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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Çarşamba - 21 Nisan 1937 

• • Hindli Fakir 
Hind Müslümanlarını mu
kaddes cihada hazırlama
ğa çalışıyor. 

Fiati (100) Para 

Sofya Mülakatı, Balkan Sulhunu Tamamladı 
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B H•tl · 46 d "' 1 B. Antonesko Edirne Türkkuşunun ay J . erJD JDCJ ogumBütünsefirlereziya- -----
23 Nisan bayramı münasebetile açı· 

• 
senesı mu•• nasebetı•ıe Bükre~~~ ~~~~~ - Ro· fış tdreni yapılacaktır . 

manya Hariciye nazırı Bay 

------~·~--~-~-"Bitler ve J ~ Mareşal ·Fon Blumberg şiddetli 
Antonesko ve zevcesi madam 
Antonesko,"' dün gece kordip· 
lomatik şerefine bir ziyafet 
vermiştir. Bu ziyafette, Baş· 
bakan ] 1 Bay Tataresko, Ro· 
manya nazırları, Türkiye, İtalya, 
Yunanistan, Bulgaristan, Yu· 
goslavya,=" lngiltere, Fransa ve 
diğer devletler sefirleri hazır 

ve -harpcıiyane nutuklar irad ettiler 
---··-- -

Bay IJitler ve arkadaşları 
Berlin 20 (A.A) - Dün olacaktır. Çünkü ilk defa ola-

'lcşam Vilhelm meydanında rak birleşmiş bir Alman mil-
kıtata bayrak tevzii merasi· leti yapacak ve yazacaktır.,, 
rninde Fürcr asker-e hitaben Müteakiben harbiye nazırı 
söylediği nutukta ezcümle de- Mareşal Mon Blumberg söz 
miştirki: alarak askere hitaben şn söz· 

- "Geçen asırların hara- leri söylemiştir: 
retle arzu ettiği şey bütün bir "Bu bayrakların kahraman 
realite olmuştur. Bir millet, mazisi ile iftihar eden halde 
bir imparatorluk, bir irade ve ve gelecek de kanının son 
binaenaleyh bir sembol bay· damlasına kadar Fürere ve 

raklarımızda gördüğünüz haç millete sadık kalmağa hazır 
rnilletimizin ronesansmın ve- bir ordunun üzerinde daima 
rilmesinin alametidir. Keza bu dalgalanmasını temenni ede-
işaret ayni Alman ordusunun rım.,, 
doğmasıdır. İstikbalin tarihini Berlin 20 (A.A) - Fürer 
siz yazacaksınız. Bu tarih ve doğum yılı münasebetile kıt-
geçmişin tarihi gibi meraklı ata doksan bayrak dağıtmıştır. 
olmalıdır ki bu daha kolay Bu merasimi müteakip kıtat 

--------------~ .... .._. .. _______ _ 
Bilbao halkı açlılda pen 
çeleşmekte devan ediy~r 

~~~----~--~~-
bün şehrin teslimi için muhte-

bir geçitresmi yapmıştır. 

Berlin 21 (Radyo) - Hit
lerin 48 inci yıldönümü mü
nasebetile dün bütün Alman
yada şenlikler olmuştur. 

Bay Hitler ikiyüz elli bin 
kişinin önünden geçmiş ve 
hararetle alkışlanmıştır. 

Nasyonalistler partisi erkanı, 
dün gece Bay Hitlere sada
kat yemini vermişlerdir. 

• • • 
Averof hare

ket etti 
Atina, 21 (Radyo) - İn-

giltere Kralı altıncı Jorjun 
taç giyme merasiminden sonra 
zapılacak donanma geçid res-
minde Yunanistanı temsil 
edecek olan Averof zırhlısı 
dün Sotamtona müteveccihen 
hareket etmiştir. 

bulunmuşlardır. 

Başbakan Bay Tataresko, 

Perşembe günü buraya gele· 

cek olan Polonya Hariciye 

nazırı Bay Bek şerefine ertesi 

gün bir ziyafet verecek ve 

müteakiben bir resmi kabul 
olacaktır. 

---•l+-•---

ltalyada 
Bugün iş bayramı var 

Roma 21 (Radyo) - iş 
bayramı ve Roma şehrinin 
tesisi senei devriyesi münase
betile bugün İtalyanın her 
tarafında büyük şenlikler ola
caktır. 

Fransız Maar.if NazırıSelinikte 

Selô.nikten bir görünüş 
Selanik, 21 (Radyo) - Fransa Maarif Nazırı Bay Janje, 

dün buraya gelmiştir. Nazır Jitonluktaki abideyi ziyaret etmiş 
ve çelen koymuştur. 

Fransız Maarif Nazırı, buradaki Fransız mekteplerini ziyaret 
ettikten sonra Atina yolile Parise hareket eylemiştir. 

lif yerlerde nümayişler oldu Fr~ınsada haftada 40 saat 

Asiler top başında 
Paris 21 (Radyo)- Bilbao sinde şiddetli 

a~alisi açlıkla pençeleşmekte· başlamıştır. 
muharebeler 

dır. Halk, 1 kuru ve kap-kara 
ekmek yemekte ve bunu dahi 
bulamamaktadır . 
Vorıara Mondragon cephe-

Bilbao halkı, şehrin teslimi 

için muhtelif yerlerde bazı 

nümayişlerde bulunmuştur. 

lık iş kararnamesi çıktı 
Kabine, dün reisicumhur bay 
Lebrunun riyasetinde toplandı 

Paris, 21 (Radyo) - Fran

sız kabinesi, dün Reisicumhur 

Bay Lebrun'un riyasetinde top· 

lanmış ve uzun müddet müza

kerelerde bulunmuştur. Bu İç· 

timada, Hariciye Nazırı bay 

İvon Delbos, harici vaziyeti 

izah etmiş ve bu meyanda, 

ispanya sahillerine vazedilen 

kontrol hakkında malUmat 

vermiştir. 

Bundan sonra, berberlerle 

Havagazı ve elektrik fabrika
lurında çalışanların, haftada 

40 saat iş görmeleri hakkın
daki kararname imzalanmıştır. 

lsvec Kralı • 
Bay Lebrun şeref ine 

ziyafet verdi 
Paris, 21 (Radyo) - lsveç 

Kralı Güsstav, dün İsveç se· 

farethanesinde Fransa Reisi 

Cumhur Bay Lebrün şerefine 
bir ziyafet vermiştir. Bu ziya· 
fette, başbakan bay Leon 
Blumla bütün nazırlar hazır 

bulunmuılaıdır. 

Edirneden bir görünüş 
Edirne, 20 (A.A) - Edirne Türkkuşu komitesi bugün Trakya 

umumi müfettişi Kazım Dirikin başkanlığı altında topla:-ıarak 
Türkkuşunun Edirne açılış töreni programını büyük bir sevinç 
ile tesbit etmiştir . 

Tören 23 Nisan Cuma günü saat 10 da Hadımağa yolu 
üzerinde Helvacı deresi yanındaki tayyare alanında yapıla· 
caktır.I 

••• 
Fakir ipinin faaliyeti 

lngiliz-er aleyhine mukaddes 
cihat hazırlıyor! 

Londra 20 (A.A) - Delhiden bildirildiğine göre ipi Fakiri 
cami cami gezerek lngiltere aleyhine mukaddes cihat için 
vaizde bulunmaktadır. 

Arsolfotta birkaç lngiliz müfrezesi hücume ukramıştır. _____________ ..... -. ...... ~ ...... ~--~------
Fransız gazeteleri A iman 

ya için ne yzıyorlar 
-·-· B. Lanje Bur, Almanyanın harpcuyane 

emellerini layikile anlamamış 
Paris 21 (Radyo)- Bay Hit- ı kında kaydı ihtiyatla hareket 

lerle İngiltere Avam kamarası etmek ve şimdilik bir fikir 
azasından bay Lanz Buri ara· dermeyan etmemek istiyoruz, 
sındaki konuşmalardan bahse· yalınız şunu söylemek lazım· 
den Fransız gazeteleri, ... ezcümle dır ki, bay Lanz Buri, bugün· 
şunları kaydediyorlar: kü Almanyanın harpçuyane 

- Bay Lanz Buri'nin Hit· emellerini anlamamış olsa ge-
Jerle konuştuktan sonra Al- rektir. Almanya, istediklerini 

manya'yı mülayim ve bay Hit· 

ler'i de uysal bulduğunu söy

lüyor. Biz, bu beyanat hak· 

Daladiye 
Londraya gidiyor 

Bag Daladige 
Paris 21 (Radyo) - Fransa 

Harbiye nazın Bay Daladiye; 
lngiliz-Fransız dostluk komite
sinin daveti üzerine bugün 
Londraya hareket edecek ve 
bu münasebetle İngiltere Ha
riciye nazırı Bay Edenlede 
mühim bir mülikıt yapacakbr. 

koparmak için sureti haktan 
görünür. Fakat, buna imkan 
yoktur. Almanya, silah yarışına 
devam ettikçe, ne lngiltere ve 
ne Fransa Almanya'ya müma· 
~at edecektir. 

Berlin 21 (A.A)- Bay Lanz 
Buri, bay Hitlerle yaptığı uzun 
görüşmeden sonra Royter ajan
sının Berlin mümessiline be

yanatta bulunarak Almanyanın 

bütün milletler arasında eko· 

nomik teşriki mesai ve anlaş· 

ma için toplanacak bir konfe

ransa iştirake amade bulun

duğunu bildirmiştir. Cumhur 
bakanı Ruzvelt veyahut diğer 
bir devletin reisi böyle bir 
konferansı içtimaa davet ettiği 
takdirde Almanya bu konfe
ransa iştirak edecektir. 

/tal ya umumi nüfusu 
Roma, 21 (Radyo) - ltal

yada yapılan istatistike göre 
İtalya umumi nüfus, bu ayın 
on dokuzuncu günii akşamına 
kadar 42 milyon 943 bine 
varmıştır. 
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- Ne yapJyo:sun böyle? dar . fazlasın\ ıstememıştım! a ın ara arşı en zıyaae a a a ngı iZ - Jta)yan mÜnasebetf erİ 
diye sordt.ı ve yüzüne dikkatle Dedı. •• k kl A [ [ k k ) bakınca: Sonra, bekçinin ne oldu· gosteren er e er Vrupa l armış Dere e arar 1 acak. 

- Ah .. dedi. Sen ''büyüle ğunu düşünerek; Nevyork, Nisan - Garip da latif cins, dedikodu ve boş Roma ( Hususi ) - Hakiki için de kanunusanide İngiltere 
Dragon,. yarının lambasını kı- - Cehennemin nasıl bir insanlardır şu Amerikalılar boğazlık yapmak için topla- bir iyilik veya hiç olmazsa ile İtalya arasında yapılan be-

yer olduğunu bilmek isterdim! vesselam. Bir Amerikalı baya.. nırlar. şiddeti! gerginliklerin azaldıgv ı yanat örneg" inde ve şubatta 
ran herif değil misin.. D ld _ Fakat fena bir maksatla iye mırı andı! nın Nevyork gazetelerinde Avrupa' da kadın, kocası için görülecek mi? Yoksa şimdiye Kont Cinonun Türkiye Hari-

Ve, bir sandalyaya otura- dolar memleketinin latif cinsi daima alakasını göstermekte kadar olduğu gibi sükunet ciye Vekı'lı' Tevfı'k Ru"ştu" 
lambanın kırılmasına sebep k k d ra kunduralarını çı ar ı, ve için yaptığı itirafatı işitirseniz ve çok defa da kocasına yar- buldu derken alevlenen, alev· Arasa verdig" i temı·natın ruhu 
olmuş değilim, b b undan sonra aklına iyi ir siz de bu hükmü vermekte dım etmektedir. Kocanın, ka· lendikten sonra sükı1nf"t bulan dairesinde bir muahede elde 

- Şu halde .. Lambayı ne- ld h ye kırdın? şey ge i; ce enneme, şeyta· gecikmiyeceksiniz. nsına emniyeti vardır. Onun ve bütün dünyaya bu iki dev- edildi. Kont Cianonun verdiği 
nın yanına fgöndermiş olduğu Bakınız Martori Gern ıs- yardımlarından istifade etmek letin çarpışması mukadder ol.. teminat dairesinde yakında 

- Ne bileyim ben?. Bu b k · d l d · K k d 
b 

ı e çı ayıyı, ce ıennem en mindeki bu muharrir kadın, ıster. ocaları en ilerine iti· dugy u kanaatini vererek büyük vücut bulacak Tu"rkı'ye - İtalya 
astcnu da neye bana çarp- d cennete nakletti! ve bun an çalıştığı Nevyorkun Forum mat etselerdi Amerikalı kadın- endişeler doXruran vaziyet arasındakı' uzlaşma da daha 

tırdın? Bunu da bilmiyorsun? .ı ö 

D 
· sonra, karyoletsına uzanuı, gazetesinde erkekleri nasıl lar da çok memnun olurlardı. böyle sürüp gidecek mi? İn- az şayanı kabul degy ı'\dı"r.,, 

oğrusu .. M. F oseringev el b k bu hususta en küçük bir fikir uyudu. Fakat rüyasın a e - zemmediyor: Fakat bizim erkekler: giltere ve İtalya' da bugünlerde Gazete makalesini çok ka-
çi dayıyı çok hiddetli gördü! B' A 'k 1 k d h K d l k kl . . .. "ld"V.. 'b• b. 'b' . h k 'k l d k' sahibi bile değildi. Bekçinin * ır merı a ı a ın, em - a ın arın, er e erın ış- goru ugu gı ı ırı ırıne em ra teristı o an şu aşağı a ı 

bu sualine verecek bir cevap * "* de yüksek tabakaya mensup lerine burunları sokmaları caiz muvafık hem çetin iki cereyan cümlelerle bağlıyor: "ltaİyanın 
Ertesi sabah, kendisini şid- k 1 d b k d b ld k b l d k k l f bulamadı ve sustu. Fakat bu Ü türü yerin e ir a ın a- değildir! mevcut o u ça un ara oğru şar omşu arına karşı " igan 

detle alakadar eden iki ha- d b k sükfıtu bekçiyi kızdırdı: na itiraflarda bulun lu ve şun· Derler. Amerikalı erkek, veya oğruya yakın ir cevap oy hüküm sür,, siyasetini 
herle karşıla11.tı: k · k" h · · d d' k. k ld h k - Fakat, bu defa bir za· ~ ları söyledi. Eğer hayatıma mali iktidarının yetiştiği dere- verme ım an arıcın e ır. ta ıp etme te o uğu a · 

Bu haberlerden birisi şu idi B f f ·ı k d k k d f 1 h bıta memuruna sopa ile vur- tekrar başlamak mümkün ol- cede karısını başından atmak ir tara tan ngı iz gazete- ır a pe ço e a ar şüp e· 
Lulabur sokağında kfün M. ı · · H b · · · I d" "l .. .. F k Y mak, kanuna aygırı bir hare- saydı, bir Amerikalı ile ev· İçin bol bol para verir. Ame· erınm a eşıstan vazıyetı ve ere uşu muştu. a at u· 
Gomsot'un evının duvarına · kk d k 1 b kettir. Bu hareketini inkar lenmeme ihtimal yoktu. Müt- rikada daima i ~.itilen şeyler- ispanya hadiseleri ha ın a i gos avya ile imza edilen u 
gece vakti, meçhul bir kimse · 'hb · k l k M ı· · · edemezsin. laka bir yabancı ile evlene- den birisi: ıstı arat ve neşrıyatına arşı uz aşma artı usso ınınm 
güzel ve büyük bir gül ağacı f · b · l' .. ··1 · A k k - Bana bak bekçi efendi. cektim. Yabancı demekle her - Bayan ... nevrasteniye tu- aşıst mat uatta emsa ı goril · orta vrupa ve ya ın şar ın 
dikmişti. Herkes bu hadiseyi 1 · b' ·dd ı ·· d I Ih k · b 1 · Olan iş için çok müteessirim, halde ngilizleri kasdetmiyo· tulmuş; halbuki kocası ken- memış ır şı et e muca e e su ve sü unu içın eyne mı· 

fakat.. hayretle karşılamakta idi. rum. Çünkü ingilizlerle Ame- disine bol boi para veriyor: devam ediyor; diğer taraftan lel teşriki mesainin lazım ol-
İkinci haber de şu müthiş L d d b k k d Eh .. Fakat... rikalılar biribirine pek benzer- Birinci sınıftan da bir aşçı on ra an uraya ço sü u- duğuna kanaat getir iğinin 

* haber idi: bütün gece ve Ier. Aralarında hemen hiç tutuyor, derler. net verici Londradan buraya bir delilidir.,, demektedir. 

M. Foseri;g:v, artık hiçbir ve sabah, kaybolan bekçi fark yok gibidir. Binaenaleyh Karısının nevrasteniye tu- artık buhranın yatıştığına ve Bu mutedil imalar belki de 
düşünmiyordu ve şuursuz gibi dayının cesedi ta Roling de- İngilizden başka herhangi bir tulmasmdan mesul olan ko- umumiyetle bütün Avrupa kendi noktai nazarlarıda da 
bir halle: ğirmenine kadar nehirde aran- yabancı ile evlenirdim! casıdır. Çünkü onu kendi münazaalarınm soğukkanlılık- muvafık olduğu için İtalyan 

- ... bir mucize yapmıştım! mış fakat bulunamamıştı. Ga- Dostum cümlesini bitirince haline terketmiştir. Herşeyden la masa başlarında tesviye siyasi mahfiilerini tatmfn 
Dedi. zetelere bakılırsa, bekçi dayıyı evlilik denilen şu çok zor ser- evvel kadınların hislerinin tat- devresine girdiğ.ne kani ol- ederken öte taraftan fa· 

Bir şeyler daha söylemek güzeşte Avrupalıların daha min edilmesi lazım geldiğini muş görünüyor. İngiliz gaze- Devamı 4 üncü sahifede 
sanki yer yarılmış ve yutmuş l i istiyordu. Fakat muvaffak ola- idi! mükemmel arkadaşlık yapa- bu ahval bir kere daha isbat te eri de buradaki ngiliz el· • • •' • 

madı. Bekçi: caklarını izaha girişti: etmiş oluyor. Yalnız Avrupalı çisinin biribiri üstünefbirçok Maarife 18 milyar 
M. Foseringev gününü dü- d f K C - Ne? Bir... ne yaptın, "Amerikalı kadınların Av- koca bunu biliyor ve karısının e alar ont iano ile görüş- Ruble J'tılmıştır 

şünceli ve endişeli olarak h · · b h ld y -hele bir defa daha söyle? rupalı erkeklere karşı binbir islerini, maneviyatını tatmin mesını u ranın aza ıgına · d' b ·· h' b' · Sovyetler birliği hükumeti· 
Dedi. Bir mucize, bir mucize geçır 1 ve ugun ıç ır mucıze zaafları olduğu muhakkaktır. ediyor. Avrupalı erkek, Ame- delil olarak gösteriyorlar. Ti-

1 
nin tasdikine iktiran eden937 

mi yaptın? Gülecek vaktim yapma.dı. Ya r:ız, açlıktan öl· Para avcıları bunu iyi bilirler rikalı gibi kadını yalnız bir mes gazetesi iki diplomatın 
yok!.. Karagözlükte istemiyo· memesi için cennette bulunan ve sık sık dolar memleketine sevda aleti olarak telakki et- konuşmalarının büyük bir sa· 

mali ekonomi planında, kül· 
tür ve maarif ihtiyaçları için 

18 milyar 269,8 milyon ruble 

tahsis edilmiştir. 1936 planın· 

rum. Halbuki, sen, mucizeye bekçi dayıya bir miktar yiye- gelin aramak için seferber mıyor. miyet havası içine geçtiğini 
inanmıyan bir adamsın. Hele cek ve içecek gönderdi. Ve ~öh;lar. Birçok Amerikalı kız· Avrupalı kadının hoşuna İtalyan • Yugosla\-ya muahe· 
sen benimle beraber gel.. ların Avrupalılarla evlenmele- gidecek bir.;;. muhit varatmağı desinin imzasından dolayı İn-

bu işin böyle devam etmiye-Mucizeyi 
0 

zaman görürsün! rinin sebebi bundan ileri gel- da bilir, günlük) ufak . tefek giliz elçisinin Kont Cianoyu 
ceg" ini tagdir ettigw i için de, ' I 1 l t b 'k t · b h 

da ayni iş için mevcut tahsi· 

sat 13 milyar 915,7 milyon M. Foseringev esasen bu miştir. Bende de böyle bir mes e e erine a akasmı göste· e rı e mesı ve u mua e-
. l bekçi dayıyı cennetten aldı ve zaaf vardı y dı' sene ev l rir. Tuvaletini tayı'ndc fı'krı'nı· denin akdine karşı Fransız 

mucıze ı'ş erı·nı'n zabıtaya so"y- · e ve 'd' D k l k' b 
K 1

.f . d d'I A l b t ı ld y h l'f ı ı. eme o uyor ı u se· 
"a ı ornıyaya gön er ı yni bir Rusla evlendim. Zanne- söy er. Hatta yiyecekleri~ye- mat ua ının . a ıgı mu a ı ne kültür işlerine 5 milyara 

yakın fazla para sarfedilecek· 
lenmesine hiç taraftar değildi, zamanda gündelik işlerini de dersem hiç olmazsa daha ye- mekler için arzusunu bildirir. cepheye benzemiyerek İngiliz-
fakat, hadiselerin bizatihi te- mucize kuvvetile yaptı ve bun- di sene kocam 0 kalacaktır. Amerika' da başka bir itikat ta lerin hoşnutluğunun tebarüz 
valisi karşısında, arzusu hila- lar arasında, bekçi dayı bir Amerikalıların boşanmakta vardır. Bir kadın kırkına gel· ettirilmesinin İtalyanları fevka-
fına olarak mucizeden bahs- türlü aklından çıkmadı. rekor kazandığını bilmiyen di mi artık eleğini elemiş, memnun ettiğine nazarı dik-
etmiş bulunuyordu. iş bir Pazar günü kiliseye gitti. yoktur. Bu belki en çok si- .,.ununu sermiş zannedilir. Evet. kati celbediyor. 
defa zabıtaya aksettikten sonra, Kilisede M. Meydingin gizli nirli kadınların Amerikada bir Amerika'lının kırklık bir Times~bu meseleye tahsis 
bütün cihana şüyu bulacak ilimler hakkındaki konferansı- bulundug" undan ileri gelmek- kadınla eylenmesi mümkündür. ettiği uz~bir başmakalesinde 
idil nı dinledi·, vaiz bu ilimlerı· Fakat bunu sırf ev ı'şlerı'nı' "İtalya Yugoslavya muahedesi tedir. 0 Birbiri arkasına~ yapılan 

Sırrını faş etmiş olmak M. gayri meşru '.günah adediyor- evlenme maceraları sinirleri gördürmek için alır. şayanı kabuldür. Uzun zaman-
F oseringevi fena halde hid- dul Vakıa M. · F oseringen ki- berbat etmek için , en müthiş Kırklık birçok iyeni gelinler lardanberi biri birlerine karşı 
detlendirdi. İşi olduğu yerde liseye sık giden bir adam de· sebeptir. gördüm. Bunlar iki ~üç senelik duydukları vesveseler dolayı-
bırakmış olmak için firara ka- ğildi; fakat mucize kudretini Ş d A evlilik hayatlarmd ıın sonra sile ayrılan iki memleket ara-im i vrupalıların neden 
rar verdi. Ve: kendisinde bulduktan sanra kocaları tarafından bir defa sındaki uzlaşmalar daima ka-

B k d b k·ı· b Amerikalı kadınların hoşuna · b d d d k - e çi ayı, ana bak! ı ıseye gitmeği ir ihtiyaç bile sokağa çıkarılmamışlardır, ule şayan ır,, e i ten sonra 
Dedi. Seninle fazla çene yarı- adediyordu. gittiğini tetkik edelim: Niçin? Amerikalı bir sosyete İngiliz elçisinin bu muahede 

d b l d k b k d V ,.. · .. 1 .. l · k d İlk evvel Avrupa erkekleri l b ·1 b 'k"' şın a u un u ; u a arı aızın guze soz erı, en i- top antısına veya gezmeğe gi· münase etı e yaptığı te rı atın 
yeter; artık! Şimdi sana ma- sinde başka bir tesir husule Amerikalılar gibi karılarının deceğı zaman yanında bir samimi olduğuna işaret ederek 
rifetlerimden birisini daha getirdi ve vaizden ESOnra, M. arkadaşlığından kaçmazlar. En genç, çok genç bir kadın gör- makalesine şöyle devam et-

. t v • 1 B d M d' ·1 .. ·· v k çok vakitlerini karıları ile bir- k d gos erccegım en şu an a ey ıng ı e goruşmege arar mek ister. Amerikalılara göre me te ir: 
istiyorum, ki seni bekçi efendi, verdi. Şimdiye kadar hiçbir likte geçirirler · kadının sihiri yalınız güzelliği "Harp sonu senelerinde 

l 1 G k·1· d l Amerikalılar ve İngilizler ka b şeytan asın. özümün önün- ı ıse a amma sırrını söy e· hem de göze çarpacak bir gü- orta ve şark Avrupasında a-
den kaybol, bakayım! miş değildi!. rılarını evlerinde kadın dost- zelliğidir . rış için başlanan her türlü 

V b k · d b.lf ·ı M U b l k' · larile bırakırlar, kendileri de bb l l k e, e çı ayı, ı iı . zun oy u, sa ın, irı göz- Avrupada böyle değildir. teşe üs ere mani o ma ta 
Foseringevin gözleri önünden lü ve uzun elli bir adam olan evlerinin haricinde eğlence Manevi bağ sevimli bir hava bulunan bir set yıkıldı. 
kayboldu ve mucize yapan M. Meyding, bu müracaatı ararlar. Amerika'da dünyanın yaratır. Avrupalı yanında bir D'Anançionun tecavüzkarane 
adam sokak ortasında yapa · memnuniyetle karşıladı. Kili. her tarafından, h~r yerinden bebek taşımak istemez. Bütün hareketi, kral Aleksandra ya· 
yalnız kaldı! seye alakası az olan bir mu- fazla kadın cemiyetleri, kadın işlerini kendisile konuşabılecek pılan suikast. Habeşistan mu-

M. F oseringev, zabıta mes- bitte, bir adamın itimadını toplantı ynleri bulunması bun- akıllı, olgun bir kadın ister. harebesi. Yugoslavyanın ce-

elesinden, sırrının şüyu bulması daha kazanmak her halde bir dan ileri gelmektedir. Buralar· Zeka, muhakeme ve cesaret nup komşusu Arnavutluk 

ihtimalinden •yakayı kurta- iş demekti! .._..DOKTOR- ister. En ufak bir hadise üze- ve şimal komşuları Avustur-
rıncaa, sakin ve müsterih Vaiz, M. Foseringevi hüsnü rine çocuk gibi göz yaşları ya ve Macaristan üzerindeki 

yoluna devam etti! suretle karşıladı. Kendisini İsmail Ziya Tregul dökmesine tahammül edemez. İtalyan nüfuzundan korkması 
Odasına geldiği vakit; filiz kilisenin yanındaki hususi oda- Memleket hastanesi Asa- Avrupalı, karısına çok hürmet gibi haller bir uzlaşmanın 

veren bastonunu bile düşün- sına götürdü 'Ve oturmak üze- b. R h. ettigy i için şımarık ve birazda elde edilmesine mani teşkil d ıge ve u ıye mü-
miyor u ve bu akşam, başka re bir sandalya vererek ne tehassısı ahmak bir çocuk gibi görmek etmişlerdi. Yugoslavya mem-

mucize yapmakta istemiyordu! gibi bir müşkülü olduğunu Muayenehane İkinci bey- istemez . leketinin denizden kapatıldı-
Odasında kendi kendisine: sordu. ler sokak. Amerikalı kocaların ahlak- ğını hissediyordu. Şimdi ise 
- Sevgili Allahım .. Bana M. Foseringev, ilk anda de- ları bahsine gelince bu d3. bir İtalya niyetlerinin sulhperver-

f k l"d f k 1 Telefon No. 3990 ev a a e, ev a adenin de üs- rin bir mahcubiyet içinde idi sabun köpüğünden farklı de- liğini Yugoslavyaya temin etti. 
tünde bir kudret ihsan ettin. ve söze nereden başlıyacağını Pazardan maada hergün ğildir. Çünkü Avrupadaki O da kabul ve mukabelede 
Ben senden bu kadar fazlasını bilemiyordu; ve: öğleden sonra hasta kabul evlilik facialarının daha müt- bulundu. Adriyatik ve Ak-------1111111111111• 

tir. 
Bu sene zarfında, maarif 

için lüzumlu esas işlere ve 
yapıcılığa bir milyar 100 mil· 
yon ruble harcanacaktır. 

İlk ve orta mektepler tale· 
besinin adedi, 30 milyon 33 
bine varacaktır. Bunların 8 
milyon 805 bini şehirlerde ve 
21 milyon 228 bini şehirler
de ve 21 milyon 228 bini 
ise köylerde bulunacaktır· 
Talebe miktarında gççen se· 
neye nisbetle 3 milyona yakın 
bir fazlalık kaydedilecektir. 

1937 senesinde, yüksek 
mekteplerden 93,8 bin, sanst 
mekteplerinden 169,9 bin ve 
İşçi fakültelerinden ise 70, 1 
bin mezun çıkacaktır. 

Çocuk bahçelerinde, geçeO 
seneden 300 bin fazlasile1 
1,300,000 çocuk bulunmak· 

tadır. 
Önümüzdeki tedrisat sene· 

sının başlamasından evvel, 
şehirlerde ve işçi kasabala· 
rında, 812 si orta mekteJ' 
olmak üzere, 528 bin talebe 
istiab edecek 930 r mekteJ' 
binası inşaatı bitirilmiş oıs· 
caktır. 

t· 
Tedrisat sahasında Sovye 

ler birliğinde sıhhat işletİ~e 
de büyük ehemmiyet verıl· 
mekte ve gerek ilk ve ort~ 
mekteplerde gerek r yüks~11 
mekteplerde çalışan gençletl 
sıhhatları ile pek yalund~ 

Ve 
(IJ 

hi 

b 
ını 
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Amerikalı kadınlar Olivier ve şü- N. v. Fratelli Sperco 
Ve Avrupalı erkekler ,,. • • W F H Va 
f IJaştarafı 2 inci sahifede J rekası Lım ted • • • D vapur acentası 

l De Zee ROYAL NEDERLAND Qişleri Amerikada gizli cereyan t r 
etmektedir. Zaten boşanma- Va Ur aCeD 851 l1. c KUMPANYASI 
1 b ı R tJtL O. "SATURNOS" vapuru 10 ni· 
arın u cadar artmP.SJ da Birinci Kordon ees binası 
b · b d T l 2443 DEUTSCHE LEVANTE LINIE sanda limanımıza gelip AMS-unu ıs at e er. e , 
Fıkrimce boşanmalar, birçok THE ELLERMAN LINES LTD. Hamburg TERDAM, ROTTERDAM ve 

d f ] ı "GRODNO" vapuru 8 ni- " X " vapuru 12 mayısta HAMBURG limanları için yük 
e a ar giz i sevda münasebet- b ki ı k d ROTTER 1 e eni me te ir. - alacaktır. 
erinden daha beter neticeler sanda LONDRA, HULL ve DA ... ,, HAMBURG BRE 
Vermektedirler. m, ve • "TRiTON" vapuru 18 ni· 

B 
ANVERS'ten gelip yük çıka· MEN için yük kabul eder. sanda limanımıza gelip yükünü 

İr de Avrupada erkeklerin k · d LON b d 1 1 1 raca ve aynı zaman a - AMERICAN EXPORT LINES tahliyeden sonra BURGAS, 
azı a a et erine büyük ehem- ORA, HULL i,..in yük ala- y O 

rniyet verilmez. Doğru yoldan ,.. THE EXPORT STEAMSHIP ARNA ve K STENCE li· 
Sapan erkekler karılarını hala caktır. CORPORATİON manian için yük alacaktır. 
bir hayat arkadaşı olarak te- THE GENERAL STEAM NA- "EXCHANGE" vapuru 17 SVENSKA ORIENT LINIEN 
lakki etmekte devam ederler. VIGATION Co. LTD. Nisanda beklenilmektedir. NEY- KUMPANYASI 
Bunun için Avrupalılar birçok "ADJUTANT,, vapuru ni- YORK için yük kabul eder. "GUNBORG,, vapuru 26 ni 
defalar gözlerini yummayı san nihayt..tinde gelip LON· "EXMINSTER., vapuru 26 . sanda ROTTERDAM, HAM· 
bilirler. Halbuki Amerıkalı ORA için yük alacaktır. Nisanda beklenilmektedir. NEV- BURG, GDYNIA ve SKAN-
kadınlar, en ufak bir hadise Tarih ve navlunlardaki deği- YORK için yük kabul eder. DINAVYA limanlarına yük 
iizerine boşanmak için 'avu- şikliklerden mes'uliyet kabul SE.RI SEFERLER alacaktır. 
katlarına koşuyorlar. edilmez. AMERiKAN EXPORT UNES SERViCE MARITIME 

__ r.-. __ ... !DDll'!l!ll-~-~----'\ PIRE AKTARMASI ROUMAIN • y •• t "EXETER" vapuru 23 Ni- "ALBA JULIA,, vapuru 21 
ı r u ~ n s' C<l ı Nisanda gelip PiRE MALTA sanda PIREden BOSTON ve 

E d ve MARSIL YA limanları için 

T k A S 
N VYORKa hareket e e-

u•• r n o il 4 m ı· ı.. et . cektir. yük alacaktır. 
. ~ .. "SUÇEAVA,, vapuru 19 ma-Seyahat miiddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gün yısta gelip MALTA, CENO-
PIRE-NEVYORK 18 gün VA ve MARSIL YA limanları 

için yük alacC!ktır. 
Halkap nar kumaş fabrikası 

Afevsim dolayısile çıkarılan kumaşla 

iz 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
ROMANYA SEYRÜSEFA1N Yolcu ve yük kabul eder. 

İDARESİ ·ilandaki hnreket tarihlerile Zengin Bir Servetin Anahtarı Olan Yeni P/Qn Başladı 
BÜKREŞ navlunlardaki değişikliklerin· 

1 
8 ....___---~~------------------------------------~ Y enı yaptıracağınız elbiseler ıçin bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRİ KANDEMİR oğlu 

Yakında 
~tnir ır:ızctcle-r· o 

•ilde çalışan beş 
llıtıharrir nrkndrı
'1tı lınzırlamııkta 
01dubu hu ıı'ıÜ· 
~.erıı~el c·erde 
ll,..e • 'hA o nto tarı ı, 00~-

~arı malCımatmı, 
~:ih nlaı, ihracııt, 
1 ~hür, h:n ındı r
b hnreketlf'rini 
h 01 resimli olurak 
tılııcaksıııız. 

l'urkçe
Fransızca 

l Bu kıı 1 ır nıii· 
..-'rıııneı hir e r, 
!?ede ilk defa 
\lkıyor. F,.,edeki 

h arııuikıı, hara· 

~. 1er, mcQbur ı;e-
trlt·r lıııkkında 
~111•ılnn m:ılıimııt 
• e-erde koln'. 
• h J t, uluonc.:ığı gi· 
~ Yerli ve cene· 
l ı,~ -

tıtun nıüc.~{'-

• leriıı, hiıııa kıi
~ l;. c n fın d ıhi 

tc lcri buluu11-
;ı~lır. 
r . ·ı . tı • rın t rlı H· 

~ 1'ir :ıreı m t· 
~ ındn h:ı,Iııu· 
~lır. Tali il.it 

~ ltdolu m:ıtb:u· 
t da 2776 tele· 
!)il 
,1 tıumarasındno 1~L·ı· ı ır. 

lzmirPamu 

~ıkıyor 

e 

-

' . ı 1 

' 1 

~' 

1 

sucatı 
Türk Anonin1 Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir' de Halkapınardndırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
~eyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
11nal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
C&tına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 1 
elgraf adresi: Bay ak lzmir 

·e M 

"DUROSTOR .. vapuru 2 Ma- detemneza.centa mesuliyet kabul Doktor 
yısta beklenilmektedir. KÔS-
TENCE, SULINA,, KALAS Daha fazla tafsilat için ikin- AJı• Ag~ L 
için yük kabul eder, KALAS ci kordonda Tahmil ve Tahliye öll 
aktarması ol arakta umum binası arkasında FRA TELLi Çocuk Hastalıkları 
TUNA ıimanları için yük ka- SPERCO mütehassısı 
bul eder. vapur acentalığına lkinciBeylcrSokağı No. 68 

müracaat edilmesi rica olunur. ı Telefon 3452 
Telefon: 4142/4221/2663 iı•-m1••mzm •iiMii± --· 1 JOHNSTON WARREN LINES 

L TD - LIVERPOOL 

-~-=---

1 ücellit 
Ali RIZA 

Sür' at, zar af et 
Ve ehveniyet 

YENİ KAVAFLAR ÇarşlSl 
Numara : 34 

"JESSMORE" vapuru 9 
mayısta beklenilmektedir. Ll
VERPOOL ANVERSten yük 
getirecektir BURGAS, VAR· 
NA, KôSTENCE, SULINA, 
KALAS ve IBRAIL limanları 
için yük kabul eder. 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 

SOCIETE ROY ALE HONG
ROISE DANUBE MARITIME 

"SZEGED,. vapuru 19 Ni-

sanda beklenilmektedir. BEL· 1 
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE, BRATlSLAVA, LINZ 
ve ViYANA limanları için 
yük alır. 

DEN NORSKE MIDELHA VS· 
l 'NJE - OSLO 

"BOSPHHRUS" motörü 19 
Nisanda beklenilmektedir, ayni 
gün HAYFA, DIYEP ve umum 
NORVEÇ limanları için yük 
kabul eder. 

"SARDINYA,, motörü 22 
Mayısta beklenilmektedir, ayni 
gün PiRE, ISKENDERIYE, 
DIYEP, ve NORVEÇ liman
ları için yük kabul eder. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri-
şilmcz . ., 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

• ''l,'.ı.ı-!~ ·~ ..ı.c..· .... ,.,,. ····~··· .. 'ı ... ıvt'~.i:~·.ı;;.-.Q<.·~r::·~. ~" ,,, .. , · t· • Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 

Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczahcinesinde 
bulunuı· 

Kamc;ıoğlu 
Cilt ve Tenasül hasta[ ıklar llitltıiıiıiılıMilliiMl_....q:f'Jl'~-~~--~iıilıil-MA~~~~,, 

ve elektrik tedavisi 
İzmir · Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

.... ~ ;·~·<~r"::'• ·.·.•, • ... **F*P> 1 • ...,.._.r. • . ·, ... ' • ' ~· • • 

1 • 
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ransa • iltere hi.ikUmetleri Belc;i· iZf:ft~~;:: t::.;;:din Benlioğlu 
verdiler Zehra, Muhta~paş~yı mutlaka hakkında mi.ihim bir karar 

Belçika bundan böyle Lokarno zamin devletleri arasın
da bulunmıyacak ve siyasi istiklale sahip olacaktır 

İngiltere' nin bu yeni noktanazarını Fransa' da kabul etmiş 
bu sayede, garbi Avrupa sulhü bir derece daha kolaylaşmıştır. 

Paris 20 (A.A)- Nazırlar meclisi bu sabah Belçikayı Lo-

karno misakı mucibince damin devlet sıfatile uhdesinde bulu· 

nan taahhütlerden ibra eden bir Fransız - İngiliz beyanname· 

Londra 21 (Radyo)- Belçika Kralının son Londra seyahati 
İngiltereyi Belçika hakkındaki siyasetini değiştirmeğe sevket
miştir. Belçikanın Lokarno misakı mucibince damin devletler 
arasında bulunmasının Almanyayı kuşkulandırdığı kabul edil
miştir. Belçika hakkında Almanya' dan muhtelif yollardan İn· 
giltereye teminat verilmiştir. Bu sebeple Belçika bundan böyle 
mutlaka Fransa cephesinde yer tutmak mecburiyetinde olmı- sinin metnini tasvip etmiştir. 
yacak ancak taarruz gelen tarafa karşı cephe alacaktır. Bu vesika yakında Brüksel' e gönderilecektir. 

1 ............ 1 

Marsilyada ismet lnöni.i - Kral AII!1hın ~üzgirı 
Kontrol basladı • •• A Dun Parıse vardı 
Marsilya '.ll (Rad;o) - İs· Borıs mu la katı Pari~ 2~ (Radyo) -. Alla-

d · ı · h k t d n hın ruzgarı adındakı Japon 
panyal enız erme tr~ e beaş~ • • tayyaresi, dün Bozje tayyare 
vapur arın muayene erme Balkanlarda sulh lehine yeni ve istasyonuna gelmiştir. Tayya-
lan~uştır. l .k. h • reciler, büyük merasimle kar-

k 
ün,dyab.nlız. ~· ı 'i:pu·~n h:- müsaid bir hava husule getirdı şılanmışlar ve meçhul asker 

re et e e ı mış ır. ugu - - . "b'd . l k k 1 d 
k h d. ardır lstanbul 20 (Hususi) - Başvekilimiz general ismet lnönünün a 1 esme çe en oymuş ar ır. re ete azır ye ı vapur v . , ' ·1 . .. 

Bunların, kontrolü bugün bite- hariciye bakanımız doktor Tevfik Rüştü Arasın Bulgar kralı Japo~ t~yyar7cı er~ne. ~u-
k · Boris ile yaptıkları mülakat Bul.8aristanda oldug~ u gibi bütün kellef bır zıyafe~ verılmıştır. ce tır. , 

--•.-.••. Balkan devletleri arasında çok iyi bir tesir husule getirmiştir. ·A• · -50 · • Bu mülakat, Balkan emniyet ve asayişini tamamlıyan mesud Merkezi Vrupada 
fayyarecı bir hadise telakki edilmektedir. gerginlik azalı. 

Cumhuriyetçi İspan- _____ .. __ ._......,_____ yor mu? 

yaya gitti MontrÖ l\:onteransı bu- (Baş tarafı2 incisahifedeJ 
Paris, 20 (A.A) - İspan- şist matbuat kendilerince 

yol hükumetçilerinden 50 pi· gün tek r·ar toplanıyo ı· "uydurma,, olduğu telakki 
lot Burjede tedrisatı ikmal edilen Habeşistan ve ispanya-
ederek İspanyaya dönmüşler- ----------- ya dair İngiliz gazetelerinde 
dir. Muhtelit mahkemeler hakkındaki proje- gördükleri haberlere uzun ve ...... 

Cephelerde 
Yeni bir hareket 

olmamış 
Paris, 21 (Radyo) - Mad. 

rid müdafaa komitesinin neş· 
rettiği son resmi tebliğte, ha· 
vaların yağmurlu de\oam et
mesinden dolayı Madrid cep
hesinde yeni hiçbir hareket 
olmadığı ve yalnız, (Goadala· 
mara cephesinde ufak tefek 
muharebeler cereyan ettiği 

bildirilmiştir. 

•• 
Yağmur mahsul 
le re fayda verdı 

Mulhakattan vilayet ziraat 
müdürlüğüne gelen malumata 
göre, Nisan yağmuru, vilayetin 
her tarafına yağmıştır. Bü
tün mahsuller, bu yağmurlar
dan çok istifade etmiştir. Bil
hassa Menemen ovasındaki 
mahsuller yağmursuzluktan 

sararmağa başlamıştı. Yağ

murlardan sonra mahsuller, 
canlanmıştır. Bağlarda da 
yağmurdan sonra yeni filizler 
fışkırmaga başlamıştır. ...... 
Çeşme muha

cirleri 
Çeşme kazası dahilinde is

kan edilmiş olan Romanya ve 
Bulgaristanlı göçmenlere tev
zie başlanan araziden şikayet 
edilmişti. Vilayetçe bu şikayet 
üzerine Ziraat müdürü Bay 
Nadir Uysalla Bumava nahiye 
müdürü Bay Şefik Erol Çeş
meye tetkikata gönderilmişti. 

Yerlerinde araziyi tetkik eden 
bu iki zat, şehrimize dönerek 
dün vilayette vali Bay Fazlı 
Güleçe tetkikleri neticesini bil· 
dirmişlerdir. 

nin bir madesi ihtilafa sebebiyet verdi tecavüzkarane makalelerle ce-
Cenevre, 21 ( Radyo ) - desi, bazı ihtilaflara sebebiyet vap vermekte devam ediyor· 

Montrö konferansı tali komi- vermiş ve bu münasebetle lar. Faşist gazetelerini en zi-
toplantı tatil edilmiştir. yade hiddetlendiren ve çileden tesi, dün de toplanmı.,. ve 

Mısır kapitülasyonlarının ilga· 
Konferans, bugün heyeti çıkaran şey bu vesilelerle İn-

umumıye halinde toplana- giliz gazetelerinia Faşizm ve 
sından sonra muhtelit mahke- caktır. İtalyan siyaseti aleyhindeki 

meleri alakadar edecek proje Nahas paşa, dün Fransız seferberliktir. "Stamba,, nın 
üzerinde müzakerelerde bulun- delegasyonu şerefine bir ziya- Londra muhabiri bir telgra-
muştur. Projenin 26 ncı mad· fet vermiştir. fında "İngiliz matbuatının aley 

-------..-...- •.._.••-•~•------- himizdeki seferberliği Duçe'nin 

2 3 N • ç k B Liya' dan avdetinden sonra 
ısan ocu a yra nıı söylediği nutuk üzerine bir 

matbu kağıt fırtınası istidadını 
göstermişti. Bu fırtına biraz 
sükunet bulduktan sonra da 
İspanya mes' eleleri dolayısile 
tekrar başladı. lngiliz gazete
lerinin tuttukları bu yol efkarı 
umumiyeye iki devlet müna
sebetlerinin daimi bir münazaa 
içinde bulunduğu hissini veri
yor. Ve İtalyan lngiliz müna· 
sebetlerinin normal vaziyete 
avdet etmesi demek olan sü
kunete kavuşmasına mani 
oluyor.,, diyordu. 

----------~~-için güzel ve şumullu bir 
program hazırlandı 

23 nisan ulusal egemenlik 
ve çocuk bayramı için zengin 
bir program hazırlanmıştır. 
Bayram münasebetile resmi 
devair, perşembe günü öğle
den sonra kapanacak ve cu
martesi sabahına kadar kapalı 
kalacaktır. 

Bütün mektepler de pazar
tesiye kadar tatil edilecektir. 
Bayram için hazırlanan prog
ramı aynen neşrediyoruz: 

1 - Törene bütün lise, 
orta ve ertik okullar, süel 
bando iştirak edecektir. Okul-

lar meydanda, 29 teşrinievel 
936 cumhuriyet bayramı tö
reni için hazırlanan krokideki 
B. C. Ç. D. F. harfleri ile 
gösterilen yerlerde geliş sırası 
ile ve üçer kişilik dizi halinde 
daracaklardır. 

2 - Kız öğretmen okulu 
ile Karşıyaka ortaokulu Kar
şıyakadaki ilkokulların töre
nine iştirak edeceklerdir. Tö
ren Karş(yaka Cumhuriyet 
Halk Partisi alanında ola-
caktır. 

Buca ortaokulu ile Bumava 
şubesi de töreni mahallerin
deki ilkokullarla beraber ya-
pacaklardır. 

1 

3 - Her okulun iczileri 
üniformaları ile okullarının 

önünde yürüyeceklerdir. 
4 - Meydanda öğrencile

rin tertib ve intizamı ile her 
okuldan bir yardirektör meş

gul olacaktır. 
5 - Törene tam saat 10 da 

bandonun çalacağı İstiklal nıar
şile başlanacak ve sonra ban-

donun refakatile hep bir ağız

dan Onuncu yıl Cumhuriyet 

marşı söylenecektir. 

6 - Söylevler: 

A - Halk Partisi, Halkevi 

ve Çocuk esirgeme kurumu 

adına avukat Cevdet Nasuhi, 
B - Erkek lisesinden öğ

retmen Alaeddin, 
C - Her okuldan en kü-

çük birer öğrenci taraflarından 
"kısa,, söylevler verilecektir. 

7 - Törene meydanda İl
bayın önünde geçit resmi ya· 
pılmak suretile son verilecektir. 

Kız ve Kültür liseleri, Ka· 
rataş orta, Sanatlar okulile 
Kız Enstitüsü dönüşte birinci 
kordonu takip ederek Kışla 
ve Konak meydanına kadar 
yuruyuş halinde gelecekler, 
buradan okullarına dağılacak-

Diğer İtalyan gazeteleri de 
lngiliz gazetelerine şiddetli 
atıp tutmakla beraber lngi
lizlerin kendilerinden ne iste
diklerini biribirine sormakta
dırlar . 

Hulasa her iki tarafta da 
Avrupa buhranının hem sü
kunete gitmek üzere bulun· 
duğuna hemde eski gerginliğin 
henüz devam ettiğine dair 
işaretler mevcuttur. Fakat her 
ne de olsa gerginlik günden 
güne hafiflemektedir. Buna 
inanmamak kabil değildir. 

lardır. 
Not: - Çocuk esirgeme ku

rumu tarafından tramvayların 
ücretsiz olarak akşam saat 
17 ye kadar çocuklara tahsisi 
temin edilmiştir. Kız enstitüsü 
ve San'at okulu talebesi bu 
tramvaylardan 
ceklerdir. 

istifade ede-

kurtarmaga ugraşıyor 
Pekala.. Haydı yürü, 

ben de geliyorum!. 
Biraz sonra, Rum delikanlı 

Rum hizmetçi kızın arkasın

dan Zebranın dairesine girdi: 
- Ağam .. dedi. Sen bu

rada bekle. Şimdi hanımım 
da geliri Dedi ve gitti. 

Kartaso yalnız kalınca: 

- Ben de epiy budalalar
danım ya... Simdi eli baltalı, 
yataganlı dört celladın üze
rime hücum etmiyeceği ne 
belli? Saray ve konaklara 
inanmak doğru değildir. Fa
kat ne çare.. Şimdi kadere 
boyun eğmek lazım! Diye söy
lendi. 

Çerkes kızı Zehranın Kara
tanas nezdine davetten mak
sadı aşikardı; Muhtara diğer 
bir yoldan da bununla bir 
mektup göndermek! 

Biraz sonra, küçük Rum 
hizmetçi kızı geldi ve: 

- Gel, dedi. Hanımım se· 
ni bekliyor! 

Hizmetçi kız delikanlıyı o 
zamana göre çok süslü bir 
odaya götürdü. 

Zehra bu odada bir sedire 
kurulmuş, daha doğrusu yan 

Komplo 
Haberleri yalandır 

Moskova, 21 ( Radyo ) -
Tas ajansı; Bay Stalin aleyhine 
bir komplo çıkarıldığı ve bazı 
yerlerde yapılan araştırmalarda 
bom balar bulunduğu hakkın· 

daki haberleri tekzip etmek· 
tedir. 

••• 
Yeni vilayet 

bütcesi , 
Vilayet büdçesinin tasdik 

için Dahiliye Vekaletine gön· 
derilmek üzere hazırlanılma-

sına devam edilmektedir. Mu· 

hasebei hususiye müdürlüğü, 

büdçeyi birkaç gün içinde ta
mamlıyacak ve vilayet, Veka· 
lete gönderecektir. .. ...... 

Şehir Meclisi 
Perşembe günü toplanması 

mukarrer olan Şehir Meclisi, 
23 Nisan Ulusal egemenlik 
bayramı münasebetile Pazar
tesi günü saat 16 da içtima 
edecektir. 

Zayi vesika 
Askeri terhis vesikamı kay

bettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını 
ilan ederim. 

Kuşadasında Memiş oğul

larından Hasan reis oğlu 
Ali (317) 

oturmuştu. 

Zehra, Rum delikanın fikir 
ve asabına azamı tesir yap· 
mak maksadile haremlere 
mahsus en güzel ve cazip bir 
şekilde giyinmiş idi. 

Karatanas, bu şekil ve va· 
ziyetinde Çerkes kızını görün· 
ce, kendi kendine: 

- Vay.. Vay! Dedi. Bu 
kadın değil bir melek, bir 
peri kızıl 

Zehrada, Karatanas görünce 
kendi kedine: 

- Ya.. Bu delikanlıyı ben 
tanıyorum. Dedi. Ve sonra 
delkanlıya: 

- Hoş geldin delikanlı! 
Dedi. Seni vakitlerdir pen· 
cereden görüyorum. Fakat 
bizim kızın bugün yanıma seni 
getireceğini sanmıyordu. Gü· 
zel delikanlı, gel, şöyle yanıma 
otur! 

- Gösterdiğin teveccühe 
çok teşekkür ederim. HanıIJJ 
efendim; fakat sen vezirimizin 
gözdesisin; beni burada gö· 
rürse, vay halime. Beni vezir 
muhakkak mahveder. 

- Merak etme güzel deli· 
kanlı, burada senin için hiçbir 
tehlike yoktur. Sen merak et· 
me ve burada müsterih olarak 
kal 1. 

Karatanas, şimdiye kadat 

konaktan en güzel kadının V S' 

siliki olduğunu sanıyordu. fa· 

kat bu Çerkes kızı, Vasilikide~ 
çok güzeldi. Hatta evelki ak' 
şanı birleştiği kadın bile Ve: 
siliki ile güzellikte boy ölçüşe' 
cek bir kadındı, 

Muhakkak olan Zehra'nırı 

fevkalade güzelliği, Rum deli· 
kanlının sinirlerini kafi dere· 
cede yumuşatmış olması idi. 

Zehra, bu tesiri arttırma~ 
için delikanlığın iyice yanınB 
sokuldu, fakat kendisinin de 
bu yalnız oda da, bu dinÇ• 
kuvvetli ve güzel delikanlıY' 
karşı sinirlerinin mukavewe· 
tinin kırılmakta olduğunu biS' 
sediyordu. . 

Nihayet, bir an oldu ki ik1 

genç, şnurları fevkinde bİ' 
hareketle kucak kucağa gel· 
diler. 

· Arkası var - J ... ................... -~ 
Halkevi köşesi 

Konferans 
Yarın akşam saat 18 de Ot· 

Bay Ali Agah (Spor ve çocu~) 
mevzulu bir konferans vete' 
cektir. . 

§Bugün saat 17 de Ha}ke~ 
dersaneler ve kurslar, sil~ 

I' 18 de de Sosyal yardım ko111 
teleri toplantısı vardır. ~ 
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