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Yeni bir Maslak h~ dlsesl 
lstanbul, 3 (7eleıaf) - Dün eeet yine 

Maslak J'olimda feri bir otomobıl kazası ol
muşwr. lleııoğlunda otuıa11 Anloll ismmde bır 
zat, nışanllSly/e bulıkle otomobılle Blivükdeu-
dm döneıken, kaşıda11 gelen otomobı/c yol 
reımek ıstemiş ve şıddet/l bit saısmtı gerür11 
makma btr lte11drğe y11vaı/a11mışlu. Her ıkısi 
de aifır ft11alıdu, 

YENl ASIR Matbaasında baııılmııtır. 

KIYMETLi İ\1ISAFIRIMIZ GiTTi VINDSOR DÜKASI P ARISTE 

Irak Hariciye nazırı hara- Bn. Simpson zevcinden bo· 
retle teşyi olundu şandı, şu dakikada bekirdır 

Yarın Londraya: 
hareket ediyor ~ - . 

Ankara, 3 (Tele/onla) - E 
Başvekilimiz ismet lnönü, Sa 
Majeste lngili.zler kralının 
taç giyme töreninde hazır bu
lunmak üz.ere yarın lstanbula 
hareket edecektir. Başveki
limize Londra seyahatlerin
de hariciye vekili Dr. Aras, 
Milli müdafaa bakanı Gene
ral Kazım ôzalp, donanma 
kumandanı Amiral Okan re
fakat edecektir. 

lstanbuldan bildirildiğine 
göre Avrupa mahfillerinde 
bu seyahate huıusi bir ehem-:. 
miyet verilmektedir. Başve· 
kilimi% lngiliz. payıtahtında 
beş gün kaldıktan sonra Pa
!/.si de z.i varet edecektir. 

·········'···························· 

Bir inkılap .. -. 
Eserini 
benimseyerek 
koruyalım .•. 

Türk milleti, inkılabın emrettiği ıey
leri coıkun bir ıevgi ile benimsemek
ten zevk alır. Bugüne kadar bapn
lan büyük itlerde hep bunun misal
lerini gördük. lnkılip, milli varlığı
m12ın ıenbolik bir ifadesi halinde 
yeni Türkiyenin nazunı olmuttur. 

Atatürk inkılabı gençliğe emanet 
etmiştir. Gençlik, inkılap eserlerin
den hiç birinin kayıtsızlıkla karşılan
rnasına müsamaha edemez. Zira ka
yıtsızlığın başladığı yerde hamlelerin 
gevşediğini bilir .. Bugün bu bedihi 
olan hakikatı tekrar endişemizin se
bebi, kullanılması kanunla mecburi 
şekle girmiş olan «Soyadı» işinin he
nüz istediğimiz şekilde milli adetle
rimiz arasında yer almamış bulun
masıdır. Görünşte bu iş alelade bir 
formaliteden ibaret sanılır. Hakikat
te ise içtimai hayatımızin çehresini 
asrileştirmek istiyen inkılabın bir 
eseridir. «Şapka - Kıyafet» inkıla
bında gösterdiğimiz hassasiyeti«So
yadı» işinde de göstermeğe mecbu
ruz. 

Denebilir ki vatandaşların byük 
ekseriyeti soyadlarını tescil ettirmiş
lerdir. Eğer maksat yalnız bundan 
ibaret olsaydı bu satırlara lüzum kal
mazdı. Kanunun gayesi tescilden i
baret değildir.Soyadları kullanılmak 
lazamdır.T~ki rejimin güzel bir mak
satla yaratmış olduğu eser dejenere 
olmak tehlikesine düşmesin •.. Bura
da en büyük vazife münevverlere 
düşüyor. Asıl büyük gayreti, 
büyük alakayı onlar göstermelidir. 

Soyadının neden bir inkılap işi 
sayıyoruz~ 

l3'z daima iyiye, daima doğruya 
ve güzele kollarını açmıs bir mille -
tiz. idealsiz yasamağa mahkum edil
diğimiz müddetce milli seciyemizin 
bariz vasfını teşkil eden en güzel iti
yadlanmı7.ı birer birer nasıl kaybet
mişsek Atalarımızın büyük değer 
verdikleri <(Soyadı» itiyadını da öy
lece kaybettik. Saltanat rejiminin 
sürü zihniyeti yurddaşların şahsiyet 
~hibi olmalarını istemezdi. O rejim 
ıçın bir külfet olan «soyadı», bugün 

- Sonu ikinci sayfada -
SEYKET BiLGiN 
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-Yamı 3 üncü sahifede -

Ekselans Naci Elciıil 

.~ 
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elgrad parlamentosu 

lu uy 
• 

et ·~ . . . 
Belgr,ad, 3 (Hususi muhabirimizden) - Türkiyenin değerliS 

bafvekili lımet lnönüyc Yuaoslavya seyahati esnasında göıte-5 
:rilen müstesna hücnü kabulden mütehassis olan Türkiye Büyük5 
:Millet Meclisi, Yugo&lavya parlamentoıuna Türk millet vekil-: 
ilerinin muhabbet duygularını bildirmişti. ~ 
: Türkiye Büyük Millet Meclisi reisiB. Abdülhalik Rendanın: 
5bu güzel duyguları bildiren telgrafına Yugoslavya parlamento-E 
:su reisi aşağıdaki cevabı aöndcrmir.tir: : • o .- • 

: - «Türkiye Büyük Rfillet Meclisinin müttefikan ittihaz etti-E 
~tıda Yugoslav parlamentosuna tebliğ edeceğimi arzed~rim. Mil-~ 
:ği karardan fevkalade mütehassis olarak, tel yazınızı ılk toplan-: 
:letlerimiz arasındaki dostluğun sarsılmaz bir nişanesi olarak: 
5bu tezahüratı meclisimizin hürmetle karşılayacağına eminim.: 
SDerin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim.» : 
5 ÇIRlif 5 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Serbest kalan Bn. Simpson 

Londra, 3 (Telsiz) - Bn. Wnllis 
Simpsonun talakına nit illin bu sabah 
erkenden duvara asılmış, muayyen 
saat doluncayn kadar hiç kimse bu ilan 

- Sonu dördüncil sahifede -

-
Vali 

Tetkikten döndü 
KöylUnUn ziraat işleri 

çok lyE durumdadır 
Küçük Mendres kaznlnnnda dört gün

lük bir tetkik seyahati yapmış olan Vali 
Bay Fazlı Güleç dün bir muharririmize 
ııu beyanatta bulunmuııtur : 

- Gezdiğim yerlerde yol i:lerini tet
kik ettim ve inşaatın iyi gittiğini gördüm. 
Zirai işler huzur içinde ve iyi devam et
mektedir. Pnrti ve hükümet teşekkülleri 

her yerde clele vermiş olarak çalışmak
tadırlar. Tirede orta mektep i inin ba-

şarılınnsı kuvveden file çıkmak üzere· 
dir. 

Bayındır ve ödemişte birer Halkevi 

binası inşası için teşvike şaynn hayırlı 

teşebbüsler gördüm. Bu kazaların iktı

sadi ve usayiş vaziyetleri memnuniyete 

değer vazlyettcdir. __________________ ..,. ________________________________ ._. ________ , ________ , ______________________________________________________________ ,... ________ __ 

apon kabinesi 

lnti 
ettiğ" 

sarsıntı geçirdi 

müzaheret 
uğradı 

PARIS, 3 (ö.R) - Tokyodan umu· 
mi Japon intihabatı hakkında gelen 
kat'i neticeler hükümetin muvaffakıyet
eizliğini sarih olarak göstermektedir.HÜ· 
kümetin müzaheret ettiği Şomokay par
t isi altı mevki kaybederek ancak on 
dokuz mebus çıkarabilmiştir. Militarist 
parti de dokuz mevki kaybetmiş ve kuv
veti yirmi dokuz mevkie inmiştir. Buna 
mukabil eski meşruti partileri teşkil 

eden iki partiden liberal parti yirmi altı 
mevki knybetmckle beraber yine yüz 
yetmiıı dokuz mebus çıkarmış ve muha
fazakar parti de dört yeni mebusluk ka
uınarak kuvvetini yüz yetmiş beş meb· 
usa iblağ etmiştir. Bu iüi partinin kuvveti 
yekunu böylece 354 mebustur. Muhtelif 
partilerin knybettiklc;ri mevkiler ileri 

7 okı•o sokakla111u/a bir t'isavış maıı?.aıası - Sonu dördüncü sahifede -

························~~~~~~~~·~····~·~~~·~····<'.:·~·~~~~i·~~~i~~·i~························· 

Asi hükümet, lngilterenin insani 
teklifini şiddetle reddetmiştir 

- Misafirler galip geldi Bay Eden 
"Biz faallyetlmlze devam 

D '"' k • • b• edeceğiz., dedi 

oganspor ta ımı ıyı ır h.~:;~ a.!.1°~Lde1!=~:'.:un~:ı'.:: 
oyun 

AnkaM Ol1tl1 takımı 

k d cephesinde devnm ettiğini gösterrnck-

ç} arama l tcdir. Bilbaodan Havas ajansına gelen 
telgraflar cilmhuriyctçilerin muvaffa
kıyetlerini bildinnektedir. Öğleden 

sonrn gelen bu telgrafta şu haberler 
vardır: 

YAZISI (4) tJNCtJ SAHiFEDE 

CUmhuriyct kuvvetleri pazar günü 
sahil mınUıkasındn bir çevinne ma
nevrası yaparak bir giln evvel hücum
ları geri pUskürtillcn İtalyan alayını 
muhasaraya girişmişlerdir. Bu hareket 
pek parlak surette yapılnuş ve asilerin 
çok bol ve kuvvetli harp malzemesi 
kullanmnlnnna rağmen cümhuriyot 
kuvvetleri çok bUyUk bir azim ve kuv
vetle hücum etmişlerdir. Asiler hatırı 
sayılır harp malzemesi bırakmışlardır. 
Pazar gUnU öğleden sonra climhurlyet 
kıt'aları hlllA harp sah.nesinde yığıl.mı§ 
kal~ malzemeyi toplamakla JD8§gul 
idiler. 

- SOtlu 11edüıci aaJı.tfed. -

Bergama müzesi 
Burada bütün eserler 

bir orijinalite taşır 

Beıganza nzüzesınden bıı köşe 
Yazısı altıncı sahifede 

Ankara kömür • • 
sergısı 

Balkanlar için nümune 
olacak derecededir 
Japon sefiri ne söyliyor? 

BClfVekilimu, Kamutay Ba;kam ve Mim Miidafaa Bakaniyle 

- YAZISI VÇONCO SAHiFEDE -



Bir inkılap . -.. 
Eserini 
benimseyerek 
koruyalım .•. 
-Baştaralı birinci sahilede-. . 

için bir zarurettir. Ebedi hayat sahlbt 
bir milJetin evladlarına, soyadlariyle 
şahsiyetlerini kazanmaktan ve bu 
şahsiyeti ebediyete ithaf etmekten 
daha şerefli ne ola bilir? 

Her münevver adam sosyal mü
nasebetler bakımmdan bu medeni 
adetin faydalannı düşünebilir. Soy
adl kanunu vatandaşlara bazı haklar 
bahşetmiş, bazı vecibeler yük
lemistir. Kanunun sarih hükümleri
ne r;ğmen hala soyadl almamış olan
lar bu hükümler altına düşecekler
Clir. Böyleleri bir dakika evvel soy
adlarını tescil ettirmekte istical etme
lidirler. Soyadı almış olanlar ise inkı
lap vazifelerini hakkıyla yaptıkları
na emin olmak için birbirlerini soy
adıyla çağırmalıdırlar. Soyadlarının 
kayıtlarda kalmıyar.:ık yaşayan bir 
varlık haline gelmesi ancak bu geniş 
alakanın gösterilmesine bağlıdır. 
Kendine hiç bir külfet tahmil etme
yen bu gzel adeti her vatandaşın se
ve seve benimsememesi için bir se
bep görmiyoruz.Yüzbinlerce Ahmet 
Mehmet gibi şahsiyet belirtmiyen 
adlardan kurtularak kendi medeni 
hüviyyetimizi kazanmamız elbette 
zevkli bir iştir. Kültür müesseseleri 
ve Halkevleri ba~ta olmak zere mü~ 
nevverler bu işte İrşat vazifesini 
deruhte ederlerse pek az zamanda 
soyadlarının miJli adetlerimiz ara -
sında kuvvetle yer aldığım görece
ğiz. 

Gençler bundan sonra size yalnız 
soyadlannızla hitap edenlere cevap 
veriniz ... Eski isimlere kulaklarınızı 
sıkı sıkı tıkayınız. 

SEVKET BiLGiN 

Fransa ile ticaretimiz 
iktisat vekaletinden Türkofis 

lzmir şubesine gelen bir yazıda 
Fransa ile yeniden akdoluna
cak ticaret ve klaring anlaş
maları için Mayıs iptidasında 

müzakerata başlanacağı bildi
rilmiştir. 

~ 11111 

Türk ofiste 
Türkofis bmir şubesi müdü

riyetine merkezce iki memur 
tayin edilmiştir. Bu memurlar-
dan bay Cahid gelerek vazife
sine başlamıştır. Bay Ahmet 
Tevfik te bir iki güne kadar 
gelecek yeni işine baş'ıyacakhr. - .... 
Aleni teşekkür 
Dünkü gün kuyumcularda 

dükkanımdan "150" lira kıy
metinde bir çift elmas küpe 
meçhul bir hırsız tarafından 
çalınmışbr. Hemen tarafımdan 
zabıtaya malumal verilerek ga-
yet kısa bir müddet zarfında 
değerli zabıta imirletimizin 
verdikleri direktiflerle meçhul 
hırsız tutularak adalet pençe-
sine tevdi edilmit ve sırkat 
edilen küpe tarafıma iade edil
miştir. Kıymetli çalışkan Polis 
Direktörü Salahettin Arslan 
Korkut müdür muavini lsmail 
Günday, Kısmı adli reisi Sırrı 
Arkan, Keçeciler Merkezi lnci 
Komiseri Salim ve 2 nci komi
seri Mehmet Ali, 3 ncü komiser 
Ferit, Taharri komiseri Hidayet 
Dinç ve arkadaşlarına candan 
teşekkiirlerimi alenen izhar et
meği büyük bir borç biJirim. 

Kuyumcu 
HAMiT 

S-2 (767) 

'. 

FUAR 
Devi et demiryolları 

tarifel<11rinde mühim 
tenzilat yapılıyor 

Yedinci iz mir enternasyonal 
fuarı münasebetiyle Devlet de
miryollarında yolcu tarifelerinde 
aşağıdaki tenzilat yapılacakbr: 

1 - Ankara, Aydın, Konya 
ve Bandırma ile lzmir arasın• 
daki mesafeler için yüzde 75. 

2 - Geçen sene olduğu gibi 
bus ene de lzmir Enternasyo· 
aal Fuarına geleceklere on beş 
günlük halk ticaret biletlerinde 
yüzde 50. 

3 - Türkiye hudutları dışın• 
da1· gelecek olanlara bir aylık 
hal' ~ ticaret biletlerinde % 50 

4 - Fuarda eşya teşhir 
edeceklere yüzde 75 tenzilat 
yapılacaktır. Bu tenzilattan is
tifade edebilmek için her eks
pozanın MiUt iktısat ve tasar
ruf cemiyetlerinden vesika al-
ması ve bu vesikayı eşya teş
hir ettiğine dair Fuar komite-
sine tasdik ettirmesi lazımdır. 

1 - Eşyalar için de umumi 
tarife üzerinden yüzde yetmif 
beş tenzilit yapılacaktır. ........... 
Göçmenlere 
pulluk 

Geçen sene vilayetimize ge
tirilerek iskan edilmiş olan Bul
garistan ve Romanyalı göçmen
lere dağ;Jmak üzere Sıhhat Ve
kaletinden mühim miktarda 
pulluk gelmıştir. Ayrıca göç
menlere çift hayvanı da tevzi 
edilecektir. Vekalet vilayetten 
çift hayvanı ihtiyaç miktarını 
sormuştur. 

._ .....•. 
Şarbon aşısı 

Ziraat Vekaleti baytarı hıf
zıssıhha seksiyonu şefi B. Mu
zaffer ve refakatindeki müta
hassıslar, )'eni bulunan şarbon 
aşısını Menemendeki hayvan
lara tatbik ederek şehrimize 
dönmüşlerdir. Fen heyeti yarın 
Kuşadasına giderek Selçuktaki 
hayvanlara da yeni keşfedilen 
şarbon aşısını tatbik edecektir. ............. 
Cümhuriyet 
meydanı 

Cümhuriyet meydanı beledi· 
yece genişletiJecektir. Ağaç
larile çiçekleri kaldırılmış olan 
heykelin ön kısmı beton veya· 
hut asfalt yapılacaktır. 

Bu meydan merasimlerin ya• 
pılabiJeceği bir hale getirile
cektir. .. ......... . 

Halk evi 
Bugün saat 17 de Müze ve 

Sergi komite toplantısı vardır. 
'!'. 
;,. 

1 ilk Arpa mahsulü geldi 

1 Mahsulü getiren Mene
menli bir rençberdir 

Her sene rençberi teşvik için tatbik 
edilen teamüle ehemmiyet verilmedi 

1937 senesinin ilk arpa mah· 
sulü bugün borsada teşhir edil-
miş ve kilosu dört kuruş fiatl~ 
satılmıştır. 

Haber aldığımıza göre Bu 
arpa Menemende Camiikebir 
mahallesinde oturan rençber 
Hasan of?lu Hüseyin tarafından 
hazırlanan harmandan ilk mah
sul olup bizzat müstahsili ta-
rafından lzmire getirilmiştir ve 
bir çuvaldan ibarettir. 
Iktısadi mmt.ıkamız dahilinde 

yetiştirilen belli başh ihracat 
maddelerinden ilk mahsullerin 
borsada teşhirinde bilhassa 
tüccarımız tarafından piyasa 
harici ve yüksek bir fiatle 
mübayaa edilmek suretile müs
tahsile karşı bir cemile göste-
rilmesi ve borsa idaresinin de 
ayrıca müstahsile münasip 
bir hediye ile taltif etmesi 
senelerdenberi devam eden 
bir usul ve teamülden iken 
tüccarımız busene maale· 
sef bu adeti bozmuş ve 
bu arpa yukarıda arzettiğimiz 

gibi eski mallar gibi kilosu dört 
kuruş fiatle Kestanepazarı tüc-
carından Bay Süleyman Sırrı 
tarafından satın alınmıştır. 
Gerçi hu arpanın borsada teş
hiri sırasında yine Kestane 

pa:larh tüccarlardan biri tara· 
fından eski teamülün yerine 
getirilmesi suretiyle rençberle-
rimizin teşviki lüzumu ihsas et· 
tirilmiş ise de tüccarımızın mü
him bir kısmı buna alaka bile 
göstermemiş ve yalnız bu 
çarşı esnafından bir kaçı 
aralarında hazırladıkları ehem· 
miyetsiz nakdi bir ' hediyeyi 
bu gayyur rençbere vererek 
kendisini teşvik ve tebrik et
mişlerdir. 

Borsa idaresinin bu eski te
amüle bu sene ne derece ria· 
yet edeceğini bilmemekle be
raber rençberin taltifi, müka
fatlandmlması kendisini fazla 
çalışmağa sevkedecek amiller
den bulunduğuna göre ilk 
mahsulil idrak etmiş ve ede
cek olanların nazarı dikkati 
celbedecek surette taltiflerinin 
say ve ameli teşvik noktasın
dan pek lüzumlu ve faydalı 
telakki etmekte ve ticaretimi
zin bu gibi hususatta da· 
ha fazla alakadar olmasını 
beklemekteyiz. 

Yeni mahsulün memleket ti
careti için hayırlı, rençberleri-
miz için bereketli ve tüccarı
mız için de kazançlı olmasını 
temenni ederiz. 

Ağırceza mahkemesinde 

B.Zekinin yanındaki ka
dın acaba kimdi? 

Suçlular: Bu 
hakkı olarak 

para bize sükut 
verildi, diyorlar 

Geçenlerde Göztepede bir 
hadise olmuş ve bay Zeki 
adında birisi ailesile gezmek
te iken bir çobamn taarruzuna 
maruz kalmıştı. 

Hu hadiseden dolayı maznun 
çoban Halil ve Kemalin muha· 
kemelerine dün ağırcezada baş
Janmışbr. Şoför Zeki mahke
mede demiştirki: 

- Birgün işim yoktu. Isti
rahatte idim. Karımla beş ya-
şındaki kızımı beraberime ala
rak Göztepe cıvarında dağda 

gezmeğe çıkmıştım. Kızım 
papatya toplayordu. Ben ka· 
rımla bir kayanın kenarında 
oturuyordum. Halil ansızın, ko-
yun kırkmağa mahsus büyük 
bir makası göğsüme dayaya-
rak para istedi. Karım korku
dan bayıldı, üzerimde bulunan 
bir lirayı çıkarıp kendisine 
verdim. Daha istedi, olmadı-
ğını söyledim hatta cüzdanımı 
çıkarıp gösteı·dim, sonra Ha
Jj)Je Kemal çekili gittiler, ben 
de karakola haber verdim. 

Bay Zekinin kansı bayan 
Emine, Halilin kocasına hücum 
ettiği sırada arkadaşı Kema
lin de uzun bir çoban sopasile 
karşılarına dikildiğini • ve ken
disinin korkarak bayıldığını 
söylemiştir. 

Maznun Halille Kemal ise 
vak'a yerinde şoförle genç ve 
güzel bir kadını görünce ken• 
dilerine süküt etmeleri için 
B. Zekinin oara verdiğini. mah
kemede bulunan bayan Emine-
nin hadise yerinde gördükleri 
kadın olmadığını söyliycrek 
demişlerdir ki: 

- Zekinin üzerinde daha 
on lira vardı. Biz para almış 
olmak için hareket etmiş ol
saydık bu on lirayı da alırdık. 
HaJbu ki almadık. 

Bundan sonra Araphasan 
mevkii polis komiseri bay Esat 
ile polis memuru bay Fadıl 
dinlenmişlerdir • 

Muhakeme Rifat admda bir 
bekçinin şahit sıfatiyle celbi 
içio muhakt::me başka bir gü
ne. bırakıl_mıştır. 

=== 

TELEFON: 3151 T Ay y A RE s 1 NEM As 1 

Türk Inkıl&bında te akki hamleleri 
Bugünden itibaren "2 1 ) 'V:Ei.E ,, hepsi birden 

Sabahları 9 - 11 - 1 Seanslarında taleb,eye, öğleden sonra 5 ve 9,15 seanslarında umuma 
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2-HA. ŞMETLİ VALS Hanry Garat'nın çok beğenilen, çok eğlerıceli 
filmi de hergün 

3 ve 7 seanslarında devam edecektir. 
" PARAMUNT,, Dünya havadlslerl vardır. 

Manisa 
Valisi Ankarada 

Manisa valisi Bay Dr. Lütfi 
Kırdar vilayetin bazı mühim 
işleri etrafında alakadar yüksek 
makamlarla temaslarda bulun
mak üzere dün Ankaraya git
miştir .• Bay Lütf i Kırdar An
karada on gün kadar kalacak
tır. '.. . . .. -
Tütün fideleri için 

Bazı yerlerde yağmurlat dan 
bozulduğu iddia edilen tütün 
fideleri için Ziraat müdürlü
ğünce lazıoı gelen tedbirlerin 
alındığını yazmıştık. 

Tütün fadelerinin çürümesi
ne mani olmak için fidelikler-, 
de alınacak tedbirler hakkında 
dün alakadarlardan şu malü
matı aldık: Fidelerin çürüme
sine karşı bağcıların asmaları 
ilaçladıkları gibi yüzde bir göz 
taşı bulamacını tulumba ile fi· 
deliklere atmakla çürümenin 
önüne geçmek mümkün olaca· 
ğını:öğrendiki Tütün müstahsil· 
leri, fidelerin çürümesine karşı 
bu güzel tedbire baş vurmalı

dırlar. 

Samsun sergisi 
Samsunda 19 mayısta başla

yıp 6 hazirnna kadar devam 
edecek oJan dördüncü Yerli 
mallar sergisi için şehrimizdeki 
alakadarlara malumat gelmiştir. 

Bir anket 
Köylüye, Köy muhtarları ta· 

rafından verilen muhtelif vesi· 
kalar için Köy ihtiyar meclis
leri tarafından bir ücret alın
maktadır. 

Vilayete bildirildiğine göre 
muhtelif köylerde bu gibi ve
sikalar için ayrı ayrı miktar· 
larda ücret alınmaktadır . 

Vilayet, köy ihtiyar meclis
lerinin almakta oldukları ücret
leri, bir tarife ile ve ayni mik
tarlar üzerinden almağı muva
fık görmüştür. Onun için bir 
anket açmağa karar vermiştir, 
Bu ankette alınmakta olan bu 
ücretlerin . ne miktar olması 
lazımgeleceği hak kında fikir 
istenecektir. Köy bürosunda 
toplanacak olan cevaplar Ü1.e· 
rine bir tarife hazırlanacak, 
eler köy muhtarı, bu tarifeden 
fazla ücret almıyacaktır. 

B. K. Apak 

S'!J~Lvi 
Kadının mevkii 

Bir mektuba cevap! 

-22 -
Salihlide içtimai mevki şahibi 

bir zat, bir avukat bana bir mek
tup gönderdi, karşılık verdi. Bu 
cevap, münakaşaya tahammülü 
olmıyan «.Kadın cuker» mevzulu 
yazım için olmasaydı gerçekten 
sevinecektim. Bununla beraber 
gönderilen mektubu okudum, sa
tırları arasındaki ha/il manayı 
hesaba katmıyarak bir bQ1ka 
noktanın üzerinde durdum. lin
ce mektup sahibine teşekkür bor-

' 

cuma öd emek isterim. Sonra, ay
ni mektubun bana kadar getirdi
ği bir zihniyet ifadesini beraber~ 
ce tahlile müsaraat ederim. 

Avukat Bay Aktürel işi be
nim temas etmediğim bir nokta
dan mütalaa etmi~, mevzuda mü
himce bir inhirala lınat vermiı .. 
Ben yazımda kadının yurd mii
dalaaşında faal bir uzuv olarak 
hesap edileceğini anlatırken as
kerliğin kadın için avukatlık gi
bi, doktorluk gibi bir meslek ola
rak seçileceğini söylemiş değil
dim. 

1 Avukat muhatabım belki de 
fazlaca muhala:akar bir zihni
yetle, kat'i bir zaruret olmadılt
ça kadının avukatlık etmeaine 
bile taraltarlılr edemiyeceğini 
söylüyor ve: 

- Onun yeri mualladır. Ba
nun da üstündedir, diyor. 

Bu mevzu üzerinde bana mu
hatap olan zatın bir avukat ol
duğuna hesap ederek, müsaade
leriyle işaretlerinden şüphe et
mek hakkımı muhalaza edece
ğim. Ne kadar tefekküre şayan 
ki inkılap rejimi artık kadının 
avukatlığını, meslek adamlığını 
münakaşa mevzuu yapmak fır
satlarını ortadan kaldırmı,tır. 

Bence kadın avukatlık meıle
ği için de, &ay;n avukatın işaret 
etmek istedikleri manadan daha 
az muallii deiWdir. 

NERiMAN GVRSA 

iki ayda 
Çocuk esirgeme kuru

munun faaliyeti 
Mart, nisan aylarında Çocuk 

bakım evimizde 625 hasta ço
cuk muayene ve tedavi edile
rek ilaçları paras•:r. verilmiştir. 

23 nisan çocuk bayramında, 
1 - (1250) çocuğa kıymetli 

hediyeler verilmiştir. 
2 - (450) çocuğa elbiselik 

ve çamaşırlık kumaş tevzi edil
miştir. 

3 - (100) çocuğa ayakkabı 
yapılmıştır. 

4 - (3000) çocuğa şeker 
dağıblmışhr. 

5 - Onbirer çocuklu üç 
aileye nakdi yardımda bulunul
muştur. ·-Zeytinyağı istiyorlar 

Halepten şehrimiz Türkofis 
şubesi müdürlüğüne vukubulan 
müracaatte külliyetli miktarda 
zeytinyağı istenmektedir. 

Bir firmanın müracaatı 

iş kanununun tatbikat hazır
lıklarını tetkik etmek üzere 
şehrimize gelmiş olan Iktısat 
vekaleti iş dairesi baş müfet
tişi B. Kemalettin Apak diin 

Çekoslovakyadan da bir fir
ma müracaat ederek mühim 
mikdarda yapağı istemektedir. 

.... 1 •• ,.. 
lstanbula gitmi.,tir, 

• 
Pamuk ziraati fazladır 

•• 

Odemiş müstahsiline 
yerli tohum verilecek 

Vilayetimiz pamuk müstahsil
leri için Ziraat Vekaletince 
ayrılan ve gönderilen AkaJa 
pamuk tohumlan gelmiş ve 
kazalara tevzi edilmişti. Bu 
meyanda Ödemişte pamuk 
ekenlerin azlığı nazarı itibare 
alınarak Ödemişe yalnız bir 
ton tohum gönderi!mişti. 

Hükümetimizin pamuk ziraa
tine verdiği ehemmiyeti göz 
önüne getiren Ödemişliler bu 
sene her senekinden fazla pa
muk yeri hazırlamışlar ve vila· 
yete müracaat ederek fazla 
pamuk tohumu istemişlerdir. 

f 
Vilayet Ziraat Vekaletinden 
alınan müsaade ile tekrar yedi 
ton pamuk tohumu Ödemiş 
müstahsiHerine verilmiştir. Bu 
da kafi gelmemiş ve tekrar 
müracaalte bulunulmuştur. 

Vilayetin bu defa Ödemiş 
müstahsilleri için Ziraat Veka
letine vukubulan müracaatine 
gelen cevapta Akala pamuk 
tohumu kalmadığı ve yerli 
kapalı k"zalar hastalıksız oldu
ğundan Ödemişte pamuk ek
mek istiyen müstahsillere bu 
yerJi tohumlardan verilmesi 
bildirilmiştir. 
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Bir sınıfa iki kalem 

Sahife 3 
ze , .. 

Turgutluda 
Muazzam bir stad

yum yapılıyor Toplu yaşama nizamı (yardım) 
,euuına dayanır. Fakat bu (yar· 
dırn) denilen nesnenin de bır te
kamülü, bir tekamül tarihi ve 
bir •İstemi vardır. 

iptidai /erdi yardım usulü t~p
lu hayatta bilakis menli netıce 

KIY METLi MiSAFiRiMiZ GiTTi 

Irak Hariciye nazırı hara
retle teşyi olundu 

'

Harbiyeye geçen
ler diploma aldı 

nJRGUlLU, 3 (Yeni Asır) - Ha

li içtimada bulunan Şehir meclisi mühim 
ve isnbetli kararlarından birini daha ver-

miştir. Yalnız inşa malzemesine yirmi 
bin lira sınfodilmek suretiyle büyük biı 
$ladyum ynptırılmaSl kararlaştırılmıştır. 

Şehrin göbeğinde Koyu meznrlığı namı 
ile martf olan yer stadyuma tahsis edil· 
miştir. 

verir. A A 

Bizdeki (yardım) lar hala bu 
umlü takip ediyorlar. l 

Ferdi yardım hususunda 0 
-

· ti • yar 'dukça hauasız ama, ıç maı -
dun siatemlerini hôla anlamamı: 
ıız, benimsememişiz. S~be,_bı 
de basit: Ferdi yardım (hıııı)
'dir (kolay) dır. içtimai yardım 
(akli) dir güçtür. Bilgiye ve teş
kilata ihtiyaç gösterir. 

* Bunu size miıallerle anlatayım 

IST AN BUL. 3 (Telgraf) - Oç gün
denberi fstanbulun misafiri bulunan 
mümtaz devlet adamı, Irak hariciye na
zın Naci Elasil memleketine gitmek üze
re şehrimizden ayrılmıştır. Nazıra Irak 
hükümetinin Ankara elçisi B. Naci Şev
ket refakat etmektedir. 

Nazır T oros ekspresine bağlanan hu-

susi vagonla hareket ederken hararetle 
uğur)anmışbr. Elçi Ankarada kalacak, 
B. Nazır Bağdada gidecektir. 

ISTANBUL, 3 (AA) - Irak harici
ye veziri ekselun" Naci Elasil bu sabah 
saat dokuzda T oros ekspresine l:iağlı hu· 
susi vagonla memleketine dönmek üze
re §ehrimizden ayrılmıştır. 

Muhterem misafir istasyonda lstanbul 
valisi Ostündağ, Fırka kumandanı, Hari
ciye erkanı. lngiliz büyük elçisi Sir Persi 
Loren, Ataşe komersial koloneli Voods 
tarafından uğurlanmıştır. 

Bir bando muzika lrak istiklal marşını 
çalmış asker ve polis kıt' alan ihtirıım res
mini yapmıştır. 

IstanbuJ, 5 (Telgraf) - Mal· 
tepe Jise!inden mezun olan 
250 gence dün askeri mera· 
simle diplomaları tevzi edilmiş· 
tir. Yapılan askeri merasimde 
nutuklar söylendi. Genç tale-

beler harbiyeye nakletmek
ten mütev~llit sevinçlerini şu
urlu bir şekilde izhar etmiş· 
lerdir. 

Talebeler diplomalarını aldık
tan sonra bir müsamere ter
tip etmişler ve lisan ve genç· 
li k piyeslerini temsil etmişler
dir. 

Memleket gençliğinin faaliyete geç-

meleri için sahanın bir kısmının §İmdi· 
den tcsviyei türabiyesi yapılacak ve önü· 

müzdeki sene znrfındn tribünlerin İnşa· 
sma başlanacaktır. 

RIZA KAYA 

KAMUTAYDA 
bakın: 

Bir yardım komiteıi, bir ıını
la iki kalem göndermiş. 

Bir yardım kurumu, bef yüz 
mevcutlu bir mektebe dört çift 
ayakkabı yollamış. 

'f '~~~·~b'~hÇ~''''''''"''"''"A~'k'~•~•;••"k'ö;ü;"'";~·;gi;f """'''"""];p~~·y;d;" 
Galip geldi Ba kanlar için nümune Seçim hükumet 

Ankara, 3 (A.A) - Bugiin 

Fikret Silayın başkanlığında 

yapılan kamutay topl;rntısında 

Siirt mebusluğuna 'Seçilen Meb
met Ali KurtoğJunun jotihab 

mazbatası tasdik edilmiş ve 

ruznamede görüşülecek başka 
bir madde bulunmadığından 
toplantıya nihayet verilmiştir. 

Bir hayır miieıse&esi, altı ço
cuklu bir anya iki metre bez ver· 
mif .... ilah ... 

JSTANBUL. 3 (Telefonla) - An- 1 k . . d • aleyhine bir zaferdir 
kara Gençler birliği ikinci maçını pnzar o aca d ce ed 
günü Fener stadında Fenerbahçe ile ere ır Toky?, ~ (~·~} - Seçi~in 

a tı. Oyunun ilk devresi çok durgun ve son netıcesı hukumet aleyhın-«Az veren candan, yarım elma 
~önül alma .. » gibi lerdi yardım 
edebiyatının vecizelerine ~ygu~ 
olan bu ıeylerin uymad~gı bır 
keyfiyet varsa; o da ~em!yet .. ha
yatında bu kadar iptıdaı muca
rnelelerin faydasız tezahürattan 
ibaret olduğudur. 

~e:ecansız geçmiştir. ikinci devrede iki J deki partiler için kati bir za-

takım daha canlı bir oyun çıkar~~ş ~e apon Sefiri ne SÖy liyor? fer teşkil etmektedir. Minseito 
Fenerbahçe rakibini bire karşı ıkı ıle • • • • • partisi 179, Seiyukai 175, aza-

Kamutay çarşamba günü top· 

lanacaktır. 

ltalyan mağlup etmiştir. Bununla beraber Anka- ANKARA. 3 (A.A) - Ankara bey- - Sergi çok muvaffakıyetle tertip lık elde etmelerine mukabil 
ralılar şehrimizde iyi bir intiba bırakmı~- sanayicileri nelmilel kömür sergisinin uyandırdığı edilmiştir. Herkesin anlıyacağı bir şekil- hükümetçi partiler 41, müsta-
lardır. alaka hiç kesilmeden devam etmektedir. de bütün incelik ve tcferrüat düşünce- killer 25 azalık elde etmişler-

* 
A 1 manyaya Bugüne kadar sergiyi gez nlerin sayısı lerile yapılmıştır. Grafikler bilhassa kö- dir. Muhtelif diğer partiler de 

kırk beş bini geçmiştir. miir hakkındaki istenilen bilcümle ma- 9 
h lumatı havidir. Sergiyi ihzar edenleri mu- azalık kazanmışlardır. 

Berlin, 3 ( A.A ) - Hit!er 

nazır Volpinin riyasetindeki 

İtalyan sanayicilerini kabul Bir milyon insana onar para 
vermek hi~bir şey yapmamak
tır. Fakat (bir milyon on pa~~) 
il k b .. ··k şeyler yapılabılır. 

i racatımız Sergiyi ziyaret edenlerin intibn1arını Y!1kalaı1a11 katı.11eı· 
toplamakta devam eden muhabirimize vaffokıyetlerinden dolayı tebrik ederken ~ etmiştir. 

e pe uyu il 
Bir mektebe iki kalem yo a-

serginin görmüş olduğu beynelmilel er-J apon sefiri şu beyanatta bulunmu•tur : d 
.,, gileriyle hemayar ol uğu, hatta bazı ci-

- Sergiyi büyük bir itina ile hazır
hetlerden üstün olduğunu söylerim .. 

Berlinde çıkan B Z D gazetesi bey
nelmilel kömür sergisi hakkında yazdığı 

IST AN BUL. 3 CT elgraf) - Ad ana
da yaknlanıın iki nzılı katil yann akpm 
şehrimize getirileceklerdir. 

Milisler 

Yunanistanda af 
mak bir sürpriz, bir (şaka) ola: 
bilir ama ne gönderenin hikmetı 
vücudu, ne de gönderilenin 11a· 
ziyet ve şeniyeti böyle bfr şakaya 
mütehammil değildir. 

tST ANBUL 3 (Hususi) - 937 yılının 
ilk 3 nyı içinde Türkiyeden Almanynya 
38.800.000 mark kıymetinde ihracat ya
pıldığı, Alman istatistik dairesini neşret
tiği bültenden ogrcnilmiştir.Almanyadan 
Türkiycyc ithalfıt tutnrı 17.200.000 mark 

lanmış, ince bir zevkle tertip edilmi ve 
mükemmel bir şekilde bn§arılmış bul
dum. 

Sergiyi gezen Amerikalı müzik ve 

estetik profesörlerinden Mac Neni' in ser
gi hnkkındnki intibalarını şöyle tespit 

yazıda diyor ki : lk ncl Alllazarı zaptettller 
Anknrnda sergi her hangi bir Avrupa 

Atına, 3 (Hususi) - Orto

doks paskalyası münac;ebetiyle 

kralın bir emirnamesi neşredil
miştir. Altı aydan aşağı adi 

curunı mahkumları tamamen 

affedilmişlerdir. Yalnız Atina 

hapishanesinden 321 kişi ser· 

best bırakılmıştır. 

Her şeyde olduğu gibi (y.ar· 
dım) da da ( cemiyetleşmck) ve 
bunu öğrenmek lazım. 

K. FPr:ONES 

-----------------------Halk evi gen leri Aydında 
lzmir Halkevi Gösteri kolu 

Cuma günü Aydma giderek 

Halkevinde bir piyes ve iki 

komedi temsil etmiştir. 

Halkevimizin gösteri l(oluna 

Aydın da çok alakave sevgi 

gösterilmiştir. Başta Vali Salim 

Özdemirle bütün Aydınlılar 
kolumuz üyelerine tam bir mi

safirperverlik gfüıtermi_şlerdir. 

------•waa~'•I' 

iLAN 
Banka Ko·nerçiyala İta-

liana 
Banko di Roma 
Döyçe Oryent B~nk 

Dresdner Bank şubesı 
Emlak ve Eytam Bankası 
lzmir Esnaf \·e Ahali 

Bankası 

Osmanlı Bankası 
Türkiye iş Bankası 
Türkiye Ziraat Bankası 

Izmir şubeleri 10 Mayıs 
1937 tarihinden iş'arı ahire 

kadar gişelerini aşağıda ya· 

zıh saatlerde açık bulundu-

racaklardır. 

8,30 dan 12,30 kadar 

cumartesi günleri: 
8,30 dan 11,30 a kadar 

(766) (S.3) 

~----~~., 
ARKITEKT 

değerindedir. 
Bu vaziyete göre Almanyaya jhraca-

bu memleketten vaki ithnlfıtımız
tımız, 

dan 20 milyon fazladır. 

Edirnede 
Tiirkku u 
EDJRNE. 3 (Özel) - Türkkuşunn 

yn:t.ı1an talebeden §İmdiye k~da~ 1 .ı kız 
ve otuz erkeğin muayenelerı bıtmış ve 
tedrisata girmişlerdir. Geride muayene
leri ikmal edilecek elli talebe vardır. Ta· 
lcbenin yeknesak elbiseleri hemen ıs-

marlanmıştır. 

Al manyaya 
ihracat meselesi 
Berlın Ticnret odasının son raporunda 

deniliyor ki : 
iki memleket tacirleri arasındaki mu 

1 1 ,,jbi Türkiyeden Almanyayn ye
rune e er o 

. . "dnt ta pek mahdut bulunmuş-
nı mc,;tın . . . . . 

A ·ni veçhile ılgılı kontrol daırclerı 
tur. > ~ .

1 
. 

). ehemmiyeti olmıyacagını ı en 
ııme ı 

·· rck Türkiyeden ithalfltn yalnız is-sure • 
· · hallerde müsaade eylemişlerdir ... 
tısnaı 

öte taraf tan gerek yolda bulunan ve ge-
rekse ankonsinynsyon olarak Almanya-

ıt dahn önce gelmiş malların ithalatm
~a maalesef nz çok müşküluta tesadüf 

edilmektedir. 

Bask'ta 
Asilerin ileri hareketi 
VITORiA 2 (AA) - Hnvas ajan

sı muhabirinden : 
Flangist kuvvetler dün Bask cep-

hesinde ileri hareketlerine devam etmiş
lerdir. Bu kuvvetler Dermeo adındaki 
ufak Lir limanı ve dokuz köyü ele ge-

çirmişlndir. 

Berlinde 
Berlln peskoposun·ın 

bir mektubu 

etmİ§tir : 

şehrindeki benzeri sergilerden farksız ve 
muhukkaktır ki Balkanlar için nümune 
olacak derecede mükemmeldir. 

Avusturya Cümhurreisinin seyahati 

Çekoslovakya ile bir an
laşma tesisi için midir? 

----~------.............. ·~----------~--
Paris, 3 ( ö.R ) - Avusturya cüm-j hassa Çekoslovakya ile bir anlaşma te

hur reisiyle ba~vclcil ve hariciye ~azı- ·ı sisidir. Bu sebeple Budapcştcde teati 
rının Budapeşte seyahati chemmıy~t~ edilecek beyanat dikkat ve ehemmiyet
le takip edilmektedir. Cümhur rcısı I le beklenmektedir. 
Miklas ve rcfakntindeki zevat sabah p 'Şi"' 3 ( AA ) y d b 

. c '°' . - anın a aşve-
saat 10 da Budnpeşteye gelmışler ve kil Şu 'g L-...:· • ··st ş •t 

şnı ve .ııarıcıyc mu eşarı mı 

istasyon rıhtımında Macar krallık na- old ~ h ld p ted ·· ·· ·· k 
ibi Amiral Horty ile hükümet erkanı ugu a c eşe c uç gun surece 
tarafından karşılanmışlardır. resmi bir ziyarette bulunmak üzere 

Saat 12 de cümhur reisi B. Miklas buraya gelen Avusturya reisicümhuru 
Macar meçhul asker abidesine giderek Miklas ve bnynnı istasyonda Naip 

bir çelenk koymuş ve öğle yemeğini Horty ve bayanı ile başta başvekil Da-

hususi olarak Amirnl Horty ile bır. _ ranyi olmak i.izcrc bUtün hükümct 

likte yemiştir. 
Bu sırada Macar başvekili I3. Da

ranyı başvckfılct konağında Avustur
ya şansölyesi B. Şuşnig ile hariciye na
zırı B. Şmidti kabul etmiştir. 

nu ziyaret esas itibnrjyJe Amiral 
Hortynin Viyana seyahatine mukabe
le maksadına matuf bir protokol ziya
reti ise tle siyasi mahfillerde Avusturya 

ve Macaristan hükümctlerinin arala
rındaki münasebetlerj müstakilen sık

laştırmağa scvkcden siyaset sahasında 
bir merhale olabileceği ümit ve kana· 
ati vardır. Bu siyasetin diğer bir ga
yesi de diğer Tuna devletleriyle ve bil-

Von Neurath 

erkanı ve yüksek zevat bıraf ınclan kar
şılanmıştır. 

lki dcvlel reisi yolları dolduran kc-

sif bir halk ki.itlcs:inin coşkun alkışları 
arasında doğruca saraya gitmişlerdir. 

B. Miklas öğleyin umumi harp ölü-

sünün fıbidesine bir çelenk koyduktan 
sonra öğle yemeğini hususi olarak na
iple 1,irliktc yemiştir. 

Gazeteler Avusturya reisicümhuru
nun ziyaretini hararetle mevzuu bahs 
ederek bu ziyaretin tarihi ananelere is
tinat eden iki devlet arasındaki sıkı 
dostluğun yeni bir parlak tezahürü ol
duğunu knyclcylemcktedir. 

Romaya vardı 

Duçe ile Venedik BERLlN. 3 (ö.R) - Dün Seriinin 

~~:~:.~·~:~k !~~:~:·~~;.:~;.;~~<;~ sarayında görüştü 
mektup çocuklann hırıstıyan terbıyesı 
hakkındadır.Peskopos katolik ana baba-

Bu aylık derginin 74 üne. Ü ki a dini bir terbiye ver• ROMA. 3 (ö.R) - Almanya ha-
l )arının çocu nrın h . 

sayısı zeng'ın nıünderecat ı e. ' l . . h m bir vazife, hem de kon- riciye nazırı baron Von Neurat ıstas-
tür. Saat on üçte Alman sefaretinde von 
Neurath şerefine bir ziyafet verilmiş ve 1 
anat on bt>şte Alman hnriciye nazırı Pan
tconn gitmiş ve İtl\lynn meçhul asker ı 

abidesinr. bir çelenk koymuştur. Bunu 
müteakip Düçe ile ikinci bir mülakatta 

dirme ennın e K c· ·ı f · . . 
d M. Zekı .

1 
• d"lmi" bir hak olduğu- yondu ont ıano ı e nşıst partısı ge· 

çıkmışhı. için e ımar k dnto ı e temın e 1 
" ı . . . h · · 

·ıı· or k ve nasyonal sosyalist j nel sekreten, Almnnya sefırı, nrıcıye 
Sayarın Kalamışta bir vı ası, hatırlatma ta . Al f . ı: · nu d 1 n terbiye meselesi nezaretı ve mnn se aretı erı~aııı tara-
G l d 

·· abakasını h"'k .. met a nm arını ! G d" b"l .. w .. a ata eniz garı mus . u u b onatını ima ederek ışu· fmdan knrşılnnınıştır. rnna ıer o ugu 
kazanan proj' eler He nıühen. dıs lıakkında son kel' d" . cAlmanyada ve- askeri selam vazifesini görmüştür. Al-

h 1 b ·an etme ·te ır . 1 h . . 1 
Dr. Wagnerin büyük şe ır er n·~ el'.. sadnkntin bir kıymeti ve şan· man ve İta yan arıcıyc nazır arı arasın· 
nasıl tadil edilir. izzet Kumba- rı en soze f d n verilmiş bir ~özün ma- daki ilk mülakat pek samimi olmuştur .. 

1 sôlye tara ın a v ak zamanı gel- ROMA, 3 (ö.R) - Sabah saat 11 
racaların eski Türk mimar arı, 1 lmndıgını sorm 

nası o up 0 
• l'k kilisesi reisi hı- de muvasalat eden Almanya hariciye na-

M. N M it · hastane· · · Berlın kato 1 h ·ık.. K" · ımar aci e emın mıştır. > b balarını aziml • rlı- zırı baron Von ı eurat ı once ıgı sa-
l d 1 dl Ya · · çocuk ana a ·d k K c· "Ik . er e tedavi kısım arı a ı - rıstıyan k kurdato ile ta- rayına gı ere ont ıanoya ı · zıyare• 

~ ,:k etmekte ve on \1 d"k 
ııları vardır. ga teş'' • . ·f:.ro !erini istemek- tini yapmış ve oradan ene ı sarayı-

bir hnktnn ıslı •· e k B a1 l" . ·ı .. .. .. 

bulunmugtur. Akş:ım Venedik sarayın
da B. Mussolini tarafından Von Neurath 

şerefine bir ziyafet verilmiş ve bunu bir 1 
kabul rt!Bmİ takip etmiştir. ltnlyan ve ec-

nebi mahfellerinin kanaatince Alman ha
riciye nazırının ziyareti İtalyan p Almanı 
iş birliği siyasetini siyasi ve ekonomik sa
hada takviye edecektir. 

Andujnr, 2 (AA) - Havas ajansı 
muhabiıinden : 

Hükümet milisleri saat 16/ 30 da Vi· 
erge de La Caheza mabedini İ§gal et
mişlerdir. Bmnya ikinci Alkazar denili
> ordu. Hükümct arazisi içinde Falan· 
gistlerin yesfıne mukavemet noktası idi. 
Ve 18 ağustos 936 dan beri İçinde hin 
iki yüz kiıi mahsur bulunuyordu. 

ou münasebetle Atinada he

yecanlı sevinç tezahüratı yapıl
mıştır. 

Suriye - Lübnan arasında 

Sıkı bir iş birliği 
Tesis edilecektir 

Paris, 3 (Ö.R) - Şamdan b"Jdirildiğine göre Suriye ve Lüb· 

nan arasında münasebetleri tayin için miızakereye girişecek 
olan Lübnan delegasyonu buraya gelmiştir. iki memleket ara

sında, Fransa ile aktettikleri !"Duahe:Je!er kadrosu dahilinde sıkı 
bir iş birliği tesis edilecek tır. 

Bir meb'us polis teşkilatının tazyıkin· 
den kul'tulmak için istifa etti 

Paris, 3 (Ö.R) - Dantzig 1 
sosyalist mebuslarmdan Ger-

mer senato reısıne istifasını 
göndermiştir. Bu mebus son 

zamanda tevkif edilmiş ve nas· 
yonal sosyalist partisine iltihak 

edeceği hakkında bir mektup 
vermesi şartiyle serb~st hıra· 

kılmıştı. Reise gönderdiği 
mektupta diyor ki: 

"Siyasi polis teşkilatının taz· 

yikiJe mücadele edecek vazi· 

yelte olmadığım için istifa edi

yorum. Üzerimde en şiddetli 

tazyik yapıldı ve Nasyonal-Sos· 

yalist partisine iltibakım hak· 

kında bir mekt up alındı. Bu 

mektup okunmazdan evvel iza

halımııı okunmasını isterim. 

DALLARDAN SESLER: 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BAHAR-VIT AMiN 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bahar; insanları -kanlarını kaynatarak- harekete getiren bir 
mevaim olaa gerek. 

Kıtm, ıoğuk ve karanlık günlerini evlerinin karanlık, kas
vetli odalarında büzülerek geçirmeğe mecbur kalmıf insanlar 
havanın biraz ısındığını, çiçeklerin açıldığını, çimenlerin fıt· 
kırdığım görünce bahçelere, çayırlara, kırlara yayılıyorlar. 

Hayvanların çayırlara ıalmdığı bu mevsimde inıanlann ma
rul bahçelerine döküldüklerine göre bu aylar mahlukatın «otla
ma mevsimi» oluyor. 

insanlar bir bahçede çatır çutur marul ve çağala yerlerken 
yanı hattaki çayırda kuzular, koyunlar, atlar, kısraklar ayni 
hışıltı ile othyorlar. 

Bol çayırın :zevkine dayanamıyarak kifneyen ahn, meleyen 
koyunun sesine bahçede kurulmuf ve marul yapraklarıyle do-

nanmıf bir rakı sofrasında nara atan delikanlının sesi karışıyor. 
insanlara hayvanlarla beraber ayni feyi yaptıran, ayni arzu-

yu duyuran bu ılık ve çiçek kokulu mevsimde hislerine mağlup 
olarak kız kaçırmak, tasallut gibi suçları işleyenler yalnız ka-

rakterlerinin değil, biraz da bahardaki günetin, otlardaki vita
minin günahım çekiyorlar galiba .••• 

MURAT ÇINAR Belediyelere ve alakadarlara nınmış na gidere . " usso mı ı e gorusmu~-

lavsj . ----------t-cd_i_r·-------------~------------.-.-......................................................................................................... __________ ~ ı. 



Sahife 4 YENIASIR 4 MAYIS 1937 

Misafirler galip geldi Koşular heyecanlı oldu Japon kabinesi 

Doğanspor takımı iyi bir . . .. . . . .. _::r::.t:iri:i~::i~e~:-
oyun çıkaramadı B_eşınc! koşu. nun surprızı: .Sevın uze- ~~~~«::::::~.~a;;~d;::: M,:;-,::; 

1- b ı 1 ı 18 1 k d beş, iı partisi 2 1 yerine 3 7 mebus çi'lr.nr• 

O ·-·-•• d k k 1 d rıne p ase l eta an ar ıra azan } . mışlardır.Böylecemüntehiplerhüküme-
OğanSpOf kalecisi SOD a İ a ar a _ l ~n ve askeri par~inin ~~ktatö.rl.ük si~~ 

d 
Hususi ldare ilkbahar at yarışları pa· lunun Dicle' si ikinciliği, Z. Cezzaroğlu- ümitler Alemdar ile Bayburda bağlı ! tıne. bunun tevlıt ettıgı hancı gergıruı• 

·muhacim oynıyor u zar günü büyük bir neşe ve heyecan nun Cananı üçüncülüğü aldı. idi. . . jğe ve mali ağırlıklara razi olmadıkları-
içinde yapılmı,nr. Bu neticeler herk.es tarafından mal<Uıı Lakin Ceylan son dakikalarda hayrete ! nı göstermişlerdir. Hükümet bu rey kar· 

Ankaralı misafirler ikinci maçı 3-2 
kazandılar. Doğanspor takımı ise se
nenin en fena oyununu oynamış, son 
dakikalarda kalesini terkederek mu
hacim hattına çıkan Mahmut, seyre-

Hava çok güzeldi. Halkımızın bir kıs· olduğu için müşterek bahislerde kaza • şayan hamleler yaparak birinciliği aldı. ,1 §ısında eğilecek midir. Y okaa milletin 

mı Kızılçullu ve Buca civarındaki yeşil- nanlar da ancak paralarını geri almış ol- Bayburd ikinci, Alemdar üçüncü kaldı. 

1 

ekseriyetle aleyhte rey verdiği bir reji· 
liklerde kır yemeği yemek için sabahtan dular. Yalnız her ko,umm ganyanlan BEŞiNCi KOŞU min hezimetini karşılamak üzere kuvvet 

Ankaragücü müdafaası bugun" guz" el bu cıvara akın etmiperdi. öğleden sonra arasında kur'a ile beşer kitiYe beıer lira Dolruzeylw koşusuna altı hayvan İş• siyasetine mi müracaat edecektir. Oruı 

bir ilerleyişini Adnan kestl 
ben Hakkının bir sıyr~ını 

kurtnrdı. 

Müteakı

da Ateş 

o 'Semih -ı 1 oynuyor. rta muavm guze I araba, otomobil, kamyon ve trenler bin- dağıtıldığı için kurada kazananlar beşer tirak eyledi. Mütterek bahis biletleri Şiın· fimdilik malum değildir. Baıvekil Gene.-
akın kesiyor ve yerinde pas veriyordu. lerce xyirciyi Buca alanına taşıdL Ko~u lira aldılar. ıek ile Şengün üzerine alanlar büyük bir ral Ayaşi yaptığı beyanatta sadece ikti· 
Sol açık Hamdi de Ankargücünün en yeri mah~rden bir numuno idi. Şık ve tKJNCl KOŞU ekseriyet tetkil eyliyordu. K<>Junan bat· d k'' d L_1 _ 'L ._ bild' 

ı kad • • 1 _ __ ar mev un e .ıuumııu; .ıı.araruu ır· 
tehlikeli oyuncusu. Hemen hemen bü· ı zarif giyİnmİf bayanlarm fulalığı nazara llkbahar ko~u aekiz hayvan iştirak laııgıcuıdan 80llana ar neticeyi .ıu:a- mit ve demiftir !ki: 
tün hücumları Hamdi yapıyordu. çarpıyordu. Yalnız can a&kan bazı hadi· eyledi Arap hayvanlanna mahsus olan tirmek mümkün olamıyacak kadar de-

- Millet timdi reyini serbestçe bildir· 
33 üncü dakikada sagvdan hücuma r;eler de olmadı deiiL bu yarışın favorisi Benlı'bozda idi. Faka.t ğişiklikler arzeden bu yanı tribünlerde 

1 
dikten sonra ümit ederim ki yeni meb-

geçen Ankaragücü Doğanspor kalesi· Eşrefpapdan Bucaya giden yolun ta- hayvana altmıı be, kilo siklet verilmesi heyecanı son hadde vardartb. 
ne kadar sokuldular. Ahdinin verdiği mirat dolayısile kapalı bulunması ve oto- tahminleri altüst edebilirdi. Nctek.im de Hatta hakem kulesinin on metre yakı- uslar hükümete yardıma çalışacaklar ve 

kal .... d b kl' Şükrünün mobillerin dolaşarak dar yollardan geç- öyle oldu. Bayram Palaska'nm Necip'i nına kadar birinci gelen ve halkın alkış· kaqılaıtığımız güçlüklerin ehemmiyetini 
=~e 0~: e Ş:=. b' kafa mele mecburiyetinde lcalqa bir çok Jcim. birinci. F. Karaosman oğlunun Öncü'sü larını toplayan (Şimşek) burada durak- takdir edeceklerdir. 

ge ve un ır I seleri sinirlendirmiftir. Yolun kapalı ol- ikinci, Benli Boz üçüncü geldi. Sekiz hay- ladı. Şengijl ile Sevin atbaşı bereber ileri General Ayaıi hükümetin vaziyeto 
vuruşu beraberliği kurdu. duğunu ilan eylemek, hiç olmazsa yol van iştirak eylediği için müşterek bahis- atıldılar. {karşı koyabilmesi, programını tatbik et• 

Bir dakika sonra müdafilerin ıska üzerine bir memur koyarak aeyrÜseferi te üçüncü gelen hayvana da plase bilet· Şengün birinci, Sevin ikinci ve Şimşek Cmesi ve Japonyanın refahını temin et• 
geçmesinden faydalanan Isrnail de ikin- ı tanzim etmek lazundı. Bu yapılmarnıştt. lerde tevziat yapıldı. üçüncü geldi. Şengün ganyan olarak 140 f mesi için partileri birliğe davet etmCkte-
ci golü yaptı. Dar yollarda karşılaşan otomobil ve OÇONCO KOŞU kuruı dağıttıiı lıalde Sevin üzerine plase dir. 

Hiç umulmadık bir mmanda arka kamyonlar yarım saat manevra yaparak lzmir büyük koşusu adını taşıyan hu bilet alanlar on sekizer lira alddar. Bu TOKYO, 3 (ö.R) _ cSosyal Yığın> 
arkaya iki gol olım.ıştu. 1kind golde birbirine yol vermek için uğraştılar. Yine yanım ikramiyesi 1200 lira idi. Dört ve sürpriz hararetli münakqalan mucip ol- partisi reisi bir tebliğ netrederek ~mdiki 
hakemin hatası vardır. Çünkü golden 

1 
otomobil ve kamyonlarla gelenler bir daha yukarı Yll§taki aaf kan İngiliz hay- du. ıı; kabinenin istifasını, siyasi vuiyeti nor· 

evvel ofsayd vardı. 1 kişeden duhuliye bileti alabilme. k için vanlann amahsustu. Oç hayvan iştirak ALTINCI KOŞU mı:; al b' kl k k ·· l • l m ır §e e so ma uzere azını ge en 
Bu iki gol Doğansporun neşesini bı- birbir üzerine yığıldılar. Bekledıler. ey]edi. F. Atlı'nın Tomru'su birinci,Aki- Sipahi ocağı yarışına dört hayvan çık· l tedbirleri almağa memur bir kabine teı· 

çırmadı. Ve sağdan akınlar yapmakta t Tertibatta göıülen kusurlara rağmen fin Kazbadalyası ilr.inci,Mükerremin Res- tı. Hakikaten hu yanı da pek zevkli ve I kilini, intihap sisteminde ıslahat yapıl-
rtalad - ko,ular timdiye kadar olanların üstünde toakası üçüncü geldi. Önceden bu netice heyecanlı oldu. Taıpunar birinci, Baylan _ . • . • . . . 

devam ediyorlardı. Fak.at o ıgı b' k d . muha1_1_,_,_ sayılıyordu. ·ı.· . Gi . .. - .. ld" masının, harp endustrısının millilqtıril-
ır zev ve neşe için e geçtı. &.ıuı&. ııı.ıncı, rgın uçuncu ge L • 

toplar bugün şanssız bir oyun ~n 

1 

BtRtNCl KOŞU DöRDONCO KOŞU Halkımız çok heyecanlı ve çok güzel : mesini, .Çin :e So'?'et ~~ya ıle müna· 
Hakkı tarafından kaçınlıyordu. Bil- B d- t.! 1. f ,_ B 1_ h f b nJ b' .. . . k"I k al sebetlenn ıslahını ıstemıştır. .. irinci koıu üç yaşın ~ yer ı aa ıı.an u &.ofu a tanın en eyeca ı yarı11 ır gun geçırmenın zev ı e oşu anını ı . . . . . 
~ 38 inci dakikada Reşad.ın guzel ı ve ya.nm kan Arap hayvanlarına mah· idi. Yedi hayvan iştirak eyledi. Muhtelif terkettiler. Araba, otomobil, kamyon ve 1 Bu beyanname •. şımdiki kabıne~ 
bır ortasını Hakkı kalenin çok yakmın-ı sustu. Dört hayvan iJtirak eyledi Geçen zamanlarda birincilik ve ikinc~~ . almıt trenler akşam geç Yakte kadar halkı tek-i me~~ut şartlar da~ılın~e yaşıyam~yac:"gı· 
da olmasına rağmen havadan bir vu- haftalarda olduğu gibi S. Tarhan oğlu· (olan dört bet hayvandan haııgıaırun za· rar şehre taşıdı. Yollar, bahçeler yaya 

1 
n1 ılave etmektedır. Lıberal cMinseıto> 

ruşla avuta attı. ı nun Uysalı birinciliği, F. Karaosman oi· (eri elde edeceği kestirilemiyordu. dönenlerle dolu idi. ive muhafazakar cSeyukay> partilerinin 

Dakika 40 .. Doğan.::.-por soldan hil- , ................................................... o ... ············ş·········h··················o·· .. ······b···::••Hlllllll•••••k ..... :... genel sekreterleri de general Haya§i lca-

cum ediyor. Ve Ankaragücil kalesi VINDSO-- R ou·· - t to us ve ta Si binesinin .istifası lüzumu hakkında ısrar 
denlcri bol bol güldürmıic:tür. Bu hl- - .. d ak d la k to r. a etmektedırler. ~ onun e ay tan ayağa o şır en p • 
d~ bir~ !dareslııdeki . anar~iyi Ankaralı müdafün eline çarptı. Pena!· KASI PARJSTE greVI Vaziyeti yakından takip eden müşa-
gost.emıesi itibari le ~yaw dikkattir hak bitlerin fikrince dahili vaziyetin vehame-

y r- · tıyı eın vermedi. AJ • • k } • NEVYORK, 3 ( ö.R) - San F ran-
Hakem Sait Salahattin. Devre Doğansporun nisbt haklın.iye- -Bn• taralı birinci .ahi/etle- manya IÇlll 0 ODI ti general Hayati kabinesinin derhal is-
Ankaragü. cü cumartesi gun·· kil _. ıiskoda üç bin bet yüz otel müstahdi· tifasına mani olacaktır. Zira artık sadect 

takı- ti altında 2 - 1 Ankaragücünün lehine için adliyeye müracaatta bulunmamış- istemekte ısrar mi beş gündenberi grev halindedirler .• 
mında ta-"'1~t rak saha ı b U ka.,. bir kabine buhranı k.ar11ısında deg-il, fa· 

UWl yapa ya şu şe- bitti. tır. T~. karan u sure e ı. ıyet d En büyük otellerde faaliyet dunnuıtur.. • .. 
kilde çıktı: tkinci devreye Doğanspor güzel kesbetm4tir. e iyor Bunların altı bin müıteriai servislerini kat bütün siyasi rejime fAIIlİl derin 

Ateş, Enver, Ali Rıza, Bi.lfil, Semih, başladı. Üçüncil dakikada Reşattan Viyana, 3 ( ö.R ) _ Vindsor dükası bizzat yapmağa mecbur kalıyorlar. bir buhran müvacehesiode bulunulmak-
Abdül, Hamdi, İsmail, Yaşar Şükrü, gelen topu Hakkı sıkı bir şutla An- ve sabık 1ngiliz kralı, bu sabah Viyana Almanya iktısat nazın Reichsbank re- PARIS, 3 (ö.R) - Almanyada ka- tadır. 
Abdi. kanı.gücü kalesine soktu. ekspresiyle buradan ayrılmıştır. Pa- isi doktor Schacbt 17 nisan 1937 günü toliklerle devlet arasında mücadele şid- Bazı haberlere göre intihabatın neti• 

Doğanspor geçen hafta oynamıyan Vaziyet 2 _ 2 beraber olunca Do- rise gideceği tahmin ediliyor. Vindsor Müchen'de Bavyera perakende ticaret detlenmektedir. Pazar günü bütün kili- celerini öğrenince general Hayaşi ilk 
Fuat ve Mahmudu da takıma alarak ğansporlular daha çok çnlışmağa baş- dükasının yanında küçük bir valizle meınauplannm bir toplantısında mü- selerde B. Hitlerin bir mayıs nutkunda önce hemen istifaya karar vermifti. Fa-
her zamanki kadrosunu muhafaza edi- !adılar. t bir beyaz manolya çiçeği vardır. 'Oze- him bir nutuk söylemiştir. papalığa karşı yaptığı hücumları pro· kat imparatorun etrafındaki mahfellerin 

Bilhassa ham madde meseleşine te· yordu. B da b ' rindcltl kunllu elbise ~ giymekte testo eden vaizler yapılmıştır. ısrarı üzerine bundan vaz geçti. Bu mah-
cşinci dakikada Fua güzel ır oldugu- elbisedir. Kendisi bir duman mu eden bu nutkun hülasaaı ıudur LONDRA, 3 ( ö.R) - Otobüs ve fellerin istedikleri Başvekilin yeni Diyet 

Hakemin işaretiyle topa ilk vuruşu ld' F t f b' ı t T 1 d k d f h dd 
pdas ge ılı. ua ena ır vuruşa opul göilür•ü •ftt--· .. tır. c op antı a ço e a am ma e taksiler grevi devam ediyor v Şark va- meclisindeki partilerle bir uzla!PDa temi-

Ankaragücü yaptı. Oyun on dakika ka- at "' W&A.L.l~ meselesine temas edilmiştir. Milletimi· 
d k 1 ki f k Ank ışarı . p · 3 ( ö R ) D"k Of v· dso roşlarına da sirayet ediyor. Tahkikat nine çalışmasıdır. Ayni müşahitlerin fik-
ar arşı ı ı ve a at aragücünün 20 inci dakikada bir korner uurııc:u ans, . - u ın r zin silahlanmasını temin edebilmek İçin kom:onronu bugu''n mesaı"st'ne ba-la-• ..... - . J ·11 f d 1 

• - ~ b k b I k d tl ta ~J " """&AAyU& rince apon mı eti tara ın an veri en 
daha müessir lıücumlariyle geçti. On '·-··- Ankara .. ·· y - 1 ı' u a şam uraya ge ere os arı • bazı ham maddeleri muvakkat bir za-- NUc.tnan gucu :'l=Mn ayagıy e p . Sanıldıgı"' na göre varacagıv netice •udur : al Hay•aı· t f -' l' · 
ikinci dakikada Hakkı Ankaragu .. cü ka- ·· .. ·· 1 .. d k d ~- rafından karşılanacaktır. arıste an- man için iıtihlak sahasından çeltmek ,.. rey, gener ..,.. ara ınaan mec ısı 

uçuncu go u c ay eUt. k b. h-r...- k dar ik t t . işçiler günde yedi buçuk saat çalt§mağı feshetmek suretiyle dogru"' dan doüruya 
ı · ilk t hlik · ihdas F ttan 1 ca ır ana a ame e mesıne zarureti hissedilmiştir. Milli sosyalist hü- 1 ak L d .. 
esıne e eyı . etti. ua Bugün nedense Doğanspor müdafaa- . f edil' Bckfu- Mrs s· istemekte hak ıdırlar.F at on ra umu- yapılan müracaate cevap olarak kabine-

ileri bir M., alan Hakkı guz·· el bır' fırla- sında bır' durgunluk • .., .. tki bek sag-1 m ızar be ıyborh. p . el. kımpsobn kümelinin Almanyanın hariçten yapıla- • .. k l•t k .d t .,.,...... • ~ mı muna a a umpanyasının van a 1 ye kar•ı milli bir ademi itimat reyi mahi-
. ' pcrşcm sa a ı arıse g ece ve u cak tekmil hücumlara karşı garantisine d il " 

yış yaparak bütün müdafileri geçti. açık ve Hakkı müstesna olmak üzere cı"vardakı· ku""çu"k hır' kamunda aynı· bu talebi karşılamağa müsait eğ" dir.. yetindedir. Bu netice ordu ile umumi ef-
matuf olan idaresinin hiikümelerine uy-

Gol yapabilecek bir vaziyette olma- oyu.ticuların hepsi de tutuk. Bilhassa gun·· -n.e.L mln">"ım· ı· vıııpılacaktır. Me- Bu sebeple kumpanyaya yeni bir vaziyet ık· d b' . k d l"l d" 
u..uuuı ....... ı- mak için bazı tahdidata razi olmak mec· . . . A • • ar arasın a ır ın ıtaa e a et e ıyor .. 

sına rağmen vaktinden evvel şut çek- haf hattının bozuk oyunu Doğansporun rasime bu kamunun belediye reisi ri- buriyetinde kaldık. Yal ruz ham madde ıhdası ı~ın p.~rlamentonun . v~kıt geçır- Müntehiplcr milletin iç ve dış sulh arzu· 
mesi bu fırsatı kaçırmasına sebep ol- muhacim hattını işletmiyordu. Ma:a.- yaset edecektir. tahdidabnın artık en yükıek seviyesini m~d.en ııe mudahale etmeaı lazım gele- sunu ifade etmİ§lerdir. Zira ordunun ec· 

du. On sekiz çizgisi üzerinden çektiği mafih Ankaragücü haf hattı da güzel Davetliler hakkında malumat alına- bulmuş olduğunu beyan edebilirim.> Dr. ce tır. bebiyet verdiği dahili beynelmilel ger· 

top kalecinin ellerinde kaldı. yer tutuyor ve Doğansponın yapmak mamıştır. Dük Of Vindsorun dostların- Schacht bundan sonra, ham madde ih- Saragos zaferi ginlikten ve teslihat programından ileri 
Bundan sonra Doğanspor Rcşatla islediği bütün akınları kolaylıkla dur- dan maııdasının bulurunıyacağı samlı- tiyacını gidermek mak.sadiyle bilhaaaa gelen hayat pahalılığından yorulmuşlar· 

tehlikeli akınlar yapmaaa başladı. Fa- durabiliyor ve açıkları vasıtasiyle de yor. dört yıllık plan dahilinde alınan muh- Mllll bayram olarak dır. Müntehipler Japonya için harici va-
kat Reşadın her güzel ortala~-u Fuat tehlikeli hücumlar yapıyorlardı. Öyle VtY ANA, 3 (A.A) -Vindsor Du- telif tedbirlere temas eylemiş ve bu hu· kutlulandı ziyetin vehameti hakkındaki iddialan 

ve Hakkı tarafında kaçırılıyordu. Re- vaziyetler oldu ki Do[.ranspor oyuncu- kası Parise gitmek üzere Appelshach ıa- susta dört yıllık planın tatbikine me· Roma, 3 {Ô.R) _ Nasyona- kabul etmeği reddederek hariçte iş bir-

şat bugün takımın adeta gol hazırlayı- ~~~ın gelişi güzel vuruşl:u-1V ~~kara- tosundan aynlmıştır. mur edilmiş olan general Göring ile ken· Jist İspanya, Napoleon Bona• liği siyasetine davet edilmesini ve Çinle 
cısı idi. gucune avantaj temin ettı. e ucum- Avusturya reisicümhuruna bir telgraf disi arasında tam bir fikir birliği bulun- harta karşı kazanalan Saragos normal münasebetler tesisini istemekte· 

larmı hazırladı. göndererek. Avusturyada gördüğü mi- duğunu söylemiştir. Dr. Shacht sözüne f dirler. 
Dakika 25 .. Rcyat kaptığı topla An za erinin yıldönümünü miJJi 

- 35 inci dakikadan sonra hfıkimiyeti ııafirperverlikten dolayı derin teşekkür- devamla claşe vaziyetimiz ve siyaseti- LONDRA, 3 (A.A) - Çinde İngi· 
karagücü kalesine kadar indi. Ve çok cl bir bayram gibi tesit etmiştir. 

e alan Ankaragücü oyun bitinceye lerini bildirmiıtir. miz biziın yakın bir zaman içinde ken- liz • Japon teşriki mesaisi hakkında ya· 
ten, kendi idaremiz altında ve kında müzakerelere girişileceğine dair 
kendi paramıza tabi koloniler Al· çıkan haberlerin mevsimsiz olduğu ve 
m:ınyanın iktısadi vaziyetini fevkala-

1 
henüz böyle müzakerelere baılanmad1· 

sıkı bir şut çekti. Direğe çarpıp geri 
gelen topu Fuat isabetli bir vuruşla 
Arikaragüeü kalesine soktu. 

.kadar hakimiyetini devam ettirerek sa- Dük bu .eyahati Fransada bulunmak- elimizi bu sahada tamamen müstakil ya-
hadan 3 - 2 galip olarak ayrtldı. ta olan Bn. Simpson ile yaptığı bir tele- pamıyc:ıcağımızı göstermektedir. Esasen 

Hakem Sait Salabattin maçı idare-! fon görüşmesi neticesinde kararlaştır· ikide bir Müstemleke meselesine teması-
Bir dakika sonra Şükrünün tehlikeli den ziyade vaziyeti idare etti. mıştır. mm başlıca sebebi de budur. Gerçek· de kolaylaştıracalctır.> demiıtir. ği beyan olunmaktadır. 

Aşk ve macera Romanı Tefrika No. 23 

• 
lngilizceden adapte eden : VEDAT A. UZUNDOST 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ti diz bileklerine kadar çamurlu... rini afina bir ifadeyle gezdiriyor. 

aakallannın rengi kanşmı~ ... Kirli yüzle- Ne düşündüğı.i belli olmıyan bu adam 
rinde korkunç bir şeamet bedbinliği o- muhalt.kalc mühim bir iş yapmak için bu
kunan insanlar o günkü Rusyanın eefa- ıaya gelmişe benziyor. Bu yalnızlığı çok 
Jetini ne kadar kuvvede hissettiriyor • 5ürmeden onun tarafına doğru. bir Ka

lardı. • • zait yalpa vura vura geliyor. Gözleri ta 
Tiksinmeye bcnziyen bir nefret hissi iç beyazlığına kadar kanlı ... Ve çapalclı . 

duyuyoruz 'çimizde •.• Gözleri kanlı ve Kafl.:.u lehçesini hatırlatan, fakat çok 
tuunıuz insanlar kendilerini, ıstıraplarını bozuk bir Türkçe ile konuşuyor: 
unutmak için burada toplanmışlardı. - Merhaba! 

Düşkün kadınların, fdıvet kabart - Masadaki adam, gizli ve seri bir ha -
:oalctan başka bir fCY düşüruniyen hare- reketle bakıılarını sağa sola çeviriyor. 
ketlerini bırakıyoruz. Tekrar kapıya doğ·! Gözlerile oturma işareti yapıyor. Sonra 
ru gözlerimizi döndürüyoruz. birbirlerinin yüileri. adeta değecek de-

Bir kalpaklı adamın esrarengiz bakı~- recede yaklaşıyorlar. Daha evvel oturan 
tarla içeriye girdiğini görüyoruz. O ke- adam mınltı gibi soruyor: 
nardaki masalardan birine oturuyor... - Mühim mif 
Yaklaşan garsona. votka getirtiyor... - Çok •.. 

Adeta yabancılık hissini kaybettirmek Cebini yokluyor ve san bir Rus parası 
İsler aibi hareket ediyor. Etrafta göz.le- çıkarıyor onun eline koyuyor: 

Anlat bakalım ... Fakat çabuk... Başında bir kara kalpak... bir sesle cevap veriyor: gittikten sonra ikinci bir geniı meydana 
ihtilal gittikçe büyüyor •• • Bu ak- Kalabalık masaların arasından iler ·' - Polisler buraya girmek ietiyorlar çıkıyor ... Takip ediyoruz adamı ... 

filin Kremlin de ihtilalcilerin eline ge • liyor... arka sokakta toplanmıtfar ... Ben gidi- Nihayet onu büyük bir otelin önünde 
çecek... Köşede oturan ve daha evvelki mu· yorum... görüyoruz. Büyük camlı kapıyı itiyor ... 

Susuyor adam... haverelcrini dinlediğimiz pbı.lara ha- J Giren adam &ni bir tehalükle yerinden lçeriye giriyor... / 
- Bukadar mı"> kıyor ... Düşük kıyafetli adam, Hasana Wkıyor. Bir bq eclAmı vererek oradan İçerisi dJt&rısının ısırıcı soğuğuna na· 
SarhoJ papak yaylk bir tebeuümü 1 mırıldanıyor: ı sokağa fırlıyor... zaran çok ılık. Bir garsonun yardımı ile 

dudaklanna gererek devam ediyor: - İşte Stoyan geliyor... J Kafkaslı Huan diye tanıdıiımızda da kocuğunu çı1'arıyor ve Fransızca olarak: 
- Daha var·•. Fak.at. .. Sözünü bitirmeden masanın yanından ·gidene uyan bir lıareltet görüyoruz ve o - Bana bir konyakla koyu bir çay .. • 
Anlıyor gibi adam. yine cehlerini ka- geçen adama sarhoı liübaliliği ile Rusça ' da ayni tekilde fırlıyor dışanya... Bat üstüne efendim. 

rıııtmyor. Ve c:e'binden bir altın daha aşınalık ediyor: O - Şöminemi yaktınız mı;> 
veriyor: - Na9ılsınız ... Buyursanıza. .. Kış hala fiddetli. .. - Hazır efendim. 

- Biraz sonra ... O mektep muallimi Bu adamda da çekingen bir hal var: Mosltova; gecenin beyazlafinlf gök· Fazla bir ıey söylemiyor ve kapı ho-
Stoyan buraya gelecek seni tanııtırayım - Teşekkür dostum ... Yabancı var sünde ..• Bütün her taraha esen karlı fır- linin kaqıaına gelen geniı mermer mer· 
mı;> mı} 1 

bnanm boğucu havası Yar.. divenlerden yukarıya çıkıyor . .. Daire· 
Bir lahza diifünüyor gihi yapıyor... Onları konuıtuklan lisan arasında bı- Ne korkunç bir gece... sinin önüne geldiği zaman bol ışıkta Ha· 

Bu müla.hazalı an çok sürmiyor : rakıyoruz. Birbirlerine bir şeyler söylü· Caddeler bomboı... Soluk aOlu.k ya· sanı tanıyoruz. 
- Peki ... Ben de ihtililcilerden de- yorlar ... Daha sonra, bu yabancı adam nan ... Hele kann altında daha çok sön· Odasına giriyor .•. llık alevler fÖmİ-

ğilmi yim 1 Adım Kafkaslı Ha.san... da masaya oturuyor ... Çabuk tanışıyor-il müş gibi duran fenerlerden başka tek nenin içinde İnsana en tatlı bir zevk ve· 
Susuyorlar... lar: tük geçen Kazak arabalarının sisli göl- riyor. Kıvranan bükülen bu alevler yal-
Kanlı gözlü adam votka kupasuu pos - Kafkaslı Hasan... geleri beliriyor. nızlık içinde olan bir adamda ne gurbet 

bıyıklannın arasına sokuyor: Kafkas ı Hasan diye tanınan Lu adam 1 Moskova beyaz bir zulmet içinde uyu· hisler yaratır ... 
- Olur .. · da fevkalade bir bal var ... Fasih bir yor... Hasan koltuğuna eyice gömülerek 
Bekliyorlar ... Ve gözleri iSli meyhane Fransızca ile soruyor: 1 Fak.at bu uyuyuş insanın ruhuna .kas- yaktığı sigaranın bol dumanları arasmdn 

kap18lnda... - Fransızca bilirmi siniz dostum~. vet veriyor... cPetro meydanından> to· kayboluyor. Alev kn'nntıları, yalamak 
Sık sık girenlerle dışarıdan soğuk kar - Oldukça. pulclanna kadar uzanmış kürkünün ya-· istiyen bir tchvetli dil gibi uzanıyor .•. 

taneleri içeriye doluyor... Ben de ihtilale lcanpcağun .. , 1 kasına bqını tamamen gÖmmÜJ bir yol- Hasanın yüzüne doğru kayan ışıklar bu 
Çok beklemiyoruz... 1 Gelen adam sert ve nafiz baklflarını ' cuyu takip ediyoruz. Bu korkunç saatte düfiinceli erkek simasını daha çok koyu· 
Kapıdan bir adamın girdiğini görüyo· karıuımdakine dikiyor... Bu baktılar ; yaya giden, bu meçhul adamın ne kadar lafttnyor. 

ruz. Sakalı muntazam lce.ilıniştir. Mü- salonu dolaştıktan sonra arka tarafta.ki zorla yürüdü~ü halinden belli... O kendisini Arap çöllerinden bu karlı 
devver çehresinde, aiyah ve nafiz gözle-ıkarlı pencereye dayanıyor. Ve zeki bir 1 Büyük heykelin karşwna gelen kilise memlekete sürükleyip getiren macC"ra 
rinde kudret ifade eden bir balat var ••• tebeuiimüıı .Utında ona r.merek vavq sokailına aapıyor. Bir müddette oradan dolu hayatını diisünüvor ... 
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Başkumandan Mareşal · 
Bayrağınlız çekilirken herkes hare- Voroşilof nutuk söyledi 

kalacak ve selimlıyacaktır 

bayrağına Türk saygı 

hususta hazırlanan nizamnan1e projesinde 
k mühim kayıtlar vardır 

ço--------------~~ 
Muhtelif bakanlıkların delegerinden Jsil bayrağı tatil ve bayramlarda •. tatil Yas alameti olarak çekilecek bayrak-

ketsiz Moskova üzerinde hin kadar tayyare 
gösteriler yapılmıştır uçmuş, muazzam 

Bu 

Rusyada 
Sovyet er ilinı 

akademisi 
kütüphanesi 

Sovyctler Birliği ilim akadcmisinir 
Leningraddan Moskovaya nakli dolayı• 
siyle bu müeıısesenin kütüphanesi de ya
kında Birlik merkez.ine getirilecektir. lki 
yüz ııenedenberi mevcut bulunan bu 
akademinin klitüphanesinde halen altı 
milyon cilt kitap vardır. Moskovaya nak
linde sosyal ilimler şubesinin kütüphane
si ile de birleştirilerek ciltlerin mecmuu 
on milyona çıkanlncaktır. Bu suretle bu .. .. Miill Müdafaa 1 ve bayramın başladığı saatte çekilecek larla, bunların devam müddeti proto-

murekkep olmak uzere ·· dd · b 1 akt T il kil 
1 

komisyon ı tatil ve bayramın devamı mu etınce kolca tes it o unac ır. ems· ve süs 
Bakanlığında tcş · 0 unan . . .. eı· ·· d .. zl .. çekili kalacaktır. Her için kullanılacak Türk bayrağı, yırtık, 
ba ·rak kanununun tatbik şeklinı gos- gec ı gun u u. . .. .. .. 

}. • • ·ını· hazırlam1 c:- gün bayrak çekilmesı, en buyuk mul- sökük, delik, kirli, soluk ve buruşk 014 

1 
kütüphane, Sovyetler Birliğinde mevcut 
kütüphanelerin en hüyüklerinden biri 
olacaktır. 

tenr nızamname proıes -. · · ı b. · . ..o ır: . 
1 

sembolü olan kiye memurunun mUsaadesıyle o a ı- mıyacaktır. HusW>ı a umet ve flama 
tır Miill var ıi,'lIIlızın · · '"dd · d · smi · . w ·· terilecek saygı lecektir. Vapurlar scyırlerı mu etınce çekecek resmi nırc re ve hususi 
§ereflı bayragımıza gos . . . kl d" B ' 1 t il b w w h . k·lt r'ıni tesbit eden proje bayraklarını ındimuyecc er ır. as- müesssesc er ems ayragını saga, u-
ve sevgı şe 1 e w v • d 0 ·ı · 1" flli l k kl 

l ihti etmekted
ir rak hızln çekilecek , agır agır ın ırı e- susı a amet ve mayı so a çc ece cr-

§U esas arı va · · dirm Al rıa ala t il 
Türk bayrağı, Türkiye cümhuriyeti cektir. Temsil ~~~~~ının ın. . e ve dir. amct ve ın r ems· hayra-

. . . .
1 

d ktir Tü k bay- çekme bcrabcrlıgı ıçın muhıtin kolay- ğından büyük olamıyncaktır. 
devletını temsı c ece · r · ·· b·ı v• muna·· B k t · t i"in kullanıl bil 

w h usi şekilde ağaç veya maden- Iıkla duyabileceği, gore ~ ecegı : ayra ezyına 1' a e-
ragı us .. 

1 
kt sip bir yere hükümetçe ı.şaret mahnllı cektir. Bu takdirde, bayrak süs bay-

den yap·'~·" gonderlere ası aca ır. · d · k T .. k b v . • ...... ~ mi tatil .. _ olarak tesbit olunacaktır. Dcruz e ıse rağı olaca tır. ur ayragına, ecnebi 
Mıllı bayramlarda, umu gun b .. tik komut.anın bulunduğu gemi devletler bandralarına benzememek 

terinde resmi daire ve müesseselere en uy . · tl bayralt ekili şartiyle süs bayrağı yapılabilecek, kul-
çekilecek temsil bayrağı büyük, yağ- den v rılecek ışaı:e c ç P lanılabilecektir. 

rt h alard.a indi~ileccktir. f/ l d t ·' · 
murlu znmnnlarda ve se av TORK BAYRACINA SAYGI Türk bayrağı büyüklerin ölülerinden n.tzı oı u avvateli!'l 
çekilecek temsil bayrağı küçük olacak- Türk bayrağı çekilir ve indirilirken başka hiçbir yere örtüleıniyecck, sarı- MOSKOVA 2(A.A) - 1 May~ bay-j -Faşizm işçilerin ve köylülerin en bli~-
tır. Türk bayrağı resmi dairelerin, mü- h. kimse yere bakmıyacak ve yakında lamıyacaktır. ramı Sovyetlcı· birliğinin her tarafında ı yük düşmanıdır. Faşizm dUnya kat -
esseselerin şerefli ve gösterişli bir ye- b~unanlar yüzlerini bayrağa doğru Türk bayrağının renk ve biçiminde ve hassaten M skovada çok büyük tc- funmm organizatörüdür.Faşizmin Sov
rinc, polis, jandarma, hudut karakolla- dönerek tören müddetince hareketsiz işlenmiş halı ve sair eşya yapılamı a- zahürlerlc kufü nnuş ve bu münasebet- yeller birliğine karşı hücum etmesine 
rı, müstakil ve daha yukarı askeri ka- k1 dir T.. cak ve hiç bir yerde, her ne sureytle 1 le M~kovada Kızıl meydanda büyük ve yeni bir dünya katlüimına sebebiyet 

durar:ık saygı gösterece er · oren ı rargfıhlarda amuda yakın bir şekilde nsııasında (tren müstesna atlar dahil) olursa olsun kullanılamıyacak.tır. bir hallt kütlesinin ve Lcninin mezarı vermesine yalnız Kızıl ordu mani o -
bulunacak olan gönderlere asılacaktır. ;ütün kara vasıtaları da hareketsiz du- SUs için ay ve yıldızın kullanılması yanındaki tribilnlerde yer alınış olan maktadır. Kızıl ordu bütün dUnyada 
Temsil bayrağı harp, muavin ve tica- racaklardır. Motörlil istimli ufak de- halinde ay ve yıldızın kanun ve niza- BB. Stalin, Molotof, Kalenin, Kagano- sulhun muhafızı olmuştur. Halen ol
rct gemileriyle, rcsrnt, hususi gemile- niz vasıtaları, motörlerini durdurarak ma uy~ olmasına dikkat edilecektir. viç diğer h~küınet ve ~ ileri gelen- maktadır. Ve dalına da olacaktır. 
rin, motör ve istimle müteharrik de- ka ed k N:---.. n...,e projesinde bunlardan lerl ile sefırler heyetinin huzurunda Mareşal Voroşilof Kızıl ordunun ta-

yelkenliler yelkenlerini laç ere u.All~~ niz vasıtalnrınm kıç gönderlerine, yel- başka Fors, gı·don, f1Ama ve flandrala- muazzam bir. geçit resmi yapılmıştır. mamiylo tedafüi mahiyeti tebarüz 
kürekliler de küreklerini denize muva- d . 

kenlilerin randa yelkeninin çördek ya- zi bakacak bir şekilde koyarak saygı rın şekilleri, boy, en ve nisbetleri ve Kızıl meydan a orduya hitaben nu- ettirerek sözlerine nihayet vermiştir. 
kasına, kara vasıtalannın baş tarafları- kullanış şek.illeri etrafında geniş izahat tuk söyliyen Mareşal Voroşilof tesbit Müteakiben geçit başlamış ve diğer 
na, meydnnlardn hususi yapılmış yer- göstereceklerdir. ardır edilen tarihten dokuz ay evvel bitiri- sivil teşkilatın geçmesi ile beraber saat-

Ba k larak çekilemiyecektir. v · lere nsıla ...... ktır. Hava kuvvetleri bay- yra yan ° ........ •••••••••••••• .. •••••• •11••••••u........ ..... len ikinci sosyalist beş yıllık planın mu- lcrce meydan üzerinde bu ana kadar "" ••••••••••••••.................... • ı Osman kızt Nerminin mantosu cebinden 
rak kullnnmıyncaklar ve temsil key- Z b t haber•J.l~rı vaffakıyetini tebarüz ettirmiş ve bila- Moskovnnın gördüğü en büyük hava a 1 a ' iki lira parasını çaldıklarından yakalan-
fiyetini ny yıldız nisbetleri göz önüne - hara beynelmilel vaziyete temas ede- tezahüratı olarak bin kadar tayyare 

k1 HIRSIZLl
;KsV=AK' ~ .. or mışlardır. 

alınmak suretiyle boya ile yapaca ar- .t'UJ'U~ NANLA rck demiştir ki: uçmuştur. 
1 lkı. resmelik caddesinde Mehmet oğ- YARALA R •••••••• .. ••• .................... • ••••••• •••••••••• ..... •••• ••••••••• •••••••••••n••••• 

dır. Hn'l'n, muavin, ticaret gcmileriy e, " ~ N ·h Jk Jik dd · k 
- Zc' lu Kadri, 1 7 4 sayılı fırından Ahmet oğ- amazgil içeşme ca esı~de Ve- Taç gey m e rn era sı· mı e rı· ne ı· ştı• ra 

resmi ve husus! gemiler seyir halinde 
ı\l Necatiye ait bir pantalonunu çaldığın- H oğlu Ömerin sarho~ ve yaralı olduğu 

iken temsil bayrağını giz denilen yere takncaklardır. Şerefi fülaı edecek yer- dan yakalanmıııtır. halde yerde yattığı görülerek hastahane- edecek Hintliler Londrada 
_ Kar"ıyakada Süleyman oğlu Faik ye kaldırılmış ve bunu İsmail adında 

lcre hayrak çekilmiyecektir. " TEMSİL BAYRAGININ çEK1LlŞ çullu 9.34 ten 936 tarihine kadar evin- birisi yaraladığı tespit edilmiş ve yaka-
VE tNDtRtLtŞt de kiracı olarak oturan Talat oğlu ame- )anması için takip edilmektedir. 

Ordu kuvvetlerindeki törende bir za- le Hasan muhtelif tarihlerde para ve - Knrşıyakada Süznn sokağında Hü-
bit kumandasında sitaıılı bir dizi veya eşyamnı çaldığını iddia ve §İkayet etmi~ seyin oğlu 326 doğumlu Mehmet Hu

ve alınan emirle Hasnnın evfode ynpılan )usi, on yn§larında Yusufu bıçalda par
arnmada mesruk cşynlardnn bir kısmı mnğındnn ynrnlııdığından yaknlnnmışbr. 
bulunduğundan yakalanmıştır. -Kemer Çatnlçeşme mevkiinde Tev• 

- Keçeciler Kuyumcular çarşıaında vı fik oğlu Nusret. Mehmet oğlu Saffet,Na
Refail oğlu Yako Kohen, lsmail og u 

tır. Hamidin dükkanından 130 lira kıyme- zif oğlu Abdullahı bıçakla yaraladılda-
Küçük h:ırp gemilerinde, muavin tinda bir çift elmas taşlı küpe çaldığın- rından yakalanmışlardır. 

bir manga bulunncakhr. Boraıruı var
sa çalacak, muzika varsa milli marşı 
çalacaktır. Bu esnada asker resmt se
lam alacak, z:ıbit elle selfun duracak-

gemilerde muzika ve bora1.an yoksa dan küpe ile yakalanmıştır. DöVULENLER 
silisrc denilen düdük çalınmak sure- _ Keçeciler Gazi bulvarında Refail !kiçeşmelik F~efpaşa otomobil du-

liyle b:ıyrak çekilecek veya indirilecek oğlu Yako Kohen, pul bayii Sait oğlu rak yerinde Osman oğlu 1lyas, Abdul
ayrıcn silahlı asker bulunmıyacaktır. Rizanın dükkanından altmış lira değe- lah oğlu Hamdiyi dövdüğünden yaka-

Polis, jandarma gibi kuvvet bulunan rinde muhtelif mikdarda damga pulu lanmıştır. 
resmi dairelerde tören tüfenkli olan- çaldığından bir mikdnr pul ile yakalan- - Kar§ıyakada Çocuk yuvası önün-
lar varsa ordudaki usule göre, tüfenk- mıştır. de Süleyman kızı Sabiha. Emin kızı Bel-
siz olanlar ayni merasimi yaparak elle _ T epec.ik Bahçeler sokağında Ethem güzan dövdüğünden yakalanrnı~br. 
selamlamak suretiyle yapacaklardır. 6 vlu Hüseyinin bahçesinden enginar ça- - Karşıynltada iskele civarında thsan 

Mekteplerdeki törende mürılkiln ol- lagn Mehmet oğlu Süleyman ve Abdul- oğlu Raııit, Isa oğlu Necmiyi dövdüğün-
d lah Ogwlu Süleyman yakalanmııılardır. den yakalanmıştır. 
uğu kadar çok talebe bulunmasına ça-

k - Kar•ıyakada Fahrettin paşa cad- - tkiç~melik Kahraman sokağında 
lışılacak ve istiklal marşı söylenme v 

1 desinde Ankara mektebi beşinci sınıf ta- Zeki kansı Cemile, Mustafa karısı Ay-
Surctiyle yapılacaktır. Deniz kuvvet e-. lebesinden Hüseyin oğlu Şükrü, Alyoti şeyi dövdüğünden yakalanmıştır. 
ri dışında kalan resmi, hususi ve tıca-

Londra, 3 (A.A) - Cenubi Afrika başvekili general Hertzog 
ile riyaset ettiği heyet buraya gelmiştir. Heyete maliye, posta, 
ticaret bakanları da dahildir. Heyet taç. giyme merasiminde 
cenubi Afrika bükümetini temsil edecek ve müteakiben topla
nacak olan imparatorluk konferansma da iştirak eyliyecektir. 

Hind kıtaatını taç giyme merasiminde temsil etmek üzere de 
bin kişilik bir müfreze Londraya gelmiştir. 

Fransız Devlet Nazırı Hükümetin 
proğramını tatbik edeceğini söyliyor 

Paris, 3 (Ô.R) - Devlet nazırı ve sosyalist partisi genel sek
reteri B. Faure hükUmetin proğramını tatbika devam edeceğini, 
fakat tahakkuk eden ıslahatın birleşmesi için bir tevakkuf dev
resinin devamında zaruret olduğunu söylemiştir. Bu müddet zar-
fında hükümet nafıa jşlerinin finansmanı için çareler araya
caktır. 

Devlet nazırlarından Cbautempis de bir nutukda eski mu· 
partilerin üstündeki birlik eserinden sitayişle hah-hariplerin 

setmiştir. 
--------------~ .... .--------------

Şam şekerlemecileri grev yapıyorlar 

Bu kütüphnne, Moskovada on be% 
milyon cilt alnbilecek hususi bir binaya 
yerleştirilecektir. Bu binadaki rafların 
uzunluğu 175 kilometreyi bulacak, mü· 

tıılaa salonunda da 1500 ki§i oturabilc· 
cektir. 

BEYNELMiLEL MATEMA TIK 
GAZETE.51 

cActa arithmeticn> İşınindcki mevkut 
beynelmilel matematik mecmuası bun• 
dan böyle artık, Sovyet Cürcistanının 
merkezi Tifliste çıkacnktır. 

Adetler nazariyesine ait meselelerle 
uğra§nn bu mecmua, §imdiye kadar, ta

nınmış ınatemntisiyen profesör Wolfis
c.h.in idaresinde olarak Varşovada çık· 
maktıı idi. Halbuki halen profesör Wol· 
fisch, Sovyetler Birliği ilim akademi 
Gürcistan şubesine merbut Matematik 
enstitüsünde çalışmak Üzere Tiflise gel· 
diğinden. bu mecmua da artık bundan 
boyle Tifliste intişar edecek.tir. 

ÇOCUKKORSANATORYOMU 
Odesa civarında, çocuklar için bü· 

yük Lir model kür istasyonunun inpsı· 
na başlanmışhr. 

Bu binanın insantına ve tefcrrüntının 
yapılmasına, yalnız bu sene içinde, üç 
milyon rubleden fnzln parn sarfedile
cektir. Bu muazzam sanatoryumun inşa· 
ntının tam olarak bitmesi bir kaç sene 
sürecek ise de, daha l)u seneden itiba· 
ren, bu kür istasyonu 800 çocuğu kuca· 
ğında barındırabilecektir. 

-·-
Yıl sonu 

Köy mekteplerinde 18 ma
yısta ve lzmirde Ilk mektep· 
ler de yedi Haziranda derslere 
son verilecek, son sınıflar ta
lehesinin imtihanları bir hafta 
sürecektir. 

Konferans 
Perşembe günü saat 18 de 

Dr.B. Ali Agah tarafından çocuk 
ve spor mevzulu bir konfe
rans verileceği haber alınmıştır. 

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

_,. · ·.~'l;:l-aa "o ... 
Istaııbul radyosu 

SAAT 
12 30 - 1 4 arasında plakla Türk musi-

kisi, havadiıı, plak neşriyab • 
16 30 Plakla dans musikisi. 
19 30 Eminönü l lalkevi namına kon• 

20 
ferans. 
Bayan Belma ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 

b 
k og~lu Kaybolun elindeki bisikleti alarak BIÇAK TAŞIYANLAR 

ret gemiJeıinde tören mürettc at çı a- kaçtıgı" ,.jkayet edildiğinden velespitle lkiçeşmclik merkezince yapılan ara- Şam - 500 c:t>kerleıncci ile 300 amc- gönderilen Şam mahsulatının bugün 20 30 
rılarak elle seltimlamak suretiyle ya- " r 

k
.. ihti birlikte yakalanmıştır. mada Recep oğlu Mustafada bir bıçak le şeker imnl~tının himayesini talep m:ıhallinde diğer memleketlere bile 

Bıty Ömer Riza tarafından arap· 
ça havadis. . 

pılacaktır. Resmi dairelerle, oy - d lb h ı b l 
memleket

- _ Alsancak Mersinli e ra im oğ u ve İsmail oğlu Nusrette bir kama u un- Bunlar rağbet edememesi, oralarda ve bilhassa 20 45 
yar heyetlerinde, yabancı h ederek grev ilan etmişlerdir. 

Bııy Cemal Kamil ve arkadaşla-

d 
Mustafa, Ahmet Kadrinin ba çesinden duğıından alınmıştır. Filistinde imalatında kullanılacak şc- rı tarafından Türk musikisi ve 

lerdeki resmi ve milli binalar a ve sa- k ld w d _ 1_ 1 S LUK ecnebi ve Filistin şekerlemelerinin rc-enginar ve eri ça ıgın an ynKa anmış- ARHOŞ kcrlerin gümrUksüz getirilmekte ol- halk ııarkılıın. 
ir yerlerdeki tören de bu suretle yapı- S b kah · ka mah lli · l"t h .. k.. " tır. Keçeciler Fevzipaşa bulvarında a - etine rşı a una a ın u u- duğunu Suriyede ise şekerlerden yük- 2 1 15 Stüdyo salon orkestrıısı. 

lac:ıktır. H d 1 
Ç

_,.:_ _ Kemer caddesinde asan oğla ri oğlu Ihsan sarhoş olarak tiyatro a re-
1 
met tarafından himayesini istemekte- sek gümrük alındığı iddia edilmekte- 22 15 Ajans ve borsa haberleri. 

Bayrak sabahl:ırı saat sekizde c.ıu 1 h . "I saı~L 1 Mehmet v Sa u ettın og u anettin, za et çıkardığından yakalanmıştır. dirler. Evvelce dünyanın her tarafına dir. 22 30 Plaklarla seçilmiş parçalar. 
lecek, grup f nında indirilecektir. Tem-

Tefrika No 21 - Beni sonna Narin.. Sen, sen nasıl-.1 Genç kız hasta yatağında doğrulmuş- yaşamaktansa hür ölmek evla değil mi- trenlerin arkasından mendil sallıyor, son 
Hissi, A~k Romanı 1 :=~=~:.:.:~----:::-:::::::-~;:;;;;:-""";;;-;;iiii"'ii~~;iiti~1 sın .. Çok değiştin sen. Çehrenin rengı tu: dir. Kalbimi inkfir edemiyorum. Sensiz selfunlaruu tanıdıklarınn yollıyorlnrdı. 

bile başka ... Bana bir şeyler söyle, beni t - Anlat şimdi, dedi. Her şeyi, oldu- 1 bir hayntn rnz..ı olmaktansa dünyada bir Nedim, doğup büyüdüğü şehirden si-
temin et, iyi olduğunu söyle, çıldıra-, ğu gibi.. l çok şeyleri {eda etmek mümkUndü. Sc- lik bir insan, bir yabancı gibi harekete 

cağım ş.~di.. . . .. . • . Genç ndnın gözlerini, · Narinin gözle-; nin hatır~ iç.~n her şeyi bir tında f~a hazırlanmıştı. Arkadaşları nn:ıları ve ba-
- İyıyım Ncdım, senı gorelıden berı rıne bırakmıştı: etmek mümkun .. Fakat aşk ya~cagım balarlyle vedalaşırken, onun oroda vcdn 

hastıılığım geçti sanıyorum. Seni çok - Ben ns.kcr oluyorum, Narin.. diye yurdumun çağırdığı v:ız.ife başını edeceği hiçbir kimsesi yoktu. Yoksul bir 
özlemiştim, herkes senden bahsediyor. - Nasıl asker mi? tcrkedcmcm. Bu kaçaldık olur. insan gibi bu uzun ve neticesi belirsiz 

YAZAN: ADNAN B1LGET Ya.zıların büyük bir hürmet uyandırdı, - Evet, tahammill edemiyorum riya-ı Gc.nç kız göz yaşları :ırasında cevap yolculuğa çıkarken garipsemckten ken-
ınilli bir kahraman oldun. Hatta babam karlığa.. Sevmek, bir şeyler vermektir. 1 verdi: disini alamamıştı. Son düdükler şiddet· 

_Benim mi, SüheylA.. ı ler. . . . . . bile senin .ya.zıların.la iftihar .ediyor. Ben yurdumu sevdiğimi a.ncak vazifeye j - Haklısın Nedim.. .. . . lenirken, kalabalık nr.as. ınd .. a.'. anne·s·in·in 

S 
.. h ıa ben onu ihmal et- - Bünyesı kuvvetlıdır, geçırır. Esa· _ Bayan u ey , . . - Ben ıstifa ettim bu vazifeden.. koşmakla göstermek islerım. Yanlış ruı-ı - Haklıyım tabu .. Nıhayet senın de koluna dayanan Nannı goruncc buyük 

medim ki.. Büiyorsunuz tabii.. Ahval sen ortada k~:lacn~ bırşe~ !01:;·· Genç kız hasta yatağında doğrulmak 
1 
laına Narin. Bunu kendi kendime gös- makul düşüneceğine ve mazeretimi ka- bir teessür içinde kompartimandan at-

çok nazik .. Ben asker oluyorum, vazif_e Şimdi ko~uşa yor. ayan sızın a- istiyordu: tercceğim. Her ihtimali düşündüm.Bu· t bul edeceğine eminim. Sen bir kokut ol- ladı, ynnınn gitti. 

başına koşuyoru~. Aske{r ~lm1ak,kvabzuı~ ba;;:d:·sıkılarnk anlattı: - Anlamndım, dedi. İstifa mı ettin? ı gün Tiirk yurdu tehlike içindedir. Ne- m:ıdığın için gönül eğlen~n için beni Gözlerinde toplıınan yaşfan gizlcmiye 
fc b:ışında bir Turk ne crı o ara - Evet.. tice ne olursa olsun, mutlaka harb:ı git- v:ı7Jfeye gitmekten menedeccğini bek- muvaffak olamıyarnk, hınçkırıklar arn-
lunmak büyük saadet ... Demek beni de - Nişanlım, fakat bundan da ileri.. - Mühim hir sebep olmalı.. mck, askeri vazifemi yapmak isterim. leınczdim. Harp bir zarurettir Narin .. sında konuştu: 

0 
vazifeye layı'~ görüyorlar. Gunırlan- O benim her şeyimdir. Onsuz Ya§ıya- - Mühim bir sebep, fakat sen iyi ol- G:ızetcmin başında müfit bir uzuv ola- İ Bunu wınan zaman kabul etmek la- - Çok fena oldu Narin .. S:ıbahın sc-

dırıyor bu beni.. lhmal elimden gelmez. mam kl.. Narinsiz yaşanır mı? mayınca onu anlntaınıyac:ığım. rak çalışıyordum. Fakat bu v:ızlfeyi baş.)zıın .. Buna alışnc~ksın .. Hatta, en aziz 'rinliğinde burada ne arıyorsun .. Hasta-
liayatta kız olarnk, sevgili olarak ta_ Ve .. doktorları~ müsaadesi üze~~~ - Nedim Nedim, neden böyle yapı- 1 kal:ın da yapar .. Onu herkes yapabilir. varlığın pahasına olsa dahi.. sın esasen, çehren s:ıpsnrı .. Haydi git kı-

odaya girdi. Narın tanımıştı kendısıru yorsun .. Anlıyorum, hastalığımdan çc- Ben yurt borcumu i.idcmck için her hal- N:ırin sordu: zıın, kendini jyi muhafaza et.. 
nıdığtm veganc insan o.. Bilmezsiniz, · üh. d. yanına yaklaştı: kiııiyorsun. Ben seninçin yaşnınıyor - de asker elbisemi arkaınu geçirmeliyim.. - Gidiş ne zaman? Ani bir hcyec:ın içinde sarıldılar. Ne--

:ı: _ Narin'im, de i . e o un, ne en muyum. Senin acın, teessürün, sevin- Genç kız ağlıyordu.. - Dclli değil daha .. Bir haftaya kndar dim onn son sözlerini söyliyordu: Yahutta bilirsiniz, aşk "ok m .. ım .ır. d N ld d ı 
Narin gibi güzel, hassas bir kız.ın aş- tal ki b d b. rd 

si b
. haber vermediler bana .. Has ığını i · cin enden başka kimi :ılfikadar e c ı- Nedim devam etti: ümit ederim. Eğer lm hafta iç.inde kcn- - Narin, diyo u. Dönüşüm belki de 

kına luuık olmak tn bana husu ır " saat önce haber alınıştım. lir. Eğer söylemezsen, gizlersen Nedim. - Her şeli, hcı: ihtimali düşündüm 1 dinde iyilik hissedersen birçok ta konu- gecikir, beni bckliyccek misin? 
zevk verir.Onu ihmal etmek elimde mi? ıl b def d So kad Hastanın genç çehresini kız bir u a ci den üzüleceğim. Her şeyi öğ- Nnrin .. Senden muvakkat ta olsa ayrıl- şuruı.. - nuna ar .. 

Nedim, kapıdan çıkan doktorların k · 1 v k 1 koluna asıldı: renk kaplamıştı. Eliyle işaret etti: rcnme ıstcrim. mak bana çok güç gelecek .. Ka bimin bir - 9 - - a geç a ırsrun •• 
_ Otur.. Nedim gözlerinde toplanan bulutlar- parç:ısını geride bırakarak harba git- İstasyon sabahleyin mahşerden bir - Hayatımda hiç bir erkek du-

söyleyiniz, d d bo da"' d d 1
-

1
--- Rica ederim, neticeyi 

tehlikeli ıni? 
Doktorlar Nedimi tıı·uyorlardı. 

luşındnn Urkmüşlerdi. Orıu temin 

0turdu, mütcessirdi. Birşeyler söyle- dan fevkalade bir şeyler geçtiğini anla- mek, harp taliinin uzatacağı neticeyi, glinün heyecanı için e olup şanıyor- öı u aıtumma dokunmıyacak ... 
Te- k isti •ordu. Narinin sesini işitti: mıştı. Nprin işnrct etti: kntlanmnk ciden pek zor .. Fakat bunu,du. Daha gün açılmadan analar, babalar, Yalnız senin için yaşıyacağım .. 

ıne_ Nns}ılsınız Nedim? - Gcl Nedim. dedi. Yanıma gel... kabul ctmiye mecburuz. Zillet altında kardeşler, sevgililer, nisan1ılar kalkan - BiTMEDi _ 
etti-
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Taç geyme töreni 
Monarşinin bir timsal olarak 

lngiliz imparatorluğunda 
yaşamakta olduğunu g~sterecektir 

Yazan: DAVlD LLOYD GEORCE 1 
Mektepde aldığım dersler bizimki gibi 

büyük mem1eketlerden mürekkep harici 

bir dünyanın varlığı hakkında bana ilk 
bir his verdiği zaman Avrupada sekiz 
kuvvetli monarşi vardı: Büyük Britanya, 
Rusya, Fransa, Prusya, İtalya, Avustur ... 

ya, ispanya ve Türkiye. Bunlardan bu .. 

gün yalnız ikisi .. İngiltere ile İtalya .. 
kalmıştır. Büyük Britanyada büyük şen
liklerin arifeşindeyiz. Bunlar dünyaya 
geçen asırlarda Avrupa monarşilerini j .. 

hata eden debdebenin son delillerini gös
terecektir. Bizim monarşimiz yaşamıştır. 

Zira yaşayan bir inanın mabedidir ve bu 

İnan milletin umumiyeti itibarile fikri ve 

ıuhu üzerinde her zamandan ziyade tesir 
yapıyor. Onun kolu ve nufuzu artık kor· 
kuya değil, fakat faydası ve eyiliği hak
kında umumi bir kanaate dayanır. 

Altmış sene evvel halk yığınları ara· 

eında, bilhassa lngilterenin sık nüfuslu 
mıntakalarında, geniş ve samimi bir 

cümhuriyet cereyanı vardı.Fransa impa
ratorluğunun yıkılması ve sahillerimizin 
karşısında bir cümhuriyet kurulması bu 

kanaati merkezleştirdi. Bugün bu ecre· 

yan. son zamanlarda yeniden doğuşu 

hakkındaki emarelere rağmen, kuvvetli 
değildir. 

/n[!iliz kralı altıncı /orj 

Sekizinci Edvard'ın tahttan inmesini 
zaruri kılan hadiseler muvakkat bir za
man için tahta karşı bozulmaz muhabbet 
hissini sarsmıştır. Böyle bir yara uzun 

zaman hissedilecektir. Eski kral impara· 
torluğun bütün ırk ve sınıflarının hayran· 
lığını ve sevgisini kazanmağa muvaffak 
olmuştu. Krallık dehasına derin mikyas
ta malikti. Halkın aevdiği bir kralın ko· 
}ayca tahhndan uzaklaşarak yerine bir 
diğerinin geçmesi İrsi krallığın ilahi pren· 
sibine bir darbe idi. Gerçi, B. Baldvin 
kafi derecede makul daVTanarak selefi 
Oliver T romvelin monarşiye nihayet ve

ren ve yerine bir protektorato kuran mi· 
aaline uymadı. 

Monarşinin ne dereceye kadar cazi · 
beli bir nufuz kazanacağı bugün tahtı ı, .. 
gal edene tabi olacaktır. Kral dedesi ve
ya tahttan inen kardeşi gibi miknatisi bir 

tahsıyete malik değildir. Fakat öyle ben
ziyor ki babasını lngiliz tahtına çıkan 

kralların en muhteremlerinden ve netice 
itibarile en faydalılarından biri yapan 

meziyetlere aahiptir. Kraliçe ıimdiden 
halkın sevgisini kazanmıştır ve bu. za

manla, hatırası daima hürmetle yad edi· 

len kraliçe Aleksandranın kazandığı 
popularik (Halk aevgililiği) derecesini 
bulacaktır. Keza millet iki küçük preıui 
de kendi çoculdan sayıyor. Nihayet kra
liçe Mary'nin tabii vekarı ve kadın dıra· 
yeti de monarşi rejimi için kuvvet kay· 
nağıdır. Fakat monarşiyi kurtaracak şey, 
hirbirine gevşek bir şekilde bağlanmış 

olan i.'llparatorluk memleketlerinin vah
deti için elzem olduğu hakkında bütün 
İmparatorlukta birleşecek kanaattir. 

Taç bunlatı birleştiren biricik kanuni 
bağdır. 

Bu hudutsuz imparatorluğun bütün 
kısımları taç giyme şenliklerinde kendi 
seçtikleri teialer tarafından temsil edile· 

• cek.1etdir. Onların, kraliçe Viktorya za. 

manından beti en parlak bir şekil alacak 
olan taç giyme şenliklerinde bulunuşu 

tahtın nufuzunu iade edecektir. Hindis-

tan istisna edilirse - ki bu da 9üphesiz 1 fa'1a olan İmpatatorluğun en büyük 
ciddi bir istisnadır. imparatorluğun di- memleketi Vestminister davetinde kendi 

ğer hiç bir kısmında hoşnutsuzluk yok- intihap ettiği mümessiller tarafından 

tur. Gerçi lrlanda ile de tam bir barış te-msil edilemiyecektir. Yeni kralın impa
henüz olmamıştır. Fakat tamamile mazi· ratorluk mevkiinde muvaffakıyeti bütün 
nin ihtilaflarından ileri gelen bu kavga, 
Rteşe yağ katılmamak şartile, sönecektir. 
Irlanda siyasi işleri artık İngiliz umumi 

efkarını lakayt bırakmamaktadır. 

* Hindistanda iş başkadır. Orada vazi· 

yet fenadır ve karışıklıklar çıkabilir. Ben 
daima şu kanaatte idim ki Hindistana ve

rilen son anayasa ya çok fazladır, yahud 

pek azdır. Hindistanın en kuvvetli siyasi 
teşkili.tını iştirak ettirmcğe kAfi olmıyan 

tavizatta bulunduk. Fakat diğer taraftan 
gayri mütemeddinlere, düıman kalmakla 
beraber, fenalık yapmaları için pek fazla 

hak verdik. Salahiyettarlar bir anayasa-
yı zorla yükleyeceklerine bit muahede 
müzakere etmeli -idiler. Belki bunun için 
daha geç te değildir. Fakat artık bu iş 

ancak taç giyme şenliklerinden sonra 

olabilir. Bunun neticesi şudur ki, nüfusu 

Hintlilerin imparatorlukla barışmaları 

ve uzla,maları yolunda alınacak tedbir· 

!ere bağlı kalacakbr. 

* Taç giyme şenliklerinin parlaklığını 

artıracak bir sebep vardır: İmparatorluk 
refahın en yüksek seviyesine vasıl olmuş· 

tur. 1931 inhitabndan hemen kamilen 
çıkmış gibidir. Dahili ve harici ticareti 

yukarı doğru çıkıyor. Müthiş teslihat 
programı • hiç olmazsa muvakkaten .. 

endüstrilerin canlanmasına yaraml}tır. 

Fakat bunun haricinde de bütün impa· 

ratorluk memleketlerinin ticaretinde fili 

bir salah hiisıl olmuştur. 
Taç giyme töreni gösterecektir ki mo

narşi bir timsal olarak. lngiliz imparator· 
luğunda yaşıyor. Bu timaali ya§llyan bir 

unsur haline sokmak tahb İ§gal edene 

şimali ve cenubi Amerikanın nüfusundan aittir. 

ZONGULDAKTA 
Zonguldak, 2 (A.A) -Ekonomi ba

kanlığı tarafından sabn alınan Ereğli kö
mür ıirketine ait ocaklarla Zonguldak 
liman tesisab Etibank tarafından devir 
ve tesellüm edilmİ§ ve Etibank Ereğli 

kömürleri İfletmesi namı albnda çalJJ -
maya baılamııtır. 

SANDERLAND tNGtLTEREDE KUPA 
ŞAMPtYONU OLDU 

LONDRA. 2 (A.A) - Vembley 
stadyumunda 92 bin seyirci huzurunda 
İngiltere kupasının final maçı Sunder

land ile Preston Nordhund arasında ya· 
pılmış ve Sanderland 3 - l kazanarak ln
giltcre futbol kupa şampiyonu olmu~tur. 

Birinci 
SINIF SAA TTIR 

T. C. 
Devlet Demiryollan 

idaresinin kullandığı saat 
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Bergama Akropolunda 
Şehir tiyatrosu temsiller verecek 

22 Mayıstan 28 Mayısa kadar 
büyük Kermes oyunları yapılacakt~r 

Evvelce yazdığımız üzere Selçuk. -
Belevi mıntakası Antikite işlerini bitir

dikten sonra Bergamaya giden Müzeler 
Direktörü Selihittin Kantar Jzmire dön
müş, yapılan işler hakkında kendisinden 
maliimat almağa giden muhanirimize 

§unları söylemiştir : 
BERGAMA MOZESt 

Herşeyden evvel bu güzel ve m&nalı 
Müzeden bahsetmeliyiz. Bergama Müze· 
si, mazrufuna göre yapılmış bir zarftır. 
Tarih ve atikıyat bakımlarından Şarkta 
ve lyonyadayız. Bergama müzesi buna 
göre düşünülüp yapılmış ve ona, nevi 
şahsına münhasır, orijinal bit vasıf ve 

şekil verilmiştir. Bundan dolayı Bergama 
Müzenin mimari tarzı Şark·Jyon istili 
gösterir. 

BiR IYONY A AGORASI 

Etrafı kapalı sayvan, direkler arası 

-Ö rtülü Portik - ile çevrili dört köşe 

bir avlırun dibinde, bu dört köşe içine 

dahil olmak üzere müstatil bir dıl üstün
de birbirinden girme salonlar yahut oda
lar ... Gözlerin önüne bir K8.rbansaray, 

bir iyon Ağorası gelmiyor mu} işte Ber
gama Müzesi. 
GONEŞ ZIYA VE RENK TERTiBATI 

Gerek avlısı gerek salonları için gü .. 

neş, zıya, renk ve şua tertibab da ona 

göre düşünülmüştür. içeriye girince in
san kendini çiğlikten ve bağırganlıktan 

ari, gözü ve dımağı yormaz ve şaşırbnaz 
~üzgün, duru bir aydınlık içinde bulur. 

Gözleri ürkmeden, beyni yorulmadan 
eRC:rleri, binanın bu tarzda yapılmasın· 

dan aldığı ruh sükunu ve kalp ferahı ile 
ziyaret. tetkik eder. 

OR1JtNAL ESERLER 

Bergamanın bütün eeerleri kendine 
mahsus bir Orjinalitededir. Ar ve felse
fe Bergamada başka bir hususiyet almış· 

br. Ayni devir mahsulü, ayni tekilde Cw 
aerler bir araya konsa içlerinde Bergama

ya ait olanları derhal kendilerini belli 
ederler. V akıi. Efez ve Mil et Bergama· 
dıt.n büyük ve isarca daha zengin iseler 
d~ - Bergama 80000, Efez ve Milet 2-3 
100000 nüfwılu idiler - Bergama e.ıerle
rindeki incelik ve zerafct de bunlarda 
yoktur. Klasik ve Elenistik eserler itiba
rile de Bergama zengindir. Hül8.sa hem 
zarfı hem mazrufu bir cevahir olan Ber
gama Müzesi ile iftihar ve onun çok çaw 

hşkan, mesleğinin 8.şıkı, hüsnü tabiat ve 
zevk sahibi direktörü Osman Bayat Te

kin'i ne kadar takdir etsek yerindedir. 
ARAŞTIRMALAR 

Bergamanın Tekke boğazındaki bir 
tepe üzerinde sondaj yapıldı. Bu tepe 
eıki bir kabristandır. Burada bir mezar 

1 

1 bulduk. içinde çok güzel i.vani çıktı. Da-

l 
ha evvel burada bulunmuş diğer bir me· 
zarda topraktan mamul iki tane tiyatro 
maskesi elde edilmişti. Her iki>i de çok 
kıymetli şeylerdir. Hele birinin dişleri 

olına.sı kıymet ve nedretini arbnyor. 
Havaların müsaadesizliğinden Poyra· 

cık köyünde sondaj yapılamıyarak ıon· 
rllya bıraktldı. 

T AMiR IŞLER1 
Bergama Müzesinde restore ve tamir 

edilecek başka eserlerin de planı çizildi. 
Kızılavlu Bazilikası ile Eskülap hastane
sinin mermer kaplamalarını yerlerine 

koymak ve yapıftırmak işleri de devam 
ediyor . 
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MOKEMMEL BiR BULtlŞ ı !ık ve ucuzluk hazırlanıyor. Otellerden 
Şimdi çok güzel ve çok orijinal bir ıey başka evlerde de rahat yataklar ihzar 

daha var ki bizde ilk defa oluyor. Bunu edilmektedir. Akropol yolu da tesviye 
da düşünen, bu yüksek buluşu bulan va- ediliyor. Oraya bir de telefon çekiliyor. 

!imiz Fazlı Güleç"tir. Mayısın 22 sinden 
28 ine kadar ıürmek. üzere bir müddetw 

tenberi Bergamada Kermes ey1enceleri 

hazırlanıyor. At koşuları, Lobut. Cirit, 
Kalkan, Zeybek, Benk oyunları ve bahu
aua Akropol tiyatrosunda temsiller ..• 

KERMES EYLENCELERI tÇIN 

lstanbul Şehir tiyatrosu Bergama Ak
ropolundaki kadim tiyatroda üç temsil 

verecektir. l§te bizde ilk defa yaptlan bir 
9eydir zannediyorum. 

Bergamanın bu Kermes eylencelerine 
gidecekler için her türlü konfor, kolay .. 

SELÇUK MtNARESI 
Bergamada Arap camii denHen es1'..i 

ve çok kıymetli bir Selçuk eseri vardırki 
camisi yıkı1mıı. yalnız minaresi ka1mıı, 
etrafı bir harabezara dönmüştür. Ber .. 
gamanın çok faal ve ateşli yeni Evkaf 
memuru Faiz Aytünce·nin himmet ve 

gayretile bu harabelik şimdi adeta bir 
gülistana döndü. Etrafı duvarlarla ve 
parmaklıklarla çevrildi. Ortasına hoı fıo
kıyeli bir havuz yapıldL Ve geçen gün 
ıereni oldu. işte şimdi bu kıymetli ve eski 
Türk abidesi orada. yeni güzel yerinde 
e1mas gibi parlıyor. 

lngiliz - Japon teşriki mesaisi 

Japon planına karşı 
lngiltere ihtiyatlıdır 

Japonyadaki intihabatta Sosyalist 
partisi muvaffakıyet kazanmıştır 

LONDRA, 3 (A.A) - Sunday Ti-,nın lngilterede ihtiyatlı olmakla beraber 
mes gazetesi Uzak doğuda lngiliz • Ja- iyi karştlanacağını ve fakat lngilterenin 
pon teşriki mesaisinin tekrar tesisi için Amerikanın müzahere ve muvafakatini 

yakında lngiliz hükümetiyle Japonyanın almadan Uzak Doğu için hiç bir teıeb

Londra büyük elçisi arasında müzakere· 
lere başlanacağını iddia ediyor. 

Gazeteye göre büyük elçi pek ya
kında Çinin ekonomik ve mali me.ıele
aini müzakere edecek vaziyette olacağı· 

nı müsteıara bildirmi§tir. 

Japon planı mucibince Japonya Çinin 
toprak bütünlüğüne riayete mecbur ola

cak ve Japonyanın Şimal Çindeki eko-
nomik ve stratejik menfaatleri tanına .. 

cak bununla beraber bu hal Mançuko-
nun tanınmasını behemehal istilzam ol

mıyacak, Çine bir lngiliz • Japo~
rika, Fransa iktazı yapılacak ve Çin ile 

Japonya arasında dostluk münasebatı 
daha sıkı kültür münasebetleriyle inkişaf 
ettirilecektir. 

Gazete bu mahiyette bir Japon planı• 

büste bulurun1yacağın1 zannetmektedir. 

LONDRA, 3 (ö.R) - Japonyada 
yeni bir diyet meclisi intihabı için yapı .. 

lan umumi intihabat mücadelesinde en 
ziyade dikkate değer hidi>e cSosyal yı
ğın> sosyalist partisinin muvaffak.ıyeti 

dir. Bu parti mebuslarının sayısını iki 
mislinden fazlaya çıkamıağa muvaffak. 
olmuştur. Geçen diyet meclisinde yal. 
nız on sekiz mümessili varken yeni mcc· 

liste otuz yedi mebusu olacaktır. Parti~ 

nin topladığı reyler yekUnu tesir uyan

dırıcı mahiyettedir. Ve seçilen mebus· 
!arın kazandıkları ekseriyetler de da
ha az mühim ve mi.nidar değildir. 

iş partisinin bu münasebetle dün mün· 
tehiplere hitaben neşrettiği intihap be
yannamesi aon derece şevk ve sevinç 

ifadesi ta~ımaktadır. 

disini sedirine atarak bağırımştı: merak oluyor. r.fızarnlarının ne yaptığını "öğrenemez Döndü, sedire kendini atarak, elini 
- Hey! Bre adamlar) Çadırın etrafı- Dedi. Vezir Murat ağa, gözlerini aça- mi? Hattll senin öksürdüğünü bile haber kafasına götürüp kavuğunu çıkardı: 

nı sarın, kimseyi içeriye sokmayın! Bana rak: laıırlar.. - Ya! Öyle mi? Pes öyle ise, şu di-
Yeniçerl ağalarını çabuk çağırın!. 1 - Bre adamlar! Asker içinde isyan _ Ben saklı gittim. vanı bozmadan ayrı tedbirler için mü-

•·· .•.•....... ··• · var da hfila sizin haberiniz yok. .. Dört j - Ne diyorum, asker mutlaka haber şaverede bulunalun, oturun ağalar! 
. ..... · · • · · · · · • · •• , taraftan beni muhasara edip otağımın alır. Diye eliyle sedirleri işaret elti. Hep-
Murat ağanın bu te~ ve korkusu çok bulunduğu yerde ortalarına alarak kı- - Peki benim arkamdan koşmaları- si oturup, yerleştiler. Kahvelerin piş-

Yazan : Tok Dil Tefrika No: 22 gülünç ve vfilıi idi.. Asker vezirine selfun Iınçtan geçirecekleri hal ve hareketle- na ne dersiniz? mesini, çubukların gelmesini emreden 
durmağa hazırlanırken, vezirin kaçışı, rinden ayan iken sizin askeri teskin edip - Sizin ettiğiniz vaad askerler üze- Vezir Murtat ağaya, otak hademelerin-

Vezir bu sefer doğrudan doğruya or-ı elin çekmişler ve düşman fikrine tabi aralarında fena bir tesir uyandırdı. 'beni dört bir tarafa koşturınağa mecbur rinde sevinç tevlit eylemişti. Çıkıp; baş- den birisi sokulup kulağına birşeyler 
dugaha atını çevirdi. Maksadı, araları- olmuşlar .. Ola ki bu maksatla bize de Kimisi gülerek: etmeniz aziuı kabahattir. !arına serdar olan sadri\zamlarına ar- fısıldadı. Vezir Murat ağa uşağının g<>-
na karışıp askerlerin fikrini, bizzat gö- hiyanet edeler.. - Herifin aklını şeytanlar almış, ne Diye bağırdı. Bu sözün sonunda, Kara zı tazimat eylemek fırsatını ne zaman tirdiği bu sıkınblı haberi dinlerken 
rüşerek değiştirmek ve cenge teşvik et- - ??!!.. idi o kaçış! Çavuş basb kahkahayı, cübbesini sa-1 oeursa bekliyorlardı. Sizin asker ara- gözleri ateşlenmişti. 
mckti. Vezir etrafında uyandırdığı gülünç - Allah bell5ını versin, Allahın sel.A- vurarak, Vezirin yanına sokulup: ısına geçip, hallerini hatırlarını sorduk- - E? 

Murat ağa tam orduya yaklaşırlar- hayrete aldırış etmeden atını yoldan çı- mından kaçtı diyorlar, kimisi hiddetle: - Murat! Ben seni bu kadar korkak 1 tan sonra vaadınızı ağzınızdan işitmek Dedi .. 
ken, baktı ki karşısında safbeste bütün,karıp bayır tarafına saptı, karşıdan Ve- -Yahu!Buaskerekarşıbirhakaret- bilmezdim. Yeniçeriağasıikendağdevl-jmeramı onları harekete, şevk ve cuşa •............••... 
Yeniçeriler, geçeceği yolun iki tarafına zirin yol değiştirmesini gören askerde tir, bu ne demek, bizim sclfıınımızı al- ren, zencir kıran bir babayiğittin, ne za- geçirmiş, vakta ki karşıdan askeri gö- - Gelsin! Hem çabuk getirin!. 
dizilmi~ler, pürsilah bekliyorlardı. bir kar~ıklık oldu, koşarak atını sürdü- ıruyan bir vezirin başımızda sadrazam man ki Vezir oldun, kendini kaybettin 

1 
rünce yana, sağa, sola kaçmanızla, bel- Döndü: 

1 

Vezir birdenbire şaşalıyarak yanın- ğü tarafa dizildiler. Vezir Murat ağa as- olması caiz mi? be ağa! Kah kah! kah!. Yahu! Seni asker ki bir askeri tecrübe yapılıyor zannına - Ağalar Gürcü Nebiden bir name 
da bulunanlardan birisine sordu: kerlerin bu halini de görünce adamakıl- Diyorlardı. selamlaınağa çıkmıştı. Çıkaran da bizdik. kapılan ordu erkfuıına en son doludiz- varmış, nameyi getiren adam dışarıda 

- Bu leşker ne için birikmiş böyle? lı şüphelendi, artık canının tehlikede ol Çokları da ağızlarına gelen kUfürleri•Tek Vezirlerini başlarında görüp, söyli-ıgin fuarınız fena intibalara yol vermiş- imiş, gelsin okuyalım hele şu nameyi!. 
- Her halde siz devleilimi bekliyor- duğuna? kanaat getirdi ve atını bu sefer savurdular. yeceğin birkaç sözle kuvvet ve şecaat · tir. Onlar sizi sel§nılamak için her sap- Diye işi açığa vurdu. 

lar!. sola çevirip, demin boşalan yola saptı. • . . . . . . . . . . . . .•. . . alsınlar diye) Sen ise, daha kırk fersah tığınız yol üstüne çıkmak uğruna ko- •.............. · · · 
- Ne diye? Askerler hayret içinde yine koşuşarak Vezirin yanına Yeniçeri ağalarından öteden .. Kah! Kah! Kah! §uştular. Uşağın çıkınasiyle, aradan geçen bir 
- Rasimei ihtiram için! yola dizildiler. Muslihiddin, Kara Çavuş ve arkadaşları - Dur be herif gülme! Sen işin aslını, VeziriAzam (?) Murat ağa, Kara Ça- dakika içinde, Gürcü Nebinin mektu-. 
- Sakın rasimei ihtiram olmayıp, Sadrll.zam bu sefer diğer tarafa alını girmişlerdi. Hepsinin yüzünde garip ve astarını biliyor mu idin? vuşun gözlerine bakarak, o gözlerde bunu ta§ıyan Cebecioğlu Ali ağa ile 

fesat ile toplanmış olmasınlar! çevirip, arkasından koşan askerlerden sualleri tebessümler görülüyordu, Mwı- - Anlamadım) yalan, hile aradı, fakat Kara Çavuşun Bahçeli Ahmet ağa içeriye sokuldular. 
- Ne için böyle olsun? tamamen şüphelenerek atına mahmuz lihiddin ağa sabredeıniyerek: - Benim Gürcü Nebi ordu..unu seyre bakışı sert, sözü sert, hAlil dudakların- Ali ağa yerden ıemennalar sarkıta-
- Şunun içindir ki, bu adamlara iti- vurduğu gibi doludizgin kurulan otağına - Paşam! Asker sizi selllmlamağa çık- çıkışımı kim haber verdi askere? dan eksik olmıyan tebessümler! de asla rak koynundan mektubu çıkarıp sadrı-

mat olunmaz, zirakim düşman askerle- soluk soluğa sokuldu. ınış iken sizin selilmlarını alınıyarak - Paşa! Sen çocuk gibi söz ediyorsun! §Üphe verıniyen bir istihza ile çizgili Azam Murat ağaya verdi. 
riyle sohbet üzere olup, cenketmekten Zavallıda bet beniz kalmllllll§, ken- kaçmanızın sebep ve hikmeti hAlA bize Hiç asker, başlarında beraber gelen sad- ve manalı idi. - Bitmedi -
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ispanyada zafer 
cümhuriyetindir 

, _ 8Qf taralı birinci sahifede _ gönderilmi~ Lir tebliğ vard1r. Bunda yüz-

'••••••••••••·-~~~---•••••••••~ D~~rap~~~~~~k~Km~em~d~m~uMu~~-
- 5 - d" G' . tizer·ıne göre ayni gün zarfında asiler neticesiz dırmak üzere bir yardım kolunun gön-

.. 1 · · DUk o ızın derileceği vaadediliyordu'. Bu kol asla 
_ Grev meydanı. Ey geceleri kor- saçan goz crını .. ll'k efh kalan şiddetli hUcumlar yapmışlardır. v bb.. . . 

dikti. Sonra da bunları guze 1 m ~- Bu hücumlar Durango Ritora ve Ey- mahsurlara yardım etmeie teşe us ıçın 
kunç ru··yalarJa gündüzleri acı hatıra- ,_,,__:ı b. if d i d nil ' b'I d · · ş· d' 

' . eli se- munun tam ve ıuuı~ ır a es ... e. • ı gora mtntakalarmdn yapılmıştır. bir tayyare ı e gön ermemı~tir. 1m ı 
larla ruhumu ezen meydan.. Şım meğe değer olan Vıyolettanın u.zerme REDD~ kilisenin en yükse kulesi üzerinde cüm-

ninle yine knrşı karşıyayızd. l . . sid çevirdi. Londrn, 3 ( ö.R ) _ Bilbao sivil aha- huriyet bayrağı dalgalanmaktadır. Bir 
Kad ·· b"'sladı. lfa e erinlJl ~ - _, bır' gül' ümseme b l"'- -•- - _ı•ı k.. uh f ın soze ~ . kAn Dudaklarında mani.ili lisinin tahliyesi ;.,inde 't--i.llz htiküme- ö u"' aSAer zaptcoı en mev u m a aza 

detini tamamiyle anlatabilmek un - l d' ">' ..uıo ediyor. Burada 1'ullanılan kıtaat ve 
.... bı'r tahakkümle sordu: be ir ı: . .. . . . ı ti bu insani teşebbüse iştirak ve yar- l • d .. h 1 d k ll 
.u... emri ne _ Hanri! Hnnrı do Gız sen ~ısın.. dun etmeğe knrar vermiş ve bu kara- harp mn zemesı it:er cep e er e u a-

- Kardinal size verdiğim Kral olacaksın. Çilnkü ben kraliçe ol- nılacakur. Esirler isticvap ve hiç §iiphe-
. diniz., rını Burgos asi otoritelerine bildirirken . 1 k dil -'-1 d' Zab'tl · için yerine getirme · · ak :...ıı rum. Papalık ve krallık taç- şız mu uı eme e eca. er ır. ı cnn 

.. . __ ..J Titrek sesiyle cevap m ~"yo bu işte hiçbir mnhzur görmiyecekleri .. . h-'L 1 -----Ll . ____ ..ıil· 
Suvan sanll""'ı. lnrmı ikisini bir arada taşımak bu sağ- .. . . . . . 1 mühım ıwer er Vc:rcçca. en zıu=c::u ı-

crdi· _ . ktir ttal umıdını ı7lıar etrniştı. Burgosun cevabı 
v • . 1 . . itaat cdi- lain başının aınrllk vermıyece . - b .. Londra a l . f Ge cr.11 yor. 

- :Mukaddes emır ermıze il F nsanın hlikimesi olacağım.Bu ugun .. y . ~.e mı~ ır. n İspanyada zafe cümhuriyet_çilere yeni 
ya e ra .. .. F.ranko tngiliz hilkumetınin insani te- ı ·ONDRA 3 (AA) R · yorum. . . ~ki kudret ve kın.,,·etlc bütun dunyayı ı.;. • • - oytenn 

Bu cevapta tıpkı hırıstıyanlann Pa- ı 1:- • ltmda bulun.duraca- şebbüslerini takdir etmekle beraber bu rosmi mahfellerden öğrendiğine göre ge· 
h . ttikI · manki :ru- ewn ve emrım a karar birçok sebeplerle kabul d · • paslarına ıUıp e en rn --- . .. 1 S . beni sevmekten alı- . ı •. . . . . e e- neral Franko Bılbaodı;ı ecnebı konsolos-

hant kudsiyet ve saygı vardı. Kadın hır gun. Haiırl. cnı, ak B mıycocgmı bildınnektedir ki bu sebep- tarının bulunduğu mıntakanın askeri ha-
. k k h rşey mabvolac tır. en . da . 

az daha sertleşerek süzüne devam etti: oyaca e ,. Kater' d .. lerın başlıc:ısı şudur: Onun file- rekata kar§ı zıman altına aJınmıyaG.!liını 
_ Kardinal! Söylediğiniz sözler çok yalnı.ı ben!. ı:aıta karının u ViU:let~ rince sivil ahalinin tahliyesi işi Bilbao- lngiltere hükümetine bildirmiıtir. 
··.ı.;,,H .. Şunn dikkat ediniz ki hitabı- Klen de gebersın. Taptı.ğ ş ybö. 1 da vaziyete hakim olan kızılların bir Franko konsoloshanelerin, fabrikala-

mu~~· . ta da meydandan kalksın. Ben Ye harp ruı--=..1:-
nız Romada iken vaziyete ve mevkie • . e:;ı.u.u. ran bulunduğu mıntakadan bqka bir 

d" dL Çünkü ben orada ıstiyorwn. . ,. Hariciye nazın B. Eden bu cevabı yere nakledilmesini istenıiftir. 
çok uy=.. ;:-. minısçısı ve 0 bü- f Birdenbire sesini yükseltti. Kat ıyet avam kamarasına bildirmiş ve tabii Bilbaodaki sivil ahalinin tahliyesi için 
(~an)-1:-~ ~~~~·tinmŞö' lyesı'yim Fakat,'bildircn emirleri vermcğc başladı: olarak şunu da ilave etmiştir ki İngiliz de Franko fngiltere hükümetine Bilbao yük uuu wr.LAU va . · .. _ .., __ ..Jinn1! Harekete geçmek mma-

B iy süla- n..w.v hükümeti sivil ahalinin tahliyesi işin- limanındaki seyrüsefere brıı ve.sair 
burada, Pariste Lukres \ll'J a nı geldı'. Halkın kendisinden büyük biz-

de kararlaştınnış olduğu iş birliğine askeri sebepler dolayısiyle silahlı bir la-
lesinden Prenses Favsta!~ ba- metler beklediği ŞU adama bakınız. Sa- devam edecektir. Hariciye nazırının bu aliyet göstermek icap ettiği için tahliye 

Vaziyetinde imparatorıçelik.:.:.:yük ttır mısınız ki o, sayemizde elde ettiği teminatı alkışlarla karşılanmıştır. i~lerinin emniyeti temin edilemiyeceğini 
şmda Papalık tııcı varmış gı ı ~di., 'taht .işleriyle kafasını yoruyor. Asla .. O Londra, 3 ( ö.R ) - İspanyada Ge- bildirrniıtir. 
bir azametle kon~c;an bu kadın • tahta çıktığı gün verdiği sözlerin hep- neral Frank.onun asi ordusu safların- Franko bahri tahliyeyi bir hile ola-

Favsta!. Prense3 Favsta... . . li sini unuttu. O üç aydanberi Orleanda da çarpışmal·ta olan Irlandalı bir hava rak tavsif etmekte ve Bilbaoya hakim 
Acaba şu ad' da ~ıl gizli, kiründ: 1 şu çingene kt7.tnl gördüğü gündenberi generalı ile IrJandalı gönüllüler gene- olan kızılların sivil ahaliyi uzaJdaıtırdık

inanı kıran kapalı hır hayat m ı kendinde değildi. Mütemadiyen bu ~- ralın hizmetini terke knrar vermişler- tan sonra gemileri tahrip etmek iatedikle-
miçti. .. M t1ak zı düşünüyor. Bizden kaçıyor. Eğer dir. General bu karan bildiren beyan- rini iddia etmektedir. Franko demiıtir 

·· Lukres Burııya.. u ı d ,_, b k "k" atmaz Burııya.. .. .. .. üınsali onun kalbin eıU u aş 1 so up - namesinde buna sebep olarak gönüllü- ki : 
bir hAkimiyetin ve. olu;;:ı İ ki eğ~ 1 sam biz.im için o tamnmiyle kaybolmuş lere temin edilmiş olan şartların küa- - Tahliye planına muvafakat et
Lukres! Aşk ve sevgı pe . : ç h ·ı il dernektir. Bir defa şu adama bak!.Fran- yetsizliğini ileri sürmektedir Kı~ mev- mek Bilbaonun tahribine iıtir&k etmek 
lence ve oro.spuluk iil~a o~~ sanın dört tarafına Valova han~- siminde bunlar pek fena va~yette bı- olur. 
Zehirli öpUclikler yaratan, ~l P~1 ·run sukutunu ilan ederken herkesm rakılm•c:lardır. Bu sebeple bil'Y'nk go-" Franko tahliye İçin iki yol göstermek-

1. "IUrnscme erıy e er- . ....,. - ~~ 
lencclerde zehir 1 gu ı gözleri ona çevrilmiş bulunuyor. O ıse nüllüler vatanlarına iadelerini iste- tedir : 
keki nh den kadın Hcl bak ıl titriyor? 1 - Ahali ecnebi memleketlerine eri m ve .. hep bu ka-jne halde?!.. c nas .. mişlcrdir. Esasen ademi müdahale ka-

Acaba bütün bu kudret, da mı yer j Bir çingene arabası karşısında durmuş, rarının sıkı sıkıya tatbiki bu gönüllil- nakledileceğine Bilbao ile Santander ara-
dına mı geçmiş .. Onun şah.sın , küçük bir çingene kızının sanki ayak- terle aileleri arasında her teması kes- sında beynelmilel Krulhaç te~kilatı ta-
nlın ., Belki1 ı kapanacak ı ı rafından ihdas edilecek emniyet mınta-ış · ... .' . 1_...ı:;;.: adam larına . · y mektedir. Bu sebep ere General gö-

Karclinal diye hitap -~ ~ ordu. Kardinal giızel kızcagıza başını çe- nüllülerin Irlandaya dönmek arzusunu kalanna nakledilebilir. Bu takdirde Kı-
oou bir Peygamber gıbı da ~ bir virdi ve czavallı kızcağız> diye mınl- kabul etmeği bir vazife saymıştır. Bu zılhaç bu mıntakalann askeri hareU.t 
Kardinal diy~ çağıran adam astl bir dandı. . . . . . avdet hemen tahakkuk edecektir. için kullanılamıyacağına dair teminat 
papas kıyafeti yoktu. Yalnız Favsta Kardinalın bu vazıyetını de Paris, 3 (ö.R) _ lspanya eümhuri- vermesi lazımdır. 

·ı · ğ olduğu bütün tavırla- dı .:1 · K b uh · ı 2 F '- t ft lan · • tema nı enın çocu u rd sert karşıla : yet.,...en a C3a m aaaraaını "netice en- - ranıLO ara ar aıyası -
nndan, duruşlarından anl~ılıy~ ~· _ Acımak çok defa bir cinayettir. direrck bu kiliseyi zaptetmek.le bir mu- yüllerini nazan itibare almıyarak ihtiyar
Gözleri zekasına, nlnı c~re~e. e 'b~, Her zaman için de bir zaaf eseridir.Aşa- vaffakıyet kazanmışlardır. Madridden larla kadınlan ve çocukları nasyonalist 
eli. lşte bu adam manyatize edilıniş gı 1 ğıya inin.iz Kardinal! Çingene Belgo- bildirildiğine göre hükümetçiler mahsur- lemiııtir. Ancak bunlardan mücrim olan
Favslanın gösterdiği p~~ye dayan-1 derin şu kızı, .Site sarayıma getirmesi lera iyi muamele etmişlerair. Hükümet ispanyaya kabul etmeğe muvafakat ey-
dı . .Qilzlerini m~}'·daııa dikti: • ı için iazımgclen tcdb1rleri alınız! kuvvetlerinin mevkie gİrİ§İ aıraamda ya- ]ar .kabul edilmiyeceklerdir. 

Barikat günü denilen Pansın meŞhur Kardinal bu emrin ne feci bir hükmü ralanan mahsarlaran reisi yüzbqı Kor- Bu tahliye planlara bir nezaket eseri 
ihtilalinin ertesi günü ~~rls kral:: ihtiva eylediğini şüphesiz anlamıştı.Ba- tez hemen tedavi albna alınmlftır. Kur- olarak İngiltere hükümeti tarafından Sa
koğmuş, henüz atılnui sılahlardan ç ı mı önüne eğdi. Ellerini ileriye uzattı şun ve mermilerden içtinap için mah- lamanka hükümetine tebliğ ed~tir. 
,_ __ b d --•- ufuklarından ay- ş zenlere sığanmıı olan kadın ve çocukla- Kadın çocuk ve ihtiyarlardan mürek-~ arıt umaıuurı b _ cevap verdi: . 

d. ki G··ı mcne~cıe ayra B bırc:e diye- ra huausi bir itina gösterilmi§tir. Askeri kep olan beı bin kiıilı"'- b0ır '- afı'le Bı·l-nlmamış i ı - u ve . ihtilt.l _ öldürünüz. una ıt Y 11. "' 
mı yapılıyordu. Esasen Parıs, . klaer- mem. Çünkü şu bahtsız kızın ölmesi se- esirler hemen Valansiyaya gönderilmif- haoyu derhal terkedeceklerdir. Bilbao 

kakl--~ .. çıçe F kat k lerdı'r. Yarın oraya vasJ olacaklardır.. '- t ·1 ıl · ·ıAf 'b' Ier esnasında bile so anıAU& ka- lametimiz için ıazımdır .. a .. onu en- maır.ama ı ı e yap an ıtı a mucı ınce 
görmeğe, gürültüler arasında kah di elimle size itınek vazifcsını bana V('r- Erkekler crkanıharbiycnin emri altına tahliye edilenler için siyasi &kide farkı 
halar işitmcğe alışkındı. . kten vru:geçmenizi yalvannm.Bilir- vcrileceltlerdir.Kadın ve çocuklar -Eğer gözetilmiyecek ve bunlar meyanında re-

da açılan çıçek me taki kıila vana- akrabalarına tealim olunacak.yok- hine bulunmıyacaktır. Bilbaodak.i lngi-I:Ier yıl Mayıs ayın . · · ki benim bu yaş genç ra 
n"""yın müstesna güzellikler arzcdi- sınız _f!-'ım ve merhametim fazladır. sa mesken ve i~şeleri temin olunacaktır. liz konsolosu hu noktalara dikkat ede-
,....uu üslU 1--dın tr .. -ı UüU Bul ik 1 r ara .. nda general '- · T hl' · 1 d '- il ı '- ı danında s" · ~ - IMMil 13" lesini tan ıyorum unan vea a a .. ceır.lır. a ıye ıt erin e .. u aru acaıı. o an 
yordu. Grev mey - Hayır. oy ım K · d Ll fı d ahsurl · 

. 1 · a parça olmuş dilen- M Kılode de haber vere- eıpo e amo tara n an m ara gemilere hastahane bayrağı c;ekilecektır. 
lar, elbıse erı parç.. .. bazlar J{ardinal. etr •••••11••:~••11••• ••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••• 
eller, büyükler, küçukler, hokka ceksinİL· .. .. Monse.nyor! . !erini çıkarken cViyoletta! Viyoletta 
yer alırlardı. - Madam çok yalvanrun. Butun - Öyle ise altınlar senin. Kız benun gel> diye bağırıyor; kız ise ~anacığım, 

Kardinal bu manr,arayı seyrederken kudret hcrşcy siz.indir. Şefkatli olma- olacak. Kimsenin şüphclenmeınesi iç.in v d' 'nli d 1 t bu daki dalm 1 
• .. anacıgım> ıye ı yor u. ş c -

geçmiş günlerin karanlıklarına ış nız JAzlflldır. Beni bir defa daha kızımı kız bıraz şarkı soyler. kada kadın çok derin ve manalı bir ba-
nefsini korkun~ hatıralara kaptınnış- tarak onu öldürerek ruhumu yakan - Şimdi.. Viyoletta! Viyoletta. k 

1 
k b v • • d"kt 

f 1 du Göğsil ça • • K v • edi R"' d anır . ış a ızcağızı aştan aşagı suz u en tı. Soluk soluğa ne es a ıyor · u celUlt herifle karşı karşıya getınne- ızcagız tıtr . uya an uy cı- v • kardı· 
§ · · b. ld K k .. ·· 1 kendis' . sonra boguk bır ses çı . inip çıkı~·ordu. ilci . iz Beni ruh1 bir işkence ıçme atma- l o u. ıp ınnızı yuzuy e ıru. edi '> v· 1 b 

Birdenbire gözüne meydanın yın · süzmekte olnn Dük dö Gizin orada ol- -Anam mı d n. ıyo etta en se-
halkm ara- yınız. ,,_ nin anan değilim! 

ucundan ilcrliycn ve artan _ Sus Kardinal Farnez!. duğunun !arkında bile değildi.Tıs mey-
sında bir şeyler ilişti. Bu ihtar 0 kadar şiddetli olmuştu ki danın öbür ucundan kendisine doğru Kız şaşkın bir halde cevap verdi: 

Belgoderin kırık dökük arabası ~re~ k dının sesi bir nrslanın kükremesini ilerliycn nsil bir ailenin oğlundan göz- - Oh size ne oluyor. Çok fena bir 
rd Sol tarafta ıu.an a kl ı ı · · rd baygınlık geçiriyorsunuz. Kendinize meydanına giriyo u. dınyor, gözlerinden şimşe er saçı ı- erını ayıramıyo u. 

da derisinden zırhlara bürünmüş, harp anrd İkisinin de gözleri birbirlerini anyor- geliniz anacığım. 
asil ile- yo u. d ilim Bab • kılınçlanru yanlarında sallıyan ~ Kardinal bu hal karşısında muvaze- du. Bu genç dokuzuncu Şarlın oğlu - Ben senin anan eğ' · . an ısc 

lerin delikanlıları görünilyord~: ~.':~z nesini kaybetti. Gözleri karardL Şiddet- Dangolem idi. senin sandığın gibi Metr Kılod değildir. 
ileride dün (Şayo) sırtları~da gordu~-

1 
nefes alıyordu. Belgoder şiddetle bağırdı: - Zavallı! Bunlar hep ölüm heze-

mtiz Dük dö Giz yani Parıs kralı goze e p nscs derhal vaz.iyetini değiştirdi. - Viyoletta!. yanlan olacak! 

çarpıyordu. Da:; soğukkanlı bir sesle ilave etti: Müthiş feryat çingenenin sözilnü Ya- - Ananın nerede olduğunu bilmi-
Kral korku ve saygı ile başlarını ye- _ Bu akşam saat onda. Haydi Kar- rıda bıraktı. yorum. Fakat Viyoletta! Babanı .. Tanı-

r~ eğen ahaliye kat'iyyen bakmıyor, 0 
dinal hemen işe başlnyınız. Şu mektu- Viyoletta hemen arabaıun içine atı- rnak .. Bilmek ister misin?. Onu görmek 

mantosuna bürünnıüş yüzüne kırmızı bu da Dük dö Gize veriniz. larak: ister misin?. tşte bak!. 
örtü kapatmış, bir eliyle ara.ha hayva- Kn,.dın· -.1 kapalı ve üzeri mühürlü - Anani! Anam ölüyor diye keke- K k 

d ..... ... or unç titremeler arasında can çe-
nını yulal'ından tutarak çeken ka ına mektubu alarak boynunu büktü ve ka- ledi. itişen kadın gözleriyle yemek istediği 
gözlerini dikmişti. pıdan dışarı çıktı. Lakin kalbi inliyor- Kızın anam dediği kadın, elleri altın- adamı gösterdi. 

Bclgoder ise telilşlı telfışlı çırpınıyor du. Kendi kendine söylendi: dalri şilteye yapışmış, kalkmağa çalışı-
Viyoletta şaşkın şaşkın kekeliyordu: şunları söyliyordu: Ah talihsizlik bir türlü yakamı yor, gözleri yerinden fırlamış yüzünü Ona 

1 -on .. ) r Herkes ser- - uf k ba . da k - Aman Tanrım. Anama acı. - Başlıyor. ~ ıyo · bırakmıyor. Yürü bakalım mel'un he- a ara pençeresme Y~• or- bam 
ı . .. bı"lir' k b. . . l da d nıer et et.. bcsl. stiyen gorc ... ed' 

1 
rif ! Bir cinayet daha işle.. Şimdiye ka- unç ır manzaranın tesırı a tın on-

.. ··ı k olan n ır :kal Bu sırada v"'"' .. i küfürler savurarak Acaba goru ece · · . dar i<:lediğim cinayetlere bu da katıl- muş mıştı. ..."il 

k 1. · · b""a göndermış ol- -s 1 ...ı: Belgodcrin sesi duyuldu. n~ı .. oder Nobi ra ıçesının ....... sın. Ne zararı var!. Viyo etta ~anacığım, anacığım• .,.ye ~ 
dug"u 1·çı' ,....,man dolu Leopar canavarı- hmAlr•- rd mütJ...ı. kızmıcz, yumruklannı yummuş, ..... Grev meydanında bir daire teşkil ey- ~·YO u. ~ ..... 
nı .. Çakıl ta.c;lnriyle kanun• dolduran lem· bulunan hallan arasından tees- Belgoder dışarıdan diyordu ki: önüne gelen adamın kafasını patlata-

Kul'uassı!- suru~u belli ettirrnemcğe çalışarak - Monsenyör, bir dakika sabrediniz. cak bir tavır almıştı. 
Kardinal pençcredcn Dük dö Gizin Belgodereve doğru yürüdü. Arabanın Canınız sıkılmasın. Şantözü şimdi çı- Hemen kızın üzerineatıldı. Omuzlann-

Belgodereye doğru yaklaştığını gördü. .. t raf ~da Viyoletta titriyerck emre kanr getiririm. Ben işle uğraşırken don kavradı. Ayağa kaldırdı. Bağırdı : 
Yerl.nı' hı'r degVı'..+i...,.,cden abanoz koltu- on a s da · · talih. · b ksın1 - Haydı' dı-rı çıkl Haydi bakalım ~ :i .... ••• hazır bulunuyordu. Hayvanın yanında aizoma sızın . mıze a ·:. ,,.. 
gya doi"ıru dönerek cgeldiler> dedi. . h k ts' esrarlı tavriyle du- Saizoma hareketsız duruyordu. Goz- işinin baıına tantöz 1 

"' kalktı Agv r Saızoma are c ız .. .. .. 1 d v· d d Prenses Favstn oyağa · · ı d D"' k d" G" maska- ı lcri kıpkırmızı ortunun a tın an ıyo- Can çekiıtiren kadın çingeneye e i 
B ·u •ordu Bu sıra a u 0 ız • ._ 

.,..l.ml ... rla pençereye )tak.laştı. u s. '.ra- 1 
} • •• 1 k k 1 - a ı:.u lettanın ölümünü hazırlamaga memur 11.i : 

nW " l ife doğru enı ere u agın :.: . . B . k 
da Belgoder de Dük dö Gizin kendısınc ra ler . 0 olan Kardinala dikilmiş kalmıştı. Saı- - Bak . lyı bak 1 enı unutmıyaca 
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Trabzon 
dan neler 

transit yolun
kazanacağız 

Yola 3,5 milyon lira harcandı -·-·-·· Kamutayın son toplantısında görü~Ü· { metre~ir. Y_ol çok .~ü~~I yapdl!IJlbr .. 
len projderden biri de Trabzon - lran 1 Kcndım geçtım ve gordum. Kodtuluk· 
hududu transit yolu üzerinde otobüs, lan, emniyet tedbirleri hepsi ...... 
'· t '·a · ı t • h-''-'--- )'olun lran hududuna kadar olan lumu a.amyon ve o omou ış c mesı ıuuun- . . 

550 
k'I 

daki kanun liiyihaındır. Dost lranla ara- 600 kilometredır. Bunun 1 ometre· 
si yapılm~. diğer kısmı da yapılıyor. 

m1zda gün geçtikçe gdi~mekte olan 
ekonomik münuebetlerin yeni verimli Bu sene içinde ikmali muhtemeldir .. 
bir tezahürü olan bu proje; ayni za- Yola yapılan masraf 3,5 milyon linlp 

yakındır. Bu kadar masrafla yolu mey· manda , yurdwnuzun en sarp ve nakil 
vaaıtalan rnunatazam İ§Jemiycn bir böl- dana getirdikten sonra diğerleri gibi ~-
gesinde düzenli bir taıım servisini kur- bucak bozulup harap olmaması içia la• 

maktadır. ıniratı mütemadiyesi de naz.<m dSbte 
Nafıa encümeni reisi B. Aziz Samih alınmıştır. Bunun için de tamirata mii· 

llter (Erzincan) yeni servisin değerini 
Kamutayda şu sözlerle anlatmıştır : 

- cÇok eski zamandanberi lran 
transit yolu bizim Beyazit, Erzurum ve 

Trabzon istikametinde idi. Bu yol üıe
rindelü köyler, kasabalar,şehirler hattA 
İstanbul bu nakilden çok istifade edi
yordu. Harbı wnumiden daha evvd nak
lıyat yolunu değiştirdi. 

temadiye ameleleri konmUf, binalan ,._ 
pılmıfbr. 

Malfunu nliniz o havali en dlıllık 
yerlerdir. Zigana, Veli baba, kop ge
çitleri vardır ki kış mevsimlerinde kar

la kaplıdır. Çok kar düşen bu yerlerde 
nakliyatın durmaması için tedbirler 
rilınmıştır. 

'OCRETLER MUAYYEN OLACAlt 
Fakat lranın daima en yakın yolu Transit yolunda kamyon, otobO. oto-

bizim Trabzon, Karadeniz yoludur. Bu mobil 1§1.iyecektir. 'Ocrctlcri m1.l81J'ID 

yolu biz aeril~qcn ve motörleıen vasıta 
ve onlann geçebileceği emniyetli yol· 

larla techiz edilince her halde bu 
nakliyatın yine bize dönmesi çolt ta
biidir. İşte transit yolu bu maksatla 
yapılmıştır. 

Yani İran ticaretini yine bizim ta
rafa çevirmek için yalnız bu maksatla 
da kalmıyor. Bundan başka kendi mem
leketimiz dahilinde Trabzon. Gümüş

hane, F..ninClln, Muş, Afn ve kısmen 

Kara vilô.yetlcri bütün nakliyatını bu 
yol üzerinde çeviriyor. Buradaki nu
fusun mikdarı bir buçı:': milyona ya

kındır.Demek ki bu bir buçuk milyon nu· 
fosluk mıntakadaki nakliyat yine bu 
yol üzerindedir. lranın bize olan tran· 
sit milt.dan ne kadar olacaktır. Bu hu
susta ~imdilik malumat yoktur. Ait ol
duğu daire bunu 20,000-60,000 ton ara
sında birbirinden çok uzak olarak ta
yin ediyor ki bu da kat'i olmadığına de
lildir. Fakat her halde bizim vasıta

larımızın ehemmiyeti, sür" ati niııbetinde 
kolaylık nisbetinde ziyadeleşecektir. 

Transit nakliyatı için kullanılan vesait 
Trahzonda mühürlenecek hiç bir yerde 
açılmadan lran hududuna gidecek. Ora
dan yüklenen kıımyon da mühürlü ola
rak hiç açılmadan Trabzono gele<:ektir. 
Bu ıuretle her türlü suiiııtimalin önü 
alınmıt olacalç ve nakil iyi bir tekilde 
yapılacaktır. 

Bazı rakkamlar .. 
« - Yol hakkında bazı rakkamlar ar· 

zrdeyim. Yolun geni~liği beş metredir. 
Yanlarındalci banketlerle beraber yedi 

olacak. muayyen yerlerde istasyonları 
bulunacak, tarife ile muayyen saatler-

de hareket edeceklerdir. O yolda ifle
yecek vesaiti nakliye yalnız İran için 

değildir. Memleketimiz için de nakli
yat bu yoldan yapılacaktır. Vesait -
hiplerinin birbirleriyle rekabetleri me-

selesi vardır. Malllmu fıliniz hususl ve
sait sahipleri ekseriya resmi vesaite re
kabet ediyorlar. O taraflarda yani Si
vas - Erzincan, Trabzon - Erzincan Er-
zurum arasındaki otobilsler ~ 
vaziyette değildir. 

Transit yolu nakliyatı ücretini on
lardan daha az çıkarabilir. Transit yo

lu idaresi şimdilik elinde ikişer tonluk 
24 kamyon ve 13 şer kişilik 8 otomobil 
bulunmaktadır. Bu otomobiller, Trab
zon, Bayburt, Erzurum, Karakösedea 
geçmek suretiyle işliyecektir.Bu vesait 
dört günde gidecek, binaenaleyh her 
glin bir otobüs ve üç kamyon hareket 
ettirilmek suretiyle yolda üç kamJOD 
ve bir otobüs bulundurulmuş olacaktır. 

Otobüslerin kışın da şilemesi ve dört 
günde gitmesi .için tedbir alınmıpar. 

lşlctme masrafı olarak ta kanwıla bbe 
verilen iki ay için 16 bin lira, istenil
mektedir. Yani ayda sekiz bin lira ki 
senede yUz hin lira masrafa olacak de
mektir. 

Dost ve kardeş İran memleketine mk 
ve rahat mUnasebetini temin edecek 
olan bu yol işletmesinin devlet demir
yolları idaresinin l'line verilmesi bu 
işin iyi başarılacağına bir teminattır.• 

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

Kuşadasında ihracat 

Mart ayı içinde ne 
kadar Et yedik? 

Kuşadası belediye meıbaba
s1nda Mart ayı içinde 60 kuıu, 

80 oğlak, 54 dana olmak üzere 

194 bat hayvan \ceıiltoiştir. 

T orbah belediye mezbaha· 

ıında Nisan ayı zaıfında 16 

koyun, 3 keçi, 524 kuzu, 1 

oğlak, 4 inek, 145 dana olmak 

iizere 562 baş hayvan kesil· 
mittir. 

Kuşadası iskelesinde Mart 

ayı içinde 80 lira luymetinde 
4 manda ineği, lS lira kıyme· 

tinde 1 dana, 28 lira luymetio· 
de 2 düğe, ve 636 lira kıyme· 
tındc 61 kuzu, ecnebi memle

ketlere ihraç edilmi~tir. Yine 
Kuşada~ iskelesinden Türkiye 
~ .,., 

dahilindeki liman ve iskelelere 

yapılan sevkiyat hakkında ela 
Kuşadası b"ytar müdürlüth

den şehrimiz baytar müdilrll• 

ğüne aşağıda"i ma!iimat pi· 
miştir: 

Dikiliye 1183 lira kıymetin

de lSS baş koyun ve k~, 
lımire 1735 lira kıymetinde 

346 baş kuzu, diğer liman ve 
iskelelere 1003 lira kıymetinde 

810 tane geviş getiren bıy· 
vanların kuru derisi, 471 lira 
kıymetinde 785 kilo yün, S4 

lira kıymetinde 300 tane t.n 
bağırsak ihraç edilmiıtir. 

Umum ibraC1t kıymeti 4440 
liradır. 

Bağcılar!. Tütüncüler!. 
Ötedenberi eri,ilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güla

relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
R A H M i K A il A f) A V U T 

Sun'i gübreler AaadoJu Merkez Deposu 
Y emit çarttaı, Cezair Han 

IZMIR 
Telgraf adresi: KARADAVUT 



Arnavut 
gazeteleri 
Dostluk tezahUrlerlnl 
kaydelyorlar 

Roma 3 (Ô.R) - Arnavut 
gazeteleri Kont Ciaoooun Ti-

Diş Hekimi 

Kulak, Boğaz, Burun basta· 
lıkları birinci sınıf 

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

Haraççı Kardeşler 
Mobilyelerin : En modern ve en zarif çeşitlerini 

ran ziyareti münuebetiyle kral 
Zogo ile B.Mussolini arasında Muayenehanesini Birinci mütahassısı 

Beyler sokağı 36 numaraya · Muayenehane : Birinci Beyler 

HORTAÇSU 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çocuk arabalarının: En teati edilen telgraflara neşrst

mekte ve bu ziyareti esnasın-
nakletmiştir.Hastalarını müs- No. 36 Telefon 2310 
takil olarak kabul ve tedavı· Evi: Göıtepe tramvay cad· 

desi 992 Telefon 3668 

lüks Avrupa mamulatı ve en dayanıklılarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hasır takımlarının : En ve en ucuzlar•nı da yapılan dostluk tezahürle
rini kaydeylemektedirler eder. TELEFON 2946 1-26 (481) 

1-26 (2101] CZTLZZ7&CLZL7'.az:lcaznT.Aft?Z!B 

sağlam 

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

Bir Fransız •• • Ahkamı şahsiye Sulh Hukuk 
AKLINIZDA OSUNKIL ~ahkemesinden : 

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

beyaz ve san nikelaşlı modeJlerini 

tayyarecisi 
Parlsten Tokyoya 
gidecek 

Paris, 3 (Ö.R) - Tayyareci 
Maurice Amot 3000 kilomet-

relik Paris • Cezayir - Paris 
hava hattında merhalesiz bir 
uçuşla Paris • Tokyo hava se-

feri için kllllanaca~ı tayyarenin 
tecrübelerini yapmıştır. Bu 
uçuş en büyük kısmı itibarile 
4000 ile 5000 metre arasında 

bir yüksekJikde yapılmıştır. 
Tayyareci makinesinden çok 

memnun olduğunu söylemiştir. 

Bu 3000 metrelik seyahat es· 
nasında, ekseriya gayri müsa
it hava şartlarına rağmen te
min ettiği vasati sürat 305 
kilometredir. 

B. Ba!dvin kabi-
neden çekiliyor 

Londra, 3 (A.A) - iyi ma• 
lü:nat a!:m siyasi n:o:h<.file göre 

başvekil B. Baidvin kat'i ola
rak Mayısın 27 veya 28 inde 

kabineden çekiJecektir. 

Filibe Fuarı 
Sofya, 3 ( A.A ) - Filibe 

beynelmilel nümuneler fuarı bu 

gün açılmıştır. l 1 Ecnebi fir
maları iştirak etmektedir. 

Zirai istihsalatı 
aritırmak için 

Bulonya, 3 (Ô.R) - Ziraat 
nazıra Bulonyada bir nutuk 
söy'eyerek ziraat istihsalatını 

arttırmak için sarfedilen gay· 
retlerden bahsetmiş ve ltalya-

nm bu sahada tam itsiklale 
kavuşması için cemiyetleri aynı 
yol~a devama davet etmiştir. 

Ucretiere zam 
Roma, 3 (Ö.R) - ltalyada 

KJNAKQL Es;;n~e 
sıtmalılara, iştihasızlara, za
yıflara, kuvvetsi:zlere iştiha, 
kuvvet, neş'e verir. 

Hazım hapları : 
l~kıbaz hayatın düşmesidir. 
Lıynet ve amel için nebati 
il.açlarla yapılan bu bapları 
sız de kulJanınız. 

2!' ZW<C 

=Na"aNrs~ .. .:umrTIIa ınwzı 
1 - itfaiyede ve temizlik 

işleri hanında bulunan ve heyeti 
umumiyesinin bedeli ınubam

meni alh yüz elli bir lira elli 
kuruş olan a!tı adet kamyon 
dört adet tenezzüh otomobili, 
üç adet merkep arabası ve iki 
buçuk ton kadar hurda makina 
parçalarile balur, pirinç, ve 
tulumba aksamı başkatiplikteki 
şartname veçhile 11-5-937 Salı 

günü saat on altıda açık artır
ma ile ihale edilecektir. iştirak 
için kırk dokuz liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

2 - iki bin üç yüz altmış 
dokuz lira doksan kuruş bedeli 
keşifli havagazı fabrikasında 
banyo, hela ve atelyesinde ta
mirat yapılması işi 11-5-937 sah 
günü saat on altıda açık ek
siltme iJe ihale edilecektir. Ke-
şif ve şartnamesi ve planları 
on iki kuruş mukabilinde baş 
mühendislikte satılır. iştirak 
için yüz yetmiş sekiz liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

2'.l-28-4-8 1246 (706) 
9 Mayısda tatbik mevkiine 
girecek olan ücret :zaadarından Burhaniye Asliye Hukuk Mah-

kemesinden : 
iki buçuk milyon endüstri Burhaniyenin Hacı Ahmet mahal-
amelesi ile aynı mikdara yakın lesinden Abdurrahman kızı Zehra 
:zirai işçiler istifade edecek- tarafından kocası Burhaniyenin 
)erdir. Memiş mahallesinden olup halen 
.......................................... ikametgahı meçhul Mustafa oğlu 

üzüm 
Çu. Alacı Fiat 
62 Alyoti B. 12 50 14 
46 Esnafbaoka.12 75 13 
22 H. Alberti 1 l 13 
14 J. Taranto 15 15 50 
10 D. Arditi 12 75 12 75 
3 Ş. Riza H. 14 14 

164 Yekun 
431260J~ Eski Yekün 
431424~ U. Yekün 

Zahire 

yapıcı Bayram aleyhine kocasının 6 
sene evvel bila nafaka terkle evine 
dönmemesi hakkında ihtarname teb
liğine rağmen dönmemiş olduğun
dan bosanmalarına dair açtığı dava
sının müddeialeyhin gıyabında de
vam eden muhakemesi sonunda 
müddeialeyhin bila sebep karısının 
evini altı sene evvel terkle bırakıp 
gittiği ve evvelce mahkemeden biz
zat kendisine tagayyüp etmezden 
mukaddem evine dönmesi ve kocalık 
vazifelerini yapmasına dair tebliğ 
edilen ihtarata riayet etmiyerek evi
ne dönmediği mahkemece subut bul
duğundan tarafların boşanmalarına 
ve rnddeialeyhin bir se:ne evlen
mekten memnuiyetine ve masarifi 
muhakeme olan 2238 kuruşun ken

Çu. Cinsi Fiat disine tahmiline temyizi kabil ol-
1871 Çu. Buğday 5 75 6 125 mak üzere 31 /3/937 tarihinde hük-

1 11 Arpa 4 4 medilmiş olup tarihi tebliğden itiba-
62 B. Pamuk 28 45 ren on beş gün içinde temyiz edil-
~..7.z7...Z'Z7..Z.ZZZI~~~~ mediği takdirde hüküm kesbi kat'iy-

G 
11 ff lı ı ı N yet edeceği tebliğ makamına kaim oz eıımı olmok üzerdôn ~~4~ur. (769). ? 

ZA YI 
MITAT OREL 

Adres - Beyler Numan ~ 
zade sokagı Ahenk mat- ~ 
baası yanında. :-..: 

Numara:23 
Telefon : 3434 

(229) 

İzmir C.H.P. işçiler birliğin~ 
den otomobile ait aldığım bir
lik cüzdanımı kaybettim. Yeni
sini- alacağımdan eskisinin hük
mii yoktur. 
Kemalpaşa Yukarı Kızılcada 
lbrahim oğiu şoför Mustafa 

1352 (770) 

İzrnirde Faikpaşa mahallesinde 
Dere sokağmda on sayılı evde mu
kim iken 28/ l 2/ 936 tarihinde ölen 
Ahmet Behahiddinden alacaklı ve 
verecekliler varsa tarihi ilandan iti-

Haraççı Kardeşlerin 
mağazalarından 

IZMIR ANKARA ve 
edebilirsiniz. temin 

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

baren bir ay içinde mahkemeye ge
lip deftere kaydettirmeleri lazımdır. 
Müddet geçtikten sonra müracaat 
edilirse kanunen nazara alınmıyaca-

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

........................ ! ............................... ~ 

ğı ilan olunur. 1353 (772) 
4[~1'f'!i~lllltl'!IRm 

~· ·~~ . . ' ~ 

BBISTOL 

81111 

lzmir kadastro 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tilrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar mllthiş ucuzdur. 

komisyonundan: 
ikinci Karantina mahallesinin iskele caddesinde 56 kapı 46 

tajla timali Letafet sokağı garbında hazineye ait arsa, cenubu 
Hadice ve aaireye ait ev ile çevrili kargir ev Avusturya: Maca
ristan tebaasından lstelyo ve karısı Sofiyadan kalma olarak 
hazine adına kadastrolanmıttır. Bu yerle alakadar veya bu yer 
üzerinde ayni bir hakkı olan kimse varsa ilan tarihinden itiba
ren iki ay içinde ellerindeki vesaikleriyle İzmirde Saçmacı Ha
mam sokağında 20 sayılı binada lzmir mıntakası Kadastro ko
misyon veya müdürlüğüne müracaatleri 2613 sayılı yasanın hü-
kümlerine göre ilan olunur. 1355 (774) ,_. 

Türkiye Mensucat 
Türk Limitet 

Fabrkiaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

Tek ve müteaddit katla pamuk iplikler, boyanır, 
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

1 
H. 1. Ç. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
kasından: 

Ban-

Hissedarlarımıza beher hisse itibariyle 1936 senesı ıçın veril

mesi hiss~darlar umumi heyetince kararlaştırılan 645 kuruşluk 
safi karın Merkez Bankası şubesi bulunan yerlerde 3 Mayıstan 
itibaren şubel rimizce ve bulunmıyan yerlerde de 15 Mayıstan 

itibaren Zir.aat Bankası şube ve sandıklarınca dağıhlma!ıoa baş· 
lanacağı ilan olunur. 4-6 1357 (773) 

Atış ve Atlıspor kulübü başkan
lığından: 

Spor kulüplerinin birleştirilmesi hakkındaki C. H. P. kararı 
etrafmda görüşmek üzere kulübümüz üyeleri 27 • 3 - 937 günü 

fevkal'ade bir toplantıya davet edilmiş ve bu toplantıda ekseri

yet hasıl olmadığından 5 - 5 - 937 Çarşamba ·gününe talik 

olunmuştu. Sayın üyelerimizin ayni gün saat 18 de kulüp bina
sında bulunmalarını dileriz. 

1351 p7t) 

il Daimi encümeninden: 
196 lira açık tutarlı Küçük Salepçi oğlu hanının elektrik tesi

satı 15 gün miiddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 
17 Mayıs 937 Pazartesi günü saat ll de JI Daimi encümenine 
baş vurmaları. l 337 (765) 

BAHAR ~e YAZ 
Eğlencelerini 

Canlan·dıracak Müjdeler 
1937 senesine mahsus Zundap motorsikletleri, Rali ve 

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

NEREDE : IZMIR BALCILAR ısa 

NACiB SADIK mağazasında .. 
•.. : .. . ,, . ' .:- . : . , /. . . · .. - .. . 

:········ ·········••·••····•······•····•···•·•••··••··········•··•••·· . . 
• • 

~ Taze Temiz Ucuz ilaç ~ . . 
~ Hamdi Nüzhet Çançar 

• Sıhhat eczanesı 
Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 

Karş1s1nda 

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

.9 EYLÜL ~AHARAT DEPOSU İZMIR 

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

him iskonto yapl
Jır. Sorgulara he
men cevap verilir. 

Telefon 3882 

Bütün dünya POKER traş bıçaklarını kullanıyor 
Al~akta hiç tereddüt etmeyiniz.Yalnız makasına 
dikkat edioi.z. 
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Fratelli Sprco N. V. Olivier. Ve Şii. 
W •• ,. H. Van ()er LıMlTET 

Vapur Acentası Zce & Co. V~p_ur acentası 
ROYALE NEERLANDAlS DEUTSCHE LEVANTE LINIE iRiNCi KORDON REES 

KUMPANYASI HAMBURG BiNASI TEL. 2443 
S/S CANY LARISSA vapuru 12 mayısta bekle- Lllerman Lines Ltd. 

MEDE.S vapuru 20 ma- B H b ALCERlAN 5 M niyor. Rotterdam, remen ve am urg · vapuru ayısta Lon-
yıs 19 3 7 de beklenilmekte olup Amster· için yük alacaktır. dra, Hull ve Anversten gelip yük çıka-
dam, Rotterdam ve Hamburg limanları AMERiKAN EXPORT UNES racak ve 1 5 mayısta avdet edip Lond-

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

için yük.liyecektir. The Export Steamship corporation ra ve HulJ için yük alacaktır. 
Svenaka Orient Llnien Kwnpanyasmın EXM1NJSTER vapuru 29 nisana doğ- LESBIAN vapuru 27 mayısta Lond· 

S/S CUNBORC vapuru 30 nisan 937 rukbekleniHyor. Nevyork için yük ala- ra, Hull ve Anversten gelip yük çıka- "UNİC., markalı makine ya· 
ğıdır. d l d H ca tır. racak ve ayni zamanda Londra ve Hull 

e imanımıza gelerek Rotter am. am- EXTA VIA vapuru 1 O mayısa doğ- için yük alacaktır. Yegane deposu Gazi Bulva· 
rında Küçük Kardiçah handa 7 
numarada yazı ve hesap ma· 
kineleri tamirhanesi sahibi 
KALOM ENi de bulunur 

burg, Cdynia ve Skandinavya limanla- ru bekleniyor. Nevyork için yük alacak- ECYPTIAN vapuru ~ayıs bidayetin· 
nna yükliyecek. tır. de Liverpool ve Swanseadan gelip yük 

M/S ERLAND motörü 28 mayıs937 PJRE AKTARMASI . Seri seferler .. çıkaracak ve ayni zamanda Liverpool 

1 R d Ham EXCAMBION vapuru 7 mayısta Nev- için yük alacaktır. de beklenmekte o up otter am, -
burg, Gdynia ve Skandinavya limanla- york ve Boston için Pireden hareket ede- THE GENERAL STEAM 

. . .., I kt cektir. NA VtGA TION Co. L TD. 
rı ıçın yut: a aca ır. T 

EXCHORDA vapuru 21 mayısta ADJUTAN vapuru 5 mayısta Lon-
Servis Maritim Rumen Kumapanyasmm . . . Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri UÇEAVA 19 Nevyork ve Boston ıçın Pıreden hare- dra için yük alacaktır. 
S/S S vapuru mayıs . 

. . d ~ beki ekt l ket edecektır. NOT : Vürut tarihleri, va-937 tarihme. ogru enrn . e 0 up SERVlCE. MARlTtME ROUMAlN 
Malta, Marsılya ve Cenova lımanları BUCAREST 
için yolcu ve yük kabul eder. 

1 · · l · l Memleket lıastanesl diş tabibi 
pur arın ısım erı ve nav un ilc· 
retıerinin degv işiklikıen·nden me· Muza Uer Erog" ul 

DUROSTOR vapuru 2 mayısa doğ-
tlA d L· h k ihl · l ı su!iyet kabul edilmez. v·r an a.:ı are et tar eny e nav un- ru bekleniyor. Köstence, Sulina,Calatz '-

lardalci değişikliklerden acenta mesuli- ve Calatz aktarması Tuna limanları için z • •• h •• Kemal ÇetindaiT 
yet kabul etmez. yük alacaktıT. . ayı mu ur M 

Daha fazla tafsilat için tk.inci kor- JOHNSTON WARREN Lines Ltd. Ödemiş Belediyesinden tas· Hastalarını her gün sabah 
donda Tahmil ve Tahliye binası arka- Liverpool dikli olan mührümü zayi ettim. saat dokuzdan başlıyarak 
talığma müracaat edilme5i rica olu- JESSMORE vapuru 9 mayısta bek- Yenisini çıkaracağımdan eski- Beyler • Numan zade S. 21 
nur. !eniyor. Liverpool ve Anvers limanla- sinin hükmü yoktur. numaralı muayenehanelerinde 
sında FRA TELLi SPERCO vapur acen- rından yiik tahliye edecek ve Burgaz, Ödemişte Sığırtmaçoğ:u hacı kabul ederler. 

TELEFON : 4142/4221 /2663 Viirna, Köstence, Sulina, Calatz ve Jb. AbduJkadir kızı Huriye 
raile limanlanna yük alacaktır. 1346 •768) Telefon : 3921 

-DÖKTÜR ' llaı::m:&1m:ıiB'iJ ···~b"lmiı0'W•ı ........... 
tNCEMORE. vapuru 30 mayısta bek-~!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~~~~!!:!!!~~~!!!!!!!!:~!!!!!!!"!~~~~:!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

leniyor. Liverpool ve Anvers limanla
nndan yük tahliye edecek ve Burgaz, 
Varna, Köstence, Sulina, Galatz ve Jbw 
raile liman1an için yük alacakbr. HANDAN 

tr 

K. SARACOGLU 
Doğum ve kadın hastalıkları 

Mütahassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü ,-apur iskelesi 

Berat apartmanı No. 6 
Telefon No. 2545 .. 

Bir Gripin a!oıadan evvel 

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

bozmaz, böbr~kleri kalbi 

SOC. ROYALE HONGROlSF. 
DANUBE MARJTJME 

DUNA vapuru 1 2 mayısta beldeni· 
yor. Belgrad, Novisad, Budapeşte,Bra

tislava, Linz ve Viyana için yük ala
caktır. 

DEN NORSKE middelhavslinje 
OSLO 

SARD1N1A motörü 22 mayısta Pire, 
İskenderiye, Dieppe ve Norveç liman· 
lanna hareket edecektir. 

" 

yormaz. 

Ucuz _ Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 
umum inhisarlar 

den: 
ı _ lılaremizin Çamaltı Tuı~asında ş~rtname ve ta?l.o. ş.ema· 

Olmak üzere yeni bır elektrık santralı tesısı ışı kasma uygun 
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ Bu tesisatın montajı da dahil olduğu halde muhammen 

bedeli sif lzmir 98000 liradır. 
3 - Eksiltme · 1 • 6 - 937 tarihine rastlıyan Sah günü saat 

15 te Kabataşta levazım ve mübayeat şubesindeki alım komis

yonunda yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 6150 liradır. 
5 - Şartnameler 490 kuruş mukabilinde inhisarlar levazımve 

mübayaat şubesinde Ankara ve lzmir Başmüdürlüklerinden 

alınabilir. . . 
6 - Isteldilerin fenni şartnamede yazılı takatta hır gazojen 

t · t ş olduklarma dair resmi vesilrnlarını ve şartname-
esısa ı yaprm • . · ı · · 

J k U"zere ihzar olunmuş fennı teklıf proje ermın ye uygun o ma .. . 
t tk'k d'I k ·· e eksiltme gününden en az 14 gun evvelıne e ı e ı me uzer . .. 
k d J h. ı T fen şubesi müdürlüğüne vermelerı ve mu-a ar n ısar ar uz ,. .. 
nakasaya girebilmek için dahi münakasadan a~aını 2 ?un evv~· 
1. k d ·ı t kl'flert'n muvafık buluoduguna daır mezkur 
ıoe a ar verı en e ı 

şubeden vesika almaları lazımdır. ,. 
7 - Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanu~ı ve VI ı~c~ 

maddede yazılı diğer vesikalarını ve muvakkat te~.m.~t akçesını 
h . 1 fJ ç ihale gunu tam saat hva edecek o fan kapa ı zar ar en ge . . v. k 
14 de kadar yukarda adı geçen Alım komisyonu reıshgıne ma • 

buz mukabilinde ve· ilmiş olm;~d~ lS _ 
18 889 ( 519 } 

Artık Blaık yağı içilemez 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Balık yağandao kat kat kuv

vetlidir. Kansız, iştahsız, kud· 
retsiz, romatizmalı ve vereme 
istidadı olanlara 

Kuvvet, Can, Kan 
iştah verir. 

DEPO: 

S. Ferit Eczacıbaşı 
ŞiFA eczanesidir. 

es . .. 
Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarİarında hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve ıehirli maddelerden tamamen iri 
,,olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabit ve sabit olarak temin edi-

len renk yıkanmak, terlemek batta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

lzmir mıntakası kadastro komisyo
n undan: 

Oğuzlar eski Gaziler mahallesinin Havuzlu çıkmazında şark 
ve cenubu Devlet Demiryollarının idaresinde maliyeye ait şi
mendifer istasyonuna ait arsa fİmalinde lbrabim ve Mustafaya 
ait kargir ev bulunan arsa senetsiz olarak Kosimentiden kalma 
olarak hazine adına kadastrolanmıştır. Bu yerle alakadar veya 
bu yer üzerinde ayni bir hakkı bulunan kimse varsa ilan tari
hinden itibaren iki ay içinde ellerindeki tasarruf vesikalarıyle 
birlikte lzmirde Saçmacı Hamam sokağında 20 sayılı binada 
lzmir mıntakası kadastro müdürlüğü veya komisyonuna müra
caatleri lüzumu 2613 sayılı kanunun hükümlerine göre ilin 
olunur. !354 (775) 

RADYOLiN Güzelliği artırır 

işte misali 
RADYOLIN RADYOLIN 

Dişleri sür'atle beyazlatır 
parlahr, mikropları öldürerek 
ağzı fenni surette temizler. 

Günde iki 

Diş etlerini kuvvetlendirir 
ağzı dezenfekte ederek has
talıklara mukavemetini artırır 
defa · 

KULLANINIZ 

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 gidiA 
yor. 

Galiba?! 

_ ............. muhblllnde' bOyDkbtrtOb PER! 
LOOENT dış macunu alabilirsınıı7. 

PERLOOENT fenni bır tarzda hazırta~ 
{"'•· iyi, idareli ve çok hoş lezzete malik 
olub, nefesi serinletir ve dişleri mO-
kemmel _surette temizler~ - --·-,,~ ve~·PE/1/.0PENT·lolA;t, ·~ lu 
~otan.~~~ ... 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarmı, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde Htılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 
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23 Nisan 937 çocuk bayramında Balıkesir Çocuk Esirgeme Kurumu tara
fından giydirilen 105 fakir ve kimsesiz çocuk. X i§aretli Kurum Başkanı 

Dr. Kamil Seslioğludur. 

Çocuk Esirgeme Kurumu idare heyeti ile müteahhit Paşa. Meh
met .. X i§aretli Çocuk Esirgeme Kurumu Balıkesir vil4yeti idare heyeti 
Başkanı Doktor K8.mil Seslioğltt .. XX i§aretli müteahhit Pa§a Mehmet.. 

Hindistanda •iyan buhran devam ediyor. Yapılan •eçimde 
Balıkesir, 1 (Husu•i) - Her yıl olduğu gibi bu yıl da Balıke

•İr çocuk esirgeme kurumu tarafından ( 500) lakir ve kim•;;f°z 
çocuk giydirilmiıtir. 

olan bu çok değerli yardımlarından dolayi. kendiıini kutlulara. 
Kuram idare heyetinin devamlı ve muntazam çalı1ması ve ha
miyetli, ıefkatli halkın yardımları ile ilk okul talebelerinden 
(105) fakir ve kimaeaiz çocuk her gün aıcak yemekle beslen
mekte, (500) fakir çocuğun kitap, defter, kalem gibi der• leva
zımı temin edilmekte, yeni doğan yavrulara kundak ve aüt da
ğıtılmakta ve bine yakın çocuk muayene edilerek ilaçları para
aız verilmektedir • 

milli kongre azasından altısı kazanmıştır. Yeni kanuna göre va
lileri bu altı kişilik heyet •eçecektir. Bunlarda ancak tayin sa
lahiyeti vardır. Azil •alcihiyeti, lngiliz umumi valisinindir. 

Yine ayni idareye göre altı baslıca vali tayini icap etmekte
dir. Seçilen heyet bu valiliklere ;,.ülritleri getirmek arzusunda
d11lar. lngiliz umumi valisiyle tayin işlerinde anlaşma elde edi
lemediği için tayinler geri kalmıştır. 

Bundan başka yurdumuzun diğer köşelerinde olduğu gibi 
burada da yetim yavrulara daima alicenaplık göıtermekle ta
nınmış olan müteahhit Paşa Mehmet, Balıke•ir çocuk esirgeme 
kurumuna geniş mikyasta teberruatta bulanarak (105) kimse
siz yavruyu giydirmiştir. Hayır ıeverliğin yükıek bir örneği 

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

Ital an ar b a mı uğramışlar? PEŞTE ZlY ARETI 

vusturya Cumhurreisi 
A a la 

ask cep 
a 

• 
esı 

ebas 
de kim 

ya .a asker çıkarmışlar 
kazandığı anlaşılmıyor 

Peştede bulunuyor 
yasi mahfeller bu ziyaretlerin Roma pro
tokollarının hayatiyetlerini ıspat etmek• 
te olduğunu kaydetmekte iseler de bazı 
mnhfcllcr de Avusturya - Macaristan ri
calinin Praga yaklaşmak meselesini dü
şünmekte olduklarını söylemektedirler. 
Bu mahfcller Başvekil Şuşnigin A vua
turya hesabına böyle bir yaklaşmayı ar
zu etmiş olduğunu ve Daranyinin de ka
bul edilmesi müşkül olmıyacak şartlarla 
Macaristan için bu yaklaşmayı istediği
ni ilave etmektedirler. 

Londra, 3 ( ö.R )- Reuter ajansı
nın bildirdiğine göre San Sebasti
ana 1500 Alman askerinin çıkarılması 
bir hava denemesi vesilesiyle yapılmış
tır. Bu müdafaa tertibatı için şehir 

tam karanlık iken sokulduğundan Al
man kıt'aları bundan istifade ederek 
karaya çıkmışlardır. 

ALMANLAR TEKZ1P EDiYOR 
Roma, 3 ( ö.R ) - Ajans Reuter ba

ı:ı Alman kıt'alarının San Sebastian 
şehrine çıkarıldığı hakkında bir ta
kım haberler neşretmiştir. Bu sabah
ki Alman gazeteleri büyük manşetler
le bu haberi tekzip etmekte ve bazı 

ecnebi ajansları tarafından nasyonal 
sosyalist Almanyaya karşı hakikatle
ri tahrif yolunda bir mücadele açıldı

ğını iğbirarla kaydetmektedirler. Ya
rı resmi Alman ajansının bir tebliği bu 
gibi esassızlığı müsbet haberleri neş

retmekle İngiliz ajansının gülünç mev
kie düştüğünü kaydetmektedir. 

MERHAMET ETM1YECEKLER 
Roma, 3 ( ö.R ) - General Franko 

Biskaya cephesindeki harp hareketleri 
hakkında bir tamim neşrederek Bask
ların kızıl İspanyollara yardım ettikle
rini ve bu sebeple, kntolik ve dinlerine 
bağlı olmalarına rağmen, kendilerine 
lütufkarlık gösterilemiycceğini, bü
tün kızıl İspruıyo1lar gibi ve ayni de
recede düşman te1ukki edilmelerinin 
zaruri oldu!:runu bildirmiştir. 

Diğer taraf tan Guemika kasabasının 
bombardıman ve tahribi mesuliyeti 
Jı?SYonalistler tarafmdan kabul edil
memektedir. Pariste çıkan cFigaro> 
gazetesine nasyonalist kaynağından bil 
dirildiğine göre gazetecilerden mürek
kep bir grubun Guernika harabelerini 
ziyaret etmesine müsaade olunmuştur. 
Buiılar hiçbir bombardıman izi keş
fctmemişlerdir. Nasyonalistler kasa
banın ricat eden kızıllar tarafından ya
kıldığını iddia ediyorlar! 

Paris, 8 ( ö.R ) ...:_ Bilbao radyosu 
Bilbao müdafaa komitesinin dünkü 
hareketler hakkında _şu resmi tebliğini 
neşrediyor: Eskadi cephesi - Şimalde 
Bemeo mıntaknsında kuvvetlerimiz 
perişan edilen cKara Ob İtalyan ala
yının sağ kalan kuvvetlerini de imha 
etmişlerdir. Bu kuvvetlere mensup 
40_0 olü tarafımızdan gömülmüştür. 7 
esır aldık. Dört kamyonu harp sahne
sinde elimize geçen muhtelif malzeme 
ile doldurduk. Guernika ve Burango 
cephesinde düşmanın iki hücumu şid
d~~ zayiatla geri püskürtülmüştür. 
Duçar oldukları bu vahim muvaffakı
yetsizlik karşısında fesatçılar projeleri
ni terketmi ler ve muharebe meyda
nında birçok olüler bırakını~lardır. 

BtLBAO YOLUNDA 
Roma, 3 ( ö.R ) - Salamankadan 

bildirildiv•inc göre General Mola kıta
atı Bermio kasabasını h:gal etmişlerdir. 
Bilbaoya doğru ileri hareketi şimali 
garbi cihetinden devam etmektedir. 
Nasyonalistler şimdi Bilbaodan 14 ki
lometre mesafede bulunmaktadırlar. 

GAN1METLER 

/spallrada bir mıllet can cekişiyoı 

bombası zaptedilmiştir. cFenandez> ceği tahmin ediliyor. 
adlı kızıl 1spanyol vapuru da zaptedil- ALMANLAR ASKER ÇIKARDILAR 

lenler arasındadır. Bilbao, 3 ( A.A ) - Resmt bir kay-

Roma, 3 ( ö.R ) - Bilbao sivil aha- naktan Biskayadaki asi kuvvetler ara
lisinin tahliyesi için İngiltere tarafın- sında mevcut yabancı kıtaat hakkında 
dan alınnn tedbirleri Salamanka bükü- şu malumat tebliğ edilmektedir: 

meti Hendaye 1ngiliz sefiri nezdinde 20 Martta Biskaya kuvvetlerini yeni 
protesto etmiş ve bunun dahili harba Alman müfrezeleri takviye etmiştir. 
bir müdahale mahiyetinde olduğunu Alman erkanı harbiyesi Vitoriada bir 
bildirmiştir. General Franko Londraya otele yerleşmiştir. B. Hitlerin yıl dönü-
da ayni mamı.dn bir protesto notası mü günü Alman pilotlarla diğer me-

göndermiştir. murlar erk.linı harbiye önünde geçit 
Salamanka, 3 ( ö.R ) - Bilbao cep- yapmışlardır. Alman erkanı harbiye

hesinde kızılların bütün mukabil hü- sinde gizli radyoları meydana çıkar-
cumları geri püskürtülmüştür. Bazı mak için bir posta mevcuttur. Evvelce 
mevkiler nasyonalistlerin eline geç- de bildirildiği gibi 26 Nisanda San Se-
miştir. Bilbao üzerine ileri hareketi bastiana 2000 Alman ihraç edilmiştir. 
muntazam devam etmektedir. Gerek ön hatlarda ve gerek geride biz. 

Roma, 3 ( ö.R ) - Londradan bil- met eden İlalyanlann adedi takriben 
dirildiğine göre tngilterenin yardımiy- 16 bindir. 
le Bilbaodan nakledilecek sivil ahali Salamanka, 3 ( A.A ) - Karargahı 
20,000 kişidir. Bir hafta içinde bunlar- umumi tarafından neşredilen bir nota
dan 6000 kişinin şehirden çıkarılabile- da Espana zırhlısının bir kaza netice
~ -----e!!l!!!!!==e~~~~~~"ml!!!'!~!!B!!!!!!l!lll!!!!!~l!!l!!l!!!I----

Bilbao önlerindeki facia 

Asiler bir lnS?iliz torpi
o nu bombaladılar 

Kadın ve çocuklardan n1üteşekkil 
mil iyetçi kafHelerine saldırdılar 

BILBAO, 2 (A.A) - Havas ajansı 1 etmekte olan bir İtalyan müfrezesini ta-
muhnbirindcn : mamiylc bozınuglur ve birçok harp mal-

Aııilcrin nltı bombardıman tayyaresi zemesi ile bir takım vesait ele geçirmiı
ile bir çok avcı tayyareleri Bilbaoyu ve lerdir. Birçok İtalyan esir edilmiştir. 
Bilbaoya gitmekte olan bir çok mülte• Düşmanın :ı:ayiatı üç bine baliğ bulun
cilerin bulunmakt,p oldukları civardaki maktadır. 

yollan bombardıman etmişlerdir. BlLBAO, 2 (A.A) - Havaa aJanaa 
Müteakiben asilerin tayyareleri lima- muhabirinden ı 

nı ve limanda demirlemiş olan bir lngi- Bir lngiliz torpito muhribi kadın, ço
liz torpito muhribini bombardıman et- cuk ve ihtiyarların oehri terketmeleri es
mişlerdir. nasında bunları himaye için limana 

Muhrip mukabeleye hazırlanırken tay- girmiştir. 

Roma, 3 ( ö.R ) - Salaınankadan 
bildirildiğine göre Bask sahillerinde 
nasyonalist filonun kontrolü kat'i ve 
müessirdir. Şimdiye kadar 50 büyük 
vapur ve bunların içinde 100 top, 100 
tayyare, 1000 mitralyöz, 19000 hava 

yareler şehrin merkezine doğru yollan- Asilerin tayyareleri dün ıehrin tize-
mışlardır. rinden uçarak bombalar atmıılardır. Bir 

.Mili!ler ıahil boyunca harekat icra kiti ölmüıtür. 

sinde batmış olduğu kaydedilmekte
dir. Zırhlı asiler tarnfından kızıl sahil
lere serpilen torpillerden birine çarp
m~tır. 

Kaza zırhlının verdiği işarete itaat 
ebniyen bir İngiliz gemisinin takibi es
nasında vukubulmuştur. 

Mürettebat gemiyi tam bir intizam 
içinde tahliye etmiş ve bu müddet 
zarfında ne hükümet tayyaresi ne de 
bir hükümet gemisi görülmüştür. 

RUZVELTtN BEY ANNAMESt 
Vaşington, 3 ( AA ) - Dış bakan

lığı B. Ruzveltin imzasını taşıyan iki 

beyanname neşretmiştir. Bunlardan 
biri İspanyada dahili harp vaziyetinin 
mevcudiyetini ilan etmekte ve İspan

yaya ihracı memnu eşyayı saymakta, 
diğeri Jse silruı ve mtihimmat yapan
larla gönderenlerin tescil edilmesini 
mutazammın bulunmaktadır. 

Ayni zamanda Hull, İspanya ile tica
ret yapan Amerika vapurlarının ge
mide inzibatı muhafaza maksadıyle kü
çük çapta silah bulundurabileceklerini 
ilAn etmiştir. 

Buna mukabil salahiyettar mahfeller 
MikJas tarafından yapılan ziyaretin ge
çen son teşrinde Amiral Horti tarafın
dan yapılan ziyaretin iadesinden ibaret 
bir protokol ziyareti olduğu noktasında 
ısrar etmektedirler. Bu ziyaret netice
sinde mühim bir karar ittihaz edilmiye
ceği ve bir tebliğin neşre<Jilmiyeceği sÖy• 
lenmekte ve Berlin - Roma mihveri ha-

)1 vusllll va Cum!ıuneısi Mık/as ricinde bir kombinezon yapılması ihti-
BUDAPEŞTE, 3 (AA) - Avustur- mali mevcut olmadığı ilave edilmektedir. 

ya reisicümhuru Miklas ile refikası saat ı • • 11• .... 1111••11 

10/ 30 da buraya gelmişlerdir. Miklas RUZVELT ve BlTARAFLIK KANUNU 
büyük harpten beri Budapeşteyi ziyaret 
eden ilk hükümet reisidir. 

Birkaç hafta sonra İtalyan }V.ikümdar
ları da Peşteyi ziyaret edeceklerdir. Si-

Vaşington 2 ( AA) -- Reisicümhur 
B. Ruzvelt dün akşam Meffett muhri
binde yeni bitaraflık kanununu imz:a et· 
miştir. 

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

Otobüs ve Taksi grevi 
Bu yüzden Taç geyme töreninin bile 

tehir edileceğinden bahsediliyor 
Sanfransiskoda ~a otel asansörcüleri grev yapmıştır 

Londrada Taç geyme töıenine hazırllk, halk halledall eıkliııuıı alkış/mır 
LONDRA, ' (ö.R) - Otobüs ve ROMA, 3 (ö.R) - Buraya gelen delfiyanın meşhur Senfonik orkestraıi 

taksi ıoför ve memurlarının grevinden bazı haberler otobüs ve taksiler grevi grevciler arasındadır. Şişko Hardy lô.
hasıl olan vaziyet değiıımemiştir. Gerek sebebiyle lngilterede taç giyme merasi- kabiyle tanınmış olan meşhur sinema ar• 

patronlar, gerekse lıçiler vaziyeti daha minin teahhilril ihtimalinden bahsetmek- tisti Oliver Hardy büyük bir otelin otu• 
vahim bir ıekle sokmama~a ""lı•ıyorlar. zuncu katında ikamet etmektedir. Har• 

o r- • tedirler. 
OtobU. ve taksi kumpanyaları arabaları dy gece dairesine çıkmak üzere otele 

ROMA, 3 (ö.R) - San Fransisko-
aevk ve idare için gönüllülerin hizmet geldiğinde asansör işlemediğinden oda-

dan bildirildiğine göre otel asansör tele-
teklifinl reddetmişlerdir. Diğer taraftan sına merdivenden çıkması rica edilmiş-
tramvay ve yer altı trenleri idareleri de foncularının grevi oehrin en büyük on tir. Şişko kendini bir koltuğa atmış ve 

ilave seferler yapmaktan içtinap etmifler beı otelinde faaliyeti felce uğratmıştır.. yatağına kavuşmak için otuz kat merdi
dir. Bu hareket tarzı grevciler üzerinde Grevciler bin beı yüz kiıidir. Telefon- ven çıkmaktansa on beş gün bu koltuk

iyi bir te.ir yapmlf ve vaziyeti yabtbncı lar ve aaaruıörler iılemediği gibi otelle- tan kımıldamamağı tercih ettiğini aÖy• 
b'ı: unaur olmuttur. rin tenviri de mümkün olamıyor. Fila- lemiıtir. 


