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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BıLGIN 1 

Baş.nubarrır ve umumi neşriyat müdürü: 1 

HAKKI OCAKOGLU ~ı· 
ı .A.BC>~~ Ş~Fl.A..İ"X"İ 

Devam mUddetırürkiye içioıHariç_. ıç..!.!! 
Seneıık . . . . 1300 2800 

1 Altı avlık . . . --70Ô - --ıJoo 
1 TELEFON 2697 

1 Avusturya - Macaristan f 
j /stanbul, il (Tele/onla) - Deyli Heta/d 1 

{!azetesine l!Öıe Avust11ıs•a ı/e Maca11stan 11ca/i 
devie/111 buieşrncsmi dapış eden bu plan 
lıazulanuşlaıda. Börlere hüı•iik bir dtvld 
km11lacak, oıdu, dış s11•asa, güm11ik hu olacak, 
iç siJ:asrt müstalulen idaıe eddecektır. 

Fiati (5) kuruştur Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir YENi ASIR Matbaa11nda basdmlıtır. 

SA MAJESTE KRAL BU UN AÇ GiYiYOR 

ra ın d.. ev rdiğ · z · yafe 
aşv ·odu 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • 

ayserı 

atlında bir 
köprü çöktü 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Dün 
Ankara • Kayseri batbnda çok mü-

• B ~ : ~ bir tren knzaın oldu. ogaz· 
: köprü mevkiindeki köprü, trenin geç
: tiği •ımda çökmiif ve lokomotif köp
: rüye saplanıp kalmıtbr. Zayiat yok-• 
:tur. 
: Devlet demiryollan idaresi derhal 
: icap eden tedbirleri al1111Jbr. iki gün 
:içinde köprü tamir edilerek hattm in
:tizamı iade edilecektir. : ......................••................ ·-Yıkmak kolaydır 

·-· Fakat yaratmak ve 
yaşatmak çok zordur 

Pariste tebliğ neşredildi 

ya e 
Londra, 11 (Telsiz) - Yarınki taç giyme merasiminde he

yetlerin alayda alacakları yerler tesbit edilmiş ve heyetlere teb
liğ edilmiştir. Londraya bir halta içinde üç milyon insan akın 
etmiftir. Fevkalade emniyet tertibatı alrnmıftır. 

Dün gece Sa Majeste Kralın, taç giyme. töreni için Londraya gelen heyet
ler şerefine verdiği 2.iyafet çok muhteşem olmuş, Türkiye başvekili de bu 
2.iyafette hazır bulunmuştur. 

Londra, 11 (ö.R)- öğrenildiğine göre Türkiye bnşvekili yarın lngillz 
ve Fransız dış bnkanlarıylc iki mülakat ynpmnk niyetindedir. 

ra 
.iki şüpheli adam: 
~ yakalandı i 
~ Londra, 11 (Telsiz) - Londra za- ~ 
: bıtası bugün iki fÜpheli Yahudiyi ya- • 
:kalamlftır. Bunlann Üzerinde bom
:balar bulunmuıtur. Pasaportlan üze

:rinde tetkikler yapıhyor. Zabıta 
~taç aiyme töreni için çok 2eniı ve 
:esuh tertıöat alnuıtır. Bununla be-
5 raber herhangi bir auiknattan korku-• 
:ıuyor. 

Paris, 11 ( ö.R ) - Türk - Fransız 
münasebetlerinin son vaziyeti hakkın
da Fransız devlet radyosu ıu malfunatı 
vermektedir: 

Ankara hilkümeti mahfilleri Fran
sız reislcilrnhuruB. Lebrunla başvekil 
B. Blum ve hariciye nazırı B. Delbos 
tarafından başvekil B. !sınet lnönüye 

yapılan dostça kabulü müsait şekil- 5 Londraya ıeJen heyetler için ayn 
de tefsir etmektedirler. Pariste BB. :ayn memurlar tahsis edilmit ve de
Blwn ve Dclbosla B. İnönü arasında Stektif kadrosu ıenİfletilmiştir. ln
yapılan fikir mübadelelerlnin Türki- :aıilterenin her yerinden Yardımcı za
ye ile Fransa arasındaki müzakerele- Sblta kuvvetleri Londraya alımtllftır. 
rin devam ve intacı için bilhassa mil- : Fransız ve Amerikan detektiflerin
sait bir hava ihdas ettiği sanılmaktadır. :den bazdan.da Londradl' bulunmak-

- Sonu üçüncü sayfada - i!:~~; .................................. . ----------------------------------------- __________ .......................... ______________ _ 

Ptştede bu töterı wtıbaı 

1Vı:.A.C L~R 

Mecburi askerlik usu-
lünü ihdas ediyor 

Macaristan birçok 
tayyare satın 

tank 
aldı 

ve 

- YAZISI VÇVNCV SAHİFEDE -

iz mir Fuarı 
Devlet eliyle sahş kooperatiflerinin 

tesis ve teşkiline devam olunmakta
dır.Bir taraftan üzüm diğer taraftan 
da incir kooperatifleri kurulmkata 
ve bunlann lzınirde vücuda getire
cekleri birlik için hazırlıklara baş
lanmı bulunmaktadır. 

Henüz kooperatifçilik mevzuu 

yandı, 

jŞ"UKRU''"KA'YAi·HN"'iZAHAT i~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• ep arı dan 
"r memur şehit 

Türk.yenin her sahada 
biri inkişafını belirtmektedir 
ıd ······················································································ meçhulümüz bulunduğu günlerde 

tesis edilen Aydın incir müstahsilleri 
koopemtifleri de devletin teşkilini 
derpiş eylediği esaslara intıbak kara
rını önceden vermiş bulundukları 
için bu teşekküllerin de intıbaka ait 
muamelelerinin ikmaline çalışılıyor. 

Bir çok defalar dilediğimiz şekilde 
bu teşekküller tasfiyeden kurtarıla
rak olduğu gibi devralınıyor. Birlik
leri tasfiye olunuyor. Fakat kendile
ri küçük bir formalite ile yeni esaslar 
dahiline giriyorlar demektir. 

ANKARA 1 O (A.A) ·- Kamutay 
bugün Fikret Silayın başkanlığında 
toplanmıştır. Celsenin açılışını . mü
teakip lç işleri ba~.an} ve r.~rtı ge
nel sekreteri Şükru Kaya soz alarak 
birkaç gün önce Mama_k civarında
ki mermi imalathancsınde vukubu
lan knza hakLında şu izahatı ver-
miştir : 

Arkadaşlar, bu ayln beşinci günü 
MamDk civarındaki bir yangın hak
kında sayın akadaşlardan birinin su
aline cevap olarak bazı malumat ar
zetmiştim. Ve buna dair alacağımız 
mütemmim malumatı meclise arze· 
deceğimizi de söylemiştim. Mesul 
makamlardan ve heyetlerden aldığı
mız malumata göre ayın beşinci gü
nü saat yedide Mamak civarındaki 

Zarar •• yuz bin 

O U ~ Hindiatanda çı~an «!he B_ombay Cronicle» gazeteıi Jzmirs 
:fuarı hakkında gazel bır tetkık yazııı yazdı. Fuarın her yerde: 
$olduğu gibi Hindiıtanda da uyandırdığı alakayı göıteren bu ya-: 
:zıyı aynen ıütunlarımıza geçiriyoruz. : liradır ...•....•..•...••....•..................••••...•••.......................•.......•••. : 

Hindistanda Bombay şehrinde -
çıkan 17 nisan 1937 tarihli (The Çekler 
Bombay Chronicle) adlı gazetede 
İzmir fuarı hakkında aşağıdaki ya
zı çıkmıştır : 

«İzmir Enternasyonal fuarında 
Cümhuriyet Türkiyesinin endüstri 
ve ekonomi sahasındaki ilerleyişi
ni yakından ve toplu bir halde gör
mek mümkündür. lzmir Enternas
yonal fuarı bu yıl yedinci defa ol
mak üzere 20 ağustosta açılarak bir 
ay devam edecektir. 

Güzel İzmir mavi Ege denizinin 
en şirin sahillerine ve yeşil bahçe
lerine maliktir. lktısadi hareketleri 
de Ön safhadadır. İzmir Enternasyo
nal fuarı her yıl yeni bir tekamül ve 
inkişaf göstermektedir. 

iki casusluk vak'ası 
meydana çıkardı 
Prag, 1 O (A.A) - Prog polisi şüp

heli mülteciler hakkında yeni tedbirler 
İltihaz etmi tir. Kanunlarla ve misafir
perverliklerle telifi kabul olmıyan siyasi 
faaliyette bulunmaktan maznun birçok 
kimselerin evlerinde araştırmalar yapıl-
mıştır. 

Birkaç ny evvel Alınnn komünist par
tisinin yabancı memleketler idare heyeti 
Çekoslovakynyı terketmek üzere emiı 
nlmı:ıtır. 

Müesses varlıkları korumak bakı
mından bu netice bizleri çok sevin -
dirmiştir. Yalnız eski Aydın koope
ratifçilerinin Aydında kurdukları, 
Milli Aydın Bankası namile yirmi 
hes senedenberi Aydın muhitine foy
dnlı olan bir müessese vardır. Birlik 
ile bunun da tasfiyesi mali zaruret
ler bakımından iycap eylemektedir. 
Lakin alfıkadarlor bu hazin netice -
den müess seyi korumak için elden 
gelen bütün gayretleri sarfeylemek 
kararındadırlar. Çünki Aydın gibi 
bir yerde yüzbin lira sermayeli mil
li bir banka vücuda getirmk kolay 
bir iş değildir. 

So dürdüncii sahi/ede - Vekı//er Kamutav ko1111şmalnnnı dinlıvor 
Pmger Mittig gnzetesine göre Çek 

- Sonu dördiincü. sahifede - - Sonu dördiincii sahifede -

Kooperatiflerin eyi iş yaptığı, çok 
kazanç temin eylediği yıllarda elde 
edilen tasarruflarla kurulan bu mü
essese, müstahsillere hiç ağırlık ver
meden vücut bulmuş köylüye ve 
tüccara faydalı olmuştur. 

Bugün tasfiye edilecek olursa bu 
sermaye kısmen birliğin hesaplarına 
kapatılacak kısmen de sermayedar
lara dağıtılacak, neticede Banka or
tndan yok olacaktır. Halbuki böyle 
bir kredi müessesesini yok etmek 
Aydın muhiti için tdafisi imkansız 
bir vaziyet yaratacaktır. 
Yıkmak kolaydır. Fakat yaratmak 

ve yaşatmak çok zordur. Bugün Ay
dınlılar Milli Bankanın eşini kurma
ğa kalltışrmş olsalar şimdiden söyli
yebiliriz ki muvaffak olmaları çok 
güçtür. 

Kurulmuş, dürüst çalışan, istik
balinden endişe edilmiyen bir mües
seseyi yaşntmnk, korumak ise küçük 
fedakarlıklarla mümkündür. Nete
kim al:ıkndarlar Aydın Milli Banka
sını ehrimizde mevcut Milli Banka
lardan birile birle tirmek ve o mües
seseyi çöküntüden kurtararak çalış
masına imkan bahşeylernek için uğ-

- Sonu 2 inci sahifede -

HAKKI OCAKOCLU 

lktısa Veki inin izahatı ----..... -=--------------... ----------------~ıı-m---------... ------------------------------. Proje Başvekalete takdim edildi 

Ziraa an kası çiftçilere Vil Ayet tarafından asfalt yollar hak
n asıl yardım edecektir? kındaki proje muvafık görüldü 
Ankara, 11 (A.A) - Kamutayın 

dünkü toplantısında Türkiye Cümhuri
yeti Ziraat bankası kanun layihasının 
müzakeresi sırasında söz alan hatipler 
tarafından ileri sürülen mütalaalara kar
şı Ekonomi bakanı Celiil Bayar Ziraat 
Bankasının kunılu.,una ve onu takip eden 
devrelere ait kısa bir tarihçeden sonra 
Cümhuriyet idaresinin bu bankayı ken
disinden beklenen esaslı vaz.if eyi ifa 

edebilecek bir kudrette teçhiz için sar
fcttiği mesaiyi ve C. H. Partisinin Zira
at bankasına karşı gösterdiği yakın ala
kayı geniıı bir surette izah ederek mev
zuu müzakere olan kanun lnyihasının 
yerli ve ecnebi salahiyettar §Bhsiyetler 
ve en yakın alakadarlar tara
fından devamlı surette üzerinde çalışı

larak hazırlandığını ve hükümetin ve 
Kamutay encümenlerinin tetkikinden 
geçtikten sonra heyeti umumiyenio tas· 
vibine arzedilmiş bulunduğunu söylemiş 
ve yeni kanun layihasının ona hedefleri
ni §Öy]e anlatmıştır : 

cZiraat bnnkasl ve selefleri bugün ti-

lktısat Vckılı IJ. Ol/il Bayar 
cari bankalarda olduğu gibi sadece phsi 
İtibar üzerine para vermeği esas ittihaz 
etmiştir. Biz bunu Cümhuriyet Ziraat 
Bankasının bünye inden ntıyoruz. Bu 
bir dönüm noktasıdır.~ 

- Sonu altıncı sahifede -

Asfalt yollar 
••• 

Be' der ceye ayrlldı 
para nasd temin edilecek 

lzmir turistik yollarının inşasını ve 
kaplıcalarla plajlara asri tesisler yapıl
ınasım temin edecek olan kanun projesi
ni hazırlamak üz.ere kurulan komisyon 
çalışmasını bitirmiııtir. Komisyon, mem
leketimizde turizmin gelişmesi için alın
nuuıı gereken te-dbirlcri bir kül halinde 
mütalaa ve yurdun türlü yerlerinde his
solunıın hu müşterek ihtiyacın umumi 
ve §Ümullii bir çerçeve içerisinde ger
çekleşmesine c;alııımıı.sının lüzumlu ol
duğuna karar vermiştir. 

Komisyon İzmir valiliği tarafından 
hazırlanan projeyi de gözden geçirerek 
yeni baştnn bir kanun projesi hazırlıya
rak Başbakanlığıı vermiştir. Projenin ih
tiva ettiği eSAsları sırasiyle yazıyoruz : 

Proje lzmir §Chri içinde ve dl ıncla 
turistik maksada yarıyım ve asfalt yapıl-

- Sonu dördünçü ııahif ede -

Tayyare piyangosu çekildi 

30.000 liralıK biletin ha
millerinden biri Sökede 

lstanbul, 1 1 (Telgraf) - T ayynre ı 
piyangosu yirmi üçüncü tertibinin ilk 
c;e-kilişine bugün ba:ılandı. Kazanan nu-
maraları veriyorum : 

8369No. 
30,000 Lira 

8590 No. 
12,000 Lira 

27752 No. 
10,000 Lira 

25904 No. 
2000 Lira 

1000 LiRA KAZANANLAR 
555 12306 23~64 

- Sonu iiçüncü sahifede -



Sahife 2 

Yıkmak kolaydır . -.. 
Fakat varatmak ve ., 

yaşatmak çok zordur 
-Baştarafı birinci ıahifede

ra,.yorlar. Bu yoldaki müzakereler 
ıie bayii ilerlemiştir.Acele etmemek, 
sükunetle vaziyeti mütalaa eylemek 
her şeyi temin edecek bir vaziyette·• 
bulunuyor. 

Muhitin büyük faydalar gördüğü 
bir mevzu etrafında, phsi ihtirasları 
fa,hlandırmanın manası yoktur. Ha
ber aLyoruzld .Bankanın tasfiyesinde 
hususi menfaatleri bulunan bir kaç 
kiti menfi propagandalarla harekete 
geçmişler, Bankayı sarsacak hare -
ketlere baş vurmağa kalkışmışlardır. 
Banka beş on gün evvel umumi top
laatısını yapmış ve 1936 yılı blanço
sunu umumi efkarın gözleri önüne 
sermiştir. Ortada korkacak, endişe 
edecek hiç bir vaziyet yoktur. 

Korkulan nokta kos koca müesse
senin manasız ve iycapsız bir şekilde 
yirmibeş senelik hayatına son ver
mesi ve ortadan kalkmasıdır. Bunu 
da önlemek için çalışılıyor.Yapılacak 
iş çalışanlara engel olmamak, mües
seseyi kurtarmak istiyenlere kuvvet 
vermektir. Şahsi ihtiraslarla menfi 
propaganda yapanlara kulakları tı
kamak ve bu yola dökülmüş olanları 
vicdanlarının seslerini işitmeğe davet 
eylemektir. 

Bir bankanın muhite ne kadar fay
dalı olduğunu göz önüne getirirsek 
bütün Aydınlıların harekete gelerek 
bu müesseseyi korumak istiyecekle
rinde süphe edemeyiz. 

Aydın gibi zeki, çalışkan ve şuur
lu bir muhitten başka türlü bir hare
ket beklemiyoruz. 

HAKKI OCAKOôLU 

Vilayetin raporu 
Başvekalete bildirildi 

Vilayetimizde Türizm işlerine 
büvük ehemmiyet verilmek 
istendiği malumdur. 

Turizm işlerinin i~kişaf ve 
memleketimize fazla türist cel
binin temini için yapılması 
Jazımgelen işler hakkmda Vali 
bay FazJı Güleç tarafından 
hazırlanarak Ankaraya gön-
derilmiş olan bir projenin 
Dahiliye Vekaletince t~tkik 
edildikten sonra Başvekalete 
gönderildiği haber alınmıştır. 

Yakında bu proje Kamutaya 
tevdi olunacaktır. 

- ---
Hava istasyonu 
Hangarın keşfi yapıldı 
Cumaovası istasyonu civarın

da inşa edilecek olan hava 
istasyonu hangarının keşfi 
yaptırılm1ştır. Keşifnameye gö
re hangar 15 bin liraya mal 
olacaktır. Keşifname ve plan 
Nafıa Vekaletince tasdik edil
dikten sonra inşaatına baş
lanacaktır. 

Nüfus işleri 
Yeni teşkilat yapılacak 
Şehrimizin muhtelif semtle

rinde nüfus teşkilatı yapılacağı 
ve Tepecik.! Alsancak, Eşref
paşa ve Guzelyalıda birer nü-
fus memurluğu ihdas edileceği 
haber alınmıştır. 

Berberler toplanamadı 
Dün işçiler birliği binasında 

berberler cemiyeti heyeti umu
miyesi toplanacak ve ber
berlerin aıdatlarının azaltılması 
mevzuu etrafında görüşmelerde 
bulunacaklardı. Ekseriyet hasal 
olamadığından toplanb yapıla
mamıştır. '-·····- ·. 
Halkevinde 
Verilecek konser 
ve konferanslar 
Bugün saat 17 de halk de rs

haneleri ve kurslar, saat lR.30 
da sosyal yardım komite t .... ,_ 
lantıları vardır. . 

Bugün saat 18 de Sağır ve 
d ilsiz mektebinin Halkevi sa
lonlarında bir konseri vardır. 
Perşembe g ünü de sağır, dilsiz 
ve körler müessesesi müdürü 
bay doktor N ecati Kip tara
fından a lkolizm mevzulu bir 
konferans verilecektir. 

• ' • • 
• • . . -
• . 
• • 

• • • • 
• t .. .. 
•• 

Belediyeler 
Elektrik işlerinde 
kazanç vergisine 

tabidir 
Belediyelerce idare edilen 

elektrik tesisat ve tenviratın
dan dolayı aranılacak kazanç 
vergisi hakkında Maliye veka
letinden şehrimizdeki alaka
darlara bir tamim gelmiştir. 

Bazı yerlerde bu gibi tesisat 
ve tenvir.attan vergi aranıp 

aranmıyacağında tereddüt edil· 
diği görülmüştür. Kazanç 
vergısı kanununun birinci 
mu Mesinin (A) fıkrası mu
cil "nce br-lediyelere ait olup 
til·a ri gaye takip eden mfies· 
scr eler vergi mevzuuna ithal 
ed•lmiılerdir. 

Elektrik fabrikası işletilmesi 
ve elektrik tesisab vücuda ge
tirilmesi belediye kanununun 
15 inci maddesinde sayılan 
belediye vazifeleri meyanında 
zikredilmemiş olduğundan bu 
gibi teşebbüsler belediyelerin 
mecburi hizmetleri arasında 
bulunmamaktadır. Binaenaleyh 
belediyece yapılması kanunen 
mecburi olmıyan ve ticaret ka
nunu hükümlerine m:zaran ticari 
muamelelerden madut bulunan 
elektrik fabrikası ve tesisatının , 
ticari gaye takib eden beledi
ye müesseselerinden olması iti
barile kanunun 6 ncı maddesi
nin 3 ncü fıkrası mucibince 
beyanname usulünde vergiye 
tabi tutulma!lı lazımdır. 

Belediyelerce bazı dairelere 
verilecek elektrik cereyanından 
dolayı belediyelerin bu hare
ketlerinin taahhüt şeklinde 
sayılmayarak diğer karları me
yanında kazanç vergisine tabi 
tutulmasa Maliye vekaletinden 
bildirilmiştir. -·····-Göçmen evleri 
inşaat hazırlıkları bitti 

Vilayetimizin muhtelif kaza
larında iskan edilmiş o1an Bul
garistan ve Romanyadao ge· 
len göçmen kardeşlerimizin 
ikametleri için inşa edilecek 
olan bin kadar ev için Jazım
gelen malzeme tamamen ha
zırlanmıştır. Bu evler yaz ay
ları içinde inşa edilecek ve 
kışa girilirken evsiz kalmış 
hiç bir göçmen bulunmıyacak
tır. ViJayet bu işe büyük ehem· 
miyet vermektedir. 

TELEFON: 3151 

1 iplik buhranı devam ediyor 
Alakadarlar vaziyeti izah eyliyorlar. İhtikar yoktur 
lakin piyasanın istediği iplikler mevcut değildir diyorlar 

Hassasiyete rağmen hadisede beceriksizlik ihtimali kuvvetlidir 
iplik buhranının yalnız bir buhranı görmek istememekte leri Ticarel odasının tayin et-

kısım tüccarları alakadar eden ve inkar eylemektedirJer. tiği fiat üzerinden sattıklarını 
bir iş olmadığı malumdur. Dün alakadar tüccarlardan temin etmekte, iplik mevzuun· 

Dokumacılıkla şehrimizde yapbğımız tetkiklere göre altı, da ihtikar değil , kıllık mevcut 
hayatlarını kazanan bir çok sekiz ve on numara iplikler pi- bulunduğunu ileri sürmektedir-
müesseseler ve işç~ler bulun- yasada yok gibidir. On iki ve Jer. Kıtlığın nihayet ihtikarı da 
duğu gibi Denizli, Buldan ve dört numaralar da pek az var- doğuracağı şüphesizdir. 
Kadıköy havalisinin büyük bir dır. Buldan, Denizli ve Kadıköy Gerçi vilayet fütikar vuku-
ekseriyetinin geçimi bu san'ata havalisinde en çok kullanılan unda şiddetle harekete geçe-
bağlıdır. Bu itibarla iplik mev- iplik'er de 12 numaralardır. cektir. Matlup olan şunun ve 
zuu ehemmiyetle üzerinde du- Gerçi uyuşturucu maddeler bunun mahküm olması değil, 
rulacak bir meseledir. inhisarı depolarında yüzyirmi piyasaya ihtiyaca kafi ve p iya-

lktısat Vekaleti ihtikarı ön- balye kadar iplik bu lunduğu sanın istediği numara lardan 
lemek, buhranı ortadan kaldır- söylenmekte ise de bu iplikler ipl\k arzının temini ve bu mü-
mak için işe devletin müda- piyasanın ihtiyacı olan numa- him meselenin beceriksizliğe 
halesini lüzumlu görmüş ve bu ralara uygun değildir. kurban edilmemesidir. 
işi bir devlet müessesesi olan Güya s:pariş edilmiş ve ne • 
Uyuşturucu maddeler inhisarı vakit geleceği belli olmıyaa lktısat vek;le~i baş müşaviri 

mallar da mevcut imiş. Lakin 
umum müdürlüğüne tevdi ey- bay Fonder Portenin lzmir se-

tezgahlar gayri muayyen bir 
lemiş ve gümrük kararnamele- vakti bekleyemezler. yahatinin sırf ipJik meselesi ile 
rinde de bunun için bazı de- Adana ötedenberi lzmire alakalı olduğu anlaşılmıştır.Bay 
ğişiklikler yapılmıştır. sevkeylediği ipliklerin bugün Fonder Porten ve arkadaşlarının 

Devletin bu hassasiyetine yarısını bile gönderememekte- yarın şehrimizden Adanaya 
rağmen hali buhran devam ey- dir. Hunun da sebebi Adana gidecekleri orada da iplik ıne-
lemekte. bu işi düzeltme vazi- mıntakasında ve şarkta sarfi· selesini tetkik edecekleri du-
fesini üzerine almış olanlar da yatın artmasıdır. Tüccar iplik- yolmuştur. 
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Amerikalı bir mütahassıs Sümer Bank 
su tetkikleri yapıyor 

....................................... 
Muhtelif kaplıcalar ve sular hakkın
da Sıhhat vekaletine rapor verecek 
Sıhhat Vekaleti sular sıhhat 

mühendisi Amerikalı profesör 
Rayt refakatinde Ankara Hıf
zıssıhha mües~esesi müdür mu· 
avini B. Doktor Kamil'le bir
likte evvelki akşam şehrimize 
gelmişlerdir. 

Profesör ve B. Kamil dün 
sıhhat müdürü Doktor Bay 
Cevdet Saraçoğlu ile birlikte 
Ağamemnun ve Çeşme kaplı
calariyle Urlanın içme mev
kiinde ve lnciraltmda tetkikler 
yapmışlardır. AJişam üzeri üçü 
birlikte Halkapınar ve Bos
tanlıdaki bataklıkların vazivet-

Sıhhat mecllsl 
Vilayet umumi hıfzıssıhha 

meclisi Cuma günü saat onda 
Sıhhat müdürlüğünde valinin 
riyasetinde aylık toplantısını 
yapacaktır. 

lerini de gözden geçirmişlerdir. 
Profesörle Doktor B. Kamil 

Bergamaya gitmişlerdir. Orada 
bazı tetkikat icrasından sonra 
yine şehrimize döneceklerdir. 

Her üçünün yarın Küçük 
menderes havalisinde. bilhassa 
Cellad gölü, Torbalı, Tire ha· 
valisinde tetkiklere g itmeleri 
kuvvetle umuluyor. Profesörle 
Doktor B K amil Cuma günü 
şehrimizden ayrılarak Ankara· 
ya döneceklerdir. 

Bu g ezilerin neticesini bir 
raporla Sıhhat Vekaletine bil
direceklerdir. 

Zeytlnclllk köşesi 
Enternasyonal lzmir Fuarında 

bir zeytincilik köşesi yapılması 
vilayetçe takarrür etmiş ve 
bunun için şimdiden hazırlık
lara başlanmıştır. 

Kanunda yapılan 
yeni değişiklikler 
Sü~er Bank kanununun 15· 

nci maddesine fıkra lar ilavesi 

hakkındaki Büyük Millet Mec· 
lisince kabul edilen · kanun 

Dahiliye vekaletinden şehri

mizdeki alakadarlara bildiril
miştir. 

Sümerbank ile buna bağlı 
veya bu Bankanın iştiraki olan 

fabrika, müessese ve şirketler 

inşaat ve esaslı tamirat işle

rinde de artırma, eksiltme ve 
ihale kanunu hükümlerine tabi 

değildir. Kazanç vergisi kanu
nunun 8 inci maddesinin birinci 

bendi ile 33 üncü maddesi ve 

74 üncü maddesinin B fıkrası 

hükilmleri Sümerbank ile bu
na bağlı veya bu Bankanın 

-.............. ..._ ...... . 
Torbalıda zirai mücadele -Ziyaret 

iştiraki olan fabrika, müessese 
ve şirketlere karşı taahbüdatta 

bulunan mütaahhit ve mülte
zimlerle bu ınütaahbit ve mül

tezimlere karşı derece derece 
teahhüdatta bulunanlar hakkın
da cari değildir. 

Vilayet ziraat müdürü bay 
Nadir Uysal, yanında ziraat 
mücadele memurları bulunduğu 
halde dün T orbahya gitmiştir. 
Bay Nadir ile mücadele me
murları orada mücadele işlerile 
mf'şgul olacaklardır. 

Üç gündenberi şehrimizde 
bazı iş lerin tetkik ve teftişi ile 
meşgul bulunan lktısat veka· 
Jeti teftiş heyeti reisi bay Hüs
nü Yaman dün öğleden sonra 
vilayete gelerek vali bay Fazlı 
Güleçi ziyaret etmiştir. 

. . . . .. ~ . . . ~ · 
. ' ,, """"' .. 

Bu teahhüt ve iltizam işleri 
hakkmda kazanç vergisi kanu-

ı unun umumi hükümleri tatbik 
olunur. 

TAYYARE SiNEMASI 
Yalnız mev~imin, senf' nln değil, tiinema alemlnln bUyUk bir ibdaı, h arlkuU•de bir e s eri 

KRALiÇA MERi STUART 
" ~IARY OF SC()1'LANO 

Frederic March - Katherine Hepburn 
Yüzlerce sanatkar, binlurce f iguranla be raber bu şaheseri canlandırdılar 

Binle rce g azetenin tefrika ettiği , milyonlarca insanın okuduğu lııgiltere tari
hinin bu en esrarlı safhasını beynz perdede can:andırmak için milyonlarca do
lar sarfedifmiş, aklın kabul ederr.iyeceği fedakarlık la r yapılmıştır. 

aıyrıca " PARAMU T ,, Dünya havadisleri Hlml 

Dikkat: Bu fiJim çok büyük o'duğundan seans saatleri bu 
hafta için ;u şekilde tesbit cdi'mişf r. 

1 katli ~ .,,.... .... - ..... ..... 

F~''lin=d 
Bizde tedris 

usulleri 
-27-

lıtanbulda bilgi•ine itimat edi• 
lir, tanınmıf bir muharririn bit 
yazumı okudum. Kızmı ü.niod" 
•İle ta.h..ili İçin neden Amai» 
ya gönderdiğini anlatırken ya/nll 
mü1ahedelerine atfen elimize ba
zı iıtilhamlm veriyor. 

Kızı ilk tah•ilini, li•e tah•ilitıİ 
Türk mekteplerinde yapmış .. Se
bebi şu: 

- «Kendi mekteplerimiz.de 
tahsil, ecnebi mekteplerde ol• 
duğu gibi miikemr.ıel olmıyabi· 
lir. Fakat ecnebi mektepler de
jenere züppeler yetiştiriyor.» 

Sonra.. Devam ediyor: 
- cÇocuğam li::eyi iyi dere

ceyle bitirdi, olgunluk imtihanı· 
nı da muvaffakıyetle verdi. Fa· 
kat hakikatte birşey öğrenmedi. » 

Ecnebi mekteplerin bizim bürı· 
yemil:e ve telakkilerimize ayalı 
uyduramadıkları muhakkak. Kerı• 
di mekteplerimizin tedris uıııl· 
lerinde bazı esaslı noksanlar ol· 
ması da mümkün .. Ancak mahar• 
ririn ayni yazılarında naklettik· 
leri bir muhavzr.z a•ıl istifade il'? 
üzerinde durulacak bir kıymd 
tQfıyor: 

Muhavereyi nalıleden muhat• 
rir Amerikada bir Amerikalı mıı .. 
ht1T1'irle lanlfmlf.. Amerikalı mıı• 
ht1T1'irin eıi bir lngiliz luulını~ 
mış.. lngiliz lıadmı zevciyle A• 
merikan melıteplerini gezerken 
teknik voaıtaların mükemmeli· 
yetine hayran olmuş.. Amerikalı 
muharrir ıormuş: 

- Amerikan mekteplerini na
sıl brıluyormnuz? 

- Çok mükemmel, demif .. f"4 
kat ıiz Amerikalı yetiştiriyorııı• 
nuz, bizim mekteplerimiz lngİ• 
liz yetiştirirler. 

Ben bir muallim olduğum içitl 
bu mevzu üzerinde •aliihiyetl• 
kona1acağımı tahmin ederim· 
Almanyada üniverıite tahsilimi 
yaparken benim de bir AmeJ'.i• 
kalı arkadaşım vardı. Sınılun•• 
zın en az muvallak olan talebr 
siydi. Mükemmel lotogral çeJı.t 
me•ini 6ilirdi. Bozulan daktiltJ 
makinelerimizi tamir ederdi. 
Dürbün kullanırdı. Ve T okyonııtl 
Japon payıtahtı olduğuna bilirdi· 

Fakat o Havai adalarında ne
ler yetirtiğini, Amerika cümhrıt 

reisinin •alcihiyetini bilmezdi. 
Hele Türkiyenin kraliyet mi, 
cümhuriyet mi olduğunu bilme
diği gibi Almanyadan Türkiye
ye hangi yoldan gidilebileceğirıl 
hiç bilmezdi. Bu arkadasım Kd' 
rolayna üniverıitesinden. mezııll' 
du. ............ 

Ben d iyorum ki: 
T edriı uıııllerimizde eıculı ır 

liıha ihtiyaç olduğu mahakkolt
tır ama, Türk mekteplerinin dl 
bütün nokıanlarına rağmen Tiir' 
yeti,tirdikleri de muhakkaktıf• 
Vniversiteden mezun Türk ~ 
cuğunan daktilo makine&i tonıi" 
rindeki bilgi•izliğini belki Jı 
Havai adcuı hakkındaki eıa1l• 
bilgileri unutturur. 

NERiMAN GORSA 
v.z7J...O.%ti!'7~'7T/..1'7//.7.ZZZ/ 

Karşıyakada 
Düşürülen pırlanta iğne 

Dün akşam saat yedi ile 
yedi buçuk arasında Fah· 
reltinpaşa caddesinde sa· 
bık Belediye gazinosu ci· 
varında pırlanta bir göğüs 
iğnesi (buroş) kaybolmuştur. 

Bulanlar gazetemiz idare
hanesini haberdar ederl~rse 
kendi leri memnun edilecekti.!'..:,J 
~Z7J:ZZ:/.ZY.ZL7Jrzz7h.C~ 

Fuhuşla mücadele 
komisyonu 

Fuhuş ve fuhuş yüzündeO 

bulaşan hastahklarla mücadele 
lrnmisyonu d ün öğleden evıel 
Sıhhat müdürlüğüode, sıhhat 
müdürü B. Doktor Cevdet 

Saracoğlunun başkanhğıod11 

toplanmıştır. 
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Devletçiliğe dair 
Deniz yolları bilmem kaç yüz 

bin lira zarar etmiş bu yıl diyor· 
lar. Deniz yolu, dünya kuruldu 
kurulalı (kar yolu), (servet) yo
ludur ama bu benim bahsetti
ğim deniz yolu bir tc.'iekkülüıı 
adıdır hani .. 

Kabotaj kurtuluşundan evvel 
Türk deniz yollarında çeşitli 
kumpanyalar vapur yüzdürür ve 
para kazanırdı. 

O günden bugüne hem gemi 
yüzdürmek hakkı tamamen bize 
geçti. Hem de memlekette eko
nomik ve içtimai hareket bir mis
li arttı. Gelgelelim: Deniz yolları 
ziyanda imiş, ziyanı ela büyük
müş diyorlar. 

SA MAJ STE KRA BUGUN TAÇ 

ş 

GiYiYOR 

d 

KÖŞE~10EN 

Dördü 
bir kile eder 
Hoca bir gün, dağda bir tavşan gö

ccni yakalar, o zamana kadar görme
diği bu ınnhluku kasabanın ağalarına 

gösterip ne olduğunu anlamak için bir 
çuvala koyar, ağzını sımsıkı bağlar, 

karısına da: 
- Aman karı! &ıkın bu çuvalın ağ· 

zını açayım deme! 
Diye sıkıca tenbih ettikten sonra 

gider, ağaları çağırır, fakat bu sırada 
kadın merakını zaptedemiycrck açtığı I b. · · h'lede- ı Tcmps gazetesi konuşmaları havadis ı Ankara, 10 ( A.A )- Öğrendiğimize ı sair birçok zevat bulunmakta idi. ,...,,valdnn hnyvnnı kaçırınca korkusun· -Ba tara ı ırmcı sa ı .. .. . . . . T . 

1 
b lda ·· ·· ~-

. 11 ( A A) _ Anadolu ajansı- şeklinde nnlatırkcn belki dikkatsizlikle göre Fr.ınsa buyuk clçısı B. Ponsot çar- Hancıye veki ımız stan u uç gun dnn şnşınp çuvnlm içine bir tas koyar. 
Pahrıs, • uh b'ri bildiriyor: ı ve başvekilimizin Cencvreye gitmiycce- şamba akşamıAnknradan hareket ede-1 kaldıktan sonra Bükrcş treııiyle Ce- Hoca beraber gctirdi"i ngyalara: nın ususı n1 n ı . k "d k C . ti Akv k b 

bli gazetesi diyor ki: • ğini düşüruniyerck B. Delbosun B. !nö- 'cek ve 18 Mayısta Parıste bulunaca - nevreye gı ere emıye nm on- _ Sımsıkı oturun, ellerinizi açın R~pku' gubc •k'l' İsmet tnönü hım- nü ile Cenevre içtimaında da temas ' tır. B. Ponsot oradan Cenevreye hare- seyinin içtimaına iştirak edecektir. karnı""ın.' Tur ıye aşvc ı ı . . . . . • ~ ....., * kulilde soğuk.kanlı karru· sahibi, açık edeceğini yazıyor. 1 ket edecek ve ayın yırınısınde orada TEBL1Q. Tenbihini savurup, çuvalı başaşağı 
Yirmi yıla yakındır (Yenice) ve ince :ruhlu Vl' hiç şüphesiz meml.:- l YENt MUAHEDE 1 harici~c vekili Dr. Aras ile tcmnsa ge- Paris, 10 (A.A)- Başvckilimizin Pa- edince pat! diye tas dtişcr, bu akıbet· 

ıigaraaı içerim. Hem de seve se- kelinin belki hatta Avrup:ının en mu- . Ankara, 10 ( A.A ) - Ccnevrede 28 lccektir. riste Fransız nazırları ile görüşmeleri ten şaşıran hoca, bir tasa, bir de hay· 
V~ içerim bu zıkkımı.. ~e oldu keınmcl kafalarından birisidir. Ata- Kanunusani 1937 tarihinde verilen ka-/ D~ .. ARAS .. sonunda aşağıdaki tebliğ neşrolunmuş- rette kalnn ağalara bakıp: 
b~lme'.11 son iki yıldanberı ( Ye- türkün şahsına bağlıhğı inkılfıbın ha- rara tcviikan aktedilecck Fransız _ Tür- ı Ankara, .ıo < .. A:-!1- ) - Harıcıye vekili tur: - Ağalar! lşte bunun dördü bir kile 
nıccnın ) eski tadı kalmadı. ,. <J_t- şındanbcri kendisini onun yüksek ta- kiye muahedesiyle üç taraflı Tilrkiye _ Dr. Tevfık Ruştu. A~ bu akşam lstan- BB. İnönü, Suat Davas ve Menemen- eder! 
laıtı. Külleşti, •amanlaş.tı ka~ır. Jiinc de bağlnmıştır. Sahsiyctinin ehem- Fransa _ Suriye mukavelesi hakkında bula .h~r~kct ctm~. . . cioğlu 8 Mnyıs tarihinde BB. Blum ve Der .. 
Ben de başladım yeni bır (tıp) miycti on beş yıldır fasılasız iş başında te ti dil proje metinleri .. .nd ! Reısıcümhur :"'ta~urk harıcıye ve- Dclbos ile görüşmelerde bulunmuşlar- ............... . 
·aramağa. Şunu içtim olmadı. b 1 le ölçülebilir. Paristeki gö- .~ .e en d uzcn e kilimizi otoınobillcrıyle istasyona gö- dır. Türk ve Fransız nnzırlan Avru- Bazılarımız öyle bir hayale gönül B G .. .., .. u unmOSly Türkıye ve Fransa arasın a yapılan k t' ı y 1 1 d d k" b ··nk·· · tin 'ki memfo-unu içtim olmadı. ogsum riişmeleri neticesinde Türkiye ile Fran- .• . . . I türme sure ıy e U!,'Ur amış ar ır. pa a ı ugu u vazıyc 1 bağlarız ki, arkasından fisebilillah 
odun yakan bir lokomotif kaza- sa arasında nihai anlaşmanın tabak- mü~kcrel~. ~~bu seyrını takip etmek-, İstasyonda Dr. Tevfik Rüştü Arası ket önüne vazettiği meseleler üzerinde koştururuz, ha şimdi muvaffak, ha 

d .. a·· C'.., l · kı'rlen- . .. tedır. Bu goruşmeler Cenevrede top- _ J __ 1 d b B M M h d + ....... ;.,
1 nına on u. ıger erım kuk ettigini önrcniyoruz. Bırknç yuz , . . ugur nyanıar arasın a D§ta • • ec- görüş birliklerini müşn e c e~·~ er şimdi mesut olacağız, ha şimdi dcdiği-d . B .., I "m tı- o • }anan teknık komısyon mcselesınin ne- . . . . bd"'lh l"k R d b k"l Mill 1 C . ıın· -•L-· tin k ı. aşım agrımaya, ne esı senelik tarihi olan bu anlaşma Surıye . _ lısı Tcısı A u a ı en a, aşve a et ve · et er emıye ın z.uwıye e ve miz yerine gelecek der en bir de ba-

kanmaya başladı. Sordum soruş- ile itilfıfımızda ekalliyet haklarını ili- ticelerine sıkı b_ır sure~t: baglı bıılun-, vekili ve sıhhat ve içtimai muavenet usullerine ayni suretle bağlı olan hü- karız ki, ne 
0 

var, ne bu .... Rüyada a1-
turdum. mal etmekliğimiz yüzünden haleldar duğu için Türkiye .. h~rıcıye. ;ekili Dr. 1 vekili Dr. Refik Saydam, Dahiliye, Ma- kümetlerinin ayni azim ile mütehali tın havuzuna diişmüş biçareler gibi 

Dediler ki: olmuştu. Mütcakıben yapmnğa mec- Aras ve Fransa b~yuk elçısı B. Pon- l arif, Maliye ve 53uınrük ve İnhisarlar bütün hükümetlerle itimatlı bir işbirli- eli boş kala kalırız. lşte o zaman en bü-
Bilmem ne olmuş.. Ne ~l'!1uş lıur olduğumuz biiyük vaziyetler si- sot mesailerine Mılletlcr Cemiyeti kon- 1 vekilleri ile mebuslar, Fransız büyük ği halinde emniyetin takviyesine ve yük marifet, bari böyle eli boş kalın

la, filim lalan olmıı_ş·: H~lcu;tau .. : yasi tarihimizin en eski dostluf.<una sa- seyinin toplantısından evvel intaç et-1 elçisi B. Ponsot, ~nlkan ve küçük an- sulhun tcşkiltıtlandırılrnasına çalışmnk dıi,tına da !? şükürle ~Adam! Bu haya-
Y enice sigarasının ıçındekı dık kalmak hususundaki arzumuzu An- mek üzere Cenevrede devam ctmeğe tant elçileri ile dığer kor diplomntik, hakkındaki mutabakatlarını teyit ey- lin de dördü bir kile eder> tesellisine. 
tün Yenice tütünü değilmiş. kara hiiküınetine isbat etmiştir. karar vermişlerdir. hariciye vekaleti yi.iksck memurları ve lcmişlcr<lir. sarılnbilmektir. Bu da her babayiğitin 
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şaştım kaldım. '"" ' ibarettir. Umduğumuz, hntta climiile * .. • k koymuş gibi beklediğimiz şeyler; ho-
Ben devletçiyim. Kelam ruç- e } § U ll n se canın dördi.i bir kile eden tahta şiniği 

Veti vermiyorum sahiden devlet- ~ • olduğu, knç binlerce kere v!'ıkidir. 
çiyim ben. Kafamla, diişüncemle • • k En basit isJcrdc ve hususiyetlerde bi· 

halis muhlis devlctçiyimdir ben. • e e erı te nı• miş le neleriyle karşılaşmışızdır. Mesela: 
Bu iki idare de devletçi sistemin • • Göziin göre göre bakknldnn peynir alır· 
müesseseleridir. Amma... -- sın, eve girip tc kağıdı açtın mı! Su Amması var bunun.. • Ankara, 11 (A.A) Bu sene Atinada top!anen Balkan matbuat Parİ!-1 11 (A.A) - Borsanın Mamafih Fransanm iktısadi çıkar!. 

Bunun (amma) sı şudur: birliği konferansının aldığı kararlar aras:nda Balkan memleket- celsesi gerek Rantla ve gerek vaziyeti salah:ı yüz tutmuştur. Kasaptan aldığı koyun etini bihik-
lktısadi devletçilik devletin feri radyolarında Bsılkan milletlerini birbirine tanıtmak maksa- esham için fena bir celse ol- Umumiyetle büyük mağazalarda mctihüda! evde sığır eli olarak gören 

iktısadilcşmesi manasınadır.Yok- diyle hususi programlar tertibi esası vardır. muştur. Birçok esham ve bil- ve perakende ticarette görülen lcr çoktur sanırım. 
sa iktısadi haTeketlerin ı.Je mües- lstanbul radyosu 16 Mayıs akşamı saat 22 den 23,15 e kadar hassa kimyevi mahsu!at ile faaliyet tahmin edildiğinden Hele ben geçen glin, nç karn:nn bin 
ceselerin (memurlaşması) ma- bu mak~atln bir Yunan gecesi tertip etmişt:r. Bu saat urfında petrol ve kauçuk esb.amı düş- daha ziyade itminan babşede· çeşitli hülyalı sofrası korup, iştihalann nasına gelmez. . . f ·· k · b' y lştibalana, bugün evde cq_~cr ı.:ıvaru D"kk t l Neşet Ha:il Atayın verecefrı bır kon eransı mutea ıp ır unan müştür. Bazı borsacılara göre cek mahiyettedir. Ve müsteh-ı a o una... • var, diye, çarşıdan bir ahbap şışccik K ERGONEŞ musiki konseri ver~'ece'ct r. fiat!erdeki sukutun sebepleri J"kl · · t' '- ti · 'h 1 k •• • .... ................................................ ı erın ış ıra KUVVe erı vazı a ara eve vardığını zanuın; kale bak-

"

••••11 ............... 0 .......................... ,, ................................ _ . . e teknikdir. Spekülasyon yüzün-

surette artmıştır. lası niyetine aldatıp yuttuı·duklar çf.p-

ağliip 

General 

den düçar olunmuş olan zayi- Diğer taraftan da Amerika lük baklasının yağsız bır yemegını 
atın telafisi birçok ahvalde ve lngilterenin büyük sanayii önüme silrdiller. Siirdülc.r ama ben: 
mutavassıtlar tarafından esha· b' f 1. d - AdlJm sende aördü bu· kfö eClcr. 

tam ır aa ıyet göstermekte ir' mın satılması suretiyle yapılmış Diyebildim. Bi1mcuı nnlatabiHinı mi? 
olmasıdır. Bun:! otobüsler gre- Hülasa borsadaki müziç va· Ne dersiniz .. 
vinin tevlit etmiş olduğu fena ziyet teknik esbabdan müte· 

intiba altında kalmıŞ olan Lon- vellittir. Tasfiye edilecek esha-
dranın t~sirini de ilave etmek mm halledilmesi lazım gelmelc-
icabeder. tedir. go 

Bar. tarafı birinci ıahilede -
~oo L Rh KAZ4NANLAR 

7766 145,~ 969 31997 2992 
32135 7856 35185 22538 18107 
4559 

150 URA KAZANANLAR 
31347 32310 31204 14394 9949 
30555 3721 30355 31385 7630 
31743 23244 23167 39034 10014 
24108 5502 1389 29519 25112 

829 24957 6692 12926 4879 
31973 23886 

100 URA KAZANANLAR 
4180 10703 7659 12751 38191 

18787 15271 19942 32954 30972 
22627 15221 435 19373 26365 

1902 3168 4324 35071 117 
10496 447 33795 15969 16562 

200 24298 15662 24916 17414 
6730 16794 35899 6534 21914 

34440 17067 12824 29215 1015 
10829 24224 27314 6591 2603 
22852 9469 10594 34410 

Dün ak§am aldığımız malumata göre 
30 bin lira isabet eden 8369 numaralı 
biletin bir hamili Sökcde kahveci bay 
Hüseyindir. Alsnncakta Sıhhnt yurdunda ' 
Bn. Sandcte on bin lira çıfrnıl§tır. Taiili 
'\'at ndaşlnn tebrik ederiz. 

Brezilyada 
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Türk Milli takımı 940 Mamak mermi depolarından biri 
olimpiyadına •ştirakedecek yandı, iki fedakar memu~şehitoldu 

Zarar yuz bin liradır 

Etnikos iki ma için Istanbula gele
cek. Sovyet .sporcuları da gelecek 

- Baı taralı birinci sahifede - mez. Yaralı olanlar da yüzbaşı Na- HERYONUN TELGRAF't 
mermi imalathanesinin boyahane il ile itfaiye neferlerimizden biridir. iç işleri bakanının bu izahatını 
kısmında ateş çıkmış ve müteakiben Başkaca hayat zayiatımız yoktur.. müteakip Fransız mcbusan mecli· 
patlamalar olmuştur. Maddi zayiatımız yanan daireler si reisi Edvard Heryo tarafından 

Yangını ilk gören boyahane usta- öahil olduğu halde imal edilmekte gönderilen aşağıdaki telgraf okun· 
başısı Satılmış oğlu Hilaldir. Hilalin olan ve kısmen boyanmakta olan muştur : 

Her 
anlattığına göre, işbaşı saat yedi bu- egki mermilerin mikdarı kıymeti Abdülhalik Renda 

sene tekrarlanan S.ovyet-Türk temaslarından 
müspet neticeler elde ediliyor 

çukta başlar. Saat yedi buçuktan ev- itibariyle yüz bin lirayı tecavüz et- B. M. Meclisi reisi 
ve) kendisi iki arkadaşıyle beraber mektedir. ANKARA 
boyahaneye gelmiş ve iki arkada- YIKINTI OLMADI «Düçar olduğunuz felaketten do-
şını orada bırakarak kendisi diğer Civardaki bazı binaların camla- layı en canlı sempatimizin B. M· 
arkadaşlarına, diğer sekiz arkadaşı- rı kırılma~, sıvalan dökülmüştür.Yı- Meclisi tarafından ve sizin tarafı
na iltihak etmek üzere dışarı çık- kıntı olmamıştır. Yangın çıkar çık- nızdan kabulünü rica ederiz. Buna 
mış ve o sırada yangın çıkmıştır. maz oradaki memur ve amele hayat- şahsi dostane ve kardeşlik hisleri• 

Boyahane içerisinde Adike köyün- larını tehlikeye atarak yangını sön- mi ilave ederim.» 

iden Ahmet ile Ankaranın Kıbrıslı dürmeğe koşmuşlardır. Buradan gi- Bu telgrafa riyaset divanı tara-
! köyünden Mehmet bulunuyorlar- f k b I fından karşılık verilmesi tasvip edi• 
•mış. Yangın çıkınca oranın müdürü den itdaiye dke eskildta irile cansipa- lerek ruznameye geçilmiş ve Oe'V" 

rane enece şe i e ça ışmış ve let demiryo1ları ve limanları iqlet" 
yüzba~ı Nail geliyor. Kendisinden ı bundan dolayı Milli müdafaa Ve- ıır 

1 

Ne oldu, diye soruyor. O sırada pat- k~' f kk me umum direktörlüğü memur ve 
W.eti it aiyeye teşe ür etmiştir. müstahdimlerinin ücretlerine ait 

lcrnalar oluyor. Bu patlamalar yan- Çah ala 1 l l 
şm rına en güze misa o a- kanunun bazı maddelerinin degv iş-

i 
daki memurların ve amelenin otur- ak · d l d b. · · r mermı epo arın an ırının ya- tirilmesine ait kanun müzakere 
dugwu daireye de sirayet ediyor. Ve d v h ld k 

rısı yan ıgı a e yarısını urtanna- olunmuştur. Bu kanunun kabulün· 
depolardan biri de kezalik yanıyor. ff k l 1 O 

ğa muva a o ma arıdır. rada ça- den sonra Türkiye Cümhuriyeti Zi· 
iNFiLAKIN ŞİDDETİ lışan iki vatanda~ımızın bu suretle raat bankası kanununun müzakere-o 

İnfilakın şiddeti Ankaradan du- şehit olması mucibi teessürdür. Bu sine başlanmıştır. Bu münasebetle 
yulmuştur. Bu infilakın Ankaradan çalı!jkan iki işçi 3 - 4 senedenberi kanunun heyeti umumiyesi üzerin· 
duyulması halk arasında büyük za- ayni vazifede bulundukları gibi kenw de birçok hatipler söz almışlardır •. • 
yiata hamledilmiştir. Bilhassa ın- dilerinin liyakati amirlerince de Hatiplerin bu beyanatlarını mütea· 
san zayiatı üzerinde işittiğimiz rı- müsellemdir. Kazanın dikkatsizlik- kip söz alan lktısat Vekili Celal 
vayct ve şayialara göre insan z:ı- ten veya sigara içmekten çıkmadığı Bayar ileri sürülen mütalaalara kar• 
yiatı azami üç yüz asgari olarak ta tahakkuk etmektedir. şılık vermiş ve kanunun heyeti umu· 
yüz elli olarak söylenmiştir. Kaza bir hadisei kimyeviyeden bir miyesi üzerinde müzakere yapıl· 

7ürk nıılli takımı tfost Sovret 1twkezitıae 
Haber verildiğine göre futbol fede- alınmış değildir. Bununla beraber mali /bu maçın bitaraf bir hakem tarafından 

rasyonu, Türk milli takımının 940 yılı noktalar üzerinde bir anlaşma olursa, sırf l idaresi şarttır. Temasın eylül ayında kuv
olimpiyatlarına iştirak kararını vermiş- İzmir fuarının mükemmeliyeti için hu te- veden fiile çıkmasına çalışılıyor. 
tir. MalUın olduğu üzere 940 olimpiyat• mu imkan dahiline girecektir. ETNIKOS GEUYOR 

Böyle olmamakla insan zayiah- maddenin tahallülünden çıkmıştır.. mış ve vaktin gecikmesi dolayısiyle 
mız boyahanede çalışan iki amele- Aldığımız resmi malumat bundan Kamutay çar~mba günü toplanmak 
dir. Bunlara da acımamak elden gel- ibarettir. üzere dağılmıştır. 

lan Japon payıtahtında yapılacaktır. tzMIR. IST ANBUL TEMASI 
Pire şampiyonası finalisti Etnikos ta-
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Çekler iz mir Japonya daha şimdiden bu büyük işe Yine fuar günleri için lstanLul-fzmir 
büyük bir hızla hazırlanmaktadır. muhtelit takımlan arasında bir temas im-

Ankaradan akseden bir habere göre kanı aranmaktadır. Öteden beri büyük 

kımı, İzmir sporcularının yabancısı de • 
ğildir. Daha evvel lzmirJe üç maç yap- Fuarı 

Türk milli takımı olimpiyatlardan evvel alaka uyandıran bu temaslardan iyi ne• mışb. Bu takım Romanyanın Venüs ta- - Baş taralı birinci •ahilede -
esaslı bir aurette hazırlanacak ve her spor ticeler alındığı malumdur. Arada, iki şe- kınu tarafından iki maç için angaje edil- makamatının hattı hareketi karşısında 
mevsiminde en az beşer maç yapılacak- bir futbol kuvvetleri arasında kardC§ re- miştir. Temas haziran ayı içinde olacak- Reich Alman sosyal demokrasisinin ida
tır. Bu yıl Türk - Bulgar milli takımları, kabeti vardır. İzmir tehir takımı, son va- tır. Etnikos lstanbuldan geçeceği için iki resi bir şimal memleketine taşınmak ni
onu takiben de Yugoslavya - Türkiye ziyete göre İstanbul muhtel itine kolayca maç teklifinde bulunmuştur. Fener ve I yetindedir. Esasen bir kısım dosyalan 
milli ekipleri lstanbulda karşılaşacaklar- mağlup olmıyacak vaziyettedir. Ancak Calataaarayla karşılaşması muhtemeldir. bu şimal memleketinde bulunmaktadır. 
dır. 1 

Bununla beraber Alman demokrasisi ida-

Her yıl tekrar edilmekte olan Sovyet Pro1· e Başve ka Jete takdim edildi jrtaesdiırg. azctenin bu haberini yalanlamak
Rusya - Türkiye spor temaslarına bu yıl 

Türkiyenin her sahada 
inkişafını belirtmektedir 

da devam edilmesi muhtemeldir. Bu hu- _ Baş taralı birinci sahifede_ Turistik yollar ve kaplıcnl~İe plaj-ı Prag, 1 O (A.A) - Çekoslovakya 
susta yeni bir haber nlınamnmıştır. Sov- ması kararlaşan yollan inşa tarzı itiba- lrardaki asri tesislere tahsis edilecek fev-

1 

polisinin iki casusluk meydana çıkardığı 
yetlerle yapılan temnslnrdan iki memle- riyle beş dereceye ayırmıştır. knladc gelirler ıu suretle sağlanacaktır: bildiriliyor. Tahkikat gayet gizli cere-
ket sporu namına müsbet neticeler ve Karşıyaknnın Bostanlı mevkiinder. 1 - lzmir vili'iyeti içindeki yol mü- ı ynn ~tmektedir. Yakın~a heyecan verici 
faydalar temin edil<liği bittecrübe anla- başlıyarak kıyıyı takip ederek Alaybc,>• kelleflerinin yol vergisi mükellefiyetine tevkıfler beklenmektedır. 1 
şılmıştır. - Turan - Bayraklı - Mersinli - Halkapı- :ıammedilecek ikişer lira. -

Geçen sene Türk milli futbol, gu·· reş ve nar - Birinci kordondan geçerek Konak 2 ı rak şahıslara verilecektir. 
- zmir vilayetinin yollar tahsisa- y l müke11 fl · l k ·k· 

eskrim takımlan Sovyet Rusyaya gide- önüne ve oradan tramvay yolunu takip . d h 1 w • • 
0 e erıne yapı aca 1 ışer 

tın an er yı ayıra.;agı 70 hın lıra. 1. m hus"•A ·d 1 h il l 
rek Sovyetler sporunun terakkiyatını ederek Güzclyalı • Ağa Memnun kaplı- ıra za • .... ı ı are erce ta s o una-

.. h d S l • •1 3 - Şehir içinde ve banliyoda işliyen k her ay t h .1A t ilk h f muşa e e etmi"lerdir. Bu yıl dost ovyet ca arı ve lnciraltı plajına giden yoı ı e ı ca ve ın a sı a ı, o ayın a -
" mua. yyen tarifeli kara ve deniz nakil va- 1• ta da "Öst ·ı b k t 1 k sporcularının memleketimizi ziyaretlerine buna bağlanan Mersinli - Bumava ve iz- l sın ., en en an aya ya ırı aca -

sıta nnnın yolcu biletlerine ve abonman 'ı t 1-{er ayın ilk 1 f · · d h il intizar edilebilir. mir - Kızılçullu - Buca yollan. d f l . ır. ıa tası ıçın e ta s 
e ter erıne, tenzilatlı pasolara beher d.l n paraları t 1 h Bu tetnaslann tahakkukundan sonra lzmir - Torbalı - Subaşı - Selçuk yo- f . . e ı e ya ırmıyan mesu mu a-

se er ıçın zammolunacak yirmişer para . 1 r yüzde d k f · ki d" hangi takımlarla temas edileceği anlaşı- lu.. sıp e o U.7. aız verece er ır. 
J k B. . t •W• • - S K ak "1 Al. v B ile viluyet merkezine bagvlı -hir ve ka- A•kerler ve zabıta memurları ile pa-aca ·tır. ızım zanne tıgımıze gore ov- ar•ıy ·n cnemen ıaga - er- ,,- " 

- " - - sabalar it.. 1 d . r .. yetler tekrar lstanbul, Ankara ve İzmir gama yolu. ve oy er arasın a ış ıyen mu- rasız seyrusefer edenler ve mekteplilere 
u. i''' :,ı..ııtı.t /llUIUıl/l bu ~CCt' [!Ö•iıniişü 

şehir takımlariyle temsili mahiyette şehir Ağa Memnun • Urla • Alaçatı • ÇC§· ayyen tarifeli vesaiti nakliye ücretlerine mahsus tenzilattan faidelenen talebe 
temasları yapacaklardır. Ayrıca bir de me ılıcası • Çeşme yolu. gidi§ geliı için ayrı ayrı eklenecek birer umurni nakil vasıtaları ücretlerine yapı~ 

- Baı taralı birinci •ahi/ede -ıCelal Bayardır.Fuar Kültürpark için· 
Türkiye ile Hindistan arasında- de altmış bin metre murabbalık bir 

ki ticari münasebetler gün geçtikçe 1 saha üzerinde kurulmaktadır. 
milli maç yapılacaktır. Basmahane. Tilkilik - Pazaryeri· Et- kuruı zam. lan bu zammı vermiyeceklerdir. 

Şehir takımlarımız git gide kuvvetlen- refpaşa • Kadifekale yolu. Bu zamlar nakil vasıtalannı idare Zarnlann alınmasını temin için bü-
artmaktadır. Bu itibarla İzmir Enter- Geçen sene 361527 kişi ziyaret 

mektedir. Bilhassıı Ankara , e İzmir §C- Bütün bu yollar lzmir vilayeti umumt edenler ve şirketler tarafından yolcular- tün nakil vasıtaları idare ve müease~lc
hir takımları misafirlerle boy ölçüşecek Meclisi tarafından .kabul edilip Bayın- dan bilet, abonman defteri ve tenzilatlı rinin hesapları maliye memurları tara-

nasyonal fuarına her halde iştirak etmiştir. 

Lir vaziyete gelmişlerdir. dırlık bakanlığınca tasdik edilecek iş paso paraları ile birlikte tahsil edile- fmdan tetkik ve mürakabe olunacaktır. 
BULGAR TORK TEMAsl programlarına göre yapılacaktır. cektir. Tahsil edilecek zamlar her ayın Yol vergisi mükellefliğini bedenen ya-

F uar komitesinin bir teşebbüsü vardı. lzmir vilayeti yollan yaptırmak için ilk haftası içinde gösterilecek milli ban• panlar iki liralık zam için aynca çalı~-

ederek ve on yedi milyonluk yeni Ecnebi vapur acentaları da Fuar 
bir neslin nasıl çalıştığını ve bu ça- münasebetiyle yüzde elliden yüı:
lışmanın semerelerini görmek Hin- de yetmişe kadar tenzilat yapmış,ba· 
distan için çok lazımdır. zı kumpanyalar da parasız eşya ta· 

Bu yıl karşılaşması mukarrer bulunan iki gelecek senelere sari teahhütlere gırış- kaya Yatırı.!acak, yahrmıyan muhasip, tınlacaklardır. Zam için çalı§mış olan 
milli takım için fzmir !ahası teklif edil- meğe ve vilayet içinde bulunan kaplıca. müdür ve ita amirleri her geçen gün i~in mükelleflerin zamlnn nakit olarak hu
mi§ti. F ederaııyo·n reisi lzmirde bu işi tet- ve plajlara ait tesisler kurmağa ve şahsen yüzde dokuz faiz ödiyeceklerdir. j susi id~el.erce turistik yollar hesabına 
kik etmiş, alukadarlarla temas etmiştir. bunlan işletmek maksadiyle teşkil edile- Şahıslara ait nakil vasıtalarının biletleri ödenecektır. Projeye göre bu gelirler 

Türkiye cümhuriyeti fuan ziya- şımağı kabul etmişlerdir. 
ret eden ecnebilere umulmadık ko- Fuarı ziyaret için Türkiyeye gide· 
!aylıklar gösteriyor. cek seyyahlar İzmir ve civarındaki 

öğrenildiğine göre henüz kat'i bir karar cek şirkete ~tirnke mezun olacaktır. hususi idareler tarafından hazırlattınla- 125 sene müddetle devam edecektir. 

Fuarın onursal başkanı Türkiye tarihi kıymet ve şöhreti haiz eski 
Cümhuriyeti Başvekili ismet İnönü- medeniyet harabelerini görmek fır· 
dür.İkinci başkanı da iktısat Vekili satını elde edebilirler. 

lştc o fakir mahalle .. Biraz daha ha- - Hele bak biyol.. Bi efendi.. Biri- ı Seneler bu kadar geçtiği halde bala 
l'ap olmuş.. sini soruyo.. 1 eski tabiiliğini muhafaza eden sahil.. 

Kendi küçük evi ve Lemanların evi.. Unutmuş gibi Hasana dönüyor ço-j: Kumluk ve güzel.. 
Şu binek taşında beraber otururlar cuk: O eski günlerin çocuğu Lemanla be-

ve sabah. yemeklerini yerlerdi.. f - Neydi emce koca karının adı?. raber oturdukları kumların üzerine 
Ne fakır ve ne kaygısız günlermiş o Hasan bu suale uyuyor: oturmak istiyor. Ve bu noktada ver-

Aşk ve macera Romanı Tefrika No. 30 

günler.. - Topan nine.. dikleri randevuya o kadar memnuniyet 
Büyüdüler .. Ve bu yollarda verilen Tekrar içeriye sesleniyor: 1 duyuyor ki, bunu dii§ündükleri için.. 

söz gibi hayatlarını enerjilerinin kuv- - Bir topan nine varmış.. Tanıyon J Sırt üstü yatıyor kumlara.. Parlak 
vctiyle yükselttiler .. Fakat ne oldu san- mu sen? 1 bir Mayıs akşamı artık başlamakta .. Ve 
ki. Ve bugün o eski günleri ne kadar Takunyalarını tıkırdatarak avlunun 1 guruba yandan baktığı için kumsal git-
içten arıyor bu asker.. öte kapısında gözüken kadın sokağa 1 gide koyulaşıyor .. 

Serseri adımlarla oradan geçerken; kadar geliyor .. Ve uzun seneler önceki Balıkçı kalyonlan bir siluet çiziyor. 
tıpkı kendi çocukluğunun sefaletini bir hatırayı tckrarlıyan bu garip ziya- Saatine bakıyor .. 

• 
lngilizceden adapte eden : • VEDAT A. UZUNDOST 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hasan hatırlıyor.. - Arkadaş bana beş kuruşluk kır-
Lcmanla burada çocuklukları geç- mızı şeker versene .• 

mişti.. Bu suların hayvan salhanesine Hayretli hayretli bakıyor bakkal: 
kadar uzanan sahilinde on üç yaşına 
kadar geçen ne tatlı ve güzel günlerdi. 

saklıyan yalın ayak. başı kabak bir o- retçiye afal afal bakıyor: Tam dört buçuk .. 
- Artık satmıyoruz .. Bilmiyor mu- cuğa rastlıyor .. Ve soruyor: ç - Ah kardeş o öleli çok oldu.. Hasanın kalbi atıyor .. İçinde büyük 

sun?. Şeker o kadar azaldı . ki memle- -Oğlum .. Burada bir topan nine var- ı Hasanda. u~un geçen maziyi kavrı- bir heyecan .. 
Araba yavaş yavaş yolu çiğniyor, te

kerlekleri arasında .. 
Nihayet gddilcr .. 

kette.. dı .. Şimdi yine burada mı? yaınıyan hır ırade uyuşukluğu oluyor: Gözlerinin önünde konaktaki saatın 
H~n mahzunlaşıyor.. Çocuk omuzlarını birşey anlamamış - Ya, öldü ha .. Çok mu oldu? yelkuvanları bir sami hayaller çiziyor .. 
Bugünün dudaklarına bıraktığı siga- gibi kaldırıyor: - Ne diyon sen .. Yirmi yıl var .. Ha-, Leman gelecek mi? 

Hasan arabadan iniyor. Ve yavaş rasını yeniliyerek koy'a sapan yola dö- _ Ben tanımıyorum .. Anama sora- sangilin anası öldükten bir hafta sonra Yoksa .. 
adımlarla eski mahallesine doğru iler- ·· da "tt" 1 

nuyor.. Iım.. o gı ı.. .. . Onun yuvarlak esmer ~.üzündeki . ~ 
liyor.. Kolundaki saata gözleri gidiyor .. Da~ Sevki tabiiden hiç te farklı olmıyan Hasan bu buruşmuş yuzU tanıyor gi-ı en ufak hatlarına kadar gülen hayalini 

1ştc şu köşedeki bakkal dükkanını ha dört saat var.. adımlarla ÇOCl\hrun arkasına düşüyor.. bi.. Fakat bu çehrede o kadar silinmiş buluyor gözlerinde .. Uzun senelerin bir 
tanıyor.. Fakat bugünkü sahibi, eski- Acaba gclec<>k mi? Çocuk yürüyor.. O da yürüyor.. Eski 1 hatlar var ki .. Pek tabi! olarak geçen is-l az bile silemediği şahsını dü.'.Şünüyor .. 
den onu severek şeker veren kınalı sa- 1lk defa bu şüphe içine doğuyor. evlerinin kapısına geliyor.. Ve çocuk 1 minin adamını nereden tanısın bu za. Ya gelmezse .. 

kallı ihtiyar değil.. Ya gelmezse? darlık kapıdatl ince sesiyle haykırıyor: ivallı sefil kadın .. Hasan da susuyor.. Bu ne acı olacak Hasan için .. 
İçinde garipsiyen ve •yni zar:. anda Dimağında bu sual içini burkuyor.. - Ana kız .. Bak buraya.. Hiçbir cevap vermiyor: Dakika, ağır ağır, birer tokmak gibi 

değişen bu dekorlara isy~"l eden bir Bu fena şüphelerden kendini kurtar- 1htiyar ve yorgun sefil bir kadının - Teşekkür ederim bacı.. saniyeler atlıyor. 
hisle bakkal~ ·aklaşıyor.. Ayni o ço- mak iç.in eski mahallesinin yolunu tu- başını gös.termeden cevabını işitiyoruz: J Mütecessis kadın bakışlarının altın- Hasan gelememektek.i şartları düşü-
cuk hislerle mırıldanıyor: t N Am ~ d ka f uyor.. - e L'iteyon.. et.. an carak Kov'a doğru ilerliyor.. nüvor .• 

atil ve nefyedilmesl ifadesini ta· ı lÇDl ayn •yra, .... ... ••• ·-- l - - 1 
u. 'l1a1r hatlar yazıldı ve mUhilrlemell lçbı mz Niidell Nuri bey kalmqtı. kalkıp Uatlerine yilri18ek, her blı1s1 Dil' lJUl' D11nmn .. ı::na -.- -

Bağdnttaki binayı hatırlıyor, onun 
kapısı önünde göz yaşları arasında ay
rılan Lcmanı ve Aliyi görür gibi olu-
yor .. 

- «Ancak ölüm gibi felaketler bizi 
bu randevuya gelmekten meneder de:
ğil mi Hasancığım!.> 

İçi ürperiyor Hasanın .. 
Tekrar saata bakıyor .. 

Beşe tam bir dakika var .. 

Gelineceğine inanmış gibi gözlerini 
kapıyor ve şimdi o gelecek diyor kendi 

kendine.. Küçük ellerini göüerine ko
yacak: 

- lşte geldim sevgilim.. Artık.. Bi.t 
daha.. Bir daha ayrılmıyacağız.. Değil 
mi diyor .. 

Heyecanla tekrar saatine gözü gidi· 
yor .. 

Eyvah saat tamam beş .• 

Hasan rüyadan uyanır gibi 
kaldırıyor.. Kumsalda kimseler 
Ne acıdır bu 1\n .. 

clntizar uzun yoldur> 
<Baktıkça gözlerim yorulur> 

başlJ11 

yol<. 

Diyen şairin mısraları ne kadar doğ· 
ru .. Hasanın içine müthiş bir kabus ÇO
küyor .. Dimağında müthiş bir uğulttl·"' 
Sık sık gözleri saate gidiyor .• 

- Bitmedi -
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~ahife 5 

Bismarkın t vsiyesine dönüyorlar 

B. Stoyadinoviç selam söy edi 

B. Musso i g slav 
gazetecilerini kabul etti 

Roma, 11 {Ö.R) - Bir müddetten beri ltalyayı :ıiyaret etmek
te olan Yugoslav gazetecileri başvekil B. Musso!ini tarafmdan 
kabul edilmiştir. "Pravda" gazetesi başmuharriri Duçe'ye B. 
Stoyadinoviç'in selamını biJdirmiş ve bir sulh vasıtası olan ltal· 
yan - Yugoslavya paktı dairesinde çalışmak istediklerini bildir
miştir. B. Mussolini teşekkür etmiş ve Stoyadinoviçe ka şılıkh 
selamlarını bildirerek iki memleket gazetecileri ara~nıda bu gibi 

Almanların Çekoslovakyayı istila planlarının 
inki afı Roma siyasetinin neticelerinden midir? ziyaretlerin sık sık vukuunu temenni etmiştir. 

••••l!!I 

Italyanın taç giyme merasimine iştirak etmemesi lngilterenin hatası imiş .. 
Paris, 11 ( ö.R ) - cEclaircur de 

Nice> gazetesi Almanynnın maksatla
rının ne olduğunu araştırıyor: Alman
ya ilk maddeleri aramaktadır. Bu mak
satla Lchistnnı da ihmal etmiyor. Her 
ne kadar B. Hitlcr şıddetle bolşevizme 
karşı hUcumlardn bulunmakta ise de 
birçok Alman ~ndiistriyellcri Rusya 
ile geniş mikynsu:ı ticaret yapmn1.-1a
dırlar. Bismark Rusyanın Almanya için 
en iyi istimar sahası olduğunu söylc
nıişti. Nasyonal sosyalistler bu tavsiye
yi gözden kaçırmıyorlar. Almanlar ba
zı sahalarda hayal sukutuna uj;,Tamış 
olmnları mUmkUndlir. Fakat Almanya 
uzun görüşlü bir .siynsct takip etmek
tedir. Ve ekonomik münase1ıctlerini 
mUmkün olduğu kadar genişletmek 
azmindedir. 

AZLED1LEN MEMURLAR 
Berlin 11 ( ö.R ) - V cstfnlye zirai 

teşkilat memurlarından birçoğunun zi

raat nazırının emriyle azledildiği bil-
dirilmektedir. Bu azlin sebebi gizli 
tutulmakla beraber Vestfalya ahalisi 

ill'.asmda milyonlarca marklık suiisti
ınalden bahsediliyor. Şimdiye kadar 

bu hadiseden bahsetmekten sakınmış 
olan mahalli gazeteler meselenin nas
yonal sosyalist partisi tarafından hal-

ledileceğini ve nhnlinin bununla meş
gul olmasına sebep olm.,dığını 'kaydet

B. //iller mesai atkadaşlanle ralrşu/wı 

mcJ...'"tcdir. 

Italyan gazetecilerinin Londradan ça- vaziyete koymuştur. Zira İtalyan mat- sadece bediiyat meraklısıdır. Aklı ide
ğırılma.larının Romadnki İngiliz gaze- buatında her yazılan şeyden kendisinin 1 oloji ile doludur. Ve kehanet satarak 

MüTEARRIZI TEŞVİK te mühabirlcı'inin hudut haricine çı- mcsul olduğunu göstermiş oluyor. Di- hükümcti idareye çalışır. Fakat kcha-

Moskova, 10 ( A.A ) - Tas ajansı karılmalarını intaç etmiycceğini beyan ğer sahalardan ziyndc bu &lhada hür- netlerini de hadiseler mütemadiyen tek-
bildiriyor: ve böyle bir muamele yapıldığı takdir- riyet büyUk bir kuvvettir. z.ip ediyor. Bunun için -bu mebusa gö-

Pravda gazetesi yazıyor: de bu muamelenin ferdi olacağını ila- «Frruıcc de Bordeau• böyle bir ha- re- Blum Frnnsası ile Mussolini ttnl-
Ademi müdahale komitesinin ,şan ve ~etccilcrin geri çağırt4na1arının disenin ilk defa olarnk ortaya çıktiğını yası arasında bir yakınlnşama imkfuı

toplıuııılnrı lspanya harbının bundan taç giyme merasimini boykot etmek de- kaydediyor. Şimdiye kndnr gazeteciler sızdır. Mussolinl ile Blum, ateşle su gi-

&onraki inkişafı kendi hattı hareketine mck olinadığını tasrih etmektedirler ne diplomat, ne memur sayılmıyordu. bidir. Fakat, hükümetlcr geçer ve mem-
bağlı bulunan lngilterenin miltcarnzı Bu mııhafil diyor ki: Diğer taraftan Romanın jestine Bcrli- lekctler kalır. Bir zaruret olan Fransız 
teşvik eden siyasetine devam cttiğiıü İtalyanın taç giyme merasiınine işti- nin de uyup uymıyacağı sonılmağa lta.lyan mukareneti bnşka bir hükümct 

göstermiştir. B. Edenin İspanya mese- rak ctm~mcsi tngiltcrenin hatası yü- değer. Gerçi nazist gazeteler de İngiliz iş başına geçince yapılacaktır. 
lesi hakkında pnrlaınentodak.i isti""h- afta ik" t l öVü .... zilndcnfür, Çünkü İngiltere tar n gn2ctclerinin hücumlarından Ş aye 1 NME YOLUNA SAPMIŞ 
lara verdiği cevaplar her zamankinden gibi laaletta.yin bir adnmı davet etmek- ededuruyorlar ve B. Mussolininin ka- Nevyork, 11 ( Ö.R ) - «Nevyork -
daha mUhlm mahiyetleri ile tebarUz T' le İ'-lyan milletine karşı hakarette rarını tasvip ediyorlar. Faknt şimdiye ımcs> gazetesi Mussolini - Von Neu-
etmcktcdir. WA 

bulurunm:tur. kadar Almanya Berlindeki Alman ga- rath mülflkatının neticeleri ne olabilc-
Ayni gazete B. Fon Nöratın Roma -:r · ·· ı · h kk cin da TEFS1RLER DEVAM EDtYOR zetecilcrini geri çag·ırmnmıc:tır. Bu da ccğini araştırıyor. Bu gazeteye göre: 

goruşme crı a m §11 satırları ~ 
ynzıyor: Paris, ıı ( ö .R ) - 1talyan gazeteci- Berlin ve Romnnın siyasetleri arasın- Bu mUlakatta bilhassa dikkate değer 

Küçük nntantm bundan sonra terinin Londrndan geri çnğırılmal:ın daki farkı göstermektedir. olan nokta, iki taraf devlet adamları 
ya- b d 

iltica e en lspan
yol ar getiriliyor 

Ankara, 11 (A.A) - Buraya 
gelen malumata göre Madrid· 
deki Türkiye elçiliği binasına 
iltica etmiş olnn lspanyolları 
Türkiyeye nakletmek üzere su· 
reti mahsusada gönderilmiş 
olan ve Valensiya Jimanmda 
bu!unan Karadeniz vapuruna 
şimdiye kndar bu mültecilerden 
400 kişi bildirilmiştir. Geri ka
lanlarının da Madridden nakle
dilerek bind:rilmelerine devam 
olunmaktadır. 

Karadeniz bir kaç 
dar Valensiyadan 
edecektir. 

güne ka
hareket 

YAHUDiLER 
Madagaskarda 
yerleştirilece 
Paris, 11 (A.A) - Bir Leh 

heyeti Lehistan yahudilerinin 
Madagaskarda yerleşmelerini 
kolaylaştırmak maksadile Fran
sız müstemleke bakanlığı ile 
müzakereye girişmiştir. 

Leh eksperleri muhaceret 
imkanlarım tedkik için Mada
gaskara gitmişlerdir. 

Nöbet 
değiştiriyor 

BerJin, 1 O ( A.A ) - Doyç
land ve Amiral Ser zırhlıları ile 
ikinci torpido filosu Nürenberg 
ve Leypzig kruvazörleri ile 
nöbet değiştirmek için lspan
yol sularma gitmek üzere bu 
sabah Vilhelmshafenden hare
ket etmiştir. 

Sala mennedildi pılncnk baltalanması ve cenup do· hadisesi hakkında Fransız mat uatın- BLUMUN DEDltYAT MERAKI arasın a evvelce yapılan temasların 
Avrupasında mütearrızlar arasında~ da tefsirler devam ediyor. Sağ cenah Romn, ıı ( ö.R ) _ Paristc çıkan hilafına olarak, övlirune yoluna sapıl-ı lstanbul, 11 (Telefon) - Diyanet 
{uz bölgeleri taksimi mevzuu hah~~ tan cDebnts> gazetesi Roma hUh.iimeti- «Victoirc> gazetesi İtalya ve Almanya- mış olunmasıdır. iki devlet adamı an- i,leri reislil;-i, halka heyecan verdiğinden 
A
1 
lmnnların Çekoslovakyayı istil& pl~n- nin böyle fcvkaU'ıdc bir tedbire başvur- nın uzlaşma için yaptıkları daveti Fran- cak İngiltere ve Fransnya karşı olacağı I dolayı sala verilmesini menctmi§tir. 
arının inki f k h. 1 . şa ı da bu Roma siyaseti- maklıı ihtiyatsızlık ve beceriksizlik yap- san:n iyi karşılaması lüzwnunu ·~y- ıssedilecek bir ittifak fikrinden uzak -~ 
nın neticelerinden biridir. İtalya ise tığını, zira İngiliz ve İtalyan gazeteleri, dedıyor. Bu gazete Avrupada ve dun- kalmışlardır. İngiliz teslihatının iki dik- ı ~ 

• • e 
Vekilimiz Cenev

reye gidiyor 
Ankara, 11 ( A.A ) - Dün 

akşam Ankaradan hareket eden 
hariciye vekili Dr. Aras'm gay
bubiyeti esnasında adliye vekili 
Saraçoğlu vekalet edecektir. 
Saraçoğlu bugün hariciye veka-
letine gelerek hariciye işlerile 
meşgul olmağa başlamıştır. 

a onyada 
Tokyo 10 (A.A) - Nisinisi 

gazetesine göre, ticaret nazırı 
Amiral Godo istihsal kabiliye
tini artırmak rnaksadiyle Al-
manyndakine benzer bir mec
buri iş hizmeti ihdasını teklif 
etmiştir. 

Sovyet planı 
Moskova, 10 ( A.A) - Tas 

Ajansı bildiriyor : 
ÜçUncii beş senelik planın 

1 Tem muza kadar hazırlanma-
sı hakkındaki karar üzerine 
Sovyetler birliği ve federe 
cümhuriyetler halk kumiser?e
rile devlet planı komisyonları 
hararetle çalışmaktadırlar. 

Belgrad 
Hapishanesinde ı,kence 

yapalmıyor 
Paris, 11 ( Ö. R) - Humanile ko

münist g zetesi Bclgrnd hı:ıpisanesindc
ki komünistlere iokence yapıldığını yaz· 
maktndır. 

Belgrad ajansı bu haberi resmen tek· 
zip etmiotir. 

Prens Pol 
Oksfortlular fahri doktor 

unvanını verdiler 
Londra, 11 ( ö.R) - Yugoslavya kral 

naibi Prens Pol bugün Okııford Ürü· 
venitesini z.iyı:ıret etmiştir. Kendisine 
fııhri doktorluk unvanı verilmi~ ve bu 
münasebetle merasim yapılm~hr. 

Prens Pol Oksfordun eski talebele
rindendir. 

Çekoslovakyayı küçük antant dev- arasındaki farkı açığa vurduğunu kay- yada mühimce bir kuvvet teşkil eden taWr üzerinde yatıştırıcı bir tesir yap-

Keman Dersleri letlerinden ayırmak suretiyle bu an- delmektedir. Filhakika İngiliz matbu- faşist ltalynnın kudretinin lnyıkıyle 1 ınış olınası muhtemeldir. Son tebliğ 
tnntı zniflctıneğe çalışmakta.dır. Al- atı serbesttir,. h~lbuki İtalya~ .m.atbua- takdir edilnıemesine hayret ediyor. ~~~er devletlerle dahn geniş bir iş bir-
mnnlnr Romanyada dahili değişiklikle- tı serbest dcğildır. B. Mussolininın cm- Bu gazete 1ta1yadnn dönen ve orada lıgı arzusunu kaydctm;ctir. Bu da Lo-ri t ıi ~·"'11' Gayet tecrübeli ve bilgili bir keman muallimi aileler nez-

es için L-n-nrla demarşda bulunu- ri 1ta1yan gazetecilerinin hükümet ta- çok iyi karşılanmış olnn sağ cenaha karna paktının yerine geçebilecek ye-
yorla M"'t zl h araf · · dinde hususi keman dersleri verecektir. Arzu edenler ga-

r. u enrrı ar er t ta umumi rafından verilen emirlere itaat mcc- mensup bir Fransız mebusunun ıniıta- nı bir gnrp emniyet paktı akdi için gi-
barışı baltalıyorlar. buriyctindc olruı memurlnr oldukla- lualannı neşrediyor. Bu zata göre B. rişilmiş olan mUzakcrelere tekrar baş- zetemize veya Sevim pastanesi veznedarına tahriren adres-

iTALYAN GAZETEC1LERt rını gösten11ektcdir. Bu vaziyeti açığa Mussolini realiteleri takdir eden bir lamak üzere Fransa ve lngiltereye ya- lerini bildirebilirler. 1-3 (814) S 5 
Ro.na, 11 ( A .A ) - Resmi mnhafil vun11akla B. Mussolini kendini fena bir dehadır. Fransız başvekili B. Blıun ise pılrnış bir davettir. "':I!!!~ 
--:--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~===:;~~~~~~~ ~ 

Tefrika No 27 gülünecek hııreketler yapıyor. ~n nlırken aynen şunu sormu;ıtun: .Sana nrkadnşça gönderdiğim seliım ve dnkfırlık hissiyle derhal benimle evlen· 

YAZAN: ADNAN BtLGET 

Bu artık benim jçin hayül oldu Narin. 
Viynnada son bir tecrübeyi gözlerim 
üzerinde tatbik edecekler. Alınacak ne
ticeye hiç te merak etmiyorum. Çünkü 
bunun bir avutma vesilesi olduğunu 

hissediyorum. 
Hayatın n, kadar hnzin tnrafları ol

duğunu biliyorum Narin.. Ne yapayım 
ki ni, en insafsız tocrilbclcrinden bi
rini b:ına revn gördü. Ben artık bir 
parazit gibi, baskalnrının koltuğuna da
yanarak yürüyecek, bnşka.lnrından ışık 
isthlnrı ede<:egim. 
Acı konusuyorum değil mi Narin..Ne 

yapayım ki dilim zehir gibi.. Bunu ba
na söyl ten ncım değildir. Sana herşcyi 
nçıkça ynzınak suretiyle hakiki vaziye
ti ruılattıgıma kani oluyorum. İnsan bir 
lı:-ıyntın zchirini belki de hazmetmek 
kuvvetini nefsinde ht 1 bilecektir. Fa
kat ncısma başkaları 1 ortak etmenin 
f<Wncn bır insahzl olduğunu da iti-

rnf etmekten kendisini alamıyor. Be
nim bu yorgun vücudum, kör gözlerim 
için ikinci bir hayatı zclıirlenıck cliıhde 

değil .. 
Lütfediyorlar, beni tedaviye gönde

riyorlar. Bir sene kadar bir snnator
yumda kalacağım. Bunu milletimin pa
rnsiyle yapacağım için biraz da hicap 
duyuyorum. Hicabım, naçiz hiı.mctimc 
karşı milletimin derhal mukabele et· 
mek faziletini göstermesidir. 

Snna göz yaşlanın arasında veda 
ederken son sevgilerimi ve snlaınları

mı kabul etmeni yalvnnyorum, Narin. 

MEKTUP: 1 
Kardeşim Nedim. 
Tedavi ve istirahate çekildiğin bir yer

de eline geçecek olnn bu mektubun nasıl 
hayretle knrşıhınacnğını bildiğim halde 
bu satırları yazmaktan yine kendimi ala
mıyorum. insan alıştığı birini kaybeder
ken yür<"Kinde duyduğu acıyla epeyce 

seni rahatsız etmemi de böyle bir sebe- ı . - Sonuna kadar beni bckliyecek mi- sevgileri kabul et Nedim: mek istiyeceğini de biliyorum. 
be ntfedersin. l sın ~ 1 MEKTUP : 2 Kendini benim yerime koy ve şimdı 
.. Mektubunu ~erin bir elem ve ıstırap 1 Ve .. Ben şu cevabı vermİ§tim: Knrde§İm Nnrin, fikrini söyle Narin .. 
ı~ınde bulundugum bir sırada almış~tm: - Sonuna kadar.. 1 Karde§İm hitabiyle başlıyan mektu• Düny ı ıklarındnn mahrum olan be· 
Karşılaştığın neticeyi mektubundan yır~ı .. ~on mektubundaki ifadeye rağmen bun bnna büılin acılarımı unutturmuşken 1 

nirn gibi bir insanın hnyatınn kanşmakla 
dört snnt önce öğrenmi~tim. 1-lııyatın bır gorüyor.mn ki sana evvelce konu~ulmu• orada raııtladıgıw m bazı cümlelere hitap k ı • } · d'" k., ı·· • ·· ·· ·· ı . . . . "hn b" .. • v nrşı nııncngın us U;i un ugunu goz e-
çok sefıllıklerı arasında seve seve ıktJ m ır cunılcyı tekrardan kendimi alama· t kt k d" · ı or m Çok ncı · 1 - ·• "b. 1 S · "bl • I ., d e me en en ımı n nmıy u . rım o gorur gı ı o uyorum. enın gı 

ettiğim mü:ıkülutı ve derin fedakar ıgı ım.Bu vaziyet izzeti nefsime dokunuyor k t N · dnha fenası beni fena h I l fl .. . . 
tnhmin ediyorum. Senin ferngtıtından Nedi S k b d k" ·r b . onuş un arın, ., . ayatın taya tnm annı gormek ıstıyen 

m.. on me tu un a ı ı nde enı halde yorulmağ ııcvkettin. Eger bu 1 b · k ki d • 
eminim. Vazifenin, mes'uliyetin ve İn· fena h ld ·· · · · T .. ır ızı pnnnn nnın rnsın n bogazln· 

.. n e mutecssır etm ıştır. ecssu- yorgunluk sıhhatim iizerinde tesir yapar- . W• • • 

sanlık olusunun senin için nasıl telakki rum §undan ki beni süse mcvynl <"'Öste• • . ' 1·· 1 k d kt l mnk clımde dcgıldı. Nann kuzum. ken· 
"', • <> sn, mnnevı mes u u o ara o or nra 

edilecci•ini biliyorum. Bu itibarladır ki ricıi sc b" k k k ki d ek . •· dini benim '-'erime koy •• , Nasıl kıyıp tıı ., ,.. ver, ır so a u nsı zanne er s nı gösterccegını. "' 
son netı"cenı·n u"'zerı'nde bıraktıg· ı te- f"ıkr· · b · •· ı· 1 d 1 · " 1 ·· l · · k ımı, enım mutı:ı namı a mı:ı an orta- Esasa giriyorum kızım .. Makul olmanı, scnın o guze gaz crınm ·nrnrmnsınn rn· 
sirleri de gözle görmüş gibi oluyorum. ya dökt"" d zı olurdum. A k odur ki mutlaka iki tn· un. dnha makul dÜ§Ünmeni rica eı erim.Ben 

Seni tebrik etmek isterim Nedim.. Mukaddes bir gayenin istihsali için gözlerimi kaybettikten, cemiyete gözsüz raf için de feragate istinnd eder. Ben se· 
Yurd i:1inde gösterdiğin büyük vazifcse• gözlerini kaybeden Nedim, belki de bir insan olarnk inde edildikten sonra nin saadetin için yaşadıktan ve bu sa · 
verlik benim tı:ıkdir edemiyeceğim kadar dünya ı,ıklarından mahrum olduğu za- kapkara hayatıma seni karıştırmak gibi 
üstündiir. Aclın bir milli k11hraman ° · mnn bile benim nazarımda kayıplı bir bir cinayet i2lemiye kendimi kandıramn· 

larak ağızlarda dolaşıyor. Herkes seninle İnsan eayılmıyacaktı. Fakat sen, her §eyi dım. 

deti senin bir bavkn erkeğin göğsünde 

Lulııcnğını ımlndıktan sonra un§ka dürlü 
hatt•ket edemezdim. 

övünürken, bütün bir yurd ııenden çok bitmi forzederck bana ona göre ııöz insanlar ve bahusus erkekler rok zaif 
"Y Unut beni Narin ... Ynlvnrıyorum U· 

iyi bahsederken Lıen,çok büyük bir ka- söyledin. Sakın bu mektubumu yanlı kimselerdir Narin'im .. Böyle konu .. urken 

ı 
"' nut ... Sen, sevebileceğin bir erkekle ev• 

yıpla karşı karoıyayım. tefsir etme ... Belki de betbin bir halde ıica ederim. Ben de gözlerimi kaybettik-
d 

"' b" lendikteıı ıonra ben de lzmire dönece. 
Büyük teessür içinde bulun ugum ır veıdiğin kararın dürüstlüğünü bana say· ten sonra bir un için tereddüt ettim. A-

d k k d d ıl ğim. Senin mesut olduğunu işitmek bana 
a i ·n a müs n e et de son ne anmı mak istiyeceksin. Maksadım bu de- cnb bu. halimle benimle cvlenmiye ra-

sana dökeyim. Bilmem hatırlıyonnusun ğildir. Fnkat beni. bütün iyi hislerimle zı olumtusun diye.. büyük bir zevk verecektir. 1nnn ki bu 
Nedim.. finna bir ıradın vardı. Bir genç b ğladıktnn sonrn her holde daha başka 1 Bir tın için bu karar ve ı ıksız hayata sözlerimin altında gizli, kapaklı hiç bir 
kıza, hem de bütün emelleriyle. hisleriyle dürlü hareket edecektin. kendi nrzunln kanş'mak istiyeceğini tah· şey yok .•• 
kalbiyle ııann b ğlı olan bir kız.n vadet- ı Artık arı:ımızda mevcut olan rabıta· min etmedim değil .. Çok iyi tahmin ede
menin ne demek olduğunu bilirsin. lstas- nın tamamiyle kcsredildiğini görüyor, tim ki sen, kendi orzunl , ıu veya bu Be· 

yondaydık o sabah .. Seni, müsaade etme· I buna alı"'mıya çnlı ıyorum. Hiç değilse beble kendini benden ayırmak cesaretini 
mene rağmen teşyic celmiştin. Bana av· arkı:ıdnşlıihnı kaybetmek istemiyorum. gösteremiyeceksin .. Hatta büyijk bir fe-

Me 'ut olmanı, bana sıındet haberim 

ulnıtırmanı İsterim Narin •.• Sevgiyle el· 
!erinden sıkıyorum. 

- 8itmcdi 



Sahife 6 YENi ASIR 

Horsunluda .· ~ad o pamuk işleri ı 

Bütün pamuk tarlaları Istanbul radyosu 
SAAT 

Bu 
k t ı d • ı • 12 30 • 14 arasında pliikla Türk mu-o n ro e 1 ıyor sikisi, halle şarkıları, muhtelif plak 

neşiyatı 

17 

y1l pamuk istihsalatının daha 
fazla olması muhtemeldir 18 30 

19 25 
19 50 

inkılap der leri, üniversiteden 
naklen. Bap Yusuf Kemal tara
fından. 

Plakla dans ~usikisi. 
Mandolin orkestrası konseri. 
Konferans, spor hakkında, Bay 
Hnmdi Emin tnrafından • 

_, -
20 Bııyan Nezihe ve arkadaşları ta

rafından Türk musikisi, halk 
r prkılan. 

~~-~ii~:~~ii~~~ııs:~~:~ 
1
20 30 Bay ömer Riza tarafından arap· 

~!.<~~~~ıi:ı 1 ça havadis. 
~~~~?iFA~~'\\'2'$i~1;,i,;; 120 45 Türk musikisi ve halk şarluları. 

2 1 Stüdyo salon orkestrası. 
1\ 2 2 l 5 Ajans ve borsa haberleri. 
22 35 Plaklnrla müntchap parçalar 

Nazit't Pomak ıstasro1111 1 A k d 
HORSUNLU, 10 ( HUSUSl) - şekilde yapılmaktadır. Çok arazi il ara ra yosu 
Ziraat vekaleti bu yıl Nazi1li pa- sahipleri sıraya eken makinalarla ek- 12 30 - 13 30 arasında Plaklarla Türk 

muk tohumu üretme ve ıslah istas- meyi yaptığı gibi bu mnkınayı te- musikisi, halk prkıları, dahili 
yonunda teşkilatını genişletmiş ve min edemiyen çiftçiler de mibzerin harici haberler. 
ekim sahasını da büyütmüştür. E- yapacnğı işi görebilecek kabiliyet- 1 1 j 30 lnkılnp dersleri, Halkevinden 
kim sahası çok genişletilmiş oldu- te çiftçilerimizin kendi yaptıkları 1 nııklen. 

aletlerle sıraya ekmeyi temin etmiş- ı ıs 30 a.1uhtelı"f plaAk • 
ğundan mıntakalara ayırt olun- n ncşnyatı. 

muştur. Bu sahaya giren nahiyemiz lerdir. 1 19 Türk musikisi ve halk şarkıları. 
d b k l M Bütün tarlalara numara konmuş 1119 30 Arapça havadis. 

e ir mınta a o muştur. ınta- Lu suretle tarlaların kontrolü ko-
kayı idareye de Ziraat mektebi me- 1\.1·· h S dk 19 45 Boyan Makbule ve arkadaşları 

laylaştırılmıştır. ı~ uta assıs a ı 
zunu bir kontrolör gönderilmiştir .. Tokerin direktiflerini iş sahasında tarafındnn Türk musikisi ve 
Ekim mevsiminden evvel pamuk k 1 S halk şarkıları. 

rok iyi tatbik eden ontro Ör« ab-
k·ı k 1 l k 1 1 :ıo 20 15 Muhtelif plak neşriyatı. e ı ece tar a ara çı ı mış ve ya nız ri Dil» çiftçilerimizin minnetini ka-

Akala pamuk tohumu yetiştirehi- zanmışlardır. 20 30 Konferans. 
lecek on dört bin deknr tarla tes- llçcbayımız ihsan Kahya oğlu ve 

1
20 45 Plakla dııns musikisi. 

pit olunmuştur. nahiye müdürümüz Suner her hu-
1 
z ı Ajans haberleri. 

Bu araziye sahip altı yüz çiftçi- susta olduğu gibi bu hususta da çok 2 t t 5 Stüdyo salon orkestrası. 1 
ye elli bin kilo Akala pamuk tohu- ilgilenmişler ve çiftçilere suhulet 
mu tevzi olunmuştur. Ekim, fenni göstermişlerdir. • ....................................... .. 

Havacılık ve Spor 
1 - Mayıs saytsı çıkmıştır. 

- Vekilinin izahatı Iktısat 
Abdülhak Hamit, Abidin Daver, 

Şakir Hazım ve Server Ziya-

JW 

Kadına aşık maymun 

Liverpul hayvanat bah
çesinden kaçmıştı 

Bir sirke 
dıktan 

girerek üç kişiyi yarala
sonra tekrar yakalanıverdi 

LONDRA 6 MAYIS (MEK.7UPLA) 
Bir kadının a,kına tutulduğu için, bir Maymun 

Llverpul hayvanat bahçesinden kaçmı,11. Serbest 
kaldığı Uç saat içinde Uç kişiyi 

yaraladıktan sonra yakalandı 

Ziraat bankası çiftçilere 
nasıl yardım edecektir? 

nın yazılarile dünya havacılığı- Aşık Şimpanze; "Mıkeıı,, 
na ve Türkkuşu'nun çalışmala- ( Mikey boyu birbuçuk metre olan kaçan Mikey sokak eğlencelerini tat

rına ait resimler mecmuayı her I muazzam bir şimpanzedir. Ağırlığı mağa karar verdi. Bir otomobil, ya-

ÇARŞAMBA 12 MA~ 
!llS 

LZıE3~ır'2'ıl!!~ 
Holivuttaki gre 

Yazan: Eczacı Kemal }. 

H olivudun hemen biitii?,~ 
leriyle yıldızları greve i~ 
miş .. Sebebi nedir bilnıı,.,. 
Bildiğim birfey var•a grefJ et 

nüz •Ükunet bulmamııtır. ,,. 
ba İf geniıler de alabil~i~~ 
der ve harbı umumi gıbı "' 
.tüdyolma •irayet ederıe •1 

ma buhranı baılıyacak, eılıi 
limleri birer defa daha ıeY"'1 ğe katlanacağız demektir. f 
ha genişlene buhran bilet ,/; 
lerinde belli olacaktır. U 
harp içinde fırınlardan ~ 
ile ekmek alanlar gibi, ıJelll' 
nı gö.teren bekliyen ıinett' 
bilet alacaktır, buhran gre~ı. 
halde insanlığı •arıan ıeyllP' 
dir. Temaıa ml':minde vak"~ 
je buhranı yok değildi. El,J"' 
hayal, afk mevzuları, hır 
kabadayılık, macera ve ha11 
limleri tarihsel ve müzikal. ~ 
neler, hepıi hepıi yapıldı, l1İır 
gece maıalları /ilme çekilJ~~ 
yanoıların dalgaları, lııı~ 
rın buzları, çöllerin ku~ 
vahıileri hepıi hepıi oldu. Ş~ 
beyaz perdenin içi grev yaP~ 
Bence bu grevi filme çek~ 
perdeyi içinden filme almalı,! 
enteresan olur. Hayatta b=:I 
tecelliyatın iç yüzleri dıı ~ 
rinden bü•bütün başkadır. ~ 
livudun grevi Holivuda büyiiJ t 
ıüje olur. Grevi grev değil j 
oyan olarak görmek gerektir, J 
yat zaten bir filim, bir oyıttl 
w•1 • L'~ 
fll mı Rlou• ~ 

~CZ'..AP.UJit2ZSCUZ2ZZZ~ 

Gazetemiı 
~ 

Ankarada satış teŞ-
kiliitı yapmıştJr 

l 
da seksen kiloyu buluyor ki bu cins ya kaldırımının kenarında onu hay-

- Baı taralı birinci •ahilede _ diğer kooperatiflerle beraber çalışırsa kese alaka ile okutabilmekte· bir hayvan için hatırı sayılır bir retten dona bıraktı. Sonra, Şimpan-
Celal Bnyar bundan başka yeni ka- ~tihsal nisbetinde bu kooperatiflerden dir. Tavsiye ederiz. jsıklettir. . ze bir i~ dairesine girdi, direktörün 

" Yeni Asır " Ankarad• 
aşağıdaki yerlerde satıl•• 
caktır : 

nunun istihlak kredilerine nihayet ver- kredi alabilecektir. Ve nitekim bunun Umumiyetle oldukça itaatlı ol- koltuğuna oturdu, bütün çekmece-
digvini de tebarüz ettirdikten sonra hü- en güzel misalini Atatürk bize vermiştir.> k duğundan, hususi bir lütüf eseri ola- lerini boşalth ve arkasında akla sığ-

Akba Kitap evi 
KaraoAlanda AH 

Saman pazarında our 
All 

ran ısmının bu müesseseye karşı olan 
kümetin toprak politikasına da kısa.en demi•tir. rak, iki metre uzunluğunda bir maz bir kağıt ve dosya perişanlığı 

Y itimat neticesi yatınlmış olan mevduatı 
temas etmiş memleketimiz içeriııinde 
garbında, ıarlunda hattiı kesif mıntaka
da sayılan Karadeniz sahilinde bile bir 
toprak davasının mevcut bulunduğunu 
işaret eylemiştir. 

Küçük ve büyük çiftçi meaeleleri üze· 
rinde bihall$8 duran Ekonomi bakanı 
büyüle çiftçilere karşı alınan kredi tak
yidatının sebeplerini izah ederken de 
tunları söylemiıtir : 

cEaa:Cn ziraat çok rızklı olduğuna 
göre bunun kendisinde de rızk vardır.Bü
yük toprak sahipleri her hangi bir gayri 
müsait zamanda yaptıkları işler baz~n 
kendilerini felakete sürükler. Bu itibarla 
onlara kredi vermekte imsnk ediliyor.> 

CeHil Bayar küçük çiftçi meselesi üze
rinde encümenlerde uzun tetkiklerde bu
lunduğunu ve küçük çiftçi denildiği za
man dar bir sahada kalınmıyarak orta 
sınıf çiftçinin de bu kadroya ithal edil
miş olduğunu tebarüz ettirdikten sonra: 

c7..irni kredi tevziinde istihsali arttır
mak prensiplerini esas ittihnz ettik. Ve 
çiftçi ancak istihsal kudretinin nisbeti 
dahilinde krediden istifade edecektir. 

Büyük çiftçiye gelince, o dn İpotek 
karşılığı olarak pnrn alnbilecektir. Ve 
eğer kendi muhitinde teşekkül eden kre· 
di kooperatiflerine dahil olur ve orada -

Ziraat Bank sının her hangi bir tica· zi cirin ucunda açık havada dola<a- bıraktı. 
teşkil eylediği ve bunlara verilecek faiz ıc 

ri bankasında olduğu geniş hesabı cari· mağa hakkı vardır. Bağından kur- Yolda oynamakta olan bir çocuk 
mecburiyeti dolnyısiyle yapılacak ikrn-

ler ve gayri muayyen vadelerle olmıımak tulmağa nası] muvaffak olmuştur ? kafilesi maymunu neşelendirdi. On-
z:ıt için fııiz mikdannın indirilmesine im- E H d d l k d k I ka la k cak şartiyle üç aylık bonoları iskonto kon- kA 

1 
d v .. r . ~ srar 1 ay i İye im i sa ece uv- arın oyununa tı ra yavru -

lktısat vekilinin izahati un ° ma ıgın ısoy ıyerek taksıte bag- veli pahasına olsun. larcı sevinç ve annelere de müthi§ 
şimento alış verişi hususunda ticari saha· la.nan otuz milyonluk zirai kredinin şim- ! Sevine sevine hayvanat bahçesi- korku verdi. 
da faaliyette bulunacağını ve bunun dıye kadar dokuz buçuk milyon liralık nin başlıca ağaçlık yolunda gezin- MlKEY1N AŞKI 
banka statüsü ile bir vazife olarak ta bir mikdarının tahsil edilmiş bu)unduğu- meğe çıkan maymun, insan cinsin- Bir adam maymunun kafasına bir 

Yenltehlrde bafl 
Muıatafa 

TUtUncU AH Ekber 
Ahmet Enver bakk• .. 

Uyası tutun gl,esı. _1 
Ta,handa gazete.,. 

Yakup 
TUtUncU 

pazarı 

Pc stacıda 
ömer 

karde,ıer 

gazeteci 
tahmil edildiğini kaydeden Ekonomi ha- nu ve bu neticenin şayanı memnuniyet den diğer gezicileri bir hayli korkut- kürek darbesi indinneğe kalkıştığı 
kanı halen dört milyon liralık bir st>r· olduğunu kaydederek sözlerini bitirmiş- muştur. Çünkü onun tatile kavu~ için, Mikey yeniden bir hiddet buh
mayeyi temsil eden ve sayısı altı yüz ir. 1 bir mektepli gibi çıkardığı neşe say- ram geçirdi.Kuvvetli bir boksör me
otuzu bulan kredi kooperatiflerinin satı' 1 Anknra, 1 1 (A.A) - Kamutayın haları onların kulağına bir hoşnut- haretiyle darbeden sakındı ve mu-
kooperatifleriyle beraber yürümeleri la- dünkü toplantısında Türkiye Cümhuri- : suzluk alameti gibi geliyordu. hacimini, bacağında derin bir ıaırık arasına alarak uzun bir nüv~ 
zım geldiğini söylemiş ve bu maksatln yeti ~raat Bankası kanun layihaaının 1 Önünde muazzam bir çadırın met- yarasını tedavi ettirmek üzere, has- sıktı. 
kabul edilmiş kanuna tevfikan 58~'' heyctı umumiyesi üzerinde geçen müza- hali vardı. Burası bir sirkti. Bu eğ- taneye yolladı. Bir polis, Mikeyin aşkına heeJe' 
kooperatiflerinin teşkiline devam edıl-, kereler esnasında lktısat vekili Celal Ba- lenceli temaşaya iştirak etmek fikri Bu şerefli muvaffakıyetten mem- olan zavallı kadının imdadına ~1 
diğini, bunlar ellerindeki malları~ı. h.a· ya~n vermiş olduğu izahatın sonlarına Mikeyin hoşuna gitti. nun kalarak Mikey gezintisine de- tu. Aşk, maymunlar~n kalbini l:JI'" 

rice sattıkları anda ticari senetlerını ıs- dogru ve mevduatın bir kısmının Zirai 1 Fakat kapıcı bunu hoş karşılama- vam etti, bir kadın, kocaman elle- yumuşabr. Hiç şikayet etmede' 
konto etmek ve ellerindeki mallara krediye hasrının mümkün olup olmadı· : dı. lngilterede bedavacılık adeti riyle toprağı süpürerek önünde do- tevkif edilmeğe razı oldu. Onif~ 
avans vermek gib ikfır temin eden işle· ğı hakkında bir hatip tarafından soru· yoktur. Kapıcı hayvanı kovmak için laşan Şimpanzeyi görünce dehşet manın parlak düğmeleri gözle~ 
rin de Zirnnt bankasına verildiğini ila\•e lan bir suale karşı verdiği cevabı şöyle; ileri atıldı. Bu muhalefete pek faz- içinde donakaldı. Maymun uzun kamaştırmış olacaktı. Galibinin J11lll 

etmiştir. okunacaktır : 1 la kızan maymun onu müthiş su- uzadıya ona baktı. Küçük gözleri feri tecessüsünü cclbetti. Bir sıçr' 
Bankaya tevdi edilen işler arasındn «Mevduatın yerinde kullanılması mev- rette ısırdı. Şöhretli Donleo adını fırıl fırıl dönüyordu. Çehresi daha yışta onu kapıverdi ve kendi bBf 

bulunan sanayii ziraiye meselesinin üze· duat sahiplerinin her talep vukuunda pa• ı tnşıyan bir arslan terbiyecisi de kız- tatlılaştı. Mümkün olduğu kadar na geçirdi. Jr 
rinde de duran Celal Boyar bı:mkanın ralarının derakap iade etmeleri ban· j gın hayvanın önünden kaçarken, nüvazişkar bir tnvır takındı. lşte bu kıyafette, kıllı bileği pO ~ 
bu snhada göstereceği muvaffakıyetin kalar için çok dikknt edilen iştir. Bu harp ganimeti olarak, gömleğini Çekingen çekingen kadına doğru sin kuvvetli avucu içinde oldll. 
çiftçinin lehine olacağını izah eylemiş ve esas mahfuz olmak §artiyle bir kısım 1 ve sırtının et parçalarını onun ağzın- iler]e~i. ~ ise, korkusun~an, kımı~- halde, Mikey muti bir. ç~uk ~ 
foiz mikdnnnın indirilmesi yolunda ile- mevduatı kısa vadeli mevsim kredisine 1 da bıraktı. damaga bıle cesaret edemıyordu.Mı· tekrar hayvanat bahçesının yolll 
ri sürülen mütalfıalaru karşı da bankanın tahsis etmeğe teknikmnn imkan var· l ~a~an bahçesinden ve nezake~ kcy rt'ıuhab~tle .. onun YaJ?8;k~arını ve tuttu . 
mevcut paranın mühim bir mikdara va· dır.> nedır bılmiyen memurlarından zevki dudaklarını optu. Kcndısını kolları 

-
çokları da yakalnnarak hiç insaf edilme- ister muhalif tarafın ölenlerinin olsun, lıır, hiç birisi elindeki başı uzatınağa yerleşti. 

elen başları kesilmişti. 1 b~ olsun da kimin başı olursa olsun 1 cesaret etmedi. Murat ağa: yollandı. 
Kesilen başlar Vez.iriazam Murat , bakmadılar., - Daha ne duruyorsunuz çıkın dı- Vezirin geldiği Kösem Sultana h~ 

ağaya getirilince Vezir her bir baş için 1
1 

Vezir Murat ağanın çadırı önünde şarı! KilllS('ye bahş~ yok! Defolun ha- verilince, Kösem Sultan Murat as'"" 
t· ayrı ayrı bahşişler verdi. Yeniçeriler kıyametler kopuyordu. Yüzlerce, bin- inler! hususi bir saray odasına alarak, ss'et 

bu maddi teşvik karşısında dururlar 1lerce Yeniçeri, her birisinin elinde en Diye tekrar bağırdı. Girenler telUş lerce görüştüler. Yanlarında kim.sel 

a:: A~ 
Yarım saat sonra da sarJ) 

Tefrika No: 29 
mı, en korkağı da kahraman olarak kı-; aşağı iki baş, bir tın evvel çadıra giı-ip içinde dışarı çıktılar. yoktu. Başbaşa kalıp uzun uzadb" 
lınçlarını sıyırdılar: 'bahşiş almak için sıra bekliyorlardı. Artık Yeniçeriler hazine bulduk di- devlet işlerinden (?!) bahsettiler. fdıJ' 

- Ila! ha! ha! haany! Geliyor Yeni- Beş, on, onbeş, elli, yüz, ilci yüz kanlı ye koştukları harp meydanında hlla rnt ağa, Kösem Sultanın yanından d 
Gürcü Nebi acı bir kahkaha attı: ı Diyip derlenip, toplanarak yarım saat 
- Kaçalım! O da filli! Sen bu kadar sonra meydanı bomboş bırakıp bütün 

kuvvetle Üzerlerine yürü, nnalarını ağ- avenesi ile gerisin geriye kaçtı. 

çeri }e<.:keri! nareleriyle biçare firarile-1 baŞ çadırı doldurmağa başladı. yüzlercesi kalan cesetlere el süremedi- alil'~fl' 
:a- rıldıktruı sonra ilk işi Bağdat v ~~ 

rin peşlerine, izlerine düştüler. Onla- Murat nğa bu heyecan arasında bo- ler. den uledilerek tstruıbula gelen ve: . 
rın hezimeti bir iki adamın ve rüfeka- yuna para dağıtıyordu. · · · · · · · · · · · · · •· · · • yır 

dil d b kad - Gürcü Nebiye karşı hareket e 1 sının bozuk du""zen ı·darelerın· den doğ- Fakat Yeniçerinin birisi: Bu harpta ken · erin en in ar __.t lal! ...... .. ......... . Yen Iecokerle birlik harp meydanına ~ 
- Katırcıoğlu yaptı!. 

- Kim yaptı, yaptı. Biz analarım 
nğlattıktnn sonra bize hayır dua mı 
okurlar, kaçsak nrkamızı takip ederler, 
nerede olursnk olalım yakalarlar ... 

Nuri beyde öfke belirdi: 
- E peki! Şu olmaz, bu olmaz, ne 

yapalım, birbirimizi öldürelim mi, bu 
krıdar çene çalacağına geri dönüp kaç
mış olsaydık, çoktan nice yollar alır

dık. Fazla lafa tahammülüm yok, bana 
Allahn ısmarladık! 

Diye fırladı, çıktı. Gürcü Nebi Nuri 
beyin arkasından birçok galiz küfürler 
savurarak: 

- Uğurlar olsun, uğurlar olsun.Al
lahın belfısı! Eğer seni de ben sağ kalır
sam ne yaparım görsünler •. 

Kntırcıoğlunun, Gürcü Nebinin harp dui',ıu için hepsi toplu bir halde değil- - Paşam! lşte benim kestiğim baş 1 fakat Gürcü Nebiden de ilci yUz kişi ~ iP" 

ı"rdı·. H"'r ku··me ayn hır· yol tutarak ka- ta budur! öldürülmii<.:tü. Emrini aldığı halde gitmiyen f.{ ~ sahnesinden kaçışları Vezir Murat ağa ... " -:w paşayı Yedikuleye hapsettirmek 
ile askerlerinin kulağına çok geçme- çıyordu. Diye diğerleri gibi elinde tuttuğu ba- ••• sonra da katlettirmek oldu. 

den erişti. Askerler: Yeniçeriler, arkada kalan bazılarına şı ağanın ayaklarının altına atınca Vt.'- ···•··· ····•·••··• Bu sırada Şeyhülislam Abdürr8~ 
- Kntırcıoğlu ile kavga etmişler, o yetiştiler, küçük bir kavgadan sonra zir Murnt ağa, başa dikkatle bir baktı, Sadrıham Murat ağa kemali tanta- (efendi) saraydan çağırılmış, bir ınil ~ 

ayrılınca korkup kaçmışlar! Üzerlerine çullnnıp, hatta teslim olan-ı ayağının dibinde, gözlerinin nuru sön-, na ile lstanbula döndü. det sonra fetva mührünü terkedert 
Dedikodusuyln meşgulken, derhal !arın bile canlarına kıydılar. Maksat- müş sakalı kan ve toprakla karışık bir cCeladet ve kahramanlıkla?? fesadı boynu bükük ve endişe içinde kona~~ 

çıkan: !arı para idi. Bu sefil düşüncelerin önü- çamurla bulanmış bu başı tanıyordu: i bastır~n .. b~r Vezire lay~k olduğu mer- na sokulmuş ve onun yerine müftiil~) 
- Kaçanları takip edin! ne ne merhamet, ne insaf, ne yalvar- - Yahu!.. Bu baş! Bu baş! Hele şu tebe ızzu ikram gerektir> fermanı sa- ve şeyhülislamlığa Behai (efen .. ~ 
Emri ortalığa yayıldı. Knçanı kova- mnlar g~ebildi. başı eline al, göster yüzünü bana! !raydan nazil? oldu. tayin edilmişti. Müftülük hattı ~ 

larnak kolay olduğu için Yeniçeriler . Ukin yeniçeriler böyle teda- Dedi. Yeniçeride şafak atınıştı. Kor- O gün ordusuyla !~~bula inen Mu- mayununu; çoktanberi bocala 
toplanıp silahlandılar, ve koşturdular. rik!! ettikleri başlara kanan, doyan ka korka başı yerden aldı, gösterdi. Ve- rat (paşa)yı Adeta butun İstanbul kar- elinde yazı öğrenen dördüncü ::ıc~ 

Fakat işte bu sıra fecaatin en çirkin adamlar olmadığından harp sahnesine I zir dikkatle bu kesik başa baktıktan §llamağa çıkmışlardı. met biz.zat yaınııştı. Başında J{öSC 11'1 
ve acıklı safhası yüz gösterdi. de yayıldılar. Burada kopmuş başlan 1 sonra birdenbire bağırdı: 1 Kösler vuruluyor, Mehterhane takı- Sultruı ve hocaları olduğu hnl~: be~ 

Irkı belirsiz Yeniçeriler şımarmışlnr, udeta birbirleriyle kavga ederek kapış-! - Bre kahpe oğlu, bu baş bizim le- mı durmayıp, dinlenmeyip çalıyor, Ve- birkaç saatta yazdığı bu hattı huına~ ~ 
Giircü Nebinin nrlmsı sıra hücum et- tılar. Kopmıyanları da cesetlerinden I vendimiz Kasımın kellesidir. Defolun :r.iri.'lzamın girişi tesit ediliyordu. ilk yaz.ısı olduğu için onu uğur sa~~ 
mişler, Gürcü Nebi bir semt tutarak ayırıp sallasırt götürdüler. !şuradan! f Murat ağa büyük bir tantana ve deh- lar ve Behai (efendi) yi tebrik ettil 
kaçmış, kurtulmuş, kaçamıyanlarıu Bunlar ister kendi taraf adamlarının İçeri girenler oldukları yerde durdu. dehe içinde kira ile tuttuğu konaia 
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GUndUzleri halk bu civardan geçerken sekiz gün sonra aklınız. başınıza geldi
kcndi kendilerine bir şeyler mırıldanı- ği zaman, hummadan tirtir titdyordu
yor, içlerinden küfürler ediyor, kad.ullar nuz .. O vakıt zannet.tim ki ... 
ise bu evin önüne gelince ıstavroz ya- Jilbcrt sözünü bitirmeden kapının 
pıyorlnrdı. tokmağı şiddetle vuruldu. İhtiyar hiz-

lşte bu soğuk evin bir odasında gayet metçi sözün il yarıda bıraktı. Yerinden 
iriyan bir herif oturmuş başını iki avucu kımıldamadı. Hayretten donup kalmış
içine almış düşUnUyordlL tı. Kılot şiddetle doğruldu masaya elini 

Bu sırnda ihtiyar bir hizmetçi kadın vurdu. Gözlerini açtı. O ela hayretle 

da hafif hafif adımlarla dolaşıyordu.Bir sordu: 
aralık herüe sordu: - Bu vakıt kim gelebilir?. Sekiz se-

- Yemek istemiyor musunuz Metr nedcnberi kapımı kimse çalmadı. Aca-
Kılot!? bayine bir felaket mi vnr?. 

Adam hareketsiz ve bitkin bir halde Bu sıra kapının _!okmağı iki defa vu-
cevap bil di. ruldu Kılot koltuğun üzerine yıkıldı. everme · 

Hizmetçi biraz sustuktan sonra tekrar Kadın kapıya koş~. ~i~z .sonra b~~ı 
söze başladı: siyah bir başlıkla ortulil hır adam go-

- Daima böyle eski sanatınızın kor- ründü. Kılot hem sert hem de korku 

kunç hatıraları ile mi vakıt geçireceksi- içinde sordu: 
niz? - Kimsiniz? İnsan mı yoksa haynl 

Kdot yine ağzını açmadı. Yalnız hayır mi? Bepden ne istiyorsunuz? 
ınfuıasına olnrak kafasını yukarı kaldır- Yabmcı adam yavaş yavaş adımları-
dı: nı atarak ilerliyordu. Fakat onu da 

- O halde çocuğu düşünüyorsunuz? müthiş bir titreme sarmıştı. Bir dakika 
Kılot kendi kendine söz söyliyor gibi kadar bu suale cevap vermedi. Sonra 

bu defa sö lendi· boğuk bir sesle: 
- Evct.Y O! D~ima o!. Astığım adam- - Metr, san'ntınızın icap ettirdiği 

lnrın hayali etrafımı çevirmediği daki- bir hizmetin yerine getirilmesini iste

kalar benim için daha üzücü ve daha meğe geldim, dedi. 
korkunç oluyor. Çünkü kızın hayali göz- Kılot ta korkunç bir titreme ile sar-
lerimin önünden gitmiyor. sıldı. So&ıuk bir tebessüm ile dudakln-

Sckiz sene Dam Jilbert! o güzel bir rı buruştu. Acı hatıraların yorgunlu
ri.iya gibi gözümün önünden kaybolalı ğundan kurtulmak için başını salladı. 
tam sekiz sene oldu ... Oh evladım. Deh-ıVc cevap verdi: 
şet içinde gcçmeğe mnhkfun olan haya- - Bir vakıtlar o menhus san'atı ifa 
tımın pek kısacık bir kısmını olsun süs- ederken, ancak dini mahkemenin yük
liyen güzel kokulu menekşeciğim Viyo- sek reisi ile umumi asayiş nazırının e
letta ne oldun?Ncreye girdin?O gözlerin mirleriyle vatl!cyi yerine getirirdim. 
ne oldu?. Dudiklarında beliren parlak Ba§ka taraflardan böyle bir teklifle kar
tebe$ürnler nereye gitti?. Kollarını boy- şılaşmazdıın. S!z ise ne mahkeme reisi 
nurna doladığın zaman ruhumun derin- ne de umumi asayiş nazırısmız. Bun
lilderine .işliyen cbabacığun• diyen sesi- dan başka şunu da bilmeniz liiz.ımdır 
ni işitmediğim gündenbcri hayatım ka- ki ben sekiz scnedenberi o menhus san-
:tnnlıklara daldı. atle uğraşmıyorum .. 

Metr Kılot nasırlı elini tıpkı bir topuz Parisin sabık cellJldına yüzünU gös-
gibi masaya vurdu. Geniş bir nefes aldı. tennck istcnıiyen siz, her kim iseniz, 
Knfn.s1nı eğdi. Sözüne devam etti: verilecek cevabım cişinize gidiniz!• de-

- Anlaşılıyor ki bu kadarcık bir saa- mek olacaktır. 
dete de lnyık bir adam değilmişim. Mel- Yabancı yerinden bile kımıldamadı. 
\ln adamlar gibi kendi köşemde 1''.lll.n.ız, Daha kısık, daha boğuk bir sesle ağzın
ıstıraplı bir hayata mahkUm imişim!.Ha- dan şu kelimeler döküldü: 
~rlıyor musunuz Jilbcn.l Ben bu :><ıade.. - ~rek be.nim, gerek beni gönde
U bile fazla ve lüzumsuz yere kullaruna- ren zat için siz, vatl!cnizdcn çekilmiş 
dı~ Ancak haftada iki gidiyor onu gö-. bir adam değilsiniz. Benim nazarımda 
r" rd ' ~.Y0 um. işte o günler benim için bil- ve körükörünc boyun e&'llleğe mecbur 
Yti~ bayramdı. Perşembe ve Pazar gün. olduğunuz zatın nazarında siz henüz 
len ne b" ··k b. 
1 

uyu ır sevinç içinde o men- celUitsınız .. Bak!. 
ıus iş elbisesini çıkarıyor, güneş henüz Mantosunun altından snğ elini çıkar-
d~ğmadan erkence kalkıyor onun ~nl dı ve uzattı. Bu elin orta pnrmağında 
gormeğc alışkın olduğu elbiseyi giyiyor, bir halka, onun üzerinde de demirden 
hnzırlanıyo.rdum. yapılmış bir levha vardı. Levhanın üs-

- Haydı Metr Kılot öldürücü ezici tünde de esrarengiz işaretlet· mevcut-
lıntıraJnrı bir tar.ıfa bırakınız. ' 

du~ bu sözleri işitmemiş gibi anlatıyor- tu~ılot hal~ya gözlerini dikince titre-

di,. yerlere kadar eğilir gibi oldu. 
- Ah ne bü ilk . 

şuyordum. Kal~im sevınçle Modone ko- Yabancı tekrar etti: 
içeri · . Çarparak bahçeden - ltaat edecek misiniz? 

gırıyordum B·-.?t:ı. kal kanan . l Sim on ka · u,, ~ pli Madam Kılot tı sesıy e cevap verdi: 
da d rşımn çıkıyor .. Ve çocuk.. o - ltaat ediyorum Monsenyör!. 
rnko~a a .. Ufacık güze} kollarını uzata- - Çok güzel! Notr Dam'ın arkasın-
ğıma o~uyor. Ben onu yakalıyor, kuca- da adanın ucundaki eve geleceksin. 
. . n ıyor, o kollarını boynuma dolı- ldam saat onda yapılacaktır. Gelecek 

3' oı' sonra Yine gülerek omuzuma tırma- misin? 

nıyor, saçlarımı çekiyor deli gibi bağı- Cellat hırıltıya benziyen bir ses çı-
rnrak «S' ' 
du. Ah ımon anne! İşte babam!> diyor- kardı: 

ne hoş gülümscmclcrdi onlar!. - Geleceğim Monsenyör! Gelcce-
ört~~try Kılot burada elleriyle yüzünü ğim .. Uıkin si:z.i gönderen zata söyleyi-

b u. avaş yavaş ağlıyordu. Dan Jil- niz. Çok yorgunum. Hem pek yorgu
ert te ır .:;c ıye uğraşıyordu: num.. Geceler beni dayanılmnz buh-

ı_ - Böyle kalbinizi yakan acı hatıra- ranlar içinde kıvrandırıyor. Vicdanım 
ıarı d"'k 0 mcktc ııe fayda var?. parçalanıyor. öleceğimi bilsem, artık 

0~ Oh! ~~bi1?1!. Onu çok defa yüzümü bundan so~ adam ôldürmiyeccğim .. 
sa ıyan mını mını eller aldı götürdü.Bir Yann arndakı mukaveleyi de bozaca

bah .. Evet o menhus gün. .. Evet Per- ! ğım. 
şe~bc gUnü ... &yatımda, onu okutmak 1 Kıiot bunları söyledikten sonra diril
;unıkün olrnıyacak ... Hava güzeldi. Mo- eli. Sesini yiikseltti ve ilave etti: 

ondaki ağaçların gölgeleri güzelliği ar- - Bundan sonra Monsenyör, bana 
tırıyordu. Her vakıtki gibi seslendim.Ce- b3§vurmayınız.Ban:ı kat'iyyen güvenme 
vap veren olmadı. Belki Sen nehrine yiniz! .. Bu akşamki idam son olacaktır. 
doğru inmişlerdir dedim. Korku aklıma - Sonuncu mu? Peki .. Biraz önce 
hile gelmiyordu. Bahçeye girdim. Ne Si- yüzümü gizlcdiğimdcıı dolayı şikayet 
ınon ne de çocuk vardı. Evin içine gir- etmiştiniz. Şu halde yüzümü de size 
dim. Kimse yoktu. Hcrşcy altüst olmuş- göstereyim .. 
tu. Sanki burada bir b ğuşmn olmuş gi- - Ne lüzum var. Elinizi gördükten 
bi.. Bağırmak istedim. Sesim çıkmadı. sonra, o demir boyun eğmcğe yettikten 
Delireceğim sandım. Dışarıya fu-ladırn. sonra yilzünüzün ne ehemmiyeti var. 
Bagırdım. Cevap veren bulunmadı .. Sen Haydi gidiniz Monsenyör!. 
n~~inc koştum. Ormanın içine daldım. Yabancı hınçkırıklar içinde boğula-
Dondüm dolaştım. Tekrnr eve geldim. cak imi§ gibi ısrar etti: 
lfiç kunsc yok!. Korkunç gün akşama - Hayır. YüziimU görmckliğiniz her 
c~di. Bitkin lh hnle gelmişim. Düşmü- halde lnzım<lır. Çünkü şimdi celladın 
§Um.. Gôzlerim.i açtığım zaman beni bir karşısında değilim. Hatta beni gönde
kaduıın tedaviye u~c;tığını gördüm. renin murahhası da değilim ... 
Ç.oc~ğum. Çocuğum nerede? Oh kimse Seri bir hareketle başındaki başlığı 
bılmıyor. çıkardı. Yüzü meydana çıktı. Sapsan 

Etraftan tophyabildiğim biricik malu- idi Kılot geri geri çekildi. 
nıat bir gu·· el dan K ku la n evv ora bir çingene or ve vicdan azııhı altında solu-
~ Yını.ı geçmiş olduğunu öğrenmek ol- yordu: 

d~· :-caba 0 vakıt nasıl oldu da ölme- - Prens }'arncz! Çocuğun babası!. 
ıın · Buna şaşınyorum. dedi. 

- Fakat az. kaldı ölilyordunuz. Tam - Bitmedi -

Temenniler 
r.cz.a 

Torbalıda 
Posta işleri 

Aldığımız mektuptur: 
Torbalı kazasınm merkezi 

T epeköy, Ertuğrul v"e Torbalı 
köylerinden müteşekkildir. 

Hükümet daireleri Ertuğrul 
mahallesinde, posta ve telgraf 
idaresi Tepeköyde, inhisar ida
resi Torbahdadır. T epek~ yde 
Perşembe günleri pazar kuru· 
lur, kalabalık olur, büyücek bir 
köydür. 
Torbalı, Aydın demiryolundan 

Ôdemiı - Tire kolunun ayrıldığı 
büyük istasyonda ve Izmir -
Tire - Aydan şosesinin geçtiği 
çok . işlek bir yerdedir. Aydın 
ve Ödemiş trenlerinin taşıdığı 
yolcular burada aktarma edil· 
diği gibi eşyayı ticariye taşı
yan vagonlar da burada bir 
yoldan dığerine geçirilir. Tor
balı istasyonundan ileride üç 
kilometre mesafede bir de 
Tepe köy istasyonu varsa da 
bu istasyon Torbalı kadar 
ehemmiyeti haiz değildir. Ana 
hattan ve Ödemiş kolun
dan alınıp verilecek pos
taların ancak Torbalı istas
yonundan yapılabileceği ci
hetle posta nakliyatı Torbalı 
istasyonundan terenlerc verilir 
ve abmr. 

Torbalı istasyonundan alman 
postadan kazaya ait olan mek
tup, paket, eşya, ayrıldıktan 
sonra kalanı aid olduğu batta 
aktarılan ve Torbalı istasyo• 
nundan Tepeköydeki Posta· 
haneye nakleüilen postanm 
T epeköye ait olanları bittabi 
vaktinde tevzi edilir. 

Fakat Torbalıya ait olanları 
günlerce postahanede kahr. 
Bunun' sebebi de T orhalınm 
T epeköye üç kilometre uzak 
olması ve bu mRhallede otu
ranlara ait gelecek üç beş 

mektup için ayrı bir ınüvezzi 
bulunmaması imiş .. 

Fakat bir hat çavuşunun evi 
T orbah mahallesinde bulundu· 
ğundan akşamları evine döner
ken tesadüf ettiklerine vermek 
üzere bu vazifeyi çavuş yapıyor. 
Onun iç"n bmir veya yanıbaşı
mızdaki diğer kazalardan gön
de-rilen mektup ve telgraf !arı bile 
saatinde değil, gününde almak 
tilie ve tesadüfe kalmış bir 
keyfiyettir. Meseli bana lzmir
dcn saat onda veriien bir tel
graf saat on yedide gelmiştir. 
Halbuki lzmirden telgrafı veren 
zat telgraf yerine bir otobüse 
atlayıp gelseydi kırk dakikada 
buraya gelir beni görür, görü
şür ve tekrar işinin haşana 
çoktan dömüş bulunurdu. Bu
na bir çare bulunması Jiz:ımdır. 

iKTiSAT VEKALETi iÇ 
TiCARET UMUM MÜDÜR
LÜGÜNDEN: 

Türkiyede kaza iılerile çalış· 

mak üzere kanuni hükiimler 
dairesinde tescil edilmit bulu

nan ecnebi Sigorta şirketlerin

den La Prevuayans Kaza Si
gorta şirketinin Türkiye umu
mi vekili bu kerre müracaatla 
şirketin 1 Şubat 937 tarihinden 
itibaren Türkiyede yeniden si· 
gorta mukavelesi akdetmeme
ye ve bu tarihten evvel akte
dilmiş bulunan mukavelelerin 
müddetlerinin bitamma kadar 
me:'i kalacağına ve Şirketin 
tasfiyesile iştigal edilmesine 
karar verdiğini bildirmiştir. Bu 
şirketle alakası o!anlann lstan
bulda Tahta kalede Prevoyans 
hanında Rene Asseo ve Albert 
Tiano KoJlektif Şirketine ve 
icabında lktısat vekaletine mü
racaat etmeleri ilin olunur. 

2-22-12 992 (581) 

Çiçek 
, ............... __________ ~------

iki TUrk kadınının bir · 
ıe,ebbUsU 

Bağcılar!. Tütüncüler!. 
Ötedenberi erişilmez ün 'kazanmış kimyevi Avrupa güb

relerimizin geldiğini sayan alıcılanmıza bildiririz. Belediye riyasetini deruhte 
ettiği gündfnberi lzmirin imar 
ve ihyasına çalışan gayur be· 
lediye reisimi1 doktor Behçet 
Uz'urı birçok tesisab nafıası 
meyanında eıki Fuar binası da
hilinde vücuda getirdiği park 
ve bahçe dahi sayılmağa de· 
ğer bayırlı bir memleket işidir. 
Çiçekçilik sanayiini Türk ka
dınları arasında da yaymak ve 
ince ve bedii hisler mahsulü 
olan çiçekcilik sanayii tezyiLİ· 
yesinde şimdiye kadar ecnebi
lere bas bilirıen zeki ve kal.i
liyetin Türk kadınlarında da 
mevcudiyetini göstermek içiu 
bu bahçe içinde ayrıca bir dai· 
re tesis ve tefrikine müsaade 
eylemek S?ibi bir lütfü saym 
doktorumuz bizlerden esirge
memişlerdir. Burada tabii ve 
sun'i her nevi çiçekten mamul 
gelinlik başhk, geJinJik göğüs
lük, cenazelere mahsus matem 
çelenkleri ve göz, gönül alıcı 
ruh açıcı her türlü çiçek tezyi
natı da vücuda getirmekle if· 
tibar ediyoruz. Her şeyden ev
vel iki Türk kadınının çalışhğı 
bu müesseseyi ihtiyacı olanla
rm bir kerre ziyaret etmelerini 
saygılarımızla diliyoruz. 

Evlenme dairesi parkınd~ 
çiçekçilik dairesi müessis 

ve amilleri 
Emine ve Şadiye 

1-4 (813) 

Yaz geldi. Ilıcalarda, kahve
lerde bol Işık lazım, zira müş· 
teri kelebek gibi ziyaya üşer. 
Bir Standard Uımbası edininiz, 
idareli, dayanıklı parlak ziya· 
lıdır. 

Acentası: Hüsnü Idemen, Sa· 
man iskelesi, ikinci Kordon, 
lzmir. 

Hacıdavut zade 
R A H M i K A il ! I>. A V U rr 

Sun'i gübreler Anadolu Merkez Deposu 
Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Telgraf adresi : KARADA YUT Telefon 3809 ---• •------~-milll5'ml~--ml Emlak Milliye müdürlüğünden: 

No. Lira K. 
792 Bayraklı Menemen C. Sahil S. 57 eski 73 taj No.lu 85 

195,25 M. M. arsa 
793 Kahramanlar Şeref S. 12 kapı 10 taj numaralı ev 150 
794 Güz:elyalı Reşadiye çıkmazında 2~ eski 22 yeni 18 60 

taj numaralı 197,25 metre arsa 
795 Salhane Şetaret S. 30 kapı numaralı ev 65 
796 " ,, ,, 10 eski 38 yeni 17 taj numaralı ev 40 
797 Bornova Türkmen S. 33 eski 59 taj numaralı 135 54 

metre arsa 
799 Karş•yaka bahariye eski arka yeni Afitap S. 26 eski 50 

18 taj numaralı 125 metre arsa 
800 Karşıyaka Bahariye Karakol S. 8 e9ki 27 taj numaralı 27 09 

60,20 M. arsa 
801 Tepecik Kağıth;ıne C. 178 taj numarala dükkan 16~ 
802 Suvari mahallesinin Kiremithane S. 14 eski 8-22 taj 20 

numaralı 66,50 metre arsa 
804 3 cü Karataş Asansör S. numara 14 kapı ve {ajlı 110 

418 M. M. arsa 
805 Bornova Türkmen S. numara 59 eski 31 tajlı ev 202 
806 Karantina Mahmudiye S. numara 7 ecoki ve tajlı ev 405 
807 Reşadiye Erik ve Teceddüt S. numara 38 - 40 dan 89 60 

müfrez 3 ve 4 parsel numaralı 176 metre arsa 
810 1 ci Karataş ibiş ağa S. 14 taj numaralı ev 265 
809 Kahramanlar Sepdçi S. 90 eski 52 tajlı ev 120 
811 Karataş Ismahane S. 23 taj numaralı evin 4 de 8 100 
hissesi nakit ile tediye edilmek üzere 

Yukarıda yazıla emvalm mülkiyetleri bizafarmda bedeli nakit 
tediye edilecektir yazıla olanlardan gayrısı 2 ci tertip tasfiye 
vesikasile ödenmek üzere On beş gün müddetle arttırmaya 
konulmuştur. ihalesi 24-5·937 Pazartesi günü saat 15 dedir. 
Ahcılarm Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 1408 (825) 

Om T Ml&SC ~11QCUQ Rd M 

Ke ıialpaşa Beiediyesinden: 
1 - Her sene neş'e il~ tes'it edilen kazamız kiraz panayırı 

14 - 15 - 16 Mayıs ij37 günleri olmak -üzere üç günciür. 

2 - Ziyaretçilerin istirahatfarını temin ve bol kıraz bulmaları 
için icabeden tertibat alınmışhr. 

3 - Gerek ziyaretçilerin ve gerekse halkm neş'e ve şetareti 
ve güzel vakıl geçirebilmeleri için muhtelif gazinolarda müz,k 
temin edilmiştir. 

tZMlR BELEDIYES1NDEN : 1 
. 1 - Beher metre murabbaı al

tı yüz kuru tan sekiz yüz kırk 
lira bedeli muhammenle 11 sayı
lı adanın yüz kırk bir metre mu-

1446 (824) 

lZMIR AHKAMI ŞAHSıYE 
SULH HUKUK MAHKEME
SiNDEN: 

rabbamdaki 22 ıayıh arsasının 
l••~--.. -Hl ____ I! aa.tıtı batkitiplikteki tarlname 

Satılık arsa veçhile 211511s31 cuma gunu 

lzmirde ikinci Süleymaniye 
mahallesinde yüzbaşı Hasanağa 
sokağında 3 sayı'ı evde mu
kim iken 19 - 3 • 936 tarihinde . 
lzmir Memleket hastanesinde Güzelyahd• Recaizade ve saat on altıda açık arttırma ile 

Selamet sokakJarile mahdut ihale edilecektir. ölen Sait kızı zenci F atmanın 
varis'eri varsa tarihi ilandan 
itibaren üç ay içinde mahke
meye müracaat etmezlerse ölü
nün metrükab hazineye dev
redilecektir. Ölüden alacaklı 

köşe başında 427-75 M. 2 lttirak için altmıt üç liralık 
bir arsa ehven fiatla satı- muvakkat teminat makbuzu ile 
lıkhr. &Öylenen gün ve saatte encüme-

Talipler T. M. C. Resmi ne gelinir. 
ilan işleri bürosunda Naci .2 - iki bin iki yüz altınıı altı 
Tôkaya müracaattan. lira kırk dokuz kurut bedeli ke

tifli hava gazı fabrikasında ga-
veya verecekliltt varsa ilan 
tarihinden itibaren bir ay için
de mahkemeye gelerek kayıt 
ve beyanda bulunmazlarsa on
dan sonraki müracaat naıan 
itibare alınmıyacağı lüzumu 
ilan olunur. 

1-3 

C. H. P. 
Karşıyaka 

Donanmacı ve Osman. 
zade ocaAından: 

Ocağımıza kayıtlı partili ar
kadaşların birbirile tanışması 
ve semtimizi alakadar eden 
her bususat hakkında hasbi
halde bulunmak üzere parti 
başkanlığının tamimi veçhile 
her hafta Cuma günleri saat 

on sekiz buçukta ocak bina
sında umumi toplantı yapıl
makta olduğundan ocağımıza 
kayıtlı bütün arkadaşların bu 
haftalak toplantılara gelmeleri 
reca olunur. Başkan 

1-3 (811) Fuat lylmen 

Çeşme 
PLAJLARI 

Çeşme plajlan icara veri
lecektir. Kestelli caddesinde 

Halk oteli bay Fuada mü
racaat. 

1-15 (798) 

zometre ve ıairenin boyanma11 
ve tasfiyehanede duvar yapılma-
sı iti· 21/5/1937 cuma gilnü saat 
on altıda açık eksiltme ile ihale 

1444 (823) 
edilecektir. Keşif ve f&Jinameıi 
yedi kurut mukabilinde hatmü-

hendiılikte satılır. ltlirak için iki ·--·-------·· 
yüz liralık muvakkat teminat Diş Hekimi 
makbuzu veya banka teminat 

mektubu ile söylenen gün ve aa- A~~ il ~ N 1 

atte encümene gelinir. u a acı 
3 - Bin üç yüz altı lira otuz 

kurut bedeli ketifli Sinekli cad-
desi üzerinde yapılacak kırk 

dört metre uzunluğunda kana- llORTAÇSU 
lizasyon iti 21/5/1937 cuma gü- Muayenehanesini Birir.ci 
nü saat on altıda açık eksiltme Beyler sokağı 36 numaraya 
ile ihale edilecektir. Ketif ve nakletmiştir.Hastalannı müs-
tartnamcaini görmek üzere hat takil olarak kabul ve tedavi 
mühendisliğe, ittirak için de yüz eder. TELEFON 2946 
liralık muvakkat teminat mak-
buzu veya banka teminat mek- ._ _____ 1 _ 2•6 ... l2•1•111110J._lllli 
tubu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

5-8-12- 15 1364 (778) 
- 12 - 5 • 937 Tarihinden 

itibaren birinci nevi t-kmeğin 
kilosunun on buçuk kuruştan, 
ikinci nevi ekmeğin kilosunun· 
da sekiz buçuk kuruştan ıah
lacağı alikadarlarca bilinsin. 

(R27) 

Zayi 
lzmir Esnaf ve Ahali Ban· 

kasından aldığım 2275 No. lu 
100 liralık hisse makbuzumu 
zayi ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü olmadı
ğını ilin ederiın. 

Tirede Hattat zade Hayri 
1447 (426) 
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Fratelli Sprco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE UNtE 

HAMBURG 

GANYMEDES Vapuru 13 mayısta LAR1SSA vapuru 12 m;ıyısta bekle-
niyor. Rotterdam, Bremen ve Hamburg bekleniyor. Yükünü tahliyeden sonra 

Burgas, Varna ve Köstenceye yük ala- için yük alacııktır. 
AMERiKAN EXPORT UNES caktır. 

Olivier Ve Şii. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
İRlNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

ALGERlAN vapuru 5 Mayısta Lon-
ORESTES vapuru 20/5/937 de ge

lip Amsterdam ve Hamburg için yükli-

The Export Steamship corporation 
dra, Hull ve Anversten gelip yük çıka

EXMINISTER vapuru 29 nisana doğ· 
racak ve 1 5 mayıstn avdet edip Londru bddeniliyor. Nevyork için yük ala-

yecektir. ra ve Hull irin yük alacaktır. VULCANUS vapuru 20/5/937 de caktır. ,. 
gelip yükünü tnhliycden sonra Burgas L'<TA :'JA vnpuru ı_o_ m~~ısa doğ- LESBIAN vapuru 2 7 mayısta Lond-
Varna ve Kö tence için yükliyecektir. ru beklenıyor. Nevyork ıçın yuk alacak- ra, Hull ve Anversten gelip yük çıka
Svenska Oricnt Linien Kumpanyasmm tır. racnk ve ayni zamanda Londra ve Hull 

niyor.Do:-:.ru Anvers ve Rotterdam Ham
burg, Gdynia ve Sknndinavya limanlan 
için yükliyeccktir. 

SA!M. \ vnpuru 28/ ; / 9 3 7 de bekle- PiRE AKTARMASI • Seri scferl,er.. için yük alacaktır. 
EXCAMBION vapuru 7 mayısta Nev-

york ve Boston için Pireden hareket ede- EGYPTIAN vapuru mayıs bidayetin-
cektir. de Liverpool ve Swanseadan gelip yük 

Servis Maritim Rumen Kumapanyasmın 
SUÇEAVA vapuru 19/ 5/ 937 de bek

leniyor. Malta, Cenova ve Marsilya li
manları için yolcu ve yük kabul eder. 

EXCHORDA vapuru 2 1 mayısta çıkaracak ve ayni zamanda Liverpool 
Nevyork ve Boston için Pireden hare- için yük alacaktır. 
ket edecektir. 

SERViCE. MARlTiME ROUMAIN THE GENERAL STEAM 

BUCAREST 
Handnkı hareket tarihleriyle navlun- DUROSTOR vapuru 2 mayısa doğ- ADJUTANT vapuru 5 mayısta Lon-

lnrdaki değişikliklerden acenta mesuli- b ki ] G I d 

NAViGATION Co. LID. 

ru e eniyor. Köstence, Su ina, a atz ra için yük alacaktır. 
yet kabul etmez. ve Galatz aktarması Tuna limanları için 

Daha fazla tafsilat için !kinci kor- yük alacaktır. 
donda Tahmil ve Tahliye binası arka- JOHNSTON WARREN Lines Ltd. 

talığınn müracaat edilmesi rica olu- Liverpool 

nur. JESSMORE vapuru 9 mayısta bek
leniyor. Liverpool ve Anvers limanla

eında FRA TE!.Lt SPERCO vapur acen- rından yük tahliye edecek ve Burgaz, 

NOT : Vürut tarihleri, va· 
purların isimleri ve navlun üc

retlerinin değişikliklerinden me· 
suliyet kabul edilmez. 

IKTISA T VEKALETi İÇ 
TiCARET UMUM MÜDÜR

LÜGÜNDEN: 

Türkiyede harik Sigorta işle

rile çalışmak üzere kanuni hü· 
kümler dairesinde tescil edil

miş bulunan ecnebi sigorta şir

ketlerinden la Prevoyans Ha· 
rik Sigorta Şirketinin Türkiye 

umumi vekili bu kerre müra

caatla, Şirketin 1 Şubat 1937 
tarihinden itibaren Türkiyede 
yeniden sigorta mukavelesi 

aktetmemeğe ve bu tarihten 

evvel aktedilmiş bulunan mu

kavelelerin müddetlerinin hita

mına kadar mer'i kalacağma 

ve şirketin tasfiyesiyle iştigal 

edilmesine karar verdiğini bil

dirmiştir. Bu şirketle alakası 

olanların lstanbulda Tahtaka

lede Prevuayans hanında Rene 

Asseo ve Alber Tiano kollek· 

tif Şirketine ve icabında ikti
sat vekaletine müracaat etme· 

leri ilan olunur. 

2-22-12 993 
Tf.J..EFON : 4142/4221 /2663 Varna, Köstence, Sulina, Galatz ve lb

DOKTOR 
raile limanlarına yük alacaktır. 

INCEMORE vapuru 30 mayısta bek
leniyor. Liverpool ve Anvers limanla
rından yük tahliye edecek ve Burgaz, 
Varna, Köstence, Sulina, Galatz ve lb

S. Ferid Eczacıbaşı 

Şif A Eczanesi 
HANDAN 

K. SARACOGLU 
Doğum ve kadın hastalıkları 

Mütahassısı 

Muayenehane: ikinci Bey· 
ler sokağı 65. T eJ. 3956 

Evi: Köprü t apur iskelesi 
Berat apartmanı No. 6 

Telefon No. 2545 

. Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağrının en 
şiddetlisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir
menin çaresi bir kaşe 
GRİPİN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbrr.kleri kalbi 
yormaz. 

raile limanları için yük alacaktır. 

SOC. ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARlTIME 

DUNA vapuru 12 mayısta bekleni
yor. Belgrad, Novisad, Budapeşte,Bra
tislava, Ün% ve Viyana için yük ala
cakt•r. 

DEN NORSKE middelhavslinje 

OSLO 
SARDINIA motörü 22 mayısta Pire, 

lskenderiye, Dieppe ve Norveç liman
larına hareket edecektir. 

Aldıktan beş dakika sonra . ... . . . .. ........... . ....... . 

Fenni gözlük üzerine en yeni 
en zarif çeşitler getirmiştir. 

Spor 
Güneş 

Tay- are 

Altın 

Nikel 

Fenni gözlük 

Baga çerçeveler 
Birinci nevi her cins cam 

Bayanlar için zarif güneş göz
lükleri daima her yerden 

ucuzdur. 

TOPTAN 
PERAKENDE 

MEYVA 

Ucuz- Tesirli - Zararsız 

G 1 1 

-

Tahta kurusu, si
nek, sivri sinek, 
pire, örümcek, ka· 
rmca, güv~, yakar· 
cık, akrep ve yılan 
gibi akciğeri bu
lunmıyao hayvan
cı kla'rı öldürmek 
için fennin son bul· 
duğu kat'i formül 
üzerine hazırlan

mış AMERiKAN 
Wbiz markalı ila
cın her boyda am· 
balajları ve dökme 
halinde aslı en 
ucuz fiatlerle de
pomuzda satılır. 

Toptancılara mü
him iskonto yapı
lır. Sorgulara he
men cevap verilir. 

Telefon 3882 

Devlet Demiry0Jlar1ndan: 
Eskişehir atelyası için iyi tesviyec"ye ihtiyaç vardır. Taliplerin 

imtihanları Ankara, Eskişehir ve H. Paşa depolarında ve lzmir
dekiler içinde Alsancak atelyesinde yapılacaktır. 

En boş meyva tuzudur. Jnkıbaıı def eder. Mide, bağnak, 
karııcigcrden n:ütevellit rabatsıılıklsrı önler. Haımı ko!aylaştırır. 

ln2iliz Kanzuk ecıanesi Beyo2lu - Istanbul 

lzmir 
den: 

-2 -- 26 

inhisarlar Başmüdü.rlüğün-

Başmüdürlüğümüz tütün kısmile tütün fabrikasınca 937 mali 
senesi içinde yapılacak mamul yaprak tütün ve makina aksamiJe 
boş zuruf ve sair mı\lzeme nakliyatı 21 • 5 - 937 günü saat 
15 de ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliJe eksiltmeye konul
muştur. Muhammen nakliye bedeli 14983,15 muvakkat teminatı 
1123, 74 liradır. isteklilerin 2490 sayılı kanun hük:imJerine göre 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını muvakkat teminat nakit 
makbuz ve banka teminat mektup)arile tayin olunan saattan bir 
saat evvel Başmüdürlüğümüz eki Komisyon reisine vermeleri 
lazımdır. 

RADYOLiN Güzelliği 

RADYOLIN 
işte misali 

RADYOLIN 
Dişleri sür'atle beyazlatır 

parlatır, mikropfart öldürerek 
ağzı fenni surette temizler. 

Diş etlerini kuvvetlendirir 
ağzı dezenfekte ederek has 
talıklara mukavemetini arhrı 

Günde iki defa 

KULLAN iN iZ 

• ' ' : " ' • , • "" • '~ "' I ., ~ ( 

ve YAZ 
Eğlen!:elerini 

Canlandıracak Müjdeler 
1937 senesine mahsus Zundap motorsikfetJeri, Rali ve 

Vitler. Aynı zamanda bütün dünyaca tanınmış her cins boy 
bisikletler çeşitli Akordiyon armouikler, Petromaks lüks 
lambaları, radyo, her marka gramofon ve plakları istediği· 
niz vakit bulursunuz. 

i 

NEREDE : iZ 'ilR BALCILAR ıss 

NACiB SADIK 

lzınir de Nasırdan Şikayet 
AYJPMIŞ? 

Eczacı Kemal Kamil'in 

"Nasırol Kemal,, 
NASIR iLACI VARMIŞ 

Hilal Eczanesinde varınış 

NEKADAR DOGRU ? .... 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 

isteklilerin birer istida He doğruca Eskişehir Cer atelyesi Eu i'ı.e ait ıartname 
müdürlü2'üne müracaatları. 7-9-12 1388 (790) muhasebe ı ıbemizde gö ü ebilir. Umum deposu: Sulu han cıvarında 28 • 9 Hüanü Öz 

katil efyedilmesi ifadesini ta-j lçın ayn ayrı, uı~· ... u. • ı-- -· - · 
u. ve n dair hatlar yazıldı ve mUhUrlemeal için ıuz Niıjdeli Nuri bey kalm11tL 1 kalkıp Ustle~~; ~k.~e~8bıJ.ı80~ vur L4HHllL. ~=· 



YENi TOPHANE 
markalı terazilerimiz gelmiştir 

Sağlamlığı ve temizliği ile meşhurdur 
Bir defa mağazamıza gelip görmeniz kafidir. 3 kilodan 30 

kiloya kadar mevcudu vardır. Satış yeri: Suluban civarında 

No. 28/9 Hüsnü Öz Ödemişli mağazasıdır. 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkabna 
Hayvan'annıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve neaçlerini bozmayınız. 

Turan fabrika!arı yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarı fmıi pamuk çekirdeğinden mamul un ba
Jinde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

HayvanJannıH ( Öküz bıışı ) markalı Turan mamul?tı 
küspe yedirerek onlarm şayanı .h~~ret de~~.ce~e semız
leyip kuvvetlendiğini ve inekler!n.ızm verdıgı sutün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksınız. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalanmız ma· 
mulitı lzmir ve civarı umum acenteliği N ef'i Akyazılt 

ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 
Gazi bulvar No.25 

Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

BBISTOL 
- BEYOGLUNDA 

B istol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL t 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin mü!lteciri 
Tilrkiyenio en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
reıile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiıtir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatJar milthit ucuzdur. 

t ... • .. ••• • • c. ' . . . ...... .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
• 

~ Taze Temiz Ucuz ilaç . 
• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında . 

=······~··········••ı••················································ 

:. . . - " . .' 
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KUVVET ARTAR • MESARIF AZALIR 
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................. J Bütün di!ny~da nakliyatın mühim bir kısmı tercihan t ................ : 
! ..... ( ŞEVROLE ) ile yapılmaktadır. Bunun sebebi de bu -..1 . : : ................ 1 makinaların az masrafla fazla randuman vermesidir. ~ ................. . 
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TAMAMILE YENi, DAHA KUYVELI MOTOR 

. . " . "• . .. 
DUZELTILMIŞ VEZiN TASKIMI SAYESiNDE ARTMIŞ YUK SAHASI 

• • 
TAM-SERBEST DiFERANSiYEL - . HiDROLiK FRENLER 

TAMAMILE YENi BİR MOTÖR. - Şevroıenln tecr.übe 
ve tasvip edilmiş altı silidir, yüksek tazyik, tepeden su
pap usulünde kamyon motörü biçimi, yeni 1937 Şevrole 
Kamyonuna, yeni yüksek rökorlar tesis edecek yeni 
bir randıman ve hatta eski.sinden daha büyiık bir 
kabiliyet vermek için tekemmül ettirilmiştir. Beygir 
kuvveti arttırılmışbr. Tork daha yüksektir. dak. 850-1550 
dev. 170 kad. libreye cıkarılmıştır. Bu arttırılmış kuv .. 
vet idareden hiç bir fedakarlıkt~ bulunmadan elae 
edilmişler zira 1937 Şevrole Kam
yonu eskisinden daha idarelidir. 
Yeni motör zaman ve paradan ta· 
sarruf ettirmek, ayni yamanda iş 
başında kalmak için yapılmıştır : 
uzun zamandan beri sağlamlık ve 
dayanıklılıklarile meşhur Şevrole 
Kamyonlarından da <!:,ha sagtam 
ve daha şayanı itimattırlar. 

DİGER MÜHJM MEZİYETLER. - Kamyon kullanan· 
l::ıra şimdiye kadar asla arzedilmemiş en müterakki bir 
yeni unsurlar ve ıslahat grubu 1937 Şevrole Kamyonunda 

bulunacaktır, Diizeltelmiş vezin taksimi yükü arttırmak 
sayesinde ödeyen yük için daha büyuk yer verir. Şevro• 
lenin tam-serbest arka aksının yeni ve daha kuvvetli arka . 
aks kuvanı. şaftı bütün yüklerden kurtarır ve Şcvrolcnin 
itimada sayanhğını artırır. Yeni bir şase daha büyük 
kuvvet ve daha fazla metanet verir. Düzeltilmiş, ken

diliğinden mafsallı, kamyonda kul· : 
)anmak için bilhassa imal edilmiş · 
hidrolik frenler muspel, ve müsa

vi leştir il rn iş frenaj hası 1 ve balata 
kalınlığı kullanmakln azaldığı za
man bile fren tabanlarile knsnaklar 
arasında tam teması temin ederler. 

GENERAL MOTORS YAKIN ŞARK A/Ş. 
İskenderiye. Mısır. 

1 TELGRAF : KUTAY 1 
OSMAN KUTAY 

IZMIR 

1 TELEFON: 2704 1 

: ............................. _ ............... _________________ ._. ............ _ 
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Göz He~inıi ~ ',;------~----
1 Mit AT oREL ~ Haraççı Kardeşler 
Kl Adres - Beyler Numan ~ 
N .zade sokagı Ahenk mat· ı j 
~ baası yanında. 
~ Numara:23 
. Telefon : 3434 ~ 

l229) tJ1 
~Qlt2 '& > 'P•"llf'L-' 

DOKTOR 

Sami Kura~çı 
Kulak, Boğaz, Burun hasta· 

lıkları birinci sınıf 
mütahassısı 

Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

MobilyeJerİn : En modern ve en zarif çeşitlerini 
• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çocuk araba:arının: En lüks Avrupa mamulatı ve en dayanıklılarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hasır takımlarının : En sağlam ve en ucuzlarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karyo)a)arıtı ~ En lüks, beyaz ve sarı nikdaşlı modellerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Haraççı Kardeşlerin 1 Z M 1 R ve A N K A R A 

ma«Yazalarından t~nıin edebilirsiniz • e 
··················111111111111111111111111111111 •••••••••••••••••• 

YENi EV YAP ANLAR, YENİ EVLENENLER 
Mobilyelerini muhakkak bu müesseseden temin etmelidirler. 

, ........................... .. 
Evi: G öztepe tr~-ıvay cad· 
desi 992 Tele fon 3668 .. -. ... -----=---------------------------.....ı..mrJJL-__:...:......~~--------..~...--..-ı.~============ 
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Solda: Holivudda yeni bir sinema 
yıldızı, diğer yıldızların hepsinin iyi 
makiyajla benzerliğini temin etmekle 
muııaffak olmuştur. Fotografa dikkat 
ediniz. Bu pozuyle kime benziyor der
siniz? 

Sağda: Meşhur sinema yıldızı Anna 
Bella spora meraklıdır. Boş ııakitleri- ;• 
ni tenis oynamakla, yazın denize gir
mekle geçirir. Teniste elde ettiği de
rece ihmal edilemiyecek kadar iyidir . 
Fotografın alt kısmında Anna Bellayı 

Jan Murat ııe diğer bir arkadaşı ile 
görüyorsunuz . 

• 

1\Te§hur sinema yıldızı Moren O'suUivan içli bir aşktan sonra Jan Faro 
ile evlenmiştir. Jan Faro eşine hediye ettiği pudra kutusunda aşk macera
larının tarihçesini ihtiva eden bir kısım ilave etmi§tir. Yıldızlar arasında 
eflcituni aşk diye i§te bınıa diyorlar. 

Londra sevinç içinde Londrada mühim temaslar 
Sayısız 
kezine 

insan dalgaları şehrin mer- lngiliz dış bakanı dün Sovyet ve A vus-
inerken şarkılar söyleniyor turya dış bakanlariyle görüştü 

ltalyan gazetecilerinin geri çağırılmasının taç giymeye 
boykotaj olmadığı bildirilmektedir 

Londra, 11 (ö.R) -Taç giymeme
rasiminin yapılacağı büyük günün arefc

ıinde Londra sokaklarında kalabalık 

misli görülmemi~ dereceyi bu1muştur.Po .. 
li.slcrin aarfcttikleri gayretlere rağmen 

ho.lk yaya kaldırımlarından nakliye vası
talarına ait olan kuım1ara yayılmışlar

dır. 

Bilhassa Vest End bulvarlarında bu 
hale tesadüf edilmektedir. 

Otobüs grevinin devamı sebebiyle 

halk biricik nakliye vasıtası olarak ka
lan tramvay ve yeraltı trenlerine üşüş

mekte ve bunları adeta hücumla zaptey
lemektedir. Londranın varoşlarından, 

atelyelerden işçilerin çıktıkları saatlerde 

sayısız insan dalgaları böylece şehrin 
merkezine doğru inmektedir. Münaka

Je vasıtalarının fıkda.nına rağm.en herkes 
neşesini muhafaza etmekete, şarkılar, 

alaylarla vaziyeti karşılamaktadır. He

men herkesin yakasında sun 'i çiçekler 
vardır. Kokardler, üç. renkli kol bağla
rına sık sık tesadüf edilmektedir. Lon
dra sokakları bilhassa her çeşit ve her 
renkte üniformalarla doludur. 

SARAYIN öNONDE : Akşama doğ
ru halk kalabalığı Bukingham sarayı 

önünde, nöbetçileri ezercesine toplan
mış, nöbet değiştirme meraı:;in1i için po-

"lio güçlükle yer açabilmi~tir. Geç vakit 
gelenler saray parmaklıkl:ırının arkasını 
görebilmek için peris kaplarını kullanı
yorlar. Esasen yarın merasim esnasında 
da bu vasıtaya müracaat edilecektir. Val
dc kraliçe Mary·nin muvasalatı 8.nında 
halkın şevk ve sevinci son deııeceyi bul
muş, alkış trakaları ihtiyar kraliçeyi kar
ıılamıştır. Kadınlar mendillerini aa11a
makta, erkekler fapkalarını havaya at
makta, çocuklar ellerindeki bayrakları
nı dalgalandırmakta idiler. Polis kordo
nu kraliçenin otomobiline bin müşkülat 
ile bir yol açabilmiştir. Clucester dükası 
ile diğer davetlilerin gelişinde ayni me
rasim tekerrür etmiştir. 

Sa Majeste lngiliz Kralı merasim arabasında 
ne mutaddan daha orijinal bir isim ver- ketlerin nasıl yanlı§ hiT vaziyette olduk
mek için Merill ona büyiik lngiliz gazete· larını ve buna nihayet vermeğe lüzumu.-
sinin şerefine cDaily Ekspres> adlnt nu göstermektedir. 

venniştir. Bununla beraber Londradaki ltalyan 
BOYKOTAJ MEVZUU BAHiS gazetecilerinin geri çağırılması tedbirinin 
DECILDlR lıalyadaki İngiliz gazetecilerinin de tar

Roma, 1 1 ( ö.R) - Resmi mahafil· diyle tamamlanmaoı düşünülmüş değil-
AMERiKALI TAYYARECiLER de Londrndaki ltalyan gazete muhabir· dir .. 

Londra, 1 1 ( ö.R) - Geçen gün saat lerinin geri çağırılması münasebetiyle şu 
yirmi bir buçukta Long lsland' dan in- beyanatta bulunulmuştur : 

giltereye hareket eden Amerikalı tay- İtalyan gazetecilerinin geri çağırılması 
yareciler Oick Merill ve J ohn Levia lngiltere kralının taç giyme merasimine 
akşam saat 18,30 da Londranın Croy. karşı boykotaj mahiyetinde değildir .... 
don limanına İnmişlerdir. Gerçi İtalya bu merasime iştirak etmiye-

Dick Merill geçen ağustos ayında cektir. Fakat bunun kabahati lngiltere
Richmann ile birlikte Atlas okyanusunu ye aittir. lngiliz hükümeti sabık Habeş 
geliş gidiş istikametinde iki defa katet- imparatorunu bu merasime davet etmek
nıişti. Bu defa da ayni tayyare ile ~el· le İtalyanın istinkafına sebep olmuştur. 
rniştir. Mcrill lngiliz payitahtında ancak İngiliz - İtalyan gazetelri arasındaki mü
iki üç gün kalacaktır. Yarın Liverpula nakaşalara gelince, lngiliz gazetelerinin 
gidecek ve yarın akşam Sll.at beşte gÜn· İtalya için hoşa gitmiyccck kızıl kay• 
düzün çekilen taç giyme filimlerini tay- naktan çıkan haberleri seve seve neşret
yaresine yükledikten .sonra tekrar Nev- tikleri, buna mukabil Bermconun zaptı 
yorka uçacaktır. Böylece George V] nın 1 gibi ehemmiyetli hadiseleri bildiren ge
taç giyme merasiminden yirmi dört sa· neral F ranko tebliğlerini neşirden bir 
at sonra Amerikalılar sinema perde.sin- sistem halinde kaçındığı göze çarpmış· 
de merasimi takip edebileceklerdir. tır. Bütün bu hadiseler İtalyan impara-

Bu seyahat münasebetiyle, tayyaresi· 
1 
lcrluğunu tasdik etmemiş olan rnemle· 

' katil ve nefyedilrnesl iladesını ta- ıçm • y1a • y• &, .--.--...-- ·---

............................... 

Müessif 
Bir kaza 

Paris, 11 ( ö.R ) - Fransız tayyare
cileri arasında cüretli bava canbazlık
larıyle büyük bir şöhret kazanmış olan 
Rene Kolomb dün Villa Coublay as
keri tayyare meydanı üzerinde mil
nasız bir kazaya kurban gitmiştir. On 
beş gün evvel Vincennes hava göste
rilerinde canbazlıklarıy le halkın şev

kini son dereceye çıkarmış olan tay
yareci, zeminden elli metre yukarıda 

uçmakta iken tayyaresi birdenbire yu
varlanmış ve Rene Cplomb bu kazada 
can vermiştir. 

merasimi arifesinde 
tesadüfi olmadığı 

Taç giyme 
grevlerinin 

başlı yan 
anlaşıldı 

• • 
lŞÇı 

Londra, 11 ( ö.R) - B. Eden k.ra-
hn taç giyme merasiminde bulunmak. 
üzere Londraya gelen birçok ecnebi 
devlet adamlarını bugün kabul etmiştir .• 
lngiliz hariciye nazırı sabah Sovyet Rus
ya hariciye komiseri B. Litvinofla uzun 
müddet görüşmüş ve bunu müteakip 
Avusturya hariciye nazırı B.Guids Şmidti 
kabul etmiştir. Bunu L İtvanya hariciye 
nazırıyle bir mülikat takip etmiştir. Al
man delegasyonuna riyaset eden general 
Yon Blomberg te B. Edeni ziyaret ede· 

cektir. 

Paria, 11 (ö.R) - cTemps• gaze
tesi yazıyor : İngiliz hükümdarlanrun 
taç giyme merasimi münasebetiyle Lon .. 

drada toplanan bunca devlet adamları 
hiç tüphesiz bundan istifade ederek 
ekonomik münasebetlerin istikrarı şart· 
ları üzerinde fikir teatisinde bulunacak
lardır. Bu meseleye İngiltere ve Ameri .. 
kanın son derece alakadar oldukları ma .. 
llundur. Bununla beraber, taç giyme me

rasimi münasebetiyle yapılan bu görüş· 
meler resmi müzakerelere sebep olmıya
caktıt. Husu.si mahiyette fikir teatilerin
den i .. e bir prensıp kararının çıkması 
beklenemez. Olsa olsa şimdiye kadar 
beynelmilel müzakerelere engel olan ba
zı anlaşmazlıklar belki dağılacaktır ki 
bu da az birşey değildir. 

LONDRA GREVi 
Londra, 11 (AA) - Londra nakli

yat itiliifının taç giyme merasimı esna
sında diğer nakil vasıtalarına sirayet 
etmesi ihtimali hükümet makamlarını 
düşündürmekte ise de bu endişenin gizli 
tutulmasına dikkat edilmektedir. 

Müşahitlere göre şimdiki amele ihti
liiflan teu.düfi değildir. Bu ihtilaflar taç 
giyme haftası esnasında kasten çıkarıl· 
mıştır. 

Ayni müşahitler bazı siyasi sebepler 
dolayısiyle müfrit ıol cenah teşkilatının 
merkezi tarafından hazırlanmıı olan bu 
hareketin ameleye eadece mesleki bir 
ihtilaf teklinde gösterilmi§ olduğunu id
dia eylemektedirler. 

Bu vaziyet karşısında bük.ümet ma· 
kamları grevcileri kızdırmamak için son 
derece mutedil bir hareket ittihaz et· 
mişlerdir. Grevciler, grev bozucular ta· 
hammül edemiyeceklerini bildirmiş ol
dukları hususi müteahhitler umumi grev 
esnasında yapmış oldukları veçhile kam
yon servisleri ihdas ederniyeceklerdir ..• 
Bu hususta geçen hafta yapılan bütün 
teşebbüslere hükümet makamları ce
vabı red vermişlerdir. 

Hükümetin taç giyme merasimi es
nasında bu hattı hareketi muhafaza ede
ceği fakat grev başka servislere airayet 
eıtiği takdirde şiddetle müdahale ede· 
ceği zannedilmektedir. 

GREVE DEVAM EDECEKLER 
Londra, 11 (A.A) - Uzun bir i<;· 

timadan sonra otobüs İ§Çilerinin murah
haslan greve devam etmeğc karar ver-

lnfl'ilız dış bakanı B.Eden 
mişler ve nakliyat ofisinin teklifini red- Grevin diğer servislere sirayet etıneel 
detmişlerdir. içtimadan sonra Ernest Be· meselesine gelince bu iş icra komitesin' 
,,in demiştir ki : havale edilmiştir. 

Avusturya Dış bakanı 

Londrada bazı siyasi 
temaslar yapacak 

hakkında 
tesbit 

Avusturya 
nüldüğii 

neler düşü
edilecek 

Viyana, 11 (ö.R) -- Hariciye na-ırathla ve Venedikte B. Mussolini il4 

zırı B. Guido Şmidt İngiliz kralının son mülakatlarından sonra garp de• 
taç giyme merasiminde hazır bulun- mokrasileriyle yapılacak bu tema~ 

ak .. h k t tın'şt'r Bu fır- siyasi mahfellerde ehemmiyet verıl• 
m uzere are e e ı ı . k ed' A h . . • 
saltan istifade ederek 8. Şmidt Lan- me t ır '. . vusturya arıcıye naZı. 
d P · t lng'lı'z ve Fransız dev- rının lngılız ve Fransız devlet adaıU 

ra ve arıs e ı l . l k k .. .. · ·rıı· · b 1 arıy e arşı arşıya goruşmesı ı 
!et adamlarıyle temaslarda u una- k' A t 'd e edenlerce . . 

1
. B d anı vus uryayı ı ar 

caktır. Vıyana ıle Ber ın, u apeş- k f 'd ı· t l'kk' d'l' A stor• 
d 1 

.. ço aı e ı e a ı e ı ıyor. vu 
te ve Roma arasın a son yapı an mu- d 1 1 · · f'k · .. d n ha' .. .. ya e ege erının ı rınce once e 
zakerelerden sonra federal hukumet zırlanmış bir plan üzerinde konuş• 
mümessilin'.n lngiliz ve Fransız ?e".· mak düşünülmemektedir.B. Şmi?t 
let adamlarıyle temasları hususı hır garp devletlerinde Avusturya içıJl 
ehemmiyet iktisap etmektedir. Res- ne düşünüldüğunu dikkatle dinliye' 
mi bir tebliğde bildirildiği gibi bu cek ve garp devletleri tarafında.il 
temaslar resmi müzakerat mahiye- Avusturyaya verilmiş olan teveC' 
tinde olmıyacak ise de Avusturya cüh teminatının hakiki şümul dere' 
şansölyesinin V iyanada V an Neu- cesini anlamağa çalışacaktır. 


