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Hava ma ... ı mtldla ... 81 
A11k1Ua 30 ( A Al - Tblı lftZN ür1111111 

latalından bu hava lfUllşı lffl/lesi 111/lsabası 
oÇl/lllıştır. ŞattlaJı kava Jımuma 111nltat ta1tr 
Jından istıyen/4~ vntlmelttedu. M/Uabda 
mü.ddtfl bu 1 emmuza kadtU iki avdlr. Buın
dliğı kazanan esere yüz /ila mllUfal wrtu
aktu. 

IRAK HARİCiYE VEZlRI SöYLIYOR FRANSIZ H.NAZIRI SOYLIYOR 

"At ürk gibi başı ola 
Tür 'e gıpta ediyor.uz, 

Aukara va latannuı yıoı : ............................... .. .......................................... gUzel 'ehlrlere rnallk : Çelik olan mlllat bahtiyardır Sancak 

· rp misakında Almanya
nın da yer almasını isteriz 
Orta Avrupada devamlı 

bir e·tlh teela 
etmek llzımdır 

PARIS, 30 (ö.R) - Mebuaan mec· 
li.i hariciye komiqonu dün ak,am B. Ordumuz için 

Mılli müdafaa 
bütçemize 

Yeniden sekiz milyon
luk tahsisat uave 

işi etrafında 
Dün konu~nıalar ,,ıd -

• Miıtlerin riyasetinde topl...rak harici 
S vaziyet hakkında hariciye nazın B.Del
! b011Un izahabnı dinlemiıtir. B. Delboa 

ediliyor 

latanbal, 30 ( Tele/onla )
Ankaradan bildiriliyor: 

Milli müdalaa bütçemizin 
tetkiki kamutay bütçe encü
meninde bitirilmiştir. Milli 
müdalaa vekaleti, çelik or· 

• Janan motörize edilmeaine 
ve Jenis Jnıooetlerimizin 
takviyeaine lı•tılılı olma~ 
ih:ere selıis milyon liralık bır 
tahaiaatın bütçeye ilôoe edil
mesini idemi.tir. 

1"'1c Hariciye Nazın, Ha•• 
VekilimizZ. Ankara utuyOMında 

YAZISI 'OÇUNC'O SAHlFEDE 

TUrk ve Franeız pr 
)eteri gözden geçlrll 

Cenevr., 30 ( A.A ) 
Anadolu ajann lnuun 
habiri bildiriyor: 

Eluperler lromiteai illnll 
i,timaında Sariye ile s~ 
t1Taaında mitelııilııilen rcıfn. 
tayı temin elfleelıl ajanlar .... 

• • • • w • • • • c 

-c sele.ini Maı.tll!r cemiyetini. 
5 Sancalıta/U lıontfelii me..ı.. 
i ani .,. Saneairn ailMdan , ... 
: ridi meaeluini Fraıuıs • 
: Tarlı projeleri üurincle tel· 
: kik ve mhal..re etrni.,; .. . . ............................. ,.. ......... . 

diplomatik aziyeti geniı hatlarla göa
terdikten aonra aon haftalar zarfında 
vukua gelen bql1ea inkitafları turih et

miş ve bir Garp pakb akdi için cereyan 
eden müzakerelerin nuıl bir yol takip 
ettiğini habrlat-ır. Bu huauata aon 
yapılan müzakerelerde görülen ihtilaf
lardan hah.eden nazır. lngiltere ve 
F ranaanın ne .ebeple daha ziyade bek
lemeksizin Belçikanın beynelmilel vazi. 
yeti tasrihe lüzum gördüklerini anlatnut 
ve 24 nisan müıterek İngiliz - Franaız 
beyanatının alakada/üç memleket ara
aındaki görütmclerin bir neticesi olclu
iunu •Öylemittir. 

B. Delboa bundan aonra orta Avru-ı 
pada ve Şarki Avrupadaki vaziyeti izah 

- Sonu dördüncü aahilede -............•...... 1...................... • 
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Türkiye 
4 ·-· Ve Arap alemi 

Dost ve komşu lrakın Hariciye 
veziri B. Naci Elasil'in Ankarada 
ikameti esnasında yaptığı görüıme
ler münasebetiyle neşredilen resmi 
tebliğ yalnız iki memleket arasında 
«iyi komşuluk» münuebetlerini te
yit etmekle kalmadJı1br. Ayni za -
manda asırlarca birlikte yapyan, 
birbirini tanıyan ve aeven iki kar -
deı milletin siyasetlerine hakim 
olan duygolan meydana koymu§tur. 

Cerrahide inkılap yapacak olan bir buluş 

rtuldu 

Riom şehri halkı 
adam şerefine 

ClllllJll Ye taJıyj 
fiatleri düştii -

bu tuhaf siya 
nlik Y,aptı 

.BeNft -- FUbert poliıle1- cınumcLı 
YAZISI ALTINCI SAHtFEDE 
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Sabite 2 

Türkiye 
Ve Arap alemi 

- Baf taralı birinci •ahilede -
Türkiye, milli sınırları içinde bü -
yük medeniyet vazifesini görmeğe 
çalışan inkılapcı bir memlekettir . 
Emperyalist bir emele kendisini 
kaptırarnaz ... Ankaranın on dört 
seneden beri kiyasetle idare ettiği 
dürüst politikayı takip edenler bu 
hakikatı çoktan anlamışlardır. Bu 
hususta hiila şüphesi olanlar varsa 
muhakkak ki hakikata karşı gözle
rini kasten yummakta menfaat ta
savvur edenlerdir. Etrafımızı saran 
en kuvvetli dostluklar açık ve şüp
heden azade bir siyasetin mahsu -
lüdür. Bizim gibi emperyalizmala
rın her çeşidiyle karşılaşmış ve hep
sini yenmeğe muvaffak olmuş bir 
milletin yabancı topraklar üzerinde 
gözü olacağını hatıra getirmek bile 
çılgınlıktır. 

Şu halde Hatay davasında mu -
kaddes bir hakkımıza güvenerek 
300 bin Türkün hayat ve istiklal 
hakkını hararetle müdafaa edişi -
mizden Suriyenin bütünlüğü aley
hinde bir mana çıkarmak en hafif 
şekli ile safdillik olur. Kendi 
hakkını müdafaa etmesini bilmiyen 
başkalarının hakkına da hürmetkar 
olamaz. Türkiye böyle bir zaafa 
düşmemiştir ve düşmiyecektir. 

Ortada mevcut olan hadiseler 
Suriye vahdetinin asıl düşmanları 
kim olduğunu, onu kimlerin parça
lamak istediğini göstermiştir. Man
dater devlet küçük Suriyeden bu -
gün Lübnanı, yarın Cebeli Dürü -
zü ayırmağa kalkışırsa Suriye vah
detine kimlerin suikast ettiği kolay
lıkla anlaşılmaz mı? 

Hataya gelince, onu istiklaline 
kavuşmaktan hiç bir kuvvet alıko
yamaz. Fikrimizce müstakil bir Ha
tay, Suriye ile aramızda en kuvvet
li dosluklar tesisi için bir bağdır .. 
Yeter ki Suriyeyi idare edenler akıl 
ve mantığın sesine kulaklarını tıka
masınlar ... Müstakil Irak gibi Tür
kiye ile dost olmanın kıymetini an
layabilsinler. 

Bir Arap devleti olan !rakın müm
taz hariciye nazırı B. Naci Elasil 
Ankarada yaptığı bütün temaslarda 
Türkiyenin Arap alemine ve bu me
yanda Suriyeye karşı derin sem
patiler beslediğine şahit olmuştur .. 

Pek yakın bir zamanda Türkiye
lrak-lran ve Afganistan arasında bir 
Şark misakı İmza olunacağına göre 
Suriyenin de bonsanstan ayrılmıyan 
bir siyaset takip etmek suretiyle bir 
gün bu misakta yeralmağa ça
lışması kendi hayati menfaatidir.Su
riyeden beklenen sağduyu ancak 
Hatay meselesindeki haksız ve yer
siz gürültülerinden vazgeçerek Su
riye umumi efkarında Türkiyeye 
karşı beslendiğine emin olduğumuz 
muhabbet ve hayranlığı ihlalden 
sakınması olabilir. 

ŞEVK.ET BiLGiN 

Bir yılda 
Vilayetimizde ne ka

dar bira, rakı ve 
şarap sarfedilmiştir 

Ankaradan şehrimiz ticaret 
odasına gelen bir yazıda vila
yet merkez kazasiyle vilayete 
bağlı kaza, köy ve nahiyelerin 
lokanta, gazino ve mesire ma• 
hallerinde bir sene zarfında 
istihlak olunan bira, şarap, 
rakı, konyak miktan sorul
muştu. Oda hazırladığı bir ra• 
poru alakadarlara gönder
miştir. Bu rapora göre mezkur 
mahallerde bir sene içinde 
takriben 287,800 litre fıçı bi
rası, 162,016 adet şişe bira, 
3656 şişe salon birası, 174,400 
litre fıçı şarabı, 87,680 şişe 
şarap 2,501,612 kilo buz, üç 
milyon 897,055 litre rakı, 18 
bin 236 litre konyak istihlak 
edilmektedir. Hu rakamlar 936 
senesine aittir. 
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Karşıyakada 
Esnaf öğle tatili yapıyor 

Karşıyakada inşaat malzemesi satan 

1 esnaf bir mayıstan itibaren saat on üç.

ten on bet buçuğa kadar dükkfınlannı 1 
kapamak suretiyle yaz tatili yapmağa 1 
karar vcrmi1lerdir. 

Medeni haklarını takdir ve aıhhatla· j 
nnı korumasını bilen bu esnafın hare- ! 
ketlerinin diğer ma~aza sahiplerine de 
nümune olması a rza l· unur~ 

Paraşüt 
Kulesinin açılacağı 
gün havacılık şen

likleri yapılacaktır 
lzmir Enternasyonal Fuar 

komitesince fuar günlerinin her 
b!ri için muhtelif eğlenceler, 
müsabakalar, şenlikler tertip 
~dileceği malumdur. Bu meyan
da bir de havacılık günü yaşa
tılacaktır. Kültür parkta inşa 
edilmekte olan paraşütle atla
ma kulesinin açılma merasi
minden istifade edilecektir. 

lzmir Fuar komitesi Türk 
h2 ıa kurumu başkanlığına mü
r2 r ıat ederek paraşüt kulesi
nııı açılma töreni yapılacağı 

g:ln muhtelif hava oyunları, 
paraşütle atlamalar, planör sıç· 
ramalan vo sair akrobasi hare
ketleri yapılması için bir prog
ram hazırlanması istenmiştir. 

Kendir ziraati 
Bir rapor istenildi 

Sümerbank umumi merkezin
den şehrimiz Ticaret odasına 
gelen bir yazıda mıntakanın 
935 - 936 senesi içinde yetişen 
kendir elyafının ekistra, birinci, 
ikinci, üçüncü kalitelerinin mık
tar ve sabş fiatleri ile 1930 
ila 1936 senelerinde kendir eki
len arazi miktarı ve mıntakada 
kendir yetişebilecek arazi mik
tarının hektar hesabiyle bildi
rilmesi istenmiştir. 

Oda bu husustaki malamab 
toplıyarak bir rapor halinde 
gönderecektir. 

Doğun1 vak'aları 
Doğum vak' alarmın dakika fevtet

meden bildirilmesi IR.zım geleceği vila
yetten alil.kadarlara bildiriln:ıİlltir. Do
ğum vak"alan doktor veya ehe müda· 
halesine vakit kalmadan vaki olsa hile 
en yakın belediye bekim ve ebesine ha
ber verilecektir. Belediye ebeleri do· 
ğan çocuklar için icap eden tedbirleri 
alacaklardır. 

Bu gibi doğumları haber venniyenler 
baklwıda kanuni takibat yapılacakbr. 

Ağırcezada 
Kemalpaşanın Parsa köyün

de doğurduğu çocuğun göbe
gını kestirmiyerek çocuğun 
ölümüne sebebiyet vermekle 
mazoun olarak ağırceza mah
kemesinde muhakeme edil
mekte olan bayan Esma hak
kında memleket hastanesi asa
biye mütehassısı tarafından ve
rilen rapor okunmuştur. Bu 
raporda Esmanın sar'alı oldu
ğu zikrediliyordu. 

Bu raporun heyeti sıhhiye
ce de tasdik edilmesi istendiği 
için raporun, hastaneye iade
sine karar verilmiş ve muha
keme başka bir güne bırakıl
mıştır. 

TELEFON : 3151 

ms 
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Şehir meclisi toplandı 

Şehrin ihtiyaçları, otobüsler meselesi 
ve diğer işler hakkında karar verildi 

Şehir meclisinin dün akşam 
yaptığı son toplantı dört saat 
devam ederek şehrin muhtelif 
işleri hakkında kararlar veril
miştir. Eylülden itibaren Kor
donda işletilecek olan belediye 
otobüsleri işi de alınan faydalı 
kararlar arasındadır. 

Halkın büyük fedakarlıklar 
iktiham ederek yaptırdığı tretu· 
varların muhafazası görüşüle
rek bazı mukarrerat ittihaz 
edilmiştir. Bundan sonra su 
şirketi memurları tretuvarlara el 
sürmeden evvel belediyeden 
müsaade alacaklardır, 

Sokak ve lağım inşaat mas
rafları hesap edilerek nısfının 
halktan tahsili h kkındaki ni
zam encümeni raporu müzakere 
edilmiş ve karara bağlanmıştır. 

Belediyenin Eylülde tesellüm 
edeceği ııon sistem otohüsler 
aynı zamanda işlemeğe başla

yacaktır. Bu yüzden 9 ayda 
belediyeye temin edilecek va
ridat 134,719 lira hesap edil
miştir. Mübayaa ve saire mas
rafı olarak bütçeden 82,516 
lira ayrılmıştır. Otobüsleri ida
re için müstahdimin kadros 
nun tespiti hususunda daiı.... 

encümene salahiyet verilmiştir. 
Ve bu suretle otobüsler me
selesi hakkında nizam encü
meni mazbatası kabul edilmiş
tir. 

iMAR PLANI 
lzmirin imar planının hazır

lanması için Vekiller heyeti 
kararile müstakbel şehir planı
nın hazırlanmasında nazarı dik
kate alınacak noktaların şehir 
meclisince süratle karıulaştırıl
ması hakkındaki emir muci
bince hazırlanan bir talimat
name müzakere edilmeğe baş· 
lanmış ve bu sırada B. Mus
tafa Münir söz alarak tasarruf 
hakkını tahdit edici mahiyette 
bulunan bu takyidatın ana ya
saya muhalif olduğunu söyle
miş, her şeyden evvel şehrin 
müstakbel haritasının yapılma
sı doğru olacağını, böylece 
verilmek istenen karar ve alın

ması düşünülen tedbirlerin 
kendiliğinden yapılmış olaca
ğını bildirmiştir. 

llk madde (Şehir içinden 
geçen demiryollarının iki tara
fında otuz metrelik sahaların 
istimlak edileceği için buralar
da inşaat yapılmaması) hak
kında idi. Bay Mustafa Münir, 
Devletin bu gibi yerleri istim
lak edebileceğini söylemiştir: 

- Böyle kararı meclis kabul 
edeme2., demiştir. 

Reis izahat vermiş, Göztepe-

~11 

de deniz tarafında bir ev inşa 
edildiğini gördüğünü, imar 
planı muciliıince belki ileride 
orada bir rıhtım inşa edilece
ğini, bunun için ileride halkın 
zarar görebileceği hallere mani 

Releawe reısi Dr. Belıçet Uz 
olunmak üzere şimdiden tedbir 
alınması yerinde olacağını söy
lemiştir. Neticede madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Muhtelif üyelerin Üzerlerinde 
itiraz ve münakaşalarından 
~oıua kabul edilen diğer mad
aeıer 'i'"'u .... r~., : 

MÜHİM MEVZUAT 
Su kenarlarında rıhtımda 

veya rıhtım yapılacak yerler
den on metre mesafe dahilin
de bina inşa edilemi-oecek, 
abide ve mabedlerle muhafaza 
edilmesi lüzumlu görülen asarı 
atika etrafında on metre da
hilinde iuşaat yapılmıyacak, 
arsasının boş mıktarı yüzde 
otuzdan aşağı olan meskenler
de boşluğu dolduracak inşaata 
müsaade edilmiyecek, şehirde 
inşaat hududu tahdit oluna
caktır. 

Fen heyeti tarafından ha

zırlanan plana göre inşaat 

hududu, Mısırlı caddesinden 

Eşrefpaşa caddesinden, Salih 
dede mezarlığından dereye, 

Tepecik mahallesine Alman 
kulesi civarını içine alarak 
Kamiliye caddesi arkasından 

demiryoluna kadar uzanmakta
dır. Bu hududun dışında in
şaata müsaade edilmiyecektir. 

Karşıyaka ve diğer yerlerde 
inşaat serbest bırakılmıştır. 

FABRiKALAR 
Fabrikaların Alsancakta in

şası hakkındaki kayıt, üzerinde 
ehemmiyetle durulmuş, bazı 

üyeler üzüm temizleme ve bo
yama fabrikalarından bahsede· 
rek böyle bir katar verilmesini 
doğru bulnıamışlardır. Netice
de fabrikalar hakkındaki mad-

!)g 

denin müzakeresinin tehiri ka
bul edilmiştir. 

IZMIR LiMANI 
Reis, hükümetin bütçeye 

birbuçuk milyon lira koyduğu 
lzmir limanının bu sene içinde 
Halkapınara nakline başlana
cağını söylemiştir. Şehir içinde 
12 metreden daha az cepheli 
arsalara mesken inşaatı yapıl
maması hakkındaki madde de 
münakaşalara yol açmıştır. Bu 
hususta söz alan Bay Mustafa 
Münir: 

HALKI DÜŞÜNELiM 
- Halkın elindeki malin 

kıymetini hiçe indiremeyiz. 
Bize verilen salahiyeti istimal 
ederken halkı da düşünelim. 
Demiştir. 

Madde aynen kabul edil
miştir. 

Bina inşaatı için ruhsat alır
ken binanın ne renkte olacağı 

da belediyeye bildirilecek ve 
binanın kaç kat olacağı 

hakkında belediyeden müsaade 
alındıktan sonra inşaata başla
nabilecektir. 

Makina ve elektrik mühen
disliği tarafından hazırlanan 

taksi otomobilleri talimatname
sinin müzakeresine geçilmiştir. 

TAKSiLER 
Birinci madde taksi otomo· 

billerinin (taksi) için hususi şe

kilde inşa edilmiş olması hak
kında idi. Bay Mustafa Münir, 

bunun faidesinin izahını istemiş 
ve makina mühendisi izahat 
vermiştir: Taksi otomobillerin
de şoförün, yolcu ile alakasının 
kesilmesi lazımgeldiğini, fiat
lerin tenziline imkan elde 
etmek için taksilerin daha 
ucuz ve başka sistemde ya· 
pılmaları icap ettiğini, lzmir
deki taksilerin tenezzüh oto
larından ibaret olduğunu, taksi 
otomobillerinin beş kişilik, bü
yük otomobiller olması lazım

geldiğini söylemiş: 
- Taksi otomobili işletenler 

fena bir rekabet peşindedirler. 
Bu rekabet yüzünden iflas edi
yor !ar. Şehrimizde ekonomik 
taksiler işlemelidir. Benzin ko
kusu taksinin içine akis ve 
halkı rahatsız etmemelidir. 

Bay Galip, ticaret serbest 
o'.duğuna göre tiplerin nasıl 
t :ıhdit edilebileceğini sormuş, 
B. Mustafa Münir, Paris ve 
Londrada taksilerin şekilleri 
muayyen olmasına rağmen me
rasimlere gidenlerin bindikleri 
kiralık otomobiller de bu'.undu
ğunu söylemiş Avrupadaki 

- Sonu yedinci sahifede -

TAYYARE SiNEMASI 

1 
SC> 
TÜRK 

Nisan CUMA gününden itibaren 

İ N K } L A B } oda terakki hamleleri. 

2 
ikinci 

film 

ve SON devre 

istiklal savaşı - Şanlı ordumuzun güzel IZMIR'imizi ve yeşil BURSA' mızı istirdadı • IST ANBUL'un düşman istilasından kur
tuluşu - LOZAN zaferi - Son halife ve li'ıumsuz alayişleri - CUMHURiYET - Müstakil ATATÜRK Türkiyesi - Cümhuri
yet devrinin feyzleri - Canlı bir tarih. 

2 - HAŞMETLİ VALS Hanry Garat tarafından temsil eclilen baştan başa 
şiir, güzellik, musiki, aşk ve neşe filmi 

Ayrıca Paramunt Dünya havadisleri filmi 
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SEANS SAATLARI Hergün 3 - 6 - 9,15 Haşmetli Vals 5 - 8,10 Türk inkılabı 
Cumartesi ve pazar ııünleri 11,30 Haşmetli Vals -· 1,45 Türk inkılabı ilaveten gösterilecektir 

Is tan bul 
Şehir Tiyatrosu 
artistleri şehrimizde 

lstanbul Ş'!bir Tiyatrosu ar· 
tistleri Anadolu turnesine çık• 
mışlar, Ankarada çok bararelli 
alkışlar toplamışlardır. Mem• ce 
ı k t. · · ·· "d k~ yo e e ımızın en guzı e sanat .. r· P 

!arından mürekkep o'an heyet de 
başta bay Ertuğrul Muhsin ( 
olduğu halde tarn kadro ile Y 
şehrimize gelmişler, dostları m 
ve prestişkarları tarafından b 
karşılanmışlardır. eş 

Artistlerden bay Mabı:ıut Y 
dün bir ır.ubarririmize demiş· j 

tir ki: •• 
-Her yıl lzmirlilerden gördü· n 

gumuz sevgi ve rağbet bizi r 

lzmire bağlum~ktadır. Repire· 
tuvarımız bu yıl tamamen ye· 
nidir. Ümit ediyorum ki tem• 
sil edeceğimiz piyesler çok v 
beğenilecektir. Çünki lstanbul 
ve Ankara bu eserleri bara· lı 
retli alkışlariyle takdirlerine l 
mazhar kılmıştır. 

Piyasada 
Durgunluk ve Fiat 

istikrarsızlığı 

devam ediyor 
Şehrimiz ticaret odası ürün· 

lerimizin son bir aylık ihraç vo 
Pair vaziyetleri hakkında bir 
rapor hazırlamıştır. Bu rapora 
göre ihraç ürünlerimi:ıin başında 
gelen üzüm, incir 1937 rekolte• 
)erinin bilmek üzere bulunması, 
yeni siparişlerin alınmamış ol· 
ması gibi tabii sebepler tah· 
tında iç piyasalarımızda bun• 
dan evvelki ayda müşahede 
edilen durgunluk bu ay için· 
de de durumunu muhafaza 
etmiştir. Mevsimin tabii icap• 
!arına istinad eden bu durgun· 
Juk iç piyasa fiatleri üzerinde 
az çok tesirini göstermiştir. 

Dış taleplerin gevşemesi ne• 
ticesinde doğan bu durumun, 
stokların azlığı dolayısile ilk 
siparişl~rle ortadan kalkacağı 
ve fiatlerin de hemen normale 
avdet edeceği kanaati kuvvet• 
lidir. 

Ay içinde inhisarlar v: üzüm 
kurumu teşekküllerinin piyaııa· 
ya çıkmaları ve mütemadi bir 
surette mübayaatta bulunmuş 
olmaları biraz daha düşmesi 
muhtemel olan fiatlerin istik• 
rarına amil olmuştur. Son ay 
içinde 6006 çuval ve bir torba 
üzüm 111 muhtelif ve 1364 
çuval hurda incir satılmıştır. 

Bu ay içerisinde inhisarlar 
idaresi 2712, Üzüm kurumu da 
99 çuval mübayaa etmişlerdir. 

inhisarlar idaresinin mevsim 
başından mart 937 sonuna 
kadar umumi mübayeatı 28640, 
Üzüm kurumunun 27164 çu• 
vala baliğ olmuştur. 

936 Rekoltesinde borsaca 
tescil edilen üzüm mikdarı 
423611 çuval ve 1920 torbadır. 
Aynı müddet içinde borsa 
kayıtlarına göre 169611 mubte• 
lif ve 12624 çuval hurda incir 
satışı yapılmıştır. 

Selçuk nahiye 
müdürü 

Selçuk Müze memuru ha)' 
Haydar ile nahiye müdürü ba)' 
İhsana, görülen lüzum üzerine 
işten el çektirildiği duyulmuş• 

tur. 
• ••••••••••• 

Bir mahkumiyet kararı 
Seydiköyde lsmail adında 

birinin hayvan damı duvarını 
delerek iki ineğini çalıp kese• 
rek etini satan mubacır Ali 
hakkında Asliye ceza mahke· 
mesinde üç seue hapsine ve 
arkadaşı Cemal oğlu Ali de 
bu hayvanların kendi evinde 
gizli olarak kesilmesine müsa' 
ade ettiği için bir buçuk sene 
lıaPAine karar verilmiştir 
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Çamaşır yıkama 
davası 

YEN ASIR 

J 
Tarih: Bundan iki yüz yıl ön

ce «Amme hizmeti» diye bir şey 
yoktu. Tek tük memleketlerde 

Mecliste Yugoslav dostluğu 
iM *' po11taya benzer bir şey var idise ' 

~ha~:s~aın ~:ı;:::;e~e:;~in zi~;:: Yugoslav -mebusan reisliğine Türk Millet vekille-
yarardı. (Nakil vrısıtaları) da ta· 

mamen hususi idi. Zenginin ara- • • h bbet duygularının bı•ldı•rı•ımesı• ı•stendı• bas~. orta hallinin atı, fakirin bir rı n ı n mu a '- ' . 
eşegı bulunurdu. 

1 
Evlerde işi; esir, hizmetçi ve A k a 30 ( A.A ) _Bugün Saka (Trabzon) ve Cemal Tun-ı şahıslarına ve Türk milletine arttırma idealinde kıymetli bir 

~ahut. e_vin kadın_~ 3:_apardı. Bur- Hil,;:i ~r~n:n b!lşkanlığında ya· ca ( ~'!.talya) .ta:al~?dan. verilen I kendili~int!en .. göste.rile'! g~niş amildir. . • .. 
~avazının tekevvununden evv~l l kamutay topfontısında ve . biıtun meclısın sureklı alkış- scmpatı bız Tark mılletı vekılle- Çok samımı teşekkur ve mu-
ıs~ yeme içme ve giyinme işlerı- j.ı .. az. e cümhuriyeti ile Sovyet larıyle karşılanan aşağıdaki tak- rini pek mütehasds etmiştir. habbet duygularımızın ve Ya-
nı de herkes kendi başına başa- Sur 'r t ciimhuriyetleri birliği riri tasvip ederek pazartesi gÜ· Türk milletinin Yugoslav mil- goslav milletinin kuvvet, refah 
rırdı. osya ı.s 2o ilktesrin 1935 da nü toplanmak üzere içtimaına ni- leline kmşı olan samimi hisleriy- ve saadeti hakkındaki halis di-
-~er ~ile koyun ve inek besler. a;,ası;:aa d imza ~dilmiş olan hay:!l vermiştir. le hemahenk olan bu temas mil- leklerimizin yüksek reislik ta-

Yun egirir. Bez kumaş dokurdu. ~s ova a tasdikine ait kanun B. M. M. Yüksek reisliğine, letlerimizin sulh ideali ve me- 1 rafından Yugoslavya mebusan 
Bahçesi olan meyva, sebze yer. ~~ ?ıma'::ı~zakere ve kabul edil- Başvekil ve hariciye vekili- deniyet hizmeti yolunda ve Bal- meclisi yüksek reisliği vasıtasiy-
Koyunu keçisi olan süt içer, ta-

1 

°!1

1 .ası nin resmi ziyaretleri esnasında kan komwlarımız arasındaki le millet vekillerine iblağını tek-
vuğu olan omlet yapabilirdi. mı;/r. bundan sonra Hasan asil Yugoslav milleti tarafından muhadeneti kuvvetlendirme ve lif ederiz. 

Ve iktısadi düzeni İptidai sek- ••••• ~.~~!.~~•••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• ıu•••••••••••••••••••••••u•••••••••••n•••••••••• ""•••••••••••••••• ............................................... . 

~~1:;:,~~:'~: :::ı:Jfr .. iaıa':'~m- IRAK HARiCiYE VEZlRI SöYLIYOR 1 fngilterede 
Bu ~ki 3:ü~ y!iFinde, buhar, ''Atatu··rk gı·bı· başı olan Muhafazakarlar ~lektrık gıbı teknık buluşlar çok • ı 

derledi. Buhar evvela nakil va- geri eyOr 
=:!a:~~:~I;';;::;~~~~~ird~le,:;~~: T .. k' gıpta ed·yoruz· Londra 30 ( ö.R )h-İngiluhtereafazakde y:~ 

Ur e 1 pılan üç kısmi inti ap m <1.1.-

t~nvirat iş!ni Üstüne aldı. Çıra ?e ' ' partisinin işçi muhalefeti menfaatine 
lamba tarıhe karı$lı. Otomobıl; · gerilediğini göstermektedir. Birinci in-
atr, arabayı, seyi~i ve ahırr ilga 

tihap Londranın merkez mahallesinde ~~ k İstanbul, 30 ( Hususi muhabirimiz- hane bir teveccühten başka hirşey his· ve muzika Ira ve Türk milli marşla- olmuş ve bir travayist namzet 485 
Bundan çıkan manayı yarın den )- Dost ve kardeş Irak hariciye sedilmiyor. Suriyelilerin bir gün bu te- rını çalmıştır. r~y ekseriyetle seçilmiştir. Halbuki 

okuyun. veziri S. E. Naci El'asil Ankara eks- veccUhten istifade edeceklerine §ÜP- Irak hariciye veziri kendisini uğur- 1935 umumi intihabında bu daireden 
K. ERGONES . e bag•lan~rı hususi trenle şehri- hem yoktur.» layan zevat ile ayrı ayrı vedalaştıktan 4000 den fazla ekseriyetle bir muhafa-

•'"""'""""".... :i::n gelrniş v; istasyonda hararetle Nazır Filistinin ikiye bölünmesine sonra Anadolu ekspresine bağlanmış zakar mebus seçilmişti. lkinci intihap 

Trak Ya'da d k k !rakın muhalif olduğunu ilave etmiş- 1 h A g olarına g · ı Ch t d · · d lm 334 • karşılanmıştır. Nazır gar an ~ı. ~r .en o an ususı va o eçmış er ve es er aıresın e o uş ve reyı 

Arda ve Meriç taştl civarda biriken halkımız kendısını §ıd- tir. tren saat 19/ 10 da bütün istasyonu dol- ekseriyetle bir muhafazakar seçilmiş-

Ed h b. detle alluslamıstır. ANKARADAN AYRILIRKEN duran halkın sürekli alkışları arasında tir. Bunun selefi olan muhafazakar ise 
irne, 29 ( Hususi mu a ı- · ~ Ank 30 ( AA ) D'" ·· d 

d Pel .. ,palasa misafir edilen dost nazır ara, · - ort gun en- hareket eylemiştir. 1935 de 5000 rey ekseriyet almıştı. Ni-
rirnizden ) - Son günler e u h d b ı k ı ı k 
T b 1 h kk beri şe rimiz e u unma ta o an ra 1STANBULDA hayet Birminghaın garp dairesinde ge-rakya ve Balkanlara sürekli Ankaradan edindiği inti a ar a ın-

unl ·· hariciye veziri Ekselans Dr. Naci El'- lstanbul, 30 ( A.A ) - Irak hariciye çenlerde ölen Sir Austen Chamberla-mevsim yagy murları düşmüştür. da beyanatta bulunarak ş arı soy- .
1 

fak · tl · d b 1 a:;ı re at ve ınaıye erın e u unan veziri Ekselans Dr. Naci El'asil ile re- inin halefini seçmek için yapılan inti-Bu yüzden bir mikdar yiik· lemiştir: l b lik d.. k An d l 
- .,Ankara "e İstanbul gı'bi gi.izel zevat i e ir · te un a şam a 0 u fakat ve maiyetindeki zevat bu sabah hapta 2900 rey ekseriyetle bir muha-selen Arda ve Meriç nehirleri ... v 1 h k · 

alçakta kalan ovaları kapla- sehirlcre malik olan millet bahtiyardır. ekspresiyle İstanbu a are et etmış saat 9 da Ankara ekspresine bağlanan fazakar namzet seçilmiştir. Fakat Sir 

t :; k ve istasyonda dış işleri bakanı Dr. T. h • Iil H darp gel~:~. Austen Chamberlain son umumi in-mış ır. Bunların hepsinden evvel /üatür - gi- . . C ususı vago a ay aşaya .... '-'"i 

S 
' 

Rüştü Aras He iç ışlerı bakanı ve • tir. tihanta 7000 den fazla ekseriyet reyi u arın istilasına uğrayan bi bir başa nail olan Türk kardeşleri- ,,. 
yerlerde mezruat ve bu me- mizc cidden gıpta ediyoruz. H. Partisi genel sekreteri Şükrü Kayn.ı Mı.ihterem misafirimiz istasyonda va- temin .etmişti. 

d b'lh h Riyaseticümhur seryaveri Celal, hu- r . . ı t bul k d K o·· mu·· r • • 
yan a ı assa pancar ma su- istikbal, Türki~e ve !rakın mfüfte· susi kalem direktörü Süreyya, Başba- 1

' muavını, san uman anı, em- SefgJSJ 
lünün zarar gördüğü anlaşal- terek mesai.si için çok büyük fırsntlar kan adına da hususi kalem direktörü niyet direktörlilğü erkanı ile Irak kon- Direktörü M•adeburg öldü 
mıştır. ~ ı · solosu ve konsoloshanesi memurları ve -saklamaktadır. Suriyenin ~ar { mısa- Vedit, protokol şefi Şevket Fuat, mu- ANKARA, 29 (A.A) --- Beynel-
kazım Dlriğin teftls. leri b"·t·· k 11. le teın"n hafız alayı kumandanı İsmail Hakkı, daha birçok zevat tarafından karşılan- ·ı l k .. .. . be . l kına girmesini u un a )ım "" - mı e omur sergısi münase tıy e 
Edirne, 29 (Hususi Mubabi- ni ederim. Surjyelilcrin Türk milletine elçiler, Ankara mevki ve merkez ku- mıştır. şehrimizde bulunan Magdeburg da 

r• • d ) B" h ft 1 h .. d Asker ve polis kıt'aları selam res ımız en - ır a a evve olan samimi hürmetlerinden ic şup- mandanlanyle emniyet direktörü, ış - Gruson fabrik\ıları direktörü B. Ma· 
İnceleme yapmak üzere Çanak- hem yoktur. Ti.irk.iye - Suriye müna- bakanlığı ve frak elçiliği erkanı tara- mini yapmış, muz.ika Irak ve istiklal dison zatürreeden vefat etmıştır. 
kaleye hareket eden Trakya sebatının çok samimi olacağını kat'- fından uğurlanmıştır. marşlarını çalmıştır. Mumaileyhin cenazesi tahnit edilmiş 
umumi müfettişi General Ka- iyyen ümit ederim. Esasen Suriyclile- Ekselans Naci El'asil istasyona geliş- B. Naci El'asil oradan motörle !s- ve Almanyaya gönder.ilmek üzere 
zım Dirik Çanakkaleden başka rin menfaatleri bunu iktiza ecler. !erinde muhafız alayı.İıa mensup bir tanbula geçmiş ve Perapalas oteline bugünkü trenle İstanbula yola Çlka-
diğer vilayet ve kazaları da Ankarada Suriyelilere karşı hayırha- askeri müfreze tarafından selamlarunış inmiştir. rılmıştır. 
teftiş ettikten sonra şehrimize ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

avdet etmiştir. Sulhun teşkilatlandırılması Amerika kongresinin bir kararı 
Goebels 

Berftin - Roma mihveri 
Avrupa sulhuna 
esast~r diyor 

Berlin, 30 (Ö.R) - Italyan 
Faşist gazeteciler grubu şere
fine! propaganda ve hariciye 
nazırlarmıo iştirakile verilen bir 

ziyafette propaganda nazırı B. 
GöbeJs bir nutuk söyleyerek 

Fransız hava nazırı 
verilen bir ziyafette 

Fransa hakkındaki ınübalagalı haberlt~re 
inaıımamalarıın lngilizlere tavsiye etti 

Berlin - Roma mihverinin Av· 1 ·· Londra, 30 ( ö .R ) - Fransa hava hindeki temayüllerin arttığını muşa-
rupa sulhu için bir esas oldu- ı d k 
y nazın B. Pierı-e Cot şerefine veri en hede e erek demiştir i: 
guou bildirmiştir. ltalyan heyeti bir ziyafette Fransanın dahili vaziyeti - Esasen bu bütün Fransızların ka-
reisi teşekkürle mukabel etmiş hakkında tngiliz umumi efkarını tat- bul ettikleri bir fikirdir. 1933 senesinde 
ve ltalya propaganda nazırının min etmek istemiş ve bazı gazetelerin hava nazırı olduğum sırada Cenevrede 
dostane bir telgrafını okumuş· mübal:igalı neşriyatından sakınnıağa ben de Fransa namına bu görüş tar-

tur. :;amilerini davet etınİ§tir· Nazır Fran- zını tekrar ele alm~tım. Sulhun teş-
'Rr.rL'L7ZJo.rr;'.ZT'/2'7Z'Z'Y.:TLY.7ZY'7J. l b" k'1 
N sada iş ihtilaflarının norma ır şe 1 - kilatlandırılmasını alakadar eden her 

G t • ~ de olduğunu, grevcilerin direksiyonJar- şey İngiltere ve Fransa arasında tam aze emız ~ la anlaşınca yine işe başladıklarını ve bir anlaşma ile tetkik edilmeli ve ka
'' müzakerelerde uzlaşma ruhunun ha-

~ ~ kim bulunduğunu söylemiştir. rarlaştmlmalıdır. Çünkü iki memle-

Harpta bile Amerikadan 
il 

mal alınabilecektir 
PARiS, 30 (ö.R) - Amerika kon-

gresi bu akşam hükmü biten eski bitaraf
lık kanunu yerine dün akşam bir bita· 

raflık kanunu kabul etmiştir. Burada 
çok rnühirti telakki edilen nokta §udur 

ki kongre evvelce korkulduğundan çok 

daha oynak bir kanun üzerinde mutaba
kat temin etmiştir. Bu kanun bir taraf-

tan Cümhurreisine her hal ve vaziyette 
muhariplerden her biri hakkında am-

bargoya tabi olacak maddelerin liste• 
sini tayin etmek hakkını vermektedir .. 
Diğer taraf tan harp malzemesi haricinde 

olan maddeleri muharip devletler, ken
di vapurlariyle nakletmek ve hemen te
diye etmek şartiyle Amerikndan teda-

rik edebilmeğe devam edeceklerdir.Bu-
nun manası şudur ki geniş mali kudreti 

olan ve vapurlarını himaye için kuvvet· 
Ji bir harp filosuna malik bulunan her 

devlet harp halinde bile Amerikadan 

bir çok maddeleri tedarik hususunda im· 
tiyazlı bir mevkide bulunacaktır. Bu da 

besbellidir ki İngiltere ve lngiltere ile 

elele yürüyen memleketler lehinde bir 
hükümdür. 

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

başlıyor Otobüscüler • 
grevı : An karada satış teş· ~ Nazır bundan sonra «Nevs Chro- ketin emniyet ihtiyacı aynidir. Bu se-

kı·ıaAtı yapmıştıı'" ~ nicle>" gazetesi tarafından beynelmilel beplehgayretleri hemkkendi vemniy~~ufe- B b. d f 1 t b .. 
~ bir zabıta kuvveti tesisi hakkında or- rini, em de sulhu orumaga nıa O US 

.. Yeni As•r ,, Ankarada ~ taya atılan fikri tasvip etmiş ve böyle olmalı, muhtemel taarruz heveslerini eş }fl en az a 0 _ _ 
aşağıdaki yerlerde satıla- ~ bir polis ku...,.etinin teşkil edilmesi le- önceclen cesaretsizliğe uğratmamalıdır. 

Merkez 
Bankası umumi 
heyeti toplandı 

ANKARA, 29 (A.A) -- Türkiye 
Cümhuriyeti Merkez Bankası hisse· 
darlar alelade umumi heyeti bugün 
saat l 5 de Bankanın umumi Merkez 
binasında ve Banka idare meclisi re
isi 8. Nusretin reisliğinde toplanarak 
Bankanın 1936 yılı idare meclisi ve 
murakabe komisyonu raporlaı:ını 
tasdik ederek idare metlisini ibra et
miştir. 

Bundan sonra müddetleri biten i
dare meclisi azalıkla,.iyle murakıple
rin seçimleri yapılmış ve B ve G sı· 
nıfı hisselerine sahip Bankalar ile 
sirketler tarafından Nusret Namık 
Özgören Hakkı Saffet Tarih D sınıfı 
hisselerine sahip hissedarlar tarafın
dan da Münir Erhanidare meclisi a
zalıklarına B ve G sınıfı hisselerine 
sahip Bankalar ile şirketler tarafın· 
dan İnhisarlar umum müdürlüğü 
eski ticaret müdürü Agah Alaybey 
ve D sınıfı hisselerine sahip Banka
lar ile _şirketler maliye vekaleti eski 
maliye muhasebe müdürü Kemal 
Aktuna'da murakıpliğe intihap olun 
muşlardır. 

Heyeti umumiye beher hisseye 
645 kuruş kar tevzi edilmesini de 
tasvip etmi§tir. 

Sümer bank 
Genel direktörü 

değişmiyor 
Ankara, 30 (A.A) - 29 

Nisan tarihli Akşam gazete· 

sinde Sümerbank genel direk
törünün dt>ğiştirileceği başhğı 
altında intişar etmiş olan ha· 

berin tamamen asılsız olduğu· 

nu beyana Anadolu Ajansı 
mezundur. 

Bir haftada 
Yakalanan kaçakçılar 

46 dır 
Ankara, 30 (A.A) - Geçen 

bir hafta içinde gümrük mu· 

hafaza örgütü 46 kaçakçı, 495 
kilo gümrük kaçağı, 150 kilo 

inhisar kaçağı, 1 kilo 371 gram 

esrar, 7711 defter sigara ka
ğıdı, 4 altm lira 274 kağıt lira, 

12 kaçakçı hayvanı ele geçir

miştir. 

ispanya nazırı Parlste 
PAris, 30 (A.A) - ispanya 

hariciye nazırı Delvayo ile re· 

fikası Valansiyadan buraya gel· 
mişlerdir. 

BILBAO 
MiDliye .. çUerlnln nakli 

meselesi 
LONDRA, 29 (A.A) --- Bilbao 

mültecilerinin tahliyesi meselesi hak 
kında Roytcr su malumatı vermek
tedir. 

Hattı hareketıni değiştirmiş olan 
İngiltere hükiimeti ispanyada yapı
lacak her türlü teşebbüslere iştirak 
etmeğe hazırdır. Bununla beraber 
Bilbao meselesinde yapılması lazım 
gelen ilk iş Bask hükümeti ile Fran· 
ko hükümeti arasında bir itilaf hu
sule gelmesini temin etmektir. 

Böyle bir itilaf yapıldıktan sonra 
İngiltere hükümeti için sivil ahaliye 
ne suretle yardım edilebileceğini dü
şünmek kabil olacaktır. 

Bir yandan rn üzakereler cereyan 
etmekte olduğu ma1Um ise de İngil
tere hükürneti arada bir anlaşma ha· 
sıl olduğuna dair hiçbir haber alma· 
rnıştır . 

. BELÇIKADA 
Hariciye nazırının be
yanatı ekseriyetle 

tasvip edlldl 

caktır : ~ h k t • k 1 k ~ y 1 d M k ıı· ı . are e sız a aca rice Frere A lman devlet ricaliyle ve B. :~~=o:.:~:!'e~li <'i u g os a vy a a 1 • ~car a a 1 yet e rı . - . - . ;.:-;· ile b;,..k mül>katlada bulunmu .. 

Berlin, 30 (ö.R) -Belçika Barve· 
kili B. Van Zeelancl mümessili B. Mau· 

Saman pazarında Dur ~~ Belgrad, 30 ( A.A) - Baş· Jarın harsi metalibatı hakkında Londra, 30 ( ö.R ) - Londra oto-llçuk saat olmasını istiyorlar.Zira süratli Brüksel, 30 (ö.R) -Mebusan mec-
All. ~~ ı k d 'l .1 d .. .. büscülerinin bu akşam gece yarısında nakliye vasıtalarının ve yolcu mikta- lisinde hariciue nazırı B. Spaak tarafın· 

,, bakan Stoyadinoviç Yugoslav- en 1 erı e uzun uza ıya goruş- k · d t k d 'l · · J 

Yenişehitde bayi ~ 1 tükten sonra isteklerinin ta- islerini bırakacakları muhakkak gibi- rının pe zıya e arması en 1 erını dan Belçikanın yeni beynelmilel vazi· 
1' d ı. • M k il" ti · ·· d , fazla yorgunluğa mecbur etmektedir. k f\.1u ~tafa '" 1 ya aKl acar a a ıye en mu- bakkuk ettirileceği vadin e dir. Dün ak§am patronların ve işçilerin yeti hakkında verilen izahatı ta ip eden 
i:.' b ( d k b b J t d ı 1 l ·· k Kumpanyalar ise günde sekiz saat işin münakaşalarda ittifaka yakın bir ekseri· Tütüncü Ali Ekber ~. 

1 
wessillerini ka u e ere un- u unmuş ur. e ege eri arasında yapı an muza ere· 

N d 1 nazari olduğunu ve bunun yedi buçuk yet Belçikanın harici siyasetine verilen Ah t E ver bakka ' le:ı· inkıtaa uğradığından işçi e egc-me n • " , .................................................................................... u: saate indirilmesinin senede bir milyon yeni istikameti tasvip etmiştir. Yalnız 
llyesl IUtUn gişesi. ~ J 937 BeyneJmileJ Paris Ser2isi : ı leri greve karar vermişlerdir. Bu sabah İngiliz lirası masrafa sebep olcağını ile- komüniııt partisi bu siyasete muarız biı 

T a. da gazeteci ' ..._, : saat 11,30 da işçilerin umumi içtimaı aş.ıan ~ ft1ayıs - ikinci teşrin : ri sürmektedirler. Bu akşam bu grev vaziyet almış ise de reye iştirak ederek 
Yakup ~ Sergiyi ziyaret için gelecek ecnebilere : . . • . ~ bu ·arı ittifakla tasvip ettiğinden tahakkuk ederse 5000 den fazla oto- bunu göstermeğe cesaret edememiştir .. 

TUtUncU kardeşler ~ Gerek Pariste ve gerek Fransanın her tarafında bı.rçok ıktısadı faıdelcr ve: hu. gece yarısı işin terkedilmemesi an- büs hareketsiz.:'e 25 bin işçi işsiz . ka- ı Buna mukabi~ F:ek~~s~. v~ Nasyonalist 
pazarı ~ vesaiti nakliyede ve ayni zamanda on defalık sergi duhuliyesinde yüzde elli t:nzi-: cak bir mtıcize ile önü alınabilecek bir lacaklardır. Dığer taraftan 3 milyon Flamand partılerı hukumetın son müza. 

t 1 ~ :lat temin eden ( HUSUSi KARTLARI) almak ve bu hususta fazla malumat: k I . 
p. s ı - cı~ ~ g· ze ec ~ Ecdinmek istiyenler her gün saat 11 den 12 ye kadar fzmir Fransız baş konso·: kat'iyet almıştır. Otobüs ınüstahdim- yolcu münakale vasıtalarından istifade ere erıni ve bunlardan hihıl olan ne-

;; ... - \ :ı ı ~ K · ı rya şubesine müracaat edebilirler. S. 3 ( 6 72) 1-3. leri gündelik iş müddetlerinin yedi bu- edemiyeceklerdir. l ticeleri tasviple karşılamışlardır. 
, ,,,. ..,. .. ~.;~ 1 :.~:.~~~~ ••• :~.c•ı•:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



--· 
Günün meselesi ı FRANsız H.NAzıRı sövuvoR 

·kt d. t 11 1• Garp misakında Almanya-Dünya ı ısa ıya ını norma eş ır- • • 
meğe Alrrl.anya hangi _ nın da yer almasını ısterız 

Şartlarla ı•ştı•rak edebı•ıı•rmı•ş •• o et;fv'!!b":'!~t!lı;:.~:ja•:~~:fftd;v. e7~~S~~0°
1

~~~)u büd~i~~~ na- l~~:~~~:\-:ranıa ve İngiltere için hec 
let adam.lan arasında son yapılan temas- zın B. Delbos ayan meclisi hariciye ko- daim birlik kalmak ve kudretli bir ıu· 
lardan ve fikir teatilerinden bahsederek misyonunda izahat vererek demiştir ki: rette müsellah bulunmak zarureti üze· 

Alman Resmi mahafilinin noktai nazarı 
Yugoslavya - İtalya arasmda yapılan an- - Belçilt ile Fransa ve Jngiltere ara- rinde ısrar etmiştir. 
laşma, küçük anlaşma konferansının eon smda husule gelen anlaşma Ren mın- lspaeya ve Guemika bombardımanı 
Belgrad celsesinin neticeleri, Venedik ve takasında lıer iki devletin müdafaasına ile Bilbao ahalisinin tahliyeai ihtimali 
Bükreı muhavereleri hakkında rnalU.mat yeni bir elastikiyet verecektir. Bu an- hakkında ıorulan suallere cevaben B. 
vermiştir. }aşma Almanya ve ltalya ile müzakere- Delbos karışmazlık ve kontrol komitele-

Berlin. (Niaan) - U~ Pre:m. muha- f 
biri bildiriyor : Dünya bcaretının nor-

1
. 

rnalleşmesi için yapılan teşebbüsler gün
den güne daha kat'i ve kuvvetli ham
leler gösteriyor. Bu mesele hakkında 
Alman mahafilinin verdiği izahat dik· 
kate şayandır. Bu izahatta Almanyanın 
ne gibi şartlar altında dünya iktı.sadiya
bnın selameti ve sağlamlığı için yapıla
cak milletler arası konuşmalarına işti

rak edeceği bildirilmektedir. Bu izahat 
ayni zamanda Raysbank reisi Dr. 

:~_;;:•. 

'!iio 'it.~-· 

lspanya hakkındaki beyanatında da si muallakta bulunan Garp emniyet pak- rinin Fransız ve Jngiliz teşebbüsüyle ku-
B. Delbos Londra kanşmazlık komite- Una hiçbir mani teşkil etmez. rulduğunu hatırlatmış ve Cuemika ıeh-
since beynelmilel bir kontrol tatbiki için rinin ne şartlarla tahrip edildiğini tayin 

Merkezi Avrupaya gelince lngiltere 
elde edilen neticeleri hatırlatmış ve di- için bir tahkikata karar verildiğini,Fran• 

ve Fransa daima bu mıntakadaki devlet· 
ğer noktalar üzerinde, bilhassa lapan- sa ve lngilterenin kadın, çocuk ve sivil 
yadaki ecnebi gönüllülerin geri çağml- ler arasında barışçı bir i~ birliği lüzumu- ahalinin Bask mmtakasında tahliyesi 
rnllSı meselesinde ikmali 18.zun gelen i~- nu müdafaa etmişler ve ne Almanya, ne meselesiyle meşgul olduklarını söylemit· 
ten bahsederek Fransanın bu meseleye de İtalyanın bundan hariç kalmıyacağı- tir. Nihayet B. Millerand tarafından so
bağladığı ehemmiyeti göstermiştir. Ha- nı her vakit tasdik etmişlerdir. Orta rulan bir suale cevap olarak hariciye na
riciye nazırının izahau komisyonda mü- Avrupa.ela devamh bir nizam için Tuna zın Fransız siyasetinin Milletler Cemi· 
sa.it bir tesir yapmış ve B. Delbos mü- devletleri arasında mütekabil istiklal yeti paktına, İngiliz dostluğuna ve Orta 
tcmmim izahatı için daima komisyonun esasına müstenit bir iş birliği tasrihine Avrupa ittifaklarına dayandığını söyle· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• Schacht" ın son müzakerelerinden mana 
çıkaranlara da bir cevap teşkil etmek
tedir. Berlin mahafilinde deniliyor ki : 
;cAlmanya hükümeti şimdiden oyununu 
açık kart ile oynıyor. Ve dünya ik.bsa
diyabnın düzelmesi için Almanyanın iş
tirak 1}8J"tlarını ilan ediyor. Şartlar şun· 
lardır : 

Almanya harici borçlarının tanzimi .. 
Sömürge ve ham maddeler meselesi

nin halli. 
Alman parası stahilizasyonunun temini. 

Bu hususta resmi hükümet mahafilin
den verilen izahatta bilhassa şunlar de· 
ni1iyor : 

Dr. Schacht Belçika Milli bankası ıımum müdürü. L. FTank ile giirüşii.yor 

leceği henüz kestirilemez. Her halde zamanlarda Amerikanın en mühim ga
dünya ticari münasebatının düzeltilmesi zetelerinden cF oreigne Affairn de zik

için yeni teşebbüs ve hamlelere lüzum redilmektedir. Alman mahafilinin kana
olduğu kanaati aruk umumi bir ıekil atine gelince herkes hilme]idir ki Al-

Radyografinin tekimülü 
............................. iiiiiıı ................................................................................... .. 

Breslav Radyografisosyetesindeçok 
ehemmiyetli neticelerden bahsedildi almışur. manya dünya iktıaadiyatının düzelmesi 

Dünya iknsadiyab.nın inkişaf ve te- için kendisine düşen vazifeyi seve aeve 
rakkisinde çok büyük bir alakası olan ister. Lakin Almanyanın bususi vaziyeti

Dünya matbuatı son günlerde Millet
ler arası iktısadi münasebatının düzel
tilmesi için birçok ııteşli münakaşalara 
girişmiştir. Hakikaten son zamanlarda 
dünya ticari ve iktısadi elbirliğinin te
minine çalışan pek çok teşebbüsler gö
ze çarpmaktadır. C 'çen sene lngiltere 
ile Fransa araııında yapılan para muka
velesi dünya ikbsadiyatını düzeltme işi· 

nin bir başlangıcını teşkil etmesi bek· 
leniyordu. Sene başında Cenevrede top· 
lanan ham maddeler komitesi müz.ake• 
releri de dünya iktıaadi mahafilinin ge· 
nd aJa.kasıru uyandırmıştı. Oslo • kon
ventionu devletleri diplomatlarının gös
terdikJeri son siyasi faaliyetler de, Mil
Jetler arası iktısadi münasehahnın dü
zeltilmesi için sarf edilen gayretlerin bir 
misalidir. Londra şeker konferansında 

da her ne kadar mahdut bir mesele üze
rinde görüşülmüş ise de pek haklı ola
rak bunu da milletler arası iktı~adi mü
nasebatının düzeltilme teşebbüslerinden 
biri sayabiliriz. Bu görüşmelere iştirak 

eden muhtelif devletJerin mümessilleri 
dünya iktısat mahafilinin çok tanınmış 
simalarından mürekkep oldukları için 
bunların aralarında çok daha mühim ik
tısadi meseleleri de görüşmeğe fırsat 
bulduklan zannedilmektedir. Milletler 
arası ikbsadi ve ticari münasebatının 
tanzimine teşebbüs zamanı geldiğini ıs

pat eden bir hadise de Belçika Başvekili 
Van Zeeland'a olan müracaatlandır ... 
Van Zeelandın iktısadi milletler arası 
konferansını davet etmesinin henüz za
manı gelmemiştir. Lakin kendisinden 
beynelmilel iktısadi engelleri ortadan 
kaldıracak çareler araması rica edilmiş
tir. lngiltere Amerika - arasındaki ticari 
münasebetlerin genişletilmesi imkıinları
nı anyan son müzakereler de dikkate şa
yandır. 

Bütün· bu teşebbüsler dünya ticareti
nin canlanma ve normalleşmesi üz.e
rinde münakaşa znmnnının geldiğine işa
ret etmektedir. Maamafili bu yeni teşeb
büslerden alınacak neticelerin ne olabi-

Aşk ve macera Romanı 

Amerikanın bu gibi hareketleri ne ka-
dar dikkatJe tak.ip etmekte olduğu aşi
kardır. Bir çok defa ilan edilen esaslar 
üzerinde milli iktısadiyabnı sapa sağlam 
muhafaza etmek şart.iyle diğer milletler 
faal ticari münasebata ginneğe Alman· 
ya her zaman hazırdır. Y alnlZ bu teşeb
büslerin bir anla§ma ve muvaffakıyete 
varabilmesi için lazım olan zeminin ev· 
velden temini §arttır. Bazı Cenevre 
müzakerelerinden Almanyanm uzak kal
ması Almanyanın bu husustaki iyi ni· 
yetinden şüphe etmeğe hakJı kılamaz ..• 
Almanya dolaşık yoldan bazı siyasi 
menfaatler elde etmek için yapılan ve 
bu sebepten muvaffakıyetsizliğe mah
kUın olan bu gibi ikbsadi konferanslar
dan pek haklı olarak çekinmektedir.Şim· 
diye kadar yapılan beynelmilel iktısadi 
teşebbüslerin ekserisi akim kalmıştır ... 
Çünkü mesele ya yanlış bakım.dan mii-
7:akere edilmiş veyahut ikbsadi fayda
lardan başka maksatlarla görüşülmek is
tenmişti. Bu gibi teşebbüslerden başka 
bir ~ekil gösteren ve hakikaten beynelmi
lel ik.bsadi inkişafa büyük bir ehemmi
yet veren Amerika dış bakanı B. Hull'un 
son nutku Almanyada büyiik bir memnu
niyet ve alaka uyandırmıştır. Berlinde 
Hull'un cesurane sözleri takdir ile ya
dediliyor. HuH dünya iktısadi buhranı-
nın en mühim sebebi olarak Versay 
muahedesinin maddi ve manevi tesir
lerini göstermektedir. Hull bu izahatı 
verirken Amerikanın dünya buhranın• 
daki rolünü süslemiyecek kadar objek
tif sözler söylemi~tir. Eğer herkes Hull 
gibi hiçbir tesir altında kalmadan ikb· 
sadi buhranların esasını tetkik edecek 
ve hunların bertaraf edilmesine manı 
olan şeyleri objektif bir şekilde meyda
na çıkarabilecek olsa pek yakında iktı
sadi düzenlik yolunda en geniş adım
ları atmak mümkün olacaktır. 

Beynelmilel teşebbüslerin muvaffa. 
kıyeti için daima diğerlerinin ihtiyaç ve 
hususiyetlerinin de göz önüne alınması
nın en mühim bir mesele olduğu eon 

Tefrika No. 2& 

·• 
İngilizceden adapte eden : VEDAT A. UZUNDOST 
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c senden uzak değil miyim) . . . Harbin c ne kadar uzaksın ve ben sana ne muh-
c bittiğini ilan edecek olan gazeteleri c tacım ... Bir tren düdüğü duysam hep 
«dört gözle bekliyorum. «seni habrlıyorum ... Gurbet içinde tit-

c Oh Hasan ... lstırabmuz daha ne ka- c reyen bir 19tırap doluyor ..• 
dar zaman sürecek ... Küçük bir e,·jmiz «Ekseri gezdiğim yerler tren hatları 
« ve orada ikimiz.·· < Biliyorum, ki bu demir çizgiler senin 

c Seni ruhuma basarken büyük bir « bulunduğun toprakJara da uzanıyor ... 

nin icap ettirdiği şartlann daha evvel Cerrahide inkılap yapacak olan bir buluş 
den yerine getirilmesi lazımdır. Bunlar _ Btll taralı birinci aahilede -ı Yine bu suretle radyoğrafik fi)imler sadrın (THORAX'IN) kısmı ülyası 
da Almanyanın harice olan borçlarının kün olduğu kadar sarahat ve isabet ile azaların hareketlerini bir saatin sınırını geçmediğini, Merideki yut
tanzimi, ham maddeler ve bu arada eö- temini için bu kırk sene içinde çok hareketini takip eder gibi tespit et- kunma ameliyeleri ve kendi sıklet
mürgeler işinin halline bir çare bulunması mühim terakkiler elde edilmiş olma- mek imkanı da elde edilmiştir. Bu leriyle gıdanın mideye kaydığı tes
ve Alman parasının stabilizasiyonunun sına rağmen kemiklerin, azalann ve sayede çok yüksek dozajda verilen pit edilmiştir· Bu kombine muvman 
teminidir. Bu izahatın hiç bir gizli ta- ensicenin radyoğrafileri oldukça ko- irradyasyonun (rontkenle şualandır- sayesinde yatmış olduğumuz halde 
rafı yoktur. Eğer bütün milletlerin el bir· yu, karanlık çerçeveler arzetmekte manm) hüceyratı hayatiyenin özle- dahi yemek yenebilir. Mayi gıdalar 
liği ile dünya iktısadiyabnın düzelmesi idi. Bugüne kadar (X) şualan va- rine zarar verdiği, yahut ta kanserli Merinin yutkunmayı kolaylaştıran 
için çalışıp görüşmeleri isteniliyorsa Al- sıtasiyle ne dahili azalann yerlerini hücreleri imha ettiği takip edilebil- hareketleri olmaksızın mideye ka
manyanın bu arzularının evvelden göz tam bir sarahatle tespit etmek, ne miştir. Bugüne kadar Rontkenle ya- yarlar. Hançere kanserinde yutkun
onune alınması lazımdır. Almanyanın de azaları vücudun dışından ayıran pılan kanser tedavilerinde tümör- ma cihazlarının felci Üzerinde muh
iştirak ebniyeceği beynelmilel bir mü- mesafeyi tayin etmek için kabil ola- lerin küçülüp küçulmediğini, irrad- telif ilaçların tesirini radyoğrafi ile 
zakerenin tam bir konferans olamıyaca- mıyordu. Halbuki bunun cerrahi yasyon':1n. tesirli olu~ olmadığı~ı tespit etmek kabil olmuştur. 
ğı aşikardır. Almanyanın isteklerinin da- fenninde, ameliyatların yapılması tam hır ısabetle tespıt etmek kabıl 1NG1L TERE VE FRANSADAKl 
ha evvelden bilinmesi böyle bir konfe- sırasında büyük bir ehemmiyeti var- olamıyordu. Bu çok mühim netice- TECRÜBELER 
ransın görüşmelerini evvelden kolaylaş- dır. lşte bu en zor iş şimdi teknik bir ler yüksek tansit.onda komütatör- İngiliz tıp alemi y~ni bir ke~f~n 
tırmağa yarıya.cağına ıüphe yoktur.• hile ile imkansızlıktan kurtulmuştur. lü supaplar vasıtasiyle temin edil- arkasındadır. fngılız gazetelerınm 
....................................................................................... miştir. Bu şekil bir saniyenin 200 haber verdiğine göre Londranın 

H 1 b• d • h b Jd de biri kadar bir zaman içinde rad- meşhur Sent Bartolmov hastahaeyecan 1 ır enız ar 1 o u yoğrafilerin alınmasına imkan ver- nesinde bugünlerde mühim bir tec· 

- Baş taralı birinci sahilede-ı dü. Yapıldığı zaman Alfons X111 adını 
Bir İngiliz ticaret gemisi, zannedildi· taşıyordu. ispanyada cümhuriyetin tesi-

ğine göre cBrova:. vapuru Santander• ıi üzerine bu isim 19 31 de değiştirilmiş 
den hareket ederek Bilbaoya doğru iler- ve cEspana> olmuştu. Bu kruvazör 
lerken iki asi harp gemisi, yani Espana Cems 1 kruvazörünün eşidir. Makinaları 
zırhlı kruvazörü ile Velasko torpitosu yirmi bin beygir kuvvetinde oluP. sür
bu vapuru zaptetmeğe teşebbüs etmişler- ati yirmi mildi. 
dir. Velaska torpitosu lngiliz vapuru üze- Silahlan ise 65 lik sekiz topla orta 
ıine on iki mermi atmışsa da isabet etti- çaplı diğer birçok toplardan ibaretti. la
rememiştir. Vapur durmuş ve telsiz tel- yandan sonra bu harp gemisinde son 
grafla vaziyetin ne olduğunu bildirmiş- yapılan tadilat üzerine kanatlan açılır 

tir. Tam bu &ırada cümhuriyetçilere ait kapanır bir deniz tayyaresi de kruvazö

diğine göre bu usul sayesinde kalp rübe yapılmıştır. Bu tecrübe kan· 
ve bağırsaklar gibi hareketleri çok ser tedavisi içindir. Şimdiye kadar 
seri olan uzuvların çok net olarak kanser tedavi usulleri etrafında ya
radyoğrafilerini almak kabil olacak- pılan tecrübelerden müspet bir ne-
tır ..• tice elde edilememişti. 

NASIL YUT ARlZ > Bir tngiliz tıp aliminin kanser 
Ayni toplantıda «Üesophage- tedavisi hakkında bulduğu usul ga

Meri»nin, boğaz deliğinin faaliyeti zetelerde uzun uzadıya münakasa 
hakkında enteresan malumat ve- ediliyor. Son tecrübenin İngiliz ha~
rilıniştir. Perfeksiyone radyoğrafik tahanesinde yapılması için bir mil
tekniği vasıtasiyle yutkunma işinin yon voltluk büyük bir elektrik tü
.......................................... bünden istifade edilmiştir. iks su· 

bir hava filosu hadise mahalline yetiş- re yüklenmişti. 
miştir. Bu tayyareler muvaffak.ayetli bir 

vanın bozukluğu sebebiyle tayyareler d h l • aiyle kanser tedavisi a a evve de 
ASKERi HABERLER harekata iştirak etmemişlerdir. Buna mu- tecrübe edilmiş, fakat Fransada ya. 

kabil topçu kuvvetleri büyük faaliyet pılan tecrübelerde müspet netice alı
göstermişlerdir. Nasyonalistlerin son namamıstı. 

manevra yaparak asi cEspana> kruva
zörüne birçok torpil atmağa muvaffak 
olmuşlardır. Zırhlı vukubulan isabetler 
üzerine çok sür'atle batmı~tır. Velasko 
torpitosu batan zırhlının zabitlerini top
lamış, tayfayı bırakmışbr. Santanderden 
yetişen balıkçı vapurları da bunları top
Iamağa çalışmışlardır. 

cEspanu kruvazörü üç çeyrek saat 
içinde sular arasındıı. kaybolmuştur. • • 
cEspanu 1913 senesinde inşa edilmiş 
on dört bin tonluk bir zırhlı kruvazör-

« man ben bu hadiseye yabancı değildim 
c Ne kadar merak içindeyim bilsen •.• 
< Sevgili erkeğim . . • Kendini koru .•• 
<Seni seviyorum ..• 

< Şu satırlar ne kadar mesut ki o çok 
c 1evdiğim yeşil ve sert nazarlarında do
c la~acak ..• Ve sen onlarla başbq& ola
c caksın . •• C örüyorsun ne kadar bed
e bahtım 1evgilim bu satırları okurken 
c hep heni.. . Hep beni tekrar ederek 
<oku ... 

PARIS, 30 (ö.R) - ispanyadan ge
len askeri haberler kısadır. Madrid cep
hesinde. Havas ajansı muhabirinin bil
dirdiğine göre bütün mıntakalarda aa
an l 3 e kadar sükunet hüküm sürmüş 
ve dahili harbin başlangıcmdanberi ilk 
defa olarak payitaht üzerine hiçbir bom-
ba dümıetniştir. 

Biskaya cephesine gelince, Burgos hü
küınetiııln son tebliğine göre nasyona
listler §İmdi Durangonun iki kilometre 
ilerisinde harekette bulunuyorlar. Ha-

işgal ettikleri mevkiler Bilbaodan yir- Kans;r tedavisinde kullanılmak 
mi kilometre mesafededir. üzere vücuda getirilen dört elektrik 

Bibaodan ise vaziyet hakkında şu res· tübünün her biri 250 bin voltluktur. 
mi tafsilat verilmektedir : Londrada yapılan son tecrübe mu-

Biskaya cephesinde gün hükümet kuv- vaffakıyetle neticelenmiştir. İngiliz 
vetlerinin bir sıra taarruz aksülamelle- sıhhat nezareti, bu tecrübenin bir 
riyle geçmiş ve bu hareketler Guerni- ilmi heyet huzurunda tekrarlanma
ka - Durango hattında Cümhuriyet mev- sına karar vermistir. Bu heyette 
zilerine karşı asilerin büyük hücumları- meshur Rokfeller~ enstitüsünden de 
ru irtibatsız bırakmıştır. iki ~müşahit profesör bulunacaktır. 

cgitmekliğim.i tavsiye ediyor.. Bel-ı cğumuz Mdisclerin verdiği hisler al- «Belki değil, muhakkak.. Bu ateş ve 

eki yakında lsviçreye geçerim.. Hiç ctında düşünü:oru~. ~-e~. .. .. f «Şarapnel günlerinin altına _gel. ba~a 
colnıazsa sulh kokusuna biraz alışmak,, «Belki yaptıgm buyüklukler, butun <dudaklarını uzat desem, hır an bıle 
caldanmak isteğini gideririm sevgilim. «şüpheleri solda sıfır bırakmış bir vazi-ı <tereddüt geçirmiyeceğine eminim.Ge
cMektubumu bitiriyorum. Sana so- cyettedir. Türk ordusunu İngiliz kuv- cleceksin ve beni bulacaksın. O halde 
mu gelmiyen buseler gönderiyorum. ı evetleri karşısında muzafer eden bü- ! chadise kırıntılarının bu his birikinti-

y aşlı gözlerini satırlardan kaldırdı.. cyük yardımın üzerimdeki fena tesir- I derine bir yol açtığı anlaşılıyor. Ve bu 
Votka ve Nüveyre ile mahmurlaşan deri silebilmesi lazımken, niçin bunları I «ayrılık günlerinin ıstırabı, birşcy Ya-

bakışlariyle ufku seyre daldı... «silemiyorum.Nihayet anlıyorum ki seni ! cpamamak ıstırabı içinde beni boğuyor. 
HASANIN :MEKTUBU co kadar seviyorum, o kadar çok sevi-f «Görüyorsun ki Egoist bir aşkın elin-

cKadınım, cyorum.. Benden ba~ka gözlerin bile, edesin. Gözünde zafer ihtirası yanan 
.. ~an gözler ini kaldırdı.. Denizlerin cMektubunu aldım. Çok yazmak isti- <üzerinde dolaştığını düşünmek beni ' cbir askerin bu uğurda benliğini ihmM 
otesınde mustarip yatan kadın hayaline cyen bir arzu bütün benliğimi yakıyor. <çıldırtıyor. lşte bu sa~ kıskançlık! cetmesi gibi lakayt şarapnel daneleri
daldı.. Isbrabın göğsüne tıkadığı bir <Fakat kalemi elime aldıfum zaman «heni boğuyor. ı enin, misket parçalarının öldürücü sav

yumruk göz.lerini sulandırdı... Sonra cadeta varlığımdan ayrılı;orum. Yaz- «~kını, bütün ı-Mnasiyle sana te-I cletlerine kulak asmadan at.ı!L~ı n.a. sılsa 
yine mektubu okumakta devam etti: dıw t 1 hif 1 d ld d w 

« gun sa ır arı sa e er o ur ugum cveccüh ettiği anda bir takım tesirle- ! cseven bir kalbin aşkına gıren şuphe-
cBazan kasabanın kenarındaki par- chalde manasız buluyorum. Yırtıyo- erin, mantık oyunlarının anormal te- cleri dağıtmak için çırpınışları öyle kı-

cka kadar inerim.. Oranın sonbaharla nl O 1 b crum o arı... zaman kafamda his bi- esirlerin altında kalıyor. Çünkü bir ko- ttıcı ve yakıcıdır. Aşkımın u buhra-
crütubetlenen tahta sıralan üzerine ikintil · · h · zı ' · d c müjdemi bildirmedim ... Sevğimin he- < Oh sevgilim ıstırapla ne kadar hod-

c yecanmdan dolayı beni affet ... Gebe- c bin oldum. 
c yim ... Senden canlı bir hatıra olan bu 1 c Sen nasılsın}. Şüphuiz 0 acı günle
« giizel ıstırabı o kadar çabuk olsun diye « rin içinde kıvranıyorsun. Fakat kendini 
c bekliyorum ki ... Eğer oğlum olursa c çok koru Hasan ... 

er· erını ep senın gö erinde top- clumun benim olduğuna inanırken, 1 cnını affet. Hastalığının müj eye dc-
«otunırum.Saatlerce bu sessiz yerde se- b hal d d clanmış ir arzu in e buluyorum. <onun bile hazan, iradem harici başka eğen değeri beni şiındi en sarhoş etti. 

<ona cHasan, diyeceğim ... Erkeğimin c Bazan hayattan korkarak... Senin 
c bu tatJı hatıraaına başka bir şey yakış- < felaketli anlarınla yataktan fırlıyorum. 
,c bramam Hasan c Bir serseri kurıunun ıeni ... Oh ..• Oh 

« Zavallı yavrucak bu acı günler için- c dilim varmıyor ..• 
C de doğmasına rağmen ümit ediyorum c Gutelamarede yaralanıp hastaneye 
« lci mesut bir istikbalin müjdecisi ola- c düştüğünü emin ol ben rüyamda gör· 
)C cak. · · c müştüm ... Onun İçİ.n bana hastaneden 

« H" - ... ~~·-l·rde.-ıin. ı • Benden ıimdi c artık taburcu olduğunu bildirdiğin za-

enin ihtiraslı ruhunda çırpınan aşkını •Seru" duş·· u··n··yorum.. Öyl b" k --·' d h k k 1 · · .. u e ır aş un «w.~war peşin e are et ettiğine a- cGurbet ve acı günler ıçınde do;:acak: 
«ve aşkımı bir buse arasında düşünü- cvar ki inanmak, sevmek, okşamak i- «naat getiren aldatıcı bir görüş var «yavrumuzun sana neşe bana hasret 
<rüın .. Bazan bütün vücudumu bir ide- cçinde bile hayır hayır diyorum ve bil- ebende... 1 <olacağını düşünmekte haklıyıın gü-
cal ihtilaç kaplar.. Görüyorsun Hasan <tün adelelerim her kadın yüzünde bir cFakat Leman, seviyorum.. Istıraplı ezelim. 
cbir dakikam bile sensiz geçmiyor........ cokşama hissi aradığı halde seni ezmek, ctehassüsler, seni yormaz bilakis müs- cArtı.k burada çok duramıyacağını. 
c. · · · · · · · · · · · · · -· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · cboğmak istiy~rum. 1 cterih eder değil mi? {<Taarruzlar zaferin bir kucaktan bir 
cŞimdi biraz daha iyiyim Hasan .. Has- cRuhum.dakı sana karşı duran bu sa- ı cönümde uzanıp giden Karadeniz su- «kucağa atılışı gibi devam ediyor. Ne-
ctalığım için merak etme. Doktor ge- cdist han:k~t ned~n .. Madam ~i sev~yo- c~rırun ~şluğu karş1:ımda düşünülen 1 

creye gideceğim de belli değil. Ve ya
cbleiğin getirdiği nöbetler .. diyor .. Ve crum .. Nıç~ ~em o~ak istemıyo-f «hır sevg~ ıstırap halinde hayale aks-

1 
chut bunu böyle kabul etmek lazımdır. 

cburadan bir müddet ayrılmamı .. Da- crum da .. Butün varlıgunla parçalamak cetmez mı? <Asıl acı taraf mektuplaşmamı7. bir 
cha yüksek .. Mesela Alp dağlarına <istiyorum. Bıınu birlikte sahidi oldu- «Bunda senin hlcbir kabalultin vole. _ Ritmed" _ 
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Hindistanda neler oluyor? 

ipi fakirinin hareketi 
büyüyebilir mi? 

M d •d h •• d•• ••ı•• Anayasa kırizi neden çıkmıştır? a rı ergun ovu uyor Son günlerde Hindistandan gclenınuna nazaran her eyaletin teşrii birer 
bir takım ajana telgrnflan, bu memleke· meclisi ve meclisle çoğunluğu teşkil 

Aragon Cephesı.nde a"' Si:' nıevzı·ıerı· Topa tutuldu ~:i:~a;p~~~~:i:7:~~~r~~zi~~:~n~ab~~~ı~;nı:::!~:i :;~ı::c:~t:7a~:(m~~ 
ayaklanma hareketi olduğunu haber ver· kongre, eyalet valilerine umumi em-
mektedir. niyeti ihlfll edecek: mcclLc; kanunlarına • ı A • ı k t • • t • ı Bundan daha ev el de yine Hindistanda karsı veto hakkı da verdiğinden milli 

Cu .. mhurı·yetçı er ası ere mu aveme gos erıyor ar yeni ana kanununun kabulü ve kongre kon~re bu ana kanunu da kabul etmi· 
seçimi dolayısiyle bir takım hareketler yordu. • 

etmesi hakkında olmuştu. Bu itibarin Hindistandaki va:zi- Bu yeni ana kanun bu sene nisan 

Madrid, 30 ( A.A )- Hükümet mer
kezi her gün bombardıman edilmekte 
ve her gün bir kaç kişi ölmektedir. To
ledo cephesinde şiddetli topçu düello
ları vukubulmaktadır.Cüınhuriyet tay
yareleri Arngon cephesindeki asi mev
zilerini bombardıman etmişlerdir. 

Fastan gelip Toulousa gitmekte olan 
bir France şirketine mensup bir tay
yare CebclUttank boğazının üstünde 
hüviyeti tesbit edilemiyen bir lıarp ge
misi tarafından topa tutulmuş ise de 
tayyareye hiçbir mermi isabet <'tme
miştir. 

Bilbao, 30 ( A.A ) - Bask cephesin
de cümhuriyctçiler Eibar mıntakasında 
Bask milislerinin ricalini himaye et
mektedirler. Durango mıntaknsında 

milislerin bir mukabil tnarruzu netice
sinde asiler mühim zayiata uğramışlar· 

dır. 

Asi tayyareleri Bilbao ile civarında· 
ki kasabaları iki kere bombardıman et
mişlerdir. 

Guernica, 30 ( A.A ) - Guemica 
cephesi Havas ajansı muhabirinden 
Guernicayı müdafaa etmekte olan 

13 milis taburu Bilbaoya doğru kaç
mışlardır. Asilerin mevzileri şimdi Bil
baoya 20 kilometrelik bir mesafede bu
lunmaktadırlar. 

Salamanka, 30 ( A.A ) - Bask cep
hesinde ileri hareketlerine devam eden 
kıt'nlnrunız Guernica ile snhile kadar 
şarkta ve şimalde bulunan bütün ka
sabalarını işgal etmişlerdir. 

Bilbao, 30 (AA) - 22 bombardı· 
mnn tayyaresiyle altı avcı tayyaresin
den mürekkep bir filo Bilbaonun on mil 
şarkında kwn Galdacano kasabasına bir 
lrnç ağır bomba ile birçok yangın çıka
ran bombalar atmışlardır. On iki ev 
tahrip edilmiş ve civar ormanlar tutu'· 
muştur. 

Bilbao, 30 (AA) - Bask hülı:ümeti 
Reis Agurra tarafından verilen ve açık 
şehirlerin bombardımanını protesto eden 
bir notasını tasdik etmiştir. Bu notada 
Salamanka umumi karargahının notası· 
na da itiraz edilmektedir. Umumi karar• 
gah Bask arazisinde bulunan münferit 
unsurlnrı Gucrnika vcsair şehirlerin tah· 
rip edilmiş olmasından mcsul tutmak
tadır. 

Reis Agurra tarafından verilen nota 
hakilı:atın bu suretle değiştirilmiı olma• 
sına medeni dünyanın nazarı dikkatini 
celbetmekte ve bir tahkik heyetinin gön· 
derilmesini İstemektedir. 

Londra, 30 (AA) - Salahiyettar 
bir menbadan öğrenildiğine göre Fran· 
sa ile f ngiltere Bilbaodaki sivil halkı 
aşağıdaki şartlarla tahliye ctmeği kabul 
ctmiıılerdir. 

1 - Bask hükümeti mülteciler hak
kında siyasi tercih sebepleri gösterme
meği vadedecek ve Fransa ile lngilte· 
reye tahliye tarihi ile bu husus ıçın 

lazım olan vapurların mikdarını bildi
recektir. 

2 - Salamanka hükümeti tahliye 

Hissi, Aşk Romanı 

YAZAN: ADNAN BtLGET 

Ve .. Nedime döndü: 
-Sana bir sürprizim var, dedi. 

uleyhinde müdahale etimyecektir. 
Bask mahfellerinde söylendiğine gÖ· 

re Bilbao hükümeti lngiliz ve Fransız 
harp gemilerinin himayesinde olarak 
Bask vaporlariyle mültecileri Saint Jean 
De Luza tahliye etmek tasavvurunda 
bulunmaktadır. Saint Jean De Luzda 
mültecileri karıılıyacak olan husust ko· 
miteler bunlardan bir kısmını F ranaaya 
bir kısmını da lngiltereye aevkedecek-

!erdir. 
Londra, 30 ( A.A ) - Salahiyettar 

aşağıdaki şartlarla tahliye etmeği 
bul etmişlerdir. 

kn- kellerinden içtinap 1 b' b k 1 b k b 1 d yete gene ır a ı a a ıp u ıa ise· ayında yürürlüğe ginnektedir. Milli 

1 - Bask hükümeU mülteciler hak
kında siyasi tercih sebepleri gösterme
meyi vaadedccek ve Fransa ile tngil
tereye tahliye tarihi ile bu husus için 
lazım olan vapurların miktarını bildi-

İngiltere hül..-ümeti taraf mdan talimat ı · t' ı · · ·· d · k f b en ve ne ıce crını goz en geçırmc a- kongre seçime iştirnk edip on ir eya-
verilmiştir. idesiz olmayacaktır. let meclisinden altısındn çoğunluğu 

Bnsk mahfillerinde söylenildiğine gö- Bütün bu hadiseler ta büyük harpten kauınmış ve kabineyi kumınk hakkı-
re Bilbao hükümeti İngiliz ve Fran- başlar. O zamanki İngiltere hükümeti nı elde etmi • fakat valilerin veto hak
sız harp gemilerinin himayesinde ola- Hindistana vereceği para ve asker kar- kı kalkmadıkça bu kabineleri kur· 
rak Bask vapurlarıyle mültecileri Sa-ışılığı olarak muhtariyet vandetmişti.Fn- mnktnn istinkaf etmiştir. 

recektir. J D L tahli t k ta kat harp bitince muhtaTiyet yerine 1919 Son ......... anlarda Hın' d"ıs•~-da vücu· 
2 .... _, ____ ,__ hük" um·· eti tahliye int can e uza ye e mc vas- h b la ........ .....,, 

- ~ senesinde ancak gayet mn dut ir sn • 
t da b 1 ktad,.. Sam· t Jean dıı gelen ana kanun buhrnnı bu yüz.· 

aleyhinde müdahale etmiyecektir. su un u uruna .... · 1 hiyet bağışlıyan ve her on senede bir 
Hendayedeki İngiliz müme$iline ge- De Luzda mültecileri karşılayacak olan 1 defo tadil edilecek olan bir ana kanun den çıkmıştır. 

1 bunla d b . k İngilizler, şimdi bu eyalet mcclisin-
neral Frank.o ile temas ederek genera- hususi komite er r an ır . ıs- 1 teklif olunmuştu. Bu teklifi kabul etmi-

b k d lngil deki azınlık partilerini knbine teşki· bir membadan öğrenildiğine göre Fran- lin mültecilerin tahliyesini gtiçleştire- mını Fnuısaya ir ısmını a te-

1 

yen Hint milli kongresi o zaman tam 
kl d. Unc davet etmişler, bu teklif le knbul 

sa ile İngiltere Bilbaodaki sivil halkı bilecek her tiirlil deniz ve havn hare- reye scvkedcce er ır. bir istiklal elde etmek yolunda gösteri-
....... ••••••••11••••• .. 11••11•• .. , ................................................ , ••••••.......................................... lere başlamış, İngilizler de her türlü top· olunmuşsa da bu knbinclc.rin çoğunluk 

B. .d . ltalyada lanhyı. konferan81 yasak etmişler. hat- partileri tarafından kolayca devrilme-

lr Sergi e ta bir defo Amritsnr şehrinde bu yasağı si mümkün ve muhnkkaktır. 

~:n~:~ı::~k i:t:~::rı:~nt:~'t::t~d~l:~ ler~:n:~ş::~n ta~:rı::.ed;ak::g;~ 
Ücretler bu yüzden altı yüz Hintli ölmüştü. defa hapse girmiş, bu uğurda bütün ser

Bu kadar sıkı tedbirlere baş vurulma• vetini kaybetmiş olan yeni milli kon· 

tt ı Yo sına rağmen yine hareket durmamış, yü- gre reisi Cevnhir Lal Nc.hru, genÇlik, ar ırı ! r b lı: 1 ko'"ylu" ve an1ele ku.'tlesı"yle bı"•lı' kte ha-
Alman devlet reisi • 

Bay Hitler diyor ki 
dört ''Bana daha sene • 

verın •. ,, 

Roma, 30 ( ö.R ) - Korporasyonlar 
merkezi komitesi ayda 1500 liretten az 
olan ücretlerin yüzde 10 - 12 derecesin
de artmasına karar vermiştir. Fazla üc
retlerin ancak 1500 liretlik kısmı bu 
zamdan istüade edecektir. Bu, ey-

Bcrlin, 30 ( ö.R ) - B. Hitler, nas
yonal·sosyalist Alm.anyada şimdiye ka
dar elde edilen terakkileri teşhir eden 

bin seyirciyi alabilen bu salonda rc- luldenberi faşizmin mecbur kaldığı 
jimin muvaffakıyetler~ gösteren fi- ikinci ücret zammıdır. Geçen ilk teş
limlcr beyaz perdeye aksettirilmekte- rinde yüzde 18 derecesinde bir zam 

muazzam bir sergiyi bu sabah açmış- dir. Adından da anlaşılacağı üzere ser- yapılmıştı. 
tır. Bu serginin adı cBana daha dört gi B. Bitlerin dört sene içinde fizami Bu neticeler 1931 senesindcnberi iş
sene verin!> dir. Serginin muhtelif sa- do··rt çi partisinin devam eden ileri hare-

neticeler elde ettiğini ve daha 
lonlarmda rejimin elde ettiği neticeleri ketinin intizamla devam ettiğini gös-
gösteren sayısız fotograflar vardır.Füh- sene ayni siyaseti takipte serbest bı- tcrmektedir. 

rcrin muhalif pozları yüzlerce resim· rakılırsa Almnnyayı tanınmaz hale so-

l 
· ·· ktadır Almanyanın kacağı iddiası lehinde büyük bir pro· en goze çarpma . 

askeri sahada elde ettiği silahlanma pagandadır. 

serbesti.sini te~ilen muazzam top, tah
telbahir ve bombardıman tayyareleri 
resimleri görüldüğü gibi çok büyük 

bir tank ta bunları tamamlamaktadır. 

Temsili diğer bir grup ta, Ren nehri 
üzerinde bekçilik eden iki Alman as. 
keridir. Bunlar Kolonya katcdrlılının 
yanında gösterilmektedir. Ve her biri 

20 metre irtifamdadır. Ren mıntakası
nın tekrar askeri işgal altına alındığı 

7 Mart tarihi büyük rakkaın ve harf
lerle bu grubun ifadesi olmaktadır. 

Sergi yalnız askeri ve harici siyaset 
sahasında elde edilen muvaffakıyetleri 

göstermekle kalmamakta, otarşi cKen
dine yeterlik> ekonomi siyasetini, ya

ni dört yıllık plaru da muvaffakıyetli 
bir abide halinde göstermektedir. Mu

azzam bir makinenin sun'i yün yaptığı 
görülmektedir. Diğer makinelerden de 

sun'i kauçuk ve diğer sentelik mad

deler çıkmaktadır. Bütün bu makine
ler ağır Alman endüstrisinin bilhassa 
ham maddeler için Almanyayı barice 

tilbi olmaktan kurtarmak yolunda el

de ettiği müthiş terakkileri temsil et
mektedir. Nihayet sergiye mülhak 
muazuun bir sinema salonu vardır. İki 

••• 
ltalyada 

ı,çı Ucretlerl yUzde 
on artm••llr 

Roma, 30 ( Ô.R ) - Bütürı 
ltalyada işçi iicretleri yüzde 

on derecesinde arttırılmıştır.Her 
sınıf işçilere tatbik edilecek 
olan bu zam kararı imparator

luğun yıl dönümü olan 9 Ma
yısta tatbik mevkiioc girecek· 
tir. Qünki "imparatorluk her 
sınıf h&lkın mukavemeti saye· 

ıiode fethedilmiştir." Zam oto· 
matik olacak ve 9 mayıstan 

itibaren hemen tatbik edile
cektir. ltalyan işçilerinin ücret 
meseleleri arhk korparasyon 
teşkilıitına bırakılmıştır. Bu da 

bu teşldlitıo sermaye ve iş 
arasındaki münasebetlerini hal 
edecek derecede olgunlaşmış 

telakki edildiğini göstermek
tedir. 

Avusturya 
Harici siyasetinde değl

,ık Hk yoktur. 
Roma, 30 (Ö.R) - Viyana· 

dan bildiriliyor: Avusturya ha
riciye nazm B. Guido Şmidt 
vatanperverler cephesi hariciye 
komisyonunda beyanatta bulu· 
narak Venedik ziyaretinin ne· 
ticelerini bildirmiş ve Italya ile 
dostluk siyasetinin ve Roma 
protokollarınm bu ziyarette ye
ni bir teyid bulduğunu müşa· 

hede etmiştir. Avusturya hari
ci siyaseti aynı istikamette, 
yani ltalya ile dostluk esası 
·dahilinde Roma protokollarıoa 
ve 11 Temmuz 1936 Alman • 
Avusturya 
bir şekilde 

B. 
anlaşmasına uygun 
inkişaf etmektedir. 

Mi klas 
Budapeşteye gidiyor 
Viyana, 30 (Ô.R) - Cüm· 

hurreisi B. Miklas 3 mayıs 
pazartesi günü bu'lusi trenle 
Büdapeşteye hareket edecek· 
tir. 

rümü~tü. 1920 de Gandinin aş anı· • 
ğı altında bir clşbirliii etmemek> cnon reket ederek bu kanunn karşı koymak 
cooperation> cereyanı başlamı§tı. O za- ve Hindistann tam bir istiklru temin 
man bu hareketin baııında bulunan li- etmek yolunda yeni bir mücadeleye 
derlerle kırk bin kişi hapse atılmış, fa- girişmiştir. Bu yüzde.n, bazı Hindistan 
kat yine hareket durmamıştı. Gandinirı şehirlerinde halkla hükümet kuvvet
pıenaibi bu hareketi hiç kan dökmeden leri nrnsmda ihtilaflar çıkmağa, haLUi 
yürütmekti. Buna rağmen Çoraçari ka- çnrpışmnlar olmnğa başlamıştır. 

sahasında yirmi fngiliz polisi halk tara· Vaziyet tam bu merkezde iken Hin
fından öldürülünce Candi. hareketi dur· distnnın şiınnli garbi hududunn ortn 
durmak istedi. İngilizler de buna ayak· ve cenup Josmını teşkil eden Vcziris
lanmanın önünü almak üzere Candiyi tandnki kabileler, Ipi fok.iri adı verilen 
hapse attılar. bir ihtiltılcinin reisliği altında ayaklnn

Halk yığınları bu suretle lidersiz ka- mış ve İngiliı.lcr için yeni bir gaile çı· 
lınca aralarında din ihtilafları baş gös- karmış bulunuyorlar. 
termiı , bu ihtilaflar, Hindistanı karma· Her ne kadar bu asilerin elinde, hü
karışık bir hale sokmUJtu. 1 919 sene• kümetin bütün modern hnrp vasıtaları 
sinde Hindistanda tatbik edilen idare karşısında kullanmak üzere alelade tU· 
şeklinin deği~tirilebilmcsi ıçın geçmesi fcnklerden başka silah bulunmamakta 
icap eden en son sene bitmek üzere idi ise de tuttuklan arazinin sarplıih ve 
ki lngilizler Hindiatnna Simon"un baş· 

çetinliği bunlarn karşı hareketi gü!{". 
kanlığı altında bir heyet gönderdiler ..• 

leşünnektcdir. Son ajans haberleri IpJ 
Milliyetçi Hintlerin boykotnjln karşılnş· 

fakirinin öteki kabileleri de ayaklan· 
tıkları bu heyet, memle~elte tahkikatını 
yapmış. raporunu vermiıı ve bunun Üze
rine Londrada muhtelif l lint partileri 
bu raporu incelemek ve kabul etmek 
üzere birinci yuvarlak masa konferansı· 
na çağırılmıştı. 

Hint milli kongresi bu konferansa de
lege göndermediğinden bundan bir neti· 
ce çıkmadı. Ayni zamanda Hindistandn 
vazjyet tehlikdi bir ockil aldığından ln
giltere ikinci bir yuvarlak masa konfc· 
ransmı davete mecbur olmuştu. Bu kon· 
feransta Gandi, milli kongreyi temsil 
ediyordu. Milli kongre yine tnm bir is
tiklal noktasında ısrar ettiğinden bu 
konferans ta akim kalmı~tı. 

Candi bu yolculuktan dönüşte yine 
halkı lngilizler aleyhine aynklandırdı ... 
İngilizler de bütün milli kongre teşkilatı
nı ortadan kaldırmak ve Candi ile bir· 
likte binlerce kişiyi hapse tıkmakla mu· 
kabele ettiler. 

öte taraftan d:ı Hindistan merkezi 
hükümetine geniş bir ~alfilıiyet ve Hint 
eyaletlerine dahili muhtariyet vadeden 
bir ana kanun hazırlanıyordu. Bu kn-

dırmak için beyanname neşrettiğini ha· 
her veriyor. Eğer bunlar da bu davete. 
icabet edecek olurlarsa o zaman va· 
ziyct biraz daha müşküllcşebilir. 

N. A. 

Volga - Moskova 
Yeni kanaldan ilk 

vapur geçti 
Moskova, 30 (A.A) - Yeni Volga · 

Moskova kanalından geçen ilk vnpw 
dün Moskovanın Kimki nehir limanın
da rıhtıma bağlanmıştır. Bu kanalda 
işlemek üzere yapılmış olan bütün bir 
filo 2 Mayısta Moskovaya gelecektir. 

Volga - Moskova kanalı 128 kilomct. 
re boyunda 85,5 metre genişliğinde ve 
Volga üzerinde işleyen büyük vapurla
rın geçmesine imkfın vermek üze.re 5,5 
metre derinliğindedir. 

Diğer nehir ve kanallar vasıtasiyle 

bu kanal Moskovnyı Knradcnizc, Ha
zer denize, Beyaz denize ve Baltık de
nizine rnptetmektedir. 

Tefrika No 19 1 du Bu hissini açığa vur- kınd:ı değildi Nedimin yuzune bakı- ğunu tahmin edememişti. burada saadetim yarım kalacakmış ci· 
şey er soruyor . · 1 1 
du: yordu: ı Nndnin ısrariylc Süz.eti dansa kal- bi geliy~r. . •v• .. .. 

_ Ha at dedi. öyle insafsız ki .. Ben ' - Bu gece seni nişan merasimimize 
1 
dırı. nrdu. Daha mektep hayatında - üzülme Nedim, ıstcdigın gun do-

Meta bi~ :SmanJar çocuk olduğumu, davet ediyoruz. Malum, burada sen·' iken müteaddit defalnr dansetti~ b.u ncriz. . . . . . 
··ı·· vl diğ"ırnı" unuttum bile.. Ba- den yakınımız yok, otelde iyi bir gece 1 güzel Alman kızı, vücudunu derın bır - Nışan merasımınıız bıraz tuhaf ol· 

gu up egen 1 su··- d d v·1 . ., A mızd kat'• b' 1 zan yalnız kaldıkça hatırlıyorum da tu- geçiririz. teslimiyetle kollarına bırakmıştı: . u egı mı· ra a ı ır şey cı 
hafıma gidiyor. Bumda rejim çok tu- J - O... Çok güzel bu.. Cidden güzel j zetin sarhoş b~ kışlnrı allında czılı:kcn, konuşulrnadnn, olmuş bıtıniş bir karat 
haf yükler uzatıyor. Halk, bilhassa ya- bir sürpriz .. Kim derdi ki Karşıyaka: snlondnkilerc güzel bir dans seyrı fır- gibi bu neticeyi kabul ettik. Babanla 
bnncılar memnun değil.. Her dakika sıytlarında başlıyan bu güzel, klasik satını veriyordu. da birnz görüşmek isterdim. Şimdililı 
hayat intizamını kaybedebiliyor. aşkın romanı Viyanada sona erecek.. Gece yarısından sonra misafirler bi- benimle resmi görüşüyor. 

1 
- Neden böyle konuşuyorsunuz mat· - Ecnebi aleyhtarlığı mı var? Cidden iyi bir lmluş.. rer ikişer vedoa başlamışlardı. Nedim - O her zaman öyledir Nedim. 

ınazel Süzet .. Sizde böyle bir intiba - Burada herkes birbirine aleyh- * bir aralık Nnrine gizli bir işaret yap- Daima ayni şekilde hareket eder. Rcs-

-Ne sürprizi acaba? 
_Hani benim Karşıyakada 

man arkndnşım vardı, galiba 

bıraknn hareketim acaba ne olabilir? tardır. ldnre Avusturyaya ait.. Halk Viyana şehrini knplıyan mehtaplı mış, otelin bnhçesinde birleşmişlerdi. mi konuşmaktan hoşlanır. Demin ha· 
bir Al- Oturmuşlardı, genç Alman kadını an- işiyle gücüyle meşgul gibi görünüyor. 

1 
gecenin içinde yapılan rabıtalnrın ara- Genç kız, Nedimin kolunda sık ağnç- nn, senin hakkındn çok iyi şeyler söy-

Alman !atıyordu: Fakat her dakika yeni bir rejim kav- 1 sında belki de en mühimmi bu idi.Ole- Inr altındaki bahçe kanapelerinden bi· lcdi. Ciddi bir çocuk olduğunu, senin· 
11 - Hayır, böyle bir intiba mevzuu Alın N Yahudisi idi. Süzeti tanırsın, zava ı gası çıkmak ihtimali var. an pro- lin salonları dnvetlilcrle dolmuştu. n- rine yerleşti: le konuşmaktan zevk duyduğunu an-

epcyce felaketlere u&'t"nmış, evlenmiş, bahis değil .. Mevzu bahis değil ama, pagnndası ilerledL Diyebilirim ki luıl- rin en mesut gcccsiııdc bu yabancı şe- - Oturmaz mısın Nedim, dedi. Ben lattı. 
b ben sizi daha mektep hayatımızda iken lı ·d • · l b · ld * irçok ta değişmiş.. . .. . . . kın yarısından fazlası A nan ı arcsı· hirdc gnripscmekten kendisini a nmı- u gece epıyce yoru um. 

Bir apartıman önünde taksiden in· tanırım. Narınc gonderdığınız mek- ne taraftardır. Avusturyanm kültürel j yordu. Bununla beraber tcncvvüden 1 - Daha bu ilk gecemiz Narin, bu Nedim 1zmirc dönünce teb.."tar vazi· 
tupları beraberce okurduk Onlardaki 1 ·· t d'ğ" h . . · 1 b k 1 d 1 b k ,, c · b d · · N" 1 l k ha rnişlerdi. Güzel Alınan kızı Nnrini bir j bakımdan A man tarLllla gos er 1 ı ı oşlandığı ıçın neşesıy e nş a arını a ı kndar ça u yoruıursan.. esı aşına av et ctmiştı. ışan ı ı • 

' if d '---- rnk kat'i ve aldatıcı gibi gö- d Alı ani 1 a··1·· ·· J d G k k l k t •· l b t.nrafl Yabancı erkekle örünce şaşırın tı. a e uwuı ~-. . •. meyil, bir gün burasını a n * I tatmine çalışıyordu. u uşuyor nr ı. cnç ız, aran ı - ya ının ona sıın ı gc en az_ı an 
Sonra, Nedimi tanıg ınca : •rüntirdü. Şımdı yanıld.ığıını gormcm tıracaktır. Yerli, yabancı bir alay tanıdık ara- ta, başını Nedimin göğsüne bırakmıştı. vardı. Başknları gibi hareket etmiyor, 

- Bravo, dedi. D:mek hfıla ayni aşk, bir mana ünde edemez kı .. Esasen mat- - Su evvela Almanyaya gitmiştiniz sında belki de en znrif görüneni Ne- Konuşmadan belki on dakika kadar muhitte yerleşmiş bulunan tcamüllc-
cvlcndiniz mi? lup olan, benim bu hiss~mde yanılmam- Süzet.. dim olmuştu. Nedim misafirlerinin ya-f ayni vnziyette kaldılar. Bu defa konu- rin haricinde hareket ediyordu. Haf-

SUzet ikis· . dı. Bu neticeden sonra sözlerimi geri -Evet öyle olmuştu, sonra Avus- nında en ufak bir yanlışlık yapmamnk 1 şan Nedimdi: tanın muayyen iki gününde Narine tc--
ının de ellerini ayrı ayrı d Bil ı f d k hat sıkı}·ordu· 

1 
turyaya geçtik. için fedakarlık ediyordu. Viyannlı mcs- - Narin, diyor u. · iyor musun, e on e er en ınru soruyor, bir 

· a ıyorum. · · h · · d b" k k k" b ·· d · t d rck d b" k - Tahzni . . 1 kız misafirlerine nasıl ik- Narin atıldı: lckdaşları, bu mütcvnzı geccyı uzur· ıçerun c ır or u var, san ı u mc· gun e :z.ıyare e e yanın a ır aç 
d n ctmıştun zaten Her hal- Almanya ı · · k dimi" nl km ü · · · d e hunlar 1 . ·· . . w. • tıdeta şaşırmıştı. Sekiz - Süzet, dedi. Biz buraya neden gel- larıylc şeref verince neşe son haddini sut hayata ·en ıştıraınıylıca - ı- san nı geçırıyor u. 
kisi Pol et ~:re~lcr, dıyorduın. ~ızın· ra~. ed~era:atından bir safhayı ya- dik, biliyor musun? bulmuştu. şım gibi birşcy .. Daha fenası İzmiril Her geçen günde Narine karşı duy-
rindcn bekJ !mıe aşkını da geçtı. Na- yıl once 'b'} k çocuk onlarla altı- - Nedm geldiniz? Narinin ailesi, bilhas.5:ı babası Nedi- özlcımme başladım. Ne olsa orada alış- dui:'tl sevginin arttığını hissediyordu. 
kat sizden ~~rhmı· ~~ fedakarlığı .. Fa- şıyormuş gı 1 

çoclu gülüyor birçok Nedim de neden geldiklerinin far. min bu kadar büvilk bir forsu oldu- tun. Burası :vabancı bir şehir.. Sanki - Bitmedi -
:rUP e ı ıdım. kadar oluyor, zıp ıyor, ' 
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Son derece komik b;r da~a B. Muslih herşeyi tekzip etti Besi 
Eski bir Fransız mebusu Calatasarayidarecisi:Benhiçbirgaze- Çiftliği 

nasıl he!~~t etti? teciye beyanatta bulunmadım, diyor :~~~~~!:~~::~tr:~:iıiı:;:; 
kuruluyor 

Riom şeh.ri ha!kı bu tuhaf si.yasi Meşhur maçın hakemi B.Adnan da: lzmir hakem- meclisince 5000 Jira tahsisat 

f I • k konmuştu. Dış memleketlere 

Fmb ... ~~~~. bi~;,~: ~~-e A~~~ ~Eğ" ~'~~k~ıdip koç•- leri futboldan anlamıyorlar, diyor :':;?01a:~!~·~::. !:~:::~·0~:: 
usudur. Hayatı tuhaf ve devamlı bir nı varsa Füibert bir yalancıdır. Üç ta- Geçen Pazar günü Galatasaray-Üçok bu çiftlikte besleneceği gibi 
macera romanı olan bir adam. Bazıları- ne varsa yalancı olan Noterdir. spor maçına ba:ilanırken stadyumda, ga- fazla mikdarda ehli domuz da 
na göre zır deli, dostlarına göre yarı de- Yalnız iki dip koçanı bulunrnuştu.F a- zetecilerin bulunduğu yere gelen Galata
li. Fakat eski intihap dairesi olan Piry- kat Filibert koçanın hileli olduğunu id- saray idarecilerinden B.Muslih aynen 
de • Dôme vilayetinde halk. üzerinde dia ediyor. şunları söylemişti: 

büyük. bir nüfuzu var. Buhranı bitirecek - Zaten bu kanna karışık bir iş. Şu - cGazeteci arkadaşlara danldun. 
bir parti yapıyor ve tezatlan birleştire- Barreire denilen Noter bir hayduttur, Ben burada dün size beyanatta bulun
rek , adını kapitalist • sosyalist partisi inanınız bana... mamıştım. Hususi konuşmalarımız ara-
koyuyor. Her ne hal ise, mahut dip koçanı sında Galatasaraym attığı üçüncü golün 

DOLANDIRICILIKTAN mahkeme kaleminden kayboluyor. Dos- ofsayt olduğunu söylemiştim. Bu sözleri-
MAHKOM OLUNCA yayı muhafazaya memur katip dava mi aynen yazmışsınız. Tekzip edeceğim.» 

Geçen Fransız mebusan meclisinde açıyor. B.Muslih bu sözleri, benim de dahil 
mebustu. Bir dolandırıcılık davasında j Reis - Bunu aldığınızı itiraf eder bulunduğum altı gazeteci arkada.5ın 
mahkum olduğu için mebusluk sıfatın- misiniz } önünde, vali locasının yanında söyliyor
dan iskat ediliyor. Ayni celsede tevkif,. Filibert - Dosyada yazıldığı şekilde du. Vali locasında bu esnada 'Oçokspor 
edilmek üzere iken polislerin elleri ara- değil. erkarundan eczacı B.Faik te vardı. Ana
smdan sıyrılıyor ve ormanlarda gizle- - Haydi, kelime üzerinde oynama- dolu ajansının spor muharriri de aramız
nerek takibine çıkan jandarma kuvvet- yalım. Burada ahlaki temizlik yapıyo- da idi. 

)erini aylarca aciz bırakıyor. Hülasa ruz. Ben B.Muslihe aynen şu cevabı ver-
Fransız milletini çok güldüren bir adam. - Her vakit yapmıyorsunuz yal Oh 1 

TUHAFLIKLARIN MtSAU Bunu sizin için demiyorum. 
Bu zat, ıu mahut dolandırıcılık da- - Hakimleri tahkir etmeyiniz. 

vasında kendi masumiyetini ıspat eden - Ya Staviski hakimleri, onlar da 
bir takım makbuz koçanlarını bir noter temizlik mi yapıyordular } 
dairesinden çalmakla itham edilerek, Ve harareti teskin için bir bardak 
Riom cinayet mahkemesi huzuruna çık- Vişi daha yuvarladıktan sonra : 

miştim: 

- Daha dün, hepimizin önünde söy
lediğin.iz sözleri tekzip ederseniz kendi 
kendinizi tekzipten başka birşey yapma
mış olursunuz. Netekim şimdi de ofsayıt 
olduğunu it.iraf ediyorsunuz. 

mıştır. Naklettiğimiz bu dava Fransız - Adliye beni manen katletmiştir 1 Bunun üzerine B.Muslih vaziyeti ay
siyasi ve hatta adli hayatındaki tuhaf- Diyor. Ben buraya alnım açık olarak dınlatmak istedi. Galatasaray idaresinde 
lıkların bir misalidir. geliyorum. Eğer finans adliyesi şerefimi 

Reis mutat sorgulara başlarken Fili- almışsa, halk adliyesi (jürili mahkeme) 
bert koltuğu altında getirdiği kocaman onu bana iade edecektir. 
bir Vişy maden suyu şi,esini açıyor ve MAHKEME KA TIBJNJN ISTIRABI 
bedihi bir zevkle bir bardak yuvarlıyor. Mahkeme katibi geliyor : 

mesul bir zatın bu şekilde beymıatta bu
lunmasının doğru olarnıyacağını söyle
di. Kendisine hak vermekle beraber, 
işin Iaübaliliğe tahammülü olmadığını 

da bildirmiştik. 

* B.Muhlisten sonra gazetelere beyanat 
verecek kadar kendinde salahiyet gören 
Galatasaray-Doğanspor maçının değerli 

(!) hakemi B.Adnana gelince, bu zatın 
1stanbula gittikten sonra mütaleasını so

Reis suçlunun hayatını hülasa ediyor : - Kırk senelik hizmetim var, diyor, 
BiN BJR MACERANIN KAHRAMANI Şu dip koçanının çalınması meslek ha-

ran gazetecilere: 
Cumhuriyet ve Akşam'a beyanatta _ Galatasarayın kazandığı galibiyet 

bulunan bu eski sporcu ve yeni idareci- haklıdır. Gol ofsayt değildi. 1zmir ha
Liseden çıktıktan sonra gönüllü, son• yatımın sonunda bir leke oldu. 

ra zabit namzedi yazılıyor. Fakat ihti- Filibert (Alayla) - Sakınmanız la-
yat zabiti olduğu halde tebdili mekan zımgeldiğini biliyordunuz. 
adreslerini bildirmediği için bu sıfattan - Kafi derecede sakınmadım,yazık! 
ıskat ediliyor. Harp esnasında donanma• Reis, katibi tatmin emeliyle suçluya 

nin izahatını okuyunca hayret etmekten kemleri futboldan anlamıyorlar .. 
kendimizi alamadık. Ne spor ruhuyla, Yolundaki beyanatını gayet tabii bnl

ne de spor ahldkiyle izahı kabil olmıyan duk. Hakikaten İzmir hakemleri !stan
beyanatın yukarıdaki işaret ettiğimiz ha- bulun tanınmış hakemi B.Adnanın tz- tehlikesinden kurtarmak için 

yetiştirilecektir. Bu iş i~in vi

Jayet bütçesine konulan tahsi

sattan gayri köy bütçelerin

den de 2000 lira kadar para 

ayrılmıştır. 

Ziraat ve lş Bankalarından 
alınacak hisseden başka bu 

seneki vilayet bütçes nden de 

on bin lira tahsisat ayralacak-

tır. Gelecek sene 70 • 80 bin 

lira bir para sarfiyle besi çift-

liği kurulacaktır. 

Çekoslovakyanın 
harici siyaseti 
Roma, 30 (Ö.R) - ltafyan 

gazetelerinin verdikleri haber-

lere göre Çekoslovakyanın orta 

Avrupada yalnız bir vaziyette 

kalması sebebiyle maruz kal
dığı siyasi güçlükler Agrar 

partisine mensup Çek gazete

leri tarafından gösterilmekte-

dir. Bunlar sosyalist teşvikile 

takip edilen harici siyaseti 

tenkit etmekte, Çekoslovak 

harici siyasetinin tadili, ltalya, 

da makina zabiti iken bin bir maceranın soruyor : diseye teallilk eden kısmı aynen şudur: mir s-1..asında go .. slerdig"i idare şeklinden ı·en İzmir takımı lehine olarak verilen 
~1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ····~ - cBen tzınirde hiç bir gazeteciye bir anlarnıyacak kadar beceriksizdirler.Bu bir cezadır. Şu şartla ki, bu ceza ancak 

Almanya ve Lehistanla anlaş

ma istikametinde inkişafı za
ruretini göstermektedirler. 

kahramanı oluyor, Nevyorkta gemisin- - Fakat dip koçanı nerede } lstanbul radyosu 
den çıkarılıyor, Detroit hapishanesine Filibert - Frankonun yanında. 
atılıyor ve bahriye zabitliğinden çıkan- Jüri baları sabırsızlanıyorlar. 

kelime bile söylemedim. Bu itibarla ba- zata tarafgir demek, elimizden gelmiyor. İstanbul kalesinin 50 yarda uzağında ve-
na atfen yazılan beyanat doğru değildir.> Çünkü tarafgirliğin bile ustaca idare edi- rilebilir. SAAT 

12 30 - 14 arasında plllia Türk mu· 
larak adi gemici rütbesine indiriliyor. MUKABtL tTHAMLAR !stanbulun dört, l:zmirin üç gazetesin- lcbileceğini 1stanbulun tanınmış bazı 4 - Favul, iki taraf oyuncularından 

- Fakat bir ayda yine zabitliğim tas- Filibertin eski hasmı B. Barreire tahit de çalışan altı muharrir arkadaşın önün- hakemleri İzmir halkına şaheser karar- birinin yere sexilmesiyle teşekkül eden 
dik edilecek 1 diyor nikbinlikle. olarak geliyor. Suçlu onu mahkemenin 

Bir aralık timarhaneye atılıyor. burnu dibinde şöyle karşılıyor : 
- Amma yalnız aşk delisi idim 1 di- - Alçak namussuz 1 yalancı 1 

de söylenen sözlerin, ancak hafiflikle lariyle gösteımek fırsatını bulmuşlardır. ve vaziyet icabı verilen bir suçtur. 
18 30 izah edebileceğimiz bir şekilde tekzibine Hakemlik marifeti kendi ağzından ma- Öyle ümit ediyoruz ki tstanbulun ta-
19 30 

teşebbüs edilmesini biz teessürden ziya- kul olan bu zat tzmirde hiçbir hakemin nınmış hakemi B.Adnan fillen ispat et-

sik.isi, halk şarkıları, havadis, 
plak neşriyatının devamı. 
Plakla dans musikisi. 
Konferans, Osküclar Hlekevi na .. 
mına Bay Reşat tarafından ( Ce .. 
faya alıştırılan insanlann muvaf• 
fakıyetleri) hakkında. 

yor. B. Barreire cali tebessümle mukabe- de teessüfle karşılarız. B.Muslih gibi yıl- oyununu seyretmek fırsatını elde ede- tiği idaresiyle bu cevapların yanlış oldu-
Mebus oluyor, sonra mebusluktan ıs

kat ediliyor. 
Reis - Şimdi hiçbir mesleğiniz yok. 

Filibert - Amma yaptınız ha 1 Ya 
konf eranacılık, bu bir meslek deği] mi~ 

le ediyor. Fakat suçlunun avukatı da 
ona hücum ediyor : 

- Şahit mevkiinde olan adam dava

larca spor sahasında enerjik ve merd mediğine göre nasıl oluyor da bu şekilde ğunu iddia etmek istemiyecektir. lzmır
oyununu alkı.şlatmasını bilen bir spor- beyanatta bulunuyor diye heyretten li hakemler bu yolda cevaplar veremiye 20 
cunun idareci sıfatiyle bir hakikati giz- kendimizi alamıyoruz. eek vaziyette oldukları için B.Adnanın 20 30 

Fasıl heyeti. 

ya dahildir, sözü şüphelidir. lemeğe tenezzül etmesine teessüf ederiz. Biz dedikodu tarafını münakaşa etmek nazarında hakikaten cahil kalıyorlarsa, 
Barreire - Bir meslektaşınıza karşı 

Hiçbir zaman ıimdiki derecede zengin bu tavrınız bir rezalettir. 
Galatasaray takımının sert ve kırıcı niyetinde değiliz. Ancak Türkiyede şim- kabahatleri A§ikardır. 20 45 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bay Ömer Riza tarahndan arap .. 
ça söylev. 
Fasıl heyeti programının de• 

olmadım. Avukat - Sizinle meslektq olmak 

R · M '·d f ı tl d b. bana ,...ref vermez ... 
Göztaşı fiatleri Uşak gençleri Denizlide 

eıs - u a aa §ani eriniz en ı· ır-

risi, B. Sabatier aizi Archer ismindeki Reis (Avukata) - Bir oahit olduğunu 

arkadaıınızla görüşmenin bozduğunu 
söy]iyor. (Bu zat mebuslukta Filibertin 
halefidir.) 

Filibert - Sabatier'nin iddiasına gö
re ben yan deli imifim. Archer ise zır 
delidir!. 

- Şöhret kazanmak istiyen bir adam-

düşününüz. 

Filiberl - Şahit mi} Bir haydut 1 

Eğer jandarmalar onu tutmasalar, ne• 
rede ise Noterin boğazına ablacak. 

Filibert - İnsan haydut diye haka
ret görünce mukabele eder. Sana düello 
etmeği bile teklif ettim, herifi 

1mız. Avukat - Dip koçanını neden tam 
- Hangi siyasi adam istemez 1'.i 1 vaktinde mahkemeye vermediniz } 
- Kart oyunundaki marifetlerinizi Filibert - Öy]e ya, burada benim de~ 

göstermek için kahveye gidersiniz. ğil, senin bulunman lazımdı apda] ser-
- !sterseniz size de gösteririm 1 sem. 
Ve hemen yeni pir iskambil takımını Samiin bu sözleri alkı~lıyorlar. 

önüne seriyor 1 SUÇLU tLE A VUKA Ti ARASINDA 
Bir aralık Filibertin muharebede ya- Filibertin küfürleri kendi avukatını da 

ralandığından bahsediliyor. bıktırıyor. 
Müddeiumumi - Dosyada buna ait - Devam ederseniz, diyor, başımı 

İşaret yoktur. alıp gideceğim. 
Filibert - Öyle ise yaralarımı gös- Filibert (büyük bir heyecan içinde)--

tereyim. 1 Diyerek pantalonunu çöz- Git istersen yahu! Avukata da ihtiyacım 
meğe kalkışıyor ve güç bela bundan vaz yok 1 
geçirtiliyor. Reis tekrar soruyor 

FtUBERTIN MACERASI - Hüli.sa, dip koçanı nerede ) 
Filibert Besson bir makbuz koçanını Filibert - Franko nezdinde . 

Riom mahkeme kaleminden çalmış ol· Başı sersem olan reis hemen kavnya· 
makla müttehemdir. Bu koçan Puy no· mıyor : 
teri Barreire tarafından Filibert aley- - Nerede imiş ıu F ranko } 

Bazı tacirlerin, mevsim yak
laştığmı ve milstahsilio nasıl 
olsa almak mecburiyetinde 
bulunduğu göztaşı fiatlerinde 
ihtikara saptıklara vilayetin 
nazarı dikkatini celbetmiş ve 

icap eden tedbirlere baş vu
rulmuştu. 

Göztaşmı 35 liradan fazla 
fiatJe satmağa cüret edenler 
hakkanda kanuni takibat ya
pılması tekarrfir etmiştir. 

Nakz kararı 
Urlada kocasmın ikinci ka

rısı ve kenrtinin orta~ı o lan 
bayan Emine adındaki kadını 
döverek öldürmekle maznun 
bayan Melek hakkında evvelce 
şebnmiz Ağırcezasında verilmiş 
olan 15 sene ağır hapis cezası 
hakkmdaki hüküm, Temyizce 
nakzedilmiştiı. Meleğin mu
hakemesiııe yakında ağırcezada 
tekrar ve nakzen başlanacak
tır. 

Pamuk tohumları 

Maç samimi oldu, Uşak
lılar 4-3 galiptir 

Denizli 
güzel 

sporcuları da bu maçta 
bir oyun çıkardılar 

h. d ı b. d (T b ı ) Uşak Oençlerbulıği takımı ın e açı an ır avanın bürhanlann- Filibert e esaüm e - ispanyada. Izmir viJayeti dahiJindeki pa-
d b. · ·d· F·1·b · b y k f 1 Uşak, - (Hususi) - 23 Nisan Cu- 1 yor. Oyuna başlandı. tlk. akını biz yap-an ırı ı ı. ı ı ertın ona ir taraftan Reis : - o , canım az a oluyorsu- muk ekidleri için ziraat veka-

vamı. 

2 1 15 Şehir tiyatrosu komedi kısmın• 
dan bir temsil nakli 

22 15 Ajans haberleri. 
22 30 Plaklarla müntehap parçalar 
23 Son. 

Ankara radyosu 
12 30 - 13 30 arasında plaklarla Türk 

musikisi, halk. ~rkıları, dahili, 
harici haberler. 

15 30 - 1 7 arasında Cümhur riyaseti 
Filarmonik orkestrası tarafından 
konser. Musiki muallim mekte .. 
binden nakil. 

18 30 
18 35 

19 10 

19 30 
19 45 
20 
20 30 

21 
21 15 

Plak. neşriyatı. 
Çocuklara karagöz. Küçük Ali 
tarafından . 
Bay Servet Adnan ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi. 
Arapça havadis. 
Bay Hikmet Riza ve arkadaşları 
Sıhhi konuşma. 

T anburi Salah ettin ve arkada3-
ları tarafından halk şarkıları ,.e 
musiki. 
Ajans haberleri. 
Stüdyo ıalon orkestrası 

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

(BORSAi 
Uz Um 2000, diğer taraftan 3000 franklık bor- nuz artık. Şakanın bu. derecesi olmaz.. letince tefrik edilerek gönde- ma günü llçebayımız Bay Adil Üzelçi-ı tık. Denizli kalesine kadar indik. Sıkı-

cu varmııı. Yalnız 2000 frank vermiş, Fakat Filibert birdenbire sakinleşi- rilmiş olan pamuk tobumlarmın nin başkanlığı altında yirmi beş kişiden şık bir vaziyet hasıl oldu. Denizli ilk go- Çu. Alıcı 
fakat iki makbuzu da kaparak ç kil · b . · t yor · mu .. rekkep bir futbolcu kafilesı bir oto- ıu·· knndi kendine yaptı. 60 Rı·za H. 

Fiat 

e mış. I yor ve ır ışare yapı · müstahsillere dağıtılması işi ~· 
Filibert ise noterin bir hırsız olduğunu ve 

1 

_ Samiin arasındaki Kuzinime aöy- tamamen başarılmıştır, hatta mobille Denizliye hareket etti ve parlak Oyun gittikçe inkişaf ediyordu. Deniz- 50 Alyoti 

koçanın hileli olduğunu iddia ediyor.Bu leyiniz, yanındaki paketi getirsin... Dip bazı kazalardaki müstahsilf er şekilde uğurlandı. Kafile içinde Halk- lili sporcular.m daha üstün bir vaziyete l 9 S. Berksoy 

~csel_e~.cn dolayı R~om ~a~k:mcsi Fi-ı koçanı oradadır. Jandarmalar tarafın- kendilerine verilen pamuk to- evi Ar şubesi üyeleri de vardı. Uzunca geçtikleri görülüyordu. Fakat bu durum 
3 

S. Ergin 
lıbertı uç aya ınahkum etımıştı. dan takip edildiğim sırada bunu f ran• humlarmı evvelce hazırlamış süren bir yolculuktan sonra Denizliye 

Filibert, yanakları ateş gibi kızararak sada emniyette görmedigw im irin İspanya- k çok devam etmedi. Karşılıklı akınlarla 3 inhisar 
"S oldu farı tarJalarma ekmişler- varıldı. Şehre girerken on kilometre d B d d D . 

12 
12 50 
13 50 
13 50 
9 

protesto ediyor ya geçmiş, orada bir arkadaşa teslim dakikalar ilerliyor u. u evre e enız- 135 Yekun 
th b dir mesafede Denizli sporcuları bölge ku-

- Mü iş ir haksızlıktı o iş etmiştim. Bir dostum hayatı pahasına 
1 
..... :.............................. ...... li üç, Uşak iki sayı yaptı. 4311281/ Eski Yekun 

R · Ad t h ı h · 1. lüpler mümessillerinden mürekkep bir /2 Pıs - a ete ürmet ediniz. ııpanyol hatları arasından geçerek onu tin i tiyar annesı ge ıyor ve hakimlere : !kinci devre başladığı zaman Uşak ta- 431263;.~' U. Yekun 
F 'l b H k h 1 b · d kafile tarafından samimi bir şekilde ve "' ı i ert - er va it ürmete ~yan hana getirdi. - Oğ umu ana ıa e ediniz 1 diyor. kum daha enerjik hareket ediyor ve üs- Zahire 

15 50 
14 50 
14 50 
13 20 

9 

olmadığı içindir ki daima hürmet et- Nihayet müekkiliyle barışan avukat Beni çok sevindireceksiniz. Dünyada içten duygu ile karşılandık. 
1 

b 
1 

17 d tünlüğü elde etmek için cana aşa ça- Çu. Cinsi :nıedim. dip koçanını alıyor ve muzaffer bir ta- ondan başka kimsem yok.. 24 Nisan cumartesi günü saat e al il l dik U kın 
V h b b "'- iki h liw· !ışıyordu. Dakik ar · ere · çe şa 240 Çu. Bugw day 6 

Fi at 
e emen ir ardak Vişi daha yu- vırla mahkemeye veriyor. Bu aırada İddianameden ve avukatın mii&emmel sevişmiş ve anlaşmış · · şe ir genç · gı-

varlıyor • Ftlibert iyi bir §aka yapmış gibi kah- bir müdafaasından sonra jüri heyeti Fi- nl Denizli sahasında ve yüzlerce halkın çalışmal~ı hızlanıyor, tazyik .çe~~e:i 145 
11 

Arpa 3 870 
FtuBERTIN tDDIASI b lih ı h d k · ·· ·· d b. d-r dah ·· kl · · mütemadıyen daralıyor ve Denızlı ıçın kalıayı asıyor. . ertin e in e arar verıyor ve umu- onun e ır c..ıa a gorıne e sevını- 1 . " . 161 Su~am 15 

6 625 
3 875 

15 
Filibertin iddiasına göre Noter ilk 

ı6nce 5000 franklık bir tek makbuz ha
&ırlamlf, harcı fazla bulduğundan Fili
l>ert iki ayn makbuz istemi§, yani aa
~da üç makbuz vannıa. 

Mahkeme katibi, muhafazasına tev- mun memnuniyeti arasında Filiberte be- yoruz. Bayrak teatisi ve mutat tören tehlike fazlalaşıyordu. Maglfıp vazıyette 7 " K D S 
eli edilen dip koçanını tekrar bulduğu raet hükmü bildiriliyor. Gece yarasa çok samimi oldu. Oyun hakemliğini kur- olan Uşak üstüste ve kısa fasılalarla iki 5~ , " · arı S 
için memnun ve mesrur. Hayatının fe- biten bu davadan ıonra Riom ıehri bu may subaylarından Bay Salahittin ar- gol yaptı. Buna Denizlili kardeşlerimiz " Nohut 
laketi tamir cdilmiıtir. Bu komik dava- tuhaf siyasi isim ıerefine ,enlilderle çal- kadaşımız lütfen kabul ettiler. Denizli bir golle mukabele edebildiler. Oyun3-4 40 B. Pamuk 44 
nan heyecanlı bir ah.nesi olarak Filiber· kanm1tbr. ·Kalkevinin bandosu güzel havalar calı- Usakın üstünlüğü ile son buldu.. 14117 ken. pala. 250 

50 
6 

5 50 

50 45 
470 
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Yazan : MI el Zevako 

-3-
Bu sırada iki atlı daha yanlarına yak- ze 6.madcdir. Adım Şövalye dö Parda-

ı 

A:;IK • .... -~ • •• 

hir meclisi topla dı 
Şehrin ihtiyaçları, otobüsler meselesi 
ve diğer işler hakkında karar verildi 

Iaşıyordu. Bunlardan birinin yaşı otu-ı yandır. . 
ru aşkındı. Fakat yüzünden cesur, Beş adam bu c~vap ~ısında titre- - Bll§to.rafı ikinci sahifecle - Jerıni ehemmiyetle alAkadar Biri lzmir Enternasyonal Fuara 
cüretli, biraz da alaycı bir adam oldu- diler. Pek sade bır şekilde ortaya ko- taksi .şekillerinin zevki okşa• eden kararlar aldınız. Verdiği işidir. Bize her hususta yardım· 
ğu okunuyordu. nan bu isim onların kafasında kor~ç mayan şekiller olduğunu izah niz kararlar içinde en mühim Jarını esirgemiyen vilAyet umumi 
Diğeri on sekiz yaşlarında, uzun boy- hatıraları uyandırmış, korku ve takdir ederek : iş, bütçe işidir. Bütçenin her meclisi izasiyle Vali bay Fazlı 

Iu nazik cesur bir delikanlı idi. Heye- hisleri caıtlandırmıştı. ._ ' ' k1 h td d dakla - Taksi meıelesi makina rakkamı üzerinde duruldu. Güleçe burada minoetlarh~la-
canla kaçmanın benizlerinde doğurdu-. Farkında olmadı an n e u -
ğu uçukluğu hata gideremiyen beş atlı rından şu kelimeyi mırıldandılar: mühendisi Hur idin dediği rribi Ve hemşehrilerin menfeatleri- rımızı alenen izhar etmeği bir 
arkadaşlnrını sU.rükliyerck götürmek - Şövalye dö Pa.rdayan!. . ne teceddüd ve ne de inkılap nin en müfit bir şekilde temini vazife bilirim. lzmirin ve lzmir-
. dil T aı.· 

0 
kollarını yukarı kal- Şövalye adının dikkate şayan tesır- meselesidir, bilakis gerilf'me için azami .surette çalışıldı. lilerio Fuardan ne kadar isti-

iste er . .l.Kll\.ın d bil lm d Ç km l dırmış hazin haz.in üiliyor, yerinden lcrin farkın. a n ~ ~ a .. 1• 1 . ası meselesidir. Halkın başına bu Arkadaşlarım; Bu sene m~c· fade ettiği hepinizce ma üm-
.. kıpırdamak istcmiyor•ve söyleniyordu: muhtemel hır haclis~ın onlerun.ış. o~- kadar tahdidat koymağa hak· lis biitçesini yaparken diğer dur. Beynelmilel temaslar ue• 

B k Ben Tanrının lineüne dur•unu anlıyarak bır kenara çekildi. k l f l k 1 - ıra ınız. ~ ) 1 kımız yo tur, demiş ve tekli· yıllara nazaran halk hizmetleri ticesinde muhle i meme et er 
v b' adamım. Herkes beni terk- Paristen yeni çık::ın ve (Şayo tepe e-ugramış ır il ı· tlı fin aleyhinde bulunmuştur. için cidden daha iyi ve faydalı deniz ve kara nakil vasıtala-

ediyor. Şimdi bana kim acıyacak?. rlne doğru yavaş yavaş er ıyen a -ları seyre daldı. Bu izahattan sonra taksi o lmağa çalışmıştır. Bu aynca rmda bir çok tenzilat yapmış· 
Dük Dangolem yerinden kımıldama- otomobillerinin kullanalmasmın hepimiz için bahtiyarlık olarak Iardır. 

. ldiği tarafa ba- di. 'OçüncU derin bir vicdan azabı için- serbest bırııkılması muvafık kaydedilmeğe değer bir mu· Kültürpark, halkın eğlence 
Gür bir ses cevap verdi: 

-Ben!. 

Kaçan a~nm ses.ın ge il 
1 

ek de kıvranarak delikanlıya .şunları söy- görülmüştür. vaffakıyettir. 1, 112,000 liralık ve hava almak ibtiyacrnı bu 
şını çevirdi. Kendıne doğru er em - li b'ldi· 
te bul iki

. tlıdan gencine göz ye 1 • Talimatnamenin dig· er mad- bütçeden ayırdıgv ınız 134,019 sene daha iyi bir şekilde tat• 
unan a en - Delikruıl ı T'l' · başımı kendi 

lcri takıldı, ant ve sebebi bilinmiyen - nf ı. ~~ 'd ken' o- deleri okunmuş, bazı maddeler lira ile halkın büyük bir ihti- min edecektir. Fuar için yap· 

b . k k · · · ka lad K k b. ha elimle me aya so aga gı er y k b l b 1 b 1 k d 1 d 1 · ır or u ıçını p ı. or uç ır - .. .. . ıkm klığın da a o ve azı arı reddedil- yacına cevap vere i ece yeni tığınız yar ım ar an do ayı sız-
yalden uzaklaşmak istiyormuş gibi kol- lumun ustune ~· ç.. ;clcra tah miştir. Taksilerde Radyo bir adım atmış bulunuyoruz. lere de te~ekkür ederim. 
larını boşa salladı. Beyaz dudakları- ck.o;i.k kalmadı. Eğer ır gun r -

dan kel
. 

1 
d'.kül' d'· tuna dönecek olursnm, Allaha yalvan- makinası ve dikiz aynası lımir balkı bu kararımzla ya- ÇOCUK HASTANESi 

nın arasın şu une er o u: • . . d ba b k K 
Se 

eo_ ş 
1 

h , Kard . 1 B . nız ki şu felaketli dakikalarım a na ulunmıyaca tır. Şoförler ay· kında modern ve konforlu oto- ikinci mühim mesele; uru-
- n .. =n ar a. eşım. a-

na işkence için mezarından çıktın!.. yaptığınız ha~are~i un~tayım. ni renk ve şekilde elbise büslere kavuşacak, çok muzta- lacak çocuk hastanesi işidir. 
Yabancı delikanlı cevap verdi: - öyle mı? Egcr sız tekrar tahtı- ve kasket giyeceklerdir. Eh- tarip olduğu şimdiki otobüsler- Hepiniz biliyorsunuz ki bütün 

Y lı Aldan 1 v· nıı.a dönecek olursanız onun basamak- ı· t · f- k il I d k t ı k B d" -r · · L·· ··k - anı yorsun. ıyorsun. ıc- . . ıye oamesız şo or u anan ar· eo ur u aca br. u iş bele· unya nu us sıyasetıne uuyu 

d d k Ş 1 ~- d farında beni karşınızda göreceksınız. anınızı ezen o uzuncu ar ı.x:n e- 1 k dan ellişer Jira ceza ahnacak- diyemize ayrıca varidat da te• ehemmiyet veriyor. Bunun esa-
VT tşte o zaman sırtınızdaki hükümdarı 
gı un. ık.a k · · lak b tır. Numara plakası bulundur- m in edecektir. sı da çocukların sıhhatleri ile _ o halde kimsin? elbisesini ç raca sızı çırçıp ıra-

- Onun oğlu Şarl Dük Dangolem- karak: dşte kardeşini öldüren katil mıyanJardan yirmi beşer lira, Arkada~larım; ( 1,112,000 ) alakadar olmaktır. 
. budun diye bağıracağım. şehir dahilinde isteni!en yere lirahk bütçenin 150 bin lirası· lzmir belediyesi Muhasebei 

ım~ Ah .. Mari Tuşe ile Şarlın oğlu piç üçüncü Hanri yumruklarını ısırdı. gitmekten imtina eden şoför· na ma'üm borca, 35-40 bin hususiyenin ve civar kazaların 
D ı ! Sensin ha!. öyle ise söyle! Boğuk boğuk iniltiler çıkardı. lerden onar lira ceza alınacak- lirasını da sekiz on senelik is· yardımı ile bu işi başaracak· 
anrıo em ş l .. .. d tti Y b 1 Benden ne istiyorsun?. Fransu: kralı nr sozune evam e : . br. Taksi otomobillerinde vak timlak borcuna ayırdıktan hr. epyeni ir mevzu 0 an 

.. .. .. H .d 
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• tiyorsun'I - O zamana kndar benım sizden k k 1 214000 l" bu ı'ş u-zerı'nde bu sene ehem· uçuncu ann en ne · lak' va orne ya nız şehir dahi- sonra ırasını lzmirin 

- A 1 Ş. eli so"yliyecegv·ım. nefret etmeğe hakkım yoktur. Bi ıs m"ıyetle duracag· ız Beş senede 
cc e etme. mı sizin1 .. size acırım. Çünkü siz şimdi tahtından linde kullanılacaktır. imarma, 195 bin lirasını sıhhi· · 

Esasen Orleanden çıkışınt e yuz- koğ'-·,-uş b"ır kral go"lgesın' den ı..~~ka B t ı· t · k b ) . I . 86 b" 1. 150 bin lira sarfiyle bir ço-.. 1m k k tçın· eli On sc- :uım uas- u a ıma namenın a u ün· ye ış erme, m ırasını te- cuk hastanesi tesis edilecektir. 
yuze. ge ek, onuşma ·. . b·ırşey değils; .. ; .. Haydi kaçınız. Sizi ta- den sonra bay reis d · · ı · k · l · 78 b. ı· kiz 1 girelim O ~ , evr~ mesaı- mız ı ış erme, an ırasını Sıhhat Vekaleti de bunun için 

.. yaşına sekiz gün evve .... · . kip edenler yaklaşmaktadır. Şunu eyi- sı·n · b't · b b"I b" t k t · t 44 b" ı· d 
d 

d t dil 1n ı mesı ase ı e ır nu u envıra ve ın arasını a bize yardım edecektir. Bu has-
gun annm bent ken l o asına go ur · ce unutmayınız ki siz tahtınıza dönün- · d d 
Büyük bir . .. . . ..rten siyah ıra etmiş ve emiştir ki: itfaiye işlerine ayırdınız. Bütün tanenin tes"ısı' hususunda aldı-

rcsmın uzerını 0 ceye kadar dokuzuncu Şarlın oğlu sizi 
tülleri kaldırdı. Derhal dokuzuncu Şar· affediyor. REiSiN NUTKU bunlar belediyeyi ehemmiyetle ğınız karardan balkın minnet-
lı tanıdım. . üçüncü Hanri kızgınlığından bembe- - Arkadaşlarım; bu devre ve ayrı ayrı sahalarda alaka· tarhklarmı size şimdiden arze-

-Oçüncü Hnnri kekeledi: yaz olmuş bir şeyler söyllyerek muka- mesaisine son veriyoruz. Bu dar eden işlerdir. derim. 
- Kardeşim! dedi. bele etmek istemiş ise de kelimeler oo. sene bütçe mevzuundan hariç FUAR Nutuk, aıa tarafından alkış· 
- Evet kardeşiniz. O vak.ıt anam diz ğazında hınçkırıklar içinde boğulup kal- olarak şehir halkının menfeat- Mühim iki iş daha vardır. lanmıştır. 

çök ü. T ,Ptığı bnbamm 'J\C feci ..bir şe- t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

kilde can verdiğini nnlattL Babamın mı~~isten çıkan suvarilerin yakınlaş- Zabıta haberleri: Tabanca taşıyor- Tehdit etmiş 
can çekisirken katlandığı ıstırapların makta olduğunu gören maiyeti kralın Çorakkapı Piliç sokağında 
ınesullcrinin üç cellat olduğunu güzel- atının başını çekmişler, hep beraber SuçUstU yakalanddar oturan Mehmet oğlu Mehmet, 
ce öğrenelim. . . tozu dumana karıştırmışlnr! Oradan lk!çeşmelik Namazgah Gebeş üstünde tabanca bulunarak 

İşte o dakikada bu ~csu~erd~n hırı uzaklaşmışlardı. sol<ağında 24 sayılı odada be- 1 
<?lan Dük dö Gize: cHain, ası hcrıf bun- Şarl Dangolem çok düşünceli idi.En a ınmışbr. 

rmak kar olarak oturan Süleyman y ı k' ı ları ne için yaptın?• diye 50 için ağır hakaretlerine maruz bıraktığı kra- ara anma va a arı 
hareket etilin. lı gözleriyle bile takip eylemiyordu.Bir oğlu Ragıp, odasmda topladığı lkiçeşmelik Kızıllçullu cad-

- Gizi Onu şiıncli sarayımda belki az evvel ntcş saçan gözleri şimdi sönük lbrahim oğlu Mehmet, Hüseyin desinde Osman oğlu Ragıp, 
tahtımın üstünde bulacaksın! ve ölgün Parise doğru dikilmişti. oğlu Hilmi, Veli, oğla Ali ve Mehmet oğlu "hmedi, bıçakla 

_ Bundan başka Katerin dö f..fidi- Büyük bir hassasiyetle dudaklarının Hüseyin oğlu Şuayip adındaki yaraladığından yakala'nmıştır. 

Keçeciler birinci kordon ege 

palas otelinde Bornovanın Nal-

döken köyünden Ali oğlu 

Haydar, bir alacak meselesin· 

den araları açılan Latif oğlu 

otel müsteciri Muradı tehdit 

ettiğinden yakalanmıştır. 

il 

• 

Her fiata 
ACELE 

Müzayede ile satış 
Önümüzdeki pazar günü yani 

Mayisın ikinci günü sabahleyin 
saat on buçuktn Birinci kor• 
donda Pa aport karşısında 
Merkez otelinde bulunan '· .,_ 

umum lüks ve nadide r 
yeleri bilmüzayede satıla<. .• r. 

Gerek mavun yatak odaları, 
şifonyarala dolaplar, tuvaletler, 
komodin olar, 2 sarı kesme 
lngiJiz karyolaları somyalariyle 
tekmil yatak, yorğan ve cibin· 
likler, lüks kadife koltuklar 

lüks Alman piyano, lüks kabi· 
ne, saat takımı heykelli, hasarlı 
takım, dıvar saati, Jüks ve 
kıymettar para kasası, lüks 
l<adife perdeleri kornişleriyle, 
(25) oda tekmil yatak odası 
beyaz lake karyolalara tekmil, 
tek ve çifte aynalı dolaplariyle, 
şifonyerah dolapler, bir çok 

Viyana sandalyaları, bir çok 
kanapeler, şezlonglar, bir çok 
koltuklar bir çok komodinolar, 
3 koridor ile 25 oda muşam

baları, yağla boya ve resimli 

levhalar, storlar, lüks Japon 
çay takımı, kristal lıkör takımı, 
şemsiyelik, yumurta şeklinde 
m8\·undan büyük yemek ma· 
sası, bir çok orta masaları, ta
bak ve şişe takımları, bir çok 
aynalar, mutbak takımı, bakır· 
lar, buduk, (60) parçadan 

ibaret otelin halı ve seccade
ler ve yolluklar, Uşak, Şiraz, 
Milas, Kula, Karşehir, Güney, 

Kaysar, Isparta halı ve secca· 
deler ve sair bir çok lüks 
mobilyaları bilmüzayede satıla· 
caktır. Satış peşindir. 

Büyük Kardiçah lbrabim bey 
hanmda 40 numarada Emniyet 

müzayede salonu müdüriyeti. 

Hamiş: işbu satış çok acele 
olduğundan iştirak edecek 
baylar istifade edeceklerdir. 

s. 7 1-4 (730) 
'Z7.zz7.ZJ.LZZJ'CZZZZ7.zzz:z7.IZZ; 

SAT L v- Ev 
Eşyası 

Cumartesi ve Pa:rardan 
maada her gün Saat 10,30 
dan 12,30 ıa ve 15,30 dan 

~ 18,30 za kadar Alsancak, 
~ Şerafeddinbey caddesinde 

70 numaraya müracaat. 
~ s. 7 1 - 5 (729) 
}\czzz 'Z 'ZZ7'..7.ZZ72Jr7..7ZZ/..Z/J../.7.L 

çiye: cAlçak nna! Şef~tsiz ana! Oğlu- arasından tek bir kelime döküldü: kişilerle kumar oynarlarken 

na ne Yaptın?• diye sorabilmek için - Viyoletta!. 789 k k § lkiçeşmelik bayram yerin· uruş para ile birli te suç 
Y

ola çıktım. Sonra derin derin düşündü. Yüzün- de Şükrü oğlu Hasan, Mustafa 
d 1 · üstü yakalanmışlardır. 

ffimri hınçkıra hınçkıra ağlıyarak: deki hid et ese~ en yav~ yav~ azaldı. Hırsızhklar oğlu Nazmiyi tekme ile yara· 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

_ Kralın anası! Evet onu da Gizin Dudnklarında bır tebcssum belirdi. Pa- 1 d v d k l 

h 
:-L- • d b la ks 

1 
dedi rise doğru bakarak söyleniyordu: Karantina merkezinin Güzel a ıgın an ya a anmışhr. 

apı.~mınesın e u en ın. . § K "k .. l' - Paris! Evet oraya intikam almağa yalı tramvay caddesinde Tahir emer tepecı surme ı 
- Bir de Fransa kralı Hanri dö Val- k geliyorum. Llikin beni sana koşmai,r.ı og" lu yaşar ve Hasan ogv lu Ali, so akta Halil oğlu Ibrahim, 

vayı bulmak, ona da bir zamanlar Ha-
bilin evlfıtları amcalarına «Kabil kar- scvkeden yalnız bu intikam hissi değil- Mustafa oğlu Alinin evi önün- Kadri kızı Emineyi elinden 

dir. Kalbime hakim olan bir sevgi de de bıraktıg" ı demı"rlerı· çaldıg" ın- ı"ilelle yoraladıg" ından yakalan-
deşine ne ynptın> diye bağırdıkları gi- vardır. 
bi bağırmak için nnamın yanından ay- dan yakalanmışlardır. mıştır. 

Haydi sersem! Eğer Viyoletta Orle-
rıldım. anda bwunsaydı senin yalnu: başına § Keçeciler Alston tütün § lkiçeşmelik Namazgah ka-

Bu son hitap karşısında kral ölüm buralara kalkıp gclmiyE:'ceğini vicdamna kumpanyasında çalışan Abdul- raman sokağında Ali karısı 
titremesi geçirdi. Hayvanını geri çektL itiraf et bakayım. Paris!. Beni oraya çe- lah kızı Ferihan, 175 gram Hava, Sami karı~ı ikbali ısır-

Ö~e~e!1bcri erişilmez üo ~azanmış kimyevi Avrupa güb· 
relerımızın geldiğini sayın ahcılarımı~a bildiririz. 

Hacıdavut zade 
R A H M i K A it A J) A V U 'I" 

Sun'i gübreler Anadolu Met ke:ı Deposu 
Yemiş çarşısı, Cezair Han 

I ZM IR 
Onun \izcrinde büzüldü ve boğuk bir h ı il k d ld • d ken meç u sevg· i.. Viyole~ Seni mı tarın a tütün ça ıgın an mak suretile yaraladığından Telgrtf ~drefii: KA AD AVUT 
sesle söylendi: bulmak için Parise geliyorum. yakalanmıştır. yakalanmışlar. '9 

Telefon 3809 

- Kcbil! ( Şarl kendi kendine böylece söylenir, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••e.• .. •.• .. n,
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Bu dakikada Hnnrinin yanındaki beş 

1

1 içini dökerken Şövalye omuzuna do- ler, fermnn böyledir, aksine yapanlar kerek, odnsındn boyuna dolaşarak, ct-
atlı hep bir ağızdan dehşetli bir sada kundu ve sordu: ceza görecek.. Ceza gôreccceecck! Ha!! rafına bakamıyordu. 
çıkardılar: - Şimdi sahipsiz bulunan ve ele ge- Nidalariyle hallta vazifeler ~ ükledi· ı' Kendi kendine: 

- Kral. her zaman için kraldır. Ya- çirilmesi lazım olan tahtı düşünüyor- lcr. -Murat ağa giderken livayı istc-
şasın Kral. Gebersin şeref ve haysiye- sunuz değil mi? ............ 1 mişti, nice ricalardan sonra verdim, 
tine dil uzatanlar. Dangolcm rüyadan uyanır gibi titre- Snrayın içi, lstanbuhın içinden da- acaba gnlip gelirse bundan şüphelen 

Diye bağırdıbr ve kılınçlarını çekti- di cevap verdi: ha karışıktı. Ilu hadiseden bir taraf se- mez mi? Peki ötekiler .. 
ler. - Bir taht ha!. Mutlaka onu siz ken- viniyor, bir taraf kederleniyordu. j Diye diye 5.dela deli olacak hale 

Dük Dangolem'in arkadaşı bu beş di hesabınıza ele geçirmeği düşünüyor- Sevinenlerden başta gelen, Tarhan geldi. 
adamın ortasına atılarak uzun kılıncı- sunuz. ..s.~driza.m Murat ~ğanın. ~ca~~ g~lip ı den, yeniçerilerden topladığı altı bln sultandı, dördüncil Mchıncdin nnnsı 1 Kösem Sultan bu korkulu düşünce-
m kınından çıkardı. Gür sesini yük- - Benim için değil Monsenyör. Be- gorunmesı ve asken teşviki uzerıne, kadar askerle hemen bir kadırgoya, Tarhan sultan bu badire ile Kösem 'lcrle, doluya koyup aldıramadığı, bo a 
seltti: nim görülecek başka işlerim var. Uzun her tarafta bir galeyan uyandı.. bir iki çektiriye dolup 'Osküdara gc- Sultanın satvetini kırmagı düşünüyor,! koyup dolduramadığı sırada İstanbul 

_ Baylar! Şu görü~mcler hususi bir müddettcnberi aramakta bulunduğum . .. . . . . . . . . . çerken kapdan deryaya da emir ver- Kösem Sultan da, yeniçeri ağalarınm 1 ~afızı Bektaş nğanın huzura .ir-
meseledir. Amca ile yeğenin konuşma-

1 
cMorever> ile karşılaşmak, ona iki ke- O gece sabahlara kadar, selere gi- miş: içinde bazılarının kendisine düşman ol- j mesi ricası çıkageldi, Kösem Sultan 

larına karışmayınız, onları serbest bı-1 llıne söylemek isterim. Hem bana otur- decck yeniçerileri, sipahileri deftere _Baş tarda önde, arkana beş on do- duğunu bildiği için Gürcü Nebinin bu hiddetle: 
rakınız. Yoksa sizleri Hanri tnrafında 1 ~~ için yer l~~ .... ?yle Fransız tahtı aldılar, ertesi gün de tstanbulda ne ka- nannıa al sahilleri muhafaza et! isyanına ehemmiyet verip, enôişelcre - Ne halt etmeğc gelmiş sorun! 
kendimi de Dangolcm'in yanında saya- 1 gıbı kurt yemi§ çuruk yerlere oturur- dar azledilmiş paşalar varsa, bin Demişti. Altı bin askerle :Osküdnra dalıyordu. Bir taraftan. Tnrhan sultan: Dedi bir müddet sonra: 
cağım. sam mutlaka çöker!. \ra.adlerle cenk başına davet edildi. çıkan vezir Murat ağa, Bektaş ağayı --: Oh! Oh! Ne alil oldu! _ Sultnnım! Murat pnşa ile askcrlc-
Bcş atJı dişlerini gıcırdatarak ileri Üçüncü Hnnri ile maiyetinin Parda· İstanbul muhafaznsına bıraktı. Dıye sarayın mükellef bir odasında ı . . . 1• . ısta b 1 b"' 

h kk d b
'ld"kl · efli · ö d .. _ n ıçın tayın azım ımış, n u un u-

atıldılar. Kılınçlar çarpışmak üzere yan a ın a ı ı erı şer maziyı ğleye yakın lstanbulun için e top lstanbulun mahallelerini bekliyen gulerek ve cglcnerek bnyraınlar ya-' 
iken Kralın bir işareti onları durdur- kahramanlıkları ihtimfil Şarl de öğren- gibi patlıyan bir haber her tarafa ya- nöbetçiler bile deftere yazılıp asker pıyor. j tün ekmekçi fırınlara fcrnınn eyleme-

. la k k' b "zl d b" f kal<l ld B' • .. { _1 ır .. S 1 I niz icap edermiş. Bunu yalvarmaya 
du. Ynlnız kendilerine meydan okuyan mış 0 ca ı u 50 er e ır ev a- yı ı: olmuşlar, Murat ağa ile beraber üs- ır .... ra tan ua ~osem utan : 1 n1 
bu adamın kim olduğunu öğrenmek delik görmedi. Muhntabını gayet soğuk- -Gürcü Nebi Kat.ırcıoğlu ile be- küdarn geçmişlerdi. Koca lstanbulda -Bu iş berbat bir hfidise! Vaziyet 

1
ge

1 Ş: · .. 
istediklerinden sordular: kanlılıkla dinliyordu. rabc.r 'Oskildara gelmiş! o kadar az silahlı knldı ki hemen he· tehlikeli .. l\'lurat ağaya yüz versem; yn Dcdılc~. K~~~m Sult .. ~n: 

_ Eğer şu bay isimlerini gizlemez- Pnrdayan sözüne devam etti: Ortnlığı bir tclftş ve karışıklık sar· men parmakla gösterileceklerdi. bu adnm on beş bin kişilik kuvvete galip . - Pckı, reısulkitap bır ferman ya-
lersc kendıleri ile başka defa görüşmek - Fakat siz o tahtı ele geçinneğe dı ki mnhşcrallah kimse kimseyi gö- O gün, lstanbulun sokaklarına sal- gelemezse işte 0 zaman benim düşman-! zıp salsın! lstanbulun bUtün fırınları 
mümkün olur. muktedir olabilirsiniz. Hatta mecbur- remiyordu. dırılan birçok dcllallar: larım ayağa knlkıp beni boğazlcrlar, ! günde ~ bin, altı bin ekmek çıkarıp 
Yabancı adam hiç vaziyetini değiş- sun uz. Bütün dilillnlar kapandı, herkes - Duyduk, duymadık demeyin! Ma- ona yüz vermesem, galip gelse o za- j 'Osküdara göndersinler. Bu maslahntı 

tinneğc lüzum görmiyerek büyük bir _ Pardayan! Pardayan! Allah aşkı-

1 
evlerine sokuldular. halleyi bekliyecek lcşker yoktur, her man da o adam düşmanlarımla birleşir. kendisi de yapabilirdi, neden sanıya 

soğukkanWıkla cevap verdi: na neler söyliyorsun? Sadrazam Murat ağanın etekleri mahllenin adamları nöbetleşe, nöbet- Ne yapmalı yarabbi! !!huzursuzluk vermiştir. 
_ Kılıncım \'e adım daima emrini- _ Bitmedi - dört tarafından tutuşmuştu. Sipahiler- leşe her gece mnhallelerini bcklivccek- Divc korkulu ı?özlerini yerlere di- _ Ritrnedi _ 
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enızt yıkamak aMık bir kOlfet denıtdfr, 
zira gayri kabili kıyas olan PERLO
DENT dl' macunu bu kOlfetl ortadan 
bldırmıfıtır. 

PERLODENT cok ıewt'tU oldu~ gibi, 
•oıuaunuzu da serinletir 

-·-~~ .. ~ ....... :~·~·'·~ ""~ ~-~·; 
.,.. "9 «.ıia.w o/4- i,A~,A~ .,k.~ -.;'hW.ot.:ıa 

TURAN Fabrikaları mamulatıdlr. Ayna zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzeJlik krem

lerini kul!anmı!. Her yerde !llahlmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için !zmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen

telik Ncf'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

' • . ' -ı • . • t . ~· • ~ ... ~ • • • .... :· ""~',.S:~''""t.:-'.•: . ... · 

BBISTOI~ 
BEYOGLUNDA 

:n:J Bris!.~~ .. 9teli 
~,; SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL t 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tilrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OPJIE'R LUT FIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida· 
resife bütün Eğe halkına ken
dis:ni sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatfar müthiş ucuzdur. 

lzmir Kadastro Komisyonundan: 
Kakastrosu bitirilen ÇNakkapı mahallesindeki gayri menkul

lerin saha ve ş ~killerini gösterir paftalarla kimlerin adlarına 

kayıt edildiğini ve ne kıymette o!up ne kadar harç tahakkuk 

ettirilmiş olduğunu gösterir cetveller Yıkık minarede saçmacı 

hamam so!<ağmda Kadastro dairesinde asılmıştır. 2613 sayılı 

yasa hükümlerine göre bu cetveller iki ay asılı kalacaktır. Bu 

askı müddeti içinde gayri menkullerin tesbit olunan maliklerine 

veya mikdarlarına ve ya şekillerine veya harçlarına veyahut sair 

her hangi hususlara bir itiraz varsa lzmir Kadastro komisyonuna 

bildirilmesi ve aksi halde yapılmış olan kadastro işlerinin kat· 

iyet alarak tescil olunacağı ilan olunur. 

1344 {755) 

D o yç e O r i y a n t b a n k 
J)l~l:Sl)NER BA I{ ŞUBESi 

IZMiB 
..\1 EH h'. J1:z 1 : HEHLf ~ 

Almanyada 175 Şub(!Bi Mevcutiar 
,Sııırııayo ve ıhtıyat ak..,esı 

10&,U00,000 Haylısmark 
Tıirkıy~do ~nbeleri: t. TANBUL vo IZMfJt 

1t1ırıırıla Şubeleri: J\AHIBE ve JSiiENDEHIYit 
Hor t iirlii haııka ınuaıoclfttnı ifa ve kabul eder 
c AIJMA~ı1AUA Aeyahat, ikamet, tahsil ve saire için 

Phvf'ıı ~en•itlo HI GJ TERl\IARK satılır. > (l)-h 

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

m-• SATILIK ··•I 
Beyoğlunda, Faikpaşa, Acı

çeşme yokuşu No. 2 
Hergün saat 14 ten 18 e 

kadar 

1 stil " rönesans ,, yemek 
odası, 1 gramofon masası, 3 
yemek oda takimı, 2 komple 
yatak oda takımı, Amerikan 
yazıhane ve koltukları, po· 
ker masaları, merdiven ve 
saıre, 3 elektrik motörü, 
'' Kissling ,, markalı bir freze 
rende ve bir freze makinesi, 
"Kirchner,, markalı bir rota
tif testere, otomatik boya 
bistolesi, bir zımpara ve ma • 
kah makinesi, S. K. F. trans· 
misyonlar, marangoz tezgah
ları, muhtelif cins kaplama-
lar. Telefon : 41292 

C1 ee&iW FJllM.Mi 

Kat'ı alaka 
Müessesenide katip bulunan 

bay Vıtolis Mordohon görülen 
lüzum üzerine vazifesir.e niha
yet verildiğini herkesçe ma
lüm olmak üzere ilan ederim. 

ihracat Tüccarı 
Ali Haydar Nazlı 

1-?. 1342 {757) 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tablplerl 
Memleket lıastanesı dış tabıbi 

1\luzaffer ı:roğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hasta1 arını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

•• 
Oksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 
...................................................... 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyelerİn : En modern ve en zarif çeşitlerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. Çocuk araba arının: En lüks Avrupa mamulatı ve en dayanıklılannı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

Karyo)alarıtı ~ En lüks, beyaz ve sarı nikelaşlı modellerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Haraççı Kardeşlerin ] Z M 1 R ve A N KAR A 
mağazalarından temin edebilirsiniz. 

··················111111111111111111111111111111 •••••••••••••••••• 

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

i8lllm.ll!mlilm::ıllll'.Z ................... , ................................. ... 

.. ••• ' J ,,,. ., ) ...... ~ :.;.ı .. 'l •• ~: ~ . - • • • • - • 

Emlak ve Eytam bankasından: 
H. iŞ. Gayrimenkul 

1145 lzmirde ikinci Süleymaniye mahallesi Eşrefpaşa Mısırlı 
caddesinde 43 numaralı hane 

596 lzmird~ Bayraklıda Sünbül sokağmda 3 numaralı hane 
599 lzmirde Karantinada eski Avram Paskal, yeni Mangal tepe 

sokağında 14 numaralı hane 
769 lzmirde Esnaf şeyhi mahallesinin lstanköy sokağında 14 

numaralı hane 
136 fzmirde Göztepe Şakirbey sokağinda 11, 13, 15 numaralı 

maa müştemilat hane 
505 lzmirde Güzelyalı Şaban zade sokağında 17,15 taj No. hane 
393 lzmirde Büyük Tuhafiyecilerde 27 numaralı mağaza 
706 ,, Salaheddin oğlu mahallesinde Müezzin zade soka-

ğında 50 numaralı hane 
843 lzmirde Güzelyah Muhtar Osman sokağında 9 No. lu hane 
814 ,, Karşıyakada Bahariye mahallesinin yeni sokağında 

2 eski, 2 yeni numaralı dükkan 

Milzayede tarihi icra dosya No. 

3·5-1937 37-7526 

5-5-1937 
7-5· 1937 

11-5-1937 

11-5-1937 

19-5-1937 
19-5-1937 
19-5-1937 

20-5-1937 
20-5-1937 

37-1568 
37-1602 

37-1750 

37-1026 

37-1443 
37-1286 
37-1727 

37-8017 
37-2089 

lzmir Ahkamı Şahsiye Sulh 129 lzmirde Göztepe tramvay caddesinde 615 numarala hane 21-5-1937 
22-5-1937 

37-1019 
37-8007 Hukuk Mahkemesinden : 833 ,, Fatih mahallesinin Değirmendağı sokağında. 57 

lzmir de Halil Rifat paşa numaralı hane 
caddesinde aras sokağında 5 831 lzmirde Birinci Sultaniye mahallesinin Eşrefpaşa semtinde 
No. evde oturc:.n Feride ölmüş- Havai sokağında 18,20 nuuıaralı hane 

22-5-1937 37-8011 

tür. Tarihi ilandan itibaren bir 1083 lzmirde Karşıyakada Donanmacı mahallesinin Fadılbey 31-5-1937 37-3583 
ay içinde alacak ve borçluların sokağında 12 taj numaralı hane 
v~ üç ay içinde mirasçılarının 1150 lzmirde Karşı yakada Alaybey mahallesinin Selamet soka- 31-5-1937 37-7972 
mahkemeye müracaat etmeleri ğında 28 eski 30 yeni numaralı hane 
aksi takdirde terekesi hazine· Yukarıda yazıla gayri menkuller hizalarında gösterilen tarihlerde icra dairesi içinde yapılacak 
ye devir olunacağı iJan olunur. açık artırma ile satılacaktır. Alıcılar isterlerse; Bankamızca bu gayrimenkullere konulacak kıymetin 

1338 (758) yüzde ellisine kadar umumi şartlarımız dairesinde ikraz yapılabilir. 1304 {760) 

-====-=zmrıow,_,,,.., ...__... ••-• Tahta kurusu, si1"1 
nek, sivri sinek, 
pire, örümcek, ka
rınca, güv~. ya kar· 
cık, akrep ve yılan 
gibi akciğeri bu· 
lunmıyan hayvan
cıkları öldürmek 
için fennin son bul
duğu kat'i formül 
üzer!ne hazırlan
mış AMERiKAN 
Whiz markalı ila· 
cm her boyda am
balajları ve dökme 
halinde a_sh en 
ucuz fiatlerle de
pomuzda satılır. 

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

Telefon 3882 9 EYLÜL OAHARAT DEPOSU İZMIR 
ı... ,_ 
Türkiye Mensucat 

Türk Limitet 
Fabrkiaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 128 lzmlr 

Tek ve müteadilit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster· 
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIA TLERIMIZI iSTEYiNiZ 

1 
lzmir Kadastro komisyonundan: 

Kadastrosu yapılmağa b;1şlanmış olan balla kuyu mahallesin
deki gayri menkullerle bu gayri menkuHerde ayni hakları bulu
nanların Yıkık minarede saçmacı hamam sokağmda 20 No.b 
binada Kad stro komisyonunun ilin tarihinden 15 gün sonra her 
hafta Salı arşamba, Perşembe günleri müracaatları ve m!ira
caat etmiyenlerin ayni haklara 2613 sayılı kanun hükümlerine 
göre komis onca hasıl olacak kanaate göre kayıt ve tesbit olu-
nacai'ı ilan olunur. 1345 (756) 

.. . ~·t- 1 ••• ' ' ... " • 

• • , -.....!_ .... '·~ 

BAHAR ve YAZ 
Eğlen~elerini 

Canlandıracak Müjdeler 
1937 senesine mahsus Zundap motorsikletJeri, Rali ve 

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

NEREDE : IZMIR BALCILAR ts8 

NACiB SADIK mağazasında 
. • • ' .. -, , • • • '· • " .~ • • • .. ... 9 •• 

lzmir kadastro komisyonundan: 
Ci.iiztepe mahallesinin Mesire !okağında 10-8 eski 8 taj sayıla 

şimalde Mesire sokağmdan 6 tajlı Hasanm evi: garpta 7 tajh 
Recep ve hissedarlarının evi, cenupta kısmen çıkmaz yol ve kıs-

men maliye hazinesine ait arsa ile çevrili bulunan ev senetsiz 
olarak mübadeleye tabi rumlardan Mariyadan kalma diye hazine 

adına kadastrolanmışhr. Bu yerle alakadar ve bu yer üzerinde 
ayni bir hakkı bulunan kimse varsa ilan tarihinden itibaren iki 

ay içinde tasarruf vesikalariyle birlikte Izmirde saçmacı hamam 
sokağında 20 No.lu dairede kadastro müdürlüğü veya komisyo· 
nuna müracaatları lüzumu 2613 sayılı kanunun hükümlerine göre 
ilan olunur. 1320 (759) 

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

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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



Fratelli Sprco 
Vapur Acentası 

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

Zee & Co. 
ROYALE NEERLANDAIS DEUl"SCHE LEVANTE UNIE 

KUMPANYASI HAMBURG 
S/S GANYMEDE.S vapuru 20 ma- LAR1SSA vapuru 12 mayısta bekle-

1937 d L_._, nil _._ 1 A-~- .. n.or Rotterclam. Bremen ve Hamburg 
yıs e OCJUe m~te o up ruKWu::r• ~ · 
d R d H b ı· ani için yük al.caktır. 
. ~m, .. o~ter a~ ve am urg mı an AMERiKAN EXPORT UNE.S 
ıçın yultlo-ecektır. . · 
Svemb Orient Liniea K~ The Export Steaımbıp c~rporabo~ 

. 
937 

EXMINISTER vapuru 29 maana dog-
5/S GUNBORG vapuru 30 ıuaan ru bekleniliyor. Nevyork için yük ala-

de limanımwa gelerek Rotterdam.Ham- caktır. 

burg, Gdynia ve Sbndinavya limanla- EXT A VIA vapuru 1 O mayısa doi-
nna yültliyecek. ru beltleniyor. Nevyork için yük alacak-

M/S ERLAND motörü 28 mayıa9 3 7 tır. 
ele beklenmekte olup Rotterdam. Ham- PiRE AKTARMASI • Seri seferler .. 
burg, Gdynia ve Skandinavya limanla- EXCAMBION vapuru 7 mayısta Nev-

• • ...::L al __ ._tır york ve Boston için Pireden hareket ede-
rı ıçuı 7..... •~ • 
Senis Maritim Rumen Kamapanyumm cektir. 

S/S SUÇEA VA npara t 9 mayıs EXCHORDA vapuru 2 1 mayısta 
beldenmekt ol Nevyork ve Boaton için Pireden hare-

937 tarihine dotru e up ket edecektir. 
Malta, Marailya ve Cenova limanlan SERV1CE MARIT1ME ROUMAIN 
için yolcu ve yük kabul eder. BUCAREST 

ilandaki hareket tarihleriyle navlun- DUROSTOR vapuru 2 mayısa doi-
lardaki deği~ikliklerden acenta meauli- ru bekleniyor. Köatence, Sulina,Galatz 
yet kabul etmez. ve Galatz aktarmaaı Tuiıa limanları için 

Daha fazla tafsilat için !kinci kor- yük alacaktır. 
donda Tahmil ve Tabliye binua arka- JOHNSTON WARREN Linea Ltd. 

Liverpool 
talığına müracaat edilmesi rica ola-

JESSMORE vapuru 9 mayısta bek-
nur. 1 • Li l An ı· 1 enıyor. verpoo ve ven ıman a-
eında FRA TELU SPERCO vapur acen· rından yük tahliye edecek ve Burgaz, 

TELEFON: 4142/4221/2663 Varna, Köatence, Sulina, Galatz ve lb-

.. -~~~l!!'l!!l!!~!Jl!!!lllllllllBıl~ raile limanlanna yük alacaktır. 

DOKTOR INCEMORE vapuru 30 mayısta bek-
leniyor. Liverpool ve Anvera limanla-

s 1 K 1 ~ nndan yük tahliye edecek ve Burgaz, 

aml U a ÇI 
Varna, Köetence, Sulina, Galatz ve lb· 
raile limanları için yük alacaktır. 

SOC. ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITlME 

Kulak, Boğaz, 8UJ'llD huta· 
bkları birinci unıf 

mütahassııı 
Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad· 
desi 992 Telefon 3668 

1-26 f481) 

DUNA vapuru 12 mayısta bekleni· 
yor. Belgrad, Noviaad, Budapeşte,Bra

tielava, Linz ve Viyaaa için yük ala
cakbr. 

DEN NORSKE middelhavalinje 
OSLO 

SARDINIA motörü 22 ma)'19ta Pire, 
t.kenderiye, Dieppe ve Norveç liman· 
lanna hareket edecektir. 

Turgutlu belediyesinden: 
t - Şehria au geçmiyen yerlerinde tesisat yapalmaaı için aşa

ğıda miktar ve eyAfı yazılı malzeme kapalı zarfla eksiltmeye 

konulanlflur. d 70 'li k 2 - Her biri llç metre uzunluğun a ve mı metre utrun· 
da 3000 metre font bora Ye 10 adet •ana ve teferruatı ve 9 
adet dirsektit. 

! - Malzemenin bedeli ketfi 12995 liradır. 
4 - lftirak için: 
A - Bv gibi itleri yapbğlna dair •eaika: 
B - Ticaret odasma kayıtlı olduğuna dair vesika: 
C - Teklif mektuplan ihale saahndan bir saat evveline ka· 

.iar belediye encllmenine verilmesi: 
S - ihale gfinO 7 Mayıs 937 Cuma günü saat 16 dadır. 
6 - Kapalı zarfla eksiltmeye iıtirak için yllzde yedi buçuk

tan 975 Jirahk teminat veya Banka mektubu vermesi ıarttsr. Bu 
iıe ait fenni pr~n~me ketifname I?lin. ve eksiltm~ .şartnamesi ile 
mukaYele projeaını Turgutlu Beledıyesınde gi>rebıhrler. 

7 - Taliplerin tayin olunan gün ve saatte Belediye encüme
nine mGracaatlan illn olunur. 23-27-1-S 1256 (710) 

KREM BALSAMIN 

\ ""1#1 

K 1 er her tene tevafuk eden yegane sıhh 
umra , sarıfın, esm · • ·ı 1 • k• ·ı · 1 • 

k d. C'ld' b 1 ı'J leke ve sıvı ce en amı en ıza eı remler ır. ı ı eı er, Ç • • • k ı dk 
d Y d b . k'b r mahfellerin tıkdar ıle uJ an ı Jarı e e... arım asır an erı ı a 

ııbbt güzellik kremleridir. , , . 
Krem Bal.amin dört ıekilde takdım edilirb: kli 
1 · · n e ren - Krem Balsamin yağlı gece ıçın pe kti 
2 d"' · · beyaz ren - Krem Balsamin yağsız giln uz ıçı~. enbe renkli 
3 - Krem baJsamin acı badem gece ıçı~ .P be az renkli 

- Krem Ba~samin acı badem g:Ondilz ıç~ ~Hl 
lnsriliz Kanzuk eczaneaı BeJOila 

Olivier Ve Şü. 
LıMITET 

Vapur acentası 
İR(NCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Ulerman Lines Ltd. 

LESBIAN Yapuru 19 martta 
Londra, HuU ve Anversten ge
lip ylik çıkaracak ve ayni za· 
manda Londra ve Hull için 
yl1k alacakhr. 

GRODNO vapuru 8 niİtnda 
Londra, Hull ve Anveraten 
gelip y&k çıkaracak ve ayni 
zamanda Loadra, Hull için yilk 
alacakhr. 

OPORTO vapuru limanı
mızda olup Liverpool ve Svan· 
seadan yükünü tahliye ediyor. 
Ayni ıamanda Liverpool ve 
Glugov için yük alacakbr. 

FLAMINIAN vapuru 5 ni
sanda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpool ve 
Glasgov için yllk alacakbr. 

The General Steam 
Navigation Co. Ltd 

AD JUT ANT vapuru nisan 
nihayetinde gelip Londra için 
yiik alacakbr. 

NOT : Vnrut tarihleri, va
purların isimleri ve naYlun ile· 
retlerinin değişikliklerinden me· 
suliyet kabul edilmez • 

f 

Yazı makineleri için toz tut· 
mıyan, ve makineleri daima te· 
miz tutan en elveriıli yağ 

"UNIC" markalı makine ya
ğıdır. 

Y egine deposu Gazi Bulva
nnda K&çlik Karcliçab handa 7 
numarada yazı ve hesap ma· 
kineleri tamirhanesi sahibi 
KALOMENI da bulunur 

~--------------· Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiıtir .Hastalarını müs
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

~-.... ~- 1-26 [2=10=1~] = 
Sigara del içseniz 

RADYOLiN 
Diı macunu ~uUamyorsanıı, difleriniain dMaıa temiz, daima 

beyaz, daıma sağlam kalacağına e:nin olabilirsiniz 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
1 
N 

Diş macun
larının en 

tesirli ve en 
nefisidir 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
1 
N 

Daima.RADYO L 1 N 
Artık Balık yağı içilemez 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Balık yatından lr at l<at kav• 

vetlidir. Kansız, iştahsız, ktJd
retsiz, romatizmah Ye yereme 
istidadı olanlara 

Kuvvet, Can, Kan 
iştah verir. 

DEPO: 

S. Ferit Eczacı başı 
ŞiFA eczanesidir. 

Daimon elektrik pilleri dtınyada taammıı pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç baıka pil kullanmaz. 
Umam depOR : Sulu bu avarmcla 28 • 9 Hlmil Ôz 

\Jclemi.U. 

ANSIZIN Y AKALIY AN AÖRILAR 
........................................................... , 
iY alnız bir kaşe GRIPINi 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almakla derhal izale edilebilir 

GRIPIN 

Bütün ağr1, sızı ve ıstırapların paczebiridir. GRıPIN varken 
diı, bat, ve romatizma ağrıları çekilmez. Gripio nezle ve 'ribi 
aeçirir : Harareti dütürür, baıtahklarıo önDne geçer. 
0 

icabında gilnde Gç kaşe alınabilir. 

GRIPIN 
Eczacı Kemal Aktaş 

Hilil Eczanesinde 
Bir şaheser yapb 

Zümrüt Damlası kolonyası 
( Erkek ) 

Maakulen 

( Diıi ) 
Femiaen 

iki cins koka 

Erkek koka be• 
nim çok bOfUm& 
gitti. 

Acaba erkekle· 
rin de Dişi koku 
mu hoılarına gidi· 
yor. 

Galiba?! 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve eksiltme komisyonundan: 

1 - Yiikaek Mihendiı mektebi bina11Dın buhmdağu ana 
dahilinde yaphnlacak •2t4296" Ura "7. kul'IJflak kefil bedelli 
panıiyon bina11 inıaıı ve tesiıab kapah zarf usuliyle ekailtmeye 
konulmuttur. 

2- Bu ite aid prtname ve evrak tanlardar: 
A - Elrıiltme prtnameai ve buna merbut buıuıl Ye fenni 

prtlar, pulİyon projeıi takıimab dahiliye liatesi, tahlili fiat 
cetveli, 

B - Muka•ele projui 
C - Bayındlrlık itleri genel prtnameal 
P - PJin ve projeler 
latekliler ba prbaallleleri ve eYraka •ı l • lira bedel ...-•• 

bilinde mektep idaresinden alabilirler. 
3 - Ekıiltme 7-5-937 tarihine mlıadif Cama gtlnll taat 15 te 

G&mGı suyunda YOkıek M&hendiı mektebi binaaı içindeki art• 
brma ve ekıiltme komiıyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeıe -trirebilmek için iateklilerin "11965" IUa mu
vakkat teminat yermesi, bundan baıka •taiıdaki YetikaJan 
haiz olup getirmesi IAzımdar. 

A- Nafıa Yeklletinden ahnmıı yapı mllteahbitliji ehliyet 
vesikası. 

8 - •50000" liralık iı yaptığı•• dair Nafıa vekiletınce taı· 
dikli Yelİkua. 

C - 937 yılına ait ticaret odau •esika11 
S - Eksiltmeye gireceklerin bizzat diplomah Mllaenclia •e1a 

Mimar olma11 •eya bunlardan birinin fenni mea'uliyeti altmda 
itin yapılacağını Ye intaat mtıddetince iıin bapnda bu1unduru-
1acağım taahbllt e!mesi lizımdır. 

6 _. Teklif mektuplan yukarıda 3 ilncll maddede yazılı 1aat• 
ten bir saat e••eline kadar Ytlksek Mllhendia Mektebi bina• 
içindeki artbrma ve eksiltme komi8yonu reialiiine makbuz mu· 
kabilinde •erilecektir. Posta ile ganderilecek mektupların nihayet 
Oç&ncll maddede yazılı taate kadar srelmiı olması ve dıı zarfın 
mOlıilr mumu ile iyice kapablmıı bulunması f81tlır. Postada 
olacak ıecilrmeler kabul eclilaaes. "2143. 
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Sahife 10 

Edirnede çocuk bayramında Halkevi öniinde Cumhuriyet meydanında 
nutuk söyliyen ilk okul talebesinden biri 

Edirne, ( Hususi muhabirimizden ) - Çocak haftasında 
memleketin her yerinde olduğu gibi Edirnemizde de çocuklar 
bir halta bayram yaparak eğlenmiflerdir. 

Şehrin birçok yerlerinde müsamereler verilmİf, eğlenceler 
ve müsabakalar tertip olunmuştur. 

Halkevinde yapılan gürbüz. çocuk müsabakasında bir yaşın
dan iiç yaşına kadar olanlardan birinciliği lskender Nuri, ikin· 
ciliği Sahir Halil, üçüncülüğü Müjgan Mehmet; dör yaşından 
altı yaşına kadar olanlardan birinciliği Selma Hasan Basri, 
ikinciliği Güngör Sadık, üçüncülüğü Hikmet Osman kazan· 

YENIASIR 

Bu sene 23 Nisan geçit alayında göze çarpan ilk okul voleybol ta
kımlarından: Gazi okulu voleybol birinci ve ikinci takımları bir 
arada .. X işaretli Kültür direktörü. B . V8.sıf Isıkan .. 

Denizli, 21 ( iJzel) - Denizli dağcılık ve yürüyücülük kulü
ba üyelerinden dokuz kiıilik. bir halile (Uçancı) dağına bu pa .. 
zar günü bir yürüyüf yaptılar. Ayni günde yine Denizliye dön
düler. 

Spor faaliyeti çok hararetlidir. Bir mayıs bahar bayramı gii
nü bütün mektepler tarafından muhtelif yerlere gezintiler ya
pılucaktır. Atlı spor kulübü erkanı da bir mayıs günii için bir 
~llı ıpor gezintisi tertip etmişlerdir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rmştır. 

Kurtuluş ilk okulu öğrencileri tarafından muvallakıyetle bir 
müsamere verilmiştir. Pazar günü fehir stadında idman şenlik
leri ve bu meyanda bir futbol maçı yapılmıştır. 

V ez.iristan hadiselerinin aldığı son şekil İngiliz hükümetini 
harekete getirmiştir. Bu iştı'! ecnebi bir devletin parmağı olup 
olmadığı araştırılıyor. Veziristanda hadiseler devam ediyor. 
lngiliz memurları öldürülüyor. Bütün işlenen cinayetlerin esra
rengiz sa/haları vardır ve katiller meydana çıkarılamamakta
dır. 

Şimdilik bütün cinayetlerde ipi fakirlerinin alakası tesbit 
edilmiştir. Veziriıtanda yerli halktan 3000 kadar miliır v_ardır. 
Bunlar fimdi İngiliz otoriteleri karşısında yer almışlardır. Bu 
vaziyet karşısında Vez.iriatana Hindistandaki lngiliz kuvvetle
rinden 30.000 kisilik bir ordu gönderilmistir. Maksat devam et
mekte olan gerilİaya mani olmak ve çete' harbını durdurmaktır. 

lngiliz ·kuvvetlerine General Bourgh kumanda etmektedir. 
Askerlerin ekserisi Hintlidir . 

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

or 

kişilik 
Madrid, 30(ö.R)-Biskaya cephesinde 

düşman sahil tarafından ilerliyerek bir 
çevirme manevrası yapmak teşebbüsüne 
devam ediyor. Bunun üzerine Cümhuri
yet kuvvetleri kumandanlığı tarafından 
emredilen ricat hareketi hükümet 
kuvvetleri tarafından himaye edilmek
tedir. Cümhuriyet hatları arasından ar
kaya sızmağa teşebbüs eden asi grupla
rın teşebbüsleri mağlubiyetle neticelen

miştir. Durango mıntakıısmda hükümet 
kuvvetleri son derece şiddetli mukabil 
taarruzlarda bulunarak hasma bir çok 
zayiat verdirmişler ve altı yüz esir al
mışlardır. Kara ok kıt" al arına mensup 
bir onbaşı ve altı yüz asker hatlarımıza 
geçmişlerdir. 

• r ___ ağ ôbiyete uğradı 

Mola ise zaferden bahsediyor 
Bu mesele hakkında İngiliz efkarıc- 1 

mumiyesinin beynelmilel vaziyette ihti
latlar çıkarmamanın daha muvafık ola
cağını takdir etmesi lazrmdır. Bu mese
leye Milletler Cemiyetini karıştumak bü
yük bir hata olur. Milletler Cemiyetı 
ademi müdahale komitesinin vazifesini 1 
üzerine almamalıdır. Eğer Almanya ve 
İlalya Franko hükümetine olan vaziyet
lerinden dolayı muahaze edilecek olur
larsa umumi bir ihtilafa gidilir. Bütün 
!>ulh Öostlan bir tavassut hareketinde bu
lunmalıdır. 

LORD SES!LtN BEY ANA Ti 
LONDRA, 30 (AA) - Lordlar ka

marasında Lord Sesil Guernikanın bom-
bardımanı meselesini ele alarak bazı 

Bılbao şehnnm umumi manzarası 
ecnebi matbuat tarafından Almanya 

BURGOS CEPHF..SiNDE BJR 1 Guernika şehri bu nehrin sağ sahili üze- yaresini gözleriyle gördüğünü bildir-
ŞEY YOK rindedir. Bu şehir Cümhuriyetçiler ta- miştir. aleyhinde yazılan haberleri tekrar etmiş 

ve demiştir ki : 
Madrid cephesinde : Bütün mmtaka- rafından, tahliyesi esnasında yakılmış- Berliner Nachtausgabe gazetesi bu~ 

Britanya hükümeti şiddetli protesto-
larda bütün gün sükunet hüküm sür- tır. ( 1) nun hakkında diyor ki : 

da bulunmalı ve bu protestoya diğer 
müştür. Merkez cephesinde : Sükunet, itfaiye teşkilatı şimdi yangını sön- Şurasını kabul etmek lazımdır ki Roy~ devletlerin de iştirakini temin için elin
yalnız dün saat yirmiye dogv ru asiler dürmekle meşguldür. Daha dört yüz terin muhabiri siparişlerini Londradan 

den geleni yapmalıdır. Bundan başka 
mevzii küçük bir harekete teşebbüs et- esir alınmıştır. Durangonun zaptından Bilbao Marksist hükümetine taraftar bu mesele derhal Milletler Cemiyetine 
mişler ve Fransızlar köprüsü ile Koron- sonra ileri hareketi devam etmiştir. Bu 

1 

olan mahafilden almaktadır. Bir takım verilmelidir. 
ya yolu üzerinde sükuneti bu suretle bir hareketler neticesinde yetmiş kilometre budalalara hitap ettiklerini zannediyor- Hükümet namına cevap veren Lord 

müddet ihlal etmişlerse de Cümhuriyet- uzunluğundaki bütün Bask cephesi lar. Bu verdikleri rakkamların önüne Plymouth dün Avam kamarasında Ede-
çiler bu baskına sür'atli bir mania ateşi sarsılmış telakki edilmektedir. pek ala birkaç sıfır daha ilave edebilir- nin bu hususta• söylemiş olduklarına h iç 
ile mukabele etmişlerdir. Netice itibarile MOTHfŞ BIR BOMBARDIMAN lerdi. Royter ajansı böyle bir beheri neıı- bir ııeY ilave edemiyeceğini, İngiliz 
bu mıntakada vaziyet değişmemiştir.Taj BERLlN, 30 (A.A) -Royter ajan- retmekle gülünç bir harekette bulun- hükümetine Guemikanın bombardımanı 1 

nehrinin cenubunda da buna benzer bir sının Bilbao muhabiri Guemikaya karşı muştur. hakkında hiçbir resmi rapor gelmediği- ı' 
asi baskın teşebbüsü kaydedilmiş ve öğ- yapılan hava taarruzu esnasında Al- PARiS, 30 (A.A) - Temps gaze~ ni ve binaenaleyh bunu ne tekzip ne de 
leden sonra saat dörtte asi bataryaları manlara ait elli iki bombardıman tay- tesi Guernika yangını hakkında diyor ki: teyit eyliyemiyeceğini söylemiştir. 
cüınhuriyet mevzileri Üzerine ateş açmış.... ••••••••••••••••••••• ••••• ••• ••••••••••••••••••• • ••••••• ••• • • • • ••••••••••• •••••••• • •• ••••••••• • •••••••••••• •• •••••• ••••••••••••••••• 

f:::.!:~;::::: .. :ı:··~:~:~.ı.d:"·b~~ Tirandaki görüşmeler 
ASiLER ZAFERDEN BAH-
SEDlYORLAR 

ROMA. 30 ( ö.R) - ispanyada nas
yonalÜit kuvvetler Bask cephesinde bi
rinci kısım hedeflerini tamamen ele ge
çirmiş sayılabilirler. General Mola Bil
baonun iki merhalede zaptedileceğini ve 
birinci merhalenin Durango şehrinin iş
gali olacağını söylemişti. Nasyonalistler 
bu şehri işgal edip ileriye geçmiş olduk
larından Bilbaoya karşı taarruzun bi
rinci safhası bitmiııtir ve ikinci safhanın 
hazırlanması için zaruri olarak bir te
vakkuf devresi geçecektir. 

Kral Zogo Kont Ciano ile kendi 
sarayında iki saat görüşmüştür 

TiRAN, 30 (ö.R) - İtalya harici- olduğunu soylemiştir. l lali için teminat mahiyetinde olduğunu ı 
ye nazm Kont Ciano dün akşam balko- Kont Ciano bu ziyafetten sonra T edo- ve Arnavut devletinin aağlamlanması ı 
na çıkarak kendisini alkışlıyan halkı se- la İtalyan petrol imtiyaz sahasını tay-

1 
için halya tarafından takip edilen yar- 1 

lamlamış ve kendiliğinden yapılan bu yare ile ziyaret etmiştir. dım ve İş birliği siyasetinin terki mana- 1 
dostluk tezahürüne teşekkür etmiştir. ROMA. 30 (ö.R) - Münihte çı- sında olmadığını, bilakis ltalyarun dost-

ROMA, 30 (AA) - Siyasi ltalyan kan cNeuste Nahrihten> gazetesi hal- ça münasebetler tesis ettiği Balkan dev
mahafilinde Tiran konuşmalan esnasın- yanın cenubi ııarki Avrupadaki faaliyeti Jetleriyle Arnavutluk arasında müsava
da hiçbir yeni anlaşma yapılmadığı kat'i sayesinde Roma - Berlin mihveri siya- tın ve iş birliğinin teessüs etmiş olacağı· 

Amerikada bitaraflık kanunu 

Harp vaziyetini il3.n 
etmek hakkı -·-·-·-• • Cümhur reısıne 

!vevyorktarı bir manzaıa 

Nevyork, 30 ( ö.R ) - <Neuturolity pılmıyacaktır. 
Act> dfüarafuk kanunu> hakkında 3 - Amerikan ticaret vapurları mu .. 
mebu.san ve ayan meclisleri tarafından hasım devlet. veya taraflar için harp 
müştereken kabul edilen esaslar şöy- malzemesi nakletmiyeceklerdir. 
lece hulasa edilebilir: 4 - Amerika cümhuriyetleri ara.. 

1 - Beynelmilel veya dahili harp sında veya içinde harp vaziyeti ha
vaziyetinin mevcut olduğunu ilan et- linde ayni maddeler tatbik olunacaktır. 

mek cümhur reisine ait olacaktır. 
2 - O dakikadan itibaren muharip 

taraflara veya devletlere ait harp mal
zemesi ihracatı menedilecek ve bunla
ra hiçbir mali yardım veya istikraz ya-

Ancak bu cümhuriyetlerden biri veya 
birkaçı ile bir Avrupa devleti veya dev 
!etleri arasında harp halinde Ameri
kan cümhuriyeti için mevcut tahdidat 
tatbik ed.ilmiyecekti.r. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r 

Montrö konferansında 

Fransa Mısırla nihayet 
anlaşa bilmiştir 

Durango şehri işgalden sonra çok sa
kin bir fizyonomi almıştır. Yollardan 
devriyeler geçmekte ve aııkerler şenJik
ler yapmaktadırlar. Geceleyin havai fi
şenkler atılmakta, nasyonalist askerler 
son günlerdeki zorlu harplerden sonra 
artık i tirahat edebilmekten hasıl olan 
sevinçlerini göstermektedirler. Yollar
dan İase katarları geçmekte, kntır nak
liye kolları cepheye mühimmat taşımak
tadırlar. 

olarak beyan olunmaktadır. setinin gittikçe daha ziyade kuvvet bul- nı temin etmiştir. Monlfö konfernnsınrla Fıansız delegesi Tessanbevaıı atta bulunurken 

ROMA. 30 (ö.R) - Biskaya cep
hesinde Nasyonalist kıt'alann ileri ha
reketi devam etmektedir. General Mo
lanın kuvvetleri şimdi Bilbao şehrinden 
yirmi kilometre mesafede bulunuyorlar. 

KAZANAN KiM } 
ROMA. 30 (ö.R) - Saint - Jean • 

de • Luz' den bildiriliyor : Nasyonalist 
kuvvetler parlak ileri hareketlerine de
vam ed ... rek gece Mandaga nehri mansı
bır•~ sol sahilini işgal etmişlerdir. 

ROMA, 30 (ö.R) - Tirandan bil- duğunu yazmaktadır. Kont Ciano ta- TiRAN, 30 (AA) - Kont Cian.;> MONTRÖ 29 { A.A ) -- Dün hah toplanacaktır. 
diriliyor : Kralın sarayında hariciye na- rafından yapılan Adriyatik paktı şimdi İtalya ile Arnavutluk arasındaki siyasi ı İnf!İliz murahhas heyeti ile Fransız MONTRö, 30 (A.A) - Mısır Baş
zın Kont Ciano kral Zogo ile iki saat 

1
Tiran ziyaretiyle tamamlanmaktadır. ve ikbsadi münasebetler hakkında kral murahhasları arasında başlıyan mü- vekili Nahas paşa öğleden sonra Fransız 

süren bir mülakatta bulunmuş, bundan Böylece ltalyanm Yu~oslavya ile mü- Zogo ile uzun bir mülakat yapmıştır ... za:{ereler neticesinde iki tarafın nok- delegesi Tessan ile kısa bir mülakatta 

sonra A:navu~uk. hariciy~ ~azın tar~fı~-, nasebetleri ve. Tiran görüşmeleri. bir kat ltalya hariciye nazırı bu mi.ilakattan son-, tai nazarı arasında bir yaklaşma ha- bulunmuştur. 
dan verilen hır zıyafete ıştırak etmıştır. aaha ehemmıyet kesbetmektedır. ltal- ra tayyare ile Berata hareket etmiştir .. sıl olduğu bildirilmektedir. Her iki tarafça da kaydedildiğine gö-
Bu ziyafette Başvekil, hükümet erkanı, !yanın Balkanlardaki siyaseti Avrupa sul- Burada imtiyazları ltalyaya verilmiş Mısır iki mukavelename ile fran- re bu mülakat çok dostane bir hava 
yüksek memurlar ve kor diplomatik ha- hu bakımından çok yapıcı mahiyettedir. olan petrol madenleri vardır. sız tebaasile mabmilerine ecnebi si- içinde cereyan etmiş ve müspet netice-
zır bulunmuşlardır. Arnavut Hariciye TlRAN, 30 (ö.R) - Bu akşam !tal- fatını vermeğe hazırdır. Mısır Fran- lere varmı~tır. Ve bütün ihtilaflı işlerde 
nazın bir nutuk söyliyerek Arnavutluk yan sefaretinde Kont Ciano şerefine bir Alman hariciye nazırı sız mektepleriyle müessese ve has- uyuşulmuştur. 
ve ltalya arasında hiçbir şeyin sarsamıya· ziyafet verilmiştir. Kont Cianonun kral Romaya g idiyor tanelerinin himaye edileceği hak- Fransız delegesi gazetecilere yaptığı 
cağı eski dostluktan bahsetmiştir. Kont ile muhavereleri ltalya-Yugoslavya pak- Roma, 30 · (A.A) - iyi ma· kında teminat vemektedir. beyanatta Mısır ile Fransa arasında teş-
Ciano cevabında genç Arnavut devle- tının neticeleri üzerinde cereyan etmiş- lfimat aima kta ola n mabafilde Nahas paşa ile De T essan bundan riki mesainin esasalan üzerinde görüşül· 
tini tahkim yolunda kral Zogo ile mil- tir.Bu pakt ile İtalya ve Yugoslavya ara- beyan o lundugv una go'"re Alman maada muvakkat devrenin müddeti 

düğünü ve intikal devresinin on ıki se-
leti tarafından earfedilen gayretleri !tal- smda teati edilen mektuplara göre ltal- h ariciye n azlrı Fon Nöyratın rneselesile muhtelit mahkemelerin 

Y l A tl ktak. ne olarak tespit edildiğini ve bu anlaş-
yanın memnuniyetle takip ettiğini ve ya ve ugos avya mavu u ı mü- Romayı ziy a re ti programında terekkübü meselesinı tedkik etmış -
müstakil bir Arnavutluğun Balkan mem- tekabil mevkilerini daha ileri aürmemeği h iç b ir değişiklik yoktur. lerdir. maya ait tebligatın konferans umumi 

leketlerinin sükWıeti ve Balkan sulhu- taahhüt etmişlerdir. Kont Ciano kral F o n Nöyr a t 3 Mayısta Ro- Kuvvetle zannedildiğine göre kon komisyonunun yarınki celsesiRe tevdi 
nun istikrar ve emniyeti namına elzem Zogoya bu taahhüdün Arnavutluk istik- mayı ziyaret e d e c e ktir . feransın umumi komitesi yarın sa- edileceğini söylemiştir. 


