büyük bir 
alaka uyandırmıştır . ----·.---Erzincan halkevi at 

koşuları heye
canlı oldu 

Erzincan, 10 (A.A) - Dün 
halkevleri adına tayyare ala
nında at yarışları ve cirit 
oyunları yapıldı. 

1000 metre tay koşusuna 5 
hayvan girdi. Muhlis Poturun 
Yıldırımı birinci, Ahmed Ba
şakın Yıldızı ikinci, Kerim 
Altınbileğin Sunası üçüncü
lüğü aldı. 

1800 metre sürat koş ısuna 
6 hayvan girdi. Suninin Le
vendi birinci, Refik Ünerin 
Veziri ikinci, Sabrinin Kam
beri üçüncülüğü kazandı. 

2600 metre mukavemet ko· 
şusuna 5 hayvan girdi. Refi 
Ünerin Veziri birinciliği, İs
mail Aymanın Suzanı ikinciliği, 
Akının Sakarı üçüncülüğü ka
zandı. 

Romanya ya 
mahsus 

Mense sahadetna-... ... 

meleri 
Bazı tüccarlarımız tarafından 

Romanyaya sevk ve ihraç edi
len mallara aid menşe şeha

detnamelerinde gösterilen kıy
metlerle bu mallar için tan· 
zim edilen faturalarda göste
rilen kıymetler arasında tam 
bir mutabakat mevcud olma
dığı görülmüştür. İktısad Ve
kaletinden şehrimiz Türkofi
sine gelen bir emirde bu hu
sustaki havale muamelelerinin 
icrasında teahhur hasıl olduğu 

Bükreş Türkofisi şubesinden 
bildirildiği için tüccarlarımı-

zın Romanyaya ihraç ettikleri 
malların bir an e\ el bedelle· 
rini alabilmeleri için bunlara 
aid menşe şehadetnameleri 

ile faturada gösterilen kıy

metlerde mutabakat bulunma
sına dikkat edilmesi bildiril
miştir. ----···-.--

Kücük bir cocuk 
' ' Kuyuya düşerek 

boğuldu 
Halkapınarda Çamdibi mev

kiinde20 numaralı bahçe evinde 
feci bir kaza olmuştur. Bahçı
van Hamdi oğlu on• yaşında 
Ruşen, mektebten geldikten .. •• • 

55 tayyare dün Bilhaoyu 
bomb<trdımao etmiştir 

~~~---------~~~ 
Basklar, son harpte bir çok mü 
himmat ile 300 ölü bıraktılar 

Salamanga 11 (Radyo) -
Resmi bir tebliğe göre, Mon
tesoluk'ta milislerin şiddetli 

taarruzlarına mukavemet müm
kün olmuştur . 

Vermeo - Bilbao yolu temiz
lenmiştir. 

Mılisler, büyük zayiata uğ
ramışlardır . 

Germika garbında milislerin 
Duranko - Bilbao yoluna yap-

H a/kevi konser ve 
konferansları 

Halkevinde Güzel Sanatlar 
komitesinin müzik kolunda 
canlı bir faaliyet göze çarp

lı"maktadır. 

Şimdiye kadar verdikleri 
konserlerle İzmirlilere müstes· 
na geceler yaşatan gençleri mu
vaffakıyetlerinden dolayı teb
rik ederiz. 

Ayrıca da 12 Mayıs Çar
şamba günü saat 18 de Sağır, 
Dilsiz ve Körler mektebi ta· 
lebeleri tarafından bir konser 
verileceği ve halkımızın bu 
konsere davet edileceği haber 
alınmıştır. Halkevimiz müzik 
kolu orkestra takımının da ek
sik olan bazı aletlerini tamam
lıyarak faaliyete ieçtikleri ve 
yakında konser vermeğe baş
lıyacakları da öğrenilmiştir. 
Açılan mandolin ve kitara 
kurslarına birçok gençler de
vam etmektedir. Şimdiye ka
dar devam edenler malilmat-
larına göre iki kısma ayrılmış
lardır. 20 kişiden ibaret olan 
birinci k>sım her Pazartesi ve 
45 kişilik, ikinci kısım da her 
Çarşamba günü muallimleri 
mühendis Bay Cemalin idaresi 
altında ders almaktadırlar. Mü
zik kısmına gençlerin göster
diği rağbet üzerine Keman ve 
Şan kursları da açılacaktır. 

Şan kursuna bu haftadan iti
baren saat 16 da muallim B. 
Hamdinin, Keman kursuna 
da Çarşamba günleri saat 18 
de viyolonist Bay Cavidin ne· 
zareti altında başlanacaktır. 

Gençlerimize bir an evel ka
yıtlarını yaptırmalarını tavsiye 
ederiz. 

1 sonra bahçede gezinirken üzeri 
açık bulunan dolaplı su kuyu· 
suna düşmüş ve teci bir şekil
de boğulmuştur. Hadise tah
kikatına müddeiumumi muavini 
B. Cevat tarafından elkonmuştur 

tıklan taarruz da müsbet neti
ce vermemiştir. 

Paris, 11 (Radyo ) - f hti
lalciler, Bilbao cephesinde 
ilerlemekte devam ediyorlar. 
55 tayyare muhtelif mevkileri 
bombardıman etmektedir. 

Havas ajansına göre, sivil
ler, Bilbaoyu terkediyorlar. 

Barselon 11 (Radyo)- Ko
münist partisi, dün büyük bir 
miting yapmışsa da yeni hiç 
bir hadise çıkmamıştır. Vazi
yet, karanlıktırJ. 

Paris 11 (Radyo) - Bis
kaya cephesinde, büyüle ve 
kanlı bir harb devam ediyor. 

İhtilalciler, birçok yerler iş
gal eylemişlerdir. Denizde de 
bazı mühim muvaffakıyetleri 
kaydedilmiştir. 

Son haberlere göre, Bask
lar, son muharebede üç yüz 
maktul bırakmışlar, top, tüfek 
ve mitralyöz terkederek ric'at 
eylemişlerdir. 

General Mola, hakim bazı 
tepeleri işgal ettikten sonra 
ileri harekete başlamıştır. 

İngiltere kralı altın
cı Jorjun taçı 

f Baştarafı 2 inci sahi/ ede) 
Arkasında da bir polis oto

mobili gidiyordu. 
Mücevherler, kutularından 

çıkarılıp mücevhercinin kasa
larına geçerken, büyük bir po
lis hafiyesi kalabalığı, etrafı 
sarmıştı. Mücevherciye bu mü
cevherleri, kendisinin el kasa-

ları içerisine yerleştirmiş bulu
nuyor. Bu kasanın açılış ter
tibatını müessese içinde ancak 
birkaç kişi bilmektedir. 

Bu kasalar, açıldığı zaman 
umumiyetle 6 kişi kadar şa· 
yanı itimad adam hazır bulu-. 
nur. 

Taç giyme merasimi günü· 
ne kadar gece gündüz, silahlı 

muhafızlar bu mücevherleri 
gözliyecektir. Her saat başın
da kasaların bulunduğu yerin 
kapısı ve kasa kapıları mua
yene edilecektir. 

Mücevherciye taşınan kıy· 
metli eşya, taç, asalar, küre, 
altın mahmuzlar ve resmi kı
lıçtan mürekkeptir. Bundan 
başka altın baston, R'Ümüş 

borular gibi diğer kıymetli 
eşya da birlikte iİtmiştir. 

Tepedelenli: 
- Oğlum Tahir .. Bana bu 

yer yüzünde senden sadık 

kimse yoktur. Berhurdar ol 
oğlum!. Dedi. 

Ali paşa, korkunç bir ses· 
le Tahire: 

- Tahir, bana yaklaş, sa
na verilecek haberlerim var. 
Dedi. 

- Hayır hayırlardır lnşal· 
lah paşam. 

- Senin Bahirin canı ce· 
nı cehennemde bulunuyor. 

- Ne diyorsunuz?. 
- Evet. Bahir şimdi zeba-

nilerin çavuşu oldu. Diğer 
dört arkadaşı da Muhtarın 

elinde esirdir! 
- Ne diyorsunuz paşam? 
- Doğrudan doğruya ha-

kikati bildiriyorum, more Ta
hir. 

Tepedelenli ihtiyar paşa 

Tahsin imzalı mahud mektubuG 
Tahire uzattı ve: 

- Hele sen şu mektubu 
dikkatle okul. Dedi. 

Tahir, mahud mektubu aldı 
ve okumağa başladı. 

Okudukca hayretler içinde 
kalan Tahir nihayet: 

- Paşam, bu mektupta 
yazılı olan şeylere inanmak 
mümkün değildir! Dedi. 

imparatorluk 
konferansı 

Londra, 11 (Radyo) - Cu
ma günü toplantılarına başlı
yacak olan imparatorluk kon
ransı için dominyonlar başve
killeri gelmişlerdir. Deyli 
Herald gazetesinin yazdığına 
göre, harp esnasında gıda 
ma ideleri ve mevadı iptidaiye 
meseleleri görüşülecek, kon
ferans müzakereleri bir ay 
sürecektir. ,. ...• 

G. Metaksas 
Dün mali komiteye 

riyaset etti 
Atina, 11 (Radyo) - Yu

nan başbakanı general Metak· 
sas, dün mali komiteye riyaset 
etmiştir. Komite, dünkü top-

lantısında Yunanistanın mali 
vaziyetini uzun uzadıya tetkik 
etmiş ve mühim kararlar ver
miştir. 

••• 
Seyyar şehirlere ben. 

ziyen vapurlar 
(Baş tarafı 2 inci sahifede) 
sas olan bunların yanında bir 
sigara bile içilse nöbetçinin 

- Ya.. Bunların olabilece· 
ğini aklın kabul edemiyor, 
demek oluyor! 

- Evet paşam. Konağından 
bir kadın ile bir hadım ağa
sının birleşmesi bir defa im
kansızdır. 

- Neden?. 
- Çünkü senin ekmeğini 

yemektedirler . 
- İyi ya, bre Tahir .. Ek· 

meğimi yedikleri, kendilerine 
ihsan ve lütuflarını dokunduğu 
için nankörlük edeceklerdir, 
Bu adettir bilmiyor musun ? 

- Haklısın paşam. 
- Ne ise onu bir tarafa 

bırak, bu mektup yalan söy
lüyor. Bir kadın ve bir harem 
ağası aleyhimize birleşmişler· 
dir. Fakat bunlar ne zaman 
ve ne suretle anlaşabildiler? 

O hınzır arap nasıl firara 
muvaffak olabildi. 

- Paşam, şuanda bu hu· 

susta hiçbir fikir der eyan 

edecek vaziyette değilim. 

Çünkü bana hala iarip, harı· 

külade ve imkansız bir iş gi· 

bi görünmektedir. 

- Anladık. Fakat ortada 

bir hadise var: Arap Sabah 

firar etmiştir; Muhtar paşa ne 

düşündüğümüzü bilektedir, se· 
nin Bahir çavuşun da cehen· 
nem veya cennettedir. Şimdi 
bunlara karşı ne yapmak la· 
zımdır? 

- Şu anda yapılacak hiç 
bir iş yoktur. Muhakkak olan 
şey, Muhtarın kolay, kolay 
tuzağa düşecek bir adam ol· 
madığıdır. Öyle anlıyorum ki 
çok dostları, adamları var. 

· Arkası var • 

Afyon f iatleri 
iyidir 

Uyuşturucu maddeler inhi· 
sarı umum müdürlüğü bu sene 
Afyon yetişen mıntakalarda 
afyon mubayaa fiatlerini ilan 
etmişti. Bu fiatlerle avanslar
dan müstahsılların çok mem· 
nun oldukları haber alınmış· 
tır. Alakadarlar bu seneki 
mubayaa fiatlerile avansın yük· 
sek olduğunu söylemektedirler. 

Evelce köylünün zararına 
hareket eden bazı mutavassıt· 
Iarın hareketlerine mani olmak 
için de bu sene Ziraat Ban· 
kası araya girmiştir. Müstahsıl, 
masraf ve emeğini kıymetlen· 
dirince maliyet fiatini de çı· 
kardıktan sonra bir kilo Af· 
yonda bugünkü alım fiatleri 
ile 330 kuruş safi kar temirı 

önündeki müş'irler derhal ha- etmektedir. Bu para, tamamen 
ber verir. Bu suretle yangına müstahsıla kaldığı için Afyorı 

karşı alınan tedbirler deniz müstahsılları çok memnun· 

üzerindeki en müthiş felaketin durlar. _.-

önüne mümkün mertebe geç· - • 

miştir. Halkevi köşesı 
Seyyahlar kaptanından, vapu· '1{f1J 

run ta derinliklerinde uğraşan 1 - Bugün saat 17 de 
ateşçilerine kadar bir insan müze ve sergi komiteleri top· 
kütlesinin rahatleri uğrunda lantısı vardır. 
çalıştıklarını zevkleri arasında 2 - 13 Mayıs Perşembe 
hatırlarına bile getirmezler. günü saat 18 de Sağır ve 
Gemi hakkındaki öğrenebil- Dilsiz okulu direktörü dokt:~ 
dikleri yegane şey, süvarinin B. Necati Kib (Alkolizm) ha 
ceketinin kolunda dört sırma kında istifadeye ıayan bir kon· 
taşıdı~ıdır. ferıns verecektir. 
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