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Bas vel~ilimiz Bugün Istanhulda • 
====~~:;:-:;~~=:;::::=~~=s::~=== 

Başbakanımız ismet lnönü, bu l~ekoru kn:ma- Nahas paşa şerefine mü
gaazmetmışler k il f b. . ~ ·ıd· Istanbulda bekleniyor •• gun Tokyo, 26 (Radyo) - Pa· -r-e e lr zıyaıet VerJ 1 

ris • Tokyo seferine başlıyan 
meşhur Fransız tayyarecileri 
Dure ve arkadaşı Mikeleti, 
bütün fırtınalara rağmen se· 
fere devam etmeğe karar ver
mişler, yüz saat bitmeden 
Tokyoya varmağa azmeyle

~-----------~-~ ismet lnönü, parlak bir surette karşılanacak B.~Delbos, Fransanın Mısıra karşı büyük 

ve derhal Ankaraya hareket edecektir 

lstanbul 26 (Hususi) - Baş· 
bakanımız general ismet lnönü 
dün gece Pireden Güneysu 
Vapuruna binerek lstanhııla 
hareket etmişleroir . 

Başvekilimiz, Pire' de muaz· 
zam tezahüratla uğurlanmış ve= 
hakkında gösterilen bu sevgi·} 
den cok mütehassis qlmııı:;tJır. 
Başbakanımız, hareke-tıncten 

-~~---.... ·~·~··.-.----~----
Uluslar sosyetesi kon-

seyi dün toplandı 
-----------8. Piyer viyeno, dün hariciye vekilimiz 

bay Tevfik Rüştü Arasle konuştu 
Cenevre 26 (Radyo)-Uluslar 1 mamıştır. Delegasyonlar, _b~n-

sosyetesi konseyi dün toplan· dan istifade ederek, muhım 
mcs' eleler etrafında bazı ko· 
nuşmalarda bulunmuşlar ve 
bunu müteakip giz\t bir top· 
Jantı yapmışlardır. 

Bay Bitler 
\1 on Papenin istifa. 

sını reddetti 

Von Papen 

Delegasyonların en çok ko· 
nuştukları, silahsızlanma kon· 
f eransıdır. 

Cumhuriyetçi ispanya Hari· 
ciye Nazırı Alvares Delvayo, 

lspanya'nın neşredeceği beyaz 

kitap hakkında delegelere iza
hat vermiştir. 

ispanyadaki ecnebi gönül-

lülerinin geri alınması için ln

gilterenin yaptığı demarş, 
cumhuriyetçi İspanya hüku· 
ti tarafından hüsnü telakki 
edilmiştir. 

Cenevre, 26 (Radyo} - Ge
neral Franko, Uluslar sosyete· 
si genel sekreterliğine gön
derdiği bir muhtarada konse· 
yi protesto etmekte, cumhu· 
riyetçi İspanyanın delegesini 
kabul etmekle uluslar sosye· 
lesinin büyük bir hata işledi· 
ğini ilave eylemektedir. 

evvel Yunan Kralı ikinci Jorj 
tarafından kabul edilmiş ve 
sarayda kendisine verilen zi· 
yafette hazır bulunmuştur. 

Başbakanımız, saraydan çık
tıktan sonra Yunan Başvekili 
general Metaksas ile uzun 
müzakerelerde bulunmuştur. 

İsmet lnönü, Yunan gaze· 
tecilerine vaki beyanatında, 
Balkan ittifakına dahil devlet
ler arasında hergün biraz da
ha artan bir ittihat mevcut 
olduğunu söylemiş, bilhassa 
Türk · Yunan dostluğundan 
ehemmiyetle bahscylemiştir. 

İstanb·Jl 26 (Hususi) -Baş
bakanımız ismet İnönü, bugiin 
burada bekleniyor. ismet İn· 
önü, İstanbulda parlak surette 
karşılanacak ve derhal Anka· 
raya hareket edecaktir. 

mişlerdir. 

Yüz sAat, bu akşam saat 
17 de tamam oluyor. -----· ..... ----
Pikarın balonu 
Dün ansızın yandı 

Brüksel 26 (Radyo) -Meş
hur alim Pikar ile refiki (Ko· 

jin), dün bir tecrübe için 

balonlarilc uçmak istemişi r· 

sede, balon hazırlanmakta iken 

ateş almış ve tamamen yan· 
mıştır. 

B .• Kojin, gazetecilere ver· 
diği beyanatta; facianın, bir 
samyeli neticesinde vukua gel· 
diğini ve insanca zarar olma
dığmı söylemiştir. 

-~~-~--.... -..... ~·~·~ ... --~-~~-
C um huri y etçilere men-
e•'"" +~vv~•olA• .ı:~~ıiv.a ... .f.ft ------Son günlerde açık şehirlere yaptıkları 

taarruzlarda üçyüz kişi ölmüş . 

Madridin harap olmuş7.bir mahallesi 
Salamanka, 25 (Radyo) - renİere yardım edeceklerdir. 

Cumhuriyetçilere mensup tay· Salamanka, 25 (R~dyo) -
yareler, cephe gerilerinde bir Cumhuriyet tayyarelerı Mayor· 
çok kasabaları bombardıman ka adasında La Polmas şch-
etmişlerdir. rini bombardıman etmiştir. 

Birçok obüsler sivil mahal· 14 kişi ölmüş ve bir çok 
lelere düşmüş ve birçok kim· 

kişi de yaralanmıştır. 
selerin ölümüne sebep ol· l 

Cumhuriyet tayyare erinin 
muştur. 

General Frankonun neşret· son günlerde açık şehirlere 
tiği bir emirnameye göre, bii· yaptıkları taarruzlarda 300 
tün İspanyollar bu gibi tay· kişi ölmüş v~ yüzlerce kişi 
yare taarruzlarında zarar gö· yaralanmıştır. -------·--· -
Gönüllülerin geri M. Blumberg 
çekilmesi meselesi Romaya gidiyor 

Moskova, 25 (Radyo) - Roma 26 (Radyo)- Alman-
Zannedildiğine göre, Sovyet· ya ordusu başkumandan! ma· 

. . . reşal Blumberg, Hazıranın 
ler bırlığı, İtalya ve Alman· ikinci günü Romaya gelerek 
yanın hattı hareketleri malum İtalyan ordusunu teftiş ede· 

~-~bir itimad beslediğini söyledi 

Nahas paşa /ngiliz /eukalade komiseri ile birlikte 
Cenevre 26 (Radyo) - Ec- ı beyan eylemiştir. 

nebi matbuat mümessilleri, B. Edenden sonra Fransa 
dün saat 13 t,. Mısır Başvekili Hariciye nazırı B. lvon Del-
ile arkadaşları şerefine mü· basta söz söylemiş, Fransanın, 
kellef bir ziyafet vermişlerdir. Mısıra karşı büyük bir itimat 
Bu ziyafete, bütün devletler beslediğini ilave eylemiştir. 
delegasyonları iştirak etmiş· Mısır başvekili Nahas paşa, 
lerdir. cevap vermiş ve B. Edenle 
Eden, bir söylev vererek Mı· buat mumessnıerıne teşeKKur 

sırı Nahas paşanın şahsında etmiştir. 

tebrik etmiş, 15 gün ev\'elki ---• 

korkulu vaziyetin değiştiğini O. Cemberlayn 
Romanya 
veliahtı 

V arşovada manevra
ları takip etti 

Varşova 26 (Radyo) - Ro· 
manya veliahtı Grand Dö 
Bodo Mihail, dün (Yel Do
doro)ya giderek, mütevcff a 
mareşal Bilsuskinin mezarına 

bir çelenk koymuştur. Bu mc· 
rasimde, Romanyanın burc 
sefiri B. Ankelesko ile Polon· 
yanın Bükı eş sefiri ve Varşo\'a 
merkez kumandanı hazır bu· 
lunmuşlardır. 

Romanya veliahtı, müteaki· 
ben müzeyi ziyaret etmiş ve 
müzenin defterine ismini kayd
eylem iştir. 

Grand Dö Bo<lo Mihail, 
öğleden sonra Polonya ordu· 
sunun manevralarında hazır 
bulunmuş ve bazı kıt'atı teftiş 
eylemiştir. 

Romanya veliahtı, manev· 
ralardan sonra askeri enstitü· 
sünü ziyaret etmiş ve fahri 
talebe kaydedilmiştir. 

Enstitü kumandanı ile talim 
heyeti, Grand Dö Bodo Miha· 
il şerefine mükellef bir ziyafet 
vermiştir. 

----t .,...._ __ _ 

Trockistlerden , 
11 kişi idam edildi. 

1 

Hakkında sitayişka. 
rane sözler söylendi 

Müteve/ fa O sten Çemberlaqn 

Berlin 26 (Radyo)- Alman· 
~anın Viyana sefiri Yon Papen 
Yatikan sefaretini kabul etmi· 
~erek istifaya karar vermiş 
1~ de bay Hitler, kendisinin 
''>'•setten uzaklaşmasına razı 
~lrrıadığını bildirmiş ve istifa· 

Cenevre, 26 ( Radyo ) -
Fransa hariciye nezardi müş· 
teşarı B. Piyer Viycno, dün 
Türkiye hariciye vekili B. 

olduktan sonra gönüllüler me· cektir. 
selesi hakkındaki cevabım ·ya-t-ta_b_u_\u_n_m_ak_t_a~d-ır~la-r-. ---

Londraya bildirecektir. Aynı gazeteler, gönüllülerin 

Moskova, 25 (Radyo) -
Uzak Şarkta Kabarof skide di
vanıharb tarafından 11 kişi 
idama mahküm edilmiş ve 
idam hükmü hemen yerine 
getirilmiştir. Bunlann hepsi de 
Troçkisttirler. 

Cenevre, 26 ( Radyo ) -

Uluslar sosyetesi konseyi baş· 

kanı, dün vefat eden Üsten 

Çemberlaynın medhini yapmış 

ve bu büyük adamın, dünya 

siyasetinde mühim roller çe· 
virdiğini ve daima sulha hizmet 
ettiğini söylemiştir. 

ltnı kat'i surette reddeylemiş· 
li '· 

Tevfik Rüştü Arasla uzun 
müddet mülakatta lbulunmuş-

tur. 
Cenevre 26 (Radyo)- Dün 

( Dnamı 4 üncü sahifede) 

Berlin, 25 (Radyo) - Lond· geri çekilmesi, dört aylık mü· 
radan alınan haberlere göre, tarekeye ve büyük taarruza 
lngiliz gazetleleri bugün İspan- muhtaçtır. .. A • 

yc.daki yabancı gönüllülerin ltalya hukumetı b~ hususta 
geri çekilmesi lehinde neşri· hemen cevap veremıyecektır. 

Fransa hariciye nazırı Bay 
lvon Delbos da söz söylemiş, 
üsten Çemberlayn isminin, 
siyaset aleminde daima yad 
edileceğini beyan eylemiştir. 



.S•hife 2 (Ulusal Birlik) 
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Arnavutluktaki son is

Hindistana elÇilikle ·giden 
'Zülfikar ağanın aşkı 

didi Karşısında yan nasıl 
. --·-· ' 

patladı? 
Moskovada ~~Şi-edilen emir- Beyas fesin ve çarşafın yesak 

-15 - Yazan: ~FARUK ULUDAG 
name ile bütün Rusya askeri ediimesini fırsat bilenler mü-

· Ôyleyaıherif kızların yanma 
.:Sokulmalarını çok ·goruyor. 
ıPadişah,l\, Züffakar ağaya taş
lar savuruyordu. Bunun ·ÜZ'e
ırine :tekrar D lber~ görmek 
.adamı büs-bütiin çıleden çı· 
karacaktı. Bereket Seyyit hacı 
Mehmcl: bir sürü ıöylendikten 
aonra hiddetle Curiyi terke· 
derek yııkarı çıkmıştı. 

elçisi nii ne Allahın belası Sey
yid Hacı Mehrned İngilizlere 
tenbih etmiş 'galiba ağadan 
şüphe ediyorlar. Onun için 
içeri girmek çıkmak yasak 
edildi, 

diktatörlük altına alınmıştır taassupları kışkırttılar 

- Benim ağa ile konuş· 
mamdan filan değil mi? 

- Yok canım .. Zaten herif 
f stanbulda iken bile ağa ile 
uyuşamadı. Bu koca sonsuz 
den ızde birbirlerile yemekten, 
yemeğe karşı karş1ya geliyor
lar. Yol arbtdaşlıği böyle mi 
olur. Haydi müsaade ette gide· 

Tiran - Kral Zogo'nun di· 
rektifleri üzerine Sosyal ha
yatta bazı değişiklikler yapıl· 

masına karar veren hükumet, 
Arnavutluğu modern ve Arna
vutları mededi birer insan ola· 
rak yetiştirmek azmindedir. 

Katolik ve Müslümanlar ara
sındaki muzir taassubu kaldı
rarak, milli bir birlik meydana 
getirdikten sonra mürtecilerin 
nüfuzundan kurtulmuş münev
ver insanlar yetiştirmek istiyen 
Kralın bu arzusuna taassubu 
kendilerine alet eden bazı kim 
seler mümanaat etmek istemek 
tedirler, Taassubun en fazla 
kök saldığı yer, İskodra ile 

sak edilmesinden sonra kasa· 
halara gelmemeğe ve pazar 
yerlerinde yalnız erkekler gö· 
rülmeğe başlanmıştır. Fakat, 
Tiran ile diğer büyük şehir· 
lerde çarşaf ve beyaz fesin· 
yasak edilmesini halk çok bil· 
yük memnuniyetle karşılıyarak 
kralı çok alkışlamışlardır. Yalnıı kalan Curi, sağına, 

eıoluna baktı. Kızların bulun· 
duğu kamaralardan hiç kimse 
çıkmıyordu. İçeri girmek için 
de cesareti yoktu, Esasen Sey
yid hacı Mehmet kamarotlara 
bir şeyler söylemiş olmalı ki, 
salonun kapısını kapamışlar 

kendisini de her zamanki gi· 
bi karşılamışlardı. Zülfikar 
ağayı vaziyetten haberdar et· 
mek üzere o da Seyyid hacı 
Mehmedin arkasından fırladı. 

Ağayı kamarasında buldu he· 
yecanla ona her şeyi anlatı

yordu: 

yim. Gene görmesinler işimize 
mani olurlar. Ben her zaman 
ara salonda öğle üzeri onlar 
yemek işile uğraşirken oturur 
seni beklerim. Cevap veya bir 
iş olursa beni orada görürsün 
olmaz mı diyerek ayrılmıştı. 

Stalin arkadaşlarile bir arada havalisidir. Son zamanlarda 

Hükumete karşı bazı kinı· 

selerin infialini mucib olan, 
bir mesele de: Memurlarla ıs· ı 
bitlerin ecnebi kadınlarla e'I' 

lenmelerinin menedilmesidit· 
Bundan maada, hariçte okU' 
yan Arnavud gençlerine par• 
gönderilmesini hükumet y~· 

sak etmiştir. Bu üçüncü mes' 
ele de, bazı münevverleri kıt' 
dırmiştıt; fakat kral ve hükU' 
met, Arnavutları insanlık ve 

··t· medeniyet yollarında .yü~U~ - Sonu yarın -
zısından: 

fngilizce Daily Express gaze· Kalenin, komiserler ko~seyi çarşaf ve beyaz fesin yasak 
tesi Moskova muhabirinin ya· reisi Molotof tarafından ımza edilmesini fırsat bilen hükumet 

edilmiştir. düşmanları faaliyete geçmişler 

N. V. 
- Herif öyle heyecanlı, W.F. H. Van 

Bugün Moskova' da çıkarılan 
emirnameye göre, bütün Rusya 
askeri diktatörlük altına alın
mıştır. Baltıktan, büyük Okya
nus denizine kadar · dünya 
kara sathının altıda biri olan
Sosyalist Sovyet Cumhuriyet· 
leri birliği arazisi, kısrnlıua 
ayrdmıştır. Bunların her biri 
üzerinde bir askeri konsey ku
rulmuştur. Bu konseylere hal· 
kı rnferber etmek, eşyaya ev· 
lere, nakliyata ve milli mü
dafaa0 mam_µJ.fıJJ_ O.!_g~n!3~.~-t.-

Rus halkı dokuz seneden ve yıllardanberi gizli, gizli ha-
beri biribini takip eden sana· -b-

zırladıkları isyan hareketine, u yi planları ile muazzam işler 

meğe ve kafalarını ınkış 
ettirmeğe azmetmişlerdir. l-{e~ 
inkılapta olduğu gibi Arn• 
vutlukta başlıyan içtimai irı' 
kılapta da, bazı gayri melJl' 
nunların halkın safiyetinde~ 
istifadeye kalkışacakları tab11 

görülmelidir. 

öyle kızgın ki; sanki üzerime 
hücum edecek sandım ağa. 
Dilberi bunun elinden kaçır· 
mak doğrusu güç bir iş ola
cak. 

- Sen ona birşey söyle
medin mi? 

- Söylemez olur muyum. 
Bunda bir maksat olmadığını. 
Sırf teselli için girip çıktığı· 
--·- _ •• __ 1 -=-~--

tık Dilberin odasına girip çık· 
mamıza lüzum kalmadı. Sen 
bir kağıt kalem getir sana 
söylüyecekleri mi yaz. 

Curi ağasının ne yapacağı
nı bilmeden gitti. Kağıt ka
lem getirdi ve dizlerinin di
bine oturdu. Zülfikar ağa Dil· 
bere şu satırları yazdırıyordu: 

Benim iki gözüm Dilber ha
naml 

Bir takım habis insanlar 
bizi sizinle görüşmekten men· 
ediyorlarsa da bu hal muvak
kattır. Ve inşaallah cenabı 
hakkın inayetile pek yakında 
muradımıza eriıecek, saadeti· 
miu kavuşacağız. 

Likin, maksut olan işleri 
yapabilmek için sizinle bir 
miktar konuşmak icap etmek-
tedir. Bir münasip fırsatta 
sizi bekliyen Curi ile bana 
kadar gelmenizi istirham ede· 
rim efendim. Kulunuz 

Zülfikar 
Yazdığı mektubu imzaladı. 
Ve gene fedakar arkadaşı 

C::uriye uzanarak hadi baha· 
hm göster Cevherini göreyim 
Curi demişti. 

Oda mektubu alarak tekrar 
kız)arın bulunduğu salona yak· 
laşmış içeri girmekten kork· 
tuğu için aralıktan bağırarak 
Dilberi çağırtmıştı. Dilber he
yecanla Curiyi karşılamş .. 

- Hayırola Curi bey ne 
bu heyecan. 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
G. M. B. H. 

Hamburg 
"ARKADIA,, vapum 11 Ha· 

ziranda beklenilmektedir. ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHlP 

CORPORATİON 
Seri seferler Pireden aktarmalı 

"EXCAMBION,, vapuru 4 
Haziranda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

.. EXETER,, vapuru 18 Ha
ziranda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXCAMBION,, vapuru 2 
Temmuzda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXCHORDA,, vapuru 16 
Temmuzda PJREden BOSTON 
ve NEVYORK için harekef 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

The AMERICAN EXPORT Lines 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 

verilmiştir. 

Konseyler, üç kişiden mü
t~şekkil olacaktır. Biri, mu
ayyen mahallin garnizon ku· 
mandam, diğer ikisi doğrudan 
doğruya Stıılin tarafından tayin 
edilecek iki harb komiseridir. 

Hükumet bu tedbiri, Al
manlarla Japonların müştere
ken Sovyet Rusya aleyhine 
kurmuş oldukları casus terti· 
batına karşı aldığını beyan 
ederek lüzumlu göstermek-
tedir. 

Söylediklerine göre, mem· 
leketin her yanında Troçki 
haini vatanlariJe yabancı mem· 
leket casusları bulunmaktadır. 
Sovyet gazetelerinin birinci 
sayıfalarında Rus zabitlerini 
ve sanayi liderlerini iğva et
meğe çalışan birçok yeni 
"Matahari,, lerin şantajların
dan bahsedilmektedir. 

Sovyet harb müdafaa be· 
yannamesi yüksek şura rerisi 

kabul eder. " EXPRESS ,, vapuru 1 O 
Haziranda beklenilmektedir. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

SOCIETE ROYALE HONG· 
ROISE DANUBE MARITIME 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BÜ KREŞ 

"DUROSTOR,, vapuru 30 
Mayısta beklenilmektedir . 
KOSTENCE, SULINA, GA
LATZ ve GALATZ aktarması 
olarak bütün TUNA iimauları 
için yük kabul eder. 

" BUDAPEST ,, vapuru 29 
Mayısta beklenilmektedir. BEL
GRAD, LIMASOL BUDA
PEŞTE, BRATISLAVA, LINZ 
ve VIY ANA için yük kabul 
eder. 

DEN NORSKE MIDELHA VS
LINJE • OSLO 

- Hayırdır inşaallah me· 
rak edilecek birşey yok Dil· 
ber hanım. Ağam bu mektubu JOHNSTON WARREN LINES 
size verdi. LiMiTED • LIVERPOOL 

"BOSPHORUS,, vapuru 18 
Haziranda beklenilmektedir. 
ISKENDERIYE, DIYEP ve 
NORVEÇ limanları için yük 
kabul eder. -Mektup mu?. Neden ken· "INCEMORE,, vapuru 30 

disi gelmedi yahud beni ça· Mayısta LIVERPOOL ve AN-
ğırmadı. Yoksa yeni bir şey:l1?İ VERSten gelerek yük çıkara-
var? caktır. BURGAZ, VARNA, 

- Yok vallahi Dilber ha- KÔSTENCE, SULINA, GA-
mm birıe almz · dista LA T ----

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüdt- giri
şilmez . ., 

Birinci 

görmeğe teşvik edilerek, bir yasak emrinden sonra başla -
yabancı istilasına uğramak mışlardır. Eski zenginlerle, mu· 
vehmi karşısında dişini tırna- taassıp ağalar, cahil halkın 

ğına takıp çalıştırılmıştı. uyandırılmasını kendi menfa-
Hükumetin matbuat, radyo atlerine muzir buldukları için 

film ile yaptığı propaganda· Toto birederlerle gayrimemnun 
lar halk kütleleri arasında 

Arnavut gazeteleri kral ıo' 
goyu takib ettiği içtimai ili' 
kılab siyasetinde teşci etme~ 
te ve hükumeti alkışlama1't' 
dırlar. Atinada çıkan Elefttol 
Vima gazetesi ise, Kral Zo$: 
nun Araturkurı yuluııJGn ) t 
rümekle, maksadında muv' 
fak olacağını, yazmaktadır· 

k bazı politikacıların aklına uy· öyle bir his uyandırmıştır İ, 
Avrupanın kapitalist memle- muşlardır. Maamafih hükumet 
ketlerile Japonyanın sosyalist çizdiği plandan inhiraf etmek· 
sanayiininin zaferini kıskana- sizin başladığı işi başarmak 
- J --- - - --· ------ ·-- nıyetınaeaır. yarşann yasak 
leye hazır1andığı sanılmakta-

edildiği ilk günlerde, genç Ardır. 

Şimdi bu endişe, daha navut kadınları bu inkılabı se-
müthiş bir mahiyet almaktadır vinçlerle karşıladıkları halde 
Sovyet hükumeti düşmanın yapılan kötü propagandalar 
dahilde olduğunu ilan etmek· Ü7erine tekrar çarşaf koymağa 
tedir. ve çarşafla serbest olarak ge-

Her yurttaş, iş arkadaşı, zemedikleri için evlerinden 
kardeşi, kardeşi karısı hak- çıkmamağa başlamışlardır. 
kında ihtara maruz kalmakta- Bilhassa İşkodra, yasak em-
dır. Ve memleket aleyhine rinden sonra, hiçbir kadını so-
hazırlanmış olan ihanetkar bir kaklarda görmek mümkün ol-
suikast planının meydana çı· mamağa başlamıştı. Müslüman 
karılmasına yarıyacağını zan· Arnavut kadınları ziyaretlerini 
nettiği en hurda teferrüata geceleri yapmağa ve gündüz· 
kadar zabıtaya veya mahalli leri de kafes arkasından so· 
Bolşevik r partisi komitesine kakları seyretmeğe başlamış-
rapor etmeğe teşvik edilmek- lardır. 
tedir. Evvelce köylerden kasabalara 

Sovyet hayatının her safha- gelen kadınlar da, çarşafın ya· 
sını kaplamakta olan parti liyle 1,600,000 kişi kuvvetin· 
şebekesi, G. P. U. gizli polis dedir· askeri zabıta vazifesini 
teşkilatile tavzif edilmişti. Sta- almıştır. Ordudaki bütün mü-
linin kendi tarhfından vücuda him mevkiler, Bolşevik partisi 
getirilmiş olan Stalin kanunu azaları elinde bulunmaktadır. 
esasisi G. P. U. teşkilatı ted- Moskova, her vatandaşı, bir 
ricen kald•rılacaktı. nevi mukabil casus olmağa 

Şimdi bütün bu kontrol, bü- teşvik etmektedir. Memleket 
tün memleket üzerinde askeri aleyhine bir casusluktan şüphe 
hakimiyetin kurulup işlemeğe edip te haber verenler taltif 
başlamasile üç misline çıka· edileceklerdir. Tenbellik veya 
rılmış oluyor. göz yummak yüzünden vazi-

Kızılordu - ki bugünkü ha- fesini görmiyenler cezalandın· 
İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Satış No. Lira K. 
819 Salhane Enveriye so. 111 taj No. lu Dükkan 25 00 
821 Darağaç Azim so. 20 taj No. lu 131/30 M.M. arsa 59 10 
822 " " " 22 ,, 106 " " 45 00 
823 'Dolaplı kuyu Kabakçı so. 170 eski ve taj 20 50 

No.lu 20,50 M.M. arsa. 
827 Alsancak Karakol sokak 3 eski 5 taj No. Iu 1405 00 

117.42 M.M. zeminli ev. Maili inhidam 
bir göz oda {Elyevm arsa halinde) nısıf pe
şin nısfı 4 taksitte ödenmek üzere. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri nakit ile ödenmek üzere 
827 numarada yazılı olanı meşruhat mucibince diğerleri peşin 
olarak 15 gün müddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 7 ·6-
937 pazartesi günü saat 15 tcdir. Alıcıların Milli Emlak mii· 

ihtilale aid verilen soP ' 
doğru haberler şunlardır. 

Toto biraderler, isy8~ 
kendi doğdukları yer ol 
Delvino kasabasında hazır~ 
mışlar. Bir takım yüksek ' 11 

beli zabitleri kendi taraflBrıf. 
altıktan sonra Tepedelen 1 

•'fi 
Argirokastroya doğru Y~ 
müşlerdir. isyanın ilk gıJ~ 
Delvinoyu zapt ve kaymak' 
muRvini ile belediye reiS' 
hapseden ihtilalciler hükô 
dairelerindeki bütün resmi e 
rakı yakmışlar ve hapishıt~ 
!erdeki binlerce suçluyu :~ 
best bırakmışlardır. Af; 
girdikleri köy ve kasa~ I~ 
daki bütün resmi daıre ~ 
yağma edip evrakını . r; 
tıktan sonra pazar gecesı P 
girokastro kasabasına dl 
olmuşlardır. 

Celvinoda bir balkona çı 

rak nutuk söyliyen Eteoı 1'~' 
hükumoti ve kralı şiddeJ~~ 
tihamlar altında bulull a 
muştur. O, söz söylerkell 

leyiciler arasında bulun•~y 
Birli isminde bir zabit 
şasın kral Zogo,, diye bıJ 
mıştır. Zabitin bu cetlJ~ 
hareketi Üzerine Ştop"11~ 
minde küçük rütbeli bir f) ~ 
kral taraftarı zabiti öidürıfl~ 
tür. Etem Totonun J' 
akrabası olan Elam Tot0 

nındaki çetelerle birlikte . 
vino ve Argirokastrodak1 

tün resmi kasaları soyr1111ş 
Evvelce ihtilale iştirak 
ceklerini vadeden yükse1' 
beli 15 zabitle, halkt''\ı 
kısmı, son dakikada clY 
ları için Toto birad" 
arkadaşlarının kıyamı 
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.h.tklf .. 9 .. " Iİİlll11111H.•a•n .. ~.' .. ·s.i_Mı_a_s_l_ü.m •• a~nlll!?ll!"'J rekisı Limited vapur acentası 
zangır titriyen ıavallı Hacıyı ROY AL NEDERLAND VA-Hacı Mahmud her namaz· 

d~n ~oQra avuçlarını göle açar; 
yalnız dudaklarını kımıldatarak 
f4 quayı tekrar ederdi: 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

- Ey Ulu Tanrı, diyelim 
ki bab,.Iarımızın günahları 
vardı da onları terbiye etmek 
için başlanna ıu Cengiz bela
sını gönderdi ve yıllarca bu 
ülkelerde milyonlarla insanın 
kanını akıttın. Fakat · onlar 
öldüler, gene başımızdan Mo
gollan savmapım, Cengiz öldü 
ve şimdi Oktay belasını çek
mekteyiz. Artık insaf eyle ve 
bu güneşe tapan kafirleri yerle 
bir eti 

Bunda hakkı da yok de .. 
iildi, çünkü rahat rahat namaz 
kılmak bile mümkün olmıyor· 
du. Mogollarda akar suya el 
ıaokmak )'asak olduğu için 
'Cengiz Han bu Türk ülkesine 
geldiği zaman oralarda da 
ayni yasağı koymuştu. Müslü
ınanlar arasından akar sudan 
abdest alanlar görülürse he· 
ınen başlan vuruluyordu. Hal· 
buki kırda su almak için 
c;anak veya ibrik bulamıyan 
bir adam, akar suya eilerini 
sokarak abdest almaktan baş· 
ka ne yapabilirdi? 

Hacı Mahmudun Mogol Ha· 
lcanınm bulunduğu bir şehirde 
iıi vardı. Oraya doğru yola 
çıktı. Namaz zamanları pınar 
başlarında veya dere kenar· 
larında abdestini alıyor, na· 
lllazını kılıyor ve duasını da 
hiç unutmuyordu. Birgün Tan
rının bu duayı kabul edece· 
kine büyük inancı vardı. 

Yasayı aklından çıkarmıyor 
du; fakat böyle dağ başında 
ve ıasız yerlerde onu kim gö· 
recelcti ? 

Bir ötle zamanı gene küçük 
bir dere kenanna cömeldi ve · 
abdestini almağa başladı. Bu 
ite başlamadan önce etrafı 
iyice kolladığı için hiçbir kor· 
kuau yoktu ve dalgın dalgın 
abdest dualannı mmldaniyor 
idi. Fakat abdestin ortasına 
geldiği sırada · birdenbire ku
lağının dibinde bir ses gür· 
ledi : 

- Bak şu alçağa! Cangizin 
Ytauıı yalnız şehirlerde ve 
köylerde mi tutulur? Nedir bu 
Yaptığın? 

Hacı Mahmud dönüp baktı 

ve karşısında çıkık yanak ke
nıikleri, dar alnı, büyük ağzı 
Ve sarkık bıyıklarile bir adam 
gördü. 

Bu, Mogol Hakanı Oktay 
Hanın kardeşi Çağtaydı. 

Onun ardında parlak elbi
seli, silahlı bir adamla otuz 
lcadar atlı vardı. Bunlar da 
Oktay Hanla askerleriydi. Ava 
çıkmışlar, yolları buraya düş
müş ve uzaktan Hacıyı dere· 
tıin suyuna ellerini sokup so· 
kup çıkarırken görmüşler; 
oraya gelmişlerdi. 

Hacı Mahmudun gözleri 
korkudan faltaşı gibi açılmıştı. 
~ileri ve ayakları titriyordu. 
Çünkü Çağtay hemen ora· 

daki askerlerden birine dön
müş, Hacıyı göstererek: 

- Çabuk bu alçağın boy
nunu vur. Cengiz yasasının 
her yerde tutulması lazım gel
diiini anlasın! demişti. 
Asker hemen attan yere at· 

lada ve kılıcını çekti. Zangır ..,, 

yakasından tutarak dereden Vapur 8CeOt8SI PUR KUMPANYASININ 
d ·· ''ki .v.. b . . . . "HERGULES., vapuru 29 uzağa oğru suru emeoe aş• Bırıncı Kordon Rees bınası Mayıs 

19
37 tarihine doğru 

ladı. Hacı Mahmut tne dua T ı 2443 
ederken ne bulmuştu? e · L ES gelip yükünü tahliyeden sonra 

THE ELLERMAN iN LTD. BURGAS, VARNA ve KÖS-
Yerlere kapanmak, yalvar- ıı ALGERIAN., vapuru 5 TENCE için yük alacaktır. 

mak istiyordu. Fakat buna da EN 
Mayısta LONDRA, HULL ve SVENSKA ORIENT LlNI fırsat yoktu. Neredeyse şu enli KUMPANYASININ 
ANVERSten aelip yük çıka· ve keskin Mogol kılıcı bir • "SAIMA,, vapuru 28 Ma-

rGzgar hafifliğile onun omuz· racak ve 15 Mayısta avdet yıs 1937 de gelip doğru AN-
iarının üstünden geçecek, ol- edip LONDRA ve HULL için VERS, ROTTERDAM, HAM-
dukça kalın boynunu bir kıl yük alacaktır. BURG, SKANDINAVY A -·ve 
gibi kesip atacaktı. Hacı zaten "LESBIAN" vapuru 27 Ma- FiNLANDiYA limanları için 
ölmüş gibiydi. LONDRA HULL yük alacaktır. 

yısta ' ve " VIKINCLAND " moto"'ru" O Kadar bitkindi . k k 
ANVERSten gelip yü çı a- · 216137 tarihine doğru beklen Diz çökmüş, dua etmek is· d LON 
racak ve ayni zaman a · mektedir. Yalnız DANZIG 

tiyor, fakat hiçbir şey aklına DRA ve HULL için yük ala- ve GDYNIA limanlarına tah-
gelmiyordu. ·ı· b t k 

caktır. mı atta u unaca tır. İşte o anda bir mucize ol· "AASNE 15 18 
"EGYPTIAN,, vapuru Ma- " vapuru • muştu: 

Oktay Han askere emretti: 
- Hele dur! 
Sonra kardeşi Çağtaya dön· 

d 
.... 
u:~ 

- Hakkın var! Bu adamın 
yaptığı şey Cengiz yasasına 

uygun değildir ve cezası da 
olümdür. Fakat acele etmiye· 
]im. Götürelim ve yarın mu· 
hakeme ederek cezalandıralım. 
Böylelikle başkalarına da ib
ret olur. Cezadan maksat, 
başkalarına ders vermektir. 

Doğru söylüyordu. 
Çağtay razı oldu. Zaten 

Hakanın sözünü dinlemek ve 
istediğini yapmak Cengizin 
vasası değil midi? 

Haziran 1937 tarihine doi?ru 
yıs nihayetinde LIVERPOOL beklenmektedir . ROTTER-
ve SWENSEAdan gelip yük DAM. HAMBURG GDYNfA 
çıkaracak ve ayni zamanda ve SKANDINAVIA limanları 
yük alacaktır. için yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM NA- SERViCE MARITIME ROU-
VIGATION Co. LTD. MAiN KUMPANYASININ 

"AD JUT ANT vapuru 5 "ALBA JUL YA.. vapuru 
Mayısta gelip LONDRA için 16 Haziran 937 tarihine doğru 
"k 1 kt beklenmektedir. MAL TA, CE-

yuT a .ahca ır. l l d k. d ~. NOVA ve MARSIL YA liman-
arı ve nav un ar a ı egı- ları için yolcu ve yük kabul 

şikliklerden mes'uliyet kabul eder. 

edilmez. İlandaki hareket tarihlerile 

IE.oktor 
1 navlunlardaki değişikliklerin

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Ali Ag~L il.il Daha fazla tafsilat için ikin-
Çocuk Hastalıkları ci kordonda Tahmil ve Tahliye 

mütehassısı binası arkasında FRA TELLi 
lkinciBeylerSokağı No. 68 SPERCO vapur acentalığına 

Telefon 3452 müracaat edilmesi rica olunur. 
• Telefon: 4142/4221/2663 

Zayi makbuz -

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: B yrak lzmir 

lzıniı· 

Türli Aııo 
S Ct tı 

~-"' · ı· I .. eti 
• 

ıın 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yenı yapt;;cağınız elbıseler ıçin bu mamulatı tercih ed;_,iz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark hah Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRİ KANDEMiR oğlu --

- Satılık arsa -
Güzclyalıda Recaizade ve 

Selamet sokaklarile mahdut 
köşe başında 427.75 M.2 

bir arsa ehven fiatla satı· 
lıktır. 

Talipler T. M. C. Resmi 1 
1 ilan işleri bürosunda Naci 

Tokaya müracaatları. 

·. . ..... ~. ~ \' . .. : . : :- . 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cill ve Tenasül hastalıkla 

ve elektrik tedavisi 
Izmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

• .. ,. .. . .. :~ ·. .· · ... 

Hacı Mahmndu götürdüler. 
Oktay oradan ayrılırken ya

vaşca elini cebine soktu. Ora
dan bir altın çıkardı ve kim· 
seye göstermeden Hacı Mah
mudun abdest aldığı yerde 
suya attı. 

İzmir ~n~ ve Ah~i ban· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
~:·~~~ş;~:. !~~::~~: :?!~ Ucuz taze ve temiz iliç çeşitleri 

Ertesi gün muhakeme ku· 
ruldu. bulunduğum 2436 sayılı 100 Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

liralık bir adet muvakkat his· LJamdı· 1\Tu .. zhet Cancar Hacı Mahmud bütün gece 
ölüm nöbetleri geçirmişti. 

Zindandan almak için gel-

dikleri zaman onun yüzü sa

rarmış, gözleri çökmüş ve bir 

gecede sanki ytrmi yıl ihtiyar

se senedini kaybettim. yeni- n 1 1 ~ i 

sini almak üzere gaip sene· s hh t E h t ' • d 
din hükümsüzlüğü ilan olunur. 1 a eza anesın. e 

Alaşehirin Karsala K. 

lamıştı. 
Askerlerle beraber gelen 

zabit ona sokuldu ve kulağına 
fısıldadı: 

- Korkma! Kurtulacaksın, 
fakat bir şartla!.. 

- Nedir? 

Süleyman oğlu Halil ----Sivrisinek mücadelesi 
Sivrisinek mücadelesi de-

vam ediyor. Busene mücade
leye ehemmiyet verildiğinden, 
lzmirin, çok muzır ve tehlikeli 
olan sivrisineklerden hiç ol· 
mazsa kısmen Jcurtulacağın 

- Pek kolay! Oktay Ha- _z_a_nn_e_d...;iy;..o_r_uz_. _____ _ 

nın önüne çıktıgın zaman sana - Yalan söylüyor. 
"Niçin ellerini suya soktun?" Oktay Han ona döndü; 
diye soracak. Ona dersin ki - Kolayı var. 
"Bir tek altınım vardı. Dereye Sonra adamlarından ikisine 
düşü.ıdüm. Onu arıyordum." şu emri verdi: 

- Fakat, bu yalan olur! - Gidin, bu adamın dün 
- Hakanın emridir. Bunu tutulduğu yerde altını arayın 

söylemezsen ölürsün! bulursanız getirin! 
- Söylerim. Gittiler ve bir iki saat sonra 
Ôktay Han tahta kurul· gelerek : 

muştu. Sağında kardeşi Çağ- - Bulduk. işte! Dediler. 
tayla diğer kardeşleri ve Çağtay birşey · diyemedi. 
solunda vezirleri vardı. -..Büyük Biraz sonro Oktay Han Hacı 
salonun etrafını askerler ve Mahmudu ayrı bir yere çağır· 
saray halkı doldurmuştu. Ha- m,ş; eline on altın daha ve-
beri duyan halk da sarayın rerek şöyle demişti : 
önüne toplanmıştı. - Bu defa bağışladım. Fa-

Oktay Han sordu: kat bir daha yasaya uymalı-
- Cengiz yasasına göre sın ! 

akar suya el sokmak veya O akşamki namazda Hacının 
birşey yıkamak yasaktır. Niçin duası değilmişti: 
buna uymadın? - Ev Ulu Tanrı, bu dünya· 

Hacı Mahmud diz çötük ve da biz kimin kafir ve kimin (J r 
ttNC~ ' ~ 

boynunu bükerek titrek bir Müslüman olduğunu bilmiyo· i,u_::. . /. ~~ . - ;;. 17"'U ru , 
sesle cevab verdi: ruz. Şimdiye kadar yaptığım ~ _,,,. " _,. 

- Bir tek altınım vardı. yanlış duaların cezasını bu n~ t 
Onu düşürmüştüm. Arıyor- kadarla bıraktığın için sana / ( ._,_ ' l-= ~ : } 
dum. bin şükür. Beni sen de ba· 1 • • • ~lrCIOI ~NlcAl• _ 

Çağtay atıldı: ğışla ve dilediğin gibi yap ! - ,. -

o~ ıu·a; 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zara.rsızdır ki gebelerekalp,~öbrekler 
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Yanya gölünün kanlı f acıası 

lmparato lu 
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

onferansı dün lngiltere- Üçüncü kıs:z;2:in kantar şeker 
Tahir, Edirneye gidemiyece · 

ğini Ali paşaya bildirdi nin milli üdaf asını müzakere etti 
~~~~~~~~~~~~~~- -

Konferans, harp vukuıında lng·ıterenin iaşesini 
derpiş için hususi bir komisyon teşkil etmiştir 

Londra, 26 (Radyo) - İmparatorluk konferansı, dün tekrar muhtelif meseleler hakkında tenvir etmiştir. 
toplanmıştır. Delegelerin bir kısmı, İngilterenin milli müdafaası Berlin 26 (Radyo) - İngilterede toplanan İmparatorluk 
etrafında söz söylemişlerdir. konferansından bahseden (Eoyçe Almen Çeytung) gazetesi, 

Konferans, harb vukuunda İngilterenin iaşesini derpiş için Almanya ile uzlaşmadıkça, İngilterenin istikbalden emin ola-
bir komisyon teşkil eylemiştir. mıyacağını ileri sürmekte ve ejenlerin, ezilenler üzerinde bun· 

Mill'i müdafaa nazırı Sir Tomas Atskip, konferans azalarını dan sonra tesirlerini gösteremiyeceklerini ilave eylemektedir. 

-------~--...-. ._._._ ...... ~·--------
M arsil ya da 70 vapur mu- Paris sergisini dün bin-

attal bir halde ka ı le :ce halk gezdi 
••• 

Dört bin amele işi terketmiş bulunuyor 
Grevin bugün bitmesi muhtemeldir. 

Paris 26 (Radyo)- Liman amelesinin ilan ettiği umumi grev 
yüzünden düne kadar toplanan 70 vapur hareket edememiştir. 

Grev ilan eden amele, dört bin kişidir. 
Grevin, yarına kadar sona ereceği zannolunuyor, 

~~~~~--~...-.~~~ 

Rusyu Casus tehdidi Af istemiyorlar 
karsısında ,, 

/ Baştara/ı 2 inci sahifede J 
lacaktır. 

Sovyetler birliğinde alman 
yeni askeri tedbirler 

Sovyetler Birliğinde konu· 
lan geniş salahiyetli askeri 
konseyler hakkında Fransızca, 
Le Temps gazetesinin Mos· 
kova muhabiri şunları bildiri· 
yor: 

Bu komiteler doğrudan 
doğruya müdafaa komiserli
ğine tabi olacak ve dairenin 
en mühim makamı sayıla
caktır. Gerek siyasi ve normal 
vaziyetten, gerekse, bulunduğu 
mmtakadaki askeri kuveetlerin 
düşmana, casuslara ve sabo· 
tajcılara karşı · mücadele zih
niyetile terbiyesinden ve bun· 
]arın seferberliğinden mes'ul 
tutulacaktır. 

Bu komiteler ayni zamanda 
bulunduğu mıntakalarda bütün 
teknik teşkilatı da idaresi 
altına alacaktır. 

Paris, 26 (Radyo) - Bel
çikada, Almankra taraftar 
göründüklerinden dolayı malı· 
kum olanların af edilip edil
memeleri keyfiyeti, halcdilc
mektedir. 

Muhalif partiler, umumi af 
hakkındaki projenin tatil edii· 
mesini istemekte, Belçikaya 
fenalık yapanların af edilme
mesi hususunda ısrar eyle· 
mektedirler. Bu noktai nazar
dan B. Vant Zeland kabinesi 
nin mevki nezaket kesbetmiş· 
tir. 

Benzinsiz kalmıslar 
~ 

San Sebastiyen 26 (Radyo)
Cumhuriyetçi tayyarecilerden 
iki kişi, havanın muhalefetin
den dolayı buraya İnmeğe 
mecbur kalmışlardır. 

Tayyareciler, benzinsiz kal· 
dıklarını söylemişlerdir . 

Express, bugünkü tedbirler 
hakkında uzun tetkik yazıları 
neşrederek, bunların hakiki bir 
diktatörlük ifade ettiğini yaz
maktad:rlar. 

Hava hücumlarından ko- Daily Expressi Moskova-
runma ve gençlerin terbiye daki muhabiri, büyük mikyasta 
işlerini de deruhte edecektir. bir Japon-Alman komplosuna 

Londranın sağ cenah gaze- karşı aldığı şeklinde haklı 
telerinden Daily Mail ve Daily gösterdiğini bildirmektedir. 

~~~~~~-----·------~~~~~-

Mahkum ve mevkufla ~a 
sıcak yemek verilecek --·--Umumi hapishanede bir aş evi. 

yapılması takarrur etti 
Kızılay Kurumu Hazirandan 

itibaren hapishanedeki mah· 
kum ve mevkuflara hergün 
sıcak yemek vermeğe başlıya
caktır. 

Adliye Vekaleti idaresinde 
bulunan hapishanelerde mah· 
kum ve mevkuflara yalnız ek
mek verilir, ayrıca yemek ve· 
ya katık verilmez, hatta mah· 
kum ve mevkufların ekmek 
parası da -vaktü hali yerinde 
olanların· namlarına borç kay· 
dedilir. 

Valimiz B. Fazlı Güleç, 
bundan bir müddet eve! İzmir 
hapishanesini gezmiş, mah· 
kumların vaziyetlerile yakın· 

· dan alakadar olmuştu. Bu ala
ka neticesinde mahkumlara 

hergün Kızılay Kurumu tara· 
fından sıcak yemek verilmesi 
mümkün olup olmıyacağını 

araştırmıştı. Adliye Vekaleti, 
İzmir hapishasindeki mahkum 
ve mevkuflar için büdcesi ıı· 
den senede 20,000 lira tah· 
sisat ayırıp vermektedir. 

Bu para Kızılay Kurumuna 
verildiği takdirde mahkum ve 
mevkuflara hergün sıcak ye· 
rnek dağıtmak mümkün olup 
olmıyacağı araştırılmış, kurum 
merkezi, buna muvafakat ce
vabı vermişti. Vekalet de bunu 
kabul ettiği için Kızılay Ku
rumu, hapishanede bir aşevi 

açmak hususunda hazırlıklarla 
meşgul olmaktadır. Bu hazır· 
lıklar yakında tamamlanacak 

~~~---------~~~ 
Allnan pavyonu, bugün doktor 
Şaht tarafından açılacaktır 
Paris, 26 (Radyo) - Paris 

sergisi, dün umuma açılmıştır. 
Duhuliye ücreti alıınmadığı 

ıçın dün, yüzbinlerce halk 
sergiyi ziyaret etmiştir. 

Dün, Sovyet Rusya, Dani
marka, Belçika ve İtalya pav
yonları açılmıştır. 

Norveç pavyonunu:ı açılma 
resminde Norveç prensi Oro-

lof ile prenses Marta hazır 
bulunduğundan, Fransa reisi· 
cumhuruz Bay Lebrun da me
rasime iştirak eylemiştir. 

Alman pavyonu, bugün dok
tor Şaht tarafından açıla
caktır. 

Doktor Şaht, dün akşam 
tayyare ile Berlinden buraya 
gelmiştir. 

~~--... •11t--•~·~·---c.--~~~~~ 
Orta mekteplerde ders-

ler bugün kesilecek -·--ilk okulların tatil zaman
ları tesbit edildi 

Nüfusu on binden az olan 
Foça, Kemalpaşa, Bayındır, 

Kuşada.sı, Çeşme, Urla, Kara

burun, Torbalı kazalarındaki 

İlkmektebler bu ayın sonunda 

yaz tatiline başlıyacaklardır. 

İzmirle Tire, Ödemiş, Bergama 
ve Menemen kaza merkezle
rindeki İlkokullarda 7 Hazi
randa tatil başlıyacak ve son 
sınıflar talebesinin imtihanları 

15 Hazirana kadar ikmal edi
lecektir. 

İzrnirdeki Liselerle öğretmen 
okulunda ve Ortaokullarda bu 
akşam dersler kesilecektir. 30 
Mayısta bütün öğretmenler, 
mekteb müdürlerinin riyase· 
tinde toplanarak talebenin 
kanaat notları üzerinde konu· 
şacaklar ve sınıf geçirilmesi 
lazımgelen talebe için karar 
alacaklardır. 

~~~~~----llt--•~·~---.----~~~~-

Ray ferşiyabna pek ya-
kında başlana·caktır 

Güze/yalı ile Basmahane arasındaki 
elektrikli tramvay hattı 

Elektrikli tramvay şirketinin pacak, ikincikordondan Gazi 
Konak • Basmahane hattının bulvarına kadar ray döşiye-
inşasına başlamak üzere dar cektir. Gazi bulvarının iki ta-
olan ikincikordon yerine birinci rafında da tramvay hattı zaten 
kordondan tramvay geçirmek eskiden döşenmiş olduğu için 
için belediyeden müsaade is- şirket, en kısa bir zamanda 
tediğini ve belediye reisliğinin Güzelyalı-Basmahane arasında 
de buna muvafakat ettiğini tramvay işletmeğe başlıya-
yazmıştık. Belediye reisliği, caktır. 

muvafakat cevabı verdiğine Belediyenin muvafakat ce-
göre, mukavele mucibince tram· vabile, şirketin imtiyaz muka
vay hattının herhalde ikincikor· velesindeki mecburi hatlardan 
dondan geçirilmesi mecburi· Basrnane hattının inşası veci· 
yeti kalmamıştır. besi hasıl oluyor. Şirket di· 

Onun için şirket, Basmaha-
rektörlüğü, belediyenin bu hu· 

neye işleteceği tramvay için sustaki muvafakatini Nafıa ko-
Konak önünden itibaren Güm-

rük önüne kadar birincikor- miserliğine de bildirmiştir. Fa· 
dondan çifte hat döşiyecek kat komiserlik şirket müdür-
ve oradan ikincikordona sa- lüğünün bu cevabını sarih gör· 

mediği için tavzihini istemiş-
ve Hazirandan itibaren mah· 
kum ve mevkuflara sıcak ye· 
mekle beraber ekmek de ve· 
rilmeğe başlanacaktır. Hapis
hanede (900) mahkum ve mev· 
kufa zamanında yemek yetiş
tirecek teşkilatta geniş bir aş
evi hazırlanmaktadır. 

tir. Şirket müdürlüğü, müra· 
caatını tavzih ettiği takdirde 
Nafıa müesseseleri komiserliği, 
şirketin bu müracaatını Nafıa 
Vekaletine bildirecek ve ha-
zırlanan proje vekaletçe tas· 
dik edilince şirket, derhal 
ray ferşiyatına başlıyacaktır. 

- Paşam, bu hususta biraz 
düşüneceğim, fikri ona f göre 
söylerim! 

Dedi. 
- Bre Tahir.. Bunda dü· 

şünülecek ne var sanki? Ben 
gece uykularımı kaybederek 
bu tedbiri buldum'. Bundan 
iyisi de olmasa gerektir 1 Sen 
düşünmeği falan bir tarafa bı· 
rak ta, Muhtar'ın yanına baş· 
ka birisi gitmeden varmağa 
bak l 

Tepedelenli'nin bu sözlerin
den sonra büyük ve kasvetli 
odada derin bir sükun hasıl 
oldu. Bu sükfit o kadar uzun 
sürdü ki, Ali paşa dayanamı· 
yarak: 

- Bre Tahir .. Neden sus· 
tun böyle? Bu tedbiri beğen
medin mi?. Ah more çocuk, 
more çocuk. Sana değiştin 
demekle hata etmiyorum. Gö
rüyorsun ya .. Sen eski Tahir 
değilsin. Sen eskiden söyle
diklerimi hemen yapardın. 

- Paşam, hele biraz bekle. 
Bu işler, ıyı düşünmelidir. 

Fazla dirayet ve tedbire muh
taç olan işlerde acele olmaz. 

- Ortada ne var ki?. Ben 
sana dört başı mamur bir ted· 
bir gösterdim. Sadece Muhta· 
rın yanına gidecek ve onunla 
biraz konuşacaksın.. Bu da 
büyük bir iş midir?. 

- Paşam, Muhtarın yanına 
benim gitmekliğim icap etmez. 

- Neden?. 
- Çünkü Muhtar, seninle 

uzlaşarak r geldiğimi anlarsa .. 
- Adam sen de.. Bunlar 

hep senin evhamın .. 
- Hayır paşam • 
- Şu halde böyle bir sürü 

müşkülatı ne için çıkarıyorsun 
- Çünkü tedbirin güzel· 

dir, fakat benim tarafımdan 
tatbiki icap etmez. 

- Gene soruyorum, neden? 
- Çünkü paşam, Muhtar 

Cin gibi açık göz bir adam
dır. Senin en mahrem ve sa· 
dık adamın olduğu mu bilir. 
Beni görünce bir iş ve mak· 

U Luslar sosyetesi 
-Baştarafı 1 inci sahifede
Yunanistan baş delegesi bay 
Politisin riyasetinde vukubulan 
komisyon içtimaında Mısırın 
bugün Uluslar sosyetesine kay
dü kabulünü müzakere etmiş 
ve bu hususta nihai bir karar 
vermiştir. 

Mısır başvekili Mustafa Na· 
has paşa, bugun toplanacak 
olan konseyde bütün Mısır 
delegasyonu ile hazır buluna· 
caktır. 

Mısır delegasyonu, bu ayın 
28 inde Mısır'a mateveccihen 
hareket edecektir. 

Perşembe içtimaında birçok 
hatipler söz alarak Mısır' ı 
medhü sena edeceklerdir. 

Zayi tasdikname 
934 senesinde İzmir sanat

lar mektebinden almış oldu· 
ğum tasdiknamemi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Karataş 9 Eylül caddesi 
ikinci Y enidar so ak nu--mara 2 Sabri oğlu Cahid 

sat için geldiği mi hemen 
anlıyacaktır. Bundan sonra 
artık iş yapmak imkanı kalır 
mı? 

Bu sözler çok mantiki ve 

Tabirin düşündüğü çok yerin· 

de idi. 
Tepedelenli biraz düşün· 

dükten sonra: 

- Şu halde, ne yapalım 
bre Tahir diye sordu. 

- Benim fikrimce paşam, 

Muhtarın yanına bir başkasını 

göndermeliyiz. 
- Pekala. Kim.i göndere· 

lim. Sen bu hususta kimi mu· 
vafık buluyorsun? 

- Bence Vayayı gönder· 
mek lazım! 

- Bu adama sen emin 
misin? 

- Evet eminim. istediğin 
ışı yapmağa muktedirdir. 

(Arkası flar) 

ihaleler 
· Hakkında yeni bir 

. tamim 
Pazarlık suretile yapılaca~ 

ihalelerde alınacak kat'i temi· 
nat hakkında dün Maliye Ve· 
kaletinden vilayete bir tamiJJl 
gelmiştir. Bunda deniliyor ki: 

2490 sayılı artırma, eksilt· 
me ve ihale kanununun 20 inci 
maddesi hükmüne göre; 46 ancı 
maddesinin (A) ve (H) fıkr•' 
larında yazalı ahvalden maad• 
pazarlık surctile yapılacak ih~· 
lelerde, ihale günü teslim edı· 
lecek mevad haricindeki işler 
için kat'i teminatın ne zamaıı 
alınacağı hakkında bazı ına· 
hallerce tereddüt edilmekte 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Pazarlıkla yapılacak ihale• 
lerde muvakkat teminat al~ıı· 
madığı cihetle muvakkat te' 
minatın kat'i teminat miktd•· 
rına iblağı için 25 inci ma · 
de ile tayin olunan 15 güniİ11 

bu ihalelere teşmili mümkii11 

değildir. Diğer taraftan alelu· 
mum ihalelerde müteahhit mtı· 
kavele akdine yanaşmadığı 
takdirde muvakkat teminatıJl 
irat kaydı 25 inci madde i~· 
tizasından olduğu halde, pa· 
zarlıkla yapılan ihalelerde ıJJı.1' 
kavele akdinden imtina edeJJ 
müteahhidin kat'i teminat•~(: 
irad kaydı 49 uncu madde 1 ~ 
kabul edildiğine göre pazarlı 
işlerinde kat'! teminatın, ını.ı· 
kavele tanzimi için tesbit olı.1' 
nan 15 günü beklemeden yı· 
tırılması lazımgeldiği arıl'' 
şılmaktadır. ,. 

Binaenaleyh pazarlıkla Y i· 
pılacak ihalelerde kat'i teıı> 

1 
nat, ihale kararından sodrfJ 
müteahhide teveccüh e e 

1 
bütün mükellefiyetlerin if•5111, 

temin edecek bir karşılık t1, 
kil edeceğinden komisyod, 
talip arasında fiat hususull 

1 
anlaşma hasıl olduktan s"".1• 

takarrür eden bedel üıerı;e 
den kat'i teminat ahnması·ıı1· 
ihale kararının, kat'i teın• t' 
tın yatırılmasını müteakıb ;,. 
rilmesi ve mukavelenin de 

1
• 

nunun 25 inci maddesi~de ~
zılı müddet içinde tanzırll ri· 
tirilmesi Divanı muhaseb•ı,r· 
yaseti ile bilmuhabere ta 
rür ettirilmiıtir. 

bi 
dr; 

til 
tnı 


