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il __ TELEFO"' : 2&9""._ ____ _ 

aş ve • 
rı il A 

ı Telefon Şirketi satın alınıyor 
1 

, il Ankara, 14 (Telefon) - lzmir Tele-

fon şirketinin satın alma müzakereleri 

bitti. Hissedarlara ödenecek döviz 

meselesi görüşülüyor. 

1 
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Resmi Yugosİav gazetesi Büyük Atatürk için: Balkanlarla Avrupa 
arasındaki müvazeneyi idare eden, mevkiine hakim bir Şef, diyor 

Dün Yugoslav hava karargihı tetkik edildi 
...................................... _. ..................................................... . 

Yugoslav savaş uçaklarının şayanı hayret akrobasi hareketlerini derin bir hazla seyreden Başvekilimiz 
nazırını tebrik etti gördüğü intizam ve mükemmeliyetten dolayı Yugoslav harbiye 
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F ransanın Türk sergisi dün töre~le açıldı Yunan Başvekili nutkunda 

Derin gafletine 
şaşıyoruz •.. 

•••••••••••••••••• 
1-lataydan ve Suriyeden gelen haber· 

lor Fransız politikasının .,.rarlı ma· 
lıiyetini meydana koymuıtur. Demok • 
~ vatanı olmakJa övünen Fransa, 
lrotıtinandan azaklqtıkça fBYBnl hayret 
~ede bir riyakarlıkla geriliğin, koyu 
taa..ubun himisi keıilınİ§tİr. Artık bun· 
.ı.., ıiipbeye mahal yoktur. Suriyedeki 
lbanda memurlan, Türkiye ile Fransa 
lltaıında devamlı ve samimi bir dostluk 
lllıno.teri yarabnak için Cenevrede ııar· 
fedilen büyük gayretleri kökünden hal· 
'-lamak vazifesini üzerlerine alml§lardır. 
)' •ni Türkiyenin sulh davaaı uğrunda ne 
Iı..ıar büyük fedakirlıklara katlandığını 
llııutarak, herkesle dost olmak istiyen 
IİYaattiınize engel çıkarmak için, kardet 
s..,.iye halkını aleyhimizde tahrike çalı· 
~hep onlardır. Fakat bu tahrikat 
letnere vermiyecektir. Zira siyasetimizin 
diinı.t ve samimi olan vasfı örtülemez. 
.l.nkarayı tanıyanlar, tahrikçi, feııadcı 
lınaurlara cesaret veren zaif bir Türkiye 
)erine bu kabil cüretkirlıklara nefes al
d1rtnıyan bugünkü çelikten Türkiyenin 
)ıokın Şark milletlerinin emniyet ve ııa• 

•detleri için bir garanti teıkiJ ettiğine 
ı..,.;dirler. 

Yugoslav Kültür bakanının nutkuna Balkan Antantının kuv
Belgrad elçimiz mukabelede bulundu vetinden bahsetmiştir .• ________________ ....;;;.. ___________ ,,,, ____________________________________ ___ 

Başvekilimiz ve refakatlerindeki zevat dün Sarayova Yunanistanın ana siyaseti, mütte
fiklerile tesanüt ve barışı müdafaadır ve Dobrovnik'i ziyarete gittiler 

Belgrad, 14 (Hususi Muha- 1..------.-....-.....---...--'IP"'----...,...~~-. 
birimizden) - Yugoslav payı· 
tahtında Başvekilimize göste

rilen sıcak ve samimi hüsnli· 

kabul bütün Balkan mezke:ı:
leriııde, Çekos!ovakyada ve 

F raİısadal derin bir tesir bırak
mıştır. Fransız: mahafili Bel

gtatl mülakatla.ınd« d:le ed:'.eu 
neticenin Küçük antantın is
tikb,alini de teminat altına al

dığını ve bunun Atatıirkün 
yeni bir eseri olduğunu belir· 

Atina 14 (A.A.) - Atina Ajansı bil
diriyor: 

tiyorlar • 

1 Başvekil dün Plrede ticaret ve sana
yi odası tarafından verilen ziyafette 
söylediği nutukta yapılan siyasi deği

şikliğin daimi ve kat'i olduğunu kay
dettikten Ye biltün ll06YBI sınıflar le -

hinde ve huzur, nizam, sükfuı ve emni

yet iç~ ve memleketin kalkınması y<>
hmda bükümet tarafından alınan ted-

1 birler! hatırlattıktan aonra Yunanista
nın bugün müttefiklerinin tam itimat 
ve hürmetine madıar okluğlmu ve it
ttlak vecibelerini üa edecek vaziy..tte 
bulunduğunu ııöylemiştir. 

Belgrad'ın resmi gazetesi 

" Samul Utra ,, bugünkü sa

yısında Atatürk'ü: Balkanlarla 

Avrupa arasındaki muvazeneyi 

idare eden, mevkiine hakim 

bir şef, olarak tavsif ediyor. 

l:iel{!taddall im göıü11üş 

Başvekil Metaksas Bal.kan antantı

nın son, şubatta Aünada yapbjlı kon
feransta her zamandan daha kuvvetli 
çıktığını ve bu antantın Balkanlara 
kuvvetli bir barış müessesesi ve Avru
panın da en sağlam kovalisyonlarmdan 
biri olduğunu kaydederek demiştir 

ki : 

refakatlerindeki zevat, bugün yapmışlardır. Heyet halinde 
Yugoslavya Millet meclisi reisi Zemon tayyare karargahına gi· 

Yunan Başvekili Metaksas 

8alkanıarda ve Asyadaki dootluklan· 
lııız bu siya.etin malıaulüdür. cSulbçu• 
ıl. hu ıiyıuetin mahsulüdür. cSulbçu» 
lı;. Fransanm bu neticeden en çok sevin• 
lııeai icap ederdi. Garip dejil midir ki 
dostluk halkasını ııenifletmek istiyen me 
'-iınize en fazla zorluk çıkaranlar Fran· 
~dır. 

Sayın başvekilimiz lnönü ve 
ve başvekilinin de iştirakiyle dildiği zaman bir çok Yugos· 
çok kıymettar bazı gezintiler - Sonu ~ncü sa.hifeıU -

Yunanistan siyasetinin ana prensibi 
Balkan müttefikleriyle tesanüt ve ba

- Sonu dm-düncü sahifede -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Oç sene evvel Türkiyeyi ziyaret eden 
!>..,__ b .. H • ı· ildi"" ~ ._..lZ me usan reuı emot ay gı 

... mütekamil ıekilde benimseyen Tür· 
lriyeden gıpta ve hayranlıkla balısedi -
>ordu. Bugün ayni Fransanm sömürge- B k • ı 
1e•de çallfaD elleri muhtelif aalıalarda ve aş ve ı namına 
~iinyaya vermek istediğimiz en rüzel 
""'ekleri bayağıca tahrif ediyorlar: mezarına çelenkler kondu 
•'tiirk!er gavur oldu. Onların katli ba· l t b 1 14 ( H M 
loıd· s an u , ususi uba- yazı odasına konulan tabutun 

ır.» ıibi yobaz fetvalarına dayanarak b" · • d ) B k T S.,,.· ırımız en - üyü ürk şa- ön"ünden geçmış ve merhumu 
ıyenin masum halkını igfale yeltenİ· • • • H d' 1 

) 1 ırı eşsız ami in ö ümü, milli selamlamıştır. 0 • ar. Sanki onlan, bu gülünç, bu aptal· 
.., Propaganlara inandırmak kabilmit matem şeklini almıştır. Bu sa- Üniverşite edebiyat fakül-
tilıt .. Suriyeliler Vatani çetelerinin ken· bah yüzlerce ziyardçi, üstadın - Sonu üçüncü sahifeıU -

eli ırözleri önünde yaratbldan facialan •••••••İm•ııİııİllı••••m••------------
törnıüyorlar mı? Sömürge uıaklannın Bir a i 1 e fa c j ası 
lı.Yasızca rezaletlerini bilmiyorlar 

""? Fraruanın dijer müstemlekelerinde o •• d k• K ı 
~~~:'~!W::Z:eg~~~~,:!:!!:'ı! n uç yaşın a ı enıa 
lıtelfİ§İndeki maksatlan aezmiyorlar • • ı d 
~ı~ Bu iki yüzlü siyaset Fransanın çok annesını yara a 1 
~ trın bir gaflet içinde oldujunu, bele 
. ~"'-etli bir Türkiyenin yakın Şark sulhu 
~".' İfade ettiji d~eri liyikile kavrama· 

1tlrıı göstermez mi? 

ı.. S~edeki Fransız komiseri Martel 

1 

Hadiseyi Küçük Kemalin 
agv zından dinliyebiliriz 

. bil olsa bütün Arap alemini aleyhi. Bu akşam yeni Bitpazarı 
l>ıiıde ayaklandırmak iatiyecektir. Şark önünde, yürekler acısı bir aile 
t~tını suya diifünnek için Bağdat hü- ı faciası olmuş ve 13 yaşında 
, ""1eti nezdinde sarfettiji mesai mec- K 1 d b k 
•uliinı ·· d-""'ıd · ş d k .. bil" ema ismin e ir çocu , öz 
)' uz qu ır. unu a pe ıyı ı- •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0

..,,. ki Bajdat bu telkinlere yüz ver· iktidar mevkiinde olan Vataniler ııeçİ· 
~~~tir. Arap alemi Fransadan ziyade cidirler. Hatay, anayasasına kavuıtuğıı 
~~kiyenin aamimiyetine güvenebilece- . gün, Suriye ile münasebetlerimizi karart
'"" bilir. Mısırın, !rakın Türkiyeye kar- . mak mümkün olmıyacaktır. Belki o za. 
11

• "'nıimi sevııilerinde ancek Kemaliz- \ man Fransa, entrikacı bir ıiyuetin iflas 
~· 1aıattığı hakikatleri anlıyan bir ruh ettiğini anlayarak samimi bir ıiyaaete 
lıt llndir. Suriye için de böyle olacak- dönmek ihtiyacmı duyacaktır. 

. ltanı.atımıza ııöre Suriyede bugün i ŞEVKET BiLGiN 

anasını tabanca kurşunuyla ağır 

surette yaralamıştır. 

Yaralanan ana bayan Hediye 

derhal memleket hastanesinde 

tedavi altına alınmıştır. Hadi

seden sonra kaçan ve zabıtaca 

derhal yakalanan küçük Kemal 

hadiseyi müteessirane anlatmış 

ve sebepleri üzerinde durakla

mıştır •• 

- Sonu cllirdüncü ..ı.if«de -

Van Zeelandın zaferi 
Belçikada herşeyin sonu alaydır 
Şimdi bu alayın hedefi Degreldir 

lı' '~ 

Del{relin ıki komık pozu ve Vail Zeeland n11tlıedeıken 
Pariıı, 14 ( ö.R ) - Fransız vilayet ya ekonomiııinin tamir ve ihyası tetcb· cPARlS • MIDb ' - Belçika ruhu. 

gazeteleri Belçika başvekili B. Van Zee- 'ı hüsünde yardım edecektir. Belçika baş- na rehberlik ederek sulh içinde bir ihti· 
landın İntihap zaferini ecvinçle kar§\lı- vekili iki sene evvel Belçika ekonomisi- l.il başaran B. Van Zeelandın meslek 
yorlar. İşte bunlara ait mütalaalar: ne nizam evnnck iıtini nasıl cesaretle üze- hayatında katettiği yolu çizmekte ve 

cTELEGRAMME DE P. DE CA- rine almıfll" şimdi de dünya ekonomisi- onun emsalsiz kadrini tahlil eylemekte
LAIS~ : - B. Van Zceland hakiki: bir ni nizama sokmak vazifesini ayni dere- dir . 
plebisit kazanmış ve sarsılmasından kor- ce cesaretle kabul etmiştir. Fakat acaba cECHO DU NORD> : - Garp te
kulan mevkii bu mücadeleden bilakis B.Degrelle bu neticeden ders alacak mı} la.kkisiyle en yüksek kurtuluş kanunu 
daha ziyade kuvvetlenmiş olarak çık- Temenni edilir. olan rejim ayakta kalmıştır. B. Degrelle 
mıştır. cPROGRE.S DE LA SOMME> : - tarafından uğranılan hezimet yalnız Bel· 

cPETIT PROVENÇAL• : - De- Brükselde hürriyet prensibi zafer ka- çikaya münhasır değildir. Bütün Avrupa· 
mokratlar ıulhun en yüksek teminatı zanmışbr. Bu. hürriyete riayet etmeğe ya pmil bir kıymeti vardır. 
olan hürriyet. parlamento rejimi. bey- devam etmiş olan her milletin memnun cTRIBUNE DE S. ETIIENNE> :-
nelmilel iş birliği prensiplerinin bu inti- olacağı ıembolik bir zaferdir. Belçika fa~ist reisinin hezimetini kafi 
hapta zafer kazanm .... ını alkışlayacaklar· cCROD<> : - Akıl ve mantık galip saymaktadır. Zira böyle gürültülü bir 
du. gelmiştir. Bu gazete Van Zeelandın ph- hareketi mevki kaybettikten sonra hu 

cNOIJVEUJSTE DE L YON• : - ıında dini vazifelerini hiçbir zaman ih- mevkii tekrar geri aldığına dair tarih
Bu zafer B.Van Zeelanda Fransa ve in- mal etmemiş olan aaroılmaz bir katolilci te hiçbir misal yoktur. Bu netice Duçe ve 
ııiltere tarahndan kendisine verilen dün- ııelimlamaktadır. - Sonu dördüncıl -1lifede _ 



Türk 
limanlarından 
Gelecek eşyalar 
hakkında 

Türk limanlarından gelecek 
eşyanın gümrllk depolarına çı· 
karılmadan derhal sahiplerine 
verilebilmesi hakkında şehri· 
mizdeki alakadarlara bir tamim 
gelmişti. 

Y apılaıı tetkiklerde Türk li-
manları arasında nakledilen 
eıyanın bu şekilde sahiplerine 
teslimi işinin pt üzerinde ya· 
pılmasına imkan olmadığı anla-
şılmıştır. Çünkü bu malların şat 
üzerinde tasnifine ve sayllma-
sına imkan yoktur. Tasnif işi 
yine ambarda yapılacak ve tüc· 
carlarJa iş sahiplerine kolaylık 
olmak üzere tenzilatlı hamaliye 
tarifesi tatbik edilecektir. Şim
diye kadar ton başına abcan 
150 kuruş hamaliye ücreti 75 
kuruş t·enzilile 75 kuruşa indi-
rilmiştir. Tasnifi mütaakip tüc
car ve diğer alakadarların mal-
lan günü gününe sahiplerine 
verile bilecektir. 

' 23 Nisan 
r.m- • -

Çocuk bayramı haftasının 
ilk günüdür. 

Yavrularımızın bayramı 

Selanik Bankası 
İzmir şubesi tasfiye 

ediliyor 
Bir çeyrek asra yakın hir 

zamandanberi şehrimizde faa
liyette bulunan "Selanik,. Ban-
kası lzmir şubesinin tasfiye· 
sine ve kapatılmasına karar 
verildiğini haber aldık. Bu ka· 
rar bankanın meclisi idaresin· 
ce verilmiştir. lstanbul ve Mer• 
sindeki şubeler faaliyetlerinde 
devam edeceklerdir. Bankanın 
lzmir şubesi direktörü B. Fuat 
Galata şubesi direktörlüğüne 
tayin edilmiştir. 

.. ·-·····-· 
Cümhurreisliği 

binaları 
Yapılması için kamutayca 4,5 

milyon liralık tahsisat kabul 
edilen kamutay, Cümhurreisliği 
sarayı ve diğer binalara aid 
projeleri yapmak üzere birçok 
memleketlerin mütahassıs mi· 
mar ve mühendislerinden bir 
kaçının elçiliklerimiz vasıtasile 

Ankaraya daveti kararlaştırıl• 
mıştır. 

Enternasyonal şöhret sahibi 
mütaha!'lsıslardan mürekke-p teş· 
kil olunacak heyet şehrin umu• 
mi vaziyeti ve araziye göre, 
imar planını göz önUnde tuta· 
rak binaların projelerini hazır· 
layacaklardır. 

'" 1 Halkevinde '1 
Konferans 

Kız Lisesi Direktörn Bay 
Necmeddin Onan tarafından 
evimizde verilmekte olan kon
ferans serisinden " Halk ede-
biyah ,, mevzulu konferans 
bugün saat 17 de verilecektir. 

§ Bugün Halkevinde köycil· 
Jük şubesi toplantısı vardır. 

Tepecik 
Cinayeti nasıl oldu? 

Pazar günü Tepecik Paza· 
rmda bir cinayet olmuş ve bir 
kadının teşvikile Burhan adında 
bir sabıkalı bakkal Hüseyni 
dört yerinden bıçakla yaralıya
rak öldürmüştü. 

Adliyece bu husustaki tah
kikata devam edilmektedir. 

Anlaşıldığına ve bazı şahit
lerin ifadelerine göre cinayet
ten evvel Hüseyinin eski karı
sı ve Burhanm yakın tanıdığı 
Nazife, Bürhanla, birlikte ola
rak ve eski kocası Hü
seyinin pazar yerindeki sergi
si~'! 15 metre kadar yakın 
biı mesafeye gelmiş ve Burha
nı Hüseyinin yaoına gönder
miştir. 

Lurhan, sergiye 15metro ka
dar kalarak Nazifeden ayrılmış 
ve Hüseyine arkasından hücum 
etmiştir. Hüseyin Burhanın hü
cumu üzerine kaçmağa başla
yınca Burhan arka3ından ko
şup koşmamak hususunda bir 
tereddüt devresi geçirmiştir. 

Fakat Nu:ife dostunu teşci 
ederek: 

- Arkasından koş, koş kaç· 
masma meydan bırakma. diye 
teşvikte bulunmuştur. Bu, şa· 
hitlerin de ifadeleriyle tespit 
edildiği için Nazife de tevkif 
edilmiştir. . . ...... .. 

Borsa bütçesi 
Dün öğleden sonra toplanan 

Ticaret odası meclisi borsanın 
56 bin küsur lira olan yeni 
yıl bütçesini tetkik ve tasvip 
etmiştir. Bütçe iktısat vekaleti
nin tasdikine arzedilecektir. 
Ve tasdikten sonra muteber 
olacaktır. 

ııuaı -

Fuar gelinleri= 
Elbiseleri ücretsiz 

olarak dikilecek 
lzmir Enternasyonal Fuar ko

mitesi tarafından Fuar günle
rinden birinde tertip edilecek 
kırk gelinin düğün merasımı 

ve balosuna iştirak edecek 
genç kızların gelinlik elbisele
rini lzmir kız san'at Enstitüsü 
son modaya uygun bir şekilde 
parasız olarak dikmeği kabul 
etmiştir. 

Gelin olacak kızlar ve aile
leri, Fuar komitesinden alacak· 
Jan bir kartla Enstitüye müra· 
caat ederek gelinlik elbisele· 
rini diktireceklerdir. 

Enstitünün gelinlik kızları· 
mıza gösterdiği bu alakayı can
dan takdir etmek bir borçtur. 

ı:~·lMlil 
Habille Kabil 

-9-
Madrid mezbahaıtnda inliye 

Limanda yeni tetkikler 
Mühendisler yakında lzmir limanında 

sondaj ameliyesi yapacaklard~r 

inliye can veren lıpanyalı kalaİ 
ıoluya ıoluya can alan lıpanyo 
erkeğinden ha~iıinin acınmaya 
ycaarlı oldağuna miintıkafa ede~ 
cemiyetler var.. lJlenle öldürell' 
kız.ıştırmak için vagonlar dolııft! 
ölüm vasıtası hediye eden ceın•· 
yeller var.. On binlerce hayatın 
gün batısında ıöndüğü aluklcıt'" 
da bu kanlı insan ıavaımasıtı• 
gerçek bir zevkle seyreden Ne .. 
ron cemiyetleri var .• Bir Avan proje hazırlanacak, lzmir limanı için 

bir vapur satın alınıyor 
........................... 
Yirminci medeniyet curınJd 

Habille Kabil •avaıma.ıı devafl' 
edip gidiyor .. 

Istanbulda liman işini tetkik tetkikata başlanacakbr. velce mutabık kalınmış olan 
etmekte olan mütahassıs mü- • • • fiate (500) sterlin daha zam-
hendisler yakında oradaki tet- lzmir liman işletme idaresi- medilmesi istenmiştir. 
kiklerini bitireceklerdir. Müta- nin lngiltere destgihlarından Bu hususta muhabere cere-

Hamdol•un ki benim menıtıP 
olduğum insancı cemiyetin, batı· 
ların hiç biriyle alakcuı yo~·: 

hassıslar lstanbuldan şehrimize 15000 sterline hir vapur satın yan etmektedir. Yakmda bu 
alarak körfezde işletmek sure- hususta kat'i mütabakat hasıl gelerek yeni lzmir limanının 

inşa edileceği mahalde tetk~k- tile lzmirin Karşıyakasmda otu- olacağı ümit edilmektedir. 
ran halkıom mühim ihtiyaçla- 450 yolcuyu istiap edecek, 

Millet mücadelelerinin, yerıtı' 
rejim ıavaflarına bıraktığı yir • 
minci yüz yd dünyaaında meş'rıf 
İnıanın hede/ saydığı idealle
rin, ideal politikacdarı taraft11· 
dan istismarına gönül razı olnıtJ• 
yor. Müzik ve güzellik ülkeıind6 
ıesini unutan 1::ıfil lıpanyol kiti!· 
rasından lıpanyol eninleri yiil:· 
•eliyor. Ve banlar, biz Türk ce
miyeti taralından inıanca anla· 
miyle muhakeme ediliyor. 

lerine başlayacaklardır. Yeni rından birine cevap vermeği 14 mil sür'atte, motörle müte-
liman yerinde mütahassısların t&karrür etHrmişti. harrik ve çift uskurlu olacak 
nezareti altında sondaj ame· Bu işle Ikbsat vekaleti de olan bu vapurun Ey'.fılde müba-
liyesi yapılacak ve kat'i liman ehemmiyetle alakadar bulun- yaa edileceğine gör~ kıştan 
yeri hakkında bir avan proje makta idi. evyel lzmire getirilmesine im-
hazırlanacaktır. Bu defa liman idaresine in- kan olup olm1yacağı hakkında 

Avan proje iktısat ve nafıa giltereden gelen bir haberde tetkikat yapılmaktadır. Kıştan 
vekiletlerince tasvip olunduk- mevaddı iptidaiye fiyatları yük· evvel getirilme!!ine çok eh~m-
lan sonra kat'i proje için selmiş bulunduğu cihetle ev· miyet verilmektedir. .............. Y~~i ..... i~;····ı~·ii·;~·ı·~·~;~·;i'· ........................ s~··şi·;k·~ti·········· 
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Tuzların 
tesbit 

satış 

edil 
fiatleri 
iştir 

"" --~-.;;::__;.;_''"""'-...-..-';''""° ~ 

Çama Ilı 1 uzlastnda 
Tuz kanununun tatbik sure· 

tini gösterir talimatname Ba
kanlar heyetince kabul olun
muştur. Talimatnameye göre 
tuzlalarda tuzun satış fiati üç 
kuruştur. 

Yalnız Çamaltı ve Koçhisar 
tuzlalarında satış fiatine yirmi 
santim eklenebilecektir. Ça· 
maltı ve Koçhisar tuzlalarmda 
yüz kuruşa kadar olan tuz sa
tışlar• yine üç kurt"~ olarak 
tesbit olunmuştur.Çamaltı tuz· 
lasıodan Diyarıbekire gönde· 
riJecek tuzlar bütün masraf Jar 
da içerisinde olmak üzere dört 
kuruş altmış altı santime satı· 
lacaktır. Akdeniz, Karadeniz 
kıyı ve Marmara havzası böl· 
gelerindeki ambarlarda tuz 
satış fiatleri şimdiden sonra 
ayni olacaktır. Endüstri erba· 
bının, tabakların ve müessese
lerin kullandıkları tuzlar için 
fiat Gümrük ve inhisarlar ve 
ekonomi bakanlıklarınca bera· 
ber tesbit olunacaktır. Tabak· 
lık ve endüstride kullanılacak 

ince tuz Jab1tkası 

tuzlara karaştmlacak yabancı 

1 
madde!er bedeli tuz fiatlerine 
zammo unacaktır. Tuzlalardan 
ve dökme tuz sahşı yapan 
ambarlardan 25 kilodan aşağı 
satış yapılmayacaktır. Garanti 
mektubu karşılığında Koçhisar 
ve Çamaltı tuzlalarından elli 
tondan aşağı, diğer tuzlalarda 
1500 kilodan yukarı olmamak 
üzere ver~siye tuz sahşı yapı
labilecektir. Dökme veya eti
ketli tuzların satışını lstanbul, 
lzmir, Edirne, Kırklareli, Bur
sa, Balıkesir, Bilecik, Zongul
dak, Kastamoni, Sinop ve 
Samsun vilayetlerinde serbest 
bırakılmıştır. Bu vilayetler dı· 
şında kalan vilayetlerde tuz 
satışı nakliye tezkeresine bağlı 
tutulmuştur. Ambarlarda dök
me olarak satılan tuzlar için 
yüzde iki buçuk, kaya tuzları 
için yüzde bir tire kabul olu· 
nacaktır. Talimatnamede ceza 
hükümlerine, tuz gönderilmesi 
ve kontroluna dair geniş bil
giler vardır. 

Resmi dairelerden 
madut mudur? 

«Kala» lık mücadele galip lı
panyol insanından, mağliip lı • 
yol adamına kan koku•a getiri• 

lzmir su şirketi tarafından yor. Galip kim, mağlup nasıl oe 
abonemanlara imza ettirilen nerede ? 
mukavelelerin arkalarında mat- Neriman GORS'!. 
hu bazı kayıtlar vardır. Bu • r:: 
kayıtlarda su şirketi memur ve 23 Nisan 1 
müstahdemleri tarafından tu- Size çocuğu düşündürecek 
tulacak zabıt varakalarımn haftanın başlangıcıdır. • 
resmi daireler ve mahkeme- •!111 .. laWf::l!!2•11!!ZC!lll!ll:JllZ!!!E!llC•• 

lerce tutulan zabıtlar mahiye- Beraet kararı 
tinde muteber olacağı tasrih Kuşadası kazasının Şirince 
edilmektedir. köyü baş öğretmeni Bay lsma· 

Nafıa komiserliği bu nokta- il Fetbi ile öğretmen Bay Şelf• 
lara ehemmiyetle ilişerek Na- ketin. mektebi ikmal etmemiş 
fıa vekaletine bir rapor gön- olan Mustafa adındaki talebeye 
dermiş ve şirketin hiç bir va- mektt:p şahadetnamesi vermek 
kit resmi bir daire mahiyetinde 

suçundan şehrimiz ağırceza 
sayılamıyacağım ve binaenaleyh 
zabıtlarının da resmi mahiyeti mahkemesinde devam etmekte 
bulunmadığı kanaatini izhar olan muhakemeleri neticelenmiş 
etmiştir. Bu hususta vekaletin ve suçları sabit oJmadığmdaP 
cevabı beklenmektedir. beraetlerine karar verilmiştir. 
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tKt KRALIN TACI 1 GAZETELER NASIL BEDAVA 

lngiltere~in ~raldan s.onra gelen .. en . · . . . OKUNUR .. af. 
büyük şahsıyetı Lord Hıgh Steward un• Bır dı§Çının bekleme odasına, uç h 
vnnını taşıyan Lord Salsbury' dir. Bugün lade.nberi her gün gelip gazete okuyııt' 
76 yaşında olan bu zatın ecdadı kralın ve ııımııı gelince yerini kendinden sorırıı 
gaybubetinde icrayı hükümet etmek gelmiş olan müşteriye bırakan bir ;ıııt. 
salahiyetini haizdiler. cSaint Edvard:un dişçinin hademesinin dikkatini celbe'' 
dört kilo ağırlığında olan kıymettar ta· miştir. 
cım o elinde taşıyacaktır. Saatlerce sÜ• Dişçi bunu haber aldığı zaman: 
ren bu törende onun yaşında bir adamın - Belki korkuyor, gidip bir göreY;ııı. 
çok faile. gayret sarfetmesi icap ede· demiştir. 
cekt"r. Yerini daima başkalarına terkedeD 

EN ESKt BlR HARP KRUV AZöRO müşteriden bu hareketinin sebebi sof11' 
TAHRtP EDILDt lunca şu cevap alınmıştır: 

Dünyanın en eski kruvazörü Vasko - Hayır korkacak birşey yok. ,0eı1 
De Cama ismini taııımakta olup Porte· kabinenize üç hafta evvel başlad~ 
kizlilere aittir. Altmış sene evvel yapıl· meraklı bir tefrikayı takip maksadı>' 
mış olan bu kruvazör 2422 ton hac· geliyorum. 
minde olup 190 3 senesinde tamir edil· Ne dersiniz böylelerine} 
mek suretiyle hacmi 5 00 ton büyü tül· DO<:';UMU TEŞVJKtN YENi Bllt 
müştü. ŞEKU 

~F I Fl s A. T I K A ç 1 R M A y ı N ı z ' Zamanının en kuvvetli harp gemile· Polonya adliye veklılcti hcıpishaP~ 
rinden biri sayılan bu kruvazör iskoçya· lerde gebe kalan kadınlara, doğu~ıı· 
da Clyde deniz tezgahlannda sökülmüş için, izin verilmesini ve bu suretle 5"' 

Her görenin beğendiği, candan alkışladığı Grace Moore ile Franchet Tone'un beraber çevirdikleri büyük film 

ŞAHANE I MELODi 
Bugün son defa gösterilecektir 

ve eaki demir olarak satılmıştır. pishanelerde doğum hadisesi olm1101" 

DOOUM VE öLOM SAA TLERt nı karar altına almıştır. . -:e 
Doktor Jenny Viyana Prediyatrik soıı· Doğum gibi sosyal ehemmiyetı. iıt 

yetesinin 43 üncü toplantısında çok ga- kudsi mahiyeti aşikar olan bir h&.dı5~11• 
rip bir istatistikten bahsetmiştir. Müta· hapishanede vukuuna mani olmak ,.,ıı 
hassıs 3 7 3 bin doğum üzerinde yaptığı ran çok yerindedir. Ancak, bu kıı~ııı• 
tetkiklac atfen doğumların gece yan- metni bundan ibaretse, mahpus ktııeıe 

d h k 1 k . . neı 
sından sonra snat üçle beş arasın a ço· lann o.pisten urtu ma ıçın yııl1" 

YARIN : DANIELLE o,;, IEAUX ile 
CHARLES VANEL'in YEŞİL DOMİNO ismini taşıyan emsal

siz filmi başlıyacaktır 

ğalclığı neticesine varmıştır.Doğumlar sa· başvurabile ceklerini akla getirmek 
bahın beıinden sonra tedricen azalmak· lış mı olur}. 
tadır. Doktor J enny doğum için en mü· OTOMOBiL V AKALAIU cJıııı' 

TAYYARE SiNEMASI 
sait saatin gece yarısından sonra dört. Suçlu - cFakat bay hakim. bu aıoPıJ 
en gayri müsait saatin de 1 7 olduğunu otomobilimin önüne çıktığı zamııncJ·· ... ·' 

"d" or w·-
görmüştür. Şurası muhakkaktır ki ana· topu sekiz kilometre hızla gı •Y l11J 

Aynca 
SEANS SAATLERi 

Bütün Izmir halkını bu iki filmi 

Paramunt Dünya haberleri 
HergUn 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 

görmeğe davet 

Miki Mavuz 
ediyor. 

canlı karikatürler 
Cumartesi ve pazar S?ünleri 1,15 de ilave seansı 

'- Suçlunun run bütün fizyolojik fonksiyonları ya• Davacının avuw.atı: - C rriof• 
l J 'f d · k b h · · b" b""t"n "rttı t vaşladığı zaman doğum vukubu ur. enny ı a csı il il atını us u u kıad• 

ölümlerin de en çok gece yansı ile sa· Düşününüz bir kere: Otomobil bu ı,ıı• 
d 

.... zaman 
baha karşı vukubulduğunu tesbit etmek- az: süratlc üzerin en geçugı kJnİşurl• 
tedir. vallı müvekkilim nasıl ıstırap çe 
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Milliyetçiliğe dair 
üçüncü makale 

-

Bizde (Milli ihtilaller) Bal-
kan harbından •onra başlar. Türk · · dün töre ıle açıldı 

Ve a•la ilk feklini değiştir- ---•S•el!lllr_.g_ı_s_ı __________ llİİl~--
mek•izin bugüne kadar gelir. Bu 

:~:;:.a~::l:a~:;,. , .. :.:. e:~:.:;:e: Yugoslav Kültür bakanının nutkuna 
«Niçin yapıldığına» dair akla 

:~;;:"y!~,.::'.:~.;.~::a·ğ~a};:.IBelgrad elçimiz mukabeleHe bulundu 
bep aramak kimsenin aklına gel- ..;;;;.. ______ .-., _____ ••··---------~--------
mez. Bu •uretle (Nel'i) ye, (Ne- B k•ı• • f k t) • d L • t d •• S 
Jim)) e, (Fikret) e, .. Daha kim 3ŞVe 1 imiz Ve re a a erın eKJ zeva Uil arayova 
bilir kimlere ihtilaller yapılmış.. D b • k '• • t • 11 • ı 
Ve •onra (Demode) olmuş, bıra- Ve 0 fOVDI 1 zıyare e gı ) er 
kılmıştır. 

Bu arada en sürekli ihtifal 
(Mimar Sinan) ihtifalidir. Ve. 
afağı yukarı fUurlanmaya batla
mıt bir ihtifaldir. Ayni.. zaman
da (Milli) dir. 

* işte bugün bundan ve ne •urel-
le (Milli) oluşundan bahsede -
ceğim. Sinan u•ta : Dehası hen
de•e gibi ıekil almış bir Türk mi
marıdır. Yer yüzünde (tek) ye
tiıen in•anlardan biridir. Asır
larca gebe kalan tarihin yüz yıl
da dir doğurduğu bir (üst in•an) 
ilır o. 

Onun mimar ve dahi olu,unun 
Türklük için bir (ön ıerel) ol
maaı tabii bulunmakla beı a
ber, •anat, teknik ve incelik nok
tai nazarından o; bir Alman, bir 
ltalyan ... Bir Çinli de ol•a idi yi
ne, bu yıl Türkiyede ve bütün 
ilünyada bir (ihtilal) e değera ye
ri olurdu. Bizim ona fiikranımız 
ve bağlılığımız •adece bir sanat
kar olduğu için değil, diktiği 
abidelerle Türk medeniyetine 
hudut biçmediği içindir. 

Onun elinden çıkan her yapı 
ta,ı, dünyanın neresinde oluraa 
ol•un: 

- Burada Türkler vardı .. Bu
raya Türk medeniyeti girdi ... 

Diye haykırabilir. 

* Buna mukabil bizim yaptığı-

-Baştaralı birinci sahifede-
lav hava ltartallattnın misafir
leri selamladığı zevkle seyre
dilmiştir. 

Yugoslav savaş uçaklarının 

akrobaı1i hareketleri, bir çok 
hava oyunları seyredilmiş ve 
karargah gezilerek tayyareler 
gözden geçirilmiştir. Başvekili· 
miz, hava meydanında gördük
leri intizam ve mükemmeHyet
ten dolayı Yugoslav "başveki

liyle Yugoslavya harbiye ·nazı· 
rmı tebrik etmiş?erdir. 

TÜRK SERGiSi AÇILDI 
Alatürkün ·ve Prens Pol'ün 

yüksek himayelerindeki Türk 
nefis san 'at' ar ve neşriyat ser
gisi, ~u sabah on birde Prens 
Pol müzesinde, Yugoslaya kral 
naibi Son Altes Ruvayal Prens 
Pol'ün huzurile açılmıştır. Açım 
töreninde başvekilimiz, bari· 
ciye vekilimiz, BeJgrad elçimiz, 
Yugoslavya başvekili, meclis 
reisi, niyabet meclisi üyeleri 
bütün ecnebi devletler e!çileri 
hazır bulunmuşlardır. 

Prens Pol namına Yugoslav
ya Kültür bakanı şu kısa söy
levle sergiyi açmıştır: 

- "Yugoslav ulusu, bütün 
diğer uluslardan fazla ve yakın 

mız iı; pek üstünkörü, pek taklit 
ve i•tampa bir iıtir. bir alakayla Türk milletinin 

Her yıl ayni mezar bafında, kudret ve kabiliyetine inanmış
ıöylene •öylene ezberlenmiş b~y- tır. Fakat bu yakın tanımamıza 
lik nutuklarla yaptığımız iş, pek rağmen bu kadar kısa bir 
peıtenkeranidir milliyet namı- zamana sığdırılan yüce Türk 
na.. Sinan, bizde henüz idrake 
ve akla kadar inmemistir. O inkılaln, bütün dünyayı o'duğu 
(his) de kalacak bir k~hraman gibi bizi de hayrete sevket
değildir. Onun hendeıeleşmiı, miştir. Bu yüce eeeri meydana 
hesaplı,mihanik dehasını ve bu getiren Ekselans ATATÜRK'ün 
(deha) nın milli oluşunu yine dehaları karşısında eğilmeyi 
(he•cıbi), (hende•i) ve (mihani- derin bir zevk biliyorum.,, 
ki) bir milli teknikle idrake mal Bu veciz ve kıymettar söy
etmek ve onu (takdi•) den evvel 
(takdir) etmek lazımdır. leve cevap veren Belgıad bü-

(Leonar dö Vinçi) nin (Mike- yük e!çimiz, Tiirk sergisinin 
lanj) ın e.erleri ve hayatı hak- açılmasından mütevellit sevin
lıında kütüphaneler dolu•u tetki- cini anlattıktan · sonra, Prens 
kata mukabil; on bef yıldır adı- Pol'e teşekkür et!Diştir. 
na ihtilal yaptığımız Sinan Usta- ADRIY ATiK SEYAHATi 
için elimizde on beı •ahilelik Başvekilimiz, refakatlerinde 
lam bir etüt yoktur. Hariciye Vekili Dr. Aras oldu· 

Halbuki Sinan; onlardan baş
ka bir adam değildir. Onu da ğu h~lde öğleden sonra saat 
ayni ana doğurmuftur : Deha. on dörtte hususi trenle, Adri-* yatik sahillerinde bir geziye 

Bizim edebiyat, tarih, coğral- çıkmışlardır. Başvekilimiz Kra· 
ya, dil, mimar, mühendis, fakül- doyavak, Sarayova ve Oobrov• 
le ve mekteplerimiz var ... Ve da- niği ziyaret edecekler~ir. 
ha kimbilir : Milli •anat, milli TÜRK ÇELENKLERi 
mimar, milli tarih, milli edebi- Yugoslavyanın bütün gaze-. 
yat diye bir nice kür•ülerimiz teleri bugünkü sayılarında mü
var ... Fakat Mimar Sinan ihtila- him bir noktaya temas ediyor
li; yine her yıl ayni hatiplerin 
ayni dinleyicilerin ezbere bildik- lar. Gazeteler başvekilimiz ta-
leri kuru kopye birkaç •Özden rafından müteveffa Yugosl~v 
.b •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ı a~et k~lı~or.. . . . . lıktan, la.kaytlflıten harap olan 
Sına~ ıhtılalını; ıç~nde eserlerı abideleri, fahe•erleri yüzüstü bı

olan bırkaç ıehre •ıgdıracak ka- rakıp (Mimar) ına ihtilal yap
dar tahdit eyleyoraz. Bilôki• onu mağı kabul etmez. 
dünyaya lafıracak kadar kabart- Bu e•erler, be,eri .. in.ani .a-

malıyız. · · nalın güzelliklerini taıımakla 
Muaaır Avrupa milliyetlerin- kalmıyor •ailece ... Banlar bizim 

den herhangi birinde (Sinan) için ayrıca vatan miidafaa•ı ka-
ayarında bir dahi doğ•aydı, dar ehemmi.yeti ihtiva ediyor. 
onun ıereli bize kadar ta,ardı. Milli bir abide, çok zaman bir 
Ve biz, talebelerimiz, çocukları- diretnottan daha kudretli bir 
nuz dahil olduğu halde (0) nun müdafaa •İlahıdır. 
hakkında (Sinan) dan çok fey- Bir miUetin medeniyetini, m<İ-

Milliyetçilik 2 e•ki nevi varlığını, kültürünü ve Ü•-
ler bilirdik... tüııliiiünü miidolaa eder bu ai-

( Göte) gibi (Mozart) gibi... lôh ... * Milliyetçiliği fUUrlandıralım, 
(Sinan)ın e•erlerini de hiç ta- akla indirelim, hatta teknikleıti

nımıyor ve talıdir etmiyoruz.. Bu relim. 
_da; bu ihtilallerin (hi•) de kal- Zira, lterfey gibi milliyetçili
~~iına ve (akıl) a lıadm inmedi- iin de bir ilmi, bir telıniği olmtılı 
••ne baf kaca bir delalettir. gaelıtir. • 

kralı AJeksandr'm ve Yugoslav 
meçhul askerinin mezarlarına 
başvekilimiz tarafından konulan 
çeı enklerin kıymetine iştirak 
etmekte ve: 

- "Türk çelenkleri, şimdiye 
kndar konulan çelenklerin en 
gi3:cli ve en muhteşemi idi, 
d iyorlar. 

ATATUi\K'le Prens 
Pol arasında 

Ankara 14 (A.A)° - Başve
l~il ismet lnöoünün Belgrad 
seyahati dolayısiyle Yugosla,ya 
kral naibi Altes RuvayaJ prens 
Pot ile Türkiye reisicumhuru 
ATA '[ÜRK arasında telgraflar 
l eatı edılmiştir. 

Ekse ans Türkiye reisicum· 
huru: 

Ankara 
Başvekilinizi büyük bir mem· 

nuniyeUe şimdi kabul ettim. 
Kendisinin buradaki bulunnşunu 

ne kadar takdir ettiğimizi bil
hassa arzetmek isterim. Sami-

mi ve zeval bulmaz dostluğu
ma inanmanızı rica ederim. 

Pol 
Altes Rouvayal kral naibi Pol 

Belgrad 
Başvekilimin şahsi dostum 

kahraman kral Aleksandr'ın 
Jiyemut eserlerine sahne olan 

güzel payıtahbnızda bulunuşu 
hakkında A h:s Ruvayalınızan 

ihtisaslarını bildiren telgrafla
rını aldım. Altes Ruvayalınıza 

teşekkür eder, samimi ve ze
val bulmaz dostluğuma inan· 

malannı rica ederim. 
Atatürk 

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

Milli matem yapıldı 

Büyük Hamit, gözyaşları 
arasında toprağa verildi 

Atatürk ve Başvekil namına 
mezat~ına çelenkler kondu 

- Ba~ taralı birinci •alaileile -
tesi, bu hnin uful mftnasebe
tiyle öğleden ~onra tadil 
yapmış ve F~külte bayrağı ya
rıya kadar indirilmiştir. Bütün 
~ütüphaneler matem alimeti 
o'.mak üzere kapanmıştır. Kü
tüphanelerin kapılarına: 

- "Bü •ük ölüye hürmeten 
dükkanımız kapalıdır;,,levhaları 
talik edilmiştir. 

Cenaze merasimi merhumun 
takdirkarlarının samimi ve sıcak 

w'zyaşları ..arasında ve binlerce 
kişi tarafından takip edilerek 
ebedi medfenine terkedilmiştir. 

Büyük ölünün mezarına bü· 
yük şefimiz Atatürk, Meclis 
reisi,Başvekilimiz, Dahiliye ve
kilimiz, Parti, Halkevleri, Be
lediye ve üniversite namına 
~elenkler konulmuştur. Cena· 
zeye gelen çelenklerin sayısı 
ikiyüze yakındı. 

Merhumun evine yüzlerce 
taziyet telgraf ve mektupları 
gelmekte devam ediyor. 

Bn. Tavsend Ankarada 

,Büyük ŞEF, generalin eş
llerini kabul buyurdular 

General TÜRK dostuydu. Bayan 
Tavsend ihtisasını anlatıyor 

Ankara, 13 (A.A) - Büyük 
harpte Irak cephesinde Jngiliz 
kuvvetlerine kumanda eden ve 
Gfltülamare muharebesinde 
kahramanca savaşan ve so· 
nunda Heybeliadada misafir 
edilen general Tavsendin ba· 
yanı madam Tavseud Anka· 
raya gelmiş ve bugün öğleden 
sonra Atatürk tarafından Çan-
kayada kabul edilmiftir. 

Mülikat bir saat sörmOştür. 
Harpten sonra gerek mütareke 
zamanlarında ve gerek bilihare 
kendi memleketinde büyük 
nüfuzunu sarfed.erek Türkler 
lehine pekçok çalışmış olan 
Tavsend'in bayanı ile olan bu 
mülakat çok samimi olmuştur. 

ATATÜRK, Konyada gene
ral Tavsend'le arasanda geçen 
göriiımeleri anlatmıt ve gene• 
ralin bu mllllkatta hatıra ola-
rak kendisine bir av tüfeği 
verdiğini söyledikten sonra 
bugüne kadar kıymetli bir ba
tıra olarak saklamış olduğu bu 
tüfeği getirerek Madam Tav-

1 ıende gGıtermiftir. 
• 

mizin her tarafında kocasının 
hatıralarını yaşadığı,fakat Ata· 
türk'ün bu kabul ve iltifatının 
bu batıralan ebedileştirdiğini 
söyliyerek şükran ve tahassüs· 
1erini arzettikten sonra Ata-
türk'ten ayrılmıştır. 
. llüyük Önderimiz ünlü lngi· 

liz generalının bayanına imza-
lariyle bir fotograflarıoı hediye 
etmişlerdir. 

Bu ziyaretten aonra Ankara• 
palas ıalonlannda kendisine 
mülaki olup tahassüsatını soran 
bir muharririmize Madam Tav• 
send tunları söylemiştir: 
-Büyük Şefinizle görüşmem

den hali hayecan içindeyim. 
Türkleri bu- derece derinden 
seven kocam bilhassa Atattirke 
bu eş~iz asker ve dibi devlet 
adamına karşı büyük bir hay-
ranlık hissi beslerdi. Görüş· 
memiz esnasında bütün bun-
lara hatırladım. Ve bu sebep• 
ten heyecanım birkat daha 
arttı: Türkiyeye kocamın hah .. 
ralarını yaıamak üzere gelmit 
idim. Bu mülikat bunun bir 

Zağrepte 
Faşist ve müfrit 
milliyf tçi 
talebeler çarpıştı 

Paris, 13 (Ö.R) - Yugos
lavyada Tıp fakültesi için ha
zırlanan yeni nizamname sebe· 
bile Zağrep ve Lubljana üni
versitelerinde hadiseler çıkmış
tır. Lubljana üniversitesi tale
beleri grev ilan ettiklerinden 
üniversite yeni emire değin 
kapatılmıştır. Zağrepte faşis 
aleyhtarı talebe ile müfrit mil-

liyetçi talebe arasında siyasi 
mahiyetle çarpışmalar olmuş, 

altı talebe az çok yaralanarak 
hastaneye kaldırılmıttır. Talebe 

yurdu öoftnde başma bir çe .. 
kiçle vurulan bir faşist talebe 

yaralanmış ve nakledildiği has
tanede ölmüştür. 

Adendeki sefer 
Roma, 13 (Ô.R)- "Evening 

Standard,, gazetesinin istihba-

:rana göre Aden mıntakasında 
Hadramut kasabasının logiliz-
ler tarafından havadan bom
bardımanı buradaki aşiretlerin 

yapmak istedikleri bir yoJun 
inşasına mani olmuşlardır. 

Polonyada komünizm 
Varşova 13 ( Ö.R ) - Leh 

komünist partisine Moskovadan 
gelen yeni talimatta diğer par
tilere karşı hasmane davrana
cak yerde artık yeni bir usul 
takip etmeleri ve bu partiler 
içine hulul ederek bu vasıta ile 
hükOmeti devirmeğe çah§ma• 
lan tavsiye edilmektedir. 

Sifilfea 

~ 

Ankarada satış teş· 
kilatı yapmıştır 
Gazetemizi ok um ak isti

yen birçok zevat "Ankara,, 
da "Yeni Asırı" bula.adık
larını matbaamıza bildirmiş
lerdir. 

Yeni Asır geı ek Ankaralı 
okuyucularını tatmin elmek 
ve gerek lzmirden Ankaraya 
giden okurlarını alıştıkları 
" Yeni Asır n dan mahrum 
bırakmamak için Ankar:ada 
teşkilat yapmıştır. " Yeni 
Asır ,, Ankarada aşağıdaki 
yerlerde satılacaktır : 

Akba Kitap evi 
Karaojlanda AH 

Saman pazarında Dur 
Alt · 

Yenı,eHl .. de bayi 
f\1u•lala 

TUIUncU AH Ekber 
Ahmet Enver bakka

llyesl tutun gişesi. 
Ta,handa gazeteci 

Yakup 
TUtUncU karde,ıer 

pazarı 

P; stacıda gazeteci 
Bmer 

...,,ö~D:T~8!i-~-

Habeşistandan 
kaçanlar 

Londra 14 (A.A) - R~yter 

• ajansının öğrendiğine göre ka· 
dın, erkek ve çocuk1300kadar 

Habeşli lngiliz somalisine iltica 
etmiştir. Harrar mıntakasından 

geldikleri anlaşılan bu H11!>eş

lilerin üzerinde hududu geçer
ken hiçbir silah bulunma:nııtır. -·-
Valimiz döndü 
Evvelki gün bazı teftiş'erde 

bulunmak üzere Karaburuna 

gitmiı 'Olan vali bay Fazı. Gü
Jeç şehrimize dönmüıtür. 

Elize sarayında bir toplantı 

Fransız Başvekili 
siyasetini anlatıyor 

Paris, 13 (Ö.R) - Yarın 
Elize sarayında nazarlar mecli
sinin toplanması muhtemeldir. 
Bu içtimada bilhassa harici si
yasete ait meseleler tetkik edi
lecektir. 

Paris, 13 (Ö.R) - Sosyalist 
parti-si faal Azalarının delegeleri 
önünde beyanatta bulunan baş
vekil B. Blum hüküm.!· 
tin ibtilil yoluyla ele geçi
rilmesiyl~ mevcut kapitalist 
rejimi ve anayasası kadrosu 
dahilinde hükümet vazifelerinin 
görülmesi arasındaki farkı izah 
etmiş ve demiıtir ki: 

-HükUmet mevcut kapitalist 
rejimi kadrosunda diğer par
tilerle birlikte teşkil edilmiş 
bir halk cephesi kabinesidir. 
Her hareketinde diğer parti
lerin de düşünceloini gözönün
de tatmağa ve kapitalist re· 
jimi kadrosunda onlarla itbir
liği yapmağa mecburdur. Bu 
sebeple milletin emniyetini her 
tekilde temin etmekle mükel· 
leftir. Nasıl ki, beynelmilel ba
kımdan c\a, Fransa Avruparun 
ortasında bulunuyor ve bunu 
unutması güçtür, tehlikeli· 
dir. Çünkü ko~şuluklarmdan 
harice çıkamaz. Bu sebeple 
beynelmilel vazifesini ve taah
hütlerini bertaraf edemez. Biz 
hilkümet itlerini görürken ha
rici siyasette Avrupa kadro
sundan ve dahili ıiyasette de 
kapitalist kadrosundan çıka
mayız, biri .beynelmilel, diğeri 
milli olan bu iki kadro zaru
reti hilkümetin her hareketine 
llı1'· dir • 

Fakat bu tecrübenin in
k şafı sırasında her in mab· 
zorlarla faydaları tartmak 
ve aralarında bir miivazene 
yapmak partiye aittir. Eğeı 
onun gözGnde mahzurlar daha 
ağır geliyor gibi ise bunu söy• 
Jesin. Bir partinin her diitün· 
düğünü açıkca söylemesini 
isteriz. Parti bükümetle tam 
manisile dayanışma halinde 
kaldıkça herşey yolundadır. 
Hareket nekadar güç olsa da 
onun için lizımgelen kuvveti 
yapacağız. Bütün kuvvetimizle, 
batta insanlık üstünde bir kuv
vetle buna çalışacağız. F alc at 
partinin hükümetle dayanışması 
mevcut olmazsa ozaman önce
den iciı ve ma~lüp aayılırız. 

Paris, 13 (Ô.R) - Umumi 
mesai konfederasyonu reisi B. 
Joukaux sindikalar kongresinde 
beyanatta bulunarak demiıtir 
ki: Fail iıamızın vaıifesi yı
ğınların hareketine kapılmak 
değil, bu hareketleri nizam al· 
hna almakhr. Hükümetin faali· 
yetini tenkit etmek lhun olun· 
ca tenkit etmek hakkımızdır. 
Fakat vazifemiz hakikate aadık 
kalmaktır. Hiçbir memlekette 
hiçbir hükümet bu kadar az za• 
manda bu derece mühim .. yal 
kanunları kabul ve tatbik ettire
memiştir. Bu sebeple keadi ara• 
mızda bükümete karşı bir bu· 
sumet cereyanının açılmasım 
müsaade edemeyiz. Bir ıilkb 
içinde bir ihtilil yapmalıyız ve 
demokrasinin diktat&rl6k re
jimlerinden daha çok dinam z• 

a . 
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nutku 

''Bel g r ad da dalgalanan Türk bayral{-1Devletin esaslı kontrolu - Baı taralı birinci •ahilede -
rışın müdafaası olmuş ve daima böyle 
olacaktır. 

farı, kurulan sulh eserinin nişanesidjr,, altına alınıyor .• B. Metaksas Elen milletinin memle
ketin kalkınması için yaptığı takdir ve 
hayranlığa şayıuı fedakllrlıkları kay· 
detıniş ve müteakıben bütün memle • 
ketlerin çektiği beynelmilel ticaret zor• 
luklarıodan bahsederek bunların iza• 

lesinin Yunanistan gibi küçük memle
ketlere bağlı bulunmadığını bununla 
beraber hükümetin hususi teşebbüsü 

teşvik edeceğini çünkU teşebbUs fikri
nin Yunan milletinin mümeyyiz vasfı 

olduğunu söyleıniştir. 

Belgrad mülakatlarında çok mühim, beynelmilel 
olmuştur 

Radyom, rontken ı'ığı ve diğer elektrik vaaıtalarının tedavi 
ve te'1ıiı vaaıtaları olarak kullanılmaaı tekniğinin ıon zamanlar
da çok ilerlemesi yüzünden, her yerde olduğu gibi memleketi
mizde de bunlara ait teıisat çoğalmıf ve çok kullanılan bir vasıta 
teklini almıt bulunmaktadır. Bu vasıtaların zaman zaman ihti
saıları olmayanlar tarafından ekıik teknik veya teıisat ile kulla
nılmaaı, hastanın hayatına çok tehlikeli tesirler yapmakta ve hat· 
ti. ölümlere sebeb olmaktadır. 

n1eselelere temas imkanı hasıl 
Belgrad, 14 (A.A) - Dün 

akşam çıkan gazeteler başve• 
kil lnönü ile hariciye vekili 
Rüştil Arasın hükümet merke· 
sindeki ikametlerine dair en 
ufak teferruata kadar bütnn 
ltaberlere sayfalarında geniş 
bir yer ayırmaktadırlar. 

Pravda gazetesi bu hususta• 
ki haberlerin baı tarafındaki 
tefsirlerinde bilhassa Türkiye• 
nin iki kıymf'tli devlet adamı· 
nın Belgraddaki ikametlerin· 
den istifade derek Yugoslav· 
yanın hükümet reısı Stoya· 
dinoviç ile hali hazırdaki 
mühim beynelmilel mesele· 
ler, Milletlerin sulh yolundan 
ayrılmalarına mini olmak 
ıçın Hrfedilen gayretler ve 
mlltekabil teşriki mesai hak· 
kında görüştüklerini yazmak• 
tadır. 

Bu 
vamla 

gazete tefsirlerine de· 
iki müttefik devlet rei· 

ıinin pazartesi günü akşamı 

iki büyük şefin kral birinci 
Aleksandr ile Kamil Atatür· 
kün tesis ettikleri Türkiye ile 
Yugoslavya arasındaki sıkı ve 
sağlam teşriki mesaiyi teyid 
eder mahiyette nutuklar söyle· 
mitlerdir. 

Türkiye ile Yugoslavya 
arasında sulhun sağlamlaş· 
tırılması için sarfe<tilen bu 
gayretler şiD'ldiye kadar se• 
meredar ve mühim ne• 
ticeler vererek Balkanlarda sü· 
künetin idamesine ve sulha 
karşı olan imanın kuvvetlenme• 
sine hizmet etmiştir. Bu teza· 
hürler iki memleketin sağlam· 
lığını ispat etmiş olan Balkan 
anlaşmasının çerçevesi dahilin· 
de Avrupa sulhunun amilleri 
olduğunu göstermektedirler.Bu 
ayni zamanda Cenevrenin mü· 
essir faaliyetinin de bir teza· 
hürü dür. 

Pazartesi akşamı Stoyadino· 
viç ile lnönü tarafından söyle· 
nen nutuklar iki devlet arasır.· 
daki dostane anlaşmanın ve 
Ankara ile Belgradı birleştiren 
büyük ittifakın bir vesikası ma• 
lıiyetindedirler. 

Belgrad 13 ( A.A) - Türk 
devlet adamlarının Yugoslav· 
yayı ziyaretine tahsis eylediği 
bir makalesinde Vreme gaze· 
tesi ezcümle diyor ki: 

-"Türkiye başvekili ismet 
lnönünün bu ziyareti Türkiye 
ile Yugoslavya arasındaki de· 
vamlı dostluğun yeni bir teza· 
hiirüdiır. Bütün dünya efkarı 

A,k ve macera Romanı 

.... · ·-Modern tıbbın bu en değerli vasıta-, hazlar bulundurabileceklerdir. Bu ci
larının kullanılmasını ihtisas sahiplerine hazlar ve bulundukları yerler. yapılacak Van Zeelandın zafc.·ri 
haarebnek, arızaları önleyecek tertibatın nizamnamedeki şartlara uygun olarak _ Baf taralı birinci sahil ede -
yapılmaaını mecburi kılmak ve tesisatı her türlü 8.nzalan önliyecck şekilde ter.. Führerin de başları üzerinde çınlayan 
kontrol altında bulundurmak üzere hü- tibat ıhavi olacaklardır. bir yıldırım darbesi gibidir. 
kümetin hazırladığı kanun projesi Ka- Doktorlar ve diş doktorları muayene- cECLAIREUR DE NiCE> : - Nazi 
mutay ruznamesine alınm~tır. hanelerinde bulunduracaklan ve kendi.. matbuatının neşriyatına beliğ bir cevap 

Projeye göre, yalnızca rontgen şuaı lerinin kullanacakları cihaz ve aletleri iyi olan bu intihap zaferini alkışlıyor. Ro,. 

va.aıtaSJyle teşhis veya hem teşhis hem kullanmaya iktidarı olduklarını bir ve· ma da bu neşriyata müsait akislerde bu· 
tedavi, radyom veya her türlü elektrik. sika ile isbata veya bir mütehassıı ya· lunmuştu. İtalyan . hükümetinin B. Deg
alctlcriyle tedavi yapmak için mücsse· nında en az üç aylık bir kurs veya staj relle nutuk vermesi için kendi radyola
se açmak sıhhat ve sosyal yardım bakan- yapmağa mecbur tutulmaktadırlar. nnı tahsis ettiği hatırlardadır. Berlinde 
lığının iznine bağlı bulunmaktadır. Bu Her türlü rontken, radyom ve elek- ise nazi gazeteleri bu intihabın demokra .. 
~ücssescler ihtisas vesikaları almış dok- tro terapi. müesseseleriyle tabip ve dit ıi leh.inde veya aleyhinde bir plebisit 

torlar tarafından açılacakbr. Bu dolt- tabipleri muayenehanelerindeki teşhise olacağını önceden il3n etmişlerdi. De.o 

Başvekilımiz, /!tren ha/ta Karabıik kombinasının temel atma törenınde 1 · d mahsus rontken ve dig .. er elektrik tedavi mokraai ve diktatörlük arasında bir he-tor ar açacakları müessesenın a resini 
ve lcuUanacak.lan cihazların marka ve cihaz: ve aletleri ve fiz:iyo terapi müesse.. saplaşma olacaktı. Meselenin bu• şekilde 
nevilerini ve radyom mikdannı ve tek· seleri sıhhat ve sosyal yardım bakanlı- ortaya ablmış olması intihap mücadele· 

Haru:tve Vekılımız ve lnp;ilız se/uıv/e bit arada 
umumiyesi bu münasebetle ye· 
niden bütün dikkatini Belgrad 
üzerine çevirmiştir. 

B. ismet lnönünün Yugos• 
lavyaya gelmesi yabancı mem· 
leketlerde çok büyük bir ala
ka ile karşılanmıştır. Her ta· 
rafta hissiyat şu merkezdedir 
ki iki başvekil bu görüşmeleri 
esnasında vaktile sağlam te• 
melleri iki büyük şef Kama! 
Atatürk ve kral Aleksandr 
tar1<fından ahlan tesanüt siya
setini takviye edeceklerdir." 

Politika gazetesi diyor ki: 
- " B. ismet lnönünün bu 

seyahati Balkan antantı çerçe• 
vesi dahilinde yapıcı siyaseti 
genişletmek hakkında Yugos• 
lavya ve Türkiyenin müşterek 

arzu'arının bir ifadesidir. Dün• 
denberi Belgradda Yugoslav· 
yanın bir dostu ve müttefiki 
Türkiyenin bayrakları da'gı.· 

!anmaktadır. Belgrad bu bay· 
rakları Türkiye Reisicümhuru 
Kamil Atatürkün, Başvekil 
ismet lnönünün, Hariciye Ve· 
kili Dr. Arasın ve milletler 
arasında sulh eserinin şer.!f· 
lerine çekmiştir. Bu bayraklar 
Türk Milletinin misafirlerimiz 
bulunan muhterem mümessil· 
!erine karşı bütün Yugoslav 
milletinin hakiki hissiyatının 

gözle görülür birer ifadesidir. 
iki devlet adamına karşı gös· 
terilen bu sempati bütün Türk 
Milletine hitap eylemektedir. " 

Gazete bundan sonra iki 
başvekil arasında yapılan mü· 
zakerelerden bahsederek di
yor ki: 

- "Yabancı memleketler ga· 
;etelerinin de tebarüz ettirdik
lerine göre bu görüşmelerde 
Çok mühim beynelmilel me•ele-

Tefrika No. a 

• 

1 
ler mevzuu bahsedilmiş ve hugü· 
nün bütlln meseleleri gözden 
geçirilmiştir. Bununla beraber 
ayrıca yeni bir sarih netice 
beklenilmemelidir. Akdenizdeki 
vaziyet malilmdur. Gerek Tür• 
kiyenin gerek Yunanistanın 
ltalya ile anlaşmaları vardır. Son 
zamanlarda Yugoslavyada. ayni 
bir anlaşma yapmışbr. Bu suret• 
le Atina konferansının Balkan 
antantı azalarının ltalya ile mü
nasebetlerini tanzim etmeleri 
hakkındaki tavsiyeleri fiiliyat 
mevkiine çıkarılmış bulunmak
tadır. 

Diğer taraftan bütün 2azete• 
ler dost ve müttefik Türkiye 
hakkında Yugoslav gazeteleri· 
nin hararetli neşriyatına geniı 

bir yer veren Türk gazeteleri· 
nin Belgradda ismet lni!nü 
ve Dr. Arasa yapılan hararetli 
hüsnü kabulii dolayısile yaz· 
dıkları yazılan geniş surette 
iktibas eylemekted;rler. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Atina üniversitesi 

lini bildiren bir istida ile bakanlığa mü- ğınca teftiı ettirilecektir. sinin neticesine ayrı bir kıymet vermek-
CEZA HOKOMLERI tedir. 

racaat edecekler ve yazılı izin vesikası 

alacaklardır. izin alınmamıı bu gibi 
müesseseler açılamıyacak ve hasta ka .. 
bul edilmiyccektir. Bakanlık, bina elek-

Mütahassı.o olduğu halde bu projede cPETIT NIÇOIS> :- Fasist tehlikesi 

tri.k ve radyom ıualanndan koruma ter
tibatı ve aletlere ait vasıf ve p.rtlar hal .. 
kında bir nizamname yapacaktır. 

yazılı müesaeseler için izin almayanlar milletler arasında gerilemektedir. Deg ... 
50 liradan yüz liraya kadar ve izinsiz bu relle'in hezimeti faşizme ağır bir darbe 
müesseaelcri açan mütehau~s olmayanlar indirmigtir. 

Rontken ve radyom ve her nevi elek
trik aletleri ile tedavi ancak müessese 

200 liradan 500 liraya kadar ağır para cPETIT DAUPHINOIS> :- Bu in
cezasiyle cezalandırJacaklardır. izin al- tihabın ibreti Brükselde asılan intihap 
maksızın evvelce müracaat edip te mü- afitlerinden birinde yazıla olan şu cüm
racaatleri reddedilenler, böyle bir mü• ledir: cKuyuyu kazma içine düşeroinb 
e91e11e açarlarsa kendilerinden alınacak cPETITE -GIRONDE> :- F ransada 

meııul mutahassısı tarafından veya kon- para cezası mütcbusıs oldukları takdir· her fey terefiyle biter derler. Belçilcadı 
trol altında yapılacaktır. Hastalar ıçm de 75, olmadıkları takdirde 300 liradan ise her_ şeyin aonu alaydır ve timdi bu 
doldurulacak müşahede kağıtları en az aıağı olmayacaktır. Yapılacak nizamna- alayın hedefi hep B. Degrelle' dir. 
üç aene saklanacaktır. medek.i va.sıf ve şartlara uygun olmayan 

Doktorlarla diş doktorlan muayene- cihazları kullananlar 1 00 liradan 5 00 
hanelerinde yalnız tedavileri altında bu- liraya kadar ağır para cezasiyle cezalan
lunan hastalarda tethi• için kullanılmak dırılacaklardır. 

üzere rontlten teşhis aletleri veya tedavi Kanun, neıri tarihinden yürürlüğe gi· 
için kaJvanizaıyon, diyartemi gibi cİ· recektir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vatikandaki konsil meclisi 

Almanyanın protesto 
notasını tetkik etti 

Roma, 14 (Ö.R) - Papanın 
Alman rühbanına hitaben neş· 
reltiği son tamime karşı Vati· 
kan nezdindeki Alman sefiri 
devlet müsteşarı kardinal Pa· 
celliye bir protesto notası ver· 
miştir. Dün bu münasebetle 
papanıo huzuruyla bir konsil 
yapılmış ve bu mecliste Alman 
notası teferruatiyle tetkik edil· 
miştir. Bu notanın muhteviyatı 
hakkında papalık çok ketum 
davranmaktadır. 

tası vermiştir. Bu notada deni· 
liyor ki: Eğer konkorda hü· 
kümlerine muhalif hareket edil
diği hakkında Papalığın bir 
şikayeti var idise bunu mutat 
diplomasi yapabilirdi. Halbuki 
böyle yapacak yerde papalık 
bütün Alman katoliklerini ken• 
di hükümetlerine karşı itaatsız· 
lığa sevkedecek mahiyette bir 
mektubu Alman kiliselerinde 
okunarak al~ni bir nümayiş yo· 
luuu tercih etmiştir. 

Roma, 13 (Ö.R) - Çıkarıl· 
mış bazı haberler hilafına ola· 
rak Vatikana verilmiş olan 
Alman protesto notası Papa· 
!ıkla Almanya arasında akte· 
dilmiş olan konkordatonun 
feshinden asla bahsetmemek· 

Bir aile faciası 
- BQf taralı birinci sahil ede -

Kemalin iddiasına göre Bn. 
Hediye, hiç bir sebep yokken 
yuvasını terkederek bir başka· 
sının yanına kaçmış.. Yine id • 
diaya göre bir başka erkeğe 
metreslik ediyormuş .. 

Uzun müddet bu üzücü va· 
ziyete tahammül eden ve ken· 
disini yeyen Kemil,bir gün an· 
nesınıo bundan vazgeçmesini 
beklemiştir. Annesi eve dön· 
meyince teessürüne kapılarak 
dün akşam onu yeni Bitpazarı 
civarında görmüş, tedarik ettiği 
tabancayla annesini göğsünden 
ağır surette yaralamıştır. 

Küçük katilin tabancayı ne· 
reden tedarik ettiği henüz an· 
!aşılamamıştır. Tahkikata ôe· 
vam edilmektedir. 

~!2;ı:ı:lZZı:27UJ'777 //////.LU'LZ7J 
GöZTEPEDE 

Satılık Ev 
Göztepedı:, 

desi üzerinde 
ev satılıktır. 

tramvay cad· 
831 numaralı 

bilirler. 9 · 1 O S.4 

içinde elektriği, havagazı 

tesisatı vardır. Yeni denile· 
bilecek haldedir. Havadar· 
dır. Talip olanlar "Yeni 
Asır,, idare müdürlüğünden 

arzu ettikleri tafsilatı ala-j 
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mevcudiyetini kaybederek. Kozmopolit da bu maneviyeti bitkin kadına baka· atlatmak istememesi gayri kabildi. Araptarztnda i,lenmiŞ bir-kapıdan içe-

bir ruhla ihtıraıııa, heyecana, esrarengiz: frak tebessüm ediyordu. Portatif karyolasına uzanmış, ellerini ri girdiğimiz zaman karanlık koridord• 
maceralara doğru yelken açmıştı. - inanmıyorsun değil mi erkeğim., başının altında kenetlemişti. Sigarasının kimseler yoktu. Somaki bir havuzu ot· 

Bu ayın 18 inde Atina üni
versitesinin 100 üncü yıldönü· 

mü dolayısiyle büyük bir tören 
yapılacaktır. Dost Yunanistan 
hükümeti bu törende memleke
timizi temsil etmek üzere bir 
heyet çağırmıştır. Heyet An· 
kara Dil, Tarih, coğrafya fa
ktiltesi dekanı ve Konya meb
usu P rof. Ali Muzaffer Göker'in 
reisliğinde şu zatlardan mürek· 
keptir: Ankara hukuk fakültesi 
ticaret hukuku profesörü 8. 
Şevket Mehmet Ali Bilgişin, 
Dil kurumu uzmanlarından Dr. 
Mehmet Ali Ağahay, lstanbul 
hukuk fakültesi idare hukuku 
profesörü B. Sıddık Sami, do· 
çentlerden BB. Fahir, Fahri 
Besim. Heyet ayın 16 sında 
hareket edecektir. 

Paris, 14 (Ô.R) - Alman· 
yanın vatikan sefiri Papa· 
nın Alman kato!ik kilisele· 
rinde okunan ve Alman 
hükiimetini metotlu bir şe· 
kilde konkorda hükümlerini 
ihlal etmekle itham eden mek
tup dolayısile bir protesto no· tedir. 

Halbuki senelerce evvel kumsal bir Ne olur bari ıstırabıma gülme. . helezonu dumanları arasında kaybolan tada bırakarak. geniş palmiye ve hurm• 
aahilde fakir bir Türk mahallesinin oa• Öpüştüler .. içlerindeki karışık hislerin ! habra peysajlarını kırık dökük boya le- dallan ile süslenmiş avluya dahil oluyo· 
mimi havası içinde eski fildikoz entari .. yakbğı at~le öpü~tüler.. ı lteleri gibi ihata ediyor ve bütün bunla- ruz:. Havuz fıakiyesinden ince hı~ıltı ya· 
sini giyerek dola~hğı o mesut ve sa.kin Vicdan azabı, ıstırap, aevgi, aşk, neoe rı tam bir mantık çerçevesine sokmak parak akan ıuyun sesi geliyordu. Biı 
günler ne kadar güzeldi. Ve ne kadar ve aaadetle dolu olan bir kaynağın ke- istiyordu. Muhakeme•~ kalasında bir müddet orada konuıuluyor: 
uzakta kalmıştı onlar, ve ıimdi...Hayata nannda yüzlerini birlcttirerek ıevittiler.. türlü çözmeğe muvaffak olamadığı il- - Şehre dolan casuslardan sakındı· 
ıatıraplı taha .. üslerle bakarak kendisine Haaan tereddüt içinde idi... milclerden birisine takılıp kalmııtı. Kızıl ğımız için bu mühim içtimaa esrarengİ• 
verilen ağır vazifeyi habrladL Bunun için Bu güzel vücudun ihanet çamurları J ,eytana en çok ihtiyaç duyduğu dakika- bir kisve verdik. İnsan artık kendisinden 

fn2ilizceden adante eden : VEDAT A. UZUNDOST dur~•n ve bı" tap bir halde H--•nın ran- içine d;;,müı bulunmasına acıyordu.. (arda onun bir C88"" kadın olarak kar- bile korkuyor . ....... ,. ................• , •....••.....•••.••••..•.....•...••...••.•................. ..,,. ·- ._._... -,- ..... 
O aktam Binli Leman çalı,tığı teşki- kanç olan hakiki erkeğinin böyle l>ir devusuna gitti. Genç kadına gelince o ıebevi bir ıısında korkunç bir heyula yaratması - Doğru Hasan, casusların oynadık· 

l&ttan GUtüJamare cephe~indcki, en son ııeyden §Üphelenmemesi li.zımdı. Bu i.se Hasan onu beşu§, heyecanla bir çehre buhranın yarattığı titreme arasında mut- fikrini buruyordu. Bu hisler ruhunda bir ları rol ekseriya bütün tertibatı çok :ıa~ 
lııtihkim planını çalmak için emir alını:ı- gayri kabildi. ile belliyordu . içindeki atırabı ak.etti- tası! mırıldanıyordu : buhran yaratan hadiselerdi. vallı bırakıyor. Bu auretle hareket el· 
tL Bunun için de mukabil teşkilli.tın ıefi İçinde ilk defa olarak mesleğine kar- ren gözlerle ona baktı. Ya Ha.san onun - Je vous aime, mon amourl Genç adam yerinden fırladı. Birkaç mekte haklısınız. Acaba pa!fS. geldi Jl'li? 

Her PauJ'un aalihiyet sahibi olduf'u ve şı derin bir nefret duygusu uyanml§tı .. ıüflü hüviyetini bilmi§ olsaydL. Erki.nıharbiye içtimaı gün sonra yapılacak mukabil taarruza - Zannetmem. 
bia.aenaleyh ondan bu işi elde edebile- Yine ilk defa olarak kendisini kullanan· Ya Türk · ordusunun hu mahrem işleri Hasan ilci. zıt hisle mücadele etmeğe ait .son raporlarını kasadan çıkardı. Camlı kapıdan içeri giriyoruz. Burada 
ceği bildiriliyordu. ların dü~manı qlduğunu anlamışb. Evet bulunan odaya onun bir casus tetkil&tın· baş1amtŞtı. Bir tarafta kalbinin içindeki GUtülA.mmare yakınlarında olacak da çok durmadan bir merdivenden bi.İ· 

Bu pe-k mühim bir vazife, hem çok o satılmış bir insandı. Kendi toprağının, da çalışan kadın olarak girdiğini bi1sey .. kadın, diğer tarafta vazifesinin bir müc· harbın, gözleri önünde yaşayan canlı yük bir s:ılona geçiyoruz. Bol bir ışık.1." 
z.or, hem de çok tehlikeh idi. Blr kerre kendi kardeşlerinin aleyhinde çalışan di. Belki bunu affederdi. Amma ya onun rim telakki ettiği cKızd Şeytan• vardı ... • safhalarını birer birer hayalinde çizme- karşılaşıyoruz. Geni, halılarla örtülnı.01 

yüzba~ı Hasan onun muavini bulunuyor .. bir dü rnandı. Bugüne 1'adar yaptığı hi.. bir Türk kızı olduğunu farkederse ne Kalbinin ıçindck.i kadını; cBinti Leınanı 1 ğe çalıştı. bir şark salonundayız. Ortada uzun bır 
du. Bugüne kadar tatbik ettiği usuller yanetlerin i!lrf bir heyecan. ihbraa ve olacaktı. seviyordu!.> ı O gün akşama kadar hiçbir b.i.s altın· masa var. Bu mai!anın etrafında birkaıÇ 
plina sahip olanı evveli baştan çıkar· mact-ra he \' et İ içinde yuvarlanıp giderek Lemanın ölümü arzu ettiği dakikalar Fakat bu sevgi mücrim kadının haya .. f da kalmadan vazifesini, meeu1iyetini bi- kişi oturuyor. Giyinişi erinde bir ihtim•~ 
mak.. sonra ı tediklerini ondan öğren- yapılmas ı , dol t:; un biT yaş sağnağı ile oldu. line karıştığı zaman onun çok zavallı, ı len şuurlu bir insan gibi me!Jguliyeti İçi· nazan dikkati celbediyoT. Ma"3nın ~1~ 
rııekti. gözlerini doldurdu. Hıçkıra hıçkıra ağ- - Bonjur aevgilim 1 bir takım aldatıcı menfaatlerin tesiri 1 ne kendisini gömdü. · yaset mevkiinde geniş bir koltuk henl.I 

Halbuki o da yüzbaşı Hasanı seviyor- lamağa ba,ladı. Kendi varlığından nef- - Yine çok durgunsun Leman. Has- altında kaldığı kanaatini doğuruyor.kar- ESRARENGiZ ADAM boş duruyor. 
du. tik defa olarak anlıyordu ki seven ret ediyordu. Artık ölmüş bir insan, k.a .. ta mısınf ıısında inler gibi, sever gibi ağlıyan ka· Bağdat yollarının bakımsız kaldırım Hasan henüz oturaC.ağı yeri kdtir~~: 
kalbinin İçinde bu adam bütün mevcu- nı zehirlenmiş bir kadındı o. . - Hastayım Hasan .. Ruhum, vücu- dının gözyaşlarına duyduju inanma ih· ları üzerinde adım gürültü8ünü takip edi .. den poı bıyıklı bir Arap beyinin k:n b~ 
diyetinin sarsılmaz bir hikimiyd!. Yal- Senelerce evvel bir misyonerin eljne dum, varlığım huta .• Bana inan .• Ne tiyacından uzak kalıyordu. inanamıyor- yoruz. Gece onların sadece seslerini. aks sine seslendiğini duydu. Tanımadıgt 

erkekler ' tanı- d üşerek bir Amf'rikan Papaa mektebin~ olursun benim sevgime inan.. du.. ettiriyor. Şimdi Arap Bonmarjesinin kö .. şahsa doğru ilerledi: 

-nkü e&5Us bir Arap dilberinin onu ~ni dönüyoruz. ==-·flitnaeıli -
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JCN DAHIN.X HA.BEALERI 

Cümhuriyetçiler ilerliyorlar 

işçi partisi tarafından 
takbih ediliyor .. 

Attlee ve eski 
hükümetten 

amirallık başlordu 
hesap istiyeceklerdir 

Biskaya cephesinde cümhuriyet topları düşman 
mevzilerini bombardıman ettıler 

-·-·-·· 

Pariı, 14 ( ö.R ) - ispanyada hü
kümet kuvvetleri mUhtelif cephelerde 
çok faaliyet gösteriyorlar. Madrid mü
dafaa komitesinin bugün öğleyin neşret
tiği tebliğ ıudur: 

Asilerin Garanya dağında ve F ran
sızlar köprüıünde Üniversite mahallesin
de mahsur gibi olan asilere yardım kuv
vetleri geçirmek için yaptıklara tiddetli 
hücumlar pek sert bir şekilde püskürtül
müıtür. Guadalajara cephesinde cum
huriyetçiler Aragon yolunda ve Deyka 
istikıgnetinde ilerlemişlerdir. Bazı nok
talarda bu ileri hareketinin derinliği beı 
kilometreden fazladır. Biskaya cephe
sinde cumhuriyet toplan bütün dünkü 
gün düşman mevzilerini bombardıman 
etmişlerdir. Tayyare kuvvetleri de ken
dilerine gösterilen hedefleri bombardı
man etmişlerdir. 

Bilbao cephesinde hüldimet kuvvetle
rinin kumandanlık tarafından emredilen 
bir hareketi tahaklrnk ettirmeğo batla
dıkları bildiriliyor. Henüz tafsilat veril
memektedir. Burgoı cephesinde topçu 
düellosu olmuştur. Diğer cephelerde SÜ• 

kunet vardır. 
Parla, t 4 ( ö .R ) - Bilbaonun ab

lokası meaeleainde lngiliz hükümetinin 
hareket hattı hakkında avam kamarasın
da öğleden sonra münakaşa açılmıştır. 

lngiliz hükümeti General Frankoya 
Bilbaoyu abloka etmek hakkını reddet
mekle beraber bugün vapurlarına Bilbao 
kara sularından geçmemeği tavsiye et
miıtir. Bu karar muhalif partilerin ve 
hatta bir kısım muhafazak&.rlann tid
detli tenkitleriyle karıılanmıııtır. Bu ten
kitlerin sebebi yalnız Bilbaoda mühim 
bir yekun tutan sivil ahalinin açlığa mah
kum edilmesi değildir. Ayni zamanda 
lngiliz bahriye ve diplomasisini bir tesli
miyeti gibi göründüğü için birçok me
busların itirazına uğramaktadır. Bunlar 
diyorlar ki; General Frank.o muhaaım 

bir devlet değildir. Onun kara sulan yok~ 
tur. Hatta olsa bile Bilbao etrafındaki 
kara suları ona değil, Bask hükümetine 
aittir. Şu halde fngiliz vapurlannı bu 
sulardan uzak tutmak için asilerin hiç 
bir hakları yoktur. Bu oartlar dahilinde 
münekkitler hükümetin kararını tehlikeli 
bir emsal teşkil eden bir teslimiyet gibi 
tefsir etmektedirler. Onların fikrince ln
giliz filosu ticaret gemilerini Bilbaoya 
kadar himaye etmek vazifesiyle mükel
leftir. 

Geçen pazartesi günü avam kamara
sında yapılan müzakerede bu mülahaza 
B. Atthlee tarafından İKİ muhalefet par
tisi namına ileri sürülmüıtür. Hük.üme
tin verdiği cevap memnuniyet verici gö
rülmediği için ayni mülahaza bugün de 
tekrar edilecektir. lvc;i partisi tarafından 
mccliscc kabulü teklif edilen takbih tak-
riri şudur : 

cMeclis hükümetin nizamlara uygun 
bir şekilde namusluca hareket eden ti-
caret gemilerini himaye vazifesinden ge-

Hini, A,k Romanı 

Burgos cephesinde de topçu düellosu olmuştur 
ri kalmasına teessüf eder.> 1 dan biri münhasıran Çek, Rus ve Hol- tahrip ettik. Ve düşmana mühim zayiat 

Bu müzakerede işçi partisi namına BB. lnndru.ıdan mürekkep idi. Bir Hollanda verdirdik. 
Atthlee ve Noel, Liberal partisi namına albayı olan kumandanı ölü olarak has- Bilbao, 14 (A.A) - Bilbao radyosu 
Sir Archibald Sinclair söz alcaklardır. B. tahanemizde bulunmaktadır. Keza Biscaya cephesi harekitı hakkında şu 
Vinston Churchill tarafından da bazı be- cephede iki de Fransız cesedi bulduk. son haberleri neşrediyor. 
yanat yapılması muhtemeldir. Düşman haUarımız önlinde 78 ölU bı- Urguiola bölgesinde çok· ehe.ınmi-

Hükümet namına Sir J ohn Sim on, d k" • raktı, bütün bölge e ı zayıatı üç yüzü yetll iki mevzi zaptedilmiştir. Bu hare-
Sir Samuel Hoare ve B. Eden cevap ve-

ınütccavizdir. ket düşmanı pek sarsmış ve düşmana 
receklerdir. Bu cevapların esası sabah 

• Huesca bölgesinde yaptığımız hare- yüz elli ölü ve 600 yaralıya mal olm11c:.. 
kabine meclisinin fevkalade bir içtima- -...-

ka t esnasında yüz kadar esir aldık. Ve tur. Cumlıuriyc•"lerin taarruzu dtin 
ında tetkik edilmiştir. ~ 

Diğer taraftan lngiliz mücehhezleri de düşmana iki yüz ölü verdirdik. akşama doğru büyük bir şiddetle baş-
hükümet kararından şikayet etmekte· Salamanka, 14 (A.A) - Tebliğ : Iamış ve müdafaa ettikleri noktaların 
dirler. Şimal orduları, Birinci Cırka: Santa ehemmiyetini müdrik olan düşmanın 

«Nev Castle> armatörlerinin reisi mnt- Luteriada mevzilerimize hücum eden ciddi mukavemetiyle ~ılaşmıştır ... 
buata şu beyanatta bulunmuştur: üç bin hükümctçiyi kaçmağa mecbur Bu sabah düşman tekrar bu mevzileri 

Şim al mücehhezleri cemiyeti fiilen ka- ettik. 200 ölü verdirdik. Ve bir mikdar ele geçirmek için toplu hücumlar yap
bul c ~ilen ablokanın İngiliz vapurlannı malzeme ele geçirdik. mışsa da kanlı zayiaUa tardedilmiştir. 
düııiı :lüğü mü,kül vaziyete hükümetin 6 - ıncı fırka : Bu gece düşman Urg- Akşama doğru Avala ve Biscaya böl
naz: ı dikkatini celbetmek üzere Lon- viold geçidindeki mevzilerimize hü- gelerinde hareket devam etmekte idL 
dra) a bir deleguyon göndermek fikrin- cum teşebbüsünde bulundu. Mukabil Bütün hedefler elde edilmiştir. 
dedi~·. B. Baldvinin beyanatı bizim için taarruz yaptık. Ve düşmanı 100 kadar Roma, 14 (A.A) - Yarı resmi gaze-
bir hayal sukutu , olmuııtur. ispanya au- ölü verdirerek defettik. tcler Londra hükümetinin Bilbao ha-
larında seyahat eden vapurlarda verdiği- Cenup orduları : Kordoba bölgesin- diseleri hakkındaki kararlar ve 
miz yüksek ücretlere ve primlere rağ- de düşmanın taarruzunu defettik. üç bilhassa BAY BALDVININ A-
men bundan sonra lapanyol sularına gi- mitralyöz ve birkaç esir aldık. vam kamarasında ve F.clenin Liverpul
recek gemi bulmak daha güç olacaktır. Bayoıuıe, 14 (A.A) - Bask hüküme- da söylemiş olduğu nutuklar dolayı
Birçolt vapurlar yüklü oldukları halde ti matbuat bürosu asi gemilerinin Bil- siyle lngiltereye karşı mutedil bir li
hareket İçin hükümetin teminat vermesi- baoya üç kilometre yaklaşmakta ol- san kullarunağa başlamışlardır. 
ni beklemektedirler. 

duklarına dair olan haberleri kat'i su- Bununla beraber Gazetta Del Popo-
Roma, 14 ( ö.R ) - Gazeteler Bil-

rctte tekzip etmektedir. lo İngiltere ve Fransanın Valen.siya 

INGIL TERENiN SON 
VAZiYETi 

Paris 14 (Ô.R)- lngiliz ka

binesinin Bilbao etrafında va

ziyet tevazzuh edinceye kadar 

lng-illz işçi partisi wsi Att1'e 

lngiliz vapurlannm Bilbaoya 

uğramamalarını taniye etmesi 

ıol cenah Fransız gazetelerin

ce şiddetli tenkitlere sebep 

olmaktadar. Umumi mesai kon-

federasyonunun organı olan 

"Peuple,, bu tenkitlerinde bil

hassa şiddetli davranıyor: 

"lngiliz vapurlannın şimdiye 
kadar bu limana uğrarken 
istifade ettikleri hak en 

baonun ablokasını fiili olarak tanımak 
hakkındaki İngiliz karannı ispanya da
hili harbında beynelmilel ihtilaflara se
bep olabilecek her faaliyetten içtinap 
ıeklinde tefsir etmekte ve çok müsait 
olarak karşılamaktadırlar. Faşist gaze

teler ademi müdahale siyasetinin tatbiki 
bakımından İngiliz kararını çok mühim 
bir tezahür saymaktadırlar, İtalyan ma~
fillerinin fikrince daha bir hafta evveli-

Matbuat bürosu sahüe kuvvetli ba- hükümetine vermiş oldukları cevap
tnryalar yerleştirilmiş olduğunu ve lnnn bu hUkümetin bir yardım mu
sokulmasına mümanaat etmekte bu- kabilinde Fransa ve İngiltcreye İspan-
lunduğunu ilave etmektedir. yol Fa~ında imtiyaunr bahşetmesi tek- baait bir hakli; açık, sa· 

Bir 1nglliz gemisi tarafından araştır- lifine karşı kafi bir imtina teşkil et- rih, insani bir hak ki ıstırap 
malar yapılın~ olduğuna dair çıkan mekte olduğunu yazmaktadır. çeken kadın, çocuk ve ibtiyar

haber dolayısiyle bu geminin Santan- Yalnız bu teklifin nazarı itibara lara gıda maddeleri taşımaktan 

ne kadar korkulmakta olan ihtilat teh· 
likelerinin bugün bertaraf edildiği be
dihidir. 

dcrdcn gelen ve açık denizde Almiran- alınması hususu Ispanyol harbinin hi- • · , d b k İbaretti. Şim i un'an taşıma -
te Cervera harp gemisi tarafından tama ermesine talik edilmiştir. Şu bal-

tan ve zavallı ahalinin i~ken-
araştırılmış olan Seven Scas Spray de İtalya da dahil olmak üzere alaka-
gcmisi olduğu beyan edilmektedir. An- dar memlcket1er arasında sıkı bir iti- cesini hafifletmekten onları 
cak bu gemi Rcagle ve Blancbe adın- lfıf hasıl olmadan Fasın statüstinde bir menetmek nefret uyandıran, 

Barselon 14 (A.A.) - Müdafaa ko- daki tngiliz torpitolarını çağırmış olup değişiklik yapılması imkanı yoktur. sefil bir harekettir. Şimdiki ....................................................................................... 
ınitcsi matbuata 
vermiştir : 

aşağıdaki notayı bu torpitolar geminin hamulesini tet- lngı·ıı·z - Japon mu·· nasebetlerı· 
kik ve yoluna devam etmesine müsa-

Sabahleyin saat 6 ya doğru hangi 
millete mensup olduğu belli olmıyan 
bir petrol vapuru Estaktit burnu açık
larında torpile çarpmıştır. Vapurda 
muhafaza tertibatı mevcut olduğundan 
infilak hiçbir zarar tevlit etmemiştir. 

Valensiya, 14 (A.A) - tki asi geınl 
Barselon - Valensiya yolunu bombar
dıman etmiştir. Maddi hasar ehemmi
yetsizdir. 

Scvilla, 14 (A.A) - Cuesta De La 
Pardices ile üniversite mahallesi ara
sında cumhuriyetçiler tarafından tank
ların himayesinde yapılan taarruz de

fcdilmiştir. Keza Casa Del Campoda 
diğer bir taarruzu da defettik. 

Dört tank ile Madrid garından çıka
rak Fransız köpri.isüne doğru giden bir 
treni ateşe verdik. Akşama doğru Cu
esta De Las Perdiccsde diğer bir tn
arruz başladı. Taarruz eden taburlar-

Tefrika No • 

ade etmişlerdir. M 
Bilbao, 14 (A.A) - Bilbao radyosu anç urı· m 1 e 

Cumhudyctçi şimal orduları erkanı- ese esı ger-
harbiycsinin a§ağıdaki tebliğini neşret- • 1 

1 m~u~~:n:de saat 14 teki vaziyet :Bur- gın iği zail o muştur 
gos ve Guipozcoa cephelerinde kayde 
değer bir şey yoktur. Avala ve Bias- Londra, 14 ( Ö.R) - Man· 
ruzu sırasında düşmana mühim zayiat çuri meselesinden beri lngiliz • 
verdirdik. Japon münasebetlerindeki ger

yetlere çarpmaktadır. Cenupta 

ise lngilizlerin faaliyeti Japon

lara yeni bir genişleme imka

nını kapamaktadır. 
Almanya ile yapılan bir an

laşmaya göre Japonya komü .. 

nizmden hakikt olarak kork-

maktadır. Almanya ile komü-

Saat 22 deki vaziyet : Guipozcoa ginlik birden bire zail olmuş
cephcsinde Libar bölgesinde düşman tur. Yeni Japon hariciye nazm 

bugün faaliyetini arttı.rdı. Ve mevzile- lngiJtere için dostça beyanatta 
riınizi bombardıman etti. Fakat ınües- bulunmuş ve hatta Çinde iş 
sir surette mukabclccle b ilunduk.Avn- birliği imkanmdan bahsetmiş
la, B iscaya cephelerin, kıt'atımızın taz- tir. Umumi efkar şimdi tamami· 
tazyiki devam etmektedir. Düşmanın I nizme karşı bir ımlaşma imza-
zayiatı pek mühimdir. Burgos cephe- e değişmiştir. Çinden dün Ja- sınan sebebi de lngiltere ile 

sinde Oviedo bölgesi topçuları Ovicdo pon delegasyonu oradajaponya- Japonya arasındaki münasebet-

dahilinde düşman mevzilerini şiddetle DID karşılaştığı güçlükleri itiraf lerin gevşek bir şekil alması 
bombardıman ederek bazı siperleri etmietir. Şimalde Japonya Sov- idi. 

ret etmiştim. Sen cidden bulunmaz. ter 1 - 7 - , dana çıkarak şahsiyetlerine yakışır yer-i temiz bir insansın .. Hile götürür bir nok- Nedim hemen her hadise önünde baıı- ; ler,~ geçeceklerdi. 

1 
tan yok .. Banka müdürüne verdiğin ce-

1 
k~ neviden bir inkisarla karşılaşıyor; mu- ı <: ••••••••• Dairesi müdürünün neden va

vap hoşuma gitti. O, şikayet elti am~a, I h~t~ ve hadiselere uymak için kendi ken- • zif ~si başına geç geldiğini şimdi anlaya
zaran yok. Ben senden bunu beklerdım.

1 
dısıni kandırıyordu. Dairelerde, büyük biliyordu.Nedim görüyordu ki bazı mev-

1 
- Şu halde hadiseyi yazacağız, de- v~iefelerde rastladığı kimselerle bir ki sahibi zevat gazete ve gazeteci hak

mektir. muddet meşgul olunca, onların fazlaca kında pek te iyi şeyler düşünmiyorlardı. 
Yazı müdürü çok iyi bir insandı, Nec- 1 bir kıymet ifade edemediklerini anlı- 1 Bunun bir sebebi olacaktı. Fakat gaze

minin cesaretini, enerjisini baltalamak is- yordu. Şu halde bu adamlar, nasıl ol- 1 teye, gazeteciye kıymet vermiyen bu ze-
Y AZAN : ADNA

1
N
111

B
111

1,1:9f.!. temiyordu.Bir iki çapraıık hadiseyle kar- muştu da böyle mühim vazifelerin ba- 1 vat her ıekilde adlarım gazete sütunla-••• il.............. ........ 1 
- Elbette, yanlıı yazmak istemeyiz. ! doğru yazı müdürünün evine gitti. şılaşmıştı. Necmi Altın hadisesinin ya- tına geçmişlerdi. 1 rına geçirtecek vesilelerden azami BU• 

Ancak, hakikat olan §eyleri yazarız... Daha kapıda, yazı müdürünün daima zılmasını menetmekle iyİ bir iş yaptığı- Buna alc.ıl erdiremiyordu. Yazı mü- rette istifade yolunu buluyorlardı. 
Bundan endişe etmenize sebep yoktur. gülen çehresiyle karıılaıtı: r na kanidi. Fakat timdi nasıl cevap vere· dü~ünü_n bir münasebe.tle söylediği ~öz- 1 .Şu h~de bö:le dü~ünenlerin sa~~-

- Yani 0 haber, yarınki nüshanızda - Gel bakalım Nedim, dedi. Akşam cekti: len dauna batınna getirmek mccbunye- . mıyetlerınden şuphe etmekte haklı ıdL 
çıkacak mı} yemeğini ber~~r .. y.~ye~.im. . . 

1 
- Hayır, yazamıyacağız bunu da.. tinde kal~yordu: .. . 1 Bunlar boş insanlardı. Kıymet v~ril~~ 

_ Zennediyonım. Ve .. yazı muduru gulerek eıını tanı- - Y azamıyacak mıyız} .. v - cBırçok oeyler gorccek.sın, çocu- ı tarafları yoktu. Her iti ve herkesı bır ıs-
- Bunu yazamazsınız, biliyorsunuz, tıyordu: . Nedimin ince pırıltılarla yanan gozle-1 gum. Onları anlamağa çalışacak, fakat tismar vesilesi yapıyorlardı. . • . 

gazetenizle aramızda bir ilan anlaşması - Eşim Selma, _senın yazılannı bü- rinde şüphenin izleri okunuyordu .. Yazı I kaf ~nı mctgul eden mevzular üzerinde I Havadis almak, muayyen .. hır hadı.se 
var. Sonra bozulur, anlıyorsunuz değil yük bir dikkatle takıp eder. Adeta yazı-1 müdürü izahat vermek lüzumunu hısaet- kat ıyyen konuşmıyacaksın. Hissedilen· hakkında izahat rica etmek uzere gır-
mi, B. Nedim) tarının meftunudur. ti: • lerin hepsi ıöylenince cemiyetin nizam.! diği yerlerde hiçte hoşuna gitmiyen va-

Nedim fena halde sarsılmıştı : Yazı müdürünün geveze geveze söy- - Yazamıyacağız. Bunun da mahzu- lan içinde kapanıp kalmak çok zor 1 ziyetlerle karıılaııyordu. O ....... dairesi 
_ Siz neler söyliyorsunuz, benin ilan lenmesine sıra bırakmadan söylemek is- ru var .. Ancak ıüphe etmene müsaade olur.> müdürüne en acele bir İş hakkında sual-

ile, para ile alak.am yoktur, söz.le · •. :zi tediği hadiseye temas ediyordu: etmem. Biz, banka müdürünün işaret et- Yazı müdürünün ıözleri, ne kadar öl- ler sorarken kendisine cParasız bir ga-
müsamaha ile karf1lıyamam .. Siz gayet - Bir hadiae var, mühim.. tiği ilan işi için bunu yapıyor değiliz. lda- çülü, biçili ıeylerdi. Her oeyi anlıyordu. zetenin daireye lütfedilmesinden• söz 
kaba bir adamsınız. . - Biliyorum, markın sukutu meselesi. t re ettiğim müessesenin içinde halkın za- Fakat bunların hakkında baıkalanna hiç açıyordu. 

Nedim sinirlenmiıti, telefonu kapadığı - Evet, nereden biliyorsunuz) rarına en ufak bir harekete bile müsaade bir fCY söylemiyordu. Geoit maaaların 1 Falan zatın bir çocuğu olmuş, bunuft 
gibi prizi de yerinden çıkarmııtı. Bu da - Şimdi.... Bankaaı müdürüyle ko-, edemem. arkasında oturan falan dairenin direktö- gazeteye yazılması lazımmıı.. Eier ya-
ne demek oluyordu., Çalııtıiı müessese- nUfhım. Bazirgan bir n.dıun gazetenin mukad- runun işgal ettiii yerin, nasıl elde edil- zılmazsa, bir daha dairenin kapısına uğ
nin, halk menfaatine olan hadiselerden - Demek size de telefon etti. pek deratı üzerinde müeuir olamıyacaima diğini bilmek iatemezdi. ranmaması icap edermiı.. Bir ba,kuı 
basit bir menfaat uiruna tegafül edece- münasebetsiz bir adam.. Hayret ettim 1 inanmanı isterim. Senin enditen birçok· ı · O dütünüyor~u iti. y~yen irı.kdap, , hafif .b:r soğuk al~nlığı g~iriyo~~.Uf.·· 
iini kabul edemezdi. ldarehanede daha sözlerine... lanauzda Yardır. Bunun mahzuru çok, bır ırün ber fCYl yerh yerme koyacakb. I Kendmne gazetemn en goze gorunen 

- ...... ~raz:1&....lı:.lılmınrııır.alLitm..bı.t.ai.Ytıl-&tlaıı:IL..D1L-==-lt:bDll"IPI• • de • • çok bü,;iktür. Kı.Ymetler. hüvi)-etaizler o zaman me)"• bir yerinde iri puotalı harflerle cGeçmit 

dilnya tersine döımıilttür. Bü

t6n kıymetler attüıt olmuştur. 
lngiltere Bilbao halkına kartı 
bu karan verirken diğer de•

letler asilere her ihtiyaçlarını 
göndermekten geri kalmıyorlar. 

"Halbuki ispanyada resmi ve 

meşru bir tek hükümet vardır. 
lspanyol hükümeti, cümburiyet 

hükümeti bütün devletlerin 

• onunla normal münasebetlerini 

muhafaza etmeleri bir vazife 

idi. Ona, yalmı erzak değil ya, 

aynı zamanda silah ta verilme

lidir. Verilse meşrudur. Halbuki 

asilere silah yetiştirmek açıkça 
cinayete benzeyen bir hareket

tir. Bu şeyleri Londrada ve 

Pariste pekiyi biliyorlar. Fa

kat tatbik mevkiioc koymı
yorlar. lngiliz bülcümeti asilerin 

abloka ı.alihiyetini reddetti. 

Fakat fiilen Bilbao önündeki 

abloka vaziyetini kabul etti. 
Halbuki bu ablokayı yapan 

otoritelere lngiJtere ancak Hİ 
ve korsan g~znyl6 bakıyor.Hiç 

bir suretle onlara mabasım 11-

f atıoı tanımıyor. Milliyetper

verlik ise onların kendi keodi

lerine verdikleri bir aafathr • ., 

Komünist .. Humanite.. gaze

tesi de lngiliz hllkümetinin 

tedbirlerini çok sert bir lisanla 

karı;ılıyor ve Avam kamarasın
da bu akşam bu mesele iize

rin&e açılacak münakaşanın 
son derece ehemmiyetli olaca

ğını bildiriyor : 

"işçi partisi reisi Attlee ve 

eski amiralhk baş lordu Alexan

der hükümetten hesap istiye
ceklerdir. Bayle bir karar ce-

zasız olarak verilemez. lıçile
rin avam kamarasına verdikleri 

takbih takriri uzun ve nazik 

bir münakaşayı tahrik edecek 

ve belki kabinenin istikrarını 

bile tehlikeye düşürecektir. 
Çünkü öğrendiğimize göre 

umumiyetle bükiimet lehinde 

rey veren bir çok meb'uslar 

bile bu defa kabinenin ııı 
azıttığını ve F ranko karşısında 
boyun eğer gi~i olduğunu siSy· 
liyorlar. Her halde bu celse 

bir hoınutsuzluk tezahürü ola

caktır." 
Romada ziyaretler 

Roma 17 (Ö.R) - lta,yan 

harp malüllerini ziyaret eden 

Ingiliz eski muharipler heyeti 

Romada resmi ziyaret halinde 

bulunmaktadır. Heyet sabah 

Kral tarafından kabul edilmiş 
ve meçhul ltalyao askeri abi

desine bir çelenk konmuştur. 

olsun• ibaresi yazılmalı imiş. Bütün bun
lar «Bir oeyin mukabili• imiş .. Külfetsiz 
nimet hiçbir yerde bulunmazmış .• 

O bütün bunları aoğukkanlılılda mu
hakemeye çalıııyor ve: 

- Bir gün gelecek; herııey, herşey dü
zelecek. diyordu. 

Böyle düıünmekte hakkı da vardı. is
tikbale hi.la emniyetle bakabiliyordu. 
Gençti, yurduna karıı sarsılmaz surette 
bağlılığı vardı. Hiç bir şeyde, kimsenin 
mevkiinde gözü yoktu. Hatta, kendisi
ne layık olmadığı işler teklif edilince 
reddedecekti. Bu onda bir idealdi. Mek
tepte iken kararını vermişti. Olduğun

dan daha yüksek bir vazife zinhar ka
bul etmiyecekti. 

*** Şimdi kendisini daha ağır bir vazife· 
de istihdam ediyorlardı. Oç, dört sene 
içinde tecrübesi epice artmııtı. idareha
ne içi vazifesinde, eskisinden daha çok 
yoruluyordu. Önünde yepyeni bir alem 
yer almıştı. 

Gece işleri onu dünya hadiselriyle kar
tı karşıya bırakıyordu. Hadiselerin içi· 
ne nüfuz edebilmek için müıkülat çeki· 
yordu. Bu iı tetkiki, tetebbüü istilzam 
ediyordu. Az ıııklı bir elektrik ampulü 
önünde saatlerce yazı yazdığı halde mü
rettiphane cKafi> demiyordu. 

- Bitmedi -



Sahne e 

Şahtın Brüksei temasları 

Alman bakanı iş 
adamlarile görüşmüştür 

Almanya Anvers yolunu transit 
yo)u olarak kabul edecekti .. 

Brüksel, 14 (Ö.R) - Reichs· 
bank genel direktörü ve Alman 
ekonomi bakanı doktor Şaht 
bugün Brüksel temasları hak· 
kında matbuata beyanatta bu
lunacaktır. Bazı mabafilde zan 
edildiğine göre doktor Şahtın 
ziyareti Anvers l'ndüstriyel, 
mücehhez ve tacirlerinden bir 

Dr. Şalıt Alman işçi 

grubun ileri sürdüğü bir kom· 
binezonlar ile alakadardır. Bu 
iş adamlarının gayesi Alman
yaya muhtaç olduğu muhtelif 
ilk maddeleri temin etmektir. 
Bunun mukabilinde Almanya 
bu ilk maddelerle yapacağı 

mamul eıyayı Belçikaya gön
derecek ve Belçika vasıtasile 
satacaktır. Bu şartla Almanya· 
ya yüzlerce milyon franklılc bir 
kredi açılacakmış, fakat hükü
met mahfellerinin böyle bir 
teşebbüse müsaid temayüller 
besledikleri zan edilmemekte
dir. Almanyaya verilecek ilk 
maddeler, bilhassa bakır ve 
pamuk gibi bazı müstemleke 
mahsul ve maddeleridir. Karşı• 
lık olarak Almanya şimdi baş· 
ka bir yol tutan harici tıcaret 
için Anvers yolunu transit yolu 
olarak kabul edecekti. 

Brüksel, 17 (Ö.R) - Doktor 
Şahtın Brüksel ziyareti hak· 
kında çok ketum davramlmak· 
tadır. Alman ekonomi bakanı 
bugün Anvers mücchhezlerin
den mürekkep bir heyetle ilk 
maddeler ve Alman transit ti· 
caretı meseleleri hakkında gö
rüşmüştür. 

Ber lin, 13 ( Ö.R ) - Resmi 
mahfellerde bildirildiğine göre 
Brüksel seyahati'oden sonra 
ekonomi nazırı doktor Şahtın 
Parise de gitmesi ihtimal dahi
lindedir. Brükselde doktor Şah· 
tın maiyetindeki bazı kimseler 
tarafından da !ıu Paris ıreya· 
hatinin imkansız olmadığı teyit 

ediliyor. Bununla beraber bu 
Fransız - Alman ticaret mua· 
hedesi müzakerelerinin alacağı 
şekle bap;lı bulunmaktadır. Eğer 
bu müzakereler neticelenmek 
üzere ise doktor Şabt yapılan 
anlaşmayı parafe etmek üzere 
Parise gidecektir. 

Paris 14 (Ö.R)- B. Şahtın 

kadınlatile görüşüvor 

Brükselde muhavereleri devam 
ediyor. Dün akşamı Alman 
bakanı dostlarile hususi olarak 
geçirmiş ve bu sabah Alman· 
ya sefarethanesinde meşgul 
olmuştur. Öğleyin doktor Şaht 
Başvekilin Bois Covrt 
mevkiindeki hususi malikane· 
sine gitmiş ve bayan ve B. 
Van Zeeland'ın misafiri olmuş· 
tur. Yemekten sonra iki nazır 
mühim siyasi ve ekonmik me· 
selelerin müzakeresine başla· 

mışlardır. Bu fikir taatileri 
bir taraftan Almanya ve Belçika 
arasındaki siyasi ve ekonomik 
münasebetlere, diğer taraftan 

da Almanyan n ekonomik silah· 
sızlanma lehinde bir harekete 

iştirak imkanı ve şartları üze· 
rinde cereyan etmiştir. Konuş· 
malar saat 16 ya kadar devam 
etmiştir. Bunu müteakip Baş· 

vekil Van Zeeland mebus 
olarak anayasaya sadakat 
yemini vermek üzere meb· 
usan meclisine geçen dok· 
tor Şaht Alan elçiliğinde mat· 
buat mümessillerini kabul et
miştir. 

Saat 18 de iki devlet adamı 
tekrar başvekillik binasında 
buluşarak müzakerelerine de
vam etmişlerdir. Dr. Şaht bu 
akşam resmi bir ziyafette ve 
bunu takip edecek kabul res· 
minde hazır bulunacak ve yarın 
sabah Brükselden ayrılacaktır. 

Paris, 14 (Ô.R)- "Le Soir" 
gazetesi Dr. Şahtın Brüksel 

Tok Dil Tefrika No: L 

koşup, çeşmenin arkasındaki meydanlığa 
yakın bir eve aokulmuştu, evin kapısı ö .. 
nünde üç köpeğin cesedini çiğneyip, fır .. 
ladı, yukarı çıktı, bir elinde hançer, bir 

elinde de sıkı sıkı omuzunda tuttuğu tü
fengi vardı. Kendini böyle sipere alan 
Katırcıoğlu, evin merdivenlerinden yu .. 

karı çıkınca; karısile. hq a1tı evladı, 

genç ve gürbüz delikanlı oğulları ile kar

§tSında bir aile kafilesi belirdi. 
Hepsi de, ellerini açıp: 
- Aman t Aman l Kıymayın 1 Canı .. 

mızal 

Diye yalvarıyorlardı. 

Katırcıoğlu merdivenlerin ıon basa
mağını geçerken güldü. 

- Size kıyacak. kimse yok. kil Ben 
yalnızım, hem tek baııma yalnızım l Ba
na da ... Bana da ... Ne derler biliyor
nıuaunuz) .•• 

Derk.en k.aıabanın bu zavallı adamı 
Katırcının yüzüne dik.katle bakarak .hay
kırdı. 

- Sana Katırcıoğlu Şah Mehmet der 
lerl Efem 1 Sana adile, •anile Katırcıoğ
lu derler yiğit efem 1 

Diyen, adeta ağhyan kasabanın bu 
zavallı ihtiyar aile adamı Katırcıoğlunun 
boynuna atılıp, gözlerinden, yanakların

dan öpmeğe başladı. Katırcıoğlu: 
- Dur be dayı 1 Dur dedi 1 Sonra öpü-

şür, sevişiriz, arkamdan silah atıyorlar .. 

- Alçaklar! 
- Canıma kasdediyorlar. 
- Ahsi ağa senin korkuna kaçh köy-

den .. Diye 
Herif aözünü tamamlamağa ça]ışır .. 

ken, evin etrafını bir ıürü adam sarını§: 

- Mehmet ağa! Teslim et eşkiyayıl 
Diye baylurmağa baılamıılardı. Ka

brcıoğlu, bu haykırışı duyar duymaz , 

fırladı merdivenlerden qağı hoplıyarak 
indi, evvelce kapattığı kapıya dayanan 
adamlann yüzüne ıiddetle kapıyı açıp: 

- Ne var) Kimi istiyoraunuz) 

Eflüya dediiiiniz Katırcıoğlu kal"flD.IZ-

f'ENI A:SIR 15 ~ısan ........ 7 

Mısırın Montrö konferansında Ingiliz lirası ve altın kıymeti 

Fransızlar bir muahede 
projesi tevdi ettiler 

B. Çemberlayn üçler 
anlaşmasından memnun: 

da 1 Diye lil ve ebkem şaşıranlara karşı 

gögsüne bir yumruk attı ve tiz bir hay

k.ırışla: 

- Yık.ılın l Kartımdan, yokaa. 
Dedi. Kapının önünde birikenler kor.

karak dağılmıılardı amma Katırcıoğlu 

yine merdivenlere sarılıp çıkarken, ka· 
pının önünde tekrar gürültüler peyda 
oldu, açık. kapıdan İçeri silah sık.mağa 
başladılar. 

Katırcıoğlu neticenin fecaatini anlı· 
yarak, merdivenlerden bir koıu yukarı 
saldırdı, ve rast geldiği arkalıksız bir 
merdivene tutunup evin damına çıkh ..• 

Bir dakika sonra; ortalıkta müdhi§ 
ve birbiri üstüne çınlıyan üç ıslık yayıl· 
mıştı. 

Kabrcıoğlu evin damından aşağı iner· 
ken, kasabanın içini korkunç bir velvele 
sarstı. Silah •esleri, efelerin haykırışları 
kasabaya h8kim olmuıtu. Katırcıoğlunun 
bulunduğu evi muhasara edenler bu an· 
sızın beliren ıslık ve arkasından silah ses· 
leri, feryatları duyunca apa), topal, her 
biri bir delik arayıp sıvıştılar. 

Katırcıoğlu, kendisini muhafaza et -
mek. isôyen köylüye: 

- Absi ağa burada mı~ 
Diye aorup, herifceğiz de: 
- Hayır 1 Kaçtı, kaçtı, ilci gün oluyor, 

Ak.tehire kaçtı, korktu ettiklerinden.. 
derk.en, kasabanın içinde korkunç alev-

l 

!er peyda olmağa batlamıştı. 

Efeler bu yorgunluk. rahatına daldık
ları s\ra, Çay kasabasından esir aldıkları; 
Absi ağanın kardeşinin adamlanndan 
birisi bağlanmakta unutu1muştu. 

Efeler birer tarafa uzanıp; gözlerini 
söğütlerin yapraklarına, yaprakların ara
sından görünen mor göğe dikerek orta
lıkta adeta çıt! bile olmadığı bir demde, 
sinsi sinsi yerinden kalkarak ilerledi, kor
kusundan arkadaılanna bile haber ver

ba üçüncü Reich bunu yapmağa 
hazır mıdır ve muktedir midir? 

agayı almak imiş, kaçan zavallının an
lattığına kulak verin 1 Teslim mi edelim 
ağayı? 

Dedi. Bu söz hepsini endişelendirdi. 
- Ne yapalım? 
Diye düıünüp, görüşmeğe koyuldular. 
Yarım saat sonra §ehrin içindeni baş

ta Alqehir müftüsü olduğu halde, beı 

on kelli, felli ağa, çok. uzakta bulunma-
yan ve Katırcıoğlunun mola verdiği Su
batı babçcııine yollandılar. 

meksizin yolu hıra.kıp, tarlalann otlu Katırcıoğlu, mesirenin güzelliği içinde 
toprakları üstünde, can korkusuna bir Adeta gevıemiş, ağacın dibinde şekerle .. 
müddet sürünüp kafileden ayrıldı. Ar- me yapmağa başlamıştı. 

' 

, ""' 

lanışlı ve kirası elverişli iki ev 
kiralıktır. Göztepede Abdül'e
zel paşa yokuşunda bakkal B. 
Bedriye veya telefonla 2256 
numaraya müracaat. 

S. 6 H. 2 (398) 
lığına bürünmüş, fakat Subaşı bahçesi· 
nin mesiresi, ceviz ağaçlarının iyothı, 

kekre ve tatlı kokusuna, söğütlerin ae· 

rinliğine, hele iydelerin çiçek kokularına 
gark.olmuştu. Burada: uykusu olmıyan 

bir mecnun hile, suların §trıltılarına ku· 
lak verip havanın kokusuna, ortalığın 

güzelliğine gönül kaptırarak kırk yıllık. 

uykuya dalardı. 
Katırcıoğlu, rüyasında Hasırcı köyün" 

de idi, sevgili F atması ile baş başa görü
fÜyorlar, Katırcıoğlu Fatmaya: 

- Kız l Çocuk ne oldu, yangında• 
kurtardığım çocuk] 

Diye soruyor, Fatma da: 

tık göze görünmez olduğunu anlayınca, Kattrcıoğlundan ses çıkmayınca, 
bir koşu Ak.şehire solulc soluğa sokuldu. ler de uzandıkları yerlerde rahata 

efe.. - İşte yanında ya 1 Bak potürüğe uza· 
ko- nıyor, tut acık, kucakla! 

Zavallının korku ile anlattığı macera, yuldular. 
Alqehiri helecana garketmiş, ayağa kal· Kaçan adamın !cimse farkında değildi. 
dırmıştı. 

Şehrin üriıerası, ağaaı, beyi ve Absi 
ağa alelacele bir tarafa toplandılar. Ki· 
mm: 

- Silablandıralım halkı, karşı çıka

lun, olup olacağı birer eşkıyadır. 
Dedi. Kimisi: 
- Olmaz, baıımızı, altından çıkılmaz 

bir heli.ya uğratırız, yak.arlar, öldürür
ler, inat gelmek maslahata uygun değili 

Dedi. Kimisi: 
- Peki ama, Katırcıoğlu, efeleriyle 

tebre baskın vermek.telci maksadı Aboi 

Bir aralık., efelerden nöbetçi kalan bi
risi koşarak. Kabrcıoğlunun yattığı sÖ· 
ğüt ağacının yanına geldi. 

Efe: iki eli ha§ının altında, upuzun 
yatmıı, tatlı bir uyku içinde mışıldıyor· 
du. 

Ne hoıtu yal karnını sıkı sıkı doyuran 
Katırcıoğlu, uzandığı yerde daldığı bu 
tekerleme uykunun ne paha biçilmez rü
yalannı görüyordu. 

Ortalık. öğle günetinin hararetiyle, 
ilkbabarın pek te koygun olmıyan 11cak· 

Diye cevap veriyordu. 
Tam bu sırada: 
- Efem! Hişt efemi 
Sesi. başı ucunda belirince, Katırcıoi· 

lu birdenbire uyandı ve birdenbire: 
- Hani! Dur k.ucak.layayıml 
Sözleri ağzından döküldü. Fakat bu 

nöbetçi efe, Katırcının uyandığını görÜP• 
birdenbire sayıklamasını dinlemeden: 

- Ağam 1 Şehirden bir kafile biz• 
doğru geliyor. 

Dedi. Katırcıoğlu, yerinden bir 
rularak.: 

- Nereden geliyor? 

doil· 

-BlTMEDt-
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Muhasip 
isti yenlere 

Bankada ve uzun müddet 

tanınmış ticarethanelerin he· 

sap işlerinde çalışmış usulü 
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Buğday stokları azaldığından 
fiatlerde bir tereffü meyli vardır 

defteriye vakıf bir muhasip Damovil korkusundan hemen binelc ve ahali civar sokaklara dağılmış ve 
ehven ücretle sabahtan ak· taşından atlamış, sokağa doğru kaçıyor- kaçmışlardı. 

şama kadar veya günde bir du. Askerler bir kasırgaya tutulmuş Kızgınlığından kuduran Damovil ba-

l gibi birbirini iterek, kakarak hatta öl~ şını iki elleri arasına almış ne yapaca-kaç saatlik iş arayor, üzu· 
dilrerek kaçışıyorlardı. Acaba ne olu- ğıru düşünüyordu. Mareşalın yanında-

munda teminat ta verebilir. yordu? kiler Damovilin gözlerinden dökülen 

Başdurak Kestelli cad- Monmoransi bu sualin cevabını an- yaşları görüyorlardı. Sanki karşılarına 

d d ki• k k desinde Beyşehir oteli 1amak için iki sıçrayışla binek taşına iki dev çıkmıştı. Parrıulc piyasasın a eğişi 1 yo tur ınüstecirine müracaat geldi. Anlamıştı ki: Sokağın boşaldığını gören Pardayan-

d Berhava edilen binanın dimdik ka- !ar 1sviç.elinin kulübesinin üstüne sıç-Z ey tin y ag"' ı işlerinde durgunluk var ır ,,,..nıvr.r/7/J/-:;;J/7/?0'~~r/'Z/J ıan duvarının üzerinden bir taş yığ~ı rıyarak oradan bahçeye atladılar . 
• - ,_ düşerek bahçede üç dört kişiyi ezmıştı. Burada baba oğul birbirlerinin yüz-

•-~-'- . B h b ·· eçen haftaya · ' Her kes bo<Jarını havaya kaldırınca ""·..-iınız ticaret ve zahire borsası ta- Nev'ı balva en az en çok u esa a gore g nıs- o· H k. . ...., !erine baktılar. Kendilerini tanıyama-
~llıdan son haftayı teşkil eden 7 ııa Prese l nci lıazı~ 206 42 42,50 betle bu haftalık tere1fü 7 ve 8 numa- J ş e 1ffi1 toz duman bulutları arasında şa.~ıla- dılar.Yilzleri simsiyahtı. 

~ ~t~7u:::~ l:'!e :~ :: ikı;;i ~a::ı~ ~~~ !;.so ~~.50 ralardaınatimdıoğuılu:d·an~~ vb:u .. ~n·:~~vril:..ıuze··indrın~e::,aou.t:uysanoo~l---: A~~ulla~ Nac·ı ::·~=aa:::u:u ;~:;n·lk~: :=r~~:~:r :~::e;~:ın~e:ı~~~~.sı~~ 
~ u tünde gezindiklerini görmuşlcrdı. ın.. ~ . . . sal . Pi.. llıda borsada satılmış olan eşyanın K.alıa 1 ınci hazır 62 lıataf 37-37 

1 

Monmoransınm merasun onuna gır-
-.ııi, miktar ve haftalık asgart ve aza- 43 43 tur. ci bir taş yığını dalıa bahçeye yuvar-

1 
diler. 

ilıl '' U mal "ekun 723 62 Hafta zarfında ihracatçılarımızın hır ı lanmağa başlamıştı. 'ı ö d 'd ·· l ·ki k tli k 

'

"a eri aşağıdaki surette le " • • d n e gı en şova ye ı uvve o-
"•tur : Pamuk pı·yasasının son haftaki vazi- kısmı tarafından ilzilm ihracatı yapıl- 1 HORTAÇSU Sruıki taştan ragmur yagıyor u. 1 k 

1 
k . b. . 

-. d ık ı k !un kendisini ya a ıyarn genış ır sı-kar h-" -kio· ld "' ·· iyasanın eski vazi Koca uvar parça parça y ı ara. 1 • • • • • Haftalık /iatı yeti aşağı yu ı geçen "'"' ın ay- mış 0 uguna gore P - la aşağıdaki! . · ··ıd·· .. , neye çel<lı~nı hısscttı. Maresal Mon-
P. I d sasiı b. t b d d im d • ·-'--!maktadır M h · · Bı"r"nc" taş r en ezıyor, o uruyor. ~ ;·n~ 1·sun' •• , 1· mıktarı ka<ı az rnk ni gibidir. Fiat er e e ır e e - yetin e o a ıgı ....,....ı · uayene anesım ı ı . d ı·k 

1 
·k' "anag·ından 

" ~ « 
0 

•· ölüm yağdırıyordu. mornnsı e ı an ının ı ı , ~ Qıidap muhtelif 2833 çuvu/6.00 7,25 dUl hasıl olmamakla beraber alıcılar Üzüm kurumunun bu hafta milba- Beyler sokağı 36 numaraya Ne korkunç manzara .. Kudurmuşça- öperek 
/Da ,, /68 ,, 3,875 4,00 da geçen haftadan fazla milbayea ka- yaat yapmadığına ve .inhisar milbayaa-

1 
nakletmiştir.Hastalarını müs- sına bağrışmalar devam ediyor: - Oğlum, oğlum ".ledi. 

r~ıJa, 94 .. 5,00 5,00 biliyeti görülmemiştir. Bu münase- tının ise gayet az miktarda bulundu- takil olarak kabul ve tedavi -Nereye gizlenmeli.. Nereye kaçmalı. Pardayan etrafına bakındı . Kayıt-
4sutre 12 .. 8,75 8.75 betle fiatler geçen haftadan daha kuv-

1 ğuna göre üzüm satışlarında normale d TELEFON 2946 Ç kilin. A p t1a y 
1 

· Ben sız kendi kendine gülen Jan dö Piycnl 'rı: issedil bilir ·b·d· e er. e .. y.. a .. o verın .. 
,;ek 58000 kılo 2,75 3,25 vetll olarak kabul ve telakki edilmiştir. doğru bir hareket h' e gı ı ır. l-26 (2101) geçeceğim .. Merhamet. Yol açın. ile sapsarı kesilen ve ayakta kendisine 

llıulı mulıte/i/ 723lıalya37,00 43,00 Esasen şehrimiz ticarethanelerine Binaenaleyh geçen haftaki neşriyatı-ı· ;;,~~::;;::;:! Bütün ağızlardan dökülen lcelimeler bakan Luizi gördü. 
Aq 62 lıafar gelen ecnebi pamuk piyasa telgrafları mızda da işaretlediğimiz gibi piyasanın l'ö7,' rn :tır..aızzı:ı bunlardı. Fransuva l?Öğsünü kabartan hınçkı-
~ llıllk çelıirtkji 91500 kllo 3,25 3,25 da bu hafta mühim yükselmeler kay- bugün de gösterdiği vazi~~t ati için az Go" z Het·ı m·ı Can çekişenlerin feryadı, iniltileri rıklar arasında «oğlum, oğlum• sözl<>-
1 amut muh. 3115 luntal210,00450,00 detmektedir. olsa da iyi ümitler tevlıdine sfük bu- bu facianın dehşetini artırıyodu. Yir- rini tekrarlıyordu . ~4~tlln tfeıısı 5000 aaet 23. 75 23,75 Pı·yasamızda l3 _ 4 _ 937 akşamı pre- lunmaktad•r. da h M ı · k ı 
><ı• - mi saniye içinde taş yağmurun n er Bu kelimeler are.<n ın şu ran arını 
k al " 

22 
" !0

5,oo I0
5

,00 se birinci nevi hazır pamuğuıı kapanış SA1R ZEHAIR, HUBUBAT VE kes kaçmış konağın bahçesinde ve ölü- ifo<ip eylemei'(e yetiyodu. 

l.ı~duz " IOO " 
7
00,00 lOO,OO fiati alakadarlarca ve sa~lam 42.5 ku- E.ŞYA PlYASALARI MI.TAT OREL !erin cesetlerinden, ezilenlerden başka 8övalve gözlerini Luize dikti. Ken-~ llr . " 23 ,.1400,00 1400,00 1 k t •t edilnişt. · Hafta Zehaır· ve hububat üzerine ortada pi-

"~ d ks 50 /7 00 ruş 0 
ara espı ı ır. '

0 
- kimse kalmamıştı. di>;ini dev sandığı halde Luizin korşı-" e ız üzüm1

909 
çuval 

8
• ' nunda 1000 - 1500 balye raddesın· de pa- yasa •-skil edecek derecede fazla mal d d to d 

S., L-"- d bo da 1 "" Adres • Beyler Numan Yukarıda uvarın üstün e z u- "n<ia bir CO<'tık kadar kücüldii~ünil ıı. "'"'"' için e rsa muame e muk ihracatı ıld - istihbar olun- olm•dıg"ı ve binaenaleyh geniş Mer k ·· llltııı·· la kar da · tll yap ıgı · ., zade sokagı· Ahenk mat• man içinde kalan üstilbaşı yırtı • goz- kolhinin 7ai0P<H~ini hisseyliyordu.-uş 0 
n yu ı ışare eşyanın muştur. yapılmadı"' lçın· yazılmag·a değer bir- d.. ·· b ba0 ~-• lıtv· ,.,. b d !eri kan çanağına onmuş a ogw Mar""'I' dönPrek sordu: . ı Üzerinden satış miktar ve fiatle- PALAl\fUT 1 ktt aası yanın a. B 

1 
. . d 

~l Ş<'.V er yo ır. Numara:23 acı acı gülilyorlardı. un arın iızerın e - Oi!lunuzul"\ ha!. Bu kPlimenin ı. e piyasa vaziyetlerini ve bu nokta- Son hafta ı·çnde borsada yapılmış Zeytı'nya"- ıs' lerı' bu hafta da kuvvet- I d klar d k · h'k. d' 
'it•'·· '" Telefon ,• 3434 bu un u ı uvar onaga " ım ı. ""'""'•'",ı. '"""'lnm·orum <l ~il mi' """ geçen hafta ve bir sene evvelki , 
lıı, ._,, • olan palamut satışları nevi ve fiat nok- li bir durgunluk göstermis ve ancak! 1229) Yani bunlardan Monmora_nsi ile Jan Bana oğlum diyorsunuz öyle mi? 
L '<anaıara nazaran mukayaseleri ala- talarından şu surette tasnif edilmış' tır' : perakende addolun•cak kadar az i< ol- ~~~~l!W~ ~=~~~~r 1 · bul d klan b t 
"ld la tahki u ., ve Luızin un u ınanın ça ı- Mareşal bu arslan adamın kalbinde-
L ar n nezdinde yaptığımız . - Atn"ı· k•ntal •n az •n ~ok muştur. tsü•"-tımıza go··re be• ası·t da daha y··ksekte bulunuyorlardı 1 ;:,~ müsteniden aşağıda ayn ayrı kay- ,... • • • " """ • Paris fakültesinden diplomalı sın n u · ki acıyı anladı, kızına dönerek dedi ki 
"""Yoruz : lımak mallar 432 400 44

6
0 sıra malı yağ fiatlerinin bugünkü fiati Dl' tabipleri Bu çatıya atlamak, tavan arasından _ Cevap ver Luiz! 

7 ımak en~n 5o 350 3 5 45-45,5 kuru~ ise de ortada kuvvetli aşağı inmek çok kolaydı. thtiyar Par-BUGDAY 
• 3 M f { E "' } Luiz sapsarı kesildi. Gözleri yaşla ,, Kaba mallar 162 260 5o alıcı yoktur. thracatçılar şimdilik mal uza er rogu dayan ilk önce oğluna bu teklifi yap-

"<>rsa nesriyatına göre haftalık sa- 6 25 2Z5 doldu. Masum çehresinde gurur izleri ı • Rotiiz mallar 81 O mübayaa etmemektedirler. mış ise de Şövalye yalnız baı;ını sal-
,'f ırıiktarını yukarıda gösterdiğimiz /( k llar 84 210 215 Kemal Çetı"ndaU: la b b M . . k parladı. Kollarını açtı. Hafif titrek se-'8."' ap{I ma Borsa neşriyatından alarak yukarıya , , mış a asına onmoransuıın ar a- . . 

~- un ır evve geçirdiğimiz satışlar meyanındaki vah- h b h sın a uran uızı gos erere şu ceva- ' 
"" çnval bug·dayın nevi ve fıa· t ü~~ B dan b. hafta iki palamut l d d L · . .. t k swlc cevap verdı: 

'iııden muamelesi aşağıdaki şekilde ce- satışları 18• e 400 480 kıırn•tan 892 ken- Hastalannı er gün sa a hı vermi•ti·. 1 - Kocacığım ecdadımın e\•ine hoı ~ - - -. şl hayvan derilerine müteallik muame- · ··-. 
n etmiştir , tal tırnak, 310 - 320 kuruştan 219 ken- leler ise (eski satı~) .kaydını taşımakta saat dokuzdan başlıyarak _ Eğer bu kız ölürse lı<!n de aşağı- geldiniz. Şeref getirdiniz. Burası seniD t:ievı cm•al WIU en çak tal tırnaklı, 250 - 325 kuruştan 1011 Beyler • Numan zade S. 21 ya atlıyarak ölece»iın. evindir kooacığun. Uş k ı. 6 6 olduğundan fiatlerinin halihımr piyasa ' o 
a ltımıışa, 1053 3,75 kental kaba, 250 - 260 kuruştan 105 numralı muayenehanelerinde thtiyar Pardayan: Şövalye sendeledı. Dizlerinin üzeri· " sut mallar /420 ô 7 25 l olarak kabulünde ihtiyatla haı,,ket d 

' kental röfüz ve 255 - 270 kuruştan 349 edilmesi !5.zımdır, kabul ederler. - Hay Allah sem korusun. Bak ... • ne düştü. Elini Luizin ellerine eğire-
" karışık " 360 

6
.1

25 6
•
625 

kental kaba engin palamuttan ibaret- Telefon : 3921 Söylediklerine bak .. Bütün Parise kar- rck ağlamağa başladı . • :Sug· dny picasasında son hafta içinde tı·. Geçen senenın· bu haftasında ıse· Buğday ve arpa ile beraber sair hu- k duk öl bo lh k b • d 
, C 1 8 d 10 şı oy . ümü ynuzlarından ya- tiyar as er agır ı . «lllarda ·· · ·ı ·· ı n tereffü meyli bubat piyasaları İzmire nisbetle tstan- uma ve sa ı en a 

'lo goru muş 0 
a 99 çuvallık bir röfüz engin palamut par kalayıp yere serdik. Demir makineden Yumurcak sana bu kız senindir dc-layısiylc biraz müsait görülmuş·· ve tis' ı· 250 kuruştan satılmış bMkaca mu- ~ul pazar.ların. d. a daha. müsait bulundu- kadar memleket hastanesinde Ş 

1 
la d . . d. , '·te ,,.L 

1 ...., . kurtulduk. eytan a ay rının içinde emeınış nuy un. "" onu Sınuıın ı lı..t~ yekunu bir hafta evvelki yekilna amele olmadığı anlaşılmıştır. gundan .şundilik İzmire. mevrudat azal- geçtik. Şimdi burada mı öleceğiz.. kalbini kazandık. Kendine bağladın .. 1 ııı olamamı,tır Mamafih geçen hafta p 1 t . d b !·-"- hafif I mış ve ışler İstanbul pıyasasıoa intikal F k t L · b 11 d Ba h tı ~i ' · a amu pıyasasın a u """' . . Demiş ve ayağını yere vurmuştu. a a uız a~ını sa a ı. zı a -
/<ısada mü.'j3hede edilen normal va- bir işsizlik belirmiş gibidir. Fiatlcrde etmişt':'.". . Bu şiddetli vuruş bir taşı yerinden fır- raları gözünden geçirdi. Masum kal-
:eı .. bu hafta da görülmüştür. Fiatler- tenezzül olmamakla beraber bu cinse Bu~lcrde pıyasada kayda şayan !atmış aşağı yuvarlamıştı Aşağıda 1 binde sakladığı duygularını canlandır-
de llorü]cn tereffü meyli stokların gün- meyil asarı müşahede olunmuştur. Va- başka bırşeyler yo11';01 S bir gürültü, bir feryat koptu. ihtiyar 1 dı. Yavaşça dudaklarından ŞU kclıme-
ı 11 ı:üne azalmasından neşet ettig·; gi- · "- ·· ·· ·· d ki hafta · · d OKULLU ı d l k ld 
•ı t . .. . zıyeo.m onumuz e ıçın e tavaz- kurt Şövalyeye ses en i: er dö ü ü: Stanb 1 d ha t •••ııııııııııııııııııııııııııııııııı 111111 k dah ~ u pıyasasının a musaı zuh edeceği söyleniyor ise de mevru- - Bak, bak taş ta adam öldürüyor. - Hayır. Hayır. Onu ÇO a t>nce ~ lıınduğu cihetle Anadolu dahilin- dat azalmış ve 5.di mallara münhasır Japonya ve Rusya - Haydi öyle ise başlıyalım. seviyordum. Tavan arasının küçük 
~ 

11 
lzmıre mal gönderilmiyerek 1stan- 'kalmış gibidir. Tokyo 14 (A.A) - Sovyet- Her ikisi bu şekilde i_,;e başlamışlar, pençeresinde benim kalbimi esir ctmiş-

~piyasasına arzedilmekte olmasına ÇEKlRDEKSlZ ÜZÜM ler birliği büyük elçisi B. Yü- Yazı makineleri için toz tut- duvarın taşlarını sökerek taş yağmu- ti. Bakışlariyle, sevgisiyle beni kendı· 
1'1ı .~di!mektedir. Mamafih şehrimiz Borsanın son haftaya ait neşriyatına reoev dün buraya dönmüştür. mıyan, ve maldneleri daima te· runu yaratmışlardı. sine çoktan bağlamıı;tı. 
, tı atörlcri elindeki kafi miktar mev göre gündelik itibariyle borsada cere- Ô miz . tutan en elverişli yağ Duvar oldukça alçalmıştı. Taş cag" _ Bu sözleri o '\adar ağır ağır söyle· lıt h b. ı f · · b hafta g" reoildiğine göre büyük elçi NIC ' ~· ase ıy e ıat vazıyetıne u yan eden satışların miktar ve•fiatleri "U ., markalı makioe ya- murundan bahçede kimse kalmayınca mişti ki o dakikadaki hissiyatı takdir 
ı; 'ilde taınamiyle inkişaf etmiş naza- aşağıda gösterilmiştir pek yakında Hariciye nazırı ğıdır. ihtiyar Pardayan sordu: eylemek imkansızdır. 

Yle bakılmamaktadır. h n s ·ı s Yega· ne d G . B 1 a 1 ' . b•t• . iht• k \' Tarı ı ç11val en az en (Ok • ato ı e ovyetler birliği• eposu azı u V - _ tşte Şövalye bu da bir nevi inme Luiz söz crını ı ırınce ıyar as e-

'lloyı· b Japonya münasebetleri hakkın· d 
alnız fiatlerde bariz bir tereffü 7-4-933 414 lo.ı•o 17.oo rında Küçük Kardiçalı handa 7 usulü deg"il mi? 

1 

rin boynuna sarıldı: «Babacığım> de-

~· 
1 

ulunduğu kuvvetle görülmek- 8-4-937 345 8.5o 17.oo d f I numara a yazı ve hesap ma- _ Bir merdivenden inmek daha eyi. di>. ihtiyarın ser·t· bıyıkları titredi. 
ır lstanbul piyasasında daha ·· a uzun ve ta li atlı bir görüş· kineleri tamirhanesi sahibi d ı b b ki 'ıı' · mu- 9-4·937 324 9.5o /5.5o - Daha beş on basamak yaparsak .. Akan bir am a goz yaşı u ıyı arın n~: f;daller bulunduğundan 1zmire 10.4.9j7 359 10.25 17.00 mede bulunacaktır. KALOMENI de bulunur _Yere inmiş olacağız. arasında kaldı. Luizi tokatlıyarak ha· 

ru at azalmıştır. 12-4-937 165 lo.oo 16.on ~ ••••••••••••••••••---, Böylece söyleruyor, hala taşları sö- vaya kaldırdı ve dedi ki· 

~ ARPA 13-4-937 311 8 5o B '"' ı ' T •• t •• •• ı ' küyorlardı. Toz ve dumandan kapkara - Çok şükür Allahıma. Biıyle bir 
1.. n hafta satışı olarak borsa bülten- Yekün 19o9 . 14, agcı ar•• u uncu er ee olmuşlardı . Elleri kan içinde gözleri k17.a sahip oldum. Bilmıyorsun yav· 
1~1\de görüle~. a~pa muamelesi yuka-1 Bu suretle mevsim başından son ta- cam gibi parlıyordu. Elbiseleri parça, nım. Daha mini mim iken S<'ni kolları· 
t'\{ a lşaretlcdıwmız Uşak arpalarının /rihe kadar borsada satılmış olan çekir- Öteden beri erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb- parça olmuştu. Deliler gibi gülüyorlar- mın ara,ına alm~1ım. lki saat ayni be-
l\, ır nam diğeri bigare nevinden 159 deksiz üzüm mecmuunun 427072 çuval relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. dı. Neye güldüklerini kl·ndileri de bil- şikte yatmt~tınız . 
l ~al olup kılosu 4 kuruştan satılmış- olduğu anlaşılmıştır. miyorlardı. Sözlerini bitirmege imkan bula· 

: 
1
4 çuval topraklı mal 3,975 kuruş- Geçen hafta satışyekilnu 1522 çuval Hacıdavut zade Bu esnada bir Lüfenk patladı. K:ur- madan sokakta yine büyuk bir gürültil 

n satılmıştır. olarak tespit edilmiş bulunduğuna gö- şun Şövalyenin şapkasını dilijürdü. koptu. Baba ile oğul hemen binek ta. 
1 lıundan bir hafta evvel ise Uşak ına- re son hafta muameleleri geçen hafta- R A ff M İ K A R A D A V U T Şö!IJılye cevap verdi: şına fırladılar. , 
d~ 17

8 çuval arpa 4-4,25 kuruş arasın- kinden fazladır. - Sizi selamlıyan ben değilim. thtiyar Pardayan <hazır ol> diy• 
1;ı llıuamele görmilij ve geçen sene ni- Geçen sene nisanın bu haftasında Sun'i gübreler Anadolu Merkez Deposu Silah sesleri birbirini takip etti. haykırdı. 
~n ikinci haftasında ise borsada ki- borsada yalnız 569 çuval üzüm satı!ını§ Yemiş çarşısı, Cezair Han Kurşunlar etraftan vızıldıyarak geçi- Şövalye •şimdi dünyaya meydan 
'• 4,75 den 110 çuval 4,75 kuruştan olduğu borsanın o tarihine ait bülte- ı z M J R yordu. Bir kaç yüz asker nişan alıyor okurwıu diye gürledi. 
• 1 4-4,375 kuruştan 1542 çuval muh- ninde tesadüf edilmiştir. halk ta bağrışıyordu. Konağın yıkılan kapısının yanında 

ıf arpanın satıldığı anlaşılmıştır. Son hafta çekirdeksiz üzüm satışla- Telgraf adresi: KARADAVUT Telefon thtiyar Pardayan sokak tarafına dön- Damovilin kaplanları yine kendilerini 
)~<\l'J>anın son haftaya ait piyasa vazi- rında geçen haftaya nisbetle biraz ha- dil ve haykırdı: gösterdiler. 
~ tınde bundan bir hafta evvelsine na- raret görülmilij ve fiatlerde 5- 4 - 937 - Kafalarınızı sıraya diziniz. Baba•ı: 
tt 'an şayan kayıt birşey yoktur. Mev- tarihine nazaran 7 • 4 - 937 de hAsıl Kollan arasına büyük bir taş olarak - Haydi sen git. Ben bunları birkaç 

11."' icabı arpa ihtiyacı azalmış oldu- olan tereffü hafta sonuna kadar ayni şe VATAN OTELi aşağıya attı. dakika eğlendiririm dedi. Şövalye Ma-
~td,ın Mlen yapılmakta olan muam1>- kilde devam ederek 7, 13-4-937 tarih- Şövalye: reşala koştu ve sordu : 
d,;r Perahnde nazariyle bakılmakta- ]eri zarfında üzüm fiatleri bir seviyede - Çekil baba!. Diye bağırarak: - Bu tarafta ne var? 

'<.ı (l"<;en haftaki neşriyatımızda da 
'det'.iğimiz gibi arpa mahsulünün 
ıı,.k Yetı ıktısadl mıntakamız dahilinde 
t., l?ıemnuniyetbahş görülmektedir. 
ı,,.; .Yai?murların bu memnuniyeti art
"'-o.ııl!ı da söylenmektedir Mevrudat 
'ııta llıış buqdayda olduğu gibi mallar 

llbula gönderilmeğe başlanmıstır. 
PAMUK 

neşriyatının icmalinden elde 

kalmıştır. 

Üzüm fiatlerinin son haftaki seyrinin 
daha kolay anlaşılmaSı için borsaca tes 
pit edilmiş olan 5, 7-4--937 tarihli fiat
leri aynen aşağıda gösteriyoruz : 

5.4.937 7.4.937 
No. en az ta çok 

7 lo.oo lo.5o lo.25 lo.75 
8 lo.75 11.50 il 11.75 
1) 11.75 12.25 12 12.75 

/O 14.50 15.50 15 16 
19 

Keçeciler Dellalbaşı sokağında 
5 '"V'~ 7 J:>:E 

Yeniden tanzim ve tefriş edilen VAT AN oteli müşteri
lerinin her türlü istirahatini temin eylemeği düşünmüştür. 
Sıcak ve soğuk banyoları geniş ve havadar bahçesi vardır. 

Fiatler tasavvurun fevkinde ucuzdur. 

Temizliği ve ucuzluğu bir kerre 

1-26 
tecrilbe ediniz. 

(357) h.3 

Büyüle bir taşı bağrışan halkın ara- - Oğlum bahçeler, mutfak ve ahır-
sına attı ve bağırdı: !ar. 

- Zannedersen1 on iki kişi kadar 
ezdim. 

- Benden dört fazla ezmı~sin. İnti
kam alacağım. 

Baba oğul sıra ile yeniden ve sür'at
le bir taş yağmuru daha yarattılar. Bü
yük taşlar her defasında bir çok kimse
leri yere seriyordu. üç dakika içinde 
bahçede olduğu gibi >okak ta temiz
lendi. Silah seslrrl de kesildi. Askerfor 

- Bahçelerin <.te tarafı nedir? 
- Sen nehrine çıkan küçük sokaklar 
- Ahırda araba var mı? 
- Bir yol arabası var. 

- Öyle ise hemen yola çıkacağız. 

ltiyar Pardayan illi.ve etti: 
- Öyle ise ben size daha sonra yeti

şirim. 

Mareşal J an dö Piyeni kucağına al

- Bitmedi -
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lzmir Vilayeti Defterdarlığından : 
Mevkii Cinsi Mesahası Hududu 
HUWD cami Zeytinlik 1 H. 2866 M.M Şar: Danaharalambu ve hacı 

Aristidio. lrakli; şimalen ta
rik garben giritli lspanoz 
Ahmet ve cenuben tarik ve 
hacı Aristidi oğ:u lrakli 

Tepe ewlu 
" 

2.H. 9408 M.M Şark sahibi senet ve dere. 
şimal tarik,garben küçük Ali 
oğlu Hüsen ve emekdar o. 
lbrahim ve sağır oğlu Ah
met ve topal lbrabim ve ça
kır lbrahim veresesi; cenu
beo hacı Mahmutzade Hüse-
yin B. veresesi. 

Hanım ca~i Tarla 1379 M. M Şarkan yol, garp, şimal ve 
cenup Kirli oğlu Ahmet 
tarlası. 

" 
,. 

" 3906 M. M Şark, garp ve şi mal yol, 
cenuben çizmeci Y orgi bağı 
ile kirli oğlu Ahmet tarlası. 

" " " 
3448 M. M Şark ve garp yol, şimal hacı 

zade Mehmet veresesi, cenu· 
ben keçeci Halil kızı Fatma 
tarlası. 

" " " 4. 11. 3193 M.M Şark Patsa Hüseyin ve ço-
lak Ahmet ve tatar oğlu ve
reseleri ve sahibi senet tar
laları, garp ve şimal yoJ, 
cenuben izzet tarlası. 

Kuşadası Kazasında sahiplerinin vergiieriııden ötürü mahcuz 
Yukarıda evsafı yazılı gayri menkulJerin 64 hisse itibarile 52 

hissesi vergi borcundan ötürü bacız edilerek 7-4-937 tarihinden 
itibaren 21 gün müddetle müıayedeye vaz edilmiştir. 

Müzeyedei evveliyesi 27 Nisan 937 Salı günü olup son ve 
kat'i müzayedesi 7 Mayıs 937 Cuma günüdür. 

isteklilerin yüzde 10 depozito akçalarıyla birlikte Kuşadı1sı 
idare Heyetine ve daha fazla izahat almak isteyenlerinde Kuşa
dası Maliye Dairesine müracaatları ilin olunur. 

IZMIR BELEDIYESINDEN: 

- Hava gazı fabrikası için 
alınacak muhtelif eb'adda elli 
adet hava gazı saati kırk beş 
gün müddetJe açık eksiltmeye 
konulmuştur. Hepsinin bedeli 
muhammeni bin iki yüz otuz 
yedi buçuk Jiradır. ihale 18 -
5 - 937 sah günü saat 16 da
dır. Şartnamesini görmek üzere 
başka tipliğe iştirak için de 
doksan üç liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya Banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

1-8-15-22 988 (568) 
1 - Beher metre murabbaı 

altı yüz kuruştan dokuz yüz 
kırk iki lira seksen dört kuruş 
bedeli mu ham menle 48 sayılı 
adanm 157 metre murabbaı ve 
14 desimetre murabbamdaki 
711 sayıla arsası başkitiplikte-
ki şartname veçhile 30-4-937 
cuma günü saat onaltıda açık 
arttırma iJe ihale edilecektir. 
iştirak için 71 lirahk muvak
kat teminat makbuzu ile söy· 
lenen gün ve sadte encümene 
gelinir. 

2 - SeneJik kirası on Jira 
bedeli muhammenle Fevzipaşa 
bulvarı Kuzuoğlu çarşısı kıs
mındaki yol fazlasının bir se-
nelik kirası başkitiplikteki 
şartname veçhile 30-4-937 cu
ma günü saat onaltıda açık 
arthrma ile ihale edilecektir. 
iştirak için bir buçuk liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

15-21-27-2 1175 (666) 
-

lzmir Ahkamı Şahsiye Sulh 
Hukuk Mahke!llesinden: 

Ölü Sofyalı Ali oğlu Meh
medin Izm:rde Tepecikte Mu
hacir sokagında Tepecik Çıkma 
ıında sağı Fatma, solu ölü 
Mehmet, arkası Azime, önii 
yol ile çevrilmiş alt ve üst ol-
mak üzere iki oda bir mutbak 
ve bir ahırı müştemil biraz 
bahçesi mevcut ve beşyüz lira 
kıymetli 9 numaralı ev ile ya
nıbaşındaki ve bu eve bitişik 
sağı Muhacir sokağı, solu Fat· 
ma, arkası ölü Mehmet ile çe,·
rilmiş iki o da ve bir ahır ile 
biraz avluyu müştemi l ve iki 
yüz elli lira de~erinde 17 nu· 
maralı ev ve yanıbaşında ba
raka halinde bir oda ve bir 
sofadan ibaret ve bir miktar 
bahçesi mevcot yüz lira loyme
tinde 8 numaralı evler verese 
arasında taksimi mümkün o!
maması ve mahkemece sahl
masını veresder istemesi itiba
rile mahkememizce müzayedeye 
konulmuş ve açık artırma ile 
satalığa çıkanlmıştır. 

18 mayıs 937 salı günü saat 
15 de ihaleye konulmuş olan 
bu evlere istekli olanlar yüzde 
yedi buçtık pey a!<çe!eri ile 
bernber mahkemeye gelmeleri 
eğer tayin olunan bu günde 
takdir olunan kıymetin yetmiş 
beşini bulm:ıdığı takdirde: en 
çok artıranın hakkı baki kal-
mak üzere ikinci defa 3 hazi
ran perşembe günü saat 15 de 
kat'i ihaleleri yapılacaktır. is
tekli olanlar Bahçeli Handa 
Ahkamı Şahsiye Sulh Hukuk 
Mahkemes.ne müracaat etme
leri ilin olunur. 

1164 (663) 

Y-ENI ASIR 
5 3 : ili 

Saç Eksiri 
Saçların rfökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvr:tlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihan vardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

•• 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL t 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

K1rk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
l<endi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

Devlet Demiryollarından: 
12 - 4 - 937 Pazartesi günü açık artırma usuliyle kiraya veri

leceği ilan edilmiş olan Çamlık istasyonu civarında ve inşası iki 

sene müddetle ihale edilmek üzere bulunan tünel yakininde kain 
idaremize ait otel binası Demirb~ş eşya ve mefruşatile zeytinlik, 
Çamlık ve arazisine talip çıkmadığından artırma 24 - 4 • 937 
Cumartesi gününe bırakılmışhr. ihale lzmir Alsancak 8 inci 
işletme binasmda saat 10 da yapılacaktır. Otel ve müştemila
tının bir senelik muhammen kira bedeli 500 liradır. isteklilerin 
3750 kuruş muvakkat teminat yatırmaları ve aranılan vesikalar 
ve işe girmiye manii kanuni bir halleri olmadığına dair beyan
namelerle muayyen vakıtta komisyona müracaat etmeleri lazım
dır. Şartnameler Çamlık istasyonundan ve komisyondan parasız 
alınır. 1173 (664) 

3 - Beher tenekeıi üç yüz 
seksen iki kuruştan sekiz yü--: 
elli dokuz lira elli kuruş bedeli 
mubamme-nle iki yüz yirmi beş 
teneke dökme benzin ahnacak
hr. Başkitiplikteki şartname 
veçbile 4-5· 937 !'alı günü saat 
onaJhda açık eksiltme ile iha
le edilecektir. iştirak için alt
mış beş liralık muvakkat temi-

, ........................................................ .. 
Haraççı Kardeşler 

nat makbuzu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 

15-20-27- 30 (665) 1171 
,.~ ~ _, ........ .,..: ~wı-9':: 

DOKTOR 

HANDAN 
K. SARACCGLU 

Doğum ve kadın hastalıklars 
Mütahassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3~56 
_ Evi: Köprü l"apur iskelesi 
Berat apartmanı No. 6 

MobilyeJerİn : En modern ve en zarif çeıitlerioi 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çocuk arabaıarının: En lüks Avrupa mımulih ve en dayanıkWannı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

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

Haraççı Kardeşlerin 1 Z M l R ve ANKA R A 
ınağazalarından temin edebilirsiniz. 

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

YENi EV YAPANLAR, (YENi EVLENENLER 
MobiJyelerini muhakkak bu müesseseden temin etmelidirler. 

O?X 

HERKULES 
GÜBRE HÜLASASI ---.. __ _ 

Tütün 
Çiftlik 

Bağ 
Btıhçe. 

Bostan 
Lin1onluk 

Ağaç 
Çiçek 

Sahiplerile meraklılarının 
hayretle istifade 

edecekleri bir gübredir. 
'' H~rkules " gübre hülaı;ıası Avrupa ve Amerikanın miJyo,. 

larca çiftçileri tarafından seDelerdenberi kulJanılmaktadır. 
Toptan satış yeri : ikinci Belediye caddesinde 
Kartal makarna fabrikasmm satış deposunda 

5-10 (597) H 3 

lzmir Vilayeti Baytar direktörlü-
ğünden: . 

Vilayetin Damızhk aygsrlarının yıllık ihtiyacı olan 120 bin Jôl' 
kuru ot Torbalının arapçı ve şehitler köylerindeki Hu,usi -~ 
hasebeye ait dört yüz dönüm çayuhktan , temin edilecekti'• 

Muhammen bedeli 2053 lira olmak üzere bu çayırlann biç_,. 
kurutma, balya yapma ve şartnameCle yazılı kazalara nakil fi 
teslim edilmek şartiyle kilo üzerinden on beş gün müddetle 
eksiJt'!Jeye konmuştur. 

isteklilerin 154 liralık muvakkat teminat makbuzu ile ib~ 
tarihi olan 26 Nisan 937 Pazartesi günü saat onda Vilif" 
Daimi encümenine şartnameyi görmek vebu hususta daha fısi' 
malümat almak istiyenlerin Vilayet Baytar direktörlüğüne mUI'" 
caatlan ilan olunur. 

Lll .. 

10-15-20-25 
E H 

ye•"""'r"· mulcablllnde· bOyQk-bır tQb PER~ 
lOOENT dış macunu alabılirsınlz~ 

P 
~, 

ERLODENT fenni bır tarzda hazırfan-
mıf, iyi, idareli ve çok hoş lezzete malik 
' .. olub, nefesi serinletir ve dltlerl mO-
kemmel surette temızler.r - · -·- ~ 

1096 (621) 

-- .r; -.• 4.-ve~ • PEllLOOıENT·ı .&... ~~'°' lw, 
~~ ola.n.. ~ A:ad4ol ~' 

TURAN Fabrikaları mamulibdır. Aynı zamanda TuraO 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik kredi"' 
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa"' 
tsılar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acell"' 
telik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemıiye milracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34ed 

Halka müjde 
siparişlerimiz mağazamıza 

gelmiştir 
Rali bisiklet ve Vitler motosiklet N. S. U .Dorkop, Diy•"' 

mant motosikletleri ve Miılen lastikleri Vişi lastikleri 9 e 
lüks lambalar, herne aranırsa mağazamızda bulunur. 

Sağlam kefaletle herşey 
taksitle verilir 

EGE mıntakası . ve umum acenta11: 
N. Sadik Danapmar Balcıla; No: 156 

., 
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Fratelli Sprco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
511.JRNUS vapuru elyevm limanı

mızda olup Amıterdam, Rotterdam ve 

Haınburg limanlan için yük alcakbr. 

l'RlTON vapunı 18 nisanda limanı

mıza gelip yükünü tahliyeden sonra 

Burgu varna ve Köıtence limanlan için 

Yük alacaktır. 

Svemka Orient Linein kampanyua 

CUNBORG vapuru 26 nisanda Rotter

dam, Hamburg, Cdynia ve Skandinav

:Va limanlan için yük alacaktır. 

SERVtCt MARtTtME ROUMA1N 

ALBA JUUA vapuru 21 nisanda 

gelip Pire, Malta ve Marsilya limanları 

İçin yük alacaktır. 

SUÇEA VA vapuru 19 mayısta gelip 

Malta, Ccnova ve Marsily limanlan için 

:viik alacaktır. 
Yolcu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihleriyle navlun

lardaki değişikliklerden acenta mesuli

Yet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikinci kor

donda Jahmil ve Tahliye binası arka

talığına müracaat edilmesi rica olu
llur. 

•ında FRA TELU SPERCO vapur acen· 

TELEFON : 4142/ 4221 /2663 

Kulak, Boğaz, Burun basta
lıklan birinci sınıf 

mütabassısı 
Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad· 
desi 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 
~a:z;:72zzııc:aa: 

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

Zee & Co. 
DEtrrSCHE LEVANTE UNlE 

HAMBURG 

X vopuru 12 mayısta bek
lenilmektedir. Rolterdam,Ham
barg ve Bremen için yük ka
bul eder. 
AMERtKAN EXPORT UNF.S 

The esport steamsbip corporation 
EXCHANCE vapuru 15 nisanda bekle
nilmektedir. Nevyork için yük kabul 
eder. 

EXMINlSTER vapuru 26 ni
sanda beklenilmektedir. Nev
york için yük kabul eder. 
PiRE AKTARMASI Amerika seri 

Seferler 

EXETER vapuru 23 nisanda 
Pireden Nevyork ve Bostona 
hareket edecektir. 

Seyahat müddeti 
Pire - Boston 1 6 gündür 
Pire - Nevyork 1 8 gÜndür 

Service Marit.im Roumain • Bucarest 
DUROSTOR vapuru 2 mayısta bek

lenilmektedir. Köatence, Sulina. Galata 
n bütün Tuna limanları içinyük kabul 
eder. 

JOHNSTON Warren lines LTD 
LIVERPOOL 

JESSMORE vapuru 19 Ma· 
yıs'ta beklenilmektedir. Liver
pool ve Anversten yük geti· 
rec~tir. Burgas, Varna, Kös· 
tence, Sulina Kalas ve lbrail 
limanları için yük kabul eder. 
Societe Royalc Hongroise Maritime 

SZEGED Yaparu 19 nisanda bekle
nilmektedir. Belsracl, Novilad, Buda
pette, BratialaYa Linz •e Viyana l.İmall· 
lan için yük bbal eder. 

Den Norake Midddhavslinje ..OSLO 
BOSPHORUS vapura 19 nisanda 

beklenilmektedir.. Ayni gün Hayfa, 
Dieyep •• umum Norveç limaıılan için 
yük kabul eder. 

SARDINIA vapuru 22 mayısta bek· 
lenilmektedi. Pire, takendriye, Diyep, 
ve wnum Norveç limanlan için yük ka
bul eder. 

Eczacı Kemal Aktaş 

Hilal Eczanesinde 
Bir şaheser yaph 

Zümrüt Damlası kolonyası 
( Erkek ) 

Maslrnlen 

( Dişi ) 
Feminen 

iki cins koku 

Erkek koku be
nim çok hoşuma 
gitti. 

Acaba erkekle

rin de Dişi koku 
nıu hoşlarına gidi
Yor. 

Galiba?! 

inhisarlar 
den: 

umum müdürlüğün-

1 - Iciaremizin Çamaltı Tuz.lasında ıartname ve tablo şema
aıoa uygun olmak üzere yeni bir elektrik santralı tesisi işi ka
Palı :zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
b 2 - Bu tesisatın montajı da dahil olduğu halde muhammen 

edeli sif lzmir 98000 liradır. 

1 3 - Eksiltme 1 - 6 - 937 tarihine rastlıyan. Sah günü saat 
S te Kabataşta levazım ve mübayeat şubesindeki alım komis· 

>'onunda yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 6150 liradır. 

ltı''Sb - Şartnameler 490 kuruş mukabilinde lnhiıarlar levazımve 
,
1
u ayaat şubesinde Ankara ve lzmir Başmüdürlüklerinden 
1nabilir. 

te ~ - lste1dilerin fenni şartnamede yazılı takatta bir gazojen 
:y~•ısatı yapm1ş oldukJarana dair resmi vesikalarını ve şartname
tetlc~Ygun. olmak üzere ihzar olunmut fenni teklif pr9jelerinin 
k ık edılmek üzere eksiltme gününden eo az 14 gün evveline 
tı:~ar lohis~rla~ Tuz .f~o şub~ıi ~üdürlüğüne vermeleri ve mü• 
lin •saya gırebılmek ıçın dahı munakasadan azami 2 gün evve· 
f"Qh kadar veriJen tekliflerin muvafık bulunduğuna dair mezkur 

7 
e~n vesika alma!arı lazımdır. 

~•d Mühllrlü teklıf mektubunu ve ayrıca kanuni ve VI met 
~t~ dede yazılı diğer vesikaJannı VC II UVakkat teminat akçesini 
14 d edecek olan kapah zarflar en geç ihale günll tam saat 
~tal e kadar yukarda adı geçen Alım komisyonu reisliğine mak• 

nıukabilinde verilmiı olmalıdır. 
26 - ıs - ıs 889 < s19 ) 

VENi ASIR Sahife g 

Olivier Ve Şü. ,~.. wwı ..... _._. ANSIZIN Y AKALIY AN AGRILAR 
BO ::N' O =· .. ·················:····················, ............... ':. LıMITET 

Vapur Acentası 
iRiNCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllermao Lioes Ltd. 

Mübadil ve gayri mübadil aYalnız hır kaşe GRIPIN~ 
bonoları bilumum banka ve ı: ... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: 
şirket hi11e senetleri Ergani Almakla derhal izale edilebilir 

LESBIAN vapuru 19 martta 
Loodra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkaracak ve ayni za
manda Londra ve Hull için 
yük alacakhr. 

GRODNO vapuru 8 nisanda 
Londra, Hull ve Anversten 
gelip yük çıkaracak ve ayni 
zamanda Londra, Hull için yük 
alacakbr. 

OPORTO vapuru limanı
mızda olup Liverpool ve Svan
seadan yükünü tahliye ediyor. 
Ayni zauıanda Liverpool ve 
Gla!'gov için yük alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru 5 ni-
sanda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpool ve 
Glasgov için yük alacakbr. 

The General Steam 
Navigation Co. ltd 

Sivas ve yüzde beı ve iki 
faizli ve eski istikrazı dahili 
tah•illeri ve buna mDmasil 
her nevi esham sabo alır. 

Adres : b:mir Kemeraltı 
Hacı Hasan oteli No. 60 

C AV 1 T 
Telefon 3903 

(77~ S.7 h.3 -'--------· Zayi şahadetname 
lzmir Burnava Ziraat mekte· 

binden 927 - 928 senesinde al· 
dığım mezuniyet vesikamı zayi 
ettim. Şahadetname alacağım
dan bu vesikamın hükmü yok
tur. 

927 • 928 mezunlarından 
( 207 ) numaralı 

lsmail Hayri 

Kuşadası Burgaz Köy muh· 
tarlığından: 

AD JUT ANT vapuru nisan 
nihayetinde gelip Londra için 
yük alacakbr. 

NOT : VUrut ·tarihleri, va
purların isimleri ve navlun nc
retlerinin değiıikliklerinden me-

Köyümü:ze ait su tesisatı ilaoı 
tarihinden itibaren onbeş gün 
müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Keşif bedeli 1248,90 
kuruştur. 'i' alip olanların şart
nameyi ve tesisat planını gör
mek üzere yüzde on teminat 
akçesile birlikte köy muhtar
lığına müracaatları ilin olunur. 

suliyet kabul edilmez. 14-15-16 1153 (659) 

Sigara da içseniz 

Diş macunu ~ullanı~orsanız. dişlerinizin daima temiz, daima 
beyaz, daıma saglam kalacağına emin olabilirsiniz 

R 

D 
y 
o 
L 
1 
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Diş macun
larının en 

tesirli ve en 
nefisidir 

D 
y 
o 
L 
1 
N 

Daima RADYOLIN 
• 

~'um11 .. lllll!lllilll!l .. 1ıa1m1..: .......... a•a1maas:Dl!•• .. e twıfi?3' 

HüSEYIN KAYIN 
Mobil ye mağazası Şekerciler No.26 

Bir defa gelip. görünüz 
Modern, temiz malzeme 

Birinci sınıf işçilik sipariş kabul eder 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • . . 
~ Taze Temiz Ucuz ilaç ~ 
: . • • 

~ Hamdi Nüzhet Çançar ~ . • • 

! Sıhhat eczanesi ! . . • • 
~ Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı i 
: Karş1sında : . : . . • • ....................................................................... 

GRIPIN 

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

icabında günde üç kaşe alınabilir. 

GRIPIN 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, haz!msızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 
.t' , ' • .. ıy - , • • .. ,· ... ' 'l.~ ·.~ • : " -- • - • ...._ . • ~ 1 

Artık Balık yağı içilemez 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Balık yağından Lat kat kuv

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

Kuvvet, Can, Kan 
iştah verir. 

DAIMON 
Bu fenerler yirminci as

rın elektrik devrinin bir 
harikasıdır. Ayarlı ve ayar
sız iki cinstir. Ayarlısı iki 
yüz, ayarsızı altmış metre 
gösterir ve geceleri bu fe-

nerle beı yUz metre dahi
linde iki taraflı muhabere 
miimkündür. Üç renklidir • 
Yeşil, kırmızı, beyaz yanar. 
Muhaberenin hariçten anla
şılmaması için 2iyanın yalnız 

hedefe verilmesi!ayrıca bir meziyettir; tav• 
siye ederiz. 
Umum depoları: lzmirde: Suluhan civarı No. 

28-9 Hüsnü Öz Ödemişli .• Istanbulda: Tahta 

kalede ık De kalo veŞsı. • 



Sahife ıo c __ _ 

31 martta O•lo •arayında Norveç velialıtı prens Ola/ ile 
prense• Martlıe'nin yeni doğan oğulları prens Harald'ın vaftiz 
töreni yapılmlftır. Prense• Marthe lsveç hanedanına men•up
tur. Norveç veliahtı ile 1929 da evlenmiflerdir. Biri bef ve di
ğeri dört ya,ında daha iki kızları vardır. Klifemiz Norveç ha· 
nedanını bir arada gösteriyor. 

YENi ASIR 

1905 •enesinde Ru•ya • Japonya arasında vuku bulan ve 
Çarlığın mağlubiyetiyle neticelenen harbin otuz ikinci yıldönü
mü Tokyoda Japon imparatorunun riyaseti altında yapılan bir 
törende kutlanmııtır. Merasime İmparatorun kardeşleri prens 
Şi,ibu ve T akamat•u ile büyük erkanıharbiye zabitleri iftirak 
etmiflerdir. Mukdenin zaptına ait zafer hatıraları ihya olun· 
muştur. Gazeteler bu yıldönümü münasebetiyle Japon ordusu
nun kuvvei harbiyeai hakkında birçok makaleler yazmışlardır. 

ıs Nisan 

Nankinde yeni bir suikast şebeke•i meydana çıkarılmııtır. 

Hükümeti ele geçirmek mak•adiyle hazırlanan bu •uikaste ge
neral Şang-Kay-Şek'in en yakini olan bazı generallerin iıti• 
rak ettikleri, Japonya ile anl01maya ıiddetle aleyhtar olanlarını 
orduyu fevkalade kuvvetlendirerek iktuadi ve a•keri Japon 
istilasına karfı durmak istedikleri anlaşılmıftır. Kliıemiz Çin· 
de tayyarelere karşı müdalaa tertibatını göateriyor • 

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

Büyük bozguna uğradılar 
Madrid cephesinde asiler beş bin 

ölü, on bin yaralı vermişlerdir 

Bir Italyan-Rumen paktı 
Bükreş mahafilinde söylendiğine gore 
ltalya şimdi buna teşebbüs ediyor 

Hueska ediliyor Bayan Tabouis'in kısa görüşlü yazıları 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ROMA, 17 ( ö.R) - cNevyork 
Times> gazetesinin Salamanka muhabiri 
yüz lspanyol pilotunun Fransız hüküme
tinin müsaadesiyle Fransız tayyarecilik 
mekteplerinde talim gördüklerinin ar
tık sabit olduğunu ve Sovyet hükümeti~ 
nin de cumhuriyetçilere açıkça yardım
da bulunduğunu bildirmektedir. 

AVILA, 17 ( ö.R ) - Eskuryal cep
hesinde esir alınan bazı kızılların ifa
desine göre son iki üç gün içinde cum
huriyetçiler Madrid cephesinde 5 bini 
ölü olmak üzere 15000 bin kişilik za
yiat vermi$1erdir. 

Salamanka, 1 7 ( ö.R ) - Resmi teb
liğ: Şimal cephesinde kızıllar hücum 
etmişlerse de 2 00 ölü bırakarak püskür
tülmüşlerdir. 60 ıncı fırka cephesinde bir 
kızıl hücumu püskürtülmüş ve 2 15 tü
fenk alınmıştır. Madrid ve Hueska ara
ıında kızılların hücumu hemen münha .. 
ııren beynelmHel taburlar tarafından ya .. 
pılmıştır. Bunlara Fransız, Rus, Çekos
lovak zabitleri kumanda ediyordu. 

Hueska cephesinde ölüler arasında 

bir Çek albayı ile iki Mansız yüzbaşısı 

vardır. Çeklerden mürekkep bir tabur 

= -

Madtıd ceplıesınden /Jir gôıünüş 

-~ı 
! 

•• 

alınır alınmaz bir içtima aktedileceği 1 LONDRA, 14 ( AA ) - Birisi mu• 
ümit edilmektedir. hafazakô.r mebus Düııes Atholl birisi işçi 

V ALENSIY A, 14 ( AA ) _Evvelki partisinden bayan Viekinoon diğer bi

yarı mevcudunu kaybetmiştir. Kordova akşam Valenaiyadan kalkan Magalleneo 
cephesinde kızılların bir hücumu püs- lapanyol vapuru Alman olduğu sanılan 

risi de müstakil bayan Ruthone olmak 
üzere be11 kadından mürekkep bir heyet 
dün ispanyaya hareket etmiıtir. Bu he· 
yet ispanyada bilh,,..a iaşe meseleleri 
etrafında tetkiklerde bulunacaktır. 

kürtiilmüştür. bir harp gemisine rastlamıştır. Harp ge
m.isi Maga1leneai takip ettikten sonra 
durmasını ve ıahile yakın bir mahalle 

Bükreş, 13 (Ö.R.) -Siyasi mahafil 

ve gazeteler İtalyan-Yugoslavya mu

karenetinin bir neticesi olarak Roman-

ya ve İtalya arasında da bir anlıı§ma 

ihtimalini gözönünde tutmaktadırlar . 

cEpoka> gazetesi muhafazakar parti 

lideri B. Filipesko tarafından yazılan 

bir makalede İtalyanın şimdi Romanya 

ile de mukarenet tesisine çalıştığını 

yazmakta ve şunu ilave etmektedir ı 

«Yugoslavya ile İtalya arasında hu

dut meselelerinin hallinden sonra ar
tık İtalya ile diğer iki Küçük anlaşma 

devleti arasında da bir mukarenet te
sisine hiçbir ınfuıi kalmamıştır.> 

z B1R MüTALEA 

cOeuvre> gazetesinin diplomasi mu
harriri Genevieve Tabouis tarafından 

bir ltalyan- Romanya mukareneti hak

kında verilen şu malfunatı sadece bazı 

Fransız mahfellerinin telakki ve ev -

hanılarını iyice gösterdiği için kayde
diyoruz: 

Bükreşte kral Karo! İtalya sefiriyle 

uzun uzadıya görüştü. İtalya-Romen 

paktı müzakereleri bitmek üzere imi§. 

Bugünlerde Yugoslavya ile İtalya ara· 

sında aktedilen pakta benzer bir İtal· 
yan-Romen paktının akdi haberinin ve 

rilmesi muhtemeldir. Hariciye nezaret-

Bük.leşten /Ju manzaıa 

Romada B. Mussolini ile yapılmış bir gelen bir nokta da Türkiyenin l3elgrad 
İtalyan • Romen paktı esasen mevcut nezdinde yorulmak bilmez bir faali• 
iken bir yenisini yapmağa İtalyayı sev- yetle İtalyan • Yugoelav paktının ak• 

keden sebeplerdir. dindeki faal hissesidir. Öyle benziyor 
Sanıldığına göre B. Mussolininin ki Türkiye-Fransaya karşı aksülfu:nel· 

muvaffakıyete ihtiyacı vardır ve ken

dinden bahsedilecek böyle bir paktla 
Romada oldukça gürültü yapacaktır. 

Fakat Romada B. Benesin Belgrad se

yahati esnasındaki İtalya aleyhtarı nü
mayişler tesir yapmamış değildir. Şu 

kadar var ki şimdilik Berlin - Roma 
mihveri daha bir müddet İtalyanın 

le, hiç olmazsa şimdilik - şarki Akde• 
niz havzasında İtalyan siyasetinin şanı· 
piyonu olmuştur. 

MADRID 13 ( ö.R ) - Madrid mü· 
dafaa komitesi tarafından dün akp.m sa
at 22de neıredilen tebliğdir:Merkez cep
hesinde dünkü gün bütün mıntakalarda 
aakin geçmiştir. Neticesiz bazı tüfenk 
ateşinden başka bir hadise kaydedilme
mi~tir. Son günlerde bu cephede uğra .. 
dıkları büyük hezimetten ıonra asiler ta· 
mamiyle harekeı.iz kalmışlar ve kay-

doğru yürümesini bildirmi11tir. Gönderil
mek istendiği yerde bir asi geminin bu

lunduğunu bilen Magallenes kaptanı bu
nun Üzerine derhal geri dönerek bütün 
hızıyle Valensiyaya avdet etmiştir. 

BERUN, 1 4 ( AA ) - Almanya hü· 
kümeli ve Burgos hükümeti mümessil
leri arasında Burgoata ticaret müzakere
lerine başlanmıştır. Bu müzakereler es• 
nasında eşya mübadelesine ait bir takun 
hususi meseleler görüşülmektedir. 

!erini meraka düşüren nokta 16 eylül Balkan siyasetini omuzlayabilir. 

(Y. A.- Bn. Tabouis Türkiyenin an· 
cak Türk siyasetinin ve sulh siyaseti· 

nln şampiyonu olduğunu bilmez gibi 
görünüyor! ) Nihayet !µ-al Karolun da 

şu ayni İtalyan - Yugoslav paktının ak• 
dine çok taraftar göründüğü unutul· 
mamalıdır. 1926 da general Averesko tarafından Bu münasebetle unutmamak !hını-

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

:~:~~~:i r::=~~:nl:ık g~~Ya~:;~=~ Almanya - Rusya anlaşırsa! . Veziristandaki 
hiçbir mukabil taarruza bile cesaret ede-

memiflerdir. Cumhuriyet kuvvetleri te- • 33 bı•n kı•şı·ıı•k bı•r ordu 
asilere karşı 

ıebbüsü muhafaza etmekte ve son zap-

:::~~~!r ::vh::::~et~7,~~~ y:~m~;tedir- Almanya Fransa veya lngıl tereye daha 
PARIS, 14 ( ö.R) - Sosyalist cPo-, ' 

r.~:~::ı ~::~e:!~:t;~:~ığ~:kb:~~~: taarruzunda arkadan hu·· cuma maruz 
gönderilmiştir 

askeri terakkiler elde etmişlerdir. F ran-

~:;ut::ı~~:~e b~~~:.~:~~~le~:ukp::a o~:: kalmıyacag"' ına en ı·n olacaktır 
panya cumhuriyetçileri lehindeki tevec- İ 
cüh günden güne artmakta ve zaman 
geçtikçe F rankonun muvaffakıyet ihti

malleri azalmaktadır. 

LONDRA, 14 ( AA ) - Resmi ma
hafil Bilbaoya gitmekte olan lngiliz ti
caret gemilerine müteallik kararın mu .. 
vak.kat mahiyetine i,aret etmektedirler. 
Bu mahafil Bilbaonun ablokası yüzün· 
den h.idis olmuş fiili vaziyetin mazide 

hukuki bir misali mevcut olmadığından 
eldstikiyetten mahrum bir siyaset tesisi· 
ne imk.in olmadıfını iliive eylemektedir· 
!er. 

LONDRA, 14 ( AA ) - iyi malıi.
mat almakta olan mahafil t~panyadaki 

gönlillülerln geri alınmasına müteallik 
müzakerelerin İyi bir neticeye vas:l ola
cağı tahmininde bulunmaktadır. 

Öğrenildiğine göre B. Grandi B. Eden 
ile görüştüğü •ırada tali ademi müdaha
le komitesinin bir mütahaMıslar komite
ıi ihdas etmesini kabule İtalyanın ilma
de olduğunu söylemi,tir. 

İngilizlerin talebi üzerine B. Maiski 
mütehassıslar komitesi meselesinin ev
Yelce müzakere edilmesini Sovyetlerin 
kabule amade olup olmadıklarını Mos· 

&c... "# r ' 

Paris, 13 ( ö.R ) - Almanyadan ge
len haberlere göre B. Hitlerin yıldönÜ· 

mi.inde General Hitlere F eld Mareşal un
vanı verilecektir. Ludendorf bu suretle 
cBüyük harbın Feld Mareşalı> diye anı

lacaktır. Bu unvan ancak F eld Mareşal 
Hindenburga verilmişti. 

Bn. Genevieve Tabouis Almanyanın 
Rusyaya karıı vaziyetini cOcuvrcl ga
zetesinde şöylece tahlil ediyor: 

B. Hitlcrle General Ludendorf ara
sında daima devam eden müzakerelerde 
üç mevzu vardır.Bunlardan biri Alman -
Rus münasebetleridir. Ludendorf Rusya 

ile bir cbitaraflık> anlaşması akdine te• 
şebbü! için Almanyanın ıimdiden Sovyet 
erkılnı harbiyesiyle csözleşmeğe> kal

kışmakta menfaati olduğunu iddia edi· 
yormuş. Böyle bir anlaşmanın manası şu 
olacaktır ki iki erkanı harbiye, iki taraf
tan biri diğerine doğrudan doğruya te

cavüz etmedikçe, umumi bir ihtilafa ka

rışmamak ~ususunda mutabık kalacak
lardır. Yani Ludendorfun ctopyekGn 

harp> eserinde tahmin ettiği gibi, Al
manya Fransa ve lngiltereye hücum 

B. ffıf/er aıkadaşUane 
ruz kalmıyacağına emin olacaktır. cck olan general Frankonun bir zaferine 

Führer §ahsan Ru!ya ile her anla~ma- mini olmakhr. 
ya muarızdır. Fakat ordu erkanı arasında Nihayet Ludendorf Vatikanla kon· 
Ludendorfun bu siyasetine birçok taraf .. kordatonun feshini ve buna mukabil 
tarlar olduğu muhakkaktır. 1 kendisinin tesis ettiği cAlman ilahları 

Ludendorfun diğer bir talebi de la- ı kilisesi> ile bir konkordato yapılmasını 
panyadııki Alman kıtaalarmın yakında 1 iıtiyormuı. Hiç ıüpheoiz B.Hitleri en çok 
tamamen geri alınma.aıdır. Maksat ta. I 8İnirlendirmi§ olan bu aonuncu talep ola· 
t ............ ~. ı.. ...... 1;ı..1;ı.. ..... ı-: .... ı~ı:-- -:.... _, ..... _ 

Roma, 13 (Ö.R)-Londradan j beri hüküm süren karışıklıkları 
bildirildiğine göre Veziristanda bastırmak üzere 33 bin kişilik 
lngiliz garnizonları takviye bir askeri kuvvet göndermeğe 
edilmektedir. Asilere ve bil· karar vermiştir. Bu suretle açı· 
hassa fakir İpiye karşı gönde· lacak seferin hedefi hasım aşi· 
rilen yeni kuvvetler 33 bin kişi retler mubariplerini silahlarını 
olacaktır. Tayyare filoları da teslim etmeğe mecbur etmek 
tedip hareketine iştirak ede· ve onların faaliyetine bir niha· 
cektir. yet vermektir. Bu kıtaata 

Londra, 13 (Ö.R)-Hindistan umumi karargahı Miralide olaıı 
hükümeti Hindistanın şimali Major general Vuds kumanda 
garbi hudutlarında haftalardan edecektir. , 
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Cezayirde 
Fransanın vaziyeti 

tehllkelldlr 
Roma, 13 (Ö.R) - Ceza· 

yirde teftiş seyahatinden avdet 
eden dahiliye müsteşarı Aubot 
cıimhur reisiyle görüşerek tet· 
kiklerinin neticesini bildirmiş· 
tir. Elde edilen haberlere göre 
Fransız nazırı ; Fran• 
ıaoın Cezayirde vaziyetinin 
pek fena olduğunu ve mühim 
tedbirler alının azsa F ransanın 
bu kıt'ayı kaybetmesi tehlikesi .. -

Cenubi Afrika 
cumhuriyet istiyor 

Roma, 13 (Ö.R) - Cenubi 
Afrikada Pretoryadan bildiri!· 
diğine göre Cenubi Afrika büt· 
çesinin müzakeresi esnasında 
Nasyonalist bir meb'us lngili:ı: 
kralının taç giyme merasiıniııe 
iştirak için 30 bin lngiliz liralık 
bir tahsisat kabulüne itiraz et• 
miş ve Cenubi Afrika nasyo• 
nalistlerinin Cümhuriyet iste• 
diklerini, lngiliz bayrağı •e 
milli marşile bir alakaları ol• 


