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MiLLİ MÜDAFAAMIZ iÇiN VINDSOR DÜKÜ EVLENiYOR 

Paristen 53 kilometre Dü da •• u •• a 
mıl o a s mesafede trenden indi 

···············~~~~~~i"i""~~·~;·~···~·i~i·~·~~··············· 

Londrada b zı te asi r . . 
• . . . . . . . . 

iyiha 
Müstaceliyet 

Kararlyle mecll"te derhal 
müzakere edUecek 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dr. Aras Tahrana Gidiyor ~ 
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. 
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i Jetler Cemiye-! 
ası uhte e yapılacağı ani yo 

lstanbul, 4 (Telgraf) - Londrada Sa Majeste lngiliz kralı-E Bclgrad, 4 (Hususi) - Pravda gazetesi bugünkü sayısında. 
nın taç giyme törenine iştirak edecek olan Başvekilimiz, rcla-E hususi istihbaratına atlcn bu ayın son haftasında Türkiye ha-: 
katlerinde Milli Müdafaa Vekili olduğu halde yarın (bugün)E ~riciye vekili Dr. Tevfik Rüftü Araşın Tahranı ziyaret edeceğiniE 
fehrimize gelecektir. Başvekilimizin Londrada eiyasi, mali veE · :yazıyor. J E 

.iktısadi bazı müzakerelerde bulunacağı haber veriliyor. : . : Bu ziyaret, Türkiye ile lran arasındaki dostane münasebetle-: 
E Londrada lngiliz erkanıyle yapılacak müzakerelerin bize va-E :rin takviyesine hadim olacağı gibi şark milletleri arasındaki! 
:ki olan muayyen bazı teklifler üzerinde olacağı anlaşılmakta-E Etesanüdü de belirtecek bir vesikanın imzası içindir. Şark misa·E 
Edır. Maliyecilerin de i1tirak edecekleri bir ziyafet tertip edile-E Ekına son dakikada Suriyenin de iltihak ederek bu vesikayı im-: 
Eceği haber alınmıştır. E Ezalaması muhtemeldir. Bu takdirde Suriye büyük bir avantaj! 
E Başvekilimizin londra seyahatinden avdetle gayri resmi ola-E ':elde ederek Türk doatluğuna istinat imkanını bulacaktır. Şark-~ 
Erak Parisc uğrayacağı ve hususi ziyafetlerde bulunacağı Pa-E Eta bu dostluğun kıymetini takdir etmiyen millet kalmamı,tır. ! 
:risten bildiriliyor. : E Bir Japon membaından akseden ıayanı dikkat bir haber Av-: 
~ Yeni Asır - lJğrendiğimize göre Sa Majeste kralın taç giy-E Erupada dikkati üzerine ç 'ştir. Bu habere göre Japonya hü-E · 
Eme töreni münaıebetiyle 12 Mayıs Çarfamba gecesi lzmirpalasE Mim Müdafaa Vekili Ekümeti (Asya Milletler iyeti) kurulması için bir konferans: 

1 
Yemek 

Beklendifil bir şatoya 

• • 
ıçın 

hareket etti 

Ssalonlarında /ngiliz jeneral konsolonmun riyaset edeceği birE General Kazım Özalp ~toplanmasını teklif etmeh niyetindedir. Bu haber Cenevre ma-E 
Eziyalet verilecek, bunu bir danslı eğlence takip edecektir. E Istanbul, 4 (Hususi muhnbirlıniz- Ehalilinde müsait km1ılanmıştır. : VinclsOT Dükü 
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pi.yasanın Japon ar ~~=lis~~;nh~~~:~~~ri1::~k ;::~ B.Neurath - B.Mussolini mülakatı 
·-· Tenvir edilmesine 

ihtiyaç vardır 
Geçen mahsul yılı topra'kla uğra

~nlann biraz yüzünü güldürdu. 
Memlekette umumi refah seviyesi 
gönüllere ümit ve ferahlık verici bir 

istikamet aldı. Y urddaşların tediye 
kabiliyetlerinin artması umumi ve 
hususi bütçelerde de tesirlerini gös
terdi. Hepimiz sevindik. istikbal için 
yeni ve daha büyük hamleler hazır
lama yoluna girdik. 

Acaba bu yıl nasıl olacak~ 
işte bu sualin cevabını bugün hiç 

bir kimse veremiyor. Büyük bir en
dişe hüküm sürüyor. 

Çünki geçen yıl meml~keti.n ?'~
zünü güldüren ihracat ışlerımızın 
düzeninde gitmesi, toprak mahsul
lerinin değer fiatlerle kolay~. ~tı
labilmesi idi. Şu dakikada ön~~u~
deki yıl için vaziyet snrih degıldır. 
Bazı d 1 tlerle yapılmış olan Kle-

ev e h dd" . anlaşmalarında ta a us ey-
arıng . l .. d 
}iyen zorluklar, ihracat ış erını ur-
durmuş gibidir. 

Hatta bir çok tüccarların, Klea -
ring hesaplarında büyük miktarda 
paralarının sıkışıp kalması, kendile
rini çalışma imkanlarından alıkoya
cak bir vaziyete düşürmüştür. Bu
gün iş adamlan yarının ne hal ala
cağını bilmiyorlar. Yeni bir işe giriş
mek cesaretini nefslerinde bulmu -
yorlar. Bunların bütün sebebi önü
müzdeki ayların büyük bir müphe
miyet içinde sarahnt ifade edeme -
mesidir. 

Hepimiz takdir ederiz ki kat'i ve 
sarih olmıyan vaziyetler şüphe ve 
korku uyandınr. Şüphe ve korku iş 
adamları için en büyük tehlikedir. 

Arpa mahsulü Borsaya g~tirilmiş
tir. Yarın buğday gelecek, ~~r kaç ay 
sonra da üzüm, incir ve dıger mah
suller bunları takip eyliyecektir. 

Bir ay sonra alivre satışlar başl~
yacaktır. Bugünkü şartl~r altı~?a ~ıç 
bir tüccarın alivre işlerıne gırışebıl
mesine ihtimal vermiyoruz. Velev 
girişmis olsalar bile, en kötü ihtimal
leri derpiş eyliyerek harekete g~~e
c.ekleri için bu halin mutlaka mus -
tahsil aleyhinde neticeler doğuraca-
ğına şüphe etmiyoruz. . 

Dün biraz yüzü gülenlerı yarın 
ağlatmak istemiyorsak, bir ay son
raki vaziyeti bugünClen aydınlatma
ğa mecburuz. 

- Sonu ikinci •aylada -
HAKKI OCAKOCLU 

dilmek uzerc 35 milyon 846000 liralık 

Hadisem· çıkar
mak istiyorlar? 

:mr:~::~::ı::t ~~;:~ınn1~u: Alman hava nazırı dün Bledde prens 
nlhlk eden işlerde gösterdiği hassasiyet 

memnuniyet uyandırmıştır. p l'l b• ••ı Ak t t 
tnı:~= :n:ö~!::c:~~~ı ~:~ o e ır mu a a yap ı 

MOSKOV A. 4 (AA) -Kabnrovsk- be layıhasında milli müdafaamızın en ~i,~,......,~ 
dan bildirildiğine göre iki mayısta saat zaruri :işleriyle çelik Tilrk ordusunun ~ 
7,20 de bir Sovyet hudud devriye kolu motörlcştirilmcsine ve menileketin di
Kanka gölünün cenubunda ve Sovyet ğer mühim ve müstacel ihtiynçlarının 
topraklannda silahlı bir Japon - Man- teminine bu tnhsisatın sarfcdileceğini 
çuko müfrezesi ve hudud boyunda da zikretmiştir. 

- Sonu dördüncü sayfada - - Sonu iiçiincü. sayfada -

Avusturya Cümhurreisi 

Peştede acar devlet 
reisiyle temas e • yor Alman devlet ıeısi B.llitler 

Bf.RLIN, 4 ( ö.R) - D. N. B. ajan• ye nazırı baron von Neurath'ın bugün de 
sının bildirdiğine göre Venedikten dö· Romada devam eden görüşmeleri hıık-

Du .. n gece zı·yafetler VefJ•ldı• ncrken Prüsya başvekili ve Almanya kında buraya ıu malumat gelmiştir : 
hava nazın general Göıing Yugoslav- Bu sabah saat onda Von Neurnth 

BUDAPF..ŞTE, 4 (AA) -Naip Hor- nasebctleriyle de yakın olnn bir memlc- yanın banyo ıehri olan Bleddcn geçmiş kralın Kirinal sarayına giderek kral tara
ti ve bayanı tarafından Avusturya reisi- ketin şefi olnrak muhabbetle sc1amlamış ve burada bulunmakta olan Krallık na- fmdan kabul edilmiştir. Bu ziyaret ya-
cümhuru Miklas şerefine verilen ziyn· ve demiştir ki : ibi Prens Polla hususi olnrak görüşmüş- nm snııt sürmüştür. 
fette Naip Horti bütün Macar milleti Macaristan ile Avusturya büyük harp. tür. General Göringin birkaç eneden· Bundan sonra saat 13 te Alman harici
namına Avwıturya reisicümhurunu yal· le sadık arkadaı olnrak ynnynna hnr- beri prens Polla tanı~tığı ilave edilmek- ye nazırı Alman sefaret sarayında hu-
nız coğrafi hudiııat ile değil faknt asır· betmiştir , Ağır mcsaife uğramı~lar ve tedir. ausi olarak öğle yemeğini yemiş ve şch-

lnrca süren tarih, kültür ve ekonomi mü- _ Son dö-rdüııcü. sahifede - PARIS, 4 (ö.R) -Almanya harici· - Sonu dördüncü sahifede -
•••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

E a 
Sof ya 

ernasyo 
- lstanbul ve 

Parti grubuna 
Lon ra seyahati 

bildirdi 
Anknra, 4 ( A.A ) - C. H. Partisi 

Kamutay grubu bugün ( 4/5/1937) öğ
leden sonra reis vekili Trabzon snylavı 
Hasan Sakanın reisliğinde toplandı. 

iz e 

spor temasları 
• 

zmır 

p 
- lstanbul temsili 
ası muhtemeldir 

Enternasyonal İzmir fuarı münasebe
tiyle bir çok eğlenceler nrnsında çok 
faideli spor hareketleri için de haz.ırlık
lnr ve temaslar yapılmaktadır. 

Fwır komitesine gelen haberlere göre 
Balkan güreş oampiyonnsının lzmir cn
ternnsyonnl fuarının ııçık bulunduğu gün
lerde lzmirde yapılmnıı için Türk Spor 
kurumu tarafından teşebbüslere girişil
mİ§tir. 

Bundan b~ka yine lzmirde Bulgar 
Milli takımiyle enternaıyonal bir futbol 
maçı yapılacak ve Sofyn • lıtanbul tem· 
sili maçı ile İzmir - İstanbul tamsili mac;· 
lan da lzmirde yapılacnktır. 

lzmirde yapılacak enternasyonal te· 
nis maçları için ltalyadan çnğırılacak bi
rinci ıınıf tenieçilerle, Jzmir - lıtanbul 

ve Ankara tenisçileri lzmirde ve fuar 

Başbakan Isnıet Inönil taç giyme me

rasiminde bulunmak üzere Türkiye 
cümhuriyetini temsil için mukarrer se
yahatine bu akşam başlayacağını grub 

- Sonu üçüncü sallfado. - Alman ve Noıveç milli takımla" Bt1/inde son ltmaslıuuufa - S01'lu dördündl. aahif ede -

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

Londrada 
imparatorluk kon
feransı toplandı 

lnglltere dünyanın he.
yerinde sulhu temin 

edecektir 

~~ 

}\011/uallsa hm Ltıfııut 11amma 
iştitak edm LJ. Vıfııam font.an 

LONDRA. 4 (AA) -Çemberlayn 
imparatorluk parlamentolar konferansı· 
nı açarken öylcdiği nutukta büyük Bri
tnnyn İmpar torluğunun dünyanın her 
tarafından sulhu muhafaza için elinden 
geleni yapmak hususunda kat'i olarak 
müttehit bulunduğunu ehemmiyetle lr.ay
detmigtir. 

Serbest lrlanda hükümeti de bu lr.on
f eranıa iftirak etmektedir. 



-Baş taralı birinci aahilede -
Hüküm süren sükunet ve vuzuh

suzluk istikbal için ümit değil,ancak 
endişe ve1ebilir. 

Halbuki öğrendiğimize göre Al
manya ve Fransa ile yeni bir ticaret 
muahedesi yapılması için görüıme
lere bu ayın sonunda baflanacakbr. 
Müzakerelerin ne kadar ıüreceği 
şimdiden kestirilemez. Görüşmelerin 
mutlaka müsbet bir neticeye bağla
nacağı da iddia olunamaz. 

Şu halde "n kötü ihtimalleri göz 
önünde bulundurarak şimdiden ted
birler almağa ihtiyaç vardır. 

ithalat ve ihracat işlerinin Klea
ring esasına bağlanmasının mahzur
ları birer birer kendisini göstermi~
tir. Gayri tabii vaziyetlerden doğan 
gayri tabii ve fevkalade tedbirlerin 
neticelerini karşılamak için büyük 
bir hassasiyetle itleri yakinden ta
kip etmek, her yeni vaziyete karşı 
yeni tedbirler almak lüzumu inkar 
kabul eylemiyen hakikatlerdendir. 

Klearing sistemi tabii ticaret usul
lerine dayanmıyor. Amma zaruret
Jer bu sistemi mübah kılmıştır. Bu
gün de mahzur lan ortaya çıkmı§tır. 
Mahzurların giderilmesi, tecrübeler 
neticelerinin tedkiki zaman ister. 
Ticaret işlerinin ise beklemeğe ta -
hammülü yoktur. 

Ya İ§ yaptığımız devletlerle kar
şılıklı hüsnüniyet ve fedakarlıklarla 
anlaşacak veyahut ithalat ve ihracat 
işlerine yeni bir istikamet vereceğiz. 

Bunlardan hangisini tercih edecek 
isek seri kararlar almalıyız. 

1 tiraf etmeğe mecburuz ki normal 
~rtlar altında memleket mahsulle
rinin döviz mukabilinde aablrnası 
çok güçtür. 

Nasıl bazı sanayici memleketler 
ihracata prim veriyorlarsa biz de 
toprak mahsulleri için prim vermek 
mecburiyetindeyiz. Netekim Klea -
ring yolile yapılan ithalat ve ihracat 
memleket mahsulleri lehine prim 
vermek neticesini kendiliğinden do
ğuruyordu. Memleket mahsulleri 
arsıulusal fiatlerin üstünde satılıyor. 
ithalat eşyası da aynı şekilde pahah 
satın alınıyordu. İthalat ihracat em
teasına bilvasıta prim veriyordu. Ya 
bu işi geçen seneki gibi kolaylıklar 
içinde yürüteceğiz. Yahut serbest 

Türkelli 
Köyü cinayeti 
Menemenin Türkelli köyünde 

Dağlı Emini öldürmekle maz
nun Yan bastı Hüs~yinin mu• 
hakemesine dün ağırceza mah
kemesinde devam edilmiştir. 

Suçlu B. Hüseyin tarafından 
müdafaa şahidi olarak göste
rilmiş olan köy hocası B. Nu· 
man demiştir ki : 

- Mahkemeyi temsil eden 
bir heyet vak'a yerinde keşif 
yaparken Yusuf karısı Fatma 
admda birinin, hadise yerinde 
dere içinde bulundurulan şabıs
larm kim olduklarını bağarmak 
sur t cile üç kadına bildirdi ve 
beıı duydum. 

Şr. bit Osman da ayni ifadeyi 
tekı :ır etmiş ve adliye heyeti-

nin keşif yaptığı bir sırada şa
hitlere bu şekilde ihbarda bu· 

Junulduğu hakkında Menemen 
mOddeiumumiıine habre veril-

diğini, fakat o sırada bağıran 
kadının içeri kaçtığını aöyle
miıtir. 

Mahkeme son safhaya gel
tiiği için iddia serdedilmek 
üzere başka bir güne bırakıl· 
mı ıtır. 

~·····- 3 Adliyede 
Birinci ıorgu hakimliği ka

tipliğine on Mayıs Pazartesi 
günü saat 15 de Adliye encü· 

döviz ile satılacak mahsullerin mem- meninde talipler arasında imti· 
lekete getireceği dövizleri yeni usul- hanla bir memur alınacaktır. 
lerle kullanmak yollarını arayacağız. ••••••••• 
hhalatcılara dünya piyasalanndan ltalyan konsolosu 
serbest dövizle ucuz ve serbest mü-
bayaa imkanlarını vererek, ihracatın 
getirdiği dövizleri onlara muayyen 
miktarda yüksek fiatle devir çarele
rini bulacağız. Bu §Ckilde ithalat ih
racata prim vermiı olacakbr. 

Muhakkak olan cihet ıudur ki bir 
ay sonra ba,layacak alivre muame
lelerinden evvel, lktısat Vekaleti -
nin, vaziyeti çok açık ve sarih bir fC"" 
kilde ifade etmesine, umumi efkan 
ve alakadarlan tenvir eylemesine 
kat'i zaruret vardır. 

HAKKI OCAKOCLU 
-- ~ 

Şehrimiz ltaJyan general kon
ıoJosu diln öğleden evvel vi-

layete gelerek vali bay Fazlı 
Gnleç'i ziyaret etmiştir. .......... 

Ziyaret 
Belediye ı'eisi Dr. Behçet 

Uz don 6ğleden evvel vilayete 

gelerek vali B. Fazlı Güleçi zi· 
yaret etmit ve tehir işleri et· 
rafında 2örfismUstOr. 

Dalyanlar hakkında bir tamim 

3 sene müddetle işletilmi 
yenler hazineye kalacak 

820 numaralı kanunun birinci 
maddesi mucibince üç sene 
müddetle terk ve t~til edilme
~inden dolayı h11zineye intikali 
ıcap eden voli mahalleri ve 
dalyanların, hazine adına tescili 
için yapılacak muamelede bir 
çok maballerce tereddüt edil
diğinden Maliye Vekaleti milli 
emlak müdürlüğü tarafından 
vilayete aşağıdaki tamim gön
derilmiştir. 

1 - Terk ve tadil keyfiye
tini tesbit için yapılacak tah
kikatın vilayetlerde vali, kaza
larda kaymakam vasıtasiyle ya· 
pılması, 

sonunun kararla tevsik ettiril
mesi. 

5 - Yukarıdaki esaslar da
iıesinde imza olunan evrakın 
ve hazine talebinin tapu me· 

murluğuna tevdi edilerek me
deni kanunun 922 nci madde
sinin ikinci fıkrasına göre 
kaydın hazine namına tamimi• 
nin istenilmesi lazımdır. 

TELEFON : 3151 

Türk in 

Ziraat Bankası kanunu 
Çiftçiye bol ve ucuz kredi temini 

için yeni tedbirler alınıyor 
------------------------------------Kamutay Adliye Encümeni, 

yeni Ziraat Bankası kanun 
projesi üzerinde tetkiklerine 
başlamıştır • . Encümen; Ziraat, 
lktısad, Maliye ve Bütçe . en
cOmenlerinin tetkikinden geç· 
miş olan projenin adli mevzu
atımızla ahengini sağlayacak 
hükümleri üzerinde meşgul ol
maktadır. 

Projenin ıon tadillerine göre 
Türkiye COmburiyeti Ziraat 
bankası şu işleri yapmak için 
kurulmuştur: Türk çiftçilerinin 
zirai iıtihıallerine, zirat mah
sullerin sürüm ve satışına, zira· 
atin, ziraat endüstrisinin ve 
bunlarla alikab her tnrlü teşeb · 
büslerin milli ekonomi prensip
lerine göre yllrümesine ve iler
lemesine lüzumlu ve elveritli 
kredileri tanzim, tedvir ve 
tevzi etmek; 

Bu gayelerin elde edilmesini 
güden teşekkülleri korumak, 
bu hususlar için kurulmuş ve 
kurulacak teıekkülil, yapılmış 
ve yapılacak teşebbüslere lü
zumu halinde iştirak etmek 
ana gayesiyJe ve faaliyetini 
zirai sabada teksif etmekle 
beraber bu kanun ve bu kanuna 
göre yapılacak nizamnamesine 
uygun diğer her . nevi muame· 
leler. 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat 
bankası bu kanunun ve hususi 
hakların hükümlerine tabi her 
tilrlü taahhüt ve tasarrufa ehli 
hükmi şahsiyeti . haiz ve bu 
kanun hükümleri dairesincle 
aalahiyetli uzuvlarının idare ve 
kontroluna tabi muhtar bir dev
let müessesesi olmaktadır. 

KÜÇÜK ÇiFTÇi 
Kendisinin ve ailesinin geçi· 

mini sağlamak maksadiyle ve 
ziraati esas meslek edinerek 
ıevk ve idaresi ile tatbikler
deki blitün itleri aile reisi ve 
aile efradile temin ve ifa olu
nan genişlik ve ehemmiyette 
bir zirai işletmeyi bu esaslar 
içinde işleten bu kanuna göre 
"küçük çiftçi,, denmektedir. 

Zirai kredinin dağıtılmasında 
P-vvela küçük çiftçinin ihtiyaç· 
ları karşılanacaktır. Zirai kre .. 
dinin tanziminde de IJunların 
teşkilatlandırılmaları düşünüle· 
cektir. 
SERMA YE VE IHTIY ATLAR 

Türkiye cümburiyeti Ziraat 
bankasının itibari sermayesi 
yüz milyon lira olmaktadır. Ve 
şunlardan teşekkül etmekte
dir: 

A) Türkiye Ziraat bankasın
dan devir alacağı sermaye, 

b) 1454 numaralı kanun mu-

cibince arazi vegisinin Türkiye 
Ziraat bankasına ait olan yüz· 
de altısı, 

c) 928 mali yılından itibaren 
umumi bütçeye konacak tahsi
sat yekiiououn yüzde yarımı 
nisbetinde her yıl hazinece öde
necek paralar; 

ç) Bu kanunla ödenecek 
olan paralar dışında aevletin 
fevkalide olarak vereceği tah· 
sis at; 

d) Bankanın yıllık saf ka
rından ayrılacak kısım; 

ZiRAi KREDİLER 
Bankanın yapacağı zirai kre· 

dilerin temeli memleket içinde 
veya dışında ılirllm ve satış 
kabiliyeti bulunan zirai mad
delerin istihsalidir. Zira "kredi 
istihsali gütmiyen her hangi 
bir zirai kredi talebi, gösteri· 
lecek şabıt veya maddi garan
tinin değeri ne olursa olsun, 
kabul edilmiyccektir. Zirai 
krediler şu maksadlar üzerine 
olacaktır. 

Çiftçinin işletme sermayesi 
unsurlarını mmamlamak, 

Zirai istihsali verimlendir· 
mek ve iyileştirmek, 

Bir zirai işletmeye sahih 
kılmak veya bir zirai işletmeyi 
genişletecek toprak ediodir· 
mek, 

Zirai mahsullerin sürüm ve 
satışını kolaylaştırmak ve art
tırmak ... 

Verilecek kredilerin hakiki 
ihtiyaçla ölçülü olması ve ali· 
kalı çiftçilerin istihsal durumu· 
na bir fayda katmakla beraber 
ödeme takatini aşmaması ara· 
nacaktır. Banka, muamelelerin
de bu icapları gözetecek ve 
verdiği kredilerin yerlerine 
kullanılıp kullanılmadığını ara
yacaktır. 

Çiftçi işletme sermayesi ve 
unsurlarını tamamhyacak işlet
me kredilerinden: , 

Tohum, fire, gübre, ilaç alımı 
ve istihsale kullanılan işçilerin 
ücretlerini ödeme gibi çiftçinin 
yıUık devamlı masraflarını kar
şılayan çevirme sermayesının 
zayif veya noksan olan unsur
larını sağlamak için çevirme 
kredilerinde vade bir seneye 
geçemiyecektir. Borç üretim 
devresi içinde ve o yılın i!tih· 
sal bedeliyle ödenecektir. 

Her nevi zirai aletler, küçük 
makinalar ve sair zirai mal• 
zeme, her türlü iş, çift ve 
irad hayvanları gibi işletmenİP 
cansız ve canlı demirbaşını 

teşkil eden vasıtalarla çiftçiyi 
cibazlanmaya yarayan (donat· 
ma) kredilerinde ise vade biz-

met ve kıymet müddetlerine 
göre bu hizmet müddetlerioin 
yarısını geçmemek ve borç 
taksitle ödenmek üzere beş 
seneye kadar olacaktır. 

Faaliyeti hayvan yetiştirmeye 
inhisar eden veya bu şubenin 
diğer ziraatlerle birlikte ya-
pıldığı işletmelerde hay· 

van yemı alımına, çayır, 

mera, ve tarlalardan bu 
yemlerin istihsalini ve bay:· 
vanların bakım ve sağlığına 

gerekli olup yıllık istihsalden, 
ödenmesi imkanlı masraflar ve 

kiimes hayvanlarile ipek böce
ği ve arı yetiştirme, alikalı 

ve gene yıllık üretimlerden 
ödenmesi kabil olan her çeşid 

masrafları karşılayacak kredi
ler vade ve ödeme bakımından 
ayni üretim devresi gelirinden 
ödenecektir. 

Hayvan mevcudunu arttır· 

ma ve bu husus için gerekli 
her nevi malzeme, vasıta ve 

tesislerle genişletip kuvvetlen· 
dirmeye yarayacak kredilerde 
vade beş seneyi bulacaktır. 

Ormancılığtn diğer ziraatlerle 
beraber yapıldığı işlemelerin 

çevirme ve donatma kredileri 
ihtiyaçları için yapılacak nizam· 

namede ayrıca hükümler kona· 
cakhr. 

PROJE NEDEN 
HAZIRLANDI? 

Projeyi son olarak tetkik 

eden bütçe encümeni, mazba· 
tasında bilhassa şu noktalara 
işaret etmektedir: 
"- Memleketimizde inkişaf 

eden bankacılık sahasında 
kendisine ayrılan hizmetlerin 
daha emin ve daha muvaffa· 
kıyetli bir şekilde ifasını te· 
min maksadıyle ve esasen 
sermayesi tamamen devlet 
mallarından olan bu ban· 
kanın muhtar bir devlet 
müessesesi halinde bu mev· 
zt!da en çok · alakalı olan 
ekonomi bakanlığının kontrolü 
altına konulması gayesine daya
nan bu proje ayni zamanda 
banka kaynaklarını genişlet· 
mek ve sermayesini artbrnıayı 
hedef tutmakta ve bu suretle 
zirai ihtiyaçlarını daha şümullü 
bir sahada tatmin etmesine 
inkAn verecek bir mahiyet 
göstermektedir.,, 

-·•1111 

Tayin 
lımir kahramanlar okulu öğ

retmenliğine Denizli eslci öğ
retmenlerinden bayan Nadire 
tayin edilmiştir. 

TAYYARE SiNEMASI 
ılibında terakki hamleleri 2 - Tahkikat esnasında vu

kuf ehli ile beraber hazine 
müml!ssilinin kayden sahibi 
gorunen kimsenin hazır buhn\· 
durulması ve neticenin rapc:s. a 
bağlanması, 

Kayden sahip görünen kimse 
gelmediği takdirde, bu baptaki 
itirazını dermeyan etmesi için 
tebliğ tarihinden itibaren 8 
gün mühlet tayin edilerek ken· 
disine tebligat yapılma11. 

Bugünden itibaren "2 1 )EV'RE" hepsi birden 
Sabahları 9 - 11 - 1 Seanslarında tafebeye, öğleden sonTa 5 ve 9,15 seanslarında umuma 

4 - Bu suretle tekemmlll 
edecek tahkikat evrakının, 
idare heyetine sunularak 
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2-HAŞMETLİ VALS Hanry Garat'nın çok beğenilen, 
filmi de hergün 

çok eğlenceli 

3 ve 7 seanslarında devam edecektir. 
3 - 7 seanslarında ayrıca " PARAMUNT,, DUnya havadlslerl vardır. 

~~~~·~ • •• : ' • . .. ' ' • ' ' I .. ~ il' • • '°I .:. •. . '" _. . o• • ' • • /':•:t- " 
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Cemiyet adamı 
- 23-

Nedenıe cemiyet işlerine karfı 
umumi bir alcikcuızlık var .. Fah
ri olarak yapılan vazilelere ek
seriyetle rağbet edilmiyor. Ha
yır cemiyetlerinin meml makam· 
larında va:ziledar olan sayılı şah· 
.iyetlerin ihmallerinden gizlice 
ıikayetlere ,ahit olmaktayız.Zin
deliğini muhalaza edebilen ce
miyetlerin sayıaı iki üç rakamını . 
geçmıyor ... 

Cemiyetçilik, her şeyden önce 
kamil insancılıktır. Mensup ol
duğu insancı cemiyetin huzur 
ve re/ahına kendi varlığından 
bir feyler eklemekten çekinen 
fahsa insan demeğe dilimiz var
mıyor. Kütlenin aevincini ve acı· 
aını payl(lfmıyar. /erdin milli ca
mia ile irtibatından şüphe etmek 
elbette ki bizim için bir haktır. 

Bence cemiyetlerin hayatiyet 
gösterememeleri, alakadar ze. 
vatın cemiyetleri benimseme
melerinden ileri geliyor. Başla
rından aşkın vazifeleri arasında 
kendilerine imtiyaz gibi ve &/e
la :zorla uzatılan aandalyeler on
ları kanık•amıya aevketmiıtir. 

Cemiyetlerin aradığı hüviyyet 
kolay kolay yorulmıyan bafarıcı 
ve idealci olan insandır. 

NERiMAN GORSA 

Her Türk 
Soyadı almağa 

mecburdur 
2525 numaralı soyadı kano

nunun 7 nci maddesile Soyadı 
almak için tayin olunan müd-

detin 2-7-936 tarihinde sona 
erdiği ve kanonun bir ve ikinci 

maddeleri mucibince her Türk 
öz adından başka soyadım ta
şımağa mecbur bulunduğu ci
hetle söyleyişte, yazışta ve im

zada buna riayet edilmesi icap 
ederken elan bazı muhabere· 
)erde ve birçok yazı metinlerin· 
de soyadı kullanılmadığı Baş· 
vekaletten alakadarlara bildiril
miştir. .......... 
lzmir mezbahasında 

lzmir belediyesinde Nisan 
ayı içinde 178 Karaman koyu· 
nu, 1822 Dağlıç koyunu, 9 ke· 
çi, 11055 kuzu, 29 oğlak, 16 
manda, 427 öküz, 424 inek, 
322 dana, 2 malak ve 14 deve 
olmak nzere 14299 baş hayTan 
kesilmiştir. 

Bundan başka da 54 hat 
hayvan dışarıda kesilerek mez· 
babaya götürülmüş, etleri mu· 
ayene edilerek satışa çıkarıl
mıştır. 

.a7~APZZJ~. 

Gazetemiz 
~ 

N Ankarada satış teş· 
kil atı yapmıştır 
" Yeni Asır ,, Ankarada 

aşağıdaki yerlerde s;ıtıla· 

caktır : 
Akba Kitap evi 
KaraoAlanda AU 

Saman pazarında Dur 
All 

Yenişehlrde bayi 
Muı.Jtafa 

TUtUncU All Ekber 
Ahmet Enver bakka-

llyesl tutun gişesi. 
Ta,tlanda gazeteci 

Va kup 
TUtUncU karda,ıer 

pazarı 

Pı: stacıda gazeteci 
Hm er 
~~/..l:!'7.ZZZ7.ZZZJ-

Toplantılar 
Bugün saat 17 de Halk ders

haneleri ve kurslar komite 
toplantısı, 18,30 da ıosyal yar· 
dım şubesinin heyeti umumiye 
toplanhsı vardır. 
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lngiliz 
Kral ailesinin 

tahsisatı 

YENIASIR 

Atatürk Biiyük Erkinıharbiyede 

s.llife 3 

Katiller 
Henüz Istanbula 

sev kedilmedi 
lstaobul, 4 (Yeni Alll' • T 

lefonla) - Adanada yakala 
hapishane kaçakları katiller 

Başvekil Londraya -gitmek Üzere Ankaradan 
hareket etti Büyük Şef iyi yolculuklar temenni etti 

bugün de ş ehrim ize getirilme 
mişlerdi r. Bunların Adanadan 
gönderilmeleri ı ç.n ştbrimis 

Müddeiumumiliğinden talim• 
beklendiği ve bir kaç g&ae 
kadar şehrimize gönderilec~k· 

1(1aliçenüı f!İyereği tar budur 

Genel kurmayı ziyarette Başvekil de hazır 
ANKARA. 4 (Yeni Asır-Telefonla)-, lnönünü otomobillerine alarak gara ka- mıştır. Tren tam saat 19,30 da alkışlar 
Büyük Dritanya kralı altıncı Jorjun dar getirmi§ ve burada Başvekil trene I arasında istasyondan aynlmıştır. 

taç giyme mernsiminde Türkiyeyi tem- lıindikten sonra, iyi yolculuklar temenni! Buşvekilc refikaları ile kalemi mah

sil edecek olan Başvekil ismet İnönü bu ederek ayrılmıştır. sus müdürü bny Vedit refakat .etmekte

akşam saat 19. 30 da Londraya gitmek Daşvekil İstasyonda Vekiller, Mebus- dir. H a riciye vekili doktor Tevfik Rüş-
ı üzere şehrimizden hususi trenle lstanbula lor, Vekaletler ileri gelenleri, kor dip- tü A ras ta Başvekile Gazi istasyonuna 

doğru hareket etmiştir. lomatik ve güzide bir halk kitlesi tara- kadar refakat etmiş ve oradan uğurla

bulunuyordu 
öğrendiğime göre, Bayan ismet lnönü 

Başvekile Parise kadar refakat edecek 
ve orada birkaç giin kalacaktır. 

ANKARA, 4 (Yeni Asır-Telefonl ıı)
Reisicümlıur Atatürk bugÜn öğleden 
sonra yanlarıııda Ba§vekil lsmet Jnönü 
olduğu halde Büyük erkanıharbiye daire
sine giderek bir müddet orada kalmışlar

lcri öğrenilınişti r. 

T ekirdağda ölen 
Rakoczlnln heykeli açı .. 

Budapeşt ~, 3 (A.A) - Macar 
Ajansı bildiriyor: 

Dün kral naibi Hortinin ~ 
zuru ile bundan tam ikiyüz ,.._ Londra, 4 ( A.A) - Hazinci hassa 

h ususi komitesinin neşrolunan vesa
yesine göre kralın tahsisatı 41 0.000 In
giliz lirası olarak ibka edilmekte olup 
prenses Elisabctlı 'in ı;cnelik tahsisatı 

21 yaşına kadar 6000 ve sinni riişdden 
sonra bir Dük De Cornonailleer'in dün
yaya gelmesi takdirinde jcap eden ta
dilat yapılmak kaydı ihtiraı.isi ile 15 
bin ve prenses Margaret Rose'un sinni 
rüşdden sonraki tnhsisatı 6,100 Ingiliz 
lirası olarak tesbit edilmiştir. Valide 
kraliçenin tahsisatı 70,000 Ingiliz lirası 
olarak ibka edilmiştir. Dük dö Gluces
ter'in tahsisatı 25,000 Ingiliz lirasından 
30,000 Ingiliz lirasına çıkrılmıştır. 

Büyük önder Atatürk Başvekil ismet fındnn çok samimi bir surette uğurlnn- nııştır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sergisi müne:ısebetiy)e Silah Kömür 
dır. 

kıymetleri 

evvel Tek irdağmda ölen Dik 
Fransois Rakoczinin at üzerinde 
bir heykeli açı lmış ve bu açıltf 
töreninde kültür nazm 8. H ... 
man bir nutuk söylemiıtir. 

Dük dö Vindsordan bahis yoktur. 

Artistik çalışınalar 
Sirotestvo Moskvy'den: 
Yeni kanal Moskova ve 

Kalinin mıntakalarını 120 kilo
metre uzunluğunda katetmek
tedir. 

Bu kanal, hazırlayıcılarının 
projesine göre dünyanın yal· 
nız en büyük kaoalı değil, ay
ni zamanda en güzel nehir 
yolu olacaktır. 

Kanalın kıyılarıoı bir yeşillik 
şeridiyle süsleme suretiyle, gü
zel bir manzara elde ~diJecek
tir. Bu suretle kanalın inşaatı 
da sağlamlaştırılmış olacaktır. 
Çünkü ağaçlar hem heyelanlara 
mani olur, hem de suların ce
reyanını düzenlediği gibi rüz
garlara karşı da kanala korur. 

Suni göller etrafındaki böl
gelerin ağaçlandırılması ile işe 
başlanacak, bundan sonra ka· 
nal memur ve işçileri için inşa 
edilen şehirlerin etrafın a bah
çeler resmedilecekti r. 
Kanalın cenup etrafı, balıkçı, 

fakir topraklardan geçmekte
dir. Buralara münbit toprak 
taşımak 18:un-gelecekt ir. 
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) 8 ta nbul radyosu 
öğle Nqriyatı 

SAAT 
12 30 Plakla Türk musikisi. 
12 5 O Havadis. 
13 PJ;ık neşriyatının devamı. 

17 

18 30 
19 30 
20 

20 30 

20 45 
21 15 
21 30 

Akımn neıriyatı 
inkılap dersleri Üniversiteden 
naklen. 
Plakla dnns musikisi. 
Mandolin orkestrası. 
Bnynn Müzeyyen ve arkadaşla-
rı tarafından Türk musikisi ve 
hnlk şarkıları. 

Bay Ürncr Riza tarafından arnp
çn havndis. 
Türk musikisi ve halk şarkıları. 
Stüdyo snlon orkestrası 

Bay Halit Ziya Uşakl ıgilin san
at hnyatının eJlinci yıldönümiı 

münasebetiyle Eminönü H alke
vinde yapılacak merasim nakli. 

22 15 Ajans ve borsa haberleri. 
22 30 p];1klnrlu müntehııp parçalar. 

ANKARA RADYOSU 
Öğle neşriyatı 

1 2 5 O Pluk ncşriyu tı. 
1 3 15 Tiirk musikisi. 
13 30 H, vndie. 

t8 30 inkılap 

naklen. 

Akşam neıriyatı 

dersleri Halkevinden 

Ak par başmuharriri 
hayranlıklarını bildirdi 

---------------------------------
düşünce 

Mali piyasalarda bir 
fırtına hüküm sürdü 

Sergideki firmalar siparişler alıyorlar Fırtına Prag ve 
ANKARA, 4 (Yeni Ası r Telefonla)--/ Londrada çıkan «Akpar> gazetesi bao • 1 d Budapeşte gibi 

silip süpürdü Kömür sergisi her gün binlerce kişi tara- muharriri bay Abdiilmecit, kömür ser- pıyasa arı a 

Türkiye elçisi B. Behiç h.,.. 
kele bir çelenk koymuştur. 

Başvekalet müsteşarı Bar 
Barczy bu münasebetle Tirit 
elçisi B.Behiç şerefine bir 6fle 
ziyafeti verm\ştir. 

fından ziyaret edilmekte ve serigiyc İş· I gisi hakkında şu beyanatta bulunmuştur: p . 3 ( A.A ) - Geç hafta b .. -
tirnk c<len firmalar da mühim siparişler Türkiyenin yü "d"w.. kk. .. nrısİi · •asalnrd l k.k:n b. f rt u 
alnlaktndlr. Ş. d' k d 1 · • - ru ugu tera ı yo-

1 

tun nın pı3 a ıa ı ı ır ı ına ım ıye a ar ya nız yırmı .. .. . 
k 1 •f d •1 1 . k. !unun zntcn hayranı idim. Kömür sergı·- hüküm surmuş ve Budapcşte, Prag gı-tnne a orı er mn en u et erı ve ma ına- . • . . . 

· · • · d " d"kl · · 1 k k d bi ikincı dcreccdekı pıynsalan da sılıp lanna dair sıparişlerden başka vılnyet• sın c gor u enm ınanı ınıyaca a ar 

Sonra Amerikan piyasası zaif kal
maktn devam etmiş ve beynelmilel pi
yasalarda da iptidai mac;ldelerjn kıy-

Başvekil Parti gr 11• 
huna Londra seya• 

hatini bildirdi 

·· .. ı b 0

' .. , b · . • . sUpUrmilştür. Bu şehirlerde silah kıy-lerden soba ve komur yaknn vasıta arn uyuK ve muazzam ır ınkılabın tcksıf . . .. . .. .. . 
ujt talepler başlamı§tır. edeceği bir meseledir. metlcrının duşmesı buyuk hır buhrana 

_ sebep olmuştur. 

Mısı •' Maı·ıye Nazırı so·· yledı· Faris borsasında harici piyasaddnnk-i 
& buhrnnın nksülfüneli görülmüş ve 

B e yn el mile I teşriki me-
saiden ilham alacağız 

Paris, 4 ( ö R ) - Mısır mnliyc na-
7.ırı Montröde gazetecilere beyanatta 
bulunarak; kapitülfısyonJarın ılg::ısın
dan sonrtı Mısırda yeni bir devre açı
lacağını söylemiş ve dcm~tir kj: 

- Mısır, her işinde bcynelınilcl tcş-

Ankara Kömür Sergisi 

Türkiyenin sanat sahası
ndaki çalışmasını belirtti 

ANKARA, 4 (A.A) - Tas ajansı ann"atkürlarının elinden _çıkmış olan bu 1 
muhnbirı enternasyonal kömür sergisi eser Türklerin snn · nt sahasında.ki , 
hakkındaki intib:ılnrım !iU suretle kay- gözle sörünür tekamülünün yeni bir şn-
detmistir : lıididir. 

Sergi Türkiyede yapılmış olan ısıtıcı Dı,arıdan ve içeriden sergi binasının 

hili unsurun tesirleri de buhrana in-

Teşrii Küçük Antant 
•• 

Uç parlamentonun 
delegeleri 
Belgrad, 4 (Hususi) - Teşrii Küçük Antant toplantısı per

şembe günü Belgradda Yugoslavya Millet meclisi reisi B. Çiriçin 
başkanlığı altında yapı lacaktır. Bu toplantıda Romanya ve 
Çekoslovakya ayan ve mebusan azasından yedişer k işilik heyet
ler buluna caktır. 

toplanıyor 

Ru:nen ve Çek parlamento heyetleri yarın Be'grada m uva

salat edeceklerdir. ilk toplantıdan evvel bazı ziyaretler yapı
lacak ve Kral naibi parlamento heyetlerini kabul edecektir. En 
mühim toplantı, heyet halinde Cuma gününü BeJg rad parlamen
tosunda ya pıla caktır. 

Harb Malullerinin terfii 

aletlerin bolluğu hakkında bilhassa tebn- ı tezyiui her hnngi hu işlerde uzun ıncle
rüz etmektedir. Tiirkiyeye dost olan ke sahibi bir memleketin en muvaffak 
herkes cibi bizi de sevindirecek hir ha- sergilerinden farksızdır. Ve enternıısyo
disedir. Sergide teşhir olunnn iıletler ara- rıal ölçude muvaffak bir san'at eseridir. 
sında bilhassa bazı sobaları yanındaki Endustrileşmc davasında Türkiyenin 
pavyonda teşhir olunan mesela Alman kömür gibi en mühim bir elemanı nnn 
mamulatı müşabihlcrinden görünüş iti- unsur olarak almnsı ve onu ön planda 
bariyle aşnğı olmadıklanm kaydetmek göstermesi şayanı d ikknt Lir muvaffakı
lfızımdır. Sergi binası içinde bir kömür yettir. Bu serginin Türkiyede kömürcü. 
ocağı ve işçilerinin hayatı aynen tas' ir lük işini ileriye iten bir vasıta olarak ve 
edilmiştir ki bu ergi san'at bakımından muvaffak bir eser olarak kaydetmek la
da mühim bir hntvedir. Yalnız Türk zımdır. 

I<anunliyihasıhaşveka-

lngiliz Başvekili Saldvin 

Kral ve kraliçeye ziya
fetinden sonra 

letten meclise verilecek 
Istanbul, 4 (Yeni Asır - Telefonla) - Harp malullerinin terfileri 

hakkında Milli Müdafaa Bakanhğınca hazırlanmakta olan kanun 
layihasının son tetkiki de y~pılmı ştır. Layiha Başvekalete sunul· 
muştur. Yakında Kamutay heyeti umumiyesine verilerek müza
keresine başlanacaktır. 

Grevden sonra 

heyeti uınumiyesinc bildirdi. 

Parti grubu muhterem başvekiline 
seynhntindc tam muvaffakıyet W 

afiyet temennisiyle coşkun tezahürat 
gösterdi. 

nuzruımede başka bir mevzu 
dığından celse bununla kapandı. 

Küçük sanatlar 
kanunu 

Memleketimizdeki küçük aan'at 

babını ciddi ve esaslı bir diaipline 
tutmak ve her san'at için birer aaaat 
birliği kurarak küçük san'atle geçinea, 
lerin bu b irl iklere bağlı bulunduzul.t 
rnasını tem in suretiyle san'at menfaa&
lerinin müdafaası ve endüstrinin gelif
mesine hizmet etmek gayeleriyle Eko
nomi hakanlığı tarafından hazırlanua 
cküçük san'atlnr kanunu> projesi dev
let şurası heyetinde bir aydanberi tet• 
kik edilmekte idi. 

Haber aldığımıza göre, proje eaa.le 
n)ilkalı olmıyan ufak değişikliklerle 
devlet şurası genel heyetinden çıklJUI 
ve Başbakanlığn takdim edilmiştir. Pro
je bugünlerde K.,mutaya sunulacak ve 
lntil d{'\ resinden evvel konuşulması için 
çnfıqıfocnktır. 

Devlet §lirası proje üzerinde tetkik• 
lcrini yaparken ıu düşünceleri ileri 
sürerek kanunu esas itibariyle muvahk 
gördüğünü kaydeylemiştir : 

« ... Mevcut c nnf ccıniyetlerindea 
beklenilen faidelcrin e1de edilemedj. 
gı ve gerçi borçlar l.nmınunda hizmet 
akdi faslında umumi surette usta ve ~ 
rnk nrnsıdnki münasebetlere dair baz1 
hükümler mevcut i e de gerek u•talann. 
gerek kalfa ve çıraklnnn kaıııJak .. 
lı münasebetlerindeki hususi vaziyetle
re göre diğer bazı hükümlerin tedvini
ne ihtiyaç bulunduğu gibi her ıan'aa 
ıçın birer san"nt birliği teşkil olunarak 
sanayi erbabının bu biri klere bağlı bu· 
l undurulmalnrı gerek san'at menfaatle
rinin müdafaası \'e gerek sanayiin ia
kişafı bakımından faideli olacağı ci
hetle kanun umumi heJ eti esas itibariyle 
muvafık görülmüştür.> 

Devlet şurnsındl\ maddelerin ma• 
lan itibariyle yapılan değişiklikler w 

L d h 1 k ... 1 h çıkarılan maddeler dolayısiyle proje on ra a 1 guze ava- tli~3 madde olmak üzere tespit edilmit-

dan istifadeye haşladı miyeceklerini söylemiştir. 

1 

!f 
19 
19 30 
19 45 
20 15 
2 1 

Plak neşriyatı. 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 

Arapça havadis. 

Milli nıüdafaamız için Adliye tayinleri 

Lorıdra, 4 (A.A) - Otobüs 
grevioin üç günden beri de
vam etmesi Londralıların neşe· 
sini bozmamıştır. Halk işlerine 
metro tramvay ve taksilerle 
gitmektedir. Bazı kimseler de 
havanın güzelliğinden istifade 
ederek yaya olarak işlerinin 
başına gitrueği tercih etmekte· 
dirler. 

Taksiler sür'atle gidip gelmek
tedir. Bisikletle gidenler 1926 
senesindeki grev esnasında gö
rüldüğü kadar çoktur. Bisiklet 
tacirlerinin karı yerindedir. Bi
siklet kiraları da yüzde yüz 
yükselmiştir. 

Bununla beraber hususi oto· 
kar firmaları tarafından yapı· 
lan teklif mucibince muva kkat 
servisler ihdas edildiği takdir
de bu halin tahrik mahiyetinde 
telakki edilerek kargaşalıklara 
sebeb olabileceğini de illve 
etmiştir. 

2' 15 
21 55 

Türk musikisi. 

Dnns musikisi. 
Ajans haberler i. 
Stüdyo •alon orkestrnsı. 

Knn v bütçe encümeni bu proje 

üzerinde tetkikler ini bitirmiştir. La
yıha Millet Meclisi heyeti umwniye

sinde müstaceliyet kararıyle müzakere 

t!dilecektir. 

lstanbul, 4 (Yeni Asır Tele· 
fonla) - Ankaradan bildirildi· 
ğine j{Öre Adliye tayinleri lis· 
tesi yüksek tasdike arzedilmiş· 
tir. 

Sokaklar kaJabahktır. Kal• 
dmmda yOrüyenler çoktur. 

Grev ve merkez komitesinin 
mümessili grevcilerin tahkik 
komisyonunun mesaisi devam 
ettiği müddetçe tramvay işçi· 
)erini kandırmaia tetebbllı et-

Nakliyat ofisi grevcilere kar· 
şı cephe almış görünmemek 
icin şimdi işlemekte olan tram
vay ve metro vagonlarının ade
dini aıtbrmıvacaktır. 
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~sA'i'K:AN ... nA.liiilNA .. :\iT"B'ia"ii'A:1~iiiA~ VINDSOR DÜKÜ EVLENiYOR . . 
• • 

Dük Paristen 53 kilometre 
mesafede trenden indi 

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

Lüleburgaz bozgununa sebebiyet 
yapılmıştı? veren taarruz nasıl 

Mahmut Muhtar paşanın 
AbdulJah (Paşa) 

hareketini merhum Müşir Beliort, 4 ( ö.R )- Dük dö Vind-1 metre mesafede küçük bir istasyonda ı ortaya çıkmışlardır. Bunlar Viyana
soru bfunil olan Orient - Ekispress bu 1 tahmin hilafında durmuş ve sabık kral , danberi eski kralı takip etmekte icli
sabah 4,48 de Belfort istasyonundan (vagonundan inmiştir. Burada Dük dö 

1 
ler. Hemen makinelerini ycrleştirmiş

geçmiştir. Sabık kralın vagonu trenin Vindsor !ngilterenin Paris konsolosu ler ve sabık kral çıkaı'ken cepheden, 
nasıl karşılamıştı'? 

Doktor Hatiboğlu"nun Abdullah (pa-,çehresinde o kadar kuvvetli ve tatlı bir Ya Abdullah paşa? ..• Abdullah paşa başına bağlanmıştı. Tren saat 2,45 de tarafından selamianmıştır. Sabık kral profilden ve dörtte üç halinde birçok 
p) için yazdığı hatıraları okurken nadir sempati vardı ki Abdullah paşanın kö-1 odasına kapanınlJ görünmüyor ve kimse S~·":'.'burgdan hareket etmiştir. ~~bık kuvvetli bir Amerikan otomobiline bi- resimlerini çekmişlerdir. Küçük mey
yaratıklardan olan bu büyük vatandaşın püren, şahlanan hiddet ve tiddetleri pos- ile görüşmüyor. Ancak Cevad bey ve J hükumdarın yanında hususi kıltibı ve nerek yemek için beklendiği bir şato- dana sabık kral çıktığı zaman bütün 
aramızdan göçmesinden doğan teessü- mağa ltaşladı. Müthiş bir fırtınanın bir- kolordu kumandanlarile görüşüyor. Şim- ı oda hizmetçisi vardır. Birçok gazeteci- ya hareket etmiştir. Dükün vagonuna halk şapkalarını çıkarmışlardı. Dük 
rümü iki kat fazlalaştıran bir sebep bul- denbire durduğu hissine kapılmış idi~. ~i o, harita üzerinde hesaplar içinde ha-

1 
l~r, fotografçılar ve sine~acılar tre- bitişik vagonlar birçok gazeteciler, fo- dö Vindsor bir dakika durdu, şoförü

dum. Balkan harbinde Pll§a (Bone emi- Cevad bey tatlı, mütebessim ve gür sesı- lım ve selim bir teknisyen gibi iki büklüm I nın muhtelif vagonlarını ışgal etmiş- tografçılar ve sinemacılar tarafından nün elini sıktı ve kendisine refakat 
oaire) olmuıl Teknik tarihin • hükmünü le felaketin muhakkak olmadığını söylü- çaliJıyordu. Baş kumandan Nazım paşa- , !erdi. Dükün yolda trenden inerek istila edilmişti. eden Ingiliz şahsiyetleriyle biraz gö-
bilmem. Fakat. ben vicdani bir mü§ahe- yor. Omit gösteriyor ordulara yeni emir- ya darğın, Mahmut Muhtar paşaya taş- Kande şatosuna gideceği sanılıyor.En. B!R TEBL!G NEŞREDİLECEK rüştükten sonra otomobiline bindi. Bu. 
demi merhumun tabutu arkasından ol- !erden bahsediyor. Ayni zamanda yazı- kın, talie, hayata münfeil Abdullah pa- Simpson da beraberce çay içmek üze- Paris, 4 ( Ö.R ) - Tuldan bildirili- nu bir diğer otomobil ve muhafız mo
aun aöylemekt~n kendimi alamıyacağım. :ordu. Abdullah paşa a~ı bir. gülümseme ş~dan ümit ~~ celadet göstermesini bek- 1 ~e öğle~en sonra orada kendisini. bek- yor: B. Roberts sabah matbuat mü- tosıkletler takip ediyordu. Sabık hü-

Balkan harbınde (paşa) Şark orduları ıle (Cevad bey bu tanıı:r edilemez) ke- lıyordukl Talı ve mukadderat ondan o liyecektır. Tren saat 4,57 de Parıs is- messillerini kabul ederek şu beyanatta kümdar bu ~uretle Kande şatosuna da-
baş kumandanı olarak Lüleburgazda i· limelerini fırlattı. Ve kalkarak tekrar kaynağı almış idL Köpükleri oönmüş, I tikametinde hareket etmiştir. bulunmuştur: bil olmuştur. Şato etrafında kendini 
ken ben de paşanın telgraf müdiri idim. sandalyesi üzerine yıkıldı. Şimdi o ateş gürlemeleri susmuı ateıl.i gözleri bulutlar TRENİ BEKLERKEN Altes Dük dö Vindsor bugün muva- belli etmiyen bir polis kordonu tesis 
Ayni zamanda evrak müdirliğini de ya- sııçıın gözleri sabit bakışıyor. Ve kafası altındaki yıldızlar gibi koyu renkler al- Paris, 4 ( ö.R )- Bu sabah Dük dö salat ediyor ve doğruca Kande şatosu- edilıni§ti. 
pıyordwn. Harp ilan edilmiş olmasına içinde kimbilir tarihin ve taliin nasıl kuv- tında dura kalmıştı. Onu bir daha Lüle- 1 Vindsorun trenini bekliyen birçok na gelerek sabah kahvealtısını burada Tours, 4 ( A.A )- Birçok gazeteci
ve ordular harp cebhesine yığılmış bu- vetleri hareket ediyordu?. Ben de Cevad burgaz muharebesinden sonra Çorlu o- Fransız ve ecnebi gazeteciler Parisin yapacaktır. Bu muvasalılttan bir müd- !er, sinemacılar, fotograf muhabirleri 
lunmasına rağmen orduların (ikmal) de- beyin ümitci sözlerine katışm~ idim. vasında gördüm. Ve bu defa tanıdığım 1 

muhtelif istasyonlarını doldurmuşlar- det sonra Dükün ve Bayan Simpsonun bugün Dük dö Vindsorun gelmesi bek
nilen noksanları pek çok ve yeni teşki- Nefes nefese yanıma sokulmuş olan Abd~llah ~a!fll ~iç o. de~il~il: ... Bu sızl~r d..ı . Saat 8 de sabık kralı Mm.il olan henüz muayyen olmıyan projeleri hak- Jenilınekte olan Kande şatosuna giden 
liıtın henüz tatbik edilmemiş tarafları erkanıharp yüzbaşısı Remziye : Mahmut ve aglar bır manevzyeti suruklıyen hır tren Troie şehrinden geçmişti. Bazı ga- kında bir tebliğ yapılacaktır. Dük oto- yolları tutmuşlardır. 
fazla idi. (Paşa) bu sebeple çok endi- Muhtar henüz mağlup olmadı ki bu ne adamf ..• Kanını içine akıtmlJ bir yaralı 1 

zetecilerin tahminlerine göre Dük dö mobille gelecektir. Öğrenildiğine göre Dük dö Vindso
ıede idi. Bütün dikkaıile bu kısımla uğ- kadar telaş dedim? gibi Osmanlı aal'.an~tırun mağ~iip bir or- Vindsorun Pariste değil, Fontainbleau Sabık kralın tasavvurlaruu bildire- ru hAm.i.I olan tren meçhul bir yerde 
ra§lyordu. Her ıaat beni sıkıştırıyor. Ben Remzi, sandalyesi üatünde hareketsiz du kumandanı hıç kimseye selam ve"'.,'e- gibi bir ara istasyonda trenden inmesi cek olan tebliğin neşir tarihi hakkında duracak ve Dük orada doğrudan doğ
de ordulardan ikmal hareketleri, teşkilat duran Abdullah paşanın üstünde mai- d~~· arkasına bakmadan lstan~ula. dogru muhtemeldir. Diğer bazı tahminlere sorulan bir suale cevaben B. Roberts ruya otomobille şatoya gidecektir.Kan-
tatbiklcrı· hakkında raporları ıakı"p edı· mum ve miJc;;ıfik nazarlannı bı·r ı"'-ı" -·-'ye gıdiyordu Ona (Bon Vayyaı) dıyemc- j - ' .. -~ . . · göre de Dük bu istasyonda trenden bunun her halde birkaç günden evvel de şatosuna müntehi olan yollar mü-
yordum. gezdirdikten sonra beni kendisine doğru mıştık. Bu yolcudan aonra Osmanlı sal- 1 · k to bili p . d • im • l . him !is . d k ti · · 

Paşa büyük bir 11kıntı ve asabiyet i- çekti ve kulağıma (Mahmut Muhtar mu- ta nah alışkın olduğu daha bir yarayı al- haınet~e do mo ede ktir~ıse ogru seya-
0 ıyacagını söy emiştır. po ve ıan arma uvve erının 

ffak 1 T 
.. 1_ ili . . tarih I ıne evam ece . Paris, 4 ( ö.R ) - Dük dö Vindsor muhafazası altındadır. 

Ç inde idi. Onun uyud.,;;,unu go··nnedı"g"ı·· va o amazsa p•~nın dedı"gı"· gı'bı" fe- mı• .,.;e ur&. m etı yenı bı"r · yo una 
- ~ .~ •. . . . . .. . KOÇUK BlR 1STASYONDA taıakını müteakip tekrar Mıss' Vallis izdi ihi" h edili 

miz için biz de uyuyamıyorduk. Bu aaat- la.ket tamir edilemez) sözlerini fısıldadı. gırmıştı Şımdı ebedıyet yolculuğuna gı- ·vaç tar enüz tesbit . neınit 
· . . . . Roma, 4 ( ö.R ) - Paristen bildiril- olan sabık Bn. Simpson ile buln•mıı<- ise de bu ış· in her halde kralın tan 

!erden birinde ben yanına vardım. San- Cevad pa§a mütebessim ve kuvvetli ren Abdullah (paşa) ıçın tanhın aempa- .•. .. . .. . . --. -. • 
d 1 · ·· · d d U · · 1 "d k 1 L ••• d"I k b d . . al digıne gore Dük do Vındsoru getıren tur. Sabık kral sabah saat 9,22 de Ver- giyme merasiminden sonra yapılacafı a yesı uzerın e ııızmıı i i. yandırmt· sempatısıy c a eta uvvct er yaratara&. tısını ı er en un an yırmı b sene ev .. 
yarak dışarıya çıktığımı gören emir zabiti o müthiş görünen adamı cazibesine alm~ velki benim hayranlı/iımı ve onun pres- tren, bütün perdeleri kapalı olduğu nöy garında trenden inmiştir. Üzerinde öğrenilmiştir. 
(seni bekliyordu. Uyandır. Şimdi ba- ve koluna girerek odasına götürmüıtü. tijini hala muhafaza ediyorum. Müsbet halde sabah saat 3,30 da İsviçre - Fran- bir gri kostüm, sağ elinde bir melon Monts kasabasının belediye reisi Dr. 
ğıracak dedi) döndüm uyandırdım ve Yalnız kaldığımız zaman erkanıharp bir tablo görmeyebiliriz. Fakat muhak- sa hududunu geçmiştir. Bu noktada bir şapka, sol kolunda yeşil bir emperme- Mercier izdivaç merasimini ifa etmelr 
aldığım malumatları kendisine okudum. Remzi kuvvetli ciğerlerinden döker gibi kak ki: o müatesna bir yaradılışta idL çok Fransız ve İngiliz polis memurları 2• sonra 5, sonra 10 ftografi üzere adliye nazırından hususi sall-
(Mahmut Muhtardan hani) diye heye - (bu felaketi ölümle tamir etmeliyiz) de- Tali ve tarihe karıı bunu haykırmalı: mut- yerleşmişlerdi Tren Parise 53 kilo- 2, sonra 5, sonra 10 fotografi meydana hiyet ve talimat almıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
canla bağırdı. dL lalı: bir ihtiyaçbr. B.Neurath - B.Mussoıı·nı· 

- Yok paıam bulamadım dedim. (Fidan boylu, y~ılı:l~ çelik aesli 28/4/937 mülakatı 
- Git çabuk bul emrini verdi ve a- genç yüzbaıı Remzi Çatalca muharebe- Armutlu : S. PINAR 

yap kalktı. Heyecanlanmıı idi. Gözleri !erinde ıehit olmuştur.) Al h d •• 81 dd 
ıim;.:zg~:~:1'~~~r:: ki Kırk Kilisede ha~::::~g:~~:k:;!erute~::,,: Japonlar man ava nazırı un e e prens 
olan Mahmut Muhtar (paşa) Abdullah artık cevap vermiyordu. Sabaha karp p I'I b • •• 1 A k t t 
~=:.~::~..::,,m~::!a~:ti.~::~ ~:~ ~~~e~~::ı:r~:s;o~~~o~~':"a~~~ı"s: o e ır mu a a yap ı 
arruza geçmiıl Bunu Pll§a.Y• ıarahaten gar ordusununşiddetibircanavarkorku- Hadise mi çıkar- -Baıtmalı birinci aahilede-- dar daha ileri götürmek niyetindedirler? riyle hulfıslu bir iş birliği tesisine ken
ıöylemekten korktum. Mınldar gibi an- su gibi yayılıyordu. Hezimet denilen fe- mak istiyorlar? d ziyaret etmiıtir. öğleden eonra von Şansölye Şuşnig Avusturya istiklali için dilerini sevkedecek olan böyle bir pak-
lattım. Şimdi paşanın heyecanı yükselmiş caatln boğucu dumanı bütün kasabayı Neurath ikinci defa olarak B. Mussolini Budapeşte ve Pragda hAli. aradığı isti· t1 imzaya pelc acele eder gibi görünme--
ve hiddeti köpürmüş bir nehir gibi gürle- kaplamış idi. Kasabanın Türk halki tau- -8Qftma/ı birinci ıahilede-- ile ıiyasi bir mülakatta bulunmuştur. Bu nat noktalarına ne dereceye kadar mu- mişlerdir. Fakat öyle tahmin ediliyor ki 
meğe başlamıştı. Hele gözlerinden öyle na tutulmuf gibi 13tkın kaçıııyor ve yal- Sovyet topraldanna girmeğe hazırlanan ııl4arn Kont Ciano tarafından terefine halefet edeceklerdir ? işte Von Neu- böyle bir anlaşma lngilterenin muhale
bir ateı fııkmyordu ki yüzüne bakamaz nız Rum halkının gözleri içinde derin, mitralyözlerle mücehhez diğer bir Ja- Roma civarında Villa Nadonede bir zi- rath ile ltalya muhataplarının hallede- fetini biraz silahsızlandırırsa ltalyan ve 

Oldum. insani korkutan Ve l·n··nı tı"treten z1 M k ··& · ·· ·· 1·· f il · tir" cekleri mesele budur. Alman hükümet adamları lngiliz umumt -.. gizli bir sevinç ve o gö erin fırddayışın· po .. ançu o mu ezesı gormuş ur. ya et ver mi§ . 
böyle gözlere hayatta bir daha rastlama- da kendilerine dokunabilecek fenalıklar Japon - Mançuko müfrezesi Sovyet Roma muhaverelerine hakim olan dört Nihayet dördüncü mesele de son za- efkarından bir kısmmı tatmin edecek, 

dım. Bir iki dakika se>nra beni takip ede
rek telgraf makinesi başına geldi. Adeta 
elime vurarak beni makineyi işletmeğe 
icbar ediyordu.Kırkk.ilise te)grafhanesin· 
den Mahmut Muhtar paşayı makina ba
ıına istiyordu. Fakat Mahmut Muhtar 
paşa yok. Gelemiyordu. Hangi noktada 
bulunduğunu, ve irtibatları hakkında da 
sarih bir haber alamadıkça paşa çıldırı
yordu. Kuvvetli ayaklarındaki çizmelerle 
altındaki sapıısağlam oda tahtalarını par
çalamış kırmıştı. Tam bu sırada erk8.nı· 
harp reisi Cevad bey (Cevad paşa-Ça
nakkalenin muzaffer kumandanı) oda 
kapısından göründü. Tatlı bir tebessümle 
pa§aya teveccüh etti. Paşa onu görünce 
ilk söz (Mahmut Muhtar ikinci bir (Fe
leıtin) yapıyor. Hatta yaptı) diye ha -
ğırdı. Kendisini bulamıyoruz, irtibatı 

meydanda yok. Bu ne felaket diye hay
lmırken Cevad paşa sakit bir müddetcik 
durduktan sonra: 

- Paşam müsaade buyurun diyerek 
kendisini teskine başladı. Cevad pa,anın 

A,k ve macera Romanı 

için teyakkuz ve endişe görünüyordu. 
Kasabanın içi bozgun asker kitlelerile alt 
üst olmuıtu. Şevket Turgut. Çüriibulu 
Mahmut, Yaver paşalar başlarında yüz-

başı Remzi ellerinde rüvclver ve kamçı 
sokaklarda asker arasında dolaşıyorlar. 
Bozgun. dağınık. perişan askeri yeni kıta 
isimlerini söylemek suretile cüzütamlara 
mal ediyor adeta yeniden ordu teşkil e
diyorlardı. Süvari livas·ı inzibata hakim 
olmuştu. 

Lüleburgazın mülkiye kaymakamı 
Babıali usliibunda ııakallı bir genç adı 
sanırsam (Va.ıil .'..ki) bey bu sıralarda ya
nıma yaklaştı. ( lnıaallah Bulgarları bu 
defa tepeleyeceğiz) dedi. Gözlerine bak
tım .Samimiyet inan dernek istiyen kor
kak bir şeytan renginde idi. Başımı çe
virdim. (lnşaallah) dedim. Bu zehirli 
teselliyi hiç unutamıyacağım f •.• 

Bulgarlar ummadıkları zaferin altında 
şaşkın kaim~ olmalılar ki onlardan he
nüz görünen yok idi. iki gün içinde L ü
leburgaz müdafaa hattı hazırlanmıf idi. 
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Aylar var ki buradadır. Kafkas ceb

İıeaindeki arkadaşından da hiç bir haber 
yok ... Mektup yok ... Bir saniye sıkılm1t 
gibi yerinden kalkıyor. Yağan karla uc
•uz bucaksız beyaz karanlığa dalıyor ... 

Leman acaba doğurdu mu). . Şimdi 
1e yapıyor... Vazifesinin ehemmiyeti 
eltında adresini bildiremediği için ondan 
hiç bir haber almış değildir. Ne acı bir 
hayat ... 

Bu sırada kapısı vuruluyor: 
- Girinizl 
Garson bir tepsi ile içeriye giriyor. 
- Müayö ..• Çayınız hazır ..• 
Hasan o tarafa doğru dönüyor. Ve 

ona ilerliyor. Garson yine konu~uyor: 
- Size bir kart var. 
Kqlarını çatarak: 
- Veriniz diyor. 

l Ufak bir tepsinin içinde ufak bir kart-

vizit. dudaklarındaki tebeHÜmü dağıtı
yor... Elini uzatarak alıyor ve okuyor: 

STOYAN 
ilk mektepler müfettiti 

Moskova 
Garsona : 
- Söyleyiniz burada bekliyorum. 

diyor. 
- Ba.şüstüne efendim. 

Canon çayı bardağa bopltıırak çıkı
yor. Bir kaç dakika sonra o meyhanede 
tanıdığımız sivri siyah sak.allı Rusu içe· 
riye girerken görüyoruz: 

- Bonauvar Hasan... Bana adres 
bırakmı~sınız da ... 

Rahatsız ettim ..• 
- Estağfurullah 1. Buyurun •.• 
Hııaan bir daha koltuk çekerek karıı 

karşıya oturuyorlar. Bir kaç saniye ıük.Ut 
içinde geçiyor. Ve binbaıı miıafirinin 

devriyesi üzerine mitralyöz ateşinin de mesele vardır. Birincisi ekonomik mC!le· manlarda çok bahis mevzuu olan Garp fakat Berlin ve Romayı kat"i bir taahhüt 
müzaheretiyle ateı açmiJtır. Sovyet dev- !elerdir. Almanya ve ltalyanın her biri emniyet paktı işidir. Gerçi Almanya - altına sokmıyacak bir formül anyacak
riyesi mukabele etmit ve bunları Man- bazı maddeleri hariçten tedarik etmek- lıalya şimdiye kadar iki Garp devletle- !ardır. 
çuko topraklarına çekilmeğe mecbur ey- tedir. Bu sebeple ekonomilerini, birbiri- """""_.,. __ .... __ ... ...,_,,.....,""' .... ""''""'"'"''"'"""""""""" ...... ""''""""'"'"'""'"'"''""'-""'• 

!emiştir. ni tamamlıyabileceği mikyasta, teşrik et- Avusturya Cümhurreisi 
Hadise mahallinde Japon kurıunlan mek ve böylece Berlin - Roma mihveri-

ni siyasi sahada olduğu kadar ekonomik p d M d 1 
aıılıada da müessir kılmak istiyorlar. eşte e acar ev et 

ikinci mesele lspanyol meselesidir.ltal-

bulunmuştur. 

Enternasyonal 
spor temasları 

ya ve Almanya son zamanlarda birbirin~ • e 1 de 
den ayrılır gibi olan görüşlerine ahenk reısıy e temas e ıyor 
verebileceklerini ümit ediyorlar. ltalya 

- 8Qf taralı birinci sahifede -
günlerinde karşılatacaklardır. 

Bunun için Kültürparkta yapılacak 
olan tenia kortları fuar zamanına kadar 
muhakkak surette ikmal edilmiı olacak
tır. 

ispanyada daha faal bir siyaset takibini 
istemekte, Almanya ise ıimdiye kadar 
bir muvaffakıy~t vermiyen bu usule 
pek o kadar temayül göstermemektedir. 

ORTA AVRUPA iŞLERi 

- Baf taralı birinci aahilede -
fakat sonunda kalkınma yolunu yine 
bulmuşlardır. 

BUDAPEŞTE. 4 (AA) -Avustur-

ya reisicümhurunun ziyareti münasebe
tiyle Macar ve Avuaturya devlet adam-

iki memleketin küçük Antant ile olan 
münaaebatı üzerinde yapılacaktır. Da
ha dünden itibaren Horti Avusturya baş· 
vekilini ve Hariciye nazırını on bCJCr 
dakika kabul etmiş ve Miklas ta Macac 

Türk Spor kurumunun fuar münasebe
tiyle hazırladığı bütün bu spor hareket
leri aporcular arasında büyük bir alaka 
uyandırmıştır. lzmir ıimdiye kadar böy· 
le büyük bir alakalı karşılaımalara sah
ne olmamıştır. 

Üçüncü olara1c. görÜ§Ülen mevzu orta 
Avrupa işleridir. Bu sahada ltalya ve 
Almanya arasında hissedilir bir mukare
net hasıl olmuştur. ltalya - Almanya 
dostluiju zaruretine bir dereceye kadar 
Avusturyayı feda etmiştir. iki hükümet 
bu oahada hareketlerini ne dereceye ka-

Başvekilini ve hariciye nazırını kabul 
eHerek görüşmüştür. 

lan arasında birçok mülakatlar vukubu- Diğer taraftan Macar Başvekili Daran
lacaktll'. Şuşnig Macarlara Venedik mü- yinin Avusturya Başvekilinin ~refine 
likatırun neticelerini bildirecektir. verdiği ziyafette Macar ricalinden baı-

Fakat asıl mühim olan noktai nazar ka Alman ve ltalyan elçileri de hazır bu-
teatileri merkezi Avrupa vaziyeti ve lunmugtur. 

bardağına da konyaklı bir çay koyuyor: 

1 
E 

- içer misiniz? Hasanın Rusyada daha fazla kalması 
nı, yağan kar 
Moskovayı da 

taneleri 
yabancı 

F 

içine öme öme zelterek sahile yabancı yabancı tıkan 

maziye bıraktı.. binbaşı Hasanı görüyoruz. Pasaport vi .. 

- Oh dostum .•• Bu eoğuk havada en !lüzumsuzdu .. Amirlerine gönderilmek 
güzel ikram... üzere kıymetli raporlarını tesbit ebnİ§ti. 

Hasan... Devam ediyor: Memlekete hangi yoldan dönmeli idi. 
- Bu ıene müthiı kış var••• Harp Daha henüz bir Fransız muhabiri o la-

var ... Sefahet var .. , ihtilal var .• , rak tanındığı için, ele geçmekten endişe 
Ha111111 birden ıözünü kesiyorı etmiyordu.·· Fakat tehlüke mühimdL 
- Sefalet çok azizim ..• Yanm ted- Eğer Arkanjel yolu ile Haver limanına 

birlerle İJ olmaz ... Tam bir ihtilal lmm. giderse, sahte hüviyetinin meydana çık-
Stoyan mırıldanıyor: ması mümkündü .. ' 

Batum tarikile lstanbula geçmek te - Çok sürmez ihtilalin vaziyete hi.-
vardı 1 kim olduğunu göreceğiz .. , 

Ha.san soruyor: 

- Deseniz a hazırltk tamam ... 
- Öyle ... 
- Hakkı var milletin, bu sefalet, bu 

kıtlık, bu ıstırap süremez ... 
Bu kadar konufUyorlar .•• Stoyan pek 

Bir in içinde tuhaf bir arzunun pe ıid
deılendiğini hissetti ... lsviçreye geçmek! 

Daha epeyce zamanı vardı ... 
F ransada ele geçmezse Jsviçreye ge· 

çebilirdi. Bu tetebbüsünde muvaffak ol
sa bile claviçreye geçiyorum> diyen Le
manı bulmak kabil olacak mı idi? 

F rarısanın Şimal etekleri, Moskova 
günlerinin soğuk ve ısrrıcı h.atrrasını ha
tırlatmıyor değildi.. Fakat mutedil bir 
iklimin ve kalabalık bir memleketin, bil-
hassa harp cephelerine uzak oluşu, ge· 
lenlere yek nazarda sükllnete kavuşmuş 
gibi bir istirahat hissi veriyordu. Bu ge
ni~ limanda ticaret gemilerinden daha 
çok asker sevkıyatını gösteren bir faa
liyet vardı .. 

Harp gemileri kıvrımlı siyah duman
lariyle gök yüzüne bir matem havası yay
mışlardı ... 

Biz bu biçim gemilerin Manş denizine 
başlarını vermiş heybeti arasında küçük 
bir yolcu vapurunu bekliyoruz. ve li
manda yolcusunu bekliyen çok az ki,i 

fazla açılınıyor. Hasan da üzerine düt
müyor. Yarım saat süren bu mülakat hep 

Elinde hiç bir adres yoktu... var. 
Yüzbaşı Turgut ta ona bir haber gön- Parmak.lığın kenarında sade bir man-

Oteberi mevzular etrafında cereyan edi- derememİ§tİ. Kalbinde uyanan ümidin to geymiş aarışın bir genç kızın cazibe

yor. içine verdiği heyecanla yola çıkmayı dil- sine kapılarak.. yolcu vapurunun ne za-
Stoyan ayağa kalkıyor··· Ve ertesi tündü. Ve bir sabah karlı. aoğuk hava- man ve nasıl limana yaklaştığını farke-

alqam yine gelmek üzere ayrılıyor··• da, küçük valizi elinde Arkantrel yolu- demedik. Ve o sarııın kızın geniş bir le· 
Hasan onu uğurladtktan sonra masa- nu k.ısaltacak vasıtaya hat vurmak üze- beaaümle vapur güvertesine doğTu aal-

sının başında raporunu hazırlıyor... re otelden çıktı. !ad.ığı ipekli mendilini gözlerimizle ta-
Baı tarafını okuyabiliyoruz biraz: lamcı bir ıoğuk .. Karlı bir gök altın-- kip ederek, her an biraz daha yaklatan 
c ihtilal bütün memleketi aıırmakta .•• da Moskova caddelerini bir gölge gibilvapura bakıyoruz. Şimdi uzanan merdi-
Oaha fazla okuyamıyoruz .•• Ve Ha-ıkatetme/ie başladı. venlerden yolcular inmeğe başlıyor. 

aanı yazıaiyle baş:başa bırakıvoruz.,. Sona eren bir maceranın ıon safhası- Küçük valizi elinde, 2özlük1erini dü-

zesini yapan gözlerin keskin nazarları 

altında sakin ve sakit geçen kahramanı
mız, asfalt yola doğru ilerliyor. Başında 
siyah bir foter ıapka var. Sırtında, ya

kası kürklü yine siyah bir palto .. 
Bir taksi ıoförüyle tatlı bir Fransızca 

ile konuşuyor .. 
- lıviçre hududuna geçeceğim .. 

- Paria en kcstirmedir siz.in iç.in .. Fa .. 
kat istirahat etmiyecek misiniz. 

- Hiç durmak istemiyorum. 

- Ohalde sizi onu yirmi iki ek,pre-
sine yetiştireyim, mösyö. 

- Mersi .. 
Ştıförle beraber otomobile doğru iler

liyorlar. 
İsviçre hududunun haritasını bir ha

yal gibi gözlerinde dolaştlran binbaşe 

Hasanı uğurlıyoruz. 

J 
Barııı temsil eden bir felsefenin ha

kim olduğu isude bir memleketteyiz .. 
Kı.şı. bahan, yazı mezcederek, da.ima 

bu dört mevsimin toplandığı tirin lsviç .. 
rede ... 

Hasta vücutlara kendini bir tefkat ku
cağı yapmıı bu güzel memlekette, da/i
lar geni~ çam ağaçlariyle süslüdür. Kon .. 

- Bitmed; -
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Japonya sulh istiyor 

• 
ı aya ıy 

lısı ça ptn? Espana zır ımay -
gös ·erd· i imatsız ı 

Hükümetçi hava nazırı, bombalar barut ambarına 
isabet ettiğinden Espa a 32 dak· ada bat ı, diyor 

• 

Fakat iınparator hükünıetin siyasetini 
tasvip ettiğinden hükünıet çekilnıiyecek 
Tokyo, 4 ( A.A ) - B. Hayashi bu 

sabnh neşretmiş olduğu bir beyanna
mede hükümetin iktidar mevkiinde 
kalmak niyetinde bulunduğunu bil
dirmektedir . 

eylediğine dnir bnzı alllim mcınnuni· 
yetle kaydolunmakt.adır. 

Ingiltcre Japonyanın Çindeki hu· 
susi vaziyetini tanımaya tamamen ha· 

ahliye esnasında maynlere kor ul yor 
Tokyo, 4 ( A.A ) - Hnyasi kabinesi 

makamındn knlmnk ve yeni parlamen
toyu kendisi ile teşriki mesaiye davet 
cylcmi!ıtir. BtLBAO. 4 (A.A) - Royter ajan- 1 M'!~~ff~~~~~Tf'."";-T;:-;:j""";;'7-;m~~~~7"" ...... -_.,~..,....-:""",..."""""~~--~"W"----::"'~~;--:---:-:--T":"-; 

sı muhabirinden : lmp:ırntor başvekile htıkümet pro

grnınının tatbiki için tasvibini bild "
miştir. Siyasi mnhnfilin hnssalen te
barüz ettirdiginc göre ordu ağustostn 

parlamentoyu vereceği progrrunda ıs

lUhat tedbirlerinın tatbikini istemek 
hususundaki karnrı dolayısiyle kabine
yi tutacaktır. 

B sklcır Berıno Mundasa orasındaki 
yol üzerinde bir köprüyü dinnmitle ber· 
hava ederek bu suretle halyanlarln Is· 
pnnyollann kumanda etmekte olduklan 
cenup alayını tecride muvaffak olmuş· 
laıdır. Bermeoyu İşg 1 etmekte olan 
iki bin asi Cama adındaki silahla teçhiz 
edılmiş b lıkçı gemi inin getirmi~ oldu· 
ğu malzemeyi nlmışlaıdır. Bu gemi bir 
top bataryası ile bir çok mitralyöz ve 
mühimm t karaya çıknrmıştır. 

Amıorbiet ve Rigoitn mıntakaların
daki Bask hatları altı tank ile takviye 
edılen 'e Ritoita mm takasında asilerin 
hav dan ) apmış oldukları bombardı
man ile birlikte icııı edilen §iddetli bir 
taarruza r -;.men bugün fevkalade bir 
metanet ve muknvemct göstermiştir. 

VALENSIY A. 4 (A.A) - Espana 
zırhlısının hükümet tnyynrelerinin bom
balariyle değil bir mııyne çarparak bat
tığı hakkındaki şayialara cevaven hava 
ve deniz nezareti bir tebliğ neşrederek 
ezcümle şöyle demektedir : 

Atılan sekiz bombııdan dördü zırhlı
ya isabet etmiştir. Bunlardan üçü t;emi
nin güvertesinde patlamıştır. Bu bomba
lardan bir tanesi barut anbannın infi· 
luk etmesine sebep olmuş ve Espann 32 
dakikada batmıştır. 

Bombardıman esnasında zırhlı sahile 
e.ltı kilometrelik bir mesafede bulunmak· • kı d 1 ı F tahliye iıme ya n a ngi tere ve ran· 
ta idi. Hiçbir su sütununun yükselmi!I sanın ınkı iş birliğiyle baıılanacaktır. Bu 
olmaması zırhlının bir mayne çarpmadı- _, k b t l l iıte kullanuaca azı panyo vapur a-
ğını ıspat etmektedir. nnd n baıka 19 İngiliz ticaret vııpuru 

BERLIN, 4 (A.A) - Gazeteler Jn. 
ı Bilbaoda demir tmıı bulunuyorlar. Ci

giltereye oiddetle hücum etmekte ve :ıs• 
_,_ • d joo ve Santandc.r limanlarında da diğer 

panya meselesinde hattı hare&.etiru e· _,_ lngiliz vapuıl n v rdır. Diğer taraftan 
ğiştirmi• olmakla muaheze eylemc:Atc-

" d tahliye işine iştirak için üç Fransız vapuru 
dir. Gazeteler Bilbaodan ortnya u.ıan Bordodan Bilbaoyn hareket ediyorlar .. 
yanlış haberleri sistematik urette neş· Bunların birincisi Mnrgo vapuıudur. Bu 
reden İngiliz matbuatına da hücum et· gece yarlllı hareket edecektir. Yarın ge
mckte ve bu neıriyatın Almanya ile hal- ce yarısı hareket edecek olan farimare 
ya nleyhinde bir propag nda teŞkil et· \'e Şato Palmer vapurları ise bin ve beı 
mekte olduğunu ilave eylemektedir. yüz muhacir alacaklardır. Bilbao şehrin-

PARlS, 4 (ö.R) -ispanyada Bilba~ de Bask hükümetinin mümessilleri tah-

h • d harebe her zamandan zı· k . . .. d" 
cep esın e mu kl b b liye i ini hazırlama ıçın gece gun uz 

d 'dd t1 dev m etme e era er f d' ya e şı e e k k d U ~ fevknlbC§CJ' bir gııyret sar e ıyorlar. Bü-
bugün gelen haberi~ ço .. ısaB~:,_ mil~~: tün binaları birer birer ziyaret ederek 

• 1 k ani oıldıgına gore aım. ı 
mı o a~a . . mukavemeti nsilerin bek- sevkedilecek kadın ve çoculdıın yazmak, 
kuvvet erının k d h .dd tli .. ayni aile erkfınının birbirinden ayrılma-
lediklcrinden ço n a şı e ve mu· . . . 

b b ı 1. t mak üzere aynı vapura yerlcştınlmcle-
cssir çıkmı} ve u se ep c nnsyona ıs - . • 

h ek · 'dd• b. t - '-'- f rine dikkat etmek, vapura bınılecek nok-lerin t ıırruz ıır etı cı ı ır evalliAu .. " . 
talan tayin etmek, butun bu muhncırle-

devresine cirmi tir. 
Bugün alınan biricik haber Londrn• 

dan gelen bir telgraftır. Bu telgraf Bil· 
b o ve ntandcrden gelen haberlere 
göre Bn cephesinde şiddetli muhn~e-
belerin vukubulduğunu bildinnektedır .. 
Milis kuvvetleri Bomeo ve MisoHtada 
hücum tmişl rdir. Nasyonalistler de 
müthiı harp malzemesinin himayesi al
tında Guemikn ilerisinde taarruza devam 
teşebbüsünde bulunmuşlardır. 

PARIS, 4 (ö.R) - Bilbao sivil aha· 
)isinin t hliyesi meselesi büyük bir dik· 
kııt ve hey canla tnkip edilmektedir.Bu 
e 

Hissi, A,k Romanı 

rin ia~ni temin etmek, fnzla bağaj 
cötürmemelerine itina ebnek lazım gel· 
mcktedir. lngiliz gazetelerinin muhabir· 
leri bu zav Ilı halkın hareket hazırlıkla· 
nnı acıklı bir şekilde tasvir etmektedir· 
ler. Aileler en kıymetli C§yalannı top· 
lamakta, küçük bir bavul ve bazıları bir 
bohça içinde beraber nlmağa hazırlıın· 
maktadırlar.. Bu muhacirlerin ekserisi 
son dercecde yorcun vaziyettedir. Da
imi bombnrdımnn korkusu içinde yaşa
maktadırlar. Hariçten vapurlarla erzak 
gelmesine rağmen ihtiyaca karşı gelme· 
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lspa11va lıadısrlt1irzdcn bır mtıba 
mektedir. <Abaniu vapuruyle 2 300 ço
cuk pazartesi günü Fransaya gönderile
ceklerdir. Bütün scvkedilccelt çocuklar 
yirmi Lin olup bunların 4000 ni lngilte
rede yerle tirilecektir. Kadın, çocuk 
ve ihtiyarlan taşıyacak vapurlar KtZllhııç 
bayrağını taşıyacak ve kara sularını geçer 
seçmez bunlara ingiliz ve Fransız harp 
gemileri refakat edeceklerdir. Nnsyonn
lutlerin son günlerde Bilbao •uln.rınn bol 
olarak dağıttıkları eeyynr maynler hakiki 
bir tehlike tcıkil etmektedir. Muhacir 
dolu vapurların bunların araeından ec-

liunetlc geçmesi biraz güç olacaktır. Bu
nunla beraber selametle bu tehlikeden 
kurtularak kadın ve çocuklan fngiltere 
ve F ransaya çıkarabilecekleri umulmak
tndır. 

Tokyo, 4 ( A.A ) - Sıynsi müşahit

ler seçim neticelerini general Haynsbi
nin parlamentoyu fesih ile vnziyetin 
hallini millete bırnkmnsı keyfiyetine 
cev p olarnk milletin bugünkü kabi-l n ye karşı verdiği bir itimatsızlık reyi 
gibi te!Uklti eylemektedir. 

Siyasi müşnhitlerin fikrince bu se
çim neticeleri ordu ile cfkllrı umumiye 
arasında ayrılığın tnm bir tezahürüdilr. 
Halk bu seçimle dahilde ve hnriçte 
sulh istediğini bildirmektedir. Zira 
halk ordunun idame ettirdiği milli ve 
beynelmilel gerginlik havasından yo
rulmuştur. 

Londra, 4 ( A.A ) - Gazeteler J a
pon seçimi neticelerini tahlil ederken 
bilhassa Japon hükumetinin Çine kar
şı takip eyliycccği siyaseti mevzuu ba
his eylemektedir. 

Times gazetesi diyor ki: 
Birkaç wınnndanberi Londrnda In

giliz - Japon münasebetlerini takviye 

)ar vardır. Keza Dclvayo asilerle mütte· için mÜ7.nkerclcr cereyan etmekte ol
fiklerinin lspanyadn yaptıkları mezalimi du~u dlin hnbcr nlınınıştır. Sanıldığına 
de Cenevrede anlatacaktır. göre lngiltcrc hariciye nezareti halen 

PARIS, 4 (A.A) - Gazeteler bil· Japon hükümetinin mUsbet tekliflerini 
hassa Bilbaodaki sivillerin lngiliz ve beklemektedir. Memlluniyct bahş bir 
Fransa ve lngilterenin tasavvurlannda mahiyette oldukları takdirde bu tek
Frnnsız. gemileriyle tahliyesi mesele i liflerin çok bOyUk hir hUsnU kabul 
m~gul etmektedir. Gazeteler general göreceğinden şUphc edilemez. 
Frnnkonun menfi vaziyetine rağmen ı Diğer tnraftan Jnponynnın Çin ile 
hiçbir deği~iklik olmadığını kaydederek olan milnasebctleri meselesindeki bu 
bugün be§ bin kadın ve çocuğun kıe· mesele eğer Japonya Ingiltc.re ile dost
men Fraruıaya ve kısmen İngiltereye sev· luğunu takviyeyi istiyorsa esastır. Da
kolunacağını yazıyorlar. ha müllıyiın bir hattı hareket ittihaz 

/oprn impOla/0111 ( Mıkado} 

zırdır. Fakat ayni Ingiltere bu vazlye 
tin son altı sene içinde çok defa :tatbil 

edilen ve esasen daha hakim ve anla
yışlı Jnpon unsurları tarafından da ka· 
bul olunnuyan bazı uı;ullerlc t.."lkviyesı 

teşebbüslerini sempati ile göremez. 

Londr:ı, 4 ( A.A ) - Morning Post 
gazetesi yazıyor: 

Japon intihabat.mm neticesi Japon
yanın hnrici siyasetinde mühim bir te
sir yapacaktır. Çünkü intihabat ns

kcrlcrin takip ctmcl...-tc olduğu harici 
siynscün millet arasında tasvip edil
mediğini gö tenniştir. Eğer hükümct 
iktidarda kalmak istiyorsn bir sllühsız
lnnmn programı haz.ırlamnya ve diğer 
devletlere karşı da daha uysal bir va
l iyet almalıdır. Daha şimdiden bazı 

emareler Japonynnın şimdiki in!ırad 

vaziyetinden çıkmak arzusunda bu
lunduğunu gösteriyor. 

Londradaki Japon elçisi Çin mesele
si hnkkındn Ingiliz hilkümctiyle mü
zakerelere girişmek emrini alm~<rtır. 

iki F rnnsız harp gemisi nakliye i~ini 

temin etmek üzere lngiliz harp gemile
ıine iltihak edecektir.Mültecileri taşıya· 

cak olan gemiler Kızılhaç bayrağı altın· 
da seyrüsefer edeceklerdir. 

Aksarayda bir bataklığı kurutmak 
için kanal açılmıştır 

PARIS, 4 (A.A) -Jour gazeteai Bil- • • • 
baodaki vaziyet hakkında verdiği taf- p 1 k Aksaray, 4 (A.A) - Aksaray civarındaki karasaz batakhğını 
ailatta ehir sokaklıınnd komünistlerle apa ı kurutmak üzere açılan 13 kilometre uzunlu<Yuodaki kanal boyuna 
milisler anuıında çarpl§malar olduğunu • 
lıükümet reisi Aguirrenin halka gözük. Protestoya cevap 10 binden fazla ağaç dikilmiş ve hepsi de tutmuştur. Bu ağaç-
meden çekindiğini ve Madrid ve Barae- )arın yeniden yapılan göçmen köyü için ileride büyük bir varidat 
lon hükümetlerine müracaat ederek Yar- verdı• b l w J k men aı o acagı ıöy enme tedir. 
dım istediğini yaanaktndır. 

Bilbaoya yeniden üç yüz bin mülteci Ronuı, 4 ( ö.R ) - Pap:ılık, bir Yine bu bataklık üzerinde onbin bektarhk arazi sürülerek 
gelmiı ve bu yüzden mevcut iaşe mü~- mektup yüzlinden çıkruı hadise üzeri· yeni gelen göçmenlere tevzi edilmiştir. Aksaray kazası dahilinde 
kilutı bir k t daha nrtmııtır. ne Alınnn sefiri tarafmdnn tevdi edi- k 5 lk 

LONDRA, 4 (A.A) _ Daily Herald len protesto notasına cevabını buglin geren Ağustos içinde kargir olara inşasına başlanan 2 i 
gazetesine güre Valans lıükümeti dı~ ba- Almanyanın Italya sefirine vermiştir. okulun yapı işleri bilmek üzeredir, Temmuz nihayetinde bu 

kanı Delvayonun Pnriste bulunuıu Is- Jkı• ı•stı•fa mekteplerin tedrisata açık bulundurulacağı anlaşılmaktadır. 
panyn lehinde Milletler Cemiyetine bir 'Bu ene için Aksarayda Halkevi tarafından bir sinema binası 
müracaat cdilmeııini hazırlamaktadır... Paris, 4 ( ö.R ) - Gc1en haberlere 
Ddvayonun dinde i generallerle fa ist göre Katalonya dahiliye :nazırı ile cm- yaptırılacaktır. Bu binanın projeleri hazırlanmış ve inşaata baı-
devletlerin te;ııiki mesai ine dnir vetıika. niyet müdürü istifa etmişlerdir. lanmak üzere bulunmuştur. 

toprak yığınının altında bütUn bir mil- Uzaktan :rru:ıkincli seslerine aradn bir züne bakıyordu: ken gözleri yaşlıydı. Seni düşlinccc
letin kudreti, irndesi, ümitleri gizlen- top sesleri de karışıyor. Hiç kimse bir 

1 
- ~n sorarsan sub:ıyım, bu ha- ğim, Tanrıya her gece yalvaracnğım, 

miştir. ) adım ötede olup bit.enleri bilmiyor. Si- reket iyi bir şey olamaz. Emir ne ise dedi. 
Ve •. burada koskocaman bir kolordu, 1 pcrlerd bütün bir millet, bir kuman- 1 onu yapmnk lhım. Bize tnlimat verdi- Nedim acı ncı konuştu: 

tam tcşkilôtiylc vnzifc görüyor. 1 dn altında neticeye intizar ediyor. Uç lcr, siperimi.zl terkedcmeyiz. - öyle mi sanıyorsun Ahmet, dedi. 
Nedim, yanındaki muhabere nclc.ri- gi.in üç r.e::edcnbcri devam eden bu in- 1 Nedim gülüyordu: Kıın kısmı hiç dü~ünür mü erkeğini .. 

ne söyleniyor: 1 tizara en ufak bir itirnz yok.. Arada bir 1 - l:lnklısın Ahmet .. Bu senin knçın- Orilnr ynlnız kalınca vnkiUerlni hoş gc-
- Ahmet, snat kaç? uzaklnrdan nnl sesleri işitiliyor. Nedim cı askerliğin? çinnck için yeni tanıdıklar ararlar. 
Denizlili . Ahmet, gö~ maisi. gözlerini soruyor Ahmcde; 1 - lkinci d~nd~r ki asker oldum. llki Buldular mı m s le hitmi§tir. 

d kn 
, d l iki ufuklnrn dıkerck vaktı tahmine çalışı- -saat kaç? r üç sene sürmiiştiı. Bu defo ne kadar - Işte bu sözün kabulüm değildir. 

- Buıuı eminim Narin •. Tren kalkı-1 Orduda rastla ığı ti isip in bir, .. vor· O 1 de d .-..-r.; _,"'m değil 
1 

,, . - Ç- vnm e e .. "6" ınwu •• Benim Auc:e bo"ylc kız değildır' . "- ol· 

YAZAN: ADNAN BILGET 

d k gün iç.in kendisine zor gelmiştL Fakat ,, 'l>' ucu 
yor, Allaha ısmarla ı ·• buna da kolay bir şekilde alışmayı öğ- - Uç... kar - Nasıl Uç bu Ahmet, demin de üçl - Sen çok tedbirli bir insansın Ah- mayınca kcyii yerine gchncz, gozlcrl 

Ve .. Aynldılar.. .-:- Hangi Uç Ahmet, hava ru·mıya. demiştin, unuttun mu? met.. Benim canmı slkılıy<»" da ondnn.. dUnyayı görmez, ona dUnyayı b , la-*** rendi. Ordu kadrosu içinde emir, emirdi. yuz tultu. - Şimdiki üç, nlatudwıı- Acaba sizin köyde şirq,di ne yapıyor-
Tren arkadaşları arasında 1zmiri unu- tşin ihmfil kabul eder bir tarnfı olmadıl,tı Bul U d san a~nı nçarnk iki çift IUkırdı etmez. 

k b k il . . r . rd - u u a ondan.. - Her Y rle konuşabiliyor muyuz? lnr? Nc.,,.lcnmez, gülmek içinden gelmez. 
tan Nedim on1nrln birlikte pe ça u iç.in her ver· en cmn yerme ge 11".ıyo u. - Burada daha ne kadar bekliyec~ _ Ordu idare yerini bulamıyorum. Denizlili g nç nefer mikrofonu çalı- r 

knynaşmıştı. Her kafadan bir ses çıkıyor, Ordu, sanki tek vücutmuş gı'bi müttehit ğiz? - Neden? Jar arasına bırakmıştı. Karanlık, göz - Sen öyle zannet yine .. 

1 da d 1 d l k t _..:ı· du B ili , ___ k ı · ahr Denizliııin tertemiz delikanlısı, mavi 
harp tUrküleri ağız nrm o aşıp uru- ınrc e t."Uıyor • - e · Ollluu. i.. şimız ne, ete - Arnyn giriyorlar.. gözü görmiyen bir geceydi.Nedimin ya-
yordu. Bu haliyle cephede sanki bütün bir kadar bekleriz. - Vnzlyelimizi tahınin edebilir ıni- nırın sokuldu, ikisi de biı· çalının di- bnkışl. rını acır gibi mUlawninin ha-

b 
L-d ul b' ·ıı · k ıb· or y· ka, __ dı · ? kışlnrıruı bırakmıştı. Dalgın dalgın ko-

Snvaş meyde nınn u tw ar arz u ır mı otm a ı çarpıy ·• - ıy~ğiın umı •• sın. bine çömelmişlerdi. D nizli delikanlısı 
gidişe Hk defa t.csndüf ediyordu;. Kendi- Sanki bir insan, bir kalp, bir irade - Ne çıknr, ortalıkta yiyecek mi - Galiba ileri harekeli yapacağı7~. konuştu: n~tu: 
sini muhabere bölüğüne ayırmışlnrdı.Bü- milinniki bir şekilde çalışıyor.. yok? - Neden anladın? - Şimdi, dedi. Köyde n e kalmadı. -Subayun, dedL Sen fena haldo 

,_,,_ cf J b·tı · y· k ı ? ı ·zı·1. L. kıl B el otalanmıssın. Kalbini yaknn ac:ıb ne yük bir heyecan içinde vazife başına git- Talimat tuan n er er, za ı er ven- - ıyece nerc11e. - Du ö ü sessı ı&e u.'\ • ırsa mu- ütün d !kanlılar silaha sanldılnr.Va-
meği arzulıyordu. len emirler üzerinde en ufak bir mu- - He~ ta.~nf .. ot dolu .. Me\'Sİm kış ol-

1 
hakkak gibi.. . . tzlfeye k05tular. Kadın, Jm:nn hep da- ki? •. 

Trende fazla konuşmadı, kendisine hakemeye liizum gönncdcn makina sa· saydı ınuşkuldu. 1 - Ben nrtık bckllyemıyeceğım Ah·, ğıldık. Köyd kalanlar ihtiyarlarla ço- - Mühim birşey yok AhmcL. 

gösterilen vazifenin başma gidince bu ğırlığı içinde onları yerine getiriyorlar. - Ot yenır mi? met.. Açlık mevzuubahs değil .• D {;il cuklan:lır. Tanrı onlnra acısın da cfir.. -özrUmü b Jln sub:ıyım, merak 
yeni hayata alışmak için hiç tc müş.k-ülat Gözün alabildiğine uzıyan meydan- - Yenmez mna zarurete ne denir. 

1 
nma, vaziyeti anlamak istiyorum. Sen 

1 
mümüzil bağı il ın. ettim de_ Senin nipnlın vnr mı? 

çekmedi. Ordunun kadrosu içinde çalış- da, koşuşan ilç beş kişiden başka hiç Harpta ot nimettir. telefon başından ayrılma .. Ben sürüne-' -Senin n· nlın? - Vnr .. 
mak kendisine zevkli bir iş olar.ık geli- kimse yokmuş gı"bi bir his hakim olu· ................................. ··• ••• rck yakın siperlerden birine gider, vo-

1 
-O belki de beni düşünüyor. -Ondan şiiphe ediyor musun? 

---~ . b.. . ...................................... t ziyeü anlanm. - N biliyorsun? - Hayır .• 
yordu. Kendisine gösterilen vıu.ueyı u- yor.. 1 

Bur 
.. da, her r'•acın gölgesinde. her Ses yok, aradan saatler geçiyor. Denlili delikanlısı genç subayın yU- - Bilirim, beni çok vcz. Ayrıl il"- _ Bitmedi _ 

yük bir arzu ile yapı., ordu. " "o 
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Mussolini-Nörat mülikatı 
Venedik sarayında neler görüşüldü 
Roma general Blombergi de bekliyor 
Londra ve Paris 

o 

Okuduklarımız 

Fransızlar F asta daima çok uyanık 
bulunmak mecburiyetindedir 

Yabancı Basında 

Fastaki Fransız himaye idaresinde 
bir takım anormal vaziyetler başgös

termektedir ki hükümetin bütün dile-

YAZAN 
Vts AMtRAL 

USBONE 
DEYU TELGRAITAN 



LIM 

FAVSTA 
................................ 

Yazan: Mlşel Zevako ................... .._ ................. _.,, 
-6-

şesine savurduktan sonra Simon de- Kız Saizoınaya koştu. Onun ellerini 
i can çekişen kadının üzerine atıl- yakaladı. Boğuk bir sesle yalvardı: 

Filim payitahtında grev 
Holivud kurulduğundan beri hu 

derece geniş bir grev görmedi 

Nevyorkta 
•••••••• 

Garip bir dava 
Bir milyoner metresinin 

kendisin dolandırdığı 
iddia ediyor 

Koca ellerinin birini kadının gırtla- - Madam, Madam! Onu müdafaa S ( •• ~ } k J d 
a bastı, biriyle de ağzını tıkadı. ediniz. O ölmü.~tür. Onun size ne kadar UdyO arın 3pl 8fln 3 nöbetçiler bekliyor 
Siınon iki saniye kadar çırpındı. Bir- iyi baktığını hatırlayınız. Beni dinlemi- HOLL YVOOD. 3 (AA) - Filim 
nbire nefes alarak ve hafifçe titriye-1 yor, sizi dinliyor. ölüyü dövdürtmeyi- payitahtı tesis edildiği günden bugüne 

k hareketsiz kaldı. Değnek gibi olan niz anacığını.!. si karşısında kalmışbr. Stüdyolar muat-
lunun biri pençercye doğru uzanmış Çingene karısı gözlerini açtı: kadar görmediği ilk mühim grev hadise-
alinin arasındaki bir adamı .. Favsta- - Ana ... Bu sözü kiın söyledi baka- tal bir haldedir. Büyük sinema fir-nala-
murahhasını, Prens Farnezi, Leon yırn? Analar var mı? Onların kızı olur rının kapısında nöbetçiler beklemekte-

ontekönün fişık:ını, Viyolettan.ın ba- mu? dir. Hükümet polis kordonlarını takviye 

ını gösteriyordu. - Madam, acıyın. Bu adam sizi din- etmiştir. 
Çocukcağız fırlat~dığı yerden ayağa ler. Sizden korkar bir söz söyleyin. Grevin yalnız sendikalarının tanınma• 
lktı. Alnı sıyrılmıştı. Çingene de Belgoderin sesi yeniden yükseldi: sını istiyen dekoratör, berber ve ressam· 

akta işlediği cinayetten şaşırmış bir - Hey, buraya bak. Karar verdin lar tarafından yapıldığı hatırlatılmakta-
·yette geri geri çekiliyor, hem de mi? dır. Bununla beraber içlerinde bir kaç 

yleniyordu: Saizoma kendi kendine söylendi: yıldız bulu~an aktö.rlcr men~up olduk-
. ..

1 
b' f--1- "~·~ F ı _ Kalbim yok. Evet kalbim kaybol- lan sendikaların ıcra konuteslni top• 

- thtıma u·az ilLUI sı..u.~ım. a- . 1 w d d k .. d 1 .. .. . öl" du Evvelce benim de bir kalbim var- anmaga avet e ere stu yo ara gir-
t oldurmediın. um esasen onun et- .. . 1 w •• • ~l.. da d t~~ d B Isa Isa m1c:.. Fakat o.. Orada... Uuıklarda ... K.i- I mege te~ebbus etmek mı yoksa bir te-

ı..un o~ıyor u. en o o ona -s •· • 1 k ·ı leh lisede kaldı. Genç kız beni dinle! Gö- sanut eserı o ara grevcı er inde te-

Viyolettanın gözü balmumu gibi 
ış olan Simon'a ilişti. 

sa- ~ nül hırsızı papaslardan kendini sakın!. zahüratta bulunmak mı lazım geldiğini 
Çocuk hüngür hüngür ağlıyarak is- kararlaştıracaklardır. 

- öldü .. Artık anam da öldü .. dedi 
yan etti: Şimdiye kadar aktörler serbestçe atüd-

- Sefil deli .. Anam için birşey yap- yolara girmektedirler. Dün Creta Car-
Çingene homurdandı: ı 
_ Yok!. Uyuyor. Haydi bir daha mıyorsun ha! öyle ise sen de dinle .. bo, Klark Cable, Viyam Povel, Jan 

k 
.. ' 'Ben onun kızı sana la.net olsun diyo- Harlov, Janet Makdonald gibi bazı ar-

nnınama uzere uyu... ' ' · 1 ,_ d k' "b iJ • •• .. .. . l .. lar' l "l'' .. rum tıst er ıı;apı a ı no etç erın onunden ge· 
Guzcl Vıyo etta goz yaş 1: e ~uyu ı• · . . .. v çerek stüdyoya girip çalışmışlardır 
kıyarak c:öldü> kelimelerim bırçok Saızoma kahkaha ile gülmege başla- .. 1 . · 

dı Y kı k . . .. Fakat ıtudyo estoran an hır tesanüt 
falar tekrarladı. . avaş yavaş mnzı mas esını yu- . . A • kl . . 

.. l . d' ç· k b "1" grcvı ılan etmış oldu an ıçm artistler 
Bclgoder alayı elden bırakmıyordu: zunle y:r eştır .. ı. ın~kene ır. acdı o ufırye öğle yemeğini yeyememişlerd.ir. 
- Eyy! Ben sana uyuyor diyorum. yer eştirmek uzere ı en yerın en - H lk k .. 1 dik 

1 d Öl
.. . k k b . a a ·tor er sen asınm 'kararını 

y.di dışarı. Şantöz! İşinin başına' a ı. uye ıncce ır aç onun omu- b··~..::ı. b' al"'· ·ı b ki k d .. . eli v al rd uy ua.. ır CJ.Ka ı e e eme te ir. Çün-
Kızcağız iki dizinin üzerine çöktü zuna ın . Buna ragmen Y varıyo u: k" d'k ilk d f 1 k. b. . . . .. 

v M B 
1 

d .
1 5

.. .. .. u sen ı a e a o ara ır ış ıhtıla-
çkıra hınckıra hem aglıyor hem - erhamet et e go et . ozunu fı k k . ~ dinl' v. 

1 
öl" d k 1 Ş kı na arar verece tır. 

yleniyordu: ıyecegım. uye 0 unma. ar HOLL YVOOD 3 (A.A) - M" .. r v• • uhen-
- Ah .. Zavallı anacığım Simon! Ar- soy ıyecegım. dislerin, kurşun mamulatı yapan ame 

sen diin'-·ada yoksun .. Viyolettacı- Haydut herif kitarayı kızın eline ver- 1 • t .1 . 1 k t 1 • J • A • .. • enın, erzı erın, o an acı arın ve maki-

bıraktın'·· Anacıgıv m benı' artık kol- dı. O da aldı. Lfılun gozlerındcn seller . tl . d'k l l 'b' .. nıs erın sen ı a anna mensup 0 an al-

New-York müddeiumumisi New· 
Yorkun milyoner sarraflarından biri 
tarafından güzel bir koro artisti olan 

Betty Randolph aleyhinde ikame edil· 
ıniş bir cebren para koparma davası 

açmıştır. Bu davanın orijinalitesi Bet

ty'nin eski dostu olan bu adamdan 
onun dava ettiğinden çok daha fazla 
para aldığını itiraf etmiş bulunmasıdır. 

Bundan birkaç yıl önce Betty Ran
dolph dördüncü kocasından boşanma 

kararını aldığı zaman hakim ona: c:Ta
liiniz açık olsun küçük bayan> demiş· 

ti. 
Betty Radolph, izdfraçlar, nişanlan· 

malar ve dostlukları kapitalize etme
nin yolunu bulmuştur. 

arasına ala.mıyacaksın.. Demek gı ı goz yaşı .. akıyordu: · b bin amele grev ilin ederek evvelce 
· herşey mahvoldu. Beni her türlü be- - Şarkı soylemek.. Anamın ölüsü grev yapmış olan dört sendikaya iltiha- Holıvudda Yılduloıdan bu i 

11.1--a ka-ı ko...,•yamıyacaksın. Gü- yanında şarkı söylemek. Vah zavallı kına karar vermı'•lerdı'r. ı d k l "b t il · k 1 llU<ll • " ... ... y un urma ta o an grev no e ç en a - tör er üzerinde her hangi bir tazyikte 

Betty'yi milyoner sarraf Bambarge
re eski bir dostluk bağlamakta idi. Bet
ty şimdi aleyhinde yapılan şikayetten 
hayrettedir. «Bamberger bana on bin 
değil yüz bin dolar verdi. Heyhat şim· 
eli beni terketmiş bulunuyor.> demek· 
tedir. 

Umsemelerin bile beni her türlü şea• anacığım. Şu çirkin hareketimi affet... Dokuz büyük sinematoğraf stüd törleri aktörler sendikaları murahhasla- bulunmu" olmakla ı·tham edı'lmemelerı' 
B' kaç para almak· · k .. 1 k )osu- ,.. 

netten korumağa yetiyordu. Şimdi sen ~ . . ıçın şar ı :OY eme ·· nun bugün kapılarını kapanı.alan ınuhte- nnın tam bir serbesti içinde müzakere- için bulundukları mevkileri terketmi'r 
~ksun. Babam da yok Anam da yok .. Bırkaç para ıçın ... Evet anacıgım evet.. meldir. Stüdyoları tarassut altında bu- de bulunabilmeleri ve grevcilerin ak- ]erdir. 

Bu sırada çingene S~izomanın hayali Şarkı söyliyeceğiın .. Çingene beni öl- ............. G .... a ... r •• ı:p······b···ı:·r···· .. k···o···k···ı··e .. y ... l .•••• p .... a .. r .. t .. ı:·s .. ı: ................. ~T·· .. a•i•y•·y···a···r··e· .. ··d····ü·.··ş··t .. u·.•n•• 
U'abanın k d .. .. d" .. .,. . b dürecek olsa bu paralarla sana çiçek ' apısın a gorun u. uzen a- . . 
ır madalyalarla örtülü elbisesine bü- alacağım.. Şu şarkı serun tabutunu çı-

üş, kırmızı maskesini .. .. e e- çeklendirınek için olacak.. E 
~rmiş, sarı saçları omuzl~öı!ı- Hemen eğildi. ölünün alnından öp- v sah• hı• a s müş ağır adımlarla arabanın bir köşe- tü. Dışarı fırladı . Belgoder ona delice " , n ızın 
ıine geçip oturdu. bakışlar fırlattı. Dişlerini gıcırdatarak d k b 1 d 

O ne ölüye ne de Belgodere bakma- şunları mırıldandı: orta an ay o u 
mıştı. Vücudunda bir titreme vardı. -Haydi.. Celladın kızı!.. Senin için 
Kendi kendine diyordu ki: kurduğum. tuzağa koş.Giz seni bekliyor. 

- Bu adam ne için bana baktı. Ben Yarın namusun beş paralık olacak. Şu 
de ona baktım. Bana fırlattığı o yakıcı herifin koynuna seni atacak, senin w ~e
hakışların başka bir defa daha tesiratı- zal~tini babana ben haber verı:cegun. 
nı nerede duymuştum. Ah dUşüncele- Ah. Metr Kılot! Ah cell.9.t!. Senın cel
rinıi, hatıralarımı örten bu kara perde- llldın da ben olacağım. Herkes cezasına 
yi bir defa parçalıyabilsem! razı olmalıl... 

Deli gibi başını iki avucunun içine Herif ufak merdivenin ~an~ ba-
aldı. Yüzünde maske ağırlık veriyor-1 saınaklarından inerken sesıru yükselt-

muş gibi çözüldü. Dizlerinin üzerine ti: 
düştü. Yüzi.ı göründü. Çehresi solmak - Yalnız! !şte şantöz! Dilenci herif-
Uzere bulunan zambakların rengine ler yer verin bakalım.. Meşhur şantöz 
benziycn bir sarılık almış olmasına Viyolettaya yer .verin. Tenbel herifler, 

rağmen yine güzelliğini muhafaza e li- seyircileri dizsenıze ... 
yordu. Viyoletta ağlamaktan çatall:ş- Falcı Saizo~a ile şantöz Viyolettanın 
mış sesiyle «anneciğim anneciğim> di- dahil bulundug oyuncu kumpanyasının 
ye bağırıyor, ölünün donmuş ellerini l mühim e~kanından iriyarı iki herif biri
öpüyordu. ken ahalıye yumruklarını sallıyarak 

Belgoder aşağı yukarı dolaşıyor, ağ- bir mey~an açtılar. Bu meydanın orta
Eının içinaen küfürler homurdanıyor- sında Vıyoletta elinde kitara ile şarkı 
du. Bir aralık Viyolettanın kitarası gö-1 söyliyor, gözlerinden yaşlar akıtıyordu. 
EÜne ilişti. Onu kaptı: 1 Küçük şantözün iki adım ilerisinde 

- Artık y~tiş.ir. Bu .kadar ağlarsan j Dük dö Gizin maiyetinden bir alay asil 
sonra şarkı soylıyemezsın, haydi baka- , gençler toplanmış duruyordu. Onların 

lım Şantöz! Seni bekliyorlar. Senyör-! ilerisinde Dük dö Giz, rengi uçmuş, he

ler, ~ü~er, Prensler hepsi seni dinle-! yecan içinde gözlerini kıza dikmiş, şeh
mek ıstiyorlar. Adamakıllı para vura- vet hırsiyle :zangır zangır titriyordu. 
ca~ız!.. dedi. ı Sol tarafta Prens Farnez boynu bükük 
Vıyoletta bunları işitmemiş gibi görün sessiz duruyordu. Dük Dangolem belki 

dü. Aya~a kalktı, o ölü ile uğraşıyordu: 1 Hanri dö Gizden daha fazla heyecanlı, 
- Adiyo anacığım. Bir daha seni r sırtını arabaya dayamış kendini güç

göreıniyeceğim. Yapayalnız ebedi isti- lükle tutabiliyordu. 

rahatına gideceksin. Ev~t yapayalnız. Yukarıda, pençerede perdelerin ar
Tabutunun üzerine ufacık bir demet , kasından yarı örtülü biri meş'um ba
çiçek bile koyan bulunmıyacak... l kışlariyle bu sahneye Iıakim bulunu-

Kız bir taraft:m bunları söyler, diğer yordu ... Prenses Favsta .. 
taraf tan hınçkırıklarla boğulurken adi ı Viyoletta hiçbir şeyin farkında d~ 
herif yine seskndi: 1 ğildi. O, ruban ölü Simonun yanında 

_ - A.A .. Gidip şarkı söyliyecek mi- idi. Gözlerini kitaranın üzerine ~dikmiş, 

iln, yoksa se~i de geberteyim ~.: I ince ve emsalsiz .~er~cede güzel par
- Şarkı soylemek! Anam olurken lmaklarını teller uzerınde gezdiriyor, 

<le ~arkı söylemek ha! ölmek daha iyi .. I güzel sesiyle meydanı çınlatıyordu.Fır
Çingcne kudurmuştu. Kızı kolların- sat bulunca mırıldanıyordu: 

dan yakaladı ve haykırdı: 1 - Senin İ!in anacığım .. Senin için .. 
- Şantöz ! Sözlerime iyi dikkat et., Mezarının üzerine bir çlçek demeti ko

Seni öldüı·ürüın sanına!. Dışarıda seni! yabilmek için .. 
bekliyenler var diyorum. Prensler .. , Saf bir aşkı terennüm eden bir şar
D.ükle1· .. !ki yoldan birini seç! Ya şu 

1 
kının daha ilk sözlerini söylerken hınç

kıtarayı alır, o güzel sesini bekliyenle-1 kırıklar boğazını tıkadı. Duı·du. Dük 

r\:iı~letirsin. Yahut şu kırbacı yersin., d~ .Giz iler~ atıld~. ~ütün g~zlerin ken-
a~ dut bunları söylerken bir köpek 

1 

dısıne tevcıh edılmış oldugunun far
kuınçısın ı da eline almıştı. Viyoletta kında bile değildi. Viyolettanın göz yaş
çıl~n·nuş gibi bir çığlık kopardı. Göz- , ları onu tabii güzelliğinden bin defa 
lcrıni b' 1 'b · · ır taraftan imdat bekler gibi ı daha güzel yapmış ve cazı esını artır-
etrafında gezdirdi. Bu bah'Jar Saizo- mıştı .. 
manın üz . """:> k erınde durdu. Belgoder kor- Dük sordu: 

unç, korkunç sırıtarak l' d ki k b _ _ Agwlıyor musunuz?. 
_
1 

öl.. .. e ın e ır a 
· unun iizedne kaldırdı. Santöz ızaınlı ııözleriyle ona baktı ce-

Artisti banyo dairesinde hava gaziyle 
zehirlenerek ölmüş buldular 

Amerika garabetler memleketidir. tip etmişti. Broadwayın tanınmış sa

Orada her şeyin, hatta ölümün bile ga- natkArlarından bir çoğu bu partiye da
ribi aranır. Broadwayın sanat ve za- vetli bulunuyorlardı. Ziyafetin ilk sa

rafet mabudelerinden biri sayılan l{o- aileri çok neşeli geçti. Artistler içtiler 
reli meşhur Helene Mont, Amerika ve eğlendiler. Bir aralık ev sahibi or
gazetelerinde günlerce declikodu mev-
zuu olan bir şekilde ölmüştür. Bu se- tadan kayboldu. Onun bu gaybubeti 

viınli artis New-Yorktaki muhteşem fazla sürünce davetlileri bir teıaş aldı. 
apartımanında bir kokteyl partisi ter- Helene Montu aramağa koyuldular. Ve 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
vap verdi: 

- Siz misiz?. Çok rica ederim beni 
yalnız bırakınız. Gidiniz .. 

- Ağlıyor musun güzel kız? lst.er
sen bu gözler bir daha göz yaşı görmez. 

Çünkü Parisin en mesut kadını olabi
lirsin.. Beni dinle.. Geri geri kaçma!. 

Benim seni sevdiğimi mutlaka bilmek .. 
liğin lazımdır. Mutlaka .. 

- Bitmedi -

güzel artisti banyo dairesinde hava ga-

zından zehirlenmiş olarak ölü buldu

lar. Helene Mont, kendi eliyle yazdığı 
bir kağıtta ölümünü şu suretle izah 

ediyordu:cölüm bu kokteyl partisi için 
beklediğim gizli davetlimdir.> Ame-

rika gazetelel'i bu ölümü çevreleyen 
esrar perdesinin bir türlü açılmaclığını, 

ölümde bir suikast kokusu bulunması 
muhtemel olduğunu kaydediyorlar. 

Hakim sordu: 
-Şimdi nasıl geçiniyorsunuz? 

- · - Çiçek satıyonım .. 

iki subay öldU Bambergeri dinlerseniz o: 

Par.is, 4 ( ö.R ) - Bir askeri tay-
- Bu kadın benim saflığımdan isti· 

!ade ederek bir milyon yedi yüz bin 
dolarımı dolandırdı, diyor. işte şimdi 

Nevyork mahkemesi bu davayı göre
cektir. 

yare dü~müş ve içinde bulwıan iki su-

bay ölmüştür. 

....................... i;·;i·;ii"i~;~····Müf ~r;·.. . ................ . 

NAZiLLi Tren gezisi 
9 MAYIS 937 PAZAR 

Zafer okulu koruma heyetinin 
Nazil!i ovasının doyulmaz güzelliği üzerinde Cümhuriyetin fe

yizli çahşmaJ;uından doğan büyük fabrikayı gezmek fırsatını ve
recektir. 

Gezi tertip heyeti geçen yıl Ödemişe yaptığı tren gezisiyle 
sayın yo!cularım memnun ettiği gibi bu gezide de bunu her su
retle temin edecektir. 

Tren Kemer, K1Z1tçullu, Gaziemir, Torbala istasyonlarında du
racaktu. 

lzmirdeo hareket 
Nazilliden it 

Saat 
6 

17 
Gidip gelme 

Mevki 
1 

kuruş 
350 
275 
200 

5-7 yaş çocuklara 
kuruş 

175 
2 135 
3 100 

Bilet sataş yerl2rl 
1 Hükümet karşmnda Sevim pastahanesi 
2 Kemeraltmda Mektepli kütüphanesi 
3 ., Yavuz ,. 
4 Tilkilik Eczanesi Bay Faik 
5 Eşrefpaşada tütüncü Bay hmail 
6 - Alsancak istasyon kişesi 
1 - Sulubao civarı kiJimciler No 21 Çorapçt B.Mustafa Solak 
8 - Kem~r istasyon kişesi 
Dikkat: Sabahleyin saat 5 te konakta otobüs bulunacakbr. 

1-3 

~------!---------------------·~ 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

Ö~ed.e?beri e~~~J~ez ün kazanmış- kimyevi Avrupa güb
relerımızın geldıgım saym ahc>larımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
R AH Mi K A R ,ı\ 1) A V U T 

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

IZMIR 
Telgrı-t adresi: KARADAVUT Telefon 3&09 



Yunan 
Kralının isim 

•• •• gunu 
Atioa 4 ( A.A ) - Kralan 

isim günü bütün memleketle 

parlak bir tarzda kutlanmıştı~. 
Kral ailesi erkanı ve başvekıl 

Metaksas Atioa kilisesine gi
derken yolda amele teşkilat-

ları ve her sınıf halk tarafın
dan coşkun tezahüratla selam
lanmışlardır. 

Bir rekor 
Londra, 4 (A.A) - Tayya

reci Broadbent Avusturalya ile 
InS?iltere arasındaki mesafeyi 

altı gün 1 O saat 55 dakikada 

katederek ln~iltere -Avustural
ya rekorunu kırmıştır. 

Şimdiki rekor ile evvelce 
1935 senesinde Brook tarafm-

dan tesis edilmiş bulunan re
kor arasındaki fark bir gün 

8 saat 55 dakikadır. 

Nazi kartalları 
Kanatlarını Dantzig 

üzerine de gerdi 
Dantzig 4 (A.A) - Nazi şefi 

Al bert F oerster bir nutuk söy

liyerek demiştir ki: 

Dantzigde kimse cermenliğe 
taarruz etmeğe cesaret ede· 
miyecektir. Çünkü Nazi kar-

talları kanatlarını Dantzig üze· 
rine de germiştir. 

F oerster 1937 senesinde mu· 
halefet fırkalarının tamamiyle 

kaldırılaca~ını ve bütün Alman
yada olduğu gibi serbest şe-

hirde de parti ve devlet itti· 
badı vücuda gelmiş olacağını 

ilave eylemiştir. 

Yeni bir keşif 
Londra, 4 (A.A) - Farn

boroogt tayyare meydanında 

yeni bir helikopterin tecrübe-

leri ikmal edilmiştir. Şakuli 

olarak yükselen bu aletin bir

birinin üstünde duran ve ayni 
mihver üştünde dönen üç per· 
vanesi vardır. Alet havada da· 
kikada 200 metre süratle yük-

selmektedir. Canibi sürati sa
atte 20 ifa 200 kilometre ara-

smda tehalüf etmektedir. Mu
harrik kuvvet 85 beygirlik iki 
motör tarafından temin edil-

mektedir. Alet şakuli olarak 
yükselmekte ve ayni suretle 
karaya inmektedir. 

Prenses Maria 
Sofyaya gitti 

Roma 4 (Ö.R) - Bir haf
tadanberi lstanbulda bulunan 

ve şehrin tarihi abidelerini ve 

san&t eserlerini ziyaret eden 

ltalyan prensesi Maria dün Sof
yaya haıeket etmişti~ 

Yunan prensesleri Maria ve 
Heleni Berendiziyi gelmişlerJiı, 
Buradan otomobillerle Floran· 
saya gideceklP.rdir. 

Almanya - ltalya 
münasebatı 

Yapllacak lnglllz -Alman 
paktile bozulabilir mi? 

Londra, 4 ( A.A ) - Daili 
Mail gazetesi Lord Rotherme

rein makalesini neşretmekte

dir. Bu makalede Almanyaya 
eski müstemlekelerinin iadesini 

tazammun eden bir logiliz -Al
man paktı yapılması tavsiye 
edilerek deniyor ki: 

Hitler ve Mussolini Avrupa
yı bir nüfuz. mıntakasına ayır-

makla meşgul iken Büyük Bri
tanya bu ltalyan Alman ittifa
kile büyük bir ihtilaf çıkarma-

ya çalışıyor. Bunun önüne geç· 
mek için tek bir çare vardır. 

O da Almanya ile bir pakt 
•"dine teşebbüs etmektir. 

Roma ve Berlin 
Budape,ıe göru,melerlnl 
dlkkatla takip edlyorlar 

Budapeşte, 3 (A.A) - B. 
Miklasın ziyareti hakkında 

mütalaalar yürüten müşahitler 

Avusturya reisicümhurunun Bu-
dapeşteye gelmesinin B. Von 
Nöratın Roma seyahati ile 

aynı zamana tesadüf etmekte 
olduğunu ehemmiyetle kaydet-

tikten sonra bu halin Almanya 
ile ltalyanın Avusturya ve 

Macaristan arasındaki müza· 
kereler! dikkatle takip etmekte 

olduklarını farzettirmekte ol
duğunu beyan ve Avusturya 

ve Macaristan zimamdarlarının 
pek mühim görüşmeler yapa-

caklarını ilave etmekte ve fa. 
kat her iki tarafın Roma ve 

Berline karşı ihtiyatlı davran
maları luzumuna binaen bu 

görüşmel~r hakkında tebliğle

rin neşredilmesini bekleme· 
mektedirler. 

Kraliyet taraf tarı gazeteler 
18 senelik ayrılığa rağmen 

A'lusturya ile Macaristan ara· 
sında mevcut olan siyasi iktı· 

sadi ve hissi rabıtaların pek 
kuvvetli olduğundan bahsey
lemektedirler. 

Alnıanyada 
HP.r memur iki ay bir 
amele gibi çahşacak 
Berfin, 4 ( A.A ) - Propa

ganda bakanı Göbeis bakan
lık erkanının sıra ile iki ay 
tam bir amele gibi muhtelif 
işlerde çahşmalarını emretmiş
tir. Bunlar münha~ıran amele 
ücretlerile geçinmek mecburi
yetinde olacaklar ve hiçbir 
imtiyazdan istifade etmiyecek
lerdir. 

Amelelik işlerinde muvaffakı
yet dereceleri terfilerinde mü
essir olacaklar. 

Graf Jeplin sür'at 
rekoru 

F rankfurt 4 (A.A) - Graf 
jeplin balonu ikinci cenup 
Amerikası uçuşunda sür'at re
koru tesis etmiştir. 

Balon Frankfurt Pernambuc 
mesafesini 62 saat 55 dakika
da ve Frankfurt Riyo D~ Ja

mesaf esini de 86 buçuk 
katetmiştir. 

. Çin'de 
Tokyo, 4 (Ö.R) - Çindeki 

Japon iplik fabrikalarında işçi
lerin kaynaşmasını teskin için 
ücret:ere yüzde on zam yapıl
mıştır. Nankin hükümetine ta
raftar ve muhalif işçiler ara· 
sında arbedeler çıkmıştır. 

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

[BORSA 1 
Uz Um 

Çu. Alıcı Fiat 
t 66 Alyoti B. 11 15 50 

12 25 
16 

103 Vitol 12 50 
56 S. Ergin 1 O 50 
49 u. J. Taranto 10 25 
47 J. Tara otom. 11 25 
45 inhisar idare. 7 50 
34 K. Taner 11 

11 25 
14 50 
8 

11 
14 Ş. Riza H. 11 25 
12 Kaptan Ali 11 

12 25 
11 11 
14 50 
13 50 
15 50 

10 Ş. J. Alyoti 13 50 
9 Esnaf banka.13 50 
5 Şınlak oğul. 15 50 

550 Yeki'm 
431427 }~ Eski Y ekfın 
431977~ U. Yekun 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
635 Ç. buğday 6 125 6 50 
135 " arpa 4 0625 4 0625 
30 Ton nohut 5 50 S 50 

5 B. Pamuk 44 50 4·t 50 
221 kent. palamut 260 445 

~· _....,... 
ı;;ıJ;lkinci Hukuk mahke

mesinden: 
lzmirde oturan Ali oğlu Re

cep tarafından Karataşta Ali 
Kemal aile evinde Hüseyin kızı 
Ayşe aleyhine açılan boşanma 
davası sonunda: Tarafların _bo
şanmalarına ve geç:msizlikte 
kabahat Ayşede bulunduğun
dan medeni kanunun 95 inci 
maddesinde gösterilen müddet
ten başkaca Ayşenin yeniden 
bir sene müddetle evlenememe
sine ve masarifi anuhakeme olan 
1721 Kuruşla davacı vekili için 
takdir olunan on beş lira ve
kalet ücretilc birlikte Ayşeye 
yükletilmesine temyiz yolu açık 
olmak üzere 15-4·937 tarihinde 
Ayşenin gıyabında karar veril
miş olmakla Hu. M. K. un mad
dei mahsusasına tevfikan tan
zim kılınan ihbarname Ayşenin 
elyevm ikametgahının meçbu
liyetine mebni mahkeme divan
hanesine talik kılındığı ilan 
olunur. 1359 (776) 

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 
Wbiz markalı ila
cın her boyda am
balajları ve dökme 
halinde aslı en 
ucuz fiatlerle de
pomuzda satılar. 
Toptancılara mü

him iskonto yapı
lır. Sorgulara he
men cevap verilir. 

l9 E'ı'LÜl ~AHARAT DEPOSU İZMIR 
Telefon 3882 

lzmir vilayeti muhasebei hususiye 
müdürlüğünden: 

Bedeli Muhammeni Cinsi 
Lira Kuruş 
5400 50 Balçova Ağamemnun Ilıcaları 
İdarei Hususiye akaratından olup Balçovada kain Ağamem

nun ılıcalarının arazi ve eşçarı hariç olmak üzere yalınız ılıcalar 

ve müştemilata 6 ay müddetle kiraya veriJmek üze.re 2~ - 4 • 937 
güo~nden itibaren bir ay zarfında pazarlık suretıle kıraya ve
rilecektir. 

Kiras:na talip olanların şartları öğrenmek ve pey sürmek için 
encümeni vilayetin toplandığı her Pazartesi ve Perşembe gün·.: 
Jeri saat 9 dan 12 ye kadar depozito makbuılarile birlikt~ mez
kur encümene müracaat etmeleri ilan olunur. 

1361 (777) 

ye bir takım kunoeaııı .-ı:L•u"" .. u.u.u ......... - ,, 

--------------------------· 
Haraççı Kardeşler 

Mobilyelerin : En modern ve en zarif çeşitlerini 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ç~.~~~ ... ~!.~~~!.~~~~!.~.~ En 
lüks Avrupa mamulatı ve en dayanıklılarını 

Hasır takımlarının : En sağlam ve en ucttzlar.nı 

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

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

ve sarı nikelaşlı modellerini beyaz 

ANKARA Haraççı Kardeşlerin l Z M 1 R ve 
mağazalarından temin edebilirsiniz. 

··················~11111111111111111121111111111 •••••••••••••••••• 

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

BAHAR ve YAZ 
Eğlen~elerini 

Canlandıracak Müjdeler 
1937 senesine mahsus Zundap motorsikletleri, Rali ve 

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

NEREDE: IZMIR BALCILAR tse 

NACiB SADIK ma~azasında 

• 
;:"'~~~~~-"': ~ :·····································································: - . 

··--------Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

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

1-26 (2101] 
•I +spwa45tttfj@Mt 

lZMIR BELEDIYFSINDEN: 
.1 ··- Beher metre murabbaı al

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

rab baındaki 22 sayılı arsasının 
satıtı ha.tkatiplikteki ,artname 
veçhile 21/5/1937 cuma gunu 
saat on altıda açık arttırma 
ihale edilecektir. 

İftirak için altmıf üç liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encüme
ne gelinir. 

.2 --- tki bin iki yüz altını§ altı 

lira kırk dokuz kuruş bedeli ke
tif li hava gazı fabrikasında ga
zometre ve sairenin boyanması 
ve tasfiyehanede duvar yapılma
sı iti 21/5/1937 cuma günü saat 
on altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Ke,if ve tartnameıi 
yedi kurut mukabilinde batmü
hendislikte satılır. İ§tirak için iki 
yüz liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve sa· 
atte encümene gelinir. 

3 --- Bin üç yüz altı lira otuz 
kurut bedeli keşifli Sinekli cad
desi üzerinde yapılacak kırk 
dört metre uzunluğunda kana· 
lizasyon iti 21/5/1937 cuma gü
nü saat on altıda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Ketif ve 
şartnamesini görmek üzere bat 
mühendisliğe, ittirak İçin de yüz 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve •aatte 
encümene gelinir. . 

s ~ız-ıs 1364 <11sJ 

. : Taze Temiz Ucuz llaç : 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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BRISTOL 

En Parlak 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SIRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
TUrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu

"' lurlar. 
Birçok hususiyetlerine ilaveten 

fiatlar mUthiş ucuzdur. 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan biç başka pil kullanmaz. Ö 
Umum ~epoau : Sulu han cıvarında 28 • 9 Hüspü ı 

:Jdemiıli. 



Fratelli Sprco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

N. v. 
W. F. I~. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE UNIE 

HAMBURG 
S/ S GANYME.DE.S vapuru 20 ma- LARISSA vapuru 12 mayısta bekle· 

yıs 1937 de beklenilmekte olup Amster- niyor. Rotterdam, Bre.men ve Hamburg 
için yük alacaktır. 

dam, Rotterdıım ve Hamburg limanları AMERiKAN EXPORT LlNES 

için yükliye<:ektir. The Export Steamship corporation 
Sveruka Orient Linien Kumpanyasmın EXMINISTER vapuru 29 nisana doğ-

S/S GUNBORG vapuru 30 nisan 937 ru bekleniliyor. Ncvyork için yük ala· 

de limnnımıza gelerek Rottcrdam,Ham- cnktır. 
EXT A VIA vapuru 1 O mayısa doğ· 

burg, Gdynia ve Skandinavya limanla-

Olivier Ve Şii. 
LıMITET 

Vapur acentası 
İR(NCf KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

ALGERIAN vapuru 5 Mayısta Lon

dra, Hull ve Anveraten gelip yük çıka· 

racnk ve 15 mayısta avdet edip Lond· 

ra ve Hull için yük alacaktır. 

LESBlAN vapuru 21 mayısta Lond· 

Yazı makineleri için toz tut
mıyao, ve maldneleri daima te· 
miz tutan en elverişli yağ 
,,UNIC,, markalı makine ya· 
ğıdır. 

rına yükliyccek. 
ru bekleniyor. Nevyork için yük alacak· 

ra, Hull ve Anversten gelip yük çıka· 
tır. 

PtRE AKTARMASI • Seri seferler.. racak ve ayni zamanda Londra ve Hull 

Yegane deposu Gaıi Bulva
randa Küçük Kardiçalı handa 7 
numarada yazı ve hesap ma
kineleri tamirhanesi sahibi 
KALO MENi de bulunur 

M/ S ERLAND motörü 28 mayıs937 

de beklenmekte olup Rotterdam, Ham- EXCAMBION vapuru 7 mayısta Nev· 
burg, Gdyni ve Skıındinavya limanla· york ve Boston için Pireden hareket ede· 

n için yük alacaktır. cektir. 
Servis Maritim Rumen Kumapanyaamın EXCHORDA vapuru 2 1 mayısta 

S/S SUÇEAVA vapuru 19 mayıs Nevyork ve Boston için Pireden hare-
937 tarihine doğru beklenmekte olap ket edecektir. 
Malta, Marailya ve Cenova limanlan SERViCE MARITIME ROUMA1N 
için yolcu ve yük kabul eder. BUCAREST 

DUROSTOR vapuru 2 mayısa doğ
llıi.ndaki hareket tarihleriyle navlun• 

lardaki değiıikliklerden acenta meıwi· 
ru bekleniyor. Köstence, Sulina,Galatz 
ve Galatz aktarması Tuna liman1arı için 

yet kabul etmez. yük alacaktır. 
Daha fazla tnfsiliıt için ikinci kor- JOHNSTON WARRE.N Lines Ltd. 

donda Tahmil ve Tahliye binası arka- Liverpool 
talığına müracaat edilmesi rica olu- JESSMORE 9 t b k vapuru mayıs a e • 
nur. • !eniyor. Livcrpool ve Anvers limanla-
eında FRA TEl.U SPEROO vapur acen· d ··k t hl" d k B 

TELEFON : 4142/4221 2663 rın an Y~. ıı ıye e. ece ve urgaz, 
/ Varna, Koslcnce, Sulına, Galatz ve lb-

~·""--0:~·0-.::-l"oı•""'-~K....,, ... T~0"""9-"'R-..;;:c::=;?l'"' 1aile limanlarına yük ab.caktır. 
lNCEMORE vapuru 30 mayısta bek· 

H A N O A N 
leniyor. Liverpool ve Anvera limanla-
rından yük tahliye edecek ve Burgaz, 
Varna. Köıtence, Su1ina, Calatz ve lb· 
raile limanlan için yük alacaktır. 

SOC. ROY ALE HONGR01SE 

K. SARACOGLU 
Doğum ve kadın hastahkları 

Mütabassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel •• 3956 . 

Evi: Köprü tapur ııkelesı 
Berat apartmanı No. 6 

Telefon No. 2545 

Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağrının en 
şiddetJisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir
menin çaresi bir kaşe 

GRIPİN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbr~kleri kalbi 

DANUBE MARlT!ME 
DUNA vapuru 12 mayısta bekleni· 

yor. Belgrad, Novisad. Budape§te,Bra· 
tislava. Linz ve Viyana için yük ala· 
caktır. 

DEN NORSKE middelhavslinje 
OSLO 

SARDlNtA motörü 22 mayısta Pire, 
l&kendcriye, Dieppe ve Norveç liman• 
larına hareket edecektir. 

il 

Aldıktan beş dakika sonra 
····--···············-·-·-····························· 

yormaz. 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 
D o yç e O r i y a n t b a n k 

onESDNER BANK ŞUBESi 
IZMilt 

.MnRK.EZl : B.KJU.1.N 
Almangada 17~ Şubesi Mevcuıiur 

t;eımaye ve ılıtıyat akçesi 
105,000,000 HııyhsmıHk 

Türkiyfl<1e ŞnheJeri: l~'l'A..NBUJJ ve IZl\f f H 
l\fıMırtla Şubeleri: RAHHU~ ve 18Kl~NDEH.1YE 

Her tiirlii hnnka muaıoelAtnı its ve kabul odor 
c ALMANY AHA Reyahat, ikamet, talıeil ve saire İQİD 

l'bVf'll l'P.TAitle nı:GJf''f.EHl\lAHK Rnhlır > (1)-lı 

• 
onım 

iR 
catıTür 

eti • 
ır 

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

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi he~ce~i 
Kabot bezi imal eylemekte olup malJarı Avıupanın aynı tıp 
mensucabna fatktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
TeJgı·af adresi : Bayrak Jzmir 

için yük alacaktır. 

EG YPTIAN vapuru mayıs bidayetin· 

de Liverpool ve Swanscadan gelip yük 

çıkaracak ve eyni zamanda Liverpool 

için yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 

NAVtCA TION Co. L TD. 

AD JUTANT vapuru 5 mayısta Lon
dra için yük alacaktır. 

NOT : VOrut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun ilc

retlerinin değişikliklerinden me· 
suliyet kabul edilmez. 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tablplerl 
Memleket hastanesi diş tabıbi 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baılıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
llm!mam:;~liilm:::m 

Artık Blaık yağı içilemez 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Balık yağından Lat kat kuv· 

vetlidir. Kansız, iıtahsız, kud· 
retsiz, romatizmah ve vereme 
istidadı olanlara 

Kuvvet, Can, Kan 
iştah verir. 

DEPO: 

S. Ferit Eczacı başı 
ŞiF A eczanesidir. 

Turgutlu belediyesinden: 
1 - Şehrin su geçmiyen yerlerinde tesisat yapılma11 için aıa

ğıda miktar ve evsafı yazdı malzeme kapah zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. . 

2 - Her biri üç metre uzunluğunda ve 70 milimetre kutrun
da 3000 metre font boru ve 10 adet vana ve teferruatı ve 9 
adet dirsektir. - --

3 - Malzemenin bedeli keşfi 12995 liradır. 
4 - iştirak için: 
A - Bu gibi işleri yaptığına dair vesika: 
B - Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika: 

C - Teklif mektupları ihale saahndan bir saat evveline ka· 
dar belediye encümenine verilmesi: 

5 - ihale günü 7 Mayıs 937 Cuma günü saat 16 dadır. 
6 - Kapalı zarfla eksiltmeye iştirak için yüzde yedi buçuk

tan 975 liralık teminat veya Banka mektubu vermesi şarttır. Bu 
işe ait fenni şartname keşifoame plan ve eksiltme şartnamesi ile 
mukavele projesini Turgutfu Belediyesinde görebilirler. 

7 - Taliplerin tayin olunan gün ve saatte Belediye encüme· 
nine müracaatları ilan olunur. 23-27-1-5 1256 (710) 
i' ~ ~ . . "'· " . ~ . -...._ ı.. • • • 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 

• 

Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Tura~ fabrikaları, yüzde kırk. beş ~evadı gıdaiyeyi haiz 
kabugu çıkarılmış pamuk çekırdeğınden mamul un ha· 
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz b:ışı ) markah Turan mamulatı 
küspe yedirerek onlarm şayanı .hayret derecede semiz· 
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
rnikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı bmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazah 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniı:. 

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

RADYOLiN Güzelliği artırır 

işte misali 
RADYOLIN 

Dişleri ıür•atıe beyazlahr 
parlahr, mikropları öldürerek 
ağıı fenni surette temizler. 

Günde iki 

RADYOLIN 
Diş etlrrini kuvvetlendirir 
ağzı dezenfekte ederek hıı• 
tahklara mukavemetini artmr 
defa 

-RADYOllN· . , .... , ... ' 
. . 

• KULLAN iN iZ 

Eczacı Kemal Aktaş 

· Hilil Eczanesinde 
Bir şaheser yaptı 

Züm·rüt Damlası kolonyası 
( Erkek ) 

Mas kulen 

( Diıi ) 
Feminen 

iki cins koku 

Erkek koku be
nim çok hoıuma 
gitti. 

Acaba erkekle
rin de Dişi koku 
mu hoıtarına gidi
yor. 

Galiba?! 

MEYVA TUZU 

En boı meyva tuzudur. lnlubaıı 'def eder. Mide. bağıraak. 
~aracigerden mntevelJit rabataıılıkları enler. Hazmı kolaylaıbnr. 

ln2iliz Kanzuk ezanesi Beyo2lu- lstanbal 



Sahife 10 'fENl ASIR 5 Mayıs 1937 
=-

DORZtLER F AALtYET HALiNDE 

KAHIREDE MAHKEMELER 
Montrö, 4 ( A.A ) - Kapitü- kal devre•inin Mıaır delege he

laayonlar konleran•ının ıfını yetinin arzu•u veçhile 12 •ene 
•Üratle bitireceği anlaıılmakta· l k t b •t · 14/0/ 

zına gelince iatinal mahkemele
rinin on biri yabancı olmak ü~e
re 18 konseyi ihtiva etmeaine ka
rar verilmiıtir. Kahire, l•kende
riye, Mansure mahkemelerinde 
40 ı yabancı olmak üzere 61 ha
kim bulunacaktır. 

Pariı, 4 ( iJ.R ) - Şamdan Dürzi reisleri Vatanileri 
Cebelidürüz hadiseleri hakkında cılık ve gaııplıkla itham 
gelen haberlere göre Dürziler tedirler. 

yalan
etmek-

yin husuıunda müzakereler bu 
sabah baılamıftır. Dün akşam 
Suriye hükiimeti reııı Lübnan 
delegasyonu ıereline bir ziyafet 
vermif ve bunda Fransız fevka
lade komiseri de hazır bulun· 
muştur. Müzakereler büyük bir 
•amimiyet hava•t içinde baıla· 
mıştır . 

arasında heyecan hala yatlfma- Paris, 4 ( lJ.R ) - Şamdan 

d E d .k 1. l l h k o ara eı ı ı ve re•men 
mııtır. Dürziler idari bir muh- bildirildiğine göre Lübnan ve 

ır. n ı en ı meıe e er a • • 
kında anlaıma haaıl olmuıtur. 1949 yılında nıhayet bulmaaını 

tariyetten i•tilade talebinde ıs- Suriye hükümetleri araaında, 

Umumi komisyona dahil bulu- taavip etmi,lerdir. , 
nan bütün delege heyetleri inti- Mahkemelerin teıekkülü tar· 

rar ediyorlar.. V atanilerin Dür- Fransa ile taahhüt ettikleri ma
zileri kazanmak için sarf ettik- ahedelerin neticesi olarak iki 
leri gayretler teıirıiz kalmlftır. memleketin münaaebetlerini ta-

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

Tehditlere kulak asmıyorlar 
filosu Bilbaoyu Fransız 

purları 
tahliyeye giden va-

toplariyle himaye edecektir ... 
Açlıktan ölüm tehlikesi geçiren insanların ıstırabı karşısında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PA RlS, 4 (ö.R) - G eneral Kicpo ı 
d e Unno Sevil radyosundn · sivil ahali
nin tahliye~i için Bilbaoya yardım ede
cek h er ecnebi d evletin dostça olmıyan 

bir h areket iılemiş sayılacağını söylemiş· 

tir. D aha sonra G eneral Franko da ay
ni ruhu taşıyan b eyanatta bulunmuştur. 
r nht sal~hiyettar mahfeller bir tahvif 
manevrası gibi telakki ettikleri bu beya
natın F rnnsız ve İngiliz hükümetlerinin 
azim ve kararlarını eğiltemiyeceği kana
atindedirler. A silerin reisi Bilbao etrn
f ında ablokayı muhafaza etmek kararı
nı bildirmiş ve asi sürüleri tarafından 

katledilmek tehlikesine maruz bulunan 
sivil ahaliye İngiliz ve Fransız filoları

nın bahııetmeğe hazırlandıkları yardı

mı protesto etmiştir. Diğer taraftan ge
neral Frankonun Londraya gönderdiği 
bir notada mültecilerin tahliyesine tc
ıebbüs edecek vapurların emniyetini te
keffül etmekten istinkaf ettiği bildiril
miştir. Fakat lngiliz hükümetine yapılan 
bu tebliğ Fransız hükümetinin kat'i ka
rannı asla değiştirmiyecektir. Fransız hü
kümeti bütün milletin tasvibinden emin 
olarak, üzerine düşen vazifeyi her feda
karlık.la yapacaktır. Ve Fransız filosu 
hastaları, ihtiyarları, kadın ve çocuklan 
Bilbaodan nakledecek olan vapurlan hi-
maye edecektir. 

ÇARPIŞMALAR 

ROMA, 4 ( ö.R) - Pariate çıkan 
cJoun gazetesine göre Bilbaoda Bask 
mültecileri ile komünistler arasında ih
tilaflar çıkmış ve yollarda çarpışmalar 
olmuııtur. Asi kuvvetlerin ileri hareketi 
devam etmektedir. Durango ile Gucr
nika arasında bütün yollar kesilmiştir ... 
J(ızıllar Saragos şehrini bombardıman 

ederek sivil ahali arasında zayiata sebep 
blmuşlardır. Kordovada timarhane ha
rap olmuştur. 

GUERNIKA HARBi 
ROMA. 4 ( ö.R) - Guernikadan 

bildirildiğine göre nasyonalistler Bilbao 
etrafındaki tepeleri işgal etmişlerdir. Bu 
ıehirden geçen ırmak nasyonalist batar
yalann topları altındadır. Ve muvasala 

fıansız /ılımı 

cesaret göstermişlerdir. Bu da ltalya ve, ölmektedir. Ve bu zavallıların iaşesinelpanyaya .komıu iki demokrasi olan 
Almanya gibi diktatörlük hükümetleri imkan bulmak için uzun uzadıya beyana- Fi anaa ve İngiltere, Bask hükümetine 
üzerinde tesir yapmaktan geri kalmıya- ta, tebliğlere, teminata ve Avam kama- yardım edebileceklerin başında gelirler. 
caktır. Zira bunlar demokrasilerin tered- rasında müzakerelere lüzum hasıl olmuı- Hükümraniyet hakkını haiz bir hüküme· 
dütlerine ve içlerindeki bozgunculara tur. Hatta lngilterede vapürlara Bilbao- tin talebi neden doğrudan doğruya ka
çok ııüvenirler. Fakat Leon Blum te- ya uğramamaları tavsiye edilecek dere- bul edilmesin ~ Neden F rankodan şeh
reddütçü değildir. Bozgun•ulara gelince, cede ileri gidilmiştir. Bereket versin, bu ıin tahliyesi için müsaade istensin~ Şim· 
onları da iknaa muvaffak olmuştur. Bu yanlış yoldan çabuk dönülmüş ve düzi- di ıspat edilmiş bulunuyor ki bu ruhsa
sebeple bu sabahtan itibaren, İngiliz hah- nelerle İngiliz vapurları, Hood zırhlısı- ta hiç bir lüzum yoktu ve bu teıebbüs 
riyesi gibi Fransız donanması da, Bilbao nın topları himayesi altında, Bilbao et- sırf nezaket mahiyetinde idi. 
sivil ahalisini nakle memur cümhuriyet- rafındaki gayri muayyen abloka hattını LONDRA, 3 (A.A) - Bilbaoyu 
çi İspanyol vapurlarını açık denizde her yararak yeyeceği kalmamış olan halkın tahrip edeceğini söyliyen general Mola
taarruza karıı korumağa hazır buluna- imdadına yetişmişlerdir. nın bu ıözleri hakkında izahat istiyen İn· 
cakbr. Şimdi Bilbao hükümeti - Almanya ve giliz sefiri Sir Henri Chiltona cevap ve-

cHumanite> Paris ve Londra hükü- ltalya müstesna olmak üzere - bütün ren Salamanka makamatı general Mo
metlerinin aldıkları tedbirleri memnuni- medeni dünyıı memleketlerinden bu da- layı tekzip etmemekte ve generalın ln
yetle kar§ılıyor, fakat bunların daha ev- bili harple hiç bir alakaları olmıyan ka- giliz notasında yazıldığı gibi 2 7 nisan• 
vel alınmış olmamasına teessüf ediyor. dm, çocuk ve ihtiyarların tahliyesinde da radyoda nutuk söylememiş olduğunu 
Bilbaoda - diyor • binlerce kişi açlıktan kendisine yardım edilmesini istiyor. Is- kaydetmekle iktifa eylemektedir. 

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

Saray ısrar edince .. 
General Hayashi istif adan vazgeçti 
Ordu hüküm ete müzaheret edecektir 

vnsıtası olarak kullanılmasına imkan kal- TOKYO, 4 {AA) - 466 mebus- ı 

mamıştır. Brcneironun İşgalinden sonra l~~t.~~. hüküme.t aleyh.tarı p~r~~leri~ dö.~t 

1 

nasyonalistlerin Bilbao şehrine karşı teh- yuzunu ele geçırmelerı ve hukumetın gu
ditleri çok ciddi bir şekil almıştır. Şehre venebileeeği partilerin ise ancak kırk 
karadan enak sevici imkan ve ihtimali mebus kazanabilmeleri üzerine Japon 
kalmamıştır. Bilbaonun iaşesi ancak de- mü~itlcr igçi memur entellektüel genç
niz tarafından yapılabilir. lik ve bütün sınıfların ıaahlanmaktan 

ROMA, 4 ( ö .R) _ Pariste bu ak- doğan hayat pahalılığını ve ferdi hürri
şam Kızıl ispanya lehinde yapılacak b ir yetin gittikçe daha ziyade ortadan kalk
nümayişte lspanyol cümhuriyet partileri- masını protesto ve nihayet milleti kapi-

T ehditlere kulak asmıyarlar. yeni talizmin esnretinden kurtaran derin 
nin delegeleri kabul edilecek ve Fransız sosyalis t ısliihatın başarıldığını görmek 
halk cephesine iştirak eden partiler, na- arzusunu ızhar etmek için reyini avam 
mına üç ayan azası kendilerine Fransız partilerine verdiği kanaatindedir. Bu 
halk cephesinin f spanyol halk cephesiyle grubun başkanı bir tebliğ neşrederek : 
tesanüdünü bild ireceklerdir. Siyasi vaz.iye ti normal bir hale koyacak 

BILBAONUN T AHUYE.Sl iÇiN seçim kanununu ıslah edecek, harp en-
PA R IS, 4 (ö.R) - Bilbao sivil aha- düstrilerini millileştirecek ve Jnponyanın 

!isinin tahliyesine yardım hususunda in- Çin ve Sovyetler birliği ile olan münn
gilterenin verdiği kararı tefsir eden sos· sebetlerini iyileştirecek yeni bir k abine
yalist cPopula ire:o gazeteııi diyor ki : nin teşkilini istemiştir. 

Fransa ve Jngilterenin bu sahadaki te- Minscito ve Seyuka partilerinin ge- Japon ordusundan bir müfreze 
şebbüslerini ve gayretlerini cesaretsizli· ncl sekreterleri kabinenin istifası lüzu· TOKYO, 4 (A.A) - Başvekil Ha-ı dış ticaret için bir merkez kontrol or-

ğe sevkctmek için general Franlco bir munda ısrar etmektedirler. yaşi kabine toplantısında intihabat ka- ganı ihdasına matuf olan programının 
çok gülünç sebepleri ileri sürmüşse de General Hayaşi evvela istifa etmek nununun tadili ve son seçim neticeleri derhal tatbiki suretiyle ıanayün harp 

bunun hiçbir tesiri olmamıştır. Asi ge· istemişse de partilerin bir kompromu bu- hükümete müsait olmamasına rağmen vaziyetine konulması ve silah yarışına 
neral şartlar vazetmiş, hatta tehditlerde lunmnsına teşebbüs edilmesini istiyen sa- yeni meclisin feshi fikrmde olmadığını devam imkanının verilmesi şartiy)e mu
bulunmuııtur. Fakat Badojoz ve Guer- ray mensuplannın ısrarı üzerine yerin- beyan etmiştir. 
nika ahalisini imha ettiği gibi Bilbao nu· de kalmıştır. TOKYO, 4 (A.A) - Askeri ma
fusunu da mahvetmek istiyen bu Hitler B. Hayaşinin ancak ağustosta Diyet kamlar şimdiki kabineye parlamento ile 
kölesinin dediklerine Londra ve Paris meclisinin önümüzdeki İçtima devresin- mücadelesinde müzaheret etmeğe ve 
asli kulak asmıyacaklardır. Bu işte lngİ· den sonra istifa edeceği bildirilmekte· parlamentonun tekrar daiıtılmaaına an
liz ve Fransız demokrasileri büyük bir dir. cak B. Hayaıinin mühim ekonomi ve 

mın ve l>Ir taKUU'°')\;'UU~ .. ·-- ·--- --

vafakat etıneğe karar vermiştir. 

Asabi gazetesi meclisi hassın böyle 

bir merkez organının faaliyetini kolay

lqtırme.k arzuaunda olmadıiıru bildir

mektedir. 

Daladiyenin nutkundan sonra 

Eski başvekil Kayo da 
Sartfa bir nutuk söyledi 

Paris, 4 ( ö.R ) - Sarthe umuınl 

meclisini açarken eski başvekil ve ma
liye nnzırı ayandan B. Caillaux bir 
nutuk söylemiş ve demiştir ki: 

- Harbiye nazırının liberalizmin be
şiği olan Mançesterde söylediği gibi 

dünyanın kurtuluşu ancak hünnet me
todlarındadır. Yani fena idare edilen 
sıfatı ekonomi yolundan çıkarak mil
letler geniş Roma yoluna girmelidirler. 
Bu ne kadar erken olursa o kadar iyi
dir. Büyük garp demokrasilerinin an
laşması biricik bir hal çaresi gibi gö
zükmektedir. Fakat şu şartla ki ilk 
önce Fransız ekonomisini ve hayatiye
tini öldüren tezatlar halledilmelidir. 
Teferruata girmeden söyliyebilirim ki 
bazı sosyal kanunların prensibi doj;,'l"u 
olmakla beraber bunların acele tatbiki 
ekonomi rnüvazenesıru bozmaktadır. 

Her şey birden yapılamaz. Çiğ sistemi· 

ne merhale sistemi tercih edilmelidir. 
Bahriye nazırı B. Gasnier Duparc 

de diğer bir umumt mecliste başvekilin l<.aı•o 
istediği «Tevakkuf devresi> lüzumu maktadır. clntransigeant> gazetesi 
üzerinde ısrar etmiş ve demiştir kl: şimdiye kadar ıslfıhat fikirlerinin tat-

- Yapılan ıslahatın iyiliğini kimse bikini istemekte başvekilden dahn müf
reddetmiyor. Fakat bu ıslahat yolunda rit tanınmış olan B. Fuare'un söz.lerini 

fazla acele etmek meş'um olur. Çünkü manidar buluyor ve diyor ki: cTccrü
eski itiyatlara ve menfaat esasına müs- be büyük bir üstaddır. Realitelere bo

tenit olan eski ekonomiye çarpar. yun eğmeden hükümet sürmek im· 
Nazır herkesin kanuna hürmet et- kansızdır.> 

mesi ve bütün yapılacak işlerin kanun cDebats"> gazetesi de cTevakkuf dev-

çerçevesi dahilinde kalınası lilzumu . h kk daki medhi ı · tefsır" resu a ın ye erı 
üzerinde de ısrar etmiştir. d" B B Prud'homrn 'un ma-

. 4 ( ö ) S alist rtisl e ıyor. c u, . e 
Parıs, .R - osy pa 

l kr t · d ı t B hut kılıncı gibi mevcut müesseseleri gene se e erı ve ev e nazırı . 
Fuare tarafından hükümetin halk cep- müdafaaya ve icabında onlarla müca-

hesi programını tatbik.de bir tevakkuf deleye yarar bir alet olmuştur, diyor 
devresi geçirmesi zarureti hakkında ve halk cephesinin parçalanacak yerde 

yapılan beyanat sağ cenah gazeteleri son tedbirlerden daha kuvvetlenmiş 
tarafından da memnuniyetle karşılan· olarak çıktığını kaydediyor.> 

imparatorluk konferansı 

Vestminster Hail' de dün 
ilk toplantısını yaptı 

Konferansa Çembarlayn başkanlık 
etti. Kral grevlerle alakadar oldu 

LONDRA, 4 (AA) - İmparator

luk parlamentolar konferansı bugün 
bütün dominyonlar parlamento heyet
lerinin iştirakiyle maliye bakanı Çem
berlaynın başkanlığında Vesminster 
HalJ' de toplanmıştır. 

Müzakereler harici siyaset meseleleri 
üzerinde cereyan edecektir. Milletler ce· 
miyeti, Milli müdafaa, ticaret münase• 
betleri, ekonomik teşriki mesai ve deniz 
meseleleri bu meyandadır. 

LONDRA OTOBOS GREVi 
ROMA. 4 ( ö.R) - Londra otobüs 

ve taksi grevlerinin yakında biteceği tah
min ediliyor. Kral bu mesele ile alaka
dar olarak Baııvekil B. Baldvini kabul 

etmİ!itİr. Tahkikat .komisyonunun rnpo· 
ru ümit edildiği gibi grevcilerin yedi 1«2füX.:~· 
buçuk aaatlik iş günü taleplerini haklı 
görürse Londra umumi nakliyat oirketİ• 

nin nizamnamesini buna imkan verecek 
§ek.ilde tadil etmek üzere parlamentoya 
bir kanun layihası teklif edilecektir. 

•••••••••••••••••• 
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Vaşington, 4. ( ö.R ) - Fakir ec· 
nebilerden memleketlerine dönmek fs. 
tiyenlerin memleketlerine kadar ve
sait ücretlerinin hUkümetçe ödenmesi 
hakkındaki kanun JAyıhası kabul edil-

mlftir. ÇEMBERLAYN 


