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Frankonun vaziyeti 
Kara ve deniz kontrolü 

hasebile çok müşkül bir 
hale gelmiştir. 
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lspa a k nden Ci. 
Franko ··mi sizr ğe düştü 

~ay E~~n _ Doğanspor - Ciila
Lanz Burıy~ ka- tasarau takımlar 

bul ettı ~ 1 -·-Bilbaodaki İtalyan asker ve Alman teknisyen Londra, 24 (Radyo) - ln
giltere hariciye nazırı Bay 

leri son kozlarını oynamaktadırlar Eden, Bay Hitlerle konuşmak 

üzerine Berline gitmiş olan 

Bay Lanz Buriyi kabul ederek 

kendisile uzun müddet görüş· 

müştür. 

~ ~1JG>ll~!.:.· 
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Madridin bombardımandan sonraki hali 
Paris 24 (Radyo)- Bilbao Almanyanın Franko lspan-

nun zaptı teşebbüsü de Mad- yasma itimadını kaybettiği 
tadin işgal teşebbüsü gibi tah- anlaşılmaktadır. ispanyada bu-
rninin hilafına uzamağa başla- lunan Alman askeri müşahid-
lllıştır. leri acele olarak Berline git-

Bilbao cephesinde taarruza mişlerdir. 
geçmiş olan kuvvetler İtalyan Berlin hükumeti bu müşa-
Piyade ve süvarileri ile Alman hitlerdcn aldığı izahatı üzeri· 

topçu ve tayyare kuvvetleridir. ne Bilbao taarruzun inkişafını 

liulasa olarak fen ve idare iş- beklemektedir. Maamafih Ber-
lcrinin Almanların elinde ol- lin Frnnkonun kazanacağına 
duğu söylenebilir. Bilbao ta· emin değildir. Ve Şimdi fs-
arruz kuvvetlerinin yüzde yet- panyaya vermiş olduğu silah 
tniş beşi İtalyandır. ve mühimmat bedcllellerinin 

Bilbao taarruzunun tahmin tahsili çarelerini aramağa baş· 
edilen zaman zarfında netice- lamıştır. 
lenmesi Franko mahafilini en· Deniz ve kara ablokası, 
clişeye düşürmüştür. Bilbao ta· Almanya ve ltalyanın tayya-
arruzu akim kalırsa F ranko iki relerle yardımlarına rağmen 
cihetten şekil vaziyette kala- Genernl Fıankoyu büyük sı-
caktır. Dahilde aleyhinde is· kıntıya düşürmüştür. 
Yanlar çıkacak ve Almanyanın Londra 24 (Radyo) - Er-
Yardımını büsbütün ~aybede- 1akla dolu iiç İngiliz vapuru, 
cektir. İııgiliz zırhlısı Huddun rcfa· 

Çocuk es" rge
me kurumu 

Cok cocuklu Türk ailelere , 
' mükafatlar verdi 

Onbir çocuklu aile 
İzmir Çocuk Esirgeme Ku· yapılan müsabaka neticesinde 

tuı:nu tarafından 23 Nisan ço- elli liralık birinci mükafatı 
elik bayramı münasebetile fazla Güzelyalıda Çiçek sakağında 
Çocuklu aileler arasında bir 7 numarada 11 çocuk babası 
lllüsabaka tertip edilmiştir. Bu bahçıvan Bay Mustafa, otuz 
ltıüsabakaya fazla çocuklu bir liralık ikinci mükafatı Değir· 
Çok aileler iştirak etmişlerdir. mendağında Necibefendi so· 

"rumun merkez binasında koğında 4 numarada gene 11 

katında olduğu halde Bilbao 
limanına vasıl olmuşlardır. 

lngiliz vapurlarının limana 

doğru tevcih ettiklerini gören 
ihtilalcilere mensup Almiranto 
Çervora torpidosu, süratle 
vapurların üzerine gelmek is
temişsede, lııgiliz zırhlısının 
verdiği işaret üzerine uzaklaş
mağa mecbur kalmıştır. Bu 
esnada, iki harb gemisi aıa
sında bir çarpışmaya ramak 
kalmıştı. 

Salamanga 23 (Radyo} -
Piskay cephesinde kanlı mu
harebeler oluyor. Tadasa te
peleri, ihtilalcilerin eline düş
müştür. Basklar, bu muhare-

---···---
G. Göring 

Pompey harabele
rini gezdi 

Napoli 24 (Radyo) - Ge

neral Göring, refakatinde re

fikası olduğu halde dün 

Pompey harabelerini gezmiş
lerdir. 

bede külliyetli cephane ve 
mitı alyöz terkederek kaçmış
lardır. 

c;ocuk ve eğemen
lik bayramı ------

Havanın yağmurlu olmasına: rağmen 
fevkalade surette geçti 

Dünkü merasimde kız talebe 
Dün, hava sabahtan akşama neş'eli simalarına tesadüf edil-

kadar yağmurlu olmuştur. Bu· miştir. 
na rağmen çocuklar Haki- Öğleden sonra havanın mü· 
miyeti M.illiyenin ilanı gününe saadesi sayesinde çocuklar da-
tesadüf eden kendi günlerini ha fazla eğlenebilmişlerdir. 
mükemmel surette tesit etmiş- Gece, şehrin muhtelif semt· 
lerdir. lerinde çocuklara mahsus eğ· 

Saat 10 da program mu- lenceler tertip edilmiştir. Zabıta, 
cibince Atatürk heykeli önün- bu eğlencelerin ~izamını mu· 
de merasim yapılmıştır. hafazada cidden dikkat ve 

Tramvaylar ve sair nakliye muvaffakıyet göstermiştir . . 
vasıtaları çocuklara parasız ol- Bugün bütün sinemalar ço-
duğundan şehrin her tarafında cuklara meccanidir. 
binlerce çocuğun sevimli ve Dün, çocukların umumu-

çocuk anası Bn. Binnaz ka
zanmışlardır. 

Yirmi liralık üçüncü müka
latı da Mumcukahvesi soka
ğında 17 numarada gene 11 
çocuk babası B. Şevket ka
zanmıştır. 

Vatana fazla çocuk yetişti-

ren bu vatansever baba ve 
anaları takdir ederi:z:. Her aile 
reisi, onların bu güzel hare· 
ketlerini örnek olarak alma
lıdır. 

Çocuk Esirgeme kurumunun 
bu yerinde hareketini memnu
niyetle kaydediyoruz. Böyle bir 
müsabaka hakikaten çok isa
betli olmuştur. 

nunda serbest olmasına rağ· 

men hiçbir kaza olmamıştır. 
---..··---

Japon tayyaresi 
Dün Romaya vardı 

Roma 24 (Radyo) - (Alla
hın rüzgarı) adındaki Japon 
tayyaresi, dün ltalyanın (Li· 
toryo) hava istasyonuna vasıl 
olmuş ve İtalyan tayyarecileri 
tarafından karşılanmıştır. ltal· 
yan tayyarecileri, meslektaş
larına tayyare kulübünde mü
kellef bir ziyafet vermişlerdir. 

Japon tayyarecileri, meçhul 
asker abidesine giderek çe
lenk koymuşlardır. 

-.,..--~-·~--~----Bugün Alsan cak sahasın-
da karşılaşıyorlar 

Doğanspor takımı 

Alsancak sahası bugün ve ı Gerçi Galatasarayın oyunu-
yarın iki büyük maçın ı;ah- mı senelerdenberi göremedi· 
nesi olacaktır. 929 senesin- ğimizden lzmir takımları ve 

den beri şehrimize gelmemiş bu- Galatasaray arasındaki fark 
lunan lstanbulun tarihi Gala· Üzerinde fikir yürütmek sakat· 
tasaray takımı, lzmir takım· sa da son yaptığı temasları 
larile milli küme temaslarını hesaplar ve bilhassa geçen 
yapmak için üç gündenberi (Devamı 4 üncü sahifede) 
şehrimize gelmiş bulunmakta
dır. Bugün öğleden sonra saat 
17 de ilk temasını Doğanspor 
takımile yapacak, yarın da 
aynı saatte Üçokla karşılaşa· 
caktır. 

Misafir Galatasaray takımı 
tam kadrosunu muhafaza et

mektedir. Misafir takım Tür
kiyenin en eski spor teşek-

kiilüne mensubdur. Galatasa· 
ray muhtelif zamanlarda mer· 
kezi Avrupadat Balkanlarda 
ve memleketimiz sahalarında 

yaptığı temaslarda ekseriya 
iyi neticeler almış ve spor ale
minde şerefli bir mevki işga
line muvaffak olmuştur. Kale-
cisi Avni senelerdcnberi milli 
takımımızın adeta demirbaş 

kalecisidir. Bununla beraber 
daha birkaç beynelmilel oyun· 
cu taşıyan Galatasaray takı· 
mına karşı takımlarımızın oyun 
verimi noktai nazarından ala· 
cakları neticeyi görmek ayrıca 
bir zevktir. 

Kont Ciyano 
Arnavutluğa gidiyor 

Kont Cigano 
Roma 24 (Radyo ) - İtalya 

Hariciye Nazırı Kont Ciyano, 
bu ayın 28 inde Tirana gide
cek ve orada iki gün kalarak 
Arnavutluk ricalilc konuşacak· 
tır. Bu konuşmalar, italya-Yu
goslavya anlaşması dairesinde 
vukubulacaktır . 

Belçika artık Lökarno 
ile alakadar değil 

·-·- .,,,.... Bu husustaki notalar, bugün taati edile 
cek ve yarın neşrolunacaktır 

-·-... ,.----~ Fransa tarafından verilen te

~ .. .~ 

Belçika kralı Leopold 
Brüksel, 24 (Radyo}- Bel

çikanın, bundan sonra Lokar· 
no mişakile hiçbir alakası kal
madıtı hakkmda lngiltere ve 

minat notaları, bugün Belçika 
Hariciye Nezf"retindc Fransa 
ve İngiltere sefirleri le Bdçi
ka Hariciye Nazırı arasında 
teati olunacaktır. 

Notalar, derhal Londra ile 
Parise gönderilecek ve yarın

ki gazetelerde intişar ede

cektir. 
Londra, 23 (.-\.A.) - Bel-

çika hükumeti !?azar günü 

Brüksele gelecek olan Edene 

bir tayyare tahsis etmiştir. 
İngiliz hariciye nazırı Brüksel
de Salı gününe kadar kala· 
caktır. Fransız lngil iz beyan
namesinin bugün öğleden son· 
ra veya yarın Br üksele vasıl 

olması muhtemeldir. 



Yakında 
İzmir gazetele· 

rinde çalışan beş 
muharrir arkada· 
şın hazırlamakta 

olduğu bu mii· 
kemmel eserde 
Egenin tarihi, co~· 
rafi malumatını, 

istih'3alat, ihracat, 
kültür, bayındır· 
lık hareketlerini 
bol resimli olarak 
bulacabınız. 

Türkçe. 
Fransızca 

Bu ka<lar ınii· 
kemmd bir eser, 
Egede ilk defa 
çıkıyor. Egedeki 
f11arıatika, hara· 
heler, me1hur şe· 
birler hakkında 
aranılan malumat -
bu eserde kolay· 

.. ca hulnnac.ıil-ı "L· o o 
bi yerli ve ecne· 
bi h iitii n nı 'ie ;se
sdt' ı.İ u, lıüLLa kü
t iik esuafııı <l:llıi 

adresleri. lıulun:ı- ~ 
caktır. 

Eserin tatibi· 
ne Ticaret ın ıt

baasında h:tşlaıt· 
mıştır. Tafsilat 
Anadolu m.ıtb:ı:ı· ~ 
sında 2776 tele· 
fon uumır.rnn 1 rn • 

c;ıkıyor 

, J 

ıı I, 
ı. 

- ....... 
Olmak için Amerikalılar 10 

esas kaide bulmuşlar!. 
Son günlerde Nevyork'ta 

cc Genç bekar kızlar birliği ,, 
isminde bir kadın kurumu fa
aliyete başlamıştır. Bu kuru
mun asıl mahsadı, azasının 
evlenmelerini kolaylaştırmak 

ıçın şırm görünen yaşlı ka
dınlarla mücadele etmektir. 

Kurumun azası şimdilik bü
yük bir iki Amerigan müesse-
sesinde çalışanlardan ibarettir. 
Fakat büyük bir genişleme is· 
tidadı göstermekte ve azala
rının yakında binlere ve on 
binlere varacağı anlaşılmakta
dır. 

Nev'i şahsına münhasır olan 
bu garip kadın birliği prensip 
ve programını "Nevyork,, ga
zetesile neşretti. Çok karak· 
teristik olan bu prensipler on 
öğüt ismi altında toplanabilir. 

1 - Müstakbel zevcini kat· 

Beraber çalıştığın erkek iş 
bittikten sonra seni görmiye
ceğine memnundur. Çünkü iş 
saatlerinde seni görmekten 
doymuş ve bıkmıştır. Binaen
aleyh bu biçare gencin yaka
sım bırak. .. 

2 - Nevyork bir memleket 
kadar büyük bir şehirdir. Koca 
bulmak istiyorsan oturduğun 
mahalleden 20-30 kilometre 
uzak mahallerden ara. 

4 - Dikkat et. Hiçbir va
kit yalnız olarak gitme daima 
yanında bir arkadaşın bulun· 
sun. Gittiğin yerde küçük, 
tenha bir şekerci veyahut ma
hallebici dükkanına gir otur. 
Orada seni tanımak istiyecek 
terbiyeli bir genci bulacağına 
şüphe etme!. 

4 - Seni tanıyıp da o 
kadar uzak bir mahalde 

kaçmalı sın. 
9 - Ancak 10 gün so11r9 

ona ilk tesadüf ettiğin uıB~ 
mahallenin şekerci dükkanıtı8 

gidip oturacaksın. d 
10 - O genç seni bura 

8 

görür görmez sevinecek "~ 
sana tekrar nerede görüşme111 

zın mümkün olduğunu sorll' 
e' 

racaktır. Sen de şu cevabı " 
receksin; "Ôbürgün: Nüfus dıl' 
. . d 1 
ıresın e.,, d ~ 

Nevyorkta yeni teessüs e ~ 
kurumun on öğüdü İşte bll;~. 
lardan ibarettir. Kurum faa "( 
yetinin ilk muvaffakiyetinİ g~: 
termiştir. Müessislerinden b

1 

risi çok av yakalayıp evle"' 
miştir. 

Gazetecinin b. . . b ı.,ııl 
ırısı u !\> 

dtJ' kocasını nasıl bulmuş ol 
ğunu sorunca: 

- Nereden olacak. ı<urıl'. 
. 1 . . hiirfı 

mumuzun prensıp erını 

harfine icra etmekle bul~ll:~ 
Ben Nevyorkun bir köşesı~ ·e 
oturuyorum. Kocamı şimdı)J11 
kadar ilk defa ayak bastığı 
öbür köşesinde buldum. 
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N. V. Fratelli Sperco 
hikaye Can sıkan bir hadise 

iM • Bunlar, onun aklından, oku- ı Her halde affedeceğini ümit 
duğu romanların, polis vak'ala- etmiyordu. 
rının tortuları olarak süzülü- Karısını affetmeye karar 
yordu. Bunları bu şekilde vermişti. Fakat "affetmek, 
öğrenmişti. büyüklerin küçüklerden esir-

Fakat, bu üç neticeyi şim- gemiyecekleri bir şeydir.,, Fik 
diye kadar hiç biribirile mu· 
kayese etmek mecburiyetinde ri ile beraber, zihninden ge· 
idi. Çünkü kendisi bu vazi· çen bir düşünce daha vardı: 
yette idi. intihap etmesi lazım "Kadın affedilince şımarır. 
gelen bir hal çaresi vardı. Aldatılan bir adamın karısını 

Fakat, böyle bir müşkül affetmesi bir alçaklıktır ..... 
vaziyete düşmüş olmaktan Alçaklık!. Kendisi alçak vaz-
canı sıkılıyordu. Biraz eve!, 
ne güzel oturmuş, gazete oku- iyete nasıl düşebilirdi? Kızdı! 
yordu! Rahat rahat. Hiçbir Kaçıp gidecekti. Buna, kız· 
derdi yoktu. Sonra karısı bir- gınlık arasında karar verdi. 
denbire içeri girmiş, kendisini 
böyle müşkül bir vaziyete 
sokmuştu. 

Biraz evvel ne yapacağını 

şaşırmış bir vaziyette düşü· 
nürken bir şeye karar vere
miyordu. Çünkü o zaman 
soğukkanlı idi. Halbuki dü-

şündüğü o üç şıktan birini 
intihap etmek için insanın 

kendisini ne facia muharriri 
haline koymak kafi idi, ne 
romancı yerine: Kızmak la
zımdı, kızmak, hiddetlenmek 
ve kapıyı vurup gitmek. .. 

O da ertesi gün kapıyı vu· 
rup gitti ... 

Bitti 

Böyle şeylere alışmış adam 
değildi o. Ne tiyatro mu
harrirliği etmişti, ne roman 
yazmıştı. Böyle bir facia 
hallerinde ne gibi bir sonuç 
verileceğini bilmiyordu. Sonra 
eline tabanca almış adam de· 
ğildi. Daha sonra, karısının 
dostu kim, bunu da bilmiyordu 
Bilse bile nerede bulacaktı. 
Kalkıp gitmek ona en iyi çare 
gibi görünüyordu. Fakat ne
reye kaçacaktı? Bulunduğu 
şehirden bir yere gitmiş adam 
değildi. oı· . . . 

Hulasa, düşünüyor, düşünü- IVIer Ve ŞU• 
~o.r, birşeye karar veremiyor rekası Limited 
ıdı. Karısına kızıyordu: Nere-
den çıkarmıştı bu mes'eleyi vapur acentası 
başmal Ne giizel rahat rahat 
oturuyordu . 

• • • 
Birdenbire aklına bir fikir 

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

W. F. H. Van vapur acentası 
Der z e ROYAL NEDERLAND 

KUMPANYASI 
& Co. "SATURNOS,, vapuru 10 ni-

DEUTSCHE LEVANTE LlNIE 
Harnburg 

" X ., vapuru 12 mayısta 
beklenilmektedir. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük kabul eder. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXCHANGE .. vapuru 17 

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

Nisanc.la beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

SERi SEFERLER 
AMERiKAN EXPORT LINES 

PiRE AKTARMASI 
"EXETER., vapuru 23 Ni

sanda PIREden BOSTON ve 
NEVYORKa hareket ede-
cektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

ROMANYA SEYRÜSEF AlN 
İDARESi 
BÜ KREŞ 

"DUROSTOR., vapuru 2 Ma
yısta beklenilmektedir. KOS
TENCE, SULINA, KALAS 
için yük kabul eder, KALAS 
aktarması olarakta umum 
TUNA limanları için yük ka
bul eder. 

JOHNSTON \V/ ARREN UNES 
L TD - UVERPOOL 

sanda limanımıza gelip AMS
TERDAM, ROTTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
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
DINAVY A limanlarına yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 21 
Nisanda gelip PIRE MAL TA 
ve MARSIL YA )imanları için 
yük alacaktır. 

"SUÇEA VA., vapuru 19 ma
yısla gelip MALTA, CENO
V A ve MARSIL YA limanları 
için yiik alac&ktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerin· 
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 

24 Nisan 937 

Zengin Bir Servetin Anahtarı Olan Yeni Plan Başladı 

oktor · ,. 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür' at, zar af et 
Ve ehveniyet 

YENi KAVAFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

daha geldi: 

"Aldatılan koca affeder .. " 
Karısını affederse ne ola

caktı?. Hiç de fena birşey 
olmıyacaktı: Bu işin sonunda 

"GRODNO,, vapuru 8 ni
sanda LONDRA, HULL ve 

ANVERS'ten gelip yük çıka· 

racak ve ayni zamanda LON
DRA, HULL için yük ala-

"JESSMORE,, vapuru 9 
mayısta beklenilmektedir. Ll
VERPOOL ANVERSten yük 
getirecektir BURGAS, VAR
NA, KÔSTENCE, SULINA, 
KALAS ve IBRAIL limanları 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

n "l k caktır. için yük kabul eder. 
e o me vardı, ne öldürmek, 

ne kaçıp gitmek. Gene eskisi THE GENl::RAL STEAM NA- SOCIETE ROYALE HONG-
gibi bu evlerinde oturacak- VIGATION Co. LTD. ROISE DANUBE MARITIME 
lardı. Kocası gene eskisi gibi "AD JUT ANT•• vapuru ni· "SZEGED" vapuru 19 Ni-
gazetelerini okuyacak, karısı san nihayetinde gelip LON- sanda beklenilmektedir. BEL-
gene eskisi gibi toplantılara ORA için yük alacaktır. GRAD, NOVISAD, BUDA-
gezmelere gidecekti. Tarih ve navlunlardaki deği· PEŞTE, BRATISLAVA, UNZ 

Fakat, karşı ondan af iste· şikliklerden mes'uliyet kabul ve VIY ANA limanları için 
.rnemişti. Niçin af istemiyordu edilmez. yük alır. __ 

1 
-•AM >+ &'DEN NORSKE MIDELHAVS· 

zını· ı· Yu·· ı·ı M0nsucatı LINJE • osLo 
~ "BOSPHHRUS., motörü 19 

Türk Anonim Şirketi 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dola.qısile çıkarılan kumaşlar 

_ Sağlam, Zaı·if ve Ucuzdur 
_Yeni ;;t7racağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

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

..... * ·&N~s· s 
1 

lzmirPamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

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

"SARDINYA,, motörü 22 
Mayısta beklenilmektedir, ayni 

gün PiRE, ISKENDERlYE, 
DIYEP, ve NORVEÇ liman· 
!arı için yük kabul eder. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. Kame, ıoğlu 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat czahclnesinde 
j 

bulunur 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi Cilt ve Tenasül hastalıklar ~~~~~~~ 
imal eylemekte olup mallan Avrupa'nın ayni tip mensu- ! ve elektrik tedavisi 

ftNC~ 
oJI 1u a• catına faiktır. lzmir - Birinci beyler sokağı-

T eJef On No. 2211 ve 3067 ıı Elhamra sıneması arkasında 

Telgraf adresi: Bayrak lzmir 
1 Te~~~' ~~19 - SF 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
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Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Türkiye 5' ıran dostluğu Avrupa ve 
Asya i ?in milhim bir hidisedir 

iki kardeş milıet, aralarında prüzlü hiçbir mesele bırak
madılar ve 11 mukaveleyi birden imzaladılar 

Tahran, 23 (A.A.) - Pers 
Ajansı bildiriyor: 

Türk.·İran müzakerelerinin sona 
ermesi münasebetile neşredilen bir 
tebliğde hulasa olarak şöyle clenil· 
mektedic: 

"Bir müddetenberi hükumetle 
Türkiye heyeti arasında yapılan 
müzakereler muvaf fakıyetle bitmiş 
ve aşağıdaki mukaveleler imza edil· 
miştir. 

ve ihtilaf !arın halline dair mu· 
kavele,, 

Sivil ve ticari sahada:adli mu· 
zaheret mukavelesi, 

Mücrimlerin iadesi ve ceza 
sahasında adli müzaharet hakkında 
mukavele,, 

Hudud gümrüklerinin çalışma· 

larını tanzim eden anlaşma: 

Telgraf rn telefon hatları hak· 
kında anlaşma 

liyatı kolaylaştırmağa matuf an· 
laşma 

Baytarlık işleri hakkında mıı· 

kavele, ticaret ve seyrisefain mu
kovelesi. 

Yukamla sayılan mukaveleler• 
den başka iki taraf aralarındaki 

teşriki mesaiyi genişletmek için 

mtişterek menfaatlere müteallik ha· 
zı meseleler hakkıntla anlaşmış· 

lardır. 

iki hükumet mümessilleri arasın· 

daki noktai nazar teatisi daima 

İran ve Türk milletlerini hağlıyan 

kerdeşlik bağlarını takviye lüzumu 

kanaatine dayanmıştır. Ve iki kar. 

deş milletin iki büyük şefinin ha· 

si retli f iki derinden ve kudretli ar

zularından doğmuo olan dostluk 
münasebeıleri hu mukavelelerin 
ııkdi sayesinde sarsılmaz temeller 

İkamet mukavelesi: Hava seyrüseferi mukavelesi, :Müzakereler esnMın<la samiın1· üzerine istinad edecek ' 'e İran· 
Hudud bölgeııi emniyeti:ae ve Trabzon, Tehıiz, Tahran yolu lik ve açık teşriki mesai havası 1'ürk teşriki mesaisinin bütün sa· 

hu bölgede vukubul:_n _ hadiseleıin üzerinden karşılıklı transit ve nak- hakim bulunmuştur. Jki taraf ve halarında inkişaf edecektir.,, .............. 
Mısır kapitülasyonları !Doktor Şuşning Venedik 

1 hakkındaki müzakereler ten Viyanaya döndü 
--·-- -----------lngiliz baş delegesi, Dün ansı- B. Mussolini, Avusturya baş ve 

zın Londraya hareket etti kilile vedalaştıktan sonra uçtu 
Montrö 24 (Radyo) -lngil- vam etmişler ve projenin Venedik, 24 ( Radyo ) - İtalya hariciye nazın Kont 

tere delegasyonu reisi, dün ikinci maddesinde bazı tadilat Avusturya başbakanı doktor Ciyano, saat 18,35 te Viya-

L d h k l d Şuşning, dün öğleden sonra naya hareket eden doktor 
ansızın on raya are et et- yapmış ar ır. buradan IViyanaya hareket et-
miştir. Mumaileyhin, gelecek Tali komitenin, Mı ~ırdaki miştir. Bay Mussolini, motor- Şuşningi istasyonda teşyi ey-
Salı günü döneceği söyle n:yor. ecnebi şirketler meselesile meş· botla Kakornere giderek Avus- !emiştir. 

Eksperler, dünkü müzake· gul olduğu ve müsait bir turya başbakanile vedalaş- Viyana, 24 ( Radyo ) 
relerde Mısır kapitülasyonları netice elde edilmek üzere bu- mıştır. Avusturya başbakanı doktor 
hakkındaki müzakerelere de· lunduğu söyleniyor. Bay Mussolini, müteakiben Şuşning, Venedik seyahatinden 

------ııeı--• ........ • •• h ~ ·1 F l' h d ususı tayyaresı e or ıye a- önıiıüş ve istasyonda mera-

Harp kısa bir tevekkut
tan sonra tekrar başladı 

·-·--üç İngiliz vapuru, erzakla dolu olduklrı 
halde Bilbao limanına girebildiler 

Paris, 24 (Radyo) - Mad· 

rjd müdafaa komitesi, dün 

sabah neşrettiği resmi tebliğ

de Madrid cephelerinde yeni 

tir. Yalnız Biskas cephesinde 
harp devam etmektedir. 

Paris, 24 (Radyo) -- Dün 
öğleden sonra Madrid cephe
sinde tekrar top muharebesi 

hadiseler olmadığını ve üç başlamıştır. Konez meydanına 
gündenberi devam eden taar- düşen obus mermileri büyük 
ruzun tevkif ettiğini bildirmiş- tahribat yapmıştır. 

~~--~-------~··--------~~~~-Bugünkü maç j Yakın tarihten: 
Başıarafı 1 iııci sahifede f Baştara/ı 2 inci sahifede) 

Pazar günü Fenerbahçeye karşı mıyordu. Simsiyah rengi bem-
verdiği oyunun neticesini göz- beyaz olmuştu. 
önüne getirirsek misafir takı- -Vallahi yalan şevketlı1m. 
mm tam formünü muhafaza Billahi yalan şevketlı1m .. Al-
ettiğini anlarız. Maamafih Do- lahın kahrına uğrıyayım yalan 
ğanspor takımı da form itiba- şevketh1m .. diye ağlıyarak yal-
rilc ondan geri kalmamakta- varıyordu. 

Zavallı zenci yalan söylüyor 
dır. DOFranspc>r, Ankarada al-,,.. ve Abdülhamidin gadrına uğ-
dı2ı fena neticelerden sonra 

ramaktansa Allahın gadrına 
kendisini topl~mış ve munta-

uğramıya razı oluyordu. 
zam çalışmış bir vaziyettedir. 
Nı.tekı"m geçen Pazar giinü 

Yalan yemin, Padişahın si-
nirlerini yatıştırmış olacak ki 

Güneşin kuvvetli takımına bir daha sordu : 
karşı faik ve güzel bir oyun 

- Demek yalan .. Sen elbise 
çıkarmış, muntazam çalışma-

yaptırmadın ?., 
sının semeresi olarak yiiksek 

- Kör olayım yalan .. Düş
bir galebe elde etmiştir. Her 
iki takımın hali hazırdaki vazi- manların yalanı şevketlı1m .. 

- O halde affettim .. Bir 
yetini bu suretle tesbit ettik-

daha düşmanların böyle yalan 
ten sonra şöyle bir neticeye 
varabiliriz: 

Her iki takım oyun verımı 
noktai nazarından biribirine 
denktir. Şu hale göre, daha 
şuurlu, daha dikkatli ve daha 
enerjili oyun çıkaracak olan 
taraf, bu mühim maçı da ka· 
zanacaktır. Temenni edelim 
ki, oyunu idare edecek olan 
hakem bize zevkli ve heye
canlı bir oyun seyretmek im
kanını versin .. 

söylemesinler .. 

* * * Abdülhamit Sarayında tiyatro 
oynatırdı. Meşhur komik Ab
dürrezzak ta bu tiyatroda idi. 
Bir oyun espasmda ayağındaki 
çizmeyi uşağa uzatmıştı. Uşak 
çekiyor, fakat bir türlü çizme
yi çıkaramıyordu . 

Abdürrezak bağırdı : 
Ulan çıkarsana .. 
Çıkmıyor efendim .. 
Subhanallah.. Niçin çık-

reket etmiştir. simle karşılanmıştır. 
~-~-~-... ----~ ................ __ ~~--

1\. ol on el Bek ile Anto· 
nesko konuşmaları ______ ...... __ . --

Evvelce . akdolunan muahede
nin tadili için görüşülüyor' 

Bükreş 24 ( Radyo) - Po- kadro dahilinde görüşülmekte 
lonya Hariciye Nazırı Kolonel bulunduğu söyleniyor. 
Bek ile Romanya Hariciye Na· Alakadar mahafil, Rusya ak-
zırı B. Antonesko arasındaki vam cemiyetine girmeden ev· 

k l d .. d d vel Polonya ile Romanya ara-
onuşma ara un e evam 

sında akdedilmiş olan muahe
edilmiştir. 

İki Hariciye Nazırının ne denin tadiline çalışıldığını ileri 
sürüyorlar . 

konuştuğu henüz belli değilse Kolonel Bek, Romanya ile 
de mükalemelerin, erkanı har- Mc: caristan arasında bir uzlaş· 
biyei umumiye reislerinin bun· ma için tavassutta bulunduğu 
dan evvel akdettikleri konfe- gibi, bay Antonesko da Po-
rans neticesinde verilen karar· lonyanın Çekoslovakya ile: an-
larla alakadar olduğu ve bu laşmasmı teklif etmiştir. 

~-~--... -----~~~ 
Tokyoda 

Otobüs şoför/eri 
grev ilan ettiler 

Tokyo, 24 (Radyo) - Oto
büs şoförleri, dün umumi grev 
ilan etmişlerdir. 

Harbiye nazırı, silah fabri
kalarında çalışan amelenin 
grev yapmalarına mani olmak 
için gündeliklere yüzde 8 zam 
yapmağa karar veımiştir. ___ .._.._. ....... , .. __ _ 
Rodosa vardılar 

Paris, 24 (Radyo) - Paris· 
ten kalkarak Pondisere gide· 
cek olan iki kadın tayyareci, 
dün Rodos adasına varmış· 
!ardır. 

masm ... Bu maliyenin verdiği 

memur maaşı değil ya .. 
Diye cevap verdi. 
Zavallı Rezak bu yüzden 

gözden düştü. Saraydan uzak-
laştırıldı. N. A. 

Avam kamarası 
21 saat ictima ha-. 

/inde kaldı 
Londra 24 (Radyo) -Avam 

kamarası, dün toplanmış ve 
fasılasız 21 saat müzakere
lerde bulunmuştur. Bütün bu 
müzakereler esnasında Maliye 
nazırı Çamberlaynm yeni vergi 
hakkındaki takrirleri okunmuş 
ve uzun münakaşalar cereyan 
eylemiştir. 

Hindistanda 
Kanlı bir müsa -

deme oldu 
Londra 24 (Radyo)- Bom· 

baydan haber verildiğine göre 
Brodray şehrinde Hind milli
yetperverleri tarafından yapılan 
bir mitingde zabıta ile halk 
arasında müsademeler olmuş 

14 kişi ölmüş ve 42 kişi ya· 
ralanmıştır. 

24 Nisan 937 -Ali paşa ve kira Frosini 
Y anya gölünün kanlı f acıası 

~- ................................... "'~ 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ikinci Kısım: Kasırga 
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Ali paşa, Sabah ağanın kaçtı
ğını anlayınca hiddetlendi 
Ali paşa, başını salladı; 

ve: 
- Fakat hangi cehenneme 

gidebilir? Ne zaman olsa tek
rar elime geçecektır; o zaman 
sırtındaki kanburunu ben ala
cağım; meydandaki çınara 

astıracağım, derisini yüzdürte
ceğiml Dedi. 

Sedire oturdu, bu defa 
doğrudan doğruya Zehraya: 

- Teşekkür ederim Zehra. 
Dedi. Sinirlerimi yatıştırtın. 

Şimdi, ne yapacağımı artık 
biliyorum. Şimdi yerime dö
neceğim \-e takibi için adam 
çıkaracağım; ve şüphe etme, 
uzun zaman geçmiyecek hain 
fellahı tutturacağım. 

Ali paşa, söylediği gibi 
hareket etti ve Zebranın ya
nından çıktı. Fakat dışarıda 
adamlarından ikisine: 

- Siz burada kalacaksınız 
ve Zehra'yı tarassut edeceksi
niz. Şüpheli bir hal gördüğü
nüz anda bana haber verecek
siniz dedi. 

Bu emir, Ali paşanın Zeh· 
ra'dan şüphelendiğine delildi. 
Esasen Zehrada bunu hisset
miş bulunuyordu . 
Sabahın şiddetli bir takibe 

maruz kalacağı da muhakkak 
idi. Belki de tutulup idam edi· 
lecekti. Zehra bunları düşüne· 
rek : 

- Allah verse de Sabah 
ağayı tutmasalar.. Fakat ben 
bu güzel Rum clikanlısmı 
kurtarırım ya .. Yeter .. Ne za
man olsa ortaya Muhtar paşa
ya bu delikanlıyı gönderebili
rim, dedi. 

- 11 -

Memuru mahsus 
Tepedelenli Ali paşa, daire

sine döndüğJ vakit, Tahir'i 
kendisini bekler bir halde 
buldu. Tahir: 

- Paşam, dedi. Herşey 

hazırdır. Bahirle birlikte Edir· 

neye gidecek adamları da ha

zırladım. Müsaade ederseniz 
Edirne yoluna çıksınlar. 

- Ne iş için gittiklerini 
onlara söyledin mi?. 

- Evet .. Vazifelerini bili
yorlar. 

- Sen nasıl görüyor mu
sun?. Bu işi başarabilecek

ler mi? 
- Hepsi de yemin ettiler; 

kendilerine verilen işi görme
den ve sağ olarak dönmiye· 
cekler. 

- Aferin! 
- Aferini 
Ali paşa, Sabahın tagayyu-

Sof yada tevkif at 
Sofya, 24 (Radyo) - Zabı

tanın tutmuş olduğu komÜ· 
nizm beyannamderi üzerine 
birçok kimseler tevkif edil
mişlerdir. Tahkikat, ehemmi
yetle devam etmektedir. 

bunu haberini vermek üzere 
giderken Tabirde, Bahirin 
çetesini uğurlamak için ko· 
tan indi. 

* * * Sabah, gece karanlıklar 
içinde konaktan çıktığı zaman, 
ilk iş olarak büyük hanlardan 
birisinden kuvvetli bir at al
mak oldu. Bu atla Yanya 
şehrini terketti. 

Sabah ağa, Yanya - Edirne 
yolunu çok iyi bilirdi· altın
daki kuvvetli atla mdla ver
meden sabaha kadar ilerledi. 
Bu suretle Ali paşa kendisi
nin konaktan kaybolduğunu 
anladığı zaman, Sabah ağa 
Yanyadan çok uzaklaşmış bu· 
lunuyordu . Tepedelenlinin 
adamlarının takibi artık fay· 
dasız demekti. 

Sabah ağa, öğle sıcağı bas· 
tığı sırada biraz mola verdi. 
Fakat pek az zaman sonra 
gene yola çıktı. Çünkü en 
kısa zamanda Muhtar paşaya 
mülaki olmak lazım idi. Ve 
o gün Muhtarın karargahına 
vardı. 

Sabah ağa, doğrudan doğ· 
ıuya kendisini bildirmek iste
medimi; ne yapacağını tayin 
için düşünürken nöbetçilerden 
birisi yanına yaklaştı: 

(Arkası var) 

İyi bir baba ve iyi 
bir anCJI 

- Buştarafı 2 inci sahifede-
- Kocan kimdir ve ne işle 

meşguldür? 

- Bunu öğrenince glilecek· 
siniz. Kocamla ben Uknamar 
büyük müessesesir.de çalışı
yoruz. 

- Bu hakikaten gülünecek 
bir şeydir. Fakat bu suretle 
on öğüdünüzün birincisine mu· 
halif hareket etmiş olmuyor 
musunuz? 

Hayır. Siz yanlış telakki 
ediyorsunuz: Kocam müesse· 
sede halı kısmının direktörü· 
dür ve müessese binasının orı 
birinci katında çalışır. Ben ise 
en alt katta çalıştığım için beŞ 
sene zarfında bir defa bile 
biribirimize tesadüf edeme· 
miştik.~ 

İlk defa olarak beni uzak 
bir yerde gördü. Hemen sevdi 
ve evlendik. Ben de evlenin· 
ceye kadar on öğütten ayrıl· 
madım. İşte size "Genç bekit 
kızlar birliği,, eserinin muvaf· 
fakıyetine bir nümunel.t -Halkevi köşesi 

Resim sergisi 
Halkevinde açılan resim ser

gisi, 5 Mayısa kadar her giin 
halkın ziyaretine açık bulurı· 
durulacaktır. Bu sergiyi ziyaret 
ediniz. Çok iyi intıbalarla af 
ı ılacak ve Türk resim san'otl 
hakkında iyi fikirler edinece~· 
siniz .. 

il Daimi Encümeninden: 
(2397) lira (50) kuruş muhammen bedelli 10,5, 12,8 touiuk 

Şivarstkop markalı silindirler için alınacak makine parçaları 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 
2490 sayılı yasaya göre hazırlıyacakları teminatlarile birlikte 
3/Mayıs/937 pazartesi günü saat 11 de İl Daimi Encümenirıc 
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