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EPetı-ol damarlarıE . . . . 
E bulundu E 
E ISTANBUL, 7 (Hususi muhabiri· S 
: mizden) - V anın Muradiye kasaba • • 
: ımda zengin petrol damarlan bu-
E lunduğu Ankaradan bildirilmiftir .. 
E Diğer yerlerdeki petrol ara~tmnala· 
: nna ve sondajlara devam ediliyor. 
E lktısat vekiJeti maden araıtırma 
E bürosunca mahalline bir heyet gön-
E derilmesi takarrür elmİftir. Yanda
: ki damarlann zengin olduğu söy-
E lenrnekte iae de henüz kat'i bir fikir • 
: denniyan edilmiyor. 
~ ......••......•...........•.•.•••••..•.. 

Ankara da . -. 
Yeni başlıyan 
müzakereler 

nd • • 
ış y 

'" 1 
Menemencioğlu Parise gitti. Konsey ay sonunda 

anayasayı 
ISTANBUL. 7 (Telefonla} - Baş

vekilimiz ismet lnönü Londra yolunda 
geçtiği ycr]erde büyük bir hüsnü kabul 
görmektedir. Başvekilimiz Sofyadan ge
çetken garda bulunmakta olan Bulgar 
kralı Borisle birkaç dakika görüşmek 
fırsatını elde etmiştir. 

Başvekilimizin Pariste yapacağı te· 
maslara Fransız mahnfilinde büyük 
ehemmiyet veriliyor. Kendilerinin Pa
ristc kısa ikametleri esnasında Fransız 
Baııvckiliyle görüşeceği, iki Başvekilin 
yapacağı mülakatta Hatay meselesinin 
kat'i surette ha1ledileceği kuvvetle söy
leniyor. 

Siyasi müsteşar B. Menemencioğlu da 
Başvekile mülaki olmak üzere Cenevre· 
den Parise geçmiştir. Müzakcratın müs-

tasdik edecektir 

- Sonu iiçiincii sahi/ ede - Pansten bl! {!Ö11i111iş 

························~~·ş~i·i····~~ç~·~····~~~~~~···~·~·~·~~~~~~~·························· 

Konferansta yetmiş beş milyon 
insanın sulh arzularından bahsedi~di 

1 KAşltln yeGenl ne diyor? 

ı ŞIKAOO, 7 ( A.A) - Kôşı/iu yeğeni KonJ 
Zep/ın lelôketimn bir kımdakplık eseıl 

o/abilrcelfinı söJ•lemiş takat bu kanaatini11 
ılk şalzadefle.ıe müste11id sadece hır şüpltedr11 

l~atet balund11if11n11 ıl!ive etmişrir. 
:a 

YENl ASIR Matbaasında basılmlflar. 

BILBAO ŞEHRi BOŞALIYOR 

Y avrolar bol yeye
ceğe kavuştular 
Paris, 7 ( ö.R ) - İspanyada bugün 

askeri faaliyet hemen hemen olma
mış gibidir. Bilbao cephesinde bile yal
nız dün bütün gün nsi tayyarelerin şe
hir Uz.erinde inkıtasız uçuş ve taarruz
ları kaydedilmiştir. Diğer cephelerde 
hiçbir hari!ket bildirilmemiştir. 

Paris, 7 ( ö.R ) - Bilbno sivil aha
lisinin ve çocukların tahliyesi iyi şart
larla devam ctmeJ...-tedir. Abama vapuru 
70 H. İngiliz torpidosunun refakatinde 

- Sonu dördiin~l sahifede -
................. iıım ............. 

Gençlik 
••• 

Büyük şenlikler 
yapacaktır 

-:ı=. ~ .... 11111 ..... 11111 ..... 11111 •• ~. 11111 .. ~. 11111, ..... 11111.~.1111 •• ~.11111 .. • .. 1111.~ •• ~.~ •• ~.~. 

iz mir 
Liman işleri 

iktisat vekAlett bat 
müşaviri geliyor 

:tST ANBUL, 7 (Telefonla) - btaa
: bul limanıyle birlikte İzmir limam
: nın da İnfllsına karar verilmiıtir. Is
: mir limanının taranma iılerine ve ba· 
E zı inpata bu yı1 bir buçuk milyon Ji. 
: ra sarf edilecektir. Tahaisatı aynlauf-
• 
: tır. 
E Şehrimizde bulunan lktısat velrile
Eti baı müıaviri Fon der Porten ... 
Eker mütahassıslariyle birlikte tZlllire 
E hareket etmiıtir. Seyahatine e'-9 : 
: • t il' • • mıye ver ıyor. : 
.~ ..................................•••.••• 
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YAZISI 4 ONCO SAHiFEDE-

Türkiye. Fransa arasında «6 ağus
tos 1935» tarihli modüs Vivendi 
ile ayni tarihli kliring anla~masının 
~13 ikincı kanun 1937» de fcshCdil
miş bulunduğu malumdur. Bu eski 
anlaşmalar, yeni müzakerelere va
kit bırakmamak için «13 nisan 937» 
den itibaren iki ay müddetle uza
tılmıştır. Şimdi Aanka~ada F ra~
sız ticaret heyeti ile l~tı~a~ Vek~
leti arasında başladığı bıld~rılen mu
zakerelerin mümkün oldugu kadar 
kısa bir zamanda intaç edilmesi bek-

1 
Oere11 sene spor şenliklr.nnden bır mtıba 

nQ~cn ~~~t o~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lantılarını Bclgrnd parlamentosunda 

leniyor. 

Fransa, pek eski zamanlardan be
ri Türkiye ile ticari münasebetler
de bulunan memleketlerin başında 
geliyordu. Cmhuriyetin ilanından 
sonra Fransa ile ticaretimiz dış ti
caretimizde mühim bir mevki al
makta devam ediyordu. 

Yugoslav parlamento reisi B. Çirlçin 
riyaseti altında yapmışJardır. Bu top
lantıda Uç parlamentonun 130 mebusu 
hazır bulunmuştur. 

En evvel söz alan Çekoslovakya par
lamentosu reisi toplantının sebeplerini 
anlntırkcn üç milleti birbirine bağlı
yan müşterek bağları belirtmiş ve: 

- Unutmamalıyız ki biz, cihan barı

şının korurumısında ilk safta yer al-

o manya 
Macaristana pet

rol satmıyor Bclgrad,7 (Hususi muhabirimizden)- etmişlerdir. Konuşmalar bir saat dc
Tcşrü ki.içlik nnront konferansında bu- vam etmiştir. Öğleyin şereflerine ve
lunmak üzere şehrimize gelen dost ve rilcn ziyafette hazır buhınan Romen BOKREŞ. 7 (l-lususi) Budape§tede 
müttefik Romanya ve Çekoslovakya ve Çek saylavları bir müddet otelle- on beş gündenberi devam etmekte olan 
saylavlan bu sabah saat on birde baş-ı rinde istirahat etmişlerdir. R~nınnya - Macaristan ticaret müzake- ı 
vekil Dr. Milan Stoyndinoviçi ziyaret üç devlet parJamcntolar murahhasla- re eri durmuştur. Buna sebep Macar he-

-- _ Yetinin eski muahedcyc müşabih bir an-

Alman hariciye nazırı 

iftira silahları kalkarsa 
sulh olur, diyo.r 

laıımanın tekrar '1ner'iyete konmasını İs· 
temcsidir. Romen heyeti bu §Ckilde bir 
anlaşmanın fiili bir kıymeti olmıyacağı-
nı belirtmİ§lerdir. 1 

Hükümet bir emirname ile bugünden 
itibaren Romanyadan Macaristana pet
rol ve kereste ihracını menetmiştir. 
............................. 

B.Blum 
Ankara infilak 
felaketinden 

1923 te dış ticaretimizin başında 
gelen İtalya ve lngiltereden sonra 
Franta üçüncü geliyordu. 1926 ya 
kadar, bu memleketle olan ticari 
nıübadelelerimiz hiç durmadan ka
barmakta idi. 1926 da Fransadan 
ithalatımız 32 milyon lirayı aşıyor
du. ihracatımız ise 22 milyon lira 
idi. Yani dış ticaretimizin yüzde 
12,9 unu Fransa ile yapıyordu~. Bu 
tarihten sonrn sukut başlıyor. 
1931 e kadar sukut yavaştır. Asıl 
1931 den sonra yuvarlanma hızla 
devam ediyor. 1936 da Fransa ile 
a1ış verişimiz dıı ticaretimizin yüz
de 2,9 una düşmüştür. Yani Fransa, 
başta gelen Almanya - Birleşik 
Amerika devletleri - İngiltere ~ Çe
koslovakya ve ltalyadan sonra ye
ralmıştır .. Bu başdöndürücü yuvar
lanmayı, bilhassa F ransanın müs
temlekeleriyle birlikte kendi ken
dine yeter bir imparatorluk haline 
gelmek için sarfottiği gayretler tah
rik etmiştir. Bugünkü h.alk cep?e-
si hükümeti de «Bu kendı kendıne Fransız hUkUmetlnln 
yeterlik» politikasını bırak~ış .. d_ı:- t ı:. zlyetlerlnl hUl·Ume· 
ğildir. Bununla beraber tıcarı .mu- tlmlze blldlrdl 
badeleleri kolaylaştıracak mahıyet- PARIS, 7 (ö.R) - Mebusan mecli-
te bazı tedbirlere başvurmuş· • d k 18 20 

sın e i müzakereler esnasında saat . 
tur. Ezcümle Fransız frangı altın de söz alan başvekil bay Blum Hinden-
rnikyasını terkederek yüzde 2S nis- burg balonu felaketi sebebiyle Alman 
betinde kıymetinden düşü:ülm~ş, hükümetinc ve Ankara baruthanesi fe. 
g'Ümrük tarifesinde, kontenıan sıs- lukctinden dolayı da Türk hükümetine 
teminde değisiklikler yapılmıştır.. Alman hariciye nazırının Romen ve ltalyan propaganda Fransız hükümctinin tecasürlü taziyet· 
Bir kısım maddeler üzerinde konten- nazırının Berlin :z.iyaretlerine ait iki intiba lc-rini bildirmiııtir. Meclia reisi B. Herriot 
ian tedbirleri kaldırılmıştır. Roma 7 ( ö.R ) _ Alınan hariciye muhaverelcrimizde görillmüştür ki Al: ta parlamento hükümctinin taziyetlerine 

Memleketimiz de ithalat sistemi-
1 
~aron Von Neurath Duçeye şu manya ve İtalyanın iş birliği yalnız iki iıtirak etmiotir. 

n~. genişlik vermek suretiyle ticarite nazırlgrafı göndermiştir: cBcrline avde- memleketin menfaatlerine hizmet et· - Sonu dördüncü aaylada -
ınubadeleleri kolaylaştıran tedbirle- . kJ kalını ak A sulha •••••••••••••••11••••••••••••••11••••••••• .. 

re tevess"t · · H··k·· f tim münasebetiyle ekselansınıza im· me e yar vrupanın : ZepUn tlclaeı : 
hıad u etmıştır. u umet, ev• v tahtında bana kavuşmasına da hizmet edecektir.• Von : hif • 

e zamanların zaruri kıldıgv ı fev- paratorlugunuzun payı kabuld N th K t c· da b' +-.. kkür· • Bntna tafıillh ıaoa sa • e- S 
Son 

1 
kalı:.d d tane en eura on ıanoya ır -ır- • • d b 1 k • - u 2 inci aab.ifed - gösterilen fev ~ e os .. . • . S mız e u aca ıınız. : 

e 1 v bildiririm. Son - Sonu dördüncü ao.hifede - .......................................... .. SEV KET BiLGiN dolayı minnettar ıgınıı 

Japon Ha. nazırı söylüyor 

Eski lngiliz - Japon 

/apo11 plfnsi Şışıbu V.1 zeı,ıcesı 

dostluğu 
takviye 
edilecek 

·-Tokyo, 7 ( A.A ) - Dış bakanı B. 
Batoh ilk defa olarak matbuata beya
natta bulunmuştur. Nnzır evvclemirde 
komşu memleketlerle münasebattakl 
salahı knydctıniş, Prens Chichibunun 
taç giyme şcılliklcrinde hazır bulun
mnsın ın eski Ingiliz - Japon dostluğu
nu ve dünya barışı için lfızım olan ild 
memleket teşriki mesaisini takviye 
edeceğini bildirmiştir. 

B. Satoh Çin ile ekonomik tepiki 
mesainin iki memleket arasında )'llk
Iaşmayı hazırladığına kani bulunduju
nu ve fnkat bilhassa Japon - Sovyet 
münascbatını düzeltmek arzusunda oJ. 
duğunu, iki menlleketin de bu salihı 
samimi surette arzu cttik]erini kaydet-

- Sonu dördiincii sahifede -

Mayu ayının aeki:z.indeyi:z.. Havalar ııcalı olmakla ~ 
henü~ deniz mevaimi gelmemiftir. Böyle olduğu halde ilıi aiin
Jenberi birçolı a-ençler deniu girmeie bafladılar. Fot..-.1~ 
Çe,me plôjlaruula alınm1flu. 



Sahife 2 

Ankara da ---.... H-------
y eni başlıyan 
müzakereler 
-Baştaralı birinci aahilede

kalade tedbirleri kaldırarak normal 
Ye ıerhest vaziyete dönmek için bü
tün imkanlardan azami ölçüde is
tifade azmindedir. Kuvvetle tahmin 
edebiliriz ki gümrük tarifesinde ha
zırlanan tadilat kat'i teklini alır al
maz memnu listede mevcut bir 
kısım maddeler üzerindeki memnu
niyetin, hatta bütün memnu listenin 
kaldırılması gecikmiyecektir. Bu tak
dirde muaddel tarifedeki gümrük 
resmini ödeyen her nevi eşya ser
bestçe memlekete girecektir. Bu ted
biı- ayni zamanda sanayiimizin ha
yatiyetinde olan güvenimizi en par
lak şekilde izhar etmiş olacaktır. Hiz
]ı bir inkişaf yolunda olan sanayii
mizi, Damping tehlükesine karşı 
gümrük tarifeleriyle koruyabilece
ğiz. 

Görülüyor ki bugünün yeni şart
ları içinde Fransa ile ticari mnase
betlerimizi genişleimek için elverişli 
bir vaziyet mevcuttur. iki memleke
tin menfaati, bu vaziyetten mümkün 
olduğu kadar çok istifadeyi emreder. 
Fransızlar geniş bir anlaşma ruhu 
ile hareket ederlerse yeni müzake
relerden iyi neticeler bekliyebiliriz. 

ihracat tablolarına göz gezdi
rince Fransa ile ihracatımızın seyri
ni ve inkisaf imkanlarmı daha ıyı 
takip edebiliyoruz. 1923 - 1924 se
nelerinde F ransaya bir dirhem bile 
üzüm ihraç etmezken 19 3 3 ten son
ra senelik üzüm ihracatımız bin to
nu aşmıştır. lncir ihracabnda bu 
nisbet daha ehemmiyetli olup 3000 
3500 ton arasında temevvüç etmek
tedir. Fransa bilhassa incirlerimiz 
için iyi bir ihraç pazarı olabilir. 

Türk - Fransız dostluğunu her 
sahada kuvvetlendirmek için büyük 
gayretler sarfedildiği bir zamanda 
başlıyan ticari anlaşma müzakere
lerinin bundan on sene evvelki va
ziyete avdeti temin edecek bir neti
ceye varmasını, F ransanın dıs tica
retimizde ehemmiyetli bir ~evki 
almasını temenni ederiz. 

SEVKET BiLGiN 

iplik ihtiyacı 
Denizliden ve Buldancian 

bir çok tüccarlar iplik tedarik 
etmek imkanına bulamadıklan 
için istida i'e salahiyettar ma

kamlara müracaat ediyorlar. 
Vekalet keyfiyetttn haberdar 
edilmiştir. Ahnacak çok yerin· 
de ve seri tedbirlerle bütün 
dokuma mıntakasmın ihtiyaç-

larını tatmin edecek kadar 
iplik tedarikine imkan verile
ceği umulmaktadır. ........... 

24 Yıl 
Karar tasdik edildi 
Seferihisarın Orhanlı köyün

den Zübideyi kaçırarak arka· 
sından giden babası Süleymam 
mavzer kurşunile öldürmekle 
maznun kain biraderi Baki 
oğlu Mabmudun 24 sene ağır 
hapse mahkumiyetine dair hü
küm temyiz mabkemsince tas~ 
dik edilmiştir. 

Kaynar su ile 
haşladı 

Mustafa oğlu lbrabim akra
balarından SüJeyman oğlu Sa
lih ve kızı Hatice ile oturur· 
ken aile meselesinden arala
rında kavga çıkmış ve kaynar 
su dökerek Salih ve Haticeyi 
başlamıştır. Suçlu yakalanmış
tır. 

Sarkınbhk ediyorlardı 
Kemer Kağıthane caddesin

de Numan oğlu Selim ve De
mir oğlu Şevki sarhoş olarak 
nara attıklarından ve yoldan 
gelen geçenlere sarkıntıhk <'' -

tiklerinden şıkayet ediJmış
tir. Suçlular yakalanmışlardır. 

Ustura ile ••• 
T orbah kazasında T epeköyde 

Mustafa oğlu Nuri ayni köy
den lzmirli Kamil oğlu Muhar
remi ustura ile muhtelif yer
Jerinden yar~lamışbr. Suçlu 
yakalanmıştır. 

•• 
··~~ .. 
•• 

ZIŞANI 
Zorlamı kaçırmış? 
Suçlu bazı iddialarda 

bulundu 
Kemalpaşanın Armutlu kö

yünde lbrahim kızı Zişanı ka
çırmağa teşebbüs eden ve bı
çakla yaralıyan Hasan oğlu 
Mustafan1n mevkufen muhake
mesine ağır cezada devam 
edilmiştir. 

Dinlenen şahitler suçlunun 
bağda çahşırken ansızın ge· 
lerek kızı saçlanndan tutup, 
topal ve kendisini idareden 
aciz olan dayısını da dövdü
ğr ·ıü, bayılan kızı kaçıramıya· 
c: ·:ıoı anlayınca bıçakta bir kaç 
Yl inden yaraladığmı söyle
n. : ... ~erdir. 

ıAaznun demiştir ki: 
- Sabaha karşı rakı içtik, 

beni Zişan çağırdı. 
Müdafaa şahitlerinin talimatla 

alınmış olan ifadeleri okundu. 
Bunlar da Zişamn ''Gel kaçır,, 
dediğini bilmiyoruz. Diyorlardı. 
Müddeiumumt 26, 43, 456 ve 
451 inci maddelerle tecziyesini 
istedi. Muhakeme başka bir 
güne kalmıştır. ·-·····-· ·· Alsancak cinayeti 

Alsancakda bakkal Sıtkı ile 
arkadaşı Suphiyi öldürmekten 
suçlu makinist Şükrünün mu
hakemesine dün ağırcezada 
devam edilmiştir. 

Şükrünün deli olmadığına 

dair ikinci defa olarak verilen 
rapor dünkü celsede okunmuş
tur. Muhakeme bu suretle sona 
ermiştir. Pazartesi günü dosya 
üzerinde tetkikat yapılacaktır. 

ı ı ı • ı •• r 

Taş yutmuş 
Cumaovası nahiyesinin Paşa 

mahallesinde oturan Efe Meh
medin 3 yaşmdaki kızı Türkan 
ufak bir taş yutmuş ve boğa
zından kan gelmeğe başlamış· 
tır. Yavrucak Memleket hasta
nesine getirilerek tedavi altına 
alınmıştır. 

••• 1 ••• 1 • 

Bir dava 
ihtilas suçundan Karaburun 

Muhasebei hususiye tahsildarı 
bay Sıtkınm muhakemesine 
ağircezada devam edilmiştir. 
Bu celsede müddeiumumi id· 
diasını serdetmiş ve suçu sa
bit gördüğünden tecziyesini 
istemiştir. 

Muhakeme müdafaa ıçın 
başka bir güne bırakılmıştır. 

1 
Yeni satış Kooperatifleri 

Bugünden 
• resmen ışe 

itibaren 
başlıyorlar -·-·-·· .. 

Odemiş satış kooperatifi umumi 
bugün toplanıyor heyeti 

Satış kooperatifleri bugün· 
den itibaren resmen işe başla
yacaklardır. Vali B. Fazlı Gü· • 

leç, Üzüm kurumu müdürü B. 
Ismail Hakkı Veral ve incir 
kooperatifleri teşkilah için şeh
rimize gelmiş olan B. Muhip 
bu sabah Ödemişe giderek 

Ödemişte satış kooperatifi 
heyeti umumiyesinde buluna· 
caklardır. 
Ödemiş Tarım kooperatifi 

incir kooperatifidir. Top'antıda 
bu kooperatifin yön kurul, 
kontrol kurul ve hakem kurulu 
seçilecektir. Toplantıyı Ay· 
dın havalisinde bulunan altı 

satış kooperatifinin daha top
lantıları takib edecektir. Mayı
sın 16 smda yedi tarım koope· 
ratifinin de toplantıları bitmiş 
olacak ve bunu üzüm sabş 

kooperatiflerinin toplantıları 

takip edecektir. 
Üzüm tarım kooperatifleri 

Urla, Kınık, manİse\, Kemalpaşa, 
Menemen, Armutlu, Salihli, 
Turgutlu ve Alaşehirde teşkil 
edilecektir. 

Kooperatiflerin teşkiline me· 
mur edilen Tariş lizüm ku
rumu müdürü B. lsmail Hakkı 
Veral tarafından hazırlanan 
rapor lktısat vekaletine gön· 
derilmiştir. 

Bina ve arazi işleri 

Memurların terfileri 
vilayetçe tatbik edilecek 

Maliyeden hususi idarelere 
devrolunan memurların terfile
rinin vilayetlerce yapılacağı bir 
tamiınle maliye vekaletic:den 
vilayete bildirilmiştir. Bu tami
me göre arazi ve bina vergi
lerile binalardan alınan iktısadi 
buhran vergisinin vilay~t husu
si idarelerine devri hakkındaki 
2871 numaralı kanunun muvak
kat maddesine göre hususi 
idarelere naklolunao memurla· 
rın maliye vekaletine bağh te
lakki olunarak terfi, maaş 
zamml gibi taleplerinin maliye 
vekaletince tetkik ve halli İcab 
edeceği beyaniJe nazarı itibare 
alınmadığı vaki müracaatlerden 
ve cereyan eden muhaberattan 
anlaşılmıştır. 

Bazı vilayetlerce de bina ve 
arazi vergilerinin takibat ve 
muamelatının devredilen me
murlarla ifasına imkan bulun
madığından kadrolarm tevsii 
ve memur ilavesi istenmiştir. 

2871 Numarah kanunun 7 nci 
maddesi mucibince tahrir ve 
tadiJ masrafları ile devredilen 
vergilerin tahakkuk ve tahsili
ne aid maaş ve masrafların 1934 
senesindeki tahsisata göre ve 
bir defaya mahsus olmak üzere 
hesaplanarak hazinece hersene 
hususi idarelere verilmesi ve 
bu tahsisatın vilayetin ihtiya-

cıoa göre Dahiliye Vekaletince 
tevzii icap etmekte olmasına 
binaen her vilayette teşkil 
o!unan komisyonlarca bina ve 
arazi vergilerile iştigal eden 
memurlar tefrik ve hususi ida· 
relere devredilmişti. Bu me· 
murların devir tarihi olan bir 
Haziran 936 dan itibaren ta
yin, tahvil, terfi ve mezuniyet 
gibi zati işlerini alakadar eden 
hususata vilayet hususi idare• 
lerine intikal eylemiştir. 

Yine ayni kanunun 14 ncü 
maddesi mucibince de bu me-
murların tekaüt haklarının 
mahfuz tutulmuş olması ve yal· 
oıı bunlar1n şahıslarına mahsus 
olmak üzere tekaüt ve yetim 
maaşlarının maliye vekaletince 
tahsil ve tediye olunacağının 
tasrih edilmesi müdevver me
murlarm maliye ile alakalarınm 
devam ettiğini ve terfilerinin
de maliye vekaletince yapıla-
cağını tazammun etmez. 

v.~layetler gerek hususi me
nabnnden topladığı, gerek 
Mali ye Vekaletinden aldığı 
tahsisatla kendi kadrosu da-
hiline giren bu memurlarla 
evvelce mevcut memurların 
maaş zammı ve kadro talebi
ne dair gerek alakadar me· 
ınurlar gerek vilaY,etler tara
fından yapılan mütevali müra
ca:tıere son verilmesini bildir
miştir. 

1 
1 

Muallim 
Maaşları için 

Pariste çıkan "Oeuvre,, ga
zetesinde bir fıkra gördük! ilk 
mektepler muallim muavinleri 
Nisan ayhğmı daha a!amamış· 
lar. Arkadaşımız diyor ki: 
Gerçi -aldıkları maaşlara göre-
bu muallimler aç yaşamağa id
manlıdırlar ama, bu da bir in 
evvel maaşlarının verilmesi için 
fazla bir sebep değil mi? 

Eh, zengin Fransada böyle 
olduktan sonra ••• Bizim Erkek 
lisesi muallimlefi Mayıs aylığını 
daha alamadıkları için pek si
nirlenmesinler. Birkaç ay evvel 
ücretler için iki aya yakın bek
lemişlerdi. Toplu para aldılar! 
Bu defa da muhasebe daire
leri biraz gayret ederlerse, el
lerine iki maaş birden geçecek: 
Mayıs ve Haziran maaşları! 

Halbuki 1936 mali senesi 25 
milyonluk fazla tahsilatla ka
panmak üzeredir. Devletin, çok 
şükür, para sıkmbsı yoktur. Şu 
halde -ciddi görüşülürse- mual
lim arkadaşları para sıkıntısı 
çektirmekte doğrusu biz bir 
mttzeret göremiyoruz. Mubase
benin parayı hu fasıldan mı 
vereceğiz, şu fa!'Jla mı geçire-
ceğiz diye mualJim maaşlarını 
ve ücretlerini geciktirmesi belki 
muhasebe hikmetine uyar ama 
kısaca hikmete hiç uymıyor. 
Veriniz maaşlarmı da, hangi 
fasla geçirmek lazımsa gçiriniz 
sonra!. 

ıtıatltlmm»'I 

Tahran demiryolu 
Tahran, f (A.A) - Yapıl

makta olan şimal demiryolu 
Tahrandan 52 kilometre mesa
feye kadar varmıştır. 

Bir kaza 
Araba davrildl, 
çocuk öldU 

Menemen kazasının Kasım· 
paşa mahallesinde Ali oğ!u 

Mehmet araba ile tarlaya git
mekte iken araba kazaen dev
rilmiş ve içinde bulunan karısı 
ve iki çocuğu yaralanmış ve 
bunlardan Necati adındaki ço· 
cuk aldığı yara tesirile ölmüş· 
tür. 

Çl~genenln marifeti 
Çeşme kazasının Reisdere 

köyünden kıph Riza oğlu Fer-

hat, kahveci Zeynelin ~andı
ğından 65 lira para~ını çalarak 
savuşmuştur. 

Suçlu yakalanmıştır. 

Suçlu Mehmet yakalandı 
Karantina Sahil park gazi

nosunda bahçevan Halil oğlu 
Mehmet, sarhoş olarak rezaJet 

çıkardığından önlemek istiyen 
arson Mustafa oğfu Rifah 

bıçakla sol ayağından hafif 
surette yaralamışhr. Suçlu 
yakalanmıştlr. 

Bıçakla hücum etmiş 
Çorakkapı Tilkilik caddesin

de Ahmet Kadri oğlu Mustafa 
elbise meselesinden terzi Ali 
Osman oğlu Fuad'a bıçak çe
kip üzerine hücum etmiştir. 
Suçlu yakalanmıştır. 

l;mlf co,mu, 
Kemer Sürmeli sokağında 

sermaye Mehmet kızı Melahat 
sarhoş olarak dışardan umumi 
eve gelerek bağırıp çağırarak 
rezalet çıkarmışhr. Suçlu yaka
lananşbr. 

Yangın başlangıcı 

Çorakkapı Gaziler caddesin
de elbiseci Halil oğlu Şerif 
dükkimnda yaktığı bir mumu 

elbise mosturası yanına bırakıp 
uykuya yattığında mum dev

rilmiş ve mosturahğın tutuştu

ğu bir sırada söndürülmüştür. 

Dükkan sigortalı olup 2,5 lira 
kadar zarar olmuş, suçlu ya
kalanmıştır. 

Edirnede kalkınma 

Bu yıl daha on bin 
yapılacaktır 

ev 

Asfalt yol Cümhuriyet bayramına kadar 
lstanhulu Lülehurgaza hağlıyacak 

••••• 
Edirne, 7 (Hususi) - Son 

zamanlarda Trakyaya bolca 
yağmur yağmıştır. 

Yağmurlar Trakyayı baştan 

başa bereket kaynağı haline 
getirmiştir. Busene ekilen hem 
daha çok hem çeşitlidir. Göç
men evlerinin son kalan kısım
ları yapısı, ilkbahar ekim faa
liyeti alabildiğine gidiyor. Ve .. 
kiletlerin tam vaktinde yetiş
tirdiği tohumlar mayıs aymda 
dahi ekilecek kuş yemi eken 
köylüler şimdi mısır, sısam, 
Bostan ekimine devam ediyor. 

•: • ı ı f , • ~',' ''\~ '~ I•: · ... l'I • ı.... ( • • • "' '.. .. ~··, "' • : \ •• • 
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Göçmenler tarafından geti
rilmiş olan iyi ve çeşitli tohum· 
Jar dahi serpilmektedir. Birkaç 
yerd~ (Güne bakan) yağ faf>.. 
rikaları kuruluyor. Her yerde 
kurulan temiz va fenui köyler, 
mahalleler karşısında eski ve 
yerli köylerde kalkınma pro
gramları ve candan çalışmalan 
devam ediyor. Buyıl dahi 10 
bin ev yapılacağı anlaşıhyor. 
Bütün T rakyanın sağlık duru
mu iyi, sıtma savaşı devam 
ediyor ve buscne genişliyor. 
Köylü, hizmetinin hafiflediği 
Mayıs ayı içinde en küçük 
köye kadar yapılan talimata 
göre köylerin temizliğine hız 
verilecektir. TELEFON : 3151 TAYYARE SiNEMASI 

KRAiiiÇAğll, alneMERfUk bir STUARTI 
" MARY OF SC()l'LANO ,, 

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

Binlerce gazetenin tefrika ettiği, milyonlarca insanın okuduğu Ingiltere tari
hinin bu en esrarlı safhasını beyaz perdede can landırmak için milyonlarca do
lar sarfedilmiş, akim kabul edereiyeceği fedakarlıklar yapılmışhr. 

ayrıca " PARAMUNT ,, Dünya havadislerl filml 

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

Bugün ~ - 3,30 - 6 - ,30 

ASFALT YOL 
Asfalt yol busene Eylül ve 

en çok Biriociteşrin içinde Is· 
tanbulu Lüleburgaza bağlıya

cak ve oradan Edirne'ye kadar 
olan kısmı da eksiltmeye çıka
rılacaktır. 

Devlet Demiryolları yeni ka· 
rar ve tarifeleri hem büyük 
bir halkı Trakyaya çekecek 
hem de Trakya halkmı ve mal
Jarını ko!ay ve ucuz olarak 
taşımasına yarayacaktır. Halk 
bunu Mayıs ayı içinde bekle· 
yor. Demiryolları idaresi müdür· 
leri umumi müfettiş General 
Kazım Dirik'in yanında topla
narak bu işle meşgul olmuş• 

!ardır. 
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YENi TOPHANE 
markalı terazilerimiz gelmiştir 

Sağlamlığı ve temizliği ile meşhurdur 

Bir defa mağazamıza gelip görmeniz kafidir. 3 kilodan 30 

l<iloya kadar mevcudu vardır. Satış yeri: Suluhan civarında 

N o. 28/9 Hüsnü Ôı Ödemişli mağazasıdır. 

r: . . 1 . . . - . • . 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
H ı k .-ekirdegv ini olduğu gibi yedirerek ayvan arınıza pamu .,. 

l • • b zmayımz mide cihazlarını ve nesç erını 0 • 

. ..zde kırk beı mendı gıdaiyeyi haiz 
Ttcran fabrıkaları, yu uk k' değinden mamul un ha· 
kabuğu çıkarılmış pam çe 11 k d 
1. d .. J • 'nize amade bulundurma ta ır. 
ın e kuspe en emrı 

( Öküz başı ) markalı Turan mamulab 
H_:ayvanları~za J 8 am hayret derecede semiz-
k~pe yedırtJerekd. ?!1 ~: ~:klerinizin verdiği sütün fazla 
leyıp kuvve en ıgını k . . 
mikdarda çoğaldığını görece sınıı. 

M . ve tarifname için f abrikalanmız ma· 
eccanı numune rv. N t•· Ak l 

moJAb lzmir ve civan umum acente ıgı e ı yazı ı 

J C Hemsiye müracaat ediniz. • 
ve • • Ga:ıi bôlvar No.25 

Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

BEYOGLUNDA 

B istol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelio müsteciri 
Tilrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bOtün Eğe halkına keo· 
diıini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar m Otbit ucuzdur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• • ······•·····•···• : . . 
~ Taze Tenıiz Ucuz ilaç E . . . . . . 
~ amdi Nüzhet Çançar · . . . . . . . . . 
• . . . . . 
• • . . . . . 

• 
ecza Si 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

: ··············•·······•··············· : •••••••••••••••••••• ııı••····· 
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MESARIF AIALIR 

:···································· ··························=··-···························································: . . 
: ................ J Bütün di!ny~da nakliyatın ınühim bir kısmı tercihan L ................ : . . 
~ ( ŞEVROLE ) ile yapılmaktadır. Bunun sebebi de bu ~ . : 
: ................. $ ınakinalarnı az masrafla fazla randuman vermesidir. ~ ................. . 

• • . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -• • • •• TAMAMILE YENi, DAHA KUYYELI MOTOR 

• • _. • 4'. • •• 

DUZELTILMIŞ VEZiN TASKIMI SAYESiNDE ARTMIŞ YUK SAHASI 
• • 

TAM-SERBEST DiFERANSiYEL - . HiDROLiK FRENLER 

TAMAMİLE YENi BiR MOTÖR. - Şcvroıenin tccrube 
ve tasvip edilmiş allı silidir, yüksek tazyik, tepeden su· 
pap usulünde kamyon motöru biçimi, yeni 1937 Şev role 
Kamyonuna, yeni yüksek rôkorlor tesis edecek yeni 
bir randıman ve hatla eski~inden daha bfiyük bir 
kabiliyet vermek için tekemmül ettirilmiştir. Beygir 
kuvveti arttırılmışbr. Tork daha yüksektir. dak. 850-1550 
dev. 170 kad. libreye cıkarılnııştır. Bu arttırırmış kuv. 
vet idareden hiç bir fedak~lıkt:t bulunmadan elde 
edilmişler ıira 1937 Şevrole Kam· 
yonu eskisinden daha idarelidir. 
Yeni motör zaman ve paradan ta· 
sarruf ettirmek, ayni yamanda iş 

başında kalmak için yapılmıştır ; 
uzun zamandan beri sağlamlık ve 
dayanıklılıklarile meşhur Şcvrolc 
Kamyonlarından . ~a <!:ha sasıam 
ve daha şayanı ıtımattırlar. 

DİGER MÜHİM MEZİYETLER . - Kamyon kulfoııan· 
lara şimdiye kadar asla arzedilmcmiş en müterakki Lıir 

yeni unsurlar ve ıslahalgrubu 1937 Şevrolc Kamyonunda 
bulunacakhr. Düzeltelmiş vezin taksimi yoku arttırmak 
sayesinde odeyen yük için daha büynk yer verir. Şevro· 
lenin tam·serbesl arka aksının yeni ve daha kuvvetli arka . 
aks kuvanı, şaftı bütün yüklerden kurtarır ve Şcvrolenin 
itimada sayanlığmı artırır. Yeni bir şase daha buyuk 
kuvvet ve daha fazla metanet verir. Dm~elti lmiş. ken· 

diliğinden mafsallı, kamyonda kul· . 
lanmak için bilhassa imal <'<.filmi~ · 

hidrolik frenler muspcl, ,.c rııusa. 

vilcştirilmiş frcnaj hasıl ve halnta 
kalınlığı kulhmmrıkla azaldığı za

man bile fren ıabanlarilc kasnaklar 
arasmda tam teması temin ederler. 

GENERAL MOTORS YAKIN ŞARK A/Ş. 
İskenderlyc. Mısır. 

1 TELGRAF : KUTAY 1 
OSMAN KUTAY 

IZMJR 

1 TELEFON; 2704 ' 

tr.a~2Zl!22:zz:z~•mı!l~~aJN 

Göz He~imi 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
zade sokağı Ahenk mat· 

yanında. 
Numara:23 

Telefon : 3434 
<229) 

r tzzzzzazzz:, 

DOKTOR 
1 

~ÇI 
Kulak, Boğaz, Burun hasta· 

lıkları birinci sınıf 
mütahassısı 

Muayenehane: Birinci Beyler 
• No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe trı- -uvay cad· 
desi 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 
1 .................... ... 

• • ~:. ~ • ..-.et.,..: • ' \ •,. .. ,. . . • . 1, .. • " • •• • 

Ha aççı 
------------------------· 

Kardeş er 
MobiJyeJerİn : En modern ve en zarif çeşitlerini 
• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çocuk araba "arının: En lüks Avrupa mamulatı ve en dayanıkfılarmı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hasır takımlarının : En sağlam ve en ucuzlarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karyola arın : En lüks, beyaz ve sarı nikelaşh modellerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ilaraççı l{ardeşleri n 1 Z 1\1 1 R ve A N K A: R A 
mağazala ·ından teınin edtı.hilirsiniz • 

. ..••..••...•••••• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,111 .......•••...•.... 

YENi EV YAP ANLAR, YENİ E\7LENENLER 
Mobi]yelerini muhakkak bu müesseseden temin etmelidirler . 

~---1111:.iCZ~~~mıE:~~~DE~a:ESZ:~llöl'll:~~~~ızzmı-., 
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Meıhur lngiliz ıairi Şek•pirin doğum yıl dönümü nisanın yir
mi üçüncü günü Londrada merasimle anılmı1tır. Bu merasime 
on sekiz milletin tanınmıı edebiyat alimleri ve diplomatları İf· 
tirak etmiştir. 

Bu merasimle anlıyoruz ki Şekıpirin lngilizliği artık münaka
fO mevzuu olmaktan çılunı1tır. Londranın Bancrolt Gardeninde 
ve Brigde Street'inde tertip edilen müsamere ve tiyatrolarda 
mefhur •ahne Ü.tadının en güzel eserleri temsil edilmiştir. 

8 MAYIS 1937 

Londrada taç giyme hazırlıkları •ona ermiştir. Son günlerde 
muazzam tecrübeler yapılmıştır. Şu gördüğüniiz resim Londra 
halkının tecrübe geçit resmini görmek için gö.terdiği heyecanlı 
alakayı tcsbit ediyor. 

O gece diplomatlar ve edipler Banclort Gardendeki toplan
tıda hazır bulunmuşlardır. Bu münaıebetle, toplantıya İftirak 
eden on sekiz millet edipleri ve diplomatları için alakadar on 
sekiz devletin bayrakları çekilmiıtir. Edebi müsahabede Şekı
pirin eıerleri üzerinde münakaşalar yapılmıştır. 

Tekirdağda ölen Macar milliyetperverlerinden Fransuva 
Rakozinin ölümünün 200 üncü yıl dönümü münasebetiyle Peş
tede heykelinin açılma töreni yapıldığını yaz.mı1tık. Kılişemiz 
bu heykeli gösteriyor. 

Nevyork, 7 ( ö.R )- Almanya-Bir
leşik Amerika devletleri arasında ha
va muvasalasını temin eden Hinden
burg kabili sevk balonu Nev-Jersey 
eyaletinde Lnkehurst'da karaya iniş 

direğine bağlarunağa hazırlanırken ateş 

almıştır. Bu çok müessü kaza hak.kın

da verilen mallimat şudur: 
Hazır bulunan kimselerin bildirdik

lerine göre infilak birdenbire vuku
bulmuş ve balon derhal ateş almıştır. 
Pek kısa bir zaman içinde balonun bi.l
tün zarlı yanmış ve madeni iskeletiyle 
sepetleri toprnğa yuvarlanarak par-
çalanmıştır. Balondn 64 tayfa ile 20 
yolcu vardı. llk defa olnrak balona bin
başı Maks Russ kumanda ediyor ve ba
lon hava seferlerinin en eski mütahas
sıslarmdan yüzbaşı Lcmas muavinlik 
ediyordu. 
Söylendiğine göre infilak balon içindeki 

gazı iştial ettiren bir kıvılcımın netice
sidir. Amerikan hava kumpanyaların
dan biri hemen mahalline bir tayyare 
ile doktorlar ve ilaçlar göndermiştir. 

Hükümct fclô.kctin sebeplerini tahki
kn memur bir heyeti Lakehursta gön
dermiştir. 

Amerika hava mütehassısları fede
rasyonunun reıs vekili infilfıka iki se
bep tahmin edebileceğini söylemiştir. 

Ya, balonun direğe bnğlnndığı sırada 

yolcuların inmesini temin için balonun 
altına yerleştirilen iskele motöründcn 

bir kıvılcım çıkmış ve havaya yüksele
rek balon içindeki gazı yalonıştır. Ya
hut ta gazı ynkan kıvılcım balonun 
kendi motörlerinden manevra esna
sında çıkmıştır. 

«Hind nburg> balonu Frankfurt -
Lnkehurst seferini 74 saatte yapmıştı. 

Almanya sefiri bu kaza sebebiyle ka
bili sevk balonlara itimadın sarsılma
sına bir sebep mevcut olmadığını söy
lemiştir. Kauı üzerine Nev - Jersey 
ahalisi hemen faaliyete geçmiş ve ma
halline doktorlar göndermiştir. Balo
nun yere bağlanmasına yardım etmek 
üzere bulunan bir askeri müfreze ilk 
imdat gayretlerini sarfetmiştir. Bunu 
rnüteakıp ynkın merkezlerden hemen 
yardım kolları yetişmJştir. 

Birleşik devletler ticaret nazın Al
man havacılığına bir taziye telgrafı 
göndermiştir. Posta nazırı da Alınan 
sefirine taziyelerini bildinniştir. Ta
til seynhati yapmakta olan reisicümhur 
B. Ruzvclt B. Hitlere bir taziye telgrafı 
göndererek Alman havacılığının uğ
radığı büyük fcJfikctten mütevellit te
essürlerini bildirmiştir. 

Bütün Almanya büyük matem içinde 
Hindenburg balonu Nevyorkta yere inerken 

yanmıştır idro jen gazının ansızın iştiali ile 
Yolcu ve mürettebattan 34 kişi ölmüş 

sebebini tayin için Berlinde bir 
66 kişi kurtarılmıştir. Felaketin 
komisyon teşkil edildi 

geçtikten sonra Lakhurste hareket et
mişti ve 16, 1 O da oradan geçti. F nkat 
yağmur ve rüzgar fırtınaaının devamı 

sebebiyle balon yere inememiş ve daha 
müsait gartlar beklemek üzere sahile 
doğru çekilmişti. Saat 1 7, 15 te balon tek
rar Lnkehurst hava limanına gelerek ye
re inmek niyetini bildirdi. Y ağmcr ke
silmiş değildi. Tayyare limana direktö
rü balonun İnmC8İ için hemen tertibat 
aldı. Hindenburg balonu motörlerini 
durdurarnlt bnğlanmn direğine doğru 
ilerledi. Apğıdokiler balondan atılan 
halntlıırdan iki üçünü yakalamışlardı .. 
Tam bu sırada birinci ve hemen bunu 
takip eden ikinci bir infilak duyuldu 
ve ayni saniyede balonun arka tarafı par
çalandı. 

F eli.kete §Ahit olanların anlattıklanna 
göre balon bir saniye içinde ortasından 
kesildi ve bütün tarafı parladı. Made
ni direklerden mürekkep olan iskeleti 
ise bir in havada muallak kalmış gibi 
durdu. Bu canada balonun arka tarafı 
ve çok geçmeden bütün balon yere yu
varlnndı. Ve bunu motörlerin birbiri ar
dınca infilakı takip etti. Birkaç saniye 
içinde cereyan eden bu felaketi birkaç 

Jştıal edeıı f!ındenbuıg baıomı yüz metre ötede bulunan yardım ekipleri 
dehşet içinde takip ettiler. 

bili sevk bnlonlarmın feltiketi inşa ku- değildir. Hemen imdnt hareketleri baş- tor Eckcner Hindenburg balonu felti- Birinci iııtial sırasında balonun ön ta-

surlarından ileri gelmiştir. lrunıştır. Fnkat balonun yere çöken ına- ke~i habcı::ır nlmaz h~e~ ta~a- rafında umumi bir kaçış baııladı ve va-
Bu gazete Almnn hükümetinin Al- deni iskeleti kızıl ateş halinde olduğun- re ile Bcr hareket etmiştir. Ögle- kit bulan kendini apğı fırlattı. Balon 

manya ile Birleşik devletler arasında dan yanaşmak imkansızdır. ye doğru oraya muvasalntı bekleniyor- yere yuvarlanınca alevlerden çıkan ha-

banşçı bir irtibat vasıtası olarak yeni ZAYlAT BlLANÇOSU du. raıet öyle müthi~ti ki yakal§TTlak imkii-
bir zeplin inşa ettireceğini bildiriyor. Nevyork, 7 ( ö.R ) - Son saatte ge- BerUn, 7 ( Ö.R ) - Viyanadan gelen nı yoktu. Bahusus ki birbirini takip 

Bir Alman tahkik komisyonu bir kaç len bir telgr;ıfn göre snbah. saat 10 da doktor Eckener havn nezaretine gide- eden her iştial esnasında havaya demir 
güne kadar Nevyorka hareket ede- uıyiat bilfulçosu şöyle tesbit edilmiştir. rek }lindenburg balonu felaketi hak- parçaları fırlıyordu. imdat kolları güc;-
cektir. 34 ölü ve kayıp vardır. Bunların dör- kinda mUhim müzakerelerde bulun- lükle enkaza yaklaştılar ve tulumbacı-

Roma, 7 ( ö.R ) - B. Mussolini Hin- dü hastanede ölenlerdir. Diğer taraftan muştur. lar bunları ıslathkça daha ileri sokuldu-
denburg balonunun yanması dolayı- kurtulanlar 66 kişidir. Bunların 24 ü Nevyork, 7 ( ö.R )-Hindenburg ba- lar. ilk önce yolculardan ve mürettebat• 
siyle Hitlerc bir taziye telgrafı gönde- yolcu ve 42 si tayfadır. Amerikalı B. lonu felaketinin hakild sebepleri an- tan bazıları kurtarıldı. Ve metre mette 

rerek Alman milletinin derin heyecan tındn bulurunuştur.Mumnileyh kaza sı- cak daha sonra mnlO.m olncaldır. Fe- daha ileri gidildi. Enkaz albnda müthiş 
ve mntemine ltalyanın iştirakini bil- tında bulİımuştur. Mumaileyh kaza sı- deral hUkümetle N. Jersey hükilmeti ııelcllde parçalanmış, yanmı~ cesetler çı
dinniştir. Duçe Alınan hava nazırı Gc- rnsında bağlama direği yanında seyirci tarafından emredilen tahkikat devam karılıyor, sedyelerde zeplin hangarına 
neral Göringe de bir taziye telgrafı gön- olarak bulunuyordu. etmektedir. Fakat şimdilik feJAketten naklediliyordu. Çok geçmeden burada 
denniştir. FELAKETlN SEBEPLER! kurtulan yolcu ve mürettebatla kaza- otuz beş vücut yerlere serilmiş bulunu-

ö A 1--- .. yordu. Biraz sonra hangann arkasında Nevyork, 7 ( .R ) - .ıuulill• mu- Berlin, 7 ( ö.R ) - Hindenburg ha- ya ~--ı.;t olanlar sarih bir malfuruıt ver-
h ı ~ bir yolcu kafilesi göründü. Bunlar ayni endislcri tarafından Uıkehurstta ya- onu felaketinin sebepleri Berlinde mer,e muktedir olnınamıclardır. 

li ,.. gece Hindnburg balonuyle Avrupaya 
pılnn tahkikat Hindenburg balonunun meçhuldür. Zeppelin kumpanyası ta- Bunların hepsi müthiş bir infilak se- seyahat edecek yolculardı. Felaketi gö-
ihtiva ettiği hidrojen gazının bir kıvıl- rafından tahkikata memur edilen mü- s·ı duymtışlardır. Ayni anda balonun 

rünce sessiz •adasız geri çekildiler. Ağır 

Berlin, 7 ( Ö.R ) - Hindenburg ba
onu fcüıketi dolayısiyle Alman mat
bmıtı bu sabah matem kadrosuyle çık
ınıştır. Gazeteler Lnkehurstten gelen 
acıklı haberin bütün Almanynda uyan
dırdığı teessürü kaydetmekte ve kaza 
kurbanlarına tazim ...,.nz.ifcsini görmek
tedirler. 

cımln iştial ettiğini göstermiştir. Eğer hendis ve mlitahassıslar yarın Bre- arka tarafının alevler içinde kaldığını yarnlılar tayyarelerle yetmiş mil ötede 
helyum gazı kullnnılsaydı bu felaket men vapuruyle Ncvyorka hareket ede- görmüşlerdir. Fakat bunu görmeleriyle butunan Numac şehrine nakledildiler .. 
olınıyacaktı. Fakat bu gaz çok pahalı ceklerdir. Diğer taraftan A1man bükü- balonun külçe halinde yuvarlanması Son haberlere göre otiız üç kişi ölmüş-
olduğundan kullıınılmamıştır. meti tahkikat için hava nezareti mü- bir olmuştur. Elde edilen bütün malu- tür. Bunlardan altısının cesedi daha bu-

cHindcnburg> dirijablı 245 metre 
uzunluğunda, 45 metre irtüaında idi ve 
1931 martında inşaatı bitmişti. Bu ba
lon her seferinde 200 yolcu nakledebi
lirdi. 

cLokal Anzclger> kabili sevk balon
Lırın bu yeni felaketinden cesaretsiz
liğe düşmenin muvafık olmıyacağını 
yazıyor. Bu kazanın sebepleri malum 

değildir. Halbuki büyük Amerikan ka-

KAZA NE VAKIT OLDU? mcssillerinden ve zeppelin şirketi mil- mat bundan ibarettir. lurunamıştır. Hayatta kalan altmış dört 
Ncvyork, 7 ( ö.R ) - Hindenburg hendislerinden mlirekkep bir komisyon Tayynre meydanına üşüşen Mık k:Ut- kişi varsa da bunların da birçob'll müt-

zeppclin balonunun iştiali mahalli sa- teşkil etmiştir. Felfiketin sebeplerini lclcri zabıta tarafındnn uzakta tutul- hiş gekilde yanmış ve yaralanmış bulu
atle 19,15 de olmuştur. Balon 12 sa.at mahallinde tahkik etmek üzere ko- maktadır. Yalnız imdat kollarıyle has- nuyorlar. Balonda otuz altı yolcu ve 
teahnUrle Nevyork üzerinden geçmiş misyon B.znsı hemen tayyare ile Breme- ta bakıcıların ve tulumbacıların içeri 61 tayfa olarak 97 kişi vardı. ölenlerin 
ve şehir semnsında dolaştıktan sonra ne hareket etmişler ve orada Ameri- girmesine müsaade edilmektedir. Ge- on albsı yolcu on yedisi tayfadır. Hava 
Lakehurst deniz üssüne hareket et- kaya hareket etmek üzere olan c Eu- ce geç vakit Hindcnburg balonunun limanı memuru olan Amerikalı da enkaz 
mişti. Yolculnrını çıkardıktan sonra ropa> vapuruna binmişlerdir. madeni kısımlnn hala ateş halinde idL albnda kalarak ölmüştür. 
hemen Avrupaya avdet edecekti. Bu Viyana, 7 (Ö.R)- Burada bulun- NEVYORK, 7 (ö.R) -Hindenburg Kaptan Proust ve Leman ağır yaralı· 
dakikada kurbanların sayısı ınalô.m makta olan zeppelin şirketi reisi dok- balonu aaat on beşte Nevyork üzerinden dır. 

ISTANBUL. 7 (Telefonla) - Gü
nün en sansasyonel hadisesi Hindenburg 
zeplininin bütün dünyada teessür uyan
dıran f ed akıbetidir. Balonun yanmllSl 
siyasi bir sabotaja otfedilmcktedir. Şim· 
dilik bu hususta kat'i birıey söylenemi
yor. 

BERLIN. 7 ( ö.R) - Alman mnh
fellerinde çok derin bir yeis vardır.Zep• 
lin ııirketi bunca senelik tecrübelerden 
sonra kat'i bir merhaleye varmış gibiy· 
di. Son sene içinde yolcu mikdan dört 
misline çıkmıştı. Gelecek sene hava se
ferleri iki misline iblağ dilecektir.Şimdi 
müstakbel taııavvurlnr hakkında birşey 
söylenmemekle beraber felllketin vahim 
ticari tesirleri olmasından korkulmakta
dır. 

Balonda muavin bir tayfa takımı var
dı. Bunlar gelecek scf erlcrde kullanıl

mak üzere staj için balona alınmışlardı. 
Mürettebat sayısının mutadın fevkinde 
yüksek olmasının sebebi budur. 

Lakchurst, 7 ( A.A ) - Zeplin felfi
kcti kurbanlarına ait son liste 32 ölU 
veya kayıp, 2 hastanede ölen, 24 kur
tulan yolcu 42 sağ ve salim olan müret
tebat.. Palamar kordonunu tutnıılann 
süratle müdahale etmeleri sayesinde 
yaralılarla bazı cesetler ateşin içinden 
çekilip kurtarılmıştır. Bu kordonları 

tutanlar infilak vukun gelir gelmez 
telllşln düşerek kordonları bırakıp ko
şaraktan kaçmnğa başlamışlar ise de 
biraz sonra soğukkanlılıklarını istirdat 
ederek hemen balonun düştüğü nok
taya gelmişler ve büyük gayretler sar
federek yaralılarla birkaç ceset çekip 
çıknrrnağn muvaffak olmuşlardır. İki

si balonun kaptanı olmak üzere has
taneye knldınlmış olan birçok yolcu
ların vaziyeti çok naziktir. 

Facianın şahitlerinden biri infillıkm 

balonun ön tarafında vukua gelmiş ve 
balonun topraktan yüz metre kadar 
yüksekte bulunduğu sırada palamar 
direğine takılmış olduğunu söylemiştir. 

İnfilak fclfıketine şahit olan kimseleri 
bu müthiş ateş korunun hararetinden 
kaçmağa mecbur etmiştir. Bununla be
raber çarçabuk üç ceset çıkarılmıştır. 

Bu cesetler o derecede kömür haline 
gelınişllr ki hüviyetlerinin tayini müm
kün olrunamıştır. 

Yolcular arasında şu zevat vardır: 
Londralı Charles Symourhigins, Lon

dradaki Hamburg - Amerika Linis'nin 
direktör •muavini Grnnt, Amerikanın 
lsveçteki sefirinin yeğeni Alban Nelson 
Morris Grant ile Morris hayattadırlar. 

Balona İngiltere kralının taç giyme 
merasiminde hazır buluıuruık üz.ere 
Londrnyn gitmek için 70 yolcu bine
cekti. 

Lakehurst tayyare meydanı mlidürü 
balonun geridelm kompartimanlannın 
müvellidilma vngoncuklarında garip 
bir infilak vukun gelmiş olduğunu söy
lemiş ve demiştir ki: 

- 21 senelik tecrübem var. Hin-
denburgun infilakına benzer hiçbir in
filfik duymadıın.Fellıketin sebeplerinde 
her halde garip birşey vardır. 

Lakehurst, 7 ( A.A )- Şimdiye ka
dar cnknz arasından 26 ceset çıkarıl

mıştır. Parçalanan balonun içinde altı 

ceset daha bulunduğu zannedilmekte
dir. ölü veya knyıplar arasında bir 
Stokholm gazetesinin baş muharriri 
olan Leger Brinck bulunmaktadır.Kay• 
bolanların büyük bir kısmı Almandır. 



Başvekil 
Bulgar kralıyle 

görüştü 
- B-. taralı birinci aahilede -
pet netice vereceği kanaati umumidir. 

Batvekil, Londra ve Paris Hyabatle
rinden ayın yirmi beşinde dönecektir. 

PARIS, 7 (ö.R) - lskenderun ııan
cağının statü ve müstakil ana yasasını 
tanzime memur Milletler cemiyeti komi· 
lesinin Cenevredeki mesaisinin muvaf
fakıyetle devamı Fransız: mııhfellerinde 
çok iyi bir tesir yapmıştır. Bütün hafta 
Belçika delegesinin riyaseti altında mesa
isine devam eden komite bqlaca mesele-

lerin tetkikini bitinnit ve Sancak statüsü 
hakkında Türk projesi esasa üzerinde tet-
ltiklerde bulunmuştur. Diğer taraftan ln
giliz milmeseili B. Benett bir anayasa 
projesi hazırlamıştır. Bunun da birçok 
maddeleri kabul edilmiş bulunuyor. Hol
landa delegesi de Sancağın gümrük, 
askerlik, posta vesair meseleleri hak
kında yaptığı temaslann neticelerini bil
dirmiıtir. Komite faaliyetine devam et· 

mcktedir. Bu çallflllalann yakında müs
pet oeltilde biteceği ve komitenin bu ay 
sonunda Cenevrede toplanacak olan Mil
lct1er cemiyeti konseyine vasıl olduğu 
neticeleri bildireceği tahmin olunuyor. 

CENEVRE. 7 (A.A) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bildiriyor : 

Eksperler komitesi bugün anayuanın 
müzakeresine devam ederek kuvvei ad
liye ve amme haklarına dair maddeleri 
kabul etti. 

Geriye ilk İntihabatın ne ıekilde ya
pılacağı hakkındaki ahkam kalmıştır .. 

Menemencioğlu Başvekile iltihak et· 
mek üzere iki gün içinde Parise hareket 
edeceğinden gelecek içtima pazartesi gü

nü yapılacaktır. 
Bu iki gün zarf ınd:ı reis statünün ve 

anayasanın şimdiye kadar kaoul edilen 
maddelerini tespit ve tahriri ile me!lgul 
olacaktır. 

Komite pazartesi gününden itibaren 
günde iki celse yapacakbr. 

il •• 1 •• ., 

Hindistan 

Kamutayda dünkü müzakereler 

Türkiye - Rusya anlaş
ması tasdik edildi 

lstanbul, 7 (Yeni Asar Telefonla) - Ankaradan bildiriliyor: 

Kamutay bugün toplanarak inhisarlar Umum Müdürlüğü 1936 
ma!i yılı bütçesinde seksen bin liralık münakale layihasının mü· 

zakuesile Türkiye • Rusya arasında aktediJen anlaşmanın tas· 
dikine aid layihaları kabul etmiştir. 

Meclis Pazartesiye topl.anacaktar. 

lstanbul sanayicileri Ankar~da 

Doktor Eken er 

iştial her 
kundakçılık 

söylüyor 

halde 
eseridir 

Berlin, 7 ( ö.R ) - Viyanadan bu- - Bu işte bir kundakçılık olması 

raya gelen zeplin şirketi reisi doktor muhtemeldir. Şimdiye kadar birçok yer
B. F.ckener iştial etrafında hava ne- lerden imzasız binlerce tehdit mektu-
zareti ile temasa geçmiş ve müzakere- . . 
lerde bulunmuştur. Doktor Eckener bu bu aldım. Bu balonda infilik içın bır 
iştial işi etrafında Royter muhabirine sebep yoktur. Çünkü balon bütün mo-
pmlan söylemi§tir: dem teşkilatı ihtiva ediyordu. .......... 

B. Borah Faşistlere çatıyor 

Sovyetler 
ısaua 11 

hesabına bir zırhlı 
yapılıyor 

Nevyork, 7 (A.A) - He· 
arıt Trlstln Nevyork Ameri· 

kan gazetesine göre Bythf ehm 

Steel kumpanyası Sovyetler 

birliği hesabına Vestvirginia 
tipjnde 35,000 tonluk bir zırhtı 

yapacaktır. 

Çünkü Amenka hükümeti 

şimdi harp gemilertnin 16 pus• 

luk toplarla tecbızine muhale· 

fet etmemektedır. Zırhhda 16 

Vekilden muamele ver- Guernika ve Habeş kat
gisinin tenzilini dilediler liamlarını da anlatıyor 

pusluk 9 top ve tayyarelere 

karşı müdafaa için de bir ba· 
tarya mevcut o1acakhr. Sovyel

zırhhsının ben.ziyeceii Vestvir· 

ginia gemisi Amerika harp 

filosunun en modern ve en ça· 
buk sırhhsıdır. 

Grevciler ·--Gerginlik azaldı 
Maliye Vekili lstanbula gitti 

lıtanbul, 7 \Yeni Asır • Telefonla) - işlerinde bazı kolay· 

laklar gösterilmesi hususunu rica ıçın Ankuaya giden sanayi 

heyeti Maliye Vekili bay f uad Ağra!ı tarafından kabul 

edilmiştir. 
Sanayiciler, muame!e vergilerinio 

hük:imlere bağlanmasını, kendilerine 
Vekilden rica etmişlerdir. 

lenıilini ve daha esaslı 
ko!aybklar gösterilmesini 

lstanbul, 7 (Y ~ni Asar • T elefon!a) - Maliye Vekili B. Fuad 
Ağrala Ankaradan şehr:mize hareket etmiştir. 

Vekil, şehrimizde Paıartesi günilne kadar kalacak, tekrar 

Ankara ya döne~ktir. 

Ders ve imtihan zamanları 

Mekteplerde imtihanlar 
5 Temmuzda bitirilecek 

Vaşington, 7 ( A.A ) - Ayan Aza- lı katliimı için seçilen bu açtlc §ehre 
sandan Borah bir nutuk aöyliyerek fa- yapılan hücumu hiçbir askeri sebep 
ptlerin muharebe metodlarına hü- muhik gösteremez. lşte bu faşistler 
cum etmiştir. Borah ezcümle demiştir tarafından tatbik edilmekte olan bir 
ki: sevkülceyş usulüdür. 

- Guemikada cereyan eden sahne- Borah ayni zamanda Mareşal Gra-
lerl tarif etmek için kelime bulamıyo- zianiye karşı yapılan sulkasdden son
rum. Bu şehir bütün bir vahşet serisi ra Adis-Abebada yapılan katliamı an
içinde bariz bir misaldir. Asrın en kan- latmıştır. 

Açık şehirlerin bombardımanı Guer· 
nika tahribini protesto ediyorlar 

Londra, 7 ( ö.R ) - Otobüs greviyle 
madencilerin grev ve tehdidi mese
lelerinde gerginliğiiı azaldığı görühnek• 
tedir. Tahkikat korr isyonunda yapılan 
müzakerelerin neticesi o arak bazı esas
lar kabul edilmiştir. Bir taraftan tlll 
hatlarda işçilerin istedikleri iş teşkilatı 
hemen tatbik edebilecek ve böylece bu 
pazar günü iş yeniden b lıyabileccktir. 

Diğer taraftan iş müddetinin günde 7 
buçuk saate indirilme i meselesinde hü
kümet .işçilere teminat verecektir. 

Madenciler ihtilafına gelince, bun• 
1ar talepleri kabul edil nediği takdirde 
ilan edecekleri gre, i 2" mayısa talik 

Paris, 7 ( A.A ) - Fransız muhar- açık şehirlerin bombardımanını ve ederek müzaker l r · m niş bir müh .. 
riri Francoi Maurice ile Fransız ka- bilhassa Durangonun bombardıma- let bırakın lardır. Bu dd t 7.arfmda 
tolıklerinin ileri gelenleri Bask halkı niyle Guemilamın tahribini protesto maden patronlarının l~z1rn&elen ıavi-
hakl ında bir beyanname nesrcderek etmişlerdir. zatta bulunacakları unut ediliyor. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çarpışmalarında Ankara, 1 <Yeni Asır - Telefonla•>'_,.• ~:ın birinci devre b4'inci, ikiııcl, uç .. 

Egeli gençlerin gezisi 
Ege yurdunun Yalovaya tertip 
ettiği gezinti çok neş' eli geçti 

yaralananlar çok 1K~~t!::~ =·~-...~~-;;" e SU&LLUll ~ • yirmi IDll7l8fa ı1eaıJeri ~. 
Londra, 7 (A.A) - Hiadi•• tihan ~manlan. hakkındaki talimatna- hnt"h 1 ,._,__ • • · de ı.---

~ _Lan_ara 1M1U1C111tn yırnusuı ~ 
tanın ıimal batı11 hududundaki mesini hazır.laııuftır. lanacak ve bütün mekteplerde beş tem-

Veziristan b&lgeıinde aiuhare• Buna göre. orta ve muallim mektep- muzda ikmal edilmiş olacaktır. 
b 1 d 3 .......... . 

e erde asiler 23 Ni8an an N h kk •• . 
Mayısa kadar 200 kadar &iti V On eurat leşe Ur edıyor 
vermişlerdir. 57 yarah vardır. 

lngilizlerin zayiata pek azdtr. yapılan görüşn.eler bü-
F ransız konsolosu • 

itham edildi tün Avrupa lehine imış 
P.ARIS, 7 (A.A) -Maille Brege ve 

Caaaard Fransız muhripleri T oulondan 
Banelona hareket etmitlerdir. Banelon• 
daki Fransız konsoloshanesinin muhafa· 
zası için yeniden ilı. · yüz silahendaz ia
tenmiıtir.Anartistler Fransız: konsolosu
nu •i unsurlarla iyi geçinmekle itham 
ediyorlar. 

~-

.. _ ....... .. 
Y amanlarl1lar 

Nazllll de maç yapacak 
Yarm Nazilliye gidecek olan gezinti 

treni ile Karşıyaka Yamanlar spor ku
llıbtl de beraber gidecektir. 

Yamanlılar, orada Nazilli takımiyle 

bir maç yaparak avdet edeceklerdir. 

ımHIJI a 111~ •• 
Gazetemiz 
~ 

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

aıağıdaki yerlerde satıla-
caktır : 
Akb·ı Kitap evi 
Karao§landa AH 

Saman p zarında Dur 
AH 

Yenlfehlrde bayi 
Mu•t la 

TUtUncU AH Ekber 
Ahmet Enver bakka

Hıesl toton a•••••· 
Tafhanda gazetec.' 

Yakup 
TUIUncU kardeşler N 

pazarı 

P. stacıda gazeteci 
imar 

ROMA. 7 (A.A) - Berline döner aulhunu,n nefine olarak iki mmleket "" 
dönmez von Neurath Mussoliniye bir arasındaki sıkı teşriki mesainin inkipf 1 Deniz gezi11tiieıi intıbalan 
telgraf göndererek Romada gördüğü trn·.. lduv .. h d tın" olmak 1STANBUL .f (Muhabirimizin mele- alanlann mühim bir kısmı vapurd bu- tebeaaim olan çehresinden anlamamak e ı,.. o ııunu mup c e e ıt • • 
hüsnü kabulden dolayı kendi ine teşek- J hah . ı tubu) - latanbul üniversitesinde yük- lunuyor. imUıwzdır. Hemen kaydedeyim ki kıa 
k.. · · T 1 f Al h · · 8 ibyarım. k M-1·-' A cd •-•-ur etmıştır. e gra ta manya arıcı· C ııe tahsil ıören Egeli gençler 11&111m rkamda bir aenç : ve erkek yurdlannın yaratı an IDllK 

ye nazırı şöyle demektedir : Von N urath ayni zamanda Kont ıa· aalonlannda veriltn parlak Ege gecetio- - cEge gezintiei diyor! Bunu naad liselerinin kıymetli ve deierli müdfk .. 
- Görüşlerimiz arasında yalnız hal- noya da bir teıekkür telgrafı göndermit- den aonra bir de latanbul • Yalova Ta- bçmrdun. lzmiri tanımam yalnız hari- leri bay Hilmi ve bay Haydar ite. iN 

ya ve Almanyanın değil bütün Avrupa tir. l l>Ur sezintisi tertip ettiler. !af• inhisar ettiği halde heni yeni sö• yurcllann buradaki hamisi bayan S... 

Fransada 
Çarpışmalar 

Birçok ldmsalar yaralandı 
Roma, 7 (Ô.R) - Franıada 

Po ıebrinde eski ateş haçlılar 

faıist teşkilita basandan ibaret 

olan Fransız sosyal partisi A~a

larının bir nilmayİfİ esnaıında 

halk cephesi taraftarlarile çar· 

pıfmalar olmuş ve bir çok kim· 
ıeler yaralanmıştır. 

Jan Dark 
Yortusunda geçit resmi 

yzpalmıyacak 
P ar;s, 6 (A.A) - Bir takım 

nümayişler yapılmasından kor

kan hüküac,et Jeaane D' Arc 

yortusu münasebetiyle Pazar 

günü yapılması mutasavver 

geçit resmım menetmiştir. 

Çünkü alakadar teıkilitlar aı a· 
sında alayan uzunluğu, nerede 

toplanacağı, nerelere yayılacağı 

hakkanda itilaf hiaıl o'mamışbr. 

Y a!nıı ufak beyetleria Jeanne 

D' Arc heykeline çelenk kot 
maJarına mUnade edileceklir. 

lki mayıs pazar gÜnÜ yapılan bu 11e-~ clzmirlidin diye iddia ederler ve dettir. Bayan Saadete gezı müddetin-

şeker konferansı zi, halka sunulan lzmirin üzüm ve incir- bunda çok haklıdırlar. Çünkü ben. he- ce Egelilerin ıösterdikleri aaygı ve hür
leri, b.nıir havalan. lmıir tangolan. Ay- men Minen lzmirlilerin tertip ettikleri met eonauzc:lu. 

Nihayet anlatma dın zeybekleri ile yaratılan Ege panota· her eilenceye her seziye mutlak ve mu- Gençler cotmuolar. Neşeli bir Rumba-
eld l edlldl ınasına bir parlaklık verdi. .urette aiderim.> dan kıvrak bir valse, valsten bir ailüye 

Londra, 6 (Ô.R) - Hafta• Eıre yurdluJannın htanbulda ya~- Muhatabı cevap veriyor ı ve tanıoya atbyorlar .• Kuçük vapurun 
lardan beri de•am etmekte ları canlı lzmirlilik burada büyük mik- - cHakikaten oyle ı. Ben de senin dar giiverteainde çiftler butiin kalpleriy· 

Yasta münevver bir halk kitlesini yakın- gibiyim, -'nız ger•n yıl fakültede pi· le hem dana ediyorlar hem IÖyliyorlar. olan şeker konferansı müzake· d uı_ d k h ... akd' ~aı ~ •? auuı;;a ar etme te ve er an t ır· yanao mu diyeceksin ne denen de, ta f. ~ silPleri .......... P....._ 
releri nibayet bir anlaşma for- le':!L~oplamaktan geri kalmamaktadır. hazırlamak üzere on kiti lzmae talip ol- Eae ..,... ,__..., Ese ...p ,_.. 
mülüne dahil olmnatur • Delege- uunaaaa -_on sezide bulunanlar bunu duk T b"" '"---· --L:ı.ı: V ·-un d..._ 

-y daJ.. -L-- <I •• k .. l"L k .. a ıa ıııuu a '\iCAll.,.• e Pl7-- • 
lerin imzasına arzedilen m diler. ,, ..... aaa gonne te guç wı. çe me- taliliai ben oldum. Gidip lzmiri bil' •Y çaiddıyan Wr _.. 

kavele ıeker iıtibaalitını tah· Bta Saide lstanbulda bulunan lzmirJi kadar dolqbm. lıte • seziden -;: l'ce ..... ladplenl cim 
dıt etmekle beraber ı"mza eden dok kendimi adeta lzmirli aayıyonmı. • 

tor ve avukat ailelerinden bqka ke- aylık lzmirli.. Sonradan coiraf7a fakül- Ese ...P yurdad•, Eıe insi ~ 
bazı memleketlerin hususi ta· sif 'bir halk kitlesi ve latanbul matbuat teainde okadaldannı öğrendiiim bu iki dacl•. 
abh"tl • • nd tut nıümeuilleri hazır bulunuyordu. gencın· , ___ , ,..,._-._ - dolı.,_- ...::--1 --- Bir araldt caz durdu.. D::...::k Mesut u HIDI g&z önü e • AW~ ___,. "- -- ~u 
maktadar. *** leri her lzmirli kadar benidl de aöiaüınü takdim edilerek Kartayakalı Mümtazuı 

Ayni ülkede yapyıp büyüyenlerin kabartıyor .. Bu onların bir aylık gezi- bestelediği Eae taqoaunu okuyacağı ha
ya hudilerin Mada· zevkleri, aörüıleri, duyguları ve nihayet den sonraki intibaları, duygulandır. Bi- her verildi. 

k h • habralannın ayni olacağına hiç ıüphe zimkilerin hasretini siz artık var kıyas Mesudun gür sesi büma. vapuru dol-
C8S ara mu aceretı etmeyiniz. edin!. durdu. 

Sabahın hafif hafif uen serin rüzgarı lzmir ve İzmirliler hakkında bir eser Yalovaya y~laıırkcn, musiki sever· Varşova, 6 (A.A) - Gaze• 
telerin yazdığına göre Mada
caskara giderek oraya ne ka· 
dar yahudinin muhaceret ede· 

bileceği meselesini tetkik 
edecek olan Polonya heyetini 

Fransız müstemlekit bakanı 
Noulet kabul ederek uzun bir 

mülakatta bulunmuştur. 
Fransız bakam keza ayni 

mesele etrafında Polonyanın 
Paris bUyOk elçili ile ele gi• 

rlltmiif tli,.. 

arasında Boiaz aularını bir hançer gibi hazırlamak istiyen bir muharrire ıu her lcri bir anda c;zbeden aan'atkir bir 
yararak ilerliyen Şirketi Hayriyenin kü- biri yarının birer mühim siması olmağa keman sesi yuk4Jdi. Ataiı koıtuk. Tıb
çük zarif vapuru şu anda ufak çapta bir namzet gençlerin çok değil, bir yıllık biyeli Bülent.. Bayan Saadetin etrafını 
İzmir sayılabilir. hasretleri ve intibaları belki en iyi mal- toplıyan Egeli kızlar hep onu, Bülendin 

San' atkir ellerin çaldığı lzmir tango- zeme olabilir. ruhlara hitap eden kemanını derin bir 
sunun serpintileri, küçük büyük kız er· A,ağıdaki alem , daha başka, burada sükut içinde dinliyorlar .. Ve sonra sü-
kek, genç ihtiyar vapurda bulunan her konuşulan hasret, heyecan değil, görıü, rekli allutlar .. 
yaşta her çaida hmirlilerin memleket mantık, felsefe.. - Bial.. Bisl.. Sesleri yükseliyor .. 
haaretlerinden yanan yüreklerine birer Yıllardır Egeli kızlara analık hasret- Saat on iki vapur Yal ovaya yanqtı. 
serinlik verdiği mubakkakbr.Şu Anda biç lerini kısmen olsun unutturan, onlara ha- Vapurdan çıkarken her ağızdan yine 
fÜphe edilmemelidir ki her lzmirli iz- kiki bir abla, mütfik bir ana olan ha- ayni mısralar dökülüyor: 
miri düıünüyor •• Onu görüyor .• Onu ha- yan Saadet, yurdun eamimi muhitinde Ese bütün kalplerde çaiıld1:ymı bir mm 
brlayor.. V qa hamle=ala çailfl)'or. ihtiyaçlpmdan bahlederken 'bundan ne Ese inli ,..dud.. F.p ...p ,........ 

EcelileriD aeziıati ~ Uher ..._ tök sevk ~ daima m&~ &)81 CAVn" 
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Gençliğin hareket günü 
SPOR FANTEZESI: 

Mütekait futbolcular 
Yürüyüşlerde talebe mangaları Gençlik aşısından sonra yapılacak 

maçlarda nasıl oyun oynıyacaklar? ordunun kabul ettiği ni ama göre 
tertip edilmiş olacaktır Üçok Doğanspor kadrosunda yer alan futbol asları 

ne gibi vaziyetlerle karşılacak? Büyük Şefin Anadoluya ayak bastık BUyUk Şefin Anadoluya ayak bastd: ları 19 ayıs 
lıın büyiik ve tan"hi günün yıldönümü gUnU Epor hareketleri yapılacak ı 
münasebetiyle gençlik stadyumda spor N'h 1 d b · kl~- cdi- Fc .. 1•t (Sl .... c"ro~lu), Adnan (Futbol catiyc rastlıyor. Necatinin çekti"1 ıınıl k sür·atle yapılacaktır. Aralık mesafesinin 1 1 S - Öğrencilerin jimnastik hareket· 1 .a. y.c.t ny nr n. n .en r. e uuı ~ , "'"...,.. o &" v-
tcnlikleri yapaca tır. k 1 b k u u 1 tt Trt- a1·anı), Reşat (Eski Sakarya reisi).. çok hafif olmakla beraber Fehmiyhı 19 mayıs günü tatbik edilecek prog- tayini Tozlcoparnnın kumandasJna tabi )erine umanda edeceklerin o anda en uyu maç g n ge ıp ça ı. 

kalacaktır. 1 ödev ynpmalanna bir engel çıkarsa Toz- bUnler, kadınlı erkekli, çocUklu kesif Dikkat edilecek olursa iki takım Mustnfonın birbirlerine bırakmasından 
ren; tud;;; jimnastik tenliği ve 19 ma· Geçit resminde selam, baş sağa dön-

1 
koparanın münasip göreceği başka jim-. bir seyirci kütlesiyle dolu.. İğne atsan kadrolarında, şimdiki futbol niuunlan- dolayı 'Oçok ağlnruın takılıyor. 

yu spor v gençlik baynunı çarpmba· dürülmek ve en büyük Mülkiye amiri nastik öğretmenleri kumandayı ele ala· yere düşmiyecek sözü işte burada mu- na uymıyan bazı noktalar vardır. Me- Gollll!!! ..... 
7ll dü1Cn ı 9 /5 /9 3 7 tarihinde öğleden olan Ubaya bakılmak ıcklinde verilecek· caklnrdır. 1 teberdir. Localarda şehrin tnnınrnış ze- seltı. 'O çok kalesinde iki oyuncu, hü- Seyirciler çılgınca alkışlıyor. Tri· 
110nra saat on beşte Alsancaktaki atad- tir. 16 - Öğrencilerin jimnastik hareket- vatı yer alınış.. Baş ajıınm gösterdiği cum hattında da yedi oyuncu vardır. bilnlerdeki münaknşaya oyuncular da 
yumda kutlanacaktır. l O - Geçit resmi bitince bütün öğ- leri bitince kızlar ve erkekler elbiseleri· lüzum üzerine k:işelcr kapanıyor. j Bu, oyuncuların birbirlerini tamam· iştirak ettikleri için sahada futboldan 

2 _ yer darlığı ve geniJ yerlerin rcnci ve sporcular Tozkoparanın vere· ni giymek üzere intizam dahilinde ve Tribünleri dolduran binlerce halk lamaları için alınmış ilıtiyaU bir ted- ziyade başka bir oyun oynanıyornı~ 
uzaklığı dolayısiyle bayrama yalnız orta ceği dikkat kumandası üzerine ve b~n- ııür'ntle Alsancnk okuluna ve yukarıda sabırsızlık gösteriyor. Herkes birşeyler 1 birdir. Bundan başka yukarıdaki ta- hissi Mkiındir. Mustafa topu kaptığı 
dereceli resmi okullarla Kültür lisesi ve donun da i§tirakiyle istiklal mar§lnı ııoy· adı geçen nraaya geçecekler ve sonra yi- söylüyor. Tahminden ı.iyade temenniyi kınılnrdan hiç birine girmiyen ve son gibi sruıtere getiriyor ve bağırıyor: 
çor kulüpleri İ§tirak edeceklerdir. ı liyccekler, marg söylenirken, tribünle ne sporcuları seyretmek üzere intizar yer- hatırlatan sözler kulakları okşuyor: oyunlarını Izmirsporda oynayan B. - Mamak.o, münakaşa sırası değil.. 

3 _ Vaktinde sahada toplalUIUJ ol- nlan arasındaki hususi yerine bayrak çe- lerine geleceklerdir. -'Oçok knuınncak? Burhan, maça geç geldiği için hakem · Hnyret, 'Oçok akıyor. Harnidin Rah· 
mak için gelecek olan öğrencilerle ser· kilccektir. 1 7 - Öğrencilerin jimnastik hareket- - Dağanspor knzanacıık? tarafından oyuna sokulmamıştır. miye verdiği şut, şür yaunakla meş-
bcıst sporcular okul ve kulüplerinden ha- 11 - Bayrak merasiminden aonra lerinden sonra ıporcuların gösterileri _ Uçokun muhacim hath daha kuv- Oyunun idaresini B . Suat (Eski Bay- gul bulunan Rahminin gözlerindt?n ka· 
reket ederek en kısa yoldan stadyuma Erkek lisesinden bir ~ğrenci, 19 mayı· başlayacaktır. Bu gösterilerin arkası: En vetli.. rakh muavinlerinden) deruhte etmiş .• çıyor. Hüseyin sol nçıktan buna yeti· 
gidecekler yalnız Kültür lisesiyle, Kız &ın mana ve önemi ile spor ve jimnnati- başta ~~~ ar~ında yukarıdaki sı· j -Doğanspor mUda.fansında milli Seyirciler arasında lstanbulspordan B. şiyor. Ve ortalıyor. 
lisesi, Kız enstitüsünün gündüz kısmı, ğin lmrnkter te~kilinde ve yurd savgasın- roya gore ogrencıler ve sonra sporcular oyuncular var.. Ad.nan da bulunduğu için hakeme epiy- Top arap mnzlumun ayağında, ba· 
Bölge san'at okulu ve Karataf orta oku~ daki değeri üzerine veciz bir söylev ve· olduğu halde bayrama iştirak eden bü- ı Her şeyden evvel şunu haber vere- ce işler düşUyor. ğınyor: 
lu Kışla alanında toplanacak en çok aa- rccektir. tün öğrenci ve sporcuların topluca stad- lim ki yapılacak rruıç sizin tanıdığınız Oyun çok sert başladı. Ilk akın - Allah! 
at 13,30 da yürüyü§e geçeceklerdir. Bu 12 - Söylev bitince erkek öğrenci- yumdan çıkıp Atatürk aoıdına çelenk Doğan.spor ve 'Oçok takımlarıyle değil- Uçokun muhaclmlerinln .• Rahminin or- Ve .. Şutu çekiyor.. Hayret, top iki 
7ürüyü§te en önde askeri bando ve her lerle sporcular sahayı brrakace.klar, pist· koymalarına vakit brrakacak biT müd- dir. Bu bir tekaütler maçıdır. iki ta- taladığı top Saim.in ayağına geçiyor. metre kadar gittikten sonra duruyor. 
okulun önünde kendi izcileri olduğu hal- le nlan arasındaki boı yerleri T ozkopa- det içinde - alınmıı olacaktır. 1 kurun kadroları arasında tanınmış tüc- Hamit geri pası beklerken Saim bunu Hoca Mehmcdin söğüp saymalarına 
Cle, ıu ıııra gözetilecektir : Kız lisesi.Kül- ranın göstereceği sıra dahilinde işgal r 1 ~ 7 Sah~d~n çıkıp ~~atürk heyke- carlar, meSlek adamları, milnevver şuta tahvil ediyor. Fakat çekilen şut, tribünlerden de iştirak edenler var .. Lo-
tür lisesi, Cümhuriyet kız enstitüsü, Böl- edeceklerdir. ~?,.~ ogru gelınırken muzı ;run ara ver- kimseler, gazeteciler ve saire var.. Is- ceza çizgisinin yanında cansız kalıyor. calnrdan birinden bir ses yükseliyor: 
ge San' at okulu, Karata§ orta okulu spor 13 - Çok kısa bir zamana sığması ıgı zamanlarda onun~ Y veya spor• tanbul gazetelerinin mühim bir mevzu Sol iç yerinde oynayan Hoca Meh- - Tenkit yok, tenkit edenler derhal 
kulüpleri. csemtin> lltzımcelen bu itin arkasından tali~~~: culal 

9
r marşı sö~lcncccktır. ,_ ____ ı_ 1 ( ) olarak ele aldıktan gençlik aşısın- met fena halde sinirlendi. Seyirciler soyunup sahaya çıkanlacnk.. 

4 _Gerek Kı•laclan hareket edenle- namedeki jimnastik hareketleri gel~ - Ataturk anıdına ıı;;o,~ çc· . •. kai h b' ---.l--· Binl "~p: k _ __, 
• T 1 nkl b' .. b .. .. K _.. il . d dnn sonra iki genç mute t takını kar- ep ır aglLUllll. erce ~ san i tribünlt:.rucn kay· 

rin, gerekse okul topluluğu halinde ay• ve bu hareketler öğretmen bayan urnn e er ınsı utun ız ogrenc en a t· ln~ .. 1 .. --. lar y M ak ı bolmn<> •• Yalnız, Istanbul marlıırında 
f d "d di1 k · na, bı"r1'31' bu-~:n erkeı_ o··g"renciler adına, şı ~·U<UQ.I.~ yapıyor · • - aşa am o... ~ ~ 

nca Yol alanların b •e.nda ı·ı·mna•~ı- 0··g"· tara ın an ı are e ı ece tir. ... ır;. D ı._ - lar öte aftan ki la b' 
.... <M>uıı;; Tribünlerden müthiş, gürültülü bir iye 1uugırıyor . tar es oyuncu ra gayret veren ır seyircinin 

rctmenlen. buluna--•- ve Kı .. ladan hn· 14 - Kızların hareketleri bitince biri de sporcular adına olmak üzere üç- d tili 
caK ,.. k. alkış tufanı kopuyor. Herkes ayakta .. bir Altaylı, pasın Hami e verilmeme- teşvik sesleri işi ·yor. 

reket edenler yürüyüıte, Nuri Toz.ko· snhayı erkeklere terkedecekler ve ço ten aşağı olmıyacakhr. z1 
kıs b- f __ ı il ._ kl · h ı. ti b ... - 20 _ Çelenkler konduktan sonra Ve herkes bu alkışların sebebini bir- sinden mUtecsmr_ Saim.in arkasmdan Bu vaziyet, sessi ile, oyuna da si· 

paranın emrinde yol nlacaklardır. a ır a:uıa e erıı;:e enn areıı;:e ....-
) kb E k ki E k k ). · ·· herk-· derıı· toplu kendı· yerine do··nece•-- birinden soruyor: bazı sözler söyliyenlere tesadüf edi- rayet ediyor: 

5 _ Alann kız ögr" cnciler Al•"n--'- ıyaca r. r e ere r c tscsı Jırnnas· ...., ır;. • •• l 
.... caııo k · · - Alkışlar kimin için.. liyor. Fehmı soy enip duruyor: 

ilkokulundan, erk-ı- ögr" enciler de stad- tik öğretmeni Özbek kumanda edece tır. tır. 
c::a. ~~!!!!!!!!!!!!!'!!!!lm!!!!!!~!!ll!!!!!!!!!!!"mlll!l!!!!!!i!!!-l!!!!!!!~!'!!!!l~!!!!!!!'!!!!l~!'!!!!l!!B!ll!!l!!l!!!!!!!!!!'!!!!l!!!I!- Ortaya çıkan yok.. intizar epiyce Şimdi Doğanspor hücumdadır. To- - Eğer alkışlamazlarsa ben oyna· 

yum ark.asındaki an:ada soyunmu§ ve Al uzun sürüyor. Nihayet iki mütekait ta- sunun kestiği top Bilıterin ayağında.. mrun.. 
sporcular spor elbiselerini geyiıuniı ol- Teşrii Küçük man kım iki kuvvetli kadrolarıyle sahada Bihter haf oynuyor. Çalımla geçtiği Tank Nuri cevap veriyor; 
dukları halde, kızlar tribün ortasındaki görilnUyorlar. Mutad seromonJ, bay- 'Oçok orta hafı fazlaca terlediği için - Siz bana bırakın, ilk fın;atta topu 

geçitten. erkekler stadyum arka kapısın- Antant konferansı hariciye nazırı rak teatisi, fotograflan, para atma Hasandan limon istiyor. Hasan kızgın: tribünlerdeki hnlkın üzerine atacağım. 
dan girecekler ve her grup kendi yerini ve nihayet maç.. -Gol girerken ben sana limonu ne- isterlerse ses çıkannasmlar .. 
alacaktır. - Baş ttualı birinci aahileJft - -Baıttualı birinci ıahilede- Takımlar dizilirken trilbenlerden bir reden bulayım.. Hakemin düdUğU haftayımı haber 

6 - Alanda duruı ve geçit resminde mış bulunuyoruz. Demi§ür. telgrafı göndererek iki memleket ara- ses yUkseliyor: Diye cevap veriyor. HüsnU müdafa- veriyor. 
yürüyüı araaı, aağdan, yani cümle kapı- Romanya parlamentosu reisi Bal- sındaki kıymetli iş birliğinden bahset- _Anlaşmaca yok .. Biz mutlakıı bir ayı bırakarak fora geçmiş .. Top dişçi Müstensihi 
aından itibaren şöyledir : knn antantı ve KüçUk antant memle- miştir. galip, bir mağlQp isteriz. Nebilde .. Sol açıktan ilerlerken Ne- SEM1H NAZIM 
K~ı~~~koMmillh~Kill~l~~~d~~A~~~~ptirdik~~ ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

kızlan, Kız öğretmen okulu, Cümhuri- ni, bu beş memlekette yaşayan yetmiş Romn, 7 ( A.A )- B. Von Neurath .scvircllerin sütten dill~l yandığı J H • • BJLBAQ ŞEHRi 
Kız B kul k 1 Stefani aJ'nnsınn n<> .. l(.ıdnkl beyanatı;a iq .ro""gurciu Ufliyerek yıyorlıır. Bu 3p00 arJCJye yet cnstitilsü, uca orta o ız an. beş milyon insanın sulh idealistleri ol- -ı.""'C 

Erkek liı:csi, Tecim lisesi, Kültür lisesi, duğunu söyliyerek sözlerini şu cümle bulunmuştur: belki de geçenlerde yapılan güreş maç- •• ı •• BOŞALIYOR 
Bölce San'at okulu, Buca orta okulu er· ile bitirmiştir: Bu dostluk ve karşılıklı sempati ha- lanndan galattır. Oyuncular arasından naziri SOY uyor 
k ki . K .... rta k 1 K -._ . . 1can· ld k" 'k. bu iknza ses çıkaran olmıyor. Tak.un- B I b. • • h ·ı d e en, ara...,, o o u u, ar§ıyw.a - c:Şimdiki hudut.lnrımız dahilinde vnsı ıçınde şuna ı o um ı ı ı mem- la .. ledfr: _ Baı ttualı birinci ıahilede _ - aş tC1Ta ı ırıncı ıa ı e e -
orta okulu, Spor kulüpleri, lzmir Türk· snkin yaşaınnktan başka kaygumuz leket arasındaki anlayış büyük terak- ~şo~ takımı tikten sonra demi§tir ki: gelmiştir. Bilbaodnn hareketinde de 

kuııu. yoktur. Bunu istemiyenler, bu kadar- ki göstermiş ve iki hilkUmete bolşc- ~~ede: Feıı:ru ve Mustafa (&ki Al- Amerika ile Japonya arasında hiç- Ogan kruvazörü bir mUddet kendisi-
7 - Her okulun alanda i•gnl edeceği cık bı·r ırt....x.ı-=-• hız· e rnk go··rmemeli- . ka Udaf . . . . ,,~L d . • 1 ne refa,·-t etmış· ti Bu V"purdan çıka 

" ..,""6uıll41 :ı- vızme rşı m aa ıçın en ıyı sucuı- tınordu kalecisi) bir zıddiyet ne e sıyası an aşmazlık ıw · .. • 
cephe · : Arkada boı yer kalmamak şar- dirler.> la 500 k La p r k b 
tiyle • öğrenci sayısının teşkil edebileceği lan temin edCll bir vakıa haline gel- Müdafaada: Tank Nuri ve Hasan yoktur. tki memleket arasındaki mü- rı n çocu 0 ıce asa asına 

Yugoslavya parlamentosu reisi_ d. e m:..+; .. , Bu mesut ısuı..-'ede ltalyan ga- (Eski Altaylı) nasebctler ilerlemektedir. Ve tngilte- nakledilmişlerdir. Bunlara askeri knn-derin b1 bizı1erinin tutabileceği kadar _ .. ~_. '-lWl1 ek _,._, 
olacakbr. Küçük antnntın kuvvetinden ve dcgış- zetecilerinin mesailerini büyük bir funil :Muavinler: lsmail Hakkı (Eski Al- redeki Japon ve Amerika delegeleri iki ün yardımiyle yem ve.nuniş ve va-

l d mez siyasetinden bahsetmiştir. o, ___ ,_ go··rilyonım. •-ylı) rzmır· li TaıAt Husn·· il (Ayvalık memleket finnns ve ticaret adrunlnrı- purcla kalan diğer çocuklnr ve muha-6 - Her türlü yürüyüı er e manga- Ja.rU1\. ..... u.ı ı 
Gece misafirler şerefine bir ziyafet knunıakamı) ' . nm noktai nazarlarını birbir. terine tcb- clr.lc.r için de erznk ve yemek göndcril-lar. Türk ordusunun kabu1 etıniı bulun- Size temin ederim bugUn Alman ~·-

duğu nizama göre tertip edilmiı buluna- verilmiş ve bunu takiben de 200 kişilik ya Forvetler: Orhan Rahmi (Gazeteci) liğ suretiyle bütün dünya ticaret haya- mıştir. Daha sonra bunlar da çıkarıl-
caktır. resmi kabul tertip edilmlştir. ve 1talya nleyhinde ne kadar milin- B-..,.,n Feyzi H .

1 
(M h rta tının uyanmasına hUdim olabilecekler- mış ve 450, 350, 250, yine 450 kişilik 

dd c.uv , amı eş ur o mu- 1 L-lind · · tı 
•- künsc o kadar şi eW tevoih edilen vln Altaylı B. Hnmit) Mamak Salın dir. grup ar uu e muhtelif ıskan mın-Gerek kl~ladan hareket eden öğrenci 

ve ı;porcular ve gerekse ayrıca stadyuma 
giden okullar ve spor kulüpleri, mo.rı· 
lar söyliycrek alana gideceklerdir. 

Stadyumda yapılacak tören 
9 - Tam saat on beşte baıta ilbay 

olduğu halde askeri komutan, Halkevi 
başkanı. Şarbay, Kültür direktörü, spor 
bölgesi başkanı ve diğer zatlardan mü
rekkep heyet öğrenci ve sporcuların ara
lannda gezerek teftiş yapacaklardır.Tef
ti biter bitmez geçit resmi yapılacak ve 
bu ge~it az aralıkla ve mümkün olan 
e+ 

Aşk ve macera Romanı 

B 81 iftira sil{ıhı nihayet terkedildiğl tak- ~Meşhur Altınordulu): Hoca ~ehınet • • • takalarına gönderilmişlerdir. Hidora . um dirde bu herkes için bir saadet ola- (Eski Altınordulu), Mazlum (Eski Al- Lizbon - Paris vnpuru da 153 Ü çocuk olmak üzcro 

-Baştarafı birinci aahilede-- caktır. Beynelmilel matbuatın bütün tınordulu) Hüseyin (Eski Altınordulu) Paris, 6 (A.A) _ Servisi 18 319 muhacir çıkarmıştır. A.Skeıi ia-
PARJS, 7 (ö.H) -Sa ton beıtenbe- gayretlerini milletlerin .,071 .,_ası . . Doğanspor takımında göze çarpan T 

936 
şe dairesi bunların iaşcslnl temin et-

ri Fransız mebuSll.n meclisinde hüküme- ~ıu ıçuı oyuncular şunlardır: emmuz • danberi inkıtaa miştir. Yakında diğer mühim mubaciı 
teksif etmesi ne kndar iyi olurdu. ug" ramıcı o)an cenub ek · tin umumi siynscti hakkında istizahlar Dişçi Nebil, Muzaffer Necati (Bir " spresı kafileleri daha bekleniyor. 

devam ediyor. Söz almak için yazılmJf Biliyorum ki Mussolini ve Hitler gi- :zaman AJtay sol 1 · ·di)' Biht (Altın- yak1nda tekrar işlemeğe başlı- ........................................ .. 
b• esuı· tl · · udr·k 1 çı 1 

' er k I H d b d d temin edecektir. Fransız hudu-olnn hatipler otuz be§ ki~idir. Bunlar bir- ı m ıye erıru m 1 o an adam- aylı), Tosun (Altınaylı), Ihsan (Halen yara run, en aye u u 
biri ardınca ekonomik. sosyal ve siyasi lar da benim fikrimdedir. Ve yine bi- mütekait vaziyette Gençler Birliğinde istasyonları arasmda bir irtibat dundan Portekiz hududuna 
vaziyet hııkkında mütalaa ve tenkitleri- liyonım ki diğer hUkümetler de Av- oynıyan mil<Wi oyuncusu), Sabri (Ha- bulunmamasından dolayJ şimdi· tamamen Frankistlerin elindeki 
ni bildirmektedirler. Müuıkere.nin bu- rupn siyast havnsında bir düzelme lü-ı len rnUteknit olmasına rağmen Doğan- ye kadar yapılmamakta olan araziden geçilmek sureti le va-
gün neticelenmesi muhtemeldir. zumunu teslim etmektedirler. sporda oynuyor).. Lizbon - Paris münakalatmı rılacaktır. 

Tefrika No. 27 onun elinde ne kadar komik birer pal- lnh;,m-rlndık.. gibi geliyor ona. . .sAnki ruhunu oqıyan seninl~Beyoğluna çıkalım .. Biraz ~ 
yaçoyuz.. Mukadderata ne denebilir?.. I - Çok müteessirim Hasnn bey .. Siz bu lisanı, gözlerini ısıtan bu yurdlan hiç 1 şuruz .. 
Zavallı Nüveyre kimbilir hangi hisler al-,erkcksiniz .. Emin olun ki Nüveyre de sizi tanımıyormu~ gibi.. - Yoksa bir i§in falan olmasın! 
tında mustarip oldu .• Adresini bile bı- seviyor.Bir dakikası yoktu ki sizden hah- *** - Yok canım .. Hiç bir iıim yok .. Za-
rakmadan kimbilir nerelere gitti.. Siz f aetmesin.. Gecenin sükunu içinde onu bu yal- ten bugün lstanbula geldim .. Bir arkadao 
nereye gittiğini ümit edersiniz) Hiç.. Beni Hasan acı acı gülüyor ı nı:tlık boğuyor. l~te bu hislerle ayakları f çehrcııine o kadar ibt:iyacım var ki. 
de a)"niyim .. Nô yapılabilir artık. .. Harp.. - Zavallı ku:I. a;ina bir yüz aramak için yola ko~lu- Kol kola girerek bir harbiye tramvayı· 

• labilir ) vcran• yaparak aynldı.. Nüveyrenin çok Bir adreı hatırlamak ister gibi dima• çen arabanın sesi arasında gözümüzden 
Hasan ısbrap çeken ruhunun İsyanını kerrcler gezdiği bu patikaıruı kumlu yol- ğını yoklıyor. kayboluyorlar .. 

Ve onun yüklediği güçlük içinde ne yapı·ı Sadece o kadar •• Binbaşı kalktı. Re· yor. na atlıyorlar .. Raylara gıcırdatarak ge· 

katre katre döküyor .. Ve bir lahza bile i da ağır ağır yürümeğe koyuldu.. fstanbuldan üç dört senedebneri uzak L 
artık bu mcşum yerde durmak istemiyor-1 Ayni garp melodisi .• Ve aükiınla dolu kaldığı için yollar gibi adetlerde bile ya· Batumdan hiçbir haber yok .. 

mgilizceden adapte eden : VEDAT A. UZUNDOST 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
aradı.. Birkaç kerre crkanıharbiye va
sıtasiylc sizi arattık. Rusyaya gittiğini
r.i, fakat ne.rede olduğunuzu tayin et
mek kabil olmndığını bildirdiler.Böyle 
olmakla bcrnber Batuma mektup gön
deriyordu. Oradan da cevap nlar:ındı. 
Fnkat sonra.. Çok müşkill vaziyette 
idi. Sizden de mektup alamayınca gün
leri kederli geçiyordu. Bana çok nçıla
ınıyordu. Fnkat vaziyetinden he.rşcyi 

anlıyordum. Bir sabah oda hizmetçisi 
bana bir kart getirdi. 

Önündeki çantayı alarak açıyor ve bir 
kağıt çıkarıyor:. 

- İ§te bu karttı o 1 
Haaan dalgın ve yüzün~e gün izleri 

~aybolmadan, kadının ağzından çıkan 
Jcclimcleri sadece işitiyor. Ve içindeki 
l:ınlm11 ümitlerin acı darbeleri ruhunu 
Arıyordu. Büyük ümitlerle buralara gel-

mişkcn, bu acı hadisenin tesirinden kur
tulamıyordu. Uzatılaıı karttaki eatırlan 
okudu. 

Kardctim Memduha, 
Ben gidiyorum.. Bana birşey sorma .. 

Hnsandan hıtbcr gelirse sakla.. Belki 
tekrar buluııtuğumuzda senden almm ... 
Bugijn için nereye gideceğimi bile bil
miyorum. 

Nüveyre 

Hiç birşey söylemiyor. Daha doğrusu 
söliycmiyordu. Yavaı yavaı basan gece· 
nin kendisine eş olan karanlığı içine ÇÖ· 

küyordu. 
Hali o gurbet •§ılıyan garp melodisi .. 
Gözlerini kaldırdı ve kadına JUnlan 

aöylf'!di : 
- T qckkür ederim Memduha hanıme

fendi. Bu sürpriz bilhassa bana oldu.Çok 
mustaribim .. Hayat ne tuhaf .• Ve biz 

du... yollar .. Ve bunların üstünde acılarla do- hancılık duyuyor. Gelip geçen tramvay İsviçre.. Ayni sükutu takip ediyor .. 
Kan kusan harp cephesini arıyordu... Ju bir kalbin yürüttüğü yorgun adımlar .• I arabalanndan birisine atlayıp Şi~hane ta- Elde düşünmek '\'e meçhuller içinde 

Savist ruhunun hıncını almak için kıvra• K rafındaki eski bir arkadaşın evine git· kıvranmak var .. 
nıyordu ... Şarkın orijinal ualUbunu gözlere akset• meği düflinüyor. Bu nedir) Bütün yokluğu ile beraber 
Ayağa kalktı ve sadece iki kelime söy- tiren İstanbul camilerinin minareleri ve Bu karma kan~ık hisler arasında iken, ıstırap değil mD Bekliyor .. 

ledi : kubbeleri görünüyor.. yanından geçen bir zabitin çehresini ta· Sevdiği bir kadına ait bir haberin gel· 
- Sizi rahataız ettim .. Memduha ha- Haydarpaıadan kalkan vapurdayız.. nıyor gibi oluyor .. Hafızaıını yoklıyor.. mesini bekliyor .. 

nım .. Bu verilen havadis beni çok mü- Vapurun güvertesinde binba§ı Haaa-ıVe birdenbire durarak haykırıyor : İstanbul ona hiçbir şey anlatmadı .. 
teessir etti. Derakap vazifeme dönmek nı görüyoruz.. - Mehmet Ali sen misin ) Adclesi iılcmeğe alışık vücudu: ne 
mecburiyetindeyim. dedi. ,. Dalgın bakıtlarını. akıam gölgeleriy- O da duruyor. Ve muhakkak Hasan maroken koltukta ve nede mas:ı ba· 

Nüveyre tekrar dönceğini söylemi~ .. , le siyahlaımıı sular üzerinde dolaıtın- ı yanılmadı ki geçen yavq yavaı ona 1 §Inda rahat etmiyordu .. 
Ben §İmdi .. latan bula gidiyorum .. Erkanı' yor.. i yakla11yor. Ve birdenbire arkadaşını ta· ı Harbiye nezaretinin mermer merdi
haı biyedeyim .. Bildiriniz bana .. Filbaki-: Vatanının bu güzel parçası içinde ne nıyarak boynuna atılıyor : venlerini tırmandığı günlerin aluncısını 
kıı •• lllc ilim Batumdaki mektuplan ge- kadar yalnızdı. Yeni gclmiı bir seyyah - Vay Hasan 1. Bu ne tesadüf yahu 1 ·yok ederken, birdenbire büyült binanın 
tirtmek olacak.. Belki ondan nereye git- gibi kendini hertcye o kadar yabancı }üs. iki eski arkadaı, ayni heyecan altında sol tarafındaki büyük kapıya geldi .. 
tiğini öğrenirim .• Çok mustaribim.. Al- ecdiyor iti.. birbirlerini seyrediyorlar. Şimdi onun ani kararlara alıpk ba-
lahıemarladılı:. Köprü iakelcaine gelinceye kadar Mehmet Ali aoruyor : lrJılarını takip c.derek bronz li"'·ha üze-

- Hemen ııimdi mi gidiyorsunuz) hep o garip bir.sin tazyiki altındadır.Hat• - Nerelerdesin yahut. lhaa.nla seni rine gözlerimi~i çeviriyoruz. Bu lavhayı 
--Evet .• Bu akııam Zurihe ıeçcceğim. ta kalabalıiın arasına karııtığı zaman bi- Anafartalarda kaybettim.. Bir daha ıör- okuyoruz : 

Oradan da Almanradan lıtanbu1a .• Al· le yabancı bir memlekette bulunuyorınut medim .. Amma ne iyi tesadüf .• Gel.. Gel - Bitmftdi -



T eslihat meselesi 

Barselonda vaziyet karışıktır 

lngiliz beyaz kitabı dün 
sabah neşredildi 

Silah ticareti işinde beynelmilel 
bir nizam kurmağa imkan· var mı? .......................................................... 

Fransızlar F ransız.konsoloshanesini n.auhaf aza 
karaya. 200 asker çıkaracaklar 

~ -
• • 
ıçın 

Anarşistler mücadelede ısrar mı ediyorlar? 

Hieli, Atk Romam Tefrika No •• Sen bana neler aorabiliyorsun. Sonra, na gidiyor, orada kendWni uzun uza-, - Haber var mı Narin? -Zavallı im.. 
bir de nişanlınız bay Nedimin şu da1d- dın tetkik ediyor, sonra kendisini onun j Genç im yutkundu. Ne cevap vere- -Necim Nedime blqey ml oldu? 
kada çarpıştığı dilpnanları dilfUDUn. Yanında farzediyordu. • cekti. Haber yok demekten sıkılıyor- - Jlqır bhpy yok mna.. 

Narin §Ubede daha fazla kalmadan l 1Wl ümit ediyordu.. : du, cevap verdi: -Mutlaka b1rfe7 MIJ1onunuz biD 
münkesir vaziyette . oradan ayrıldı.~ Elbette bir gün harp bitecek, cep-l - Haber, her nmauld libl )'ok.. ......._ 
Şubenin önUnde birçok kadınlar, ço- hedtn dönecek, yorgun vUcudunu din- Babası, Narinin yanına oturm\l§tu: - Nedimden bnır aelmez artık.. 
cu1dar ve ihtiyarlar haber aimal için 1 lendirmck imkAnuu bulacaktı. o gün _ Hiç bhpy sızmıyor mu, halltuld -Anlat .-ıun bll'f8Y mi öirendin1 
bekleşiyorlardı. Hepsine de iyi kötü neler, neler olmıyacakta? ordumuz muvaffak olu)!IOI'. BqUA .._. -Biaim ınillkim Rifat 8Öylüyordu. 

YAZAN: ADNAN BILCET bir cevap veriliyol' ve ekseri$ giller 1 Fakat bir ıüpbe. fena bir ihtimal mı teblii neşredildi. tılveler müvezzi- Son taarnwla büyük fedakirhjı gö-

. • yüzle orad,uı a~orlardı. Ah, ne kendisini fena halde yormıya başla- ler elinde harcanıp duruyordu. Dol- rUhnilf.. Bütün bir fırkanın hayatı 
Narın şube reisine. nca ~or. Jhiç ~.bilemez.. ~ çocuk oyun- olurdu, ona 1ia cevap veren biri bulun-,nuştı. 8u zti.mı kendi kendisine bile ruau çok iyi, namuslu, yurdsever bir pahasına yapılan taarruz, belki de yan-
- Ne olursunuz, ~yor. ~ defa ko- cağı değildir, feragat ister. ~Y ~~i- saydı. itiraftan çekiniyordu. thtimal çok kö- çocubrnq.. lif bir tabya yüz(1nden akim ka1nuftı. 

lord~ya yazınız. Belki de musbet ~ ~ hangi. §8rtl.aı' iç~~- böyle. mühim .. ~ sokaklar, kaldınmlar gözleri til, dilşUnmiye başlamıştı. J Narin onların söylediklerinden bir- Cevherli çocuk, ne pahasına oluna 
ft bir cevap verirler. Artık tahammu- bır vazifeyı kabul ettiğini tahmin -eder- onunde zelzeleye uğranuf gibi sallam- Ya dönmae.. J şey anlamıyordu. Bunlar kendisini te- olsun son kozunu da oynamağa karar 
1üm kalmadı. Hesap ediniz, tam kırk siniz. Bütün bir milletin, bir o~unun yordu. Aklı başında değildi. Şimdi ne Bu, bu çok korkunç bir ihtimaldi. selli için uydurulmUf sözler gibi ge- vermif ve muvaffak olmut-
yedi .wı.. Mektup yok, en ufak bir .ha- mukadderatı mevzuu bahis.. insanlar yapacak, kimden maldmat Jsüyec:ekti. Evet döıunediği farzedilirse ne yapa- liyordu. Orada daha fazla kalmadan - lyi yL. 
her yok. Akıbet ne kadar acı olursa belli olnuu: ki. Biz ŞU dakikada şüphe Kabahatın tamamını Nedime yilkli- , caktı. Hayatta istinat ettiği, bütün iyi odasına çıktı ve yattı. - Fakat gözlerini by'betmit.. Dol-
olsun, her şe in hakikatını öğrenmek etmek mecburiyetindeyiz. Şliphe, hat- yordu. Ne diye böyle bir vazife kabul hisleriyle bağlandığı erkek harpta §e- ••• rusu ihtiyat zabıtleri arasından bu ka-
ist run. ta kendimizden ~il~... O ş~di . nerede- etti ~ye.. E~~e, kapıyı açan annesine thit düşerse ne yapacaktı. Hayatında Şube reisi ernlrberinin getinliii haber- dar ~rikli v~ fedakAr biri ~~ 
Şube rejsi, dağınık saçlanyle oda- dir. Bunu en buyük imirlerimiz de hiç hır teY ıtf.'ylemeden yukan çıktı. Nedimden ba§ka bir erkeği sevebilec- den fena halde sıkılmıştı. Yanında genç nı umıt etmezdik.. Her babayiğitin yi• 

nın içinde asabi asabi dolaşıyordu: bilmiye bilir.. Odasına kapandı. Soyunacaktı, boy ğİne, hayatını bafka hır erkeğin haya- bir erkanıharp binbaşısı vardı: yeceği halt değil .. 
- SiJ,e ne cevap vereceğilllİ ~ır- Size yalnız §U kadar aöyliyebilirim. aynası 'jnilnde durakladı, vazfyetini !tına karıştıracağım ilmit etmiyordu. , - Buyursun.. - Çok yazık .. 

dun, kwm.. Sualinize hiç bir cevap ve- Benim ~ kanaatinie göre harbm göulen geçirdi. Böyle bir ihtimali dUşilıımek bile ken-
1 

Dedi ve anlattı· Narın bu sırada odaya giriyordu. Şu-
~ vaziyette degllim. Bay Nedim, neticesi alınmak üzeredir. Ordumuz Sanki hulyalar Alemine dalıp git- disine bir yorgunluktu. J - Binbaşım, dedi. Şimdi içeriye gi- be reisinin yanında yabancı bir zabit 
ordunun içinde bir Ahmet, bir Meh- zaferin başında bulunuyor. mişti. Aynada, arkasında mevhum bir I Gözleri önünde yer yapan korkunç recek olan kız istihbarat mitlAziml bay görünce durakladı. İçeri girmekte te-
ınet olrnadıiJ için onun adını anmak - O da gelecek mi? gölgenin bulunduğunu, kendisine yak-1 ihtimali silmek için odasından aynldı. Nedimin nişanlısıdır. Size daha evvel- reddüt ediyordu. Şube reisi konuştua 
hakkı bile bana verilmedi. Biliyorsu- Şube reisi, hiç niyeü olmadığı hal- laştığını farzetti. Gözlerini kapadı, ahı· Annesinin yanma indi. Kardeşi ve ba-

1 
ce de bahsetmiftim. Kendisine o ka- - Buyurun kızım, dedi. Yabanca 

nuz tabi!.. o istihbarata dahildir. de genç kızın bu lafiyane IWlll kar- ne olurdu, biraz, biraz daha yakl•pa . bası da salondaydUar. Hepsi de Nari-1 dar baih ki hayret edersiniz. Her gün delil. 
- Biliyorum, fakat hiç haberini ala- şısında atllüyordu: Kendi kendine liiıf etmekten )q hin sar&rm1f çehresini J&ilnce birbir- mutlaka bir defa ujrayarak haberini Fakat tuhaf .. Bugün tube reisinDı _.. 

auyacak mıyım' 1 - Ah.Jman, aençlilc cidden bUyUk Jancfıtı bu.akutu hayale alıpvıfb. Ollerinin ~ bakin•fl,...da. ~f aorar. Cevap veremedilim isin Uzü- sinde daha müşfik bir tDn vardı. ~ 
- Onu ben de bilıa m kızım, hatta bir tef .. Baa flmdi nelede metlUIBm. hemen her ıUıi bir defa~ J'8DI- ~bir iıeiıde IOrd°u: jlil,orum. şeyler ölrenmis olaçaktı: 



fENIASIR 

Bukingham sarayında 
Kral ve kraliçe dün akşam ilk 

saray balosunu ver~işlerdir .. 

Paris beynelmilel sergisi 
Ser)?i şerefine Nevyorkta bu 

hafta Paris haftası olacaktır 
- .,,,.,.,,.,.,,,~."' Par.is, 1 ( ö.R ) - Nevyorktan bil

diriliyor: Fransa sefirinin buraya gel
mesi dolayısiyle ve Paris beynelmilel e 
sergisi terefine 5 inci cadde binaları 
Amerikan ve Fransız bayraklanyle do-

natıllDl§tır. Belediye reisi bu haftanın 

Nevyorkta Paris haftası olacağını ilAn 

etmiştir. Bir vitrinde teşhir edilen ser
gi maketi a1lka uyandırmıştır. 

Vaşington, 7 ( ö.R) - Paris - Nev
york hava yarışına ilk önce muhalefe

te karar vermiş olan ticaret nemreti
nin bu muhalefeti geri alması ihtimal 

dahilindedir. Bunun sebebi Teksas Aya
nmdan birinin lefebbüsildür. Hatır

larda olduğu üzere National Aeronau
tic Aasoclation ticaret nezaretinin em
eyle Fransız bava kulübünden yan

ım tehirini istemişti. Paristen §imdi
ye kadar resml bir karar bildirilmediil 
cihetle ticaret nazırının vaziyetini de-
glftirmesi ihtimal dahilindedir. Bu Amailıa uzmluıneısi "' ıtJiAası bu toplantıda 

/ngılız kıalı AUuıa /oıj, sağda valule ltuzli(:e A/dısandla. sol11nda kıalire Ma"J' ve 
Y8l1f meselesi üzerindeki kararmlı-, va nezareti yoktur 'ft hava Jtleri tica· ı rafından mU§terek olarak w.re 
- - sebebi oudur ki Amerikada bir ha- ret, harbiye ve bahriye ~ ta- mektedir. 

veliaht punses Elizabtt ile Amilallık Lıııda Samuel Hoa1e .......... 1·11 ...... ahtiksızıık .... s·aıınesı· Londra, '1 ( A.A ) -Kral ve kraliçe lan ve otobüs k~mdoktörleri sendikası relere başlandığı takdirde işlerine tek-

düıı akfam ilk saray balosunu v..... mümessil~ri le a ılan müzakereler rar başlıyacaklannı bildirmi§lerdir. 
ler ve baloda taç giyme şenlikleri için akka b'y anlaşy p il t• lenmış" Sendika birliği genel sekreterin.in 

. muv t ır ma e ne ıce - . aeJen birçok davetliler ve bırçok kor . tasviyesi üzerine Londra tramvay kon-
dip)omatlk Azası da hazır bulunmuştur. tir. Viliyet içindeki otobUs kondoktör- doktörleri de grev yapmaktan vazgeç-

Nevyorkun bir orijinalitesi artık Lond?a, '1 ( A.A )- Nakliye memur- leri hayat §8rllarını ıslah için müzake- mişlerdir. 

························~~~~~~·····~~~-~~~~~~·i···~~~~~······················· 
• kanşmış bulunuyor ... 

Kardeş Mısırın zaferi 
mazı ye 

Ne10-Yorlc ı Jl•VW mz Nevyorkun dok aınelelerine gc;... 
New-Yorka telen bir yolcu: · terillyordu. Bir gün Boris Minski na-
- Görillecek ne var? mında bir müteahhit Broadvayda ilk 

bugün imza olunacakbr 
Diye sorduiu zaman ona: • l8hneyt açtı. Tuavvurun fevkinde bir 
- BUrleskleri görünüz diyecek bir rağbet görünce sahnelerin sayısı as 

Amerikalı eksilt ohnezdı. zamenda on dördü buldu. Seyirciler 
Filhakika «Burleslder - maskaralan yalnız erkeklerden ibaret olup 6n aı-

Roma. 7 ( ö.R)-Montrö kapitülisyon
lar konferama arbk bitmiı aayı}abilir .. 
Bütün mukaveleler yarın resmen imza 
eclilecektir. Mmr delegasyonu ltalyan 1 

'deJesuyonuna baza mektuplar göndere
rek M.rclaki ltalyan müeaeaab : Mek
lepler,butaneler, fqist teşekkülleri vesa
ire hakkında teminet verecektir. 

MONTRö 7 (AA) - Kapitülisyon· 
1ar konferansı dün aktam Nahaa patanın 
lııatkanhiında muahede metinlerini ru-
vip etmittir. 

Mukavele busüa eon celmede merasim 

ile imza edilecektir. Muahedenin eeas 
lmmı münclerecab malum olan muka· 
Teledir. 

KapitülU,.onlar kaldmlacakbr. Mub-

telit mahkemeler 12 eme dnam ede
cek olan bir intikjl d.nai zarfında ka-

lacak ve falrat tetrit aalalüyetlerini mu
hafaza etmi7eceklerdir. 

KoDllliler mahkemeler cezai aalihiyet· 
lerini muhtelit mahkemelere bırakmak
tachrlar. Sivil itlerde komiler mahke
meler yabancıların tahat meseleleri için 
•Wüyetlerini ihtiyari olarak muhafaza 
edeceklerdir. 

Adlt teşkillt için olan hükümler mub· 
eelit mahkemelerden Mmr kanun ve b
rarumelerinin tatbiki imUıunı tetkik 
..J&hi:retini kaldırmaktadır. 

Keza nizamname bükümleri mulate· 
lit mahkemelere tabi olacak yabaacda
nn hududunu da tespit etmektedir. Mü· 
IWn birçok maeleler beyanatlarla tel-

As.yite ve örf ve adete.mugayir ol· dünyanın başka bir yerinde görUlmesi ralarda yer almak lçbı birbirleriyle mil
mamak prtiyle din ve mezhep hürriyeti mil§kill, hatta imkisız olan sahnelerden cadele edlyorı..dı. 
zıman altına ahnacakbr. biridir. Nihayet bu rezalet Amerika 

CENEVRE. 7 (AA) - Kapitülu- Şehrin tam merkezinde kurulan ve -
yonlar konferanıumn n~ticelenmeai bey. geceleri göz kamaştıracak tekilde f.,. 
nelmilcl mahfellerde fnkalade güzel:lMr vir edilen on dört tiyatl'Ôda, bütün~ 
intiba hisJ etmiştir. Bazı ,inlar anlaıayır · ve ejlenc:esi renkli muazzam pro
nın gecikmesinden ve bunun da Mısınn jektör ~l altında çırılçıplak soyu
Milletler cemiyetine kabulü meselesine nan genç kadmlar göstermekten iba
zorluklar doiurmaaından korkulmuıtur. ret olan programlar gösterilmekte idi. 

Montrô müzakerelerinin mesut neti· 1 tki soyunma arasında seyirciler cü
cesi bu hususta bütün engelleri kaldır· 1 retklrl.ıiın son haddini bulan sahnelere 

makta ve kabul için ıimdiden assamble il şahit oluyorlardı. Artislerden her blri
içtimaı tarihinin derpişi dahi mümkün nin soyunma tarzı bir hususiyet taşı

bulunmakfadar. yordu: Şehvetli, ateşli, bitap, milteva
.. Montrödeki ricalin bqlıcaları ve ez. j zi, malrur çeşit çqit soyunmalar.. Fa-

M onllö gaUIJl Nahas paşa cumle Nahaa papnın 26 mayısta Ce- kat hepsi bir kürkü sırtından atarken 
pit edilmiıtir. Bunlar arasında hastalara nc.vrede bulunacaklan bildiriliyor. Be7- korsalarını çözerken, kunduralarını, çe>
bakan müeueeelerle hayır müeaeRleri nelmilel matbuat bu tarihte Milletler ce- raplarmı çıkarırken hazan alır ba· 
gıôi yabancı müeueaelerin hukuki vazi· miyeti hMı terefine büyük bir öğle ziya· zan çok hafif ve oynak mUziie ~dmıla-
yeti de mevcuttur. feti tertip etmektedir. rını uydurarak çırılçıplak dansederken rak lromi8erin huzuruna çıkarıldıklad 

ayni Ayini takip ediyorlardı. Ve bUtiln zaman yUz1erini kapıyorlardı. Komi-
maharetleri seyircilere elbiseler birer ser tebesNm ederek: 
birer yere düşünce artistin hemen sak- - DUn akşam daha az çekingen, .-. 
Jadığı hazinelerin görüneceği hllsiDi ha az mahcuptunuz, diyordu. 
zehabım vermekten ibaretti. Sonra çıp- Artık BUrlesklerin hayatı nlhaye( 
lak danslar başlardı. Bir aralık ışıklar bulmllftur. Bu hAdise Amerikanm i9" 
söner ve çıplak dansözler bir sır gibi ümat hayatmda temizliie, ahllb ... 
ortadan kaybolunca kolJl.ikler meydana ru milhlm f)ir adını tefkil edecektiA 
çıkıyordu. Sonuncu sahne bütün ~ BUrlesklerin aleyhinde takıöata ~ 

Sinemacılık inkıtaa mı uğrıyor? 

T eknisiyenler grevine 
yıldızlar da iştirak etti 

leri çıplak olarak bir arada toplıyan bir BiJl/eksleıin çmlçıplak olan ijt arti&ti yetiyle sebebiyet veren Kardkuıl 1191 
sahneden ibaretti. sının gözüne batabildi. Bir gece llOYUD-lyes diyor kl: cNevyork 80ll ame1erdl 

Sanat namına hiçbir kıymet tap- ma virtüozları hep birden tevkif edil- dGnyanm en •hlibız sahnelerlıae mel" 
ba greYin blH&n ıinema ıaloalarına . te~~li dOtlinGJiiyor. Şu ınıyan bu nıaskaralıkları bir tarihçe- diler. On dört Biirlesldn oyun ruhsat kez olmuftu. Şehri bu ıevsten temia' 
talrdirde Ameri"kada bDt6n ıinema faabyeb ınlutaa utrıyacakbr. si vardır .. On aene evvel BUrlesld. yal- mrneleri ileri alındı. Kızlar çıplak ola- lediii için hüldlmeti tıelırik ederim.> 

Nevyork, 7 (Ô.R) - Holind filim ıflldyolannda t~kniıiyenler 
tarafından ilin edilen grev vaziyeti a:ergin~etmiıtir. Bir taraftan 
aktor ve yıldızlar greve ittirak etmıtlerdır. Diğer taraftan da 

1 
DiJ'e eorcla. Sefer.-..: onun. .. Haydi. fnlayınl bota':'~.;. biçare d! lnlmcma-verdi- Birdenbire büt6n atldan aillblanna d!: 
- ~allahi bilmem kardefiml Oncl. Diye abnı tepip, ileri abldı. Kendileri- ii bitibı hmnın bota aitıwiYl• münze- ramp. bir ikili tüfenlderine atet 'ftrdiıt 

sel~ bu bbraınana benzi)'or, • Giid ae çok :ralrla .. n K.atucıoiluna baindu Delini boaa.k ~ ... toprala lrapan- ler, ....- birden ablclılar. Tankçu ...-
Nebı deMJD .deiil. ' - Heyi Sen Katırcıoilu İ8en. in ...- IDlfb. pmn.Katucaoilunun 6etilne hiicama _... 

- O İhtiyardır.. il a~an 
0

da kozumuzu paylaplıml. Katuaoila ortabiı pdatan. bir kala- emda ._ beliren bu pa~ 
• • • • • • • • • • •.. • • • • • • • • • • • • • • • • •• ••• ... Bitdenhire ve yakınlarmdan belir.. kaba atarak. koftu. P8fB1I :verincl• kal- .anılerl ~ hücum Kat:aaoil• 

K:file .. ~ durmQfbl. Kaqldakiler Tavukçu 1*18 ile adamlannın zuhuru dlnlı. Elindm fll'll79D kdıncmı alıp. Jine --ı- ~ V~ farbdea Kaıt 
de acır asır iler~ordu. Ta~.,..._ JCatıraoilunu Te arbdatlanpa fB111bm1t onaa eline •erdi. •-· pn llÇr&tb. .. 

kolu bir siperde oWaiu için farbclibnt. ~ ama. Katircaoilu. ba bq· - Yanı..ı• oldu. GazUn her halde bmoilu. ............ baiırarak ı Yazan ı Tok Dit Tefrik• No: • • 
7or ve konUfU7orluclı. kJ1111 d117U d117JDU. atmclan bir hamle- fBll eenin.. Bak ben nencle)'im. een ne- - Geril Geri 1 Hücum etmqİn 1 

meramına upblana, biz de ıeri blma-1.akçu papya: ele __ x,. h-•-.:.ı- u ...... _. __ !J __ Ln-n.L - -· L..I~ _n_..ı_ L-L -- L!_ ...1-L-ıV-L ~-tiz bir ıalık caJarak atma ..... 
ı BUtüıı aker ınl&hlen ~-- -~ - Sen eVTelce buralara seldin. i.1i bi· ·······~·········· .,.... ....... Ulo •-. - • ..,,.... .... --, ~ ..... -. aaunıı ..... ~ -
yız.ıp .._,. '!iAA- linin. . Sd d - P ·ı Guıdı NeW delil. hele Nil- blldn bir amnp.. belinden ~· bhl bhL. Hadi papml ftrip, abnın aelmeaini beld.meden. kGf" 

ıanlar!-~~~.~tımotlu, bAdl- yiın de-=:.:ıraı:: = ai~;;:: de~-; _::.eiiL. S.U.ı ~a!:.t::~"'i:.' ~ ba °:::' _-:::, T~ , ..... tu.s. m Ukika ~- iC&N ~ 
8l'Din ııcn:uau _...,.,,.uuu derhal anla- rd L -• L_ __ L • • bir k --- 1 . ..,....-. 
J1U1b. man o munun 1UU Ye aanı&etini et- Tavukçu papnm hemin. ba ı..ıar- tllCllOila Mehmetı l>u)'dun mu'> Atla - Ah aicli k6ftehorl ~I Ali :)a- ubsıncJ•kl CJl'Dll!nhp daJdılv, arbıı 

..:..ıa kah Jer leyle.. mJfb. Düfünerek arka.na '-kbı atandan~. na ela cliyec:eiift :rok yal ,_-..1 __ ""--·~-· mpnm arb+-1=rl 
- Ah &R&A pe ... Demek çaltuk Devin onu öne aalnrerdi. Ta-L-- ıııLL-1 Q_.. Ka n:.. L .. L....J T Ka ı Ka uu:- .... ,,_.. .. ..-.- _....,... 

haber aldılar d f kf ,.r ,,_,,.. - ~ ••• yc7.. brcaoi1u oJ... &#~e -.-L aYUkçu pafa da 'bu.. HmcvJe kotap. tJraoi una, tır• 
esene. uran yo • Muatafa pqa Sefer pap ile askerleri 78• mıl _.abadan inip belinden lnlınc:ma 8l)'lr- caoilunun eline Terdiii lr.ılınc:ı •vurun· 'ft hatta atına atlayan TaWkçu P11P 

Diye mırıldanıp, GUrcU. Nebiye: nma alıp biraz ilerle)'ince. KaYlfPman· - O da doiru, Katırcaollana. Cflrdl 11111o Katırcaoilunun üzerine yGrümliftiL ca. kılınç ortaemdan çuuuıl di)'e çatla71P da beraber .. 
- Aja! ~er kendini toparlarken mn y6udarmda Katırcıoilunun dCSrt j Nebinin yanında di)'orlır, ola ola 'bu Bu bal brwmnda iki taraf ta atlanndan lanlclı. 

&ceden ben hır kıracağım kadarım kı- yüz aillblı arkadqiyle brplafllllf. ve , adam odur. ÇünkG. hak tuna. b67Je per- : inmİ)'erek olduJdan 7erde d urdular, ba Çilnkfl Katuaoilu ba eefer üzerine Katırcıollunun ab, forklayıp 
rayım, baflarma sahrayı dar edeyim Kabrcaojlunun, en önde at .ürerek :rü-1 vuız ilerle)'İfi ancak 'bu adam yapabilir. ' iki kavpcı.yı aeyre clalcblar. T ayukçu pa- •vurulan lr.ılınc:ı elindeki kGçiik nuzrak. sini bulmut. sırtına abmftı. 
hele! rüdüiünü aörünce: , Korkuyor mu etraftanl .. llıCI bir sülütleı la~ tam onuma YUnDUflu. Şimdi, ormanm aruma mlaa X. 

Kükrmesiyle ayrılıp, yanma dört yüz - Al ..... beWar mübarek olaunl TaYUkçu pata, IÖZÜD SerİIİDİ clial....., - Ohl Ohl Aradıimu balclam. .-. Elinde stldük bir kdınçla kalan Ta- tırc:JıOilu 'ft ubdafları birdenbire dao 
bdlr lilAhlı adam alıp, Gürcü Nebinin Herifferi 11.tfedec:eiimiz 7erdeo onlar bi- eli. elitlerini p:ırdatarak: kıenclinil di)'e kdıncmı a'91UaMk Kama-~ .,... itin 'YflMmetini farketmek· tldıP her bJrt bir aPcm arbsma aeçti. 
aslrederbıl ~ bırakarak, atları p- zi ketfettiler .. Allah 8lkma Sefer pap - Ah 1 Bre melun h.nfl Murat ala- oilmun 6zeriae ablclı. Zat.. keacli.ial sizin. kazmat bak kılnıcmı abp Katuca- Tavukçu pa_•nm ukerleri toplu 'bil 
Jaa bldutb, kofturttu. .. inde selen ..-lal>~ efe kim acaba? dan d07duium hakaretlerin çoiu bumaa ~bu za..U. ancak ~ aca oilwm Gzerine. belinden ~tiii han- halde onlarm arJramwlen anmma dal-

ileri kol eerdan Haydarai* zade Mela- Gürcü Nebinin adamlanna benzemiyor. ,:tlzilndenclir. nm teeiri,rle COfU7.orda. Kabn:loila. Ta- ...,a. ......._ cbJdan mnda, her .pcm ark ....... 
JMt.,... ~man yalrmma kadar ... Ark...ncla o• benzer Wrçok kiPler Yar, - Neden? Mçu papam, ba....da ko~ bir daire Fakat T~ pepnm ba Ani ı.u.. ı11thm ,.. ........ , her .aUa ~ 
~le ..... eok :rakm kalan Cürcü Cürdl NeWain olacaim Wi. eclemlen ela - Neden olacakl lzmit hendeklerini tllip ı..ma ı..cellMmc:mnı eltmden bir- keti ~ clerW ......._ ae- ta ~ JI ı mn v' 4 •mdla W-
4MW ordıı• • ... •..-P tarafa. kor· söriinilyor ama 'bu eClam ün. arb-da·ıh-Dlu 'bunan kork~ np..ıer~ ıl_.n pldlip,... flrh ftL Tawkça ......_ O lllme ..._.. ., .... Jm. rl ~ bfll]w 
~ hir ka•rhL!., 7BIW' ..a.. Ta- kiler wn Ben ....._ Ya ._... cam. :ra 9spam W- Wr ..... 1111 sil,_- da• ,...\ ık, .._._. a• 11_.,a. • ..,_,,. -
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YnflASIR 

DENiZLiDE BAŞAK BAYRAMI 

.............................. 
Y .azan : Ml,el Zevako .. 

Eskihisar köyünde bir 
toplantı yapıldı 

-1-

Kadife elbiseli adam herifın yapacağı Pardayan ayaklannın ucuna kalktı. 
hizmet mukabilinde on kese altın iste- Etrafı bir gözden geçirdi. Şapkasım ku
diğini sanarak emirleri vermeğe baş- laklarına kadar indirdi. Sonra da yü-

Vali E.Engür bir nutuk söyledi 
halk oyunları yapıldı 

ladı: rümeğe başladL 
_Ne yapmak mı !Azım?. Dinle öyle Öteye bir dirsek, beriye bir yumruk 

iae. Sitede Notredam'ın arkasında, şeb- atarak kendine yol açıyordu. Bu esna
rin etrafını çevirdiği adacığın nihaye- da bir Parisli Şövalyeye karşı biraz 
tinde ötesi berisi yıkılmış adeta harap sertleşmek istedi ise de onun bir elini 
olmuş bir ev var. Kapısı demirdendir. kılıncına götürerek cüretli bakışı orta
Tokmağı tunçtur. İşte oraya bu akşam lığı yumuşatmağa yetti 
saat dokuzda bu kw. götüreceksin!.. Birkaç saniye içinde Şarl ile Şövalye 

_ Sizi temin ederim ki bu akşam Dük dö Gizin etrafını çeviren halkın 
saat dokuzda orada olacağız. ı ön sırasında yer almışlardı. 

Siyah elbi9eli adam uzak hayal ve İki ark.adaş, Paris kralını mağrur, 

hatıraların içine dalmış yerinden kı- hiddetten mosmor olmuş çehresi, kan 
mıldıyamadı. Gayet hafif, titrek ve bo- çukuruna döıunüş gözleriyle K.ırıyo

ğuk sesiyle sordu: nun .önünde dikilmiş gördüler. Halkın 
- Şu kınnızı maskeli kadın .. Demin alkışlarından pek anlaşılamıyan bazı 

burada bulunan ... Sırma saçlı şu kadın söZler söyHyordu. 
kimdir? Söyler misin? Bu dakika cidden tehlikelerle dolu 

- Benim kabilemden bir çingene idi. Cereyan eden hadise de ~ idi: 
karısı- Dokuzuncu Şarl (Senjan Danjeli) 

- Bir çingene karısı mı? Ya ismi?. muhasarasında (cesur) unvanını verdi-
- Saiwma. ği .Kırıyon, ölUnccye kadar sadakat ve 
_ Doğru mu aöyliyorsun. Bir çin- cesaretten aynlmış olmıyan şu yliksek Denızlın~ . Eslulıis(JI kö~ünde başak bavtamt, ı•ali E.En{!iir nutkunu sörüıken 

.ıene?. lsmi de Saizoma ha?. +tıhlu kumandan, üçüncü Hnnrinin Pa- Denızlı, 5 (Hususı) - De- anlattı. Köy ihtiyar meclisi 
- Başka ismi yok.. risten knçtığı haberini almış, bin muha- nizli Halkevi Köycülük komi- arasından biri bu söylevlere 
Adamcağız Prens Farnez bir yilkün fız, iki bin İsviçreli ile kapanmış olduğu tesi faaliyetine muntazaman teşekkür etti. Halkevi bandosu 

altından kurtulmuş gibi geniş bir ne- Şehremanetinden çıkarak kralına yar- devam etmektedir. Bu hafta güzel parçalar çalıyordu. Köy-
fes aldı. Favstanın Dilk dö Gize gönder- dunı ve onun emrine ginneği kararlaş- Pazar günü Denizliye beş k'I _ lüler zurna ve davul getirmiş-
diği mektubu cebinden çıkardı. Ve onu tırmıştL O muluıfızlara kwnanda edi- metre mesafedeki Eskib"ı 0 

lerdi; Halk havafarı çalındı. 
yerine vermek üzere halkın arasından yordu. İsviçrelilerin kumandanı da baş- k"" Ü d b. (B k ısar I · k I h d 
ilcrlemeğe başladı. Bu esnada Belgoder ka miralaydı. Fnkat bir çoğu yaralı, to- oy. n e . ~r aş_a . B.ayramı) Lise ,;?enç erı uru an sa ne e 

tertip edildi 6 gu · küçük piyesler temsil ettiler. sevinç iç.inde söyleniyordu: pal, sargılı olan bu alay yola düzüldliğil • D ıçıo cıv.u 
- Bu akşam saat dokuzda .. Sitedeki ve baş tarafı grev meydanına geldiği köylüler bayrama davet edildi· Halkevi AR ko!unun yetiştir-

eve geleceğiz. Hiç şilpheniz olmasın vakıt Kınyon yol kolunun başına geç- Jer. Daha evvelden Eskihisarda diği müzik kolu güzel parçalar 
Monsenyör Giz.. miş: güzel bir bahçe içerisinde sah- çaldılar. Pehlivan güreşleri ya-

3 - - Muhafızlar! Ve lsviçreliler! Ueri! k ! d pıldı. Köylüler muhtelif zeybek 
PA~AYAN kumandasını vermişti. ne 

1 
uru muş, ra yo tesisatı oyunları oynadılar. Hava çok 

Prens Farnez ile Belgoder'in arasın- Bu dakikada ahali arasında dalgalar yapı.m~ştar. Sa~ah erkenden güzt-1 olduğundan bayram 
da geçen şu kısa görüşmede Viyoletta- belirmiş, boğuk scSlcr çıkmış, küfürler Denızlı. ve koylerden halk neş'eli geçti. 
nın feci Mobcti karşılaştırılırken Dük savurulrnuı:J, öliim sesleri meydanı çın- mubtehf vasıtalarla Eskihisara Köylüler Halkevinin ve şe-
Dangolem Giz.e doğru ilerliyordu. latmıştı. Gizin koşup gelmesi, onun bir akın etmeğe baıfamıştır. Saat hirliJerin kendilerile meşgul 

Biraz evvel gozg·· öze geldiği Viyolet- işareti ortalıktaki gürültüleri kesmeğe 11 de istiklal marşı ile ve 1 
olmalarından pek memnun o -

tanın ruhunda açtığı duygulan unut- yetmişti. llbayımız Bay Ekrem Engür'ün dular. Doktor Bay Suzan Gü-
muş gibi idi Bu vaziyet karşısında kısa boylu, to- güzel b" - 1 ·ı b k b 

. b k1 h k b t~~ ır soy e9ı e aşa ay- k- - h t 1 b d 
O şimdi yalnız Balaprayı şüphe gö- parlak, kır ıyı ı, zır ı am ur~u·IŞ; ramı b I d H lk K.. .. .. ney oyun as a arını e ava 

türmez bir maksatla Viyolettaya doğru yüz.il gözil kanlı kumandan askerlerini • a~ 8 1• a oyculu~ muayene etti. Başak bayramı 
eğilnıi§ görüyordu. durdurdu. Gize soğuk bir selam verdi. komıtesı başkanı Ahmet Akşıt geç vakıta kadar devam etti. 

Gizin alçak bir sesle söyledikleri Dük Giz dokunaklı kelimelerle konuşma- köycülük hakkında çok güzel Sonra halk ve köyliiler muh-
Dangolem.in kalbinde şimdiye kadar ğa başladı: bir söylev verdi. Halkevi baı- telif vasıtalarla kaaaba ve köy-
ınevcut bulunmıyan bu hissi yaratmış- - Görüyorum ki Lui Kınyon mu- kanı Esat Kaymakçı Parti ve )erine dlSnd&Jer. 
tı: Kıskançlık.. tnsanlardaki sönmez hafızlarını krala götilriiyor.. Halkevinin köycüliik programını B. Saraçoilu 
~~~~~~~~~ -M~U~~~u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lerj kararıyor yumruklarını sıkıyor. yorlar. 1 
Dük dö Gize doğru hiç birşey görrniye- - Dernek Luvr'n gidiyorsunuz?. r B o R s A 1 
rek atılıyordu. Ansızın birinin kolun- Kırıyon uzun bir kahkaha salıverdik-
dan yakaladığını Ws,,etti. Şiddetle dön- ten sonra mukabele etti: 
dil. Bilyük bir sevinç içinde: - İşte bunda yanılıyorsunuz.. Zira 

- Pardayan! Tam vaktinde yet~ti- kralın yanına gitmek yolundayım. 
niz, dedi. - Dikknt ediniz Kapiten. Esasen 

_ Evet sizi delice bir hareketten alı- Şehremanetindcn çıkmak liUrctiyle bü-

koymak için tam vaktinde yctişUm. yük bir hata. ~~· 
Bö le tellş ve heyecan içinde nereye - IDılbuki sız benı tekrar oraya sok
gii;yorsunuz? Hanri dö Gizi tahkire rnak istiycrck ikinci bir hata işliyorsu
mi?! Ne kadar harissiniz. Yirmi dört nuz. Kral Paristcn çıkmıştır. Ben de 
saattanberi adam öldürmek için tirtir Paristcn çıkacağım. 
tepinen, böyle on bin kişiye karşı koya- - Sizi aldatın ~ıar. Kral... 
cak dilnyadn yalnız bir adam vardı.. Kınyon Dilkün sözünU şid'detle ke-
0 da şimdi öldü. Bu babamdı bayım! serek bağırdı: 

Pardayan böylece lafı uzatarak Dan- - Yalnız bir söz istiyorum. Bir tek 
golernın kafasını işgal etmek istiyor söz! Yol açık mı?. 
ve onu yavaş yavaş hnlkın arasından - Evet o, sadık bendelcre açıktır. 
uzaklastırmağa uğraşıyordu. Krnl ... 

Dük fevkalnde ümitsiz bir vaziyette - Yaşasın Kral.. Dikkat ediniz bay. 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

38 J. Arditi 9 75 11 75 
27 K. Taner 14 75 14 75 

9 K. O. K. Ali 15 25 tS 25 
74 Yeküo 
432704~ Evelki yekO.a 
432778~ Eski .. 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
720 Ç. Buğday 6 6 5625 

40 ton P. çekir 3 35 3 35 
104 B. Pamuk 39 43 50 
475 Kent. palamut 250 190 

cevap verdi: Memuriyetinizi suiistimal etmen.in ağır ıaı••lll!~ ............. .. 
_Hayır, Pardayan! Şu adamla ko- neticeleri ile kıırşılaşmayınız. Her iki- Çeşme 

nuşmak istiyorum. miz de (Sen Tepiri) nişanını aldık. Bu 
- Doğrusunu söylemek lfızımgelirse nişanlar bize verilirken her ikimiz de 

!lce hayatın hususi bir değeri yok- Krala sadakat yemini yapmıştık. İşte PLAJLARI 
r. Bununla beraber böyle budalaca yapmış olduğum o yemini tutmak için 

endimi boğdurmak istemem.Hele Mo- Paristen çıkacağım. HattA bugün (Sen 
rcvere düşündüklerimi söylemeden öl- Lig) in cesetlerini çiğniycccğimi bilsem 

megi hiç istemem. Gerçi benim dilim de yine çıkacağım. Ya sizi Yemininizi ne 
kaşınıyor ama ne yapayım. Henüz vakti yaptınız? 

Çeşme plaj(an icara veri
lecektir. Kestelli caddesinde 

Halk oteli bay Fuada mü· 
racaat. değil. Haydi bakalım yUril, gidelim.Ne Miltemadiyen artan halkın çıkardığı 

o? Gitmiyor musunuz?. sesler gök gürültüsüne benzer bir uğul- •••••••llİ1il-mliiSllliıı(7ri9•8ıi)• .. 
- Siz gidiniz Pardayan! Ben Giz ile tu halini almıştı. Her bir ağızdan ba-

biraz görüşmek istiyorum. ğırıyorlardı: 

Şarlın kızgınlığından gözleri yaşarı- - Kahrolsun dinsWer.. Muhafızlan 
yordu. suya, Kırıyon'u Sen nehrine! .. 

Pardayan Dangolemi şefkatle ve iç- Giz sapsan kesilmişti. Yanındaki 
ten gelen bir dost sevgisiyle süzdü. O- emirler yağdınyordu. Zabitler doludiz-
nun bir elini yakalıyarak: gin (Lig) askerlerinin bulunduklan 

- Kat'i arzunuz bu mu? dedi. muhtelif noktalara koşuyorlardı. Arse, 
- Dük dö Gizden nefret ediyorum. Bastile, Tampele, Luvr'a ve saireye .. 

Şimdiye kadar kaf amm içinde bu kadar Kınyon .kılmeını çekti. Halkın gale
Şiddelli bir nefret duygusu hissetme- yanı zapledilmez bir hal aldı. Fa.kat Giz 
miştim. O yolumun üzerine çıkmasının kat'i emirlerle ahaliyi susturdu. 
be~ını mutlaka çekecektir. Bu dakikada İsviçrelilerin k:umanda-
Şövalye: nı olan miralay şimdiye kadar Kınyo-
- A§k. Aşk.. Delilik ve sefalet!Hay- nun arkasında dururken, derhal Düke 

di şu genci şu hastalıktan kurtara- ilerledi. Ve yüksek sesle dedi ki: 
yım, - Ne ben ve ne de benim askerle-

Diye homurdandıktan 30nra sesini rim olan İsviçreliler Paristeıı çıkmıya-
yükseltti: caklardır. 

- Madam ki böyle istiyorsunuz öyle Kırıyoo bağırdı: 
i8e haydi ona doj:ru gidelim. Ne yalan - Miralay! Yerine!. Yoksa dinhn 

Birgili zade biraderler ıirketi 
ülis idaresinden: 

Müfliı Birgili zade biraderler 
tirketinin esbabı matl6bundan 

deftere kayıt ve kabul edilen 
eşhasın alacaklarile derecele· 

Yaz geldi. föcalarda, kahve
lerde bol lıık lazım, zira müş
teri kelebek gibi ziyaya üıer. 
Bir Standard limbaıı edininiz, 
idareli, dayanıklı parlak ziya
lıdır. 

Acentası: Hllsnn ldemen, Sa
man iskelesi, ikinci Kordon, 
lzmir. 

Nazilli Asliye Hukuk Ha
kimliğinden : 

Nazillinin Burhaniye köyün
den Kllrt Abdullah kazı Hani· 
f enin kocası o k6yden kazık 
ogaUarından Mehmet oğlu Hil· 
seyin aleyhine açbiı boıaoma 
davasının gıyaben yapılan 
mahkemesi sonunda: kanuna 
medeninin 132 nci maddesine 
tevfikan mezbare Hanifenia 
kocaaa müddeialeyh Hüseyin· 
den boşanma11na ve birbirinden 
olan Zehra çocuğun hakkı ve-
l~yetinin anaıı Haaifeye tevci· 
hıne Nazilli Asliye Hukuk 
mahkemesinin 10 - 3 - 937 güa 
ve 43 esas ve 95 karar sayı· 
aile karar veriJmif ve mOddei· 
aleyh Hibeyinia yeri beJUsiz 
balanmuı oldujundan teblii 
makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet illa olunur. 
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, ... ~------------------... -----
Bağcılar!. Tütüncüler• 

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

Hacıdavut zade 
RAIIMi KAllAllAVUT 

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

IZMIR 
Telefon aeog Telgraf adresi : KARADAVUT 

'------·----------.................. _ KREM 

\ "'-
Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane ııbh 

kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kimilen izalei 

eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balaamin dört şekilde takdim edilir: 

1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Babamia yağsız gündüz için beyaz renkli 

5 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Balaamin acı badem giindüz için beyaz renkli 
lnsriliz Kanıuk eczanesi Beyo{rlu Iıtanb11l 

tzMiR BELEDlYESlNDEN : al-'. 
.1 - Beher metre murabbaı ----· Diş Hekimi tı yüz kuruttan sekiz yüz kırk 

lira bedeli muhammenle 11 ıayı
h adanın yüz kırk bir metre mu-

rabbamdaki 22 aayıh arsasının 
sahtı bqkitiplikteki f&l'lname 
veçhile 21/5/1937 cuma gunu 
ıaat on altıda açık arttırma ile 
ihale edilecektir. 

lttirak için altmıf üç liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve ıaatte encüme
ne gelinir. 

.2 - iki bin iki yüz akmıt alb 
lira kırk dokuz kurut bedeli ke
tifli hava gazı fabrikasında ga
zometre ve aairenin boyanması 
ve tasfiyehanede duvar yapılma-
11 iti 21/5/1937 cuma günü aaat 
on albda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Ketif ve şartnamesi 
yedi kurut mukabilinde batmü
hendisliktc aahlır. lttirak için iki 
yüz liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve sa
atte encümene gelinir. 

3 - Bin üç yüz altı lira otuz 
kurut bedeli ketifli Sinekli cad
desi üzerinde yapılacak kırk 
dört metre uzunluiunda kana
lizuyon iti 21/5/1937 cuma sü
nü ıaat on altıda açık ebiltme 
ile ihale edilecektir. Ketif ve 
tartnamesini görmek üzere bq 
mühendiıliğe, ittirak için de yüz 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen sün ve saatte 
encümene gelinir. 

s 8-12-15 1364 (178) 
1 - itfaiyede ve temizlik 

itleri hanında bufunan ve heyeti 
umumiyeıinin bedeli ıouham

meni alta yüz elli bir lira elli 
kurut olan altı adet kamyon 
dört adet tenezzüh otomobili, 
Oç adet merkep arabası ve iki 
buçuk ton kadar hurda makina 
parçalarile bakır, pirinç, ve 

A~~ulla~ Naci 
HOR1'AÇSU 

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

• 1-26 (2110] 

tulumba aksamı başkitiplikteki 
ıarlname veçbile 11-5-937 Sala 
günü saat on altıda açJk artır
ma ile ihale edilecektir. iştirak 
için karJc d6kuz liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatte enciımene 
gelinir. 

2 - iki bin ilç yüz altmış 

dokuz lira dokıan kuruı bedeli 
keı~li havagan fabrika~nda 
banyo, heJA ve atelyesinde ta
mirat yapılma11iti11-5-937 sah 
güoO ıaat on alt.da açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Ke-
ıif ve ıartnamesi ve plAaları 
on iki kuruş mukabilinde baı 
mühendislikte aatabr. iştirak 
için yüz yetmit ıekiz liralık 
111uvakkat teminat mıkbaıu 
veya banka teminat mektubu 
ile ıöyleaen glia ve saatte ea· 
cllmene ~nir. 

2'.l-2 4-8 1246 (706) 
- Zabıtai belediye memuru 

abaacakbr. Taliplerin ortamek
tep tahsili olmak ve askerliği
ni yapmıt bulunmak prtile 
12 • 5 • 937 Çartamba günü 
saat 2 de Beled yede zabıta 
bat imirlliiae mOracaatJarı 
illa olwıur. 

(799) 
söyliyeyim, göri.lpnemiz pek garip ola- Uzerine yemin ederim ki ildmimen bi
eak. Jibole, ben.lnı emektar kılıncım, ri ye.re serilinceye kadar döVÜf{lr(lL 

rini gösterir sıra cetveli lzmir
de milnteşir Hizmet gazetesinİD 
21 Eylül 932 tarih ve 2342 
No.lı nüshası i!e neıir ve ilin 
•~ tebliğ edilmiı olup mezkür 
cetvelin neırinden aonra lzmir 
gümrükleri idaresi 2617 lira 
alacaklı olarak ifllı idaresine 
mOracaat etmit ve alacağı 9 • 
Şubat - 933 tarihinde kabul 
Ye beşinci uraya kayıt edilmit 
oldafu icra riyuetinia bra
rile illa ohmur. 

.................................................................................................................................... •• 
IÖz sana kalacak .. Buna eminim. - Bitmedi - Oksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 
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Fratelli Sprco 

Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
GANYMEDF.S Vapuru 1 3 mayısta 

bekleniyor. Yükünü tahliyeden sonra 

Durgns. Vama ve Köstenceye yük ala
caktır. 

ORESl F.S vapuru 20/5/937 de ge

lip Amsterdam ve Hamburg için yükli-
11 

yecektir. 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEl!TSCHE LEVANTE UNlE 

HAMBURG 
LARISSA vapuru 12 mayısta bekle

niyor. Rotterdam, Bremen ve Hamburg 
için yük alncnktır. 

AMERiKAN EXPORT LtNES 
The Export Steamship corporntion 

EXMlNlSTER vapuru 29 nisana doğ
ru bekleniliyor. Nevyork için yük ala
caktır. 

EXTA VIA vapuru l O mayısa doğ
ru bekleniyor. Nevyork için yük alacak-

YEHIASIR 
·;==;= 

Ol• V Ş Pariı faküJtesinden diplomalı 
ıvier e Ü. oı, tablplerı 

LıMİTET Memleket hastanesi diş labi!Jl 

Vapur acentası l\luzafter Eroğul 
İRCNCİ KORDON REES VE 

BiNASI TEL. 2443 Kemal Çetindağ 
LJlerman Lines Ltd. Hastalarını her gün ıabah 

ALCERIAN vapuru 5 Mayısta Lon· saat dokuzdan baş!ıyarak 
dra, Hull ve Anversten gelip yük çıka- Beyler • Numan zade S. 21 
ı-acak ve 15 mayısta avdet edip Lond· numaralı muayenehanelerinde 
ra ve Hull için yük alacaktır. kabul ederler. 

LESBlAN vapuru 2 7 mayısta Lond- Telefon : 3921 
rn, Hull ve Anversten gelip yük çıka- l~it:lllill•Zm~~ • 

VULCANUS vapuru 20/5/937 de 
gelip yükünü tahliyeden sonra Burga 

Vnmn ve Köstence için yükliyecektir. 

Svenska Orient Lini:n Kumpanyasının 
tır. racak ve ayni zamanda Londra ve Hull 

PlRE AKTARMASI • Seri seferler .. 
için yük alacaktır. 

SAIMA vapuru 28/5/93 7 de bekle
niyor.Doğru Anvers ve Rotterdam Ham
burg, Gdynia ve Skandinnvyn limanlan 
için yükliyecektir. 

Servis Maritim Rumen Kumapanyasmın 
SUÇEAVA vapuru 19/ 5/93 7 de bek

ltmiyor. Malta, Cc,nova ve Marsilya li
manlnn için yolcu ve )-Ük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihleriyle navlun· 
]ardaki değişikliklerden acenta mesuli· 

yet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikinci kor· 
donda Tahmil ve Tahliye binası arka
talığınn müracaat edilmesi rica olu· 
nur. 

SXCAMBION vnpuru 7 mayısta Nev-
york ve Boston için Pireden hareket ede
cektir. 

EXCHORDA vnpuru 2 1 mayısta 

Nevyork ve Boston için Pireden hare
ket edecektir. 

SERViCE. MARITiME ROUMAlN 
BUCAREST 

DUROSTOR vapuru 2 mayısa doğ
ru bekleniyor. Köstence, Sulina.Galatz 
ve Galatı: aktarması Tuna limanları ic;;in 
yük alacaktır. 

JOHNSTON W ARREN Lines Ltd. 
Liverpool 

JESSMORE vapuru 9 mayısta bek
leniyor. Liverpool ve Anvers limanla
rından }-Ük tahliye edecek ve Burgaz. 

ECYPTlAN vapuru mayıs bidayetin

de Liverpool ve Swnnseadan gelip yük 

çıkaracak ve ayni zamanda Liverpool 

için yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 

NAVlGA TION Co. LTD. 
ADJUTANT vapuru 5 mayısta Lon· 

dra için yük alacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun üc

retlerinin değişikliklerinden me· 
suliyet kabul edilmez. 

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

Yegane deposu Gazi Bulva
rında Küçük Kardiçalı banda 7 
numarada yazı ve hesap ma
kineleri tamirhanesi sahibi 
KALOMENI de bulunur unda FRA TE!.U SPERCO vapur acen· 

TELEFON: 4142/4221/2663 VM~.K~~~S~i~G~u~ı~~======~~~=~~~~==~~~~~~=~==~ 
raile limnnlanna yük n]:ıcnktır. 

• 

K. SARACOGLU 
Doğum ve kadın hastalıkları 

Mütahassısı 
Muayenehane: ikinci Bey

ler sokağı 65. Tel. 3956 
Evı: Köprü \ apur iskelesi 

Berat apartmanı No. 6 
Telefon No. 2545 ,, 

Bir Gripin almadan evvel 

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

bozmaz, böbrnkleri kalbi 
yormaz. 

INCEMORE vapuru 30 mayısta bek
leniyor. Liverpool ve Anvcrs limnnla
rından yük tahliye edecek ve Burgaz, 
Vnrnn, Küstence, Sulina, Galatz ve lb
rnile limanları ic;;in yük alacaktır. 

SOC. ROY ALE HONCRO!SE 
DANUBE MARlTlME 

DUNA vapuru 12 mayısta bekleni· 
yor. Belgrnd, Novisad, Budnpeşte,Bra

tislavn, Linz ve Viyana için yük ala
caktır. 

DEN NORSKE. middelhavslinje 
OSLO 

SARDlNIA motörü 2 2 mayısta Pire. 
lskenderiye, Dieppe ve Norveç limnn
lannıı hareket edecektir. 

Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 

9 EYLUL BAHARAT DEPOSU İZMIR 

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

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

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

Telefon 3882 

~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

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

rak bastırılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Mayısın on 
i~inc~ çarşamba günü saat 14 de eksiltmesi yapılacağından ta· 
Jıplerın daha evvel şartnameyi görmek üzere yazı işleri memur-
luğundan aramaları ilan olunur. 6-7-8 1368 (780) 

S. Ferid Eczacıbaşı 

Şif A Eczanesi 
Fenni gözlük üzerine en yeni 
en zarif çeşitler getirmiştir. 

Spor 
Güneş 

Tay are 

Altın 
Nikel 

Fenni gözlük 

Baga çerçeveler 
Birinci nevi her cins cam 

Bayanlar için zarif güneş göz· 
lükleri daima her yerden 

ucuzdur. 

TOPTAN 
PERAKENDE 

Cicim sana Eczacı Kemal Kamil Kolonyası getirdim 
Belli Hilal Eczanesı·ne v ugramı~sın .... 

Ko!onyan "Gönül,,mü, Bahar çiçeğimi, Zümrüt damlasımı, Al
tın rüyamı, Fulyamı, Yaseminmi ? .. 

- Eczacı Kemal Kamilin olsun da hangisi olursa olsun Deme· 
dinmiydi kokusundan tanı bakalım ..... 

'5 

Markala bu fenerler iki ve üç pillidir. Ufak camlıdır, ya
pılış itibarile camlarındaki hususiyetle verdiği ziya Yirminci 

Asrın harikulade icadı olduğu şüphesizdir iki pillisi üç yüz, 

metreliktir. Ayarlıdır. DAIMON markalı olmasına dikkat 
ediniz. 

Umum depolan: lzmirde Suluhan civarı No. 28 • 9 Hüsnü 
Öz Ödemişli lstanbulda: Tahtakalede Jak Dckalo ve Ş. sı 

8 MAYIS 1937 

RADYOLiN Güzelliği artırır 

işte misali 
RADYOLIN RADYOLIN 

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

Diş etlerini kuvvetlendirir 
ağzı dezenfekte ederek has
talıklara mukavemetini artırır 

Günde iki defa 

KULLANINIZ 

.. ,_ ... ·"" • •• :,._' '. • •. ~-:-·. .·lo .. . • • A.sr ... _-.... 

BAHAR ve YAZ 
Eğlen!:elerini 

Canlandıracak Müjdeler 
1937 senesine mahsus Zundap motorsikletJeri, Rali ve 

Vitler. Aynı zamanda bütün dünyaca tanınmış her cins boy 
bisikletler çeşitli Akordiyon armonikler, Petromaks lüks 
lambaları, radyo, her marka gramofon ve plakları istediği

vakit bulursunuz. 
NEREDE: IZMIR BALCILAR ısa 

NACiR SADJK mağazasında 
1 ,I'· ... • t 1 # ~f) -

lzmir Traınvay 
ketinden: 

ve Elektrik • 
şır-

Bugünden itibaren ve muvakkaten tenvirat tarifesine tabi olup 
müessese kudreti en az 700 vat olan elektrik cihazları kullanan 

atelyelere dahi çifte tarifeli elektrik sayaçlar verileceği sayın 
abonelerimizce bilinmek üzere ilan olunur. 

8 -15-22 

Fa brkiaları 
Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmı .. 

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

FIA TLERIMIZI iSTEYiNiZ 
H. 1. Ç. 

DÜZELTME 
lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Y. Asır gazetesinin 29 - Nisan - 937 tarih ve 9536 ve 7 • 

Mayıs - 937 tarih 9543 No. Ju ve yice Anadolu gazetesinin 1 -
May:s - 937 tarih ve 7207 No. lu Milli Birlik gazetesinin 4 -
Mayıs - 937 tarih ve 991 No. lu nushalarmda çıkan ilanın 

birinci satırındaki Narlıdere Derince mevkiindeki 27740 metre 
murabbaı tarla kıymeti 1075 lira olarak yazılacağı yerde yanlış-

lıkla 1705 lira gösterilmiştir. Keyfiyet tashih olunur. 
(801) 

lzmir Tramvay ve Elektrik şirketin
den: 
Şebeke ameliyatı dolayısiyle cereyanın 9 Mayıs 1937 de saat 

9 dan 15 e kadar Buca nahiyesinde kesileceği sayın aboneleri
mizce bilinmek üzere ilan olunur. 

Devlet Demiryollarından: 
Çivril istasyonu civarında kain ve enkazı Ekber şaha zemini 

idaremize ait bulunan binanın 45 metre murabbaı arsası 15 - 5 • 
937 Perşembe günü saat 15 de lzmir Alsancakta 8 inci işletme 

bina~ında ~ık artırma usulile üç sene için kiraya verilecektir. 
Muhammen üç senelik kira bedeli 12 liradır. isteklilerin yüzde 

yedi buçuk nisbetinde muvakkat teminat yatırmaları ve aranılan 
vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni bir halleri olmadığına 
dair beyannamelerle muayyen vakitte Alsancakta 8 inci işletme 
komisyon reisliğine müracaatları Jfoıımdır. Şartnameler Çivril 
istasyon yazıhanesinden ve komisyondan parasız alınır. 

2-8 1326 (762) 


