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Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: lzmir ikinci Be~Jer sokağı 

Abone tar&J.an: Seneliği 700, altı aylığı 400 kuru~ 
Reımi ilanlar için: Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edilmelidir. 
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lzmirde çıkar, akşam'cı siyasal gazetedir. 

· - Pariste 
!,sizler nümayiş yaptılar. 
Beşbin kişi sokaklarda do. 
laıtı. 

- Pazartesi - 24 Mayıs 1937 Fiati (100) Para 
-----------------------------~~----------------..;.. ______ __ Telefon: 2776 Yıl . 4 - No : l 008 

YUııan liralı,haşhanımızı kabul edecel 
- ..... _.,._______ -----------

lnönü, b u sa-General ismet 
hah Atinaya v a r dılar 

Başvekilimiz, Beigrattan geçerlerken gazetecilere beya
natta bulunarak, Balkan antantının cihan barışının 

mu haf azasın da büyük bir amil olduğunu söylediler 
~ ~ 

İnönünü, Belgratta, Yugoslavya başvekili karşıladı. Hariciye vekilimi~ 
T. Rüştü . Ar as trende başvekilimize izahat vererek Cenevre ye döndü 

lstanbul 24 (Hususi) -Baş- "-Seyahatimden fevkalade 
vekilimiz general ismet İnönü, memnunum. Muhterem ve kıy· 
Londradan dönüşte Lozana da metli Bay Milin Stoyadinoviçi 
uğramışlardır. Başvekilimiz İs- tekrar selamlamak fırsatmı 
viçre topraklarında seyahat bulabildiğim için bahtiyarım. 
ettiği müddetce, Hariciye veki+ :Her zaman olduğu gibi, şim-
limiz B. Riiştü Arasla görüş· dide müşterek mesairnizdeki 
müştür. B. Aras, bu sabah gayenin ayni olduğunu gör· 
Cenevreye dönmüştür. Baş· mekle memnunum. 

· vekilimiz Atinaya gitmektedir. Balkan antantı, her zaman 
Belgrad, 24 (Hususi)-Tür- tam kuvvetile kendini gösteri· 

kiye Başvekili general ismet yor ve umumi barışan muha-
lnönü, bu sabah saat yedi fazasmda büyük bir amil ol-
otuzda Be1grada dün geçmiştir. duğunu meydana koyuyor. 
General lnönünc, general Ka· Antantı, bundan böyle barış 
zım Urbay, amiral Şükrü Okan için çalışacaktır. 1 

refakat etmektedir. Türkiye Pire limanından bir manzara Türkiye Büyük Millet mec· 
elçisi Ali Haydar, general in- - -G;neral lnönü ve Bay Mi· General ismet lnönü, Belgrad- lisinde, C. H. Partisi grubunda 
önünü, İtalya hududunda kar- lan Stoyadinoviç, istasyondaki da gazetecilere şu beyanatta da en ince teferruatına kadar 
şılamıştır. kral hanedanına mahsus sa· bulunmuştur: Devamı 4 ncü sahijede ·-

iic;ok güneşe de 
3-1 yenildi 

f Hakim bir oyun oynıyan üçoklular, 
birinci deoreyi J .O galip bitirmiılerdi 

Güneşe 3-1 mağlap 
lstanbul 24 (Hususi muha· 

birimizden telefonla) - Dün 
Galatasaraya 7-3 mağlup olan 
Üçok takımı, bugün Güneşle 
oynadı ve gene 3-1 yenildi. 

Maçı, Sait Salahiddin idare 
etti. Üçok dünkü takımında 
değiıiklik yapmış, Mehmedin 
yerine küçük Kemali almıştı. 

Güneş takımı şu şekilde 

idi: 
Cihat, Faruk, Reşat, Yusuf, 

Rıza, lsmail, Halim, Salihid-1 

olan Üçok takımı 
din, Mehmed, Necdet, Rebii. 

ilk haftayım, tamamen de
necek derecede Üçokun hi· 
kimiyeti altında geçti. Soliç, 
devre ortalarında muhakkak 
bir gol fırsatı kaçırdı. ilk dev• 
renin sonlarına doğru Günq 
kalesini iyice tazyike başlıyan 
Üçoklular. 43 üncü ·dakikada 
/Devamı 4 üncii salıi/edt1) 

Bek 
N6ralatla g4rilı Türkiye Başvekili, istasyon· londa kısa bir konferans ak· 

da başvekil Milan Stoyadino- detmişlerdir. Bay Milan Sto
viç, Türkiye sefareti erkanı, yadinoviç, Türkiye başvekilini 
elçiler, Hariciye nezareti ileri Lavenaya kadar teşyi etmiş, 
gelenleri tarafından kar" ılan· Bay Ali Haydar da general 
mış; iki dost devlet hükumet ismet İnönü ile birlikte hu· 
reisleri, istasyonda birbirile- duda kadar gitmiştir. 
rine sarılmışlar, öpüşmüşlerdir. Belgrad, 24 ( Hususi ) -

G. Mola Kıtaatı Bilbao 
Kapılarına dayandı 

~~.....--~----~~·~---~--~--~~ 

~ekoslavakya: baş 
vekilinin beyanatı 

~~~---194---·~----~~-B. Hodza, "Londra görüşmeleri yeni 
snlh siyasetinin mesud bir baş. 
lantıcı telakki edilebilir,, diyor 

• 
Milan Hodza 

Prağ 23 (A.A) - Çekoslo· 

vakya başvekili bay Hodza, 

gazetecilere ha~ici vaziyet ve 

siyaset hakkında beyanatta bu

lunarak demiştir ki : 

- Londra görüşmeleri, yeni 

Ve kuvvetli bir sulh siyasetinin 

llleı' ut bir başlangıcı olarak 
telakki edilebilir . 

Orta Avrupa meı'elelerinde 

Londra ve Paris tetkikat ha· 
]inde bulunmaktadır. Bu iki . 
devlet, Tuna memleketleri 
arasında umumi ve ekonomik 
birliğin şayanı temenni olduğu 
fikrindedir. 

Fransa ve Jngiltere, küçük 
antantı sağlam ve devamlı bir 
mmtakavi birlik telakki et
mektedir . 

Çekoslovakya Sovyrtler bir· 

lıği ittifakı, hemen hemen her 

yerde nazik zamanlarda sulh 
siyasetine müsmir bir surette 

yardım edecek bir diplomatik 

vesika telakki olunmaktadır. 
Küçük antant, Almanya ve 
ltalya ile de yapıcı bir siya· 
sete başlamak üzeredir. --·····----Ribentrop 
Vatikana sefir mi 

oluyor? 
Berlin 24 (Radyo)- Alman· 

yanın Londrn sefiri Von Ri
bentrobun, Vatikan sefaretine 
tayin ~dileceii söylenmekte
dir. 

·-·-· Madrid bombardıman edilirken ltalyan sefa
rethanesine de bir bomba isabet etti. 4 bin 

lspanyol çocuğu lngiltereye getirildi 
' 

Milis kızları 
Burğos, 23 (Radyo) - Bsk ı varmıştır. Yarın sabah lima· 

cephesinde vaziyet nasyona- na girecektir. Çocuklara süt 
listler lehinedir. 10 kilometre pisküvi gönderilmiştir. Ekse· 
ilerlemiş olan Mola kıt'atı risi gıdasızlıktan hastadır. 
Bilbao kapılarına dayanmıştır. Madrid, 24 (Radyo)- lh-
Şehire kuvvetli bir taarruz tilalciler, Madrid şehrini bom· 
yapılacaktır. bardıman etmekte devam 

Valans, 23 (Radyo) - Bir ediy?,rlar... . . . 
ltalyan gemisi lspanyol hü- Dun, sureklı hır top atcşı 

' açılmış ve geç valcite kadar 
kiimetine ait bir ticaret ge· 
misini araştırmak için tevkif 
etmek istemişse de 4 hüku
met tayyaresinin hadise ma
halline gelmesi üzerine torpi
to kaçmıştır. 

Londra, 23 (Radyo) - dört 
bin Bask çocuğunu getiren 
vapur, Sukonham açıklarına 

devam eylemiştir. 

Zelzele 
Dün saat tam 13 e iki kala 

şehrimizde oldukça şiddetli 

bir zelzele olmuştur. Zelzele 
cenuptan ıaraka doğru idi. iki 
saniye kadar ıürmüıtür. 

Son gelen haberlere göre; 
atılan mermilerden biri, ltal-

ya sefarethanesine düşmüştür. 

Cumartesi günü bombardı· 

man neticesinde birçok ma· 

halleler harap olmuştur. 

• • 
Karol hasta 

Kolonel Bek 
Berlin 24 (Radyo) - Lebiı· 

tan Hariciye Nazırı Baron Bek 
tayyare ile buruya gelmiştir • 
Baron Bek, burada birgün ka
lacak ve Almanya Hariciye 

Bükreş 24 ~Radyo) - Ro· Nazın Von Nörahtla konuştu 
manya Krah Karol, soğuk al- tan sonra tayyare ile V1110va· 
gınhtından dolayı hastalan· ya giderek Romanya VeliRhdı 
mıştır. Prens Mihaelin Varşovayı zi· 

Doktorlar, Krala mutlak is- 1 yaretinde orada hazır buluna• 
tirahat tavsiye eylemişlerdir. caktır. 

~~~~----.._·~··· ~·· ...... ·~-~--~~~~ 
lzmir halkı, seyyar satı 
cıların ibkasını istiyor 

Karantina, göz tepe, güzel yalı ve daha 6 
çok yerlerden şikdyet mektupları alıyor 

Salhane, Karatina, Göztepe atlar mektebi arkasında, 
ve Güzelyalı taraflannda otu· hanede ve bu civarda otu 
ranlardan aldığımız müteaddit bizim gibi binlerce vatan 
mektuplar da, gıda maddele- vardır. Amele olmadıtı 
ri satan seyyar satıcıların, halde, sabahleyin gayet erk 
belediyece Hazirandan itiba- evlerimizden çıkar ve a 
ren men'i hakkındaki tasav- döneriz, yiyece2imizi, hep 
vurdan tikiyet olunmaktadır. lerde kalanlar seyyar satıca 
Bu mektuplardan birinde ay- lardan temin ederler. 
nen ıöyle · yazılıyor: Dünyanın hiçbir yerin 

.. Göztepe, Karantina, San- ( Dnamı 4 iincil ıdi/H• 
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·orman ;koruma :I :ıattaA'in Ansiklopedisi 
Z4• Mayıs 931" 

~lfindistana elçilikle giden 
r Zülfikar ağanın aşkı 

- .13 - Yazan: FARUkliliiJDAG 
ı Onun için sizden \ yalvara

' rah. :rica ederim beni ' bırakı-
1 nız. Mukadder · qlan akibeti· 
ı mi göreyim. 

- Yok Dilber hamm. Ta-
1 mamile · yanlış Öüşüniiyorsunuz 
(durunuz ben de size açıkctl 

1 
iiçimi dökeyim: · 

-- Klrk beş yaşıma 'bası-
·y_orum \hu müddet zadında 
.başımdan ipek çok maceralar ~ 
~eçti. Binbir tehlike geçirdim. 
Aşkın ne olduğunu bilmiyor· 
.dum. Kadın bence bir süs 
idi. Ancak salonlarda işe ya· 
rardı. Onun insan kalbinde 
yeri yoktur. Beni ev bark 
sahibi yapmak istiyenlere en 
büyük saadetim başı boş 
oluşumdur diyerek rededer• 
dim Dilber hanım. Sizin ha· 
vasına, suyuna alışmadığınız 

bu muazzam saraylara ben de 
alışamadım. 

Dağlarda doğmuş, dağlerda 

büyümüş bir çiftçi oğlu.. sa
raylı olamaz. Ben bu saraya 
arzumla değil ocakağalarımı· 
zm .. teşvikile girdim. Yalan, 
riya dolu bu muhitte kimseye 
karışmadım.. Ne iyilik ve ne 
de fenalık.. Yapmadım .. Ya
panlara da karışmadım. 

Çok ·kerreler içimde kudu
ran bir isyan doğuyor. Beni 
sıkan bu saray zencirlerini 
kopararak yurdumun dağla· 
rına çıkmak .. Gene o dağlarda 
at oynatmak istiyordum. 

Bunları size anlatmaktan 
maksadım .. Her gece bir ma· 
sum kızın günahına girerek 
ertesi günü onu fırlatan ağa

lara, paşalara beni benzetme· 
meniz içindir. 

Bende kadınla yaşadım. On
larla düştüm kalktım. Fakat 
tanıştığım kadınların hepsi .. 
kendi arzularile bana kadar 
gelen o yolun yolculerı idi. 

Ne zorla ve ne de başka 
t~essürlerle beni istemiyen bir 
kadını ianımadım. 

- Ağa hazretleri, gayele
rine erişebilmek için safiyet 
maskesi kullananlara benzemi
yorsunuz. Sözlerinizde samimi· 
yet olduğuna eminim. 

Lakin, bunlar beni kurtar
mağa b·r sebep teşkil eder 
mi? 

- Nasıl etmez Dilber ha
nım. Muradım seni kurtarmak 
olmasaydı, bu sonsuz denizler· 
de ne işim vardı. Sen belki 
bilmezsin.. Mısır' dan geldiğin 

gündenberi~ yakından takip 
ediyorum. Valde Sultan ola
cak o cadı karı seni ayrı bir 
odaya ayırmış ve yakında da 
oğlu olacak A11ahın zır deli
sine ikram edecekti. Maazal
lah eğer valde olmak ihtima· 
linin mevcut bulunması der· 
hal idam edilmekte bu sara
yın eski adetlerindendir. 

Seni bu girdaptan kurtarmak 
için 40 sene sonra istemiye· 
rek benliğimi saran aşkın kafi 
geldi. Birçok para sarfile bu 
elçilikle seni de beraber yola 
çıkarırdım . Bundan sonrası 
senin elinde mukabilini bek
lemeden hakkımda göstermiş 
olduğunnz alakaya teşekkür 
ederim. Lakin ağam, mazisi 
meçhul, esir pazarındau alm· 
mış bir kıza karşı bu derece 

derin bir· aşka hayret edilmez 
mi? 

Hakkın var Dilber. Ben 
şimdiye kadar · aşka gülen. 
Sevgi ile alay eden bir insan- ' 
dım. Gönül işlerinde parma- t 

ğım yoku. 1 

Sana karşı olan hislerime 
ben de şaştım ve arzum hila
fına düşüncelerime karıştın 
kırk beşine yaklaşan bir ihti
yar sevse bile bilmem sevi· 
lebilir mi? Bu gülünç mace
raya atılırken kendimden utan· 
dım. Fakat nafile, gönül fer· 
man dinlemiyor. 

Dilber karşısında dalgın 
bakışlarile aşkını anlatan Zül
fikar ağaya dikkatlı dikkatlı 
bakıyordu. Uzun bir yüz kür 
bıyıklar geniş omuzlarile ağa 
güzel değilse bile çirkin de 
asla değildi. Hele siyah iri 
gözleri cidden güzeldi. Onun 
saf ve temiz bir lisanla anlat
tığı gönül işleri. Bu zavallı 
esir kız üzerinde . yavaş yavaş 
fesunkar bir tesir icra etmeğe 
başlamıştı. Sesini yumuşata· 

rak ağaya sordu. 
- Sizin bu dizgin kabul 

etmiyen aşkınızın hudutları 
nasıldır ağa hazretleri. 

- Kuzum rica ederim ha· 
na hazret filan demeyiniz 
belki bilmezsiniz sarayda her 
kes beni kalender Zülfikar 
ağa diye tanır. Ben hiçbir za
man hazret olamadım. Ol
makta istemem: 

- Pek iyi bir daha söy· 
lemem: 

- Öyle ise ben de size 
demin sorduğunuz şeye cevap 
vereyim. Aşkın hududu ne 
demektir. 

- Hududu yani .. Sonu ne 
olacak .. 

- Korktuğum başıma gele· 
cek evlenmek.. Dilber sustu .. 
İnanamıyordu.. Bir esir cariye 
ile zamanın en büyük ağası 

evlensin. Rüya gibi geldi. ina
namadı. Kuvvetlendirmek için 
ağanın ağzını aramaya başladı. 

- Şüphesiz alay ediyorsu
nuz değil ağa... Ne olduğu 
nereden geldiği belli olmıyan 
bir cariye ile.. ancak alay 
edilir .. 

- Dilber yavrum yüzüme 
bak. Bu çehrede başkalarile 

alay edecek bir hal var mı? 
Ben kimim biliyor musun .. Ta
bii bilmiyorsun. Osmanlı sa
rayında.. kocaman bir Zülfikar 
ağa sende başkalan da beni 
ancak bu kadar bilir nereden 
gelmişim .. Kimin nesiyim so
rarlar mı? Yok. 

Pek alim değilim amr ıa tec
rübem çoktur. Sözlerime ~u· 
lak ver. insanlar tuhaftır. Mev· 
kii yüksek, zengin bir adamın 
asla mazisiJ sorulmaz. Herşey 
ona yakışır. Yaptığı şeyi tabii 
görülür ve kimsenin de aklına 
böyle birşeye gelmez. 

Lakin ne kadar asil olursa 
olsun bir insan düştü mü her· 
kes ona şüphe ile bakar, ma
zisi sorulur. Ondan herşey 
umulur. 

Bunları bilen ve söyliyen 
ben olursam, ba.şkalarının ma
zisi beni o derece alakadar 
eder mi? Hususile harplerde 
esir edilerek pazarlarda satılan 

~eşkila· .-. , ka11un•u. \ ':~d~ ,jJ~~su - Gaıo.k şat~u, son günler~e yeniden bir 
··Kamutayda 26/4/1937 da ve gedikli erbaşların maa.~lar~, · Şölir1t kazanmıştır. Bıınun. sebebıde sabık lngıltere kralı . ve~ 

kabul edilen 3157 numaralı ı • te~fi, istifa ·ve tekaüdlükleri şimdiki Dük dö Vindsoırun bu şatoda bulunmasıdır. 
kanunu dercediyoruz: orduaaki emsalleri gibidir. Şato 1508 de kur11lmuş, fakat müteakip asırlara birçok-

Madde 1 - Orman ''Koru· Bunlarla erbaş, onbaşı ve 1r· tadilat görmüşHif. Bu tadilat o kadar çoktur ki şatonun ilk 
ma vazifesi bu kanund~ ·gös· lerin maaş ve tahsisatları Ur· şekli hemen, İle men kalmamıştır. 
terilen şekilde a.skefi kıt' alara man umum müdürlüğü butçe· Gande şatdsu 300 senelik mevcudiyetinde birçok sahip de· 
verilmiştir. Bu'kıt'alar, koruma sinden verilir. , ğiştirmiş.tit. l927 den, maruf fabrikatör Bay Bedu tarafından 
vazifelerine halel gelmemek Madde 8 - Orman koru- alınmazdan evvel Drake Kastillo ailesinin malı idi. 
şartile ·askeri usullere göre ma kıt'aları subay, gedikli Bu şıitö; Çok eski olmakla beraber, son asrın bntün konfor 
'teşkil, talim ve terbiye edi- erbaş, erbaş-, 'onbaşı ve eratı· şartlarıh• Fıaii.dir; şato hem eski hem de en yeni bir bina 
lifler. nın ışaretleri ve kıyafetleri ı hiliıld~dir. 

Madde 2 - Ziraat Veka- milli müdafaa vekaletinin mü- Madelen Şai'ô - ·100 kilometre sürat rekorunu kiran Frın• 
letine bağlı ve tüm kqmutanı 1 talaası alınarak Zirilat Veka- sız tayyareci ~admı doktor Şaronun kızıdır. 14 yaşında heykel .. 
salahiyetini hait bir Orman fel,in~,e tanzim ve icra Vekille- traşlığa merak' 1etmiş, fakat 1932 de tayyareciliğe intisap ederek 
genel komut'B.nlı'ğı teşkil olu· ri hey''eti tarafından tasdik o· 1933 te 17,000 kilometrelik şimali Amerika uçuşunda Jak Ruk 
nur. Ormanların vüsat \,e h.inacak bi'r kararname ile kupasını kazanmıştır. Madam Madeleıi~ · ıbaruf Fransız muharriri 
ehemmiyetin~ göre alay veya tesbi_t oh.ın\ır._ ·~ ;-ı Piyer Frondenin zevcesi ve en cesur kadın tayyarecilerdendir. 
müstakil fahur veya böfük 

11 
Mad1d~ .• ?. ~-;-- ,qr~an kP.~f." Dik Mergel - "Atlas denizinin 20 günde geçme muvaffa· 

halinde . te~kit edilecek olan pıa kıt ~lşrwa #ll~11aq~\c ı '.mu~ kıyeti kazanan Amerikalı tayyarecidir. . 
bu kıt'alar bu komutanlık em· kellef erat her sene son yok· Dik Meryel 1898 de Misisipide lnka şehrinde doğmuş, ünt"' 
rine verilir. lamada ihtiyaç nisbetinde Mil· versite tahsilini bitirdikten sonra pilot vesikasını almıştır. Uzun 

Madde 3 -Orman koruma li Müdafaa Vekaletinin tensip seneler posta tayyareleri pilotluğunda bulunmuş ve takriben 
genel komutanlığı memleket edeceği askerlik şubelerince 3,200,000 kilometre uçuşu kazasızca yapmıştır. 
müdafaası, askeri talim ve orman koruma kıt' alarma tef· Meryel uzun zaman rekor kırmak teşebbüslerinden uzak 
terbiye, seferberlik işlerinde rik ve muayyen celp zaman· kalmış, ilk defa olarak 12 yolcu ile Nevyork-Miyami ticaret 
doğrudan doğruya genelkur- larında sevkolunurlar. Bu eratta rekorunu 8 saat 54 dakikada yapmıştır. 
maya, subay ve askeri me· aşağıdaki şartlar bulunacaktır. 1935 te Atlas denizinde kaybolan Elisvortu aramağa çıkmış, 
murlarile erat ve silah ikmali A • Hüsnühall sahibinden bu fırsatla 40 saatte 13,000 kilometre mesafe katetmiştir. 
hususlarında Milli müdafaa olmak ve fena şöhretle tanın· Devalera - Son günlerde lngiltereye karşı bazı nahoş 
Vekilliğine bağlıdır. mamış bulunmak, ağır hapis hareketler başlamış olan lrlandanın hükumet reisidir. Devaler• 

Orman koruma kıt'alarının ve muhilli namus cürümlerle esas itibarile Alman siyasetine tarafdar ve müthiş bir lngilit 
asıl vazifeleri ormanları koru- mahkum olmamak! düşmanıdır. lrlanda istiklali için birçok teşebbüsleri vardır. 
maktır. Ancak bu kıt'alar bu- B - Silahlı hizmete salih Babası lspanyol anası lrlandalıdır ve 1882 de Nevyorkta d~ğ· 
lundukları yerlerdeki orman bulunmak , muştur. Bir müddet lrlandada öğretmenlik yapmış, sonr Sı?· 
mevzuu vesilesile alakalana- C - Hizmet edecekleri mm· fAyner isyanına karışmış 1916 da idama mahkum olmuş hır 
cakları emniyet işlerinden do- takalar halkından olmamak. müddet sonra lrlanda meclisine mebus ve reis seçilmiştir. 
layı Dahiliye Vekaletinden de Bu suretle ayrılacak erattan 1918 de ikinci defa mahkum olan Devalera Amerikaya firara 
emir alırlar. en az üçte bir miktarının oku- muvaffak olmuş, ancak 1922 de memleketine dönebilmiştır. 

Madde 4 - Orman koru· yup yazmak bilmesi de şart- Devalera, Irlandanın tam istiklali için çalışan bir adam olmak 
ma kıt' alarmın kuruluşunda tır · itibarile iyi hareket eden bir lrlandah demektir. Fakat İngilt~r~ 
askeri teşkilat esastır. Ancak Madde 10 - Erat ihtiyacı aleyhtarlığında Almanyaya tarafdarlık işinin lrlandanın hakıkı 
komutanlık karargahı, kıt'ala· ve nerelere gönderileceği her menafii ile münasebeti yoktur. 
rın teşkilatı, kuruluşu ve kad- celp tarihinden üç ay evvel Tuhaçe/ski - Mihail Nikolaviç Tuhaçefski Sovyet Rusya· 
roları ihtiyaca göre, Milli Ziraat Vekaletinden Milli nın mareşallarından birisidir. Uzun müddet süren askeri haya: 
Müdafaa ve Ziraat Vekaletle· müdafaa Vekaletni bildirilir. tında en küçük rütbeden başlıyarak, Rusyanın en yüksek aske~ 
ri tarafından müştereken tan- Madde 11 - Mükellef era- mevkiine kadar yükselmiştir. Şimdi Volga mıntakası asker• 
zim ve tesbit olunur. tın orman koruma kıt'alarında valiliğine tayin edilmiştir. 

Madde 5 - Orman koru- hizmet müddeti jandarmada Tuhaçefski 1893 te doğmuş, harbiyeden neşet ettikten sonra 
ma kıt'alalarının konuşu Ge· olduğu gibi iki buçuk senedir. 1915 te Almanlara esir düşmüş, 1918 te Almanlar tarafındarı 
nel kurmayın mütalesası alı- Madde 12 - Orman ko- serbest bırakılmış ve Bolş~vik komitesine intisap etmişt!r· 
narak ormanların muhafazası ruma kıt' alarmın talim ve ter· 1920 de beyaz Rus kuvvetlerini ve general Deni kini mağl~~ 
esasına göre Ziraat Vekaletin- biyeleri aşağıdaki tarzda ya- etmiş 1925 te erkanı harbiyei umumiye reisi, 1928 te Lenı0 
ce yapılır. pılır: grad mıntakası divanıharp reisi ve 1931 de Voroşilofun har· 

Madde 6 - Orman koru- A • Subayların talim ve ter· biye nezareti müsteşarı olmuştur. ./ 
l k t ·ı alay biyesi ormandaki asıl vazife- ko· 

ma gene omu anı ı e ' B - Orman koruma kıtala- Madde 15 - Orman "l 
tabur, bölük ve takım komu- lerine halel gelmiyecek surette , kktJ 
tanlan orduda alakaları baki ve mümkün olduğu kadar or- rı diçinkde erblaşlığa terfi, or· reutt7gv~ m:~:~~:~~ın me:;~~ or· 

dudaki usüllere tevfikan icra du a i esas ara göre orman 
1 

r· 
kalmak ve azami üç sene hiz· koruma alayları dahilinde ha- man muhafaza memur arı 0 

olunur. ıı• met etmek suretile kıt'a vazt· 
yeti müsait olanlardan Milli 
Müdafaa vekilliğince intihap 
ve tayin olunurlar. 

Bu kıt'alara verilecek gedi
li erbaşlar da müdafaa veka· 
letince temin olunur. 

Milli müdafaa vekilliği ta· 
rafından orman koruma kıta· 

larına verilen subayların hiz· 
met müddeti zarfında sicilleri 
ordu sicil talimatnamesine gö· 
re orman genel komutanlığı 
tarafından orman genel ko· 
mutanının sicili de ziraat ve· 
kili tarafından tutulur. Bu si
cillerin birer nüshası milli 
müdafaa vekilliğine verilir. 

Madde 7 - Orman koru-

zırlanır ve orman koruma ge- man mesaha memuru unvanı B - Orman koruma eratı ilk 
altı aylık fili hizmetlerini nel komutanlığı tarafından alır. 1co· 

tasdik olunur. Madde 16 - Orman Ziraat Vekaletince genelkur- l (tii• 
Madde 14 - orman koru- ruma kıt'alarının silah arı mayın mütaleası alınarak tesis ) p· 

edilecek talimgahlarda yap- ma eratı altı aylık talim ve fek ve sair teferruatı ve M~lli 
b 1 d h .. hanesi ihtiyaca göre 1 

mak sureti le askeri ve mes- ter iye eri esnasın a er tur- . d"' er 
müdafaa Vekaletınce ve ıg leki talim ve terbiyeye tabi lü masrafları orman umum d 8ıı 

tutulurlar. müdürlü bütçesinden verilmek teçhizat ve malzeme e orrJJ irJ 
l l k Umum müdürlüğünce terJJ,. C - Orman koruma kıt' ala- üzere askeri eratı a tı ay ı V ıca· 

rında vazifenin müsaadesi nis- talim maaş alırlar ve ilbas olunur. Milli Müdafaa ~l~~ 
betinde askeri talim ve ter- ve iaşe edilirler. letince verilecek olan 51 sf' 
biyenin devamına da dikkat orman koruma kıtalarına ve cephanenin nakil ma:~ğii 
olunur. dahil olduktan sonra ilk altı ları Orman Umum müdür u 

Ç · Münhasıran talim ve aylık hizmeti müteakip iskan bütçesinden tesviye olunu~o· 
k T · Madde 17 - Orman . terbiye noktai nazarından kor ve ilbas ile as eri ayınat t'J' 

ve or komutanları mıntakaları ve Yem kanununa göre yapı- ruma kıt'aları:un teessüs et 
1 
r 

dahilindeki orman koruma lacak iaşeden başk~ çavuşlara yerlerde Orman kanunun~n ° r 
kıt'alarını teftiş edebilirler. onbeş, onbaşılara 10 ve her man bekçileri ve bekçıb~, 

D • Orman koruma kıt'ala- ere 5 lira maaş verilir. larına verdiği ~azife v~ 5~":1 
ma kıt' alarmdaki subayların rının mesleki talim ve terbiyesi orman koruma kıtaalarına hiyetler bu kıt alara ıntı t'• 

eder ve orman koruma "1 
" Ziraat Vekaletince tesbit edi· verilecek subay, memur, ge· • d "fe v11 ne paşa kızları, ne ağa zade· 

ler gördüm. 
- Farzedelim ki böyle ol

sun fakat sevginiz geçici bir 
heves ise, fikirlerini, ruhunu, 
düşünüşlerini bilmediğiniz bir 
kızla evlenmek ileridP sizi piş· 
man etmez mi ? 

- Düşünüş, fikir dediğin 
ne oluyor? 

- Mesela; siz sarıdan hoş

lanırsınız da ben kırmızıdan, 
yahut siz musiki sevmezsınız 

ben severim . 

lecek usullere göre yapılır. dikli erbaş, erbaş, onbaşı:ve alarmın ormana ai vazı rı 
Madde 13 - Erbaşlar ve eratın geliş ve gidiş harcırah· salahiyet bakımından orııt'e· 

onbaşılar şu suretle temin ve ları, maaşları ve her türlü ka· teşkilatile .alaka ve mürıB55, 
b l . b' . ·ıe te tedarik edilirler: nuni masrafları orman ~mum et en ır nızamname ı 

A • Altı ay fili hizmet yap· müdürlüğü bütçesinden veri- bit olunur. "o' 
mış olan orman koruma kıt- lir. Madde 18 - IOrman hİ%' 
alarmdan liyakat gösteren Erat, onbaşı ve erbaşlardan ruma kıt'aları mensubları bıi* 
erat, koruma alay komutanla· iki buçuk senelik fili hizmet- met ve vazifelerinden mü~ ııı"' 
rı veya müstakil tabur komu· lerini bitirdikten sonra orman suçlardan dolayı askerı ;te 
tanlan veya müstakil . tabur teşkilatına girmeğe talip olan· hakeme Usulü !f ,kanunu •bİ' 
komutanları tarafından tasdik lar kadronun müsaadesine ve askeri ceza kanununa l' 

imtihan edilerek onba~ılığa ehliyetlerine göre orman iş- dirler. 
nasbolunurlar. lerinde istihdam olunabilirler. ( Dewı1'1ı 4üncü salı· 
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fı:nir i~i11~; hHkH~ n1aP.1$i=-- Olivier ve EÜ~ 
lne§ın~em ~ , 

P*vıcı tzmirde Als~ncak!a rekaşı Limited 
vapur acentası 

Birin,:j lç:ordon Rees bin1ısı 

N, V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

Ha1ineli şqk§k il n!'.). p~ o~uran 
A.li Rı?!#J Pthı Bijrh~ne~tiq 
J8fahnP.an karıs! f zmirge -.yni 

i~metıiht1& ikeq bilahare f ,. 
~nbulda ~yyüp Ahmet çami 

Jolca~ 9 ng. lu fz~etin evinde 
oturdijiU bildirilen Ihsan kızı 
Did~ ıdeyhine açılan boşan~ 
l'n• davasına mütcğair dava 
ar~uhal ıuretile davetiye var 
rakas1 miiddeaalcyhin ikamet· 
Rihının mcçhuliyetine binaen 
bili tebliğ iade edilmiş ve 
mahkemece ilanen tebliğat ic
rasına ve tahkikatın 9/6/937 
Çarşamba giinü ıaat 10 a 

talikine karar verilerek arzu• 
hal suretile davetiye varaka11 
Uıulen · mahkeme koridoruna 
laılmıı olduğundan müddea• 
•leyb Didarın tayin olunan 
ıün ve ıaatta mahlcemcde 
bizzat hazır bulunması veya 
bir vekil göndermesi aksi tak
dirde hakkında gıyabi mua· 
llıele yapılacağı teblik malca
tnına kaim olmak üzere ilan 

Tel. 2443 DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
THE ELLERMAN LINES LTD. G. M. B. H. 

11 ALGERIAN" vapuru 5 H~mburg 
Mayısta LONDRA, HULL ve 

11 
AKKA., vaptıru 15 Mayısta 

beklenilmektedir, ANVERS, 
ANVERSt{!n gelip yük çıka- ROTTERDAM ve HAMBURG 
racak ve 15 Mayısta avdet için yük kabul eder. 
edip LONDRA ve J-IULL için "MOREA" vapuru halen 
yiik alac•ktır. limanımızda olup HAMBMRG, 

"LESBJAN., vapuru 27 Ma- BREMEN ve ANVERSten 
yısta LONDRA, HULL ve yük çıkarmaktadır, 

ANVERSten gelip yük çıka- AMERICAN EXPORT LINES 
racak ve ayni zamanda LON- THE EXPORT STEAMSHlP 
DRA ve HULL için yük ala- CORPORA TION 
caktır, Pireden aktarmalı seri seferler 

"EGYPTIAN" vapuru Ma- "EXCAMBION,, vapuru 7 
yıs nihayetinde LIVERPOOL Mayısta PIREden BOSTON 
ve SWENSEAdan gelip yük ve NEVYORK limanlarına 

olunur. 

çıkaracak ve ayni zamanda 
yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM NA-
VIGATION Co. LTD. 

"AD JUT ANT., vapuru 5 
Mayısta gelip LONDRA için 
yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

lzmir vakıflar müdürlüğün
den: 

No. Cinsi Mevkii Vakfı 

Senelik bedeli 
muhammeni 

Lira 
S4/318 kahve lkiçeşmelik Batçı mescit 80 
SS/68 dükkan Alipaşa -c. Terzi oğlu 150 
64112 ev Karantina sanatlar H. Osman P. 180 
66/28, 1 • Numan zade H. Mahmut 96 
67 /30 C:lülCkan 48 

" " 17,14120 • Başturak H. Hüseyin 120 
48131 " Kemeraltı Odun kapılı 144 
108/13 • Yorgancılar Hisar camii 125 
1J017 4 ., Hisar meydanı ,. 120 

112/25 • Çangm ç. " 84 
124/9 • 1 ci belediye ,. 120 
125/30 ,. Bit pazarı " 72 
126/11 ., Samancı s. .. 36 

127,14/12 • 1 ci belediye ,. 144 

137/92 • Hisar meydanı ,. 120 
lf\0/34 mağaza Yol bedesteni Köprülü F. 240 
163/59 dükkan Kemeraltı Salepcioğlu 180 
101/134, 1 ,. Mezarlıkbaşı Bağbasaşlı 120 
102/134,2 ., " " 244 
33/32 ev lkiçeşmelik tuzcu s. Hasan hoca 144 

Yukarıda müfredatı yazılı kiralık akarat on gün müddetle 
açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 24/5/937 pazartesi günü 
saat onbeştedir. istekli olanlann vakıflar idaresine müracaatları 
ilan olunur. 15 20 24 1489 

lzmir vakıflar direktörlüğün
den: 

Cinsi Mevkii Vakfı Seneliği 
mağaza Yemiş çarşısı Salepçioğlu 120 
dükkan Hisar önü Hacı Beşir 96 

• Arap fmnı Esnaf şeyhi 48 
" Hisar önü Yakup bey 120 
" Çangırı çarşısı Bostani zade 96 
,. Tepecik Altay s. Bezmialem harap 30 

• " " " " 30 
,. Karantina Dilaver Emine Belkıs 96 
" Tilkilik Rumkuş 84 

ev Uzunyol • 60 
,. Abdullah ef. Rukiye h. 150 

hareket edecektir. 
"EXCHORDA" vapuru 21 

Mayısta PIREden hareket ede
rek BOSTON ve NEVYORK 
]imanları için yolcu ve yük 
kabul eder. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION OF 
NEVYORK 

"EXHIBITOR.. vapuru 25 
Mayısta beklenilmektedir . 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR., vapuru 30 
Mayısta beklenilmektedir . 
KOSTENCE, SULINA, GA· 
LATZ ve GALA TZta aktarma 
ile umum TUNA !imanları 
için yük kabul eder. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LTD - LIVERPOOL 

"lNCEMORE" vapuru 30 
Mayısta beklenilmektedir. LI
VER POOL ve ANVERSten 
yük getirecek ve BURGAZ, 
VARNA, KôSTENCE, SU
LINA, GALA TZ ve IBRAIL 
limanları için yük kabul eder. 

SOCIETE ROYALE HONG
ROISE DANUBE MARITIME 

"DUNA" vapuru 15 Ma
yısta beklenilmektedir. BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE, BRA TISLA VA, LINZ 
ve VIY ANA için yük kabul 
eder. 

DEN NORSKE MIDELHA VS
LINJE • OSLO 

"SARDINIA,, vapuru 21 
Mayısta beklenilmektedir. IS
KENDERIYE, DlYEP ve 
umum NORVEÇ limanları 

için yük kabul eder. 
"Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri· 
şilmez .• 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

No. 
174/26 
197118 
62,2/304 
299/28 
162/15 
293/23 
294/25 
135110 
201123 
21/90 
14217 
29/34 
96/3,7 
124/23 

dükkan f kiçeşmelik Hasan hoca 36 
ev Yağcılar Aliağa camii 110 Doktor 

F r ate l l i Spercol- g 

vapur acentası lzm rPamu ns 
Şirketi ROYAL NEDERLAND VA- Türk Anonim 

PUR KUMPANYASI 
"HER,GULES,, vapuru 29· 

5-37 de gelip tahliyeden sonra 
BURGAS, VARNA ve KôS
TENCE içini yük alacaktır. 
SVENSKA ORlENT LINIEN 

"SAIMA" vapuru 28 Ma· 
yısta gelip ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG, li
manları için yük alacaktır. 

•• VIKINCLAND ,, motörü 
2/6/37 de gelip (yalnız) 
GDYNIA ve DANZIG için 
yük alacaktır. 

"AASNE,, motörü 14·6-37 
tarihinde limanımıza gelip 
HAMBURG, ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, GO
TEBURG ve SKANDINA VIA 
limanları için yük alacaktır. 

"GDYNIA" motörü 29-6-37 
de gelecek ROTTERDAM, 
HAMBURG,GOTEBURGve 
SKANDINAVY A limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROU· 
MAiN KUMPANYASI 

"ALBA JUL YA,, vapuru 
16·6-37 de gelip MALTA, 
MARSIL YA limanları için yük 
ve yolcu kabul eder. 

İlandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki de~işikliklerin· 
den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

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

Telefon: 4142/4221/2663 -

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ~yni tip mensu· 
catma faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgra adres·: Bayrak Izmir 

• zm r s ca ı 

•• 
u~ 

Hal apına kum 
e 

rikası 
Mevsim dolagısile çıkan/an kumaşlar 

__ S_ağJam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış e e i 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR oğlu 

- Satılık arsa ... 
Güzelyalıda Recaizade ve 

Selamet sokaklarile mahdut 
köşe başında 427.75 M.2 
bir arsa ehven fiatla satı· 

Jıktır. 

Talipler T. M. C. Resmi 

1 ilan işleri bürosunda Naci 
Tokaya müracaatları. 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşit eri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczahclnesinde 
1 bu onur 1 
··~~~~~~~~~~~!!!!~~~· 

,. Kırım caddesi Aziziye 36 Ali Ag~L 
" Faikpaşa yokuşu Faikpaşa 96 Ct.11 

Yukarıda yazılı kiralık akarat 10 gün müddetle açık artır· Çocuk. Hastalıkları n-~ .. ~.- / 
trıaya çıkarılmıştır. ihalesi 31/5/937 pazartesi günü saat 15 miitehassısı / 
dedir. istekli olarınların vakıflar idaresine müracaatlan. lkinciBeylerSokağı No. 68 

~ .................. ..;;20~2~3~2;8~ ...... ~1~54:4:..~:::::T:~:le:fo:n:::3:4:52::::::~~~-
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Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı a 

e ta sı onları üksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Fransada işsizlerle zabıta 
arasında çarpışmalar ·-·--Beş bin kişi sokaklarda dolaştı. Marsilyada 

vapurcular grev ilan ettiler 
Paris 24 (Radyo) - işsizlerin mühim bir kısmı, dün nümayişler yapmışlar ve bazı yerlerde 

zabıtaya karşı gelmişlerdir. 
Nümayişçilerden beş bin kişi, ellerinde, muhtelif cümlelerle dolu tablolar olduğu halde 

caddelerden geçmişlerdir. 
Marsilyadan alınan haberlere göre, orada vapurcuların ilan ettikleri grev, gittikçe büyü-

mektedir. 

Mussolini 
Peşte'den dönen 
Kral ile görüştü 
Roma 24 (Radyo)- Buda-

peşte seyahatinden avdet eden 
İtalya kralı Viktor Dmanoel, 
buraya varır varmaz, başbakan 

1 

bay Mussoliniyi kabul etmiş 

ve uzun müddet konuşmuştur. 

••• 
Fransız tayyareciler 

Paris 24 (Radyo) - Paris · 
Tokyo seferini yapan tayyareci 
Mikeleti ile arkadaşı Dore, 
dün gece Bağdat üzerinden 
ıreçmişlerdir . 

···~·--.--
lzmir halkı 

Seyyar satıcıların 
kalmasını istiyor 

( Baştaraf ı 1 inci sahi/ede) 
seyyar satıcılık memnu değil· 
dir. Hatta Avrupanm en mü· 
tekamil şehirlerinde, seyyar 
satıcılar, çınkrak veya boru 
kullanırlar. Binaenaleyh, fz
mir belediyesinin, seyyar sa· 
tıcıları menetmek hususunda 
ki tasavvuru, hiçbir noktadan 
isabetli sayılamaz. Eğer, bun· 
)arın gürültüsünden rahatsız 

olan kimseler f düşünülüyorsa, 
zannetmeyoruz ki, bu gibiler 
lzmir halkının yüzde beşini 
bulabilsin. 

Tüccar, memur veya amele 
olsun, işle meşgul olanlarsa, 
nakil vasıtalarının vaziyetini 
nazarıdikkate alarak, işleri ba
şında vaktinde bulunabilme· 
leri için esas itibarile erken 
kalkmak mecburiyetindedir· 
ler ki, bunlar, satıcıların gü· 
rültüsüyle ne alakadar ve 
nede müteessir olurlar. 

Belediye, seyyar satıcıları 

mennetmekle, yalnız Yalı ta
raflarında oturanlar için değil, 
çarşıdan uzak semtlerdeki halk 
içinde büyük bir zorlnk ihdas 
etmiş olacaktır. Binaenaleyh, 
seyyar satıcıların ibkası, hal
kın en mühim ihtiyaçlarile 
sıkı sıkıya alakadar olmak 
itibarile zaruridir. 

Şikayet mektuplarının altına 

imza koyan kimseleri ekseri· 
yetle tanırız. Bu zevat arasın· 
da, hizmetçisini Göztepeden 
İzmire kolayca ve hatta gün
de birkaç <lda gönderebile
cek kimseler vardır. Buna rağ· 
men, seyyar satıcıların kalk· 
ması, bu gibi aileleri bile 
düşündürdüğüne göre, tram· 
vay veya otobüs parasını güç-
lükle bütçelerine koyabilen 
memur veya şöyle böyle ge· 
çinebilf'n aileleri kara kara 
düşündürse sezadır. Belediye
mizin, bu mes'elede fazla ısrar 
etmek istemiyeceğini zanne· 
deriz. 

· • ....... 
imparatorluk konferansı 

••• 
Bugün Çember/aynın riyasetinde topla-

narak gizli meseleleri görüşecek 
Londra, 24 (Radyo) - im- şark meselelerile yakından ve 

paratorluk konferansı, bugün, ehemmiyetle alakadar olmak· 

tekrar müstakbel başvekil Çem· tadır. 
Söylendiğine göre, hariciye 

berlaynın riyaseti altında top· 

!anacak ve gizli bazı meseleler 

etrafında müzakerelerde bulu· 

nacaktır. 

Konferans, bilhassa uzak 

nazırı Bay Eden, Cenevreden 
avdet ettikten sonra son hadi· 
seler hakkında izahat verecek 
ve konferansı etraflıca tenvir 
edecektir. 

Biryolcunu dikkatsizliğin 
den birfacia oluyordu 

-----------405 numaralı otobüs, dün sabah ·bergama 
ya giderken Alsancakta bir kaza geçirdi 

Dün sabah, lzmirden yolcu ı da ayağından hafifce yaralan-
alarak Bergamaya hareket mıştır. 
eden 405 numaralı otobüs, Yaptığımız tahkikata göre, 
Alsancak benzin deposunun otobüslerin içinde sigara içil· 

önüne geldiği sırada, yolcular· memesıne sonderece dikkat 

dan birinin, birkaç dakika edildiği halde, bazı yolcular 

evvel biletçinin ihtarı üzerine buna riayet etmemektedirler. 
atmış olduğu sigaradan yavaş Netekim dünkü hadisede, oto· 
yavaş ateş alıp, o vakte ka- büse bindikten sonra sigarasını 
dar kimsenin farkına varmıyan tellendiren ve biletçinin rnü-
üstüpülerin birdenbire harla· dahalesi üzerine sigarayı dı-
masından otobüste bir panik şarıya atacağına, otobüsün 
olmuş, yolcuların bir kısmı, içine atan ve layıkile söndür-
güç halle kendilerini otobüs- miyen yolcunun dikkatsizliğin-
ten dışarı atabilmiştir. Bu den ileri gelmiştir. 
panik esnasında yolcular ara- Üstüpüler söndürüldükten 
sında bulunan Anadolu ajansı sonra otobüs yoluna devam 
mümessili Bay Mustafa Doğan etmiştir. 

•• •49--~--~~-
Ism et Inönü Üçok 

Atinaya vardı Güneşe de yenildi 
Uaşıarafı 1 inci sahifede 

arzettiğim veçhile Türk · Yu

goslav dostluğu Türkiyede 

azami memnuniyetle kabul 

edilmiştir. Şimdi, dostlarımızla 

görüşmek üzere Atinaya gidi

yorum.,, 

Selanik, 24 ( Hususi ) 

Türkiye başvekili buradan ge· 

çerek Atinaya gitmişti. 

Atina, 24 (Hususi) - Ge

neral İsmet İnönü ve refika· 

ları, busabah Atinaya gelecek

lerdir. 

Türkiye başvekili büyük me

rasimle karşılanacak, general 

Metaksasla Balkan antantını 

ve iki devleti alakadar eden 

meseleleri görüşecektir. 

Kral Sa Majeste ikinci Jorj, 

general lnönünü kabul ede

cektir. 

Türkiye başvekilinin, akşam 

Güneysoy vapurile İstanbula 
hareketi muhtemel ohıakla 

beraber, geceyi Atinada ge· 
çirmesi ihtimalide vardır. 

-Baştarafı 1 inci salıifede

ilk gollerini atarak haftayımı 

1-0 galip bitirdiler. Fener ve 

Galatasaraylılar, fzmir takımını 
çok alkışlıyorlar. Puvan kazan

mak İçir teşvik ediyorlardı. 

İkinci haftayıma, gene Üç

okluların hücumu ile başlandı. 

Oyuncular, yorgun iddialarına 

rağmen çok canlı ve ümidli 

oynayorlardı. İlk anlarda yc:ap

tıkları akınlardan istifade ede

mediler. 

4 üncü dakikada Güneşliler 

İzmir kalesine kadar indiler 

ve topu, dışarı çıkmak üzere 

iken güzel bir vuruşla ağlara 

taktılar. 2 dakika sonrada bir 

fırsattan istifade ederek ga· 
libiyet gollerini attılar. Çok 
yorgun görünen İzmirli oyun· 
cular, son zamanlarda gevşe
diler, beraberliği bile temine 
muvaffak olamadılar. Oyun 
bitmek üzere iken Güneşliler 
üçüncü defa olarak topu İzmir 
kalesine soktular ve maçı 3-1 
galip bitirdiler. 

-Ali paşa ve kira Frosini 
. ........ ._ .......,,..._,, ~ ~ ..... ,._........_ ... ......._ 

Y anya gölünün kanlı faciası 

Delbos - .. Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
Uçüncü kısım: Bin kantar şeker 
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Brüksel'den dönünce Ali paşa; 'Muhtarı iğfal için Ta· 
Nazırlarla görüştü h• ,. Ed• ' •• d k' 

Paris 24 (Radyo) - Dün ır ı IrDe ye gon erece • 
Brüksel' den dönen Fransa Ha· çok çok genişlemek istidadın- - Ben söylediğimden imi· 
riciye Nazırı bay lvon Delbos da olmasına rağmen hemen nim paşam. 
bugün Fenlandiya Hariciye bastırılması, İstanbulda çok - Aferim.. Tahir şimdi 
Nazırı bay Olskiyi kabul et· güzel ve Muhtar paşa lehin. Muhtarı nasıl yola . getirece· 
miş ve uzun müddet konuş· de bir tesir husule getirdi. ğimizi kararlaştırmalıyız. 
tuktan sonra şerefine bir zi· Bu zafer vaziyetinin Yan· - Ben de gece ve gündüz 
yafet vermiştir . yadaki akisleri de mühim idi. bu işi düşünüyorum paşam. 

Görüşmeler hakkında çıkan Ali paşa, Muhtarın kazandığı - Hele şöyle otur! 
resmi bir tebliğde, iki devlet mevkiden artık adam akıllı Tahir, paşanın yanında bir 
arasında münasebatın devamlı kuşkulanmağa başlamış idi. yere oturdu paşa: 
bir sulh umdesine istinat ettiği Muhtara suikast artık dahili - Tahir, ben bu gece de 
bildirilmektedir . bir iş demek değildi; doğru· uyumadım. Heran yeni bir 

Paris 24 (Radyo) - Fransa dan doğruya saraya karşı bir çare ve tedbir buluyorum? 
Hariciye Nazırı bay İvon Del- hareket idi. Fakat hiç birinne karar kıla· 
bos, dün ltalyanm Paris sefi· Tepedelenli ve Tahir şimdi mıyorum. Öyle bir belaya düş-
rini kabul ederek kcndisile Muht:ırın izalesinde sarayı da tüm ki sorma gitsin. . 
uzun müddet konuşmuştur. nazarı dikkate almak mecbu- - Ayni hale ben de düş· 

---+• riyetinde idiler. müş bulunuyorum . Kermes Bu endişelerin hüküm sür- - Tahir, bana öyle geliyor 

Eğlenceleri devam 
ediyor 

düğü bir sırada Tahir, paşanın ki bu Muhtar işini halledecek 
yanına girdi. senden 'başkası yoktur. Sen 

Ali paşa simadan çok anlı- kalkıp Edirneye gidersen bu 
yan bir adamdı, Tabiri gö- iş bitmiş olur. 

Bergamada Kermes eğlen- rünce fevkalade bir hal oldu- Tahir bu teklif karşısında 
celerine devam edilmektedir. Ad ı d 
Dün, pazar ~olduğu için tatil
den istifade eden pekçok kim
seler Bergama gitmişler, eğ· 

lencelere iştirak etmişlerdir. 
Civar kazalardan gelenlerle 
birlikte dün Bergama on beş 
bin kişi vardı. 

Lebrunun ziya( eti 
Paris 23 (Radyo) - Reisi 

cumhur bay Lebrun, dün gece 
Kordiplomatik şerefine bir 
garden parti vermiştir. ...... 
Sovyet Rusyada 
Bağcılık günden gü

ne inkişaf ediyor 
Sovyetler Birliğinin bazı 

mıntakaları, ve bu meyanda 
en ön safta Kafkasya, bağcılık 
ve bağcılığa merbut diğer 
sanatlar içiu birinci sınıf arazi 
teşkil eylemektedir. Bununla 
beraber, alakadar Sovyet ma
kamları, bağcılığın gerek ke· 
fiyet gerek kemiyet bakımın
dan daha ziyade inkişafı için 
büyük gayretlt:.r sarfetmekten 
bir dakika geri durmamak-

' tadır. 
Bu meyanda " Magaraç ,, 

bağcılık ilmi tetkikler istas· 
yonu, müsmir faaliyeti ile en 
başta gelmektedir. Kırımın ce· 
nup sahillerinde kain olan bu 
bir buçuk hektarlık is.asyonda 
1172 cinslik bir bağ kolek
siyonu vücude getirilmiştir. 

Esas itibarile bağcılığın ya· 
pıldığı mıntakalar haddinin 
şimalinde hususi fidanlarla ya· 
pıl n bağcılık tecrübeleri mü· 
kemmel neticeler vermiştir. Bu 
suretle, bu tecrübelerin muvaf
fakiyetle neticelenmesi üzerine 
bu sene zarfında Moskovanın 
300 kilometre şimali şarkisin
de kain lvanovo şehri civa
rında ilk defa olarak bu ka· 
dar şimalde, ilk dört hektar· 
lık bağ dikilecektir. Bu bağın 
verimi üzerine de gelecek se
neler içinde, bittabi bağ mik· 
tarı mütemadi surette arttırıla· 
caktır. 

Burada, Sovyetler birliğinin 
muhtelif mıntakaları ve dün
yanın tanınmış bütün yerleri· 
ne ait kütüklerle tanınmış 

mütehassısı Miçurin ile tale
belerinin ıslah yoluyla yeni· 

ğuna hükmetti. Zaten Tahir a eta şaşaa ı ve : 
paşanın söz söylemesine mey· - Paşam~!.. 
dan bırakmadı: - Ne o Taliir !. Dilin do· 

- Efendim, paşam! Dedi. laşıyor, şaşırdın . 
Senin ıztırap ve endişen be- - Hayır paşam, şaşırmadırıı 
nim ıztırap ve endişemdir. korkmuyorum. 
Senin bu sıkıntılardan kurtul· - Pek ala. Sözümü hiç 
duğunu anlayınca yanına ko~- kesmemek şartile beni dinle ! 
tum. Dinliyorum paşam. 

- Ne var bre Tahir .. Ne - Başka bir hadiseye mey· 
oldu söyle?. dan bırakmadan Muhtarla 

- Çok şeyler var. Söyle· seni görüştürmek istiyorum. 
diklerime inanmıyor musun - Pekala. Muhtara ne söf 
paşam?. liyeceğim? 

- Fakat, gözlerin sözle- - Sen doğruca Muhtarııı 
rinin hikmeti ifade edemiyor karargahına gideceksin. Ona 
Tahir! Dudaklarının söyledik- selamlarımı ve hayır dualarım• 
lerini gözlerin inkar ediyor. tebliğ ettikten sonra sözü Fro· 

- Böyle değil paşam.. sini üzerine nakledeceksinl 
- Allah versede ben al· - Frosiniyi gölde boğdu· 

danmış olsam.. Fakat, bilir- ğumuz·ı mu söyliyeceğim? 
sin ki ben bu işlerde aldan- - Yok bre Tahir, yok. Bu 
marn. mes'ele bu kadar uluorta sör· 

Orman koruma teş. 
kilatı kanunu 

f Başlara/ ı 2 inci sahi/ede J 
Muvakkat madde 1 - Or· 

man koruma kıt'alarının te
şekkülünde ilk defaya mahsus 
olmak üzere ordunun ve jan· 
darmanın altı ay ve bir sene 
talim görmüş eratından istifa· 
de olunur. Kadro ihtiyacına 

göre altı ayda bir yapılacak 
her celpte kadronun beşte 
biri temin edilir ve kadro ik
mal edildikten sonra ordudan 
muallem erat artık alınmaz. 

Muvakkat madde 2 - İlk 
teşekkülde orman koruma kıt

alarına ayrılacak eratın celp 

zamanı gelinciye kadar bu kıt

alara lüzumu olan yeni erat, 

jandarma ve gümrük muhafaza 
teşkilatına ayrılan eratın faz
lasından verilir. 

Madde 19 - Bu kanunun 
neşri tarihinden muteberdi, 

Madde 20 - Bu kanunun 
hükümlerini icraya Milli Mü· 
dafaa ve Ziraat Vekilleri me· 
murdur. 

den buldukları birçok cinsler 
mevcut bulunmaktadır. 

Bir buçuk sene içinde Ma-
garaç şimal ve uzak şark 

mıntakaları da dahil olmak 
üzere, Sovyetler birliğinin 

muhtelif yerlerine 220 bin sap 
yollamıştır. 

lenir mi hiç? 
- Şu halde .. 
- Muhtarı kenar bir yere 

çekeceksin, adamlarından müt11' 
kün mertebe uzakta Frosiııİ 
üzerine söze başlıyacaksın. 
Anladım paşam .. 
- Muhtara babası oları 

benim, istediğini ve bana si· 
pariş ettiği şeyleri yaptığı 
mı söylüyeceksin. Yani fro· 
sınıyı saraya getirttiği mi "~ 
Muhtarı sarayda beklemesiıı.'. 
rica ettiği mi fakat bu kötl.I 
ruhlu, kahbe tabiatlı kadın•11 

bir gece gizlice ve bir erke~ 
ile firar ettiğini söylüyeceksi~ 
hatta istersen, Frosiniyi b1

' 

erkek ile birlikte bir odada 
tuttuğumuzu da söyliyebilirsİ!l 

Bu masalı istediğin kadat 
ballandırmak hakkındır. Niha· 
yet bu kahbeliği11 cezası ol· 
mak üzere Frosiniyi muhake' 
me ederek gölde boğmağ' 
mecbur kaldığımızı da inan· 
dıracak şekilde izah edece~· 
sini 

Ali paşa bu planı Tahire 
anlattıktan sonra bir müddet 
sustu. Nihayet sükfitu gefle 
kendisi bozarak: 

. S""'I~ - Ee ... Baba Tahır.. o, 
bakalım, bu tedbir nasıldır?· 
Diye sordu. 

Tahir bu suale doğrudafl 
doğruya cevap vermedi, biraı 
düşündükten sonra: 

· Arkası var• 


