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Başınubarrır ve umumi neşrıyat müdürü: 
HAKKI OCAKOGLU 
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Dev anı m~ ddetı Türkıye içinlHariç ıçin 
Sene/ık . . . . . J30D__ ~800 
Altı avlık . .--. -- 700 1300 

TELEFON : 2697 

• ispanyada ltalyan yarahları 
Cebeliittanll, 1 ( A.A) - Scvı/ladr.n Cenevoya 

gıtmekte otan ltalvan Fıanko rassio vapımı 1 
bwava uğıamıştv. Vapıvda rkseıisı Jtalran 
olmak iizeıc son mulıa1ebelerde ı•aıalanan 180 
J'aıa/ı vaıdır. Sevı/la lıastancleıi tamamen dolu 
olduğu ıçın bımlann 0tada tedaL•ıleıi ımkansız 
göı ıilmüştür. 
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Cımı.huriyetiıı Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Saba1ıları Çıkar Siyast Gazetedir YEN1 ASIR Matbnasında basıltnlltar. 

• Fiati (5) kuruştur - -
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ALMAN DEVLET REiSiNi BiR SOYLEVİ ! Bn.SIMPSON BOŞANIYOR 

"Biz işimize genç ·k a ladık.Dev- Boşanma ilinı dün 
letin tenkidine mü_saade edemeyiz,, duvara asıldı 

1 = ...... sa~~~·k·;~·~· .... a;k~;·iri~t~~ .. ·t~~~rar·· .. ·i ................ ~tii"fk''"'" 

• 

ava meydanını 
şereflendirdi 

TUrk•.uşu çocul ları 
sevinç tezahUrah 

yEpmıştar 

lstanbul, 1 (Telgraf) 
Ankaradan telefonla: 

Büyük Şef ATATÜRK, 

d .. Ankara hava meydanını 
un T" kk şereflendirerek u~ uşu 

gökmenlerinin emsalsız le· 
zahüratiyle karşılanmış~~~. 
dır. Şef, Türkkuşu kulub'! 
adına Almanyadan celp edı
len on tayyareyle diğer . tay
yarelerin açuflarını tetkık bu· 
yurmuşlardır. 

Havacılarımızla bir müd
det alakadar olan Şefimiz, 
gençlerin coşkun sevinç te· 
zahüratı ara&ında hava mey-

B. Hitler mesai odcuında 

Berlin, J (ö.R) - iş bayramı mü- dileri artık bir iııe ynrnmıyan bazı ihti
no.sebetiyle Luftgardende yapılan mu· yar tipler vardır. Bunlar her şeye şüphe 
azzam nümayişte B.Hitler büyük bir nu- ile bakarlar. Fakat bunların çoculdnrını 
tuk eöylemi~tir. Ba§ında bilhassa istih- biz aldık. Onları Liz terbiye edeceğiz .. 
salden ve dört yıllık plandan bahset- En küçük gençlik yaşından on sekiz ya
miştir. Nutkun sonunda dikkate değer ~ıno. kadar bizim elimizde yoğurulncak
olnn bazı fıkralar, Alınan radyosunun tır. Fakat bununla i~leri bitmiyeccktir .. 
naklettiğine göre, §Unlardır : Sonra partiye gireceklerdir. Hücum şu· 

c:Biz işimize gençlikle başladık.Ken· - Sonu 2 İnci sahifede -

. . 
ıigi iz urahhaslar nınj 

haz rladığı r por 
tetkik edildi 

• 1 ••• 1 • 

Bir askeri anlaşma yapılacak 
Cenevre, 1 ( A.A)- Anadolu ajansının hususi muhabiri bil-. 

~~M: E 
5 Eksperler komitesi bugün mutad içtimaını yaparak Sancağın: 
':askerlikten tecridi hakkındaki lngiliz murahhasının tali komis-E 
5yonda hazırladığı raporların teferruatı üzerinde tetkikatta bu-: 
~unmuştur. ~ 
: Komite bundan ıonra liıan meseleıini tetkik edecektir. : 
E . Paris, 1 ( ô.R ) ·- Ankaradan bildirildiğine göre hariciye ve-E 
Ekili B. Tevfik Rüştü Araı Fransa sefiri B. Ponsot'yu kabul ede-5 
Erek, zannedildiğine göre, Türkiye - Franıa - Suriye araıındaE 
Eaktedilecek üç taraflı anlaşma hakkında görü1müştür. 5 
E lstanbul, 1 ( T elelonla ) - United Pre11'in bildirdiğine göreE 
:Türkiye ile Fransa arcuında askeri mahiyette bir anlaşma ya-E 
Epıln;ıası ihtimalinden bahsediliyor. E 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vindsor Dükü 
Bir muharrlrden dava 

ikame etti 
Londrn, 1 ( A.A ) - Bn. Siınpsonun 

B. Simpsondan boşanması dün Ipsvich 
boşanınn mnhkcmesinin duvarına talik 
edilmiştir. Hakim Sir Deyd Merrymnıı 
bu işle pazartesi günü meşgul olacnk 
ve boşanma kararının tasdikine kim· 
senin itiraz edip etmiyeccğini soracak
tır. Bir cevap nlmadığı takdirde boşan· 
ma knrarnamesi kat'iyet kesbedecektir . 

Vindsor dükünün avukntı tarafından 
cTaç giyme hakkında tefsirler> isimli 
kitabın muharriri Gcoffrey Denniz ile 
nnşiri Heinemann aleyhinde açılan 

dava Londranın bütün mahfillerinde 
şiddetle münnknşa edilmektedir. 

Kitap piyasndnn toplattırılmış ol
duğu için bu davanın sebebi ne olabile
ceği merak edilmektedir. 

•• '!~'!!!'.1.~!' •• ~l.r!!~.'1]!!~1.ı.~· •••••••• -- • • 

Bununla beraber iyi haber alan si· 
yasi mahfillert> bu kitabın Kanada vt 
Amerikada piyasadan kaldırılmadığını 
söylemektedirler. Binaenaleyh kita· 
bın bu mcmlekeUerde neşredilmesinden 
dolayı Vindsor dükünün uğradığı za
rar ve ziyandan dolayı muharririn me· 
suliyeti bakidir. NU:.tdr de ayni z.aman· 
dn mcsuldür. 

leketlerde piynsadnn kaldırılmasını Kömür sergısı aka andı Tnkibnt evvela kitabın bütün mem-

-. ..., _ sonra da Vindsor dükünün şnhsı aley-

8 İİ İÜ il yurttaşların ııındekı n~rıyatm tekerrürüne müsa-

1 S d • ı ı d • ı • malın etmiycceğinin herkesçe anlaşıl-
görm esi liizıın~e en uç r nıarşan z vagon arı a tın a gız ıce ;;•m temin etmek için yaptlmakta-

kö~~;::~~;.~f~~~:;~;~~~;:: skişehire, ora an Pozantıya gidebilmişler.. .. ... Ro·ma·aa ....... 
vaffak bir eseri oldugu, sergıyı ge - M k l Bı'nı'cı·lerı·mı·z be-
=~=E~d::~:ı!;!~~.~0::~;,1v~ ::::.~:e.k.r .. ~.n •• •.s.ö •. : .•• ~.!.u .. : .. ~~r:::,~ Büt .. D A vrupada bir Mayıs şinci olmuştur 

Bu serginin iktısadi hayatımız ü- Parla müsabakalarına 
zerinde oynıyacağı rol, çok büyük- Jıtanbul, 1 ( Husuıi muhabi- p L d d • ı,tıraklmlz de kararlaştı 

~~;k~:h:~;.:;::.,n:\~;~:ıilt::::: ~=;~~:~) kaç.!:~i:bul~:ı;::::.;;, ariste ve on ra a nümayiş yapıl- lıtanbul, 1 (Telgraf)- Ro-
verilmek istenirken beyazlar ve si- olan katil Abdullahla, Antalya- mada yapılan Enternaıyonal bi-
yahlar münakaşası yapılmakta idi. da amcasını öldüren katil Tev- mad Berı· b ı·"' . . . d nicilik müsabaklarına iştirak 

Halbuki Cümhuriyet bu iki dava- lik, Adana zabıtası tarafından ). , ın ayran şen ıgı JÇID e eden yiğit binicilerimiz yeni bir 
dan birini diğerine tercih eyleme?i· tevkil edilmi•lerdir. Malum ol- R h muvaffakıyet kazanmışlardır. H "k' •. d 

1 
.. l b. çalışma ıle 

1 

v OMA. 1 (ö.R) - Avrupanın mu • ır.u~ gibidir. Caddeler sükunet içindedir. l Pariste gazete mürettipleri çalıımadık· Süvarilerimiz umumi tasnifte 
er ı ısını e P an 1 ır duğu üzere katillerden Abdul- telif memleketlerinde bugün bir meyıa Be§ bin otobüs tamamen hareketsiz kal- lanndan ögwle gazeteleri çıkmam••tır.Yal- k 

l
. ld .,.. e ip itibariyle beşinciliği kazan-

e ıne a ı. . . . d b" lah lıtanbul postahane vezne- bayramı yapılmıştır. Pariste aabııh sü- nw•tır. Bazı kimseler otobüsleri sevk nız Kralcı cAction FranrAı"se> gazet•aı" c·· ·· zk h ıkı mevzu a u-ı ' · " ..... ..... mıftır. Tali yardım etseydi da-
.. or.uy~rku. fı eri da ilerilemek- darını esrarengiz bir fekilde öl- kunetle geçmiı ve hiç bir nümayiş ol. ve idare ctmeği teklif etmi~lerae de 25 çı1'mııısa da gazete 8atıcılan da çalı~ma- ha iyı" derece ,,.lmaları mum·· ku'"n-

y uk hır ın ışa yo un J" .. t" b h d b d-,_1 .. 
f k 

.. · urmuş u. mamı;ıtır. in grevci otobüslerin güzerga ın a un· ıa. arından kamyonlar vasıtasiyle bü· du". 
tedir. Bir tara tan şe er sanayıımız F" h~J· . .. . l t B 

k h 1.. .. ırar cuıısesı uzerıne s an- erlin şehri bütün gün bayraın yap. lcrın bncka i"çiler vasıtasiyle seyrüsefe- - Sonu d::...du'"n~' ,..,,hı"fede _ S yf ~-tamamlanır, pamu ma su unun ıs- b l b . k'l A -y " '"' ._...., ou - onu üçüncü sa au.a -1 . kA l u za ıtası emnıyet tes ı atı mıştır. Bütün caddeler donatılmıştı. Bir rine mani olmak için kordonlar teşkil .................. ......... ......... 1 

lahı ve ekimin} arkttırıdn:ı~ı ımt afnta- na firar hadisesini bildirer
0

ek ka- çok yerlerde zafer taklnnnın yükseldiği,ctmiclerdir. Komünistlerin ve sosyalist· Istanbul m.a .. ç··.····b····e··r··a···b···e···r .. e ... d .. :ı·r··••n••n••••• 
rına baş vuru ur en ıger ara an "ll . k . d'l f il • " 
k"' .. h larının inkişafı için icab tı erın te ıır e ı en otogra arı· görülüyordu. lerin Hyde Park'ta yapmağa karar ver· 

ed
omu; d~~~:re büyük bir kıymet ve 1 nı da her yere. g~nd~rmişti. Londrada bir mayıs otobüscülerin dikleri büyük nümayi;ılerin hadisesiz geç-
en e ır . - Sonu 2 ıncı sahifede - grevi sebebiyle şehrin hayatını durdur- mesi için zabıtaca tedbirler alınmı"'tır .. 

ehemmiyet verilmektedır. " 
l •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••• Zonguldak ve Ereğli havza arına 

ait istatistikler bu yol üzerinde de 
hamlelerin ne kadar hızlı olduğunu 
göstermeğe kafidir. Bununla beraber 
henüz bu işin başlangıcındayız. Ma
den kömürünün ev mutbahlarına 

Ankara Gücü de Ü çokla 
2-2 berabere kalmıştır 

kadar sokulması lazımdır. 
Kömür mevzuu yurdumuz için 

başlı başına bir inkılap hareketi sa
yılabilir. Odun kömürü ve odun kul
lanmak yüzünden ormanl8:nmız_d~ 
yapılan tahribatın ağır ~etıcelerını 
müdrik bulunuyoruz. Agaç hayat
tır. Onu kesmekle hayatımızı darbe
lediğimizde şüphe yoktur. Ge~iş_ 0 .r
manların imhası, milli servetımızın 
kendi elimizle yok edilmesi, kurak
lıklar dolayısiyle zirai vaziyetimi
zin darbelenmesi neticesini vermek
tedir. 

Ormanların iktısadi ehemmiyeti
ne ilaveten havalar üzerindeki tesi
ıatı inkur kabul etmiyen bir haki· 
kattir. Bugün bütün dünya ağaç sev
gisinin etrafında titizlik gösterir ve 
ona kalpten gelen bir heyecanla bağ
lanırken hala bizim elimizden balta
lan atmamaklığımızın manasını an
lamak çok güç olur. 

- Sonu ikinci ıaylada -
HAKKI OCAKOCLU 

Orta tahsil gençliği bayramı- mişlerdir. pozları iç saylalarda bulacaksı-
nı dün kırlarda ve ıehrin mesire Her mektep ayrı ayrı yerler- nız. Yukarıdaki lotograllar, Kız 
yerlerinde geçlrmiıti~. Havanın de bu bayramı geçirmiıtir. Ye- Enatitüsü tolebeıini lnciraltında, 
balatlu olmcuına ragmen genç ni Aıa foto muhabirinin muh- günün neşeıi içinde pek canlı bir 
mektepliler güzel bir gün geçir· telil yerlerde teıbit ettiği neşeli ıekilde göıteriyor. 

Üçok dün de güzel oynan1asına 
rağmen galip gelememiştir 

Ankara Oücii takımı 
YAZISI DöRDONCO SAHlFEDE 



.:>anne &. 
ım&IL:z e ' .... 

Kömür sergisi . -.. 
Bütün yurttaşların 

görmesi lazımgelen 
bir eserdir 

- Baı taralı birinci aahilede -
Vaziyetimiz bindiği dalı kendi e

lile kesen adamdan farksızdır. 
Çok şükrana şayandır ki hüküıne

timiz bu mühim dava üzerine büyük 
bir irade ve azım kuvvetile elini koy
mu tur. 

Kömür sergisi işte bu çalışmalar· 
dnn bir örnektir. 

Yalnız şurasını göz önünde bu • 
lundurmağa mecburuz ki maden kö
mürü şimdiye kadar Türk evlerine 
girmemiştir. Bunun nasıl kullanıla
cağı hangi vasıtalara ihtiyaç bulun
duğu keyfiyeti meçhulümüzdür. 

Türk evlerine yeni bir vasıta veri

• 

• • 
• . 

• • 
• • 
• • 

• • • • 
• • .. . . 
• • 

1937 de 
Arazi tahrir işleri 

bitirilecek 
lirken onun naaıl kullanılacağını ne Finans bakanlığı 1937 finans yılı 
gibi vasıtalardan istifade edileceğini içinde arazi tahrir işinin bitirilmesini 
öğretmek zarureti vardır. Ankara temin için azami faaliyet göstermekte
köm ür sergisinin vücuda getirilme-
sinde bu düşüncenin de amil olduğu dir. Bakanlık Mayıs ayı başından itiba-
şüphesizdir. ren birçok viınyet ve kazalarda yeni· 

Yalnız bu serginin foydalannın den tahrir komisyonları kurmağa karar 
Ankara muhitine veya sergiyi gez- vermiş, bu koınisyonlarm kadro ve 
meğe gidenlere iWıisar eylemesi ~~t cetvellerini villyetlcr~ ~önder
maksadı temine ltafi gelmez. miştir. Bakanlık bu hususta vilayetlere 

Memleketin umumi hayatında bir gönderdiği bir emrinde işlerin daha ça
değişiklik yapacak olan kömür mev- bı.lk görUlıneSi için bir de fazla Ulhrir 
zuunu ve onun kullanılması çarele- komisyonu bulunan vilayet ve kazala
rini bütün vatandaşlara göstermek rın mıntakalara ayrılmasını, kanun ve 
ve öğretmek bir vazifedir. Bu itibar- talirnatnrunelcrin sarih hükmüne rnğ
la ayni mevzuda seyyar bir sergi vü- me·1 noksan ve ynnlış muamele yapan 
cuda getirilmesi yurdun her tarafın- rcis ve azalar hakkında ceznı muamele
da dolaştırılması arzuya şayandır. ler yapılacağını, tahrir işlerinin sıhhat 
Bundan başka İzmir Enternas· ve xlametle yüriltülmesinl ve en çabuk 
yonal Fuarı sinesine her yıl ya- bir zamanda bitirilmesini Cemin için 
nm milyona yakın ziyaretçi huzusl idare direktörleriyle kayma· 
toplamaktadır. Muhakkak ki bun- kam1arın ve diğer ilgili memurların 
ların yüzde doksanı Türk va- dikkatle bu işi takip etmelerini, etml· 
tandaşlarıdır. Binaenaleyl- Anka- yenlerin ağır bir mesuliyet yüklene
rada kurulan serginin fzmir Enter- ceklerini bildinnekted.ir. 
nasyonal F uanna nakli, bu vasıtala· - • 1111 ı 
rın şehrimizde de teşhiri temin olu
nabilirse büyük maksadın istihsaline 
yardımcı olur. Kömür kullanılması
nın memleketin her köşesine yayıl
ması hem ikhsadımız hem de aile o· 
caklarımız için bir tekamül olacak
tır. 

Başvekilimiz general ismet lnö
nünün bu mevzu üzerindeki hassa
siyetini yakinen bildiğimiz için An· 
kara kömür sergisinin lzmir Enter· 
nasyonal Fuarına nakli yolunda ya
pılacak bir teşebbüsün müsbet bir 
netice vereceği kanaatindeyiz. Zira 
serginin İzmire getirilmesi ba§lıba
şma müsbet bir iş teşkil eder. 

HAKKI OCAKOCLU 

Ulucak 
Köy cinayeti 
Suçlu ve şahitler 

ne söylediler? 
Geçen kurban bayramının 

birinci akşamı Menemenin Ulu· 
cak köyünde Kara Aliyi bı
çakla yaralıyarak öldürmekle 
maznun Abdullah, kardeşi Sa
lih ve oğlu Halil haklarındaki 
muhakemeye ağırceza mahke· 
mesinde Laşlanmıştır. 

Suçlulardan Abdullah ile Sa
lih, suçlarını inkar etmişler, 
diğer Halil ise: 

- Ben o gün eve doğru 
gelirken bir kaç silah atıldı. 
Evin içine girdim. Kör Ali ve 
Seyfittin anama avradıma sö
verek tabanca ile üzerime hü
cum ettiler, ben de bu bıçakla 
saldırarak Aliyi yaraladım ve: 

Kanun, nizamname 
ve talimatname· 

lerin neşri 
Vatandaşlann bütün kanun, 

nizamname ve talimatnameler
den haberdar olabilmeleri için 
bütnn kanun, nizamname ve 
talimatnamelerin neşir ve ilanı 
kararlaşmışhr. iç bakanlık bu 
hususta .vilayetlere bir emir 
göndererek neşir ve ilan işinde 
lakayt davranan memurlar 
hakkmda kanuni takibat yapıl .. 
masını bildirmiştir. 

······- 9 

Deniz yolları 
Tarifelerinde 
tenzilat yapılmışt1r 
Alınan mal~mata göre deniz 

yolları idaresinin yeni efya 
tarifesinde eşya ve yolcu nav· 
Junlarında yüzde yetmiş beşe 
kadar tenzilat yapılmıştır. Mar· 
mara havzası iskeleleri arasın· 
da muhtelif eşya cinslerinden 
evvelce alınmakta olan 100 • 
300 kuru~ arasındaki ücret 40 • 
100 kuruşa indirilmiştir. 

Mersin hattı üzerindeki is-
keleler arasında navlun 
nakliye fiatlerinde yüzde yet· 
miş beşe kadar tenzilat kabul 
edilmiştir. 

Yolcu navlunlaranda ve bir 
çok hatlarda mühim tenzilat 
yapılmıştır. 

lzmir • lstanbul arasındaki 
sür' at postalarında yllzde otuz · 
tenzilatlı gidip gelme ve enaz 
iki kişiden ibaret aile biletle
rinde de yüzde otuz tenzilat 
icra edilmiştir. Buna mukabil 
birinci mevkilerde bütün hat
larda yemek mecburiyeti ka
bul edilmiştir. 

1 c;ı 

Aile düzenini bozanlar 
Şiddetli ceza görecek, medeni kanuna 

uygunsuz hareket etmek yasaktır 
Teaddüdii 

meydan 
zevecatın her hangi bir şekilde devamına 
veren memurlar mahkemeye verilecek 

Medeni kanun hükümlerine 1-10-936 tarihinden itibaren ve olunacaktır. 
muhalif olarak evlenenlerle ıaeriyet mevkiine giren 3038 Yukarıya hillisa edilmiş olan 
bunu haber vermiyen kÖy muh· sayılı kanunla yapılan tadilltta: bu hükümler, kanun vbıınan 
tarları hakkında Dahiliye Ve· Medeni kanun hükümlerine taaddüdü zevecatm memleket 
klletinden VilAyete bir tamim göre evlenmeleri memnu bulun· içinde her hangi bir şekilde 
gelmi11tir: Tamimi aşağıya ya· masına rağmen evlenmiş olan· devamına imkan bırakılmıya-
z1yoruz: ların Gç aydan iki seneye ve rak bazı aileler arasrnda yer-

Türk ceza kanununun 237 inci aralarında evlenme akdi olmak- leşmiş olan orta zamanlara ait 
maddesi, Evlenmeleri kanunen sızın evlenmenin dint merasi· bu kötü teamülün de yok edil· 
memnu olan kimselerin mem· mini yaptıran erkek ve kadın- mesine büyük bir önem ver-
nuiyetlerini bilerek akitlerini Jarıo da iki aydan altı aya ka· diğini göstermektedir. 
yapan memurlarla bunları ev- dar hapis cezasiJe cezalandın· Bu neticeden birleşm~lerin 
lenmeye sevkeden Veli ve va· lacakları kabul edilmiştir. Er· bilhassa köylerde daha fazla 
ıilere ceza tertip etmekle be- keğin evli bulunması keyfiyeti taammtim etmif olduğu mu-
raber medeni nikahın yapıldı- de şiddet sebebi sayılarak hakkaktır. 
ğıoa dair vesikaları görmeden erkek ve erkeğin evli olduğunu içtimai btınyenin temelini 
Dini 7ekilde nikah akteden •-:ı d ·ı · d · • bilen kadın hakkında alta ay- teı.U e en Aı enıo iiıenını 
imam ve sair ruhani memurlan b k dan Uç seneye kadar hapiı bozmakta olan u sa in itiya-
cezalandırmakla iktifa etmi•, dı d k ld ı ., cezası tertip olunmuştur. n tamamen orta an a ıra • 

-memnuiyet hilafına veya me· 
dent nikah yapmaksızın dini Kanunun bu husustaki hü- ması için muhtarlara vazifele-
merasim icruı suretiyle evle- kümlerinin iyi bir surette tat- rinin şü,mul ve ehemmiyetinin 
nenler hakkında cezat müeyyi· bikinin temini ve istenen gaye- anlatılması ve kaymakam ve 
de konmamış idi. nin elde edilebilmesi için muh· nahiye müdürleri tarafından 

Bu yüzden bir çok kimse· tarlar, muttali olacakları bu devamlı surette takip ve kon-
lerin memnuiyet hilafına mil· gibi evlenmeleti ihbar ile mü- trol edilerek ihmali görülenle-
kerreren kadın aldıkları görül- keUef tutulmaktadır, Vazifele· rin kanuni müeyyidelere şid-
müştür. Hukuki bir kıymeti rinde ihmal gösteren muhtarlar detle çarptırılması icabetmekte 
olmamakla beraber bu halin da maddenin son fıkrası mu· ve ceza mevzuatımız arasın~ 

devamımn aile nizamına iras cibince beş liradan yüz liraya yeni girmiş olan bu hükümlerin 
edeceği zararların şümul ve kadar ağır para cezasile mah- muhtarlarla köylüye müna~ip 
ehemmiyeti gözönünde tutula· ı:küm edilecekler, tekenürü şekil ve vasıtalarla anlablma-
rak ve Türk ceza kanununun halinde bu cezaya ayrıca bir sının da iyi sonuçlar vereceği 
bazı maddeJerini değiştiren ve aya kadar hapis cezası da ila· umulmaktadır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

şehir meclisi işini bitirdi ı Vilayetin 
Vali, belediye reisiyle ar- Değerli bir kararı 
k d la teşekku••r ett• Halkevi salonlarında açılan a aş rına 1 resim sergisinde teşhir edilen 

Şehir meclisi üyelerine ziyafet verildi 
Dün akşam bu senenin me

sai devresini bitirmiı olan şe· 
hir mt'clisi fiyeleri şerefine 
parti başkanlığı tarafından lz
mirpalas salonlarında bir ziyafet 
verilmiştir. 

Ziyafette şehrimi1de bulunan 
saylavlar, Müstahkem mevki 
Komutanı general Burhanettin, 
belediye reisi Dr. B. Behçet 
Uz, askeri, mfilki ve adliye 
erkanı, şehir melisi Uyeleri ve 
parti idare heyeti Uyeleri ile 
gazeteciler hazır bulunmuşlar .. 
dır. 

Ziyafet ortalarına doğru vali 
ve parti başkanı Bay Fazlı 
Güleç; ayağa kalkarak başta 
değerli belediye reisi doktor 
Behçet Uz olduğu halde kıy· 
metli şehir 1J1eclisi Uyelerinin 
bu yanmıı, yıkılmış, tarihi şe· 
birde yapmıf oldukları imar 

1 
vesair değerli hizmetleri birer 
birer sayarak kendilerine teşek· 

kUr etmiş ve muvaffakıyetle

rinde devamlannı dilemiştir. 

Vali, nutkunun sonunda, şeref

lerine kadehini kaldırmıştır. 

Vali Bay Fazlı Güleçten 
sonra söz alan belediye reisi 

Dr. Behçet Uz da valinin gerek 
kendisi ve gerek şehir ıneclisi 

üyeleri olan arkadaşları hakk1n· 

daki iltifatlarına teşekkür etmiş 

ve vazifelerinde bir muvaffakıyet 
gösternıiflerse bunu inkıl4p 

partisinden aldıkları hızla gc· 
rek kendilerinden ve gerek 

vilayet erkAnıoın her birinden 

gardükleri yilksek yardımlarla 
başartlmış olduğunu söylemİftir. 

Bundan sonra ıehir meclisi 
reis vekili Dr. bay Mitbat saz 

tablolardan bazı değerlilerinin 
Vilayet umumi meclisi namına 

hususi muhasebe idaresince 
sanatkarları teşvik maksadile 

değer kıymetleri üzerinden sa· 
tın alınması takarrür etmi~tir. 

Evvelki giln hususi muhase
be müdürü Bay Adilinde jşti· 

rak ettiği bir heyet halkevin• 

deki sergiye giderek alınacak 
tabloları seçmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
almış, ıcbir meclisi azaları 

hakkında göstermiş oldu2u 
nezaket ve teveccühten dolayı 

''ali Bay Fazlı Güleçe teıekkür 
etmittir. 

En ıon olarak eczacı bay 
Faik ıöz almış ve ı6züne, ta-

rihi bir misalle bRşlamıf ve çok 
alkışlaomııtır. 

Ziyafet geç vakte kadar 
tam bir neş'e havası içinde 
g~çmiştir. 

- Bayram günü akşam üzeri 
maktul kara Ali ile Seyfittin 
evime geldiler. Bayramlaştılar, 
çıktılar, az sonra iki silah sesi 
işittim. Kapı önüne çıkıp 
baktım, suçlu Abdullah ve Sa· 
Jib, maktul Kara Aliyi yere 
yatırmışlar bıçaklıyorlardı. Ha
Jil de orada ayakta duruyordu. 

Diğer şahitler de buna yakın 
ifadede bulunmuşlardır ve bir 
şahitte: 

~ ;-;·11~;.f ll'l:l:~~.ı~'<.: .-,. . .,.. ~ •. ~; .. ı. r~~-?,.· ~- ':<.~ . .. : .ıt.-ı: <.·11,~: .. ~' s 

- Kara Aliyi yere yatırdılar. 
Salih Kara Aliyi başından tu· 
tuyor Abdullah bıçaklıyordu, 
dedi. 

Diğer bazı şahitlerin de celbi 
için muhakeme başka bir güne 
bırakıldı. 

• • ••• 11 • 

Ceza görenler 
Belediyece şehrin her tara· 

fında sivri sinek mücadele.ııine 
ehemmiyetle devam edifmekte
dir. Tenbihata rağmen evvelki 
gün evlerindeki çukur1Rra ma· 
zot dökmiyenlerden beş kişi 

belediyece para cezasına çarp• 
tmlmıslardır. 

··, ... 
1 ' 

... 

TELEFON : 3151 ·TAYYARE SiNEMASI 
30 Nisan CUMA gününden itibaren 2 film 

1 - T Ü R K İ N K J L A B } oda terakki hamleleri. ikinci ve SON devre 

istiklal savaşı • Şanlı ordumuzun güzel IZMIR'imizi ve yeıil BURSA'mızı iıtirdadı • IST ANBUL'un düşman istilAsından kur
tuluşu • LOZAN zaferi - Son halife ve lüzumsuz alayişleri • CUMHURiYET • Miistakil ATATÜRK TOrkiyeıi - Cümburi
yet devrinin feyzleri • Canla bir tarih. 

• 2 H A Ş M E T L J V A L S Hanry Garat tarafından temıil ec\ilen baştan başa 
- · · tiir, güzellik, musiki, aık ve ncıe filmi 

Ayrıca Paramunt Dünya havadisleri filmi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAATLARI Hergün 3 - 6 - 9,15 Haşmetli Vals 5 - 8,10 Tilrk lnkıl:lbı 
Cumartesi ve pazar J!Ünleri 11,30 Haşmetli Valı - 1,45 Türk inkılabı ilaveten österilecektir 

1 
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M. on 
Yazını: Eczacı Kemal Akta§ 

Geçenlerde bir istatistik gördüm. 
ı~mir viliıycti 936 senesi içinde 3 mil· 
yon 897,055 litre takı içmiş .. Ha babam 
ha.. Vilayetin nüfusu yarım milyon ise 
adam başına senede 7• kilo rakı düşü
yor. Rakıyı çocuk içmez, kndınlar he
men hemen içmez. Bir kısım insan ağ
zına koymaz olduğuna göre, yanm 
milyonluk bir halkın üçte biri, bu ôört 
milyon kil<>ya ynkın rakıyı içmiş de
mektir. Doğrusu aferin .. Rakı munşe

retlmlzdc fcnfi tesir bırakmış bir içki· 
dir. Ştırnp, bira, viski, konyak şaibe

sizdir de birader o adnm rakı içiyor 
demek «Sarhoş, sağa, sola sallanıyor; 

abuk sabuk söyleniyor> demektir. Mil· 
yon, ferdin hesabında ferdin bütçesin· 
de ucu bucnğı ölm.tyan bit yekfuıdur. 

Fakat devlet ve cemaat hcsaplannda 
hemen hcınen L?lelnde bir vahidi kıya· 
si oluyor. Ben dört milyon Utreye ya· 
km içilen rakıyı milyonundan değil_ 

adam başına düşen miktar itibariyle 
kah~ bir yekOn olarak gCSrdüm 
Raluyı nihayet itidal ve tıbbi miktaı 

içinde icap ederse bir capcritib ola
bilir. Fakat iç babam iç şekli bilmem 
kendisinden istenilen neşeyi ihlal el· 
mez mi? Ben milyon ile rakıyı yan ya• 
na iki ürat gibi gördüm. 
Akşamcılar duymasın.. Dostlarımdan 

biri şöyle diyordu: 
- Bizzat kendisinden neşe yarata· 

mamak, alkolden yardım bekleım: 'ı 

kendi bacaklarıyle yürüyemiyerek kol· 
tuk değneği kullanmağa benzer. Kn· 
dehi elinde rakıdan neşe istiyen adam, 
koltuk değneği kollarında giden İnsa· 

nın tıpkısıdır. Yoksa nrada sırada bir 
aperitif bu iddianın elbet dışınd.ndır • 

Dostumun bu fikrine iştirak edeyim 
mi diye hfild d~ünüyorum .. 1nkA.r edi
lemez k1 rakının bol neşesine ihtiyaç 
duyulan zamanlar da vardır. 

iki ... ka: til 
Adanada 
yakalandılar 

- Bal} taralı birinci •ahilede -
lki katil lirar hadiaenni mü~ 

teakip Haydarp(Jfaya geçmişler 
ve marşandiz trenine gizlice bin
mişlerdir. Marşandi.zJe, bazan 
vagonların altında EıkifehirtJ 
kadar •eyahat eden iki katil ora
da otobüae naklederek Pozantı· 
ya kadar gitmi,lerdir. 

Bu auretle Adanaya kadar gf.. 
den iki kurna% katil, artık ken
dilerini •elamette •anıyorlar ve 
•eviniyorlardı. Ancak Adana• 
da miaalir oldukları Ceyhan ote· 
linde katilleri tefhia eden otel 
sahibi B. Şevket keyfiyeti Ada
na zabıta.ına ihbar etmif ue fiip. 
helerini bild irmiftir. 

Katiller otelcinin vaziyetini 
fÜpheli görmÜf olmalılar ki lira• 
ra teıebbüs etmiıler ve bir kah· 
vehanede yakayı ele vermifler
dir. 

Katillerin iizalerinde iki ta· 
banca, 300 tabanca kurfUnu ve 
bazı eıyalar bulunmuftur. Zabı· 
taya CJerdikleri ifadede lakende. 
rıına geçmek niyetinde oldukla
rını, orada bir Ermeni komiseri 
öldiirecelılerini •Öylemiılerdir. 
iki katil memur muhalauuında 
iki gi.ine kadar ıehrimize getiri· 
leceltlerdir. 
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Aln-'an 
Devlet reisinin 

bir söylevi 
-Baıtaralı birinci ıahilede

belerine, himaye şubelerine girecekler• 
dir. İş cephesine gireceklerdir. Jş hizme
tini yaptıktan sonra iki sene de askerlik 
yapacaklardır. Ancak bundan sonra mil· 
Jete iade edileceklerdir. 

Her Alman kumanda salahiyetini ha· 
b: olanlara itaat etmekle müke1leftir. Y ı 
eğilmek, veya kırılmak lazımdır. Dev· 
leti idare edenler, otoritesine. her han· 
gi taraftan olursa olsun, hiç bir hücuma 
tahammül edemez. Bu bütün kiliseler 
için de doğrudur. Kendi ahlaklariy]e 
meşgul olmaları için birçok ıebcplet 
mevcut olan adamlar tarafından devlet 
ııhltıkının tenkit edilmesine müsaade 
edemez . 

Bir mayıs Alman milletinin yeni do· 
ğuş bayramıdır. Milli birliğin kuruluş 
bayramıdır. Bu bizim için bir imandır. 

Birbirimizi anlamalı ve eski kavgaları bı· 
rnkmalıyız. Herkesin bir tek sesi olmalı• 
dır : Alman milleti, Alman Reichı v.ır 

lieil 1 
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Çamaşır yıkanıa 
davası 

il 
Ne diyecektim; evet gitgide 

ferdin gördüğü bütün işler am-
meleşmiş, hül&aten: . . 

Medeni dünyada ev ışlerrn
den tutunuz da /erdin hatta mah
rem islerine kadar bir ammeleş
mekti; gidiyor. Ve bu teşekk~l
ler de yavaş yavaş rasyonalıze 
oluyor. 

YENIASIR 

Yeni deniz harp subaylarımız 
........................ ~ ......... iiiİll ......................... . 

Amiral nutkunda: Küçük denizciler, sizler denizin 
coşkun sularında yoğurulacak, Tilrk 
sularını muhafaza edeceksiniz, dedi 

Gelgelelim, bizde hal~. çam~
fır yıkama ve ye!"ek. pışı~me gı: 
bi en e•aslı ev ışlerı lerdı, adelı 
ıa'ye muhtaç bulunmaktadır. 

01;,:1:~nh;;m!:,;;~ d=~~ıe;~::;;. Denizcilerin1iz, törenle diplomaları verildi ve meçleri kuşatıldı 
tinden ve otobüs işletmekten da- İstanbul, 1 (Yeni Asır - Telefonla)- demirlemiş bulunuyordu. Mektep bay- ve kalem mükafat olarak verildi. ki nihayetsiz bir ufka açılıyor. Sizler 
ha az ehemmiyette değildir her Deniz harp okulunu biti.ren talebeye raklarla süslenmişti. Yavuz bandosu da Amiral Fahri bir nutuk söyliyerek denizin coşkun sularında yoğurulacak 
halde.. · bugün diploma ve meç tevzi töreni güzel havalar terennüm ederek ıne- muallimlere teşekkür etti ve talebele- sınız. Türk sularını muhafaza cdecck-
Çamaşır günü evler için bir le- yapılmıştır. Merasim, çok parlak ol- rasime zevk veriyordu. ri de tebrik ederek nutkunu şu suretle siniz. 

lakettir. Yemek vişirmek düşün- muş ve donanma komutanı Amiral Merasime tam saat 15,30 da başlandı. bitirdi: Bundan sonra geçit resmi yapılmış 
ce ve endişesi .. Mevsime göre ak- Fahri ile birçok davetliler hazır bu- Ve mektebi bifüen kırk iki denizciye - Küçük denizciler, körpe vücutla- ve talebeler arkadaşları tarafından Ha-
Farillı sabahlı gıda tenevvüü bul- lunmuştur. diplomaları verildi, meç kuşatıldı. rınız bu üç senelik tahsil devresinde midiyeye uğurlanmışlardır. 
mak .. Onları kazanmaktan da- Bu münasebetle donanma, Yavuz Mektebi birincilikle bitiren Fuat, ikin- nurlandı. Fakat denizin o tatlı coşkun Davetlilere de bir çay ziyafeti veril-
ha güç bir şey.. zırhlısı başta olduğu halde Heyl:ielide ci Galip, üçüncü Adnana da birer saat dalgalarıyle yoğurulmadı. lşte o deniz miştir. 

:ı//~~~::;;~~~!::=.~ m~~: ············cenevr·eae····sati'C.&k ... i.Şi ..................... K~tin~;········ 
buriyetindedirler zannederim. N J h l 
insanın bütün işini kendi görme- •• ası seya a 
;,iir:k:::=':!:dini~i~~:,i~:r ;;ii~ ünümüzdeki hafta zarfında Sancak ediyorlardı ? 
ıen zahmeti (amme hizmeti) me- ISTANBUL, 1 (Yeni Asır - Telefon-

r:;:,ı;:n •;!;:n:· !:fıe~~t~; top- Statüsü veteşkilitı esasiye kanun me- ~a! A-da~:~T~m~:k:~:~::an::!~~~n~~;. 
Bugün herkes nasıl ekmeğini kalarına ait hüviyet cüzdanlarına kendi 

!::s~;,;;r:;~nt:n::~:;;:~:rsa;,z:: tinleri tam suretle tespit olunacaktır ~~ti~~:;~~!ri ~:~:şt;;~:l:~~~:iy::t:i~:: 
ya~ıyacak haldedir. Çamaşır ~e den anlaşılmıştır. 
"emek ı'şte 1·kı' bu"yük daıJa kı:· Firari katiller birkaç gün içinde şehri-
- . . h le ala- 1 mize getirileceklerdir. 
~ _ Istanbul, 1 (Yeni Asır - Telefonla)- zuruyle olmuş ve Tlirk mümessili B., tur. 

Adeta cemıyetin vec e ... Y Sancağın statü ve ana yasasını tesbite Numan Meneınencioğlunun projesiyle Komite, bu projelerden sonra San-

lıadar.. K. ERGONEŞ memur ekspedcr komitesi bugün de 
1 Fransız mümessilinin mukabil projesi cağın statüsü ile. ezcümle gü~ük'. pa-
l t tk'k d 'lm' . ra posta ve saır tc{erı:uat uzerınde 

içtima ederek mesaisine devanı etmiş-, e ı c ı ıştır. • . . v k bl tal .. . 1n u· tetkikatına devam ctmıştır. 
tir. u ·u an ep uzerıne g ız mü- Komite. önümüzdeki hafta zarfında 

Bugi.inkü toplantı, Milletler Cemi- messilinin hazırladığı teşkilatı esasiye Sanr· ıgın statüsü ile teşkilatı esasiye 

yeti raportörü Belçika delegesi B.Sand projesi de, mümessil tarafından bugün-
1 
kanun metinlerinin tam suretle tesbiti 

lerin mümessili B. Vandlamanın da hu- kü toplantıda komiteye tevdi olunmuş- işi ile meşgul olacaktır. 

B. Delbos 
Paris seflrım;zı kabulettl 

Pars, 1 ( Ö.R ) - Hariciye 
nazarı B. Delbos dün akşam 
Türkiye sefiri B. Suad'ı kabul 
etmiştir. 

-----·------------------------------------

Roma da 
Binicilerimiz be
şinci olmuştur Japonyada intihabat bitti 

--~ 
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Bu da bir türlüsü 
Onmayacak hacıyı deve üstünde yı. 

lan sokar. 
Kişinin çoi:ru fakir içinde, çoğu dı 

bolluk arasında feleğin çarhına yaka
sını kaptırmıştır. 

Kimisi tuttuğu toprağı altın edecek 
talie sahipken, kimisi de tuttuğu al· 
tını toprak edecek nühusetle yaşar. 

Geçenlerde bir hatırı sayılır arkada 
şımla -nasıl oldu bilmem- sohbetin acı 
tarafına daldık. Buna sohbet derune2 
ya! 

Zavallı: 

- Sorma birader! Diye bir iç çekip 
söze başlayınca bana susmak el verdi. 
sustwn, dinledim: 

- Yahu! Şu benim aldığıın para ile 
beş, on baş bir aile gül gibi yaşar de
ğil mi? Fakat elime paranın girdiği 

günü, evin içinde evvela büyük bir va
zo; ne bileyim ben, birçok kıymetli 

şeyler kırılmış, ikinci günü, çocuğun 

birisi tepesi aşağı düşmüş, başı, gozu 
yarılmıştır. Üçüncü günü ummadığım, 
şeytanımın bile haberi olmıyan eski 
bir borç yılan gibi dil u?.atınıştır. Dör
düncü günü, beş on liranın ne olduğu 
belirsiz olmuştur. Beşinci günü .. 
Artık saydıkça saydı, nerede i<;e bin 

bir gece masallarını sö~·liyen kahra
manla adeta yarışa çıkacaktı. 

Bu sayıyı yirmiye, yirmi beşe, ha 

bire gayret dayadıktan sonra, oturdu
ğu yerden kalkıp, iki elini boş panlalon 
ceplerine sokarak, gözüni.i gözüme dik
ti: 

- Sen siiy]e allahınaşkına bu para 
ile hangi b irisini kapatıp, geriye lokma 
olacak miktarını bırakayım. 

- A birader dedim, sen de bir parça 
kendini çek, çevir, hayatına düzen ver. 
Acı acı güldü: 

- BP adam dedi. Daha ne yaparım, 
bunların hepsini ben mi tedarikliyo
ruın, hasıma çorap öriiyoruın. 

Elini başından yukarı atıp: 
- Hadi bırak! Kör tali yapıstıktan 

sonra, gümgök zengin olsam bile 
' parama hiç olmadı fareler dadanır, çe-

kerler, hacı olsam devenin Ustünde yı
lan sokar beni! 

Dedi. 
TOKDiL 

- Baş taralı birinci aa~i~ed~ .~ 
Bu müsabakalarda bırıncılıgı 

ltalyan ekibi kazanmıştır. Sü
varilerimiz P ariate yapılacak 
müsabakalara i,tirak için pa
zartesi günü Romadan ayrıla
caklardır. 

Beşiktaş- Gençlerbirliği beraberedir 

iki takım da güzel 
oynadı, maç heyecanlıydı 

Hükümetin müzaheret Arnavut 
ettiği parti kaybediyor Kralı logo Musso 

Londra, 1 ( ö.R) - Japonyada dünjler bu ümidi teyit eder mahiyette de- liniye hayranmış . . ......... ,,. 
Dr. Şaht 

Alman pavyonunu açacak 
Berlin, 1 ( Ö.R ) - AJman 

kaynağından bildirildiğine göre 
ekonomi nazırı ve Reichsbank 
direktörü doktor Şaht 26 Ma
yısda Paris beynelmilel sergi· 
sindeki Alman pavyonunu aç
mak üzere Paı '-;e gidecektir. 

''E spana,, 
Alazaran valisi 
nasıl battığını 

anlat!yor 
Santander, 1 (A.A) - Es

pana kruvazörüniin batması 
hadisı!sİne şahit olanların an
lattıklarına göre mezki'ır kruva
zöre hücum eden bombardıman 
tayyareleri üç tane idi. Ve· yan
larında da birkaç avcı tayya
resi vardı. Muharebeye sahil 
bataryaları da iştirak etmiştir. 

Alazaran valisi bu hususta taf
silat vererek şunları söylemiş-

tir: 
--Espana kruvazörü ile Valesko 

torp:to~unun tayyarelere karşı 
açtıkları şiddetli hava t~pç.u 
ateşine rağmen tayyarelerımız 
kı.;a bir mesafeye kadar alça
larak çok kuvvetli yedi bomba 
atmışlardır. Bunlardan ilcisi 
kruvazörün arka güvertesine 
düşmüş ve muazzam bir duman 
sütunu yükselmiştir. infilakın 
gürültüsü sahilde toplanan mu-
harebeyi seyreden balıkçı kü
nıesinin kulaklarım çınlatmıştır. 
Valesko torpltosu kruvazöre 
Yaklaşır yaklaşmaz yüzlerce 

iST AN BUL, 1 (Yeni Asır - Tele- , Gençler birliği kalesini sıkışbnyorlar ve 
fonla) _ Bugün Taksim stadında Be- oyun hemen hemen Gençler birliği ka
şiktaş • Gençler birliği, milli küme için lesi önünde oynanıyordu. İşle bu sıra
karşılaşmışlardır. da Beşiktaşlı Hakkı güzel bir vuruşla 

Stad çok kalabalıktı. Sahaya evvela takımın ilk golünü atıyor ve alkı:ılanı
Gençler birliği, sonra da Be:ıiktaşlılar yor. 

alkışlar arasında çıktı. Ve mutat mera- Beraberliği temin eden Beşiktaşlılar 
simden sonra oyuna başlandı. Birinci daha fazla çalışmağa başlıyarak akın. 
devrenin ilk dakikaları, her iki takımın !arını sıklaştırıyorlar. Gençler · birliği de 
birbirini denemesiyle geçti. Gençler bir-
liği güzel ve anlayışlı akınlar yapıyor
du. Ot!vrenin ortalarına doğru Gençler 
birliği hakimiyctı ele aldı ve güzel hir 
akında sol içlerinin ayağıyle ilk golü 
almağa muvaffak oldu. 

Ve devre sonuna kadar Gençler bir
liğinin hakimiyeti altında geçli ve O - 1 
galibiyetiyle neticelendi. 

tKtNCt DEVRE 
Bu devrede Beşiktaşlıların daha gü-

zel oyununa şahit oluyoruz. Sık sık 

mukabelede bulunuyor. Bu sırada Genç
ler, yine sol içleri vasıtasiyle ikinci gol
lerini atıyorlar. Pek az sonra da Be:ik-

taşlılar buna mukabele ediyorlar. Ye bu 
suretle oyun sonuna kadar heyecanlı bir 
şekilde devam ettikten sonra netice iki 

iki beraberlikle neticeleniyor. 

Bugünkü maçta her iki takım da çok 
güzel oynamış ve hemen senenin en gü
zel ve heyecanlı bir oyununu göstermiş
lerdir. 

Sulhu kurtarmak • • 
ıçın 

Almanlar rejim değiştir
menin lüzumunu anlamış 

Bunu bir Alınanı muharriri söylüyor 
Parıs, 1 ( ö.R } - Alman mulıarrir-ı eder.İşte bunun içindir ki tekr.lr hürri

lerinden Heinrich Manıı doktor Şal1tın yete bağlanıyor. Her şey büyi.ik de

Paris ziyareti haberi münasebetiyle 1 ~okrasiler tarafından doktor Şahta ve

«Depeche de Toulouse» gazetesinde yaz- rilecek cevaba bağlıdır. Eğer şiddet re

dığı bir makalede bazı tehlikeler görü- jimlerinin barışçı olabileceği sanılırsa 
yor ve diyor ki: ve usulle imza edilmiş bir silahsızlan-

- Almaıı halk yığınları anlamışlardır nıa \'C hudutlara riayet mukavelesi 
ki sulhu kurtarmak için rejim değ4ıtir- muknbilinde bu rejime yara verilirı;c 

mek lazımdır harptan korku ve harbı böyle bir istikraz harhı zaruri kıln-
hazırla} anlardaı1 nefrettir ki Almnnya- caktır. Bu istikrazın neticesi Alman 

da yeniden bir muhalefet do~urınustur. 
Eğer Alınanların itiyadını kaybettikleri 

hürriyet yeniden bir parola olmuşsa se

bebi sull1 aşkıdır: Anlaınauıağa imkan 

yoktur ki Almanya diktatörlük altında 
kalırsa eı·geç rncden1 dünyaya karşı bar-

milletinin ıstırabını uzatmak ve kurtu

luşunu geç bırakmak olcaktır.Zira Al

man milleti medeni~ et hizmetinde ye

rini geri almak üzere kendini kurtar-

mağa ergeç muktedir olacaktır! ..•.. " .. 
ÇiN MALiYE NAZiRi 

)
asker hemen denize atlamış
a reıı-

ba sürühlenecPktir. Tutaliter rejin1ler 
serbest bir karara imkan bırakmaz. Ya 

hürriyet, ya harp! Bu iki ihtimal ar~-
1 sında Alman milleti hürriyeti tercıh 

PRAG, 1 (A.A) - Çin maliye na

zırı Kung Çekoslovakya · cümhur reisi 

Benes tarafından kabul edilmistir. 

umumi intihap yapılmıştır. llk netice- ı ğildir. Bu 120 mevkiden liberal Min- TiRAN 1 (AA .. 
't t' · 52 haf kı: S k ' · ) - Matbuat mumes~ ler gelmeğe başlamıştır. MalCı.mdur ki seı 0 par ısı • mu aza ar eyu ay ·ıı · · k b J d 

• • • • • • w • • sı erını a u e en kral Zogo İtalya ile 
geçen ayın başında hükümet, par lamen- partısı 37, ışçı SOS} al yıgın partısı 20 Arnavutluk arasındak. d l v v 

to · mebusluk kazannıı:;ılardır. Hüküınetin 1 I v •• • 

1 
ost ugun sag-

yu vcsayetı altında tutmak istiyen .. . • . am ıgını tebaruz ettırerek Mussoliniye 
k • mahfili . ık 1 muzaheret etlı"ı Şomakay partisi ise k h . h 1 ~ 'f as erı erm tazy ıy e, Diyet :., • . . . · · ı arşı şa sı ayran ıgını ı ede etmiştir. 

yalnız 3 ve milli bırlık hır tek ıDebus K ı d · t • k' 
meclisini feshetmişti. Hükümet liberal ra emış ır ı : 

M 
çıkarmışlardır. On mebusluk ta miista- K 1 c· · · "k' ·11 inseito partisiyle muhafazakar Seyu- . . . . on '' nonun zıyaretı ı ı mı etin 
kıllere geçmıştır. Bu netıcclerden an- ,.~ · • h' ı · · · d ·k· 

kay partisinin ve işçi partisinin kabine 
tarafından himaye edilen yeni parti
ler ve bilhassa Şoınakay pa!'tisi lehine 

. umımı '" erıne ı~tınat e en ı ı meın~ 
laşıldığına göre eski liberal ve ınuha- Jekeı ~r d k. · • ·· b ı · .. asın a ı samımı munase et en 
faza kar partiler hükümet partileri ta- tak viyt• ctmistir. 
rafından zaif düşüriilınemiş olduöu gibi Gaznteler K t c· A "' •· on ıanonun rnavut· 

zaifliyeceğini ümit etmişti. Şimdiki hal- sosyal yığın partisi <lt> hissedilir dere- luktakı ikameti hakkında sahife dolusu 
de 120 mevki için ın::ılı.im olan netice- cede terakki etmi;ıiir. yazılar yazmaktadırlar. 

Fransız Hava nazırının nutku 
-----------------------Sulhu bütün insanlar, bü-

tün milletler için istiyoruz -·-·-·· LONDRA. 1 (ö.R) - «Dünya sulh !ar 'lie onların da sulha ihtiyacı vardır .. 
t'opluluğu» reisi Fransa hava nazırı Bay Hayat telakkilerinin ve sosyal itiyalla

Cot dün akşam Al bert Holl' de «Millet- rının başka olması sulhtan mahrum ol
ler Cemiyetine yardım teşekkülleri bir- malan için bir sebep değildir. Fikirler 

liği» tarafından yapılan nümayişte bir arasındaki farklar ne olursa olsun dün
nutuk söylemiştir. Bu İçtimada Lord Ro- yanın sulha ihtiyacı vardır. cSulh top-
b C luluğunun> ana fikri budur~ 1k.i memle-

ert ecil, Norveç parlamento reısı, B 1 ketimiz sulhu ayni derecede istiyorlar .. 
e çikanın Milletler Cemiyeti delegesi, Fakat hotbinlikle istiyoruz. Yalnız ken-

Çekoslovakya ıabık cümhurreisi doktor 
Mazarikin kızı doktor Alis Mazarik h:ı-

diıniz için istemiyoruz. Yalnız lngiltere ve 
F ransanın terakkiye çok hizmet ettikle-

Zır bulunmu~lardır. ri ve daha da edecekleri kanaatiyle sul-

B. Purri Cot demiştir ki : Sulh de- hu ~rıyoruz. Sulhu bütün insanlar ve bü
vamlı bir eser olmalıdır. Milyonlarca ve tün milletler için istiyoruz. Zira her biri
milyonlaca insan bizim gibi sulh istiyor- nin ayni esas hakları vardır. 

Von Neurath Romaya gidiyor 
• 

zıyare ... Kont Cianonun 
tin~ iade ediyormuş 

Berlin, 1 (Ö.R) - Vilhelms- tekrar balı edilmektedir. Bu 
hasse matbuat servisi şefi ha- seyahat fikri evvelce bildirilmiş, 
riciye nazırı baron Von Neu- sonra tekzip edilmişti. Nihayet 
rath'ın Roma ziyaretini hazır- hava nazırı genera Göring 
lamak üzere Romaya gitmiştir. Venedikten ~areket etmiştir. 
Diğer taraftan harbiye nazırı Berlin, 1 (Ö.R) - Kont Ci· 
fled mareşal von Blombergin anonun geçen seneki ziyaretini 
Romaya gitme~i ihtimalindeu iade etmek üzer'! Almanya 

Tiran, 1 ( A.A ) - ltalyan 
Arnavutluk görüşmelerinden 

sonra neşredilen bir tebli~de 
Kont Cianonun Kral Zogo ve 

Arnavutluğun ileri gelenleri ile 
iki memleketin siyasi ve iktı-

sadi münasebetleri hakkında 
bir kaç kere pek samimi mü-

zakerelerde bulunduğunu kayd· 
ettikten sonra şunları ilave 
eylemektedir: 

Her iki tarafdan da 27-11-22 
tarihli muahede ile 19 - 3 - 36 

tarihli itilaflara istinad eden 
iki müttefik devlet arasındaki 

derin dostluk hisleri teyid 
edilmi.ştir. 

Umumi sulhun menfaatine 
olarak arada mevcut münase• 

betleri 15 - 3 - 37 tarihli son 
ltalyan Yugoslavya itiJaflarile 
hemahenk olarak inkişaf ettir
mel{ arzusu da ayni zamanda 
teyid edilmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
hariciye nazırı baron von Neu-
rath yarın saat 10,30 da Ro
maya hareket ve yarından 

sonra muvasalat edecektir. 
Nazıra kabine şefi, Almanya· 
nın Roma sefiri von Hasse) 

' ltalyanın Berlin sefiıi B. Atto~ 
lio ve Vilhelmstrasse erka· 
nından bir çoğu refakat ede
ceklerdir. 



ar hayra çok neşeli eç 
• 

Orta tahsil gençliği dün kırlarda ve mesire 
yerlerinde neşeli bir gün ~eçirdiler 

rstanbul maçı beraberedir 

Ankar Gücü de Oçokla 
2-2 berabere kalmışbr 

de güzel oynamasına 
galip gelememiştir 



• ... 

• • 
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!!.landada Anayasa proj~si 

lrlaoda müstakil bir 
Cümhuriyet olacaktır 
• 

Bilbao tahliye ediliyor 
Asiler Akfa mevkiine hücum etmişlerse de hükü
metçiler tarafından ağır zayiatla püskürtülmüşler 
Nas onalist matbuat Faransa ve lngilterenin dahili harba karıştığını yazıy<?r 

y ÖD\ _ l anyada Bis- olarak, bu tavasautu kolaylaştırmasını narak Bilbao kadın ve çocuklanmn tah- raber lngiliz hükümctinin müzaherete 
PARIS. ' ( •°'# ap l b" .• ı· . '- 4 f t 1 • • • f k d•V• b • • . . t • . d-L: hareketler hakkında ve icabında bizzat yapmasını , ır mu- ıyesıne munaıe e etmeme erım ıstcmış- arar ver ıgı u ınsanı ışın yapı ması ası-

kaya cepbemn ... ak . . 1 d ki 'k' ı 11 . 'b. b vl L· d v•ld' A. . -L·• • tebliv• neıretmiftir: tareke hazırlam ıçın spanya a ı ı e • ..ı... enn tasvı ınc ag ı :oırşey egı ır. sı· 
Bilbao hu .. umeti ıu gı dil · · ·11 • LONDRA 1 (AA) · c· h l d h .. h" b. . 1 

ti 
. . d"' vkUerini ket- tarafa müracaat e meaanı, mı ete reyı- , · -.:Jıyasi ma - er en enuz ıç ır ışar a ınamamıştır. 

Kuvve enmlZ upnanın me · L · u' k fell d F L·'k" · · B' k k ·ı Bilb d eh" . G L!! "ddetle ni serbestçe bildırme-. unır.anını verece er e •ransız nu umctının ılbao a- Salaman a ı e ao arasın a r ıne-
f ettıkten sonra orone mevıuıne tı ki . .. . . 

.. . l b d . 430 .. -•· olan bir intihabın hazırlanmasını ve da- dm ve çocu arının tahlıyesine muha- lcrin mubadclesı hakkındakı suale he-
hucum etmıt er ve ura a ıse n-·- . . l E dil . . . S . d k d" ~ .. za• bili harpten harap olan ahalıye ıaşe, e et e memesı ıçın alamanka maka- nüz jünitede cevap vermemiştir. 
rah tepeyı zapte ere uımana a.- . . . d. d bb·· v E ON ( 

• • .. _
1 

d" geyiın ve ilaç ıekhnde hır yardım temı- matı nez ın c teşe uate bulundugu BARS L ı , 1 A.A) - Vukubu-
yıat verdirmı,.er ar. nini ister.> bildirilmektedir. lan bazı müessif hadiseler burada ve 

·~···"'"'' .. " 

Asiler Akffa mevküne ıiddetle bü- MADRlD, 1 (ö.R) - Merkez or- LONDRA. 1 (A.A) -lnııiliz hülcü- birkaç kasabada asabiyet tevlit etmif· 
cum etmişlerdir. Burası Durangonun ce- dusu erkinıharbiyesinin uat yirmi iki- meti Bilbao bölgeai sivil ahalisinin tah- tir. Sillhh gruplar nöbet beklemek mec· /ı/anda dtv/d Ttisl De Valeıa meşhı11 fmıvaıtti lindbt1Zfe e61Dşl1Vtw 
nubi garbisindedir. Bu hutül·c~,~er :t: de nqredilen tebliii bu cephede .kayde liyeaine müzaheret edilmesi hak.kında buriyetinde kalmıılardır. Generalite Dublin, ı ( ö.R ) _ Serbest Irlanda ğuracak pek müliim bir siyasi iş fek 
agıv r zayiatle geri püakür .. m..,tur. • d bild '- d Bask hükümeti tarafından """'pılan mu··. mecl11' ı· vaziyeti tetkiL t -•- · · t .. d ı r deier bir,ey olma ığını · irme-.te ir. ,,_ .. e mCJL ıçın op· devleti reisi B. de Valera tarafından ge- linde telakki edilmektedir. 
ernı'ka cephesinde yapılan mu.a eme e ·· · b · d - k 1 Katalonya ı· · · · ERL N 1 (A ) 

d 
v Kohenkaya kartı asilerin bir hücumu ge• racaat uzerıne u Jfe yar ım etmege a- anmııtar. genera ıtesı reıaı lecek umumi intihapta milletin tasvibi- B 1 , .A - B. De Vale-

. · de bı'rçok aaİ karakolları agı· · t' il 1 1 k nctıcesın ri püakürtülmüıtür. Şimal cephesinde rar vcrmıı ır. Campana gazetec· ere beyanatta bulu· ne arzedilecek yeni ana yasa projesinin ranın ge ece umumi seçimde eerbe.I 
tılmıştır. . humın ıiddetli tazyiki bütün gün devam Binaenaleyh Bask hükümeti tarafın- na. ra.k b. u ~adiseler ~akkında teessürleri· ı metni neşredilmiştir. Bu proje Irlanda lrlanda milletinin tasvibine l\rzedeceji 

N••yonalı·s•.ler tarafından hır tek tel- d uh · olmıya iht' 1 k b ld 1 k 1 · k · · · · · .... etmittir. an m arıp n ıyar arın, a- nı ı ırmıı ve mec 11e arşı yapı an taz- , i in iki tcşril meclisle 7 sene için doğ- yenı anunuesası proJcııının metnı net-
graf gelmittir : Dün akpm N_uy~naliat I\' ıdridin bombardunanı aaat on beş- dınların ve çocukların tahliyesi için ica- y_iklerin nihayet bulmasını temenni etmi,-1 !dan doğruya halle tarafından seçile- redilmiıtir . 
.kuvvetler bazı mevkilerin takvıyeane le• te 1 '.rar bqhyarak uat on yediye doğ- beden tedbirler ittihaz edildiği zaman tır. cek bir reis esasını kabul etmektedir. Projede bir meclis bir de senato der
,ebbüa etmitlerdir. Gue~ yolunda ve ru kısa bir ıükQnetten ıonra ancak sa• lngiliz hükümeti bunlara açık deniz- BJLBAO, 1 (A.A) - Şimdi burada ı B . imdiki umumi vali vazifesini piş edilmektedir. Senato profesyonel 
Bilbao istikametinde Aborelaanada mev· at 13,30 da nihayet bulmuttur. Şarap- de lngiliz filosu himayesinde nakledile- toplanan dokuz lngiliz gemisinin kap- I .~ re~ ~akat sallhi tleri daha geniş esas üzerinde tetkiJ edilecektir. Umu-
kilerimiz ..Jih edilmiştir. General Fran· nellcr bilhaua Gran Via ve civar cad- cek vapurlar verecektir. tanlan lngiliz konsoloıunun huzurunda j glaorececaktır B yeda Ingiliz kralı- mi valinin yerine cümhur bqkam kaim 

allerl b . l'Lte dün •viJ ah ı· d K ul h d d · d b" · · d B'IL-od 0 
• u ana yasa ı --L ümh. L--L L_ ko diğer birçok gener e ~r ~ delere dütmüt ve aa a ı aruın a ara s an u u una nayet arzusun- yap an ır ıçtıma a ı oa an vapur- na ve Ingiltereye ait bir tek kelime yok- o •~ Ye c ur ~anı ezcümle .... 

Biskaya cephesini ziyaret e~· birçok kimseleri kurban etmittir. dan mülhem olan hu kayit nakliyatın lann pverte ve kamaralarının istiap et• tur. nun liyibalannı red salih.iyetini haiz 
Madrid cepheainden bifbar hareket Bilbao radyow saat 21, 30 da bildiri- emniyetine halel vermiyecektir. Zira tiii mikdarda çocuk alarak Saint Jean Irlanda müstakil bir cilmhuriyet ola- bulunacaktır. 

b·ıldı'rilmı'yor. Fakat bu sah.la .ui batar· yor : 8uk cephesinde gün kıt' alanını- Bilbao limanının müsait vaziyeti dola- De Luza nakledeceklerini müttefikan be-1 cak '!:':- dını +.... ___ ı...- Irlan Serbest lrlanda deTletinin iami E.ae 
- .__ l ı· 1 L d" .. . 1 k b tary 1 . . ve C.c..ı.t", a -ıyBQULUI". -.d şehrin merkezıne atq zın taarruzu -.-ü ime ıy e .. en ıru go ... yısıy e ıyı a a an vapurlan kara yan etmitlerdır. da dili b' . i resmi dil olacaktır. in- olacaktır. Projede ne kralın ne büyük 

yalan yenı en d Alb infilak kay• termiıtir. Bu da dün aktamki mükem• ıulan hududuna kadar himaye edebile- MADRJD. 1 (A.A) - Zannedildiii- . ırcakınc :ı.:-cı derecede resmi Britanyanın ismi geçmemektedir. CGm-
etmeg,, e ba•lamışlar ır. k d C h . k . b 1 k d 1 gillzce an uuo " mel intibaı teyit etme te ir. üm urıyet ce vazıyette u unma ta ır ar. Esasen ne göre askeri kumandanlık Madrid dil tarak ktadır hur baıkanı yedi sene için intihap ecfj. 
dedilmicıtir. Tafsilat yoktur. . il ah -=• d d . ·ı h" b' b h d d k b o tanınma 

PAR
is. 1 (ö.R) - Bilbao sıv a .. • kuvvetleri a5'ıerin taarruzunu ur ura- aasşmı agmemı .. ılaerrdır.ıç ır zaman u u u u cephesinde asilere &!'fi üyük .. bir taar-ı Londra, 1 ( ö.R) - B. de Valera ta- lecektir. 

b rak kendi mevkilerini sağlamlaştırdık- .. h J k d Bu 1 1 . d F ranSIZ u- ruz azar ama ta ır. . son ııun er zar· rafından Irlanda milletinin· tasvibine -----........... " .. ~".-"-·------
lisinin tahliyesi mese esın e . . . • tan sonra tahkimat i•lerine giriımiıler· Resmi mahfeller tahliyenin her türlü k ti d 1 j F 

1 rlnı vermış .. fında milis uvve erme o ııun mev- edil k ,__ . proJ"es·ı • 
kümelinin tetchbüsü semere e . dir. Hatta bazı mıntakalarda ehemmi- parti mülahazası dıtında yapılacağını ve k . 1 ·1 "'h• 'k arz ece Olilll yem ana yasa aşızm 

ı il bütün kuvvetlen h k 1 . • b'l bundan sivil ahalinin tamamen ı· •tı'fade cutlu takviye ıt a arı ı e mu ım mı - Irlandanın tam hükümraniyetine ına-
tir. Fransa ve ng tere yetli bazı uım mev i ennı zapt ı e " darda silah ve cephane gönderilmiıtir .. 11:1., m" ... -kil, demokratik bır' devlet ol-
ilc bu tahliye işine iştirak hususunda a~- etmişlerdir. Cümhuriyet kıtaab büyük edeceğini tasrih etmektedirler. 1 • 1 ~ u.s ... 

)aşmış gibidirler. l&panyol nasyonal~~ bir şevkle muharebe etmekte olup umu- Bilbaodaki lngiliz konsolosu iıin tam M duğunu bildirmektedir. Bu hüküm Ir- Yuhaya tutuldu 
matbuatı bu teşebbüsü ispanya J;hiıı mi intiba mükemmeldir. bir bitaraflık içinde yapılma.mı temi- ontro·· landa ile Ingiliz tacı arasında mevcut 
harbine bir müdahale şeklinde. göster- LONDRA. 1 ( ö.R) - Diplomatik ne memur edilmiftir. Bu tartlar içinde in- kalmış olan son bağları da koparacak- Pariı 1 (Ô.R) _ Bir Mayl9 
ıneğe çalıtmaktadır. Hakikatte ıae en mahfellerde öğrenildiğine göre lngilte· giliz hükümcti Salamanka hükümetinin tır. Bunun neticesi olarak şimdiye ka- Pariıte ve bütün Fransada çok 
basit bir insanlık vazifesi kaTJllındayı_z. re ve Fransa hükiimetleri Salamanka tahliyeye mani olmağa teşebbüs etmi- En buhranlı dar Irlandada kralı temsil etmiş olan parlak tes'it ed;lmiıtir. Hükil· 

ROMA. 1 (ö.R) - Londradan bıl- otoriteleri nezdinde bir teııçbbüste bulu- yeceğini zannetmektedir. Bunµ,pla be- umuml valinin bUtUn salihiyetleri Ir-
... ..o. -"- .Jaki çoc~dan landa de le ı..:-ı- lin k · met daireleri kapah kalmıı, dirildiğine göre ljU080U ....................................................................................... d . atlattı v t re~ e e eeçece tır. 

bir çoğunun harp musibetindken koru~- c T. . . evreyı Keza biltUn ubd kuvvetlerin harp münakale ya11taları ekseriyeUe 
mak üzere Fransaya nakline arar ven - Kont ianonun ıran gezısı halinde kumandanlığı da devlet reisine işlememiı ve mağazalarla kah-
miıtir. lngiliz ve Fransız vapurları bu Roma, 1 ( ö.R )- Montröden bildi- ait olacaktır. Nihayet ana yasa proje- veler de kapanmııtır. Halk bir· 
..kil iıinde kullanılacakbr. Atı•nada ÇOk l•yı• bı•r riliyor: Kapitülasyonlar konferansında sinde Irlanda devletinin bütün Irlan- liği taraftarları muazzam nll-

PARIS, ı (ö.R) - dapanya ıulhu Fransız delegasyonu reisi B. de Tessan da adasını ihtiva ettiği bildirilmekte-
• le • • B••vekil B. Blum ın· t'kal d · · · 1 klif di dir ki b mayiıler yaparak enternasyonal için faahyet> omıtesı _, . ı evrcsı ıçın evve ce te e - · · u da şimall Irlanda üzerinde 

ve hariciye nazırı B. Delboaa fU hıtabe- k•Jd k 1 d len 18 senelik mUddet yerine Mısır de- dahi lngiliz hükümraniyetini Irlanda- marıı ıöylemiıler, faıizmi JU• 
yi göndermiştir : . . şe ı e arşı an 1 legasyonunun teklif ettiği 12 senelik nın artık tanımadığı manasına gelmek- haya tutmuılar ve lapanyol 

clspanya sulhu için faaliye > .ko~~;ı müddeti Fransanın kabul ettiğini bil- tedir. Bu sebeple bu ana yasa projesi cllmhuriyetçilerini alkıılamıılar-
h · · azın tarafından alenı te e aru l b'l k uzak 1 dır. Hiçbir hldiıe rıkmamıthr. arıcıye n .. ze alman tav ... dt teteb· v • } " dinniştir. İtalyan baş delegesi de yeni l!l•oam•asa•••ı •e•çiıo••••n•et•i•ce-er•d•o-.. .ıiill••••••••"'iılı••lllİ-
~~s~=m~;a:tli iştirakini teyit eder. Bu Elefteron ıma gazetesinin müta aası Mısır devletine karşı bir teveccüh ese-I • " 
tetebbüa. muhuematın derh~I d~~durul- ATINA. 1 (Hususi) - ltalya hari- mektir. Kont Cianoya Tiranda yalnız ri olarak bu 12 senelik intikal devresi
maaından sonra, lspanyol mılletının ser- ciye nazın Kont Cianonun Tiran seya- Kral Zogo hükümeti tarafından değil, ni İtlyanın kabul etmekte olduğunu ha
beatçe reyinin alınnuuıını ve Milletlerce· bati Yunan gazetelerince iyi karıılan- hem de Arnavut milleti tarafından sıcak tırlabnıştır. Mısır başvekili Nahas pa-

Birinci sınıf saattır 
•••••••••••••••••• 

Sa leh. 'tinde ol- v· . b b k akd. = bö lece k nf ans en buhranlı miyeti tarafından, r P • 111 • mlfbr. cElefteron ıma> gazctesı u ir abul yapılmışbr. Çok iyi t ır cdi- r- Y o er ın 
duğu gibi, bu serbe-t reyın teıı:ınab al- hususta tunları yazıyor : lir ki Arnavut milletinin Jtalyaya min- noktayı atlattığını ve kapitülisyonla- T. C. 
bna konulmumı. her türlü siyası v~ ~ko· Belgradda ve diğer Balkanlarda kont nettar olması için birçok sebepler var- rın ilgası mukavelesinin gelecek haf
nomik tesirden ve müdahaleden ~=~- Cianonun Tiran seyahati dostça tefsir- dır. Zira on sene içinde gerek siyasi, ta imza edileceğini söylemiştir. Devlet Demir 
bı istilzam eder. Komite Fransız u• lere yol açmııtır. ltalyan ·Yugoslav an- gerek mali bakundan her suretle kendi- YENİ MüŞKüLAT 

. . l ilız' hiikümetiyle mutabak ola- h metını ng ifi d bul la;ımasının imzasından sonra, usuıi sine müzaheret etmiştir. Diğer komşu Montrö, 1 ( A.A )- KapitülAsyon- Yolları 
• 

rak, maddi tavaaut tekl·b~n:a bü:;~ ltalyan • Arnavut bağldağı anlaımazlık milletler bunu tasdik etm kten başka lar konferaruiının umumi komisyonu 
mai• davet eder. Bu tete ve '-avga mevzuu olmaktan çıkmı .. tır .. birşey yapamazlar. Fakat bu, onların l' b •t-b· · · ta if' 
Avrupa 

beklemektedir. Sovyet Rusya a. " yer ı ve ya ancı k. ınnın r ı mese-

AI Arnavut istiklali artık bütün komıu dev- fikrince, Arnavutlugııv kendileriyle <le si- le · · ·· k tm k ·· t 1 
bu P

rensibi kabul etmit.. ma .. nya v.e sını muza ere e e uzere op an-
k 1 letlerin saygışını kazanmış bir hadisedir yasi ve ekonomik münasebetler idame- t B h usta b. taraftan M 

idaresinin kul
landığı saat 

ıtalya da tetkike ve tatbı e mutemayı mış ır. u us ır ısır •••••••••••••••••• 
K Mı Ve bu devletlerin artlk biricik arzusu sinden alıkoyamaz. Esasen bunlar hem d'W ta af 1n ·ı F olduklarını bUdirmitf erdi. omite ı - ve ıger r tan gı tere ve ransa 

)etler Cemiyeti konseyinden de pakbn Arnavutlukla iyi münasebetler idame Arnavutluiun. hem de Balkan sulhunun delege heyetleri arasında yeni müş-
1 • ...,.,0 etmek ve onunla ticaretlerini geliştir- faideııinedir. k··ı(', h 

lzmirde satış yeri : MORENO D. GABA Y, Yolbedeıten 59 
on ve on birinci madde erine -ı•- u <ıt zu ur etmiştir. 

durulmak bile güçtü. O çocukluk-;;. lerine cevap verecek vaziyette değildi. - öyle ama, tahammül edemiyo- di. Bir haftadanberi yatıyor. 
Hi11i, Atk Romanı TefrikaNo ao 

manında bir çok istilAlar görmüştü.Ha- Her zaman için kalbinin sesine cevap rum. Ben de cephede vazifemin başına - Neden ben haber almadım, necim. 
tırlıyordu. Umumt harbın en kötil gün- verebilirdi. Ancak yurt eld~ gittikten gitmek istiyorum. Şimdi muayene edi- haber vermediniz bana? 
lerini Kavalada geçirmişti. O .zaman sonra, sefil bir şekilde Y8§8lll1Y• kendi- Jir:.:m gözlerimin iyi olduğu anlaşılır.! - Haber vermek istedik. Gazetede
çocuk denecek kadar kilçüktil. Bır düş. sini kandırmak ne fayda verirdi. Eli Kendimde cepheye gitmek için büyUk ki arkadaşlarınızdan biri sen.in meşgul 
man memleketinde, küçük boyuna rağ- silAh tutan her Jert askerlilc şubesine bir arzu duyuyorum. Herkes cephede olduğunu, hususi milracaatlarla uğra
men kendi öz yurdunu düşUnmekten müracaat ediyordu. ı çarpışırken, ben masa ba§ında uyuşup şamıyacağını haber verdi. Bu cevap ta 
kendini alamamıştı. Düşmanın en Ufak j Vazifesi başında kalmadan cepheye kalamıyorum. Narinin üzerinde derin bir tesir yaptı. 

YAZAN: ADNAN BILGET bir galebe haberi önünde eziliyor, gün- gitmek istiyordu. Bunu çalıştığı mile&- _Şu halde bir hafta kadar bekliye- - Nerede kendisi şimdi? 

k rd 
terce başı ate.,Jer içinde yanıyordu. !sesenin sahibine açınca büyük' bir iU- ceksinlz. Müracaabnw allkadar daire-- - Yukarı odada .. Yanında doktorlar 

d v · iklikl zifesi ""'"tna oşuyo u • O günlerde gazetede bazı egış er ~ · . Vatansızlar gibi başka bir bayrağın raz sesiyle karşılaşmıştı. ye bildiririm. Cevap gelince.. var .. Konsültasyon yapıyorlar. 
K d .. · · t nin mesul O nazımı bulunduğu gazetenın ba- .. . . . . 1 Ned. d daha fazla 

de olmuştu. en ısını gaze e ' halkın urt v ıs· . d golgesıne sığınmak çok zor hır ıştı.DUş- -cNasıl olur, seni askere ..,.,.,._"'dı- Nedim bitkin bir halde şubeden ay- mı ora 8 kalmadan 
__ :t • b tırm· ış· lerdL Ar- oı:ında Y se g ını ve yur a ·· ··ı · · 'h · ı " d" lr""6~··- ko=r adunl la kan kata ıktı --bir vaziı.esı aşına ge v alAkas k" ükl k v man suru cnnın l tiras arını son ure- larki Esasen sen silihsızsın Gazete- rılmıştı Daha o gün gazetedeki vazife- r- ar yu ç · na-

tık, çalıştığı müessesenin ilerisiyle da- karkarşı illi b. ınıkahramanor er 'enbi aşagkilı .. yu- cek masum insanların hediyesi, hiçbir nin başında kalmak ta ~et etmek-ısinden de istifa ediyordu. Her halde as- pıda rastladığı hasta bakıcıya sordu: 
kisi 'b" d" ı m ır gı mev ar- . . dan k . 1 -Nasıl' 

ha yakından alakadardı. Es . . gı ı u- d Rahat bo ulm tu Gece gtin- zaman TüRK milleti tarafın abul tin kerlilc -1ubesinden muvafık bir cevap . 
dakl tıyor u. 1 z uş · dil · t' b 1 d" ü U k Kim' şüruniyordu. Kaleminin ucun ze- düz yurdun Akıbetini dUşUnUyordu. e ~emış ı ve un arı uş n r en ga- ı Nedim bu sözleri dinlemeye lüzum alacaiım ümit ediyordu. Hiç kimse, hiç - . 

birli mana, hassasiyetini muhafaza et- . . zetesıne.ı heyecanla makaleler hazırlı- görmeden askerlik uhesine başvurdu. /bir suretle vazife başına koşmaktan - Hasta .. 
dik nli Mağlubıyet .. Bunu hatırına getırmek yordu· ı ş ı -Ağır .. 

mekle beraber, gözüne çarpan e . t . rd Bir gün düşmanın bu gU- · 1 Orada da aksi bir .tesadüfle karşılaf- j kendisini menedemezdi. Hiç kimseden 
hAdiselerl daha makul bir şekilde mu· :ı ~~yak basacağını dUşünmek . -:-cK~~şl~rim, di~ordu: Bö):le bir mıştı. Şube reisi muhterem bir askerdt ayrılan bir eksiği yoktu. Kollan sap-j =~;~~onun neticesi.. 

h d . rd ihtimalı duşünmek bıle ısteınıyorum. K d" · • dini dik hafif 1 "''ft-d B' ef ı k bil eg ·· akeme e ıyo u. bil k kasvetli geliyordu Bu iti- . .. . . . . d 1 en ısını e ten sonra çe te- saıs--.. ı. ır n er o ara e, uhde- - Doktorlar ne diyor ri ed rim 
O tam manasiyle bir halk çocu.- .ı ol- elaodna kiço halkın .. . d t : 1 Bız, duşmanm harıs mıdesını o dur-1 bessüm etti: sine düşen vazifeyi yapmak istiyecekti. I bana IQ t . . be' ca e 

• , . bar ır uzerın e esır yapı - ak . . kard . . . h . . . d" , ma ma vermız, n onun .. 
duğundan halkın alakalandığı h ~- ması icap ettiğine inanıyordu. m ıçın. . eşırnızı'. emşıremızı uş- ! - Bu arzunuzu tebrike şayan bulu- O gUn işsiz kalınca doğru Narin'in 1 - Nişanhsısınız, biliyol'Wn. Narin 
selere karşı yakın bir alaka duyuyor- . .. d" tert : Tü k man zabıtleı:ıne takdim etmeğe alı~- 1 rum. Ancak siz silAhsızsınız. Şimdilci evine giderek kendisini görmek istedi.1 her şeyi bana anlattı. Her """YI. Ara-

d k kantla k Ya bır gun uşman, emız r dık. Terteınız TüRK kızlarının haysı- vazifenizd d ni' kild yurda hiz 1 K elisin. ka . . 1 v- " 
du. Arkadaşları arasın a ıs ca üzerinde hlkimiyet kurmıya . .. . .. 1 e e ay fC e • ı en e pıyı açan Narının anne- nızcla bütün geçenleri .. Dün gece biras 
kad . . .. .. "z bir mevkii var- topraklan yetlerıne soz gelmesıne goz yummadık. 1 met etmiş oluyorsunuz. Halkı irşat et- siydi· ı kindi b .. . f 
dı ar ıyı ve puruzsu çalışırsa.. Bu müthiş kabusu unutmak İstilaya hiç alışmadık. Bu itibarladır 1' mele ve cepheye kO§ınasını temin etmek - . Neredesin Nedim di bo : h ~~~azığıy~ ~ iyi de~il:: Siz-

·0 ünl' rd hi bekl _ ... ,,_ bir LA. için kalemine sarılıyor, halka hitap edi- ki, faciaları karşılamak i~in hepimiz si- te bü·.:11. milli bir vazifedir sarıldı ve anlattı· ' ye ynunal den lhmalinizea . ~ ık ıçın çok Uzülüyor-
g e e ç enm~ ua . • •. ~ ı .7UAo • • u. ço üzüldü Sö 1 · 

lise harp ilan edilmişt' Bu büyük hi- yor ve kaleminden çıkan zehırli cum- Wıa sarılacak, cepheye koşacagız.> Şube reisinin gösterdiği sandalyaya _ Narin hasta epiyce ağır hasta? 

1 

tim ya Bana h ~ Y emış-
Jise~ karş da ilk~- tini muhafa· leleri daima halka ithaf ediyordu. Nedim bütün bu hadiseler arasında oturmuştu . .Nedim, bu muhterem uke- Heyecan ve teılş1a sordu: se . .. . . er sırrını a ttı. Çok 

ısın s wıe mill . zell te istila 1 N . . tm .b. di. V tanın tehli : . ı.."'- vıyor sızı .. 
za etınes· :_1_11 _ kt B" ük heye- TVRK eü me e ' ya a ış- arını unu uş gı ıy a - ,rın ..... ısında nasıl konU§Ulaca&uu. aa- - Ne oldu, nesi var? 1 - Sizin . . . ' 

ıne üUAall yo u. uy f ihtimalin .. · d k e irad - b · da k" ilk his-' sıl ikna ed bilmi ısmuuz • can içindeydi. Eli silah tutan herkes va- madığı için bu ena uzerın e ey u ıgı ır sıra en u~ . eceğini . 'yordu: - Soluk ahıuitı, Zatürreeye çevir- 1 - Bitmedi 
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ayet ağzını açabildi 
G:reta Garbo aşktan ve Romanesk 
duygulardan bol bol bahsediyor 

" Ben ne 
değilim. 

duygusuz, ne de vahşi bir kadın 

Aşkın haşdöndürmelerine karşı 

kendimi koruyorum. Zira aşık bir kadın 
iyi denilect~k hiç hirşey yapanız " diyor 

Grcta Garbo kendi villasında kabul 
ettiği gazete muhabirine fikirlerini şöy
lece anlatmıştır: cŞiirin öldüğü, Roma
nesk duyguların artık çiçek vermediği 
söyleniyor. Dünyanın dört köşesinden 
bana gelen bin bir mektupta bundan 
bahsediliyor. Her yeni filimden sonra 
artan mel..-t.up yığmlannda benim için 
meçhul kalan binlerce kişi haleti ruhi
yelerini bana izah ediyor, bana ifşaatla 
bulunuyorlar. Onların tasviplerinde bi
le şiddetli tenkitler vardır. 

Yer yüzünde fill:mlerin arzettiklerin
den başka pitoresk birşey mevcut olma
dığını bana yazanların satırları arasın
da duygularını okuyorum. Ayni surE.'tlc 
Romantik kitaplar, umumiyetle şah:::i

yetlerini uzak bir mazinin derinlikle
rinde arıyorlar. Böylece idealler, hayal
lerimizi süsliyen şahsiyetler tarihi bir 
mahiyet kazanıyorlar. Aşkın, şiirin,Ro
mantik duyguların ölmüş birşey old ·:
ğu tayyarelerin kanatları gök yüzün~i 
kapladıkça onların arzımızdan kaçtık

ları masalı böylece yerl~mi~ bulunu
yor. &lafımız da ayni şeylerin zaafını 
veya zıyaını şimendüfcrlere, toplara 
ve daha kım bilir nelere atfederlerdi. 

Lindbergin atlantik üzerinde uçmaea 
cesaret ettiği bir zamanda bir lngiliz 
kralının bir kadın sevgisi uğrunda bü
tlin saltanat hakkından feragat edişi 

Romanesk veya romantik: telakki edil
mezse artık ne kalır? Bundan daha ka
ba bir yanlış olur mu? tdealleştinne 

kabiliyeti niçin mazinin bir vasfı ol-
sun?J> GRETA GARBO 

Greta Garbo bundan sonra hayatının için beni soğuk bir kadın diye göster- na göre fışık bir kadın iyi denilebile
bazı hususiyetlerini izah ederek demiş- mek istiyenler oldu. Müspet ve roma- cek birşey yapamaz. Bense işimi her 
tir ki: nesk olan şeyler iç varlığımda daima şeyin üstünde tutarım. Hayatım Ro-

Çıplak dansediyorlardı 
12Mayısta144 dansöz Nevyork ceza 
mahkemesinde muhakeme edilecek 
Kızlar daha önce jüri odasında soyu nacaklar, çıplak dansede
cekler ... Jüri hu vaziyetin suç olup olmadığına karar verecek 
Mayısın on ikinci günü Nevyorkun 

ceza mahkemelerinden birinde çok en
teresan bir davaya bakılacaktır. Bu bir 
hukuku amme davasıdır. Adaba mu
gayir hareket ettiklerinden dolayı Nev
yorkun muhtelif dansiglerinde icrayı 

sanat eden 144 dansöz mahkemeye ve
rilmişlerdir. 

Mahkemeye verilenler arasında dün
yanın sayılı dansözlerinin bulunması 

işe hariçten müdahaleler olmasına ve
sile olmuştur. Mesela Nevyork beledi
yesi bu hadisede dansözleri müdafaa 
etmiştir. Dans salonlarının şehrin umu-

mi yaşayışı, hayatı üzerinde mühim bir 
rol oynadıkları, dansçı kızların halkın 

eğlence ihtiyacına cevap verdikleri için 
belediye reisi bunların icrayi sanat et-

melerine adliyenin müdahale etmeme
sini istiyor. Hatta Nevyork belediye re

isi, mahkemenin geçen celsesinde suçlu 
kızların müdafaa şahidi olarak dinlen
miştir. 

Şimdi davanın mahiyetini anlatabi
liriz: 

Nevyorkun bazı dansiglcrinde artist
lerin yavaş yavaş çırılçıplak denecek 
derecede soyunmaları ve halkın huzu
runa bu şekilde çıkmaları bazı hadise
lere sebebiyet vermiştir. Adliye bu ha
diselerin önünü almak için behemehal 
dans kızlarının ancak yarı vücutlarına 

. ..~!W:'.' . "'"5j m-. A~· -.. ~;;: ~>;:.:.>J 
' ~--·· ' · ..•... ·, ·' . :.~. 

kadar açılmalarını talep etmiş; fakat bu Oenç kızlardan canlı bır biiket... 
talep yerine getirilmeyince iş aleniyete suç olmadığı anlaşılır. Halkın çıplak etmiştir. 

dökülmüştür. vücutları değil, fakat sanatkar hareket- Mahkeme reisi bu talebi muvafık bul-
Makhemeye verilen tanınmış artist- leri seyrettiğini zannediyorum. muş; ancak genç kızların mahkeme hu-

lerden Miss Eddie mahkeme reisinin Hakim genç kızın bu sözlerine iti.mat zurunda değil, hakim odasında soyun-
bir sualine karşı şu cevabı vermiştir: etmeyince, Mis Eddie'nin avukatı, beş malarını ve jürinin kararına intizar et• 

- Biz dansözler seyredenlerin telak- kişilik bir jüri huzurunda genç kızların melerini kararl:ştırmıştır. 
değiliz. Sanat bakımından muhakeme soyunmalarını, bu vaziyetleriyle tetkik Genç dansözler; bu ayın on ikinci 
kilerini tamir etmek mecburiyetinde edilmelerini, işte adaba mugayir bir Çarşamba günü jüri huzurunda soyu
edildiğim zaman hareketlerimde hiçbir şekil olursa cezalandırılmalarını teklif narak karara intizar edeceklerdir. 
.................................................................................... ··············································· · 

lngiliz tacının incileri 

lngilterede böyle bir 
fiilm hazırlanmaktadır 

Yıldızların rekorları 

cErkeklerin sözlerine fazla ehemmi- çarpıştıkları için ben kendimden bile anesk telakki edilirse Holivudun alı- Son günlerde !ngilterede, bir İngiliz 
yet vcnniyen, yağmurda yalnız gezen, sakınır, takdirkarlarımın saygı ve sem- şılmış usullerinden uzaklaştığı içindir. stüdyosu tarafından bir filim hazırlan
dalgaların kayalara çarparak parçalan- patilerini ihtiyatla karşılarım. Nefsimi Fakat ben bazı kimselerin zannettikle- · ınağa başlanmıştır. Bu filim ayni za
dığını seyretmek- için deniz kenarında aşk ve ihtiras denilen ateşin ba5 dön- ri gibi ne duygusuz, ne de vahşi bir manda Ingiliz tarihin.in bazı safhalarını 
saatlerce yalnız kalmaktan hazzettiğim dürmelerinden korumağa çalL::ırım.Ba- kadın değil'iın."> aydınlatacağı için mühimsenmiştir. Fi-

çalınan dört incinin macerasına mühim 
bir yer tahsis edilmiştir. 

""'"MeŞll'tir··ı·enor··Jan···KiPUra"'"' ~~;':r!~=:; ~:::~: 
Bu incilerin kaybolması ayni zaman

da bir rezaleti ifşa edeceği için daha 

şimdiden büyük bir alaka uyandırmış

tır. Meşhur Fransız yıldızı bu filimde 

harika denecek kadar üstün olan sanat 
kudretini göstermiştir. Bu filim İngilte

re tarihinin karanlık sahifelerini, Na

polyon, Mari Stuart ve diğer bazı kra
liçelerin hayatını da canlandıracaktır. Daktilo ile yazılmış • 

ımzasız 

tehdit mektu u al ıştır .. 
bir 

Bu filim hazırlanırken İngiliz impara
torluk tacındaki armut şeklindeki ma
ruf inci ile Mari Stuart'ın idamı günü 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Clark Gable'nin başına gelenler 
--------------------------------

Mektubu gönderen 
''Ben 

24 yaşındadır. Jan Kipuraya: Garip davanın uyandır-
Meşhur tenor Jan Kipuraya garip bir 

mektup gelmiştir. Mektup imzasızdır. 

Ve daktilo ile yazılmıştır. Mektupta şu 
satırlar vardır : 

Aziz babacığım, 
cBu hitabı görünce belki de hayret 

edecek, mektubun sana ait olmadığını 

zannederek okumaktan vaz geçmek is
teyeceksin. Eğer mektubuma cevap ver
mezsen büyük bir rezalete meydan ve -

rirsin. Bu itibarla dırki mektubu herhal
de okumanı isterim. 

Ben, yani senin oğlun şimdi 24 yaşın
dayım. Anneme karşı gençliğinde yap-

dığın knbaca muameleden dünyaya gel· 
dim. Bir kadına ve masum bir kıza taar

ruz etmenin çirkinW•ini belki de o zaman 
idrSk etmemi tin. Şimdi bunun cezasını 
çekmeli in. 

Senden aile adını kullanmak salahi -
} etini i temiyorum. Çünki sen bir müte-

cavizsin. Bir mütecaviz adamın ndını 

J.:.ullanmnk lıamı şeref vermez. Senden 

şunu istiyorum: Bana derhnl. ilk fırsntta 
3000 dolar göndereceksin. Şimdiye ka
dar beş parnnı bile almadım. Bu yaşa 
kendi paramla geldim. Çalıştım, yorul-

dum, senin günahının kefaretini ödedim. 
Şimdi beni tc.rfih etmek sırası senin• 

dir. Sakm parayı göndermemezlik etme. 
Parayı vereceğin ümidile selam>. 

Jan Kioura bu mektubu alınca hay-

diyor • 
senın oğlunum,, 

KAY FRANSts SON BtR F1LMJNDE 

dığı şüphe bakidir 
Bayan Violett~ Norton adlı bir ka- • 

dın Clark Gable'nin kendisini vaadı iz
divaç ile iğfal ettiğini ve aralarındaki 
münasebetten Gwendoline adında bir -:m: . 
çocuk doğduğunu iddia etmiş, kızı için ·}~W!; 
babasından nafaka talebinde bulunmuş ı% ~--. ~J'. .~. 
idi. Violette Norton davasının biıfuci .~. . . f'~~~\l 
kısmını kaybedince mektuplarının ar- l :·;f;. ·'-">' ~~ 
kasını. k~smemişti. B~ -y~zden ~olivu- ~ ~ ' · 
dun bır numaralı artıstını şanta1la teh- f\; <;; 

dit etmek suçuyla mahkemeye ' .. 

nll§ti. Violette Norton şimdi 

Gable adını taşıyan meşhur yıldızla on 
üç sene evvel İngiltercde kendisiyle 
münasebette bulunan Frank Billingsin 
ayni adam olduğunu iddia etmektedir. ~~.;·w. 
Bu kadının Gvendoline ismini verdiği 
küçük kıza gelince o şimdi on üç ya
~ındadır. Clark ·Gable dün mahkemede 
şahit olarak dinlenmiştir. Mahkeme 
suçlunun Clark Gableyı görünce bir 
yanlışlığın 1..-urbanı olduğunu itiraf ede
ceğini ummuştu. Halbuki hiç te böyle 

' olmadı. Genç ~adın birinci iddiasında 
daha kuvvetle ısrar etti. Şimdi daha 
birçok kimseler gibi Clark Gablc de 
Bayan Nortonun süfli bir maksatla bu 
iddiaya teşebbüs etmediğini, belki de 

beyaz perdede kendisine fişık olduğunu 
kabul etmektedir. Clark Gable bu ka-

Viyolette N orton 

ran bir gazeteciye demiştir ki: 

retten hayrete düşmüştür. Çünki kendisi l duğu zaman ancak on yaşında bulunu • bil aşk mektuplariyle karşılaşan biricik 
34 yaşında olduiuna 2öre bu çocuk doğ- yordu... artist değildir. Artist kendi f ikrini so-

cViolette Norton'un bir teşhis yanlı

şının masum kurbanı olduğunu zanne
derim. Fakat adaletin cereyanını t ev

kif etmeğe muktedir dei?ilim.• 

Anna Bella 
Amerikada sinema yıldızlarının hay• 

ranlarından hergün yüzlerce mektup al. 
dıklarını bilmiyen yoktur. Hatta yıldız· 
!ardan bazılarına gelen mektuplar cid· 
den şaşılacak bir dereceyi bulmaktadır. 

Söylendiğine göre mektup alma rekoru 
k.ıdın yıldızlarda olmayıp erkek yıldız
lardadır. Cinsi latifin bu sahada şampi· 
yonluk zaferini elinden kaçıri:lığı muhnk· 
kaktır. Mesela Harry Cooper ile Clark 
Gablenin takdirkarlanndan aldıkları 

mektuplar en çok mektup aldığı iddia 
edilen Greta Garbonun aldığı mektup
ların iki mislidir. 

Bu hadiseyi nasıl iyzah etmeli~ 
Anla;:ılan kadınlar, ( Çünki erkek ar

tistlerin takdirkarları ekseriyetle kadın
lardır) bir çok kadınları meşhur yapan 
Vislere erkeklerden fazla meyyaldirler. 
Mektup alma ı;ahasında rekorları kırıl· 

mış bulunan kadın yıldızlar alc:Ukları Üc• 
ret bahsında erkekleri geçmişlerdir. Ho· 
livudda en çok kazanan yıldızlar muhak· 
kak ki kadınlardır. Bunun da iyzahı ko
laydır. Zira Holivudda stüdyoları idare 
edenler erkeklerdir. Eğer rejisörler, sah
ne vazileri ve filim müsta~silleri kadınlar 

olsaydı erkekler çoktan bu rekoru da 
kırmııı bulunacaklardı. 
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FAVSTA Madridde nasıl yaşanır? Bilbao 
1Şehrlnl asllerln yakma .. 
sına mUsaade edilecek mi ---------yazan : Mlşel Zevako 

~-----------~----------.. ' ~ - -4-
. ık Hanri dikildiğini gören arabadaki kızcağız ba-

- Söylediklerım gayet aç . .. G. .. .. egv di Bu esnada gözleri Dil-

romancının yaralılar Bir Amerikan 
arasında yaptığı tetkikler 

Londra, 30 ( A.A ) - Bu sabah 
avam kamarasında hariciye nazırı Ede
ne İspanyol sivil harbı hakkında bir~ 

çok sualler sorulmuştur. 
Nazıra ezcümle Bilbao şehrini harap 

edeceğini söyliyen general Mollanın bu 
artık Fransanm kralı değildir. Do ız şını onune . 1 k ılaş'""Ti.__ 

. . alıdır Dö Navar da kün yakıcı bakışlarıy e arş ~· .... ..,... 

ancak :~15.~ ~ • di'.:...,;., bu tahtı av- di. Geri çekildi. Kafasını arabanın pen- Otelinizde yatarken açık duran pence-
§ahin gıbı gozlerını ~ dı. c kiş b" dam 

. . Daha doğrusu üç canbaz çeresine daya an çe en ır a reden silah seslerini duyuyorsunuz. Bu 
~m= ~~yo~~birlerine oyun oynamak- gibi sapsarı kesilmiş zorlukla nefes ala- sesler sabaha kadar devam edecektir .. 
ır çgulıçınd 1ar Halbuki bu tacı sizin biliyordu: Ondan sonra bir makineli tüfenk ateşi 

la meş ur · An - - ı Orleandaki b turtrnak suretiyle ananıza - acıgım, anacıgım. başlıyor. Bunun sesi daha yüksektir.Da-
aşınıza 0 

d - şükran ve herif. O. Burada.. Oh.. Korkuyorum. ha sonra bir bomba patlıyor·, r-lcasm• 
karşı borçlu bulun ugum . . 
minnettarlık vazifelerini yerıne getir- Felaket etrafımızda dolaşıyor. Diyebil-, dan bir makineli tüfenk yaylımı daha ... 

di. Siz yatıp bunu dinliyorsunuz. Bu sı• mek isterim. 
Pardayan sözünil bitirince (Rub ve Fakat anacığını anacığım diy~i doğ- rada üniversite mahallesinde bulunma· 

(M;onso) köylerinden geçerek Monmar· ru değildi. Çünkü kadının çehresinde yıp ta yatağmızda bulunmanız büyük bir 
kasabasına inen ve Parise kadar şefkat eserleri bariz olmasına rağmen şeydir .. 

ter ke i olunllll üıerine atladı. kızın yüzündeki asalet ve safiyet onda Aşağıda sokakta bir adam şarkı söy-
uzanan ç Y H l V · h "b ti 1 ka liy · · ·~ Delikanlı ise: yoktu. e ~ eremın t.a rı .a . y e - . or ve s~n tam uyıı.uya dalacağınız 

Ah ~r· 1 tta' N yapayım. Sana 1 dm canlı hır cenaze halınde ıdi. Kızca- hır sırada uç sarhoş hararetli bir müna• 
- v ıyo e .• e 1 . . . 1 bil -· bir tahtını yok!.. diye ğızm endişelerine cevap verdi: kaşaya glfl~mış erdir. 

vere ecegım _ Zavallı çocuk. Vakıt tamam olu- Sabahleyın de bir infilak sesi sizi uy-
mırıldandı. kalb' d ttıgıv yor Bundan sonra seni korumak için kunuzdan uyandırır. O zaman hemen 

Tatlı hayallerin ın e yara · k 
taki etti.Bu sıra- yanında bulunamıyacağım .. Tanrı yar- pencereye o,arsanız; dıprıda paltosu· 

heyecanla arka~~ p tlılar d dımcın olsun!. Sana .. Tann bir yardım-ı nun yakasını kaldırmış ve başını önüne 
da .. .. .. Hanrıyı arayan a a b d 1 • 

uçuncu . Iardı cı göndersin. eğmiş ir a am, te Aşla sokaklardan bi-
Şa ırtlanna gelmiş bulunuyor · . . d v k ak 

yo 5 kiz 1arın _ Bir yardımcı mı anacağım!. Hey- nsıne ogru açın tadır. 
Süvarilerin başında otuz se yaşhr . hatl ı Sırtınızda banyo e]biseniz ayakları· 

bo 1 __ _,ı giyinmiş, çe esı .. lik l'kl ' 
da u.mca y u, za.ı:.u. clı Y" - Tanrıdan ümidini kesme Viyolet-ı nızda gece ter ı er, mermer merdi-
gamlı ve azametli bir adam v~ l .. :· ta Şu delikanlı sana söz söylemeğe ce- venlerden aşağıya koıarsınız. Bu sırada 
zünde eskiden aldığı yaraların ız erı e · d . ' delikanlı' B 1 derisinin üzerinden yaralanın~ orta yaş· 

B t Hanri dö Lö- saret c cmıyen şu .. en onun . . _:ı . 
göze çarpıyordu. u za . . lı hır kadın, ış'Wllenn mavi sigara duman· 
ren dö Giz idi. Etrafını bir gözden ge- kalbini o~ud~m. O scnı sevı~~r.. lariyle dolmuş methalden otele alınmak· 

. . u fikri ileri sürdü: Dük do Gız Belgodere eğilerek de- t d 
çırdikten sonra ş . . a ır. 

_ Arkadaşlar, kral uzaklaşmış. Onu di ki: ~ Kadıncağız ellerini kavuıtunnU§tur. 
lim _ Kızcagızı rahat bırak. Bana ce- v akl .. aramaktan vazgeçe • e parm arının U?;erinden ince bir sel 

Onun yanında duran bir genç yavaş vap ver. Parise mi gidiyorsun?. halinde kan akmakta, yere damlamak-

di - Evet Monsenyör. Yarından itiba- tadır. bir sesle cevap ver : 
_ ş· di emir veriniz yanıma on atlı ren büyük çiçek bayramı yapılacağı Sokakta yirmi yarda ötede bir köşe· 

alayım~nu mutlaka ya diri veya öli1 için grev meydanında bulunacağun.Vi- de birbirine kanşIIU§ harç ve çimento 
olarak getiririm. yoletta da b.eraber. yığınJannın üstü~de ölmüı bir adam, 

- Morever! Deli misin?. Bırakalım - Pekala.. yatmaktadır. Elbıseleri param pnrça ve 
istediğini yapsın. Dilediği gibi kaçsın!. Çingene fırlatılan bir kese altını da- toz içindedir. 
Haydi arkadaşlar! Biz elimizden geleni ha havada iken kaptı. Dük dö Giz bir Bir polise aorarsınız 

b a bak' Şu - Kaç ölü var ) 
Yaptık, dönelim!. Hey uray · az daha eğilerek ilave etti: 

0 kim? cevap verir:. 
cehennem suratlı herif ·· . d - Bu altınları şimdilik al.. Yarın b 

1 üzerın e - Bir kişi, bom a biçimli bir yerde 
Filhakika bu sırada yo un . benim namıma sana yapılacak teklif-

kırık d
"'kük' .• .., ve yağmurun tesı- patladı, bereket versin. Eğer sağlam bir 

• 
0 

' guneİ gs-ızlıktan te- leri aynen yerine getirirsin. Bunun duvar üzerinde patlasaydı, belki de el-
rıyle boyaları sıyrı mış, ya için de ayrıca on kese altın var. li kişi ölürdü. 
k ı J<l · gıcırdıyan pis bir araba ke-
er e erı . Belgoder yerlere kadar eğildi. Başı-

mikleri görünen cılız hır hayvan tara· _ .. ,.. . 
k il li du Ara- nı kc:ıldırdıgı zaman Duk un askerlen 

fından sürüklenere er yor · 

b ha Yanında yüzü kırmızı başında Parise doğru yollandığını gör-a yvanmın 

*** Morata cephesinin arkasında, lspan· 
yol demokrasisine dost olan Amerika
lılar tarafından kurulmuş bir hastahane örtü ile örtülmüş bir çingene karısı yü- dü. Viyolettanın bulunduğu arabaya 

rüuordu. Arkasında da ptillu bir elbise doğru bak.atak homurdandt: vardır. Burası Valansiya yolu üzerinde-
J El t •·~~ 1 r dir. Burada bana' : onun üzerindercle b1~filito vardl. • - ntııewuımı -a acağtm .. 

ül al 2 - Raven sizi görmek ishyor, diyor-
bıselerinin üzerine dök·· en tın ren- - -

gindeki saçları ise fevkalade güzeldi. GREV MEYDANI lar_. - Ben kendisini tanıyor muyum ? 

Du .. k do"' Giz atını ona doğru sürerek Gayet ağır perdeli, çok zengin döşen-
af - Orasını bilmiyoruz; fakat o sizi ıniş, geniş bir salonun arka tar ında 

sordu: görmek istiyor. 

- Scıl k'unsın· "·. Şeytanın yanından sırma işlemeli ipekten yapılmış bir göl
Yukan katta kolunu uzatarak yatan 

mı geliyorsun "·. Yoksa şeytanın yanına geliğin altında abanozdan mamul süslü .. kül' 
_ ve fena halde inildeyen, yüzu ren-

bir koltuğa güzelliği gözleri kamaştı-
mı gidiyorsun? ginde bir adama kan veriyorlar. Bu 

d d A w zından bir ran bir kadın kurulmuş oturuyordu. . 'ld 
Çingene karısı ur u. g .. 

1 
. . hh b kı§l adam muntazam fasılalarla ını eyor ve 

il karmadan Sert nazarla İri kara goz erırun se ar a san- 'b'd' 
tek kelime b' e çı ' 

1 
k b' k k t.a bu ses sanki ondan gelmiyor gı ı ır. 

kendis·ine hitap edeni süzdü. nın esiri o nuyaca ır er e savvur ' S d 
di T kend· · b ı.~ or um : 

Dük buna da kızarak bağırdı: edilemez · anrın~ . ısıne . :·~ey- - Raven nerededir ) 
_ Allah allah.. Bu kadın benimle lediği müstesna guzellıklere ilaveten üzeri battaniyelerle örtülü bir ya. 

alay ediyor. çok cesur ve zeki bir kadın olduğu ilk taktan bir ses geldi. Raven : 

1 · · } .. bitirmeden arabanın nazarda göze çarpıyordu. - Buradayım dedı'. Burada iki kol Söz crını ıenuz 1 .. • •. dar ih · · kurulan 
içinden gayet güzel sesli bir kadının ki- Bir huküm . ahtişamkadifı~led _ görünüyordu. Yüz yerinde sargılarla 

h dıran nagm~ ele- kadının yanına sıy e en, agır anl b' k rdı 
taranın eyecan uyan k d dikil . b' .. . lb' çepçevre s mış ır IBım va . 
riyle şarkı söylediği işitildi. fakat ~o _sa ~ mış ır suvan e ı- - Kimdir o } Diye aordu. Ra.ven 

D'"k dö Giz birdenbire sarardı, titri· sesi gıymış hır erkek geldi. Renginin Dudakları yoktu; fakat onlarsız da gü. 

t~tr. ha.,-vanın üzerine büzüldü.Şu uçukluğundan ölümle neticelenecek zel bir sesle konrn•abilıy· ordu. Ben : ye ı ıye J • h v v ..,. 

latif sesi dinlemeğe daldL hır astalıguı kurbanı bulundugu an- - Hemingway. dedün, nasılsınız, ne 
- Oh.. Bu ses.. Evet odur. !aşılan bu adam azametli kadının önün- haldesiniz onu görmeğe geldim. 
Dedi ve çingene karısına tekrar sor- de diz çöktü. - Yüzüm çok fena. Bir bomba ile 

du: Bu şekildeki saygı selamiarma alış- yandım. lki defa derim soyuldu. Fakat 
_ Söylesene be kadın .. Arabada şar- kın olduğu görünen kadın, elini açık ıimdi iyilC§meğe yüz tuttu. 

kı söyliyen kimdir? Ne için cevap ver- bulunan pençereye doğru uzattL Adam Dedim ki : 
miyorsun. Dilsiz misin? Yoksa sağır yerinden kalktı. Büzülmüş olan elini - Biraz şişlik var; iyileşiyor. 
mı? kalbinin üstüne koydu. Ve mırıldandı: Fakat konuşurken adamcaitızın yü-

Yazan: Ernest Hemlngvay (Deyll Herald) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tehdidinden haberdar olup olmatlığı ve 
böyle bir tasavvura mani olmak ıçın 

İngiltereııin derhal ademi müdahale 
paktını imza eden devletlerle isti~arc

de bulunup bulunmadığı sorulmuştur. 

~H yüzünü ve iki gözünü kaybetmiı, bacak-
Amerikada ne var, ne yok) l~ler ne lariyle ayaklarından de. aynca yaralan• 

alemde > Burası hakkında neler düşü- Doktor diyordu ki : 
nüyorlar "> - Ayak parmaklarından bir kısmını Eden, asi makamat tarafından böyle 

bir harekete teşebbüs edileceğine inan· 
mak lazımgelip gelmediğinin süratle 
bildirilmesi için lngiliz sefirine talimat 
verilmiş olduğu cevabını vermiştir. 

Dedim ki ı da kaybetti; fakat kendisi bunu bil
- Hisler biraz değİfti. Artık onlar 

da hükümetin harbi kazanacağına kana• 
at etmeğe başladılar. 

- Siz de bu fikirde miainiz ) 
- Muhakkak. 
- Memnum oldum. Hadiseleri göre-

bilsem, bütün bu çektiklerime aldırış et· 
miyeceğim. Bu bana mühim görünmi
yor. Görüyorsunuz ıstırap çekmekten 
pervam yok. Yalnız bütün hadise ve va
kalan yakından takip edebilsem. Yal
nız, bir işe yarıyabilsem. 

Harpten hiç perva etmedim ve çok 
iyi harbettim. Bir defa yaralandım, ge
ri geldim ve iki haftada iyileşip tek
rar taburuına iltihak ettim. Arkada kal
mağa tahammülüm yoktu; sonradan ba
şıma bu geldi. 

Elini elime verdi. Bu bir İşçi eli de
ğildi. Uzun ve muntazam parmakları
nın tırnaklannda kabalık göze çarpmı· 
yordu . 

- Nasıl oldu da bu yarayı aldınız } 
diye sordum. 

- Bir takım askerleri ıslah ettik
ten sonra faşistlerle harba giriştik ve 
onları yendik. Dehşetli bir muharebe 
idi o, biliyorsunuz, fakat düşmanlarımı
zı mağlup ettik. lııte tam o sırada birisi 
bu bombayı benim üzerime attı. 

Elini tutuyor ve söylediklerini dinli
yordum. Anlatbğı §ekildc yaralanmış 
olduğuna inanmıyordum. Bu hikaye ba
na doğru gibi gelmiyordu. Herhangi 
bir asker bu şekilde yaralanabilirdi.. 
Fakat inanmış görünüyordum. 

Sordum : 
- Nereden geldiniz buraya "> 

- Pitsburgdan. Orada Oniversiteye 
gidiyordum. 

- Buraya gelmeden evvel ne iş görü
yordunuz ~ 

- Sosyalist bir işçi idim. 
Bunu da doğru bulmadım. 

şu var ki bu adam yaralanmıştı. 
Fakat 

Harpte şunu öğrenmiştim : Yaralılar, 
yaralandıktan sonra bu yarayı nasıl al
dıklarına dair, çok defa yalanlar uydu· 
ruyorlardı. O hana dedi ki : 

- Dos Passos ile Sinclair Lewio' da 
buraya geleceklermiş, öyle söylediler. 

- Evet dedim. geldikJeri zaman bu
raya sizi görmeğe onlan da getiririm. 

- Oh, dedi, bu büyük bir vaad. Bu
nun benim için ne demek olduğunu bi
lemezsiniz. 

- Onları da buraya getireceğim, de
dim. 

- lyi adam.sıruı: siz Ernest; size 
Emest diye hitap ettiğim için bana 
danlmıyorsunuz ya "> 

Bu nazik ses, güneşte yuğurulduk

tan sonra üzerinde harpler yapılan bir 
tepeyi andıran bu yüzden geliyordu . 

- Hayır , dedim. yalnız beni dinJe
yinİ?;, iyileşeceksiniz; o zaman radyoda 
konuşabileceksiniz. 

- Olabilir. Siz geri dönecek misi-
niz ? 

- Elbette döneceğim. 
- Öyle ise güle güle r 
- Allahaısmar]adık. dedim. 

IJl.:f.'f. 

miyor. 
- Belki de ebediyen bilmiyecek, de

dim. 
Galiba öğrenecek, dedi. çünkü 

iyileşiyor. 

Burada yaralanan siz değilsiniz; fa
kat bizim de bir zaman harbettiğimiz 

Pensilvanyadan gelmit bir vatandaşı-
nız yaralıdır. 

Sonra Ravenin zabiti Jock Cunnin
ghham' a rast gelip uzun uzun konuş· 

tum. O bana bir asker ağziyle birçok 
hikaye]er anlattı. O da kolunun üst kıs
mından üç kurşun yemişti. Anlatbğt 

bütün hikayelerin içinde en enteresan 
ve mühim olanı neydi biliyor musunuz? 
Pitsburg Üniversitesinden gelmiş ve ta· 
lim görmeden harba atılmış olan Ra
venin bütün söylediklerinin doğru oluşu. 

ispanyadan eski harplerden farklı 

lan bir şey var : Burada inanabildiğiniz 
kadar çok şeyler öğrenebiliyorsunuz. 

Alman Kartalı 
Berlin, 1 (A.A) - Hitler bu 

gün Alman kartah nişanmı ih· 
das etmiştir. Bu nişan büyük 

haç yıldııh liyakat ve birinci 
ikinci ve üçüncü sımf liyakat 
derecelerine ayrılmaktadır. 

Alman hariciye nazlrları ec
nebi remsi kabullerinde bu 
oişanıo büyük hacını taşıya· 
cak1ardar. 

ispanya cOmhurlyetçl· 
lerinl alkışladllar 

Varşova l (Ô.R) - 1 Ma· 
yıs münasebetiyle yapılan nü· 
mayişJerde ispanya cümhuri· 
yetçileri alkışlanmış, işçiler sos· 
yal taleplerini bildiren levha
larla dolaşmışlardar. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l&tanbul radyosu 
SAAT. 
1 2 30 • 1 4 arasında Plakla Türk mu· 

sikisi, havadis, Beyoğlu Halke
vi gösteri kolu tarafından bir 
temsil nak 1i 

18 30 Plakla dana musikisi. 
19 30 Konferans, Ordu aaylavı Ba1 

Sel im Sırrı T arcan tarahndan 
20 Bayan Müzeyyen ve arkadaşlari 

tarafından Türk musikiai, halk 
ıarkıları. 

20 30 C. H. P. namına Bay Abidin 

20 45 

21 ıs 

22 15 
22 30 

Daver tarafından söylev. 
Bay Mazhar ve arkadaşları ta· 
rafından Türk musikisi. 
Stüdyo salon orkeetrası 
Ajans haberleri. 
Plaklarla seçilmiş parçalar. 

• r BRONZ 
Elyafl ve yapdması hususi ma
hiyette sert, saglam ve sıhhi 
Doktorların tavslyelerlne maz
har, temiz ve beyaz dlşler te· 

mln eden, bUtUn dünyanın 
TANIDIGI 

DiŞ F1IRÇALARI 

BUYUK ECZANE VE 

f 
N 
.ı: 
o 
ı:ı 

TUHAFiYECf LERDE BULUNUR 1 
.IKEO'.lmalllLWlll-.ı ...... ------~--------· , ' 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

Ötedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb
relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
R A H M i K A il ,ı\ il A V lJ T 

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

IZMIR 
Birçok yabancı gözlerin kendisine - Bitmedi - züne bakmıyordum. ~ağıya indiğim zaman bu adamın 
--~~------........ --------=-~--------.;....;~--~-=~----=::=:~-------~:...;.::::.:..:.:::::..:::::..:~==~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Telgraf a dresl : KARADAVUT Telefon 3809 

..... -=: ,...,_.,._. -- - .,,.,,.. 
kanlarını dökmiyelim dedi. işte bu sırada söylediklerini yayarak: . •Gürcü Nebinin askerinin nerede olduk- Şeyhülisla;-.;.lolunup kendilerine 

Yazan: Tok Dil Tefrika No: 21 

Hiddetiyle fermanını verdi. 

.......... 
Istanbul fırıncıları bu fermana itaat 

edip harıl harıl çalışarak, ekmeklerin 
de içine ellerine geleni katıp boyuna 
üsküdara göndermeğe başladılar. 

/ 

lzmitten muazzam bir kuvvet ola· 
rak yola çıkan Gürcü Nebi ve avenesi 
hakikaten üsküdara yakın gelmişlerdi. 

Murat ağa ve askerleri de Çamlıca 
yolu üslünde karargah kurmuşlardı. 

............. 
········· 
Gürcü Nebinin adamlarını geride bı

rakan Katırcıoğlu, arkasına arkadaşları· 
ını ahp, en önceden üsküdara yürümü~ 
tü ... 

1 
Yeniçerilerle, Sipahilerden birkaç bö

lük vezir Murat ağadan evvel üaküdara 
çıkmış ve bir kısmı vezirazaına çadır kur-
mağa başlarken bir kısmı da küçük bir 
keşif kolu halinde ilerlemişlerdi. 

Bu kol ansızın Katırcıoğlunun efelerile 
karşılaştılar. Ekserisi Sipahi olan bu müf
reze birdenbire silahlarına sanlıp Üzer
lerine yürüyen efelere atef sıkacakları 

sırada, karşıdan bir atlının ahna mahmuz 
vurup: Durun 1 lşaretini veren bir eli yu
karıda ortaya atıldığı görüldü. 

Katırcıoğlu Osküdara girip, tam bu ke· 
~if müfrezesile karşılaıınca onlar gibi o 
da hücum etmeğe karar vermişti, fakat 
ağızdan daha hiçbir emir çıkmasına mey
dan bırakmıyan ve onlarla beraber gelen 
Sipahilerden birisi birdenbire Katırcıoğ
lunun yanına atını sürerek: 

Efem 1 Bunların çoğu Sipahi taifesi 
bizim tarafı iltiza.nı ederler. cenk edip 

müfreze silaha aarılınıttı. Bunun Ü~erine Biz ne diye harbederiz, on1ar kar· 1 lannı ve ne kadar bulunduklannı gözile l teslim edilsin, Sipahilere ayrı bir pay., 
Katırcıoğlu atına mahmuz vurup or- deş kanı dökmek istemiyorlar. görüp inanmak idi. 1 verilsin, Kubbe altı vezlılerindcn bazı-
taya ilerleyince: Diye propagandaya başladılar. ............ lan nefyolunsun, Gürcü Nebiye Türkmaıı 

- Heyyyl Arkadaşlar, alın silahla- Askerin arasına bu söz girince hasıl Gürcü Nebi ve askerleri Katırcıoğlu- Ağalığı, Kahrcıoğlu ile, birkaç arka· 
rmızı aşağı, biz sizin1e cenk etmeğe de- olan tereddüt vezirazam Murat ağanın nun bulunduğu çayıra mıp, bir müddet : daşına birer sancak verilerek vezirlik 
ğil, görüşmeğe geldik. kulağına kadar gelmişti. Osküdara geçi- ne olacağını beklediler. Katırc~oğlu g~- j paaına alınsın ve b~yle~e davala~ hallo-

Diye bağırdı. Müfreze haıret ve me- rilen bC§ on top muhtelif yerlere yerlet· çen vakayı anlattı. Gürcü Nebı takdır lunarak, ortalıktakı zulum ve ışkenco 
rak içinde oklarını, tüfenklerinİ geri al- tirilirken, Murat Ağa da beı,altı bin ki· etmiş: kaldınlsın. Asker de kan dökmeden İs• 
dılar ve beklediler. ?' atırcıoğlu ile arka- şilik askerin içinden bew on elebaşı ça - - Aferin Katırcıoğlu 1 tirahate çekilsin. 
daşları bu müfrezeye kadar sokulup ev- ğırdı. Ve Demiıti. Bir saat kadar bekleyip he· ·· ............ . 

vela selamlaştılar, aonıa anlaştılar Ve bir - -~r~ arka~aşla~, bu aizin _yapbğı· f ~üz hi3bir ~~~: yah~t hadiae çıkmadı- Mektup sipahilerden bir elçi ile kar· 
kaç dakika sonra herbi i bir tarafta ça- nız Muslumanlıga sıgmaz, dedikoduyu gını goren Curcu Nebı: şı tarafa gönderildiği aırada Sadrazam 
yırlığa çekilip görüıme~ koyuldular. bırakıp, emrimize intizar eyleyin. Vann - Arkadaşlar dunnak olmaz, hare- Murat ağa gizli bir yerden bu on bet 
Katırcıoğlu müfrezenin ile.; gelen bir iki askere haher gönderin ki yerlerinden ay- kete geçmek lazım. bin kişilik muazzam kuvveti lcorku ve 
adamım yanına alarak, ı 'lksatlarının rılmasınlar, din ve devlete hiyanet eyle· Dedi. Niğdeli Nuri bey: hayranlıkla seyrediyordu. 
kan dökmek olmadığını, kol :ıkla İs • mesin1er, biz on1an ne deyu Oaküdara - Nebi dedi, bana kalırsa üzerimize Murat ağa bir müddet baktıktan son• 
tanhula girerek, bu kadar kötü!" • ~·bep geçirdik. Emrimiz üzere olsunlar. itaat· düşen bir vazife var! 1 ra, yanındakilere: 
olanları yok etmek ve devleti ·ice leri kendilerine hayuh olacaktır. ln,aal· - Ne gibi"> f - Dönelim. 
ıslah etmek olduğunu, uzun uz-~ .n- lah ankaribüzzaman defi fitne edip her On1ar bize nameler gönderip na· J Dedi. Döndüler. Fakat vezırın Gür• 
lattı. Ve 1 ; .. ;qine türlü atiye ve ihaanlar tevzi et· sihat yollu şeyler yazdılar. Şimdi bizim cü Nebi ordusunu aeyre gittiği haberi 

- Varın gidin! Bütün arkadaşlara da -nukarrerdir. 1 de onlara bir mektup gönderip, iatedik-: çoktan Yeniçeriler arasına yetişip, ya• 
böylece anlatın! Önümüze mlini olup, el- - d~vam ederek: . lerimizi yapmalannı ve Müslüman kanı yılmış ve hatta birçokları : 
lerini ııilahlanna vurmasınlar, kan çıkar- - ı:fon u ... ,j ı;imdi çık.ıp, bir defa göz-~ dökülmeden davanın hallolunmasını tek-ı - Gürcü Nebi bir zaman sarayda iken 
mak davasında değiliz. terimle bütün askerlerimi ve karşıdan lif edelim, oldu ne ala! Murat ağa ile araları çok iyi idi. Dosttu-

Dedi. Belki bir saat kadar iki taraf Gürcü Neh~_nin lewk~ri~i görmek mera -ı· Katırcıoğlu : . l lar. Sakın GUrcii Nebi ile görü.şıneğe 
birbirlerile tatlı tatlı kon~tular, Katn· mındayız,boylece bılesız. Olmadı yaşaaın bıleklerl gitmiş olmasın.. 

cıoğlu Gürcü Nebiyi belrliyerek orada .......... , • Gürcü Nebi : Şüphesine daldılar. Ekserisi de vezirin 
kaldı. Yeniçeri ve Sipahi müfrezesi geri Filhakika aadrazam 1 Murat ağa atına Çok doğru bir fikirdir bu. Hemen yaptığı vaade aldanarak verilecek emre 

1 
dönerek şimdi eyiden eyiye Osküdara binip, doğrudan doğruya askerlerinin mektubu yazalım dedi ve üç arkadat göre hareket etmeği kararlattınp veziri 
dolmağa başlıyan asker arasına Katırcı- arasından değil, kenardan ve kuytu yer- başbaıa vererek mektubu yazdırdılar, : dönüşünde kl\rııılamağa çıkmışlardı. 
oğlu ile baılarından ııeçen vakayı ve !erden haylı ileriledi. Maksadı gizlice istedikleri sunla~tlı : 1 _ Bitmedi _ 
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AMERIKA'DA Gazeteler çıkmadı Kat'ı alaka 
Yeni bltarafhk kanunu 
iyi karşllanmamış mı? 
Roma, 1 (Ö.R) - Amerika

nın yeni bitaraflık kanunu bir 
çok mebuslar tarafından iyi 

Paris, l (Ö.R) - 1 Mayıs 
münasebelile bugün Fransada 
gazeteler intişar etmemiştir. 
Yeni eserler: 

Müessesemde katip bulunan 

bay Vitolis Mordohon görülen 

lüzum üzerine vazifesice niha

yet verildiğini herkesçe ma

lum olmak üzere ilan ederim. 

Haraççı 
karşılanmamışhr. Bunlar gaze
telerde neşrettikleri makaleler-

Yeni Adam 
174 U-ııcu·· - k B ihracat Tüccarı sayıgı çı tı. u 

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

le kabul edilen kanunun Cüm

hurresisioe verdiğı fevkalade 
salahitlerle, Amerikayı yeni bir 

nusha ile Anatole Francetın Ali Haydar Nazlı 
Epikürü'ün Bahçesi ilavesinin 1-2 1342 (757) ÇOCU k arabalafIOID: En lüks Avrupa mamulatı ve en dayanıklılarını 

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

harbe sürükleyebilecek mahi
yette olduğunu iddia ediyorlar. 

5 inci forma~ını veriyor. içinde ~~Z7....zir7J..zz"LY.t27'~ 

kollektif tiyatro, Hamid için ~ DOKTOR ~ Hasır takımlarının : En sağlam ve en ucuzlarknı 

ve yapılan çocuk bayramı Ala- s ı K 
1 
~ ., •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Roma, 1 ( Ö.R ) - Birleşik 
Amerika devletlerinin ticaret 
muvazenesi açık vermektedir. 

Son ay içinde idhalat ihracat
tan 50 milyon dolar fazla ol

muştur. Mart ayında ise idba
lahn ihracattan fazlalığı 25 
milyon dolar ve Şubatta ancak 
19 milyon dolardı. Bununla 
beraber umumi tediye muva
zenesi daima Amerikanın le
hindedir. 

ka Pedagojisi, Rusyadan dönüş ~:. arnı u a ÇI ~ 
Yugoslavya Demir ve Çelik, ;~ !..ı 

Karyolaların ~ En lüks, 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

beyaz ve sarı nikelaşJı modeJlerini 

Akıl Hastalıkları, Hayatım ya- R! 
zıları Hamid anketine verilen ~ . 

' · te kita S Kulak, Boğaz, Burun hasta· ~ 
cevaplar, ıçt dış, sos ye P N 1 ki b. • · f 8 

Haraççı Kardeşlerin 
mağazalarından 

1 Z M 1 R ve A N KAR A 
temin edebilirsiniz. 

haberleri vardır. Tavziye ede- R 1 arı ıhrıncı sını N ··················111111111111111111111111111111 •••••••••••••••••• 
~ müta assısı ~ 

rız. ~ Muayenehane : Birinci Beyler ~ 
·- • ~ No. 36 Telefon 2310 ~ 

YENİ EV YAP ANLAR, YENİ EVLENENLER 

Diş Hekimi ~ Evi: Göztepe tramvay cad· ~ Mobilyelerini muhakkak bu müesseseden temin etmelidirler. 
~ desi 992 Telefon 3668 ~ · , ........................................................... ... 

Paris sergisinde A~~ il ~ N 
1 ~ 1-26 (481) ~ 

U a a C 1 
rLY..7Z/.Y7.7..ZZLLZL7J(7JJXZ7$ZT..z7.!Jı'Z:J 
"' -· ' ~:ı z ı 

il ~ 

Karahisar Maden Suyu &3 Bin kilovathk elekti
rlk kudreti k•ıllanılacak 

Paris, 1 (Ö.R) - Beynelmi-

lel Paris sergisinde kullanıla

cak elektrik kudreti 53 bin 
kilovat olacaktır ki Bordo gj

bi büyük bir şehrin tenvirat 
ihtiyacına muadildir. Pariste 

yapılan sömürgeler sergisinde 
ancak 17 hin kilovat kulJanıl
mıştr. 

Fransız işsizleri 
Paris, 1 (Ö,R) - 24 Nisan

da işsiz'crin sayısı 371413 idi. 

Bir hafta evvel 377677 idi. iş

sizler bir hafta evveline göre 
6264 ve bir sene evvelki aynı 
tarihe göre de 74557 kişi azal
mıştır. 

HORTAÇSU 
Muayenehanesini Birinci 

Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir.Hastalarmı müs
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

1-26 [2101] 
• ı;; 

r/7..ZL7/./7..777/Z7ZJW~2/'AG'Qzıg 

1 Göz He~imi ~ 
~ ~ 

~ .TAT OREL ~ 
tS Adres - Beyler Numan ~ 
§ zade sokagı Ahenk mat- ~ 
~ baası yanında. ~ 
~ Numara:23 ~ 
~ Telefon : 3434 ~ 
R <229> g 
~~,L77ZZZC/zz:ıJr:xz/JXZZZZZD 

IZM i R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarım havi hemevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tip 
mensucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 v~ 3067 

Türkjyei 
Kızday Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif ali maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 

.amzı• 
MiLLİ EMLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN 

No. Lira 
172 Sinekli C. Bili No. 4 dekar 595 M. tarla •• 10 
173 ıt ,, " ıt 18 ,, 380 ,, Bahçe... 95 
174 Kahramanlar Sepetçi S. 47 No. lu Ev... 42 

Telgraf adresi: Bayrak lzmir 
1 

_ 175 Burnova Türkmen S. 59 eski 31 yeni No. lu Ev... 25 

Doktor 

Cems'in 
Nasr 
iLACI 

m • 
OZAQ... 

• 
1 

En eski nasırları bile pek kııa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi depoıu: Ingiliı: Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 
Ciddi ve müessir birnasır iJacıdır. 

176 Şehitler Altın S. 23 taj No. lu Ev... 50 
177 Buca Zafer S. 50 taj No. Ju Kahvehane... 24 
178 Ahmet ağa Şehitler 54 eski 7 yeni No.lu Depo mahzen 60 

179 Karşıyaka Selamet S. 8 eski ve taj No. lu Ev... 30 

180 Kemeraltı C. 302 , 306 eski No. lu Dükkan... 305 
181 Kahramanlar Meydan S. 7 eski 11 t~ No. lu Ev... 62 
182 Mersinli Burnova C. 28 • 2 eski 54 taj No. lu Ahır. 18 
183 Darağaç Sepetçi S. Bila No. in 6 dekar tarla... 18 
184 Gaziler Kemer C. 208 - 2 eski 216 - 1 No. Ju Ahır. 36 . 
185 Tepecik Halkapınar bila No. lu 3 de kar Bahçe ... · 65 

Yukarıda emvalin senelik icarları 15 gün müddetle arttırmaya 

konulmuştur. ihalesi 13 - 5 - 937 PerşemiJe günü saat 15 dedir. 
Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 

1310 (763) 
mmm 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniy 
OTEL t 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
TUrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrilbeli ida· 
resile blitiin Eğe halkına ken
diıini sevdirmiştir • 

Otellerinde misafir kalanlart 
kendi evlerindeki raha\ı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar mnthiş ucuzdur. 

BAHAR ve YAZ 
Eğlen~elerini 

Canlandıracak Müjdeler 
1937 senesine mahsus Zundap motorsikletJeri, Rali ve 

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

. . 

NEREDE : IZMIR BALCILAR tsa 

NACiB SADIK mağazasında 
•• 119Mı~l~'ft 

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

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sıqaa 

:····································································· 

DAIMON 

Tahta kurusu, si· 
nek, sivri sinek, 
pire, örümcek, ka· 
rınca, güv~, yakar
cık, akrep ve yılan 
gibi akciğeri bu
lunmıyan hayvan
cıkları öldürmek 
için fennin son bul
duğu kat'i formül 
üzerine hazırlan
mış AMERiKAN 
Wbiz markalı ila
cın her boyda am
balajları ve dökme 
halinde aslı en 
ucuz fiatlerle de
pomuzda satılır. 

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

Telefon 3882 

f'v'.!arl-:alı bu fenerler iki ve üç 
pillidir. iki yüz elli ve üç yüz 

c metre mesafeyi tamamen ay
dınlatır, ayarlıdır. 

Bu fener ucuz olması itiba
rile çok satılmakta ve takdiı 

edilmektedir. Geceyi adeta gün
düı yapan bu fenerlerden çok 
istifadeler yapılmaktadır. 

Bu fenerlerle canlı bir mah
liiku diri diri tutmak mümkü:ı· 
dür, çünkü ziyast gözdeki has

seyi kamaştırır. 

Tavsiye ederiz. 



Fratelli Sprco N. V. Olivier. Ve Şü. 
V 

W. F. H. Van Der LıMITET 
apur Acentası 1~e & Co. v~puracent&Sl · 

ROYALE NEERLANDAIS DEUfSCHE LEVANTE UNtE IRlNCI KORDON REES 
KUMPANYASI HAMBURG BiNASI TEL. 2443 

S/ S GANYMED LARlSSA vapuru 12 mayısta bekle- Lllermao Lines Ltd. 
ES vapuru 20 ma- LES 19 niyor. Rotterdam, Bremen ve Hamburg BIAN vapuru 19 martta 

vıs 3 7 de beklenilmekte olup Aınster- için yük alacaktır. ~ond.!'a, Hull ve Anversten ge-
daın, Rotterdam ve Hamburg limanları AMERJK.AN EXPORT LiNES lıp yuk çıkaracak ve ayni za-
için yüJdiyecektir. The Export Steamship corporation manda Londra ve Hull için 
S.eıuka Orient Linien Kumpanya1mm EXMfNtSTER vapuru 29 nisana doğ- yük alacakhr. 

S/S GUNBORG vapuru 30 nisan 937 ru bekleniliyor. Nevyork için yük ala- GRODNO vapuru 8 nisanda 

d r d H caktır. Londra, Hull ve Anversten 
e imanımıza gelerek Rotter am, am- EXT' AVfA 1 O d w . ·oıanI .M vapuru mayısa og- geJip yük çıkaracak ve ayni 

burg, Gdynia ve Skandmavya lı a- ru bekleniyor. Nevyork için . ..:!l- alacak- d L d H il ,,....... zaman a on ra, u için yük 
nna yiiJcliyecek. br. alacakbr. 

M/S ERLAND motörü 28 mayıs937 PiRE AKTARMASI • Seri seferler.. OPORTO vapuru Jimanı-
de beklenmekte olup Rotterdam. Ham- EXCAMBION vapuru 7 mayısta Nev- mızda olup Liverpool ve Svan
burg, Gdynia ve Skandinavya limanla- york ve Baston için Pireden hareket ede- seadan yükünü tahliye ediyor. 

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

,.UNIC,, markala makine ya
ğıdır. 

Yegane deposu Gazi Bulva
rında Küçük Kardiçah handa 7 
numarada yazı ve hesap ma
kineleri tamirhanesi sahibi 
KALOMENI de bulunur 

n için yük alacaktır. cektir. Ayni zamanda Liverpool ve 
Servis Marilİın Rwnen Kumapanyammı EXCHORDA vap~ru 2 1 mayısta Gla"'gov için yük alacaktır. Paris fakültesinden diplomalı 
sıs SUÇEAVA vapuru 19 mayıs Nevyork ve Boston için Pireden hare- FLAMINIAN vapuru 5 ni- oı, tablplerl 

937 tarihine dogruw beklenmekte olup ket edecektir. d L• 1 
SERViCE MARtTiME ROUMAlN :tn a 

1
. ıverpkoo ve Svansea- Memleket lrastanesi diş tabibi 

Malta, Marsilya ve Cenova limanları 
için yolcu ve yük kabul eder • . 

tlandaki hareket tarihleriyle navlun-
lardaki değişikliklerden acenta mesuli-

BUCAREST an ge ıp yü çıkaracak ve M f ( 
DUROSTOR vapuru 2 mayısa doğ- ayni zamanda Liverpool ve uza er Eroğul 

ru bekleniyor. Köstence, Sulina,Galatz Glasgov için yük afacakttr. VE 
ve Galatz aktarması Tuna limanlan için The General Steam Kemal Çetindaii' 

yet kabul etmez. yük alacaktır. 1 Navigation Co. Ltd M 
Daha fazla tafsilat için ikinci kor- JOHNSTON WARREN Lines Ltd. ADJUTANT vapuru nisan Hastalarını her gün sabah 

donda Tahmil ve Tahliye binası arka- Liverpool nihayetinde gelip Londra için saat dokuzdan başlıyarak 
talığına müracaat edilmesi rica olu- JESSMORE vapuru 9 mayısta bek~ yük alacakbr. Beyler - Numan zade S. 21 
nur. (eniyor. Liverpool ve Anvers limanla- NOT : Vürut tarihleri va- l h , numara ı muayene aneJerinde 
smda FRATEW SPERCO vapur acen- nndan yük tahliye edecek ve Burgaz, pur)arın isimleri ve navlun ne- kabul ederler. 

TELEFON : 4142/422 J/2663 Vama, Köstence, Sulina, Galatz ve tb- retlerinin değişikliklerinden me-

?J __ _ 

RADYOLiN Güzelliği artırır 

Jşte mısali 

RADYOLIN RADYOLIN 
Dişleri sür'atle beyazlatır Diş etlerini kuvvetlendirir 

parlatır, mikroplart öldürerek ağzı dezenfekte ederek bas• 
ağzı fenni surette temizler. talıklara mukavemetini artırır 

Günd~ iki defa 

-~,,....,.,."lr.!W"""" =•• ~ raile limanlarına yük alacaktır. suJiyet kabul edilmez. T elefoo : 3921 
Do K T o R tNCEMORE vapuru 3 o mayısta bek- il!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!'!!!!. 1 f.1.~ !!1.~ ·:!!!!!! m'!"'" r::.~ ı::;.~ ~~· e:·-!:!! 'fli.!!!!'t:·

1
:::::::::: -IJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K!!!!!!U!!!:!L!!!!L!!!A!!!N!!!!l N!!!!!!!!l z!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'S 

leniyor. Liverpool ve Anvers limanla- ....., 

H A N O A N 
rından yük tahliye edecek ve Burgaz, Artık Balık yag" 1 içilemez 
Varna, Köstence, Su1ina, Galatz ve lb-

raile limanları için yük alacaktır. Ferı·t Kuvvet Şurubu 
SOC. ROY ALE l lONCROlSE 

OANUBE MAR!TlME 

= 

K. SARACOGLU 
Doğum ve kadm hastalıkları 

Mütahauısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. T eL .3956 . 

Evi: Köprü tapur ıskelesı 
Berat apartmanı No. 6 

Telefon No. 2545 

Bir Gripin a '.ınadan evvel 

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

DUNA vapuru 12 mayısta bekleni
yor. Belgrad, NovisaCI, Budapeşte,Bra

tislava. Linz ve Viyana için yük ala
caktır. 

DEN NORSKE middelhavslinje 
. OSLO 

SARDINIA motörü 22 mayısta Pire, 
fskenderiye, Dieppe ve Norveç liman
larına hareket edecektir. 

Aldıktan beş dakıka sooıa 
.......... ............. --······--································· 

bozmaz, böbrt:kleri kalbi 
yormaz. 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 
lzmir ·Ziraat mektebi müdüriüğün
den: 

t - Mektebimiz ihtiyacı için 10 ar beygir kuvvetinde mazotla 
müteharrik tam dizel marka müceddet iki adet motörle pompa 
tesisatı 17·4-937 tarihinden itibaren on beş gün müddetle ~ksilt
meye konulmuştur. 

2 - Motör ve pompa tesisaboın muhammen bedelleri 3575 
lira 64 kuruştur. 

3 - F eoni ve hususi şartnamesini görmek istiyenlerin bergün 

mektebe başvurmaları. 
4 - Taliplerin eksiJtmeye iştirak edebilmeleri için yüzde 7.5 

depozito 'aranı gösterir 268 Jira 17 kuruşluk malsandığı makbuzu 
veyahut Banka mektubu ile birlikte ihale günü olan 3.5.937 Pa
zartesi günü saat 15.30 da mektepte hazır bulunmaları. 

17-22-27-2 1202 (676) 

Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Yunanlı sahş No. 

547 Darağaç Tramvay Cd. 14 No.lu 6721.42 M. arsa • 44363 
909 tnci ,Karantina Mimar Kasım 13 • 13/1 kapı 13 taJ 

No. lu evin nısıf hissesi... 2333 
Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyetleri kapalı zarf 

usulile 10 gün müddetle satışa konulmuştur. . . 
ihalesi 13 _ 5 - 937 Perşemhe günü saat 15 dedır. Bedelı 

münhasıran gayri mübadil bonosu ile ödenecektir. 
Alıcıların Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 

1328 (764) 

Lira 

Balık yağmdan kat kat kuv· 
vetlidir. Kansız, iştahsız kod-. . , 
retsız, romahzmah ve vereme 
istidadı olanlara 

Kuvvet, Can, Kan 
iştah verir. 

DEPO: 

S. Ferit Eczacı başı 
ŞiF A ecza nesidir. 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından : 
Mevkii Cinsi Mesahası Hududu 
Hanım cami Zeytinlik 1 H. 2866 M.M Şar: Danaharalambu ve hacı 

Aristidio. lrakli; şimaleo ta
rik garben giritli Ispanoz 
Ahmet ve cenuben tarik ve 

Tepe evler 

Hanım caJLİ Tarla 

" " 

" " " 

" " " 

hacı Aristidi oğlu lrakli 
2.H. 9408 M.M Şark sahibi senet ve dere. 

şimal tarik,garben küçük Ali 
oğlu Hüsen ve emekdar o. 
lbrahim ve sağır oğlu Ah· 
met ve topal lbrahim ve ça
kır lbrahim veresesi; ceou
ben hacı Mahmutzade Hüse-
yin B. veresesi. 

1379 M. M Şarkan yol, garp, şimal ve 
cenup Kirli oğlu Ahmet 
tarlası. 

3906 M. M Şark, garp ve şimal yol, 
cenuben çizmeci Yorgi bağı 
ile kirli oğlu Ahmet tarlası. 

3448 M. M Şark ve garp yol, şimal hacı 
zade Mehmet veresesi, cenu• 
ben keçeci Halil kızı Fatma 
tarlası. 

4. H. 3193 M.M Şark Patsa Hüseyin ve ço· 
lak Ahmet ve tatar oğlu ve· 
reseleri ve sahibi senet tar· 
laları, garp ve şimal yol, 
cenuben izzet tarlası. 

Kuşadası Kazasında sahiplerinin vergilerinden ötürü mahcuz 
. Yukarıda evsafı yazılı gayri ınenkuUerin 64 hisse itibariJe 52 

~ı.ssesi vergi boıcundan ötürü hacız edilerek 7-4-937 tarihinden 
ıtıbaren 21 gün müddetle mü:ıayedeye vaz edilmiştir. 

Müzeyedei evveJiyesi 27 Nisan 937 Sah günü olup son ve 
kat'i müzayedesi 7 Mayıs 937 Cuma günüdür. 

isteklilerin yüzde 10 depozito akçalarıyla birlikte Kuşadası 
idare Heyetine ve daha fazla izahat almak isteyenlerinde Kuşa
dası Maliye Da;resine müracaatlara ilan olunur. 

15-21-27-2 1175 (666) 

Devlet Demiryollarından: 
• Çivril istasyonu civarında kain ve enkazı Ekber şaha zemini 
ıdaremize ait bulunan binanm 45 metre murabbaı arsası 15 - 5 ~ 
937 Perşembe günü saat 15 de lzmir Alsancakta 8 inci işletme 
binasında aç2k artırma usulile üç sene için kiraya verilecektir. 
Muhammen üç senelik kira bedeli 12 Lirad2r. isteklilerin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde muvakkat teminat yatırmalara ve aranılan 
vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni bir halleri olmadığma 
dair beyannamelerle muayyen vakitte Alsancakta 8 inci işletme 
komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. Şartnameler Çivril 
istasyon yazıhanesinden ve komisyondan parasız alınar. 

2-8 1326 (762) 

Eczacı Kemal Aktaş 

Hilil Eczanesinde 
Bir şaheser yaptı 

Zümrüt Damlası kolonyası 
( Erkek ) 

Mas kulen 

( Dişi ) 
Feminen 

iki cins koku 

Erkek koku be
nim çok hoşuma 
gitti. 

Acaba erkekle

rin de Dişi koku 
mu hoşlarına gidi
yor. 

Galiba?! 

lzmir vilayeti Defterdarlığından:-
Haticeoio eski yılJar kazanç ve veraset vergisinden olan bor· 

cunun temini tahsili için tahsili emval kanununa tevfikan hac
zedilen. Hacı Mahmut mahallesinde Beyler sokağında kain eski 
2~. yem 30 sayıh ev tarihi ilandan itibaren 21 gün milddetle 
muza!~deye çıkarıldığından pey sürmek istiyenJerin Defterdarlık 
Tahsılat kalemine müracaatları. 

25-2-9 1276 (720) . .. 
·~ ~ ' \ . . 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikalara, yüzde kırk beş mevadı gıda\yeyi haiz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Ökfiz başı ) markala Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayana hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve inekJeriuizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığmı göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulata lzmir ve civara umum acenteliği Nef'i Akyazıh 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 



Sahife 10 

Daha geçenlerde Sovyet ordusunun temine 
manevralannda hazU' bulunan ecnebi lar. Moskova, Leningrad ve diğer ıehir
devletler askeri atqeleri, bütün bir fır- )erde kurulan Kültürparldarda parqüt 
kanın paraşütlerle ve tam tec:lıUatiyle kuleleri meydana getiriliyor. Gençlik ilk 
dii§manm geri sınırlarına indiğini görün-
ce, Sovyetlerin havacı1ıkta neler yapa- havacılık cesaretini bu parqüt kulelerin-

bilecelderini anlamıılardı. de elde ediyorlar. Sonra gençler, Osso-

Şimdi Sovyetlerin neler yapmak iste
diklerini tetkik edebiliriz: Sovyetler bli
tün ordunun icabında havalarda İfe ya-

viabim deiıilen havacılık teşkilatında pa
raıütçülük ve uçuculuk öğreniyorlar. 

Geçen hafta Leningraddaki Kirov 

YENi ASIR 

parkında yapılan parqüt tecrübeleriyle 
Sovyet havacıları, havacılık alemine ye
ni bir kazanç U2almlfbr. Paraşütlere ya
pılan bir ilave ile paraıütör havada da

ha serbest kalarak harekatını ve rüzgar, 
İnİ§ vaziyetlerini kontrol imkinını elde 
ediyor. Aynca paraşütör on sekiz met
re alçaldıktan ıonra, bu alet sayesin
de harekatını tanzim ederek istediği ye
re iniyor. 

V eziristanda İngilizlerin f pi fakirinin 

topladığı kuvvetlere karıı muntazam Hindist.anda kanunuesasi meselesi et
kuvvetJerle tenkil hareketleri tiddetle rafında ihtilaflann da ıiddetle devam et-

det ederken gösteriyor. Taç eiYme ta. 
reni münasebetiyle Londraya gelen Hint• 

liler mühim bir yekôn tutuyorlar. Taç 
devam ediyor. Bu havaliyi çok iyi tanı
yan asiler tam bir Gerilla sistemi ile İn
gilizleri çok yonnakta iseler de İngiliz 
orduıu kumandanlığı harekatın çok 
uzun sürmiyeceğini ümit ediyor. tpl fa
kiri ile müzakereye girifmek ve yab§
tınca bir uzlaşmaya varmak için de te§eb-

lifi bir ıırada Londrada taç giyme töre- giyme töreninden ne kadar ıonra Kral 

ninde hUU' bulunmak için miharacalar

dan bir çoğu toplanınııtır. Kılifemiz 

bunlardan Maharaca Navangari ile en 
zinüfuz maharacalardan bazdarını Dük 

dö Glucesterin sarayını ziyaretten av-

altıncı Jorcun dominyonlan ve bu me

yanda Hindistanı ziyaret edeceği belli 

değildir. Umumiyetle zannedildiğine g(i. 

re bu ziyaret tarihi de İmparatorluk 

konferansında teıpit edilecektir . 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Avam amarasında mü akaşalar 
Eden'in ananevi Yunan dostluğundan bahseden 

sözleri Y unanistanda sevinç uyandırdı 

BU ha oyu muhasara 
. .. 
ıçın 

Asiler şimdi iki koldan 
ilerliyormuş 

General Mollanxn • planı ............................................................... yenı 

Yunan 
Lon<lra, 1 ( ö.R ) - Avam kamara

.o:ında yapılan bir suale cevap olarak 
hariciye nazırı B. Eden Yunanistan 
hakkında şu beyanatta bulunmuştur: 

cBu fırsattan istifade ederek mec
lise temin ederim ki büyük Britanya
yı Yunanistana bağlıyan ananevi dost
luğa devam etmekte olan hükUmetin 
siyaseti Yunan hükümeti ve milleti için 
tamamiyle teveccühkftrdır.> 

Liberal mebus Sander sormuştur: -
B. Genel sekreter lngilterenin en iyi 
dostlarının demokratlar olduğunu da 

söyliyemez mi? 
B. Eden: - Daima söyledik ki ha

rici siyasetimizi birbirine zıt ideolojile

re tabi kılmayız. 
Travayist muhalefet reisi B. Aitlee 

sormuştur: - Mebuslardan B. Graham 
komünizmin büyük Brita.nyadan te
veccüh görmiyecek olan bir hükümet 

şekli olduğunu söylemiştir. B.Eden bu 
na cevap verirken böyle bir istisnayı 

da kabul etmiş midir? 
B. Eden: - İki cevabım kamaranın 

muhterem azası tarafından sorulan 
bu suali de karşılamıştır. Harici siya
setimizi birbirine zıt ideolojilere tabi 

kılmayız. 

B. Prink: - Şu halde onu neye isti
nat ettirirsiniz? 

B. Eden: - Sulha. 
YUNAN GAZETELERtNtN SEV1NC1 

Atina, 1 (Hususi) - Yunan gazete
leri B. Edenin Yunanistan hakkındaki 
beyanatını sevinçle karşılamışlardır. 

cElefteron Vima, şunları yazıyor: 

cB. Eden 4 Ağustos Yunan inkılabı
nın Yunanista.na karşı İngilterenin his
lerini değiştirmediğini söylem.iştir. Her 
memleketin rejimi kendi milletine ait 
bir iştir. Hiçbir devlet bir diğerinin 

böyle bir işine karışamaz. Bilhassa İn
giltere ki, yalnız Yunanistana karşı de
ğil, her hangi bir millete karşı olursa 
olc;un, gerek anane, gerek bugünkü si
yaseti itibariyle böyle bir müdahaleden 
U7.aktır. 

TEFR1KACILARA BIR CEVAP 
dngiliz hariciye nazırının bu sarih 

beyanatı son zamanlarda Yunanistan

da ayrılık tohumları ekmeğe çalışanla
ra da bir cevaptır. Bunlar inkılabın ha
rici neticeleri hakkında esassız şayia

lar çıkarmıslardır. Ingiliz - Yunan mü

naseb tleri bilakis daima ananevi ola
rak ne halde ise yine öyledir. Esasen 
lnı!ılterenin Atina sefiri de geçnnlerde 

yaptı •ı uzun beyanatla Ingilterenin 
Yunan dostluğu için adeta bir kaside 
okumustu. Bu nutuk 7 Nisanda veril-

di. Ingiliz hükümet ve milletinin mem
leketimize karşı hakiki hissiyatmı gi.is
termcktedir. Bu hissiyattan, lngiliz na-

7.ırının dikkate şayan tabiriyle cYunan 
milletine ve Yunan hükümetln~ karşı 

teveccüh hLı;siyaudır.> 

Zaten nasıl başka türlü olabilirdi. 
Ingiltere siyasetini birbirine zıt ideolo
jilere tabi kılmadıkça pek talıiiclir ki 
-Yunanistari'~a bugün yapıldığı gibi

bu memlekA işlerini ıslaha, halkın ha
yat seviyesini yükseltmeğe ve devletin 
~mnivetini arttırmaÇa ıratuf her tc-

başvekilinin Ekselsior gazetesine beyanatı ROMA, 1 (ö.R) - Fransız hükü
meti St. Jean - de - Luzde bulunan bir 

harp gemisine Bilbao Fransız konsolos
hanesi erkanını ve evrak ve vesaiki al-

mak üzere Bilbaoya gitmek emrini ver
mi,tir. 

ROMA, 1 ( ö.R) - Nasyonalist kuv

vetlerin Bilbao üzerine ileri hueketi me

todik bir ıekilde devam etmektedir. Ge
neral Molla kuvvetleri şehri muhasara 

için şimdi iki koldan ilerlemektedirler .. 
Kızılların şehri müdafaa için çoktanberi 

hazırladık.lan istihkam hatlarının tahri

bini topçu kuvvetleri Üzerlerine almış

lardır. 

ROMA, 1 (ö.R) - Madrid Nasyo

nalistler tarafından her gün muntaza

man saat 12 ile 1 6 arasında bombardı

man edilmektedir Bu şehirdeki vaziyet 

büyük harp esnasında cephe kenarında

ki şehirlerin vaziyetine pek benzemek
tedir. Bu bombardımanın hedefi şehir 

gedikler aç-

General Molla 
lSPANYA HAR1C1YE NAZIRl 

PAR1STE NE YAPACAK? 

Oeneral Metaksas Balkan kon.sevinde ıradı natuk edeıkerı 

etrafındaki istihkamlarda 
maktır. 

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

Paris, 30 ( A.A ) - Le Jour gazet.. 

si Paris ziyareti esnasında İspanya Iı. 
şebbüs Ingiltere tarafından, Yunanis- tanda kat'i olarak intihar etmiş ve gö- B. Metaksas asrımızın materyalizmi- nistan ruhunu, Avrupa medeniyetinin riciye nazırı Delvayonun büyük dev. 

doğum yeri hissini taşımalı ve vatanıy- !etlerin İspanyaya müdahalesi mesele. tana karşı beslediği hususi dostluk se- mülmüş sayarım. ni tenkit ebniş ve bükümetinin blitün 

bebiyle, ancak teveccühle karşılanabi- Harici siyasete gelince: Beynelmilel gayretlerini gençliğe tevcih ettiğini le iftihar etmelidir. Ayni zamanda ona . . bahs eli tmi ~ · • 
öğretiyorum ki bu ideal fedakarlıklan sını mevzuu e P e yecegını sor. 

lir. taahhütlerimize hürmet ve sıkı Balkan söylemiştir: ' 
METAKSASIN HULYASI da i ttir. Materyalist . 1 maktadır. cap e ır. nazarıye er 

Paris, 1 ( ö.R ) - cEkselsior~ ga
zetesi Yunan başvekili B. Metaksas ta
rafından Atina muhabirine yapılan dik
kate şayan beyantı neşrediyor. Yu
nan başvekili hükümetinin bilhassa 
sosyal sahadaki icraatiyle s0ze başla

mış ve demiştir ki: 
-Benim hulyam Yunan milletine 

hem ruhi, hem de bedeni sıhhat temin 

etmektir. 
B. Metaksas işçiler için günde sekiz 

saat, memurlar için de günde yedi sa
at iş esasının kabulü suretiyle işsiz1i
ğin zail olduğunu ve Yunanistandaki 
bu seneki bir mayıs şenliğinin hükü
metin iş siyasetinin zafeıi olduğunu 
söylemiş ve şunları ilave etmiştir: 

- Dosta ve hasma kaqı iztisnasız 

tatbik ettiğimiz şiddetli tedbirler milli 
paramızı kurtarmıştır. Zirai borçla-
rın senelik taksitlerini asgari hadde 
indirdik. Köylüler şimdi sakin ve me
sut olarak çalışmaktadırlar. 'l'aşralar 

için bir içtimai yara olan tali oyunları 
menedilmiştir. Bu mümısebetlc birçok 
köylü kadınlarından teşekkür mektup
ları aldım. 

MAGINOT HATTINDAN İLHAM 
Milli müdafaa için yapılan işler hak

kında muhabirin bir sualine cevap ola
rak, başvekil devlet esrarını if~a ede
miyeceğini söylemiş cFakat, demiştir, 

bizim tahkimatımız Fransadaki Magi
not hattından ilham alarak yapılmak-

tadır.> 

KORPORATIF DEVLET 
Korporatif devlete gelince, B. Me

taksas bunu istediğini ve halkın da bu
na taraftar olduğunu, fakat ihtiyatla 
ilerlediğini ve yavaş yavaş rejimin kat'i 
şeklini alacağını söylemiştir: cHer şey 
hazır olunca halka uzun bir nutukla her 
şeyi anlatacak ve yapılanları plebiıut 

yoluyla halkın tasvibine arzedeceğinı. 

Her halde parlamentarizmi Yunanis-

dostluğunun muhafazası esasına müs- - Çocukların alkışları beni en ziya- tedricen her ideali öldürUr ve medeni- tNGILTERENtN BERL1N SEFtRt 
tenittir. Umumt sulh büyük devletlere de tehyiç eder. Onlara sevinçle yakla

t.abidir ve siyasetlerinin uzlaşacağını şır ve onlarda bir Yunan ideali yarat
umuyoruz. mağa çalışırım. Yunanlı daima Yuna-

yetin çiçeklenmesine mani olurlar. Ma
teryalizm cereyanını durdurmak ide
alleri ihya etmek zamanı gelmiştir. 

Berlin, 30 ( A.A ) - Irigilterenin yec 

ni Berlin sefiri Nevi.ile Henderson bıt 

sabah bu.raya gelmiştir. 
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Türk bayrağının 

Nizami şeklini 
sizde tetkik edin 
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Türk bayrağı 

Nizamsız şekilde 
kullanılamaz 
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Harp cremllerioin yelkenli ,,.ıntalanaıo aeren cundalanna ve oo:xıo tonluk gemllero cı ..... dıra bayraı:ıı ola;ak 99kil!r.i 

1 .5 75 112.5 37.5 37.5 4.6 30 18.7 ~.o Harp gemileri l<UçO.ııc deolz vaaıtauırıoın l<lo gOnderlerioe, 200:~50 tonluk gemilere cıvaı:UTa bayr•ı:tı "° fıO : XIO 
toolulr gemilere topus bayraaı olarak çekJllr. 

2 100 100 

3 1!50 225 

• :;;oo 3CO 

il :;ıe;D 375 

e soo 4EO 

7 3::;o 6Zi 

8 400 000 

9 4&> en; 

10 e:oo 760 

-'1"1 500 825 
,_ 

600 oco 
1 12 

1 13 650 975 

il 1'l 700 1000 

15 7CO IU25 -"' RUHA.T 

eo 60 o.:ı 40 :ıı:ı 3.3 Harp 11emUcri · ıro.çO.k CleDIZ veaıtaıarlle &ı:cCO tonlulr creınileria klQ cronderleru:ıe, O!i0.90) tonluk gemilerin Cıva. 
dıra baJ!ra\1ı. :<CO : 1EOO tonluk geınilerın dlttklerıne topuz mnkamında çekilir. 

75 7d ıı.a co 37.5 5 00 • 200 tonlulc geıntlerin k:ıQ gOnderelerine, 900: 15000 tonluk geaıılore 01 ..... d.1ra bayraı:tı, ~: 1~ tonluk cremt• • 1 
lerln direklerine ıopuz olarak çekilir. 

tOO 100 1'1.5 90 ro e.e 2CO: 650 tonluk geırulerla kıç gOndtrlerine. 1e1.AJU tondıt.n yukarı gemilere çıTadıra ı:ıayraı:tı. 1500 : 500() tonluk 
gen>tlerin direkleriocı topuz m•k&mıcda çekilir. -. 

t:;ıı) 125 1;.>.6 100 62.5 e.3 
-- . 

650: ııooo tonluk gemllerln kıç gOnderlerine, ~: 15CXlO to"lluk gemilerin dırekleı1oe topuz ınakamtoda çekilir 

1!50 ıısu ıe.7 t~O 75 tO 5000: 1~ tonluk gemllerlD .loo gOnderlortoe, 15000 ton vo daha yuan cremUerio direklerine topuz m&lraoıında 
~~~ . 

175 175 21.e HO 87.5 u.e 15000 ton ve ~ha yukan gemilerin lnd gOnderlerlne çekilir. 

:ıoo 2'.:0 ~ t OO 100 s~~.3 • • • • • • • 1 

:ı:2::1 ~ 28'1 tOO 11~.5 15 • • • • • • • 1 

2!0 250 312 :;;oo 1~ 16.6 • • • • • • • ' : 
:ı75 Ttf> 34.3 ~:ıo 137.5 ıa3 • • • . . • • • 
300 ~00 37 •• :no 1!50 20 • • ~ • • • • 
320 32~ 400 260 162 5 21.e • • • • • • • 
3'5() 3fO 43.e :ıoo t7& 23.3 • • • • • • • ! 
375 370 4EI 7 300 '.107.5 ~!5 • • • • • • . • 1 

ı _ Bir yaprak talinin en1 4.6. 00 aım araatnda del}ııır. eeıveıcıeıcı rakamlar bir yaprak .. 11 CiO a/m oldul}una göre y.ıztlmııt•r. Dap;.kl•nn yapıhtıoda pil eni 00 •im. den aa 
tae ceWeldeld boy ao.tunundakt milıtarlıır da o o1ebette "çOJtO!Or. Dııtcr OlçOJer çeıveldeldoln ayındır. 

~ - A.7 ve :ytldıs merkezleri .bayn~o uıuolu~una orta otı:qla1 t\tert.ııdcı bulu.nur. 
3 - Yıldızın be• •uaıodan blı1nın ucu ayın uçlan naaındao geoen çil!giıı.IB cııerlııda q .-m Ol'ttl ıenn4e bulunur. 
• - ecıveldelci rakamlar ••aıJıdald eınaalloro gOre lnaap cdllmiıur. --

Dıt ay ın•rlreııtotıı. uçkurluıcta• meaataal 1n gen.1flllr, Yıldı• datreel lcQ~ 
Ayın dlf clatreaiıı.tn kutru t/J • Boy 
.Ayın IQ ve dı• merket.lerl araaı • 0.0820 •İ .Yc;kurhılr •116 
,A;yıD lq~~IHaUa~~~~ ~. 0.4~ .!) 

• t1' genttlilt 
- 1!5 • / 
- 1/30, • ~ 


