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Merliezi Avrupa Siyaseti DeğiŞivor Mu? 
Başvekilimiz bu s~bah An-B~Y o~ı~~~~--PariS borsilsı'1da 

Dun sefırımızı d .. I • 
karada karşılandı~ar p~~~!~dyo~u;r••· un elaş vardı 

sa hariciye nazırı Bay lvon "Bir kaç saat içinde 20 milyon fı·anklık 
Delbos, dün Türkiye sefiri ~ f tahvilat mübadele edildi 

lstanbul, 22 ( Hususi ) -
Başvekilimiz Sof ya istasyo· 
nunda matbuat mümessillerine 
şu beyanatta bulunmuşlardır: 

- On senelik siyasetimiz es· 
nasında Bulgarietanla dostluğa dai· 
illa hueuei bir ehemmiyet verclik. 
l'traktinin ve refahın bilhassa ni· 
lam 're eulba mütevakkıf olduguna 
Y•lundan kani olduğumuz için biç· 
bir tnuzıner fikir gütmiyerek en 
aıtmim~ surette Balkan idealine 
bağlandık. Ve bütün .Balkan mil· 
leünine karoı tam bir emniyetle 
hareket ettik. 

Bulgaristau lıüktimctinin haki· 
mane siyasetinin verimli, müsbet ve 
Balkanlardaki milstakbel münase· 
betlerle dolu neticelerini kaydet· 
mekle çok bahtiyarız. 

Milletinin menfaatlerine derin 
suretle vakıf bııluonn yüksek dev
let adamı Başvekil B. Köse İvanof 
aynı z.ımanda Halkanlıır aaraeı ıul· 

bunun da büyük ınürenicidir. 

YugfJslavya hük.iımetinin de 
Bulgaristana karşı çok. iyi hislerle 
mütehassis bulunduğunu müşabeJe 
etmek.li~ime \C!!ilc te~kil eden Yugos· 
lavya tteyabatimrlen avJeltc Bulgar 

·~------· ....... ~·~._.~--~--~-
~elçi k a, artık hiç bi_r kayt 

ile mukayyet değildir 
•• 

Bay Suad Davası kabul etmiş 
ve uzun müddet konuşmuştur. 

lıük(ımetile yaptığım Lu teması me· t • 

sud bir hfıJise olarak telakki:e~ t· Samoel Hoar 
mekteyim. 

Şüphe yoktur ki, Dulgar-Yu· 
go•lnv İ)i müuasebetlcrinden biz 
bütün Balkanlılar sulh ideali eseri 
için çok kıymetli semereler alac~· 
ğız. As1l Bulgıır milleti nezflinde 
t•ıı eamimi temf'nnilerime tercüman 
o~oıa~ını ve Tiirkiy. Din en iyi do<ıt· 

luk hissiyatına inanmasını Bulgar 
mtttLuatından dilerim. 

lstanbul 22 (Hususi) -Dün 

Dünkü sorgul'!ra 
cevap verdi 

Londra 2.l (Radyo)- Avam 
kamarasının dünkü toplantısın· 
da Deniz bakanı Sir Samoel 
Hoar, ispanya sularında seyrü 
sefer etmekte olan lngiliz va· 
purlarının İngiliz harp gemileri 
tarafından himaye -edileceğini 

sabah Belgrad seyahatından 'te yalınız abloka hattına gi· • 
avdet eden Başvekilimiz ve renler için hükumetin mes'u· 
Hariciye nazırımız, Sirkeci is- liyet kabul etmediğini söylemiş 
tasyonunda parlak merasim açık denizlerde zarar görecek 
ve coşkun tezahüratla karşı· vapurlardan ise general Fran· 
lanmıştır. Başvekilimiz, ken· ko'nun mes'ul olacağını ve 
disini karşılayanların eHerini kendisine bu hususta tebligat 
- Devonıı 4 nciı salıif P.tle - yapıldığını söylemiştir. 

--~----~~_;_~~-

M ad r i d de çok kanlı mu· 
harebeler cereyan ediyor 

--·-· Her iki taraftan'.~maktül düşenlerin mik
tarını tespit etmek mümkün delildir 

Yarın, bu hususta İngiltere hükumeti ta Milisler müdafaada 
Salamanga, 22 (Radyo) - taraftan maktul düşenlerin rafından bir resmi tebliğ neşrolunacak 

Bay Eden 
Londra, 22 (Radyo) - ln· 

giltere kabinesi, dün Başba· 
kan bay Baldvinin riyasetinde 
toplanmış ve Hariciye Nazırı 
bay Eden, Belçikanm, artık 

ğı hakkında yarın bir resmi 
tebliğ neşredileceğini bildir· 
miştir. 

Londra 21 (A.A) - İngiliz 
siyıısi mahafilinde beyan olun· 

duguna göre, Bclçikanın bey· 

nelmllel taahhütleri hakkındaki 

Fransız· İngiliz beyannameleri, 
Edenin 25 Nisanda Bıüksele 
yapacağı ziyaretten evvel neşr
olunacaktır. M. Eden 27 Ni· 
san Salı günü Londraya döne
cektir. 

---··---
Mühim bir zi

yaret 
Berlin, 22 (Radyo) - Ma· 

caristan harbiye nazırı, dün 
buraya gelmiş ve Almanya 
askeri ricali taraf ındım mera· 
simle karşılanmıştır. Bu seya· 
hata büyük ehemmiyet verili· 

General Molanın kumandasm- miktarını tesbit etmek müm· 
daki kuvvetler, Biskay cephe- kün olamamaktadır. 
sinde taarruza geçmiştir. Düşman toplarının mermi· 

İhtilalcilere mensup harp leri, şehrin bütün merkezi 
gemileri, Baskların bütün sa· yerlerini tahrip etmektedir. 
hillerini bombardıman etmeğe ihtilalcilerin hücumu, dün 
başlamıştır. 

Paris, 22 (Radyo) - Havas gece daha müessir olmuştur. 
ajansının Madrid muhabrine 
göre, Madridde tlündenberi 
gayet şiddetli ve kanlı bir 
harp başlamıştır. Her iki 

Atinada 
Bir Fransız hasta. 

hanesi yapılıyor 
Atina, 22 (Radyo) - Fran· 

sa Maarif Nazın Bay Janje, 
burada inşa edilecek Fransız 
hastahanesinin temel atma 
merasimini yapmıştır. 

Hastahanenin arsası, Yunan 
hükumeti tarafından meccanen 
verilmiıtir. 

Paris sergisi 
Bir an evvel açılmaz 
ise çirkin olacakmış 

Paris, 22 (Radyo) - Paris 

sergisinin ne zaman açılacağı 
henüz belli değildir. 

Parlamentonun dünkü top· 
lantısında bu mes' ele için mü· 
nakaşa1ar olmuştur. Saylavların 
bir çoğu; serginin bir in evvel 
açılmasını istemişler ve aksi 
takdirde Fransız şeref ve hay· 
siyetinin hariç memleketlerde 
müteessir olacağım beyan ey· 
lemiılerdir . 

Paris, 22 (Radyo) -

borsası, dün çok fena şerait 

altında çalışmıştır. Esham ve 
tahvilat, tehlikeli vaziyette idi 
birkaç saat içinde 20 milyon 
franklık tahvilat mübadele 
edildi. 

borsası 
. Bakır ve diğer iptidai mad

deler, birdenbire fevkalade 

bir tereffü gösterdi. 
Son gelen haberlere,göre Lon • 
dra ve Brüksel borsalarında 
da bazı fevkaladelikler kay· 
dedilmiştir. 

----~----........... _..~·~··-···------------.:.. 
Bay Leon HJum kabine 

senin mevkii nazik 
Radikal ve radikal sosyalistler, umumi 
bir "konferansı akdedilmesini istiyorlar 

Paris 22 (Radyo)- Radikal bulunması hasebile bu hususta 

ve Radikal Sosyalist partisi, bir karar verilmek üzere ikinci 

dün toplanmış ve Fransa'nm içtima, gelecek Çarşambaya 
siyasi vaziyetini müzakere için bırakılmıştır . 
umumi bir konferans akdedil· Alakadarlar, Leon Blum ka· 
mesini istemiştir. Parti başkanı binesinin mevkiini nazik görü
bay Daladiyenin Londra' da yarlar. 

--~~~~~---~-.-..·~-~-~------~~---
Hamid gecesi Ruzvelt 

Dün gece büyük şa- Silahsızlanma kon. 
irin hatırası taziz fer ansı için ne diyor 

edildi 
Dün gece Halkevinde ter· 

tip olunan Abtülhak Hamid 
gecesinde, layemut şairin unu· 
tulmaz yüksek !hatırası taziz 
edilmiştir. 

İzmir münevverleri, Halkevi 

salonlarını b6ştan başa dol· 
durmuşlar ve bu hazin gece· 
nin ulviyeti içinde biiyük şa· 
iri saygı ile anmışlar, bırak· 
mış olduğu değerli eserlerden 
okunan parçaları huşu ile din· 
lemişlerdir. 

Kız Lisesi direktörü bay 
Necmeddin Halil, Karşıyaka 
Orta okul Türkçe öğretmeni 
bay Sabaheddin Ariç, Hami· 
din hayatı hakkında birer kon· 
ferans vermişlerdir. Bundan 
sonra öğretmen bay irfan Ha· 
zar, bay Alaeddin ve bay As· 
lan taraflarından Abdülhak 
Hamidin muhtelif eserlerinden 
birer parça okunmuşlardır. 

Bilahara, halkevi başkanlı· 
( Dnamı 4 iincii ıalıi/ede) 

Bay Ruzveld 
Vaşington, 21 ( A.A ) -

Matbuat konferansında gaze· 

teciler, Hitler • Lans Buri mü· 
lak.atı hakkında birçok sualler 
sormuşlardır. 

Gazeteciler, bizzat Ruzvel· 

tin de Lans Buri ile vaktile 

ne görüşmüş olduğunu anla· 
mak istemişlerdir. Ruzvelt 
cevabında, mezkur mülakattan 
beri vaziyetin mühim surette 
değişmiş olduğunu ve Lans 
f Dnamı 4 üncü ıalei/edeJ 
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- Korkuyorumki, beni bir - Ben herşeye muktedirim 
türlü anlıyamıyacak, bana inan· bakınız ve beni dinleyiniz. 
mıyacaksmızl dedi ve ayni Ben öyle istiyorum. Haydı 
tavırla izahatına devam etti. bir güvercin ol! 
Sonunda da vaizin bu husus· Ve, birkaç saniye içinde 
taki fikrini öğrenmek istedi- oda içinde bir güvercin pey· 
ğini söyledi. da oldu, kanatlarını çırparak 

Vaız, hayırhah bir tavırla odayı dolaşmağa başladı. 
söz söylem eğe başladığı sırada F oseringev: 
henüz birinci cümlesini bitir· - Olduğun yerde dur! 
meden M. F oseringevin sö· Dedi. 
zünü kestiğini gördü; M. F o· Ve güvercin havada hare· 
serıngev: ketsiz bir halde kaldı. 

- Öyle sanıyorum ki be· - Bunu şimdi (tekrar bir 
nim gibi basit bir adamın çiçek yapabilirim( 
sadece ir:de kudretile fevkal· Ve, Bunu da yaptı! balık 
kanun birçok harikalar yapa· kavanozluğundan, güvercinlik· 
bileceğine inanmıyorsunuz... ten sonra, bu madde gene 
Dedi. eski haline geldi, çiçek oldu! 

Vaız: - Zannıma kalırsa, çubu· 
- Maamafih.. Sizin kudre· ğunuz için biraz tütün istiyor· 

tinizi şüphe ile karşılıyorum; sunuz. 
fakat.. Böyle şeyle şeyler im- Vaizfn tütün kutusu hemen 
kansız da değildir! Dedi. önilne geldi; vaiz bu harika· 

- Eğer müsaade ve arzu lara dini bir cezbe ve büyük 
ederseniz size de bir tecrüpe bir hayret ile bakıyordu; hiç 
göstermek isterim. Mesela, şu birşey söylemiyordu! Bundan 
masa üzerinde bulunan tütün , sonra, M. F oseringev dikkatle, 
kutusunu ele alalım. istediğim evet çok büyük bir dikkatle 
şey, yaptıklarımın mücize olup baktı; önüne kadar gelen tü
olmadığını öğrenmektir! Yarım tün kutusunu eline aldı, altını 
dakika müsaade veriniz, ve üstünü tetkik etti ve gene 
göreceksiniz ki.. masa üzerine koydu. Sadece: 

Kaşlarını çattı, gözlerini tü· - Cidden fevkafadel Dedi. 
tün kutusuna dikti, bütün - Şimdi, bütün bunları 
irade kuvvetini kullanarak: gördünüz; bunun için başıma 

- Bir menekşe saksısı oll gelenleri size izah daha kolay 
Dedi. olacaktır. 

Tütün kutusu, güzel bir me- Ve, F oseringev, mahud bar· 
nekşe saksısı oldu. Menekşeler da lambayı tepe-takla ettiği 
henüz yeni açmış idil andan itibaren başından ge-

M. Meyding bu hadise kar· çen hadiseleri hep anlattı. 
şısında hayretten dondu kaldı Vaiz bütün bunları, tütün 
ve uzun zaman hiçbirşey söy· kutusunu elinde tuttuğu halde 

derin bir sükat ve büyük bir 
liyemedi. Neden sonra ken· 

dikkatle dinliyordu, bazı bazı 
disine gelerek masa üzerine 
eğildi ve menekşeleri kokladı. halindeki hayret büsbütün ar· 

byordu. Nihayet M. Foserin· 
Evet, kokusu yerinde hakiki gev'in sözünü keserek: 

ve çok güzel menekşelerdi bun· _ Evet -dedi- Bunların im-
lar. Vaiz, M. Foseringev: kanı vardır; mucize yaratmak, 

- Bunu nasıl yaptınız? insanlara bazı bazı AJlahın 
Diye sormaktan kendisini verdiği büyük bir kudrettir. 

alamadı. Fakat şimdiye kadar pek en· 
- Söyler söylemez oldu. der, binlerce senede birkaç 

Bu mucize midir, değil mıdir? defa görülmüş bir kudrettir. 
Acaba büyücülük müdür? Ve • * • 
beni ne olarak tasavvur edi- Vaiz, derin derin düşün· 
yorsunuz? İşte bunları anla- dükten sonra : 
mak istiyorum . - Fakat.. Sizin ki cidden 

- Harikulade bir hadise· harika ve hepsinden başka. 

dir . Çok zamanlar Peygamberlerin 
Vaizin hayretine nihayet yok mucizelerini, Hind Yugilerinin 

idi . harikalannı, madam Balavoçki 
Foseringev devam ederek: nin marifetlerini düşünürüm. 
- Daha geçen hafta ken· Bunlar hep harikalardır. Fakat 

dimdeki bu harikülade kud- sizinkinde bir başkalık, sizin 
retten benim de haberim yok- harikalarmızda mevcut tabii 
tu. Dedi. Ani olarak öğren· kaidelerin fevkinde, ulvi bir 
dim. irademde hiçbir zaman hakim de hakimdir. Devam 
tahmin edilemiyecek derecede ediniz. Devam ediniz rica ede· 
kudret olduğunu bilmiyerek rim. dedi. 
anladım. M. Foseringev, bekçinin ba-

- Pekala.. Yaptığınız ha· şına anlatmağa başladı. Vaı· 
rika sade bundan mı ibarettir? zın ilk fevkalade hayreti artık 
Başka birşey yapamıyor mu- geçmiş, hissiyat ve 'iradesine 
sunuz? (kafi derece tekrar rsahip ol· 

- Yapıyorum, yaparım. . . muştu. Bunun •üzerine: 
Her ne arzu edersem yapa- - Fakat, bu birçok had 
biliyorum.. ve usullerin de fevkine çık-

Biraz düşündü ve birden mıştır! Dedi. 
aklına birşey geldi. Ve, masa - Evet. Bilhassa bu hadi-t 
üzerinde bulunan bir çiçek se beni çok ~:: düşündürüyor, 
bardağına: elini uzatarak: hatta canımı çok sıkıyor! işte --=- Haydi~:-8i;balık:-Evet, asıl bunun için sizin fikirinizi 
içinde kırmızı balıklar hulu· mütaleanızı' almak istiyorum! 
nan bir balık kavanozu oll Şimdi bu bekç( San Fransko 
Dedi. da bulunmaktadır. San Fran· 

Sonra -vaize dönertk: sisko bir cehennem değil. Fa-
- Bakınız!. Dedi. kat ne olursa olsun bu vazi· 
- . Şaşılacak 11·bir hanka! yet hem onun hem de benim 

inanılmaz birşey, siz, eşi bu· için bir vaziyet değildir! 
lunmaz bir adamsınız. ( Arkaı ""' J 

••• 
Günde en az 1000 lira sarfet

mezse.. Mesud olamazmış! 
Genç Deferson Kart er. 
- Kim olsa para sarfede· 

bilir, dedi. 
Pencere kenarındaki kol· 

tukta oturan sakin tavırlı biri 
- Ben bu noktada seninle 

beraber değilim, diye cevap 
verdi. 

- Sahi mi söylüyorsun! 
Keyp isminde olan bu sa· 

kin tavırlı adam sözüne devam 
etti: 

- Evet. Sahi söyliyorum. 
Para sarfetmek, birçok kim· 
selerin zannettiğinden daha 
7.ordur. Mesela yanına bir 
hayli para al, ve bir zaman 
tahdit et, seni temin ederim 
ki, günde 1000 İngiliz lirası 
(altı bin lira küsur Türk lirası) 
sarfedemezsin. 

Karter, arkadaşının bu mü
lahazasına güldü: 

- Bence bundan daha ko· 
lay birşey yoktur. 

• • • 
Bu mükaleme, 1827 sene-

sinde Londranın bir klübünde 
cereyan etmişti. 

Gerçi Karter klübe yeni 
aza olmuştu. Fakat kıdemli 
aza arasında derhal tanınmış 
ve kendisine "Kıvılcım,, gibi, 
hareket ve ataklık ifade eden 
bir nam verilmişti. 

Frederik Kayp ise, orta 
yaşlı bir adamdı. Ve bir Sirin 
büyük oğlu idi. Londranın en 
zengin adamlarından biri idi. 
Eğer babası ölürse, zenginliği 
daha çok artacaktır. 

iki arkadaş arasında baş
lıyan münakaşa büyüdü. Et
rafına bir kalabalık toplandı. 
Nihayet Keyp, bu atak arka
daşile bir bahse girişti. Kar· 
tere dedi ki: 

- Eğer bir günde 1000 
sterlin harcayabilirsen, ben 
de sana 2000 sterlin verece· 
ğim. 

Bu hesaba göre Karterin 
kazancı 1000 lira olacakh. 
Diğer bin lirayı cebinden har· 
cayıp~da iki misli mükafat 
alınca 1000 lira saf kazanç 
temin edilebilecekti. Bunu 
kaçırmak istemedi. 

* * * Karter, hemen bu İşe baş· 
lamak istedi. Yalnız şöyle bir 
şart vardı. Eğ~r Karter bir 

günde 1000 sterlin harcaya
mazsa, Keype ceza olarak 2 
bin sterlin verecekti. Her 
şey kararlaştı. 

O gece Karter, kulüpten 
büyük bir neşe ile ayrılmıştı. 
Ancak bazı müşkülatla kar· 
şılaşıyordu. Cebinde yalnız200 
İngiliz lirası vardı. Şimdi 800 
lira kadar borç olarak topla· 
mak lazımgeliyordu. Bu vaz· 
iyeti kime anlattıysa kendisini 
tereddütle karşıladılar. 

Sarfetmek için para istiyen 
adama borç verilebilir mi? 
Velevki bu yüzden para ka· 
zanacağını söylese dahil. 

Fakat nihayet, muhtelif kim· 
selerden azar azar topladığı 
para ile 1000 lirayı doğruta· 
bildi. 

• • • 
Para sarfetme gününün ge· 

cesi. Karter güzelce uyudu. 
Hiçbir şeyden endişe etmi· 
yordu. Hatta bir plan yap· 
mayı bile tasarlamıyordu. 
Ertesi sabah erken uyanarak 
arkadaşı Keyp tarafından ileri 
sürülmüs bazı lcavıt1Arı · hil,. 

düşünmiyerek güzel bir kah
vealtı yaptı. Ve doğruca ter
zisine gitti. 

Terzi, bu müşterinin eski 
borçlarını ödemeğe geldiğini 
zannederek büyük bir hür· 
metle kapıyı açtı. En güzel 
iskemlesini gösterdi. 

- Buyurun, emriniz nedir? 
Karter: 
- Senden altı takım elbise 

istiyorum, dedi. (Fakat biraz 
düşünerek) oniki takım olsun. 

- Ne dedieiz? 
- Evet. Oniki takım elbise. 

Bunların parasını hemen şimdi 
vereceğim. Haydi, haydi ah
mak ahmak bakınma! Derhal 
ölçümü al. Çünkü yapılacak 
türlü işlerim var. 

* • • 
Terzi hayret içinde, müşte-

rinin ölçüsünü aldı. Karter, 
ölçünün akabinde parayı ver· 
di. Terzi şaşıyordu. Acaba 
Karter mirasa mı konmuştu . 
ihtimal eski borçları da bera
ber öderdi. Bunu hatırlatmak 
istedi. Fakat Karter şimdi onu 
düşünmiyordu. 

- Başka bir zaman, başka 
bir zaman, diyerek dükkanı 
terketti. 

"' * * Karter terziden sonra bir 
ayakkabıcı dükkanıma gitti. 12 
çift ayakkabı ısmarladı. Para
sını da derhal verdi. işin ga· 
ribi, bu adam para sarfetmek 
suretile kazanıyordu. 

Zavallı Keyp bunu tahmin 
edem~miş ve bu ustalıklı fark 
ile körü körüne iddiaya giriş· 
mişti . 

Pekala, şimdi ne yapılacak 
idi? Karter, fevkalade birşey 
yapmağı düşündü. Acaba bir 
araba ve bir çift at alsaydı ne 
olurdu? Hemen Hayd Park 
civarındaki bir arabacıya gi· 
derek bir güzel araba ve bir 
çift at satın aldı .I Birgün için 
bir arabacı kiraladı. Ne yazık 
ki arabacı birgün için bir ln
giliz lirası ücret istemişti. Bu· 
dala adam! O gün 100 lira 
isteseydi alırdı. 

Vakit ilerliyordu. Karter 
acıkmıştı. Gidip güzel bir ye
mek yedi. ·Bir müddet sonra 
para sarfedecek diğeı bir yol 
aramağa başladı. Ancıık şura· 
da birşey hatırladı. Keyp ken · 
disile bahse girişirken bir şart 
koşmuş ve parayı muhakkak 
surette sarfetmesi ve ona buna 
vermemesini istemişti, 

Parayı boşuna dağıtmağı, 
menetmiş, amma bu parayı 
sarfedip birşeyler alarak onları 
halka dağıtmağı menetmemişti. 
Aralarında böyle bir mukavele 
yoktu. 

Karter bunu akıl eder et-
mez, hemen bir şekerlemeci 
dükkanına koştu. En bahalı 
şekerleme ve pastalardan kutu 
kutu satın alarak arabasına 

doldurdu. Ve sokaklarda önü
ne gelene dağıttı. 

Fakat Karterin cebinde hala 
400 sterlin vardı. Acaba bir 
ev döşemesi alsa nasıl olurdu. 
Hemen arabayı sürdü. Doğ· 
ruca bir mefruşat mağazasına 
gidip 200 sterlinlik döşeme 
satın aldı. Fakat bu döşemeyi 
nereye koyacaktı. 

Bir de ev satın almak la· 
zımdı. Gazeteyi açtı, bir ev 
ilanı gördü. 
f nlNNIPn• ~~"""'; •-J.:./,,.,I,,. • 
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Cebelidüruz işine henüz bir 
sureti hal bulunmuş değildir 

Suriye fevkalade komiseri, Koni 
Dö Martel yakındaParisegidece~ 

Şam - Suriye hükumeti 
erkanı Ali komiserle temasla· 
rına devam ediyor ve aynı 
meseleleri bir daha kabinede 
görüşüyorlar. 

Pazartesi günü Reisi Vü
zera Ali Komiserle mülakatta 
Pariste kararlaşan umumi affın 

ilanı yollarını tesbit ettiler. 

Mahakimi askeriyeye ait affı 
alii komıser Perşembe günü 
ilan etmiştir. 

Ecnebi mahkemeleri ve ad-

rilecektir. 
Mebusan Meclisinin açılması 

da görüşülerek meb'uslar Şa· 
ma gelmeğe başlamışlardır. 

Mecliste başlıca şu mes' ele· 
ler müzakere edilecektir: 

1 - Umumi af 
2 - Muahedenin tatbiki ve 

tatbik zamanı 
3 - Muahedenin Fransa 

parlamentosuna arzı mes' elesi 

4 - fskenderun mes'elesi 
5 - Suriye ordusunun teş· 

liyeye ait afların ilanını da kili 
Suriye hükumeti yapmıştır. 6 - Petrol meselesi 

Bu hafta içinde afvedilen 7 - Suriye bankası imfr 
menfiler gelmeğe başlamıştır. yazının tahdidi 

Af umumidir müstesnası 8 - Cebelidüruz ve Lazi• 
yoktur. Bir suale cevaben baş kiye intihapları ve tehir se· 
vezir listenin başında Sehben- hepleri. 
der ile Sultan Atraşın da .• • 
yazılı olduğunu söylemiştir. Cebelidüruzdan Hasan At· 
Yabancı memleketlerine dön· raşın heyeti geldi. Paristen 
mek için siyasi pasaport ve- Devamı 4 üncü sahi/edı 

~~~~-----...... ~-------~~~~-
Yedi yaşında bir harıka -·--Ruhiyat ilimleri bu harıka kar" 
şısında hayret içindedirler 
Çocuk ruhiyatile uğraşanlar 

ve dotorlar, lngilterenin Su· 
tampton şehrinde bulunan al· 
tı yaşında bir kız çocuğun 

zekası karşısında hayretten 
hayrete düşmektedirler. 

Gilyan isimli bu çocuk, 
dört yaşında iken gazete oku
mağa başlamış, beş yaşında 
şiir yaşmış ve şimdi de ansik 
lopediler içinde ciddi tetkik
ler ' yapmaktadır. 

Devam etmekte olduğu mek 
tebin en genci olmasına rağ· 
men bütün talebelerden üstün 
bulunuyor. 

Onun meydana getirdiği 
işler, on beş yaşındaki kızlara 
model olarak gösterilmektedir. 

Gilyan gayet zeki bir süla· 
leden gelmektedir. Annesi 
muhtelif lisanlar biliyor. Psi· 
koloğlar, muhtelif nesillerin 
zekasının bu küçük mahlukta 
birikmiş olduğu kanaatinde· 
dirler. 

Bir 
evinde 
miştir. 

gazeteci 
ziyaret 

bu çocuğu 
etmek iste-

Kapı açıkmış, gazeteciyi 
Gilyanın kendisi karşılamıştır. 

Gilyar, gayet zeki · bakışh 
ve sevimli gülümseyişile hemenl 
misafirini ağırlıyarak demiş· 

tir ki: 

"Buyuıun. Hoş geldiniz, 

safala(getirdiniz. Demek Lon
dradan geliyorsunuz öyle mi? 
O fevkalade şehirden? Ben 
Londralıiarla pek çok alaka· 
darım. Bundan sizin harikulade 
şeyler olduğunuza inanıyorum 

manası çıkarmayın ! 

insanlarla yüz yüze konuş
tuğumuz zaman onların fevka· 
iade şeyler olmadığını anlıyo· 
ruz. Sizin ancak Londrada 
oturmanızdır ki, arada bir 
fark yapıyor. 

Ben şiirler hikayeler ve ha
tırıma gelen her şeyi yazmak
tayım . ., 

Küçük şeytan bundan sonra 
beşındayken yazdığı şiirlerden 

birini göstermiştir. Bu şiir, 
Üzerine "merhamet sahibi ya· 
zan: Gilyan ., yazılı bir~ defter 
içindeydi. · Şöyledir: 
D-L-•. . 1• 

iki kız kardeşime birden şar• 
kı söyliyeceğiDl· 

Ahaliye şarkı söyliyeceğim. 
Allaha terennüm edeceğiDl· 
Arkadaşlarıma terennüm ede· 

ceğiın· 

Kendime, kuslara şarkılar 
söyliyeceğim· 

(Devamı 4 üncü sahi/etle) 
~ 

Zayi 
Karşıyaka Cumhuriyet ilk 

okulundan 931-932 senesinde 
aldığım şahadetnameyi kay· 
bettim yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Adres: Karşıyakada Raya· 
gan sokağında No. 62 

Aptullah oğlu Halil ~ 

İzmir ikinci icra memurlu· 
ğundan: 

ilamlı takip ödeme emri: 

Alacaklı: lzmirde peştemal· 
cılar başında ikbal manifatur• 
mağazasında Aksekili ihtiyat 
zade mehmet rifat. 

Borçlu: lzmirde peştemalct• 
larbaşı civannda tüccar ve ko· 
misyoncu ve halen ikametga· 
hı meçhul ilya hacı torna. 

Borç miktarı: 1500 bin beŞ 
yüz lira, ayrıcada 29 mart339 
tarihinden itibaren yüz le oıt 
iki nizami faizi ve ücreti vekalet 

Müstenidi: İzmir ticaret rnalı' 
kemesinin 2/ nisan 340 tarih• 
li~ve 23/85 no.lu gıyabi kararı 

Takib yolu: Hacız yolu ile· 
Mütegayyıp ilya hacı toın• 

tarafına: Borçlu bulunduğunuı 
1500 liranın dava ikamesi ola0 

29/3/339 tarihinden bugüne 
kadar yüzde on ikiden işlemiş 
olan faizleri ile ve ücreti ve· 
kalet ve masrafları ile birlikte 
beş gün zarfında ödemeniz ve 
bu hususa dair bir itirazınıı • 

varsa yi~-b~müddrtzarfın· 
da daireye muracaatla itiraıd• 
bulunmanız lazımdır. ,,,., - - ---,, 
-AksC taktirde- ilan hükınu:,.. 
"';;il'O-f~faz Ölınüıca~ihtar olu· 
:nur işbu ödeme emri ika• 
metgahınızın meçhul bulunınsS1 

dolayısile tebliğ makarıııP• 
kaim olmak üzere ilanen teb· 
liğine karar verilmiş olmakl• 
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Sahife 3 

Arzın en zavallı 
adamı 

Olivier ve şü
rekisı Limited 

N. V. 
W.F. H. Van 

(Baş taralı 2 inci sahi/ede) 
Doğruca oraya gitti. Ancak, 

ev sahibi inatçı bir adamdı. 
Evi 250 sterlinden aşağı ver· 
mek istemiyordu. Alaşağı ver 
yukarı, bunu da becerdi. Ve 
son iki yüz lirasını da oraya 
verdi. Şimdi güzel döşemeli 
bir evi, bir arabası, on iki 
icat elbisesi ve on iki çift 
ayakkabısı vardı. Karnı tok, 
sırtı pek olarak tam 1000 
sterlini de afiyetle harcamış 
bulunuyordu. 

vapur acentası Der Zee 
Birinci Kordon Rees binası & Co. 

THE ELLE~~A2~~INES L TD DEUTSCHE LEVANTE LINlE 
· Hamburg 

"GRODNO., vapuru 8 ni- " X " vapuru 12 mayısta 
sanda LONDRA, HULL ve beklenilmektedir. ROTTER-
ANVERS'ten gelip yük çıka· DAM, HAMBURG ve BRE-
racak ve ayni zamanda LON- MEN için yük kabul eder. 
ORA, HULL için yük ala-
caktır. AMERICAN EXPORT LINES 

THE GENERAL STEAM NA- THE EXPORT STEAMSHIP 
VIGATION Co. L TD. CORPORATION 11 

Karter bir macerayı müte
akip gece yarısından az evvel 
Keyp ile buluştu. Ve aldığı 
şeylerin faturalarını gösterdi. 

* • • 
Keyp, Karter' e sordu. 

.. AD JUT ANT., vapuru ni
san nihayetinde gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

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

"EXCHANGE., vapuru 17 
Nisanda beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

"EXMINSTER .. vapuru 26 
Nisanda beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

- Nasıl, para sarfetmek 
güç değil mi imiş?.. · 

-DOKTOR- SERi SEFERLER 
AMERiKAN EXPORT LINES 

Karter bir yandan alnının 
terini silip ve bir yandan da 
kendisine verilen 2000 sterlin
lik çeki cebine atıyor ve şun· 
ları söylüyordu: 

lsmail Ziya Tregul PIRE AKTARMASI 
Memleket hastanesi Asa- "EXETER., vapuru 23 Ni-

bige ve Ruhiye mü- sanda PIREden BOSTON ve 
tehassısı NEVYORKa hareket ede-

- Cidden zor bir iş.. Al· 
lah kimsenin başına vermesin. 

Muayenehane ikinci bey- cektir. 
ler sokak. Seyahat müddeti: 

1 PIRE-BOSTON 16 gün 
Telefon No. 3990 

· · · Pazardan maada hergün 1 PIRE-NEVYORK 18 gün 
Karter'in dudaklarının ke-

narındaki ince gülümseyişi Keyp öğleden sonra hasta kabul ROMANYA SEYRÜSEF AİN 
pek farkedememişti. eder. iDARESİ 
...::,:~~~~~----~~~~~~--~~~ BÜ KREŞ 

lzmir vakıflar müdürlügu., H n - "DUROSTOR" vapuru 2 Ma-
yısta beklenilmektedir. KôS-

den : TENCE, SULINA, KALAS 
için yük kabul eder, KALAS 

Lira 
Mülhak Hasta mescit 45155 ev hasta S. 200 

aktarması olarakta umum 
TUNA ıimanları için yük ka
bul eder. Yukarıda mülkiyeti satılacak ev yirmi gün müddetle açık 

artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 29/4/937 Perşembe günü saat 
onaltıdadır. f steklilerin Vakıflar müdürlüğüne müracaatları ilan JOHNSTON WARREN LINES 
olunur. 10 16 22 29 1115 LTD - LIVERPOOL 
-· _._.. ______________ , "JESSMORE" vapuru 9 

Izmı·r Yu·· 
0 

M _ nsııcatı mayısta beklenilmektedir. u-
- VERPOOL ANVERSten yük 

getirecektir BURGAS, VAR-

T •• k A 4 s· ... . NA, KôSTENCE. SULINA. 
Ur f)00Jfil JrHCİI KALAS ve IBRAIL limanları 

' için yük kabul eder. 

Halkapınar kumaş fabrikası socıETE ROYALE HoNG-
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşla ROISE DANUBE MARITIME 

1 
"SZEGED" vapuru 19 Ni-

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
.J eni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR oğlu 

Yilayet daimi encümen riya
setinden: 
Bedeli muhammeni 

Lira Ku. 
Yeri Cinsi 

3 Karşıyaka Soğukkuyu mevkii 71 ağaç zeytin 
71 20 Burnava Akgedik mevk1i 250 ,, ., 
10 Buca Üçkuyularda 28 ., ,, 

h idareyi hususiye akaratından olup yukarıda yeri ve cinsi 
ıosterilen akar 3 sene müddetle kiraya verilmek üzere 20 gün 
İ~inde açık artırmaya çıkarılmıştır. Şeraiti öğrenmek istiyenle
tın her gün hususi hesaplar müdüriyeti varidat kalemine ve 
İstekli olup ta pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 
6/5/937 perşembe günü saat 10 da depozito makbuzlarile bir
likte Vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 1151 

•• 
lzmirPamukMensucatı 

Türk Anonim Şirketi 

, sanda beklenilmektedir. BEL
, GRAD, NOVISAD, BUDA-
PEŞTE, BRA TISLA VA, LINZ 
ve ViYANA limanları için 
yük alır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • 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
şilmez . ., 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 • 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 

• 

F ratelli Sperco 
vapur acentası 
ROY AL NEDERLAND 

KUMPANYASI 
"SATURNOS" vapuru 10 ni

sanda limanımtza gelip AMS
TERDAM, ROTTERDAM ft 
HAMBURG limanları için yiik 
alacaktır. 

"TRiTON" vapuru 18 ni
sanda limanımıza gelip yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KÔSTENCE li
manları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
KUMPANYASI 

"GUNBORG" vapuru 26 ni 
sanda ROTTERDAM, HAM· 
BURG, GDYNIA ve SKAN
DINA VY A limanlarına yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA" vapuru 21 
Nisanda gelip PlRE MALTA 
ve MARSIL YA limanları için 
yük alacaktır. 

"SUÇEAVA,. vapuru 19 ma
yısta gelip MALTA, CENO
V A ve MARSIL YA limanları 
için yük alac&ktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
İlandaki hareket tarihlerile Zengin Bir Servetin Anahtarı Olan Yeni Plan Başladı 

navlunlardaki değişikliklerin-

1 
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 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

İkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 

1 

................... , 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür' at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENİ KAV AFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

. . '. .... . . - -
~~~~~~~~~~~~~~~~§§~~~-

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczahcinesinde 
1 bufun~ 1 
·~~~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~~§~~~~ 

- T C 

f &lroaı - D~~~•\1) 
- > 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Ali paşa ve kira Frosini 
Y anya gölünün kanlı f acıası 
~~~ 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ikinci Kısım: Kasırga 

-106-
Montr<3 konferansın da münakaşalar oldu 

ısırdan kapitii18syonların iİ~ Sene Zehr~, odas~na An~!:'-51 ~ld~~ı 
1 vakıt Vezır de gorunmuştu 

zarfınd~i kaldırı~sı kararlaştırı dı bir'.~ii.r::~a;:şır~:;ı~ış~~~:~ ::~~m ad~~~;:~~:.••i8~elm.:~:: 
intikal devresi için Fransız delegelesi tarafından talep olunan 

sene, Na has paşanın teklifi üzerine on iki seneye indirildi 

J 8 bir ayak sesi duyuldu; bu, vezirin Zehranın odasına gel· 
çok beklenilmiyen bir şeydi. diği anlaşıldı. Zehra telaş ve 

Montrö 21 (A.A) - Mısır . kında İngiliz ve Portekiz nın ifadesi olmadığını beyan delegesi tarafından talep olu· 
heyeti murahhasası, İngiliz· heyeti murahhasaları ecnebi· eylemişlerdir. nan 18 sene, Nahas paşanın 
Fransız-Yunan ve İtalyan hey· lerin asla farklı bir muameleye Mısır heyetinin bu baptaki teklifi Üzerine 12 seneye İn· 
etlerinin müşterek kararları tabi tutulmıyacaklarına dair şiddetli beyanatını, kuvvetli dirilmiştir. Kapitülasyonlar,-ted· 
üzerine hukuku şahsiye mes- mezkur madde de bir tadil bir tesir yapmıştır. Mısır hü· rici surette üç sene içinde 

elelerinde konsoloshanelerin yapılmasını teklif etmişlerdir. kiimeti, hukuku hükümranisi· kalkmış bulunacaktır. 
hakkı kazasının ibkasım kabul Mısır murahhasları buna nin yeniden temdid edilme· Cenevre 22 (Radyo) -Mon-
etmiştir. karşı şiddetli itiraz ederek, sine asla muvafakat etmiye· trö konferansı, dün de top-

Ecnebileri beynelmilel hu· böyle devamlı bir taahhüde ceğini göstermiştir. lanmış ve kapitülasyonların 
kuk prensiplerine riayet etmek girişemiyeceklerini ve maama- Montro 22 (Radyo) -Kon- ilgasından sonra Mısırdaki ec-
şartile ticaret, idare ve vergi fih bunun intikal devresinden feransın dünkü içtimaında bazı nebi şirketlerin karşılaşacağı 
sahalarında Mısır kanunlarına sonra ecnebilerin farklı bir münakaşalar olmuştur. vaziyet etrafında müzakere-
tabi tutan ikinci madde hak- muameleye tabi tutulacakları- İntikal devresi için Fransız lerde bulunmuştur. .............. 
Dr.Şuşning - B.Mu Haftada 40 saathk 

solini ,miilSkatı mesai· meselesi 
---------~~·--~---~-----

Ve Zehra, yıldırımla vurulmuş heyecanla: 
gibi oldu. - Eyvah! Dedi. Benim 

- Allahım, dedi. Gelen odama geliyor! 
vezirdir! - İyi ya. Bırak ben de 

Bu sözler, çok yavaş söy· gideyim. 
lenmiş idi. Fakat Karatanas - Hayır, hayır .. Büyük bir 
bu sözleri duydu ve: tehlikeye uğradık. İkimizde 

- Şu halde ben kaçma- bir arada kalacağız. Fakat 
lıyıml dedi. herşeyden evvel tedbir ittihazı 

- Sakın ha .. Nereye kaça· lazımdır. Şu karyolanın altına 
caksın? • Nereye""'• gideceksin? saklan. Hadiselere göre hare· 
İlk adımda onun önüne çıka· ket ederim. 
caksın .. Vay haline o zaman! Karatanas, iht iyarsız bir halde 

- İyi ama.. Burada kalır· karyolanın altına girdi, saklan· 
sam vaziyet gene ayni ol· dı. Bu sırada da Tepedelenli 
mıyacak mı? Ali paşa içeriye girdi. 

- Vakia öyle. Fakat sen Vezir, çok heyecanlı idi. 
hele biraz dur, bakalım ne- Zehra da kendi heyecanını 
reye gidecektir? Bunu anla- saklamağa çalışarak: 
madan harekete geçmek doğru - Paşam.. Sinirlenme de 
değildir. Belki Vasilikinin oda· rahat ol 1 dedi, 
sına gideri. Ali paşa başını salladı : 

Bu mesele, Fransız palameto- Karatanas, bu fikri muvafık - Ne dedin? Sinirlenme· ~ 
buldu; ayni zamanda da kendi yeyim mi? Fakat mümkün mü 

Hitlerin merkezi Avrupada takip ede-
ceği siyaset hakkındaki raporu 

Roma 22 (Radyo) - Avus- nunla beraber kuvvetli oldu-
turya Başvekili Dr. Şuşning, ğunu yazmaktadır. 
dün Venediğe varmıştır. Viyana, 22 ( Radyo ) -

Alakadar mahafil, Dr. Şuş- Avusturya başbakanı doktor 
ningle Bay Mussolini arasında Şuşning, Venedike hareket 
vukubulacak mükalemelerin, etmeden evvel, Berlinden dö· 
normal ve bundan evvelki an· nen Avusturya Dahiliye Nazı· 
laşmalara müstenit olduğunu rını kabul .etmiştir. Dahiliye 
bildirmektedirler. Nazırı, Almanyanın merkezi 

T~ymis gazetesi, Avustur- Avrupada takip edeceği yeni 
yanın, Almanya ile ltalyanın siyaset hakkında Bay Hitlerin 
arasında bulunduğunu ve bu- bir raporunu vermiştir. 

---------------·~··-·~-----~-------
Japon har i- Kolonel Bek 
ciye nazırı 
Moskoı;a sefirile 

uzun müddet 
konuştu 

Tokyo, 22 (Radyo) - Ja· 
ponya hariciye nazırı Şato, 
Moskovadan avdet eden Ja· 
pon sefirini kabul etmiş ve 
uzun müddet konuşmuştur. ...... 

Pariste 
Bir balona yıldı· 

rım düstü 
~ 

Paris 22 (Radyo) - Dün, 

Domay tayyare talimgahında 

müthiş bir kaza olmuştur. Ge· 

len haberlere göre, tecrübeler 

yapmakta olan askeri bir ba

lona, uçuş esnasında yıldırım 

isabet etmiş ve parçalanarak 

düşmüştür. Balonda bulunan 

iki zabit, kömür halinde ve 
parça parça yere düşmüş· 

lerdir. ... ·-
Japon tayyaresi 

Yarın Romaya 
gidecek 

Paris, 22 (Radyo) - (Alla· 
hın rüzgarı) adındaki Japon 
tayyaresinin pilotları, Japon 
sefiri tarafından şereflerine 

verilen ziyafette hazır bulun
muşlardır. Pilotlar, bugün 
muhtelif tayyare fabrikalarını 
ziyaret edecekler ve yarın,Ro· 
maya hareket eyliyeceklerdir. 

Bugün Bükreşte 
bulunacak 

Varşova, ~2 ( Radyo ) -

Polonya hariciye nazırı Kolo· 

nel Bek, dün saat 15,35 te 

Bükreşe müteveccihen hareket 

etmiştir. 

Polonya hariciye nazırı, bu 

gün Bükreşe varmış olacaktır. 

••• 
Başvekilimiz bu sa. 
bah Ankarada kar. 

şılandılar 
-Ba~tarafı 1 inci sahi/ eıle -

sıkmışlar, iltifatta bulunmuş· 
lardır. 

General ismet İnönü, Edir· 

neden geçerken general Ka
zım Dirikle görüşmüşler, mem

leketin yağmur vaziyetini sor

muşlar ve gazetecilere şu 

beyanatta bulunmuşlardır: • 
- Seyahatimden çok mem

nunum. Yugoslavya; ziyaretim 
münasebetile adeta bayram 
yaptı. Belgradda ve Yugos
lavyanın her tarafında içten 
gelen yüksek sevgi tezahürleri 
ile karşılandım. O derecede ki 
uzun müddet köyünden çıkmı
yan ihtiyar köylüler bile geç· 
tiğim ve ziyaret ettiğim şehir 

ve kasabal'ara kadar gelmek 
suretile büyük zahmetlere kat· 
lanmışlardır. Çok memnunum. 

Bulgaristanda da öyle. Ma· 
· jeste Kral çok yüksek bir ala
ka ve samimiyet gösterdi. 

Başvekilimiz, dün~ ihtiyat 

SUnda derin akisler yaptı kendisine: Zehra? v 
- Aldanıp da buraya ge· - Sabah ağanın kaybolması 'v 

' lirse, bu sabah Yanya vezirsiz size çok tesir etti. Fakat bana t 
Paris 22 ( Radyo) - Haf· 1 tiştiren müesseselere tatbik 

tada 40 saatlık mesai mes' e- edilmemesini istemişlerdir. D d tı 

lesi, parlamentoda derin akis
ler yapmağa başlamıştır. 

Muhalif partiye mensup say· 
lavlar, bu usulün, yiyecek ye· 

Baldvinden -
sorulacak r 

Londra 22 (Radyo)- Avam 

kamarasının bugünkü toplan· 

tısında, Bay Henderson, Baş· 

bakan Bay Baldvinden (Lans

buri) ile ~B. Hitler arasında 

vukubulan mükalemelerin ne

tayici hakkında izahat istiye· 

cektir. ...... 
Daladiyeye 
Ziyafet verildi 

Londra, 22 ( Radyo ) -

Fransanın bura sefiri Bay 

Korbt>n, evvelki gün buraya 

gelen Fransa harbiye nazırı 

Bay Daladiye şerefine bir zi

yafet vermiştir. Bu ziyafette, 

lngiliz nazırları ve askeri rical 

hazır bulunmuşlardır. ...... 
Bay Kemal 

ihracat gümrüğü muhasebe 

memurlarından Bay Kemal, 

Başmüdüriyet muhasebe me· 

murluğuna tayin edilmiştir. ...... 
Hamid gecesi 
Başıarafı 1 inci sahi{ ede 

ğından çekilmiş olan taziyet 

telgrafına Bayan Lüsiyen Ab

dulhak Hamidin verdiği cevabi 

telgraf okunmuş ve ihtifale 

son verilmiştir. 

zabit mektebini teftiş etmiş ve 

akşam üzeri Ankara 'ya hare

ket eylemiştir. 

Ankara 22 (Hususi)- Baş· 
vekil bu sabah geldi. Anka
ra' da çok parlak merasimle 
karşılandı . 

kalacaktır! e i. hiçbir tesir yapmadı. il 
Haftada 40 saatlık mesai D d · · " " ışarı an vezırın agır, agır - Bu söylediklerin beni ~ 

usulünün, Fransa' da rençber· 
leri de zarara sokacağı söyle-
nıyor. 

G. saray 
Dün geldi 

Cumaertesi •günü Doğan· 
sporla ve Pazar günüde Üç· 
okla Milli küme maçları için 

karşılaşacak olan Galatasaray 

takımı, dün Çanakkale vapuru 

ile fstanbuldan gelmiştir. 
Galatasaraylılar bu sabah 

Alsancak stadyumunda bir ek· 

zersiz yapmışlardır. ...... 
Ruzveld 

( Baştal'af ı 1 inci salıi/ede) 
Buri ile asli bir ekonomi si· 

lahsızlanma konferansı mes' e

lesini görüşmemiş olduğunu 

beyan etmiştir. 

Ruzvelt, böyle bir konferan 4 

sın akdini bir sene evvel der

piş etmişse de bugün bunun 

teşebbüsünü üzerine alamıya· 
cağını söylemiştir. 

••• 
Yedi yaşında bir 

harika 
- Baştarafı 2 inci salıifede
Herkese şarkı söyliyeceğim . 
Deniz kokan bahar günlerini 

severim 
Onlar o kadar taze ve gü· 

zeldirler ki .. 
Ve sonra eve doğru, koşarak 

koşarak geliriz. 
Vak, vak, vak diyerek., 

Doktorlar Gilyan'in dimağı· 
nın çok inkişaf edeceğinden 
ve tabii alemde kendisine yer 
bulunamıyacağından korkmak
tadırlar . 

Bu küçüğün hayali de fev· 
kala de kuvvetlidir, ona hayali 
hikayeler okutmıyorlar. Hele 
Miki Mavsın filmlerini asla 
göstermiyorlar. 

çıldırtacaktır; bildiklerini ça· t 

buk söyle. Beklemeğe vaktirn b 
ve sabrım yoktur. 

- Vezirim, günler varki 

Sabah ağanın ben derin bir 

sıkıntı görmekteyim. Birçok 

defalar kendisine sıkıntısının 

sebebini sordum? Hemen hep· 
sinde de şu cevabı aldım. Bu 
hayattan artık biktim. Bu ha
yata tahammül edemiyeceğirnl 

- Sonra: 
-Bundan anlaşılıyor ki Sa· 

bah, birçok günlerdenberi 
firara karar vermiştir. Gün· 
lerce düşünmüş, taşınmış ve 
icapeden tedbirleri ittihaz et· 
miştir. 

Dün akşam, herkesin uyu· 
duğu bir sırada maksadını 
tatbik etmiştir. 

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

Bugün saat 16 da Köycü· 
lük ve 16,30 da da Kitapsa· 
ray ve yayım komiteleri top· 
lantısı vardır. 

Bugün saat 18 de çocuk 
hastalıkları mütehassısı doktor 
Bay Ali Agah Dinel tarafın• 
dan Halkevinde çocuk velile· 
rile okul öğretmenlerini ali· 
kadar edecek (spor ve çocuk) 
mevzulu bir konferans verile• 
cektir. Halkevi herkese açık~ 

Devlet Demiryollarından; 
1 - 30 yaşından yukarı olmamak ve işletme merkezlerin· 

den öğrenilecek şartlarımızı haiz olmak şartile yüksek tahsil 
görmüşlerden stajiyer hareket müfettişi alınacaktır. 

2 - istekliler kendilerine lazım olan izahat ve tafsilatı al· 
mak için Ankara, Hoydarpaşa ve İzmir işletme müdürlükleri· 
mizden birine müracaat etmelidirler. 

3 - ilk alınacaklara 130 lira maaş verilecek ve iki sene 
&taj müddetinin hitamında müfettişliğe liyakatı tasdik edenle· 
rin maaşları 151 liraya çıkarılacakttr. 

4 - imtihanda ve staj müddetinde temayüz edenlerdefl 
(Lisan bilenlerden) lüzumu kadarı bir sene müddetle AvrupaY<l 
gönderilecektir. 

5 - Son miir caat ıünü 10/Mayıı/937 dir. 17·22·27 1201 


