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Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Sabahlan Çıkar Siyan Gazetedir 
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Hollandada saylav seçimi 

Faşist partisi büyük 
hezimete uğradı 

Hükümet partisi de kat'i bir 
faaliyet gösteremedi 

YENJ ASIR Matbaasında baaıllDlfbr. 
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ismet İnönü halkın alkışları arasında vapurdan in_miş, kendilerini 
karşılay l rttra: Memlekete hasret ve memnuniyetle· dönüyorum demiştir 
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Fakat berı silahların terkine 
razi olmadığın11 da söylerim 

. ~,.,....~--w--

• •• 

Vo11 Btombarr 

Alman mareşalı 

Blomberg 
Haziranın ikinci güiı\i 

Romaya gidecek 
ıtalyan erklnlyla mUtdm 

temaslar yapacak 
Berlin, 27 (ö.RR) - İtalyan yıl· 

dönümünün birinci yıldönümünde, 
/lalı'n11 //mp f!l'nlllr11ntlca b•li - YAZISI OÇOCO SAHlFEDE - ' - Sonu üçüncü sayfada. -
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·ııJ Kozak çamları altında 
bir temsil verildi 

z da 
'' 

Başvekilimiz büyük şe/le bir lıasbılzallen esnasında 
ISTANBUL, 27 MA YlS 

Muhabirimizden - Telefonla 
Londrada Sa Majeıte lngiltere kralının taç giyme töreninde 

Türkiyeyi temıil eden baıvekil lımet lnönü ile Bn. lnönü, Or· 
genral Kazım Orbay ve Amiral Şükür Okan öğle üzeri Güneysu 
vapuruyle ıehrimize gelmiflerdir. Vapurun geleceğini haber 
alan halkımız rıhtımı · doldarmuıtu. 

Ba,vekil rıhtımda vali Vıtündağ, generaller, devair müdi
ranı~ konsoloılar tarafından hararetle iıtikbal edilmiftir. 

Başvekil vapurdan jnerken çok bepııtu. Kendilerini allıııla
yan halka iltifatta bulundular . 

Büyük başvekil Orgeneral Salihin elini ııkarken: 
«Seyahatimden memnun dönüyorum. Birçok temaalar yap-

mak imkanı hcud oldu.» 
Demiıtir. lnönü, karşdayanlar araaında Varıova ıelirimiz B. 

Feride de: 
cLondrada Lehiıtan hariciye na.zarı B. Bekle lanlflılı, görüı· 

tük. Çok memnun oldum.» 
. Buyurmuıtur. Bundan ıonra baıvekilimiz otomobillerine bi· 

nerek Perapalaı oteline •İtmifler ve iatirahat etmiılerdir. 
Gazetecileri kabul eden btıfvekilimiu 
«Memle!ıete ha.ret ve memnuniyetle dönüyorum.» 
Diyerek taç giyme mera.imine iıtirakten müteuellit memnu

niyetlerini izhar etmiılerdir. lnönü beyanatlarına devam ede-
rek. . 

«Bu ueıile ile her tara/ta siya.et adamlariyle tema. la.atı 
laaıJ oldu. Göriifmeler daima umumi miinaaebetler O.zerinde 
kalmlflır. Umumiyet itibariyle yarda, Türkiye siya.eti için müs
bet intibalar alarak dönüyoruz. Yunanistan :ziyaretimi meı'ut 
bir hadise telakki ediyorum. Şimdi biran evvel Atatürlıün yük
sek huzuruna, Millet Mecliıindeki mühim i,Ierimiu yetiımek 
arzusundayım. Türk milletinin refahını az zamanda daha yük· 
ıek mevkie çıkaracağımıza inancım, her zamandan daha sağ
lam bir haldedir.» 

lıtanbal, 21 ( T elelonla )- Baıvekil akıam üzeri tezahürat 
araıında Ankaraya hareket etmiıtir. Yarın (bugün) Kamulay
da Londra, Pariı ve Atina temaalariyle, harici ve dahili ıiya
ıetimizi belirten mühim bir nutuk söylemeleri muhtemeldir. 

Londrada mali bir anlaıma yapıldığı ıöyleniyor. lı bankaıı 
umum müdürü B. Muammer Eriı de Londradan avdet etmiıtir. 

Bir resmi kabul Bir ziyaret 
Paris, 27 (A.A) - Başvekil 

B. Blum Yugoslavya kral naibi 
Prens Polu otelde ziyaret etmiı 
ve kendiıile uzun müddet 
g&rüımllıtür. 

- - - - -- ----- - -
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Kermes eğlencelerı 
Yarın sona erecel< 1 

u 1 d' · · B D Behçe ne e ıye reıst . r. J( ,. 
Uz evvelki gün Bergama t 

11 
nıes eğlencelerinde bulu•'\ 
davet lileri~ birlikte ~oıj~~ 
yaylasına çıkmış ve şebrıll> 
d •· ·· t•· B KerıııeJ onmuş ur. ergama - .. 6. 
eğlencelerinin yaran son gu~. 
dür. Bu münasebetle Berz;~ıı 
mada yarın çok güzel bir gıı 
yaşanacakbr. 

~ ...... 
Hastalıkların 

Kaynaklarına ehenurıl· 
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Fratelli Sperco N. V. 
Vapuru Acntası W. F. H. Van i>er 
Ray Zee & Co. 

ALE NEERLANDAIS DEtrrSCHE LEV ANTE UNtE 
KUMPANYASI HAMBURG 

~ liERCUU:.S vapuru 29/ 5/ 937 ARKADIA vapuru 11 haziran-
1<" Yeden sonra Burgas - Varna ve da beklenilmektedir • Rotterdam, 
tır~ncc limanları için yük alacak- Hamburg ve Bremen için yük ka-

S\11:'"'' bul eder. 
S . Y CJ"'SKA ORIENT UEN AMERlCAN EXPORT LINES 

d ... A.f MA vapuru 28 mayısta gelip The Export Steamship corporation 
~. Anvers - Rotterdam ve Ham- Pireden aktarmalı seri seferler 
~f lırnanlan için yük alacaktır. EXCALIBUR vapuru 4 haziranda 

de ~INGLAND vapuru 2/6/ 937 Pireden Boston ve Nevyork için 
~ ~elıp (yalnız) Gdynia ve Dant- hareket edecektir. 

R ıçin yük alacakbr. E.XETER vapuru 1 8 haziranda 
hi ~.NE motörü 14/ 6/ 937 tari- Pireden Nevyork ve Boston için 
R n e lırnammıza gelip Hamburg hareket edecektir. 
Skttcr~am - Gdynia - Goteburg ve EXCAMBlON vapuru 2 temmuz
cak CUıdınavya limanları için yük ala- da Pireden Boston ve Nevyork için 

tr. hareket edecektir. 
R l DYNtA motörü 29/ 6/ 937 de E.XOCHORDA vapuru 16 tem-
t~ CCek Rotterdam - Hamburg -Go- muzda Pireden Boston ve Nevyork 
İç' Ur~. ve Skandinavya limanları içni hareket edecektir. 
ın :Yuk alacaktır. Seyahat müddeti : 

Service Maritim Roumain Pire - Boston 16 gün 
Kumpanyası Pire - Nevyork 1 8 gün 

d ALBA JULIYA vapuru 16/ 6/ 37 AMERICAN EXPORT LINES 
i ~ gelip Malta - Marsilya limanları The Export Stcamship corporation of 
çın ""k 1 k b 1 d 

1 ~ J u -;;e yo cu a. u .e er. Nevyork 
~ lllı~aki hareket tarihlerıyle navlun· EXPRESS vapuru 1 O haziranda 
l'e:~• değişikliklerden acenta mesuli- beklenilmektedir. Nevyork için yük 

D abul etmez. kabul eder. 
d aha fazla tafsilat için ikinci kor- Service Maritime Rownain Bucareat 
• ~rıda Tahmil ve TahUye binası arka- DURUSTOR vapuru 30 mayısta 
t-1 ~a FRA TE!..U SPERCO vapur acen- beklenilmektedir. Köstence , Sulina 
.. 

1
llllla müracaat edilmesi rica olu- Kalas ve Kalas aktarması olarak .. ur 
· bütün Tuna ]imanları için yük ka-

TELEFON : 4142 / 4221 / 2663 bul eder. 

Do O 
Johnston Varren Lines - Liverpool KT R iNCEMORE vapuru 30 mayısta 

S 
ı K'" 1 t Liverpul ve Anversten gelerek yük 

a m 
çıaracaktır. Burgas, Varna, Kö!ten-1 u a ç 1 ~~b~f '~:;. Kalas ve ibra il için yük 

Soc. Royale Hongroİle Danube 
l< 1 Maritime u ak, Boğaz, Burun hasta-

} BUDAPEST vepuru 29 mayısta 
ıkları birinci sınıf beklenilmektedir. Belgrad, Lima-

mütahassısı sol, Budapeşte, Bratislava, Linz ve 
Muayenehane : Birinci Beyler V iyana için yük kabul eder. 
No. 36 Telefon 2310 Den Norskc Midelhavslinje OsJo 

Evi: Göz.tepe tramvay cad• BOSPHORUS vapuru 18 hazi-
desi 992 Telefon 3668 randa beklenilmektedir. lskenderiye 

'7 1-26 (481) Diyep, ve Norveç limanları için yük .... ________ a:::ıw .. me kabul eder. 

. ~ripin a lmadan evvel 

. Istırabın ve ağrının en 
~•ddetlisini en kolay, en 
Çabuk ve en ucuz geçir
~enin çaresi bir lcaşe 
R.ıPıN almaktır, mideyi 

;0ınıaz, böbr~kleri kalbi 
0rnıaz. 

~, 
:~/(/ dakaa S o·n~a .... · 

.. \ • _1._ +~r .• 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 
Türk Spor kurumu lzmir bölgesi 

başkanlığından : 
l Alsancak sahas• büfesi Vasıf Çınar caddesinde atış ve athspor 

d okali büfesile yine Alsancakta halk sahası büfeleri 1 - 6 - 937 
en 31 - 5 - 938 tarihine kadar bir sene müddetıe ve pazarlık 

~lltetile icara verilecektir. ihalesi 31 - 5 - 937 akşamı saat 1 de 

I eyler sokağında C.H.P. merkezindeki daireyi mahsusada yapı
•caktır. Taliplerin şeraiti anlamak üzere daireye müracaatları. 

---· 
Türkiye Mensucat 

Türk Limitet 

27~28 1631 (929) 

Fabrikaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta K ulusu 12& lzmlr 

l ~ek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster
enır, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

' 

Lüks 

LAMBA 
Şişeleri Deposu 

HÜSNÜ IDEMEN 
Saman iskelesi İkinci Kordon 

1-10(867) IZMIR 

DOKTOR 

HANDAN 
K. SARACOGLU 

Doğum ve kadın hastalıkları 
Mütahassısı 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel 3956 

Evi: Köprü 'fapur iskelesi 
Berat apartmanı No. 6 

Telefon No. 2545 
-~~~=~· 

Olivier Ve Şii. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
İRİNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

ALGERIAN vapuru S Mayıata Lon
dra, Hull ve Anvereten gelip yük çıka
racak ve 1 S mayısta avdet edip Lond
ra ve HuJl ic;;iıı yük alacaktır. 

LESBlAN vapuru 2 7 mayısta Lond
ra, Hull ve Anveraten gelip yük çıka

racak ve ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

EG YPTIAN vapuru maya bidayetin· 
de l..iverpool ve Swaıueadan gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda Liverpool 
için yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NA VtGA TION Co. L TD. 

AD JUT ANT vapuru 5 mayısta Lon• 
dra için yük alacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me
suliyet kabul edilmez. 

Fenni Gözlük için 

... . 

. 
HiLAL ECZANESi 

Şık güneş, p!aj, spor ve tayyare gözlükleri altın, nikel, bağa 
çerçevelerle kristal canılar, her yerden çok ucuzdur ..• 

Sevincin bir if adesldir. 
60zel ve sıhhi ditler her insanı 
sile memnun eder. 
GOzellik ve sıhhatınızt muhafaza .. etmelc 
isterseniz siz de emsalsız olan 

"PERLODENT" 
dl• macununu kullanınız. Bundan elae 
edeceğiniz mükemmel neticeden çok mem· 

nun olacaksınız 
~ ""~ • 'P~· ot'4 ~ otQc- İM&1"4 
°"14"' .,. ~ ~ i4tıf- ,. .... u«'A.t ~'J..:....t.A • 

J 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı %amanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tıılar için l:ımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

Ağızdan çıkan her diş 
Hayatın temel taşlarından 
yerinden sökülmesi demektir 

birinin 
fakat 

Sizi bu akibetten 
vikaye eder 

Dişlerinizi günde iki defa 
0

Radyolin diş macuoile fırça
lamak suretile onlara tam 
bir sıhhat ve ebedi bir ha
yat temin edersiniz. Rad
yolin dişlerinizi sade temiz
lemekle ve parlatmakla kal· 
maz, ağızdaki bütün mik
rop tarı imha eder • 

DAiMA RADYOLiN 
Y aloız bir el

bise parası ile 
dört kat elbise 
nasıl giyi.ir ? 

15 kuruşa ala
cağınız bir pa-
k et ARTI bo
yası ile elbiseni-
zi 40 renk ara
sından seveceği-

ni7.. her hangi bir 
renge kolayca 
çevirirsiniz. Ma
ğazamızdan ala
cağınız tafsilat 
üzerine bu ame-
liyeyi bu mev
simde dört defa 
tekrar edebilir· 
siniz. Boyacı) a• 
ra ve satıcılara 
hatırı sayılır is
konto yapılır. He 
,orgu ya ırı utlak 
cevap verilir. 

Telefon 3882 

S. Ferid 

ŞiFA 
Eczacı başı 

Eczanesi 
F enoi gözlük üzerine en yeni 
en zarif çeşitler getirmiştir. 

Spor 
Güneş 

Tayvare 

Altın 

Nikel 

Fenni gözlük 

Baga çerçeveler 
Birinci nevi her cins cam 

Bayanlar için zarif güneş göz
lükleri daima her yerden 

ucuzdur • 

TOPTAN 
PERAKENDE 

--·- w 

Bütün dünya POKER traş bıçaklarını kullanıyor 
Atmakta hiç tereddüt etmeyiniz~ Yalnız makasına 
dikkat ediniz. 

• 
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Londrada toplanan imparatorluk konferansında rastlanan Ahenk lnglllz 

imparatorluğunun kuvvet ve kudretini bir daha bütün dünya mlllellellerlne 
çok vazlh bir şekilde anlatmıştır. lnglliz kral ve kraliçesini saray balkonunda 
görüyorsunuz. 1 

Portsmut limanında muhtelif on yedi devlete alt deniz kuvvetlerini ı,tıra· 
kiyle yapılan deniz resmi geçidi çok muazzam olmu,tur. Bu merasimde 
memleketimizi Kocatepe torpidomuz temsil etmı,tır. Fotografta Londra ge· 
misini görUyorsunuz. 

Değerli hariciye vekilimiz Dr. Tevfik Rüştü Aras 

s mble iyasetine asıl seçildi 
Hariciye vekilimiz kırk yedi milleti temsil eden dele

gelerin alkışları arasında iyaset kürsüsüne geldi 
Mısrın Milletler cemiyetine kabulü karar/aşınca Dr .Aras kendilerini salona 
davet etmiş ve veciz_ bir nutukla kardeş Mısır mümessillerini selamlamıştır 

Milletler cemiyeti asamblesi Dr.Arasın bir nutkuyla15 Eylülde tekrar toplanmak üzere tatil kararı verdi 
Cenevre, 27 ( ö.R - Bu sabah asam

ble ve konsey B. Tevfik Rüştü Arasın 
riyaseti altında müşterek bir içtima ya

parak beynelmilel Lahey adalet di
varuna bir hakim seç~lerdir. Bu va
zifeye B. Şarl R~e tayin eclilmştir. 

'"'""""~~-- yan kıt'alarının ltalyan ordusunun ııi· 
zaıni ordusuna mensup teşekküller ol· 

duğunu ve İspanyadaki harekatın za
ruretlerine göre hazırlanm~ kuvvetler 

halinde konulduğunu isbata çalışmakta· 
dır. Bundan başka posta ve sansör gibi 
resmi İtalyan servislerinin İtalyada yer
leşmesinden ve tanıruruş İtalyan şalı• 
siyetlerinin İspanyadaki faaliyetleriıl' 
den bahsedilmektedir. 

Konscyn öğleden sonra ki celsesin
de Belçikanın yeni beynelmilel vazi
yeti hakkındaki Ingilz - Fransız beyan
namesi okunmuş ve Sancak meselesi 
hakkındaki müzakere başlamıştır. 

Bu içtimalar haricinde iki mühim 
grup toplantısı olmuştur. Bunların bi

rincisi bitaraf devletler grubudur ki 
İskandinavya devletleri ile Hollanda, 

Belçika ve İsviçreyi ihtiva etmektedir. 
Bu devletler yarından sonra müzake

relerine ba~lıyacak olan silahsızlanma 
konferansı bürosunda alacakları vazi

yet hakkında görüşmüşlerdir. 

Diğer içtima küçük anlaşma devlet

leri mümessilleri arasında olmuştur. 
Bunlar Macaristanın tek taraflı ola

rak silahsızlanma serbestisini geri al
ması teşebbüsüne muhalefete karar ver

~lerdir. Fakat eğer Budapeşte hü
kümeti bu meseleyi Milletler Cemiyeti 

kadrosunda tahrik edecek olursa kü
çük anlaşma devletleri müsait şekilde 
karşılamağa hazırdırlar. • 

GOZEL B!R TESADOF 
Cenevre, 26 ( A.A ) - Mısır hükü

metinin Milletler Cemiyeti 3zalığına 
kabulü için fevkalade toplantıya da
vet edilen asamble birinci celsesini kon 

sey reisi Kevedonun riyasetinde yap-

.-:. JI. • ~· :.·,, ~ y<:· 

Guadalajara muharebesinden evvel 
B. Mussolini tarafından lspanyadaI<l 
İtalyan kuvvetleri kumandanlarına göıı• 

derilmiş telgrafların da metinleri gös• 
ter ilmektedir. 

Dr. Aıas Ce11el'fe11e lngııteıe ve Yunanistan baş delegeleıiyıe konuşuyor 

natta bulunduktan sonra Dr. Arası riya- Maaınafih celse esnasında Polonya 
set mevkiini ~gale davet etmiş ve Aras delegesi Komarnicki bu meselenin Pe>-

Mısu Başvekili Nahas paşa lngilız haıiciye na1!ıriyle bir illada 

Paris, (ö.R) - İspanyadaki hat"" 
kAt hakkında haberler pek bol değil• 
dir. Nasyonalistler Biskaya cephesİJl' 
de yeni ileri hareketleri yaptıkJarıll' 
iddia ediyorlar. Bilbao hükümeti ;s• 
bu sabah topçu ve tayyare himayesiıl' 

zene unsuru olabileceği ümidini 
ey!emlştir. 

izhar söz almJ§lardır. de asilerin yaptıkları hücumların Jtell" 
Cenvcre, 26 ( A.A ) - Buraya gelir . . • . tardeclildig'iJ!I 

da asamblenin hararetli alkışları ara- lonya ı'ç' hall dilıni' ld • .. 
k k clis. ın e ş o ugunu say-

sında mevküni ~gal edere en ıne 1 k emek suretiyle Habeşistanın kendirey veren heyeti murahhaslara teşe -
kür ettikten sonra bu memleketlerin since artık Milletler Cemiyetine men-

Mısır başvekili Nahas paşa Mısırın 
dilnya sulh teşkilatına yardım etmek 

arzusunda bulunduğunu, Milletler Ce
miyetinde bütün mesullyetlerini müd-

Türkiye hakkında gösterdikleri dost- sup olmadığına telmih etmiştir. 
rik olarak müessir bir teşriki mesat 

Iuklardan fevkalade müteh'."sis_ oldu- Buna ~ukabil Me~ delegesi Fa- azmiyle yer alacağını ve yalnız sulh 
ğunu kaydetmiş ve de~tir ki: bellas Milletler cemiyetinden bir Aza- hizm 

davasına et etmekle kalmayıp sul-
- Mısırın kabulü için bu toplantıya nın çıkarılması düşüncesine karşı Mek- hakika • 

Türk d 1 · · · ti k yfiyetinin' sika h hun bir t olmasına çalışacagını e egesmın r1yase e eyeti murahhasasının kat'i mu- .. 
1 

. tir 
ılm b. soy emış . 

ehemmiyeti, aralarında sars az ır halefetini beyan etmiştir. 
M Cenevre, 26 ( A.A ) - Asamblede 

kardeşlik mevcut olan Türk ve ısır Bunun haricinde hiçbir murahhas 

lm Spaak B 1 ilcan b lmil 1 eliler! !çın agır zayıatla 
ge ez e ç ın eyne e bildir kt dir 
satatilsü hakkında Eden ile Delbosun me e · KONTROL ışı 
yakında Milletler Cemiyeti konseyinde Londra, 27 ( A.A ) _ Dün adeıııl 
okuyacakları müşterek beyannameyi müdahale komitesinin yirmi birinci iÇ" 
tetkik etmiştir. 

tas-
timaının sonunda neşredilmiş olan tel>' 

Spaak bu beyanname metnini 
vip etmiştir. !iğde bilhassa şöyle denilmektedir: 

Sa!Ahiyettar mahfiller Spaakın Eden 1 - Komite kontrol sisteminin ger:. 

Delbo • · ta B içik kara ve gerek denizde kat'iyyen rıı ve sa verecegı cevap e a- ., .. 

Fr lngilte te kkUrü 
külata uğramaksızın ~!emekte olduğıl 

nın ansa ve reye şe -
nU bildireceğini ve Belçlkanın Millet- nu kaydetmiştir. . . 

milletlerinin nazarından kaçmıyacak- b Irak delegesi ilk olarak söz alm1§ ve 
u meseleye kat'iyyen temas eyleme- Milletler Cemiyetinde ikinci Arap dev- ler Cemiyeti 

tır. miştir. 

2 - Komite dili teknik koınıteııil' 
mukavelenamesine sa J 

- bilhassa lspanyadan ecnebi mubarİP "' 
Gelecek celsemizde bu makamdan !eti murahhasları olarak Mısır dele- dakatlnl llAn edeceğini söy !emektedir- ııaııı 

rin çekilmelerine müteallik bir 
mıştır. 

Asambleye ait bazı idari 
rin tetkikinden sonra reis 

Mısırın aramıza kabulünü bildirmekle 
meselele- büyük sevinç duymak vesilesini bana 

MISIRA HOŞ GELDtN gelerinl sclamlaıruştır. !er. 
Cenevre, 26 ( A.A ) - Mısırın Mil- lngiliz hariciye nazırı Eden beyana- BEY AZ KİTAP 

!etler Cemiyetine kabulüne müncer tında tngilterenin uzun zaınandanberl Cenevre, 27 ( ö.R ) - İspanyadak1 

ihtiva eden raporunu tetkik etrııi§ti<• 
Komite bu raporu: 

intihabatı-

na başlanmıştır. Bu Sll'ada Yunan mu
rahhası Politis söz alarak kendisine ba
zı heyetler tarafından teklif edilen re
islikten aziz dostu Rüştü Aras lehine 
vazgeçtiğini bil~tir. 

verdiğinizden dolayı hepinize teşekkür olan reylerin tasnifinden sonra aasam- Mısıra tam lstiklA!ini elde etmesi !çın' ecnebi müdahaleleri hakkında Valen
ederim. 

NECAŞtNtN MAKUL HAREKEt ble reisi dışarıda bekliyen Mısır dele- yardım arzusunda bulunduğunu ve ge- sia hükümeti tarafından Milletler Ce-
Cenevre, 26 ( A.A _ Negüs Habe- gelerlnl asamblede yerlerini almağa da- çen ağustosta imzalanan dostluk an- miyeti genel sekreterliğine gönderi-

şistanın asambleye milınessil gönder- vet etmiş ve Mısır delegeleri de her ta- !aşması ile bu hedefe tahakkuk etmiş len beyaz kitap neşre~tir. En zi
ıniyeceğini bildirmesi üzerine bu me- raftan gelen şiddetli alkışlar arasında nazariyle bakılabileceğini ve Mısırın yade dikkat edilecek nokta burada tes

İntihap neticesinde 49 reyden 46 sı sele bertaraf edilmiştir. Bu suretle sa- içtima salonuna girmişlerdir. 
ile Ri19til Aras fevkalade asamble içti- Jahiyetleri tetkik komisyonu Habeş Türkiye hariciye vekili Dr. Aras ge

maına reis seçilmiştir. delegelerinin salfilıiyetleri hakkında rek asamble reisi gerekse Türk dele
Konscy reisi Kevedo Türkiye ve onun bir karar vermek mecburiyetinde hıra- gesi aıfatlyle delegelere hoş geldiniz de-

Milletler Cemiyetine girmesinin bu is- bit edil üdahal hadise! · · .. 
tikllli te it e ledi" ini sö lem;.+;., en m e erının ge>-

y y g y • ....., ~ üllill hakkındaki anl dan 

hariciye vekili hakkında senakar beya- kılmam~tır. ın1f ve Mısırın Akdenizde bir müva-

İsveç hariciye nazırı Sandler Mısırı n er aşma ve 
Uç şimal memleketi n~ sel§mla- kontrol tesisinden evvelki vak'alar ol

m~ ve müteakıben İran ve Hint dele- masıdır. 
geleriyle Fransız hariciye nazırı Delbos V alensia hükümetl İspanyadaki ltal-

,_,,_esi 
1 - Ecnebi muhariplerin çeJUU .. 

meselesi hakkında ademi müdahale 
getir' komitesinde bir itilaf vücuda 

mesi, 

2 - Planın lspanyada çarııışrııalı:~ 
olan iki taraf canibinden kabul ecJilııleS 
halinde bu planı tatbik etmeğe aınad: 
olup olmadıklarını süratle korııil•Y 
bildirmeleri ricasiyle muhtelif al~~ 
dar hükümetlere tevdi etmeğe Jtar 
vermiştir. 
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ftıusahhıh dedi ki: 
.. ~'~ım adamakıllı bizim mu
~"lllt11e • 

Beni,;. (B . k fltı,. ır ıes çı tı) lıkra.-

o~"!'ırn çıkarmıf musahhih .• 
k ım ki; ayol: 

(Seı;shoca (M'!allim Naci) yi 
~·m Naci) yapmakta kasdın 
lı)r.:r· Tanımaz m~ın bu sakal-

Oedi L·. 4 ~ı. 

r~11J~Yım. Madem/li koskoca 
4ffi lırn Naci) efendiyi her-
liıtı ~ 1~ımcuı gerekirmiş ( Se
dtıiıı Qcı ) nin muallim Naci ol
le, 1111 (karine) ile buluversin
Ct: ";,olur. Talfımayanlara ıelin
~oll'Gclemki tanımıyorlar. Ha 

O dı,,. Naci. Ha Selim Naci. e . . 
(1" ım ki; . 

ltefie fff kala) yı, (Salaş kala) yı 
o .. ''_/kaza) yaptın. 
8 "4fl ki; 

IQJ ;:rn bıı dünyada öyle (ka
~ ,,~ar ki; hakikatte (kaza) 

Oe«· '' ( ueri kaza) dır. 
t ~~ ki; . 

"ôteki bir: ftirii ters tür• he-

~;°' ki· 
GQ • 

aıl'or-Yura altı aydır doadoğru ya-
fielq ~,. (terı) anlıyorlar. Bir 
,

1 
cı tera dizelim belki doğru 

~~dedik.. · 
o ... ''"ki: 
1\ 0ır11 ••• 
V@c/irn. 

~~Nı K. ERGVNES . 
Jıııı,~ ASIR. - K. Ergüneş nrkada-

"'IJı -B· ~ ır Ses Çıktı- fıkrasındaki mü-
!ıltııy:anııştan ötürü kendilerine ve 
~l(! ~larımıuı itizar ederiz. O gün 
~lta~ızdc tashih işlerini idare eden 
Qf~. ırnız rahntsıilandığı için bu \•a
'lılıy~ ~hih işlerinde mümaresesi ol
-~ sa hır arkadaş yapmıştı. Nitekim 
<>4tı1,,. Yıdaki başlıklarda bile yanlışlar 
~u. 

M ...... C-e-m-iy-e-ti 
Müzakerelerine 
devam ediyor 

~ Cenev~e, ~7 (A.A) - Millet
"- cemıyetı konseyi bugün 

k_ .t l 7 de Valansiya hüküme
'tQııı m'" 
~k uracaatı hakkmda mü-

.. ,h~relerde bulunacaktır. Mu

ı,ti aslar yapılacak müzakeı e

htıı: .bir karar suretinin ka-
1>, ... 11e mi yoksa reisin ya
~ .. :agı beyanat ile mi hitama 

"Ce"'· • 
dit) i•nı henüz bilmemekte

tt. 

c . ene b .. F 1 tilit ugun ransız ve n-
bt ırıurahbasları Belçikanın 
ko:llelrnilel statüsü ha kkıoda 
t,k;eYde beyanatta buluna· 

k~ lt ve bilbnssa Belçika hü
''" ttine verilmiş olan 24 Ni
~dt tarihli notalarını tefsir 

Cekıerdir. 

Bir aB.il 
l\onıünizmden . 
Sağ cenaha 

f) • geçmiş 
lrıs 27 Ö tı;ıı 1 ( .R) - Dahiliye 

L tı S ' 
o~tı F' aınt-Denis belediye reisi 
tiot• ransız Halk partisi Do-

~tıı Yn azletmiştir. Komiinızm-
" sa ~ Yor· g cenaha geçmiş olan 
h lflt b 

illif u kararın kanuna mu-
d oldugwu ·ı - .. k t\rlet nu ı erı sm ere 
C:eiit. Şurasına müracaat ede
tcıbe;1 bildirmiştir. oununla be-
d. • y k 
ilıtes· a ında bu belediye 

J,, •nde '-ı A • 'h 
"Cağın t( smı ınlı ap yapı-
tta· dan k d' . . . ı· ı ba en ı pa rtısının ıs-
tt... Ş•nda b · . . k 
~ek u seçıme ıştıra 

ltlecıiai Uzere Doriot belediye 
c: t aza) ~ 
t" \r •gmdan istıfa ede-

ttk c bu .. . 
tir [) gun ıstifasını vere-

'İ" · oriot 8 • .• d 1 "t •i eçım muca e e-
l} . ltldid b . 
b·t"'• . en aşlıyarak Saınt· 
t~t i,.t. sınernalarından birinde 
qıı· ~ 11tıa t · 1)'e erhp etmiş ve Da-
~t'İltt nazırınm ileri sürdügw ü 

tte 
cevap vermjstir. 

•tıııııı••••••••ıııceaıııııı••••••••••••~••••aııııııaa a ıııı•••••••••••••••ıııııa•ııı r • 

Büyük Sef ATA TÜRKLE . 

n Ü ve E .. e aş ve 
Meta sas 

-·-·-=-·-

-
B. Baldvin istifa ·ediyor 

a 
. .. . 
r 

HoHandada saylav • • 
seçımı 

Faşist partisi büyük 
uğradı • 

ezıme e 
-------·-··--------

Hükümet partisi .de ~kat'i bir 
faaliyet g-österemedi 

Holatıda pır.nsesi /ulia11a 

Çekaslovakya 
CUmhurrelslnln 
ylldönUmU 

B. Bcıı s 
Çekoslovakya Cümhur reisi Dr. 

bay Edouard Beneş bugün elli 
üçüncü yıldönümünu tes'it ede
cektir. 

1884 senesi 28 mayısında Bo
hemyanın Kozlany şehrinde doğ
muş olan Dr. bay Beneş, harp sı
rasında yorulmak bilmiyen faali
yetile Çekoslovakya cümhuriyetinin 
istiklalini temine pek çok yardım 
etmiştir. 

Alman mareşalı 

Blomberg 
Paris, 27 (ö.R) - Hollanda inti-ıbuslari yekunu yirmi sekizden otuz Haziranın ikinci günü 

habatı neticelenmiştir. En ziyade bire, sosyal demokrat partisinin 22 Romaya gidecek 
dikkat edilen nokta Hollanda nas- den 23 e çıkmıştır. Başvekilin men-
yonal sosyalist (Faşist) partisinin sup olduğu ihtilalci Ağrar partisi 14 ltalyan erkAnlyle mUhim 
vaziyeti idi. Bu parti geçen intiha- mebus yerine bu defa 17, liberal temaslar yapacak __ 
battaki294 bin rey yerine ancak 171 partisi de 1 4 mebus çıkarmışlardır.. - Ba'J taralı bırinc'i •ahifeJe -
bin rey toplıyarak hezimete uğra- Komünistlerin mümessilleri beşten yani dokuz mayısta Romayı ziya
mıştır. Halbuki bu defa intihabata üçe inmiştir. Başvekil B. Kolins ya- reti mutasavver iken geriye kalan 
iştirak edenlerin yekunu her defa- rın ana yasaya uygun olarak isti- Alman harbiye nazırı Mareşal von 
dan fazla idi. Ve bütün diğer parti- fasını kraliçeye verecektir. Fakat B1omberg seyahat tarihini kat'i 
ler nisbeten daha fazla rey topla- tekrar yeni kabineyi teşkile .. memur olarak tespit etmiştir. 2 haziranda 
mışlardıı-. Meclisin en ehemmiyet- olacağı ve pek az değişiklik yapa- Romada bulunacak ve kral .tarafın-
li grubu olan katolik partisinin me- cağı muhakkaktır. dan kabul edildikten sonra B. Mus-
- solni, mareşal Badogliyo, Kont 

B Mussolininin beyanatı Ciano üç askeri müsteşarıariyle mü-
• him müzakerelerde bulunacaktır .• 

ltalyan askeri mües~lerini zi-slt 1 aA h yar Ş harb~ yaretten sonra mareşal von Blom· J J J a. ::e::k~~ haziranda Almanyaya dö-

. kadar dayanacaktır Fransa 
Ralnsey Makdonald da Fa~at ben silahların terkine 

·razı olmadığınıı da söylerim 

krala istif asın 1 vermiştir . veki~ ~ ~~:oı~ 1~~~ı!.1~gı:~ ı;:;.::;,~ıe;,,~~:=u~~~:.z . .ış:,: u~::;. 
Borçlarını ne 

suretle ödeyecak? 

E k b k • J b • h k k teci B. Vilyam filipse mühim beya- kat ediniz ki bahsetmek istediğim 
S İ 3ŞVe 1 )f Seya ate Çl aca t•r natta bulunmuştur. Bir çok Ame- şey silahsızlanma değildir. Sadece 

Ô R rika ve Avrupa gazeteleri tarafından silahların tahdididir. Çünkü si-Londra, 27 ( · ) - Bay ı ki 
na. edilen bu beyanatta Düçe diyor 1 lahsızlanma imkansız bir şeydir ..• Baldvin istifasını yarın krala k d ı 

ı : · Hatta ~im i mevcut o an silahların 
v~recektir. Ticaret nazırı B. 

Runeciman da istifa edecektir. 

Yeni kabineyi t~şl<ile memur 

edilecek olan Sir Nevme Cham-

berJain nazırlar listesiui hemen 
bildirecektir. 

Roma,27, (Ö.R)- Loodradan 

bild irildiğine göre B. Ramsey 

Makdonald bugün saat 11 de 

Bukinghar.l saray·na gtderek 

krala istıfasmı vermiştir. Eski 
Başvekil Avam kamarasındaki 
meb'usluk mevkiini muhafaza 

edecek ve cenup Amerikada 

bir seyahate çıkacaktlr. Avde~ 
tinde B. Makdonald Skoçyada 

oturarak siyasi hatıra1armı 
neşredecektir. 

Londra, 27 (A.A) - Kabine 

dün saat 16 da B. Baldvinin 

riyaseti altında haftalık son 

içtimaını akdetmiştir. 

Parlamento mahafili B. Çem

berlaynin bugün krala takdim 

edeceği kabine listesi hakkmda 

tahminlerde bulunmaktadırlar. 

Bu ınalıafil Sir Con Sayme
nio maliye ve Sir Samuel Hoa-

rın dahiliye nazırlıklarmı, B. 

Duff Cooper'in b .. hriye nazır

lığmı, B. Hoare Balisha'nın 

harbiye nazırlığmı deruhte ede

ceğini beyan eylemektedirler. 

Yeni harbive nazırı mükem• 

lngiliz Başvekili B. Baldvin 
mel bir propagandacı olup 
kendisinin orduya efrad celbi 

için sarfedeceği faaliyetle mem

lekete hiımette bulunacağı 
ümid olunmaktadır. 

Meclisin as reisliğin haliha

zırda murahhas lordu Halifaksa 

tevdi edileceği, B. Makd~n:ıl

dın kabineden büsbütün çeki

leceği, Ticaret nezaretinin ka
bineden çıkacak olan B. Run· 

cimanın yerine B. Colvill' e ve

rileceği, hariciye nezaretinde 
B. Edenin kalacağı, müstemle· 

kat nezaretine B. Ormsby Go

ceun ve dominyoni .. r nezare

tine B. Malku?m Makdonaldın 
getirileceğ~ söylenm~ktedir. 

. -- Delicesine silahlanma yar'i~ına azaJtıl~ası yine imkan haricinde
nıhayet vermek için mutlak bir ça- dir. Sadece istikbal için silahlanma
re bulmak laazımdır. Yoksa mazi- ya bir hududt çizilmesi mümkün 
de misli görülmemiş bir buhran baş olabilir. • 
gösterecektir. Bu buhranın alacağı Düçe İspanya meselesinden bah-
şekle gelince, iki ihtimal göz önüne sederken demiştir ki : 
getirilebilir : Ya harbe dayanması . -- İtalya lspa~yad~. ve~a Akdeni
mümkün olan bir siyasi buhran zm her hangı bır koşesınde Bolşe-
yahut .:ı..: • A b' . A •• ·d l B ' vizmin yerleşmesine muhaliftir. Bu 

uaımı ır sıyası muca e e. u- k •v d J l · f 
nun önün.. 1 k · · . .. · l b' no tada dıger ev et erın men a-

l u ama ıçın sur ate ır atleri de onunkilerle birleşir. Bu 
uz aşmay k ı·· 1 d s· ,. a Yarma uzum u ur. ı- bakımdan ltalya ve Almanya gı'bi 
}ahlanma yar 'h t b l · · ' ~ ışı er geç nı aye u - Fransa, lngıltere ve Amerikanın da 
~aga mahkumdur. Öyle sanırım ispanyada F rankonun kazanmasm-
kı beynel~ilel bir silahsızlanma kon- da menfaatleri vardır. 
feran.~ını ıçtimaa. davet için Ameri- Sulhu korumak için bütün dev
ka Cumhur reisi B. Roosevelt tara- letlerin Milletler Cemiyeti paktına 
fından Yapılncak bir teşebbüs mu- iştiraklerine hiç lüzum yoktur.Sa
ha~~ak surette, muvaffakıyete eri- dece beş esaslı Avrupa devleti ara
şebılır. sında bir pakt kafidir. Bu beş devlet 

l 
h~lyaya gelince, samimi olarak te İtalya, Almanya, Fransa, lngilte

su h ıster. Biz iıpparatoruğumuzu re ve Lehistandır. 

Paris Sergisinde Nutuklar 

Fransız nazırı sulha hiz
met etmesini söyledi 

Paris, 26 (A.A) - Beynel· 
milel sergide Alman pavyonu
nun küşadı münasebetile Fran· 
sa ticaret bakam Bastid sergi
de Milletlerin bu muslihane 

toplantısının sulha hizmet et
mesi temennisinde bulunmuş 
ve bu sulhun yalnız bir harbin 
mevcud olaıamaSI mahiyetinde 
kalmamasını söylemiştir. 

f 
Alman nazırı Şaht Milletler 

arasındakı barış imkanlarının 
siyasetin elinde bulunduğu ka· 

naatını izhar etmiş, bugünkü~ 
kararsızlıktan ve bilhassa pa
ralann istikrarsızhğmdan bah
setmiş ve büyük Avrupa dev~ 

Jetleri içinde yalnız Almanya
nın müstemlekesi olmadığını 
kaydettikten sonra sulha sada-

Vaşington, 27 ( A.A ) -
Fransa büyük e'çisi B. Bonnet 

bir mü al,at esnasında Fransa
nın Amerikaya olan harb borç

ları için bir sureti tesviye elde 
etmek üzere müzakerey~ ha-

z1r olduğuuu söylemiş ve de
miştir ki : 

Her millet diğerlerinin vazi
yetini açıkça anlamah ve dü-

rüst düşündüklerine kanaat 
getirmelidir. 

N. Sosyalistler 
Hakiki mağlObiyete 

uğradtlar 
Amsterdam, 27 ( A.A ) -

Felemenk intihaba tının kat'i 
neticeleri CoJljinin kovalisyon 

bükümetioin büyük bir zaferi
ni teşkil etmekte olup Nasyo-

nal Sosyalistler için hakiki bir 
mağlubiyettir. 

Katolikler: 31 azalık, Sosya

listler: 23, ihtilal aleyhtarları: 

17, Hıristiyan fukası: 8, Radi

kaller: 6, Liberaller: 4, Nasyo
nal: Sosyalistler: 4, Komünist-

ler: 3, Kalviniatler: 3, ve Hı

ristiyan Demokratlar 2 azalık 
elde etmişlerdir. .................... __ ..... 
.katını beyan eyJemiştir. 

Paris, 27 (A.A) - Dün ser· 
gioin ikinci günü idi. Sergiye 

girenler duhuliye veriyorlardı. 

Ziyaretçiler pek çoktu. Hava 

güzeldi. Ecnebiler ve vilayet

ler haJkı ile dolu olan kam• 

yonların ardı arası kesilmi· 
vordu. 
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seki~ .. ;;~;d~~b~;i·~r~;;;·~-d~~-hiiYük 
mücadelenin hakiki hedefi nedir? 
lrlanda bir 

halde 
ziraat ve 
iktısaden 

n.emlekt ti olduğu çiftçi 
lngiltereye bağlıdır 

Büyük Kermes eğlence eri 

Kozak çamları altında 
bir temsil verildi 

r 
~-- Nereden nereye? 
Derler. 
Olur ya?! o1- İ' 
İnsan, bazan umulınadık bir Y ~ 

A h b altında misafirler rer de hiç hatıra gelmiyen bir yere y m e ta 1 kar; sonra da: 

f b• • d• - Bur.ısı neresi? en es ır gece geçır 1 'Diye şö~le bir düşünür. ·.Be' 
· h"I d mı"ştı'r. Kegw e OV'.lnu, bir spor de~•il Geçenlerde öyle bir ha_l ol·d· u .. ki . ..dıııl - Baş taralı birincı aa ı e e - J · 

0 aki kü1Iıh V'" 
kek b' erce insan bu alanda Ker- e1rmek kavgasıdır. Göklere doğru de, benliğimi, başımd bit 

' 

1~ I k yu"'kselen çam,_-dakı' kozalakları top- !inilme koydwn.. Ve tabii böyle mes kafilesini sewm amı~. yeme - ıar 
lcr yenmiş ve eğlenceler başlamış- lamak için burulan başka çare yok- düşünceye daldım: -" 

tu Kafa makinesi işlemeğe ve Y ..:W 
tır. r .• allılar il,... 

Cennet alanında ç.am ağaçlariyle Bergama Halkevinin bandosu yerinde define arayan zav _.,_ 
' 1 klar · ' d ·· l h 1 l g .... m;c günl' erin küllerini eşeleıı--kurulmuş ·ve çam daHariyle sarıl- çamı . ıçın e guz.e ava ~r. ça.- -r·-7 

mışolan sahnede İzmir Halkevi mak suretıyle herkesın neşesım hır başladı.. . gr 
temsil kolu tarafından İstiklal pi- kat daha rottırmıştır. - Yahu! Dedim. Kafama. Senifl ;,ot 
yesi temsil olunmuş, bu açık tiyatro Kozaklılar, misafirlere ikramlar rilerde i§in ne? Kendini toparla da 
binlerce yıl evvel Bergamadaki ti· yapmış ve eğlence gece yarılarına ne baksan a!.. ıe'İ 
yatToları andırmıştır. Bu 'kubbesiz kada~ .devam etm~şt~. Ayın meh- Fakat makine bir kere harekete 
tiyatronun örtüsü çamlardı. Oyna- tabı ıçınde atlar kışnıyerek ve oto- miş! Gemi sefere çıkmış! Mutlaka, 
nan piyes halkın kalplerinde co~- mobiller kornalarını çalarak Ko- racağı yere erecek! Baktım olacak 
kun heyecanlar uyandırmıştır. zaktan aynlm!§l<t:1'dır. değil .. salıverdim engine .. 

Bundan sonra Kozağın kendisi- Bergamalılar, ilbay Fazlı Güle- Kafam ortadaki bu davayı 
ne mahsus oyunlarına başlanmış ve çin Kermes bayramını düşünüp tat- mek için uğraşıyordu.. Derhal 
herkesi zevke garketmiştir. Bengi, bik etmesinden ne kadar memnunsa, keme kuruldu.. ~ 

1kinci Oe01ees'an Dubv.n'de bomba ılt pafçalanan hcvktlı . . . Ü.!ğlı palabıyık oyunlan alkışlar kendi eserinin başında bulunarak Vicdan: Haklln, akıl: davacı, .,,. 

!rlandada mücadele tarihi 1171 del • • " ı~~ ve 1rla~=:~eti tabıa- arasında tekrar edilmiş, bıçaklarla il~ de~?' .!apıl~.~ına .. rağ~~n düz- müddeiumumi .. İrfan: şahit, iliın~~d 
başlıyor. blanda nereye gülıyor. ~nr-ltıyle bir hayalden . • oynanan Köroğlu oyunları zevkle gun yurumesı ıçm gosterdiği k~y- tahassıs oldu; zavallı gövdem f1U1-

lrlanc1a dere'beylerine vasallık yemi- larJanf>eıi devam eden • 11118CC1- Bu ımıda uilaşma ve anlaşma politi- 'Seyredilnü!tir. metli alakadan da o kadar aevınç bUkük mücrlıiı. sandalyesinde ~ 
nhıl verdirmek için, tngiltere kralı ildn- deı. /bir netice oerece!' '!'!".? _ jkası güden ilngiltere, 6 11.klCinun 19:1 Cirit ve çöp ıkalclınna oyunları içindedirler. kuru kaldı .. Soldu, sarardı, nutkU 
el Hanri gemilerini, bugün ehemmiyetli 1-.ilu lıralı taç :gıy~ıgı • ~ tarihli andlaşma ile trlandaya geruş ağaçlar arasında ayn bir eğlence ol- Salı gecesi or~a '?kul tarafında~ tuldu.. Tıpkı bir mezar taşı gib~ 
bir endüstri ve ticaret şehri olan Wa- CWl.ıl'de ciinthariydçıİfa ~jlb1çüde taViilerde bul~u. .. lmuf ve merak uyandırmıştır. Ke· bir müsamere verilmış .ve gençlen- öyle ya .. En kudr~tli ve hükmü ad' 
tedora'un lkıyılarma yanaştırıp karaya ci ~. Georea'an !Miluıifini, itil.anda c1a yalnız bır umumt v8linin ğe oyunu çok he~e~~lı olmu~ ve mızın muvaffakıyetlerı candan al- miyen bir mahkeme karşısında .. 
ayak bastığı gündenberi Irlandarun bo.N iJe paTçaJamlf'fardL ıBw bıilunması, lrlanda meb~ tnıil:- !hayatla mücaddeyı ıyıcc temsıl et- kışlanmıştır. kabahatsız, maznun, geçmiş 
giindellk hayatı ve tarihi bu gibi ha- hôıtlUe Sa tlajate fa-alın ıJ~ tere kıra1ma 'Sadakat Y~ etmelerı, külleri arasında meşhur Ömer 

berıerıe c1olwlur. da ~atora ailatiyle mç eı~ trlanda sahillerinin hgiliz. do~ı Macar hariciye l Ücretten maaşa feddinln bir hillyesini buldu ve 
Ancak, Irlanda Avm,pa kıtasmdan mesıni protesto makamınila sa- tarafından muhaiaza. e~esı, d~rt fatmağa baŞiam: 

aayılmasına rağmen, burada cereyan yıldı. harp limanının İngiliz deniz b~anlıf,'1- nazırının nutku geçenler cSivrisinek rfu.glrla alay etıniŞi 
eden hldiseler ne kadar büyük ve .. . . . na tübi tt~tu1ması, -~lnniladakih;•~üml:Otes-er -'Baş taralı birinci ıahilede _ - Püf! Püfl Etin ne? Buauıı oıT 
ehemmiyetli olursa olsun, hiçbir zaman yük topraklar tamamiyle !ngilizlenn tanların 'himayesi u.çnı -ayrı :.LA. t lalı tahakkuku imkansız Ücretleri maaşa çevrilen şeb· _ Beğenemedin mi? 

Avrupa meselesi olmamıştır. Hangi tı- ~de idi. Zengin ve üst. tab~yı lngi-k~ gibi husuSlar bıı ~ ;t1:~l~buna güçlük çıkarmak fik- rimizdeki öğretmenlerin iıim- - Beğenmesem ne olacak ki: 
r.ihte ıvulrua geldiği malUın olıruyan jeo-- lizlcrle Protestanlar teŞkil ediyordu. bc1li 'başlı noktalannı !teşkil ~yodu. rinde d v ildir. Macaristan hiç bir leri ile maaş mikdarlarını gös· le görülmez .. El ile tutulmazsın!. 1 

M>jik bir tezahür neticesinde Avrupa Bir~! y.ıl süren bir sükünet ade~~ Döminilon derl ecerdsin~~b:: ~ 11r~ •şart ae:f sürmek fikrinde değildir.. teren bir cetvel Kültür bakan· lığın yokluğun da belli d~ğil! ~ 
~ ayrllmış olan lrlanda, resinW;;il sonra, O'Connelle, 1800 e iuw. da dev eti o uyo u . . u: n a n"""' Yalnız Küçük Anlaşma devletleri- h d k. l k şey misin? 
ıpolitika ibalmnı:ıdan da teceniit etmiş, edilmiş o13ll birllği yıkmak maksadiyle aSkerlcri geri çekiliyor ;re !rlanClanın nin de ayni şekilde 1harcketlerini is- lığından şe rimiz e ı a i a- Rüzgar evvela bu alaya boyun 
orada cereyan eden hadiseler yılhm l840 da Repeal adı verilen bir ayaklan- 1ngiltereye knrşı olan vazıyet ve hakla- ter. Macaristanın Milletler Cemi- darlara gönderilmiıtir. Onun sessizliği de bir aciz 
ıadaya münhasır kalmıştır. ma hareketine kalkıştı. Bunclaıı sonra rı tıpkı Kanadayı andırıyordlL yeti pakhnın tabii bir neticesi olan Bu cetvele göre, lzmir imiş gibi sineğe cesaret vermiş .,e 

1Bir %amanlar, Normanlann, :Anglo- da, 1871 de !sac Butt ve onun arkas.m- Uzun müna~ sonra, İrlanda hükümranlık haklan resmen ve ka- Tecim lisesi Türkçe öğretmen azıtmış .. 
Akson -.re :Valiı1erin araı "arkası gelmi- dan Charles Pamell cihaa harbma ka- parlamntosu 7 .son kAnunun l922 de,• yıtsız olarak tasdik edilmelidir. 936 stajyeri Bn. Maide Özgeçeu Sivrisineğin had 

Yen istilil hareketleri, asılları kelt olan dar İngiltere parlamentosunda birçok 57 :reye karşı 64 reyle İrlandayı (Ais-J ilk kanunundan beri prensip olarak :zünden rüzgtr da ona bir ders v 
1 ile Cümhuriyet kız enstitüsü 

lrlandalılarda hürriyet ve istiklal na- münakaşa1an doğuran Home-rule için ter'siz) Britanya imparator uğu çerçe- kabul edilmiş olan hak mÜ3avatı astiyerek harekete geçmiş .. Fu-tına; 
mına hiç birşey bırakmamıştır. ayaklanmalar ter.tip ettiler. vesi çinde bir dominion diye tanıyan fiili olarak tahakkuk etmelidir.Ma- fen bilgisi teknoloji öğretmen sırga, kasırga; tayfun, tayfun da t 

Buraya göç edenler, yava,ş yavaş kcn- Irlanda, cihan harbına Sinn Felnlerin kanunu kabul etti. caristan kendisi ıçın merkezi b~r stajyeri 8. Verim, tarih öğret· olunca sivrisineği önüne katmıŞ-
aı ana vatanlarına karşı bağiılık duy- (Irlanda nasyonalistleri) uzun yıllar sü- De Valera, muhaleiette kalan 57 mesele olan ekalliyetler _vaziy~tı- men stajyeri Bn. Meliha Ka- bayır, dere tepe, ova, yokuş .. 
mamağa ve kzyıtsız kalmağa başladı- ren isyan ve komplo hareketleriyle gir- cümhuriyctçi mcbusan başına geç rek, nin mahedelere pygun hır şekıld.e derdan Çakmağın ücretleri 25 _ Sür! Bre, .sür! 
lar. Yeni yurtta da yeniden türeyen mişti. serbest devlt hükümetine karşı her hallini ister. Irk ve ~an k~r?eşlerı- lira asli maaşa çevrilmiştir. Sivrisineğe, ~uç pahalıya 
kontlar, 1ngiliz...1rlanda derebeyi melez- Cihan harbının en kızışmış bir dev· türlü :vasıta ile mücadeleye girişti; si- nin ;n~dalaası M~carıstan ıçı~ mer- lacak.. Durmanın, Iaı;manın 
teri idiler ki, 16 mcı asırda trJanda resi olan 1916 yılı paskalya yortuları- ıv:il harp tekrar başladı. Bir yıla yakın kez.ı bir meseledir. Macarıstanın Tecim lisesi Türkçe ve ticari manın imkfuu yol::! Hemen 
nyaklarunalarınm başında bul lar nın bir Pazartesi günü, Dubllıl'de birtbir müddet devam eden bu iç ımemle- Küçük Anlaşma devletleriyle umu- muhaberat öğretmeni B. Hüsnü sakat,· sıvaları çatlak·, damı, ratısı 
J·şte bu m ı zı d" unan ' isyan çıktı. Bu hareket Siım ~'ein'lerin 1 ket harbında, de V.alera partiyi kay- mi müzakere için bir tek şartı var~ Yurdakulun maacıda 30 lira ~ e e er ı. B .. k R k l ., rük bir barakanın saçağına "5( 

1607 de bu ayaklamnalnr ba$tırıldı, tertip ettikleri bir isyandı. Fakat bu ıs- betti. l!>23 mayısında mağlılp olduğu- dtr : u muza ere oma proto 0 - olarak tesbit edilmiştir. ve oradaki kirişlerden birinin 
fakat şimall İrlanda 1ngıltere tacının yanın başına sosyalist liderleri geçmiş- nu kabUl ederek sillhl.ı mücadeleden lan _esası.na ~y~n olmalıdır. Fakat lskan dairesi bir köşesine yerleşmiş .. Fakat iş 
cazibe ve tesiri alhnda kaldı. Çok geç- !erdi. Her vakıt olduğu gibi, bu sefer de \~eç:ti. hadıaelerın · mkişah ne olursa ol- I geçmek üzere.. Rüzgar hırsını 
meden .adanın ibu kısmına ıprotestan isylm b<ıstınldı ve clcbaşılıın ölüme Birçok yıllar parlanıentodan uzak ka- s':1~ Madcarıstaned barı~çı Bgayeler .ta: Ayrı bir b naya lafınacak miyor .. Sivrisineği yerinden söke 

' mahk~- dild" 1 "mhuri ...... . . 19 ~1 k ıkıbine ev.um ecektir. u samımı S bh t · t' .. t ... 4, İngiliz ve Iskoçyalılar dolup yerleşme- wn e ı. an cu Y= :Partisi 27 ,u.mda te - • . t' .h la la k . ' a ve ıç ımaı muavene Sivrisinek te benliğinden geçerıı11~ 
ğe b=ışladılar. Buna mukabil, adanın or- Sekiz gün birbiri arkasmdan ikişer rar parlamenter hayata brşıarak beş 8

1 
ıyase g~nını~· a~tet,tmanktyıedş' arşı- vekaleti, vilayet iskan kadro· Rüzgar biraz daha şiddetini a 

Ilık b' .. d 1 .J_ anaca umı e e ır. 
tasiyle c"nup kıSmında katolik kabn kişi kur'§una dizildi. On altı ~i lruI'§U- Y1 ır muca e e~ sonra 1932 de sunu geoişlctmeği kararlaşhr· sivrisineğin sığındığı barakanın 
halk, protestanlığa, yarı müstemleke na dizildikten sonra, sıra on yedinciye ekseriyeti kazanıp de Valerayı ser- Arkadaşını yaralıyan dığından iskan müdürlüğü yeni lam!§ duvarları esnemeğe .. Çatısı 
almağa karşı mukavaemet ediyor, çır- gelince, affedildi. Bu affedilen adam, o best devletin reisi yaptı. z sene 4 ay hapsedilecek ve müsait bir binaya nakledi· çıtırdamağa .. 
pınıp dı.:ruyordu. Bir büyük ayaklan- güne ıkadar pek az tanınmış olan Ed- 1841 de takriben 8,2 milyon nüfusu Bucada Benli Mustafayı hı· l kt' Sivrisinek bakmış ki iş fenaya 
:mayı bir diğeri takip edi~ordu. mond de Valcra idi . ..4-panyol bir baba olan lrlandanın bugünkü nüfusu .,s çakla yaralamaktan maznun ece lr. .., • • racak, bir kere de meydan. o 

Yüzlerce yıl süren mücadelelerin ile Irlandalı bir anadan Nevyork'ta milyondur. Bunun 1.000.000 protcs- Mustafa iki sene dört ay ağır Sıhhat Veka.eti, bu sene vı- için sözünden dönse olmıyac8k .. 
hepsi de boşa gitti. 1798deki büyk ayak- düeyaya gclm.i§ o1an ae Valera, 1rlan- ;tan, geriye .kalanı katoliktir. Lapse v 8 li M t-~ 150 layetimize beş bin göçmen is- Ri.izgara: 
1 b ıld k da isti.,_,!\ı . ı . . bü' "k b' h rsla t land u e en us naya ._.. d'I v. . . 1 k. .. :c. anma astır ı tan sonra trlr.nJ·ı nın Klll ış ermı ıyu ır ı r a, bir :ziraat ve çiliçt memle- ·ra taz ... ; .. t v bk"m Kan e l ecegı ıçm s an mu· - Hey! .. Ne oluyorsun? Deıll~ " ·' b · · . ı .-....a vermege ma u 
1800 de Büyük Britanya birliğine ka- enımsemıştı. ketidir. !Büyük ölçüde bira ve viski ıis- olmuştur. dürlüğüne çok iş düşeceğini na bir fakirin kulübesini mi y 

uldı. l829 da seçim Jıaklcını alan Irlan- 1r1andanın 1ngiltere parlamentosun- tihsal ediyor. Fakat memleketin asıl ııbu-ı - ve kadronun genişletileceğin· sın?• 
da İngiliz parlamentosunda 100 mebusla daki yeni mebusları, lrJanda cumahuri- yük endüstı·isini ieş'kil eden gemi -ya- fınılan !işletilmektedir. !rlanda c1a te- den yeni bir bina bulunmasını ••• ~ 
temsil ediliyordu. yetini ilan etmeğe ıkarar vermişlerdi. pıc.ılığı ve dokumacılık protes'tan olan davül etmekte olan para da İngiltere şehrimizdeki alakadarlara bil- Hakim kararı verdi: Öyle Y•·· f 

Bundan "'Onra, İngiltere, silah zoruy- Bu 1aırar1arıru 21 Sonkfuı':lll 1919 da Beliast §ehrinaedir. f ~sm:asımn sermayesidir. 1r1anda, ge- rüzgar; azdıran, sivrisinek.. AJ1ldl 
in .hareketten vazgeçerek barışçı_, ıuzla- tatbik ettikfori zaman de Valera cum- Gümrük himayesine ırağmen, mem· rek ı~t g~ :ihracat bakımın- dirilmiştir. kılan kulübenin kabahati ne? ,f 
şıcı bir politika giltmeğe ko.ruldu. Ir- bur reisi seçildi. 'Fakat iki partiye ayrı- leket, muhtaç olduğu mamul eşyayı ı dan ~liııia qyüzde doksanını tn- iskan müdürlüğü Hazirandan Ben bundan kendime göre birŞE!Yf 
landa, ekonomik bakımdan artık tngil- lan lrlanda, birbirine girdi. Kanlı çar- hala .lngiltcreden cclbetme~, !rlan- gfltcre ile yapmaktadır. :Bu itibarla da itibaren bulunacak bu yeni lamadım! Bilmem! Siz ne aniadıJlıl' 
tereye bağlı idi. 1830 da, emlak ve bil· pışma1arm, boğuşmaların ardı akası da demiryolları İngiliz şirketleri tara·' tngiltereye bağlıdır. binaya nakledilecektir. AR~ 

ı:::::Ask ~ m~ra Ronuım T..ef;ika No. 43 ısin ki ırüzgfu-, denizden karaya mil- 1 ~~tazarn bir kanalizasyon açılmış k1 verdiği birşey yok gibi .. Karanlık, yine Sclaminin '•erdiği ~'kell~ 
b'\Veccih .. Allah esirgesin msan mü- gorme.. .. l zifiri bir karanlık.. tatmin etmiyor. Ve devam cdi1°1'~ 
vnzenesini ~aybeder.. 1 So~. onde profesör; arkada Ha-~ - Dikkat et Hasan .. Ayaklarını te- - Ne tuhaf ıgeliyor biliyor ı1' 

- ilşte .. ılşte.. Diyor ıprOfesör gel- san, ıçenye doğru giriyorlar. Rutubet tik tut.. Selami? ~ 

dik.. ve müthif bir yosun kokusu, su akın- - Daha yoksa böy1e karanhkta gi- - Hakkınız var.. Herkes bu ~ J1 
Sol elini kaldırarak, <ottan ve ağaç-f tlSlllB 'beıuiyen :ince hışırtılı sesler.. decc"k miy.iz? haklı .. Fakat esas budur.. GO~ 

tan başka değ.i§iklik vermiyen bir mok-1 O 'kadar 'karanlık ki insan bastığı ~·eri - Hay.ır .. Hayır geldik.. insanlar yakında .. :Ve bir gün de 
tayı göstriyor .. Sağ 'tar8fa saptikları va· gö.cemiyor. Elektrik ışığı, mahiyeti belli olrru- . cak1 

.~ mana ar.. . ,,./1 
kıt bir tepenin rü.zgha siper o1duğu r.nuesör ıelindeld elektrik fenerini yan birçok eşya gölgesini heytili gibi J!it"""" M 

akı - lyi be karde_şim Selfınıi •. v.-.,,,1 
için mi; birdenbire hava daha sakinle- Y ıyor ama .. Bu da orasmı mat bir gözlerimize bırakıyor. .,-.J' 

lngitizceden adapte eden : VEDAT A. UZUN00::,1" _şiyor. gözle kamaştırmasına ram ed_\yor.. Profesör Hasanın yanından ayr:ılaralt ve_ya rc.fieSklerin bir takım . fi;' 
•••••••• •••• •••aa••&ftl•aa••• •••••aa••••-••1 ••11••••••••••• 1 ••1 •••••••••••••••••••••1111 K bili' • lar Çok . v. l tar"'' 00- 'eli da (tik firazdan :ge!diğini kabul edelııtl·· . , - 'Yo'k canım... O cihetten söyle • _onup __ yor: . ; . - •uzun mu gıdecegız.. Adeta so ~a ~ gı yor ve ora - ·çiP 
.'nedim... .Bir biyoloğoa böyle bir .fikri m~ ~~~:yor profesörün.. Hasan - Çok balkanilt yer~er~en geldik... h.~as~utn boğul uyar insan.. Her tak) .dıyen d~ğm:ye. basınca o kadar la kıskançlık neden oluyor.. }Ilı~ 
gülünç olur ••• Çünki oaaa 1teltimüli illa- te'krarl~or: YOksa l>u bdar zor değildir .. Nah.. Şu gun boyle buradan geçiş sihhatini boz- net bır elektrık zıy-2.sıyle karşılaşıyo- sanlaroa öldürmek ihtirası 00 4' 
yat jçin yar.dımcı olduğu inkar eclilebi- _ Ne dedin? karşlki delik yer.. maz .:mı? ruz ki gözlerimiz uzun bir kar~lık de- Niçin bir tahta kurusu senden~ il 
lir mi~ Hasan bakıyor .. Adeta büyükçe bir - Yok ...,_ de ,.L: ..ı_L:ı __ ,_._ viTdn yirminci asra .cirmic gı·bi.. Mo- fa kiiçü ko1duğu halde sana .gelı._ -.A - Filvaki diyorum .. Laboratuvarıma --....... BP...n •• ıu.ı. UIUUNl.l.l.K ~---.. 1'I"". 
ESRARENGİZ LABORATUVAR bu yoldan her zaman gidilmez- Seni ayı 1ini var orada.. bir geçişi havasız bulabilirsin. dem makineler ve avadanlıklar .. Kö- sen bu aciz hayvanın ufak bır ... -~ / 
Şehirden epiyce uzaktayız.. mahsus buradan getiriyorum ki arka- - Ahbap .. Orası öyle fenrit bir yu- - Ne bileyim ben.. Boğazım tıkan- şedeki büyük mikroskop makine ne madan başka tevlit ettiği bir gU--~ 
Fırtınalı bir hava olduğu için mi; ha- sını görürsün.. vadan 'Ziyade mağaramsı bir yer.. mağa başladı da. heybetli.. tğri boyunlu farniler. Has- madnn bu aciz karşısında en 

kikaten iiztTinde yürüaüğümüz bu ça- Susuyorlar.. Gülüyor Selami.. - Işte geldik yahu .. Birilenbire bir sas bir sürü terazi .. Ve ölümün insana silahı ıkullıınanık onu -öldilrılle1' 
lılık ve Clikcnli tepemsi yolu tırmanır- Hila o fırtına .. Ve hala o hırçın de- - Hakkın var .. Fakat cözlerden giz- hendekten atlıyacaksın dikkat et.. verdiği gülünç karika.türler: tSkeletler .. yorsun.. Enerjisini asude bir ~~ 
keıı, hırçın 1iir deniz sesi işitiyoruz. O niz sesi .. Şimdi tepeyi çik.mıŞlardır. Ku- lemek için yaptım bu işi.. - Olur.. Kuru 'kafalar .. Ve <sa,ıre.. hasımla bulan mikroplar da P"' 

kadar vahşi bir tabiat ahengi var ki bu durmtl§ bir deni%, yalçın bir uçuruın - Maksadın neyfü! Biraz daha gidiyorlar. YumU§ak bir - DoUıı.. senin tıis ded· ~ · . makOs r 
kesif .ormanlıkta.. kenarında suda dövülen bir kilim gibi - Çalışamam be kardeşim sonra .. toprak üzerinde boğuk ayak seSleri" f - Fakat bizim gibi dnsanlar.. Daha .b" ~ ~er.iDde 

Er--- öt' u"yor.· z· n+..n.. k l !ete o kadar ı d w t 1 1 H tın d h yaratı~·or, oy e uue .şuur -16 .~n soruyor: tyar-~ ıço o ur.. ~ .. . ogrusu yara ı ış ar.. aya ar en- . . . )icSC"'" 
- Dalıa ıuzak mı Selami? - Şırak! .. Şırak!.. N~et mağaraya daha ~k yak-1 Biraeıibire prof8ör auruyor. Ve elek- descsine giremezler.. Çünkü evlilik, mmne hareketıne geçıyor. dc.rııo 
Futınanın arasına kapılan :.esini zor Fırtına soğuk esmiyor~. Yazın; bazı Iwyoruz.. Ve yabani otlar arasında İ trik .fenerini demir kapmın :§eklini ibi- tikilik çinde birle§me demE91ct.ir.. Böyle kolu göz önüne al .. ;M:iero . 

duyurabiliyor yanındaki adam: memleketlerde yarattığı bozuk bir ka- qybolmuş bu nı~da çok tabii biri ze göstererek tutuyor. f olunca münferit .işler, tekamüller ve ihtimarı yaparak bir maddeyı~ 
- Bu tepenin yamacında deniz gö- sıı:ga denir buna.. şekil var .. Hakikatn eski bir ayı ini ol- Elindki büyilk bir anahtarı onuıı de- ve keş:illerde çalışmalar güç olur. tirerek bazı cisimlerde rahat, 

zilkliyor .. Orayı geçince yine böyle bir tki adam da şapka1annı uçmaması duğu belli.. liğine sokmağa çalışıyor. Ve kapı ağır· Hasan gayri ihtiyari soruyor: sirnlerde imhaklr oluyor .. 
ket ver- - Bir ı · · vaktiyle .. O kadar ~ açılıyor. Açılan bu kapının bize - Sen hiç sevmediıa mi Selimi? - Biffrl..Iİ -

• 



··-
~Mehmet Ağa~ 

aa,r 

Küçük 1 hik8ye 

Yazan: PINAR 
.... Mehmet ağa 1 Hoşaf del 
... Hoo havi 

paf.ı~ kah kabl Mehmet ağa ho
~bir daha! 

iı; Hoo hav! Köpoğlulari, hoş hav 
•iirı' tıc gülüyorsunuz. Eşeğiniz mi 

ilet oluyor 1 ............... 
1 ~chınct " ''hbe 1 • ··ı·· oiricilt .. aga, so t erın gu u. 
diitrn .. cglcncesi Mehmet ağa, kır 
le\rirrıt·' top sakalının çerçivelediği 
dii.. ı çehresi ile bir cihandı, ömür-

Dedi, fakat sözü söyliyen ısrarla: 
-- Hayır vallahi doğru söyliyo

rum, beş on günden beri görünme
ğe başlamıı, hem bazı mezarlarda 
nurlar da peyda olurmuş. 1 

-- Allah Allah .. 
-- Yat. 
Mehmet ağa hala inanmamış bir 

halde : 
- Martaval, masal 1 Hiç kesik baş 

gezer mi imiş, ya görenlerin gözle
ri pamuklu, yahut mezardan geçen 
bir kandillinin başını dede sanmış-

Bilbao mücadeleye hazırlanıyor 
Bütün lspanyol dahili harbının akibeti bu 
müdafaa hatları önünde oynanacaktır 

ta ~Ö?lcrinin alt kapaklarindan tut 
~t b~a.~larının kıvnntılanna ka
lcr ' utun yuzünde, beliren çizgi
~h Yanaklannın kırmızılığı, elemi, 
~n ~· arkasına atmış deli gönüllü, 
du ır adam olduğunu bildiriyor-

lardır. J •ı• h d 
Ben böyle martavala inanmam. ngı iZ arb gemiler e yolcu vapurlarile ayrılıyorlar 

.. 

Dedi. Söz bunun üzerinde birkaç 7 (Ö R) Paris, 2 · - Londrada 
saat devam etti. Mehmet ağayı şim- «D ... . · J· Telegraph» gazetesine ge-
di merak sarmış. Ve mutlaka an- len haberlere göre Bilbao cephesin
lamağa, gönneğe karar vermişti. d ·1 M nguia kasab · l e ası er u asını ısga 

· .. · .. : · .... · .... · etmişlerdir. Dindar muhare~leri M............ Ertesı gece ortalıkta el ayak çe- Ba kla Bilba t f d k' 
Ziyaaf hallede ~.~Ü~ toplanh vardı.. kildikten sonra; Mehmet ağa evin- ?:'apkan s "d rfaa hatlao edra ın. ad~ 
b 

et k ha l d k bel" b" ha 1. uç at mu a rın an şım ı 
İria· . asa nın zengin erinden en çı tı, ıne ır ta nca, e ıne b' ka k'l metre mesafeded' l 

ı_ ınındi M h w d b' h al tı ır ç ı o ır er .... 
1taJıYas1 idi e met aga a onun ırA _:ınçe~ Kış .had k O Yalnız Bilbaonun değil, bütün ls-

«F » h · l k ~fı~ .agkır alısak an çıktı. Mrta-ı panyol dahill harbinin akıbeti bu 
.. .ı,._. arfını bir türlü telaffuz ı zı ırı aran tı ay yo tu e- h ı ·· .. d '"~-.. be d ' "k .. .. ·.. h müdafaa at an onun e oynana-kasc ~Yİn Mehmet ağa elinde hoşaf zaf"fnn . yalz duvarı gold yl uzunu ~-f caktır. Bütün ihtiyat kuvvetleri bu 
d .. 0u81Y.e .içeri girerken her vakit ol- ı çe zıya an ıran yı ız arın zaı ed"l ek d' O "ı:. b ki · 1 k d cak .. .. .. hatlara sevk ı m te ır. ç mü-M gı ı ona takılmışlardı. ışı arıy e arşı an an gorunu- d h . · 

he
-. ehd tnet agw a hem küfür ediyor, yordu. Mehmet agv a ~imdi ayakla- dafaa hattının a ~ zıyade tahkimi 
··• k ' :ı.- • • 1 'k al edılmekted · B l'e c omik edasiyle hoş havi di- rının ucuna basarak daha ziyade ışı ace e 1 m ır. u ortalığı güldürüyordu. temkinle mezarlığa doğru ilerledi.. saatte Bilbao, ~eh;,e yürüyen Outtnika sokaalatında vatan cesetler 
· · · · Ta k ~ısına kadar geldi. taburların ve mu .. ~.t ~e erzak binaenaleyh orada kalmanın ne iki ay evvel imza edilmiş. İngiltere- ı mütareke yapılması ha.k_kın_da in• 

>a ~ • .;;;kj~; ·;~~iıi~ ·i~ildikten son- Ü"" ı Sahiden mezarın birisin- nakleden arabalann ı:urul~sü için- derece ihtiyatlı olacağ.nı tayin et- nin Biskaya eyaletine sil~ v~ . ~r-1 gilt~re .. tar~hndan. serdedıl'.':''! olan 
a"etlile h b" · b' k'" k'" de bı· .,. ıQık vardı. dedir. Şehir amansız hır mücadeleye menı'n kendilerine ait bulunduguv zak göndermesi bunun netıcesı ımış. l teklıf .uzerın .. e takip .edecegı .hattı 

aiildu··ı r er ırı ırer oşeye u- • "" k h ı D er. O n:!l Amanl karşıdaki duvarın hazırlanıyor. . . bildirilmektedir. Bu vapurlardan bir Madridden bildirildiğine göre hare etı enuz tespıt etmemış o.-

araL ekredden tepeden görüşüldü. Bir üstün 'e parlak bir kafa vardı. Bu... Bilbaoda demırlı olan İngiliz va- çoklarının cuma sabahı İngiliz harp Cümhuriyetçil~r. kuvvetli bir (\me- duğun~ beyan .etmektedir... .. . 
_ h avetlilerden birisi : Bu ... Sakın dede ... nin ... kesi başı lpurlarının kaptanları konsolosla- gemilerinin refakatinde Bilbaodan rikan sosyetesının nasyonalıstlere . Aynı ~ahafil Ro~a hu~ume!ı-ıvıch w l 11 . 1 d 1' d n ayrılmakta 1 l k ı zannedı'lı"yor. muhtelı'f Avrupa bankaları nez- nın Frankıst kuvvetlerın Bılbao ıs-

"ard w met aganın güze masa an o masın.. rın an ıman a ace e ayrı aca ar k . d k' ·ı · h k 1 . . b"' ır a 1 1 M h 1 akl I . ]" l"p gelmed'V. . p . 27 (ö R) o· . v dı'nde bir milyar franklık bir kredi ti ametın e 1 1 erı are et erını u-
DecI· ga söy esen de dinliyelim. e met ağanın evve a ı ye- etme erı azım ge 1 ıgını sor- arıs, • - « ıarıo as- .. b' d'kk l k' k ı laı,. 

1
1• Mehmet ağa kapı dibinde rinden oynıyacak gibi olmuş, küçük muşlardır. Konsolos . telgrafla Fo- co» nasyonalist gazetesinin bildir- açtığını iddia ediyorlar. Buna mu: yu~ '~ı-' ate ~ J etme tc o-

- "ne çekip, başını salladı : dilini yutacak. kadar korkmuştu ..• ,raynofiste malumat ıstemiştir. Ge- diğine göre İngiltere Biskay eyaleti- kabil Salamanka hük:ümeti yirmı dugu~u 1 

ave etme t ır. .. .. 
hiç ':'J.ka Yapacak şey kalmadı mi, Sonra : len cevapta Bilbao sefirinin bas- nin maden merkezlerinde ebedi bir sene müddetle tspanyada pctTol Bolbao, 27 _(A.A) - Hu~umet 
eanıg kruşecek lav (laf) bulamadıy- - Adam sende oldu olacak, sabır langıcında tayin edilen hattı har~- maden imtiyazı mukabilinde Bask imtiyazını inhisar şeklinde bu §ir- halk mahkemesı tarafından ıdama 
D~ alkın, gidin. ve dikkati diye kendine bir cesaret 1kcit hatırlatılarak İngiliz vapurları- hükümetine on beş milyon İngilizli- kete vermiş.. mahk~m edilmiş olan Alman tay-

lalıkıtaye ~uhaf bir cevap verdi. Or- verdi.. nın bu limandan tehlikeyi kendi ralık bir kredi açmış. Bu mukavele Roma, 27 (A.A) - Salahiyettar y~r~c.ıleri. hakkın~aki kararı~ ~t-
" b' k 1 k E k d b l d 1 d l h 1 h f'l t l t d bir bıkım tehır etmege karar vennıştı.r. ?ı.a h~ıne ~ ır n ı aha uyandı. vet arşı a parlak bir baQ var- üzerlerine alarak u un ukları ve Bilbao müca e eye azır anıyor •. ma a ı ta yanın spanya a ıvıe - ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~:~ı~d~d·aAaalb:k;nı tet~i~ü~le ç~t dı, t~k:~~~~?kk!~1:ş~~ktı, başın için- ......... T;ı;·;~[; ..... Y···;·;;k ..... p ... i;i;iİ~~;k" ....... TM~;~;d~·y~·Ş~Yan J Dün yanın en uzun 
lardı H en ısı geçer. anlatmağa baş- de küçük bır alev parlayıp, sönüp ' • I ho y ( U ada Ol l 
l'apt;ğ :ık olun h~asala ba§larken dalgalar yapıyor ve baş olduğu yer- "-Yemeklerimizi çok geç- heyeti huzurunda \"erilen bu zengın. J ? 

J3' 1 e er eme ır şaheserdi : de duruyordu. Bunu farkeden Meh- kısa konferansta profesör, Ültra ne er arıla İl yor • 
kuı ır vknnış, bir yokmuş, Allahın met ağa geri döndü, mezann dış meden telsiz telgrafın Mısır zenginlerinden Zeki efen- Walt Mcssingcr, bugüne kadar bildi-
berb ç~kınuş, deve dellal iken, sıcan tarafından başın bulunduğu duva- dalgalariyle pişireceğiz!" kısa telsiz dalgalarile yaptığı di Okaşa öldüğü zaman gömül- g~imiz uzun boylu insanların en uzunu-

er ı en ben be d ~ d d ek d d · d ttıın be •w· '. on Ş yaşın a ana- ra oğru a eta sürüner yürü ü. Avrupanın meşhur hikmet- ve bütün dünya ev i aresm e meıi irin in .. ettirdiği türbede dur ve boyu 2 metre 10 dur. Messinger, 

D
• Şlgtnı sallarken, B' "dd ha l ka 1-- :r T-IY t ır mu et sonra ş a rşı "Karşı- şinaslarından Kovascik geçen büyük bir inkılap vücude ge- yatamağa ba,lamıftır. bu boyuıuı ral,rmen kısa boylu ve zayıf 

dürd" e utturur bir hayli daha sür- ya idiler, bu korkunç ve ışıklı baş •-·-' rdan ~~1----'L. daha ib deli 
ukten sonra • bir ölü kafası idi.içinde bir mum ya- hafta burada verdiği bir kon- tirecek keşfini misallerle gös- Kahire mezarlıklarından bi- ~n h">"wuua&ta, gar' i 

Kasap } · l f b - J • t' • d • tt" . ld gu- tü"rbe gibi sevdiği bir mektep talebesi de an-
tıalbant o sam sa lıyamam satırı, nıyordu. eransta unu soy emış ır. termiştir. rın e ınfa e ırmıf o u 
t olsam n 11 k Meh l k f k • k d h . • • k' z k" cnk 1 metre 45 santim boyunda bulun-
nalllaıncı l ~ayamam atm, met ağa tüy eri ürpere "Avusturya bio izi cemiyetı" Büyük bir liğen içine su dol- o a ar oşuna gıtmıflır ı e ı maktadır. 
tahta ın °. sam ost ahbap hatırı, tekrar geri döndü, mezarlığın ka- mensuplarından güzide bir ilim durulmuş ve bu su mayi halinde efendi tası tarağı topladığı gibi Bununla beraber genç kızlar, bele 
tak e~dıven taşmerdiven, top- pısına giderken düşünüyordu: ...... .................................... buraya tafınmıf ve burada yata· sevgilisi, bu gök gürültüsü gibi konu· 
rıktılllerdıven, tahta merdı'venden Pekı' amma seL~p net Bu ı"n kahramanı olmuQtu. kalacak şekilde en aşag-ı hara· • ın k - • oe - ~ mağa başlamıttır. şan dev ndamdan çekinmekte, k rk 

Ot 
yu arı, baktım kı' bı"r han~ ım san ı"şı' fakat ne ı'çı'n yapıyorlar Ha 1 - Mehmet ag" a dede ne imiş'? t d · · d' ·ı · · · 

0 

-uruyor .. 
1 

' ·• re erecesıne m m mış, ıçıne Bizim paramızla 187500 liraya maktndırl r. 
tabq._ • §oy e ettim, böyle ettim, Dur Diyenlere : ••tnın alt b" f k M .. ehmet ag"ada Qaf-'- atmıQtı, be- _ Hı"ç ne olacak kefen soygun- canlı balıklar atılmıştır. mal olan türbenin altı dairesi Zavallı delikanlının başına gelen 
su Pal . .ına ır is e vurdum, ~ aK. ~ " uzesı n-ıb" t' ·1 t' ·1 · · b lı"nden tabancasını çıkardı. elindeki cularının. alemi korkutmak için Bir du-g" meye basılmış ve ı'kı" vardır. Dairelerden birisi Zeki- bir vak'ayı kendi ağzından ve İngiliz 
•adan k 

1 
r, ı ırı ırı tıtrıyor, u- , , d kl di li 1 

dere t aktık, az gittik, uz gittik, hançeri daha sıkı tutarak, mezarın icatları. ... • üç dakika sonra bütün balıklar ye mahsustur. Diğer bet dairede gazetesin en na en n ye im: bu" 
iİttik. ePe düz gittik, altı ay bir güz içinde, içinden ışık beliren kabre Cevabını veriyordu.. ld b ölürken yapacağı vasiyetnamede - Geçenlerde sindcüfmacdya gitmiş, doğru eğile eğile ilerledi. Işık dal- .. . .. . . .. ... ....... .. . o üğü gi i su hala incim at adamın önüne tesa .. en bir yere 

Diye bawl M h · bö 1 b Meh k d ld h ld yazılı bet arkadatı gömülecektir. ..+ Akam diic: t ak 

D 
g ar v I b 1 d galanıyor ve hazan gölgeler hasıl e met ağa ışte ··y e ır - no tasın a o uğu a e mü· oturmu~.um. r n ~en za , ay -

av 1·1 e masa ına aş ar ı. .. h kah B . f k t k lük' .. 'htar 'karı~tı ~t ı erden birisi daha söze oluyordu. 1 met aga idi, hem şen, em ra- kemmel bir surette de pişmiş u acaıp a a ço s tür- ta dikilmememi, oturmamı ı etti. 
·, Mehmet ağa tam mezara yaklaş- , rnan bede Zeki her akfam ziyafetler Ben de, cZnten oturuyorum> dedim. 

arn:~ehınet ağa, onu bunu bırak mıştı ki yanı başından bir ses be-1 ............ olduklan görülmüştür. Bundan vermektedir. Türbedeki iki ala- Herif, cHaydi oradan yalancı> diyerek 
de rn; aenv Kasabanın dışındaki de- lirdi. rı yapıştırdı. sonra profesör daha mühim bir turka hamam ayrıca elektrik ma- brışımn bir yumruk indirmez mi. Ben 
~ec"')cr~rlıgının duvarının u"stu"nde, - Kimdir bu saatte mezarda ge- Gece atılan silah sesleri, Kasaba gösteri<ıı daha yapmıştır. Suya de dayanamdım. Oturduf.'Um yerde, ko-
L "" d d " ki nesi ve bir buzhane vardır. lJc"l!lı h' ı gezen gözleri ateşli kesik zen~ polislerini, bekçilerini ayaklan ır ı- k b' . b f k I lumu şöyle yarı uzattım, herifin boy-

T 

1 
v ocaman ır parça çıy ü te Mobi ya gayet aıridir. Y tak 

Mehç gördün mü) dedi. J Mehmet ağanın saklanması ihti-, ğı için yarım saat sonra Mehmet aga- a nundan yaknladım, sıraların üstünden 
de rtlertnkelt ağa ile beraber diğerleri mali kalmamıştı, sese doğru silahını; nın bulunduğu yere ellerinde elek- atmıştır. Su bu et parçasını odaıınd:ıki perdelerin her biri aşırdım ve tavuk boğazlar gibi kafa-

- AIİ h anmışlardı. Evin sahibi : sıktı. iki üç el ateş etti: Orada bir: ltrik fenerleriyle zabıta cbldu. buz halinde dondurmuştur. 3500 lira değerindedir. sım yerlere sürttüm. 1ş büyüdü polis-
tıu dahaa Allah şu yaşa geldim,bu- - Ooof vuruldum l 1 Ölüyü, iki yaralıyı ve Mehmet Telsiz telgraf dalgaları salı- Bu garip tabiatlı zat telefon- Jcr geldi ve bizi karakola götürdüler. 

Derk duymadım. Haykırışı belirdi, bu sırada me-ıağayı aldılar, götürdüler. verilince bu et parçası, buz ka· la arkadaşlarını davet ederken Sonunda ben haklı çıktım amma, ba-
,, ı-ı:d~· Mehmet ağa da : zarın içinden insanlar belirmişti.Ta- *** «Mezarda yaşamakla beraber şıma yediğim yumruğun bıraktığı :izi 

da llered 1 oradan sen de, bu ya1ani hanı yağlayıp kaçmak isterlerken Ertesi gün salıverilen Mehmet lıbının içinde nefis bir surette ölü olmadığını» da ilave etmek- tedavi ettirinceye kadar da on 1ngil.iz 
en çıkardın ı Mehmet ağa bacaklarına kurşunla- ağa, Kasabanın en meşhur _bir pişmiştir. tedir. lirası harcadım..> 

- ----- ~- 7 

~~an: Tok Dil 

lldar..ı1aı-
burun 1 Yahut ~kıyalardan kimsenin,mu? Gürcü Nebiyi de hemen anlayı-
Öl'Ie is~ttığı var mı? Yok değil mi? verdi, ona katıldığına pi5man olup çc-

lie ·· kildi, gitti onunla bir gelen Kazaz Ah-
lığ1 ~~nlanan Akyakalıo ylu •at-1 medin de kepazeliğine, Kntırcıoğlunun 

ç rx.end-. ı._,, g ll .. "ol .. d.. .. - "' ...... 'ülUOp ot d . ne yaptığını sen gozu e gor un, yu-
oaıt 1 ur u. bu},:ı__ · :nedi R 

1
. reğindc yatan bir nrslnn var onun .. Eh! 

-n t · ume ı bertaraf lstan- l k b' dı tA ut ta gczıned··· ' Gayri diyecek var mı? Ortn ı ta ırşey 
• " Şa ıgun yer kalma- . 

ltilti- nıa, Mısır k nl kalmadı kL. ..... lsta b yn ı arma kadar . . ? 
lu,.... 

1 
n ulun zulmu" h An d - öyle mı dersın. 

"" o ""' ep a o- d .. 1 d · · K ltaıa ·••Uştur ö - Canını ne en oy c cmıycyım, a-
st 1l"anlar g·:· te taraflarında b~ tırcıoğlu knç senedir bu dağları bu 
ı du ' un oldu k' kaf 1 ' da Yurdular ·ıı 1 a tuttu ar, taşları babasının keyfine mi gezdi .. Ka-
onlaı- ı._ ' ı e velnkin Anadol yl l ··ık.. k'" ga k •ıqraca k . y u tırcıog unun ına ı var, mu u var, o-

ll:!Yoı.ıalk.ıverdik. aC:cc işte b~er :ı.~_. I yü var, çiftliği var, ne zaman olsa Fat
c10füu lllu? :Oaglar de .~tı~cıoglu, din- masını köyünden alıp keneli çiftliğine 
biı-ç0k kalkıveı-cü 0

°1d151 oglu? Katır- götürür, yaşarlar!.. Yaşarlar emme, Ka-
ı _ ta k . n an sonra y d k "'İtnis· eş ıyalar ka cıguna tırcıoğlu neden yur unu, yuvasını ter 
8iıı Y~!.haYrına kalktı lk~v~r~ ~c etti biliyor musun? y 
' t · ~alırcıogyl ' kimısı de bıllr- - Duydum, Akyakalıoğlu duydum, 
L Utt h unun adı d"rt b' ' '4l b u, erifin ~ 0 ır cı- duymamış olsaydım ona katılır mı 

ıÇak oglu da ortaı ,,. . . . ' y 8lndlt'dı. su d ıgı, ça- ıdım sanki.. Katırcıoglunun babası 
s urdu. Gönneyon Gömgök zcnginmis. Sultan Murat za-

manında onun babasına: ı men kwınlara yarın izin vermeli. !undan gelen kafile durmadan, ağır ağır - Korkunuz beyhude imiş, rahatça 
- Kahpelik yapmışlar,· karısını. kı- - Tütün var mı sende Akayakalı- çıkıyordu. Bu kafilenin zararlı bir ka- yerinize varın, şehir halkına bizden se-

zını, almışlar, götürmüşler, Katırcıoğlu- oğlu!... file olmadığı gelişlerinden ve insanla- lam eyleyin. Biz hatta şimdilik yerle-
nun babası Katırcı da çıkıvermiş oğlu - Var, al! rın ·.ım belli idi. Zira bunlar Seydişeh-: ~e, yurtlarımıza dağılacağız. Orta-
ile birlik dağa, duman atmışlar ortalı- Diye koynundan tütün kesesini çıka- rinin ahalisinden mürekkep beş on ki-ılıkta da haındolsun, ne eşkıya, ne de 
ğa.... rarak, yerinden doğrulan Dağlnrdclisi şilik bir heyetti. lstanbul adamlarının zulmü kalmadı. 

- Sonra da Katırcıyı öldürmüşler! İ oğluna verirken, Akayakalıoğlunun ku- .. . . .. ... . .. . . .. .. Baş ka1dırırlarsa yine biz varız. Yiı\e 
- lntikamıru oğlu alıyor ya!... Hem lağına ileriden bir ses gelmişti. Bir saat sonra Akyakalıoğlu ile Dağ- biz ulaşnbildiklerimize koşacağız. 

öyle alıyor ki adından cihan titriyor. Akayakalıoğlu elinde tütün kesesini lardelisioğlu, Seydişehrinden gelen bu Dediler. Beyhude evhama kapılıp, 
Kah kah kah! Padişaha bile tokat atan tuttu kaldı: kafilenin adamlarını karşılarına almış-j1 beyhude tel~c;a düştüklerini anlıyan 
kahraman neler yapmaz.. - Sussss! lar, görüşüyorlardı. adamlar, derin bir hayret ve takdir için· 

- Doğru! . Dedi.. Hakikaten gecenin ıssız vak- Seydişehri ahalisi, şehrin yaylağınn !de su,sakalmışlar, birbirlerine bakakal-
- Laf nereye geldi Dağlardelisioğlu.. tınde; karşıdan birkaç köy evinin ışığı efelerin indiğini haber alınca, onları her mışlardı. 

Ah gidi senin baban da Katırcı gibi pırıldıyan Scydişehrinin yaylağa doğrµ hangi bir eşkıya partisi sınarak kork- Yaylak.tan ayrılırken, ısrar ettiler, 
lml§, yollar üstünde sesler belirmişti. muşlardı. o gece için efelere birkaç kuzu ve er-

- Babam, Dağlardefüi babam. ~fı , Akayakalıoğlu ve Dağlardelisi oğlu Bu korkularını açığa vurarak anla- zak hediyelerinin kabulünü rica etti-
babam ... w Hele söyle de onun lafı benun birdenbire ayağa kalkıp baktılar, bu- tan Seydişehri halkının elçilerinden bir ler. Efelerin canlarına minnet olan bu 
kam bagrımda kalsın! lundukları yaylağın yolu ilstünde bir ihtiyar: I hediyeleri Akyakalıoğlu naz ve istiğna 

- Ne diyecckt.im, ga~anma efem! sürü mcj'alcli halle ilerliyordu. _ Efeler! dedi. Şehre girip te harap, ile. knbul etti. Seydi,.~hir halkının clçi-
gnmlanmn! Ne dıyecektlm! ha! oldu . Tam bu sırada cielerden birkaçının türap etmeyin, istediğiniz ne ise bize lerı de bu hediyeleri göndermek için 
olanlar, korkutuldu korkutulanlar, or- ı tız ıslık sesleri belirdi. söyleyin verelim. Şimdilik size iki bin vedalnşıp efclerdcn ayrıldılar. 
talıkta şu bir aydır ses çıkmıyor,. erzak-! !kisi de susarak bir iki saniye bakın- kuruş aman getirdik, bunu kabul edin, ·· ... · · ... · · .... ·· 
larımız da kalmadı, kimseye musallat • dılar. Sonra Dagylnrdclisiogylu birdenbi- daha er.z.ak me-~k b' l iht' Bu knfile Sevdişehrine dog~ru tekrar . . . . . d 1 , u .. ı ır şey ere ıya- .J • 

~Imasını ıs~~ıne~:ız. E_Cel.erımız bır n-, re yerinden sıçrayıp, koştu. cınız varsa onları da verelim. 1 geri dönerken, içlerinden en ihtiyarı, 
gılsın da koylcrıne gıtsın hele .. Etraf-1 - Silah başına! Akyakalıoglu ile Dağlardelisi oğlu bir arkadaşına: 
ta çıt yok, ne olur, ne olmaz akılları haş-j Diye bağırdı. Akayakalıoğlu da ar- birbirlerine bnkıp acı acı güldükten 1 - Gördiln mü? dedi. Sakalım da var 
lar~na gelmiş~r d~, b~ de çiftimize, .~~-1 kasından koşmuş: sonra; kendilerinin şehir basmağa çı-

1 
ama, Keçide de sakal var diye sözümü 

bugumuzn doncrız, bıraz rahat yuzU - Kızanlar atlara! kan eşkıyalar olmadıklarını, Katırcı- tutmadılar, hele o kahya, hele o kahya 
görürüz.. Emrini vermişti. Yaylakta eğlenen oğlunun kızanlan bulunduklarını uzun Bakla Mustafa! ne ukala adam. 

- Öyle mi dersin? bütün efeler atlarına atlayıp, siliıhlarını uzadıya anlattılar ve parayı kabul et-ı - Hımmmm! 
- Hiç durma~a bile takat yok! He- kurmuslardı. F:ık:ıt Sevdisehrinlıı yo- mediler. Va~ - Bitmedi _ 
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Yazan: Harp sahasında yeni kuvvetler 
General 
Bratiye ğ har ~tında 

Dağ harekatının prensipleri büyük dil r e ve irnz lı a azide o 
sllihlarbe le • 

1 1 
• 

er 

lerden korkmamasını 
Bunlar birJiklerini, evvelce 
nılan dağlarda tnlim etmekte " 
kayakla buralarda yürümektedı 
Yavaş yavaş dağ , yalnız ferdler 
değil, toplu halde kıt'alar için de 
mevsimde aşılır mıntakalıır arasınıı 

miştir. 

Bundan, artık vadilerin bütün 
tiyazını kaybettiği neticesi mi çıkıı 
malıdır} Tabii ki hayır.. Hatta hıı' 
yolların ve kamp kurma vnsıtalııfl 
inkişafıyle de, yüksek irtifalarda ~ 
mevcutlu kuvvetleri yaşatmak son 

birlikler talimatnamesinin bir ekinde 
çok güzel izah edilmiştir. Fakat umumi 
§Ckildeki bütün nizamlar gibi, mevzuu
bahis talimatname de. mütahassıslar ta
rafından anlaşılması kolay olmakla be
raber, tesadüfün kendilerine Alp ve Vosj 
dağlannda hizmet görmek fırsatını ver
memiş olnnlar için birnz daha kapalı kal
maktadır. Piyade mecmuası, bilhassa 
19 34 ve 19 3 7 sayılarında çok hususi kai
m~ olan bu harbin metotlarını vülgarize 
etmğc çnlışmıııtır. Bu husus için, mec• 
mua dağlık mıntakalardaki tecrübelerin 
kendilerine şüphe götürmez bir otorito 
vermiş olduğu kimselere müracaat et· 
miştir. Aşılması kolay yerlerde yepılan 
hareketlere nazaran arızalı sahalarda 
icra edilen hareketlerin farklarını teba
rüz ettirmek için İ§te bu tetkiklerden is
tifade edeceğiz. 

goee ster em. yor;:~ei~~~t~~·n~::a~~~~:.iy;!~: ~~~f 
::~: ~:~:ığ:~~~::;~a;ö;~::y: 

T opÇu kuvvetleri ancak hayvan sırtında bir keçi~~::.:~::::::··:·:.::~:~:~~· 
diye kadar geçilmez ve aşılmaz fsf'Z 

yolu boyunca bir piyade kıt1 asını takip edebiliyor~~'::!: :~:: .. ::~o7::':~~:::~·d~~ · 
tali meyilli yükseklikleri değil ~ 
reketi yüksekten idare etmek tara~~ 
huiyle aşağıdan taarruz sevketrnek 

1 

raftaıları arasındaki goruş far~l 
da her halde bu cyüksekliğin~ ır-t 
humuyle kasdedilen mananın ayni olııı" 
ma.ından ileri gelmektedir. Haki1'111 

D ğda, lut"alar, her istikamette iste
tedi:i<leri gibi yer değiştirmk imkanına 
malik değildirler. Tümen veya muhtelit 
liva, ancak, geri hizmetleri için, üzerin
de araba i~iyebilecek bir yol bulduğu 
tnkdirdcdir ki her hangi bir istikamette 
ilerliyebilir. Halbuki, dağ silsilelcrinde 
nskeri veya turistik bir maksatla kazıl

mış nadir kaya yollan müstesna, böyle 
münakale yolları ancak vadilerin di
binde bulunur. 

Taarruzd , bir ordunun bütün kuv
vetleri, yer değiştirmeleri için, muhtelif 
geni§likte, az çok birbirine müvazi, is
tenilen istikamette aı: veya çok inhi
rafla götüren, fakat daima birbirlerinden 
yüksek tepelerle ayrılı yollardan fayda
lanmak mecburiyetin<kdic. Gerçi, bu 
yolların birbirinden &ecerrütleri mutlak 
değildir. Arahmnclftki tepeler hususi 
surette talim edilmiş küçük birlikler 
tarafından tutulabilir. Tali ehemmiyet
tcki tepeler, arasna bunları, hakim ol
doklan vadilerle irtibat halinde tutma
ia v hatta ayırdıkları iki vadinin birbir
leriyle muhaberesini temine yararlar.Bu
nunla beraber, sahanın böyle bölmelere 
nynlmasının, birbirine komşu olan mün-ı 
hat yerlerde sevkedilen harekata karak- tiği avantaj kendisini çerçeveliyen 
teristik bir istiklal verdiği de inkar edi- kuvvetlerin ayni hizayı muhafaza etrne
lemez. Taarruz hareketi tarafından ta- ğe ve hatta yanlarını temin için çok kuv
kip edilen yollan kapamak mecburiye- vetli kollar çıkararak kendini uıyıflat
tinde olan müdafaanın da tamamiyle ay- masına lüzum kalmadan elde edilen 
ni topoğrafik zaruretlere tabi olacağı ta- avantajı layıkiyle istismar etmesi müm
biidir.. kündür. Böyle bir kıt'a, bir an önce kom-

Bundan, kumandayı gayri merkezi- ou bölmelerden birinin gerisine aark
lqtirmek lüzumu ve kıt'alan, müdafaa mak imkanını verecek bir münakale yo
ettikleri veya taarruz ettikleri bölme luna varmak için azami sür'atle ilerle
dahilinde, muharebe için gerekli bütün mek için her şeyi feda etmelidir. Ge

malzemeyle teçhiz etmek zarureti çık· ni~liğine son derece mahdut kalan bir 
maktadır. Bu kıt'aların·, geride muhte- muvaffakıyet, bu sür'atle kat'i tesiri ha
lif vadilere ulaşmağa imkan veren ka- iz umumi neticeler elde edilmesine yol 
ya yollarının civannda hazır tutulan açabilir. 
yedek kuvvetlerin yardımına sür"atle Esasen dağda, tasma taktiği bütün 
mazhar olması çok nadiren mümkündür. manevralara, hatta ayni toprak bölme
Komşu bölmelerden ayrılan elemanlar si içinde tnhdit edilmiş olanlarına bi
tarafından birbirlerini bağlıyan tali le hakimdir. Bir vadinin umumi man
tepeleri aşmak suretiyle yardıma maz- zarnsı, filhakika, daima aynidir. Bura
har olmaları büsbütün güçtür. Bu iti- da münavebe ile ekseriya kfıfi derecede 
harla, muayyen bir vadide ilerliyen bir- geniş sahalarla, boğaz ~eklinde daral
liklerin, kendilerine has yedeklere ma- mış ve hakiki kilitle vücuda getiren 
lik olmaları bir zarurettir, bu yedek- dar geçitlere tesadüf olunur. Geniş kı
lerin bulunacakları mahal harekfıtın in- sımlarda taarruz kuvvetlerini yayarak 
kişafmda mühim rol oynar. bir ovada tatbik edebileceği tarzda ta· 

Vadilerin nisbi infiratları başka arruza geçebilir. Geçitlerde, bilakis, 
bir netice daha doğurur. Vadiler- ancak mühim çalışmalar neticesinde yol 
den birindeki müdafileri yerinden oy- nçılmıştır. Ve tünel, korniş şeklinde
natmnğa muvaffak olan kıf a yukarıda dir. Piyade geçidin kıyılarından hirin
iznh edilen sebepler dolayısiyle, kom- dene geçer. Müdafaacı, bu itibarla, düş
§U vndilerin müdnhnlesine peh maruz manı bütün vasıtalanndan faydalana
değildir. Şu halde, bu kıt'anın elde et- bileceği geniş mıntakalarda değil, yal-
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YAZAN : ADNAN BlLGET .. 
Öyle değildir, of ... Ne fena gece 1 - işte onu aöyliyemiyeceğim direk-

bu böyle... törüm. Bulunduğum yer gizli.·· Hem ne 
- Çok fena gece yüzbn§ım. lüzumu vardı. Yüzünüzü görmiyecek ol-
- Selim, telefonu kaldırmı§lar mı> duktan sonra ..• Sesinizi işidiyorum ya .•. 
- Hayır, yanbıaşınızdadır. Sağınızda - Nasılsın, sıhhatin eyi ya.·· Ne 

lnvabonun üzerinde .•• Yanm metre ile- olursun kuzum, bulunduğun yeri söyle ... 
:rinizdedir. Ben seninle görüşmek isterdim: Mühim, 

- Selim, sana zahmet olacak amma.. çok mühim bir mesele ... Şahsi bir ricam 
Bana üç-altı-sıfır-altı numarayı çevir... olacak sana ... tamamen ~bsi ..• Otelde 

Başüstüne yüzbaşım. misin, evde misin } * -Evdeyim, fakat kimseye haber ver• 
Alo ... Alo... mek yok ..• Yalnız kalmağa, dinlenmeğe 
Kim konuşuyor telefonda) ihtiyacım var .. Hiç kimseye dert anlata-
Ben, Nedim.·· Yazı mü dirini rica cak, baokalarının ıstırabiyle alakadar 

edecektim. olacak vaziyette değilim. 
- Buyurunuz. telefonu kendilerine - Peki, söz veriyorum, haber ver• 

~riyorum. mem kimseye .. 
- Vay Nedim, ıen ha ... Hoş geldin .. 

& zaman geldin kuzum... Ne zaman 
~din canım ... Bu ne vefasızlık böyle ... 
Neden geleceğini haber vermedin ... Ne
..detıin ıimdi > 

*** ,_..Selim, Selim ... 
- Emret yüzbaşım .. 
- Aşağıda bir gürültü var .. 
- Kim olabilir bu eaatte •• 

her şey ııaharun yürüyüşe 
nin derecesine tabidir. Bu 
onu alakadar eden 
muhtemel rolü tespit etmek 

ya aittir. 
Muayyen bir kaziyede kıt' alan yiı 

rıdan sevketmek hususunda haklı ve 

rinde olarak verilmiş olan bir karat• 
ser ahvalde manevrayı vadiden id 
etmek umumi kaidesini unutturaxnll'-

Dağ savaşının son bir hususiyeti 
silahlerdaki mükemmelliğin ova .:ı 

tına no.zaran burada daha ehemmiyet! 
bir rol oynadığıdır. Topçu kuvvetl 

ancak hayvan aırtında olarak, bir 1: 
yolu boyunca bir piyade kıt' asını ~ı 
edebilir. Bu zaruret topların adedi, 

cephane mik<lannı tahdit eder. Piyt 
ıtin ya1'mdaki topçu kuvvetlerinin . 
Jıevi atcJ açmaları, fazla cephaneye 1 

yaç göeterdiğinde, istisnai bir haldir" 
Hücum arabalarının kuJlanılması it11 
r:ınları da mahduttur. Müdafaıın~ 
hakiki müdafaa hattını vücuda gell 

d'leı 
meıi muhtemel olmıyan geniş ve 1 ~ 

Modem otaulaıda büJ•ıik bır ehemmıJ'et venlerz 1ank kuvı•etlen haricinde, bu arabalar, ancak pe~. Y11~ıY 
hedeflere karşı kısa aksiyonlar ıçırı 

nız kafile başının taarruz edebileceği 
dar geçitlerden birinde karşılaımağı ter
cih eder. 

cBu neviden barajları cepheden 
zorlamanın imkansızlığı değilse bile 
son derece güçlüğü, miitearrızı, bilmec· 
buriye yanlardan taşarak müdafaanın 
arkasına sarkmağa aevkeder. Umumiyetle 
mütearnz ancak piyadesiyle İş göre-

bilir. Fakat şurası da dikkatten uzak tu
tulmamalıdır ki, bu ta,ma manevraları 
kesilmiş, ekseriya kapalı bir ashada inki
~f eaer. burada piyade, hattil, kötii mal-

zemeyle olsa da, büyük işler görebilir. 
çünkü müdafaa burada ates manileri te
sisi hususunda büyük güçlüklerle kar
şılaşır.> 

Ayni sebepten dolayı, müdafaacı, 
vadiyi seddetmekle iktifa etmiyecektir. 

Ayni zamanda, yamaçlardan gerilere 
taımak imkanını veren bütün keçi yol
larını da, yürüyüş mihverlerini i§gal ve 
yolu bir çok yerlerinden tahrip ederrek 
mütearrıza kapamak mecburiyetindedir. 
Düşman tarafından intihap edilen yar
ma istikametini bilemiyeceği için, mü
dafaa kuvvetlerini çok tasarrufla kul
lanmMI, ani mukabil taarruzlara tahsis 
edilen mahalli yedeklere istinat et
mesi lazımdır. Taarruzun muhtemel ma
nevralarına karşı bulundurulacak ye
dek kuvvetlerin elastikiyeti bu yüzden 
büyük bir ehemmiyet kesbeder. Kuman
da heyetinin kapatılması lazım gelen 
mıntaka hakkında derin malumata sa
hip olmaaı ve kıt' al arın arızalı sahalarda 
harekette bulunmağa hususi kabiliyet 
sahibi bulunmatıı lazımdır. Bu hususla, 
taarruz veya müdafaa hareketlerinde, 
dağ harpleri için hususi surette yetiş
tirilmiş olan kıt' alara ve şeflere üstün
lüğü temin eden noktalardır. 

Çok arızalı mıntakalarda kullanı

lacak taktiğin esasını teşkil eden 
nüfuz kabiliyeti yirminci asrın başın
dan heri çok genişlemiııtir. cAnzalı ya
maçlar, büyük doruklar, bugün e kisi 
kadar korku vermiyor. Dağcılığın inki
şafı, şimdiye kadar bakir kalmış olan 
mıntakalara nüfuz hususunda seri bir 
terakki yarattı. Kadrolarımız, en yük
sek doruklara tırmanmasını ve meyil-

cak bölük veya kıt'a tarafından kullıı~ 
labilirler. T oplann az mikdarda oltıŞ 
ve cephane darlığı dolayı iyle iyi hiııt'' 
ye edilmiyen hücum arabaları, ı.nıı1'' 

,_ .. . lurlııf 
kar~ı silahlardan ço11> muteessır o I• 

Dağ, hava kuvvetlerinin kuUıını 
maıını bile tahdit eder. 1stihkarnlııf1~ 
hassas noktaların yürüyüş hıılirıde 
lut' aların bombardımanından faydtılı rıe' 
ticeler beklenebilirse de, sis, kar ve>:, 
güneş yüzünden husule gelen göz kııtn°~ 
ması, kıt' alarm dağınıklığı, toP~ıı, 

• oO 
arızalarının gizlenmeğe müsaadesı . 

.• dıt·· 
layısiyle hava keşfi ekseriya tesırsı:ı , 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fuar komitesi 
YUz bin llrahk yardır1' 
Uzerlnde müzakereler 

yapb . 
'teS1 

Enternasyonal Fuar koını 
dün öğleden sonra belediye "e 

Fuar komitesi reisi B. Dr. Beh' 
çet Uzun başkanlığında toplaıt' 
mıştır. Kumite içtimamda, M3' 

liye Vekalesinin Fuare yardııl' 
olarak gönderdiği yüı bin Jirş 
ile yapılacak mühim işler uıe' 
rinde konuşmalar olmuş "e 
bazı kararlar ahomışbr. 

' Jj• 
- Bilmem ki.. Müsaade ederseniz - Giriniz.. di. Fakat Numanm arkasından lehinde buriyetinde kalıyor. Şimdi ben Ne' ).j 

bakayım.. , Girdi .. Genç adam yatağında doğrul-ıbir çok sözler söylediğini, hatta gurur-ının çehresini görsem, görebilsem hct #e 
Selim kapıyı açıncı genç bir kadın muştu. Gözlerini aanki dikkatle içeri gi- )andığını ve Nedimin muvaffakıyetle- anlardım, öyle değil mi Necla) 

ve bir adamla karşılaşmıştı. Kadın bü· 'renin Üz~rinde gezdiriyordu : rinden kendisine bile pay ayırdığını bi- - Haklısın Nedim ağabey.. Oıı1~ 
yiik bir dikkatle kendisini süzüyordu. - Selım, dedi.. lirdi. - Otursanıza bay Numan.. ·IJ" 

Gözlerinde tereddüdün ve şüphenin Sonra .. Birden bire, mühim bir nok- Pek ender görüıürlerdi. Nedim son ederim ki artık barıştık. Tesadüf b~ )Jıı' 
belirli manaları gizliydi. Selim bila ih· taya intikal etmiş gibi seslendi : defa gönüllü olarak harbe gitmeden önce Barışmamız bu geceye tesadüf ettı: . ..\ı~ 
tiyar : - Gelsene Necla, dedi. Neden te· hemşiresini ziyaret etmediği, vedalaşma- sanlar böyledir. Kendilerinde bU) ııı 

- Buyurunuz, dedi. reddüt ediyorsun) dığı gibi eniştesi bay Numanı da ihmal noksanlar hissettikleri zaman hıı~eıı 
Genç kadın erkeğinin yuzune bakı· Genç kadın, kardeşinin kollarına atı• etmişti. Bu yüzden bay Numan kendi- daha artık bir kuvvetle sarılıyorlar: _ı.• 

yordu. Tereddütle içeri girdiler. Kadı- larak boynuna sarıldı. Uzun uzun ağlat· ane kin bealiyordu. on gün evvel lzmire gelmiştim. B~r b"I• 
nın yanındaki erkek geride kalmıştı. Se- tılar. Nedim kendisinden geçmiş gibiydi. Nedim,kardeşinin kolları arasında dü- pm vaktiydi. Neferim, tarifle evı o 

lime yavaşça sordu : Çocukluğunu, annesini, Neclayı ve mek- tünürken Numanı hatırladı ve kardeşine du. Buldu amma, nasıl müşkültıtlıa 1'111• 

- Kim var içeride.. tebini hatırlamıştı. eordu : lzaman karııılaştık. içeride kimı1e Y0 '11' 
- - O k d dil Ak N 1. d d" Z · · d " 1 · · · · k dd"• ett• - Kimse yok, yalnız yüzbaşı .. Kapı· zaman ne a ar iyi i ·er. • - ec a , e ı. evcınız nere e,. çerı gırıp gırmeme te tere U• .. uı 

.. rtı11 
nın vurulması üzerine uyandı. ş~ırnları ayni odada ders çalışırlarken an- - Burada, yanıbaşımızda ayakta du- Hem kardeşim, hem siz mazur go .ı.ıı 

l . 1 l lk k d b · · H k d · d o bil• ' - Yüzbaşı mı, Nedim mi) ne erı yan arına ge irdi. i ar e_ş ir J\lYOr. cesaretımı.. ayatta ar eşım e ,ıı 

müddet derse çalıştıktan sonra bahçe· - Neden haber vermedin kuzum.. bir yakınım olmadığı için bu cefl'r 11'' 
ye çıkarlardı. Hava müsait olduğu za- Ben senin mevcudiyetini hissedince ken- gösterebildim. Belki bir laubalilik :iİ·· 
manlar, sahildeki balıkçı kayıklarından dimi bile unuttum. Hoş geldin efendim. I ma .. Siz lstnnbuldan geliyorsunuz tııl t··· 

- Evet , evet .. 
Ve genç adam seslendi 
- Necla .. 
- Ne oluyor> 
- Nedim gelmi, .. 
-~Nedim mi, Nedim ha .. Nerede) 

1 k tı IJ 
birine at ıyarak açılulardı. - Hoş bulduk, bay Nedim .• Nasılsınzı. Genç kadın ve genç erkek ha ıŞ 

Onlar iki kardeşten ziyade iki arlı:a· iyilqtiniz intaallah.. Necla cevap verdi : 
daştılar. Çocukluklarında bile hemen - Evet, iyileştim .. Sıhhatçe çok iyi- - Evet ağabey.. ,.it' 

ı ·o l>-
- Yukarıda odasındadır. Mü.aade hiç kavga etmemişlerdi. Necla iyi er• yim. Fakat aiz bana kendinizden haber - Muhakkak mühim bir iş çı. Jel1 

ederseniz haber Tereyim. kek, vefalı erkek olarak kardeşini her verin. Beniınkisi o kadar ehemmiyetli miş olacaksınız. Annemin ııhhııttın ,.ıa• 
- Lüzum yok çocuğum, ben onun kese nümune olarak gösterirdi. Hayatın• değil ki.. Nasıl olsa yolcuyuz.. Siz na- merak ediyordum. Hiç kimseden: ifıl' 

kardeşiyim. Habersiz geliş.. Habersiz o da kendisine eı olarak .eçeceği erkeğin saleınız. Küçüğünüz büyiiyor mu. Hem, mat almadım. Alamadım daha 1' 
0 bİ' 

her zaman böyle yapardt. Yine öyle.. mutlaka kardeşine benzemesini arzular- maalesef görme imkanlarını kaybetti- ıu.. Hayat bir göç yerinden bıı§ 11",t·• 
Necla Nedimin yatmak.ta olduğu oda- . dı. Sonra, Necla büyümiiftü. Genç kız· ğim iç.in sizi suallerimle yoracağım. Ma-! fCY değil ki.. Saklamağa ne liiZUr1l tJİ' 

ıuo kapıaında bir an durakladı. içeri 
1 lık çağında iken tamşbğı bay Numanla 'zur görürsünüz tabii.. insan, muhatabını 1 Yarın, öbür giln tamdıklarınııdadeiİI 

girmekte tereddüt ediyordu. Kap17• ha- ! evlenmişti. Nedim, Numana bir türlü un- 1 aönnedikten sonra mutlaka geveze ge- 'başkası da oralara gidebilir. ()ylC 
fifçe dokundu ı lnamadığı için onunla pek iyi görüımez· }veze koıııuamakla malılınat almak mec- imi l . 
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r Tirit tiril titriycn kndını yakalıyarak ki Parda)·nnı tcsadüen öldürebilir ilml-

avsta . ·-ı~-·" göt"" ~ın sarnymdan sızan aydınlığa eliyle arkadaşı Menevelı b.u<U>.LL'-"i onun 
va Urdu. Kadıncağız yalvarmakta de- arkasına düşmüştü. 

nı eyUyordu: Ah bir kerre onu öldürebilseydi. Ka-
~ "-tnan! beni koruyunuz. Beni kur- fasını kaplıyan bütün düşünce bu idi 
ı· ıı. Kim olursanız olunuz ben si- Hatta Şövalyeyi tnkip ederken bile 
~ ~erhametinize sığınıyorum. ürküntüden nefsini kurtaramıyor. Dö- ı 

tıld ~ bu sözleri söyler söylemez ba- nilp dönüp arkasına bnkıyordu. Şövalye 
J\ı. sağ oldukça ona huzur yoktu. 

liikt~aıncağız önce kollan arasındaki On düşmanla ~çarpışacak. ~~~t ~-e 
Sin ~ ~urtulmak, sonra da titrek se- cesareti buluııdugu halde hır turlu Şo
l<ad bınde uyandırdığı heyecanla valye ile çarpışmağa yanaşamıyordu. 
fına ını tehlikeden korumak için etra- Banu yapamayacağına kendisi de inan

'l'o~kındı. Favstanın kapısını gördü. mıştı. 
1 . gı kaldırdı. Kapıyı çaldı. Karanlıkta ilerlerken iki serseri gö-

&anÇerıdcn ses gelmiyordu. İçeride in- züne ilişti. Dunlıırı bir işaretle yanma 
\'\{ olduğu ınuhakkaktı. Tekrar kapıyı davet eyledi. Bir taraftan heriflerle gö-

tarak seslendi: ı rüşüyor, gözünün ucµylıı da Pardayanı 
l'o~ liaydi kapıyı açınız. Vahşi misiniz takip eyliyordu. 

E . ?1erhametsiz mi?. Bu adamlnra dedi ki: 
Siı ~:tzin önünde hir kadın ölüyor da - Her birini~e ellişer altız: ~a va!': 

n kulakıarınızı tıkıyorsunuz. Kulakların::ı ınanamıyan ıkı serserı 
da u defa knpı açıldı. Şövalye dö Par- birbirine dönerek söylendiler: 
nu Ylrı. rtıüsaade istemeğe de lüzwn gör- - Bugün taliimiz açıldı. Hayırlı bir 

Gi:~k kolları arasındaki Düşes dö gün .. 
ile birlikte içeri girdi - Çok zengin olacağız galiba!. 

ıı~Fa\lstanın demir ka d hal k eli Her ikisi birden sordular: 
~ıiı pısı er en 
.,~ ıe knpandı D d b" k"" k - Ne yapacağız? 
""Sİ 1 · ışarı an ır ope 

gc iyor g""n ... :~ ""ki'\. tini' b k.. Morever bini aşan yasak emirlerine 
ı>c ·· ' ... ~ ....... .u su ıtne u o-

gın Yanık Yanık ul ırtı d rağmen haydut kıyafetli herülerin bi-
uması y yor u. 

_ ÇİFTE rer hançer taşıdıklarını görünce uçuk 

1
. Şövalye dö Parda AV --: . . benzinde bir gülümseme belirtti ve ce-
llıden kt yan Dıvıruyer ote- vap verdi: 

çı ılttan sonra k "" ~ •• 
aldı. Şarı D yanına opegını - önce adlarınızı söyleyiniz baka- 1 

otele . angolemi de Bere sokağına lım 
ı:_. &ônde.rdi p da Esperans · 
"'Q1 bulınakta · ar yan ote- - Benim adım Pikvik! Arkadaşun 
ora gUçlük çekmedi. O gün da Kroastır!.. 

Yn Yeri şt.i 
lettanın . : . · Etrafı yoklamağa, Viyo- - Harp adları demek!. B\llllar haki-
ciy 1Zini ele geçirmeğe çalıştı.Otel- katen sokak hırsızları ... Öyle ise elinle
~.:: SOrdu. Pek te iyi tabakadan olnu- yiniz yiğitlerim! Yapacağınız iş şudur: 
il~ a~arın içine girdi. Onlarla ko- Şu otelde bir adam var. 
dan u. Bır türlü küçük şaııtözün orta- Pikvilı: Moreverin sözünü kesti: 

llıed'kaY~lınasının sırrını eline geçire- - Adam sizin canınızı sıkıyor. 
ll'ıekı.i ~uşündtiklerini yerine getirebil- - D~stum görüyorum ki çok anla-
tı Çın ortalığın karannasuu b k1 d. yışlısın .. 
ı.._a2:an kendi kendine kon e e ı. - Bu adamı öldürınek IAzım! 
•ıa.kerneı uşuyor, mu- E ı 

.. er Yürütüyor hazan kö -· il - vet. 
go~Uyordu ~;: 

1 
' pcgı e - Çok güzel! Bu işimize gelir. Canı-

tn · ">"'va ye ne meyus ne de . . 
cınnundu. Kend· . .. . nızı sıkan adruiıı temizledikten sonra 

..ı_ ısuıe guvenı olduğun- .. 1. 1 M tab kız. 
'4Clll çok ÜZülıni yuz ıranızı a ırız. u ı · 
l3ir aralık dirs =~~du. Soğukkanlı idi. Krons sordu: 
uYudu bile.. cgını masaya dayıyarak - Neye mutabık kalıyoruz. 

l<Uçük · - Sen sonra anlarsın. 
golenı d 1çıng~e kendisini Şarl Dan- Morcvere dönerek ilave etti: 
\'ok.,.. o ayısıyle alakadar ediyordtt p ki b "ld'" -· . d . ..... bö ı · - e u o ureccg.ım.ı.z a an1ın ıs-
arl .. _, ._,,_! e şeylere metclik: veren · ? 

"""'ll1U4 "'<Ul de~ ildi mı ne . 
Genç Dük•·· g · .. .. . - Onu öldürecek olduktan sonra 

Onu harck un teessuru ve ıtirafları adamın isminin size ne lüzumu var?. 

Rençlert ete getinnişti. Gençliği ve - Do::TU! Madam.ki paramızı alaca-
ile '·-.ı-~k severdi. Kalp ıstıraplarının - ı · ·· -· B" · "'<1"4tl" gız ve ıımnye gorecegız. wm üstü-
Çu k acı oldnın .... u da bili" d ı n U kend" b -ca .... • yor u. müze ndı ne vazife! .. 

1 aşından · t' ~e ol geçmış 1• - İşte paralarınızı da hemen veriyo-
C'.. P~nc.a ~dı, gerindi, kılın- rum. Görüyorsunuz ya sözümün ne ka-
6öyJiyerek ;::: duzeltti. Hafif hafif şarkı dar eriyim. 
ıııtı . pıdan çıktı. Pipo da arka.- Pikvik Moreverin verdiği keseyi der-

1 ltanın bo • l'u. Soknğa çıkınca Viyo- hal yok ederek yerlere kadar eğildi ve 
l<ıttı. l>iPo l un ntkı.c;ını köpeğine kok- teminat verdi: 
~ler 

8 
•• 

1 
atkıyı kokladı. Uludu. Bir - Monsenyör! işinizin görüleceğin

~fUsıru oy enwk istiyor gibi bakındı, den emin olunuz! Haydi Kroas! Han
~_Ul"iiıneğe~ladı. Kuyruğunu dikerek çerini hazırla! 
lılle do~ oyuldu. Diviniyer istikame- Morever: 
~ı İliı!ru koşuyordu. Şövalyenin ıs- - Susunuz! dedi. 

Vcıcfa ~~ geri çevirdi. Lakin burnu Otelin kapısı açılıyordu. Her üçü du-
~ı~ord Uleınudiyen koku almağa uğ- vara yaslandılar. Morever meyhaneden u. 

· ·..... sokağa sız..-ı.n hafif ziyalardan Şövalye-
d l>a.rd~~· · · · · · yi tanımıştı. Sarardığını, titrediğini, lıis-
lı\l;ırlara<ının Yirmi adun gerisinden setti. 

(j su .. 
llu lak.ip d:uzıen üç adam ilerliyor; Şövalye ile köpeği yola düzülüncc 
L.lıunlard e ıyorlardı. Morevçr talimatını verdi: 
11.111 an lkisinin elin ise Ve Sivzi b' · de gayet kes- - Haydi yavaş yavaş benimle bera-
tı oıııarq 

1
1.t' ~nnçer vardı. üçüncüsü her geliniz. (Haydi) deyince hemen şu 

nı~ı 'Parda.:: go~eri~ordu. Arkadaşla- giden herifin üzerine atılınız. llk atı
l. Uıı. ip v km~n uzcrınc .oıaldırmak için lışta hançerlerinizi saplıy.:ımazsanız, o 
.. ıo a tı g" l" 
il tever diğ . ~t ıyordu. Bu adam adam sizleri temizler. 
\l:Yasının i~~ ıkısı de Belgoder kum- - Pikvik cevap yerine hançerini 
~ idi!e.r. 

1 0 Y\J.ncusu Kroas ve Pik- çekti. Kıroas ta arkadaşının yaptığını 
t.ıa Orever p yaptı. 

dı:~ çıı:::;ıaYnnı Diviniyer Iokan- Uçü de yola koyuldular. Hançerler 
lt~l'lliış onu ke:n gönn~ arkasına elde hazırdı. Belki yirmi defa Morever 

dıp cyJern; .. 
1
. ~nns oteline kadar ta- (haydi) diyecek oldu. Fakat cesaret 

eti ı. . -'"'"j ı. Parda . . ed cd' 
ueklerk Yan ıçcnde Belgo- em L 

<>nuıı çıkrnas en Morever de dışarıda - Ya isabet ettiremezler ... tlk: ham-
ldorcıver 1~1 bekliyordu. lede işi bitiremezlerse .. 

~erse e~ -~~ırlı bir adamdı. tcap İşte o zaman mahvolmak endişesi her 
;~ıtli. ŞQ...,günu sabnha kadar bekli- şeyin üstünde idi. Böyle tnosans me

:ırınek için alyenin bulunduğu yere zarlığına kadar ilerlediler. 
d;j frı ktı~ııa.ş:csa~eti yoktu. Onunla kaç Burada Pardayan köpeğine birşcyler 

knıUş ve kıı.ş tse dalına soğuk terler söyledi. Geri döndüler. Onu takip eden
~~dcıyan .P aç?1a.ğa ınecbur kalmıştı. !er Ş:>valycnin üç adım yakınlarından 
Çu ır~:n uza~c old~una göre yine geçtiğini gördüler. Daha yakından ta
öld~u Şövalyenin tnası Jcap edecekti. kihe koyul~rak Siteye adanın ucuna 

\r\f c~fiini bili mutlaka kendisini kadar geldiler. 
~el ~lyey :o~u. Onun için daha Orada Morevcr Pnrdayanın bir evin 
c~ ~ir kin ~ oldünnek için yenil- kapısında durduğunu gördü. O Şöval
lı.ı er lÇindc bır ôr.o~u. Hem de işken- yenin çok garip olan bereketlerinden, 
~l'du. Urnu ona münasip bu- maksadının ne olduuğnu bir türlü ha-

Şöv· aly<!tıin isın· . tırından geçirmiyordu.Onun biricik dü
~o " Yenin hayaı;n1 .. tı:tırına getirince şünccsi iki adam dü~manının üzerine 
~veri titrcın gozunde canlanınca atılınca kendisinin nasıl kaçabileceği 

ına kacac -e alıyor, dünyanın ne idi. 
nı::ını kestiremiyordu.Bel- - Bitmedi 

Nevyork - arls yarışı 
Nevyork • Paris hava yarı

şının terki üzerine Fransız 

bava nazırı B. Pierre Cot şu 
izahata verm"ştir: 

- Amerika bükümetioin ya
rışa müsaade etmemek kararı 
pek sadedir. Fransa samimi 
bir dostluk jesti yapar:.~;, 
Nevyork - Paris yarışını tertib 
etmek suretile tam on sene 
sonra Lindbergin zaferini kut
lamak istemiştir. P.ojemiıden 
haberdar olan beynelmilel ha
va seferi federasyonu alakadar 
ha-Ya kulüplerini bu nümayişin 
hazırlıklarma memur etmeği 

memnuniyetle kabul etmişti. 
Atlas Okyanosunun her iki 
tarafında müsabakanın şartlan 
ve azami muvaffakıyet çareleri 
gözden geçirildi. Yarışın lağvı 
için Amerikahlann ileri sür
dükleri sebepleri çok makul 
görüyordum. Yanşda müsaba
kaların hareketi ve güzergahı· 
nın büyük bir kısmı üzerinde, 
gerek meteoroloji, gerekse 
seyrüsefer bakımından, emni
yeti mesuliyetini üzerine alacak 
olan Amerika hükümetinin bu, 
nümayişe iştirakinden çıkacak 
neticeleri itina ile tetkik etmek 
kaygısı herkesin takdir t:de
ceği bir şeydir. 

Amerikalılar kararlarını va
ziyete tam bir vukuf dahilinde 
vermişlerdir ve cesaretli ·bir 
jest yaptıklan için takdir edil
melidirler. ilk Atlantik kahra
manını tesid etmek ve iki 
büyük demokrasi arasındaki 
bağları sıklaşbrmaktan başka 
gayesi olmayan Fransa onlara 
ancak lasvib edebilir. Her hal
de, birleşik devletlerin tQRrağı 
haricinde Amerika kıt'asımn 

başka bir noktasından hareket 
etmek suretile bir Atlantik 
yarışı yapılması asli hatıra 
gelmemiştir. Yarış münasebe
tile, Atlas Okyanoıu ortasında 
radyo ve meteoroloji vazifesi 
görecek bir vapur planlan ha
:nrlanmıştı. Bu vapur Temmuz
da faaliyete başlayabilecek ve . 
hava seyahatlerinin emniyeti 
bakımından çok mühim .bir 
yenilik olacaktır. 

Taç giyme lllmtnl 
Kral ve kraliçe gtirdU 
iyi bak edilmiş bir kaç gün 

istirahatten sonra lngiliz kra!
hk ailesi Vindsor şatosuna 
io:nek üzere Royal Lodge 
şatosundan ayrılmıştır. Bu se· 
yahat, bilhassa iki sevimli pren· 
ses Roza EJizabet ve Margaret 
Roza'ya karşı çok sürekli ve 
sevinçli alkışlar içinde cereyan 
etmiştir. Vindsor şatosuna ge
lir gelmez iki küçük prenses 
parkın alelerinde küçük atla
rına binerek do~.aşmışlardır. 

Fakat bu bayancıklar sadece 
vakıt geçirmek için gezinmi
yorlardı. Taç giymt: merasimi 

esnasmda çekilen filmin gös
terilişinde haz•r bulunacakları 
onlara vadedilmişti. 

intizar kısa oldu ve çok geç· 
meden küçük bayanlar filmin 
gösterileceği taht salonuna 
davet edildiler. 

iKi SAAT SÜREN 
PRO JOKSIYON 

Kral George V J bütün uıan
zar aları görmek istediğinden 
filim kesilmemişti ve tam iki 
saat sürdü. 

Bu iki uzun saat zarfında 
seyirciler arasında h' çbir yor· 
gunluk alaimi görülmedi. Va
lide kraliçe, kral, kraliçe, ni
hayet bütün hazır bulunan 
büyük kimseler mütemadiyen 
dikkatli durdular. Bazan he
yecana düşliyor, bazan eğleni
yorlardı. Bazan da _2Örüp duy-

dukları şeylerden hayrete dü
şüyorlardı. 

PRENSESLER 
EGLENIYORLAR 

"Küçük kimse~ere" ve bit· 
bassa sevimli ve çapkın Eliza
bete gelince, sevinç veya h ay-

ret ifade eden aa! Jarı, oo! ları 
birbirini takip ediyordu. Filim 

lrnşbakışı o'arak k;alın araba
siyle etrafındaki süslü saray 

nazırlarımn Site'den geçliğini 
gösterdiği zaman prensesler 

hayranlık çığlıkları kopardılar. 
Fakat Mim aym zamanda Bu
kingham sarayını zaferin en 
yü!<sek noktasında da göste-

riyor. Bu sırada kral ve krali
çe. taçlı olarak, bütün aileleri 

erkeniyle birlikte balkona 
çıkıyorlar. 

iki küçük prenses - onlar da 
taçlı olarak· en öndedirler ve 
Elizabet sağ eliyle, bpkı büyük 
annesi kraliçe Mary gibi halkı 
selimlamaktadır. 

Filmin bu nokta~nnda Mar
garet perdeyi göstererek ba
ğırıyor: 

- Do! Lilibetl 
Gülmekten katılan Elizabet 

te haykırıyordu: 
- Oo! Margaret Roz! 
Küçllk bayanlar çok eğlen

diler. Söylendiğine göre, S.A. 

R. prenses Elizabet şeytanca, 
yahut alaylı sözlerle, Vindsor 

şatosunda ekseriya olduğu gibi, 

bütün kral ailef'inin muhabbetli 
gülüşlerini tahrik etmiştir. 

Firavunun eametll 
kemiği parçalanmış 

Birkaç gün evvel •Hayalet

ler diyarı " adı altmda lskoç
yada gözle görenlerin tevsik 

ettikleri bazı garip hayalet vak· 
alnrı naklt!tmiştik. Bunların bi
rısı son zamanlarda bütün Is
k'>çyayı işgal ediyor. Geçen 

hafta yeni bir hadise bunun 
üzerine dikkati çekmiştir. 

lskoçyada Lord ve Lady Se· 
tonun evlerinde son zamanlar

da tuhaf vakalar olmuştu. Bu 
esrarengiz vakalar Mısırdan 

buraya getirilmiş bir Firavun 
kemiğinin şeametli tesirine at-

fediliyordu. 

20 mayıs sabahı Sir Alek
sander Seton bir cam kmltısı 
gürültnsile uyandı. Anlattığına 
göre, evin bütün camlannın 

parça parça kırıldığını sanmış
b. 

Halbuki öyle değildi. Misafir 

odasında bir cam fanus şemi
nenin üzerinden düşmüş ve 

bin parça olmuştu. Bu fanosun 
içinde " mukaddes " bir kemik 
vardı. Bu bir Firavunun mum-

yasından çıkarılmış bir kemik
ti. Rivayete göre kimin ya· 

nında durursa üzerine şeamet 
getirirmiş ! 

Fakat kemigin kendisi de 
bin parça olmuştu ve üzerine 

yerleştirilmiş olduğu bir demir 

plaka, akla sığmıyacak kadar 

kuvvet sahibi bir şahıs tarafın
dan dizi altında eğriltilmiş gi
bi bükülmüştü. - . 

Mahkeme 
Tahld atın genlşletllme

lnl kararlaştırdı 
Eşrefpaşada Kireçli kayada 

bir alacak meselesinden bakkal 
Ce'Dali öldürmekle maznun 
Esat'fa, kendisine bu suçta 
ya;dımda bulunmakla maznun 
kardeşi Mehmet ı'.'lli ve metresi, 
Saflnaıın muhakemelerine dün 
şehrimiz ağırceza mahkeme· 
sinde devam edilmiştir. 

iddia makamını işgal eden 
müddeiumumi muavini B. Şevti 
Sumer. tahkiliatın genişletil-
mesini ve bu hadisede ma'ii
mah bulunan bazı şahitlerin 
dinlenmelerini istemiştir. Suçlu 
Esat da bazı müdafaa şahitleri 
göstermişHr. Esat, bu müda-
faa şahitlerinin celbi ıçm 
liıım ~elen harcı veremiyece
ğini söylemiş ve hukuku amme 
şahidi olarak dinlenmelerini 
istemiştir. Mahkeme bu dilek
leri kabul ederek şahitlerin 
amme hukuku şahidi olarak 
celbedilmelerirıe ve dinlenme
lerine karar vermiştir. 

Muhakeme başka bir güne 
bırakılmıştır. 

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

[!BORSA 1 
Uz Um 

ç. Fiat 
49 A.R.üzümcü 
17 Ş. Riza. H. 
17 M J.Laranto 
14 Supbı Ergin 

12 126 
13,75 15 
13 14 
17,50 17,50 

7 Alyoti 16 16 
3 inhisarlar 6,50 7,50 

107 Yekiinl 
438013 Eski yekun 
438119 U yekun 

Zahire 
136 Ç. Buğday 5,875 
50 ton arpa 3,50 

7123 kilo Yapak 50,50 

5,875 
3,50 

53 

Diş Hekimi 

~~ulla~ ac· 
HORTAÇSU 

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

1-26 [2110] 

Z AY 1 
lzmir Esnaf ve Alınli Banka

sından satın aldığım 8598, 
8599, 8600 No. Ju üç adet 
muvakkat hisse senetlerimi 
zayi ettim. Y enis~ni alacağtm· 
dan eskisinin hükmü oJmadığı 
ilan olunur. 

Sabık lkiçeşmelik Bilyük 
Yıldır oteli müsteciri Hasan 
28-29-30 1641 (934) 

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

Yazı makineleri için toz tut· 
mıyan, ve makineleri daima te· 
miz tutan en elveri~li yağ 

.,UNİC,, markalı makine ya· 
ğıdır. 

Yegane deposu Gaıi Bulva· 
rında Küçük Kardiçah banda 7 
numarada yazı ve hesap ma• 
kineleri tamirhanesi sahibi 
'KALOMENI de bulunur 

lzmir Tramvay 
Şirketinden: 

Vt! Elektrik 

Şebeke ameliyah do!ayısile cereyanın: 
1 - 29 - 5 - 1937 de saat 13 ten 15 e l<adar ikinci Kor

donda AJsancaktan cümhuriyet meydanına kadar, Mt:.Sl.JOİYE 
ve BORNOVA caddelerinde ve mücavir sokaklarda; 

2 - 30-5-1937 de saat yediden 17 ye kadar Eski Mahkeme, 
Kuyumcular, Ütücüler, Keresteciler, Taşçılar, ikinci Belediye, 
Çekmececilerde ve mücavir sokaklarda; 

Keıileceii aaym abonelerimizce bilinmek üzere ilan olunur. 

CUMA Z8 MAYIS 1937 

Hususi muallim 
ilk ve orta okul öğrenci· 

lerine özel bir öğretmen 
istiyenlerin gazetemiz: ida
re memurluğuna müraca· 
atları. 

AKLINIZDA OSUNKIL 

KINAKOL Es;~n~e 
sıtmalılara, iştihasızlara, za
yıflara, kuvvetsiziere iştiha. 
kuvvet, neş'e verir. 

Ha~ım hapları : 
inkıbaz hayatın duşmesidir. 
Liynet ve amel için nebati 
ilaçlarla yapılan bu haptan 
siz de kullanınız. 

lZMlR BELEDlYEStNDEN : 

Cinsi Mikt n Muhammen 

Toz şeker 
Pirinç 
Sadeyağ 
Zeytinyağ 
Zeytin danesi 
Sabun 

Kilo bedeli 
Lira K. 

350 27 
350 27 
250 87 
200 60 
250 35 
180 36 

Tuz 150 4 
Kuru f asulya 250 14 
Nohut 120 9 
Mt'rcimek 100 20 
Şehriye 100 20 
Malgtrna 200 20 
Çama~rsoda 120 7 
Kuru üzüm 40 20 
Çay 12 340 
Beyaz Peynir 120 32 
Un 216 13 
Salça 40 16 
Börülce 50 12 
Bezelye 50 15 
Patates 200 7 
Soğan 250 3 

Darülacezenin 937 mali yılı 
ihtiyacı olan yukarıda cins ve 
miktarile beher kilosunun mu-
hammen bedeli yazıh ve 
hepsinin muhammen bedeli 
dokuz yüz yetmiş beş lira elli 
üç kuruştan ibaret olan yirmi 
iki kalem enak baş katiplik-
teki şartname veçhile 4-6-1937 
cuma günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
iştirak için yetmiş üç lira yirmi 
kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gdinir. 

18-21-25-28 1510 (865) 
§ 1 - Darülacezenin 937 

mali yılı ihtiyacı için alınacak 
sekiz yüz kilo dana eti beher 
kilosu yirmi altı kuruştan iki 
yüz ttekiz lira bedeli muham• 
menle başkatiplikteki şartname 
veçhiJc 4 • 6 - 1937 cuma günü 
saat on altıda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. iştirak , 

için on altı liralık maval< kat 
teminat makbuzu ile söylenen 
g~n ve saatte encümene geli
nır. 

2 - 937 mali yıh iç'nde 
belediye hekimlerince yoltsul 
ha talara verilecek reçeteler 
mukabilinde yapılacak ilaç!ar 
başkatiplikteki .şartnamesi ve 
buna bağlı formülO veçbile 
4 · 6 - 937 cuma ~ünü saat on 
albda açık eksiltme ile ihale 
ediJecektir. Bir sene zarfında 

yapılacak iliçların her semt 
için muhammen bedeli üç yüz 
liradır. iştirak için yirmi iki 
buçuk liralık muvakkat temi
nat makbuzu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 

3 - Darülac~zenin 937 mali 
yılı ihtiyacı olan on bir bin 
kilo ikinci nevi ekmeğin be
her kilosu sekiz kuruş on pa• 
radan dokuz yüz yedi Jira elli 
kuruş muhammen bedeHe baı 

katiplikteki şartname veçbile 
4 • 6 - 937 günü cuma saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için a tmış 
sekiz Jirahk muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte enc:ümene gelinir. 
18-21-25-?Jl 1511 (864) 
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,. Sahife 8 --

YEN I TOPHANE 
markalı terazilerıimiz gelmiştir 

lzmir vilayeti defterdarlığından: . 
Senesi ismi San'atı Mevkii No. Kazanç 
933 Hasan Meyhaneci Mesudiye 83 8 43 · 

tt Edibe ve Melek Bakkal " 141 19 52 

" Muiz Saatçı ,, 32 14 56 

" 
Eksanto Tenekeci " 88 1 84 

tt Kostano Kunduracı ,. 1-2 30 63 
" Ibrahim Hakkı Aşçı ,, 65-1 15 45 

" 
" 
ti 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 
" ,, 

" 

" ,, 

ve Mustafa 
M. G:ılip Yoğurtçu 

Avni Terzi 
Salih Manav 

lbrahim Halil Aşçı 

Sabırsızlıkla beklediği 

ispirtosuz 
Doğrudan doğruya 

GAZ 
ile yanaiı her boy 

J 

Petromaks 
Lüks lambaları gelmiştir. 

,, 
Burnava C. 

" 
" 

HaJkınnza kolaylık 
Kefaletle her şey taksitle verilir 
Dünyanın en sa~lam bisiklet ve motosikletJerini yeni 

model pctromaks lüks lambalarmı NECiP SADIK mağa
zasından arayınız. 

Balcılar: 156 -- Necip Sadık J)aınlapınar 

lzmir Liman işletmesinden : 
Karşıyaka Vapurlarının yaz tarifesinin tatbikine Haziranın 

birinde başlanacaktır. Vapurların hareket saatlan iskelelerdeki 
tahtalara yazılmıştır. 

1645 (933) 
-=== - ~ 
• İzmir sicilli ticaret memur- , soyadile Kırkağaçlı oğlu Talat 
luğundan : Taner unvanını almış olduğun-

lzmird e Yorgancılar çarşısın· dan işbu yeni ticaret unvana 
da 31 - 33 numarada Mısırcılık J ticaret kanunu hükümlerine 
ve. komisyon işlerile Kırkağaçlı 

1 

göre sicilin 2005 numarasına 
oğlu Tal5t İsmail unvanı altın- kayıt ve tescil edildiği ilan 
da uğrnşmukta iken bu kerre olunur. 1643 (935) 

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

kiloya kadar mevcudu vardır. Satış yeri: Suluban civarmda 

No· 28/9 Hüsnü Öz udemişli mağazasıdır. 

MEYVA TUZU 

En hoş meyva tuzudur. Jnkıbaıı def eder. Mide, bağraak, 

karacige rden mütevellit !ahatsıılıklan önler. Haımı kolaylaıtırır. 

,. .· .... ,~.: .. ~· 

lngiliz Kanıuk ec:ıanesi Beyo2lu - Istanbul 

BEVOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••• •••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
TUrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkana k~n
diıini sevdirmiıtir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahata bu· 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilave ten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

AÇÇ DE LER : Mobilye ticarethanesi 
\ .. b .. 

Devlet memurlarile imtiyazlı şirket memurlarına bir kolaylık olmak Üzere 

6 Taksiite ödenmek , üze e mobilye satışına b.işlamışlardır. 

Çünkü ASPİRiN' senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ· 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir · ilaç' 
b ~ 

olduğunu isbat etmiştir. 

.... 
• • 

AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak için 

lütfen markasına dikkat edin iz. 

BULUNMAYAN EV ... JCASASI -
OLMAYAN BANKAYA ıiEJfZS 

Mikrop hlrsı:ırdan-da_hakorkufüdür~ . .,. 
Paranızı kasada sakladıtınız C!!!j --yiyeceklerinizi dei 

l -

sofuk hava- dolaplarındamuhafaza edİ"1". 

'tki defa az ltl•m•kle . \ 

aynı randömanı vere,!! 

r5 SENE GARANii1 Y•cin• •ol; k ... hava dolaplart : 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Saman iskelesi ( Büyük Kardiçalı Han ) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

MUüLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

~----------------------------Tütüncüler, sebzeciler 
Tam'· verimli makbul cins mahsul, ancak iyi yetiştirilınİŞ 

fidanlardan ahnabilir. 
Mmtakamızda otuz senedenberi büyük muvaffakıyetle kul

lanılan kuvvet ve mahsul gübrelerimizi zürraımıza emniyetle 
arzederiz. 

ADRES = Hacıdavut zade 
RAHMi KAllADAVUT 

Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Telefon seo• 

·GüVEN 
TÜRK ANONİM SİGORTA SOSYETESİ 

HARIK, NAKLİYAT, HAYAT, 

Sümer bank, Emlak· ve Ey
tam Bankalarının kurumudur 

EGE GENEL ACENTELİGI 
SÜMERBANK IZMIR YERLi MALLAR PAZARI 

Kemeraltı Hükümet caddesi No. 36 - 4 IZMJR 
Telgraf adresi : T 1 f ( Direktörlük 3308 
GÜVEN İZMIR e e on : Servis 2285 ~ ,, _________, 

Devlet Demir yollarından : .. u~ 
Alsanc;ık Şehitler Y aCligar sokağında idaremize ait buY 11~ 

antrepolar yanında 19 ve 53 No. lu iki küçük baraka yaııb~;fe 
olarak kulJanalmak üzere üç sene müddetle ve paza:-lık us~ ci 
9 - 6- 937 Çarşamba günü .ıı:ıat 15 de lzmir Alsancak 8 1~;~ 
işletme Komisyonunda kiraya verilecektir. Muhammen üç sePe 7~ 
kira bedeli 19 No. Ju barakaom 36 ve 53 No. Iu barakanın I•'' 
liradır. isteklilerin yüzde 7.5 nisbetinde muvakkat yat1rıııa 

01 
.. 

ve işe girmeye k~nuni bir halleri bulunmadığma dair beyarıart" 
melerle muayye11 vakıtta komisyona müracaatları lazımdır. Ş 

• nameler Komisyondan parasız alınır. 
28-2 1646 (9.32) / 


