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imtiyaz sahibi : ŞEVKET BtLGIN ,. 
Baımubarrir ve umumi neıriyat mUdiiril: 

HAKKI OCAKOGLU j 
1 .A.:BC>1'T:E Ş:E::R.A.:iT:t 1 

Devam mUddetliTürkiye için,Hariç için
1 

Selle/ık . . . . . . . 1300 2800 
Altı avlık . . .-. -. 70() T30--0-

T~LEFIJN : 2es7 

MotörlU tayyare mektebi 
1 /stanbul, 12 (Hususi muhabınnıizde11) -
1 AnltaTada motöılü tavvau mekteblllın uışasına 
j başlanmak üuudJT. Tüık hava kU1umun11n 
sipanş eıtiğı yilmi mektep tav}·aıesinden onu 
ay sonunda Ankmaya g.decek ve b11nlaı şube
/eıe tevzi edi/ecektiT. Tüıkkuşu şube/uınde /aa
liyetın artması içın gereken tedbirler alınmışıtır. 

Flatl _ .. 5 " kuruftur. Cumhuriyetin Ve Cumlıuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyası GaHtedir Yeni A•ır matbaasında basılmışbr. 

Belgrad b·üyük şenlik . yapıyor 
............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

fZ7JJZ7.7.QZU7.7J.7~~ BAŞ VE DIŞ BAKANLARIMIZ BELGRADDA KARŞILANDILAR UZWWQA 

Baş ve dış bakanlarımızı Belgrada getiren Semplon treni gardan 
içeri girince bir alkış tufanı kopmuş ve Türk milli Marşı çalınmıştır 

Belgrad sokakları Türk bayraklariyle süslendi · 
İki nazırın Belgrad istasyonunda karşılaşmaları çok samimi oldu. Başvekilimiz Belgrad dönüşünde 
Sofyaya uğrıyarak Buıgar kralı Sa Majeste Boris'in mi~afiri olacaktır. Bu ziyarete ehemmiyet veriliyor 

inkişaf J Prens Pol 8aşvekilin1izi kabul etti J Tayyare piyangosu çekildi 

·-· 
Yolunda olan 
bir dostluk 

Baş ve Dışbakanlm-ımız dün Yugoslav· 22046 No. 200 bin liralık 
Başvekilile iki defa görüştüler büyük ikramiye kazandı ••• 

Bir lıaç ay eovel yeni Türlıiye- k 1 
ltİn kalbi olan Ankara .. hri, Ya- Dün gece Yugoslavya Başve i i tarahndan ziyafet 
ıo.ıav BQfVelıilini coflırln bir •· ve resmi kabul tertip edildi 
ıttimiyet içinde bağrına ba.mlf-
h. Bugün de Yago.lav vahdetini Belgrad, 12 ( Hususi muhabirimiz
Jeın.il eden cBelpad» ıehri BQf- den )- Be1grad şehri şu dakikada, bü
'Delrilimizi ayni riya.ız sevgi için- yük ve kuvvetli dost ve sevgili yakın 
de bulunduruyor. Milletlnimi- komşu Türkiye cumhuriyetinin mfun
ain lıalp evinden yiiluelen ba le· taz devlet adamlarını kucaklamakla 
aahürat sadece protokol hududu- büyük sevincini açığa vurmak imkA
fta aşmıyan .iya.i bir nezalıet nını bulmuştur. Havanın yağışlı ve ao
eaeri midir? Yolua ağır tecrübe- ğuk olmasına r~en, Türkiye başve
ler ~enbainde iılene iılene ha- kilinin ikametlerine tahsis edilen Hoca 
)lltı ve hakikati anlayan bir şuur Miloş sokağındaki Türkiye sefarethane 
'1e idrakin mahmlü müdür? Ba Si önü, kesif bir hak kütlesiyle örtülü
ltıale tereddütsüz cevap verebili- dür. 
ıiz. Zira dostluklarımız alelade Bu sabah saat onda Türkiye başve
doatlukların levkinde olan bir· kili İsmet lnönU refakatlerinde harici
feydir. ye vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras ol-

duğu halde kral sarayına giderek def-
Taıih bize asırlarca mücadele halin• teri imza etmişlerdir. Dönüşte başve

cle olduktan ba1de sevki hadisat ile dost Ulet makamında Yugoslavya baş ve 
olınıq milletler gösterebilir. Fakat bun- dış bakanı Dr. Milfuı Stoyadinoviçi zi- Başvekilımiz, Yugoslavya Başvekilile blf afada 
~hiçbiri bizim dostluğumuza ben- yaret eden Türk ricali, samimi müsafa- başvekilinin 1ta1ya - Yugoslavya mi- Yugoslavya kral naibi Prens Pol, 
'eınez. Dünyanın gidifine bizim gı'bi hadan sonra tam bir saat devam eden sakiyle küçük antant konseyi hak- saat on ikide lsmet tnönU, saat on tiçte 
-J'ni gözle bakan. beynelmilel bidiseler bir mülakat yapmışlardır. kındaki izahatını tetkik etmişler ve de Dr. Arası kabul etmiştir. Prens Pol 
~de ayni ~ti.eri ~eyen, kafa. 1lk mülakatlarında iki memleketi fikir teatisinde bulunmuşlardır. Ko- Türkiye ricaliyle sayın eşlerini öğle ye
ı.., ve kal~~enyle. bD'lefDU! do~~ alakadar eden muhtelli meseleleri göz- nuşmalar gayet sanılın.i bir atmosfer meğine alıkoymuştur. Samim! llo-
'-der tesadüf edilir. Netekim bD"1Dcı ve den geçiren iki başvekil, Yugoslavya içinde devam etmiştir. - Sonu üçüncü. aa.hifede -
irinci llalkan ittifakları ile bugüDki llal- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~§~Van Zeeland plebisit. edildi 
Büyük Y ugodavyanm birinci kralı 

~velfa Aleluandr'm dibi önderimiz
le temellerini attıklan Tiirk - Y aıoalav 
fQ.ıo, itte bö71e aiiperyör bir meflm
'-ten doilDUftur. Öyle ki artık Türki
h,i zi,aret eden bir Yupslula Yu-
halavya)'l ziyaret eden bir lurk ba
'-ctaklan memleketine kendilerini 
hhancı teWdô edemnler. Balk.olar, 
'1a..ıdana mütterek ..atam olmaftur • 
.... kadar kuvvetli bir fikri ,. ... ,. .. bir 
'-acau.t haline ko;rmM İçİD ....feclilm 
'-1retl• tamamen munffak olmuftur. 
'-ııc,n1 .. busünldi ıöriiaill-' le ... 
tici aiyuetleri mütterek - , ....... de.
~ IDamarul verirler. F ..... t diiftiikçe 
'--un miaallerini ıördük. Si,.utlerimis
~ bu beraberlik hareket noktama ol· 
~ fU .eya bu vesile ile Belkan an
~ itiainden fiipbe etmek bclar 
atl6nç birteJ' difinilemes. 

&apekilimisin Y 111oelav 8ap.IDli ile 
~ • uetlerimizdelö L--L-1:.Z.: . ..,. -~ ... 
'-le etmekle kelacek defildir. Miifte
~ 7o1ummde birlettiriimesi iktiza eden 
~bir çok eforlar vardır. Ve Liken 
"""1iği asd bu gayretlerini ıerçeleftir
~e payansız olan bayat lmdreb. 
ili IÔlterecelıtir. Şimdi .i,.aai ve ukeri 
~ çelikten bir kale gı'bi olan bir
:"ftlliz iktisadi ve kültiinıl mP.e•betleri 
~ son baddma kadar çıkarmak 
~le kendiainden beklenen en ıiizel 
~ verecektir. Türk • Yugoslav 
~ milletlerimizin kalbinde yerlet
--... Onu bö,.lece am tutarak ifleye
~ Nud ki Türk - Yunan, Türk • Ro
-._ dOatJı•l•n için de ayni hisleri tap
...._,.._ Manevi cepbe,.i kuvvetlendir-

- Sonu ikinci aa ••• /ede - • 

SEVICET BİLGiN 

• 

.!?.~~!~!.~~ .... !.~~ .... ~!~ ... ~~~-~-~.~-~ .... ~B..!.~~!.f.!!! 

Be/çıka kıaü köylüleıle göıüşüvof 

Brllksel, 12 (Ô R) - Van Zeeland • Degrelle 
intihap mücadelesinin kat'i neticeleri ıöyledir: 

Reye iıtirak edenler 363.440, muteber reyler 
345.042 8. Van Zeeland için 275.940 rey, B. 
Degrelle için 69.242 rey. Van Zeelend reylerin 
.Jlzcle 75.89, B. De1.erelle rixde 19.25 Di, 

mllıtakiller yizde 5.25 ni kazanmıflardır. 
Son umumi intibabatta iıe Br&kael intihap 

dairesindeki neticeler 16yle idi: Reye iıtirak 
edenlf'Jr 339,719 , muteber reyler 339,719 , la6-
k&mallz reyler 28,584 , katolikler için 78,800 
rey, rekaiatlel' için 53,582 rey, komilniatler için 
34,789 rey, realiıtler için 8,740 rey, flamand 
naayonaliatleri için 20,139 rey, liberaller için 
52, 151 rey, ıoıyaliaUer için 89,474 rey Ye 
muhtelif 3000 rey. 

N auri olarak ba defa Rek• pwtiai reW 
rekıiıtlerle flamaad auyoaaliatleriDia, reali.tle
ri n ve diğer ayrıııldaran reylerindea istifade 
etmit ise de geçen defadan daha az rey top• 
lamııtır. 8. Van Zaeland iae katolik,~ liberal, 
ıoayaliat ve komünistlerin reylerini toplamııbr. 

H6kilmet gazeteleri intihabın neticeıini çok 
büy&k bir sevinçle karııhyarak en nikbin tah
minlerin bile liatünde olduğuau kaydediyorlar. 
",Wependance BelJre,, manıet olarak "8. Van 
Zeeland plebisit edilmiıtir!" diye yazıyor. Umu
mi olarak katoliklerin fikrini neıreden "Nation 
Belge" aynı fikri müdafaa ediyor. Kayde de
ğer ki !>a gazete katolikleria reye iıtirak etme• 
melerini hararetle müdafaa etmiı ve Rekı le
hinde mllsait bir vaziyet takınmııtı. Şimdi iıe 
ıunlan yazıyor: intihabın mana ve neticesi ıu· 
dar ki Rekı milbim bir muvaffakıyetsizliğe uğ

- Stınu 4 llndl sayfada -

Bu biletin onda bir hamili lzmirde 
olup yirmi bin lira almıştır 

ISTANBUL. 12 (Huauai) - Tay- 3068 numara 
71Ue piyangoaunun kepdeaine bugün de- 25 

000 vam edilmiftir. Dünkü ve bugünkü ke- t lira 
fidede lce:ranan numaralan yazıyoruz: 10832 numara 

22046 No. 20 000 lira 
200,000 lira 1275430o00numlara 

30937 numara , İra 
40,000 lira Bu numaralann aon üç rakkamıylc 

- Sonu üçüncü. sahifede -
....................................................................................... 

Mısa/ü Ankma Oenç/er Buliğı taklmı 

Güzel bir oyundan sonra 

Gençler birliği Üçok
sporu mağliip etmiştir 

lstanbulda Beşiktaş, Ankaragücünü 
1-3 mağlup etti 

- Yazısı • ıncı aaylada -....................................................................................... 

KUltUr Ll•••I talebeleri tarafından Halkevınde 
gUzel bir mUeamere verllmı,ur •• Fotogret; mD•a
mere ••n••ınA allnmı,ıır • 



Sah lfe 2 

inkişaf 
Yolunda olan 
bir dostluk 
-B~ taralı bUinci tıahilede -
me itim -tbatmua deralata etmiftir. 
Gönüllere bllüm olan aevsiler kiiltiirel 
b)"DAfmalarla uuııinlqecd<tir. 

AYrUpa, benlia yalen,,.;,... ye samimi
yetsizlik illetind .. kmtalmıunlfhr • T e
neffüse müsait olmıyan bu müteaffin ha
.,.. içinde diiny.,_ feraldılr içinde olma 
biricik bölgesi Balkanlardır. Balkan mil
letleri bu hakikati elle tutar 11"bi biliyor
lar. Onun içindir ki yapılan ziyareti« 
memleketlerimizde birer bayram n"fesİ 

yaratıyor. Baıvekilimizin yüludı; ""1ııi· 

yetinde Türk milletini allotlaJ"'D ona 
l<1ll'JI sarsdmaz ilimad ve güvenini bildi
ren YugoslaY brdeıJerimöı Balkan an
tanbru sarsılm1§ gibi gÖstennekte inad 
edenlere güneşin balçıkla swanmıyaca
ğını göotenniflerdir. 

23 Nisan 
Çocuk bayramı haftasının 

ilk günüdür. 
Yavrulanmızın bayramı 

için baıırlaomız.. .. 
r/TJ~L777/L/Z7.L'TJ.T/.l'"A 

Tahrifat yapanlar 
Müddeiumumi tecziye 

istedi 
Torbalı Dağkızılca orman 

muhafaza memuru Bay Ahmet 
Fevzi ile kömürcü Ali, Osman 
ve Mehmedin muhakemelerine 
dün de ağırcezada devam 
edilmiştir. Bunlar çap puslalan 
üzerinde tahrifat yapmakla 
maznundurlar. 

Dünkü celsede dinlenen şa
hit Hasan, kendisine ait çap 
puslaları üzerinde tahrifat ya
pılmadığını söylemiştir, Müd
deiumumi iddiasını serdederek 
çap puslaları üzerinde mev· 
cut tahrifattan ötürü memur 
Bay Ahmet Fevzinin sahte· 
karlık suçundan tecziyesini ve 
diğer maznunların beraetlerine 
karar verilmı:sini istemiştir. 
Kararın tefbimi için muhake· 
me bugüne bırakılmıştır. • • 
Gazetemiz 
~ 

An karada satış teş-
kilatı yapmıştır 
Gazetemizi okumak isti

yen birçok ze•at •Ankara,. 
da "Yeni Asın,. bulamadık
larmı matbaamıza bildİrmİf
lerdir. 

Yeni Amr gerek Ankaralı 
okuyucularım tatmin etmek 
ve gerek lzmirden Ankaraya 
giden okurlarını alıştıkları 
" Yeni Asır " dan mahrum 
bırakmamak için Ankanıda 
teşkilat yapmıştır. " Yeni 
Asır ,. Ankarada apğıdaki 
yerlerde satılacaktır : 

Akba Kitap evi 
Karaoğlanda AU 

Saman pazarında Dur 
All 

Yenlfehlrda bayi 
Muıı;t~fa 

TUtUncU AH Ekber 
Ahmet Enver bakka

Hresl tUIUn glfesl. 
Taşbanda gazeteci 

Yakup 
TUtUncU karde,ıer 

pazarı 

P• stacıda gazeteci 
6mer 

Hazin bir teşekkür 
SeYgili zevç. karde, Ye ba

bamız Bay Mateo Alahmm 
6liimii dolayıaile, tifahi ve 
tahriri teessür Ye taziyeUt . 
rİılİ bildirmiş Ye cenaze me
rasimine iştirak etmiş olan 
bilc:üıııle saygılı dostlanna 
samimi doygu 't'e teşekkürle
rimizin muteber gazetenizle 
iblağına himmelinizi rica 
eyleriz. 

Refikası, kardeşleri 
ve o~u ' ları 

\ 

•• 
·· ~-~ •• 
•• 

• t • ' 

•• .. .. 

200,000 
Liralık biletin 
hamili lzmirde -···· . .. Bileti, Bitpazarındaki 
Hayırlı kişe sattı 

Tayyare piyankosunun son 
keşidesinde en b6yük ikramiye 
olan 200,000 liralık biletin bir 
hamili lzmirde bulunmaktadır. 
Bu bileti Bitpazarı karşısında 
tayyare biletleri bayiliği yapan 
Bay Mustafa Tosun'nun - Ha· 
yırlı kişesi • sa tmışlır. Hile ti 
Hayırlı kişesindeo satın alau 
B. Bayram isminde bir zattır. 

Kendisi, tali kuşunun başına 
kr ıdıığundao bihaberken B. 
M ustafa Tosun B. Bayramı 

aı yarak bulmuş ve 200,000 
lir~nın kı!ndisine isabet ettiğini 
tepşir etmiştir. Ôtedenberi 
vataudaşlara tali dağıtan bu 
kite, bu def'a 200,000 lirahk 
bileti bir Yatandaşa satmakla 
rekor kırmıştır. Hayırh kişeye 
bu yüzden büyük rağbet 
vardır. 

B. Bayram, parayı alıralmaz 
derhal lstanbula gidecek ve 
işini geniıletecektrr. Biz de 
kendisini tebrik ederiz:. 

Hayvan ihracatı 
Yunanistaua mevaşi ihraca• 

tına devam edilmektedir. Bu
gün Pireye hareket edecek 
olan bir Yunan vapuruyla üç 
bin kadar koyun ve kuzu gön
derilecektir. 

Dün lzmir vapuruyla lstan
bula da 230 kuzu gönderil
miştir. 

Bir tamim 
Adliye 't'ekilctinden alika

darlara gelen bir tamimde; 
pal tetkikata yapmak için mah
keme 't'e icra dairelerine mü
racaat edenpul müfettit ve 
memurlanna ban adliye dairele
rince mlisaade edilmemekte 
olduğu anlqddığı, bundan böy
le bi16mum mahkeme 't'e icra 
dairelerine Yaki müracaatların 

reddedilmemesi bildirilmiştir. . 
lzmir hapishanesi 

Aldığımu; hususi haberlere 
göre Adliye Yekileti, hapisha
uelerin islahı ve mahbusların 
faydalı işlerde kullamlması pro· 
jesini mümklln olduğu kadar 
genişletici tedbirler düşünmek· 
tedir. Isparta ve Sı't'as hapis
hanelerinde tatbik edildiği şe
kilde, lzmir hapishımesindeki 
900 malıkümun da halı tezgah
ları kurularak kendilerine halı
cılık öğretilmesi mntasavverdir. 

Feci .bir cinayet 
Burhan ismindeki sabıkalı, bir bakkalı 
müteaddit bıçak darbeleriyle öldürdü 
Sabıkalı hırsın! yenemiyerek can çekişen adama ------

bıçağını iki defa daha sapladı 
Evvelki gün Kemerde feci J j göre, cinayet şu sebepten vu· 

bir cinayet olmuş, Burhan adın- kua gelmiştir: 
da bir sabıkalı, bakkal Hasan Bakkal Hüseyin, üç sene 
oğlu Hüseyini dört yerinden evvel karısı Nazifeden geçim· 
b çakla yaralayarak öldürmüş- sizlik yüzünden mahk~me ka· 
tür. rarile ayrılmıştı. Son zaman• 

Hadise hakkında aldığımız /arda Nazifenin fena bir yol 
tafsilatı yazıyoruz: takip ettiğini gören Hüseyin 5 

Kemer pazarında öteberi sat- yaıındaki kızını bu kadının 
makta olan Hüseyin, birden yanından almak için mahke· 
bire Burhanın arkadan hücu- meye müracaat etmiş ve on 
muna maruz kalmış ve neye bir gün evvel de mahkeme 
uğradığını alıyamıyarak kaç- karariyle evladını Nazifeden 
mıştır. Burhan elinde bıçak almıştı. Nazife, sabıkalı Bur· 
olduğu halde Hüseynin peşine han ve kardeşi Aliyi birkaç 
düşmüf ve kalabalık arasında defa Hüseyine yollıyarak ço-
kendisini kovalamağa başla· cuğu yine kendisine teslim 
mıştır. 

etmesini istemiştir. 
Hüseyin, bir aralık eline Katu Bwhan 

· d' kil Cinayetten iki gün evvel 
geçu ıği • oluk bir dirhemi ve sol bög" rüue birkaç defa k d Bürhan tekrar Hüseyinin evine 

en ini ml!dafaa için Burhanın saplamıştır. Hüseyin yere yıkıl· 
üzerine atmış, isabet ettireme- gelmiş, çocuğu istemiş ve red 

. k mış ve azılı sabıkalı hırsını ve· covabı aldıktan sonra : 
mış, te rar kaçarak arkasını ~ 

uemiyerek bıçağını can çekiş- k b 
bırakmıyao sabıkalıya yerden - Artık arnım şişiyor, sa • 
aldığı bir tafı fırlatmıştır. Fa- mekte bulunan Hüseyine iki rım tükendi, diyerek bazı teh-
kat Burhan o anda yine yere defa daha saplamıştır. elitler savurmuştur. 
iğildiği için taş başını sıyırıp Hüseyin aldığı yaraların te· Tahmin edildiğine göre Bur· 
geçmiştir. siriyle derhal ölmüştür. Ka- han, kendisine pek fazla düş· 

Bn sırada pazaryerinden otuz til Burhan cinayetini müteakip kün bulunduğu Nazifenin teş· 
metre kadar uzaklaşmış bulun- firar etmek istemişse de pazar viki ile bu cinayeti işlemiştir. 
duklan için aür'atle koşarak daki halk tarafından yakala- Müddeiumumi muavinlerinden 
Hiüeyine yetişen Burhan elin- narak polise teslim edilmiştir. B. Şevki Suner tahkikata de· 
deki bıçağı bakkalın arkasına Adliyece yapılan tahkikata vam etmektedir. 

·-...... f ~y;·~;~· ... j;iy;;;g·~~·~· .. ··ç;kit<li" ................. s~·H;kk~ ... .. 
22046 No. 200 bin liralık 
büyük ikramiye kazandı 
Bu biletin onda bir hamili lzmirde 

olup yirmi bin lira almıştır 
-BQf taralı birinci •ahilede-ı 
nihayet bulan biletler 1 00 lira mükafat 
lı:azanmı§lardır. 

1088 24608 28386 937 25508 
4553 14399 3108 13485 

3000 lira bıpnanlar 
35016 21361 

9613 
2465<4 
15283 
14703 

15 
29924 
30229 
37615 
5246 

25311 
17151 
29708 
2866 

34210 
10319 
11316 
21538 

8410 

10.000 lira 10992 
11035 15094 30101 17316 
19895 26007 1095 13880 
36292 29985 19J96 13494 
18363 30680 22157 32231 
22037 17662 34544 481 

349 1 765 1 26961 1 0009 
5604 3411 629 38652 

30327 1979 39306 16248 
37396 16306 11676 25749 
5198 26776 10544 34087 
7612 15585 15206 18538 

26699 39075 29304 7905 
34381 9997 22510 16063 
10661 12779 31674 19706 
8168 26532 19802 30894 
3 f 88 29611 9305 325 79 

1805 5 1 5 15 1 15 713 1 729 5 
1943 34956 29149 36766 

ısoo lira kazananı., 
36569 6589 35937 9608 
30002 11031 

23950 

1000 lira kazananlar 
32215 8481 9918 7896 32390 
25212 19697 28476 73121 27206 
4646 11830 

14496 
1231 

14457 
21413 
37042 
9261 

31478 
1335 

17541 
29732 

200 lira k•z•nenlar 
30353 3580 21782 13861 
5568 30958 16356 37396 

10411 16011 19752 18341 
37295 21699 21212 35369 
19138 28270 39427 25915 
23709 32834 17737 20097 
33819 11039 3644 38091 
10408 12632 37826 31520 
16366 35595 17012 33441 
18628 22673 

Mahkum oldu 
Veli ve karısı Emineden on 

lira rüşvet almakla maznun 
Sulhceza mahkemesi zabıtka
tiplerinden B.Hakkmın meıhut 
suçlar kanununa göre asliye 
ceza mahkemesinde dün mu· 
hakemesine devam edilmiş Ye 
bazı şahitler dinlendikten 
aonra karar tefhim oluumu,tur. 

Bay Hakkınm suçu sabit gö· 
rülmüş ve Türk ceza kanunu· 
nun 227 nci maddesine göre 
dört ay hapsine ve elli lira 
ağır para ce:ıasına mahkami• 
yetine, e't"'t'elce tecil edilmiş 

olan bir buçuk aylık cezasının 
da ıı.on mahkümiyeti ile birlikte 
infaz edilmesine karar veril
miştir. 

•••••••••••• 
Kaynanas1111 yaraladı 
Cumaovasınııı Dere köyün

den Mustafa oğlıı lbrahim, 
kain validesi Habibeyi ayucun
dan yaraladığından yakalan
ml§hr. 

TAYYARE SiNEMASI N 
3151 

9 NiSAN CUMA GüNü HER SEANSTA 

ŞAHANE MELODi 
New·~ork Me~opolit~n Op~r~sı?ın. primadonnası GRACE ~OORE'un Frauchate TONE ile beraber çeyirdiği 
en guzel, en eglenceli, en hıslı fılmı. GRACE MOORE un eşsiz güzel aesi ile söylediği " Şahane Melodi " )er. 

Aynca Paramunt Dünya haberleri Miki Mavuz canlı karikatürler - a: __ _ ... _____ --

Seans Saatleri : 
3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi ve pazar günleri 1,15 de iliıYe seausw. 

• .: ~ - ... • - J ·.:.-

ı:E!·J~IJJ 
Dedi Kodu 

-7-
Bazı mahdat erkeklerde çok 

tehlikeli ve diifündürücü bir h~Y 
var. Buna dir hcutalık adını bıle 
vermek mümkündür . Dedikodıt 
ha.ıalığı .. 

Böyleleri kendilerini tanınıı• 
yan, tan1f111ıyan, hatta uzaktaJI 
olsun vilcutlarından haberdar 
olmıyan tertemiz; inıanlarııı;, 
genç kızların arkcuından birço. 
şeyler söylemesini itiyat edinırııt 
lerdir. Bu huyları onlara htff 
genç kızın kolayca, üzüntüıiJZı:I 
elde edileceği zannı•-ıı aşılamtf" 
tır. 

Eğer yanılmıyor•am, huyca 
ayni -Fasileden- olan iki erkelı 
bir araya gelince kadın dedikD' 
duculuğunu gol::ede bırakaccJ 
kadar ileri gidiyorlar ve bazal' 
bu yüzden birçok birlqnıeletl ' 
mcini ola)'Orlar. Tesadüfen arıt, 
dan geçmekte olan her haJ1,. 
bir genç kız için: Falan gün ~ 
nimle idi, diyecek kadar ileri gı· 
diyorlar. kalpleri .ulamadaft 
hayallerinde, meçhur insanlarıfl 
gıyabında mevhum vak'alar yit 
ratan bu gibilerin neden böyl~ 
hare~t ettiklerine mana veraıP 
imkan11z gibi bir şeydir. 

Dedikoducu kadın muhiti içİfl' 
de nasıl bir parazi.t.e, dedikoJ ~· 
cu erkek te, kadın muhiti içİfl 
bundan daha tehlikeli ve zararlı 
bir parazi.ttir. Çok eminim ki böY 
le konuşan erkekler, aırl deJi/ıO' 
du zevkleri İçin bozduk.lan yıt' 
vaların, mani oldukları birler 
melerin yekWuından hahttdııf 
ol.alar, bu huylarını aeve •eıı' 
terketmek imkanını bulurlar. 

NERiMAN GORS~ 
... P!! 

1 Size ç!~ğuN!::ü~dürecek 1 
haflaum başlangıcıdır. il 

··,~~--------------Feci bir ölüm 
Ödemişin Kiraz nahiyesi Se

metler köyünden Halil oğla 
Halilin üç yaşında Süleyma• 
adındaki çocuğu evden aldığı 
ateşle köye 400 metre mesa· 
fede ormanda ateı yakmış ve 
yaktığı ateşten · elbiseleri tutu· 
şarak kendisi de yarımış ve 
ölmüştür. 

Bir kaza 
Kız.ılçullu koşu sahası cıva• 

rında eyvelki gün bir otomobil 
kazası olmuştur. Manisalı ba1 
Lütfüye ait 46 numaralı oto• 
mob•lio arkasına takılan KeriıO 
oğla Ahmet adında bir çQCo1' 
ansızın düşmüş ve başı bir tat' 
rastlayarak ağır surette yara• 
lanmıştır. 

Çocuğun vaziyeti tehlikeli
dir. Şoförün suçu olmadığı 
anlaşılmıştır. 

Kadın yUzDnden 
Ödemiş kazasıuın Camiiee• 

dit mahallesinden Maharrelll 
oğlu Mehmet kadın yüzündell 
Süleyman oğlu Ramazanı ağıt 
surette yaraladığından yalı•' 
lanllllf ve yar alı hastaııe)'' 

kalduılmıştır. •' 
·······································' 

Kültür müsteşarı 
Turgutluyu ziyaret etti 
Turgutlu 10 (Yeııi Asır)"" 

Bugün Manisa valisi doktor IJ• 
Lütfü Kırdar ile kültür müste' 
prı Rıdvan Nafiz Edgüner fd~~ 
nisa kültür direktörü B. Naı; 
sabah bir otomobil ile şebriııı 1' 
ze gelmişlerdir. Vali ve mü5te' 
far, halkımızın yfizbin lira ttJ'. 
berri! etmeleri suretiyle yeıı• 
yapılacak orta mektep arsas•tıl 
ve yeni bina ikmal edilinı:e1t~ 
kadar muvakkaten mektep 1 

tihaz; edilecek binayı, ilk ok~ 
lan gezmişler bunları p~ ı,-
bulmuşlardır. Şerefleriue ı>el~ 
diyede 16 kişilik bir z.iyaf ti 
't'erilmişlir. Misafirlerimiz P~ıa 
Ye Halkevini gezerek hal d• 
temasta bulunmuşlardır. B. R~ 
van Nafiz Edgüner halkııııı 

teşebbüsüne her hususta {'t: 
dım edeceklerini vaat ve 8t, 
kımızın hamiyetini takdir e 
miştir. 

Rı:ra KAY" 
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Fratelli Sprco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

N. V. 
W. F. il. Van Der 

Zee & Co. 
DElTl'SCHE LEV ANTE UNIE 

HAMBURG 
ORlON vapuru 1 2 nisanda limanı· X Vapuru 26 niaanda bklenilmek-

nuza gelip Amaterdam, Rotterdam ve teclir. Rottenlam, Hambm ve Bremen 
Haınburg limanlan için yük alcaltbr. için yük kabul eder. 

TRrrON vapuru 18 nisanda limanı· • ı ~ i • 
tnıza gelip yükünü tahliyeden sonra 

Burgu varna ve Köstence limanlan için 

Yiik alacaltbr. 

AMERtKAN EXPORT UNF.S 
Tbe aport at•mahip corporation 

EXECUTIVE vapuru 9 nisanda bek-

SYeftlb Orient Linein kampanya.sa lenilmektedir. Nevyork için yük kabul 

ClJNBORG vapuru 26 nİ8anda Rotter· eder. 
d H b Gd · Sk din EXCHANCE vapuru 15 nisanda belde· 
aın, am urg, ynıa ve an av· 

Ya limanları için yük alacakbr. 

SERvıcı MARlTtME ROUMAtN 

Al.BA JUUA vapuru 21 nisanda 

Relip Pire, Malta ve Marailya limanlan 

nilmektedir. Nevyork için yük kabul 
eder. 

Pi RE AKTARMASI Amerika seri 
Seferler 

EXCAUBUR vapuru 9 nisanda Pi-
İçin yük alacaktır. reden Boston ve Nevyorka hareket 

SUÇEA VA vapuru 19 mayısta gelip edecektir. 

Malta, Cenova ve Marsily limanları için Seyahat müddeti 
Yük alacaktır. Pire - Bo,ston 1 6 gündür 

Yolcu ve yük kabul eder. Pire - Nevyork 18 gündür 

ll A dak" h ek "hl o 1 ı ... am ... un ı nr et tarı erıy e nav un- C!---= Maritim" R · B .;JCl"nce ouınauı - ucare.t 
lardaki deği§iklilderden acenta mesuli- DUROSTOR vapuru 2 mayısta bek-
Yct kabul etmez. 

lenilmektedir. Köatence, Salina, Galats 
Daha fazla tafsilat için ikinci kor· ve bütün Tuna limanları İçinyük kabul 

'donda Tahmil ve Tahliye binası arka-
eder. 

talığına müracaat edilmesi rica olu-
nur. 

•ında FRA TEW SPERCO vapur acen

TELEFON: 4142 / 4221 / 2663 

••• Societe Royale Hongroiae Maritime 

SZEGED vapuru t 9 nisanda bekle
nilmektedir. Belgrad, Novisad, Buda-

•&*ZXV!.U'.rn25 - ıs pqte, Bratialava Linz ve VIYW liman· Do K TOR l ıan için yük kabul eder. 

Sam.
1 
Kulatçı ::< JOHNSTmı·w~=TD 

DROMORE npuna t t nisanda bek

lenilmektedir.Liverpool ve Anverıten 

mal getirecek ve Burıu, V ama, Kösten· 

ce, Sulina, Kalas ve lbrail limanları için 

yük kabul edecekti. 

Kulak, Boğaz, Burun .hasta
lıkları birinci sınıf 

mütahassısı 

Muayenehane : Birinci Beyler Den Norake Middelhavalinje ..OSLO 

No. ~6 .. Telefon 2310 ~ BOSPHORUS va uru 19 nisanda 
Evı: Goztepe tramvay cad- ~ . P 
desi 992 Telefon 3668 R beklenilmektedır.. Ayni gün Hayfa, 

1-26 (481) ~ Dieyep ve umum Norveç limanları için 
fz:;ııızzrquzzz:t•az>v.Jiif d yük kabul eder. 

Olivier Ve Şii. 
LıMİTET 

SARDtNlA vapuru 22 mayuta bek
lenilmektedi. Pire, İskendriye, Diyep, 
ve umum Norveç limanlan için yük ka
bul eder. 

YENi ASIR 

Sigara da içseniz 

RADYOLiN 

Daima RADYOLIN 
Artık Balık yağı içilemez 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Balık yağından kat kat kuv

vetlidir. Kansız, iştahsız, kud
retsiz, romatizmah ve vereme 
istidadı olanlara 

Kuvvet, Can, Kan 
iştah verir. 

DEPO: 

S. Ferit Eczacıhaşı 
ŞiF A eczanesidir. 

Vapur Acentası 
iRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 24.43 
Lllerman Lines Ltd. 

Jzmir ithalat gümrüğü satış komisyonundan: 

LESBIAN vapuru 19 martta 
londra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkaracak ve ayni za
manda Londra ve Hull için 
Yük alacaktır. 

GROQNO vapuru 8 nisanda 
londra, Hull ve Anversten 
gelip yük çıkaracak ve ayni 
>:amanda Londra, HulJ için yük 
alacakbr. 

OPORTO vapuru limanı
rnızda olup Liverpool ve Svan· 
&eadan yükünü tahliye ediyor. 
Ayni zamanda Liverpool ve 
Gla"gov için yük alacaktır. 

FLAMlNIAN vapunı 5 ni
landa Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çıkaracak ve 
•yni zamanda Liverpool ve 
Glasgov için yük alacakbr. 

The General Steam 
Navigation Co. Ltd 

ADjUTANT vapuru nisan 
llibayetinde gelip Londra için 
Yilk alacakbr. · 

NOT : Viirut tarihleri, va
P-.rların isimleri ve navlun nc
tetıerinin değişikliklerinden me· 
•uliyet kabul edilmez. 

Zayi şahadetname 
t l~mir Bornova Ziraat Mek
ebınden 927 • 928 senesinde 
~dı_ğun mezuniyet •esikamı 

Yı ettim. Şahadetname 
~1-cağımdan bu vesikamın hük

ii yoktur. 
927 - 926 Mez~nJarmdan 20 ı , 

No. lu lsmail Hayri 
1146 (645) 

ltmir abkimı şahsiye sulh 
.._•hkemesinden : 
d· lıınirde Karantinada Mahmu-
0:Ye sokağında 11 No. lı ~vde 

Utrnakta olan ölil Ali usta 
~lclan 338 doğumlu Naile 
~ doğumlu Samiyeye vasi 
)a •k ayni evde oturan Sey• 
~~e Giıer tayin kılınmış ol-

111 ilin olunur. 1149 (650) 

Kapları Sıkleti Kıymeti Tespit Cinai etya 
Adedi Nevi Marka No. Kilo gram Lira K. No. 

CZR 
1 sandık CD P 1037 37 

48 
58 

2 
" 18 3277415 ·55 

20 koli 1169 

2 sandık A A 1442/3 131 

1 

1 
1 

1 

" 

" 
" 

" 

79 
S D 3304 188 

302 
S ZF 1089 121 
B L S 1640 94 

MS 
GJBA 

AB 
1 167 

3 " F T HM 18973/5 189 

57 demet kırmızı 1271 
2 varil L A 1686/}i 180 
1 paket manga!ı 41 O O 
1 balya I F H C 4197 60 
1 sandık H S 11340 146 
1 " H S C H 2255 666 

1 " 
1 " 
2 çuval 

1 adet 

1 " 

JV 
LB 

98 
1208 444 

1 133 
167 

3115 38 

" 19 
1 Balya M.J.8 111 16 

8 çuval 
7 sandık 
1 paket 
1 sandık 

22 bağ 

79 
5 

26 
M.K 621 
N Y 6929/35 838 

20 
F C 5744/1 336 
T HM 1106 
MH 

5 sandık FOTHM 347151 456 
17 koli adres 345 

1 sandık H S Z 3243 114 

900 
300 
3JO 

500 

500 
840 
400 
500 

500 
200 
500 
400 

adet 

500 

20 
150 
200 
60 

so 

200 
100 
188 
310 

90 
50 

200 

50 

50 
70 

100 
118 
150 
60 
7 

50 
50 
45 

30 
10 
33 

150 
11 
3 

72 
70 
2 

170 
45 

50 
36 
50 

9828 340 2100 

m. m.2 
243 yün mensucat 200/600 g. kadar 

,, " 200 den aşağı 
% 20 ye kadar ipekli yün mensucat 

189 M. S. ile mürettep gümüt yaldızlı pirinç elektrik 
lambası Ko. 3 adet 

271 yere sermeğe mahsus mantarlı muıamba 
• m. m.2 
270 yün mensucat 201/600 g. K 

" " " 119 fasuneli merserize pamuk mensucat 
merseri-ıe pamuk mensucat 

103 % 20 ipeği havi pamuk mensucat 
101 pamuk şerit · 

725 yün mensucat 

175 kundura nalçası 
. 28-4-937 Çarıanba gtinll 
153 yassı, yuvarlak dört köşe demir 
108 yaldızlı porselen fincan ve tabak 
107 kullanılmıı poıta pulu 
496 safi keten mensucat 
144 yilzde 20 ipeği havi pamuk mensucat 
140 demir makına aksamı 100/300 

" " " 151100 
137 Demir çatılmıı İDfaat malzemesi 
133 kurulmuı çit makinası 
173 pirinç ve demir ıomunlu cıvata 

30-4-937 Cuma 
111 pirinç cilalı· karyola 

demir sumya aade 

, 

188 safi yün mensucat 200 g. kadar 
arşı pamuk yün mensucat 200 g. kadar 
yüzde 50 den fazla yünü havi kadife 
safi yitn kumaı 2011600 g. K 

28 kına -
63 somunlu demir cıvata 

kiğıt reklim 
245 dolu gramofon pilağı 
195 yassı ve yuvarlak idi demir 

257 Adi demir çivi 
194 müstamel boı çuval 
233 porselt-n izalator 

2-5-937 Pazartesi 

Yukarıda yazılı çeşit eşyalar 28 ve 30-4-37 ve 3-5-37 günlerine rashyan günde saat 14 de açık 
artırma suretile dahile sablmadığı takdirde de ayni günde ecnebi memlekete götürülmek üzere 
satalacağından itine gelenlerin ithalit gümrüğü aatıt komisyonuna müracaatları Uin olunur. 

5ahUe e 

ANSIZIN Y AKALIY AN AGRILAR 
~Y~iiiii''lıi·~···'i~·~·ş~··G·RIP'iN~ 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almakla derhal izale edilebilir 

GRIPIN 

Bütün ağrı, sızı ve ıstırapların panzehiridir. GRıPlN varken 
diş, baş, ve romatizma ağrıları çekilmez. Gripin nezle ve gribi 
geçirir : Harareti düşürür, hastalıkların önüne geçer. 

icabında günde üç kaşe alınabilir. 

GRIPIN 

RALIE06 

Sallam kefaletle herf&Y taksitle verlllr. 

Balcılarda NECİP SADIK No. 156 

İLAN 
Denizli vilayeti orman direktörlü

ğünden: 
EKSiLTMEYE KONULAN IŞ 

Muhammen kıymeti 
No, 1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Ci1tsi 
Bir takım koltuk kanape maa teferrüat 

1 Adet tarto marka telefon mekineıi 
1 " Zonguldak tipi 2 No. nikelli soba 
2 " Halk " " " " 
3 Takım perde 
9 " " 
1 Adet perger takımı 
2 " cep barometresi 
1 " Çadır 
3 " Termometre 
1 " Mira 
1 " Teodolit 
1 " Adler marka hesap makinesi 
l " Çelik kabzah terit metre 
1 " Hızır yangın söndürme aleti 

12 " Amerikan tipi sandalye 
12 " Çinko MU kovası 

----

Li. Ku. 
200 

29 
31 
40 
30 
72 
20 
12 

100 
3 

20 
300 
250 

20 
30 
36 
3 

No. 2 Cinsi Muhammen kıymeti 

1 
2 
3 
4 

No. 3 

1 
2 
3 

1 Adet yazıhane Üstü kıristal cam 
2 " Etijer ala nev'inden 
3 " Dosya dolabı 
2 • Döner sandalye 

Cinsi Muhammen 

1 Adet taban halısı 4x4 ebadında 
1 " Tlirkiye haritasını havi dıvar halısı 
3 .. Paspaıc 

Bu işe ilgi!i evrak. 

Li. Ku. 
60 
40 
90 
35 

kıymeti 

Li. Ku. 
250 
30 
30 

Eksiltme ıarloamesi ve evsaf ıartnamesiyle mukavele sureti. 
Yukanda cim ve miktarı yazılı (25) kalem eşya komisyonu

muzca 1 Nisan 937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye çıkarılmışbr. Talip olanlarının % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle birlikte eksiltme günil olan IS Nisan 937 Perşembe 
günü saat 14 le Denizli ili Orman direkt6rlüğlinde hazır 

bulunmaları ilin olunur: 
Bu iş~ ait eksiltme şartnamesiyle evsaf puslası ve mukavele 

sureti direktörlüğümüzden parasız olarak alınır. 
6-8-10-13 1037 (597) 
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Fransanın Verı.san ıehrinde 25 nisanda bir hava festivalı yapılacaktır. Kuı 
adam ismini taşıyan Clem Sohn bu festivale i§tirak edecektir. Marceı Do
ret, Ma.ssotte, Rene Pauthan ve Michel Detroyat gibi Fransız hava asları cıra
•ında yapılacak olan hava maçında ilk defa olarak halk referandumuna mü
racaat edilecektir. Festfoalın en ıayanı dikkat numarası parCl§utle ini§te pa
raşütçünün intibalarını halka duyurabilmesi · olacaktır. 

Bu muazzam yazı makinesi Holivudda hazırlanan yeni bir filmin mevzuu

dtır. Ruby Keeler ve Leon Dixon adlı iki yeni yıldız bu çok §ayanı dikkat 

olan varyete numarasında 1öhrctlerini temin etmişlerdir. lki artist makine

nin tu§latı üzerinde bir aşk şarkuı söylüyorlar. Tuşlar oynadıkça vukarda 

bacakar harekete geçmektedir. Sinema gazeteleri, bu filmin 1937 senesinde 

yapılan şarkılı filimlerin en güzel ve en aevimliri olduğunu iddia ediyorlar. 

Ruby Keeler ve Leon Di.Ton bu ilk filimlerden aonra birçok teklif erle 
karşıla§ntt§lardır. Keeler'in enfes bir •esi vardır. 

!zmir Cumhuriyet kız ' enstitüsü tal ebelerinden 40 kifilik bir gn.ıp 

günü. muallimlerinin nezareti altında olarak Bergama harabelerine bir 

kik gezintisi yapmt§lardır. Genç kızlanmız Bergamada ıamimi bir surette kof'• 

ıılanmışlardır. Harabelerde salcihiyettarlar tarafından kendilerine izahat ",. 

rilmi§tir. Kızlarımız çok ne§eli bir gü.n geçirmişlerdir. 

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

ispanyada Cumhuriyet ordusu ilerliyor 1 Hindistanda karışık_lık 

ce s·n ekitazyikiazaltmak Veziristanda 
için Madridde taarruza geçtiler kanlı çarpışma 

lngiltere kendi 
IVıADRlT. 12 (ö.R) - Dün ııaat 

10,45 te Madridin nğır asi toplan tara
fından bombardımanı başlamıştır. Öğ

leyin bombardıman bitmişti. Büyük bir 
bina yıkılmıştır. Geçmekte olan iki ka
dın vahim ııurette yaralanmıştır. Gaze· 
tecilerin toplanmış oldukları bir bina 
yakınına mermiler düşmüş ve bu binaya 

da bnzı isabetler olmu tur. ölen yoktur. 
Evvelki bombardımanlardan yarı harap 
olan bir kiliseye dün de mermiler isabet 
etmiştir. 

Dün Madrid cepheııinde Cumhuriyet 
kuvvetlerinin taarruz hareketi devam et-

miııtir. Bütün gün Cumhuriyet toplarının 
muhtelif kısımlarda asi siperlerini ve 
mevzilerini bombardıman ettikleri du
yulmuştur. 

MADRID. 12 (A.A) - Havas ajan· 
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Asiler dün Madrid cephesinde bil-

hassa öğleden sonra Casa Del Campo• 
dan mukabil taarruza geçmişlerdir. Mu
harebe bütün Madrid cephesinde bil
hassa eski mezarlığın etrafında Cnsn 

bayrağının himayesi • • 
ıçın tedbirler alıyor 

mek için genernl Miaja Madrid etrafın· 
da ıiddetli hücumlara girişmiştir. 450 
Rus tankının himaye11inde yapılan bu 
hücumlar püskürtülmüştür. Bilbao cep
heııinde dün akpmdanberi tıiddetli top• 
çu ateşi başlamıştır. Bir Nasyonalist tay
yare Valancia liman antrepolarını bom· 
bardıman etmiştir. 

LONDRA, 12 (ö.R) - Dün akşam 
lngili.z kabinesinin Dovning Street'te 
Başvekil B. Baldvinin riyasetinde yap· 
tığı içtima büyük bir alaka uyandırmıştır. 
Bahusus içtimaın snat 18 den 2 1 e kadar 
devam ctmeai ve bütün kabine Cızaları
nın hazır bulunması bu alakayı bir kat 
daha arttırmıştır. Zannedildiğine göre 
Baııvekil, İngiliz vapurlarının İspanya 

sularında girecekleri limanlara varmala
rına mani olmak iddiasında bulunan 
general Frankonun hareket tarzını mü-
zakere için arkadaşlarını fevkalade ola· 

ı rak bu toplantıya çağırmıştır. Elde edi
len haberler İngiliz hükümetinin hayra-
ğını himayeye karar vermiş olduğunu 

Del Campo askeri hastahane, Caraban- Hiikiinırtçilemı bıi~·lik tavvareleti 

ı göstermektedir. Şimdiye kadar seyahat
lerine engel çıkarılan İngiliz ticaret ge• 
milerinin dört harp gemisinin refaka· 
tinde seyahatlerine devam edebilmiş ol
ması da bunu göstermektedir. lngiliz hü· 
kümetinin maksadı ııu suretle hülasa edi· 
liyor : 

ehe) ve Casa Del Cnmpoya hakim olan vasala yollannı kesmişlerdir. Hükümet ordusu bir taraftan Funte 
Carabita tepesinde bütün şiddetiyle de- ltinam edilen harp malzemesi meya- Ovojunaya Üç kilometre kadar yaldaı· 
vam etmektedir. nında geçen şubatta Alman ve İtalyanlar mış, bir taraftan Fcnerroyanın üç kilo· 

Cumhuriyet tayyareleri asi rnevrik- tarafından verilen otomatik silahlar da metre yakınına gelmiıtir. Hükümetçiler 
rini müessir surette bombardıman et- vardır. bir tevakkuf devresinden sonra dün 
mcktedir. Manzanaros ovasına hakim BARSELON, 11 (A.A) - Milisler tekrar taarruza geçerek düşmanın mu· 

•tttlnnn sathı mailinde bulunan bir çok Huesca civarında mühim bir mevzi iıı- a~idane mukavemetine rağmen Funte 
evler topçu ateşiyle tahrip edilmiştir. gal etmiıılerdir. Aragon cephesinde asi- Ovejunaya hakim olan sırtları işgal et• 

Açık denizde, yani İspanyol sahilin· 
den itibaren üç mil bir mesafe ötesinde 
lngiliz ticaret gemilerini tam olarak hi
maye etmek. lspanyol kara sularında, 
yani sahile üç mil mesafe dahilinde ise 
lngiliz vapurlan tehlikesi ve zaran ken
dilerine ait olmak üzere seyahat edebi
leceklerdir. 

Cum}ıuriyetçiler dün Puente De Los ]erin bütün mukabil taarruzları akamete mişlerdir. 
Francesez civarında ilerliyerek asi hat• uğramıştır. ROMA, 12 ( ö.R) - lspanyol sos· 
larını yardıktan l()nra üniversite mahal- CORDEUE, 11 ( A.A ) - Havas yalist kaynağından bildiriliyor : Bilba
lesi ile Cnsn Del Campo aruında mu- ajansı muhabiri cepheden bildiriyor : oya karı,ı Nasyonalist tazyikini hafiflet· 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ikinci Montrö konferansı 

lsviçre C. Başkanının 
riyasetinde toplandı 

Fransa bermutad Şarka ait işlerde 
gösteriyor anla yışsızlığını 

Kahire, 11 ( A.A ) - El Hicri ga-ı itibariyle kolayca bir itilafa varacak
zetesinin başmuharriri Montrödcn ver- lar, fakat birçok teferruat noktaları 

diği malfünatta 1tnlynnlarm Mısır is-
1 
nazik müzakerelere yol açacaktır. 

tekleri hakkında Fransızlardan daha Murahhaslar, bütün ecncibler bak
ileri bir anlayış gösterdikleri intibaı kında kabili tatbik oiacak bir birlex
mcvcut olduğunu bildirmektedir. j me muahedesiyle seri halinde iki ta-

Montrö, 11 ( A.A ) - Kapitülfisyon- raflı itilfiflar akdi şıklarından birini 
lar konferansı yarın İsviçre reisicum- tercih etmek ıztırarında kalacaklar-
huru Mottanın fahd riyaseti altında 1 dır. 
toplanacak ve reisicumhur açılış nut-1 Ecnebi tabirlerinin tarifi meselesin
kunu söyliycccktir. de çıkacak ınüşküllerden de korkul-

Bu nutuktan sonra Nahas paşa iuı- maktadır. 
hat verccel.tir. Mısır murahhas heyeti tebaa bir-

Murahhns heyetler.in ekserisi ez- birinin muhtelif memleketlerde men-
cümle Mısır murahhas heyeti buraya sup vatandaşlar hakkında kullanılma
gelmişlerdir. Diğerleri bugün buraya sını ve bu tabirin Mnhmiler ile Ceza
gelcccklerdir. yirli ve TunuSlular hakkında kullanıl-

Zannedildiğine göre murahhas he- mamasını teklif etmiştir. 
yctlcr kapitülilsyonlar rejiminin ilga- Murnhhaslnrm bundan maada mu-

Montrö kon/eıansı 
gelmektedir. Bu müddet hakkında ya- aevletlerin ve tebaaların Mısırda dost
pılan teklifler altı sene ile yinhi sene luk münasebetlerinin devamı için ilk 
arasında tehalüf etmektedir. Bu )llild- şart bulunduğunu söylemiştir. 

det zarfında muhtelit mahkemelerin · Paris 10 (Ô.R)- Mısır ka .. 
teşkilatı ve hakkı kazası hakkında da pitülasyonlarının ilgası meseJe .. 
bir karar verilmesi lazımdır. sini görüşecek olan Montrö 

Mısıra şüphesiz tamaıniyle htıkimi· 
koof er ansı bugün açılmıştır. 

yeti altında ve devlet ile eşhas arasın-
da ihtilaf vukuunda hususi zımanlar Fransız bakımından vaziyetin 
temin edebilecek mahkemeler tesis tarihçesi şöylece yapılmaktadır. 
etmesi teklif edilecektir. 16 ncı asırdanberi muhtelif 

Sureti umumiyede konferansın mUş- devletler ve •ezcümle Fransa 
küllerini yenerek büyük zahmetlere Mısırda ikamet eden veya 
katlanmadan bir itilafa varacağı üınit Mısırla ticarette bulunan vatan .. 
edilmektedir. daşları için birçok imtiyazlar 

Londra, 12 ( A.A ) - Mısır başve
kili Nahas paşa Montrooe Roytcr ajan
sının bir mümessiline yaptığı beyanat-

k.a itül onlann il~ Mısır 

elde etmişlerdir. Zamanla bu 
imtiyazlar değişmiş ve başka 
şekle girmiştir. Bugünkü halde 

Bir müslüman devleti kuracaklar 
Londra, 12 ( ö.R ) - Hindistanın 

şimali garbisinde Veziristanda yeni ha
diseler çıkmıştır. Hintli kıtaasından 2 
küçük zabit ve 20 asker öldürülmüş, 5 
zabit, bir küçük zabit ve 117 asker ya
ralanmıştır. Asilerin zayiatı malUnı 

değildir.Maksudiler birçok yerlerde is
yan halindedir. Veziri'itanın şimalin

de ise vaziyet değişmemiştir. Bununla 
beraber mühim yerli gruplarının top
landıkları görülmektedir. 

Roma, 12 ( ö.R ) - Buraya gelen 
il 

malfunata göre Hinclistanın şimali gar-
bt hudutlarındaki Vczirlstan eyaletinin 
cenup kısımlarında hadiseler birbirini 
takip etmektedir. Dün de İngilizlerle 
Hintliler arasında kanlı çarpışmalar ol
muştur. İngilizler tarafından 7 zabit ve 
20 nsker ölmüş, 5 zabit ve 30 asker ya
ralanmıştır. Hintlilerden 25 ölü ve 40 
kadar yaralı vardır. Asiler bir İngiliz 
tayyaresini inmeğe mecbur etmişler ve 
mürettebatını esir etmişlerdir. Hemen 

her tarafta asilerin İngiliz karakolları- Hindistanda Müslüman reislerindcnı 
na hücumları kaydediliyor. Bu isyan SIR MlRZA 1SMA1L 
hareketinin başlıca reislerinden biri nacaktır. 
olan fakir Sinaya karşı bir tedip sefe- Japonyanın Hindistan, şarki Hollnn-
rinin açılması bekleniyor. da Hindistanı ve Türkiye ile ticaıi ına" 

Roma, 12 ( ö.R ) - Gandhi Veziris- zakerelerin bitmesi üzerine artık 
tan isyanı hakkında mühim beyanatta yalnız Mısır ve cenubi Afrika 
bulunarak asilerin Veziristanda mUs- birliği ile ticari anlaşma akdi 
takil bir Müslüman devleti kurmak ni- kalmaktadır. Avusturalya ile bi:- sc'/" 
yetinde olduklarını söylemiştir. Hin- rüsefer mukavelesi yapılacaktır. liil" 
distanın yeni anayasasına gelince, Gan- kümet mahfilleri Mısır ve cenubi N"' 
dhi İngilterenin şimdiye kadar kanuna rika birliğiyle muallakta kalan mesclc
mugayir usuller kullandığını söylemiş lerin yakında halledileceğini umuyor
ve ihtilafların halli için bir hükümet lar. 
mümessiliyle bir kongre azasından ve Roma, 12 ( ö.R) _ Londradan bU1 

ik1 tarafın müştereken gösterecekleri diriliyor: Hintli askerlerden ik1 alıı1 
bir bitaraftan mürekkep bir mahkeme isyanı bastırmak üzere Veziristanl. 
tesisini teklif eylemiştir. Bu mahke- sevkedilmiştir. 
menin kararlan istinaf kabul etmiye- • ...... • • • • • ...... 
cektir. KudUste vaziyet 

Tokyo, 12 ( ö.R) - Japonya ve Roma 12 (Ö.R)- Kudüsteıı 
Hindistan arasında ticaret anlaşması bildiriliyor: Hükümet siyasi te" 
bugün öğleden sonra Yeni Delhide pa- şekküllu azalarının üniforaı• 
rafe edilecek ve Londrada imza edil- ile dolaşmalarını yasak etmir 
dilcten sonra salı günü metni eşrolu- tir. 
·······················································································' ettikleri imtiyazlar iki cinstir. 

Mali mahiyette istisnaiyetlerler 
adli mahiyette imtiyazlar. 
Bu sonuncuları ecnebilere ci .. 
nai mahiyette davalar için kon· 
solosluk mahkemelerince ve 
hukuki veya ticari davalar için 
de muhtelit mahkemelerce mu .. 
hakeme edilmek salahiyetini 
vermektedir. 

işbu adli kapitülasyonların 
sebebi vaktile Mısırda mahke .. 
melerin ve kanunların ecnebi
lere emniyet verecek şekilde 
olmaması idi. Fakat Kahire 
hükümeti şimdi hakimlerinin 
ecnebileri de muhakemeye 
muktedir olduklarını ve adli 
s stemin de inkişaf yolunda 
olduğunu ileri sürmekte ve bu 
sebeple senelerdenberi adli 
kapitülasyonların ilgası nokta· 

Mısır, kendisine istiklal bah'" 
ıeden lngiltere ile yaptığı aıU" 
abede mucibince bu dava)'I 
lngiltereye kabul ettirmiştir ye 

lngiltere kapitülasyonların ilgall 
için diğer bükümetler nezdinde 
de Mısıra yardım etmeği va" 
detmiştir. Konferansın eıatl 
budur. 

Konferans bugün saat 16 d• 
Mısır Başvekili Nahas PaşaoıP 
büyük bir nutkile açılııııştıt• 
Bunda Mısır hükümeti şu tek" 
liJlerde bulunuyor: 

1 - Konsolosluk mabkeaıe'" 
)eri salahiyetinin muhtelit aıab" 
kemelere devri; 

2 - Muhtelit mahkeaıelet 
için tedricen salahiyetin aı•:•; 
rak nihayet bu mabkeaıe e 

bke" 
Yerine tamamen M111r ıııa . 

·ota" 
melerinin kaim olması. Bu 1 ıt 

cakt ' 
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~a Yeıil otlar, çiçekler, erken bir 
0 ahara aldanıp meyvaları to
"1urcuklanan dallar adeta mn'i 
~efillikler, yapma ağaçlar gibi 
qvurucu poyrazın elinde •ar
IQk/anıp duruyorlar. 

Prens Pol Başvekilimizi kabul etti Kayseride 
BaşveDışbakanlarımızdün Yugoslav Kar yağdı 

Ankara, 12 (A.A) - Bugün 
Refet Canıtezin başkanhğmda 
yapılan Kamutay top1antısmda 
başvekalet teşkilat ve vazifeleri 
hakkındaki kanun ·ile radyolopi, 
radyum ve elektrik tedavi mü• 
esseselerine ait kanun layiha· 
sının birinci müzakereleri ya· 
pılmışhr. Kamutay Cuma günil 
toplanacaktır. 

Bu dekor bu havaya yakışmı
~~r, bu uzak upuzak gök kubbe
•ı altında donmu1 gibi parça par
~a uçuşan bulutlar nİ•an yağmu
ru taşımıyor. 
Fasılasız bir cümudiye seli gi

~i beyaz dalgalarla •imıiyah 
!akan deniz Akdeni:z: değil her
ha/cle. 

••• 
Vfüyorum .. Bahar bir inkisar 

ribi.. Kalbim kalamı aldatmağa 
rQlışıyor. 
Dünyanın ıoğuması .. Ne fena 

~ir akıbet .. 
Hiç •ıcak bir gün gelmiyecek 

tibi endiıe içindeyim. 
Kızgın bahar yağmurlmından 

1?rıra bereketli, buharlı güneşle
rı kthayyül ediyorum. 

Eski zamanları, eski tabloları 
1'iişünüyorum: Bol •ulalı oe ılık 
roprcıklmın bere/retli geniı ağaç 
IÖ/gelerini, serinlikte kaval ça
lQ11 çobanları, her taraf ta çağla
}'ıp akan ıu kaynaklarını düşü
rtiiyorum. 

••• 
Kış ya.z elbi•eaiz gezilen de

virlerden uzağız.Ayni toprak üs
·'iınde oturmakla beraber ayni 
1klimc!e değiliz: Deniz daha az 
bQlık, bağ daha küçük salkım ve
riyor. 

Kısırla,ıyor dünya.. Soğuyor 
~Ü11ya korkuyorum. Ve bilhassa 
~rısanlara bakarak bu değişmeye 
1tıarııyorum gibi .. 

K. ERGtJNES 

Italyan 

Başvekilile iki defa görüştüler 
Dün gece 

ve 
Yugoslavya Başvekili tarafından ziyafet 

kabul tertip • 
resmı edildi 

B t I b • • • h'/ d nü ve Bulgar Ba§Vekili Köse lvanof Sof- B. Marir oldugvu halde askeri müfrezeyi - ~ ara ı ırıncı sa ı e e - . .. "' 
nuşmalarla geçen öğle yemeğinde na- ya istasyon 88!.o~un~a hır. muddct sa- teftiş etmişlerdir. 
zırlardan başka Türkiyenin Belgrad el- mimi surette goruş'1'.1v~ıılerd~~· .. . Türkiye Başvekili ismet İnönü müf-

Burada ııöylendıgıne gore Turkıye rezeyi Yugoslav ordusunda ananevi 
Başvekili Belıırad döniişü Sofyada beş, scJiim cümlesi olan cAllah yardımcınız 
altı saat kalarak kral S. M. Borisin mi- olsun• kelimelerini fasih bir surette 
safiri olaca1'tır. Bulgar siyasi mahafili Yugoslav dilinden söylemek suretiyle 

çjsi Ali Haydar Akpay ve Yugoslavya
nın Ankara elçisi, Türk mebuslarından 
Falih Rıflu Atny ve Necmettin Sadık 

ta hazır bulunnıu~lardır. . .. h · k 
. . bu ziyarete buyuk e emmıyet verme - sclarnlamı• ve buna askerler hep bir lnönü, Aras ve Stoyadınovıç, akşam . y 

· d'd h · · k' l ti tedır. ağızdan cAllc.h sana yardım etsin• ke-üzerı saat on ye ı e arıcıye ve a e N.ŞTE 
' 

1 limeleriyle mukabele etmişlerdir. 
snlonunda ikinci defa rnüL'\knt etmiş- Yugoslavya hududunda, saat 16 da , Mutat takdim merasimi yapıldıktan 
lcrdir. Mülakatta muhtelif meselelere Türkiyenin Delgrad elçisi ve Yugoslav- sonra iki başvekil ilk otomobile binmiş
temas etmişlerdir- ya Başvekalet müsteşarı Türkiye Başve- ler ve bu suretle teeekkül eden otomo-

AT ATORKV N TELGRAFI kilini selamlamışlardır. Muhtelif istaa- bil zinciri halkın şevk ve heyecanlı al-
Belgrada muvasali'ıtlanndan sonra yonlnrda samimi ve sıcak tezahüratını kışlan 'anlamda hareket etmiştir. 

büyük dahi, Türkiye Cumhur Ba~karu sempati ile kareılıyan Türkiye Başvekili Bayan lnönüne mükemmel bir büket 
Atatürkten Başvekil İsmet !nöni.iyc Niş istasyonunda trenden inerek bir takdim etmiş olan bayan Stoyadinoviç 
aşağıdaki tel yazısı gelmiştir: müddet istirahat etmi§lerdir. Niş Bele- te bayan Jnönü ile ikinci otomobile bin-

cDostluk merkezi olan Yugoslavya• diye reisi, Türkiye Baıvekilini Yugos
payıtahtına muvasaliitınız haberi me- lavya hükümcti namına selamlamış ve 
serretimi mucip olmuştur. Sizi ve dost- kısa bir nutuk iradetmi§tir. Türle.iye Baş-
larımızı sclamlnrım.• vekili buna kısa bir cevapla mukabele-

RESM! KABUL de bulunmuştur. 
Başvekil Dr. Milan Stoyadinoviç ve BE.LGRADDA 

refikası tarafından bu gece Belgrad Belgrad, ] J (A.A) - Türkiye Baş-
zabitan kulübünde Türkiye başvekili vekili ismet lnönü refakatinde Dış Ba
vc eşleri, Türkiye hariciye vekili ve kanı B. Aras , Türkiyenin BeJgrad elçisi 

eşleri şereflerine müke1Icf bir ziyafet olup kendilerini Nişte karşılamış olan 
vermiştir. Ziyafette elçiler ve Türk ga- B. Haydnr ve Yugoslavyamn Ankara cl
zetccileri de hazır bulunmuştur. Ziya- çisi B. Lazareviç olduğu hnlde bu ak§am 
feti bir resmi kabul takip etmiştir. saat 21 / 40 ta Belgradn varmıştır. 

Resmi kabul telgrafımı gönderdiğim Trenin muvasalatından çok evvel 
saatte devam etmektedir. birçok şahsiyetle,. Türkiye hükümetinin 

GAZETELERiN YAZDIKLARI 
Belgrad, 12 (A.A) - Sabah 

gazeteleri ilk sütunlarını Tür
kiye başvekili ismet lnönü ile 
har~ciye vekili Tevfik Rüştü 
Arasın BeJgradı ziyaretlerine 
tahsis etmekte ve dün akşam 
istasyonda vukubulan karşıla
ma merasiminin mutantan, ayni 
zamanda dostane olduğunu 
kaydeylemektedir. 

u• şefini karşılamak için "garda hazıı· bulu-

Ha rİ c İye nazırı . Yeni Asır diln çıkmadığı için baş- nuyorl~rdı. Bunlar orasında ezcümle 

Ankarayı zı·yarete davet vekilin Bcl~da muvasalütlarına aiti 1 yhükümct azası, Buklgarıistanky, Romla'nly~, 

Gazeteler Türkiye Başvekili 
ile Hariciye vekilinin Bulgaris
tan ve Yugoslavyadan geçiş· 
leri hakkında da malumat ver-

taf ·ı~t · unanistan ve Çe os ova a c çı erı, 
d·ıd· sı al aynen venyor. b'' . T" k" ) ·ı·~· 1 d e 1 1 Türkıyc Başvekili ve kıymetli mesai utun ur ıye e çı ıgı memur arı ·ve ış 

nıektedirler. 
Ni~ istasyonunda yapılan 

kabul resmi bilhassa pek dos
tane olmuştur. 4Kalabalık bir 
lialk kütlesi Başvekil lnönü ile 
Rüştü Araın şiddetle alkışhya• 
rak yaşasın Türkiye, yaşasın 
Kamfıl Atatürk, yaşasın lnönü 
ve Rüştü Aras diye bağırmış
lardır. 

Roma, 12 (Ô.R) - Türkiye arkadaşı Sofya istasyonunda Bulgar bakanlığı direktörleri vardı. 
büyük elçisi B. Hüseyin Ragıp, 1icali tarafından hararetle selômlanmı - Garda mühim bir kıilabnlı.k toplan· 

bu sabah hariciye nazm Kont !ardır. Semplon treni saat ikiyi yirmi ue- mııı ve gann her tarafı hususi surette 
Cianoyu ziyaretle, Türkiye çc Sofya istas;onuna geldiği zaman donanmış, Türkiye ve Yugoslav bayrak
hükümeti adına resmen Anka- Bulv,ar kral saray nn7.ırı, Bulgar Bnş-ve-1 lnriyle aü lenmişti. 
tayı ziyarete davet etmiştir. kili, Çekoslovakya, Romanya, Sovyet-1 d Bir pifade müfrezesiyle muzika Pron-
Ziyaretin sonbaharda olacağı ler. Yunanistan '\e Yugoslavya elçileri 1 :ı,.:er ~ mıştı. • . 
lahm· d'l' ismet inönünü istikbal ctmi.,lerdir lnö- 1 renın gara muvasalntından bırkaç ın e ı ıyor. ,, . . . 
'••• ••• ı ı, •••••• • ••••••••• ••••••••• •••••••••••••••••••••• ••. ••••• ••• •• ••• 1 •• ••. •. ••••• I dakıka evvel Başvekıl ve hayan Stoya-

K ••) •• L• • • · •• • dinoviç gelmişler ve hazır bulunanlar u tur ısesının m usa m eresı tarafından selamlanmışlardır. Trenin Niş istasyonundan 
bar.ıketi esnasında muhterem 
misafirler yeniden hararetle 
alkışlanmışlardır. 

Trenin gam girişi Türk Milli marşı 

Haıkevı.nde ve·rı·ıen mu·· - ile selamlanmış ve askeri müfreze selam 
_ merasimini ifa etmiştir. 

Vagondan ilk defa Türkiye Ba§ve-

sam ere çok güzel oldu 

1 

f<..ülttiı lısesı ta'ebelen miisamae esnasuıda 
I· Evvelki gece Halkevi salon: ı ~araşta cerel ao eden bu ba-
ıttında Kültür lisesi talebesı dıse, Maraşlıların km tuluş mü-
larafından güzel bir müsamere cadelesindeki gayreti de can-
~'.,'ilrniştir. Halkevi salonları, )andırarak büyük bir muvaffa-

U!tür lisesinin verdıği ılk mü· kıyet kazanmıştır. Asıl mühim 
~'(ere dolayısiJe hıncahınç nokta, kız ve erkek talebenin 

0 
Uydu. bir arada ve aynı sabne-

b- MüsamerP.ye istiklal marşile de gösterdikleri muvaffa-
lıtİşlbnmış, bunu Kültür lisesi kıyettir. B. B. Ahmet ve Öz-
t le ~sind~n B. Vehbi'nin gü- demir alkışlar toplamışlardır. 
e bır ·· 1 • t k' t • · ~ soy evı a ıp e nııştır. Ta!ebenin karışık olarak oy· 
ekteb' t 'h · d b h d ın arı çesın en a se- naclıklan milli danslar, .seyir-

en bu t 1 b K"'lt"" ı· · · ~ıtlı 8 e e, u ur ısesının c:lerin alkışlarile k<ırşılanmış-
lediş~'?alarından ve varu:a~ İs· tır Bir perdelik vodvilden sonra 

h gı gayeden bahsetmışhr. B. Hüseyin isminde bir talebe 
llUnu t 1 b 1 · b0

' PUk • ' genç a e e erın, u: müsamerE>ye gelenlere teşek-
ttt·k bır. muvaffakıyetle tcmsıl kür etmiştir. 
tt~i l~ra Tohum piyf!si takip Kültür Jise1'İ talebelerinin ilk 
''"d§tı~. Makina ile ruh ara- müsameresi, muhitte çok mü· 

akı .. b ti · l dır ınunase e erı can an- sait bir tesir bırakmıştır. Bu 
~tı'~ ~~ piy~s: eski devrin mektehin muhtelif sahalardaki 
ıtu, ~crubeJermı canlandırması çaiı;maları, takdirle karşılan-

•rıyle bir muvaffakıyetti. mı~tır. 

kili ismet Jnönü inmiş ve Ba~vekil Sto
yadinoviç tarafından hararetli bir eu
j rette karşılanmı,ıır. 

B. Stoyadinoviç keza Dış Bakanı B. 
Arası da ayni snmimilikle karşılamı,tır. 

Bn,vekil B. Stoyadinoviç ve B. İs· 
me t lnönii refakatlerinde Harbiye nazın 

Diğer cihetten Türk matbua
tının Başvekil ismet lnönü ile 
Tevfik Rüştü Arasın Belgrad 
seyahatlerini Türk efkarı umu
ıniyesının şevk ve heyecanla 
karşıladığı hakkındaki tefsir
lerini dercetmektedirler. 

············································••t••······································ 

n başvekili 
üntehiplerine 

edeceğini 
yakında 
bildirdi 

istifa 

Londra, 11 (A.A) - B. Batdvin Vest11orcestershire'deki Bevd· 
ley seçicileri önünde söylE>diği ve belki de bir veda nutku olan 
nutkunda başvekillikten ve avam kamarası azalığından · yakanda 
çekileceğini haber vermiş ve halen başvekilin taşıdığı ağır yükü 
kaydettikten sonra demiştir ki: 

- "Bu ağır yük senelerden sonra en kuvvet!i insan'an bile 
baltalamaktadır. Sizi herkes henüz vazife görebilecek halde 
telakki ederken çekilmek çok daha terciha fayandır. Bu husus
taki düşüncem pek sarihtir. Ve çok geçmeden Vestvorcesters
hire için yeni bir mümessil seçmeniz icap etmesi muhtemeldir.,, 

B. Baldvin 29 senedenberi temsil ettiği müntehiplerine min
netlerini bildirmiştir. 

Amerika elçiliğinden çıkan yerliler 
katliam edildilet rrıi? 

Roma 12 (Ô.R) - Mareşal Graıyaniye yapılan suikast üz.e
rine Amerik elçiliğine sığınmış olan 600 yerlinin canlarına kıyıl
mıyacağı vadedilerek elçilikten çıkartıldıktan sonra öldürüldüğü 
hakkında Avam kamarasında B. Henderson ilarafından söyl~nen 
sözler dolayısiyle Royter, Havas ve Associated Press ajansları
nın Adisabeba muhabirleri müşterek bir nota neşretmişler ve 
lngiliz mebusunun ileri sürdüğü hadisenin yanlış olduğunu kay· 
detmişlerdir. Bunlara göre Amerika elçHiğioden çıkan yerlilerin 
"katliam,, edildiği doğru değildir. Bunlardan evleri olanlar ev· 
lerine gitmişler. diğerleri ltalyan otoriteleri tarafından bir kili· 
1aya yerleştirilmiılerdir. HattA bunlara yiyecek ve içecek bile 
verilmiıtir. 

Kayseri, 12 ( Hususi ) -
Kayseride bereketli yağmur
lardan sonra şiddetli soğuklar 
başlamış ve Erciyeş'in ~tekle· 
rine kar düşmüştür. Soğuk dün 
gece sekiıe kadar inmekte 
idi. Kuraklık tehlikesi kalma-
mıştır. 

Maliyede yeni 
ınemuriyetlcr 

Istanbul, 12 (Hususi) - Ma
liyed'I? yeni memuriyetler ihdas 
edilmesi mul.arrerdir. Allı tah· 
sildarlarm sayısı 1055 olacak, 
ayrıca yüksek ücretli memu
riyetler ihdas edilecektir. 

Yunan kralı 
Mlstrayı ziyaret etti 
Atina 11 ( A.A ) - Atina 

ajansı bildiriyor: 
Sparta şehri, krah karşılar

ken mesut bir hadiseyi büyük 
şen:iklerle tes'it eden bir aile 
manzurası göstermekte idi. Bir 
taraftan merkez meydanında 
bir halk ziyafeti verilirken di
ğer taraftan bu meydanda bir
Jeşen sokaklarda şehir halkı 
ve köylerden kopup gelen adalı 
vatan şarkıları söyliyor, milli 
danslar. yapıyor ve mütemadi
yen kralı alkışhyarak kendisine 
yurdun iyiliği için uzun ömür 
temenni ediyor u. 

Kralın Bizansın Pompeisi olan 
Mistrayı ziyar"ti büyük bir va
tanseverlik merasimi şeklini al
mıştır. Kral Mi!tra sarayının ve 
tarihi kiliselerinin barabeterini 
gezmiş ve mütea'kiben meşhur 
Pantansa cihan kraliçesi Mari 
Manastırını ziyaret etmiştir. 

Halk başvekil Metaksasın 
adını da alkışlarla anarak milli 
hükümete olan bağlılığını gös· 
termektedir. 

Atina 11 ( A.A ) - Ipsara 
muhribiyle hareket eden eski 
Girit başkumandanı prens Jorj 
ile prenses Mari ve çocukları 
Giride varmışlardır. 

Gazeteler 
toplattırıldı 
Berfin, 12 (A.A) - Polis 

dün ve bugün bir çok ecnebi 
gazetelerini müsadere etmiş
tir. Alman hürriyet fırkasının 
beyannamesini neşreden bütün 
lngiliz ve Fransız gazeteleri 
toplattmlmıştır. 

ItaJya ve Almanya 
Roma 12 (Ô.R)- Torinoda 

işçiler evini ziyaret eden Al
man iş cephesi reisi doktor 
Ley şu beyanatta bulunmuştur: 

-ltalyan işçilerinin iktidarını 
yakmdan gördüm. Eminim ki 
ltalyan ve Alman işçiler hiç 
bir kuvvetin sarsamıyacağı şe
kilde devlete bağlı devrilmez 
bir mania teşkil ederler. ltal
yao Faşist sendikaların teşki
latı mükemmeldir. Faşizm ve 
Nasyonal sosyalizm Avrupada
ki muarız siyasetleri birer 
oyun kağıdı şatose gibi devi
receklerdir. Faşiım. Nasyonal 
Sosyalizmin tesis ettikleri sos
yal nizam Avrupada biriciktir • 
Hiç bir demokrasi işçilere bu 
iki nazariye kadar saadet ve 
refah temin edememiştir. 
ltalyan elektrlk trenlerl 

Roma. 12 ( Ö.R) - Yakın
da Torino - Milano - Venedik 
arasında saatte 170 kilometre 
sürat temin eden aerodinamik 
bir elektrik treni işliyecektir. 

•••••••• 

Yagoda 
2so Bin Ura ihtilas 

etmiştir 
Geçen hafta cumartesi günü 

azlcdiJmış Sovyetlerin (P. T. T) 
halk komiseri Y agoda az son
ra evinde tevkif edilmiş ve 
hat>ishaneye atılmıştır. 

Cumartesi neşredilen teblii 
kısa idi ve "cinai mahiyette 
vazifede suiistimal,,den bahsedi
liyordu. Y agodanm devlet ha
zinesinden bol bol para çekti
ği anlaşılıyor ve bir milyon 
rublelik ( 250 bin liralık ) bir 
ihtilastan bahsediliyor. 

Bir müddet dahiliye komi· 
serliğioi yaptıktan sonra P.T.T. 
komiserliğine memur edilen 
Yagoda kendini kat'i olarak 
"gözden düşmüş,, saymıyordu. 
Kremlinin her halde gelişi gü-
zel verilmemi ş olan bu karar
dan cayacağı ümidile yeni va· 
zifesi başına gitmiyordu. ltidal
sizce içkiye düşmüş, bedeni 
sukuta manevi sukutu ilave 
etmişti. Aşağısı tahmin edılir : 
Komisersiz kalan P.T.T. komi-
sediğinde işlere yeniden nizam 
vtrilirken açık kendini göster
miş ve tevkif kararı verilmiştir. 

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

~DALLARDAN 
>~ EJ" L.E:= R 

Modern darbı mesel 
lstan1ıtılda Ç01şamha günleıi rıkar, lwşeyden bahseder, ha/talık !fsimli 

bir mecmua vardır. 
Bu mecmua ''düşıindilten sözler,. başlıklı bir sütun aJ•11mış, bıuaya mo· 

dem daıbı meseller sıralıvor. 
B11nlaıdan bir tanesi nazarı dikkatimi celbetti. Bakın ne diyoı: 
- Jlayatla muvaf!ak olmak isteısr.nız, muva/Jakıvet J'Olwıaa önünüze 

ç kan hailleri devitmek h11susunda hatır, gönül, vicdan ve diiıüst haıeket gıbi 
mülahaza/an ilunc' plôna almanız zaıuıidit. .... 

insanlar kazanmak, üeı/emrk i(ln alı/Ok icapla11nı çiğnemek yolunu tutlUI· 
muş/aısa bunu doğıu bu lwıeket gıbi bır meemuamn ''dOlbı mesel,, lıalınde 
tavsıve etmesi katiaı c.tmiyclt. kötülük olm mu? 

lnsanla11n dof111/uktan, vLcdan kaıdeleıitıdcn inlıvaJ edeıek dallivt10l1 }'Ol
laıda ~·tiıiimeği bu za1Utet ola!Gk kabul etme/en nüıayet esef ve teessiiıle, bir 
/elfıketm ılıban gıbi yazılabılir. Börte tarsıı•e edilecek tm manfd oıaıak dl'ğil. 

Cemıret ırın mw•a/Jak ı•e /aiddi adanı; allcak lıakkm ve adafefın tevziındc 
lıatır ve göniile balum~·an,· vicdan ve dt71üstliik balus/erinde en u/r.k ıskon
toyu en bıi~•ük zaıaı telfikki ede11 a1tamdır. Yukandak.ı darbı meselin reıçeve
sıne girrn adam her lezgtilıta ipltğıni boramağı öğmımiş bir hokkabazdan 
başka bırşev de~ıldir. Du11lar msarılmm muva/Jakn·et için taklıt edeaklen 
mahlilklar değıl, bi/!ikıs biinremizrkfl cımbızla sökülecek kılpldardlf. 

Cevher y11mwt/ar gıbi ''modem daıbı mesel,, te1tıp eden bil nııılıarm dü-
1 üst lıaıelu.tın ıcabı olatz l alır ve göniile bakmam ağı ıkina' plana ataıken 
vicdan düriistlüğiinü de tJtt nla be1aher yuvaruyoı/ar. Ne bl(im /fi/, ne bi(im 
düşünüş? 

Bell bu yazıyı yaza11dan ziyade yazıyı mecm11a/aımda ver ve1e11/ete kı2ı· 

voıum. Bu mecmua ahlfllt aleyhinde ciUiim işlll'tn surlllva yatakllk edemez. 

A.MURAT CINAR. 
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Be grad seyahati v n Zeelan plebisit edildi L ..... ?.:~~~.~~.~~.~ ...... ..i Başvekilimizin 

Y 1 tb atında Bilinmiyen insan 
ugos av ma u B ı .k ·ıı . ı . ·ı F . L'homme, cet inconnue 

hararetle selamlandı e çı a nu etı rey erı ı e aşızme b .. ~:::;ı:~:~~::ı~:,~b;:· . .!d 
h • • t • b t d • """ • • •• t • t • lngilizce ve Fransızca olarak inti~r ede9 

Bütün gazt•tder göı·üşmeleriıı siyasi iÇ 1 1 ar e me IgIDI gos erIDIŞ Ir :~~:;:::~:,:"=,::::~°7.~:: 
k 1 "" 1 O 11 b • b ., t Ve bütün münevver zümreyi alakadar ehemmiyeti büyü o acagını yazıyor ar egre e tanı ır ozguna ugramış ır edenilmibirbcyccanhusulegetirdi.Çtsr· 

Belgrad, 12 ( A.A ) - Vrcme gaze-1 her halde siyasi bir manayı haizdir. B. - Başfata/l İ·~~ı;;·;~;;;;~u_:uııuuuauııuunn•H•uuuun•uHHÖRRİY•ET .. VE••Ö•EMÖKRASİ 1 çabuk muhalledııt artı.sına kıırı~ak k~· 
t.e.l Başvekil lsmet tnönUnUn Belgroda ı İsmet İnönü ve Stoyadinoviç umumi ramışhr. Bu mahiyette bir mücadelede hasmı Sosyalist "Populaire,. de bu seçim mücade· 1 biliyctini gösteren bu kıymetli eser ılhi-
1DUvasalatı münasebetiyle yazdığı ma- beynelmilel vaziyet ve bilhassa mcm- ren bay Cevdet Nuuhi tarnfından lisanı• 
kalede bir protokol ziyareti çerçevesini eketlerinl doğrudan doğruya alAkadar mağlup etmemek bizzat mağlup olmak demektir. lesi esna ında hürriyet ve demokrasi fikrinin mıza terceme edilerek evvela (Ulus ga• 

geçen ve şimdiki beynelmilel vaziyette eden hadiseler hakkında birbirine kar- Reks partisinin gazetesi olan "Pay reel., de Belçikada çok geniş mikyasta ilerlediğini kayd· zetesinde tefrika edildi. Bugünlerde cJe 
tamamen husust bir mahiyet iktisap şılıklı malUınat vermek irokruunı bula- ise bizzat B. Degrelle bir makale yazarak bütün ediyor. Fransız halk cephesi hükümeti bu seçi· kitap şeklinde basıldı. 
eden ehemmiyetini kaydettikten sonra caklardır. partilerin koalisyonuna, rejimin ta!biklerine, min neticesini derin bir memnunlukla karşıla· Ben şimdilik eserin isminden ve bu İ" 
a.Qror ki: Ayni gazete < Kem8list Türkiye Av· fikirlere serpilen .şüphe ve bulanblara rağmen makta ve B. Van Zeelandı muvaffakıyetinden min Türkçeye tercemesindcki zühuldısıı 

e. tsMET tNöNU blzl yakından ta- rupa barışmm muhafazasında mtihim Reks partisinin ıyı mukavemet ettiğini yaz· dolayı tebrik eylemektedir. bahacdeceğim : 

namak üzere ilk defa olarak memleke- bir Amildir. > başlıklı başka bir maka- makta ve bütün hatlarda aynı taarruzun devam Radikal Sosyalist .. Oeuvre" gazetesi de de· Bay Cevdet Nasuhi bu kitabı (Bilin• 
tim.ize geliyor. B. 1smet tnönü mesai lesinde Kamfil Atatürkün hükümet edeceğini bildirmektedir. rin bir memnuniyet gösteren şu satırları yazıyor: miye in.san) diye terceme etmiş. Bu yol: 
.vkadşları Dr. Tevfik Rüştü Aras ve merkezini 1stanbuldnn Ankaraya nak- Başvekil B. Van Zeeland seçmenlere hitaben "BeJçikalalar iki yoldan birini tercih ettiler. daki tercemenin doğru addedilebilın~ 
Türkiyenin Belgrad büyük elçisi B. !etmekle yepyeni bir dış ve iç politika- şu beyannameyi neşretmiştir: F AŞIZME HiÇ iTiBAR ETMEDiLER, zira için Fransızcasmın l'homme qui est iıı• 
Haydann şahtslarında memleketimizin sının temelini koyduğunu ve bu politi- " Bana emoiyetinizin parlak bir delilini gös· o manasız bir otarşiye yol açar. Belçikalılar connue olmaa l&nmgelirdi. Yani gra• 
kuvvet ve refahı hakkında mükemmel kanın Türkiyenin Milletler Cemiyeti- mer liaaoıyle ifade edilmek lD.zımgelirft 

kuvvetlendirmekten 
terdiğiniz için bütün kalbimle teşekkür ederim. topların tereyağına müreccah olduğu gibi söz· · 

tercernanlara malik oldu. nelmilel vaziyeti bir (Sıfat terkıôi) halindeki tercemenit' 
Aramıza ge1di~i dakikadan itibaren ne grdiğindenberi bu memleketin bey- Bilhassa önünüze konulan suale verdiğiniz açık leri duyup işitmek İstemiyorlar. Onlar tereyağını asla bi (Atfı tefsiri) mahiyetini arzet• 

Yugoslavyanm kendi şahsınıı karşı bir dakika hali kalmadığını bilhassa cevaptan dolayı sizi tebrik ederim. Attık ne topa ve sulhu barba tercih ediyorlar. Nasyona· ·ı mcktedir. Fransızcasında, yani kitabııl 
beslediği ve bu defa bizzat göstereceği kayt ve işaret etmektedir. Belçikada, ne hariçte Belçika milletinin kendi listlerin inciline milletler arasında işbirliğini ter• asd ismindeki (inconnue) kelimesi 11f•t 
dostluğu his.c;edeceğlnden eminiz. GAZETE DlYOR Kt: kendine sadık ve şerefli mazisine layık kalmak cih ediyorlar. Bu yalnı~ diktatör çırağı Degrelle'i olarak değil isim olarak kullanılmıştır·· 

Gazete bundan sonra B. !smet İnönü Türkiye Avrupadaki ehemmiyetine kararandan şüphe edilemez. Bizi bekliyen vazife değil, yerleşmiş diktatörleri bile düşündürme- Çünkü Slfat olarak kullanılsaydı baş t•• 

tarafından bilhassa bir Protegonisti bihakkın kanidir. Ve Akdenizin doğu çok aağırdır. Tek bir enerji ile hareket edece· lidir.,, rafına bir işaret sıfatı olan (cet) keli· 

bulunduğu Kemalist rejimin tahkimin- kıyılan kendisine Avrupa hAdiselerine ğiz. Yarın da dün gibi artmış bir şuurla ve uHomme Libre,, B. Van Zeelandm faşist mesi konulamazdı. 
de başardığı emsalsiz milli eseri has- şiddetle alfıkadar olmak hakkını ver- kuvvetlenmiş bir azimle hükümetin gayretleri DegreJJe'e kazandığı zaferden Fransanın mem· Fransızcada sıfatlar ismiyete nakled~· 

ktedir B .. u"k ve kürilk Avrupa mek için onlara ismin levazımından br 
seten kaydederek diyor ki: me · uy "6 tahakkukuna çalışmağa devam edeceği milli nun olması lazımgeldiği kanaatindedir. Belçika risi ilave ve ilsak olunur. Mesel&. sıfat' 

Milletimiz on beş sene evvel yurdu- devletleriyle olan asırlık münasebetle- eser üzerioe teveccüh edecek ve nihayet iade başvekilinin meziyetlerini sayttıktao sonra, bu ) 
• al ünif' • ri beynelmilel politikada derin izler ya bir harh tarif raptolunur (l'inconnue 

na hizmete devam içın gener or- edilen sükünet içinde fikirler ve kalpler birle· gazete diktatörlük memleketlerinin bu neticeden ib ah il ih-'- k buıi' 
te ked b damla temas edin yapmıştır. KamAl Atatürk Türlciyenin 1 gı i; Y ut isme . t aıı; etme mcc 

anasını r en u 0 
- coğrafi vaziyetindeki ehemmiyetin yal- şerek müşterek vatanın menfaatine yeni gaye• memnun o mamalanm pek tabii buluyor. Bil· yetinde bwunan bir sıfatla birleştirili'· 

ce milli yüreğinin çarptığını hissede- nız Balkanlar ve civan münasebetler- lcre doğru gidilmesini temin edecektir. Artık hassa Almanyanın hoşnutsuzluğu büyfik olacak· Cet inconnue gibi .. Burada da ayni ıcef 
cektir. B. İsmet İnönün Anadolunun b h t Ç" k.. B l k k d" h k .. 1 • yapılmışbr. 

de degwil ayni zamanda büyUk devlet- ep birlikte bak, kanun ve tirriyet yolunda iş ır. un u o e çi ayı en ı Ü mü Nbna gır· - . 
dağlık bir havalisi olan Malatyalıdır. .. b d Türkçede barfı tarif olmadığı içill 
Bu onun Türk milletinin röesansına ler arasındaki münasebetlerde olan başına l mege namzet gi i görüyor u. biz bu nakil i,ini ya sıfatı ahval isiıtl' 
olan derin inanın ve ayni zamanda ehemmiyetini de tamamen müdrik bu- Ô ALMAN PENÇESi Sağcenahtan "Figaro,. ıunlan yazıyor: "Diğer den birisine ithal ederek. veya Franstı' 
devlet adamı sıfatiyle olan cmsalstt fa- lunmuş ve mesai arkadaşları 1sınet Paris 12 ( .R) - Sağ cenah gazeteleri de memleketl~rin dahili siyasetine tem•s eden lann yapbğı gibi sıfah terkibi ho.line so-

tnönil ile Tevfik Rüştü Arasın da yar- dahil olduğu halde bUtün gazeteler Belçika baş- hadiseleri sükünetle tefsir etmek ve fazla söz· karak yaparız. nliyetini geniş mikyasta izah etmekte
dir. dımlanyle Türkiyeyi tam bir Avrupa vekili B. Van Zeelandın Brüksel intihabatında den sakınmak lazımdır •• Fakat 11 Nisan intihabı Çünkü sıfat terkiplerinde unsur e1ıs5İ 

memleketi haline çevlrmeğe muvaf- zaferini bekliyorlardı. Bununla beraber bu za· ~arşHında sevincimizi gizliyemeyiz. Brükselde mevsuf olduğundan bunlar isim hükmüıı• Başvekil lsmet tnönU istikbali bir
kaç on yıl için derpiş etmişti. Ve bu
gün Türkiye onun teshil ettiği merhale 

fak olmuştur. ferin derecesinden kimse büyük bir kat'iyetle Magogilerin sergüzeştlcrine doğru sürüklenmek dedirler. O halde inconnue 81fatına bit 
ben • t • t• mevsuf tedarik etmek suretiyle sıfat ter• 

POL1T1KA gazetesi mUteakı babsedemiyordu. Ayni zamanda bu zaferin dün 11 ememış ır." 
kibi haline getirmek zarureti karşısındıs' 

Türk.iye dış siyasetini tahlil ederek tezahlir ettigı"· kadar tam ve ezı·cı· olacag"ı da Brüksel, 12 (A.A) - Kral intihabat münase· , ve planlara göre müsterihcn inkişaf et
mektedir. 

"'Z demektir. Öyle ise inconnue sıfntııı 
Türkiyenin Balkanlarda kaybettiği tahmı·n edı.Jemı·yordu. betiyle Iniçreden avdet etmiştir. ,,. en uygun bir mevsuf (Mahluk) olabi• 
toprakları hiçbir zrunan tekrar almağa Bütün partilere mensup gazeteler Reks par• Londra, 12 (A.A) - Daili Telgraf gazetesi leceğinden (insan, bilinmiyen bu mıılı· Gazete müteakiben bu Türk röne

sans plllnının ezcllmle mill1 ordunun 
tcchizi ve bir mllll endüstri ihdaSı gi
bi muhtelif noktalarını tahlil ederek 

teşebbüs etmemiş olduğunu ve bu su- tisinin uğradığı muvaffakıyetsizliğin Belçikayı Brüksel intihaba tanın dünyada demokrasinin ar· Jıik)' yahut benim yaptığım gibi dnh• 
retle eski muhnsımlaruuı karşı daima Alman pençesinden kurtardığını kaydederek tak dümdar muharebesi yapmakta olduğuna expressif olmak üzere (insan, bu ınu· 
dürüst bir hnttı hnrekct muhafaza et- zahip olan kimselere bir cevap vermiş olduğu· amma) diye tercüme etmek doğru olur· 
tiği ve bu hattı hareketin Avrupa kıt'- memnun görünüyorlar. K'Omünist "Humanite" nu yazmaktadır. Malllm olduğu vcçhilc, atfı tefsirle!' bunlarm ayni zamanda millete şim

diye kndar bilmediği yüksek bir kültür 
seviyesi temin ettiğini kaydediyor ve 
diyor ki: 

asının bu kısmındaki milletler arasında şu mütaleayı yürfitüyor: "Reks hedefine muvaf- Bertin, 12 ( Ö.R )- Alman gazeteleri Brük- de tefsir eden kelime tefsir edilmesinde" 
teşriki mesaiye mUsait bir hnva ihdas fak olamadı. Faşist tehlikesinden yakayı kur- sel intihabmda Faşist Reks partisinin açıkca daha ifadekar, daha mi.nidar expressif· 
etm~ bulunduğunu kaydetmektedir. tarmak için bütün Belçikalılar reylerini B. Van mağlüp olduğunu kabul etmekte ve bunun sebe· tir. Ve atfı tefsirlerin edebi kayrnetiııt 

Gazete Tilrk.iycnin Montrö konfe- Zeeland üzerinde topladılar. Belçika milletinin bini Belçika prunatı ( Başpapas ) ve Malines teşkil eden de budur. Bunun alelade bil Türk hükümetinin reisi olan ve baş
vekilimiz Stoyadinoviçe benzeyen bu 
büyük realist milletini tamamen de
ğiştirmeğe muvaffak olmuştur. Hiçbir 

r.aman tüccar olmıyan Türk bugün mil
U ekonomide ön safta geliyor. Seneler
:lenbcri Türk bUtçcsi mütevazin ve 
ticaret blunçosu da fa:zlalık göstermek
tedir. Bugün Türk rekoltesi önceden 

b 1 B 'L l h lk B V Z J sıfatı terkibi ile ifadesi aslındaki manıs• ransında elde ettiği bUyük diplomatik ir parçası o an rÜKSe a ı ' an ee and pı· •koposu tarafından Reks aleyhinde son deki· 
il ' " yı edebiyeyi kaybeder. 

muvaffakıyetlcri hatırlatıyor. Ve B. lehinde olmaktan ziyade B. Degre e in aleyhin· kada neşredilen beyannamede aramaktadırlar. Mesela : (Vicdan, bu af ve müsarn"' 
İsmet İnönü ile Dr. Rilştü Arnsın Bel- de rey vermiştir. Şimdi Belçika siyasetinin önün- Bu beyanname bilhassa Katolik seçimciler ha bilmiyen hakim) unvanını taşı)"ıı.11 
gradı ziyaretlerinin Türkiyenin Avru- de geniş imkanlar açılmaktadır. üzerinde çok büyük bir tesir bırakmıştır. bir kitabı (Af ve müsamaha bilmiYe11 

pa meselelerın. de all!kasızlık go'"stennek • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •• • • • • • • • d .,. 
u T 1 1 i d vicdan) diye terceme ettiğimiz tak ı Amerikada aç g yme şenlik er." e 1 Habeşistanda de kaybedilen kıymeti edebiye ne ist 

sabn alınıyor. 
Hollandalılar buğday fazlasını Türk 

limanlarının inşası mukabilinde almış
lardır. lncir, badem, üzüm, tUtün hu
lAsa Anadolu semasının altında yetişen 
herşey daha çıkmadan satılıyor. 

Gazete yazısını bitirirken B. İsmet 

lnönü tarafından buğday lehinde mU
cadcle için verilen son karan hatırlat
makta ve bunun milli ekonominin ro-

arzu etmediğinin yeni bir delili olduğu
nu bildiriyor. 
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GöZTEPEDE 

Satılık Ev 
Göztepede, 

desi üzerinde 

ev satıhktar. 

tramvay cad· 

831 numaralı 

içinde elektriği, havagazı 
tesiHtı vardır. Yeni denile· 

bilecek haldedir. Havadar· ' 
nesansı ıçin yeni bir devre açtığını 

kaydetmektedir. dır. Talip olanlar "Yeni 

POLtTlKA gazetesi de başmakale- Asır" idare müdürlüğünden 
sini lsmet 1nönünün muvnsalatına tnh- arzu ettikleri tafsilatı ala· N 
sis ediyor ve diyor ki: bilirler. 9 - ] O S.4 

Türkiye başvekilinin Bclgrad ziyareti "'•tz""7..,.7"".r..-._z-z-7 ..... 7Y777777X77.7 /7. 
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Rengine bakanlar onun bir Arap kw de zabit kızı tanımış değildir. Bilhassa 
olduğunu iddia ettikleri halde hakikatte kızı tanıyacak hiçbir hadiae mevcut ol· 
o Türk yurdunda doğmuıtu Hııyat seli madığı iç.in düşman casusu olan kızla 
onu Arap çöllr.rine atmış. çöllerin ha· Türk · İstihbarat zısbitini karvı karşıya 
vası milliyet duygusunu çürütmü'- bir bırakıyoruz. .. 
düşman gibi düşünebilecek hııle sok- Gutülamarenin yanllf bir istihkim plinı 
muştu. Bu hareketinden o mesul müy- Yüzbaşı Hasan salondan çıkarken,hiç 
dü ? Bunu kendisi kavnyamazdı. Sa- bir yeri kilitlemcğe lüzum görmemişti .. 
dece bu ihtarnsı te:zahür ettiren mııccrnlı Bu hareket bir casus kadını biraz fazla 
mesleği içinde meçhul bir akibete doğ- serbest bırakmak demekti. Fakat me
ru yuvarlanıp gidıyordu. selenin iç yüzü , başka bir gayeye nıa· 

Biz bu kadın çehresinde eskı bar ha-1 tuftu. 
ttrııyı uyandırıyoruz.On yedi sene evvel Binti Lcmanın bir casus olduğu bi
kumsalda bir sahilde eski fildikos enta· linmesine rağmen. faaliyetini tevsik 
riııi ile çıplak göğsünü örtmek için uğ- edecek emareler ortada bulunmamıısın
rqan yaramaz kız çocuğunu tanıyoruz. dnn dolayı yarın divanduırptıı onu it
F eei hadiselerle dolu olan S'"ncler geç- hama mednr olacalc deHiilin istinat nok
tiktcn sonra'bu iki arkadaş birbirine dü~ tası dn yoktu. 
man hatlar arasında tcknu buluşuyorlar. GUtülamare yakınlanna yapılan ha
Fakat şu var ki henüz ne o zııbiti ve ne fi sr-vkıynt pl;\nlan düşman erkanıhar-

Roma, 12 (Ö.R) - lngıltere '• (Bilinmiyen insan) tarzındaki terccple 
hadiseler ~ralının. taç giyme şenlik!~- ecoebıler de odur. 

Roma 12 (Ö.R) - Birleşik 
rınd_e Çın delegasyonuna Çın Roma, 12 (Ö.R) _ Ecnebi Ufak bir zühuldan ibaret olan bu no~· 
l\_1ahye nazın riyaset edecek· t • l sam arzederken kıymet ve fazileti itnıi· 

Amerika devletlerinde Lastings 

madenlerinde bazı hadiseler 

tar. Bazı haberlere göre, bun· acır erin Habeşistanda tazyika ycsine derin hürmet beslediğim Dııf 
dan istifade ederek Çin Maliye uğradıklar& haberini tekzip için Cevdet Nasuhinin aflarını dilerim. 

olmu§ ve işçileri greve teşvik 

eden radikal sendikalist propa· 

gandacılan sopalarla madenler· 

den kovulmuşlardır. 

nazırı lngiliz hükümetine şu şu istatistik neşrediliyor: Adis· HAKKI BAHA PARS 
tekliflerde bulunacaktır: Temi· 
nah gümrük varidatı olmak Abebada ltalyanlar girdiği va- Parlste Çlnlller arasınd' 
ü:ıere 1947 senesinden itibaren kıt ecnebilerin sayısı 2185 di. arbede 
itfasına başlanacak 20 milyon Şimdi 2341 dir. Yani 150 kişi Paris 12 (A.A) - Çinlilerio 

Roma 12 (Ö.R)- Nevyork· 

tan bildirildiğine göte 350 ka· 

tolik delegesi Kapitolda içima 

lngiliz liralık bir ikrazda bulu· artmıştır. işçiler hariç, hepsi milli selamet cemiyeti tarafın· 
nulması, lngilterenin Çin or· t • d • • l 1 1 1 dan tertı'p edı'len bı·r tnplantı· acu ve en iıstrıye o an ta yan ·• 
dusuna zehirli gaz maskeleri da çıkan arbedeler neticesinde 
ve~m~si ve Cenubi Çinde muh- lar ise 3300 kişi olup ecnebi 

ederek Komünistlerle amansız 
mücadeleye karar vermişlerdir. 

tehf teşebbüslerin işletilmesi rekabetinden hiç şikayet etme· bir Çinli ağır ve bir tanesi de 
için bir Çin • lngiliz işbirli-i. mektedirler. hafif suretet yaralanmıştır. 

iyesi tara n an e e edi erek, mu abil bu kıı ının istih aratını ngiliz casusla
taarruz tertibatı alınmış olmakla ordu· I nna nasıl gönderdiğini anlamaktı. 
nun istihbarat dairesi m~kil bir vaziyet• Çünkü raporlnnnı §ihe, hususi tele-
te kalmıştı. fon veya telgrafla bildirmiş olsaydı mu-

Bu ihanetin bütün incelemelere rağ- kabil tertibat ağından kurtulamıyacaiı 
men, kimin tarafından yapıldığı nnlqı- muhakkaktı. Sonra bütün araşhrmalar 
larnamııı, yalnız neticeae gizli sevkıyat ve tetkikler bu kadının Bağdadda meç
bürosu zabitlerinden Hakkı isminde bul phıslarla konuşmadığını gösteriyor
Arap bir mülazimin Kafe Garden rek- du. Bu da §ifahi bir iş yapmadığını an
kaaelerinden Binli Lemanla alakaaı ol- latınnğa kafi idi. O halde haberlerini 
duğu görülmüştü. istihbarat dairesi son nasıl gönderiyordu) 
gönderdikleri raporda lntelligen Ser- Onun İçin o da ha.it bir ndam gibi 
vice' den ve ( Kwl Şeytan ) scnbolü görünüyordu. Böylece kendisinden ha
ile mukayyet bir kadın casustan ehem- ber kaçırtarak gönderme usulünü öğre
miyetle bahsetmekte idi. Bunun üzerine necekti. Bunun için kızı çılgın bir işık 
bu (Kızıl Şeytan) ın Yılanlt raks dan- gibi Kafe Gardenden kaçırarak, onun 
sözil Binti Leman olduğu C:nlaşılmıştı. macera ihtırasından istifade edecekti .. 

işte düşman cnsus şcbekesinj mey- Kadının getirildiği bina Bağdad istihba
dana çıkarmaktan ibaret olan bu mü~ rat ofisinin bir şubesi idi. Kendi kasa
kil Yazif e Çanakkale ve Anafartalar sına Gutülamare hakkında yanlış bir 
cephesinde büyük hizmetlerde bulun- istihkam planı koydu. 
duktnn sonra Irak cephesinde Türk, Al- ihmale uğrartUf hisler 
mnn istihbarat ııef muavinliğine tayin Hasan sabah kahvaltısını ihtiva eden 
olunan erkanıharp yüzbaşısı Hasana tepsi ile salona girdi. 
tevdi edilmiııti. . Esmer kadın pencere yananda ayak-

Şef Paul do.ha evvelden tanıdığı bu ta duruyor, pencereden Bağd~dın yük
meslek arkadaoına neticesinden errun selen gÜne§İ altında güzel ve baygın 
olarak bu İşi havale etti. manzarasını seyrediyordu. 

Yüzbaşı Hasan çok zeki, vekarlı ve Yüzbaııının geldiğini hissedince dön-
kudretli bir zabitti. Bu vazife kendisine dü. Bakışlarında bir durgunluk vardı .. 
tahmil edildiği zaman, henüz Bağdada Leman hafif bir tebessümle gülüm
ı?eldi iki gün olmuştu. Aldığı tertibat sedi. 

- e met apiten rette c üzbaşı> emişti. ,. 
Haaan gülerek cevap verdi: 1 Hasan pencerenin kennnna · çekt~ 
- Sevgili csirime henüz birşey yap· ı sandalyenin üzerine oturarak, casus!~, 

tım diyemem t ve rakkase mesleğini birleştiren bu ~ 
- iltifatınız çok bol.. zel kadın vücudunun tam bir dişi gib~ 
- Jlhamı veren sizsiniz.. ı kalvaltıyı hazırlıyan hakiki san'atın• go· 
Yüzbll§ı hem elindeki paketleri masa j nülle seyrediyordu. Çıplak .. •ücud111111 

üzerine koyuyor hem de genç kadına üzerindeki kırmızı tülü eteklik ve ke11Ô
1 

mukabele ediyordu. Sihirli esmer niha- üniformalı caketini de kollarını katlı' 
yet bir kadındı. Ve her kadın gibi zaif yarak tayyör yapmıştı. Pek bnsit,sucl1111 

olan taraflara vardı. mevzular üzerinde konuşuyorlardı . 
Erkek karşısında vazifesini duyan bir j Ko.dın : 

dişinin sevki tabiiıiyle masaya doğru _ Yüzbaşı, diyor. İnsanlar ne de 01' 
il led. . 13•' er ı: so.lar yaradılı•ın muhakkak csiridır· • v . ... ,. 

- Kapiten .. Müsaade etmez misiniz~ H · k "tıii asan pençerenın cnnnna çc e 
Raksedcn bir kadının erkeğin ihmaline sandelyenin üzerine oturarak casu.ıluk ~ 

1 
uğrayan zevklerinden birisiyle size yar- \jı" 
d d . ) rakkase mesleğini birleştiren Lu g lı' 
ım e eyım .. kadın vücudunun tam bir verişi gibi t;a 
· Yüzbaşı 1 lasan gözlerini onun gozle- .. 0t1ı: 

· · d' O ·· 1 • · d muhakkak valtıyı ha.zarlıyan hakiki sanatını son . , 
rıne çevır ı. goz er ıçın e . erıfl 

bunu yapmak istiyen şiddetli ve samimi seyrediyordu. Çıplak vücüduna uz ·(ot' 
1 d k' le ··ı ·· kl 'k k d' ürtl bir arzunun hafif bir buğu tabakası ya- e ı ırmızı tu u ete ı ve n ı 'f' 

nıttağım gördü. tik defa olarak herşeyi malı ceketini de kollarını katll}'arıık t 
111 

unutan bir diıi ve bir erkek Hasanın ta• 
1 
yor yapmıştı. Pek basit, sudan ıne'r-ıııl 

1 
bii cereyanı altında, birbirlerine sokul- üzerinde konu§Uyorlardı. 
dular. Birbirinden hoşlanan iki dudak ' Kadın : ol' 
birleştiler. - Yüzbaşı, diyor. Jnsanlnr ne ~e f3•' 

- Çok ihtıraslısın Lemanl salar yaradılışın muhakkak esiridı\: DL' 
- Erkek kadar olamam yüzbaşı. . di;;i için dişilik, bir erkek için erke~!'. 

0
(: 

Fransızca olarak konuşmalarına rağ- .
1 

tün ihtiras ve heyecanların aznnıtını ç 

men genç kadın ilk defa olarak Kapiten daha çabuk söndürüyor. 
kelimesini bırakmış gayri ihtiyari bir su_f _ BITM:..JI 



Trablus müstemleke sayılmıyacak 

Bu kıt1a ltalyanın bir 
devamı sayılacaktır 

Buradaki ltalyan kuvvetleri arttırı
larak bir kolorduya çıkarılacaktır 

Asilerin taarruzu akim kalıyor Fransada istikrazın muvaffakıyeti 

Muharebe cumhuriyetçi- Milletin istiklal, sulh, 
ler lehine tecelli ediyor hürriyetarıusunubelirtti 

7rablus şehıinaen bir manzaıa 

Roma, 11 ( A.A ) - Dün 
Nazırlar meclisi tarafından itti· 
haz edilmiş olan bir karar 
Libya arazisinden müstemlekit 
unvananı geri almakta ve bu 
araziyi (ltalyan Afrikası) adında 
bir nezaretin kontrolü allana 
vazetmektedir. 

Bu Larar yerliler için ev· 
velki statu ile ltalyan vatan· 
daşhğı arasına mutavassıt bir 
vaziyet ihdas etmektir. Libya
mn eyaletlere taksimi bu kıt' ayı 
ltalyanın bir istitalesi haline 
getirmektir. Libya muahharen 
yapılacak bir istajdan sonra 
Cezayirin Fransaya karşı olan 

mandanlığı ve Şimali Afrika
daki müsellah kuvvetlerin bir 
başkumanrlanhğı ile milli bir 
kolordu vücuda getirilmiştir. 
Assab limanının inşasına karar 
verilmiştir. Bu inşaat 85 milyon 
lirete mal olacaktır. 

Berlin, 12 (Ö.R) - AJman 
gazeteleri ltalyan kabinesi 
tarafından sömürgeler sabasın· 
da alman tedbirleri alaka ile 
tefsir ediyorlar. Onlara göre 
sömürgeler nezaretine "ltalyan 
afrikası bakanlığı,. adınan ve
rilmesi, müstemlekelerle ana 
vatan arasında daha fazla ya· 
kınlık husule getirecektir. Di-

lngiliz kabinesi fevkalade toplandı 
Paris, 12 ( ö.R ) - İspanyadan ge- içtima neticesinde hukuki mahiyette 

len hnberler ı:ısilcrin ne Madrid cep- iki karar verilmiştir: 
besinde, ne Biskaya cephesinde hiçbir 1 - İngiltere generı:ıl Frankoya mu
muvaffakıyetini göstermiyorlar. Mad- hasım taraf sıfatını kabul etmiyecek 
rid ı.iclafna komitesinin öğleyin neş- ve dola~ ısiyle İspanya kara suları ha-

l redilen teb1iği şudur: ricinde İngiliz vapurlarına tecavüz 
Koı.a del Krunpo cephesinde mu- edilmesine müsaade etmiyecektir. Eğer 

harebe şiddetle devam etmiştir. Düş- nsi gemileri buna teşebbüs edecek 
man en iyi ihtiyat kuvvetlerini topla- olurlarsa İngiliz harp gemilerinin mer-
yarak Ermitaj mevkiini geri almak mileriyle karşılanacaklardır. Bu se
için mukabil taarruzda bulunmuş ise heple İngiliz harp gemileri bu sularda 
de cumhuriyet kuvvetleri şiddetli bir lngiliz don nmasının en kudreUi bir 

mukavemet göstermişler ve bu mevkii harp gemisi olan cHoocl> zırhlı kruva-

1 

muhafaza etmişlerdir. Esasen yeni zap- zörüyle takviye edilmiştir. 
tedılcn mevkilere kı:ırşı asilerin bütün 2 - Fakat İspanyol kara suları da
Madrid mıntakalarındaki mukabil ta- hilindc, yani karadı:ın en çok 30 mil 

arru.zlnrı ayni şekilde ı:ıkim kalm~tır. 
Guadalajarn cephesinde Valter Ma

jodan hareket eden cumhuriyet kuv-

vetleri Aragon yolunda istikşaf ta bu-
1 unmuşlar ve birçok harp malzemesi 
ile iki kamyon ele geçirmişlerdir. 19 
asi askeri cumhuriyet hatlarına geç-

mişlerdir. 

Biskaya cephesine gelince; Bilbao 
müdafaa komitesinin bir tebliğine~ gö
re pazar günü nisbt bir süklınet içinde 
geçmiştir. Asilerin büyük taarruzu kati 

olarak durdurulmuştur. Cephede top 
ve silah ateşinden de başka faaliyet ol
mamıŞtır. Cumhuriyet kıtaatının ma
nevi kuvveti çok yüksektir ve bunJar 

kumandanlığın vereceği her emri tat
bika hazırdırlar. Teşebbüs şimdi onla
rın elindedir. 

Fakat bu harp vaziyeti haricinde Bis
kaya cephesi için yeni bir vaziyet or
taya çıkmaktadır: Acaba Bilbao sivil 

mesafe dahilinde İngiliz vapurları kaza 
ve tehlikesi kendilerine olmak şartiyle 
seyahat edecekler ve kara suları için
de hücuma uğrarlarsa İngiliz harp ge
milerinin himayesine dayanamıyacak
lardır. 

Bu kararlara göre Bilbaoya erzak 
nakletmek yasak edilmiş değildir. Fakat 
amirallık vimdilik lngiliz vapurlarına 

Bilbaoya uğramamalarını ve bir müddet 
beklemelerini tavsiye etmektedir. Eğer 
bu vaziyet devam edecek olursa Bilbao 
müdafilerinin kıtlığa uğramaları tehlikesi 
vardır. 

l inkikatte asiler limana girmeği ec
nebi vapurlarına menedebilmek vaziye
tinden çok uzaktırlar. Londra lspanyol 
sefarethanesi bir tebliğ neşrederek sa
hilden üç mil mesafe dahilinde vapur
ların emniyetini hükümetin sahil muha
faza gemilerinin ve sahil bataryalarının 
temine muktedir olduklarını bildirmiştir. 

Saint Jean de Luz, 12 ( ö.R) - Hu
duda kadar akseden top seslerinden asi
lerin Bisk.aya cephesinde hücumlarının 

yeniden başladığı istidlal edilmektedir. 
Esasen buraya gelen haberlere göre 
ilk 'taarruz hareketinin durmasına biricik 

kUm olmıyacak mıdır? Zira asiler fi- sebep havaların fenalığı ve Nasyonalist-
lolarının en mühim kuvvetlerini Bis- ler tarafından zaptedilen . mevkilerin 
kı:ıya sahilinde toplamış olup sanki mu- tahkimi zarureti idi. Dünkü gün Nasyo
hasım tarafın sıfatını haiz imişler gibi nalistlerin Durango istikametinde ilerle

Bilbao limanını abloka etmek iddiasın- dikleri bildiriliyor. 

ahalisinin iaşesini temin imkfuıı olacak 
mıdır? İçeriden gelen birçok muhacir
lerle bu ahalinin yckUnu oldukça ka

barmıştır: Acaba bu nüfus açlığa mah-

dadırlar. Mesele o kadar mühimdir ki BERLlN, 12 (ö.R) - U ~ 23 ve 
dün akşam, hı:ıfta sonu tatilinin İngil- U - 2 7 Alınan tahtelbahirleri ispanya 

( 
terede kudsi sayılan mahiyetine rağ- sularındaki Alman deniz kuvvetlerini 
men, İngiliz kabinesinin fevkalade bir arttırmak üzere ispanyaya hareket et-

-·-·-· Londra, 12 (Ö.R) - "Finan- ıçın milli müdafaa istikrazına 
cial Nevs,. F ransanın mali ve 3 başlıca para üzerinden tedi-
ekonomik vaziyeti hakkında ye kaydı konulmuşrur. Bu is-
F r ansa maliye nazırı B. Vinc- tikrazan muvaffakıyeti Fransız 
ent A uriolle mühim bir müla- devletinin kredisinin tam oldu-
k at neşrediyor. Muharrir Fran- ğunu gösterir. Aynı zamanda 
sız hükümetinin frangı kanunla Fransız milletinin istiklal, hllr-
tayin edilen asgari hadde dü- riyet, sulh arzusunu göster-
şürmeğe mütemayil olup olma- miştir. 

dığına sormuştur. Nazır şu ce- Fransada gizlenmiş sermaye· 
vabı vermiştir: 

ler hali vardır. Bunların ortaya - Kanun frangın askari ve 
azami altın kıymetini tesbit et· çıkmo:sı faiz haddinin azaltıl-

masına hizmet edecektir. Son 
miştir. Frank bu iki hudud 
arasında temevvüç edebilir ve iki aylık istatistikler Fransada 
hükümet bunu serbest bırakı- yeni sosyal masraflar kadrosu 

iç\nde fiatlerin istikrar bulmak 
yor. Fakat öyle sanırım ki bü- üzere olduğunu gösteriyor. Hal-
yük paraların seri bir suretle buki diğer memleketlerde bu 
ve hep birlikte istikran para masraflar be1JÜZ gözükmeğe 
kararsızlığına nihayet vererek başlamıştır. 
işlerin artmasına sebepolacaktır. Ma'iye Nazırı bundan sonra 
Harptan beri Fransız tasarruf bütçedeki 4 milyar 800 milyon 
sahipleri frangın ve diğer pa- franklık açığın varidat fazlasile 
ralaran kıymetten düşmesinden azaltılabiieceği kanaatini bil· 

1 çok zarar görmüşlerdir. Bunun dirmiştir. 

Japon imparatorunun kardeşi taç 
giymede imparatoru temsil edecektir 

Londra, 12 ( A.A ) - Japon imparatorunun kardeşi Prens 
Sisibu yarın Guen Mary vapurile Southamptona gelecektir. 
Prens lngiliz Kralının taç giyme merasiminde kardeşini temsil 
edecektir. 

Beyan olunduğuna göre, Prensin Londraya gelişi 
Japonya arasmda daha iyi bir anlaşma elde etmek 
gayretlerde bulunmak fırsatını verecektir. 

lngiltere ile 
için yeniden 

Hindistanda ölen lngilizler 
Londra, 12 (A.A) - Hindistan bakanı geçen hafta Hindiıta

nın şimal garbisinde vukubulan müsademelerde ölen lngiliz su
baylarımn listesini neşretmektedir. Bu listeye göre: 

1 binbaşı, 2 yüzbaşı, ve 2 teğmen ölmüştür. 
Peşaverden gelen haberlere göre bundan on gün kadar evvel de 

Hind • lngiliz kıtaatı iki subay kaybetmişlerdi. Yaralı 20 subayın 
vaziyeti de ümitsizdir. Bir sulh müzakeresine girişmek yolundaki 
gayretler de şimdilik akim kalmış gibi gözükmektedir. 

vaziyeti gibi tamamile ltalyaya 
teşmil edilecektir. Yeni teşki
lata göre merkezde Valii 
Umumi bulunmakta ve ken· 
disine Umumi Meclislerle 

ğer taraftan Düçenin verdiği 
vaitlere uygun olarak Trablus 
müslümanları bu somurgenin 
idaresine iştirak edebilecekler· 
dir. Alman gazeteleri sevkül
ceyş bakımından alınan tedbir· 
lerin ehemmiyetini kaydediyor
lar. T rablusta daimi bir ltal
yan kolordusunun bulundurul· 

içtiınaına mevzu teşkil etmiştir. Bu mişlerdir. ı••••••••••••••••••••••-'•••••• .... 
sp·~·;·k~;~ ·~ ~ .. ı;~ş;~'k'~'i~·ı·~ .. h~·ğ'i~ .. ;ü~= • bir hükümet meclisi mesai

sinde müzahir olmaktadır, 
Mıntaka komiserleri prefe ola
caklardır. Şimdiki meb'usan 
meclisi yerine kooperatif mec· 
lisi kaim olduğu zaman bu 
mecfüıte yerlilerin mümessilleri 

teşarlık tarafınJan idare edilecek 

bulunacaktır.Şimdiki teşkilat bu 
ana kadar anavatan kolonlarına 
bırakılmış olan imtiyazlar ve 
mali yardımlar vasıtasiyle kü· 
çük mülkiyetlere sahip olmala
rma müsaittir. Libya bükümeti 

ması kararı oradaki ltalyan 
kuvvetlerini iki misle çıkarmak
tadır. 

lstanbul, l'l (Hususi Muhabirimizden) - Ankaradan bildiril
diğine göre spor kurumunda yakında esaslı değişiklikler yapı
lacaktır. Bu hususta üç proje hazırlanmıştır. Alakadar dairelerce 
tetkik edilmektedir. Spor teşkilatının, başvekalete merbut siyasi 
müsteşarlık tarafından idaresi muhtemeldir. 

amele evleri inşası için 24 mil· 
yontuk bir istikraz akdine me· 
zundur. Bir Lib.va bahriye ku· 

Hissi, Atk Romanı 

Roma, 11 ( A.A) - ltalyan 
tayyarecisi Niclot yeni bir tek 
satahh askeri tayyare ile saatte 
475 kilometre mesafe katede· 
rek 100 kilometre sürat cihan 
rekorunu kırmıştır. 

Eski rekor 450 kilometre ile 
Fransız tayyarecisi Del Motte 
de idi. 

Tefrika No & 

Kar yağdı 
Şibinkarahisar, 12 (A.A) -

ilçemizde bir haftadanberi de-
. vam eden hafif fırtınalı yağ

mur ve sis neticesi bu gece on 
santim kalınlığında kar yağmış
dır. 

nı bile.. 
- Nasıl, kim kaçırdı}. 
- Ben .• 
- Anlıyamadım. izahat ver bana> 
- Kaçıranların elinden Altını kaçır-

tan benim. Epeyce uğraşbm. Dün gece 
kaçırdık. Şimdi o emniyettedir .. 

- Neden yaptın bunu ~ 
Gazete muhabiri, herşeyi olduğu gibi 

!.~~~~1;,.~P.~~1~1!!!hg~!.... anlattıktan ve elde ettiği vesikaları yazı 
cAltın isminde bir kızın kaçırılması - Gördüm, bu iıı bana da mühim gö- müdürünün önüne koyduktan sonra ge-

ile neticelenen hadise gittikçe aydınlan- rünüyor. Öteki gazetelerin hepsi de at- niş bir nefes alıyordu: 
maktadır. Altının kaçırıldığı yer hak- ladılar. Nasıl çıkardın bunu?.. - Bu vicdansızlıktır. Altın sif bir 
kında tahkikat yapılıyor. Öğrendiğimi- - Bir tesadüf.. Yalnız şu kadarını 1 kızdır. Genç kızları baştan çıkarmak 
ze göre Altın, bir tcbeke tarafından ka· söyliyebilirim ki İş, zannedildiğinde daha için faaliyet gösteren ıebekenin bu mem· 
çırılmıı ve meçhul bir yerde hapsedil- mühimdir. Bunu adi bir kız kaçırma vak-

1 
lekette yeri yoktur. Bunlar sureti haktan 

nıiıtir. Zabıta , hadiseyi ehemmiyetle ası telakki etmek doğru olamaz. Tanın- görünerek kötü itler yapıyorlar. 
tahkik ediyor.> mış birçok kimseler bu meselede met- - Bu hadisenin üzerinde daha fazla *** haldardır. durmamız imki.nnzdır .. 

B. Nedim sabahleyin idarehaneye Yazı müdürü, odanın içinde asabi - Nasıl? 
Rittiii zaman yazı müdürünün kendi- asabi dolavıyordu. Birden geriye dön- - imkansızdır.. Çok kötü bir cere-
•ini acele görmek istediiini haber dü, elini Nedimin omuzuna koydu : yan açabilir. lı olup bitmiş, kız kurtul-
'\"errniılerdi. Yazı müdürü odaaı ·da, - Nedim, dedi. Bu hadisenin mey- muvtur. 
ltendisine intizar ediyordu. Odaya t,.- dana çıkmasında gösterdiğin muvaffa- Nedim fena halde aarsılmlfb: 
rince selam verdi. k.ıyeti takdir ederim. Epeyce de yorul- -Fakat bu adamlar yarın daha baı-

Y azı müdürü iyi kalpli, dalına gijlen, mut olacaksın. Dün gece, gece yarısın- lr.alarını da aldatabilirler. Belki de va· 
neşeli bir zattı. B. Nedimin odaya girdi- dan aonra zahmet ederek buraya gelmiv· zife Ye aalahiyetimi tecavüz ediyorum, 
iini görünce ayaia kalkb, elini uzatb: ain.. Geceyi uykusuz geçirdiğini de bi- mazur görülmemi isterim. Bunlara nasıl 

- Gel bakalım Nedim, dedi. Naad- liyorwn. Bu İfİn, sence bilinmiyen bazı iğmazı ayn ederiz. Vazifemiz yanlışlan 
lln, yeni haberler } kısımlan da vardır. ortaya koymak ve ikaz etmek değil mi> 

- Haber, haber çok amma.. Albn - Hep.ini biliyorum. Hatti kızın fU 1 Bu zevatın isimlerini ortaya atmıyabili-
hleeelesini gazetede a:iSrdünüz tabit.. dakikada gizlendiii yerden kaçmldıjı- riz. Fakat kendilerinin faaliyet ıcnter· 

Yugoslavyanın eski 
ba,vekltl 

Belgrad, 12 (A.A) - Eski 
başvekillerden ve eski Radikal 
partisi başkanı ve Yugoslav 
milli fırkasını tesis etmiş olan
lardan B. Milan Serechkitch 
57 yaşında vefat etmiştir. 

mclerine mani olmak l&zım .. 
Yazı müdürü gülümsiyordu : 
- Çok güzel amma, diyordu. Bu 

neşriyatın iyi karşılanmaması da müm
kündür .. 

- Neden iyi karvılanmasın, biz sa
mimi çalışmıyor muyuz. Hareketleri
mizde şüpheli bir nokta olmadığı ıçın 
ikazlanmızın sui tefsir edileceğine inan
mak İstemiyorum. Yanlıı hareket eden· 
leri , cemiyet içinde yan çizenleri ele 
vermek vazifem iz değil mi} 

- Doğrudur çocuğum. 

- Daha bir nokta var ~fim .. Henüz 
pek gencim ben .. Gözlerim her hadiseyi 
objektif olarak görüyor. Kulaklarım, her 
yanlıı hareket önünde hassasiyete geli
yor. Her hadise önünde hilesiz bir ide
alci olarak. durmam mümkünken neden 
gören gözlerimi perdelendireccğim. Gö
rürken körlevmek, itilirken aağırlaımak 
çok zor bir trajedicilik olmaz mı ~ 

Yazı müdürü bu defa derinden derine 
düıünceye dalmıvh. Yerinden kalkarak 
Nedimin yanına gitti. Kulağına. büyük 
bir sır tevdi eder gibi söyledi : 

- Çok haldısın Nedim, dedi. insanlar 
her veyi iıitebilirler. Gözlerin bir objek
tif kadar haasas olmuı, kulakların her 
söylenileni ivitmeai lazım .. Ancak bütün 
bunların yanında gazetecinin muhake
me baaaaaanı iyi kullanmaaı da prlbr •• 

Birinci 
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idaresinin kullandığt saat 

zmırde satış yeri : MURENO O. GABA Y Yolbedesten 119 

Her ıey iıitilebilir, fakat yazılamaz ki .. 
- Neden yazılmasın .. 
\'azı müdürü gülümsiyordu : 
- Yazılamaz, çünkü bizlerin cemi

yete karııı muayyen vazifelerimiz vardır. 
Bunu yanlış tefsir etmenden üzülürüm .. 
Bu itibarladır- ki vaziyeti aydınlatmak 

lanmıyacağız. Hadiseyi bütün teferrüa
tiyle alakadar makamlara, tahriren bil
direceğiz. Kitleyi zehirlemcğe hiçbir se
bep yoktur. 

B. Nedim düşünceli, düşünceli oda
dan ayrılıyordu. 

*** isterim. Bizde, matbuata atfedilen bazı Yazı müdürünün verdiği izahata rağ
kaba isnatlar vardır. Guya matbuat, men, gazete muhabiri tatmin edilmif 
hürriyetsizlik içindeymiş. Yalandır değildi. O, herveyin açıkça ortaya atıl
bunlar, bu iftiraları uyduranların vazi- masını, suçlunun ceza görmesini, ma
yeti çok noksan muhakeme ettikleri mu- sumun bundan zevklenmesini istiyordu. 
hakkaktır. 1 Bu ilk hadise, onun maneviyatı üzerin-

Bugünkü yeni cemiyet, hürriyeti bile de derin bir yara bırakm1Jtı.Mekteptcn 
1 

bir disiplin altında bulunduruyor. Kütle-
1 
ayrılırken ne kadar temiz idealleri var-

ler ıuurlanmıvtır. En ufak bir hatanın dı. Hayatın paralık ve madddik bir ta• 

akaülamelleri büyük oluyor. Şu veya bu 
1 rafını kendisi için öncü vaziyete getirm~ 

mevzua hotbehot temas edemeyiz. Akai ği hatınndan gcçirmemifti. 
tesirinden korkarız. Kanunlar, matbuab 1 Naçiz hüviyeti içinde yurda, men
hiçbir vekilde bailamıyorlar. Türkiyede 

1 
sup olduğu cemiyete ve inkılaba yaraila 

matbuat kanunu, gazetecinin vicdanında bir uzuv olarak. faaliyet göstermek iati-
ı 

vazife görüyor. Kitle için zararlı olanı yordu.Hayatında olduğundan fazla gö-
yazmıyan gazete, bunu kitlenin vicdanı-1 rünmiyecekti. Liyakat kesbetmediği b;ç 
na zararlı bulduğundandır. bir vazife kabul etrniyecek ve böylelcıle 

Şimdi bir hadise önündeyiz. Bu bir mücadele edecekti. 
ficiadan baıka birıey değildir. Vazife- Baait bir hadiM! önünde rutla• 
miz vic.danlan lekelemek olmadıiına ilk inkisarı hayali yenmek için kend-... 
göre itin tesirli taraflarını bulmak li.zun.

1 

de genİf arzular vardı. O gÜn Necm9i 
Yani bu hadise üzerinde gazete durnu- bularak kendiaiyle biraz gÖrüflllek ilt.. 
yacak değildir. Biliki. hauasiyetle du-

1 
mitti. Öğle paydoeunda, demirhanede. 

rac:ak •e nüfuzunu kullanacakbr. An· çıkarken kendiııini bulmut. bir kalaw 
cak. eUerUi Pbi itiıa tantai tarafına kul-1 - BiT.ti EDI -



:tan ite • ASIR uı nısan , __ , 
> 5 & 

ı 9 M ge ll•k hayra· MI Ankara çocukları güzel oynadılar 
ayıs, nç s k. b. · ·h d u·· k 

ATA TÜRK'.. s k b 1 ki .. b .. t.. e ız ın seyırcı uzurun a ço spor un amsuna aya as ı arı gun u un " • • • • • • 
millete hitap eden ve telkinler yapan bir gençlik takımı, Kuvvetlı rakıbıne yenılnııştır 

ve spor bayramı halinde kutlulanacak 
Oyun büyük bir heyecanla takip edildi. Ankara 

bayram güzel, haraketli, canlı Bu Gücü Beşiktaşa 1-3 mağlôp oldu. 
Pnzar günü sekiz bine yakın güzide ı fena bir oyun çıkarıyor ve hemen her ı maz ve taç atamaz oldular. -• 

ınsan yetiştirmek için bir vesiledir bir seyirci kitlesi huzurunda güzel,ahenk- vuruşları karşı taraf oyuncularına avan- 31 inci dakika .. Gençler Birliği bir k~~ 
li ve hakim bir oyunla Üçok spor takı- taj temin ediyordu. ner kazandı. Bütün korner abşları gıb• 
mını mnğlüp eden Ankaralı çocukları Dakika 8 .. Gençler birliği müdafileri bu da güzel atıldı. Nejat güçlükle '1• 

samimiyetle tebrik ederiz. Misafirler, bi- uzaktan Üçok kalesine havaleli bir vu- yumrukla topu uzakla§tırabildi. 

r 
l 

taraf bir hakemin idaresi altında cidden ruş yaptılar. Nejat fena bir çıluş yaptı.. Dakika 35 .. Gençler Birliği yine bir 
üstün ve kombine bir oyun çıkararak Ve topu tutamadı.Oyuncular birbirlerine korner vuruşu yaptı. Top Üçok kalesi 
halk fuerinde, kuvvetli bir takım tesiri önlerinde .. Kaleci, müdafiler ve forlar 
bırakmı~lardır. düştüler. Sol iç çok müşkil vaziyette to• 

Sahaya niçin çıktığını tayin etmiyen pu ikinci defa Üçok kalesine attı. 
Oçok spor takımı için mağlübiyet, hak- Jlk golde olduğu gibi bu golde de Ne-
kedilmiş bir neticedir.Eğer galip gelse- jadın hatası vardır. 

au··zl lerdi. bu netice önünde sevinmemiz ve Üçokun bütün hücumları çok .. 
alkışlamamız imkanı olmıyacaktı. Bir marka edildiği halde yerlerinin oyun• 
çok kıymetli elemanlarla doğru dürüst cusu olmıyan haflarımız hiçbir oyuncuyu 
bir oyun çıkaranuyan Üçok takımının marka etmiyor, edemiyorlardı. 
muayyen bir oyunu, takip ettiği bir Devrenin sonlarına doğru Ihsan uzuıı 
oyun sistemi yoktur. Bazen havadan bir bir vuruş yaptı. Top sağ açığa geldi.De• 
oyunla karşısındaki takımın oyununa bo- marke vaziyetinde olan sağ açık. seri 
yun eğiyor, bazen eşapeli bir tarz takip bir inişle Üçok kalesine sokuldu. Çekti· 
ediyor.Bazen d e müselleslerle kapalı bir ği şütü Nejat kornere atarak muhakkak 
oyun tarzı takip ediyor. bir gole mani oldu. 

Kendisine muayyen bir oyun tarzı Devre O - 2 Üçokun aleyhine bitti. 
tayin etmiyen tııkımlnrın, en ziyade ümit tKtNCt DEVRE 
beslendiği zam~nlnrda bile mağlübiyel Üçok, takımında tadilat yaparak oyu• 
neticeleriyle karşılaşmaları mukadder- na başladı. Şiikrü sol hafa, Namık sol 
dir. Böyle konuşurken Üçok takımının açığa ve Basri de İçe getirilmişti. 

yenilme sebeplerinin hapsini saydığımıza Bu devrede ilk dnkikalat Ankaralılar 
inanıyoruz. iki fırsat kaçırdılar. Hakimiyetleri de-

Oyunu idare eden hakem B. Şazi Tez- vam ederken Adil bütün müdafilerin 
ca~. bu mnçı cidden bitarafane idare et- fazla açılmalanndnn istifade ederek Oço• 

rniş ve halka güzel bir maç seyri irnka- kun yegane golünü soğukkanlılıkla attı. 

nını vermiştir. Pazar günkü maçta yir- Bu golden sonra lzmir takımı on daki• 
mi iki oyuncu arasında en iyi oynıyanı, ka Gençler Birliğini sıkı bir baskı altına 
Ankaranın orta hafıydı. Şimdi, spor Geıı(lt'f JJutıguwz sağ miidaju B.ılısan aldı. Bütün oyuncular büyük bir gayTet 
muharririmiz B. Agah Bartunun maç girdiler. Ankara sağ içinin hafif bir do- sarfediyorlardı. 

hakkındaki iznhntını dinliyebiliriz. kunuşu Üçoka bir gole maloldu. Fakat iki müsait vaziyetten istifade 
Oyuna beşi beş geçe baılandı. Hak.em Golden sonra seyirciler Üçok oyuncu- edilemedi. 

Şazi Tezcan.. !arının açılacaklarını umuyorlardı. Fa- Ankara tehlikeyi savuşturduktan son• 
G ençler birliği dünkü kadrosuyle oy- kat oyuna nasıl başlandı ise öyle devam ra uzun vuruşlarla ve geli:ıi güzel oynı• 

nıyor.Oçok ise şu şekilde tertip edilmişti: edildiği hayretle görüldü. Ve hatta ta- yarak vakit kazanmağa çalışıyordu.Mn
kımda tadilat lüzumu bile hissedilme- amafih fırsat buldukça da sağdan ve Nejat, Ziyn, Ali. Namık, Enver Nec-

A mişti. Saim sağ açıkta labismiş gibi du- soldan hücumlar yaparak Üçok kalesini 
det, Basri, Şükrü, dil, Sait, Saim.. ruyor ve bı"r pas verilmiyordu. Enver 

Tnkım tertibindeki isabetsizlik. ne ka- de çok bozuk oynıyordu. Ne bir akın 
dar açık görülüyOT. Şimdiye kadar bü- kesebiliyor ve ne de ayağına geçen topu 

tehdit ediyordu. 

29 uncu ve otuz üçüncü dakikalarda 
Gençler Birliği forları kaleciyle karşı

laştıkları halde lopu içeri atamadılar. 
19 Mayı• •por ve gençlik bay- ~ 

ramı i~in memleketin her tara -
lında şimdiden büyük hazırlık
rm başlamıştır. Dahiliye ve
kili ve Cümhuriyet Halk partisi 
genel •ekreteri bu büyük gün 
müna•ebetiyle bir tamimde 

11 - İşbu l 9 Mnyıs spor v e gençlik 
bayramını kutlamak için: 

tün maçlarda snğ ve &ol haf oynıyan 
Adil ve Şükrü hücum hattına alınmış ve 
en atak bir oyuncu olan llyas takıma so-
kulmamı;ı ve hücum hattını sürükliyen 
Namık tn hafa geçirilmiş .. 

Jlk v uru:ıu Üçok yaptı. ikinci dakika-
da Ankara sağ açığı aldığı topu seri bir 
inişle kale önüne kadar götürdü. Çekti
ği şütü Nejat çeldi. 

kendi takım arkadaılarına verebiliyor
du. 

22 inci dakikada Nejadın kaleyi boş 
bırakması az kalsın bir gole sebebiyet 
veriyordu. Bereket versin ki top fena 
bir vuruşla avuta gitti. 

Gençler Birliği hakim oynamasına 
devam ediyor. Bilhassa bütün takım 

oyuncularının stop, vuruş ve kafa atış
ları çok güzeldi. Buna mukabil bizim en 
iyi oyuncularımız bugün top bile tuta-

35 inci dakikada Adil güzel bir pas 
aldı. Ve Üçoku beraberlik vaziyetine 
getirecek olan bu fırsat talisizlik yüzün• 
den kaçtı. 

Biraz sonra da Sait yine gollük bir 
fırsatı kaçırdı. 

Bundan sonraki çalışmalar bir fırsat 

temin etmedi. Ve maç ta 2 - 1 Ankara 
Gençler Birliğinin galibiyetiyle bitti. 

fUnları •Öylemiştir: 
c Malilın olduğu üzere Türkiye'de 

her sene ilkbaharda mektep gençliğine 
inhisar eden bir idman şenliği yapılma 
ıı teamülden idi. Bu sene Atatürk'ün 
Samsona ayak bastığı 19 Mayıs günü
nün yalnız mektep gençliğine değil bü
tün millete hitap eden ve telkinler ya
pan bir spor bayramı halinde kutlu -
lanmak istenmesinin sebebi, 19 Mayıs
ın Türk milletinin yeniden harekete 
geçmesinin ve gençleşmesinin sembo
lü olarak kabul edilmesidir. 

Partimiz bugün , sadece spor mey

danlarındaki tezahürlere iştirak eden 

mahdut bir gençlik zümresine inhisar 
ettirmeyip, her telkin vasıtasından is

tifade ederek bütün millete güzel insan 

hareketli insan, canlı insan, uyanık in
lall, dürüst insan , mcrd insan idealini 
aşılamak nı, ışık, hava sevgisini du
yurmak, temizlik, sağlamlık ve güzel
lik aşkını arttırmak için bir vesile ad
dediyor.> 

TALlMATNAME: 
Partinin bu maksatla hazırladığı tali

matname şudur: 
1 - Bayramın resmt mahiyeti haiz 

olmaması dolayısile Devlet dairelri 
mensuplarından mümkün olduğu ka
dar çokça arkadaşın katılması imkanı 
elde edilmek için bayram kutlama tö

reni ve gösterileri öğleden sonra yapı
lacaktır. 

2 - Kutlamnlar şunlardır: 
l ) Sporcuların ve okul talebeleri

nin jimnastik göstcrlicri ve geçit resmi 
2) Şehir ve kasaba içinde gczm ve 

dolaşma ve anıtlara çelenk koyma 
4)Stadyumda ve diğer şehir meydan

larındn spor hareketleri (futbol maç
ueıun~o ppp '!.t<>ı fia.ına unAn1pd '1.my 
aUı ve yaya kosula r v . s. gibi spor maç 
lan ve miisabakaları) 

a) Vilfıyetlerde: Başknn; Vali ve 
pnrti başkanı 

Bugün Gençler Birliği çok iyi oynı
yor. Buna mukabil Üçok da o ni.sbette 

Üyeler : Askeri komutan, Kültür di
r ektörü, şnrbny, Halkevi başkanı, spor 
bölgesi başkanı ve matbunttan bir mü
messil. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 
ilkbahar koşuları 

b) Kazalarda: Başkan: 1Jçebay 
7 - Okul talebesinin jimnastik gös- Üyeler; Askeri komutan, parti baş-

terileri bundan sonra yapılacak ve bu kanı, şarbay, kültür mümessilleri, Hal
gösteriler Kültür Bakanlığı tarafından kevi başknnı, spor başkanı 
gönderilen talimatnamede tesbit edilen c) Nahiyelerde: Başkan: Kamunbay 
tarzda olacaktır. Üyeler; Parti başkanı, okul öğretıne-

ikinci 
çok 

hafta koşuları 
zevkli geçti 

SPORCU GöSTERtLERt ni, spor kulübü başkanı 
8 - Talebeden sonra sporcular ta- d) Köylerde: Muhtar, okul öğret-

rafından gösteriler yapılacak ve bunun meni, parti ocak ba5kanı, (varsa) şar
programı Türk Spor Kurumu tarafın- baydan mürekkep olmak üzere birer 

dan bildirilecektir. kutlama komisyonu teşkil edilerek 
9 - Gösterilerden sonra başta okul derhal bayram programını hazırlama 

talebeleri ve arkalarında sporcular ol- işine başlanır. 

mak Uzcre mahallin en büyük idare 12 - Bütün şehirler ve kasabalar 19 
amiri önünde geçit resmi yapılacak, Mayıs günü bayraklanacaktır. (Tali-

ayni alay, bozulmaksızın alandan dı- matına göre parti bayrağı da asılacak
şarı çıkarak muzika ile birlikte ve tır.) 

onuncu yıl veya sporcular marşı söy- 13 - Tören alanlarına vecizeler ko-
lenerek şehrin başlıca sokaklarında nacaktır. (Bu vecizeler ilişiktir.) 
gösteri gezisi yapılacak, anıtlara çelenk 14 _ Şehir ve kasabalardaki mağa-
konacaktır. 

10 - Bundan sonra herkes 
za vitrinleri bugünün manasına göre 

derli süslenecektir. 
toplu kendi yerine dönecek ve geri ka-
lan zaman şehrin meydanlarında ve 
derli ve toplu ve milü marşlar çalına
rak ve muzik refakatinde yapılacaktır. 
Olan yerde ordu muzikaları verilecek
tir. 

4 - Saat on beşte mahallin en bü
yük idare amiri yanında askeri komu
tan ile Parti başkanı ve Halkevi baş
kanı, Şarbay, Kültür Bakanlığı mü-

15 - Nakil vasıtaları dahi bugünün 
manasına göre süslenecektir. 

16 - Şehirler ve kasabalar üzerine 
uçaklarla vecizeler atmak üzere ted
bir alınacaktır. 

17 - Türk kuşunun şubeleri olan 
yerlerde, bu bayrama hareketli bir 
surette atılması Türk Hava Kurumun
dan dahi rica edilmiş olduğundan bu 

Ukbahar at yarışlarının ikinci haftası 
da pazar günü çok neşeli geçmiştir. Ha
vanın güzelliği, bahar yeşilliği, koşu he
yecanı halkımızı Buca alanına çekmiş 
toplamıştır. 

Muhakkak olan cihet şudur ki koşu 
zevki her yıl biraz daha artmakta,sporun 
bu kısmına alaka kuvvetlenmektedir. 

Yalnız şunu ilaveye mecburuz ki biz 
halkımızın alakasını daha fazla kuvvet
lendirecek tedbirleri almıyoruz. Yüksek 
yarış ve ıslah encümeninin büyük feda
karlıklarla tertip eylediği koşulara daha 
fazla halk toplamak, onların mesailerini 
kolaylaştırmak yolunda alınması çok 
mümkün ve çok kolay olan tertibatı ih
mal eyliyoruz. 

Mesela eskiden lzmir koşulanna hal
kı taşımak için on dakikada bir tren kal
dırılırdı. Şimdi trenlerin tahriki müşteri
nin mevcudiyetine bağlanmıştır. Böyle 
hareket dakikası bilinmiyen,yer bulunup 
bulunmıyacağı malüm olmıyan birinci 
mevki bilet aldıkları halde bile üçüncü 
mevkide ve ayakta seyahate mecbuT bı
rakan trenlerle koşu yerine gitmek bir 
zevki değil.bir işkencedir.Tabii buna her 

·ı· b"l · b k di gibi yerlerde kutlama komisyonuna mcssı ı ve spor o gesı aş anı ve - kes katlanamaz. l lerkes te dört beş lira 
w 1 ld w h ld to ı t · Türkkuşu mümessili de üye olarak ger zat ar o ugu a e P an ı yerı- otomobil parası veremez. Otobüslerle gi 

1 l b girecektir. ne gelecek hazır bu unan ta c e ve 1111 .. 1111, 111 ,
11111 

.. 
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sporcuları gezip görecektir. (teftiş) 18 - Meydanlarda ve sahalarda ğu talima tnamede yazılıdır. Sporcula-
5 - Teftişten sonra bütün talebe ve (mevcut olan yerlerde ) çok hoparlör- rın taşıyacağı kıyafet için Türkspor 

sporcular birlikte ve muzika ile istik- Ierden istifade edilecektir. kurumu tcdLir alacaktır. 
lal marşını söyliyecekler ve sahaya 19 - Her şehirde kasaba ve köyde 22 - Sporcuların geçit resmine ve 
Türk bayrağı çekilecektir. törene bizzat gelerniyecek ihtiyar spor- l şehir içindeki, sokaklardaki gösteriş 

G - Arkasından evvelce seçilmiş culara (ciritci, pehlivan, atıcı dahil) gezilerinde h er spor kulübü ayrı yürü
olan bir talebe veya sporcu 19 Mayıs seçilmiş birer h<'yet gönderilecek saygı miyerek bütün kulübün futbolcuları, 
gününün tarihi kıymetini ve sporun ziyaretleri yapılacaktır. güreşçileri ve sairesi yani her spor şu
bir ulusun beden kabiliyetini ve ka- 20 - Spor mükafatlarının bugün besi ayrı ayrı ve temsili şekiller ala-
rakterini yükseltmek hususunda ve de tevzi edilmesine dikkat edilmesi rak yürüyecektir. 
yurd kavgasında oyn8"acağı rolü te- unutulmamalıdır. 23 - Halkevi olan yerlede Halkev-

istüadeli ve eğlenceli toplantılarla ge
celiyin dahi gençliğin istüadelendiril
mesi uygun olur. 
denler yolların bozukluğu yüzünden sar
sılmakta sonra da bir hayli yolu •yaya 
olarak yürümektedir. Böylece azap ve 
işkence içinde yine koıulann rağbet gör
mesi halkımızın alakasının büyük deli
lidir. Eier nakil vuıtalan tanzim edilmiş 
ve halkımız insanca ve ucuzca üzüntüsüz 
Buca alanına gitmek imkanlannı elde 
etmİ§ olsa ıüphsiz bu alaka bir kaç misli 
artacaktır. 

Hele otomobil ve otobüsle gidenlerin 
tek. bir k.işeden bilet alabilmek için yanın 
saat beklemeğe mecbur kalmaları bu ü
züntülerin üzerine tüy dikmektedir. Ala
kadarlann halkın çektikleri sıkmtılan 
giderecek. tertibata ehemmiyet verme
lerini dileriz. 

Acaba trenlerin hareket saatlerinin 
kafi şekilde tesbiti, bir hafta mütema
diyen ilanı.bir iki tren fazla kaldırılarak 
halkın balık istifinden kurtarılması, in
sanca seyahatinin temini çok zor bir iş
midir ~ 

*** BIRtNCI KOŞU 
Koşulara tam saat 14 de başlandı . 

Birinci koşu üç yaşındaki yerli yarım kan 
lngiliz erkek ve dişi taylara mahsustu . 
Dört hayvan i~tirak eyledi. Birinciliği 

Muzaffer Eker'in Şimşeği, ikinciliği Ah
met Atman·ın Malkapı, üçüncülüğü F. 
Kara Osman oğlu· nun Şengünü aldı. 

Müşterek bahis oynıyanlara Şimşek 

ganyan olan ikiyüzer plase olarak yüz. 
beşer Malkap' de plase olan yüz otuz 
beşer kuruş kazandırdı. 

vanlarına mahsustu. Yedi hayvan iştirak 
eyledi. P. Halimin Novisi birinciliği, 

Mükerremin Restsakası ikinciliği ve f. 
Simsaroğlunun Okyayı üçüncülüğü aldı. 

Müşterek bahis oynıyanlara Novis 
135 - 230 Restsakda 1 75 ıer kuruş 

kazandırdı. 

OÇONCO KOŞU 
üçüncü koşu bu haftanın en heyecanlı 

koıusu idi. Çünki çok kıymetli dokuz 
hayvan İştirak ediyordu. Hakikaten bahs 
için de üçüncü ko~unun rolu pek büyük
tü.Favori olarak Alemdar ve Ceylan ele 
alınıyordu. Hayvanlar koşarlarken muh
telif zamanlarda muhtelif hayvanlar bi
rinciliği alır gibi vaziyetler yarattılar. 

Seyirciler arasında bağr11malar fazlalaş
tı. Neticede Rüstem Yörüğün Ayhanı 

beklenmediği halde birinciliği aldı. Ma
reşal Fevzi Çakmak'ın Bayburtu ikinci, 
Emir Salih'in Alemdarı üçüncü gddi. 

Bu sürprizli netice neşeli münakap
lar doğurdu. Müıterek bahis biletlerin· 
den ganyanlara Ayhan yediyüz onar, 
plaaelerine ikiyüz seksen beşer, Bayburt 
ta yediyüz otuz beıer kuruş kazandırdı. 

DöRDONCO KOŞU 
Dördüncü koşu dört ve daha yukan 

yaştaki halis lngiliz hayvanlarına mah· 
sustu. iki hayvan ko:ıtu. P. Halim'in Sön 

neri birinci geldi. Müşterek habise yüz 
yirmi beşer kuruı dağıtıldı. 

BEŞINCt KOŞU 

Haftanın sonuncu koşusu olan bu ya• 
rışa da beş hayvan iştirak eyledi. Halis 
ve yarım kan Arap hayvanlarına mah
sus olan bu ko:ıunun mesafesi 2400 
metre idi. Tahammülün rol oynıyacağı 
bu yarış ta çok heyecanlı geçti. Benli Boz 
birinci, Öncü ikinci Necip üçüncü geldi. 
Esasen favori de bu hayvanlar üzerinde 
idi. Yalnız Necipden ikinciliği bekliyen• 
ler çoktu. 

Müşterek bahislerde Benli Boz 125 .. 
1 70, Öncü üçyüz yimıişer kuruş dağıtt" 

Çift bahisde üçüncü ve beşinci koşu .. 
ların birer numaralı hayvanlarına bilet 
alan onüç lira yetmiıer kuruş kazandılar. 

3 - Tören sövle olncaktır: Ö~leden 

sonra b ütün okul talebeleri ( ilk, orta, 
yüksek, resmi, hususi biitü n okullar 
ve iiniversite) ve sporcular mekteple
Tinden ve spor kulüplerinden hareket 
ederek saat 15 tc spor alanlarında (ol
mıyan yerlerde Cumhuriyet meydanla
:tmdo) toplanacaklar ve evvelce hazır
Lmmış krokiye göre yerlerini alacak
lardır) Talebe ~rculann bu .ızelisl · 

barüz ettirecek bir söylev verecektir. 21 - Okul talebesinin kıyafetleri leri spor şubeleri tarafından, olmıyan 
------~u...11!..Ll.,,__...,,....,..T.. tL 

tKiNCt KOŞU 
ikinci koşu şimdiye kadar kazandığı 

ikramiyeler 1200 lirayı aşmıyan üç ve 

Koşular lzmire dün çok güzel bir gün 
yaşattırdı. Koıuların hitamını müteakip 
seyircilerin mühim bir kıamı Alsancak 
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Keçeciler C ellalbaşı sokağında 

5 "'V'E: 7 :ı:::> E::: Pazar gecesi anasının yanında elin
deki işi işlerken birdenbire gözleri bir 
lloktaya dikildi. Uyur gibi görünen 
ltıası derhal doğrulmuş, şaşkınlık ifa
de eden simasında bir tebessüm belir
llıiş mırıldanıyordu. 

- Nihayet .. !şte .. Acaba ne vakit ge
lecek? .. 

lhtimal zavallı delinin sözleriyle 
genç kızın düşUnceleri arasında bir 
birleŞme vardı. Kız titriyordu. Ellerini 
!Özlerine götürerek ağlamağ başladı. 

Jan cGeliyor> sözlerini tekrarlarken 
Liilz: 

- Heyhat! Heyhat! Nerededir? Di
)'ordu. 

Bu sırada mareşal içeri girerek hem 
laUı ve hem yeis verici bu manzarayı 
gördü. Ana ile kızı kollan arasında 
SıktL 

Jan dö Piyen gülüyor, Lüiz gözle
rinden yaşlar akıtıyordu. 

••• 
Sabahın ikisine doğru konakta dev

riye vazifesini gören askerlerden gayri 
hepsi uyuyorlardı. Derin bir sessiz
lik hakimdi. Jan Döpiye ile Lüiz de bir 
Odaya çekilmişler yatıyorlardı. 
Mareşal her zaman yaptığı gibi saat 

onda dairesine çekilmişti. 

Bundan sonra cereyan edecek hıldi
leleri daha iyi kavrıyabilmek için o za
llıaııın derebeylerine mahsus olan ko • 
Dağın inşa tarzından da biraz bahsede-
liın.. 
Konağın geniş bir bahçesi vardL 

llahçeye kaldırım taşları döşenmiştL 
C:ayet sağlam olan bahçe duvarlannda 
SOkağa çıkan biri büyük diğeri küçük 
iki kapı vardı. 

Bahçenin sol tarafındaki iki katlı bi
nada muhafız askerleri, karakol nefer
leri oturuyor bodrum katına hayvanlar 
bağlanıyordu. Bunun önünde lsviçre
liııin kulübesi var. Bahçenin sağındaki 
binada Jantiyumlar , en üst katında da 
lJşakJar, aşçılar, oda hizmetçileri otu
ruyordu. Bahçenin nihayetinde de bu 
iki binadan ayrı fakat bunlara yakın 
konak inşa edilmişti. Konağın alt ka
tında merasim ve kabul salonlan mev
cuttu. Ust kat ta gayet muhteşem tez
Yinatı ihtiva eyliyordu. Bu da hemen 
hemen Kolininin konağına benziyordu. 
O devirde bütün asılzadeler bu usulü 
latbik ediyorlardı. 

Fransuva dö Monmoransi ilk çan ses
leri ile uyandı . Heme; elbiselerini gi
Ycrek üzerine manda derisinden ya
P•lmış bir zırh geçirdi Muharebe kı
lıncını kuşandı. Beline hançerini taktı. 
l>encereyi açtı. 

Gökyüzünde daha yıldızlar parlıyor
du. Parisin içinde kopan gürültü ya
vaş yavaş diğer sokaklara doğru iler
liyordu. Çanlar felaket fırtınasını ay
Yuka çıkarıyor, ah ve feryatlar orta· 
lığı altüst ediyordu. 

!Mareşal birkaç dakika bu gürültü
l•re kulak verdi. Çehresini bir tees
•iir kapladı. Şakakları oynamağa baş
ladı. Janla, Lüizin yattıkları odaya 
ko<tu. Lüiz de ilk çan sesiyle yataktan 
fırlarnış, giyinmiş, şimdi de annesini 
giydiriyordu. Mareşal kıza sordu: 

- Kızım korkmuyorsun ya?. 
- Korkmıyorum. Ulkin ne oluyor? 

llu çanlar, bu gürültüler ne?. 
- Şimdi onu ela öğrenirim. Sen her 

ihtimale karşı yol elbiselerini giy .. Ha· 
<ır ol.. 

Fransuva bu iki kadını kolları ara
sında dışarı fırlarken saatin üç buçuğu 
Çaldığını işitti. Bahçede si!Bhlı janti • 
l'uuıların gürültüleri dinlediklerini 
gördü. Gürültüler mütemadiyen artı -
Yordu. Askerler yerlerinde idiler. 

Genç jıuıtiyumlardan birisi mareşala 
lıaf:ırdı. Bu Latre Moval'dı ki babası 
tarafından cesaret ve fazileti tecrübe 

başları yırtıktı. Sen Marten'in iki yara
sından ela kanlar akıyordu. 

Sen Marten ilk raporu verdi : 
- Mareşal Hüknoları öldürüyorlar. 

dı~edi hemen bayılıp yere yuvarlan-, 

Latre Momal sözü tamamladı: 
- Monsenyör kardeşlerimi öldürü- l 

yorlar. Luvr'de, sokaklarda evlerde, 
her yerde kadın, erkek, çcluk çocuk 
öldürülüyor imdat monsenyör!. 

Monmoransi askerlerini titreten bir 
şiddetle bağırdı: 

- Gidiyorum. Haydi atlara bininiz. 
Benim de muharebe atımı getiriniz. 

Bahçede çok seri bir koşuşma oldu. 
Herkes atlarını silAhlarını aldı. 

Fransuva askerlerinin başına geçin· 
ce vaziyeti kısaca anlattı: 

- Gayet zor bir işi başarmağa gidi· 
yoruz. Luvr sarayına gidecek kral
dan katlifunın önüne geçilmesini iste
yeceğiz. Ters cevap alırsak çarpışaca

ğız. 

Jantiyumlar bağırarak cevap verdi
ler: 

- Kanımızı son damlasına kadar dö
keceğiz .. 
Mareşal : cKapıy ı açınız> emrini 

verdi. İsviçreli büyük kapıya doğru 

koştu. Bu sırada sokakta büyük bir gü
rültü koptu. 

Piyadeler koşuşuyor, at nallarının 

kılınçların şakırtılan duyuluyor. Hay
vanların kişnemeleri işitiliyordu. 

Kapının önünde korkunç g!irleyici 
bir sesle biri bağırıyordu. 

- Hücum ediniz. Yağma ediniz. 
Latremuval haçlarını bularak söy

lendi: 
- Eyvah, pek geç kaldık. 
Fransuva dö Monmoransi ölüm fır

tınasını bastıracak dehşetli bir sesle 
bağırdı: 

- Kardeşim .. Kardeşim .. 

Yeni den tanzim ve tefriş edilen VAT AN oteli mlişteri
lerinin her türlil istirahatini temin eylemeği düşünmliştUr. 
Sıcak ve soğuk banyoları geniş ve havadar bahçesi vardır. 

Fiatler tasavvurun fevkinde ucuzdur. 
Temizliği ve ucuzluğu bir kerre tecrübe ediniz. 

1-26 (357) hiii.3iiilii 

Encümeninden: 
Muhammen Bedeli 
Lira Ku. Yeri Cinsi Numarası 
65 00 Karantinada Dükkan 473 

40 00 " " • 475 
275 00 ikinci Kordon Langar 21-11 
200 00 Alipaşa meydanı Dükkan 16-18 
250 00 " " " 20-26-28 

50 00 " " " 13 
200 00 Sabunhane so. Mağaza 15 
110 00 Kestane pazarı ,. 42 

40 00 Hisar arkası Dükkan 9 
24 00 Üçüncü Karaosman so. ,, 22 

150 00 Mirkelam hanı yanında ., 8 
175 00 ikinci Belediye cad. Maağza 33 

80 00 " " " " 35 
80 00 Peştemalcılarda " 116 
15 00 Bakır Bedesteni Dolap 29 
50 00 Bekirpaşa hanı içinde Mağaza 17 

130 00 Karşıyakada Dükkan 113 
10 00 " Celal bey so. Baraka 10 

195 00 Kemer caddesi Kahvehane 249 
00 00 Karşıyaka iktisat sokğ. Fınn 85-87 

150 00 Kemer cıtddesi fırın yeri 247 
idareyi Hususiye akaratından olup yukarıda yeri ve cınsı ya• 

zılı bulunan akarat kiraya verilmek üzere 20 gün müddetle açık 
artırmaya çıkarılmıştır. Şartları öğrenmek istiyenlerin her gün 
hususi hesaplar Müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek 
istiyenlerinde ihale günü olan 29 - 4 - 937 Perşembe günü saat 
10 da depozito makbuzlarile birlikte daimi encümeni vilayete 

Nihayet Marjansi ormanında olduğu 1150 (652) 
gibi yine yüzyüze bulunacağız. Hanri .. 

müracaatları ilan olunur. 

Hanri, vay senin haline! • } •• d •• ı •• •• d 
Bu dakikada büyük kapı zorlanıyor lzmir Liman 1Ş etme mu ur uğun en: 

kapı sarsılıyordu. Açık eksiltme ile satin alacağımız üç bin ton lavemarin maden 
Mareşal eyere in• kumandasını ver- 6 l 

kömürlinün ihalesi 30·4-937 Cuma günü saat 1 da yapı acaktır. di. Atlar ahıra götürüldü. Birinci sıra 

vaziyette diğerleri intizarda.. Teklif mektuplannın 30 Nisan 937 Cuma günü saat 15 e ka· 
Kapının solunda ve sağında uzun dar idaremize verilmiş olması şarttır. Münakasaya gireceklerin 

mizraklı jantiyumlar .. Monmoransi de iki bin lira teminat verml'lidir. Şartnameyi görmek istiyenler 
elinde kılınç konağın binek taşında du Levazım servisine müracaat etmelidir. İstiyenlere şarln11me posta 
ruyordu. ile gönderilir. 13-16 1138 (644) 
Kapıya ikinci bir direk darbesi daha .:ı;~~;;,;~~ıımı----------------..... .ı.::---

indirildi. Dışarıdan Damovilin sesi ge- lzmir Sulh hukuk mahkeme· 
liyordu. 

sinden : - Alçak .. İşte meydan okumana ce-
lzmir inhisarlar ba• müdüri· vap vermeğe geldim. Neredesin mey- Y 

dana çık .. Meydana çık ta eldiveni su- yeti tarafından halen Bursanın 
ratma fırlatayım. Altıparmak sokağında 3 No. lı 

Monmoransi «kapıyı açınız• emrini evde oturan müteahhit Halil 
verdi. oğlu Mustafa aleyhine açılan 

Sağ ve soldaki jantiyumlar hemen alacak davasının yapılan ilk 
kapının iki kanatlarını kendilerine doğ- dd · 
ru açtılar, bu cesurane hareket 

0 
kadar duruşması sırasında mli eıa· 

mütlıiş bir tesir y&.pmıştı ki kapıyı kır- leyb Mustafaya tebliğ edilmek 
mağa uğraşanlar bile şaşırıp kalmış- üzere gönderilen davetiye bila 
!ar, korkularından geri geri çekilmeğe tebliğ iade edilmiş ve mumai· 
başlamışlardı. leyhin ikametgahını terk ile 

Fansuva ·gür sesiyle ortalığı çınlattı: nereye gittiğini bilen olmadığı 
- Birinci sıra ateş! mübaşir meşrubatından anlaşıl-
On silah birden patladı, ikinci sıra '-1 k b 

mış olmaıs a i ametga ı meç· birinci sıranın yerini aldı. Diğerleri si~ 
Jalılarını doldurmağa koyuldular. bul kalan müddeialeybe ilanen 

- BiTMEDi _ tebligat ifasına karar verilmiş ··--------· AKLINIZDA OLSUNKI 

~· 

ve müddeialeyh Mustafanın 

muhakemenin muallak olduğu 

7-4-937 tarihine müsadif çar· 
şamba günü saat 14 de lzmir 

lzmir lkinci Hukuk Mabke· 
mesinden: . 
Karşıyakada Bahariye M. 

"<lilınek üzere mareşalın yanına veril- K iN AK Q L Eski ve 
lııişti. Kendisi Hükno idi. Genç janti- yeni 

sulh hukuk mahkeme"inde bu· 
lunması için ilanen yapılan teb· 
ligat üzerine müddeialeyh malı· 
kemeye gelmediğinden hakkın· 
da gıyap kararı tebliğine karar 
verilmiş olduğundan Mustafanın 
mahkemenin muallak olduğu 

22-4-937 tarihine müsadif per· 
şembe günli saat 10 da mah
kemede ba:::ır bulunması veya 
bir vekil göndermesi gelmediği 
surette mahkemeye kabul olun· 
mıyacağınızı mlibeyyin işbu gı· 

.yap kararı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

Bahçeiçi sokak 18-21 No. ls
mettarafından Karşıyaka Baha
riye C. 14-3 No. llyas Yılmaz 
aleyhine açtığı boşanma dava
sından dolayı müddeialeybe 
çıkarılan davetiyenin müddei· 
aleyhin ikametgahını terkle 
elyevm nerede bulunduğu bili
nemediğinden ve zabıtaca yapı· 
lan tahkikat ta müddeialeyhin 
ikametgahının meçbuliyeti teyit 
eylediğinden davacının isteği 
ile bu baptaki tebligatın ilanen 
icrasına ve arzıhal suretile 
davetiye varakasının mahkeme 
divanhanesine talikine ve talı· 
kikatın 5· 5-937 çarşamba gü· 
nüne bırakılmasına karar ve
rildiğinden yazılı günde saat 1 O 
raddeleridne tahkikat bakimi 
huzurunda müdd~ialeybin asa• 
leten hazır bulunması veya bir 
vekil göndermesi lüzum, aksi 
takdirde hakkında gıyaben 
muamele yapılmak lizere gıyap 
kararı ittihaz olunacağı H. U. 
M. K. tebligat faılına tevfikan 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

Yuın bağırırken şunları söyledi: sıtmalılara, iştibasızlara, za• 
, - Monsenyör. Giz taraftarlarının yıflara, kuvvetsizlere iştiba, 
'-<Uvr sarayına hücum ettiklerini sanı- kuvvet, neş'e verir. 

l'Ordum dınleyiniz. Luvr'de muharebe Hazım hapları : 
~'.;;or . Kralın yardımına koşmak la- inkıbaz bayatın düşmesidir. 

Liynet ve amel için nebati 
lMareşal bru,ını salladı. Anlaşılmı- ilaçlarla yapılan bu bapları 

~~n bir üzüntü içini kemiriyordu. O siz de kullanınız. 
•<in bu hücumu yapabileceğine ihti- m------------;ı 

lnaJ VPrnıiyor onun daha seri ve daha 

1 "SSıı hareket eyliyeceğini tahmin ede
)ılil'ordu. 

ıta,.""31 şu cevabı verdi · 
MiLLi EMLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Dosya 

1148 (647) 

Lira 
~ .._ Sen Marten ve siz Latre Moval 

n nehrine kadar keşif yapınız. 
838 Karşıyaka Eski Fevziye Yeni Barbaros So. 39 

tı,· ll ı genç derhal sokağa fırladılar. 

ltı 11nlar döndüklerı zaman saat dört ol
~tu . Şüphesiz gördtikleri manzara 

~k korkunçtu. Mosmor kesilmişlerdi. 
nebılmek için çetin bir boğuşma da 

hı>tıklnrı anlaşılıyordu. ünkü ü•tleri 

eski ve 35 Numaratajlı Furun 36 
Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin bir senelik icarına Talip 

çıkmadığından 8 • 4 • 937 tarihinden itibaren bir ay müddetle 
uzatılmıştır. 

ihalesi 10 - Mayıs - 937 Pazartesi günü saat 15 dedir. Alıcı-
ların Milli Emlak Müdüriyetine müracaatları. 1133 (640) 

1142 [648] 
CTZ7/Z2J "™ 
Muhasip 
isti yenlere 

Bankada ve uzun müddet 
tanınmış ticarethanelerin he
sap işlerinde çalışmış usulü 
defteriye vakıf bir muhasip 

ehven ücretle sabahtan ak· 
şama kadar veya günde bir 
kaç saatlik iş arayor. lüzu
munda teminat ta verebilir. 

*ti 8 

Başdurak Kestelli cad· 
desinde Y enitehir oteli 
müstecirine müracaat 

1-3 (64~2)_" 
» 1 *? i Zl:ızz;&rc/..zz&i 

:Sanıre 7 

Kazmirci 
A. Hüsameddin Eren 

IZMIR ŞUBESl 

PEŞTEM.\LCILARDA : Mimar_ 
Kemaleddin caddesi ~:İef!! 2555 

TOPTAN PERAKENDE 
( Bir defa gidip görünüz ) 

A. Hüsameddin Eren kuma,ıarı sağlam 
solmaz, şık ve ucuz1ur. 

·········111111111111111 ••••••••• 

SATIŞLAR ISTANRUL FIATl 
Pazarlık Yoktur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YAZLIK ZARİF SON MODA 
KUMAŞLAR GELDi 

A. Hlisamettinin mağazasına uğramadan geçmeyiniz. 

1 , 

~ . ' 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

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

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

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

IZMIR 
Telgraf adresi: KARADAVUT Telefon 3809 ,, ____________ ._. _________ .... mı, 
HERKULES 

GÜBRE HÜLASASI 

Tütün 
Çiftlik 

Bağ 
Bahçe 

Bostan 
Limonluk 

Ağaç 
Çiçek 

Sahiplerile meraklılarının 
hayretle istifade 

edecekleri bir gübredir. 
" Herkules ,, gübre büla~ası Avrupa ve Amerikanın milyon• 

!arca çiftçileri tarafından senelerden!:ıeri ku:Janılmaktadır. 

Toptan sdış yeri : ikinci Belediye caddesinde 
Kartal makarna fabrikasının satış deposunda 

1-10 (597) H 3 

MILLl EMLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
D. 

141 Alsancak ikinci Kordon 422 ekısi 162 N. tajlı ev 
nakit para ile ve kapalı zarfla 

202012 Tepecik Tepecik sokak 212 numaralı ve 101, 52 

Lira 

3500 

metre murabbaı arsa, gayri mübadil bono ile 200 
6384/1 ikinci Karantina Yeni Turan sokağı 33 kapı 71 

ta numaralı ev gayri mübadil bono ile 1000 
Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyetlerine haddilayıkı 

ile talip çıkmadığından 8-4-937 tarihinden itibaren bir ay müd
detle uzatılmıştır. 

ihalesi 10 mayıs 937 pazartesi günü saat 15 dedir. Alıcıların 
Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatleri' 1132 [639) 

""""""""""""'""""""""""""""".,;,,""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""~·-~ 
Vilayet daimi encümeninden: 

Muhammen Bedeli Yeri Cınsi No. 
Lira Ku. 
70 00 Keçeciler caddesinde Ev 87 
25 00 Tilkilik " 7 
50 00 Birinci Süleymaniye " 13 
25 00 lkiceşmelik caddesi " 20'2 
50 00 Karşıyaka iktisat sokağı " 22 

100 00 " Celal Bey " " 1 '2 
50 00 " Bahariye " " 37 

450 00 Babribaba Caddesi " 10·1 
257 00 .. .. .. 10tı 

250 00 " " " lOJ 
256 00 " " " ııu 
256 00 " .. .. ıı:.ı 
210 00 .. .. .. 114 

60 00 Karş\yaka iktisat Sokağı " 28 
ldarei Hususiye akaratından olup yukarıda mevkileri gösteri

len evler 1 - 6·937 Mali yılından itibaren bir sene müddetle 
kiraya verilmek üzere 20 gün müddetle açık arlırmıya çıkarıl· 
mıştır. 

Şartları öğrenmek istiyenlerin her gün Husı.ısi Hesap· 
lar müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de 
ihale günü olan 6 • 5 • 937 Perşembe günü saat onda depozito 
makbuzlariyle birlikte Vilayet daimi encümenine müracaatları 
ilan o!unur. 1152 ( 651) 

• 



~---· 
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OTOMOBİL 
Ol<imobilinizi senede yalnız 3 3 lira mukabi -

linde f. Q Q Q Q liraya sigorta edebi-

lirsiniz. 
Müracaat yeri : 

VEDAT URAS 
Fevzi Paşa Bulvarı No. 6 

TELEFON : 3971 

Daima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILlZ KANZUK eczanesi Jaboratuarlarında hazırlanan Ju· 

v~nlin saç boyalan muzır ve zehirJi maddeJerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek batta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 
C::::: wswwwwe -~z:=.=:S 

• 

Devlet Demiryolları Umumi Mü
dürlüğünden: 

Sağlık heyetimizce yapılacak muayeneleri neti~e~i hizmetimize 
elverişli çıkmak, Türk tebaasından bulunmak ve 35 yaşını geç
memek şartile idaremiz Ankarada çalıştırılmak iizere iki ressam 
ile işletmeler ihtiyacına göre lüzumu görülecek mahallerde i~tih
dam olunmak üzere 6 şube şefi ve 15 kısım şefi hizmete alına
caktır. 

Ressamlık ve kısım şefliği için Ankarada yol da:resinde, ls-
tanbulda Haydarpaşa işletmesinde, lzmirde de işletme merke
zinde 28-4-937 çarşamba günü müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
Ancak şube şefi olarak alınacakların imtihanları aynı günde 
yalnız Ankarada yapılacağından bu istekte olanların muayyen 
olan günde bizzat Ankarada yol dairesine müracaatleri la1.ımdır. 
Şube şefi olarak alınacaklarm yüksek tahsil störmüş olmaları 
lazımdır. Mühendis olanlar imtihansız alınır. Diğer talipler ve 
nafıa fon okulu mezunları arasında imtihan yapıhr. 

Kısım şefi ve ressamlık imtihanına gireceklerin en aşağı tah· 
sil şartı ortadır. Nafıa fen okulu mezunları bu hizmetler için 
imtihansız alınir. Diğerleri arasında yapılacak imtihanda san'at 
okullara ile lise mezunları tercih .edilir. 

lstekliterin dilekçelerine aşaS?ıda gösterilen vesaiki de eksiksiz 
olarak iliştirerek en geç 26-4-937 tarihine kadar doğrudan doğ
ruya adı geçen işletme müdürlüklerine ve Ankarada yol dairesi 
reisliğine müracaat etmiş bulunmalara gerektir. Bu tarihten sonra 
yapılacak müracaatler .kabul edilmez. 

1 - Diloma veya " Noterlikten ,, suret. 
2 - Hizmet vesaiki " en son ve evvelki hizmetler için ,, 
3 - Polisten tasdikli iyi ahlak belgesi. 
4 - Hüviyet cüzdanı " Nufusdan tasdikli , 
5 - Askerlik vesikası " Askerliğini bitirmi

1

ş olmak veya ala
kası bulunmamak şarttır .,. 

Şube şefi olanlardan yüksek okul mezunlarına bidayette 97, 
yüksek bir mektepten mezun olmakla beraber yabancı bir mem
leketten yüksek bir ihtisas diploması bulunanlar 130 lira ücretle 
hizmete alınır. Ve tatbik olunan esaslar dairesinde terfi eder 
ve zam görürler. 

Klsım şefi ve ressam olarak alınacaklardan yüksek tahsil gö
renlere 96, lise veya muadil meslek okulu mezunlarına 67, orta 
t~b~i~. görenlere 57 lira ücret verilir. Garp lisanlarından birini 
bıldıgı ayn bir imtihanla belli olanlar bir derece daha yukarı 
ücretle almabılirler. 

Hizmetimize gireceklerin terfileri ve görecekleri otomatik zam
lar idaremiz için tatbik olunan kanuna mahsus hükümierine tev
fikan yapılır. Ankarada kendilerine vazife verilenlerin alacakları 
mesken bedeli yukarıda gösterilen ücretlerden hariçtir. 

10-13-16 1092 (622] 
Bornova Mersinli civarında ve Cihan oğlu Rifatin icarı altındaki 

103,8.0 metre murabbalık arazi üç sene müddetle ve açık artırma 
~urehle 30-4-37 Cuma günü saat 15 de lzmir Alsancak 8 inci 

kış_letme ko.misyo~uoda kiraya verilecektir. Muhammen üç senelik 
ıra. bedeh 75 Iıradır. IsteklHerden % 7,5 nisbetinde muvakkat 

temınat vermeleri ve işe girmeye manii kanunt bir balJeri bulun-
madığına dair beyannamelerle muayyen vaktinde komisyona 
müracaatları lbımdır. Şartnameler komiıyondan parasız alınır. 

8-13 1077 (606) 

IZ:hfiR BELEDIYESINDF;N: 
§ Senelik kirası yüz altı lira 

muhrunmeneli Balcılarda 137 ~yılı 

dükkanın bir senelik kirası baş katip
liktcki şartnnmc veçhile 20/4/937 salı 
günü saat onaltıda açık artırma ile iha
le edilecektir. İştirak için sekiz liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile söyle
nen gün ve :saatta encümene gelinir. 

4-7-10-13 1026 (591) 
Belediye Havagazı fabrikasının bir 

senelik ihtiyacı olan dörtbin yedi yüz 
elli ton Zcro Dis Llve Zonguldak ma
den kömürü kapalı zarflı eksiltme ile 
27/ 4/ 937 salı günü saat onaltıda bele
diye daimi encümeninde ihale edile -
cektir. Bedeli muhammeni beher tonu 
on lira on kuruştan kırk yedi bin do
kuz yüz yetmiş beş liradır. Şartname
si ikiyüz kırk kuruş bedel mukabilin
de Hava gazı müdürlüğünden satıl

maktadır. Taşradan istiyenler şartna
me ve posta ücretini peşin olarak 
göndermelidirler. lştirak üç bin 
beş yüz doksan sekiz lira on üç kuruş
luk muvakkat teminat makbuzu veya 
Banka Teminat mektubu ile birlikte 
2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde 
hazırlanmış teklifle ihale günü saat on 
beşe kadar İzmir Belediye reisliğine 

verilmelidir. 
5-8~13~16 1027 

1 - Beher metre murabbaı 
yetmi~ beş kuruştan yüz sekiz 

lira yetmiş beş kuruş bedeli 

muhammeııle 94 sayılı adanın 
yüz kırk beş metre murabba
ındaki 47 sayılı arsanın satışı 

başkitiplikteki şartname veç

hile 27 - 4 · 937 sah günü saat 

on altıda açık artırma ile ihale 

edilecektir. iştirak için sekiz 

buçuk Jirnhk muvakkat temi-

nat makbuzu ile söy!enen gün 
ve saatte encümene gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 

yetmiş beş kuruştan yüz iki 
lira yetmiş beş kuruş bedeli 

muhammenle 94 sayılı adanın 
yüz otuz yedi metre murabba
ındaki 25 sayıh arsanın satışı 
başkatiplikteki şartname veçhi
le 27 - 4 - 1937 salı günü saat 
on altıda açık artırma ile iha· 
le edilecektir. iştirak için sekiz 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve !la
atle encümene srelinir. 

8-13-16-20 1083 (609) 
1 - Sen elik kirası e!li Jira 

bedeli muhammenli Kemer cad
desindeki eski duhuliye bara
kasının bir senelik kirası b:lş
katiplikteki şartname veçbile 

30-4-937 Cuma günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 

edilecektir. iştirak için dört li
ralık muvakkat teminat mak-

buzu ile söylenen gün ve saatte 
enciimene gelinir. 

2 - 1 Haziran 1937 tarihin· 
den Mayıs 938 nihayetine ka· 

dar bir sene zarfında beledi
yece neşredilecek tahminen 
yirmi bir bin satır ilan, beher 
satın dokuz buçuk kuruştan 
bin dokuz yiiz doksan beş lira 
bedeli muhammenle başkatip
likteki şartname veçhile 
30-4-937 Cuma günü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 

edilecektir. iştirak için yüz elli 
liralık muvakkat teminat mak

buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve satte 
encümene gelinir. 

3 - Senelik kirası yetmiş 
beş lira bedeli muhammenle 
Karşıyakada Fahreddin paşa 
caddesindeki çocuk bahçes;nin 
bulunduğu gazinonun iki sene
kirası başkatiplikteki şartname 
veçhile 30-4-937 Cuma günü 
saat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. Şartnameye 
bağlı keşifte gösterilen yedi 
yüz altmış dört lira on beş ku· 
ruşluk iş müstecir tarafından 
yapılacaktır. iştirak için altmış 
dokuz liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 
10~13~17~20 628 (1122) 
Beheri 30 Liradan 1020 lira 

bedeli muhammenle dokuz 
adet açık ve yirmi beş 

r.ladet kapalı ceman otuz dört 
adet tramvay arabası baski-

ta Nisan 

~ ........................ ____________________ , 
Haraççı Kardeşler 

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

Çocuk araba arının: En lüks Avrupa mamulatı ve en dayanıklılarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

Karyolaların ~ En lüks, beyaz ve sarı nikelaşlı modellerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

llaraççı Kardeşlerin 
mağazalarından 

l Z M 1 R ve A N K A R A 
temin edebilirsiniz. 

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

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

, ... .,. .................... 1 ................................. , 

Zayi 
340 - 341 senesi Karşıyaka 

Ankara mektebinden aldığım 
şahadetnameyi zayi ettim. Ye
nisioj alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Zati oğlu Kadri Arca 
(653) 

lzmir ikinci icra memurlu
ğundan. 

1 - lzmirde Kestane pa
zarında 9 No. da icrayı ticaret 
eden ve Karşıyaka Bahariye 
mahallesi Muvaffak sokak 12 
ve 14 No.da ikamet eden Se· 
ferihisarh Mustafa Asımın jfla
sma 26-11-936 tarihinde Per
şembe günü saat 10,30 dan 
itibaren iflasın açılmasına lzmir 
Ticaret mahkemesince karar 
verilmiştir. 

2 - Miifliste alacağı olan
Jarın ve malların üzerinde is
tihkak iddiasında bulunanların 
alacakları ve istihkaklarını ilan 
tarihinden itibaren bir ay pek 
uzak yerlerde ve yabancı mem
leketlerde ikamet edenlerin iki 
ay içinde kaydettirmeleri ve 
delillerinin senetler ve defter 
hulasaları ve saire asıl veya 
tasdikli suretlerinin tevdi eyle
meleri. 

3 - Müflisin borçluları ay
ni müddet içinde kendilerini 
ve borçlarını bildirmeleri aksi 
halde cezai mesuliyeti müstel· 
zem olduğu 

4 - Müflisin mallarını her 
ne sıfatla olursa olsun ellerin
de buİunduranların o mallar 
üzerindeki hakları mahfuz kal
mak şartilc bunları ayni müd
det içinde daire emrine tevdi 
etmeleri, aksi halde makbul 
mazeretleri bulunmadıkça ce-

zai mesuliyete uğrıyacakları 
gibi rüçhan haklarından da 
mahrum kalacakları ilandan 
nihayet on gün içinde toplan
mak üzere alacakların içtimaa 
gelmeleri ve müflis ile müşte· 
rek borçlu olanların ve kefil
lerinin borcu tekeffül eden 
sair kimselerin toplanmada bu
)uomağa h"kları olduğu ilan 

lzmir muhasebei hususiye müdür
lüğünden: 
Bedeli mubammeni 
Li. Ku. 

5400 50 

yeri 

Balçova da 

cinsi 

Ağamemnun ve Mil 
ılıcaları 

ldarei hususiyei vilayete ait ulup yukarıda yeri ve cinsi yazılı 
ılıcalar 1-5-937 tarihinden 30-10-937 tarihine kadar 6 ay müd
detle kiraya verilmek üzere 20 gün müddetle ve kapah zarf 
usuliyle arttırmaya konulmuştur. Şeraiti öğrenmek istiyenlerin 
her gün hususi hesaplar müdüriyeti varidat kalemine ve i~tek
lilerin de teklif mektuplarını ihale günü olan 29-4-937 perşembe 
günü saat 11 e kadar veya ihale gününden evvel depozito mak
buzlariyle birlikte vilayet daimi encümenine tevdi etmeleri ilan 
olunur. 1125 (638) 

e:::::: .. p == ... 

•Ö•Z1 yıkamak af'tık bir lıOlfet deaıtdlr, 
Zira gayri kabili kıyas olan PERLO
DENT dlf macunu bu kOlfetl ortadan 
kaldırmıfltır-. 

PERLOOENT çok zevtdl oldu~~ gibi, 
ISOlu~unuzu da Hrinlelir. 

-·--'t~...r~ :.f'~·.t41t1~ ~~-A -ra vt11l144w (1(-.. ""'fAı,,.~ ~t/Uw -.;~~· 

olunur. 1147 (649) 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Ayna zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem· 
lerioi kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa· 
tışlar için lzmirde Gazi Bulvarmda 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniı. 

•
4 +n+;;;n -.w • Posta Kut. 22~ &Telefon 34&5 # 
~ayihisse senedi ~~~E~~~S~IL~T~~~E~IL~~~~~I~~~ 

Akseki Ticaret bankasınm 
4/467 sayıh 100 lira kıymetin- Türkiye Ziraat Bankası Manisa 
de, 5/560 sayılı 20 lira kıyme- Ş b • d 
tinde .Süleyman namına ve 1233 U esın en ! 
sayılı 10 lirahk ve 51559 sayılı 1 - Manisa Ziraat Bankası binasının ittisalindeki arsa üze'" 
20 liralık Mustafa namına ka- rine depo, garaj ve dıvar işlerinin inşaatı muhammen bedel olan 

8463,50 lira üzerinden eksiltmeye konulmuştur. . 
yıtlı olan hisse senetleri zayi 2 - Bu işe ait teknik şartname, deponun umumi şartoamesı 
olmuştur. Yenisi alınacağından. mukavelename projesi Manisa ve lzmir Ziraat Bankalarına mü· 
hükllm[eri olmadığım ilin eyle- racaatla bilabedel tetkik olunabilir. 
rız. Yeni çiftlikte makinist 3 - ihale 29-4-937 Perşembe günü saat 17 de Manita Ziraat 

Süleyman ve Mustafa Bankası şubesinde yapılacakbr. 
(654) 4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat akç~si 634,76 liradır. 
tiplikteki şartname veçhile 6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafia vekaletinden alınmış eh"' 
16 • 4 _ 937 Cuma günü saat liyet vesikası ve 936 yılına ait Ticaret odası vesikalarını ve nıU"' 
16 da açık artırma ile ihale vakkat teminat makbuzlarını kapalı zarfın içine koymaları \f: 

kapalı ıarfJarın ihzarında müteahhitlerin 2490 sayılı kanunu 
edilecektir. lıtirak için yetn i 32 inci maddesi ah),amına riayet etmeleri şarttır. 

9 
4 .. 

yedi liralık muvakkat temin t 7 _ Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 2k· 91 
miakbuzu ile söylenen gün ve 937 Perşembe günü saat 16 ya kadar Manisa Ziraat Ban a 
saatte encümene gelinir. Şubesi Müdürlüğüne vermeleri lizımdır. (

64
6) 

1 - 6 - 9 - 13 (569) 987 13-17 1130 

tin 
dır. 
la. 
~! 


