


Tahrikçiler 
... -.. 

Değerli bir dostluğu 
sarsamıyacaklardır 

- Baş taralı birinci •ahi/ede - ' 
tutulursa ticaret muahedesi müzake
relerine.de aynı zamanda başlannu_ş 
Dlmasından ne kadar memnuniyet 
duymak lazamgddiğini kestirmek 
güç olmaz •. 

Antakya ve lakenderun ihtilafı 
Türkiye ile Fransa arasında mesele 
olmayacak kadar ehemmiyetsiz bir 
mevzu idi. Suriyedeki Vatanilerin, 
adetleri sayılacak kadar az olan Er
meni T aşnaklarının ve Fransız müs
temleke memurlarının tahrikatı te
essürü mucip bazı vaziyetler yarattı. 
Asıl Suriye halkının Türkiyeye karşı 
beslediği sempatiden şüphemiz yok
tur. Ermeni ekseriyetinin Türk tezi
ne taraftarlıkları tezahürlerle ifade 
edilmiştir. Fransanm büyük menfa
atleri Türkiye ile beraberdir. Şu hal
de üç devletin, yüksek menfaatleri
ni, mahdut tahrikçilerin kurbanı 
yapmıyacaklarmı, er geç akıl ve 
mantıkın icablarma uyduracaklarını 
biliyor; ancalc bunun gecikmesinden 
üzüntü duyuyorduk. 
Şimd~ devam eden ve başlamak 

üzere bulunan görüşmelerin bu ay 
içinde neticelenmesi ümitlerinden 
çok derin bir memnuniyet hisseyle
diğimizi gizleyemeyiz. Hatay anlaş
ması, yeni ticaret muahedesi Türki
ye ile Fransa arasındaki dostlukları 
sarsılmaz bir duruma getirecek, Su
riye hudutlarını tekeffül edecek mu
ahede de yalan Şarlan banş adına en 
büyük kuvvet ve emniyet teşkil ey
liyecektir. 

Barışa gönül verenler için bu gü
zel neticeler sevinç kaynağı değil 
midir~. 

Suriyede 
Hakiki 
münevverler 
Halayın lstlklAla kavu•
masını hakh ve tabii 
buluyorlar 
HALEP 1 ( Husust muhabirimiz

den) - Bugünlerde Suriyeyi ziyaret 
eden bir yabancı, hnlkın derin bir mem
nuniyetsizlik içipde bocaladığını gö
rür. Bu memnuniyetsizliğin sebepleri 
muhteliftir. Halk bir dakika evvel mem
leket içinde huzur ve sükUıı teessüsü
ne taraftardır. 

Halepte, bazı vc.Silelerden istifade e
derek Suriycnin münevverleriyle te
mas imkllnını elde ettim. lçlerinde cid
den vaziyeti iyi muhakeme etmesini bi
lenler çoktur. Memnuniyetsizliklerinin 
sebebini sordum. Aldığını cevap şudur: 

-<Memleket, iktisaden ölmüş gibi
dir. Lübnanın ayrılmasiyle taksime uğ
rıyan Suriye vahdeti belki de en büyük 
tesirini iktısadi sahada göstermektedir. 
Memlekette ucuzluk vardır. Ancak bu 
ucuzluk geçicidir. Doyurma vasıtalan 
çok azalmış ve en mühim kısmı Lüb
nan hükümetinin eline geçmiştir. 

Ben bir Suriye münevveri sıfatiyle 
Sancak meselesinde en ufak bir itiraz 
sesi yükseltmeyi hatınmdan geçirmem. 

Milletler cemiyeti Sancak için makul 
bir sureti hal bulmuştur. Biz Suriyeli
ler Genç TORK idaresinin göstereceği 
müsaadekarlıktan istifade etmek, San
cakla iyi münasebetler tesis ederek alış
veriş yapmak arzusundayız. Türkiye
nin bu arzumuza cephe alacağını zan
netmek saflık olur. 

Biz bir dakika evvel TORK idaresi
nin Sancakta yerleşmesine taraftarız. 
Sizin doyurucu vasıtalarınız çoktur. 
Bundan bizim de müteneffi olmamız 
mümkün olacaktır.> 

Filvaki bu Suriye münevverinin söy
lediklerine inanmamak için bir se
bep te göremiyorum. Halkla temasımda 
edindiğim intibalar çok müsaittir. Halk, 
uzun bir yorgunluk devresinden sonra 
memlekette sükUıı teessüsüne taraftar
dır. Irak başvekilinin Suriyede yaptığı 
temasların Türkiye-Suriye münasebet
lerinde iyi bir tesir yapt1ğı muhakknk
tır. 

Bundan sonra iki memleket münase
betlerinde bir iyilik müşahede edilece
ği kanaati hakimdir. 

T.OSMAN 

Bir tavzih 
Dünkü sayımızda Y ako oğlu Şemoil 

adlı bir ıahsm Alsancak askerlik §Ube -
sinde reis Bay Ali Rizaya iki lira ı-iişvet 
vermek istediğinden dolayı derhal tev
kif cttirild.iğini yazıru§lık. Bu haberi «ver 
mek İ3tediğinden• kelimesi tertip yanll§ı 
olarak «verdiğinden» teklinde çtkbğı ci
hetle tavzih ederiz. 

.. . . 

.. . ' .. . . 

Fran.sanın 
Ayırdığı konten

jan miktarı 
Fransanın 937 Nisan, Mayıs 

ve Haziran ayları için Türki
yeye aşağıdaki kontenjanları 

ayırdığı Türkofise bildirilmiştir. 
Şekerli yumurta sarısı 400 

kental, kabuklu yumurta 225 
kental, yumurta akı 200 kental, 
şekersiz yumurta sarısı 250 
kental, • bira imaline mahsus 
arpa 750 kental, Mısır tanesi 
20 bin kental (doğrudan doğ· 
ruya ithal), kabul muvakkat ile 
25 bin kental, kabuklu ceviz 
12tl kental, ceviz içi 250 kental. 

'j37 senesinin ikinci ve üçün· 
cü 3 aylan için tesbit olunan 
kor tenjanlar da berveçbi atidir 

Fasulye 550 kental, bakla 
ve envaı 10 bin kental, bu 
konteo janlara ait lisanslar 90 
gündür. .......... 

Zootekni faaliyeti 
Hayvanatı ıslah talimatname: 

sinin 38 inci maddesine naza
r an vilayet zootekni faaliyeti 
hakkında her sene gönderil· 
mesi Jazımgelen raporuo, bu yıl 
damızlık şehadetnamesi veril· 
miş ve yahut şehadetnameleri 
vize edilmiı olan Aygır ve Kıs
raklarla Eşek aygırlarının cet
veli ile birlikte gönderilmesi 
Ziraat vekiletinden vilayete 
bildirilmiştir. -·····-·. Hakkı Veral 

Bir müddetten beri Roman
yada bulunmakta olan üzüm 
kurumu müdürD B. lsmail Hakkı 
Veral evvelki akşam şehrimize 
gelmiş ve dün vali B. Fazlı 
Güleçi ziyaret ederek görül· 
müş itler hakkında görümüştür. 

il •• 1 11 .. 

Celal lriboz 
Nazllllıe döndU 

Uzun zamandan beri Ankara 
ve Istanbul havalisinde pamuk 
işlerini tetkike memur edilmiş 
olan Nazilli pamuk ıslah istas· 
yonu mlidürü ve mütebas• 
aısı B. Celil lriboz Nazilliye 
döndü. - ....... 

Zirai tetkikler 
Ziraat işleri hakkında tetkik

lerde bulunmak üzere ziraat mü· 
dürü bay Nadir Uysal ile Bur• 
nova ziraat mücadele istasyonu 
müdürü bay Nihat Iriboz dün 
Menemene gitmişlerdir. Burada 
tetkiklerini bitirdikten sonra 

geçeceklerdir. 

TELEFON: 3151 

1 iplik buhranı var 
Adana Fabrikalarının lzmir tüccar
larına: iplik satmadıkları anlaşıldı 

Piyasanın ihtiyacı için tedbir alınacaktır 
- Baş taralı birinci aahilede - Afyon inhisarı son zamanlarda yüz kabul etmek ~artiyle bu fabrikaların imal 

Şehrimizdeki resmi dairelerden biri yirmi balya 20 numaralı iplik ithal et- ettiği 6, 8, l O, 12, l .f, 16 numaralar

piyasadaki iplik vaziyetini şu şekilde mi01tir. Piyasada yalnız bu numara üze• dan ugari elli balya ipliğin her haf ta lz-

tespit etmiştir : rinde bolluk olmuıtur. mire gönderilmesinin temini. 
Memleket dahilindeki fabrikalar : İplik sıkıntısının kaldırılması için dü- 3 - lzmirin haftalık bu numaralar-
Adana iplik fabrikalan istihsalahnı fs

tanbul, Urfa, Konya. Merzifon, mınta-

kalarındaki alıcılara veriyorlar. Çünkü 
bu müşteriler yüzde 2/3 farkla mübaya-

at yapıyorlar. Bu fark vekaletin tespit 
trniş olduğu fiatler üzerine ili.ve etmek 

suretiyle değil iplikle beraber kaput be
zi satmak ve satııı kontrolsüz olan ka
put bezleri fiatlerine ilave edilmek su
retiyle tahsil ediliyor. 

lzmi fabrikalan mümkün olduğu ka
dar piyasaya lazım olan ipliği vermekte 
iae de Hfi gelmiyor. 

Kayseri fabrikuı aon zamanlarda ka
put bezi imalini daha faideli gördüğü 
diier tara.han ordu ihtiyacı için de ça
httıiı için iplik imalabnı kemıiıtir. 

Yedi Kule fabrikuı iplik istibaalitıru 
başh baıına lstanbul muhitine satıyor 
ve harice vermek için istihaalat kafi gel
miyor. 

Hariçten yapılan ithalat vaziyeti : 

şünülen çare : dan ihtiyacı olan eJli balyanın yirmi beşi· 

A - inhisar piyasanın ihtiyacı olan ni Adanadaki miUi mensucat ve diğer 

numaralı iplikleri derhal hariçten celbe· yirmi betini de Çukurova f abrikalan te-
derek piyasaya arzetmlidir. min edebilirler. 

B - Yahut piyasadaki iplik tacirleri Mütalaa : 
tarafından yapılmış siparişlerin inhisar 
vasıtasiyle derhal memlekete ithalini te-
min etmeli. 

C - Dahilde ve bilhassa Adanadaki 

Son zamanlarda pamu1' fiatlerinin düş

mcai dolayısiyle fabriklar istihaalatından 
azami kar temin etmektedirler .. 

Yayılan bir hesaba göre fabrikalar bir 
fabrikalar nezdinde teşebbüste bulunu-

top iplikte vasati sek.sen lturufA kadar 
larak Jzmirin verdiği siparişleri kabul 
ettirilmesi. kar temin etmektedirler. 

fzmirin ihtiyacı 1 Diier taraftan lktıaat vekiıleti iplik 
1 _ Ege mıntakasındaki dokumacı· fiatlerini tespit ederken pamuk lzmirde 

lık aanayiinin iplik ihtiyacını kaqılıyan 48/ 50 Adanada 38/ 40 iken oimdi be
lzmir merkezi olduğuna göre bugün pi· her kiloda 4/5 kuruı düşmiiftür. Bu iti· 

yasadaki iplik aıkıntnanın derhal zail barla da fabriklar lehinde bir kar temin 

olabilmesi için muhtelif numaralardan ediliyor demektir. 

7 /8 yüz balya ipliiin piyasaya arzedilmiı Bu itibarla da memeleket dahilinde 
olması l&zımdır. çalışan fabrikalann muhitin ihtiyaciyle 

2 - Adana fabrikalan her haha için ve milli bir gaye ile alakadar olmaları 
verilen siparişleri muntazam bir ıekilde lazım gelir kanaatindeyiz. 

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

Kesilen hayvanlar 
Ödemiş belediyesine ait 

mezbahada geçen ay içinde 74 
ökDz, 3 manda, 52 koyuu, 9 
keçi, 784 kuzu 84 inek, 36 
dana, 2 malak olmak tizere 
1044 baş hayvan kesilmiştir. 

* * • 
Ceçeo ay içinde Tire bele· 

diye mezbahaamda da 15 ko
yun, 28 keçi, 1228 kuzu, 75 
oğlak, 1 manda, 26 öküz, 13 
inek 164 dana olmak liaere 
1550 baş hayvan kesilmiştir. 

• • • • • • • 1 

Ağırcezada 
Hayriye admdaki kadını dö

verek ve beline tekme vura• 
rak çocuğunun düşmesine· se· 
bebiyet vermekle maznun Me· 
lahabn muhakemesine dün ağır 
cezada devam edilmiştir. Müd· 
deiumumi maznunun sabit gö· 
rülen cürmünden dolayı teczi· 
yesini istemiştir. Muhakeme 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Rüşvet hadisesi 
Bay doktor Kemalden 50 lira 

rüşvet almakla maznun olarak 
sulh cezada sorgusu yapılmış 
olan Basmahane maliye şubesi 
tebliğ memuru bay Ahmedin 
tevkifine karar verilmiş ve 
kendisi müddeiumumilikte sor
gu hakimliğine tevdi olunmuş· 
tur. 

Oğretmenler 
Yıllık kongrelerinde sa

hasbuhaller . ... 
mı mı 

yaptılar 
Muallimller birliği yıllık kon

gresi dün Halkevi içtima salo
nunda yapılmıştır. Toplantıya . 
yüz kadar öğretmen iştirak 
eylemiştir. Kongre riyasetine 
B. Fadıl Atuk seçilmiştir. 

idare heyetinin yıllık icraat 
raporu Kültür yar direktörü 
Rauf inan tarafmdan okun
muştur • 

Rapor bazı hararetli hatip· 
lerin t~nkitlerine maruz kalmıt 
samimi münakaşalar yapılmıt 
mesleki bazı temenniler iıbar 
olunmuştur. Çok samimi bir 
bava içinde kongre mesaisine 
hitam verirken yeni idare 
heyeti seçilmiş ve Gazi okulu 
başöğretmeni Şeref, öğretmen 

Fadıl, Gahit, Dumlupınar öğ· 
retmenlerinden Celal, Kız mual· 
lim mektebinden Vedide Kara· 
dayı, istiklal okulu başöğret· 
meni Ihsan, Kahramanlar oku
lundan Kemal ekseriyet kazan• 
mışlardır. -

Halk evinde 
Bugün saat 16 da Yön kurul 

toplantısı vardır. 
Saat 17 de Dil tarih ve ede

biye.t kolunun umumi içtimaı 
yapılacaktır. M• 

lzmir pavyonu 
Şehrimiz Ticaret odasının en· 

ternasyonal fuarda yaptıracağı 

binanın inşaınna başlanmak 
üzeredir. Biııanın planı mimar 
bay Necmeddin Emre tarafın· 

dan hazırlanmıştır. Bay Nec

meddin Emrenin planı beğenil· 

miş ve dün Ticaret odası reisi 
bay Hakkı Balcıoğlu ile idare 

heyeti Azasından bazıları ve 
mimar Fuara giderek planla 
yeri tatbik etmişlerdir. 

Urla cinayeti 
Urla yolunda otomobilde 

Mehmet Kamili tabanca kur-

şunile öldürmekle maznun Ali
nin muhakemesine dün ağır 
cezada devam edilmiştir. 

Müddei umumi mütalaasını 
serd etmiş ve kasden öldür-

mekten Tnrk ceza kanununun 
448 nci madde~ile tecziyesini 

istemiştir. Muhakeme ayan on
dörduncü Pazartesi gününe 
bırakılmıştır. -

Vilayette 
Pazartesi günü daire mü

dürlerinin Vali Bay Fazlı Gü
leçin nezdinde bir toplantı ya
pa. rak vilayetin muhtelif işleri 
hnkkmda izahat verecekleri 
haber alınmıştır. 

TAYYARE SiNEMASI 
Yalnız mevsimin, senenin değll, sinema alemlnln bUyUk bir ibdaı, harlkuU\de bir eseri 

KRALiÇA MERi STUART 
" MARY OF SC()1"'LANn 

Frederic March - Katherine Hepburn 
Yüzlerce sanatkar, binlerce figuranla beraber bu şaheseri canlandırdılar 

Binlerce gazetenin tefrika ettiği, milyonlarca insanın okuduğu lngiltere tari
hinin bu en esrarlı sa fhasmı beyaz perdede canlandırmak için milyonlarca do· 
Jar sarfedilmiş, aklın kabul edeıriyeceği fedakarlıklar yapılmıştır. 

ayrıca " PARAMUNT ,, DUnya havadisleri ~llml 

Dikkat: Bu filim çok büyük olduğundan seans saatleri bu 
hafta için şu şekilde tesbit edilmiştir. 

Bugün ~ - 3,30 · 6 · S,30 

ı;p·ısıü 
İrtişaya karşı 

-25-
H aksızın meşru olmıyan şii1>4 

heli bir dileği, bir maksadı i.tih· 
sal için mes'ul adama eizli dle 
uzattığı hediyeye rüşvet adını 
veriyoruz. Hukult ilmi ba alış ve· 
rifi irtiıa olarak vasıflandırıyor. 
Şu halde İrtifa kurulu bir niza· 
mın aleyhine teveccüh etmiı bir 
ahlak ıaçudur ve büyü.lr. hakkın 
küçük bir hediye ile ihlaline lır
ıat vermektedir. 

Bir cemiyetin, bir insan kii.t
le•inin kurulu nizamını bo.zmıya 
teşebbüs eden, küçük menfaati 
için cemiyetin ve devletin hak-
kını unulmaıını beceren adam, 
lır•al önünde uai.::nın en aziz VaT· 

lığını bile küçük bir avantaj ma
lrabili letla etlen adam demelıtir. 

Bence irtif(I hmliae.ini yalnız 
hukuk ilminin dürüst, kanuni 
müeyyidelerine emanet etmelı 
ha/il bir ceza oluyor. Devletin 
IJe şahsın yüce haklarını çiğne-
yen adam içtimai haklardan mu
ayyen bir müddet için iskat edi
lirken aile kurma haklan da elin
den alınmalıdır. içtimai ahliilı 
için ıah•ın ahlakını her türlü le
keden ve ıaibetlen beri lalmab 
ıarttır. 

NERiMAN GORSA 
••• 

Fuarda 
Hayvanat bahçesi 

Fuarda. bu yıl Egenin vahşi hayvan
l:ırını halka göstermek için teşebbUs-

lerc girişildiği haber alındı. Ege vahşi 
hayvanlar nokwından çok ungin ol-

dui;.111ndan A vı-upa hayvanat bahçeleri 
böyle bir teşebbüsü teşvik olarak ile-

ride mübadeleye hazır olduklarını bil
dirmişlerdir. 

Şimdi vahşi hayvanların yavruları 

toplanmağa başlanmıştır.Bu hususta zi
raat müdürlüğünün büyük yardımı 

dokunmaktadır. Köylülerden yılan ve 
vahşi hayvan yavruları getirenlere 
emeklerine )uu.şılık para ve:~*te
dir. ......... 

Atatürkten 
Japon imparatoruna 

tebrik telgrafı 
ANKARA 5 (A.A) - Japon imparato

runun doğumu yıldönilmü münasebeti 
ile Reisicumhur ATATORK ile Majeste 
IDrota arasında aşağıdaki telgraflar teo 
ati olunmuştur: 

Japon imparatoru Majeste Hirohita 
TOKYO 

Doğumları yıldönümü münasebetiyle 
Majestelerine en hararetli tebriklerimi 
takdim ile kesbi fahreder ve şahsi saa· 
detleri ile Japonyanın refahı hakkında
ki samimi temennilerimin kabulünü ri· 
ca eylerim. 

K.ATATüRK 
Türkiye Reisicumuhuru 

ANKARA 
Lütüfkar telgraflarından dolayı ekse

lansınıza hararetle teşekkür eder ve ken
di şahsi saadetleri ile memleketlerinin 
refahı hakkındaki temennilerimi arzeyle
rim. 

H1ROH1TA 

Yugoslavya 
Kral naibinin doğum 
gUnU mUnasabetlle 

ANKARA, 5 (AA) - Yugoslavya 
kral naibi prens Pot' un doğumu yıl dö· 
nümü münnsebetiyle reisicumhur Ata· 
türk ile Altes Prens Pol Karageorgeviç 
anısında a,ağıdaki telgraflar teati olun
mu§tur. 

Yugoslav kral naibi Altes Prem 
Pol Karageorgeviç 

Belcrad 
Doğumları yıl dönümü münasebetiyle 

altesinize en hararetli tebriklerimle be· 
raber kendi vahsl saadetleri ile dost ve 
müttefik asil Yugoslav milletinin refah 
ve tealisi hııkkındaki samimi temennile· 
rimi tnkdim etmekle hususi bir sevinç 
duymaktayım. 

K. ATATORK 
Elaelaruı Türkiye Reisicumhuru 

Ankara 
Bu derece lütufkar telgrafınız beni de

rinden mütehassıs etmiştir. Bütün kal • 
bimle tevekkür ederim. 

Asil memleketiniz ile phsınız hakkın
daki doatlu6'Umu ve hayranlığım esaııen 

m::ıhımunuzdur. 
POL 
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Bir ana gülüyor 
Ferde ahlaki ve içtimai bir şah

siyet veren ve milyonlarca /erdi 
cemiyet halinde bağlayan sağ
lan bir kuşağa ( allect) denir. 

- Ba ukalaca liıl ta nedir? mi 
diyeceksiniz. 

Bu öylesine bir şeydir ki; ade· 
fa cemiyet kitabının cildini bağ
layan ipler, eskilerin (Şiraze) 
dedikleri nesnelerdir. Ferdi mu
hitiyle, geçmişi gelecekle yapış
tıran tutgaldır adeta bu nesne .. 

Sözün Türkçesi olsaydı lrenk
cesini yazmazdım size ama, an
latacağım şu küçük müşahede 
al/cet hakkında en iyi fikri ve
rebilecektir sizlere .. 

* Bir karakol. Kapısı kalabalık 
çocuk başları ile örülü bir kara
kol. Ve bu çıplak çocuk başla
rının arasında, civcivleri arasın
da duran ibikli bir baş gibi, po
lisin miğleri .... 

Bu çocuklar suç işlemişler sö
zün kısası .. ÇocaklaT (~uç) işle
meseler terbiyenin ne kıymeti 
kalırdı zaten .. 

Çocukların işledikleri saç bü
yük .. Kumar oynamışlar.. Ana
larından babalarından gördük
lerini yapıyorlarmış yani .. Bu da 
onların kabahati değil. 

Polis vakar baba bir memur .. 
Hem acınıyor, hem de kanunun 
•ert yüzünü onlara gösteriyor. 
Adlarını yazıyor birer birer. 

... 

Mühim· görüşme er o acak 
ismet in önü Fransa Reisicum uru 

tarafından kabul edilecek 
Hariciye Vekilimiz bugünlerde Cenevreye gidecek 

lstanbul. 6 (T clefonla verilmiştir)- etmi~tir. Başvekil im izin Pariste kalacağı nazırı ile de görüşecektir. 

İngiltere krnlı majeste altıncı Jorjun taç kısa müddet için bir ~~ogram hazırlan- ı lıtanbul, 6 (T de fonla) - Hariciye 
. . . d b 1 k l mıştır. Bu programa gore İnönü F'ronsa k.1 .• d k T (''- R' . g1ymc meraaımın e u unaca o an . . .. f d ve .ı ıımz o tor ev ıa; üştü Aras Mil-

. . . .. .. .. . reısıcumhuru tara ın on kabul edilecek . . . 
Başvekılımız İsmet lnonunun merasını- B k'J B 131 t f d f' Ietler cem ıyetı konseyı ve assamblesinin ve aşve ı . um ara ın an şere ı-
den sonra Londrnda birkaç gün kalacağı ne bir ziyafet verilecektir. toplantısında bulunmak üzere önümüz.-

ve dönüste Porise uğrıyacağı tahakkuk ismet lnönü nyrıca Fransız hariciye deki giinlerde Cenevreye gidecektir. 
.•...•........................................•..•••..•.....•..•.....••.....•.....•••......•. , .•...•..•..•.•••....•.•••.............. 

Ho ti-Mikl gö üş ..... eleri 
Tebliğe göre muazzam bir dayanışma
nın parlak bir ezahürü. olmuştur 

Başvekilimiz 
Londr~dm mali müzake
relerde bulunmıyacak 

Kerfice 
Demirçivi Fiatleri 

yeniden tesbit edildi 
lktlsad Veki. letlnln 

ı bir tebllğl 

ANKARA 5 (A.A) - lktısad vekll· 
letitnden: 

Çivi sannyiinin ham maddesi olan dc-
1STAl\1BUL 5 ( A.A ) - Başvekilin mir fiyatlarının cihan piyasasında baş 

Londrada ~ali ve .iktisadi işler yapa~ğı 1 gösteren yükselmesi devam etmektedir. 
hakkındakı havndısler asılsız ve yersız- Buna binaen 3003 numaralı endüstr.iyel 

dir. mamulntın maliyet ve satış fiyatlarının 
Malum olduğu üzere başvekil İnönü kontrol ve tesbiti hakkındaki kanunun 

yalnız büyiik Britanya hükümetinin taç 
geyme merasimind!! Türkiye cumhuriye
tini resmen temsil etmek üzere hareket 
etmektedir. 

Kamutayda 
Muhtelit kanun Uiylna

ları görUşUldU 
ANKARA. 5 (A.A) - Bugün Fikret 

Silayın baııkanlığında yapılan Kamutay 
toplantısında 936 mali ydı müvazenesi
ne giren bazı dnirclcr bütçelerinde 
l, 191,958 l!rnlık münakale ynpılması ıvc 
yine bir kısım bütçeler fasıllarından 

467,673 liranın indirilerek diğer bir kı
sım fosıllam fevkalade tahsisat olarak 
konulması hnkkındaki kanun layihnsı 

müzakere ve kabul edilmiştir. 

birinci maddesinin verdiği selfilıiyete 

istinaden Kerlice tabir edilen demir çi· 
vi tontan nznmi satış fiyatları ile çivitell 
toptan azami satış fiyatları 7/5/!>37tari· 
hinden itibaren meri olmnk üzere aşağı· 
da yazılı vcçhilc yeniden tesbit edilmiş
tir. 

l - Çibuk demir çivinin sandık arn
balajlı olarak ve fabrikada teslim edil -
mek ve toptan satılmak üzere kilosunun 
baz. fiyatı 19 kuru~-ıur. 

2 - Sandık ambaJajiyle beraber beş 
kiloluk knğıd ambalajlı paketlerde bulu 
nan çivilerin kilo fiyatma kfığıd ambalaj 
farkı olarak ayrıca 20 para ilave edilir. 

3 - Çivi ibtidai maddesi olan kan
gal halinde çivi telinin baz fiyatı ton ba
şına fabrika teslimi peşin 133 lira olmak 
üzere tesbit edilmiştir. • 

4 - Toptan satıştan maksad fabrika
nın yaptığı her mıktar satışdır. 

Budapcştc, 6 ( ö.R ) - Avusturya 
federal reisi B. Giyom Miklas ile şan-

Diğer bir kanun layihas1 ile de hudut 
ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 9 35 
yılı bütçe kanununun S İnci maddesiyle 
sarfına m<.'zuniyet verilen 400 bin liranın 
500 bin liraya ibl:'iğı kabul edilmiş ve 

da delilleri görülmüş olan samimi aost- lekctin nn1ayJşlı bir iş birliği içinde bugün Mnmak cıvarında vukubulmuş 
luklarını bir kat daha takviye etmiş ve müşterek yollarımı devam niyetlerini olan infil<lk hnkkında sorulan bir suale 

5 - Tesbit edilen fiyatlardan yiiksck 
satış yapan fabrikalar hakkmda yazılı 
hükümler tntbik olunur. 
,,...._ ..... ll!'Zl ..... a:ııııımmıııllillllilm31:.m• 

sölye Şuşnig ve hariciye nazırı Gido derinleştirmiştir. izhar ve isbat eylemiştir. ' karııılık olnrak ta iç işleri bakanı ve parti 

Ve bir ana da bu halkanın et- Şmidt tarafından Budapeşteye yapı- Bir taraftan naip Aıniral Horti ile Budapcşte, 6 ( A.A ) -Avustrya re- genel sekreteri Şükrü Kaya izahnt ver· 
federnl reis B. Miklas, diğ~r taraftan isicümhuru Miklas mebusan meclisinin miştir. 

BAŞ VE 
Belgraddan 

L 
geçti ralında gülüyor.. 1 lan z.İ.} aret münasebetiyle ne~redilen 

Gülmenin facia olduğunu ilk 
1 
resmi tebliğin metni şudur: 

defa isbat ediyor bu ana.. 1 «- Avustlll)a federal cümhur reisi 

Şansölye Şuşnig ve hariciye nazın B. toplantısında hazır bulnınuştur. Bu cc-1 Yine bugünkü toplantıda deniz has· 
Şmidtle Mncar başvekili B. Daranyi scde bulnmaktan istinkflf eden sos- tahanesinin tamiri için 1937-38-39 se· 

Kumar oynayan, atfı pol~~ del-
1
B. Giyorn Miklas tarafından krallık mı

terine yazılan on ikı, on uç ya- ibi Amiral Hortiye iade edilen ziyaret 

~ındaki oğluna bakıp sırıtıyor ve bunun fırsat verdiği resmi şen!iklcr
ana. le Budapeştc ahalisinin ve her iki ınem-

ve hariciye mızırı B. de Karıya nra- nelerine snri tnahhüde girişilmesi, Trab-
sındakı görüşmeler hal ve istikbal üze- yalistler hariç olmak üzere bütün mc- zon • lrnn hudut transit yolu üzerinde 
rinde cereyan etmiştir. Evvelki muha- l:iuslar Avusturya reisicUmhurunu sc- otobüs, kamyon ve otomobil işletilmesi 
vcrelerin faydalı bir devamı mahiye- Himlamışlardır. hnkkındnki kanun lüyihnlariyle kaçakçı· 
tinde olan hu görüşmeler müstakbel Rcisicümhur Miklns sant 17 de hu- lığın men ve takibi hakkındaki Türk Yu
inkişaf bakımından iki memleketi ala- susi trenle }ınreket etmiş ve trenin ho- nnn mukavelennmesinin tasdikine nit 
kadar eden bütün siyasi ve ekonomik rekcti top ateşiyle sclfunlanmıştır. Teş- kanunun ikinci miizakereleri yapılarak 
meseleler fucrinde tam bir görüş bir-1 yidc> naip Horti ile bütün hükümet Uza· kabul olunmu ur. 

-Baştaralı birinci sahifcde
B. Vedid refakat etmektedir. 

Sakız çiğneyerek, lakayt .. ~~ 1 leket matbuatının tavru hareketi Ma
levhayı temaşa eden ana gulu- caristanla Avusturya arasındaki ana-
yor. 

Bir kala, bir beden müsaba/1.a
sından galip çıkan ya11Tusunun 
göğsüne madalya takılan ana gi
bi rahat, asude gülüyor anacık ... 

nevi tesanüdün muazzam bir tezahürü 
olmuş. iki milletin bilhassa ~ç anlar- liği göstermiş ve istikbalde de iki m<"m- sı dn hazır bulunmuşlardır. Knmutny cumn günü toplanacaktır. 

Tnç gıymc töreninden sonra Fı ansız 
payıtalıtının mühim konuşmalara sah
ne olacagı Paristen bildiriliyor. Baş
vekilimiz. dönüşte Parise uğrayacaktır. 
Roman~ n hariciye nazırı da dönüşte 
Parisc ugrayacnktır. Avrupa siyaseti 
üz.erinde müessir olan lıaz.ı d~ bakan
larının ela Pnrisc uğrayacakları halx>r 
veriliyor. 

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

işte bu giilme.. Bu cına.. Bu 
gülen anada fecaat, leci. bir da
lôlet, dejenere bir alf ect .. 

~ar ... .. 
K. ı:' J;> r.. n,.,,: " 

.................... ısı ...... 

Fransada 

Fazla mühendis yetişecek 

ühendis mektebinde 
tedrisat beş yıla inecek 
ISTANBUL, 6 Telefonla) - Nnfıa seneye indirilmesi muvafık görülmekte-

- nkalcti, daha fazla miihendis yetiştiril- dir. Beş senelik mühendis mektebinden 
lşslzllkle mücadele için mesi için bazı tedbirler alacaktır. Altı mezun olanlara yüksek mühendis diplo-

10 milyar sarfı lste~lyor sınıflı olan mühendis mektebinde tedri- ması verilecektir. 
Paris, 6 (ö.R) - Yarın umumi si- satın beş seneye indirilmesi, buna mu- Ayrıca fen memuru yeti~tirilmesi için 

yaset hakkında mcbusan meclisinde ya- kabil ders programlarına ilaveler yapıl- de tedbirler nlınmıştır. Orta mektep me-

k l d .. ·· ")"yor Bu hurusta "ehrimiz -,unlarından !en n1en1uru yeticıtirilecek, pılacak istizahlnra cevap verece o an ması uşunu u · " "' • • v 

.. li w• kun dck"ı aliıkadarlann mütalaalarına müraca bunlar yalnız mühendis unvanını alacak-
Başvckil Blum soy yecegı nut esas-

at edilmiştir. Mühendis mektebinin beş )ardır. 
furmıh~~~fu~~ı~~~~ --~----------~--------~---~--
sız patronları umumi konfcdrasyonu 
mümessillerini kabul .ettikten sonra 
dün de sna 15 de umumi mesai kon
fcdrasyonu büror~ı crkfuımı kabul et-

miştir. Bu heyetin başında B. Juho 
bulunuyordu. Müzakere sant 16,30 da 
bilmiştir. B. Juho mül!'ıkattnn çıkarken 
gazetecilere beyanattn bulunmaktan is

tinkaf etmiş, sadece umumi mesai ko.n
fcdrasyonu idare komitesinin bugün 
toplanarnk vaziyeti tetkik ve bu ak

şam bir tebliğ neşredeceğini bildinniş
tir. Bütün Fransız işçi sendikalarını 

temsil eden umumi iş konfedrasypnu, 

işsizliğin önüne geçilmesi için on mil
yar franklık nnfia işlerine girişilmesi-

ni istemişti. Hiıktimct bu işlerin kar
şılığı için lüzumlu olan ıncmbaları ele 
geçirmeden evvel böyle geniş ve mns
raflı bir işe atılınaga miitemayil de
ğildir. 

Bir matbuatı 
davası 

lstanbul, 6 (Hususi Muhabi

rimizden) - lstanbul hapisha-

nesinden firar eden iki katilin 

izleri üzerinde yürünürken, 

IstaubuJ Adliyesi gazetelerin 

bu hususta tahkikatı işkal 
~decek mahiyette haberler yaz-

mamalarını istemişti. Bu yüzden 

Tan ve Haber gazeteleri hak

kında açılan davaya bugün 

bakılmıştır. Üçüncü• cezada ilk 

sorgular yapılmış ve iki gaze
tenin vekilleri davayı teşrih 
etmişlerdir. 

Hatay müzaKereleri 
bir Müsait 

devanı 
ha va içerisinde 
etmektedir 

lstanbul, 6 (Telefonla) - Cenevre<lc üzerine alacak olan jandarmn kuvve-

devam etmekte olan Hatay müzakerele- tinin başına ecnebi zabitlerinin getirilme
rinin müsait bir hava İçerisinde ilerle-
cağın askerlikten tecridi maddesi görüşü- si hnkkında bir teklif yapılmış ise de bu 

mekte olduğu haber verilmektedir.San- teklif heyetimiz tnrafındıın kat'iyyet1e 
)ürken burada teşkil edilecek ve inzibatı reddedilmiştir. 

Her sene daha fazla 
~------~ ............. ~ .. -...~---~--------

Geçen seneye nazaran bu yıl tahsila
tında 25 milyon lira fazlalık var 

Aııkara, 6 (Telefonla) 19 36 yılının 
on bir aylık ınhsiliıt yekunu 2 19 milyon 
486288 lirayı bulmuştur. 

Hu tahsil.ı t 19 3 S senesinin 1 1 aylık 
toh~ild.tından 2195 5 780 lira kadar bir 

Mütehassıslar 
Pancar ekim mmtakala

rmı gezecekler 
ED1RNE, 5 (A.A)- Bugün Avrupa

dan şehrimize profesör Romcr Blom ve 
Husman adında üç mütehassıs gelmiştir. 
Mütehnrsıslar memleketimizde 20 gün 
kadar kalacak ve bu müddet zarfında 
Alpulludan başlıyarak Eskişehir, Turhal 
ve Uşak pancar ekim ınmtakalarım ge-

zeceklerdir. 
Profesörler buralarda ziraat ve tohum 

fazlalık arzetmektedir. 
Bu ay sonunda tamamlanacak olan 

mali yılın bütçe tahminlerine nazaran 
25 milyon lirayn ynkın bir fazlalıkla ka
panacağı ümit edilmektedir. 

l "'ütün ve sigaralar 
Havanın tesirile 

bozuluyor 
Ank3ra, 6 (Ö.R) - Anka· 

rada sigara ve tütün mamul§.

tmın havanın tesirile bazan 

evsafını kaybettiği anlaşılmıştır. 
Bunun için tütün inhisarı fab

rika müdürlerinden B. Adnan 

Ankarada tetkiklerini bitirmiş· 
tir. 

h~ahkeme, Adana gazete 
sa ıpferinin celpleri ıçın 10 
ınayısa talik t!dilmistir. 

işlerini ve köylümüzün pa~car tarlasın
daki fı-aliyetini yakından gorecek ve şe
ker fabrikaları ziraat fen ve mücadele 
memurlorının köylü ile müşterek olan 

galışmnlarmı ve pancar mahsul~ün is-
1 tihsal şartlarını tetkik edeccklerdır. 

Ankaradaki fabrikanın rutu

beti 90 dereceye çıkanJacak 

ve büyük bir tütün deposu 

meydana getirilecektir. 

Blum mütareke teklif etti 

işçilerin mütarekeyi ka
bul etmesi iyi karşılandı 

Fransız siyasi mahfilleri Londrada 
Siteuin Avrupa siyaseti üzerinde baş

lıca fimil oldu nu b~lırtmcktcdır. Si
tenin belki de, Romnn.}·a - lta1ya ara-
sında cs.ısları hazırlamakta olan bir 
nnlll§lnayo mani olacağı kanaati Pa-
rjstc hakimdir . 

SOFYA GARINDA 
Sofya, G (Hususi) - Ttirkiyenin Sof

ya elçisi, Türkiye başvckilini Filib1edcn 
karşılayarak Sofyaya kadar beraber 
gelmiştir. 1'ürkiyc başvekilini hamil 
olan konvansyöne.l treni sabahleyin 
buraya gelmiştir. İsmet İnönü So!ya 
garında Bulgaristan başvekili B . Köse 

PARIS, 6 (ö.R) - Başvekil Bay 
13lum patronlar ve işçiler umum konfe· 
dernsyonlarının delegeleriyle mülakatın· 
dn her iki tarafa beynelmilel Paris ser• 
gisi münasebetiyle altı aylık bir mütare· 
kc teklif etmiştir. Bu müddet zarfında 
vndesi gelen İş mukaveleleri kendiliğin
den daha altı ay temdit edilecek, işçilerle 
patronlar arasında yeni ihtilaflar çıkmı
cııktır. Cerek patronlar, gerek sendika
lar esas itibariyle te'klifi kabul etmiş ol
mnkla beraber birbirine pek uymıyan 
§aıtlar ileri sürmiişl erdir. Netekim sen· 
diknlar patronların yeni işçi almak veyn 

lvanof tarafından samimi surette kar
kümetin umumi siynsetine ait istizahlo· şılnnm~1lr. 

nn müzakeresinde k<.'ndini göstereceği Trenin harC>ketinc kadar iki basvckil 
ve Meclisini hükümete çok büyük bir garın salonunda kısa bir mülakat yap-

mevcut işçileri iııten çıkarmak hareket· 
lerinin hükümctçe kontrolünü istiyorlar. 
Patronlar ise bunu reddetmekte, işçile· 

rin mülkiyet hakkına riayetlerini istemek
tedirler. Bu esaslı ayrılıklara rağmen.iki 
tarafın da mütarekeyi esas itibariyle ka
bul etmiş olmııları iyi bir tesir yapmıştır. 
Bu tesirin yarın Mebusan meclisinde hü· 

ekscriyetle itimad
0

ını bildirerek ekonomik mışlar V<" muhtelif meselelere tcınruı 
mütarekeye siyasi sahada da kuvvet imk!\nını bulmuslardır. Türk heyeti 
vermek cistiyeceği ümit ediliyor. yoluna devam ediyor. 

~~~~-~~~~k~~~~~~~-h~~~~~~~~~~ DE~MDMfü®A 

p a pal! Cevap 3ZJrladt Bclgrad, 6 (Hususi) - Dost ve müt-
tefik 'l'ürkiye başvekilini Yugoslavya -·-·-·· 

Tamı•m katolı.klerı• hududunda istikb~1 cclcn Türkiyenin 
Bclgrncl elçisi B. AH Hnydar Apny baş-
vekilin refakatlerinde Bçlgrnda gel-• k • miştir. Tren istasyonda durunca Yu-

ısyana sev etmezmış goslavyn ricali Türkiye başvekilini ha· 
rarctle sclfunlamışlaı·dır. Son mülfı-

P a ri s, 6 (Ö.R) - Papalık Alman protesto notasına cevabını katlcrinin üze.rind n kısa bir zaman 

hazırlamıştır. Bunda papa tarafından neşredilen tamimin dünyayı geçmiş olmasına ragmcn samimi gö
Almanyaya karşı tahrik ve Alman katoliklerini hükümete isyana rüşmeler olmuştur. B. Ali Haydar, ls-

k d k 
• met lnönünü Yugoslavya hududuna 

sev mahiyetinde olma ığı idöia edilmekte ve Vati anın vazı-
kn<lar geçirecektir. 

yeti Müdafaa edilmektedir. Roma Alman mahafili ise bu cevaba o:T/7JY.zzJ0!7-7.ZZ7.:z7J"'LZZ7JZJ 

rağmen Almanya ve papalık arasında münasebetlerin 
vaziyette kalacağım bildiriyorlar. 

Türk - Fransız ticaret anlaşmasının 
müzakeresine başlandı 

Ankara, 6 (A.A) - Yeni Türk - Fransız ticaret muahedesini 

müzakereye memur Fransız heyeti murahhasası Ankaraya gel

nıiştir. Heyet Fransız elçiliği ticaret ataşesi B. Lorand, hariciye 

nezareti ticer~t işlerinden B. Drouon ve ticaret nezareti direk

törlerinden B. Louvriac'dan mürekkeptir. 

Öğleden sonra Fransız ticaret heyeti ıkhsat vekaleti müsteşarı 
Faik Kurtoğlunun riyaseti altında bulunan Türk murahhaslarile 

temasa gelmiştir. 

Cenevrede dünkü konuşmalar 
- Baş taralı birinci sahifede -
vekilden teşekkül edecek olan icra he
yetinin salUhiyetine ait maddeler ka
bul edi1di. 

dir. 'l'ürk halkı Cenevre müzakereleri
ni büyük bir hassasiyetle takip etmek
tedir. Bununla beraber mahalli me
murlardan bazıları hnlli köylerde bazı 

Müzakereye bugün de dc\'am edile- manasız hareketler yapıyorlar. 
cektir. Köylünün borçları için tazyik de-

Istanbul, G ( Telefonla ) - Hatay-ı vam edyor. Halk en ufak bir sızıl
dan son alınan haberlere nazaran va- tıya mcydon vermemek için azami hüs
z.iyet bir tevakkuf devresi geçirmekte- nü niyetle lıarekct ediyor. 

~Gazetemiz 
~ 

Ankarada satış teş-
kilatı yapnııştlr 

11 
Yeni Asır ,, Ankara da 

aşağıdaki yerlerde satıla-
caktır : 

Al ba Kitap evi 
Karaoğlanda AH 

Saman pazarında Dur 
Ali 

~ Yenfşehirde 
Mustafa 

bayi 

TUtUncU AH Ekber 
Ahmet Enver bakka

llyesl tutun gişesi. 
Taşhanda gazeteci 

Ya kup 
TUtUncU 

pazarı 

p, stacıda 
ömer 

kardeşler 

gazeteci 
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938 de pamuk endüstrisi Baldvinin heyecanlıı nutku 
Kömür madenlerindesükiin majeste
lere bir. taç geyme hediyesi olsun 

Fabrikalarda 8,854,000 kilo Bez ve 
1,268,000 kilo iplik istihsal edilecek 

- BQf taTalı birınci .ahilede -
kamarasında hükümetten istizahta bu ---------------------------------------~--------------..... ---------------Sümer Bank tarafından, en

düstrileşme davamızın son yıl
lardaki inkişafını ve devletçe 
bu sahada başarılmış olan işleri 
hulasa eden büyük kıt'ada bir 
broşür neşredilmiştir. 

Mizanpaj ye baskı bakımın· 
dan örnek teşkil edecek bir 
mnkemmeliyette olan broşür 

kuşe kağıt üzerine basılmış, 
Sümer Bank tarafından kurul
muş ve kurulmakta olan fabri· 
katara gösteren renkli bir ha
rita ilave edilmiş ve çok güzel 
resimlerle verilen izahlar can· 
landırıfmıştır. 

Burada birinci beş yıllık pla
nm tatbik safhalarının son va· 
ziyetini en sarih ve doğru bir 
şekilde, rakamlarla tesbit edil
miş olarak görüyoruz. 

Bilhassa pamuklu endüstrisi 
ıabasında Sümer Bank elile 
kurulmuı olan devlet fabrika· 
lan hakkındaki malumat çok 
enteresandır. Bugün Sümer 
llaok'ın elinde Bakırköy{l0,000) 
Kayseri (33,000) ve Ereğli 
(16,200) fabrikalarının mecmu 
adedi sq.200 ü bulmuştur. 
Bu fabrikalar yılda piyasaya 
617.500 kilo iplik ve 6.562.000 
kilo bez vermektedirler. 

Bu üç devlet fabrikası, Tür
kiye iğ mevcudunun yüzde 
34,42 ıine pamuklu mekanik 
dokuma tezgib adeninin yüzde 
51.09 una, pamuklu endüstrisi 
işçilerinin yüzde 40.24 üne ma
lik bulunmaktadır. Türkiye pa· 
muklu fabrikaları pamuk isti!ı· 
lakinin yüzde 38.60 ını almak· 
ta, iplik imalaboın yüzde 8.53 
ünü, bez imalatının da yüzde 
60. 74 ünü vermektedir. Bu nis· 
betler daha ilk adımda devlet 
hissesinin nasıl 
etmiş olduğunu 

tedir. 

süratle inkişaf 
ifade etmek-

Nazilli ve Ma'eıtyı pamuklu 
fabrikaları da tamamlanarak 
faaliyete geçtikten sonra 1938 
de devlet pamuklu endüstrisi· 
ı ...... n hususi endüstriye naza
ı ~u vaziyeti - hususi pamuklu 
endüstrisinin 1935 vaziyeti mu-
hafaza ettiği farzedilerek· şöyle 
kıyaslanacaktır: Devlet pamuk
lu fabrikaları hususi endüstri
nin 1935 neticeleri sabit far
zedifd ;ğ. ne göre Türkiye iğ 
mevcudunun yüzde 47 sine 
tezgah adedinin yüzde 64 üne 
ışcı adedinin yüzd~ 49 una 
malik bulunacaktır. istihlak 
edeceği pamuk miktarı Tür· 
kiye pamuklu endiUtrısioin 
yüzde 47 sini iplik imalatının 
yüzde 16 sını, bez imalatının 

yüzde 68 ini teşkil edecektir. fabrikası, GemJik sun'i ipek 1ı lunmuştur. Bu istizaha ilk önce bizzat 
Türkivenin 1933 seneleri vasati fabrikas1, lzmit ikinci lci.- B kil j aşve · Bay Baldvin cevap vermiştir. 
pamuk istihsali 34 bir ton ğıd fabrikası, ve Seltüloz fab- ı Bu cevap hususi bir alaka ile bekleni-

olduğu göz önünde tutulursa rikası, Sivas çimento fabrikası 1 yordu. Zira Ba~ekilin yakında iktidar 

1938 de Türkiye pamuklu en- ve bilhassa Karabükte temeli mevkünden çekileceği malum olduğun-
dü!ltrisinin istihlak edeceği yeni atılmış bulunan endüstri• dan parlamentoda bu ıon beyanatı ve 

adeta siyasi vaziyeti olacaktı. Bu alaka 
Pauıuk mikdannıo 24 bin tona yel kuruluşumuzun en büyük hayal sukutuna uğramam.l§tır. Vaziyetin 
yÜkselmesindeki ebtmmiyet ünitesi demir ve çelik fabrika· vehametioi takdir eden ve parlamento· 

dıkkate çarpar. 1938 de tama· ları. ya bir adam ve parti mümessili olmaktan 
men faaliyet halinde buluna· Banka aynca Seramik en- ziyade milli vicdanın mümessili olarak 

cak olan beş devlet fabrikası· düslisi branşından porselen hitap etmek istiyen başvekil bir gayret 
oın umumi bez istihsali fabrikasile kimya endüstri bran- sarfına ve belagat dalgalanna lüzum 

8.854.000 kilo ve iplik istihsali şmdan muhtelif fabrikalann görmeden kendi ,ahııiyetinin üstüne çık-
mışhr. Bu beyanatın mevzuu olarak B. 

de 1.268.000 kiloyu bulacaktır. tesis projeleri fizerinde faali- Baldvin demokrasiyi, onun hak ve vazi-

Dcvlet fabrikalarının bu ta- yetle çalışmalarma devam et- felerini, üzerine düşen vazifeyi ve ma-

ribte iğ mevcudu 100.000 e ve mektedir. ruz kaldığı tehlikeleri ele almıştır. Va-

tezgab mevcudu da 2868 e Sümer Bankın bunlardan aıl olduğu netice §udur : 
yükselecektir. ba~ka Beykozda bir deri ve - Demokrasinin bir elite (seçkin ta-

bakaya) ihtiyacı vardır. Ve bu elit va-
Sümer bankın beş yıllık en· kundura fabrikası, Bünyanda zifesinin dununda kalmamak için vazi-

düstri programı mucibince bu- bir yünlü fabrikası, Feshane fe meselesinde ve mesuliyet hissinde hiç 

güne kadar tamamlanarak faa- ve Hereke yünlü dokuma fab- tavizat kabul etmemelidir. Memleketi-

1. h k f b ·k miz. diğer bazı memleketlerin ve ezcüm-ı yet aline girmiş olan fabrika· ri alarmda, şeker a rı alan 
le Fransa ile Birleşik Amerika devletle-

ları şur.lardır: Bakırköy bez şirketinde ve daha bir çok en- rinin nazarında daima idare etmesini, 

fa1>rikası, Kayseri ve Ereğli bez düstriyel kuruluşlarda mühim disiplin hisaine malik bulunan ve güçlük-
fabrikalan: lzmit kağıt fahri- miktarda iştirakleri mevcuttur. lerden yılmıyan bir memleket olarak ta-

kası, Keçiburlu kükürt fabri- Sümer Bank bu kadar geniş- nınmıştır. Avrupanın ıirndiki vaziyeti 
içinde bu memleket için ve ona emniyet 

kası (Eti Banka devredilmiş- liyen ve milli ekonomide bir edenler için lngiliz akıl ve sağduyusunun 
tir). Isparta gülyağı fabrikası düzenleyici rolü görmiye nam- fıkdana uğramasından daha felaketli bir 

(iş Benkasiyle müşterek). zet bulunan endüstriyel çalış- ıey olamaz. 

Sümer Bankın 1938 senesi malarında kullanacağı işçiler Bqvekilin nutkunun aon kısmı bil-
hassa heyecanlı olmuııtur. B. Baldvin ta-

sonuna kadar inşaab tamam· ve ustalar için mektepler ve rihi yaklaşmakta olan taç giyme merasi-
lanarak işlemeye başhyacak kurslar açmış olduğu gibi, Av· minden bahsetmiş , binlerce ecnebinin 

olan fabrikaları da şunlardır: rupada muhtelif endüstri bran\ • bu merasime iştirak için lngiltereye gel· 
Nazilli bez fabrikası, Malatya larda ibtısas yapmak üzere bir mekte olduklarını hatırlatmış ve hiç bek-
bez fabrikası, Bursa Merinos çok talebe okutmaktadır. leniJmiyen bir anda tahta çık.mağa davet 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~il~~milleth~~Mn~~~~v~

fa hazır bulunan kral ve kraliçenin tas-

lngiliz kral ve kraliçesi bir mercuimde 
virini yaptıktan a~~ra demiştir ki '.. .. 1 vapur lnç giyme merasimine İştirak et-

- Maden sanayııne yalvanrun, komur mek istiyen beş binden fazla yolcu ile 
madenlerinde devamlı bir sulh ve aü- sür'atle Atlan tik denizini geçmek.tedir .. 
kun teminat1 vererek majeatelere en iyi 
taç giyme hediyesi yapsınlar 1 

Bunlardan Gueen Mary vapurunda bin. 

sekiz yüz elli, Bremende 1300, Beren• 
Avam kamaraaı bu hitaptan o kadar 

müteessir olmuştur ki bütün partiler.tam gariada 700, Vaşingtonda 
bir ittifakla, bu yüksek hitabenin tesiri- 600 yolcu vardır. 

750, Pariste 

ni bozmamak üzere münakaşayı hemen 75 Amerikalı yolcudan ibaret olan 
kesip kapamağa karar vermişlerdir. aon grup Lakehuratten Hindenburg ha• 

NEVYORK, 6 (AA) - Beş büyük lonu ile hareket edecektir. 

Bilbao tahliye ediliyor 

Binlerce insan · sahilde 
vapur beklemektedir 

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

Avusturya - Macaristan tesanüdü 
Tebliğ, ltalya ve Almanyanın merkezi Avrupada kur
mak istedikleri siyasete mütemayil oimadığını gösteriyor 

bon vermic: oldukları çocuklar başka Paris, 6 ( Ö.R ) - Avusturya cüm-ı miş olan Roma protokollerinden hah- l vaziyctl~inin her şeyden evvel kendi 
- 8Qf taralı birinci •ahi/ede - 7 bur reisi hükümet erkanının Budapeş- sedilmemesi dikkati celbetmişür. Bu, ı menfaatleri ve komşulanyle sulh ha-
Çocuklar bilahare trenlere bindirilmek- bir hldise zuhur etmeksizin hareket 

e+-i"lerdır· . te ziyare.ti neticesinde neşredilen res- Viyana ve Budapeştenin Italyan vesa- linde ynşamak arzu ve kaygılarına ta-
te ve bu trenler Nervion ırmağını ta- ..... ""i 

Parıs. , 6 ( ö.R ) _ Ispanyadan ge- ml tebliğ Fransız siyasi mahfillerince yetinden tanı olarak kurtulmak istedi- bi olduğunu ve Italya ile Almanya 
kıben gemilerin bulunduğ yere gö- ı 
türülmektedir. len haberler Madridin garbında cüm- çok mü ilin görülmektecllr. Sadece ği manasına gelmese bile her halde nın merkezl Avrupada kurmak istedik-

Avusturya ve Macaritan arasındaki tc- leri blok siyasetine iştirake pek mü-
Bil Ha · h · t ·ı · b. il · hareketini ka Avusturya ve Macar devlet adamları-. bao, 6 ( A.A ) - vas a]ansı urıye çı erın ır erı y- sanüdil teyit etmektedir. Bununla be- temayil olmadıklarını gösterir gibidir. 
uhab d d bn ktedir D · v ._ __ u __ hükü. ··met wn Italya ve Almanya ile çok sıkı bir 

m irin en: . e e · ıger wınuı.a.u - raber bu tebliğde ne Berlin - Roma Bu itibarla Avusturya ve Macaristanrn 
Şehirden tahliye edilenlerin ilk ka- çiler Tolcdoya elektrik cereyanı veren mihverinden, ne de üç sene evvel Avus- bağlılığın ve bir sergüzeşt siyasetine bu temastan sonra alacakları vaziyet 

filesini teşkil den 2300 çocuktan mü- barajı yıkmağa muvaffak. olmuşlardır. turya ve Macaristanı sıkı olarak Ita.1- iştirakin tehlikelerini anladıklarını gös- orta Avrupada beynelmilel vaziyet için 
rekkep olan kafile Habana vapuruna Bilbao cephesinde asiler yakında 1 yaya bağlamak maksadıyle imza edil- termektedir. Şu halde iki hükümet dikkate değerli olacaktır. 
binmiştir. Vapur bu sabah hareket ede- Bilbao deresinin ~nsab~~ ateşler al- ••n••••••1111ı•••••••••••••n•••u•ıın•••n•••••u••n•••••••••••••••• •n••••••••••••••••••••••n••• .. •••••••••••••••••••••••n••• 
cektir. 800 çocuk Oleron adasına 1500 tına alabileceklermı ve ~ylece gerek Kardeş Mısır muvafak oldu 
çocuk ta Biarritza götürülecektir. Tes- B_ilbaoy~ do~~. geı·~kse Bilbaodan de-

bit edilmiş olan saatten hayli müddet nı.z.e dogru butun milnakalltı kesebi- M k • t •• 1 A ı ı 
evvel yüzlerce çocuk Bilbao ~o- le~:r:uh~!:e~i~:ıa:ilaıw asilerin ısır apı u asyon arı an aşması 
~~7:~:E·~::Tit';-:;~ :=;ı:::::ı::F:. ~~ :ıa; Cumartesi sabahı imza edilecektir 

cimlerın Bılbaoyu ye eden mut-
dı. Muayyen saatte kafileler hareket hiş beton istihkamlar hattı önüne şirn- - Baf taralı birinci ıahilede -
etmiştir. Fakat tam bu esnada tehlike diye kadar asla vasıl olamadıklarını lıdır. Cenubi Afrika bilhassa bu mese
düdüklerl çnlmağa başlamıştır. Ço- bildirmektedir. le ile alakadar olmaktadır. Cenubi Af-

cuklann düçar olduklar panik tasviri Paris, 6 ( ö .R ) - Bilbao sivil aha- rika ittihadının Berlin elçisi Ore dün 
gayri kabil derecede olmuştur. Nilıa- !isinin tahliyesi baş~tır. Iki Fran- sabah Montröye gelmiştir. Kahiredeki 
yet sükOt iade edilmiş ve hükümet me- sız vnpuruylc 5500 muhacir Fransaya İngiliz iktısadi menfaatlerinin mümes
murlnrının her birine birer paket hem- hareket etmişlerdir. sili bulunan Silley de buraya gelmiştir. 

Silley konferansta bazı metalibat ser- nıiyle Paris sergisinin açılış merasimin· 
dedecektir. de hazır bulunacaklarından kon!eran
Fransız murahhası De Tessan Fran- sın mesaisi bu hafta zarfında bitmezse 

sız ve Amerikalılar tarafından verilen 
bir ziyafette hazır bulunmak için Pa
rise hareket etmiştir. Birçok murah
haslar Londradaki taç giyme merasi-

işlerin gayri muayyen bir zamana te
hiri lazımgelecektir. Bu ihtimal konfe
rans mahfillerinde asnbi bir hava tev
lit etmiştir. 

A~k ve macera Romanı Tefrika No. 26 l tırıyor .. Bir satır üzerinde durduğ gö- vap veriyor: ~ Hasan soğukkanlılığını muhafaza Kadının karşısındaki hezaran koltu-

-----------------------------ı~~~~~~~~~ -~M~~.. ,~~~~ta~~R~~~~~~MH~ .. ~~~~ 
1 okuyor gibi söyliyor: Hasan düşünüyor .. Pek tabil ki böy- ne heyecanlı... melodisi kulaklarını okşıyor ... 

- Malesef iki ay evvel çıkmışlar.. le bir isim tanımıyor .. Fakat içinde bu Sizi bekliyen yabancı bir yüze doğ- Birbirlerinin yüzüne baktılar .. Ve 
Hasanın yorgun, müteessir yüzünü kadınla konll§mak istiyen bir arzu var: ru gidiyorsunuz.. Bu kadar insan ara- her ikisinin de söze başlamanın acemi· 

'

gölgeli, yorgun hatlar kaplıyor. - Acaba diyor .. Şimdi kendisiyle sında acaba o çehre hangisidir? liği gözüküyor. Memduha nihayet ses-
- Mersi Mösyö .. Malumatınıza te- görüşebilir miyim?. Muntazam tarhlı yollardan geçiyo- sizliği bozuyor: 

I şekkür ederim. Bari nereye gitmişler? - Belki dairesindedir, bir telefon ruz. llk akşam gölgeleriyle yollar bir - Nüveyre sizden çok bahsederdi 
1 - Çok müteessirim, nereye gittikle- edeylın.. boşluk almış.. Ayaklarımızın altında Hasan bey .. 

. . ı lerine dair bir işaret yok.. _ Çok teşekkür ederim.. ufak kumlu yolların yürümekle çıkar- Be çehrenin hatlan arasında gizli 

..... ~?~!~.~~;.~;.~ .. ~~~.~!~ .. ~~~.~ .. : ............... ~~!.~.Hf..1!.!'!!?!?.~! lkallasan. nazildne eğilerek ayrılıyor ve - tsıniniz? :: ı:=Y~\:::ccarasınüh. etdatik •.. ~r~yaalta.ge~ bir acı duyuran kıvrımlar var .. Hasan 
Yabancı ndam srıkin d ml la _ _ 

0 
hald gid li j pıyı çekerken sarışın genç memur - Hasan.. yavaş ve sessiz soruyor: 

a ı ar ma e e m.. aklına bird b' b' t-:- gibi yoruz ve garson çocuk eğiliyor: - Sadece o kadar mı? Şimdi nereye 
ııaların arasındruı geçerek oturanlar - Siz zahmet ebneyin.. Bir fotograf Hasanı en ıre ~ey ge~ Telefonu açıyor.. Ve konuşuyor: 
U 

• d .. _, . . . . yolundan çevırıyor: _ Kimsiniz Matmazel?.. - Bu masadır Mösyö. ve niçin gitti? 
zeruı e goL.terını gezdiriyor. ve hüviyet verin kafi.. 
Bı·r müddet dakı'kalar .,,...,1 .. geçı·yor.. H b d 1. - Pardon.. Mösyö .. Ara.ı.x..-·- ka- - .. ....... Hac;an gözlerini kaldırıyor. Nazile bir Kadın gözlerini yan tarafa çeviriyor: . 

~ - ayır .. Hayır izzat gi e ım.. ~ 
Ve bu geçen dakikalar arasında p _ _ Siz bilirsiniz.. dın kısa boylu, esmer değil mi? - Madam oradalar mı? te~üm dudaklarını germiştir. Yeni - Almanyaclan bcrnber gelmiştik. 
nı knc:lan çatılmıc: düc:ii-n .. .. ~ Hasan dönüyor: _ . . . . . . . . . tanışanların heyecanını saklıyan bir Bende umumi zafiyet vardı . O lohusa-

. .., ..... ,,.-.uyor goruyo- Her ikisi de pansiyonun kapısına E t' 
- ve .• - Mersi Matmazel.. kadın görüyoruz. üzerinde bej rengi. lığın verdiği bir asabiyet geçiriyordlL 

doğru ilerHyorlar. Memurun odasına - Galiba sinirden mustaripti. Hasana dönüyor: bir tayyör var.. Oturduğu için gözleri- üç ay kadar oluyor. Çocuğnu doğurdu. 
giriyorlar. Ve memur soruyor: 

- Evet!. - Dairesinde yokmuş .. Bahçeye in- mize esmer bir yüz çarpıyor. Bu çehre- Fakat maatteessüf yaşamadı çocuk Ha-
- İsmi nedir Mösyö? __ ,_ ı.. .. - Size fcu.w 11ir malumat veremiye- miş. de iki siyah göz parıldıyor. Dudakları san bey! .. 

,ruz .•. 

- Nuveyre .. Hasan.. ğ" Falcat b. d kad O hald kart . 'timi .. d · l B. b Hasan k.bar b" • B " ..l-- ıl hb . ce ım.. onun ır e ar aşı - e vw gon erın parıyor. ın aşı ı ır reve- Hasanın yüzilnü çabuk geçen bir sa-
ıraz sonra onua.u ayr an re en Memur fihriste bakıyor Ve g,.n;.. ardır O ed h ·· ~ ka b. tebessüml eli V .. .d ka ·• ----ııl v .. 7.8.nll ersem enuz gitmedi kendi!" erine .. Belki beni tanırsa. . 

1 

rans yapıyor dının önünde: rılık kaplıyor: 

- Nasıl bulacak? Nüveyreyi nasıl 

bulacak?. Baş vuracağı hiçbir yer ol
madığı halde içinde tuhaf bir ümit var •. 

ır c g yor.. e umı e pı- bir tet.--....!"!mle cevap ven·yor· b da Kartv. · · · Gel n- d · · tihb da. · ef1 .. ~u • ura .• ızıtını uzatıyor.. en garson - .ot::n enız ı.s arat ıresı c: e- y lan gözl .... ~le u ____ ı._.__ 1 -.ı - a Nüve.vreve!. Bir şev mi oldu 
""' u.u:;an UiUUyor ona.. E L M.. ·· Alt Hasan ·· • · b' h ecanl .r .r - ve · osyo şansınız varmış.. ı unutsiz tr ey a soru- çocuk onu alarak: kapıdan kayboluyor. , rinden erkanıharp binbaşısı Hasan.. sakın? 

~edersem şansuuz var bay... ay evvel geldikleri gözüküyor .. O ka- yor: Dakikalar geçiyor.. ı Türkçe konuşuyor. Ve biraz dura- - Hayır_ Hayır .. Yalnız çocuk ö1dü. 
Tchalu~e.:alayor ve soruyor: dar var mı? ı -Kim? SilkOtu heyecana, intizarı halecana rak yine devam ediyor: Siz Batumclan ona son gönderdiğiniz 
=Ne gıbi.. . . . .. Hasan heyec~ını zo~ tutuyor.. - Bet numaradadır. O da bir Türk.. kalbeden dakikalar geçiyor. Ve yineı• - Memduha hanımefendiyle mi te- mektupta vazife ile meçhul bir istika-

Clını Pansiyon dciterınde iki Türk ka- - O halde bır de diğer deftere ba- Bir general ailesL. lı .. İsmi .. Durun bir ,garson çocuğ karşımızda görüyoruz: şerrüf ediyorum? mete gittiğin.izi bildiriyordunuz. Kız.ca-
ya.zılıdır. kalım.. 1 bakayım listeye.. r - Lütfen te§rif etmenm söylediler - &tağfirullah efendim.. Bendeni- ğı.ı bu acı dakikalan arasında sizi çok 

Huan ayağa kalkıyor: Yine memur buka bir defteri brıs- önündeki deftere bakıyor .. Sonra ce- Mösyö! 7.İm .• Butn•rsanıza .. 
I - - Bitmedi -

,, ........... •"" -- · adesini ta- i in a rı ayrı, istedikleri verıldığiıle aıraa xaııp u118uıu~uu, , ............. 



Bir işgalin y!ldönümü 

Adis - Abebada askeri 
• 

Katalonya-Valansiya anlaştılar 
merasını yapılmıştır 

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

Barselonda umumi asayiş artık merkezi hükümetin 
idaresi altında bulunacaktır. T ehliğ neşredilmiştir 

Bu işbirliği asilere mücadeleyi takviye edecektir 
PARJS. 6 (ö.R) -Barselonda şeh· 

rin bazı varoşlarında anarşistlerin mu· 
kavemeti hrıla devam etmekle beraber 
vaziyet iade edilmiş gibi görünmekte· 
clir. Bilhassa şurası kaydediliyor ki yeni 
hükümette milli İş konf eclernsyonu, ya
ni nnnrşist sendikal:ır grubu temsil edil· 
diği halde Jberya anarşist fede~nsyonu 
tcmsıl edilmemiştir. Bundan anlaııldığı
na göre milli iş Jconfedernsyonu annrşist• 
)erin hareketini tasvip etmemiş ve Kata
lonyada lliznm ve siıkuoetin iadesi için 
diğer gruplnrln birleşmiştir. 

Bundan dnhn mühim bir nokta da Ka
tnlonya teşekkülleriyle Vnlensiya merke· 
zi hükümeti arnsında husule gelen anlaş
madır. Buna göre Barsclonda umumi 
asayiş artık merkezi hükümetin idaresi 

altında bulunacaktır. 
Valensiya hükümeti bu münasebetle 

neşrettiği beyannamede diyor ki ~ Bü
tün anti faıist partileri ve sendikaları 
temsil eden cümhuriyet hükümeti Kata
lonyada asayiş vazifesini üzerine almı~ 
tır. Böyle hareket ederken asla her han-

"- -----·-·· --~-·----·~----- ----------··-

gi bir partiye karşı hareket ediyor değil
dir. Cümhuriyet kuvveti bütün cümhu
rjyetçiler gibidir. Hiçbir partiye ait de
ğildir. Katalonyada umumi Asayişe me
mur edileniyle hiç bir faıist aleyhtarı 

sendika ve teşekkülün düımanı değildir. 
Cümhuriyetin faıizmden ba,ka düşmanı 

manzaıa 

yoktur. Cümhuriyete haııım bir parti ta· 
rafından sürüklenenler, yahut rejim düo
manı tahrikatçılara kapılanlar hemen 
silahlarını bırakmalıdırlar. Boloevi:ım 
düımanlariyle iobirliği yapıyorlarmıı gi· 
bi telakki edilecekler ve ayni auretle mu
amele göreceklerdir. 

Siyasi mahfellerin tahminine göre Ka
tnlonya ve Valensiya hükümeti arasın
daki bu iı birliği asilere karşı mücadele
yi takviye edecek ve Katalonya hadise
lerinin neticesi olarak va:ıiyet cümhuri
yetin lehinde istikrar kesbetmiı olacak

tır. 

Ras Sayyum .Muuoliniye sadakat beyan ederken 

Roma, 6 < ö.R >- nun Adis-Abcba- Mareşal Grazyanı· 
nın ttalynn ordusu tarafından işgalinin 
yıl dönümü idi. Bu rnümısebetle Adls- -·-
Abebada nskerl merasim yapılarak ş h- Suikast yaralarından 
rin işgali temsili şekilde tekrar edil- hala mustarlptlr 
miştir. Şimal ve cenup cephelerinde 
olen faşist muhariplerin gömülU olduk- ROMA, 5 (A.A) - Mareşal Bal -

ları mezarlıkta merasim yapılın~, şclı

rin üzerinde <lob~an tayyareler çok ::ıl

çaktruı mezarlık üz.erinden geçmişler

dir. Negüsiln sarayı üzerine 5 Mayıs 

1936 da olduğu gibi merasimle Italyan 
bayrağı çekilmiştir. Şarki Afrika müs
temlckesinin diğer noktalarında da bu 
yıl dönümU tesit edilmiştir. 

ho' nun Adis-Abcha suikastindc nlmı§ 

olduğu ynralardan hala muztarip bulı.ın· 

makta olan Mareşal Gra:ıiııninin yerine 

Habeşistan valii umumiliğine tayin edi· 

leceğine dair bir pyia deveran etmek

tedir. Bu şayia B. Mussolininin Libyadan 

avdetinden beri ortada dolaşmaktadır. 
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Asiler teslim oluyor Aralarında ihtilif varmış 
General Blomberg Göringle ihtilaf 
halind~lduğundan Roma ya gitmiyor 

Cumhuriyet kuvvetleri Espinoza 
kasabasına kadar ilerlediler 

külceyı usullerinin zaruri kıldığı benz.İn 
ihtiyacı harp halinde karşılanabilir mih 
Muharrir Lu suale netice olarak bir ehe.
yır> cevabı veriyor. Verdiği izahatc cö
rn sun"i petrol ve benzin ımali harp 
halinde hayali bir şekil alır. Diğer ta
mftan petrol kaynaklar, zaif memleket-

ihtimal mevcut kalır. 

Bomların Alman mamulatı olduğu anlaşılmıŞ "' General Medtschi 
Aşırı silahlanmada de
vamı tavsiye ediyorlar 

NEURATH ROMADAN AYRILDI 
ROMA, 6 (A.A) -Alınan hariciye 

nazırı von Neurnth saat on dokuzda Ho~ 
madan hareket etmi~ e istasyonda Kont 
Ciano, hariciye müsteşarı ile birçok re,s
mi zevat ve Jnpon büyük elçisi. Avus
turya ve Macaristan orta elçileri tarafın
dan selamlanmıştır. 

Perpignan, 6 ( A.A )- Dün Bars: 
londan gelen kimselerin beyanatına go
rc Katalonyn nmırşistlerin işgal et
mekte oldukları telefon santralına kar
şı evvelki gün yapılmış olan taarruz 
hakiki bir muharebe olmuş ve saat on 
Ü ten yirmiye kadar devam etmiştir. 

çTaarruz gcneralite polis müdürü Rod
riguez Salanın idaresi altında hücum 
kıtaatı tarafındnn yapılmıştır. Bu kv
vctler kat kat ilerlemek mecburiyetin
de kalmıştır. Anarşistler pencereden 
mitralyözlerini çevirmişler mütemadi

yen ateş ediyorlardı. ~istler bir
çok seyircileri öldürmüşler ve yara

lanı!§lardır. 
Nihayet nnarşistler hiçbir tenkil mu

amelesi yapılmıyacağı hakkında te
minat aldıktan sonra binayı tcrketmiş· 
!erdir. 

Bilbao, 6 (A.A)- Havas ajansı mu-

habirinden: 
Bask milisleri Biskaya cephesinde 

şiddetli bir mukabil taarruz icrn et
mişlerdir. Milisler Espinoza kasabası
nın (ıte tarafına kadar ilerlemişlerdir. 
Asilerclc.n elli asker teslim olmuştur. 
e::::::::::: --e --

H i,. i, Aşk Romanı 

YAZAN: ADNAN BlLGET 

Milisler mühim miktarda harp mal- düın. Bombardıman alametleri 1>arizdi. 
z.emesi de ele geçinnişlerdir. Yanmamış olan evlerin çatılarında 

Londro.6 (A.A) - Times gazetesi- bomba ile açılm~ütenddit delikler 

nin Bilbao hususi muhabiri dün yine vardı. Halbuki bu delikler hAdiscden 
Times gazetesinin Vitoria muhabirinin bir gün evvel Guemiknya geldiğim za

Guernikayı bi1.zat Baskların yakınış man mevcut değildi. Bombaların in-

i 
~ d · d"ği haberler· l filfikından ağaçlar delikdeşik olmuş 

o duguna aır ver ı ı ya an-ı ve yaprakları dilşmüştil. Toplndığıın 
lamaktadır. 1 11ır 1 h • • 

1 
b. . . batı bomba parçaları genem .ıu.o a tay. 

Timesin Bilbao ussı mu 1n ırı dı- yarelerinin cepheye attıkları boınbaln-
yor ki: rm ayni madeninden yapılmıştır. Dc-

Salamankanın ithamları asılsızdir. nimle beraber bulunan bir gazeteci de 
Şehrin tahribini takip eden gece biz- üç yangın bombası parçası bulmuştur. 
zat kendim şahsan şehir kenarlarına il- Bunların üçü de Alman mamulatından
tica etmiş olan yirmi kadar kişiyi is- dır. Ve 1936 tarihini taşımaktadır. 
ticvap ettim. Ehemmiyetsiz bazı tef er
ruat hariç olmak üzere vak'a şahitleri
nin :söyledikleri birbirinin aynidir. Gu
ernika saat 4/30 ile 4/45 arasında tay
yareler tarafından tahrip cdilmlştir. 

Ayni gün öğleden sonra ben de şahsen 
Guemikaya sekiz mil mesafede Ar
boassi köyünde Hcinkcl 51 modeli 6 
Alınan tayyaresinin makinalı tüfcnk 
ateşine maruz kaldım. Ve bilrıhnre bu 
tayyarelerin Guernika istikametine 
doğru uzaklaşmakta olduklarını gör-

Ereğıi limanı 
lstanbul, 6 ( Telefonla ) -

Zonguldakla Ereğli arasında 
yapılacak limao hakkında mü
tehassısların yaptıklaaı tetkik
ler ikmal edilmiştir. Bazı for
maliteler tamamlanmak üzere
dir. Limanda temizleme ameli-
yesi yapılacak ve Eti liman 
meydana j?eİecektir. 

•••••••••••••••••• 
Müstakbel bir harpta 
Almanyanın 1918 den 
daha vahim bir hezimete 
uğramasından korkuyor 
PARIS, 6 (ö.R) -cOeuvre> go:ıe· 

tesinde Bn. T abouis tarafından bildiril
diğine göre general Blombergin Roma 
seyahati fikrini terketmesi yüksek diplo
masi mahfellerinde dikkat uyandırmıştır. 
Bunun sebebi ispanyada harbe daha 
ciddi olarak devam fikrinde iken ordu 
eıkanının muhalefeti sebebiyle bundan 
vaz geçmeğe mecbur kalan hava na:ıırı 

general Cöringle derin ihtilaf halinde 
olmasıdır. 

Esasen general Cöri~g son hadde ka
dar harp ar:ıusunda yalnız ordu mahafi
linin muhalefetiyle karşılaşmış değildir. 
Ekonomi nımn doktor Şahtla da ihti
laf halindedir. Ekonomi na:ıırı tarafın
dan idare edilen meşhur cDer Qeutsche 
Volksoirt> risalesi doktor F riedensburg 
imzasiyle bir sıra makale neşrederek şu 
ııualin cevabını aramıştır : c Yeni sev· 

ler harp ihtiyaçlarına yetecek derecede 
stoklar tesisine de muktedir değillerdir. 
Bu va1.iyet sebebiyle, bir muharebe es· 
nasında askeri hareketler ancak top· 
lanmı~ stokların devamı müddetince de
vam edebilecektir. Fakat bu stoklar da 

pek çabuk tükeneceğinden bu kısa dev
reden sonra askeri hareketler durmağa 
mahkumdur. 

Diğer taraftan general von Medt!!chi 
tarafından chezimete karşı biricik hima
ye çaresi> başlığıyle ne redilen bir eser
de ayni bahis üzerinde endiıeli sahife
leri ihtiva ediyor ve muharrir yeni bir 
dünya muhaerbesi halinde Almanyanın 
19 16 seneaindekinden daha kat"i bir 
hezimete uğraması ihtimalinden korku-

Von Neurnth hareketinden evvel Ste• 
fani ajansına beyanatında demi tir ki : 

Almanya ve ftalyaya karşı yeni bir 
iftira dalgasının estiğini bu anda iftira 
silahının gömülerek beynelmilel matbu
atın milletlerin mukarenetine çalışması· 
nın bütün Avrupa için şayanı temenni 
olduğunu söylemekte tereddüt etmiyo· 

rum. 
Muteakib~n von Neurath İtalya ile 

Almanya arasında teessüs eden karşılıklı 
anlayı ın bir hakikat haline geldiğini kat• 
iyyyetlc beyan etmiştir. 

Berul•d &9 kişi tev.tlf 
edllmlştlr 

yor. KUDOS. 5 (AA) - Dağıtılmı olan 
Bununla beraber general von Medt- Suriye Halkçı partisine mensup 89 ki~ 

schinin fikrince zafere iri;ımek için biri- Bcrut ve Lübnnnda tevkif edilmi§tir. Bu 
cik çare daima daha fazla ve hadden tevkif ta bu partinin Lübnnn hükümeti 
nıırı silablanmağa devam etmekten iba- aleyhinde ynpmakta olduğu büyük pro• 
rettir. Zira ancak böylece hasmı derhal paganda faaliyeti sebep olarak gösteril· 
ezmek ve imha etmek için bir imkiın Ve•mektedir. 

Tefrika No 24 alamadım. Mektubuna cevap vermem ~!kalem bulunca sana daha uzun mektup- ğım ..• Neşemdc biç bir noksan yo~ zan cephede mühimce işler gö~ruz .. 
kadar kolay olmadı. Ne kadar fena kı lar da gönderirim. Sevgilerim Narin .. > j Ne diyordum ••• Ahmed in ölümü çok Evvelce tehlike bi:ıe yakındı. Şimdi biz 

bir kurşun kalem cebime yerleştirmeği *** 1 hazin oldu. zavallı bu akıbeti kendi ı tehlikeye yaklaşıyoruz. 
akıl edemedim. Cephede kalem ne arar. CEPHEDEN tKtNCl MEKTUP 1. l h l d N" I A d k 1 Biliyorsun tabii Narin .. Ben khlikeyi 
K l 

e ıy e azır a ı. ışan ısı yşe en me • 
ime sordumsa menfi bir cevap a dım. Narin'im, ,, .. .. .• kendi arzumla aramı§ değil miyim.Amir· 

Ç ıd k d S k 
.... b" b b . Ah tup almadıcından dolayı çok uzuluyor· l . . . lk" .... . . b 

ı ıraca tım, bu vaziyet karşısın a na- ana otu ır a erım var, met erıme ıtımat le ın ettıgım ıçın ana 
sıl hareket ederdim. öldü... Bu mert Türk askerinin ölümü du. Bu ü:ıüntü ile mertçe dövüşüyor, /büyük teveccüh gösterdiler. Her yere 

fıdeta hayatına kasdediyordu. Onun 1 k l · • k 11 k 
Herkes canıyle uğraşırken benim ka- yüreğime dert oldu. O sanki akıbetini yanlış bir hareketi hayatının sönmesine o ayca gı.rıp çı ~yorum. avacı ar .~· 

) · t '-1 • h .. k h d l l f anlamış gibi üç gün evvelinden bana .. . . doşlnr benı uçmaga alıştmyorlar. Bucun 

iyi Narin. f Mektubunu okuduktan sonra sana 
Posta neferinin uzattığı dört mcktu· J mektup yazmak istedim. Vaziyet çok 

bunu birden elime alınca ne kadar se· nazik .. Bir dakikamı bile ayıramıyorum. 

vindiğimi takdir edeceğini ümit ede- Ufak bir ihmnl en büyük neticeler ü:ıe
rim. Günlerce boş bir siper içinde çalış- rinde müteessir oluyor. Top, tüfenk ses• 

tıktan , dün)'B hadiselerinden u:ıak kal- leri arasında herşeyi unutmuşken sana 
dıktan sonra kulaklarıma kadar gelen rastlamam, nihayet sesini iııitebilmem 
güzel sesin b : ni tekrar çalışmağa teş• bana hayat verdi. Bir haftndanberi ta

vik etti. Sanki hayatta yapa yalnız ol· arruz hnlindeyi:ı. Büyük. taarruzumuzun 

duğumu hissediyor, düşündüklerimi Laş- kat"i netice üzerinde müeessir olacağını 
kalanna açacak vesile bulamıyorum.Dil- ümit etmekteyi:ı. 

cm ıs e-. erım ep sogu nn e ere ı sebep oldu. Yaralanınca umıdı kes- J. . .. . ... 
kar,.ılandı H lb k" ti ka c 1 bazı korkulu hikayeler, rüyalar anlattı. 1 . 1• "tt' • ~ın lıenuz uçmak bır zaruret degıl am· " . a u · ı sana mu a evap mı§ ıın, yanına gı ım . b Ik" • 

k 
. . . Rüya dedim de hatırıma geldi. Biz rÜ· ı' N ld Ah t mn, e ı de ynkında lnzım olacak. 

siz gibi kendi kendimle konuşuyordum. Top, tüfenk sesleri arasında çırpınan 
fzmirde neler olup bittiğini bilmiyordum. cephede bir ana, baba günü yaşanıyor .. 

k B. · 'k Bizim saflarda en ufak bir korku izine 
Hiç birşeyden şikeyetim yo .. ırıcı 

d . d l bile rastlanmıyor. Çocuklar o kadar bü-
şikayetim habersizlikti, şim ı onu a a • 

yük bir inançla çarpııııyorlar ki ... 
dım. • · d . . d Ben birçok ümitsizliğe düştüğüm sıra· 

İnsan T urk ordusu ka rosu ıçın e, 
k "'l da mektubunu alınca tekrar canlandım. 

yapamıyacağını sandığı en müş u va· 
zifeleri kolaylıkla başarı) or. 1tiraz yok, Adeta taze bir ruhla çalışma imkanını 
acs çıkarmak yok, imkansızlık yok, her buluyorum. Sana, bu en tehlikeli za-

manda bile ceva~ yazmaktan kendimi 
ıey kolaylıkla temin edilebiliyor. 

verme ıstıyordum Top ses1en şarap. - e o un me · · • 
il 

· . yayı açık gözle görüyoru:ı. Uyku yok... D d' ı.ı· d" d" \ fe Yeni vazifem herşeyi öğrenmemi amir· 
ne er yanı ba§ımıza düşerken tayyareler ı-1 · b" .. . j e ım. ·uç , ıye cevap ver ı. 

1 
ıç ırşey yok .• Duşman tayynrelcn ge- .. d"' dir. Ufak bir ihmal. hir boşboğazlık bü. 

bizi tehdit ediyordu. Bu sırada ben, ça- .. .. .. .. yavaıı yavaıı son u. 

ı 
ce gundu:ı, bulundugumuz mevkıı bom· N · L k b k .. k""l tün bir netice üzerine müessir olabilir .. 

resizlik içinde bocalıyordum. Du sıra- . arın, u me tu u ço muı u §tlrt· 
da siper arkadaşım ve neferim Denizlili bar~ıman ed.~yor: . .. .. .. . . !ar içinde ya:ııyorum . Kalem yok, göm- Burada olsan da cephede Türk çocuk. 

Ah k 1 k eld
. U 1 Kartallar u:ıerımızde gorununce, ıptı• leğimi pnrçalıyamk kfıg"ıt yerine kulla- lnnnın nasıl kahramanca çarpıştıkların 

met, sı ı arn yanıma g ı. tana- • "' 
rak kolunu uzattı : ı dai vesaitimizle onları alt etmeğe ça!'.· ı nı~orum .. O .da Littikten ~o.nra ne yapa- görsen .. Ben şahsen bunu görmekle gu· 

Ö 
.. .. ff d d" B lk. d k"' ıııyoruz. Bunda muvaffak. olmıyor degı· j cngımı bılmıyorum. •En ayı selamlarımı rurlanıyorum .. Çarpışmayı. hem de kah 

- zrumu a et, e ı. e ı e us- 1. ·1 · · k / 

tabı k d
. S kt k ız. En ufak fırsatı ganimet bilerek bi- ,, ve scvgı erımı abu( et Narin.> rnmanca çarpı!lmayı bu kadar hünerle 

ı e ıyorum. ıına me up yazaca , • 
k 1 b 1 d n· d " k rer birer tayyareleri düşüriiyoruz. 1 *~ * beceren bir milletin makus tuliini yene-

n em u ama ım. ır egne parçası O 1 k d k k" d" .. kl b"t CEPHEDEN OÇONCO MEKTUP b ld K 1 k S b " n ar o a ar ço ı uşurme e ı • l ccğine elbette ki inanırım. y cnilmck hi 
u um. o umu anattım. en u dcg. · ı 8 . d.. . · · · N · ç 

mıyor ar. ır u;ıenın yennı on yenı arın, b" k'ld b h" d "' I Es 
neği kana bulayarak mektubunu ynzar- .. S .. 11 şe 1 e mevzuu n ıs egı .. · asen 
sın. t~:y~are dolduruyor. Onlar. sa~tlerce uze· .. e~den cevap beklemed n bugun,çok 1 biz daima yukarıda kalmnğa ve yenme-

rımızde dolaşarak her yerı mıtralyoz ve 
1 
mu~ıt olan vaktimi sana mektup yaz- . ğe alışmış bir milletiz. 

O kadar yalvarıyordu ki onu kır~- bombalarla tarıyorlar. Ortalıkta canlı mnga haaredıyorum. Bu hafta aldığımı Bu vll2.ifenin beni nelerle karşıla tıra· 
madım. Bu mektubu, kahraman hır b"ır mahlu"k ~rtık kalmadı;;ına ka a t 1 • ı,· · ·· · ·r d ... · " b·ı · .. ., n n ycnı ır eııur uzerıne va:ıı em cgı•tı cn1rını ı mıyonım H b 1 d " T'" k k . . k • . h d" . • .. ... .. . er u un ugum yer 
... ur as erının aş ımız ıçın e ıy'e etb· getirince çekilip gidiyorlar. Akabinde Merkeze alındım. )'eni vazifemin ma- muvakknttır. Şimdilik k · · 
gı kanıyle yazıyorum. Benim sıhhatun 

1 
her siperin altından yüzlerce ve binler-, hiyetini bilmemekle hcrnber daha ziya-ı Rana gönderece<•in m-~eşi em! ço k~yı.d •• 

. d ş· dil'k h" 1· d "k J ., e.K up arı es ı a • 
yerın e. · · ım 1 ıç ır şey en §1 a- 1 ce muhanp çıktığını görünce hayret de cephe gerisi vazifesi gibi bir,,ey.. resimden ıılırım .: ·1 · N · 

· k Ah d d""" "' • f • 1 ,.. · ·>cvgı erım nrın.> 
~etım .yo .. me e v~r ıgım uzap ka· edıyorla~. H~r gün ay~i -~mcliyeye . de-

1 
Emrime .verilen arkada~larla birlikte ı *** 

fı .• • Fazla yazamıyacagım. Uk fırsatta,! vam ettıklen halde 51:otunyor11un kı sa• muayyen hır iı ü:ıerinde kosuyoruz. Ra- • • 
- Rumedı 
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cuklarımız 
Kaya • • ez ıs t 

Yaz~n: öğretmen Seyit TunçyUrek 

dayız. Tren hareket etmek için yarım 
saat istiyor. Etrafta büyük bir kaynaş
ma var. Y olculan gönderme tel8.şmda
lar. Yolcular bu yolculuğu sabırsızlıkla 
bekliyorlar. 

Saat 9 za beş var. Tren harekete ha
zırlanıyor. Eşler ağlaşıyor. Annelerin 
ve kardeşlerin bir kısmı kederli bir 
kısmı galiba yolculuğa alışmış olmalı
Jıır ki gülüşüyorlar. 

lçimde yolculu{.'Wl büyük heyecanı 
var. Trenin keskin düdüğü çaldı. Yavaş 
yavaş ilerliyoruz. Uğurlıyanlar geride 
kalmağa başladılar. Hilnlden geçtik.Et
rnfunızı kara bir perde gibi saran bina
lardan ayrıldık. Yeşil, yemyeşil ekil
miş topraklar arasında hızla gidiyoruz. 

İşte bahçıvanlar.. Bakınız ne kadar 
zevkle çalışıyorlar.. Bu çalışmaları 

kimbilir onlara ne kadar sevinç ve neşe 
veriyor. Onları işlerinden ayn gördü
ğüm zaman bu kadar güler yüzlii gör
üste yığıyorlar. Tekrar dönüyor bu de
memiştim. Marulları toplıyorlar üst 
fa da Soğan toplıyorlar. 
Görüşlerim trenimiz ilerledikçe deği

şiyor, işte mer'alar .. Hayvanlar onların 
üzerinde serbestçe geziyor, beğendik

leri yerlerden beğendikleri otu yiyor
lar. Tren gürültüsünden başlarını kal
dırarak ve hazan ürkerek sanki bizleri 
uğurlıyorlar. Halkapınara geldik. Gök
lere yükselen ve dumana boğan fabri
kalar burada köıneleruniş. Bakınız ne 
güzel, ne taze duman çıkarıyorlar. Bu 
fabrikalar pamuklu bez, çuha ve ku-

Iı Turan gibi küçük ic;tasyonları 
geçtik. 

Karşıyakadayız. Bu yer yurdumuzun 
eşsiz kamunlarından biridir. Ne kadar 

muntazam ve şirin. Suyu da çok güzel. 
Bu suya Yamanlar suyu derler. Yaman
lar suyu buraya getirilmeden evvel 
herkes (arteziyen) suyu içiyordu. 

Deniz kenarında bir arteziyen kuyu
su var. Ağaçlık, yeşillik içinde Karşı
yaka güzel dendiği kadar güzel. 

Buradan da ayrıldık. üzüm bağları, 
buğdny ve arpa tarlaları arasında koşu
yoruz. Her tarafta arı gibi bir çalışma 
var. lşçiler şarkı söyliyerek çalışıyor

lar. Şimdi kerpiçten yapılmış iki Uç ev 
önünden geçtik. Avluda yntan çok gU
zel bir buzağı Tren gUrl.iltüsUnden ilr
kerek ayağa kalktı. Buzağılar çok se-

vimli oluyor. Çok mahmur bakışları 

vardır. Renkleri de çok göz alıcı ve par
laktır. Zaten her hayvanın küçüğü se
viliyor. 

Hah hah hah şu beygire bakınız.San
ki tren kendisini kapacakmış gibi nasıl 

kaçıyor. Bakınız bakınız karşıda, ta şu 
koyu tepenin eteklerinde beyaz bir yı
ğın var. Koyun sürüsü. Sanki o yerde 
pamuk tarlası varmış gibi bembeyaz. 
Elinde sopası, sırtında kepeneği ile ço
ban da yanlarında. Ne güzel bir hayat. 
Aman bu trene de kızmağa başladım. 
Hiçbir yeri doya doya seyredemiyorum. 

- DEVAM EDECEK -Eylenceli 

Şu resmi 
bir oyun size .. 

kesiniz 
ne o acak? bakınız 

Size çok eğlenceli bir oyun göstere
ceğiz. Şu resmin bütün beyaz kısımlarını 
çıkaracak ıurette dikkatle kesiniz. Bazı 
parçaları makasla kesmek kabildir. Ba
zılarını da çakı Üc kesiniz. Tacta ve ko
larda gördüğünüz küçücek beyaz de
likleri bir iğne ucu ile biraz genİ§leterek 
açınız. Böylece elir.izde ajurlu bir re
ahn kalacak.. Şimdi bu resmi ıeffal bir 
k&iıt üzerine d ikkatle yapı,tırınız. Bu 

§cffaf kağıt istediğiniz renkte olabilir.Bu 

işi yapınca resmi her hangi bir ziyaya 

karşı tutunuz... Resmi birkaç renkte tef

f af kağıda yapıştırmak ta kabildir. Me

sela resmin ikinci ıütuna kadar olan ku
mı penbe, diğer kmnı yqil olabilir. 

Elektrik li.mbanıza bir abajur gı'bi bu 
resmi yerle§tİrİn.İz. Çok hoıunuza gide

cek bir manzara göreceluiniz ... 

He şeyi öğreniyorsunu 
GUzel yazllar: 

üsabakamıza 
gelen cevaplar -En garip hayvanlar serisinden: Sahifemi::in mini mini okurları ara

sında bir güzel yazı nıüsabakası açtığı
mızı ilan etmi§tik. Bugün de gönderi
len yazılardan en muvatfakıyctli olan
ları neşrediyoruz. l't1üsabakamızm ne
ticesini gelecek hafta ilan edeceğiz. 

Bir anguru, bir zuraf a 
nas l y şar? Hus s ·yelleri ne SEYHAN KIYILARINDA 

Etrafta sıcak var. Şehir baştan b~a 
sıcakla dolu. Kızğın güneş taşları ısıttıkca 
ısıtıyor. Çevre bir fırın haline geliyor. 
Fırın içindeki ekmekler gibi kavruluyo
ruz. Karşımızda Seyhan nehrinin deniz 
kadar mavileşen çehresi artık görünü • 
yor. Ovayı battan başa dolaşan ve kıv
rıldıkça kıvrılan bir gelin gibi ıüzülüyor. 
Bindiğimiz arabanın yağız atları kişniyor. 

Arabacının kırbacı takJadıkça uçarcası
na yol alıyoruz. Seyhan da durmadan 
akıyor. 

Çocuklnr, bugün size tanıdığınız ve
ya ic;nıini duyduğnuz hayvanlar içinde 
en garibinden bahsedeceğim: 

Kanguru ismini işittiniz elbette .. 
Fakat bu isimin nereden geldiğini bi

liyor musunuz? 

Büyük İngiliz denizcilerinden (Cook
Kuk) 1770 senesinde Yeni Gal ülke
sinin cenubuna ayak bastığı zaman or-

mımlık arazide zıplaya zıplaya koşan 

Kanguruları hayretle görmüş ve bu 
hayvanın ismini sormuştu. Yerliler In
gilizcc bilmediklerinden kendi dille
riyle: 

- Kangaru demişlerdi .. 
Kangaru onların dilinde cNe söy-

lüyorsun?> demektir. 
Seyyah Kuk ile kendisine refakat 

eden gemiciler bu cevabı gördükleri 
hayvanın ismi sanmışlardı. 

Hepinlı. bilirsiniz ki Kangurunun 
karnında yavrularını taşımak için bir 

cebi vardır. Fakat bu cepte yavruların 
ne kadar zaman kaldıklarını bilir mi
siniz? Tam sekiz ay zavallı ana kan
guru birkaç yavrusunu bu cep içinde 
taşır .. Bundan sonra ilk adımlarını at
mağa başlarlar .. Yorgun düştüler mi 
veya bir tehlike hissettiler mi yine an

nelerinin cebine koşarlar. Bu cep baş
ka hayvanlarda olmıyan cV> harlı şek
linde iki kemikle desteklenmiştir. Bir 
kanguru bir sıçrayışta on metre kate-

debilir. Bu zun atlama rekorunu sırık 
gibi kullandıkları kuyruklarını şid

detle yere vurarak temin ederler. öy
le ki kuyruk yere vurdu mu kuvvetli 
bir ses çıkarır. 

Tehlükc ~nmda, bilhassa av köpek
leriyle yapılan avlarda kanguru kuy
ruğu üzerine dayanarak ve dört aya
ğıy le birlikte kendini müdafaa eder. 
Arka ayaklarının dördüncü parmağı 

bir köpeği ikiye bölmeğe yeten bir pen
çe gibidir. Kanguru ön ayaklarını bir 
boksör gibi kullanır. Vahşi hayvanla
rın domptörleri, kanguruların bu ka
biliyetlerinden istifade ederek can
bazhanelerde boksörlük eden kanguru
lar yetiştirmektedirler. 

Nihayet sevgili okuyucularım, bili
yor musnuz ki kanguruların da cücele
ri vardır. Wallaby adı verilen bu cüce 
kangurular bir tavşan boyundadırlar. 

J<..anguıu boks 
yaparken 

surette ki ormanda bu hayvanı ağaç
lardan tefrik etmek imkfuısızdır. Hay
vanın gövdesi yağmurlu havalarda be
yazlaşır. Yıldırımlar düştükçe ateş 

kesilir. Zurafa istediği zaman bu
run deliklerini sımsıkı kapatır. (Ister-

Bu güzel yerler ne kadar şen ve ne 
kadar kokulu imiş. Her taraf yeşil ağaç
larla kaplı. Limon, portakal, turunç, 
Hintelması çiceklerinin misk kokulan 
ciğerlerimi tazeliyor. 

Emine 
seniz siz de elinizin yardımı olmadan Artık Seyhan ilinin merkezine yak-
burnunuzu kendiliğinden kapatmağa lqtık. Sağun yqil, ıohun yqil, önüm 
çalışın bakalım.) ı<um fırtınaları çok masmavi Seyhan ıularile kapalı. Kıyda
olan memleketlerde bunun büyük fay- nnda bir kaç apartman temeli atılnut. 
daları vardır. Bülbüllerin güzel ıeıleri tabiatın bu gü-

Bilir misiniz ki zurafanın başlıca gı- zellilderinin muıikisi oluyor. Yqillikleri 
dası akasya yapraklarıdır. Bunları di- benekliyen mavi, kırmızı, penbe, aan 

kenleriyle birlikte yer. Kuraklık mev- renk renk çiçekler bu ovanın motiflerini 
siminde altı yedi ay bir damla su iç- iflemif oluyor. 
meden yaşayabilir. Zurafanın dört mi- Ruhum bu güzellik hulyasına dalmıt· 
desi vardır. Uyurken yan yatar ve göv- h. Bir türlü ayrılmak istemiyordum. Fa
desini başına yastık yapar. Su içerken kat ne çare arabamız ilerliyor, biz de bu 
bacaklarını hiç kıvırmadan eğilfr. Tıp- güzelliklerden İatemiyerek ayrılıyoruz. 
kı sizin jimnastik yaparken bacakları- Oltu okulu öğrencilerinden 
nızı kıvırmadan eğildiğiniz gibi.. Sınıf 4 3 15 Emine 

Zurafanın iki santimetre kalınlığın-

olan derisinden sandallar, kam
çı kollukları, kalkanlar, kuyruğun

dan sineklik, ayaklarının uzun veterle-

rinden muzik aletleri için tel, kemik
lerinden düğme yapılır .. Etinin çok lez
zetli olduğu iddia edilir. 

lnsanlk 

Wallabyleri lngilterenin hayvanat bah- Zurafayı size boynuzlu hayvanlar diye 
çe1erinde yeşil çimenler üzerinde zıp- tarif etmediler. Fakat derilerin sertleş
larken görmek kabildir. mesinden hasıl olmuş, iki hatta tiç boy
ZIRAF ALAR DA HOŞ HAYVANLAR nuzu vardır. Bu boynuzlar kıllarla ör-

insanlar daima, birbirlerine iylik et· 
miye alışmalıdırlar. Fena bir kalp yalnız, 
kapkara bir yüzde bulunmaz. Onun için 
kalbimizi de yüzümüz kadar beyaz ve 
temiz tuhnıya çalışmalıyız. Bunu yapa· 
bildiğimiz gün artık tam manasiyle, bü~ 
tün bir insan olmuş demeyizdir. 

Karııyaka Ankara ilk okulu 
sınıf 4 A No. 102 

NEDRET UY ANIKOL 
Zurafa, (yani uzun boyunlu) adı ve- tülüdür. Zurafanın derisi bej rengi 

rilen hayvanın resimlerini gördünüz. üzerine esmer lekelerle işlenmiştir. O 

······~·:.··~· ... : · ··· ·~·~~········ ·iiii'''' ' '::;,;··········· ··· · ····· ····· · ····i·········~i~···~·~·~·i~~·~········· 

7~w• KIZILÇULLUDA 

Mukaddes 
duygularım 
Jçimde bir sevinç, bir sevinme duyu· 

yorum. Bu sevincin tadını ancak kırmızı 
beyaz Türk bayrağı karşısında lüzumu 
kadar tadabiliyorum. Fakat bu beni tat· 
min etmiyor. Bu sevinç içinde bir geyin 
benim için en ehemmiyetli olan bir şeyin 
ekl'ik olduğunu hissediyorum. Acaba bu 
ne) Her zaman, her dakika, benliğimin 
içinde simasını, ve kalbimde sevğisini 

taşıdığım bir mevcudiyet mi? Evet ..• 

Mini miniler güzel yüzlerinizin •evimliliğini kaybettiren göz 
ya1larından •akınınız ... Daima böyle neşeli, daima güler yüzlü 

Genel Tarım ince leme
lerlnde bulundular 

lnkdap, T opaltı, İsmet pqa, Oltu, 

Misakıınilli okullan dördüncü ıınıf öğ • 

rencileri dün Kızılçulluya gittiler. Orada 

genel tarun incelemelerinde bulundular. 

Tarlaların bazırlanmaıı için yapılan it· 
leri, tütün ekimini, sebze bahçelerindeki 

İf lenmeler:i, bağların i,lenınesini, bağ 

hastalıklarına karıı alman tedbirleri, çe

titli meyve ağaçl&r1?1ı, ağaçlara musallat 

olan hastalıkları, ba hastalıklara karşı 

alınacak tedbirleri, ıulama itlerini, de

ğirmenleri gördüler ve incelediler. 

Çocuklar bu görüme uçurbnalarile, 

toplarile ve yemelderile gittiler. Hem 

dersleri incelediler, hem de aaf kır havası 

aldılar. Beraberce oynadılar. Güzel bir 

gün geçirdiler. 

Sevincimi tam duymak için her zaman 
oturduğum sıranın karşısında büyük por· 
tresi asılı bulunan bir çift keskin gözün 
sahibini niçin arıyorum... Buna cevap 
vermek demek bütün bir milletin kalbin· 
de yer eden ismi söylemek değildir. Onu 
anlamak, onu tanımak için Türk çocu .. 
ğuna aşıladığı vatan aşkını anlamak la· 
zımdır. Jşte ben onu anladım. Ve anla· 
dığım için saadetimi bütün dünyaya 
haykırmalıyım. Yaşasın o. Ve onu tanı· 
yanlar ... 

Uk okul öğrencilerinden 
K. TUNÇAY 

olunuz... Anne•iyle •abun köpüklerinden fiıirme balonlar ya- . "' • ~ ,., ~ 
pan bu yavruya bakınız .. Ne kadar keyifli, ne kadar nefelidir.. ilk okullardan bir kaçının dö~iüncü •ınıl talebelerinin Kızıl• 
9nun gibi hep bir ağızdan neşeli bir bahar ıarkuı •Öyleyin ba- çulluya bir gezinti yaptıklarını biraz yukarıda okudunuz.. Ge· 
kalım... :intiye iıtirak eden Olti ilk taleb 

• 'llalr hatlar yıwlch ve mUbUrlemeal için hm Niğdeli Nuri bey 
rısı oır 1.1Ur uan;.un.uı .. ud gv~ç.ı. ~-- ..... ~"'· ., ... 

~tı. ı knlkıp Ustıerıne yUruseK, ner oı 
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Tam bu sırada Şarl Druıgolemin ren
gi fevkalade uçmU§ eli kılıncının kab
zesine yapışmış bir vaziyette Dük dö 
Gizin üzerine ilerlerken keskin bir bo-

berce merdivenleri çıkıp arabaya gir
diler. Simonun ölüsünü görünce şap
kasını çıkarıp sciamladıktan sonra kıza 
dedi ki: 

ru sesi Grev meydanını altüst etti. - Siz ananızın ölüsü yanında kalı
Ahali birbirine karıştı. Şiddetli gii.rül- ruz. Onu muhafaza ediniz. Tabutuna 
tüler başgösterdi geliıicc izin verirseniz onu ben süsliye-

- Kralın muhafızları! Kınyon'un cek ve çiçeklendireccğim. 
İsviçre askeri! öldilrün! Suya atın!.. Viyoletta, Düke karşı şükran hisla-

Bu muhafızlar, Şu İsviçreliler, daha rlni birlikte ifade eden baygın bir na
düıı halkın sokaklarda kurduğu mani- zarla baktı. Bu bakış, Şarl'ın ruhunun 
nları kaldırmak, halkı sükt1ta avdete en derin noktnlnrına kadar işlem.iş, göz
mecbur etmek için çalışan askerlerdi. lerini yaşartmıştı. Doğruca karşıda çi
(Brisak), (Kırose), (Buvadöpen) in çek sergisine koştu. Serginin kapısında 
ta Şchremanetine kadar sürükleyip şişmnn bir karı duruyordu. Dalgın dal
tıkmış olduğu bir avuç kral taraftan gın bu kadına bir kelime dahi söylcme
idi. Bunlar, geceyi orada geçirmişler, di Önüne bir altın attı. Kırmızı beyaz 
şimdi de boru çala çala dışarı çıkıyor- gülleri, kokulu karnnfilleri, yasemin
lardı. leri, zanbaklnrı kucakladL Muhtelif ko-

Dük dö Giz müthiş küfürler savura- kulu çiçeklerle arabaya dönerek bun
rak hemen yerinden fırladı. Yanındaki- lan etrafına ve Uzerine serpti. Adeta 
ier de kılınçları yarı çekilmiş bir vazi- ölti görünmiyccek bir hale gelmiş, çi
yctte kendisini takip ettiler. Halle bir çeklerden bir kefene sanlmıştL 
evvelki muanzlannı görünce, kızgın- Viyoletta diz çökmüş gözlerine ina
lıktan tepinmcğc, bağırıp çağırmağa namıyor, rüya görmekte olduğunu sa.
başladı. Ahali birbirini itiyor, silahlan- ~ordu. 
mağa koşuyor, kndmlar, çocuklar ayak Şarl kıza hitap etti: 
altında kalarak bağrışıyor, bir çoklan - Sizinle göriişmenin ne vakti ve 
da bayılıyordu. ne de yeridir. Siz.in bu çingenelerle bir 

- SiHih bnşınn! Knfirlerl öldürün!. arada kalmnnız imkansız.dır. Yann sa-
- Muhafıilnrı nchirc atın!. Kınyo- hah gelecek ve bu araba sahibiyle ko-

nu suya!.. nuşacağım. 

Halk silahlanmağa koşar ve silfilıla- Çingl!Ile alaylı ve kaba bir sesle söze 

devlet oldu 
Atina, 6 (A.A) - Yunanis

taoıo Korperatif bir devlet 
haline getirileceğine dair baş
vekil Metaksasın neşrettiği 
beyannameyi gazeteler hara

retle mevzuubabs etmekte
dirler. 

19 Mayıs 
şenlikleri 

Samsun 6 (A.A) - 19 Ma

yısta Samsunda büyük şenlikler 
yapılmak üzere hararetli çalış
malara b~şlanmıştır. Ayni gün 

açılacak dördüncü Yerli mallar 

ser~ısıne her taraftan fazla 
rağbet gösterilmiş ve bütün 

pavyonlar kiralanmışdır. 
Sergiye gelecek seneler bey

nelmilel bir mahiyet verilmesi 
mukarrerdir. 

Çocuk bakımı 
Ankara, 6 (A.A) - Çocuk 

esirgeme korumu genel mer· 
kezi tarafından 15 • 4 - 937 
tarihinden 1 - 5 - 957 tarihine 

kadar 2950 çocuğa yardım 
edilmiştir. 

Mısırda ruı patlaması dakikaları yaklaşırken karıştı: 
Şarl Dangolem ile Viyoletta arabanın - Sizi dinlcmcğe ve icap eden ceva- B •• •• k b• 
etrafında kaynaşan ahalinin içinde ilk bı vermeğe hazırım Monsenyör! UYU 1 r ya Il gı 0 
göruşm·· cyı· yaptılar. - Seninle nerede konU§abilirim K b' 6 (Ö R) B a ıre • - ir Mısır 

Giz.in Kırıyoıuı doğru gittiğini gören Metr? köyünde 365 evi kül eden bir yan· 
Şad kılıncını kınına koymuş, çocuğun - Burada çok yakın olan Esperans gın neticesinde 12 köylü alevler 
yanında dunn stu. otelinde hayvanlarımı, arabamı, Leo- d d .. d' • 
Viyolettanın~g·u·zeı go··zıerın· de bir ü- noru v.e. bütün yanımdakileri orada ge- arasın a ırı ırı yanmış ve 13 

köylü de ağır surette yaralan-
nıit yıldızı belirdi. tkl genç fırtınayı cclendiriyorum. mışhr. 
andıran şu ihtilM arasında ' birbirleri- - Peki yarın sabah beni orada bek- mı••••••••••••
llin karşısında durmuşlar, iİk defa ola· le!. Yerlere kadar ci:rildi. İçinden şunları 
rak yakından birbirini görmüş ve gö- Şarl son defa ~asum kız ve yerde 

1 
geçirdi: 

rüşrnUşierdi. yatan ölüye manıdar nazarlarını fırlat-, _ Anladım. Dük dö Gizin emirleri-

Hc.r ikisinin de renkleri uçmuş ken- tı: nl getirecek o1an zat bu olacak. Ah .. Kı-
dilerinden geçmişler titriyorlardı: - Şimdi intikama sıra geldi Baba- lot! .. Bu kadar araştumala.nna rağmen 

Şarl söze .ş<Jylc ~dı: cığım oğlunun neler yapmağa gücü yet- 1 kızın hakkında elde edemediğin malu-

- Rica ederim korkmayınız. Ağlı- tiğ~ göreceksin. .. 1 mAtı yine benim vasıtamla öirenecek-
yordunuz ... Mutlaka şu mUtecaviz küs- Dıye mırıldanarak kapıdan çıktı.Duk sin!. 
:bıhın y~üncicn değil mi?. dö Gize doğru yollandı. Be1godcr mcr- Bclgodcr doğruldu. °'t)'stilıi başım 

- Hayır.. Hayır nğlıyord Gö _ divenin üzerinde durmuş, kollarını ka- düzeltti. Suale ce"VBp verdi: 
dünüz değil rni? .. Sebebi .... ~ öld~. vuşturmuş, alaylı bir tavır ile şunlan _ Bendeniz esasen bildireceğiniz 
İşte orada yaı:>ayalıuz.. Zavallıya bir mınldanıyordu: . emirleri bekliyordum. 
dua okuyan bile yok.. - Yarın gel.. Evet seni bekliyece- Yeni gelen adam çingeneyi kolundan 
Kız b"-'-r ·· l k . ··zı . ğim .. Ahmak .. Yarın Viyoletta nereye yakaladı. Kenaisine doğru çekti ve bo-

-.uu.u ı soy er en yıne go erın- . . . ? 

den yaşlar dökUyordu. gıdecek bılıyor1~1udsırdun · · _ . di ğuk bir sesle: nderdi B 
~ft-1 se · · .1,. ten • Omuzlarını NJ ı, aşagıya ın - Beni nUfuzlu bir .zat gö · u 
~ vgısıne ı uve merhamet be · ki ıldı 

hissiyle de büsbütün sarardı· - Gideyim, ha r vereyun şu kız.. Viyolctta. .. derken .sesi kiS .Du-
- An d ölm ... s· ölüden beni kurtarsınlar. Ne kadar ça- rakladı. Gözünün önünde feci bir tablo 

:rnda zo !~ız okıra ~:· 1 ti U§Iar.. hıze bu- buk kaldırırlarsa o kadar iyi .. Haydi canlnnmış olacak ki sözüne devam ede-
ruı şar soy e yor a ı za nl 

vnllı.... ·· - bakalım Simon hazırlığına bak.. Bugün medi. Yalnız kafasından geçe er ŞUn-
Bclgoder bunların etraf da yolculuğa çıkacaksın! Tanrı yolunu lardı: 

ın somur- . ded' Zavall k tarak dolaşıyordu. Kız b dama açık etsin. ı. - Biçare masum kız.. ı ur-
retle bir bakış attıktan ~ a nef- Tam dışarı çıkacağı sırada, merdive- ban!.. Ah.. Favsta.. Vicdanımı merhn-
verdi: nra cevap nin alt basamağında siyah kadifeler meU:iz avuçları içine alınış, kavramış, 

- Hayır. Anama . k . . giymiş, henüz mezardan kalkmış bir bu kadının pençesinden ne zaman kur-
birkaç a çı:. . al~~ ~çın ölliyü andıran sapsarı benizli biriyle tulacağım.. 
k ..•. par toplıyabılınm umıdiyle karşılaştı. n-lgod ka dakinin stikOtunu 
endılıgımden ~"~kı 

80 
•• 1•. d ~ er rşısın 

Y.... Y uyor um B adam .. .. . d ki • u.k: l dı 
Dük .. D 1 . · u ın goruşmesın e sog - yırtmak i"in söze başa : ango eının C I . .. rd' :> 

G uy erı urpe L luk bir insanın tüylerini ürpertecek de- - Viyoletta ve ben sizi gönderen za-
rcv meydanın d · b" .. klln hA 

kim 1 a erın ır su a- recede idi. Çingeneye sordu: tın her türlü hizmetlerine esasen hazır 
0 muştu. Borular susmuş, ahali B b h'b' · · · bekli 

bağırm . .. . - u ara anın sa ı ı Belgoder sen- bulunuyor ve emırlerınızi y~ruz. 

G. . aktan vazgcçmış, yalnız Duk do sin değil mi? - yeni vereceğim emirleri harfı har-
ız ıle Kın on .. .. .. 1 d . . . 

Y goruşuyor ar ı. Halk - Evet ben'im. Emirlerinizi yerine fına yerine getirirsen~ Senın ı)ın .. 
ıta bdunların sözlerini işitmeğe çalışı- getirmcğe hazırım. - On kese altın verilecek değil mi? 
yor u. ılk!ı· 
Şa . - Demek şu genç şantözün.... Viyo- Bunu kazanmak için, ne yapm gun 

. rl, Vıyolcttanın elinden tuttu. Kız Iettanın sahibi sensin.. !azı ? 
titredi. .. Arabaya kadıır götürd·· Be Belgod m . ... 

- Bitmedi -

Uzum 
Çu. Alıcı 

118 U.J.Taranto 11 

Fi at 

13 
145 Ayoti B. 9 50 15 50 
35 S. Erkin 10 
32 K. Taner 

320 Yekun 

13 25 
13 50 
14 25 

432384 Eski yekün 

432704 Umumi yekün 

Zahire 
Çu. Cinsi Fi at 

331 Ç. Buğday 6 6 625 
17 " arpa 3 75 3 75 

100 " F asulya 9 9 
24 " M. Dan 4 25 4 
31 B. Pamuk 43 50 43 

360 Ken. palau-.ut2SO 410 

25 
50 

ıı--------· 

t 

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 [2110) 

1ZMtR BELEDtYES1NDEN : 

- Kültürpark içerisindeki 

büyük Fuar gazinosu binasın

da tadilat yapılacaktır. Bedel 

keşfi on bin liradır. Taliplerin 

şartname, keşifname ve projeyi 

görmek üzere Belediye dai

resindeki Fuar fen heyetine 

ve eksiltmeye iştirak ıçın 

12 • S - 937 tarihinde Çarşam

ba günü saat 16 da Belediye

de toplanan Fuar komitesine 

750 Lira teminat akçesi veya 

Banka mektubu ile müracaat

Jarı. 

7-9-11 1403 (794) 

Kültürparktaki Fuar sa· 

hası içinde A adasında Tur 

yağ, yün mensucat, pamuk 
mensucat ve Mustaf Ruşen 

deri ve kösele fabrikası için 

blok halinde yapılacak büyük 

bina açık eksiltme ile 12-5-937 

Çarşamba günü saat 16 da 

Belediyede toplanan Fuar ko

mitesince ihale edilecektir. 600 
liralık teminat akçesi veya 

banka mektubu ile söylenen 

günde komiteye ve bu husus· 

taki şartname proje ve keşif

nameyi görmek üzere Beledi

yedeki Fuar fen heyetine mü

racaat edilmesi. 

7-9-11 1404 (795) 

Sahile 7 

lzmirlilere Müjde 

NAZiLLi Tren gezisi 
9 MAYIS 937 PAZAR 

Zafer okulu koruına heyetin in 
Nazil!i ovasının doyulmaz güzelliği üzerinde Cümburiyetin fe

yizli çahşmalMından doğan büyük fabrikayı gezmek fırsatını ve
recektir. 

Gezi tertip heyeti geçen yıl Ödemişe yaptığı tren gezisiyle 

sayın yolcularını memnnn ettiği gibi bu gezide de bunu her su· 
retle temin edecektir. 

Tren Kemer, Kızıfçullu, Gaziemir, Torbalı istasyonlarında du
racakbr. 

lzmirden hareket 
Nazilliden " 
Gıdıp gelme 

Saat 
6 

17 
5-1 yaş çocuklara 

Mevki 
1 

kuruş kuruı 
350 175 

2 275 135 
3 2\)0 100 

Bilet sallş yerlerl 
1 Hükümet karşısında Sevim pastahanesi 
2 Kemeraltında Mektepli kütüphanesi 

3 ,, Yavuz " 
4 - Tilkilik Eczanesi Bay Faik 
S - Eşrefpaşada tütüncü Bay lsmail 

6 ~ AJsancak istasyon kişesi 
7 - Suluhan civarı kilimciler No 21 Çorapçı 8.Mustafa Solak 

8 - Kemer istasyon kişesi 
Dikkat: Sabahleyin saat S le konakta otobüs bulunacaktır. 

1-3 

~ ' 
Bağcılar!. Tütüncüler'. 

Ötedeoberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb
relerimizin geldiğini sayın ahalarımııa bildiririz. 

Hacıdavut zade 
R A I-1 M i K A il A D A V U T 

Sun'i gübreler Anadolu Merkez Deposu 
Yemiş çarş1S1, Cezair Han 

lZMIR 
Telgraf adresi : KARADAVUT Telefon 3809 

'----·-----mm-----~-ml IZMIR SULH HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 

Burnovada Zirai kooperati
fine izafetle vekili avukat Akif 
tarafından ö ü Ziya karısı f e
hime nefsinden bilesafe ve kü
çük kızı Merih namına bilve-
laye ve lstanbul' da Lalelide 

koska caddesinde 11 No. lı 
evde ölü Ziya kıtı Melahat aşit 

aleyhlerine açılan alacak dava· 

sından dolayı Eşit namına gön
derilen davetiye varakasının 
ikametgahının meçhul bulundu

ğundan bahisle bilit~bliğ iade 
edilmesi ve müttebaz karar 
üzerine gazete ile vaki ilana 

rağmen muayyen günde i~bati 
vucut etmediğinden hakkında 
gıyap karan verilmiş ve hazır 
bulunan davacı vekilinin ifa· 
desi alındıktan sonra mahke
me 28 - mayıs - 937 tarihine 
müsadif Cuma g!inüne tayin 

kılınmıı olduğundan yevmi 
mezkiirde saat 10 da mahke· 
meye gelmediği veya vekil 
göndermediği takdirde gıyaben 
hüküm sadır olacağına dair 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilin olunur. 

1387 (789) 

MAZILLI ASLiYE HUKUK 
DAlRESlNDEN: 

Nazillinin eski !iisar köyün
den kasap Halil kızı Emir Ayi
şenin kocası Y eıırlı köyünden 
Mehmet Ali oğlu Koca Mus· 
tafa aleyhine açılan boşanma 
davasının tahkikatında müddei
aleyh Mustaf anın yeri belirsiz 
olmasından kanunu Medeninin 

132 inci maddesine göre bir 
ay zarfında karı~ını evine alıp 
evlilik vazifelerini yapmak 
üzere ilanP.n ihtarına karar 
verilmiştir. Keyfiyet ilan ofu· 
nur. 1394 (793) 

Milas Asliye Hukuk mahke
mesinden: 

Beçinden Peobenin Milasıa 
Gümüşlük nıaballesinde mukim 

iken Tagayyüp eden kocası 
doğramacı Ahmet aleyhine aç
tığı Boşanma davasının muha-

kemesi günü 22-5-937 Cumar· 
lesi günü saat 10 da Milis 

Asli ·e Hukulc mahkemesinde 
bakılacağından yevmi mezkfir

de gelmediği veya bir vekil 
göndermediği takdirde gıyabın-

da muhakeme bakılacağı teb· 
li~ makan n ı ilin olunur. (797) _ -· _ _ u. ra- er titredi. Elini alnına vurdu. 

• ::ız_ _ ~--- ~ 

Fakat, kurnaz mu~ paşa; artık sin! dedi. lar. emri verilsin, durmayıp, yann renge 
gözden gaybolduğunu farkedince atını ..................... Diye tekrar ağlrunnğa haşladı. çık1lsın! 
durdurdu: ...•. .... . .... ..•. ... - Şu kanlnrıma bakın, şu vücudu- Emrini savurdu. 

ı k l 1 bütün diicün.:ele-- Arkadaşlar! dedi. Siz yo unuıa Mutasarrıfın arkadaşlan, birbirleri- ma bakın! Diyen ihtıyarın vücudunda Artı o an o muş, ~ 

devall} edin, canınız tehlikeye ginne- nin yüzlerine hayretle, merakla baka- bir yaracık bile olmadığına bakamıyan rin altı iistüne gelmişti. 
sin, ben döneceğim, hem yalruZ başıma! rak, bo~ atının üstüne elbiselerini sa- ağalarda öfkeler belirdi. .. · · · · · · · · · ·· · · · · ·· ·· 

Yazan: Tok Dit Tefrika No: 2s 
Ben bu Katırcıoğlu denilen eşkıyaya rıp, sallana, sallana giderlerken. bu fa- - Bu da ne demekmiş'? Yazdıkları ···•················· 
ötedenberi kızgınım, beplın mutasar- sit mutasarrıf ta 'Osküdar semtini deniz name nedir, yaplıkları iş nedir? Ertesi günü öğleye kacW.r alaylar dü-
nflıg·ım zamanın-1- saraya verdiğim ke- tar f dan ek 1 bırakı _ Hayır ile mcsdc hitnma erecek züldü. Haydarağa ı.ade Mehmet paşa 

.r.ı uaı a m geçer yo u p, o pe-
. -·~rcıo~ u kaçanların arasından es-( - Be herü! Allah sana iz'an vermiş, selerle akçeyi toplatmağa mW oldu.O rişan haliyle ağır ağır ilerledi, ilerledi.. yerde, şer peyda oldu. ileri kol scrdan nnsbedildi, yanına RUs-
1htıyar mutasarrıfı buldu, çekti bir akıl vermiş, düşünceli ~değil mi idin? yüzden yerimden, malımdan, paramdan ..................... Murat ağanın mahremi ve müsahibi tem paşa, Mustafa paşa, 1Sb.ılk pa.,c;a ve 

..arafa: Kimin imdadına hangi dermanla gidi- oldum. Siz yolunuza gidin. benim atımı • .... ........ ... • .•.• olan Koyunoğlu da bu mecliste idi.Gür- hamamcı Mehmet paşa ile müezzin 
- Nas~ Katırcwğlunu boğmak yorsun .... Kimin karşısında kılınç sal- da alın! Bende ancak çık.ası bir can Katırcıoğlunun, GUrcü Nebinin ve eti Nebiye, Kntırcıoğluna paye verilme- Hüseyin paşa ve birçok paşalar, ağalar 

ağam! Hndi bakalun, ne duruyorsun? !ayıp, meyclnn okuyorsun sen? Hadi kaldı. thtiyarlığımda da bu intikamımılarkadaşlarının fermanı yazılıp, mühür- sini zaten istemiyen Koyunoğlu, fer- \'crillp yola çıkarıldı. Arkasından di-
Diye serzenişte bulunurken zavallı bakalım şimdi, doğru adamlarını al!Gel- alamazsam gözlerim açık gider. leneceği sırada çadıra eiren işte bu manların yazıldığı zaman bu emri va- ğcr ağalar ve askerler yi.lrüdi.i. llcri 

mü~kait paşa, yerlere kapanara}c: diğin yere dön! Bir daha kafa kaldıra- Diye atından indi. 'Ostünü başını soy- adamdı. Kimseye görünmeden gizlice kie itiraz edemiyecek va:rJyette idi. Fa- kol sahil tarafından, Veziriazam Mu-
-Tôbeler töbcsi! Töbelcr töbcsi!Ağ- yun, saraya uşaklık edeyim deme ... Mil- du, hayretle kendisine bakan askerleri- Veziriham Murat ağanın otağına kadar kat şu fırsat ona mükemmel bir gani- rat ağa ile beraber giden ordunun bir 

1 Yadede- }etin a.cılarına kulağını aç biraz.... nin gözil önünde bir don bir gömlek ka- sokulan eski mutasarrıfı Murat ag·a ta- met oldu. Ag~aların s(iv)enic:lerine daha kolu da Bulgurlu dftTrı tarafından iler-zıma nldıgım adını hürmet e ,, :ır "ti 

Dedı ve bağırdı: hncaya kadar soyundu. Gömleğinin ya- nıyıp ta: kuvvetle istirak edip: liuordu. rim bundan kerri!. • " 
- Kızanlar! kimseye dokunmayın! kasını yırttı, gözilne ~n yaralı bir ata - Ne oldu sana?. - Sultanım iş S\ıhuletle bitmekten GUrcU Nebinin bulunduğu yer, Vezir 

- Yalancı, riyakar seni ... 
- F..fem inan sözlerime ... 
- Canını kurtarmak mak.">adiyle 

Yal\'ardığını bilmez miyim sanıyorsun .. 
Be.nim uu zamana kadar hangi harpta 

ve hangi kavgada korkup, kaçtığımı 
duydun da, sert sert dik gelclindi. 

- Affet efem! Paşa olası ağam affet! 
Diyen zavallı ihtiyara el kaldırma.~

Dl zillet sayan Katırcıoğlu, onun saka
lına yap14ıp, çekti: 

Olan oldu, gerisinin canını bağışlıya- kadar ilerleyip, bacağının yarasından Derken, yalancı bir ağlama ile hün- kaldı, kılını; kınından çıktı, gayri la- otağının kurulduğu yerden bir saat ka-
lım. Defolsunlar şuradan! akan kanlara elini, bağrını, sakalını bu-, gürdemeye koyuldu. Ağaların hepsi de zım olan cenk lir. Deyince, demindenbe- dar uzakta idi. 

Dönüp ihtiya: 1_nu~rıfı kolundan laştırdı: kalkıp ihtiyarı kolundan tutarak, yırtık J ri ağızlarındaki baklayı geveliyen ağ- Vezirin ordusu böylece harekete ge-
tutarnk ntın:ı bındırdı. - Hadi uğurlar olsun size! deyip, gömleği, kanlı sakalı ile bir tarafa oturt- lar heyecanla: çincc, Gürcü Nebiye derhal bu haber 

Binlerce yalvannalar, dualarla yola yayan yapıldak geri döndü. tular ve dinlediler.. - Beli cenktir! ye~tirildı: 
çıkarılan mütekait mutasarrıf ve onun - Biz de beraber gelelim! O da uydurduğu birçok vak'aları aç- - Fennan geri dursun! - Aman! Askerler üz.erimize yürü· 
arkasından, bırakılan arkadaşları yolda Seslerine, öfkeli bir bağırışla: tı ve: - Kana kanla! yor! 
atlarına hı7. verirlerken, Katırcıoğlu - Gidin diyorum size, atımı, elbise- - Nihayet Katırcıoğlu ve arkada}- Diye bağrışıp ayağa kalktılar. Veziri- Gürcü Nebi hayretle: 
ile arkadaşlan bir müddet onlan gözle- ml konağıma kadar götürün, sağlık ha- lariyle karşılaştık, size yardıma gelen- Azam lal ve mebhut bir mUddet baka- - Biz namemize hayırlı cevap bek-
riyle takip ettiler, nihayet onlar da dö- berbni yakında başka haberlerle Bur- lerin hepsini kılınçtaıı geçirip beni de kaldıktan sonra: Uyorduk, bu ne demek? Kan akıtmak 
nUp yerlerine gittiler. saya yollanm. Arbmclan Jdıme ıeJme-, ihtlyarbiıma haJnn.dan bu bale koydu- - Öyle iae, hemen askere hazırlık _ Bitmedi _ 



Sahife 8 

BAHAR ve YAZ 
Eğlen-::elerini 

Canlandıracak Müjdeler 
1937 senesine mahsus Zundap motorsilııletleri, Rali ve 

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

NEREDE : IZMIR BALCILAR ısa 

NACiB SADIK mağazasında 

• 
TUZU 

En boş meyva tuzudur. lnkıbazı def eder. Mide, bağırsak, 

karacigerden mütevellit rahatsızlık ları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

ınıı:iliz Kanzuk ezanesi Beyoıı:lu· lstanbul 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

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

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi herı::evi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanın ayni tip 
mensucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 Vt; 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lznıir 

, •' • ... • • • ,. • '< .,,. : • 
Emlak ve Eytam Bankasından: 
Emlak ve Eytam Bankası umumi heyetinin fevkalade olarak 

Haziranın sekizinci Salı günü saat 11 de Bankamız merkezinde 
toplanacağı hissedarlara ilan olunur. 1391 (792) 

lzmir Vilayeti Posta 
Müdürlüğünden : 
1 - Kendini tanıtma kartları gelmiştir. 

Telgraf 

2 - Tanıtma kartlarının itibar müddeti tanzim tarihinden 
başlamak üzere üç senedir. 

3 - Tanıtma kartı şahsa ait olup bu karlı hamil olan kim· 
senin hE"rhanı!i bir posta merkezine ibrazı halinde o posla mer· 
kezin deki muamelesini kolaylıkla göı ür. 

4 - Tanıtma kartının bedeli beş kuruş olup ayrıca 15 ku· 
ruşluk damga puluna tabidir. 

S - Tanıtma kartı almak istiyenlerin 6X 4 büyüklüğünde 
kartonsuz iki fotoğrafla hüviyetini ve sanatını gösterir resmi 
vesaikle muavinliğe müracaat etmeleri rica olunur. 

1390 (791) 

Devlet DemiryoJlarından: 
Eskişehir atelyası için iyi tesviyeciye ihtiyaç vardır. Taliplerin 

imtihanları Ankara, Eskişehir ve H. Paşa depolarında ve lzmir· 
dekiler içinde Alsancak atelyesinde yapılacaktır. 

istekli.ferin birer istida ile doğruca Eskişehir Cer atelyesi 
müdürlüğüne müracaatları. 7-9-12 1388 (790) 

YENlASIR 7Mayu1937_ 

~IZZl:Z~D~O~K~T~·o~R~~~~~----------------------------~ 
inhisar 

Sami Kula~çı 
Kulak, Boğaz, Burun basta· 

lıkları birinci sınıf 
mütahassısı 

Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad· 
desi 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 

SOFRA TUZU 

~.(ZZ..ZzJczz;;{%. ~ DAillA 
iNUE 

Toptan Fiatler: 
Mutfak tuzları : 50 ki
loluk çuvalda kilosu : .. . 

AKLINIZDA OSUNKIL 

~ · 

KJNAKQL Es;;nle 

sıtmalılara, iştihasızlara, za· 
yıflara, kuvvetsizlere iştiha, 
kuvvet, neş'e verir. 

Hazım hapları : 
inkıbaz bayatın düşmesidir. 
Liynet ve amel için nebati 
ilaçlarla yapılan bu bapları 
siz de kullanınız. 

1 

TOPTAN SATIŞ 
YER i: 

Birinci Kordon inhi
sarlar baş müdürlüğü 

ambarı 

4 KURUŞ 98 
SANTiM 
Sofra tuzları : 64 kilo
luk sandıkta (1 ve 1-2 
kiloluk paket halinde) 

· kilosu 9 KURU Ş 
02 SANTiM 

DA.illA. 
KURU 

=cozuu ,_ ........................... , .......... ._. ................ . 
Haraççı Kar eşler 

MITAT OREL 
'ı Adres • Beyler Numan ~ 
' zade sokağı Ahenk mat· 

' 
MobiJyelerİn : En modern ve en zarif çeşitlerini 
••••••••• • • •• • • •••• ••••• ••••••••• 

Çocuk arabaıarının: En lüks Avrupa mamula tı ve en dayanıklılarını , baası yanında. 
Numara:23 

Telefon : 3434 
~ (229) 

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

>.><ZZZZZ7Y,zzzzr-..LZZJr.LZL/7TTLZZn 
Hasır takımlarının : En sağlam ve en ucuzlar.nı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çeşme 
PLAJLARI 

Karyolaların ~ En lüks, beyaz ve sarı nikela şlı modellerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Haraççı Kardeşlerin 
mağazalarından 

IZMIR ve ANKARA 
temin edebilirsiniz. 

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

Çeşme plajları icara veri· 
lecektir. Kestelli caddesinde 

Halk oteli bay Fuada mü· 

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

racaat. 
~ ...... ._. .. ______________________________________ , 

1-15 (798) 
MtN 

BBISTOL 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL I 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tilrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
)urlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

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

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

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

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvan'arınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve oesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha· 
!inde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz b:ışı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma· 
mulatı l:ımir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 
ve J, C. Hemsiye müracaat ediniz. 

• 

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

lzmir Vilayeti Defterdarl•ğından: 
Merkez ve kaza maliyelerinde istihdam edilmek üzere maaşlı 

ve ücretli memur alınacağından memurin kanununun 4 ve S nci 
maddelerine göre askerliğini yapmış Lise ve Ortamektep şaha· 

detnamesini hamil bulunan ve nihayet 30 yaşını mütecaviz bu· 
lunmamak kaydı şartile taiip olanların Defterdarlık sicil kalemi· 

ne müracaatları. 
1380 (796) 
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Fratelli Sprco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

K. SARACOGLU 
Doğum ve kadın hastalıkları 

Mütabassm 
Muayenehane: ikinci Bey

ler sokağı 65. Tel. ~956 . 
Evi: Köprü t"apur ıskelesı 

Berat apartmanı No. 6 
Telefon No. 2545 

Bir Gripin a madan ev9el 

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

GRIPIN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbr~kleri kalbi 

N. ,,, . ı~. il. 
V. 
Van i)er 

Zce & (;o. 
DEUTSCHE LEVANTE UNlE 

HAMBURG 

I 

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

yormaz. 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 

O EYLUL 'DAHARAT DEPOSU IZMIR 

öde 

Tahta kurusu, si
nek, sivri sinek, 
pire, örümcek, ka
ranca, güve, yakar
cık, akrep ve yılan 
gibi akciğeri bu
Iunmıyan hayvan
cıkları öldürmek 
için fennin son bul
duğu kat'i formül 
üzerine hazırlan

mış AMERiKAN 
Wbiz markalı ila
cın her boyda am
balajları ve dökme 
halinde aslı en 
ucuz fiatlerle de
pom uzda satıfır. 
Toptancılara mü

him iskonto yapt
lır. Sorgulara he· 
men cevap verilir. 

Telefon 3882 

iş belediyesinden: 
Dört yüz lira muhammen kıymet takdir edilen 64 kalem ev

rak bastırılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. !'1ayısın on 
i~inci çarşnmba günü saat 14 d~. eksilt~esi yapıla~agı~dan ta: 
lıplerin daha evve l şartnameyi gormek uzere yazı ışlerı memur 
luö-und 1 .1.. 1 6-7-8 1368 (780) "' an aramcı :ı rı ı an o unur. 

ALCERIAN vapuru 5 Mayasta Lon~ 

Artık Blaık yağı i ilemez 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Balık yağından Lat kat kuv

vetlidir. Kansız, İştahs&z, kud
retsiz, romatiımıh ve vereme 
istidadı olanlara 

Kuvvet, Can, Kan 
iştah verir. 

DEPO: 

S. Ferit Eczacıbaşı 
ŞiF A eczanP.sidir. 

En Parlak 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu han cıvarında 28 - 9 Hüsnü Öz 
vdemisli. 

' 

lzmir de Nasırdan Şikayet 
AYIPMIŞ? 

Eczacı Kemal Kamil'in 

"Nasırol Kemal,, 
NASIR iLACI VARMIŞ 

Hilal Eczanesinde varmış 

NEKADAR J)OGRU ? .... 

ltAllYOLiN Giizelliği artırır 

işte misali 
RADYOLIN RADYOLIN 

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

Günde iki 

Diş etlerini kuvvetlendirir 
ağzı dezenfekte ederek bas
tahklara mukavemetini arhrır 
defa 

KULLANINIZ 
!S 

Milli Emlak müdürlüğünden: 
No. 
733 

Lira K. 
Narlıdere Kale civan Derince mevkiinde 27740 1705 
M. M. Tarla 

737 Gürelyalı F erab ıokak 4S eski 25 taj numaralı ev 60 
738 Ismetpaşa 1 ci Sakarya S. 6 eski 8 taj numaralı e9 900 
739 Bornova Atatürk C. 53, 55, 57 taj numarala iki 1300 

dükkinJa evin 3/1 hissesi Nakit ile 
740 Buca Paradiso KrzılçuJlu C. 11.13 hjlı 932 M. 200 

Barakalı arsa 
741 Hasan hoca Osmaniye C. Mirkelam hanı içinde üst 200 

katta 12-21 eski numaralı oda 
742 Hasan hoca Osmaniye C. Mirkelam hanı içinde üst 200 

katta 12-22 eski numaralı oda 
743 Hasan hoca Osmaniye C. Mirkelam ham içinde üst 200 

katta 12-20 numaralı oda 
744 Suvari M Kiremithane S. 8-21 taj numaralı 38 13 

metre arsa 
746 lsmetpaşa Makara S. çıkmazı 57-1 numaralı 23 M. arsa 
747 Buroova Kürt Ömer S. 12 eski 14 taj numaralı 19,14 & 

metre zeminli dükkan 
748 fsmetpaşa makara çıkmazı 57 taj 54 M. arsa 

zemini mukataalı alıcıya ait 
1 

749 Burnova taksim sokak 25 taj numaralı 157,97 merearsa 3;.I 
750 " ,, ,, 25 ,, müfrez 25-1 numaralı 15 

58 M. arsa 
751 Burnova Türkmen sokak 2 eski ve taj numaralı 

77,50 M. arsa 
30 

752 Bayrakh Bumova C. 20 eski 16 taj numaralı dükkan 120 
753 Mersinli Burnovada 9 yeni 3 taj numaralı ev 100 
7!;4 Burnovada Merkez S. 89 eski 91 taj numaralı 46 

233 M. arsa 

755 Birinci Gaıiler Sinekli C. 41, 4111, 43 tajh 156 M. arsa 45 
756 Şehitler azim S. dan 2,4 eski 4 taj No. alan ve 40 

Savlet S. dan 19 Kapı numaralı 92 metre arsa 
757 1 ci Gaziler Sinekli C. 3731,90 metre tarla 315 
758 Şehitler Hücum S. 21 eski ve taj numaralı ev 60 
759 Şehitler <:ski M&zraklı yeni ikinci altm parakendesi 200 

S. 9 eski ve taj numaralı ev 
760 Şehitler azim S. 11 eski 15 taj numaralı 47,25 15 

metre arsa 
761 Şehltler eski Urlalı yeni 2 ci altın S. No. 1 tajfı ev 200 
762 Şehitler Hücum S. 20 eski 18 tajlı 98,25 M. arsa 40 
763 Tepecik Leyli S. 12 eski 14 taj numaralı dükkan 80 
764 Köprü Kayatepe bayır S. 27 es"i 19 yeni 14 taj 40 

numaralı 120 M. zeminli ev 
772 1 ci Gazilt-r Sinekli C. 62taj numarala 40,80 metre arsa 15 
774 Altmdağ çamdibi yıkık eski jandarma karakol yeri 35 

olan 4dıvarJı1 kapı No. Ju 190,50 metre arsa nakit ile 
777 Al:ıybey şimendifer C. 77 eski 81 taj No.lu 82 M. arsa 82 
778 Karşıyaka bahariye yeni S. 34 eski 36 taj No. lu Ev 80 
779 11 eski çakır oğlu yeni Dilaver S. 61 taj N. lu Ev 170 
780 " Selimiye S. 43 eski 39 taj No. Ju Ev 2300 
781 Suvari M. Çukur sokak 15 eski ve taj No. Ju 32 19 20 

M. arsanm 4 de 3 hissesi nakit ile 
782 Karşıyaka Osman zade M. 103 adanın 2,3 4,6,7 ve 1661 89 

96 adanın 19,25 26 parsellerinde 22158,50 M. M. 
arsa beher M. M. 7,5 kuruştan. 

785 Keten çarşısıoda demir hanı içinde 259 ada 17 200 00 
parselinde 33 M, zeminli mağa ... 

786 Hasan hoca M. Bakır bedesteninde ve bedesten 200 00 
içinde 100 No. lu mağaza. 

789 Darağaç Şehitler C. 111/l ve 113 No. lu 4425,55 2655 33 
M. M. arsa. 

787 1. ci Gaziler sinekli C. 126 taj No. lu 174,90 35 00 
M. M. arsa. 

788 Karantina M. iskele namdiğer Mitat paşa C. 
790 57-1, 57-2, 57-3, 57-4, 57~5 kapu No. lu ve 

kadastroca 766 adanan 1 parselinde 1790,25 M. M. 
dan kilise müştemi.ah olan odaların 670 metre M. 
mahallin (700) Jira ve kilise mahallinin 1120 M. 
olarak (1000 Jira) .•. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalarında nakit ile 
yazılı olanlardan gayrısı bedeli ikinci tertip tasfiye vesikası ile 
ödenmek üzere on beş gün müddetle açık artbrm:ıya konul-
muştur. İhalesi 13 - 5-.. 937 Perşembe günü saat 15 dir. Alıala· 
rın Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 

29-7 1308 (738) 
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-
Valansiya vaziyete hikim oldu 

Katalonyada askeri kumanda merkeze bağlandı 
fırka kumandanlıklarında değişiklik yapıldı 

Frans1z gazeteleri Katalonya hadiselerini uzun 
ROMA, 6 ( ö.R) - Barselon hükü

meti yolları dolduran cesetlerin kaldırıl
ması için radyo ile kızılhaç teşkilatına 
müracaat etmiştir. 

l.ONDRA, 6 (AA) -Royter ajan
sının bildirdiğine göre, Katalonya ma
kamatının Barselonun merkezinde şid

detli muharebelerden sonra vaziyete ha
kim oldukları ve fakat Anarşistlerin 
Banliyoda farklı vaziyette oldukları nn
IaŞılmnktadır. 

Birçok ölü ve yarnlı mevcut olduğu 
haber veriliyor. 
BARSELONDA V AZtYET MOPHEM 

PARIS, 6 (ö.R) - Barselonda va
ziyet müphemdir. Bir taraftan hükümet 
yollara hfıkim olduğunu iddia etmekte 
iken diğer taraftan radyo ile sükunet 
ve itidal yolunda yapılan davetler anar
şist mukavemetinin, zaiflemiş olmakla 
beraber, devam ettiğini göstermektedir. 

Bilbao radyosunun bildirdiğine göre 
Valensiya hükümeti Katalonya eyalet 
hükmetinin salahiyetlerine nihayet ve 
rerek şark vilayetlerine mensup on beş 
bin askerin Barsclon üzerine yürümesini 
emretmiştir. 

VALANSIY ANIN TEBUCJ 
Bu sabah saat 3,30 da Valensiye hü

kümeti de şu tebliği ncşretimiştir : Hü
kümet namına dahiliye nezareti düşman 
radyoları ve isyanı idare eden memle
ket1er kaynaklan tarafından verilen ha
berlerin İspanyada meşru davaya ala
ka gösteren memleketler umumi efkarı 
üzerinde yanlış bir tefsir yapmasına ma
ni olmak maksadiyle şunları bildiriyor : 
Hükümet Barselon şehrinin birkaç saat 
için güç bir vaziyet tanıdığını tasdik 
eder. Bu vaziyet rejimin düşmanları ta
rafından tahrik edilmiş ve bazı kimseler 
de belki bilmiyerek buna sürüklenmiş
leıdir. Fakat bu vaziyet asla meşru oto
riteleri tehlikeye dü;ıürmemiştir. Cüm
huriyet hükümeti şimdi asayişin son 
11&atlerde ihlal edildiği kadar sür'atle yi
ne iade edildiğini bildirecek mevkide
dir. 

ALINAN TEDBlRLER 

Asi fopcu kuvvetleri 
başkaları vardır. İtalyan harp gemileri vardır. Bu kuvvetlerin nazari olarak hük
Katalonya sahillerine dolaşmaktadırlar. mü altında, fakat hakikatte onların fev
Karışıldıkları bastırmak için, T ervel kinde olarak cümhuriyetçiler tarafında 
cephesinde dü~mana ağır zayiat verdir- anarşistler, asiler tarafında da Faleııgist
mekte olan cümhuriyet kuvvetleri geri- ler (Faşistler) vardır. Muharipler cep
ye çağırılmuıtır. Bundan da kolayca an- helerde çarpışır ve birbirini öldürürken, 
la,ılır ki tam bu sırada Barselonda ka- bu iki parti de cephe gerisinde her iki 
rışıklık çıkmasında ancak F ranko ve rejimin idaresi altındaki mıntakalarda 

Mussolininin menfaatleri vardı. Bu ha- tedhiş hareketlerinde bulunuyorlar. 
diseleri hazırlıyan ve tahrik eden Faşist Bütün bunların fevkinde olmak lazım 
unsurlardır. Gerçi bütün ümitleri boşa gelen bir kuvvet vardır ki o da lspanyol 
çıkmıştır. Fakat birçok tdefata sebebi- milletidir. Halk yığınlarıdır. Bunlar da
yet olmuşlardır. hüi harb ıistemiyorlar ve 1berya yarım 

cOeuvre» gazetesi de ispanyadaki da- adasını her gün daha ziyade mateme ba
hili vaziyet hakkında şu dikkate değer tıran kanlı faciayı teessürle karşılıyor

izahati vermektedir : Muhakkaktır ki Is- lar. 
panyada vaziyet çok karışıktır. Dahili 
harbın facialarına, her iki tarafta cephe 
gerisinde müfritlerin hareketleri de ka
tılmaktadır. Bir tarafta ispanyanın meş
ru hükümeti vardır. Cümhuriyet rejimi
ni temsil eden bu hükümet şimdi Va
lenıiyada bulunuyor. Diğer tarafta da 
asi orduyu temsil eden Burgos Junetesi 

Sosyalist cPopulaire~ gazetesi ise 
Batselontı karışıklıklarından ne gibi ne
ticeler çıkabileceğini tahmine çalışıyor. 

Bu gazeteye göre nizam ve kanun için, 
rejim için çarpışan cümhuriyetçilerin kar
şısında rejim ve cümhuriyeti menfur 
usullerle yere sermeğe çalı§an asiler var
dır. Cümhuriyeti müdafaa eden muhte-

tefsjr ediyorlar 
lif partiler arasmda mücadeleye yer 
yoktur. Herşeyden evvel cümhuriyet 
düımanlannı mağlup etmek lazımdır ... 
Ancak Franko kat'i olarak yenildikten 
sonradır ki ispanyanın dahili meselele
rine kat'i bir hal sureti aramak ve bul
mak imkanı olacaktır. 

PARIS, 6 (ö.R) cMoniteur du 
Centrc> gazetesine göre Roma görüş
melerinde İtalyan ve Alman devlet 
adamları bütü vaziyeti gözönünden ge
çirmiş olmakla beraber İtalyan - Alman 
anlaşmasının mükemmel bir halde oldü
ğu temin edilemez. iki devletin nüfuz
ları Orta AvTUpada birbirine zıttır. BB. 
Hitler ve Mussolini her iki tarafın hiss~i 
hakkında anlaşmış olmıı.ktan uzaktırlar. 

Berlin ve Roma mihverinin zaif noktası 
işte budur. 

cEcla.ireur de l'Esb gazetesine göre 
ise İtalya ve Almanyanın anlapnası mu
hakkaktır. Bunlar küçük anlaşmayı par
çalamağı, Çekoslovakyayı muhasara al
tına almağı tasarlamışlardır ki bu da 
F ransaya karşı hiç te hayırhah bir niyet 
değildir. Ve kollektif emniyet prensibini 
çok tehdit etmektedir. 

ROMA, 6 (ö.R) - Muhtelif salihi
yettar şahsiyetlerin sükunet davet ve 
telakkilerin'e - rağmen sokak muharebe
leri şafak vaktine kadar devam etmi§ ve 
Katalonya eyaletinin eski hükümeti ye
ni bir muvakkat hükümcte mevküni ter
ke mecbur kalmıştır. Dört azadan mü
rclckep olan bu muvakkat hükümet iş
çiler umum birliği, Katalonya solculan, 
merkez partileri ve umumi İş konfede
rasyonu namına birer mrahhastan iba
rettir. 

Londradan bildirildiğne göre cDaily I 
Telegrapbıt muhabiri de Katalonyada 
vaziyetin vehametini teyit etmektedir. 

Barselonada bütün gece ıokak muha
rebeleri olmuştur. Şehrin sokaklannda 
tanklar dolaşmatadır. 

7 Mayıı 1937 

Teşrii Küçük Antant 

ilk konferans dün 
Belgradda toplandı 

Parlamento azaları dün Opleynatzı 
ziyaret ettiler 

ıteıg1addan bll göıiinüş 
Belgrad, 6 (ö.R)- İlk içtimaını ge- bunu takip etmiştir. 

çen son Ununda Bükreşte yapmış olan Paris, 6 { ö.R ) - cPll'fis Soin ... 
küçük anlaşma devletleri parlamento- zetesi küçük anlaşma devletlerinla 
konferansı bugün Belgradda toplan: umumi vaziyetini gözden geçirerek 
mıştır. Başında mebusan meclisi reisi fUilları yazıyor: Fransa ve IngilteN 
B. Saveano bulunan Romen delegasyo- Tuna havzasm<la bütün devletlerin mAa 

.. tekabil istiklfil esası dahilinde ~ 
nu dıınakşam, Ayan ve mebusan mec- b' . b' ı·v· 1 .aııı.a..- lar. . . . ır ış ır ıgı yapma arını a-,yur • 
lisleri reislerin.in rıyaseti altındaki Çe- HattA Fransa bu maksatla üç ldlıÇUk 
koslovak delegasyonu da bu sabah gel- anlaşma devletine karşılıklı yardq 
mişlerdir. Çek ve Romen parlamento paktları teklifinde bulunmuştur. Şiın
erk.anı ziyaret programlarına tevfikan diye kadar bu teklif neticelenememlf
bugün saray defterine isimlerini kay- tir. Böyle paktlar mevcut olmadıkça 
dettirdikten sonra kral Aleksandrm küçük antant devletleri orta Avnıpa 

türbesine ve meçhul asker abidesine shlh ve nizamının muhafazasını ancak 
çelenkler koymuşlardır. Skupçina sa· k-.nclileriyle komşuları arasında bir ti 
rayı salonlarında, Yugoslav mebusan birliğinde aramağa mecburdurlar. Da 
reisi tarafından misafirler şerefine bir da herkesin gözünde sulhun hakild b1r 
ziyafet verilmiş ve bir kabul resmi zamini olur. 

Bask ta kazanan kimdir? 

F ranko Basklıların ' 
zaferi yalandır diyor 

PARIS, 6 (ö.R) - Son saatte Va
Jensiyadan bu haber alınmıştır. Hükümet 
ıu tedbirleri ihtiva eden bir emirname 
neşretmiştir : 

1 - Katalonynda bütün asayiş ser
visleri doğrudan doğruya merkezi hü
kümete tabidir. 

Londradaki Alman. elçisi 
Bu haberleri 

lngiliz matbuatının neşriyatını F orayn gazet~~~i!~. karşı 
veren lngiliz 
ateş püskürüyor 

2 - Şark ordusu (Arngon cephesi) 
doğrudan doğruya dördüncü fırka 
kumandanı olan generale tabi olacak
tır. 

3 - General Arnngcz dördüncü fır
kn kumandanlığından azledilmiş ve Sa
rago.sta bulunan bu fırka kumandanlı
ğına general Santonc tayin dilmiştir. 

PARIS, 6 (ö.R) - Ticaret filosu 
nezareti tebliğ ediyor : Fransız ve İngi
liz hükümetlerince Bilbaodaki gayri 
muharip ahaliden bir kısmının tahliye
sine karar verildiğinden bu ameliye dün 
başlamıştır. Bir Fransız vepuru Fransız 
kolonisinin son azaları ile bazı ecnebi
leri Bilbaodan alarak Sen J na de Lüze 
getirmiştir. Bu limanda bulunan lngiliz 
vapuru ile birlikte üç Fransız vapuru da 
Bilbao sivil ahalisinin tahliyesi işine iş
tirak etmektedir. Bu vapurlar Fransa ta

rafından iki torpito ve bir kruvazör va
sıtasiyle himaye edilecektir. 

GAZETELERtN TEFSIRLERt 
PARlS, 6 (ö.R) - Bu sabah Fran

sız gazeteleri Katalonyada baş gösteren 
İsyan hareketinin ve karı~ıklıklann se
bep ve amillerini araştırmaktadır. 

Komünist «Humanitu anarşist fede
rasyonunun karışıklıklarla hiç bir ala
kası olamıyacağını iddia etmekte, bila
kis Franko, }-litler ve Mussolininin em· 
riyle hareket eden unsurları bunları ha
zırlamış ve tatbik mevkiine koymuş ol
makla itham etmektedir. Bu gazete ao
ruyor : 

Milli iş konfederasyonu ve umumi İş 
konfederasyonu ile birlikte bütün sol 
cenah partilerinin temsil edilmiş bulun
duklan bir hükümcte karşı ayaklanmak
ta anarşistlerin ne menfaati olabilir~ Bel-

• Jidir ki asli. hiç bir menfaatleri yoktur .• 
Halbuki şu aon giinlerde Katalonyada 
kantıklıklar çıkmasında menfaatleri olan 

Ofis nezdinde protesto etti :~F~:e~:~ ::;:~:::~ 
Guernikayı 
yakan kimdir? 

~1m~~I'; bilhassa cTimeS> jf cDaily Ekspress» , 

Almanlara göre Royterin 
Bllbao muhabiri bir 
Boı,evlk ajanıdır 
ROMA, 6 (ö.R) - Berlinden bil-

diriliyor : Reuter ajansının Bilbao mu-1 
hnbiri Bilbao radyosunda söz alarak 
Alman tayyareleri tarafından Guerni
kanın tahrip edildiğinden behsetmiştir. 
Muhabir ıehri Alman tayyarelerinin tah
rip ettiklerini iddia etmektedir. cVolki
ıe Beobahter> gazetesi bu neşriyatı ııid
detle tenkit etmekte ve Reuter ajansı 
muhabirini Bolşevik propagandası yap
makla itham eylemektedir. 

LONDRA. 6 (A.A) - Alman ma· 
hafilinden öğrenildiğine göre Alman 
büyük elçisi Fon Ribbentrop bugün 
Hariciye nezaretinde Edeni ziyaret ede
rek Guernikanın tahribi hakkında avam 
kamarasında ve lngiliz matbuatının bir 
kısmında ileri sürülen yanlış ve betha
hnne iddialar üzerine İngiliz hükümeti
nin nazarı dikkatini celbetmiş ve Guer
nikanın Bask hükümetinin kuvvetleri ta
rafından tahrip edildiğini diğer ecnebi 
ajans ve gazetelerinde oahitlerin ifidele
ıine istinaden teyit etmekte bulundukla
ınnı ehemmiyetle kaydeylemiııtir. 

Fon Ribbentrop bu gayri dürüst ve 
bethahane yazılara tecsaüf etmif ve bu 
gibi hareket tarzlarının ancak çok mii
cssif neticeler tevlit edebileceğini söyle-
miştir. 

demirli bulunan HooJ zırhluı 
görüşülmüştür. Liberal mebus Mander !emiş ve Cenevrede ne yapabileceğini 
Guernikanın tahribi hakkında yeniden ıimdiden tespit edemiyeceğini ilave 
istizahta bulunmuııtur. eylemiştir. 

Eden cevap vererek sivil halkın bom- · Muhafazakar mebus Cezalet Cuerni
bardıman edilmemesi için ispanyadaki kanın bizzat Marksistler tarafından ya
muharip iki tarafa da müracaat edilmesi kıldığına ve ilk haberlerin yanlış çıktı
hususunda İngiliz hükümetinin yapmış ğına dair Times muhabirinin verdiği ma• 
olduğu teşebbüsün ademi müdahale ko- lumat üzerine nazarı dikkati eelbetmit· 
ınisyonunca tetkik edilmekte olduğunu tir. 
söylemiştir. 

Muhafazakar Pageoroft mahallinde 
tetkikat yapılırken Marksist kuvvetlerin 
kaçarken tahrip etmif olduklan tehir 
ve ltöylerin de tahkikata tabi tutulması
nı istemiştir. 

lıçi partisindne bir mebus ta Millet
ler Cemiyetinin derhal toplanbya çağın
lıp çağınlrnıyacağını ve general Franko
nun Bilbaoyu tahrip tehdidini yapıp 

AVAM KAMARASINDA yapmıyacağını aomıuıtur. 

MQNAKAŞALAR Eden cevabında Milletler Cemiyeti-
LONDRA, 6 (A.) -Avın kamarası- nin toplanmağa daveti me9eleainin !. 

nm toplantıaıncla İspanya bidiaelri de panyaya ait bir kqfiyet olduiunu aöy-

cPress Association't , cDaily Herald> , 
cMoming Posb ve cManchester Gu-

1 

arclian> Bilbaodan aldıkları haberlere 
istinaden Baskların bize karşı zaferler 

l kazandıklarından bahsetm~lerdir. Bu 
gazeteleri bile bile yalan haber neşret
mekle ve kızıl propagandanın aleti ol
makla itham ederiz. Biskaya cephesin
de Bask muvaffakıyetlerinden bahset
mek bile güJünçtür. Bu cephede taar· 
ruz hareketine geçtiğimiz dakikadan
beri bir tek hezimete bile uğramadık. 
Dün bir avuç askerle Bermeoyu zap
tettik. Zayiatımız 170 yaralı ve 4 kal yıptan ibarettir. Faik dilşman kuvvet
lerine ise beş misil fazla zayiat verdir
dik. Ve 100 esir aldık. Kızılların mu-
vaffakıyet kazandıklarını ve 150 esir Oenetal ff allko 
aldık1arını iddia etmek gtilünçtilr. Bu- man kuvvetlerine ve deniz kuvvetleri
nu yayan gazeteler kızılların beynel- ne karşı zafer kazandıkları iddia ectil
milel hareketine suç ortaklığı ediyorlar. mektedir. 

Salamanka, 6 ( ö .R ) - General Sa1amanka, 6 ( ö.R ) - Nasyonalist-
Franko Biskaya cephesindeki nasyona- 1erin Bilbao üzerine ileri hareketleri 

1 
list ordusuna bir emri yevmi neşredc- devam etmektedir. Bcrmeo ve Guerni-
rek BermeonUD uıptı suretiyle kazan- ka etrafındaki tepelerden Bilbao mna
dıkları muvaffakıyeti tebrik etmiştir. ğı daimi ateş altında tutulmakta ve bU
Bu tebliğde nasyonalistlerin faile dilş- tün münakalat menedilmektedir. 
;;;;;;;;;;----------~iiiiiiiiiiiiiiiiiiôimiiiiiimiiiiii ____________ ................... ~ ... ----~ 

Fon Ribbentropun tarzı hareketi Bel-
çika ve İsveç murahhaslan tarafuıdaa 
tasvip edilmeıniıtir. 

Alman, İtalyan ve Sovyet mmahhar 
lan arasında batlıyan münakata dolayl
siyle müzakereler cuma gÜnÜne buaJul-4 
mıtbr. 

lngiliz murahhu heyeti yaptaiı tıekUf 
hakkında bir muhtıra hazulıyacalıt .
bütün murahhaalar bu buausta aı« ma 
olduklan bükümetlerin reylerini ...... 

lardu. 


