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• Japon tayyarecileri kazaya mı 
uğradı? 

Berlirı 16 (Ö.RJ - 7okvo • londra seva· 
halini yapan Japon tavvarecilerı Brükselden 
Berlıne uçarken Delamot ı•anında zorlu bir ıniş 
yapmak mecbufiyctınde kalmışlafdtr. Bu kaza
nın sebepleri malum def!ıldır. 

__ Flatl .. s " kuruştur. Lumhurıyetin Ve Gumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları .Çıkar Siyası Gaze?edir Yeni ·Asır matbaasında basılmıstır. 
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BAŞVEKİLİMİZ YENİ BİR SOYLEV VERDİ 

General isme nönü ve ref aka )erin eki zev t bu gün Bokakotovskaya 
muvasalat edeceklerdir. Filoıµuz da ayni saatte bu limanda bulunacak 

Yu2oslav ... halkı yalnız izden bahsediyor 
***'*'** ;; -*; >' i'k?? a 

Adrjyatik 
Sahillerinden 
akisler ... 
flatvekilimİ%, Belgraddan sonra , 

lllgoılavyanm tarihi bir ıehri olan 
l(ralyevoyu, Yugoslav vahdetinin en ha· 
~tli mücadelecilerini kendi ıineıinde 
hiiyüten Saray Boınayı gezdiler. Şimdi 
le)'ahatlerini Adriyatiğin bir -dantel gibi 
İtleıuniı sahillerine uzabyorlar. Bizce bu 
tezinin en mühim olan nakbuı, doıılan
l>uzın iç varlıklanndaki kuvvetli inki?· 
fı mÜfa}ıede etmekten mütevellit İn§ira· 
lıımula birlikte, birliğimizin genİJ halk 
labakalatı arasında uyandırdığı sevgiyi 
kalplerden çehrelere aksettiren kaynaı· 
ltıııhabbetimizin nokaansız bir mikes bul
duğunu ckalp kalbe kartıdır» sözünün 
hir hakikat ifade ettiğini acvinçle gör • 
ltıelcteyiz. 

Biz yakın Şark milletleri, mnumiyetle 
ı.._. insanlarız. Halkın benimsediği 
İtlere kaı-§ı co,gunluğunu onun zaferi için 
•ıı kuvvetli bir unsur sayarız. Kani.iz ki 
llıiıeri kıymet tqunıyan dostluklar ö • 
ltılirlü olamazlar. Birliğimizi milletleri • 
llıİzin tuuruna mal etmek İsteyİfimizin 
Oehebi budur. Bqvekilimize ve Hariciye 
"ekilimize her Yugoslav kasabasında 
hpılan tezalıurat, uman aclinin yıpra· 
'-madığı granit kayalar gibi nesillerden 
11 .. illcre emanet edebileceğimiz ebedi· 
l"!ınİJ bir dostluğunun yarınki parlak 
~lıreaini ıimdiden bize gösteriyor. 

.. __ ek;ı" • • '--- .. _, •• 
-cq;vımızın fU ...... ,. ... ettar aoz.ıennı 

lı..tırlayalım: c En güzel ülkü için ve en 
lİizel ülkü ile birlqınİ§ olan iki memle
ketimiz ve onlann müttefikleri endİfe ve 
İiırıidin f8fırbcı bir surette birbirini takip 
ettiii bu aon acneler zarfında ittifakla • 
>ıııın hakiki manasını ve kuvvetlerinin 
dercceıini lanımıflardır. • 

Bu en güzel ülkü ıulhtan bqka birteY 
değildir. Balkanlar ıulh istiyorlar ve ıul
lıu fÜpheden, endiıeden uzak bulundur
lııak için uir"fıyorlar. Bu kadar aıilane 
hir ülk.ü uğrunda birlqen milletlerin her· 
lesle samimi anlatmalar aklına atfettiği 
•lıemmiyeti anlamak lazımdır. Biz preı· 
lij Yarııının feliketten başka birıey vaad 
'lıııeyen ıuurıuzluğuna dütmek niyetin· 
de değiliz. Böyle bir yarl§ta taraf almayı 
dıı diiıiinmiyoruz. Milyonlarla İnlanın , 
~İiz milyonlarca servetin mahvolmasmı 
llılaç eden büyük harpten sonra insanla
>ııı abdallıklanndan, körlüklerinden kur 
lııiacaklan ümit edilmitti. On dokuz 
~ne oluyor ki bu tatlı rüya Balkanlardan 
""'ka bir yerde tehakkuk ebnİJ değildir. 
\' alnız Balkan devletleri, politikayı bir 
~lıraa ıililıı olmaktan kurtararak mil· 
beU~rine sulh temin eden bir mekanizma 
.alıne koyabilınİ§lerdir. Avrupa, bünye· 

•ııu il kemiren hastalıktan kurtulmadıkça 
allıanlar bant davalarının galebesini ve 

~bıniyetlerini hiçbir sistemin arkasına ka
t~tnadan sadece kendi uyanık varlıkla· 
l'ıtıda arıyacaklardır.Başvekilirnizin Bel
~~t görüşmeleri bu hakikatı en parlak 
k"" tekilde ifade etmiştir.Bütün bu haki-

~Uer meyd:ında dururken Bn.Tabouis-
1\ıııı Belgratla Roma arasında kartılıklı 
~"Jma arzularını Türkiyenin Fransaya 

Ilı akst1ameli gibi gösteren bir yazı .. 
:ltıda: • Anl<nra Şarki Akdeniz havza
lrıdıı ita! . . . . 1 

it). yan ııyasetinuı f&mpıyonu o -
h ~t.hır. » demesi cidden gülünçtür. Fil-
1.;,'>lıı.,. ortada bir akıülamel vardır. Fa
ttı; t hu doğrudan doğruya milletler ce • 
~~ti Paktına ve ıulh mefkUre!İne ay-

1-. diiı.~n hareketlere karııdır. Fransız· 
al ilk once Balkanlann vilayet elt:nda 
~dıldarmı, hayati menfaatlerine uy. 

olan bir 1 best barek 

Suriye komiseri Lübnana döndü Yugoslav halkının cemilekarlığı 

Dürzüler le Şanı arasında Karaguyavatz belediye reisinin nut
tavassuta çalışıyor kuna başvekilimiz Sırpça cevap verdi 

Fıansızların 5urive komiseri Matfel 

Paıis, 16 (Ö.R) - Şamdan 
bildiriliyor: Suriyedeki ikame
tini bitiren Fransa fevkalade 
komiseri B. de Martc!I tekrar 
Lübnan'a dönecektir. Fransız 
mahfilleri bu ziyaretin bazı 

sempati tezahürlerine •esile 
olduğunu ve Fransız dostluğu 
kadrosunda Suriye "Birliğini,, 
muhafaza için bütün mahfille
rin ve bilhassa nasyonalistle
rin işbirliği arzularım göster
diğini iddia ediyorlar. Ayni 
haberlere inanmak caizse 
B. de Martelin Şamda bulun• 
ma~ı Ce~ıeli Dürüz ileri gelen
leriyıe Suriye hükümeti ;ırasın
daki ihtilafın halli için komi
serin her iki taraf nezdinde 
müdahalesini ve iki taraf ara· 
sında bir yakınlaşma tesisini 
mümkün kılmıştır. B. de Martel 
Suriye hükilmetinin otorites:ne 
karşı saygıyı Fransa • Suriye 
muahedesi mucibince Dürziyle· 
re tanınmış olan menfaatlerile 
telif için bir anlaşmanın ne 
kadar faydalı olacağını göster· 
miştir. Mesele artık halledilmiş 
sayılıyormuş! 

BELGRAD, 16 (AA) - Matbuat 
Türk.iye Baıvek.ili B. ismet lnönü ile 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Arasın 
Belgraddak.i ikametlerine müteaddit ma· 
kaleler tahsis ediyorlar. 

Politika gazetesi ilk sahifesinde B. 
ismet lnönü ve Arasın görüşmeler esna
sında Yugoslav dış siyasasının Balk.an 

Antantı çerçivesi içinde ve Milletler Ce .. 
miyeti paktına uygun olarak devam etti
ğini müşahede ve tespit ettilderini kay .. 
dediyor. 

Gazete Türk aan· at eergısının mera .. 
simle açılııına dair haberleri kaydettik.· 
ten sonra tebliğin nc§rine geçmeden ev .. 

ııel lu hususta ıu tefsiraıta bulunmak.-
tadır : 

Türk misafirleri Yugoslavyadak-i ika
metlerinin bu ilk kısmının •onunda BB. 
ismet lnönü, Tevfik Rüıtü Aras ve Sto· 
yadinoviç görüşmelerinin neticelerini 
Türk - Yugoslav ve yabancı efk.in umu· 
miyelerine bildirmeği lüzumlu görmüş
lerdir. Zira Türk. devlet adamlannın bu 

Yugoslavlar bizim kardeşimi'Zdir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Başveküımiz general INÖNÜ 
ziyareti sarih bir nezaket mahiyetinden 
batka olarak büyük. bir siyasi ehemmi· 

yeti de hiiz bulunmuştur. Bunun içindir 
ki hükümet reisleriyle dı~ bakanları mat
buata verdikleri tebliğde her feyden ev· 
vel ilci memleket menfaatlerinin bpkı· 
lığını layık. olduğu veçhile kaydetmiş
lerdir.Zira Türkiye ile münasebet yeni .. 
den tesis edildiğinden beri iki memleket 
arasındaki bu münasebet tam bir ahenk 
ve nifak dairesinde cereyan etmiş ve son 
aenelerde müşterek diplomatik faaliyetin 
bütün safhalarında hakiki bir görüş mu· 

tabakati müşahede ve tespit edilmiştir .• 

Evvela ebedi Bulgar • Yugoslav dost• 
luk paktının akdi üzerine hidis olan va .. 
:z:iyet sonra da Yugoslavya ile ltalya 
araaında ahiren imz:a edilen aiyasi vo 
ekonomik anlaşma mevzuu bahis idi. 

BB. ismet lnönü, Tevfik Rüştü Arat 
ve Stoyadinoviç tebliğlerinde bütün 
bunlann iki devlet dış siyasasının takip 
ettiği hedefe (bittabi ki bu cihet çok. 
mühimdir.) Balkan Antanb çerçivesi da .. 
ire.sinde ve Milletler Cemiyeti pakhna 

- Sonu dördü.ncü aahifede -
.•••........•.•.....••.•.•.........•..•..••.....••....••...........•.••.......•••...•..•••....•.•.•...•••••••• ; ........................•.................................. 

Fransız dlli yle bir kabalık Bn. T avs;~t;i·~·k·~~f~;;·~·~~ ............. . 

Belgradı, Küçük Antant kanunların
dan ayırmıya tşvikedenDr.Aras'mış! 
Fransız men baları 

çevirmek için 
Yunanistanı Balkan paktı aleyhine 
bayağıca haberler uyduruyorlar 

Fransız gazetelerinde Türkiyeye karşı 
hiç te iyi niyete delilet etmiyen bir ta .. 
kım manasız tefsirler devam etmekte ve 
Fransız siyasetinin hakikati olduğu gibi 
kabulde hala çok uzak olduğunu göster· 
mektedir. Fransızlar bu suretle ancak 
kendi menfaatlerini baltaladılclarının pek 
farkında olmıyorlar ve sanıyorlar ki dün .. 
ya umumi efkB.rını aldatmak, kendileri .. 
ni aldatır gibi olmak kadar kolaydır.Bu 
gibi neşriyatla Türkiyenin dostlukJarını 
belki de sarsabilec.eklerini uman Paris 
gazetecileri ancak F ransaya karşı bir .so
ğukluk uyandırdıklarını her nedense gör.
mek İstemiyorlar. Bu neşriyatın .-cevaba 
değmiyen- bir nümunesi olarak B. Sto
yadinoviçin Romaya yapacağı acyahat 
milnasebetiylc c:Oeuvre> gazetesinde uy
durma haberler ustası Bn. Genevieve 
Tabouis tarafından yazılan §U mütalia
ları nakledelim : 

c:B. Stoyadinoviçin Roma seyahatine 
daha fazla alaka bağlatan bir sebep te 

bu seyahati Türkiye Başvekil ve Harici
ye vekilini kabul ettikten sonra yapmış 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

edeceklerini bilmelidirler. Ve nihayet 
anlamalıdırlar ki zaman zaman ihmal 
ettikleri Türk - Fransız dostluğunu biz 
bir faJllaj suretiyle elde etmek istiyen 
insanlar değiliz. Samimi ve riyasız dost
luklara kıymet veren Türkiyeden böyle 

bir hareket bekleyenler muazzam inki
laplara rağmen Ankarayı biç tanıma • 
dıklaruıı gösteriyorlar ..• 

Zira Türkiye yalnız kendi siyasetinin, 
dünyayı devamlı bir ıulh içinde gönnek 
istiyen bir mefkünnin flllllpİyonudlD' Ye 

daima öyle kalacakbr. 

Harıcir,e ~ekıltmız, Fransız Hariciye_ nazmvle avm masada çalışı,/ m 
olacakbr. Turk.ıye ve Yugoslavya ara- hzlerle Rusların müttefikleridir! Bu se-
sında birkaç aydanberi hüküm süren ıi~ heple hu karuıık ve tezat1ı siyasi oyun 
yasi samimilik ve Türk.lerin ltalyaya kar- çok güç anlatılır. 

şı faal • fakat güç anlaşılır • siyasetleri Türkiye Hariciye vekili yakında Mos
ıebebiyle bu ziyaret çok mühimdir. Ro· kovaya da giderek Fransaya muhalefet 
ma He bir pakt imza etmek. için Küçük için Yugoslavya ve İtalyayı da arka.eın
Antant kanunlarından ayrı1mağa en dan sürüklemeğe çalışan siyaset hakkın~ 
ziyade teşvik. eden Türkiye Hariciye ve· da izahat verecektir. Fakat Belgradda 
kilidir. Şimdi de Sancak, Suriye vesai- Yugoslavlar ve Türkler arasında müna

kaşa edilecclt diğer bir mevzu da Bal· 
kan paktına ithal edilecek tadilatbr. Bu
nun hakkında en az ıunu aöyliyebiliriz 
ki bu tadilat k.at'iyyetle Yunanistana 
kllf!ı çevrilmiı olacakbr. I> 

reye ait bütün meselelerde bize karşı 

mübalagalı kızgınlık. hislerini besliyen 
odur. 

Bazı diplomatik. müşahitler bu Vazİ· 

yelten çok aşırı neticeler çıkararak F ran· Y. A. _ Bu saçmalara hak.ik.aten cc
sayı Suriyede daha büyük. tavizata mec· Tap vermeğe niçin ihtiyaç olmadığı gö
bur etmek için Ank.aranın çok ileri gide
bileceğini bile farzediyorlar. 

ltalya prki Ak.deniz havzuuıda Fran
uz aleyhdan bir oiyuete CM& olmaktan 
pek mem UD oha, Fakat J'lirlder Joııi.. 

rülüyor yal 

VIYANA,16 (ö.R) - Kont Ciano
nun ziyaretini iade İçin YugoolayYA Ba,
vdtili B. Stoyadinoviçin bu ayın oonun• 

da R.oma,.a gideceii te7it ecl"l'ı """ 

Ne mutlu o anaya ki 
Atatürkü doğurmuştur 
lstanbul 16 (Hususi) - Şeh

rimizde bulunan Bn. Tavsent, 
Türk kadınlığının büyük teka
mülünü izah eden çok mühim 
bir konferans vermiştir. 

Hatip bu konferansında, Türk 
kadınlarının Atatürk devrinde 
mazhar oldukları şayanı hayret 
derecede yüksek terakki ve 
tekamülü izah ederken demiş· 
tir ki: 

- "Dünyanın her tarafında 
immortel şöhret kazanmış bü· 
yük kadınlar yetişmiştir. Fakat 
sinesinden bir tarih yaratmak 
şerefini kazanmış bir kadın, 
yalnız Atatürkün Validesi Bn. 
Zübeydedir. 

Ne mu lu o anaya ki asrımın 
en büyük dahisi Atatürkü do
ğurmuştur. 

• 
Attı/ürkün mefhum valdelefi ..............•..•••...................•....••....................................... , 

~(;gf(f~;Lo:LLA~I ALMANY ADA 
Şark emniyeti için 

Bizimle bir anıa,ma 
yapacak 

lstanbul 16 (Telefonla) -
Londrada intişar eden Star 
·Yıldız· gazetesinin verdiği 
bir habere göre; Ingiliz kra· 
lının taç giyme merasimin· 
den sonra lngiltere Akdeni
zin ıark kısmındaki emniye
tini tanin için diplomatik 
faaliyet gösterecektir. Bu 
maksatla bir anlaşma imza 
edilmesi için logiltere ile 
Tllrkiye aruında mllzakera· 
ta · · 'lecektir. 

Yahudlıere spor 
toplantısı yasak 

Berlin, 16 (A.A) - Havas 
Ajansından: 

Bütün yabudi Riyasi ve spor 
toplantıları 15 Hazirana kadar 
yasak edilmiştir. Bu yasak Al· 
man gazeteleriyle neşredilme· 

miş, yalnız alakadar cemiyetlere 
tebliğ edilmiştir. 

'7ZZ7"",../7"'...Lr~~./J 

Abdülhak Hamit 
Hakkında iç Bakanı

mızın nefis bir makale
alnl a ıncı sayfamızda 
bulacaksınız. 



ti hile z 

Atinada 1 
Yunan Unlverslteslnln too 
cU yıldönUmU ,en11klerl 

Atina 16 (Ô.R) - Oniverai
teDİa yüzüncü yıldönümü şen

liklerinde hazır bulunacak 
Fransız Kültiir bakam B. Jean 
Zay tay1are ile buraya gel- • 
miştir. Gazeteler Fransız oazı
naı samimi bir ıekilde ıelim
Jamqlardır. "Katimerini. gaze
tesi tunlan yazıyor: "lotellek
tüel Fransa, Oni~er•ite ıenlik
leri için bhe en seçkin çocuk
larından birini göndermi~tir. 
8. Jean Zay Fransanın en 
genç nazın olmakla beraber 
meslek hayatı çok doludur. 
Burada memlekt•tine karşı Yu· 
nan milletinin ve umumi efkA· 
rmıo derin semp ıtisini göre· 
l:>ılccektir. .•. ·-

Şehir meci ·si 
Şehir meclisi bütçe encüme· 

ni bugün de BeJediyet' e top
lanarak Per embe günt ü lop• 
Jantıda görüşülecek olan Be
lediyenin yeni yıl masraf büt
çesini tesbit edecektir. 
................................... , ..... . 
ihtiyat subay yeUf cek-

ler için 
lzmir askerlik tobesinden: 
1- 332 doğumlu ve bun

larla muamele gören ve daha 
eski doğumlUlardan olup ta 
her ne sebeple oluru olsun 
askere gönderilmemiş olanlar• 
dan (deniz aınıfı hariç) askert 
ehliyetnamesi olmıyaolar 1 Ma
y11 937 günll ihtiyat ıobay 
okulu hazırlık kıt'asanda bu
lunmak üzere sevkedilecekle-
rioden 24-4-937 günü mektep 
şebadetnamelerile ve nüfus 
cüzdanlarile birJikte şubede 
bolunmalan 

2 - 1 Mayıı 937 gününde 
hazırlık kıt'asında bolunmıyan
lar okula kabul edilemiyeceği 
gibi haklarında kanuni mua
mele - yapılacakhr. 
~IZ2:ZZZZ:ZZ~~:ZZ)~ 

Gazetemiz 
~ 

Ankarada satış teş-
kilatı yapmıştır 
Gazetemizi okumak isti

yen birçok zevat "Ankara" 
da "Yeni Asırın bulamadık
larını matbaamıza bildirmi~
lerdir. 

Yeni Asır gerek Ankaralı 
okuyucularını tatmin etmek 
ve gerek lzmirden Ankaraya 
giden okurlannı at~tıkları 
" Yeni Asır ,. dan mahrum 
bırakmamak için Ankarada 
teşkilat yapmıştır. " Yeni 
Asır " Ankarada aşağıdaki 
yerlerde satılacaktır : 

Akba Kitap evi 
Karaoğlanda AH 

Saman pazarında Dur 
AH 

Yenlfehl,.de bayi 
Mu tala 

TOtUncU AH Ekber 
Ahmet Enver bakka

liye 1 tutun aı,esl. 
Tafhanda gazeteci 

Ya kup 
TUtUncU kardetler 

gazeteci 

lngiltere 
Hükümetinin bir 
cemilekirlığı 

Fuara iştirak karan 
verilmiştir 

lngiltere hükümeti bir dost· 
luk tezabürQ olmak üzere bu 
sene lzmir enternasyonal fua
nna iştirake karar verdiğini 
Fuar komitesine general konso
losluğu vasıtasiyle bildirmiştir. 

Fuar komiteNi dost lngiliz 
hükümetinin bu karannı mem• 
nuniyetle karşılamış ve fuar 
sahasanın en mutena bir ye· 
ri.,de ayırdığı bir yP.rin planını 
gcndermiştir. Bu suretle lngil· 
foreye fuarda geniş teşhir ya
pılması için icap eden bütün 
kolaylıklar temin olunacakbr. 

Sıhhat meclisi 
Vilayet sıhhat meclisi dGn 

saat onda sıhhat müdürlüğünde 
Dr. bay Cevdet Saraçoğlunun 
başkanlığında toplanmış ve vi
layetin ıhhat i~lerini görüıtmüş
tür. 

Kemal tevkif 
edildi 

Yeni Sipahi pazan yanında 
annesi bayan Hediyeyi tabanca 
kurşunuyla ağır surette yaralı
yan on üç yaşında Kemal hak
kında birinci karar hakimliğince 
dün tevkif karar verilmiştir. 

Kemalin babası Mehmet ile 
Kemalin çalışhğı kahvede çalı
şan Oımanın, Kemali bu hadi
seye teşvik ettiklerine dair 
tam deliller elde edielmediği 
için kendileri serbest bırakıl
mışlardır. 

Bir Alman 
kararnamesi 

Şehrimiz Ticaret odasına ge· 
len malümata göre, Almanya 
yeni bir kararname ile Alman
yada ikamet eden şahısların 
yapacakları seyahatler ıçın 

ban ıerait tesbit etmiştir. 
Banknot ithal ve ihracatı 

memnuiyeti d~vam etmektedir. 
Almanyadan çıkanlar bera· 

berlerinde mark - gümüş ola· 
rak - götürebiJecekJerdir. Al
manya ile arasında bir türist 
anlaoması bııluneo memleket
lere gideceklere 20 mark al· 
malarına müsaade edilmektedir. 
Halbuki şimd;ye kadar müsa
ade edilen meblağ 50 mark idi. 

Almanya Jimanlanndan dahi· 
le yapılacak pamuk nakliyatı 

için şimendifer tarifelerinde 
te02.ilat yapılmıştır. 

Gaz, benzin depoları 
Devlet şllrası, belediyenin depoları 

kapatma kararını tehir etmiştir 

lttelBJI ' • • ;....... t ~ •• 

~fürk - Musevi 
11 

Bir Musevi lrızı tanıyorum, yil: 
. ' kın dostumdur. 1.tanbul li.eııtı 

ilıi yd önce bitirdi. Daha fi.ede>; 
hen adını deği)tirdi. Türk '!:"; 
aldı, Türk terbiyen alclı, Tar 
külttiriinV. benimaecli. Heyecan!· 
mızla heyecanlandı, •eeJinct· 
mizle ae.vincli, acımız.la otalanJı. 

• 
iki gün evvel beni ziyarete 

geldi, üzücü bir vak'a anlattı: 

Belediye, Turandaki gaz ve aksetmio ve Devlet Şürası da ıoşası yarım milyon liraya ya-
Milli bankalardan birine miirtz· 
caat etmiş, imtihana girmiş, trıii· 
uıbakayı kazanmıf, kendiıine 
iki gün sonra vazileye başlanıalı 
üzere m ÜTaca!Jti bildirilmiş .. 

bcozin depolarının şehir için belediyenin depofarı kapatma kın bir paraya ihtiyaç 
daimi bir tehlike teşkil ettiğini kararına karşı tehir jcra kararı göstermektedir. Ha1buki Tu-
naıarı dikkate alarak Bayraklı vererek keyfiyeti alakadarlara randa bir kaç şi_rketin me· 
civarında (Bülbül tepe) mev- b B b 1 vaddı mUşteile deposu var· V azileye ~lıyacağı gün b(llJ" 

ka müdürü adını sormuş, bir şeY: 
den şüphelenmiş olacak ki mill~· 
yetini de sormut; air. Mu•eıl~ 
niz, demi,.. Arkadafım büy&P" 
bir teessüre lıapdmlf: 

te liğ etmiştir. u münase ete 
kiinde ve dağ içinde, hava teh- belediye, şimdilik Turandaki dır. Her biri için birer depo 
likelerine karşı her türlü mevaddı müşteile depolarını yaptırılsa iki milyon lira kadar 
korunma çarelerini muhtevi kapatamıyacaktır. para liıımgelmektedir. Be!e-
ycni ve modern depolar bb diye bütçesi bu depoları yap· Belediyenin teşe üsü üze-
yapmaları içiu şirketlere teb- mağa müsait değildir. Belediye, 

rine petrol ve benzin ı;irket- dd ·· t iJ d ı w 

- Hayır, demiş .. Ben Türkiit"' 
Dinim Mu•evidir. liğ etmişti. Şirketler ise bu meva ı muş e e en a acagı 

depolann Belediye tarafın- leri tarafından getirilen mü- belediye resmini karşılık göster- Netice şu ki arkadtJf1111ı atlill• 
mışlar .• dan yaptırılmasını istemekte· hendisler Bayraklıdıt Beledi- mek suretiyle ileride mahsubu 

dirler. Bu yüzden belediye ile y~ce gösterilen dağ üzerinde yapılmak üzere depoların şir· 
şirketler aratında ihtilaf çık- keşifler yaptırmışlardır. Yapı- ketler tarafından inşasmı iste· 

Samimiyetine itimat ettiğiffl 
arkada.,ım ,imdi mii.teeuirJirı 
teessüründeki samimiyete intr1' 
mamak elimden gelmiyor. lı bıt 
lamıyacağından değil ama, if~ 
alınmamcuına •ebep olan n~ 
tadan ,;kayelçidir. 

mıştır. ihtilaf Devlet Şurasına lan keşiflerde bir deponun mektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türke)li köyü cinayeti 

Suçlu, şahitlerin doğru 
söylemediği iddiasında 

Menemen kaıasmın Türkelli 
köyünde Dağlı Emini öldür
mekle maznun Yanbasb Hüse
yinin muhakemesine dün şeh
rimiz ağırceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. Bu celsede 
dört şahit dinlenmiştir. 

Abdullah adındaki şahit ço
cuk demiştir ki: 

- Ben vak'a günü holaoı 

Cennet'in evine un götürmüş· 
tüm. Geriye dönerken dere 
içinde, Yanbastı Hüseyin Emin 
amcamı sopa ve taş~a öldür
meğe çalışıyordu. Etrafıma 
bakındım, o civarda Ayşe, 

Sultan ve Naime adında üç 
kadm oturuyorlardı. Onlara 
haber verdim, oturduklan yer· 
den kalktılar ve Hüseyini ka· 
çerken gördüler. 

Şahit Ayşe ve Naime de bu 
ifadeyi teyit ettiler. Yalnız 
Sultan bir adamı kaçarken 
gördüğünü, fakat kim oldu
ğunu görmediğini söyledi. 

Maznun Hüseyin, bunların 

yalancı şahit olduklarmı söy
ledi ve bazı müdafaa şahitleri 
gösterdi. Muhakeme bu şahit
lerin dinlenmesi için talik 
edildi. 

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

Bozyaka cinayeti 
Bozyakada tabanca kurşu· 

nuyla Ayet oğlu Ömeri yara· 

lamakla maznun giritli Süley
mamn muhakemesine dün ağır 

cezada devam olunmuştur. Bu 

celsede şahit sıfaHyle dinlenen 

üçüncü komiser B. Ziya ifade· 

sinde Süleymanın karakola ge

lerek zeytinlikte Ömerin yaralı 
yatmakta olduğunu haber ver· 

diğini ve sonra bunu yaraladı· 

ğını itiraf ettiğini söylemiştir. 

Diğer bazı şahitlerin dinlen

mesi için muhakeme başka 

bir güne bırakılmıştır. 
•••• 111 • 

Bisiklet koşuları 
Bisiklet federasyonu tarafın· 

dan tertip edilen Bisiklet seri 

koşularının ikinci hafta koşusu 

40 kilometre üzerinden yarın 

Güıelyah - Urla şösesi üzerin· 
de yapılacaktır. 

Fazla tahsilat 
Fazla veya fuzuli tahsil edi

len yol paraları hakkında Da
hiliye Vekaletinden vilayete 
bir tamim gelmiştir. 

Hususi idarelerce mükellef
lerden fazla olarak senesi için
d~ ödenmiyen paralarm beş 
senelik müruru zaman müdde
tine tabi tutulmnsı lazım gel· 
diği ve müruru zamanından 
evvel yapılacak müracaatler 
üzerine fazla alınan paranm 
iadesi Uizım geldiği bu tamim
le bildirilmiştir. 

.. ······-· lnebolu davası 
lnebolu vapuru faciasının 

muhakemesine Pazartesi günü 
şehrimiz ağırceza mahkeme· 
sinde devam olunacakhr. ---Belediye Encümeni 

Belediye Daimi Encümeni 
dün öğleden sonra doktor B. 
Behçet Uz'un başkanhğında 
toplanmıştır. 

23Nisan 
Çocuk bayramı 

Bana kalır~ arkacl(Jfllnın /ıtlf' 
ıılaştığı vaziyel, MuM!oi yrırJ• 
dQJ[arm bizzat kendileri tara/tfl' 
dan ihda. eJilmiflir. Samimiyel' 
/erine başkalC1Tını henüz inanJı· 
ramamı.flardır. 

NERtMAN GORSA 

lngiltere 
Buğday ziraatını lnk,şal 
ettlrmeğe çah,acak 
Londra, 15 (A.A) - Milli 

çiftçiler birliğinin teşvikiyle 
hali hazırda buğday ziraatioiıı 

inkişafına teshHe matuf hara· 
retli bir propaganda yapılmak· 
tadır. Evvelce bu propaganda 

işsizliğe karşı mücadeleyi is• 
tibdaf ediyordu. HaJibazırd• 
ise bilhassa yeniden silahlanma 

programına ve grev halinde 
halkın ihtiyaçlarına kafi gele· 
cek ihtiyat ~ıda maddeleri bi• 
riktirmek zaruretine istinat et· 

HAYVANLAR tNTtHAR BiR MASAL GIBt 
EDERLER Mt ? Şikacolu bayan Clara güzel ve ~ 
Siz hiçbir bayvanm intihar ettiğini yakm bir kız olduğu halde, nedeııs' 

duydwıuz mu ? Böyle bir hadise insana uzun müddettenberi kendine bir ~ 
pek garip ve gÜlünç gelir. Fakat, ttaJ. bulamıyordu. 
yada cMavi Boncuk» isminde cins bir Bay Maynard zengin bir ailenin çO' 
kedi, kendini, bulunduiu evin, en üat cuğuydu. O da evlenecekti. Fakat ~ 
katından Afaiı atarak hayvanlann da kadar araıtırdığı balde, müıuuip bit 

, k "düf ed • · Birbirlt" 
hidi ve laskanç birer mahJQk ol duldan- '.e~ç aza tesa b ik" ememqbti. .. deli 

bu •• d 0 --Lmd • a:L-- ecf bİ rtnl tanDDJy&O U I geDÇ1 U yiJS m ve :ruz en •~ a &nUl.HU" e - -~ 

1 ..... -'-' • • :.: •• _;,..;. çok müteessirdiler. Bir gün çok' grv~· 
......=-..ermı g..-~.._-. . . "~ 

«Mavi Boncuğun• aahibi bayan Row ve inanılmayacak bir tesadüf ikisjııl 
L_...... ı __ .ı:_:_ ': ok · d On k kartılaıbrda. Ve evlenmelerine ~ 
Ut:nO -.euuuu ç aevıyor u. a u- , • t'' 
,._,,..;....d b' .......... .. •• ı, t- 1 • • oldu. Vak a enteresandır: Bır pazat --.-· an ıç ay .... ..-, yum...,-a uy eranı .idi 
okpmalrtan büyiik bir zevk alırda.cMa- babı bayan Clara, Şikagoda ot~ 

. . . . . .. . olduğu apartmanın yİnnİ yedincı iıı'~ 
vı Boncuk• sahibının kendme eosterdı- d bakam b • d b" Lft. döoa 
· bu d • • • L!---d' B' .. an en, U' en ıre uagl ği enn eevgıyı ~ ayordu. ır l\Jll b. ~ıık ı. -'- ~ ~...dl' 

ba R L_...... b' ked' . . d ve acı ır çıg n.opararlll( ll§agI yur 
yan oucn.o a ı sergwn en ae- 1 d 

""""~"J!ll m vimli b. ._ d' ala ak _a.!__ıı• Z an '· ~dl 
ır -.e ı r eve genıuı. · a· ş· d' · CI d"" -'- pııP" un ı sız, ara yere uşerc:a , 

v8llı cMui Boncuğu• ihmal etmeğe baJ· parça olmQftur, diyeceksiniz. Fııkal JıJ 
Iadı. Artık yeni kediyi kucağından ek- yır... tnamlmıyacnk bir hadise, jıeı11 
sik etmiyor ve öteki cmekdar hayvanı- genç kızın ölümüne nı8ni olmuş ve lı~ TAYYARE SiNEMASI nm yüzüne bile bakmıyordu. de onu snadete ulaıtırınl§tır. Zavallı Cl' 

DANIELLE 
16 Nisan 

DARIEUX 
CUMA gününden itibaren 
ile CHARLES V ANEL'in temsil ettikleri 

Bayanının bu hareketi, hassas bir ra tlfl1ğı yuvarlandığı ıırada, cadde0~ 
kedi olan cMavi Boncuğun• gücüne git- spor otomobiliyle Maynard geçiyo._:.'~ 
miı olacak ki, bir gün baya Roberto- Kız evvdce hazırlanmIJ bir canb~..iıt 
nun bermutat olsıamakta olduğu raki- numarası yapar gibİt doğru bu ~· 
binin üstüne atıJmlJ, acı aa bağırarak gencin yanına dii§tü. tO' 

onu boğmak İstem~. Öyle ki ,bumu bile kanamanııJU.~C" 

Domino • 
eş 

B ştanbaşa heyecan dolu ve büyük bir a§kın esrar 

Ayrıca Paramunt Dünya haberleri 
SEANS SAATLERi HergUn 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 

dolu çok nezih, çok samimi hikayesidir. 

Miki Alavuz canlı karikatürler 
Cumartesi ye pazar günleri 1,lS de ilave seansı vardır. 

i - • #" . '. j .,,, ' , • ! _(1 ~ 1 : , •. ~ ... ·~' • • ; : • -·".... -

Bu harekete pek futa sinirlenen ka- mobili idare eden Maynard, biç b .. }tf 

~~ zavall~ _tekdir etmİf ~e dövmüı- nil1?1iyen bu Tann misafj~~in ~ 
tür. Bu bicfueden bq dakika sonra, selamsız sabahsız gökten anıp, Y ı,etı 
evin emekdar kedisi, &okağm tıt§lıtn üze- kurulu~una ıaJ& kalmJJ olmakla befll ar 
rinde ö1ü olarak bulunmuştur. biç istifini bozmıyarnk makineyi son 

5 

Bu ölüm bir tesadüf veya bir kaza ne- atle sürmekte devam etti. ciJ1 
ticesi olabilir diyeceksiniz. Fakat bu aı- O gün bayan Clara, bu zengin g::ıjff 
rada kllt§ı evin penceresinden bakmakta evlenme teklifıyle knrfılaıb· Bu t 

olan komıu kadın, beyvanm kendini en memnuniyetle kabul etti. • def' 
üst kattan aJ&ğı attığuu gözleriyle gör- Feci bir ölümün, birdenbıre 681' 
miiJtür. dönmesi garip deiil miclir ? 



ı~ Hı•an JBll,. 
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~KUlf !~iHL&YTiJ 

Sönmiyen yangın 
Hava lodo•, rü.zgar hırçın, de

niz kabarık .. Pençeremden l.z
mire, karşı sahillere bakıyorum. 

Orada bir yangın man.zarası 

~ar: Koyu sarımtırak dumanlar 
rii.zgôrın önünde dalga dalga bu
ram buram gökyüzüne yükseli-

> 

Büyük 
Ae 

şaıre son saygı 

Saftde a 

hôŞEM
2
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Borçlu •.. 
Eski bir darbı mesel vardır : Borç yi. 

ğitin kamçısıdır. Derler. Sözde; bo~ 

eden adam çal11masm1 bilir, borç etmİ· 
yen tenbel olunnu§. Benim anlaylfllDll 
göre, borç yiğite kamçı olmaktan çu· 
kurda belini ortasından kıracak ili 
mete odunu oluyor. 

yor. K p • ı k ı • w • • t k • • Borçlu insanın borcun kamçısı ile ça· 

,,!1~::k !;0~·hidu!::ı:~çin':; amuta y, artı gene se reter ıgının a rırı 1*::::. k:.~:-;:-;;;~.eri kafalannda 
kaybolmuı gibi.. •• • b d k • k • ı d • ld• • borcun, sayısı tükenmez kurtlan ıez-

On üç yıldır ayni man.zarayı uzerıne on eş a ) a tatı e } } dikçe değil çall§mak, dünyayı görmek 
röre göre alışmış olmasa insan; bile istemezler... Gülmesini, söyleme-
ilk bakışta şehrin başına bir le- &ini, yürümesini, yimesini, içmesini ya, 

lôlıet gelmiş sanacak: Bir yan- H " • d • f f J k l ) • J t h ı · d l ) k ta§mrlar, yahut ta unuturlar .. gın, bir yıkıntı, ya bir infilak.. amJ )0 Otoğra arJ, me Up arJ CJ 3 )0 e op anaca Dahası var : Borçlunun en acı hali * ANKARA. 16 (yeni Asır) _ Ka- dolayı riyaset divanı adına taziyetleri- Bu takrirde, büyük pir, ve Parti üye- tüphanelerde muhafaza etmek manevi hüviyeti öldürmesi insanı izzeti 
Evet, bu da bir yangındır .. Bir mutay bugün ö~leden sonra toplanmış mizi arzeder, s:ıyın ölünün hatırasına nıiz Hnmidin hatırasına hürmeten celse- için ona ait fotografları, menkul nefsinden, vakanndan, hatta insanlığın• 

)'angının artığıdır. On beş yıllık ve celse açılır nçılmnz, başkanlık, büyük hürmeten bir dakika ayakta durulması- nin bir çeyrek saat tatili teklif ediliyor- fıkraları ve mektupları bir cild dan fedakirlıktn bulunmağı mecbur et
küllerin on beş yıllık cnka.zıdır. şairimiz Abdülhak l lamidin ölümünü nı teklif ederim. du. Teklif reye konarak kabul edildi ve halinde toplamak iıitiyoruz. Bu mesidir. Bu da acılar acısı, yürekler ya-
y ağmura, yaşa, sele, fırtınaya 1 bildiren Başvekalet le!ikeresi okun- Bunun üzerine bir dakika ayakta du- celse on beş dakika tııtil olundu. hususta bize yardım edecek f&- rası bir ıeydir. 
rağmen halci dinmemiş, hala ya- muştur. rulmak ve sükut etmek suretiyle mü- Ankara, 16 ( Yeni Asır • Tele- hıslara timdiden tefekkür ede-
tışmamı~ b.?kayc:-sıdır bunl"!:·: . .. ı Teskerenin okunmasındı.m soma baş- teveffonın yüksek hntırasın:ı saygı gös- fonla ) - C. H. P. Genel Sekreter· rız. 

Oç gunluk bır harbın kulunu ikan şu sözleri söylemiştir : terilmiş, bilahare Dahiliye Vekili ve liğinden rica olunuyor: Büyük şa- Mektup ve fotografların kıli-

Yanlış anla§ılmasın.. Sözümün gelİ§İ 

her borçluya değildir. Anladınız ya ! 
Borçlulann bazdan hiçbir ıey kaybet
meden hem alacaklı, hem borçlu; bazı
ları ayağını yorgandan dl§Ml çıkaran 
borçlu, bazılan da büsbütün yorı;aru üs
tünden atan delicesine borçludurlar .. 
Ticaretin ruhunu tqkil ede11 kredi ma
hiyetindeki borçla mevzuun hiç alakaaı 
olamaz... Ayağını yorganından dıpn 

çıkaran ve yorganmı üstünden atan borç
lularla da uğraşmağa niyetim yok. 

on beş u.zun sulh senesinin ıe~l~- - Türk edebiyatına, Türk kültürüne Parti genel sekreteri B. ŞLikrü Kayanın irimiz, Hamidi tebcil etmek, onun teleri alındıktan sonra asılları yi-
ri, yağmurları, rü.zgarları sılıp hizmetler eden büyük şiiirin ölümünden bir takriri okunmuştur. hatırasmı hafızalarımızda, kü- ne sahiplerine iade olunacaktır. 
ıii~ürernecli. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ve iller seyahate çıkacak Başvekil * Bundan ister: 
«Kısa ve mevzii bir harp tah

ribatının bile iltiyamı için ne ka
dar uzun yıllara ihtiyaç bulundu
ğu».. babında aulhperverane bir 
lelsele çıkarın .. 

lsterseni.z: 
«On beş yıldır yağmurla rüz

gara terkedilen yangın yerlerini 
tamamen imar faaliyetine in
san elinin daha kuvvetle karış
ması la.zım» dır ... Gibi bir beylik 
hikmet yumurtlayın .. 

* Burasını si.ze bırakıyorum. Fa-
kat her halde bu yangın •Önmeli 
artık ..• 

K. ERGVNEŞ 

Gandi diyor ki 
BugUnkU şerefli sUkO
netl zellUine münakaşa

lara tercih ederim 

Oa11dı 

Londra 16 (A.A) - Gandi 
Taymis gazetesine gönderdiği 
bir mektupta Hindistan ana 
yasası hiJafında ötedenberi 
müdafaa ettiği noktai nazara 
muhafaza eylediğini bildirmek· 
tedir. Gandi, Lord Lothianıo 
Taymis'de çıkan bir mektu· 
bunda teklif ettiği mutavassıt 
tarzı halli de reddederek di
yor ki: 

- Bugünkü şerefli sıikfıneti 
parti ile valiler arasında her 
gün vukubulacak zelilAne mü
nakaşalara tercih ederim. 

Bir ]talyan generali 
Berllnde bir konferans -

·verecek 
BerJin, 15 (A.A) - ltalya 

hava generah Catimone bura-

ya gelmiştir. Habeş harbinde 
ltalyan hava filolarının başku
mandanhğını yapmış ohm ge
neral hava kuvvetlerinin Ha
beşistanda nasıl kuJlanılm1ş 
olduğuna dair Berlinde bir 
konferans verecektir. 

Iranda 
Yeni intihabat 

Tahran, 16 (A.A) - 11 nci 
teşrii devrenin hitamı münase· 
betiyle Iranda yeni teşrii inti
habat yapılmıştır. Tahran teş
rii meclisi reisi Mirza Esfendi
Yarı lngiJtere kralı nın taç giy
llıe merasiminde Iran hüküme: 
tini temsil etnıek Bzere Tah· 
randan hareket etDd.t;r. 

4 Mayısta 
ikinci 5 yıllık plinın tatbikine geçilir- Londraya gidecek 

ken bu tetkiklerden istifade edilecek ~·J~!Jt~o~;:;~~JÜ~~~t·~=~: 
Yüzü sararan hastalara 
- Borçlu yüzü gibi. 
Kararan kandillere : 

Vekillere bu seyahatleri lde miitahassıslar ve gidecek
) eri vilyetlerin mebusları iştirak edecek 

Istanbul, 16 (Telefon) - cağı için, vekillere ziyaretlerin- birimizden) - Bazı Vekaletler 
Ankaradan bildiriliyor : de, gidecekleri vilayetlerin ihdası düşünüldüğünü haber 
Kamutayın yaz tatili esna- mebuslara ve teknik mütahas- vermiştim. Matbuat, propagan· 

sında Başvekilimiz ve diğer sısları da refakat edeceklerdir. da, havacılık, münakalat ve• 
vekiller, memleketin ayrı ayrı Tetkiklerden sonra ikinci kaletleri ihdasına dair hazır-
mıntakalarıoda tetkik seyaha- beş yıllık sanayi planı mevzu- !anan Jayıbalar, Kamutayın 
tine çıkacaklardır. Bu seyahat- lan kat'ileşeccktir. önümüzdeki toplanhlarınl!a çı-
Jer geniş tetkiklere mevzu ola- lstanbul, 16 (Hususi Muha- karılacakhr. 
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Adr.iyatik seyahatinin hedefi -,· "t9 ,, ~- • • i • , • 

B~şvekilimiz Adriy atik sahillerindeki 

ve 
Yugoslav deniz üslerini 

askeri daireleri ziyaret edecektir 
BELGRAD, lG ( Hususi mUhnbiri- 1 «Türkiye ve Yugoslavyanın politika- re bu sabah Bokakotovskaya hareket 

mi~dcn ) - Uluslar, sevdikleri için J ıarı birdir. Her iki ulus, milyonlarca etmiştir. 
dnıma büyük hüsnü kabul göste)'lniş- kahraman kurbanlar vermiştir ve mu- YUGOSLAV EFKARI 
lerdir. Fakat Yugoslav ulusu, Yugos-ı kadderatlannı bu kurbanların gayret- Şu dakikada Yugoslavları ve Yu-
lavlığın bugünkü kudret ve kuvvetini !erine medyundur. Türk milleti, Yu· goslav e.fkfirı umuıniyesini en ziyade 
görmege gelen asil Türk ulusunun 1 goslav ulusunun istiklal ve yurd mü- alakadar eden mesele Türk ricalinin 
mümtaz mümessiline bundan daha faz- dafaası için iktihnm ettiği müşkülleri seyahatidir. Bütün Yugoslavların göz
lasını göstererek Türk dostluğunun ne takdir ediyor .> leri hali hazırda Türkiyeye ve Türkle-
kadar yerlc~tiğini meydana koymuş- Sarnyova bakanlık konağında mii· re çevrilmiştir.Bildirildiğine göre Türk 
lardır. kellcf bir ziyafet verilmiş ve başvekil ı ricali, Yugoslavyanın askeri, hava ve 
~ol~ycvçka kaplıcalarını ziyaret eden lnönü . mahalli zevatla ayni masada ye- ~eniz kuvvetlerini ynkından görmek 

Turkiyc başwkili General JnönU, be- ınek yemiştir. Şehir baştanbasn Türk ım~anını elde ctm~lerdir. Adıiyatik 
raberler indc hnriciye vekili Dr. Aras ve Yugoslav bayraklarıyle "'siisli.idiir. sahılindeki deniz üsleri, tersaneler ve 
olduğu halde ve Yugoslavya harbiye DôBROVNIKTE HAZIRLIK ~e~i daireler de ziyaret edilecektir. 
nazın General Birmariç'in de refaka- .. . . . . . . . Turkıye bnşvekili bugün Sarayova be-
tiyle bugün Sarayovada bazı ziyaretler Turkı~e .. b~vekilıyle harıcı.~e ve~lı lediye dairesini, askeri daireyi ve mü-
yapmışlardır. pazar gunu ogleden sonra Dobrovnıgc zeyi gezmiştir. 

Sar"yova h Ik .. st d ·~· h"" .. muvasalat edeceklerdir. General Joö-1 Gener"l 1 .. .. . . b" . d .. a ının go er ıgı usnu ... nonu ayın yırmı ınn e 
ka_bul~ her türlü tahminin :fevkindedir. nünün v~ refakatlerindeki zevatın ya- Bclgrada avdet edecek ve ayni günün 
Mısafirler şerefine Türk bayraklarıyle rın -bugun- Moska ve Bokakotovska· akşamı lstanbula müteveccihen Bel
süslenen şehir, belki de şimdiye kadar ya muva.salatları İlnında Amiral Şii· gradda.n ayrılacaktır. 
bu kadar müstesna tezahUrata şahit ol- kür Okanın kumandasındaki Türk BN. JNöNO 
nıamıştı. Bütün köyler ahalisi şehre in- harp filosunun da bu limana gelmesi- Bn. İnönü, Yugoslavyanın Adriyatik 
miştir. 'ile intizar edilmektedir. Gerek Türkiye gemiciliğinde kullanılan Veliaht Pi-• 

GÜZEL SÖZLER ricali, g<'rek Türk filosu Bokakotovs- yer adlı gemiylet bugün Splitten Döb-
İstikltıl marşı çalındıktan sonra Sa- kada halkın emsalsiz tezahüratile kar· rovniğe gehniştir. Kendilerine Yugos

rayova belediye reisi B. Etem Biçakçı, şılanacaklardır. lavya maliye nazırının eşi ve Türkiye 
aziz. rnisafirlcı· i selamlıyan bir nutuk Yugoslavya heyeti vekilesine me- elçisi B. Ali Haydarın eşi refakat et
irat eylemiştir. Buna cevap veren Ge- mur B. nazır B. Şevki Behmen veba- mektedir. Bn. 1nönil <I seyahatinden 
neral İnönü bilhas.5a demiştir ki: yanı Türk ricaline refakat etmek üze· memnundur. 

·a~~;i~···d~·p~i~;~-~d~···ç;k~·~·· .. y~·~g;~::···· ...... 'f~ük;~ş··· ...... 
dan sonra sekız ceset çıkarıldı Elçimiz Tataresoya 

Bükre~, 16 (Ô.R) - TransiJivanya benzin depolarında çıkan • f d• 
yangın şıddetle devam ediyor. Yüzlerce ev ve mühim mikdarda Zl ya et ver l 
benzin· mahvolmuştur. Bu felaket bir kaç seneden beri Roman- BOKREŞ, l 6 (A.A) - Türkiye 
yada kaydedilen en feci hadisedir. Yüzlerce ahali yersiz yucd· elçisi Tanrıöver ve bayanı dün ak
suz kalmışlardır. Rüzgarın şiddeti ve su fikdam imdat tertibatı• şam Başbakan B. T ataresko şere-

fine elçilik binasında bir ziyafet 
nın muvaffakıyetine mani olmuştur. Yangın tahdit edilememiştir. vermişlerdir. Bu ziyafette başba-
Enkaz altından kömür halinde 8 ceset çıkanlmıştır. Bunların kandan maada Başbakan muavini, 
bir çoğu gençler ve çocuklardır. Ekonomi bakanı, İngiltere, Alman-

···••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 193 7 B J • ı J p • S • • ya, Belçika elçileri, Çekoslovakya : eyne mı e arıs ergısı işgüderi, lç işleri bakanlığı genel 
S Mayıs • ikinci lefrln sekreteri ile dış işleri siyasi büro 
: Sergi~i ziy~ret için ~clecek ecnebilere : . direktörü, Saray protokol direk-
: Gereli Panate ve gerek Fransanm her tarafında bm;ok iktısadi faideler ve .. .. b ) · l b" l"k B""k 
:Vesaiti nakliyede ve ayni zamanda on defalık aergi duhuliyesinde yüzde elli tcnzi-. toru ~e ayan a~ı~ e ır 1 te u • 
:lat temin eden (HUSUSi KARTLARI) almak ve bu hususta fazla malUınat: reş yuksek muhıtıne mens P b, zı 
Sedinmek iatiyenler her gün aaat 1 1 den 12 ye kadar lzmir F ranaız baı konaQ·S aileler ile elçilik ileri gelenleri ha-
!::i':f: •• !'.::!.~!:?~.C~~t ını ec:lebi!i~e:'~ ........ H•~~ ....... ~~1J.-;;.3J zır bulunmıulanbr. 

kmdaki program değişmiştir. 
Başvekil, Mayısın dördünde 
buradan Londraya hareket 
edecektir. 

Taç geyme merasiminde ya
pılacak deniz şenliklerine işti
rak edecek Kocatepe tor· 
pidomuz da bu ayın yirmiyedi
sinde gidecektir. Kocatepe, 
dönüşde Malta'ya da uğrıya
caktır. 

Dünkü Meclisde 
Ankara, 16 (Yeni Asır Te· 

Jefonla ) - Bugün toplanan 
Kamutayda sivil ve askeri ma-
lullerin ya-ziyeti hakkında mü· 
zakereler cereyan etmiştir. 

Başvekil 
Saraybosnada parlak 

surette karşılandı 
Saray Bo~ma, 17 ( A.A ) -

Türkiye Başvekili ismet İnönü 
ile Hariciye Vekili Rüştü Aras 
buraya gelmişlerdir. Dost ve 
müttefik Türkiyenin mümessil-
lerini Saray Bosna emsali şim· 
diye kadar görülmemiş parlak 
ve coşkun tezahüratla karşı
hmıştır. 

iş Bankası 
u. Müdürü 

Londraya gitti 
Istanbul, 16 (Yeni Asır T e• 

lefonla) - iş Bankası Genel 
D :rektörü B. Muammer Eriş 
bugün Londraya gitmiştir. B. 
Muammer, Londrada iş Ban· 
kası Şubesini açacak ve mali 
temaslarda bulunacaktır. Se· 
yahati iki ay kadar sürecektır. 

Sovyetler 
Denizaltı gemllerl 

Londra, 19 (A.A) - Daili 
Heraldm yazdığına göre Sov
yetler birliğinin denizaltı filosu 
bugün 130 parçayı bulmuştur. 
Bu filo balen dünyanın en kuv· 
vetlisi bulunmaktac1 ı •. 

- Borçlu gözü gibi derler.. Benim 
anlatmak istediğim böyle çaresiz bor~
lulardır. 

Soranm size Allaha§kma ... Borç bö7· 
lelerine kamçı mıdır, sopa mıdır ? 

TOKD1L 

Marsilyada 
ispanyaya gönüllü 

n1ü toplanıyor? 
PARIS, 16 (A.A) - Action Fran· 

caise gazetesi bütün F ransada ve 
bilhassa Marsilyada İspanyaya gö
nüllü devşirme işinin evvelki gibi 
faaliyetle devam ettiğini yazmak
tadır. Bu devşirme cuma günü i~ 
borsasmda yapılmaktadır. Gönül
lüler otobüslerle hududun muay
yen bir noktasına götürülüyorlar ve 
oradan gümrük memurlarının da el
hirliğiyle yaya olarak Öte tarafa gön
deriliyorlar. 

Diğer taraftan ispanyanın Paris 
elçiliği ataşemiliteri mühim mik
darda tüfenk ve fişenk mübayaas· 
için bir lngiliz firmasiyle temasta bu
lunmaktadır. 

Dr. Şaht. 
B•}ovanatı alaka 

ol 

n yandırdı ... 
LONDRA, 16 (A.A) Şahtn 

Brükseldeki beyanatı İngiliz dip 
lomasisi mahafilinde büyük bir ala· 
ka uyandırmıştır Alman bankası 
direktörünün söylediği muslihane 
sözlerin füsunkar bir tesir yapa 
mıyacağı gizlenmemektedir. Bu· 
nunla beraber bazı Alman ricali ta· 
rafından müfrit ekonomi milliyet· 
perverliğinin kendileri için de ne 
kadar mahzurlu olduğunun anla· 
şılması başlıyacağma bir delil ola· 
rak 1e1akki edilmektedir. 

Yeni yollar 
Varşova, 16 (A.A) - As

keri makamatın talebi üzerine 
Alman Silezyasında Polonya 
hududu istikametinde yeniden 
sevkülceyş üç otomobil yolu 
inşa edi!mekte olduğunu ga
zeteler bildirmektedir. Bu y'll· 
Jar Berlin - Breslau yolundan 
başl•yarak yelpaze şeklinde 
Polonya hududuna kadar uzan• 
maktadır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Amelenin devamlı ihtilafları 

T eslihat programını cid
di tehliKeye düşürüyor 

Londra, 16 ( A.A ) lngilte- ı vaki emrin üzerine grev Hin edil· 
rede halen hüküm süren grev ha- diğini bildiriyor. Ve diyor ki: 
reketi münasebetiyle hükümete Bu devamlı ihtilaflar bilhaua 
çok yakınlığı bulunan Deyli Tel- teılihat programının tatbiki1ae 
graf gazetesi ıendikacı ameleye cicldi ıurette t~hlikeye koyabile· 
kar4ı tiddetli hücumda bulun- cek mahiyette olduğundan bun
maktadır. Gazete muhtelif en- lara bir nihayet vermek lazmadar. 
düatri kııımlarında · mevzuu ba· M .. le hükümetin derhal miida· 
im aeadikalann aUreti m•h._.. laale9ini iatibam etmektedir. 

L 



~../.J!ZD.Dlii4AIA ~ ... 

Edebi tt~tkikler ~ 
~ 

"'9ca2lar.Zi3~~, 

Hamidin ölümü 
karŞısında 

lngiliz - Türk iş birliği 

En müsbet şekilde 
kendini gösteriyor 

Kim kazanacak? 
•• 

Uçok bugünkü maça azami kuvveti 
ile iştirak edebilecektir ---

Bit' ilkbahar günüydü çıktım evimden 
eTken 

Çok geçmeden i§ittim: ôlmüı denildi 
Hdmid 

Her !J(!f' beşuş, taze; hC1' cephe nıünbe
sit, şen 

Kurşun yedim vuruldum ölüne kopna
dım ben 

lngiltere Türkiyenin endüstriyel 
ve müdafaasının kuvvetlenme.:;ine Güneş takımının lzmirde ilk oyununu seyredeceğiz 

Hfun.idin sevgili ve sayın eşi bayan 

Fatma için makberdeki bir beytini ne 
yazık ki ben bugün Hfünidin üfulü için 
yazıyorum: 

Nefrin bu siyah bahta nefrirı. 

Feryat bu hale tabe mo.h§cr 

Daha pek az bir müddet önce Koca 
Akilin ziyaı dolayıslyle kendi şiiriyle: 

Geçme ey yolcu. beraber oturup ağla
şalım 

Elemim bir yüreğin kan değil payla
§alım 

müzaheret etmektedir 
Bu akşam saat on yedide, misafir 1 

Güneş takımının ilk maçını seyretmek 
imkanını elde edeceğiz. Futbol ajanlı· 
ğından bize verilen malUınata göre oyun 
hakemi Ankara mıntakasından B. lbra
himdir. Çizgi hakemliklerini B. M.Şen
kal ve Kadri deruhte etmişlerdir. Stad 
kişeleri saat on dörtten itibaren açıla

caktır. 

Futbol njnnı B. Adnanın en ufak bir 
sızılttya meydan vermeden şimdiyn ka
dar şayanı takdir bir hüsnü niyetle idare 

1 
ettiği milli küme angajmanlım, bugünkü 
mnçla beşinci haftasma girmiş bulunu• 
yor, Stadda, iç idare iyi olduğu için 
halkın maçlara alakası artmıştır. 

Bugün rnis:ıfir takımın karşıstnda 0-
çok spor on birini seyredeceğiz. lzmirli 
takım, bugünkü maçta misafir Güneşli· 
lc-r ka~sındn müsait bir netice elde ede
bilir mi ) 

Bugün Güneşle kQ.Jşılaşac.ak olan Üçfık spor lakcnıı 
suna ayrılmı~tır. olması için B, Adilin sol haf mevkiinde 

1zmirspor saflarında güzel oyunlarını oynaması düşünülmektedir. Oçok kadro
seyrettiğimiz muavin B. Reşat, misafir sunun şu tertiple çıkmıısı muhtemeldir : 
takım kadrosunda ciddi bir yer işgal et· Nejat. 

Diye elemlme ortak ararken bugün 
iki kat olan elemimi kiminle paylaşa
yım bilemern.Hrumdin doğumu.ile ede
biyatın bir sahifesi değil bir devri açıl
mıştı. ölümü ile de bir devir kapruıı
yor. Yazık! Güneş gurup ederken or
talık kararıyor. Fakat HAmidin sönme
si ile onun tesiri ve eserleri yUrekleri
mizden silinmiyecektir. 

ismet /nönti, Dr Aıas 11e lneilız seflfl Kavseti zıvaır!Terintfe 
Atina, 16 (Hususi) - cElefteron t ade komiseri Uoyd"ın Ankara seyah~

Vima> gazetesi cDostlarımızın siyaseti> 1 tinde konulduğunu zannederler. Bu dog
başlığı altında İngiliz • Türk İş birliği ru olmasa gerektir. Jngiliz - Türk ya. 
hakkında İstanbul muhabirinin imzasiyle kınlaşması Akdeniz meselesinin, eon se
fU mütalfıaları yürütüyor : nelerde umumi vaziyette hasıl olan 

Ben ftlhsen, misafir takımın oyununu 
bir seneden fazla hir zamandanberi sey
retmediğim için takıntın hakiki kıy
meti ve oyunu hakkında konu§acak va
ziyette değilim. Güneş kadrosunda cid
den kıymetli ve usta oyuncular vardır .. 

Bunlımn en başında B. Rebiiyi saymak 
mümkündür. Kalede oynıyan B. Cihat 
milli takım kadrosuna kadar yülc.selrniı· 
tir. Müdafaada oynıyan B. Faruku iz. 
mirden tanıyorum. Altınordu saflarında 
bir müddet forvet oynamıştı. İstanbul· 

da seyrettiğim oyununda büyük bir iler
leme vardı. Ke.ndisi milli takım kadro-

mektedir. Eleman itibariyle çok kuvvetli z Al iya, i. 
görünen Güneş takımında, iki oyuncu-
nun rahatsızlıklan yüzünden lzrnir se
yahatine iştirak edemeyişleri şayanı tees• 
sürdür. 

Memnuniyetle öğrendiğimize göre 

Adil, Enver, Mazhar. 
Basri, Sait, Şükrü, Namık, Hakkı. 

Şüphe edilemez ki bu kadro, Oçokuıl 
çıkaracağı en kuvvetli takım değildir .• 

Fikretin b1iimüne gözlerim yaşannış 
Cenapla Akilin ölümüne derinden iç
lenmiştim. Hiimidin ziyaına ise hıçkı

rıklarla ağladım. Alfrcd dö Mossenin 
dediği gibi: En güzel şu göz yaşlarıyle 
inci yapmaktır. 

1şte şimdi kalbimde bir ağn, içimde 
bir sızı ve ruhumda bir acı var •• 

Senin için değil böyle blrknç satır, 

birknç sütun, birkaç sahife ve birkaç 

Türk - İngiliz dostluğu şimdi eo müs- bir değişikliğin ve Ankarada hüküm sü~ 
pet oekilde kendini gösterdi. Ankara ren yeni temayüllerin neticesidir. Şu •on 
artık büyük devletlerle iş birliğinden ka- günlerde gerek Türkiye Ba§vekili. ge
çunnıyor. Onun pisikolojisi pek başka- rekse lngilterenin Ankara sefiri tarafın
dır. Türkleri ecnebi sermayesinden-bir dan ilan edilen bu yakınlaşma en müs
cmpcryalizm vasıtası olduğu için- eakın· pet bir şekilde tezahür etmektedir. 22 

Üçok takımı, bugünkü maça azami kuv
vetiyle iştirak edebilecektir. Ancak, in· 
giltereli hakemin oikayetine kurban gi· 
den ve Oçoku bir hayli zaifleten Cemil, 

Ancak forvet hattında mutlaka değ~ik· 
lik yapılması lazımdır. Yukanda sayılan 

takanın misafirler karşısında iyi bir 
oyun çıkarmasına intizar edilebilir. Her 

bugün de takımdaki yerini alaınıyacaktır iki takıma da iyi şans dileriz . 
Bu maçta Oçok müdafaasının kuvvetli SEMtH NAZIM 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
clld yazsam, 
Yine birşey yapabildim diyemem ha-
tırına .. 

mağa sevkeden kapitülasyonların hatı
rası tedricen geçmiştir. Diğer taraftan 
umumi vaziyet te deği§miıtir. Boğazlann 

Yugoslav halkın•n cemilekarlığı 
milyon Türk liralık bir tngiliz sermaye
sinin Türkiyeye tahsisi suretiyle... lngi· 
liz sermayesi, bükümetinin teşvikiyle, 
Türkiyede bir demir endüstrisi tesisini 

••• yeniden tahkimi meselesinde fngiltere- T 
üzerine almıştır ki bu teoebbüsün ür-

F''-tin o··ıum·· u""yle Tür" k edebı'yatı- nin güttüğü siyaset Büyük Britanyaya ye- k d f b vl ld v Karaguyavatz belediye reisinin nut
kuna başvekilimiz Sırpça cevap verdi 

~ iyenin milli mü a aasına ag ı o ugu-
f _,, t ğm l i b hı kı niden itimat telkin etmiştir. Türk-lngi- t . l 

nın azue na e er saçan ru a - nu da Baıvekil ismet nönü gız eme-
nldı. Cenabın ölümüyle Türk edebiya- liz iş birliğinin tahakkuku için bir hare· mi~tir. 
tının bir altın kalemi kırıldı. Akilin ket bq göstermişti. Akdeniz meselesi Kemalistler ecnebi sermayesine karşı 
ölümüyle Türk ün Rouget de Lisle'yi- de, muhtelif safhalııriyle, bu mukareneti vaziyetlerinde makul davmnıyorlar.Vak
ni kaybettik. Ukin Hfunlclin ölUınüy- çabuklaştırmıştır. Mazi bu yakınlaşma tiyle bunların Türkiyede yerleşmesine 
le Türk romnntiğinin, drnmatiğinin ve lehindedir, Zira Türkiye • bilhassa Çar- esas olan şartlardan bambaşka esaslarla 
trajedisinin bir kalesi yıkıldı .. • Hangi lık Rusyasına kıırşı - mükerreren lngil- İ§ birliğini knbul ediyorlar. Dikkate şa
escrini tahlil edeyim o büyük adamın.. tere ile iş birliği yapmıştır. Türk • İngi· ynn olan nokta .şudur ki lngiltere Tür
Duhtcru Hinduda Hindistan ormanla- liz iş birliğinde Çanakkale boğazı daima kiyenin endüstriyel inkişafına ve müda
nnın kokusu duyulur. F intende Şeks- kat'i bir rol oyrıamışlu. faasının kuvvetlenmesine müzaheret et
pirin ruhu belirir .. tlhancla Şirazlı Ha- Bu defa da, Montrö konferansının mektedir. Çünkü çok muhtemeldir ki 
fız konuşurdu. Tayflar geçidinde dn- kararlariyle. Çanakkııle yine Kemalist yeniden tahkim edilen Çanakkale ve ls
hileri söyleten Hamid, sen dahiler da- Ankara ile Londra arasında yakınlaşma- il tanbul boğazlarına ait teslihabn mühim 
bisi idin .. Sen bize şarkı nnlattm ve ya ·vesile olmuştur. Bazılan bu yakın- bir kısmı da Karabük fabrikalarından 
garbı tnnıttlrdın. Türk edebiyatına laşma esasının geçen sene Mısır Fevkal- çıkacaktır. 

- Baı taralı birinci sahi/ede - çekler ve iki memleket bayraklariyle do
uygun olarak tamamen tevafuk ettiğini nanmı;ı ve sevinçli bir halk kitlesi daha 
tespit etmektedirler, , erkenden alayın geçeceği sokakları dol-

Balkan Antantı teşkiliitının dayandı- durmu11tu. Bütün ~hir ve civarı halkı 
ğı Milletler Cemiyeti prensiplerine uygun güzide misafirleri nlkışlamak ve hissiya
olarnlc vahdeti Belgradda bu defa bir tını ifade etmek çin orada idi. Öyle ki 
kerre daha teyit edilmi;ı bulunmaktadır. Karaguyevatz ziyareti Türk - Yugoslav 

Türkiyenin ve Yugoslavyanın müşte- dostluğu tezahüratının en güzel ve en 
rek taahhütleri çerçivesi içinde teşriki manalılnnndan biri haline geldi. 
mesaileri hiç şüphesiz iki memleket men- Tam saat 9 da misafirlerle B. Stoya· 
faatlerine ve umumi barış menfaatleri· dinoviç ve Türkiyenin Belgrad büyük 
ne hizmet etmektedir. Bunun içindir ki elçisi B. Haydar Akpııy ile Yugoslavya-

- Bay reis, 
Arkadaşım ve ben samimi kabulünüz• 

den dolayı derin bir suretle mütehassi• 
siz. Ben ve dostlnrım yeni Yugoslavya· 
nın kalbinde bulunmakla bahtiyarız. !r• 
kımızın ananeleri, kahramanlığı diğer 

bütün insan faziletlerinin üstünde takdir 
eder. 

Yugoslav milletinin milli seciyesine 
karşı olan hayranlık. ve bağlılığımız bu 
suretle daha iyi anlaşılır. 

Yaşasın Yugoslavya, Yaşasın Majeste 
kral ikinci Piyer, Y nşasın Altes Ruayal 
Naip Prens Pol. Yaşasın aziz dostuın 
Millin Stoyadinoviç. 

şark pençe.resiyle garp kapısını açtuı. • • ......... , ...... •••••• .. , •••••• •••••nu 11111••••11••1 ....... n••••••••••••••• .... ,,, doktor Aras gazetemizin bir muharriri- nın Ankara elçisi B. Lazareviç ve mai· 
ne Balkan Antantına ve onun faaliye· yet erkti.nı vagon salonundan indiler.Muo pençerc ne o kapı tam ss yıl nçık Lehı'standa ~mJ-GTz1E:7PE'6'lazzzz: 

kaldı. Senin n esrin ve nazmında şiir, ' tine tnm bir inanla şu sözleri söyliyebil- zika Türk ve Yugoslav marşlarını çaldı. 
aşk ve musikinin elele verdiği görülür. 

Bildibrim bir dille hitap ettiği için 
nasıl ki Akifin manzumeleriyle ben 

Kur'anın ayetlerini. Allahın kelamını 
daha iyi anladımsa senin piyeslerinle 
de tarihi dalın iyi anladım. 

Bizim bir Pantheon'umuz yoksa ne 
mutlu bize ki senin gibi bir ümmarte
limiz var.Yalnız 17 milyonluk bir Türk 
milleti türbedarın değildir. S<-n nesil
lerin kalbinde yaşayacaksın: Kara top
rak altında müsterih uyu. Cismin ka
bir içinde. Lakin ruhun o kabrin dı
şında ve iki cihanın müntehasındaki 

Türk ufuklarında Türk liiltürünün 

1 
munaam. bir şahikası gibi yükselecek. 

Öğretmen 

YAKUP KENAN 

Aşk ve macera Romanı 

Komünist toplantısı 
Vaşington, 15 (A.A) - Le· 

bistanda komünist tahrikatınm 

artmakta ve yeni bir şekil al
makta olduğu görülmektedir. 

Birçok gazetelere nazaran ko· 
münistJerin yeni tabiyeleri de· 

mokratların spor veya kültür 
teşkilatlarına sokulup girmek
tir. 

Hersene 1 mayısın takarrübü 
dolayısile yapıldığı veçhile sol 

cenah müntehası mahafilinde 
bir haftadanberi kütle haline 
tevkifat yapılmaktadır. Ancak 

Tefrika No. 10 

• 
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Odasında ışık yokdu. O kadar dal • akisler yaratmışb. Her ikisi de birbirine 
gındı ki oda kapısının açıldığını, ta nyak doğru yaklaştılar. Ve gayri ihtiyari ürk
ucuna bir hayalin yaklaştığını hissetmi- tüler. Bu gürültülü kahkaha kapının önün 
yordu. den geliyordu. Kapı açıldı. içeri yüzbqı 

Kulaklannı tırmalayan bir ses duy - Pnul girdi. 
du : - Tebrik ederim Hasan ... Vazife· 

- Hasan ... Uyuyor musun) 
Rüyada görülen bir hayali tutmak is-

nizin ehli imi~iniz ... 

ter gibi gözlerini ııçtı: 

Leman ... Buraya nasıl geldin) 
Bir saat evı;el geldim Hasan ..• 
Neredeydin.. . Söyle bana 1 
Bunu sorma Hasan ..• Ben yine 

gidiyorum ... içim seni görmek istedide. 
- Fakat seni bırakmam artık ..• Ya· 

lan söylüyorsun sen ... 

Bu alaylı sedanın kulaklannda çınla
dığını i~iden divanıharp reis vekili aya
ğa kalktı. Lüks lambasını yakmağa uğ
ra§'ln Alman zabititne doğru ileri1edi: 

- Ne demek İstiyorsunuz? . . . 
- Sizi hiyanet cürmile tevkif edi-

yorum. 
Hasan bir şey anlamıımı:ıtı. Bu ani ha

diseden bir hüküm çıkaramıyarak afalla· 
- Niçin Hasan... En tehlikeli 

anda seni aradım ... Seviyorum ••• 
bir mıştı: 

Ha- - Ne demek istediğiniz ani aşı lamı-
s:ın seni seviyorum. yor. izah etmelisiniz) 

Satılık Ev l 
miştir : Karaguycvntz belediye reisi misafirle

- Gerçek bizde Balkan Antantında re hitaben bir nutuk söyliyerek kendi1e-
Gözteped~, tramvay cad- j yeni hiçbir şey olmamıştır. Barışı arzu rinin şahıslarında Türk milletinin müm· 

desi üzerinde 831 numaralı , ediyoruz, istiyoruz • Ve elde edeceğiz .. tnz mümessillerini ve ayni znmanda 
ev satılıktı:. j Atide çok ihtilatlar mevcut, bizde kimse memleketin en büyük ve en şanlı refor-

1 d 1 bunlan istemiyor. matörü olan yeni Turkiyenin dôhi milli çio e elektriği, havagazı 
1 BELGRAD, 16 (AA) - Karaguya- şefi ve organizatörü Ekselans Atatürkün 

tesisatı vardır. Yeni denile- vatz şehri Türkiye Başvekili B.lsmct lnö- güzide mesııi arkadaşı büyük organiza-
bilecek haldedir. Havadar- nü ile B. Rüştü Aras ve B. Stoyadinovi- törü selamladığını bildirmiş ve sözlerini 
dır. Talip olanlar "Yeni N çe muazzam ve hararetli bir kabul yap- şu suretle bitirmiştir : 
Asır,, idare müdürlüğünden ~ 1 m11tır. Türk misafirler Belgradda Yu- - Yaşasın modem Türkiye ve onu 
arzu ettikleri tafsilatı ala- goslav milletinin dost ve müttefik Ka- yaratan Atatürk, yaşasın onun eşsiz me· 

mil Atatürk Türkiyesi hakkında hisset- sai arkadaşları ismet lnönü ve Rüştü 
bilirler. 9 - 1 O S.4 N tiği dostluk hislerini gösteren tazim ve Arns. 
~rLZZZZ/.LZZZZJ 1 d ihtimam ar an sonra Karnguyevatzda 
bu defa tevkifat sendikalist da muazzam, hararetli ve heyecanlı bir 

Bu sözleri müteakip muzika Türk mil-

mahafiline de teşmil ohm· kabul göstermişlerdir. 
Şehir ba§tan başa yeşil dallar, muştur. 

li marşını çalmıştır. 
B. ismet lnönü bu nutka Sırpça 

çİ· rak cevap vermiş ve demiştir ki : 
ola-

Bu nutku sürekli alkı~lar takip et• 
miştir. 

Misafirler müteakiben istasyondan 
ayrılmı~lar ve tersaneye doğru bir oto• 
mobil alayı teşekkül etmiştir. Alay üzer· 

!erinde cHoı geldiniz> yazılı üç takın 

altından geçmiştir. 

Misafirler öğle yemeğinden oorıı 

T rajevo mevkii ne doğru seyahatlerine 
devam etmişler, Başvekil Stoyadinoviç 
Belgrada dönmüştür. 

Türk misafirler saat 13,30 da mev· 
ritlerine varmışlar ve orada heyecanlı 
tezahüratla karşılanmışlardır. Türkiye 
Başvekili maiyetiyle birlikte şehrin taY
yare meydanını ziyaret etmiş ve iH saat 
kadar tevakkuftan sonra Saraybosnnyll 
hareket etmişlerdir. 

- Hiyanet cünnil~izi tevkif edi- Esmer kadının gözleri derin bir uy- mansız bir şebekenin elinde buldum . ' - Evet ... 
yorum. Entellicens servisle te;ıriki me - kudnn uyanmış gibi mahmurlaşmıştı. ( Onlar beni bu topraklara götürdüler. - O seni bir kerrc hastanede yatır
sai ettiğiniz ımln~ıldı. ( Kızıl Şeytan ) - DayanrunadımHasan... Seni sevi- 1 Kendi maksadları ugrunda körkörüne 

1 
mağa bile sebeb olan bir kaza yapmış· 

damgasile düşman orduları namına ça· yorum. Aşk~ın verdiği kuvvetle er -
1 
bir alet olacağ1!'.'ı zannetmişlerdi. Ve I tı. 

lışnn bir kadını gizlediniz.·· keğimin temız şerefini korumak istc-
1 
ben onlardaki bu zannı mümkün oldu- Kadın bacağını açtı ve Hasıma gös· 

A,nbi hislerle dımağı sarsılan Hasan dim. Bana gelince, ben belki senin kar ğu kadar lnıvvetlendirecek şekilde ha-ı terdi: 

haykırdı: . . • şında zavallı bir mahlukum. Fakat : reket eder gıöi görünmeğe mecbur - 4 - Evet Hasan.. İşte yarası.. Fakııt 
Bir Türk yurduna ihanet etmez.·· Sızın 1 

inan buna Hasan ben zannedildiği gibi dum. Aksi takdirde beni mahvetmek 1 sen bunu nereden biliyorsun? 
gibi bir yabancının ithamı bana vız ge- yurduna ihanet eden bir casus değil'- ' ellerinde idi. lki şıktan birini tercih - Pek tabii çocugum .. On yedi sene 
lir... . im. Amerikan papaslan tarafından bil edecektim. Ben Entelicens Servise sonra o arkadaşınla burada tanışın~ 

- V aka meydanda ıken bu mevzu • ı k . . . . , . .. .. b ı İcl k b ·nı ... 
•. . . .. yütUlınüş hır Türk kızı tasavvur et ki karşı endılerınm hır casusu gıbı goru- u unuyorsun... ..,.e o çocu enı · 
uzennde çene yormak beyhudedır. Mu- 1 •• • • • • ds 
d f d . h ı kendini Entelicens Servisin eline düş- nerck mutcmadıyen onlar aleyhınde -Sensın ha Hasan. Bu şeraıt altın 
aLaanızı ıvaKnı arlpte yakparsınız. ·' h müş bulsun ... Fakat içinde dogup bü-1 çalıştım. Beni, yılanlı rakkaseyi bir bir daha fanışınak ne kadar acı dc~ıl 

eman... aryo nnın enarına mı • ı .. . 
1 ·b· d d ı r· b' d.. yüdüğil toprağa karşı sevgisini ve sa- duşman casusu zannedenler burada bı- mi? 
nnmış gı ı uruyor u. ıç ırıey u· ı k sev· 

§Ünemiyordu. Bütün vücudunu asabi ıs- dakatını muhafaza e~erck .~~manlann, 1e çok~u.r,. bilirim. Hatta sen de ~n.la~- . Sana arşı kal.~>imde ~uyduğum da 
1 k l t G · 'ht' · cı·nayct ve habasetlerıne bulun zeka- dan bırısın Hasan? Yurd sev ... ısının gıde çocukluk gunlerımuı hatırası pazmoz ar ııp amış ı. ayn ı ıyarı o· 1 · ··• 0 • ne 

lıırak elleri çantasına gitti. .• Ve bir silah vetini kullanarak bir sed olmağa çalış-
1 
temiz duygulariyle bann karşı içinde 1 varmış demek.·· tık defa onyedı sc. 

sesi Alman zabitinin dudaklanndan gü- sın ... Bu belki senin için inanılmaz. bir j duyduğwı sempatileri boğacak kadar 1 sonra kaybettiğim bir varlığı senin ~u~ 
lüşünü silerek onu yere yuvarladı. şel'dir Hasan ... Fakat bir Türk kızı ol- bir azımla benden şüphe etmekte de- l lerinle tekrar bulmuştum. Fak::ıt ş1.1P 

Hasan yere düşen cesedin yanına koş duğumu anlayınca belki sözlerime da-' vrun ettin ... ı he altında y~-;ayan hır insandım ben 
tu. Heyhat.·· O ölmüştü. Fakat Leman 1 ha fazla kıymet vereceksin.. 1 H~ bütün bunları dinlemiyordu .. Vicdanuna karsı vazifelerimi yaptı· 
onu ~için ~.l~ürmüştü > Eğer bu casus ka·' - Sen Türk müsün Leman? j Onun kafası başka bir iilemde başka ğımhalde bu şüphelerden ıztırap du) • 
dın olecegını anlıyarak bu işi yapmı§sıı - Evet Türk ... Hayatım Anadolu- I bir toprak parçası üzerinde dolaşı:ror- makta idim. 
niçin hal& burada duruyordu> Esasen r nun küçük bir sahil şehrinde , fakir. du.O on yaşındaki hayatını düşünüyor- Sana sevgimi anlatmak istiyord1.1ıP· 
bu cinayeti yapmakla ölümden kurtul-1 bir mahallede geçmiştir. Oradan bir 1 du. 1 Sen kolay kolay inanan bir ruhta dC"" 
mu;ı olacak mıydı? Amerikalı Misyoner eliyle Amerikaya 1 Hasan hayret dolu bakışlarla bu te· I ğildin. Casusluk tö~meti altıncln ol.l~ 

- Niçin bunu yaptın Lem'nn? götürüldüm. Bundan sonra geçen ha- l sadüfün şüphesini tamamen dagıtmak j mazisi meçhul bir rakkaseye inanan1~. 
Hiç bir cevab almıyordu. yatım kozmopolit duygularla bir mü-ı istiyordu ve elleri gayri ihtiyari kadı- ı dın elbette.. Çıldıracaktım, Hnsnn Got. 
Kadına do[,'Til yaklaştı. Onu omuz-,cadeleden ibarettir. Kendi muhitindeldının bacaklarına giti vesordu: f]erinde kanımın temiz duygularını )

9
• 

lanndan tutarak sarstı: kimsesiz, himayesiz kalmış genç - Orada bir erkek kardeşin vardı, ışatan bu Türk zabitini seviyordum Sl1 
· k ol ·um ünlerde kendimi a- değilmi? c_ Bitmedi -
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Franko idareyi G.Molaya mı veriyor? 

Lizbon, otoriterler le
hinde mevki alacak 

Kontrol plinı nihayet tatbik ediliyor 
.................................. 

lngiliz muhalefet lideri, Bilbao halkının iaşe bakı-
mından çok müşkül vaziyette olduğunu söyliyor 
Paris, 16 ( ö.R ) - İspanyadan ge- ya.setinin bu yolda inkişafını kolaylaş-

len haberler Madrid müdafaa komite- tırmağa çalışıyor. Sovyetlerin Londra 
Binin öğleyin neşredilen tebliğinden sefiri B. Maiski İspanyadaki İtalyan 
ibarettir.Bu tebliğe göre Madridin gar- müfrezelerinin miktarı ve mahiyeti 
hında cumuhuriyet kuvvetleri yaptık- hakkında 24 mart tarihinde yapılması-
ları baskınlar neticesinde mevkilerini nı Londra komitesinden istediği tah-
ıslah e~lerdir. Merkez cephesinde kikattan feragat ettiğini bildirmiştir. 
hava kuvvetleri Voladolid gar ve kışla- Böylece Sovyetler, İngiltere ve Fransa 
sını bombardıman etmişlerdir. ile birlikte, müdahaleci memleketlere 

Biskaya cephesinde ise sükunet de- müdahaleye devam için en küçük bir 
Vam etmektedir. Avib-:lan gelen bir vesile bırakmamağa çalışıyorlar. 
telgrafta asilerin hükümetçiler tarafın- İspanya meselesinde şimdilik kara 
dan yapılan mukabil hücumları red- bir nokta kalıyor. Bu da Bilbaonun ab-
detıikleri bildiriliyor. !oka vaziyetidir. İngiliz hükümeti, Bil-

Paris 16 ( ö.R ) - İspanya budud bao sivil ahalisinin aç kalması pahası-
ve sahillerinde kontrol plfuunın tam na da olsa, lngiliz vapurlarının bu li-

olarak tatbik tarihinin tesbit edilmesi mana uğramamalarını tavsiyeye de-
memnuniyell~ karşılanmıştır. Plfuıın vam etmektedir. Bugün avam kamara-
lıazırlanmış olduğu 18 mart tarihinden sında muhalefet lideri B. Attlee bu me-
beri kontrol mekanizmasının işlemeğe selede tekrar hücuma geçerek Bilbao 
hazır olduğu birçok defa bildirildiği ahalisinin iaşe bakımından çok müş-
halde ümitler inkisara uğramıştı. An- kiil mevkide olduğu ve limruıa girişin 
calı: kısmt bazı neticeler elde edilmişti. /spanyol askerltfi tamamiyle serbest bulunduğu hak-
Baz.ı devletler, mesela Fransa, hemen Londra mahafili kararı derin mem- rek şimdi İspanyadaki gönüllülerin ge- kında Bilbao İngiliz koll.!!Olosu tarafın-
babri kontrol kuvvetlerini mahalline nunlukla karşılamışlardır. cDaily He- ri alınması meselesi hakkındaki mil- dan gönderilen raponı niçin gö~ , önü
göndermişlerdi. Kontrola memur edi- rald> ve cNev Chronicle• gibi ademi naka,'lalara iştirake karar vermiş ol- ne almadığını B. Edene sormuştur. 
len bitaraf müşahitler ve İngiliz me- müdahale komitesinin vadeciliğini da-. masıdır. Gerçi bu meselenin halli Ya- B. Eden cevabında konsolosun Bask 
murları Fransa ve Portekiz.in İspanya ima tenkit etmiş olan muhalif gazete- kın değildir. Henüz o dereceye gelin- hükümetinin fikrini bildirdiğini ve 
hudutlarında yerleşmişlerdi. Fakat her !er bile nihayet kat't bir karara erişil- memiştir.Fakat öyle anlaşılıyor ki bey- kendi kanaatini ifade etmediğini söy
vapurun lspanyaya hareketinden ev- mesini memnuniyetle karşılıyor ve tn- nelmilel umumi efkAnn tazyikı altında !emiştir. BB. Attlee ve Lloyd George 
vel hamulesini kontrol ettirmesi mec- gilterenin gösterdiği sabrın bu netice Roma lspanyada müdahaleye devam muhalefet namına mukabele ederek 
buriyetinin hemen tam şekilde tatbiki- üzerinde derin bir tesiri olduğunu kay- yolunda ısrar etmekten - hiç 01.ınMsa hükümetin konsolostan ve bu havalide
ne karar verilememişti. Şimdi bu kat't dediyorlar. şimdilik - vazgeçmiştir. Ve belki de ki İngiliz deniz kuvvetlerine kumanda 
karar ver~ oluyor ve pazartesi ge- İspanya ademi müdahale meselesinin İtalya İspanyadaki müsellah müdaba- eden Amira Black'dan Bilbao suların
ee yarısından itibaren tatbik edilecek- diplomasi safhası hakkında çok mü- lesinin boş kaldığını görerek şimdi bu daki vaziyet hakkında kendi fikir ve 
tir. Böylece ademi müdahale siyasetine hiın ikinci bir nokta da İtalyanın, bir- işten şerefli bir surette ayrılmak için kanaatlerini sormasını istemişlerdir. B. 
muhalif olarak şimdiye kadar kaydedi- kaç hafta evvel Londra sefiri Kont bir yol aramaktadır. Eden bunu kabul etmekle beraber me
len hareketlerin en küçük mikyasta Grandi tarafından ademi müdahale ko- Sovyet diplomasisi her vakitki gibi selenin esası hakkındaki görüşlerini 
tekenürü bile güçleşecektir. mitesinde alınan vaziyetten geri döne- itidal siyaseti takip ederek İtalyan si- değiştirir gibi davranmamıştır. 
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Deniz geçidine 
On yadl Devletln harb 

gemileri girecek 
Londra, 16 (A.A) - Bahri

ye bakanlığı kralın taç giyme 
merasimi münasebetiyle 20 
Mayısda Spitheadda yapılacak 
deniz geçidine 17 devletin bi· 
rer barb gemisi göndereceğini 
bildiriyor : 

Almanya Amiral Graf Spee 
zırhlısını gönderecektir. Ame· 
rika 27000 tonluk Nevyork 
zırhlısını, Arjantinin22.940 ton· 
luk Moreno zırhlısını, Fransa 
26,500 tonluk Dünkerk zırhlı· 
sını ve Japonya da Aschigara 
kruvazörünü S!"Öndereceklerdir. 

Ludendorfu tebrik 
Tutzing 16 ( A.A) - Har· 

biye nazırı Mareşal Fon Blom· 
berg general Ludendorfa as· 
keri hayatının 55 inci yılı mü· 
nasebetiyle Führerin ve ordu· 
nun tebriklerini bildirmiştir. 

Yeni bir harp halinde ltalya 
--------------------------1914 deki S?ihi hareket 

'-' 

edeceği kanaati varmış 
ispanya harbini Göeriug mi hazırladı? 
PARIS, 16 (ö.R) - cOeuvre• ga

zetesinde Bn. Tabouia yapılan tekziplere 
rağmen Muaaolini .. Hitler mülak.attnın 
Almanyada bir §ehirde olacağını iddia 
ediyor. Hitler • Ludendrof barışmaaının 
ltalyada uyandırdığı endiJcler de buna 
bir sebeptir. 

cLudendrof yeni bir harp halinde 
ltalyanın 191 4 teki olduğu gibi hareket 
edeceği kanaatindedir. Bu sebeple Al

manya İçin ltalya ile ittifakta bir fayda 
gönnemelttedir. Diğer taraftan Luden~ 
drof ispanyadaki Alman kuvvetlerinin 
geri alınması için her gün B. Hitler nezp 
dinde ısrar eden büyük nüfuzu temsil et
mektedir. 

Berlinde ecnebi mahafilinde bir ra~ 
hatsızlık vardır. Dahili siyaset gittikçe 
daha fena. gitmektedir.Ve senelerdenbe-

ri B. Hitler milleti mahkum ettiği mah· 
rumiyetleri ancak vak.it vak.it harici siya

set sahasında temin ettiği memnuniyet· 

)erle kabul ettirmiştir. Halbuki bu sene 
harici hiçbir zafer kazanılmamıştır. 

Bunun için Avusturyarun yakında fe· 
na dost1ar tanıyabileceği korkusu Berlin ... 

de vardır. B. Mussolini B. Hitlerle mü· 
Jakatta şüphesiz ispanya harbını zaferle 

bitirmek jçin yeni. kuvvetler gönderilme ... 
sini istiyecektir. 

Almanya bunun için A~.· usturya hak ... 
kında bazı şartlar ileri süreL ilir. Bu şart~ 
lan Düçc .kabule mecbur kalacakmı~. 

Her halde B. Cöring tarafından Ro· 
maya yapılacak seyahat gizliden gizliye 
hazırlanmaktadır. General Göring lnp 
giltereye kat'iyyen muarız olan büyük 

N. Davis 
Şerefine ziyafet verlldl 

Paris, 16 (Ö.R) - Fransa· 
nın Londra Sefiri B. Coıbin 

Şeker konferansında Ameri· 
kanın Başdelegesi ve B. Ros
soveltin Fevkalade Sefiri B. 
Norman Davis şerefine bir 
ziyafet vermiştir. Fsansız ve 
lnfiliz Ticaret Nazırları da 
hazır bulunmuşlardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Alman l}efidir. İspanya harbını hazırlı· 
yan odur ve bütün demokrasilerin ·coş ... 
kun hasmıdır. 

Berlin ecnebi mahfelleri Berlin-Ro
ma mihverini her zamandan daha kuv
vetli görüyorlar. Bu sebeple Romaya ıu 
son zamanlarda Göring, Stoyadinoviç, 

Şuşnig ve diğer bazı Alman nazırları 
tarafından yapılacak ziyaretlerden Bey
nelmilel siyaset sahasında yeni bir vazi .. 

yet çıkması mümkündür ve bu vaziyet f 
te Mussolini .. Hitler mülakab eanıunnda 
kafi olarak kararlaştırılmı~ olacakbr. 1 

cOeuvre> gazetesinin bu neşriyatıpta
bii- en derin ihtiraz kaydiyle karşılan· 
malıdır. 

Roma, 16 (Ö.R) - Salaman
kadan gelen haberler general 
Frankonun askeri hareketlerin 
idaresini general Molaya hıra· 
karak kendisinin siyasi ve 
diplomasi faaliyetin başında 

kalacağı haberlerini kat'i ola
rak tekzip etmekte, bunların 
fikirleri bulandırmak için icat 
edildiğini kaydetmektedirler. 

Roma 16 (Ö.R)- Lizbondan 
bildirildiğine göre cümbur 
reisi general Carmoma Brezil· 
yadaki bir milyon Portekizli 
namına gelen bir delegasyonu 
kabul ederek lspanyava karşı 
Portekiz hükümelinin vaziyetini 
izah etmiş ve demiştir ki: 
"Portekiz hükümeti demokrasi 
ve komünizmin planlarına kar· 
şı sarih olarak otoriter hükü
metler lehinde mevki almıştır.,, 

Paris, 16 (Ö.R) - (Temps) 
gazetesinin istihbarına S!"Öre, 
ispanyada iki taraf arasında 
bir tavassut yapılması meselesi 
şimdiden nazari olarak ortaya 
çıkmıştır. lngiltere ve Fransa
nın fikrince bu tavassut ademi 
müdahale siyasetinin tabii ve 
aon neticesi olmak la:umgelir. 
Londrada mesele alaka ile 
takip edilmektedir. Bu fik
rin terakkisine dair muhtelif 
ifadeler görülmektedir. Fakat 
projenin yakında neticelenmesi 
beklenemez. Zira ispanyada 
her iki taraf mukavemete çar
pacağı şüphesizdir. Ademi 
müdahale siyasetinin şiddetle 
tatbiki böyle bir tavassutun 
muvaffakıyetle tatbiki için en 
emin bir yasıtadır. Çünki an
cak muvaffakıyet ihtimali k&t
ileştiği taktirde böyle bir te
şebbüse girişilebilir. 

Roma, 16 (Ö.R) - Londra 
ademi müdahale komitesinin 
ispanya hudut ve sahillerinde 
kontrol planının tatbiki ıçın 
19 nisan tarihini tesbit ettiği 

içtimada ltalyan delegesi Kont 
Grandi ispanyadaki ecnebi 
gönüllülerin geri alınması me
selesinden bab~ederek demiş
tir ki: 

- Bu meseleyi ilkönee or· 
taya atan ltalyadır. ltalyan hü
kümeti 11yni zamanda ispanyaya 
ecnebi gönüllüleri sevkine 
matuf bütün hareketlerin 
menini istemiştir. Şimdi gö
nüllülerin geri alınması me
selesinin tetkikine hazır

dır. Fakat önce Moskova 
hükümetinin ispanyada ltalyan 
hareketlerini takip ıçın bir 
heyet teşkil edilmesini isteyen 
ve bir tahrik mahiyetinde olan 

14 Mart notasını geri almasını 
istemiştir. 

Hararetli bir münakaşadaa 
sonra Sovyet delegesi B. Mais· 
ki bu notanın geri alınmasını 
kabul etmiştir. 

Parir, 16 (Ö.R) - "Midi 
Socialiste,, gazetesine göre 
ispanyada her iki taraf birbir
lerini aldatmaktadır. Hükü
metçiler Madridin çenberden 
kurtulduğunu iddia ediyorlar. 
Hall>uki Madrit daima muha
sara altındadır ve dışarıdan 

bu şehrin imdadına gelebilmiş 
bir ordu yoktur. Asiler de Bil
baoya ilerlediklerini bildirir
lerken hali bu şehri toplarının 
at eşi altına alamamışlardır ve 
Bilhao limanı da bitaraf gemi
lere açık bulunmaktadır. Askeri 
bakımdan vaziyet biç bir tara
fın lehine değilse de manevi 
bakımdan Cümhuriyetçiler da
ha üstün vaziyettedirler. Daha 
çok mukavemet edebilirler, 
Zira onların bir ruhi, ideali ve 
aşkı vardır. Asiler tarafında 

ise bu yoktur. Eğer askeri 
mücadele maneyi bir mücadele 
şekline girerse Franko mahv· 
olmuş sayılabilir. 

"Depeche de Tovovse " ise 
asileri askeri bakımdan şim

diden mağlüp mevkiinde gö· 
rüyor. Kendi işgalleri altındaki 
memleketlerde hakiki lspan· 
yollar onlardan nefret ediyor
lar. Zira ispanyayı ltalyanlara1 

Almanlara, Faslılara ve batla 
Habeşlere istila ettirdiklerini 
görmüşlerdir. Fakat ltalyanın 
muammalı vaziyeti kalıyor. 

ispanyada şiddetli müda· 
haleye devam mı eôecektir. 
Böyle olmasından korkulabilir. 
Italyanın ispanyada fena bir 
işe saplandığından kimse, hatta 
artık B. Mussolini bile şüphe 

etmemektedir. Bu fena vaziyet· 
ten, görünüşü kurtararak, nasıl 
yakayı sıyırabilecektir? 

ALMAN 
ı, cephesi reisinin 

Mllc'ino nutku 
Roma, 16 (Ö.R) - Alman 

iş cephesi reisi Dr. Ley Mi
lanoda 30 bin vatandaşın bir 
geçit resminde bulunduktan 
sonra çok alkışlanan bir nu· 
tok söylemiş ye demiştir ki: 
"ltalyanlar, siz kudretli ve kuv
vetli bir milletsiniz. Pontin ba
taklıklarını cennet bahçesi ha· 
line koydunuz. Bütün bir Dün· 
yanın husumeti ortasında bü· 
yük bir imparatorluk kurdu
nuz. Zecri tedbirlerin, sızın 

azimkıir mukavemetiniz karşı· 
sınde hiçbir tesiri olmadı. 

Hissi, Atk Romanı Tefrika No ıo yordu. Onun, Altın gibi basit bir insana bir aileye mensup .. ~Babası galiba bir rin, çok sevdiği, hürmet ettiği ve sevgi sıtadan başka birşey değildi. Mektupla
uzatacağı en cılız bir alakası bile ola- palamut tüccarı imiş ... Para babası bir hisl "'riyle bağlandığı bir arkadaşının sev- 1 nl L • d. d y . 

d O d k.alb. d j 1 rım, o an yazana rutap e ıyor u.. anı 
ma~ ı ...... n~n. a. ınde, konuşmak.ta.n a am. • · giliıııi idi. Ona arkadaşından bahsetmek onları siz yazdığınız için ... 

YAZAN : ADNAN BILGET 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Muhitin bu kadar sağır oluşuna mü- 1 mek o da yakında öksürmeğe başlıyacak 
teessir oluyordu. Bununla beraber ar-1 ve nümunelini gördüğü gib~ bir gün 
tık başkalarına gözlerinden, göremedi- ağzından kan külçeleri dökülecekti. 
ğinden şikayet elmekten çekiniyordu. Bu yıprabcı meslek içinde en kuvvet· 

Bunun bir başka mahzuru da başkala- li bünyelerin on . on iki yıl içinde sön
rının hakkında vereceği korkak hük- düklerini gördükçe hayata karşı inanı 
müydü. Korkak, fakat neden korku- eksiliyordu. Şu halde neden bu mcslek

Yordu, muhitinden mi, bayır.. ten çekilmiyorlardı. Kazandıkları cüzi 
Başka bir hadise maneviyatını altüst paranın birkaç mislini başka yerlerde ve 

etmeğe kAfi geliyordu. Ayni müessese
de, ayni çatı altında çalıştığı arkadaş

larından biri, bir gece ansızın ha. >ta 
gözlerini yummuştu.Bunun hiçbir has
talığı yoktu, yahut öyle sanılıyordu. 

Nedim yavaş yavaı üm.itsiz.leruneğe 
Ve enerji.inden birçok ıcyler kaybetmc
iie başlamışb. Ayni çatı altında çal11bğı 
arkadaılardan ekserisinin sert sert ök
ıürdülc.Jerini görüyordu. Hemen bütün 
arkadaılan genç yqında gözlük kullan
mak mecburiyetinde kalıyorlardı. De-

başka işlerde temin imk&nları mevcut 
olduğu halde neden gazetecilik mesle
ğinde devam ediyorlardı. 

Ayni masaların etrafında bütün bu 
adamların birer idealist olduklarını. tuh
hatleri, hayadan bahasına olarak yurd 

iflerinde gönüllü neferler gibi çalıştık· 

lannt gördükçe bundan kendisine bir 
iftihar hissesi bile ayırıyordu. 

Artık Albn sık sık kendisini ziyarete 
geliyor, uzun müddet yanında kalarak 
havadan suallerle kendi.ini metııul edi-

çckındıgı gızlı hır a§kı vardL Bunu hiç I Senden ricam şu.. Mektup yazmağa iotc 1i 
L· f k d d r b d d Narin bu defa kahkahalarla gülü-
umseye açınıyor. a .~t .. ara a sıra a, 

1 
e ın en en aha çok yabyor. Hele aşk 1 - Cevat bu vakanata kendi.ini der- yordu : 

y~l.n~ kaldıkça onu duşunmekten kcn-

1 
ınektuplannda rekor sende ..• Ona bir ıe verdi, evden çıkmıyor. 

dısıru alamıyordu. cevap yazmanı rica ederim. 1 Genç kız derhal cevap verdi : - Birbirimizi aldatmağa ne hacet. .. 
Tanınml§ bir ailenin en güzel kızıydı . . Nedim tuhaf bir vaziyette kalıruşb: _ Evet, 0 kadar meşgul ki bu hafta Mektuplarım Cevattan ziyade sizin için-

Karşıyakanın Papaza giden yolu üzerin- - Nasıl olur. diyordu. Ben senin his- mektubunu bile alamadım. Halbuki is- di. Ccvatla aranızdaki hususiyeti bili· 
de, en muhteşem evde oturuyordu... !erini naaıl bileyim. Ona nasıl cevap ve~ teseydi, pek Ali. cevap verebilirdi. Be~ yordum. Mektuplan sizin yazdığınızı 
Onunla daha mektep sıralarında iken receğini bilmiyorum ki.. on dakikasını ayırarak edebiyat k.itap1a- da yine Cevattan öğrenmiştim. 
tanışmış1ardı. Tanışmaları o kadar ga- - Kendini benim yerimde farzeL. nndan birinde. kopya edeceği. birkaç Nedim aç.ık bir iayanla konuştu: 
rip olmuştu kiı.... Karşında ince bir kız var .. Herşeyi ha- 1cüm1e bulabilirdi. - Fakat Cevat benim, hatırından ge-

Daha mektep sıralarında iken arka- yal tarafından görüyor. Ona nasıl cevap 1 Nedim, genç kızın hu isnadından fe ... çemiyeceğim bir arkadaıımdır. 
daşb onlar .. Akademi tahsili yapıyorlar- verilmesi lazımsa yaz.. na halde aarsılmı•b : N k y • - e çı ar... ine arkadaşınız ica-
dı. Beşi de ülkülü. vazifeli çocuklardı.. Bu mektup komedyası devam edip 

1 
- Fakat, dedi. Cevadm mektupları 

labilir.Bcnim alB.kam onun üzerinde top
Birbirine sonsuz derecede inanları var- giderken, bir akRAm, mektep dönüıDi hiçbir yerden kopya edilmlf' dciildir ... 

w- ıı- larunadıktan sonra ... 
dLAralarında adeta bir misak yapmışlar- ,Cevat Narini kendisine tanıtml§tı. Cid-) - Biliyorum, Cevadın bundan evvel 
d H 1 kati f L• d k" d · b t Ve genç kız vapurdan çıkarken elini 

ı. ayatta iya erinin evıun e ı en ıncc ir kızdı. Nedim onun yüzüne gönderdiği mektuplar bendedir. Onun 
mevkilere geçmiyecdder, halk işlerini bakmağa cesaret edememiı. Fakat Na-

1 yazılanyle son mektuplan arasJnda öy.. uzatrnışh : 
şahsi menfaatleriyle değişmiyecek.lerdL rin kendisiyle epeyce meşgul olmuştu.. 'le büyük farklar var ki... - Art.ık hu komedyaya son veriyo-

Beşli ar.ka~aş kombinezonunda~ Ce- ~u .~~ı§ma~an bir müddet sonra. bir J - Tabii fark olacak, edebiyata büs- ruz, değil mi B. Nedim ... Cevadın va-
vatla Nedımın arasında daha derınlere tatıl gunu Nedım vapurda Narine rastla- bütün heveslendi de ondan... sıtalığına da ihtiyaç kalmadı. Benim 

~~en bir arkadaşl.~ vardı. ~edi~ bir m~ştı .. <?nu evveli tanımamazlıktan gel-' Genç kız bu defa konuşmasını değiş- Karşıyakadaki ev adresime mektupla~ 
gun Cevadın kendısıne uzattıgı hır mek- mıo; ıkınei defa gözleri Narinin gözleri tirmiş.ti ... Kendisiyle Adeta a1ay ediyor· nızı gönderebilirsiniz. Ben de sizin ve
tubu tetkik ediyordu. ince ve heyecanlı ile kar•ıla•ınca hafifçe gül· um·· scm;•ti .. 1 du : • • ~ 1 receğiniz adrese gönderirim. Arada far. 
bir elin ifadeaiy. di. Yeni başlıyan bir ala- C .. enç kız. vapurda yalnızlıktan sıkıldığı - Saklamağa ne hacet bay Nedim. 

b 
la biroey değişmiyec.eği için sizin için de 

kadan ahsedıyordu. ıçın Nedımin yanına gelip oturmuştu. diyordu. O mektuplan yazanın kim 0 J .. 
Cevat Nedime : Nedim büyiik bir heyecan ve mahcu- duğunu biliyorum.•• Esasen... düşünmcğe ihtiyaç yoktur. Değişen yal· 

- Anladın tabii diyordu. Narinle biyet içinde. şaşırmıı kalrruşb. Bir genç 1 - Anlıyamadım birtcy bundan... ruz bir imza olacak ' öyle değil mi) 
yeni tanışbm. Bahar çiçekleri kadar ta- kızla yalnız kalınınca nasıl ve neler ko- - Esasen ben de işin farkına vannca Ve.·· aynldılar. 
ze ve temiz bir insan ••• Zengin ve iyi nuıulacağını bilmiyordu. Bahusus ki Na- ifade'" de:.i•tirdim. Cevat arada bir va- B • - .J • , _ D~ - ılmccu -
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b ülhak Hamit kendi kendine w 

b 1, ki b l Henry F ord T ornestan yapmaga mec· 
yanan o ışı ı, o b k ld R l . . b. k 

h ti. b. .. t• s· •• d. d ur a ı. uzve tın yenı ır nut u a are ı ır guneş ı. onme ı, yan ı 

Ankara 16 (A.A) - Türkle
-rin en büyük şairi Abdülhak 
Hamid hakkındaki hislerini, 
düşüncelerini ve hatıralarını 
Parti genel sekreteri B. Şükrü 
Kaya Ulus gazetesinde şu su
retle anlatmaktadır: 
- ihtiyarlıyorum, diyordu. Se

nelerdenberi memleket muhab
bet ve şefkat kanatlarım aç
mış, onu her türlü ızhraptan 
esirgiyordu. MiJlet onun üstü
ne titriyor, menhus, fakat mev' -
od akibet: bari geç olsun, di
yordu. Korkulan, fakat bekle-... 
nilmiyen kara haber çabuk 
geldi. Hepimizi matemli bir 
ıüki'ıt sardı. Dışımızda sükun, 
fakat derunumuzda mahşer 
vardı, onun tel'in ettiği süku
tu hiç sevmediği sitayişlerle 

biz bozduk: 
Yansın, nesi va1sa kôinatm 
Lakin bu derin sükut d111sin. 
Herkes hissini, hatıratı anla-

Hamid'e ait hatıralar 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

dediği kötü olmaz, kötü dedi- ve beşeriyeti mustarip eden 
ğine iyi denilemezdi. maddi ve manevi elemleri ve 

Evlerde, mekteplerde Ek- hayatın takazalarım sevmiyen 
remler, Hamidler okunur ez- bu şairi tabiatten ölüm ve ıs· 

berlenir, Naciler dile bile alın- trrap dilenen bazı şairler ve 
mazdı. Hamidin eserleri elden şiirler gibi hasta, ezgin, bitkin 
ele gezer, şiirleri dilden düş- ve bedbin bulunuyorduk. 
mezdi. O, bayata, vatana bağlı can-

lı bir varlıkta. Bizim "onda ka
vuştuğumuz felsefe kudret, 
kuvvet, bayat ve neşe felsefesi 
idi. Bu felsefesini akide haline 
çıkarmış yüksek ve derin bir 
hassasiyetle bin bir şekilde 
idi. 

Bu şair Feylezofun bazı ba
yat telakkilerini bile kendisine 
has büyük bir mazeret bilirdik. 

Cümhuriyet senelerinde ku
lübde ve mecliste çok buluşur 
ve konuşurduk. ideallerimizde 
tam bir birlik vardı. Vazifeoı
de beni daima teşci ederdi. 
Ara sıra mektuplaşır, telgraf
laşırdık. 

Paris, 16 (Ö.R} - " Huma-
, nite " gazetesi Amerikada iş

çilere patronlarla kollektif mu
kavele yapmak hakkını veren 
ve patronları işçileri alakadar 
eden meselelerde bunların ıen• 
dikalarile görüşmP.ğe mecbur 
kılan Vagner kanununu temyiz 
mahk~mesinin nihayet ana ya
saya uygun bulmasını memnu
niyetle karşıhyor. Bu gazeteye 
göre reis Rooseveltin ekono-
mik sahada liberal siyaseti 
halk yığınlarının teveccühünü 
kazandığmdan şimdiye kadar 

Vaşın~tondan bir manzaıa 
münasebetile Amerika ittihadı 
birliğinde bir nutuk söyliyerek 
Amerika kıtasında hüküm sür
mekte olan sulh ahdini sena 
etmiştir. 

Hatip her iki Amerikada 
dört seneden beri elde edilmiş 
bulunan iktısadi neticeleri 
ehemmiyetle kaydetmiştir. 

B. Ruzvelt Buenos Aires 
konferansı ziyaretini hatır
latbktan sonra cihan sulhu 
davasına hadim bulunan Ame
rika devletleri birliğinin satveti 
hakkında unutulmaz bir intiba 

ile memlekete dönmüş oldu
ğunu söylemiştir. 

Hatip sözüne devamla de· 
miştir ki : 

Demokrasi ifrata vardırılmış 
militarizmin neticesi olan bey• 
nelmilel ademi emniyet havası 
içinde inkişaf edemiyeceği gibi 
fikir ve din hürriyetinin selbi 
suretiyle de inkişaf ettirilemez. 
Böyle bir vaziyet milletlerin 
kendi bükümetlerini bizzat ser
bestçe intihap etmeleri esasına 
istinad eden demokrasi ideal· 
lerine muhaliftir. 

tıyor. Ve kendine bir teselli 
arıyordu. Çok severdim. An
lattıklarını yaz, dediler. Acı 
arasında peki, demiş bulundum. 
Belki bu ona karşı hürmetkar 
bir vazifedir. Fakat mevzuuoun 
büyüklüğll önünde bunun ne 
kadar güç olduğunu, daha yaz
mağa başlarken anladım. 

Hastalığımda "Müteessifane 
müteessir oldcm,, diye hatırımı 
sormuştu. Geçen seneki rahat
sızlığında çektiğim telgrafa 
hana iltifatla ve teveccühlü 
cümleler yazdıktan sonra aran· 
madığından, artık unutulduğun· 
dan şikayetler ederek cevap 
verdi. 

bütün sosyal kanunlara muha
lefetle tanınmış son derece 
muhafazakar bir teşebbüs olan 
Temyiz mahkemesi m~selesi 

•.....................••....................•••.......•.....•.......................••. , 

Kapitülasyonlar konferansın da 
- nüfuz ve itibardan düşmemek 
için - Cumhurreisinin siyaseti 
önünrle eğilmeğe mecbur kal
mıştır. 

Muhtelit mahkemeler 
Her şeyi urutmuş gibiyim. 

Birşey hatırlamıyorum. Ona 
layik birşey bulamıyorum. O 
bizim hepimizin büyük şiiri
mizdi. Ve çok güzel yazdı. Ben 
pek az okumuştum. Ben onun, 
O büyük hayatın ancak son 
devrinin arkadaşı olmuştum. 
O az, fakat öz söyler. Ben çok 
dikkatle ve zevk ile dinlerdim. 
Ben saygı ve sevgide kusur et
memeğe çalışırdım. O da ilti
fatını ve teveccühünü benden 
esirgemezdi. 

Büyük ve /dpemut hamil 
Galatasarayda Tevfik Fikret 

edebiyat dersine onunla baş· 
ladı. Ondan imtihan olduk. 
Fikret için Türk edebiyatı öğ
renmek demek, Hamidi bilmek 
demekti. Mualla bir derinlik 

Şikayetinde haksızdı. Bunu 
sonra kendisine söyledim. Eğer 
bugün ölümünde ve cenaze
sinde bütün milletin gösterdiği 
teessür ve candan alakalara 
şahit olsaydı kimbilir mümta-ı 
tebessümü ile daima genç ve 
zinde zekisiyle yin~ nasıl zıtlar 
dolu zarif ve nükteli bir cevap 
bulur ve söylerdi. 

FORD MÜŞKÜL MEVKiDE 
Nevyork 16 ( Ö.R ) Kendi 

fabrikalarında işçi sendikaları
nı asla tanımıyaca~ını söylemiş 
olan meşhur Henry Ford Tem
yiz mahkemesince Vagner 
Act'ın temel yasaya uygun bir 

Bu 
için Mısır projesi 
proje üç devrelik bir intikal 

devresi kabul etmektedir 

Ben, onu, bütün Türkler gibi 
okumak öğrenir ogrenmez, 
tammıştım. Namık Kemal ve 
arkadaşlarının MidiHi, Rados, 
Sakız'daki menfilikleri veya me-
muriyetleri Akdenizlileri Ke
male çok bağlamıştı. o muhit 
Ye münevverlerinin şiir, ede
biyat, siyaset ve felsefesi hep 
Namık Kemal Bay merhumdan 
menkul ve mülhemdi. Söyleni· 
len her şiir, okunan her güzel 
merhumun ya yazdığı, yahut 
sevdiği idi. 

Onun manzum küfürlerini 
yalnızca okumak bile istipdada 
karşı bir hakaret ve bir hissi 
intikamdı. Bay merhumun iyi 

şairi Hamid, şiiri vecdaver 
Darülfünunda gençlik arasında 
Tevfik Fikret'in, Cenab'm şi
irlt:rini bilmek bir zevkti. Bir 
meziyetti. Fakat Abdülhak 
Hamidi bilmek ve okumak 
başlı başına bir haysiyetli. 

Biz onda yalmz şiiri, edebi
yatı değil, felsefeyi, kiyaseti de 
öğrenmeğe çalışıyorduk. Tabi
atın kanunlarından gelen 
zulme bile kahır ile hücum 
eden tabiatın kuvvetleri üstüne 
çıkacak bir hamle ile baksız
hğı kainatın yüzüne hakaretle 
çarpan yüksek duygulu ve yük
sek haysiyetli bir insan. Her
kes insanlıkta, herkesle yek
san diyebilen ve cümh.urun 
kadrini vakit vakit herkese 
anlatan büyük bir vatanperver, 
büyük bir demokrat diye sevi
yor ve okuyorduk. 

Çirkinliği, kötülü2ü, ölümü 

Bizler için gözleri kamaştı

ran derin bir girdap, gözleri 
karartan yiiksek ve muhteşem 
bir şahika idi. Kuvvetiyle, zai· 
fiyle, kudretiyle, azmiyle, ke
maliyle, şaniyle tam bir insandı. 
Fakat büyük bir insandı. 

Yine Fikretten mülhem ola
rak diyebilirim ki; o, Ecramiyle, 
B~vakıbiyle, Avamiliyle, Sitare 
ve Sumusiyle kendi kendine 
yaşıyan ve yanan bol ışıklı, bol 
hararetli bir güneşti. Sönmedi, 
yandı. 
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23 Nisan .... _,_ 
Çocuk bayramı haftasınm 

ilk günüdür. 
Yavrularamızın bayramı 

kanun olarak kabulü üzerine 
müşkül mevkide kalmJş ve 
tornestan yapmak zaruretini 
duymuştur. Malum oldo~u üze
re bu kanun işçilere sen· 
dika esası üzerinde birlikler 
kurmak hakkım vermiştir. 
F ordun son beyana tile gir· 
di~i çıkmazdan nasıl çıka-
ca~ı merakla soruşturulu-

yordu. Gazetecilere beyana
tında meşhur Vagner Act ile 
tayin edilen esasların Ford 
kumpanyası tarafından kendi 
fabrikalarında ıenelerdenberi 
takip edilen sosyal siyasete 
uygun olduğunu ve F ord mü
esssele.ri memurlarının sendi· 
kalara girmekte daima serbest 
oldukları halde buna hiçbir 
lüzum görmediklerini iddia 
eylem ştir. 

DEMOKRASi VE FlKIR 
HÜRRiYETi 

Vaşington 15 ( A.A ) - B. 
ı Ruzvelt Amerika ittihadı günü 

Montrö, 15 (A.A) - Mısır 

kapitülisyonlan konferansı ta
rafından muhtelit mahkemele
rin nizamnamesi hakkındaki 

Mısır projesini tetkik için ku
rulan nizamname komisyonu 
dün öğleden sonra Mısır pro• 
jesini tetkike başlamıştır. 

Komisyon istinaf mahkemesi 
ile muhtelit mahkemelerin ip
kası hakkındaki birinci madde
yi !>irinci kıraatte kabul et
miştir. 

Komiıyon muhtelit mahke· 
melerin kaza dairelerinin ancak 
istinaf mahkemesinin fikrini 
bildirmesinden sonra değiştiri
lebileceğini tasrih eylemiştir. 

Müteakiben mahkemeler ile 
istinaf dairesinin kimlerden te
şekkül edeceğini bildiren ikin
ci madde üzerinde uzun mü
nakaşa cereyan etmiş ve Mısır 
projesinde tasrih edilen yaban· 
cı hakimler ekseriyetinin inti-

kal devresinin nihayetine ka· 
dar değişmeden idamesi teklif 
olunmuştur. 

istinaf mahkemesi 11 yaban
cı ve 6 Mısırlı hakimden mü
rekkep e>lacaktır. intikal dev
resinin birinci kısmında bu 
vaziyet değiımeden devam et· 
tirilecektir. 

Mısır projesine göre ikinci 
devrede inhilal eden yabancı 
izalıklar yavaş yavaş Mısırlı 
azalarla doldurulacak, fakat 
bu nisbet iki sülüsü aşmıyacak· 
br. Üçüncü devrede ise bu 
izami nisbette kaldırılacaktır. 

Sanıldığına göre bu üç kı
sımb k intikal devresi komisyo-
nun önümüzdeki celsesinde 
nihayet pek fazla güçlüğe 
maruz kalmaksızıo kabul olu· 
nacaktır. 

Komisyon intikal devresinin 
müddetile meşgul olmamıştır. 

Zira bu mesele umumi komis
yonun salahiyeti . dairesindedir. için hazırlanınız ..• 

C07"'"~~L/7Lfq'~~~ 
di. camide değilsin! f - İşte gördün mü! Bir kişinin kusu- hocası diye yanıma alırdım seni, ben 

Milftünün rengi atmıştı. Fakat kur- - Neden cbıide değilim, a oğul! I rundan başkalarının günahı yoktur de- çok gördüm, çok gezdim, tecrübeli bir 
nazlığmı bozmadan, hemen atıldı, Ka- Cfuni camaatın toplandığı yer demek- ğil mi? adamım ama senin gibisi de bana IB-
tırcıoğlunun sözünü kesti: tir.İşte biz de bir camaatız ki toplanmı-1 - Doğru! zım .. 

_ Ne güzel buyurdun elem! Hay şız.. Orası lazım değil evlat! Bu kese- J - Her koyun kendi bacağından ası- - Sağ ol evlat! Şimdi sen şu kesele-
Allah senin ömrilnü arttırsın. Ağwı- lerin sizce kabulü lazım. hr derler, Harunürreşidin en kalender ri al! 
dan cevher dökülüyor sanki .. Eğer ben Katırcıoğlu kinayeli bir gülüşle: ve en fazıl bir alim olan kardeşi bile _ Alınak doğru mu? 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: 9 seni para, pul arayan bir eşkıya kafi- - Peki! Hoca! Ben bu keseleri ka- bunu takdir ettikten başka hadisi şe _ Ben hak veriyorum. Bunları al
lesi olarak tanımış olsaydım hiç bura- bul edersem keselerin içinden ne şart- rüler vardır üzerine evlat! tnsan kıs- dıktan sonra, hatta şehre bile uğrama-
ya adım at.ıruızdım. Lakin, senin ülkeye lar çıkacak? · mı heyecana kapılıp ta bazı kendisini dan yoluna git! Çünkü şehrimizde bit 

- Efe! Senin adın dört yana yayıldı: I -. l~e hntUv·bura~ evlal. Absi ağa şan salan kahraman ve hak adamı bir - Anlamadım? tutamaz olur, kurunun yanında yaşı şey yok. Doğru söylediğime inandı isell 
kimin haber verdiğini sorma da, benı şehrimizde degil, şehırde ancak bazı efe olduğunu büdiğimden hem ayağı- - Anlamamazlığa geldim desen da- da yakar. İşte bu Allahın indinde mak- inan! Aradığım ~nhirde bulama:zsı.Pı 
dinle. adamları var. na kadar geldim. ha doğru söylersin. Ben-bu keseleri ka- bul değildir. ~ 

Mühü, kavugunv u düzeltip, Katır- - Nereye gitmiş? bul din unl be gelip te boşboşuna misafir kaldığın ev· 
- Sağ ol! e ce.. - Bu da doğru hoca! B an n !ere efelerinle, atlarınla ağırlık olma! 

cıoğlunun kızanlarından birisinin ge- - Senin kendisini kovaladığını du- _ Hem de evlat! Sen bana baksana! - Evet! duyardım kendüiğimden ama, sen.in ed 
tirdiği çubuğu gayri ihtiyari alıp, bir yunca kaçmış! Absı" agv,...,., .. adamlarının hndiye olsun Absı" agvayı bağışla' diyeceksın" ··zı · d •v ım' e icledi Günah! D i. 

~· " - · · so erın e cıger "'$ • - Çok sert söylüyorsun hocam! 
iki nefes çekti: - Yalan! di o d im b" d · · b ki ı · ·ye verdikleri keseleri hiç ben şu ak- - rta a o ıyan ır a am ıçın u Müftü muzafferiyetinin §ev ·ye göz-

- Açıkça söylüyorum evlat! Bura-- Gel sen Akşehirc gireyim deme, - Sann iki diz üstünde yemin ede- sakalımla, ihtiyar halimde, memleke- şefaate lüzum görmem. leci parlamış bir halde: 
zaten ahalinin burnundan fitil fitil ha- rim, bu böyledir. Ancak geri kalan tin müftüsü olarak öylesine getirir tek- - Adamlarını bağışla diyeceksin! _ Oğlum senin yüreğinde Allahın dan ayrılıp giderken tabii ağanın 

yalı çeküdi. Tnkatlnrı yok .. Bari sen adamları kendi canlarının sizden ha- lif eder miydim? Varsın birisi götür- Müftü birdenbire döndü diz üstü gel- 1 arslanı yatıyor da ondan .. 

insaf et te bir hadise daha çıkmasın.. ğışlanmasını istiyorlar. Hepsi nedamet sün de kim götürürse götürsün, ben il- di: 1 Diye devam etti: 
- Hocam, benim ahaliye ne zaraım etmişler .. Hatttı bir hediye olsun diye mimin kıymetini düşürür müyüm der, - Onu derim efe! Dedi. Onu senden j - Ben bilmez miyim, senin ne ccla-

olacak, Absi ağayı teslim edin mesele arkadaşlarımla beraber üç bin riyallik bir kenara çekilirdim oğlum! Halbuki. rica ve niyaz ederim evlat! Neden der- detli ve hak güden bir kahraman ol-
biter.. keseler gönderdiler. Fos! fos! fos! çubuğunu acele acele ı;en?Bir defa sen adamlarını değil, ken- duğunu .. Onun için hem seni dünya 

- İyi ama! Biz sana Absi ağa şe- Katırcıoğlu bir kahkaha attı: çekip dumanını savurarak: dini arıyorsun değil mi? 1 gözüyle gönnek, hem de görüşüp dert-
hirde yok desek iruı.nma7.sın, değil mi? - İhtiyar siz beni Mla öğrenemedi- - Halbuki .. Biliyorum senin eline - Beli! 1 Ieşmek fikriyle ayağına kadar geldim. 

- Ne bileyim! niz .. Benim paraya ihtiyacım olmaz. girecek bu keseler bayıra sarfolunur. - Öyle ise onun adamlannın ne ka- ' Yoksa, sen benim ayağıma gelecek yaş-
- lşte gördün mü? Eğer biz senin Dağca, dağca gezer, haksızlık nerede Kitapta yeri vardır. Kim ki hayır üze- bahati var? Bir lokma ekmek uğruna tasın .. 

' Haber almayıp ta siz şehre girmiş ol- safir kaldığımız köylerde de ağırlanırız metine elinden geleni vermelidir diye mi arkasına takılmışlardır, sana 10ra- - Doğru be hocam! Doğru söylUyor-
flll1lya geldiğini peydahlanmışsa üstüne çullanır, mi- redir, ona hayır üzere olması uğur hür- emir kulu olan adamlar kendi keyfineı Katırcıoğlu tatlı tatlı güldü: 

aaydınız. bizde para varsa fukaraya, masumlara yazılıdır. nm? sun, dedi. Hani ihtiyar olmasan, mem-
- Her halde Abt;i ağayı bulurdum. dağıtırız. Onun bize lüzumu yoktur de- - lhüyar vba başladın 1en ama, - Hayır! leketin müftüsü oldu~u tanımaz akıl 

adamlarını bağışlamışsın demektir. 
- Beli! 
- Sonra sözüme uy evlat! Şu J\bsi 

ağayı aramak uğruna yaktığın ÇnY 
kasabasında .. 

- Sana bu haltı da kim söyledi? }3erı 

kasaba yalonnm .. 
- Yaktığın Çay kasabasında yaktı· 

ladığın Absi ağanın kardeşinin adam· 
lannı da bırak! Günahtır, onların da 
kusuru yok! • 

Katırcıoğlu hayretle: 

- Bitmedi -
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- - 150 -
Bu sırada Morever on bc.5 kadar atlı rın, genç kadınların feryatlarına knna 

ile gelmişti. Sokak ahali ile dolmuştu. susamış cellatların kahkahaları karışı-
Damovil, Moreverin atlıları, ahali yordu. Sokaklarda kuduran halle, kor

infilaktan sonra yanan, yıkılan haşmet- kunç çeteler aşağı yukarı dolaşıyor, 
U konnğı seyre dalmışlardı. Yalnız bun- birbirlerine çarpıyorlar, yolları kapı
lann duygularında bir nyrılık varclı. I yorlar, dağılıyorlar, toplanıyorlardı.So
Hislerine, büyük felaketler karşısında nu gelmiyen nakarat şu idi: 
duyulan yeis ve teessür değil vahşiya- - öldürünUz. öldürünüz. Yaşasın 
ne bir sevinç hakimdi. Etraftan kopan- Katolik dini. .. 
lan alkış fırtınaları da bundan doğu- Anlaşılıyordu ki Pauııı: gününün 
yordu. saat üçünde b~lıyan bu rezalet gün-
Dumanlı nnkaz arasında yilrüyen lcrce devam edecekti. 

direklerden sıçnyan bir adam görün- Eğersiz atın üzerinde kılıncını sallı-
dil. yarak ilcrliyen Pardayan hep bu feci 

Saçları yarıyarıya yanmış, elbiselc- safhnlarm arasından geçiyordu. 
ri yırtılmış, yüzü simsiyah olmuş bir Hiç birşey görıniyor, hiç birşcy işit
ndam, Damovile ve ahaliye ateş saçan miyordu. Tek düşüncesi Parisin kapı
gözlerini dikerek baktı. Bu Şövalye dö Janndan birine vn.rabilmckti. Bu ce-
PardayandL hcnncmden kurtulmaktı. Bunu nasıl 
_Babacığım, babacığım. elde cdebilccckti?. Onu kendisi de kes-
Diye b:ığırdı. 1 tiremiyordu. Yalnız önüne çıkan çete-
Bu sese hafif ve elemli bir ses cevap lcrin arasına dalıyor, kılıncını sallıyor, 

verdi: göğüsler deliyor, yoluna devıım ediyor-

- Buradayım. Şeytan nlny burada- du. 
yım. 

Şövalye sıçradı. Bir tnş ve direk yı
ğınının altında diileri yere kapanmış 

olan babasını gördil. Hnla üzerine dü-

§en ankaza mukavemet ediyordu. Mos
mor kesilmişti. Nefsi kısılmıştı. Yalnız 
boğıık bir hırıltı çıkartıyor ve oğluna 
gülerek bakıyordu. Şövalye söyleni 

Bir köprüden geçtiler. Sen nehri ce
setleri sürükliyor. 
Arkalarından patlıyan silah seslerine 

kulak bile vermiyorlar ve daima ileri 
atılıyor, kabzesine kadar kana bula
nan kılıncı önüne çıkan engelleri yık
mağa yetiyordu. 

Nihayet Parisin bir kapısının önüne 
geldiler. Kapının muhafızları bir zabit 

. ile yinni askerdi. 
_ lşte geldim babacığım. Bırşey ş·· 1 b' 

1 

yordu. 

ova ye ır sıçrayış a zabitin üzeri
yok. Biraz daha cesaret.. Yalnız şu taş ne atılarak bağırd · 
knldı. Ak saçlarınız da yanmış .. Bu di- _ Açınız. ı. 
reği kaldırdım. Aman yarabbi bacağı- _ Çıkılmaz. 

nız da ezilmiş. Cesaret babacığım ee- - Kahrolasın, lıcrü!. Aç diyorum. 
saret.. Yoksa .. 

Şövnlye son derece ıstırap içinde ça- Luiz hemen arabadan atlıyarak elinde 
lışıyor, babac;ını anknz arasından kur- tuttuğu kağıdı zabite uzattı. Tekrar 
tarmağa uğraşıyordu. arabaya döndil. 

Nihayet onu kuca~na alabildi ve Zabit şaşkın şaşkın Şövalyeye bak-
sordu: makla bera~r muhafızlara şu emri 

- Yalnız bacağınız değil ınl babacı- verdi: 

ğım. Başka yaranız yok ya?. - Kapıyı açınız. Bunlar kralın pos-
-. Galiba göğsümde bir iki kemik tacılarıdır. Ahaliyi dağıtınız. 

tc zedelenmiş. Beni bırak. Haydi git. Arabayı parçalamak için hUcuma ha-
Bir defacık olsun beni dinle.. zırlanan ahalinin üzerine nişan alnn 

İhtiyar askerin göğsil parçalanmıştı. muhafızlar bağırdılar: 
Son kelimeyi nttzından çıkarırken ken- - Çekiliniz. Bunlar kralın postacı-
dindcn geçmiş bayılmıştı. • )arıdır. 

Şıh>a1yc göz yaşları dökerek babası- Kralın postacıları söileri ağızdan 
nı kolları arasına alarak geri döndü. nğıza dola.~tı. 
Onun çehresinde, gözlerinde, fevkal- Arab::ının içindeki ihtiyar Parda~•an 
beşer bir azamet ve korkunç bir heyhet biraz doğrularak bıyık altından güldil 
belirn1i~. Zira onu seyrccİen cellatlar ve mırıldandı:. 
üzerine atılmak cesaretini gösteremi
yorlar, homurdanıyorlar, geri geri çe
kiliyorlardı. 

Birkaç saniye sonra Şövalye bahçe
ye cıktı. r oşu koşa ara.banın yanına 

geldi. ölüm halinde bulunan babasını 

Jan ile Luizin arasına arabaya koydu. 
Kılıncını alarak Mareşalın yedekte 
tuttuğu ata atladı. Öne geçti. Parisin 
en yakın kapılarından biri istikame
tinde dört nala ilerliyorlardı. Arnbnnın 
sarsıntısından bir arnlık gözünü açan 
ihtiyar asker ceplerini karıştırdı. Eline 
nldığı bir kağıdı Luize uzattı. 

Araba önünde eğersiz ata binen Şö
valye elim bir ıstırap içinde olduğu 
halde dünyada en çok sevdiği babası
nı, nişanlısını Parisin kanlı sokakların-

dan geciriyorclu. Kan çanağına dönen 
gözlerinden dökülen yaslar kararmış 
yanaklarından aşağıya akıyordu. 

-48-
KURTULUŞ YOLUNDA 

Saat akşamın yedisi olmuştu. Gurup 
eden güneşin son ışıkları Parisin üze
rinde ağır ağır düşen dumanları renk
ten renge sokuyordu. Sokaklarda, mey
danlarda, evlerde adamlar mütemadi
yen öldürülüyorlardı:. Sanki Paris bir 
salhane haline gelmişti. Adam öldür
mek iptilltsının önünü almak mümkün 
olmıyordu.Hüknolardan sonra Yahudi
lerin ve şüpheli katoliklerin de kafaları 
koparı1ıyorau. 

Yağma bütün şiddetiyle devamda 
idi. Namusları kirletilen masum kızla-

- Kralın postac.ı.ları ... 
Şövalye bu vaziyetten hiçbir şey an

lamıyor, rüya görüyor sanıyordu. 
Hakikaten Tambel cehennem maki

nnsında Katonun meydana çıkmasın
dan Monmoransi koımğı felaketine ka
dar devam eden htı~ler korkunç bir 
rüy::ının h::ıyallerinden hac;ka suretle 
üade olunamazdı. " 

lşte kapı açıldı. Köprü indirildi. Şö
valye önde atıldı. Araba da geçti. Köp
rü tekrar kalktı. Parisin haricine çık
mışlardı. Monmarter sırtlarının yeşil 
yamaçlarına atıldı. 

- Bitmedi -

···Me·v'l~·ü···ıa·r·· 
1'aç 

kıyaın 
giynıede 
edeceklerdi 

Londrll, 16 ( A.A) Dartmo-
vor hapishanesindeki mevkuf
ların te,ebbüs ettikleri itaatsizlik 
üzerine gardiyanların adedi üç 
misli arttırılmıf ve tabanca tü
fenklerlc silahlandırılmıştır. 

Gazetelerin yazdığına göre mev
kufların taç giyme merasimi gÜ
nü olan 12 Mayıs için bir kıyam 
hazırladıkları haber alınmıftır. 

Deyli Telgraf Londra civarın
daki birçok hapishanelerde ayni 
merasim günü için bir takım nü
mayişin hazırlandığının meyda· 
na çıktığını yazmaktadır. 

·····ss:··M~~·~~i'i~i·: .. ş~ş~·ig··;iii'ik·;ı;· .... 
1 a ya Balkanlarda nü
fuzunu takviye ediyor 

Londnı, 16 ( A.A ) B. Mus- müebbeden önüne geçilemiyece-
olini ile B. Şuşnig arasında ya- ğini gi~tikçe daha iyi anlamakta· 
kında yapılacak mülalrnttan Dey- dır. İtalya Akdeniz meseleleriyle 
li Telgrafın Roma muhabiri ez- ve kendi müstemleke imparator· 
cümle diyor ki: luğunun inki,afıyle gittikçe da· 

Birçok müşahedelere göre 11 ha çok meşgul olurken merkezi 
lenımuz 1936 tarihli Alman Avus- Avrupada otoritesinden kaybet
turya anlaşmasındanberi İtalya mekte ve buna binaen Balkanlar
Avusturyanın Almanya ile birleş- dnki nüfuzunu takviyeye çalış· 
l'1 .. • rJ~:FJlıt .. bile ona uvmasmın maktadır. 

gelmiştir deniliyor Amerikaya gidecekmiş 
iki taraf ta nihai zaferin kime 

aid olacağında 

FRANK O 

mütereddittir .. 

1 

ROMA, 15 (A.A) - Virginia. Gay
do Fransanın ademi müdahale anlaşma-

! 
sını ihliıl ettiği yolundaki neşriyatına de-

vam ederek Joumal D'ltalia gazetesin
de bunların yeni bir listesini neşretmek
tedir. 

Fransa Marki ist lspı:ınyaya külliyetli 
mikdnrda tayyare, motör, kamyon ve 
silah göndermiştir. Tnncndan Ceznirli 

askerler sevkolunmuştur. Marsilya ve 
T oulouseden gönüllü toplanmasına de
vam edilmektedir. lspı:ınyol tayyareci
leri yetiştirmek için pilot mektepleri nçıl
mıştır. 

Virginia Gayda makalesini şu suretle 
bitirmektedir : 

İtalya Fransanın bu hareketlerini ba
hane ederek ndemi müdahale siyasetine 
halisane ve tnrnamiyle i,tirak hususunda
ki hattı hareketini dcğiııtinnek fikrinde 
değildir. ltalynnın istediği bu ademi mü
dahale siyasetinin namuskô.mne bir şe
kilde tatbikidir. 

l.JONDRA. 16 (A.A) - Resmi maha
fil İspanyadaki lngiliz ticaret ataşesi 

B. Packin Bilbaonun ablokası yüzünden 
Asilerin reisi lngiliz gemilerinin seyrüseferi için hadis 

PARIS, 16 ( ö.R) -cEre Nouvelle, olmuş olan vaziyet hakkında müzakere· 
İspanyada dahili harba nihayet vermek lerde bulunmak üzere Salnmankaya gi
için bir tavassut imkanlarını gözden ge- deceği haberinin yanlış olduğunu temin 
çırıyor. Muhtelif cephelerde §İmdi etmektedir. 
mevcut olan vaziyeti tahlil eden bu ga- LONDRA. 1 S (A.A) - Avam ica
zete şu mütalaaları yürütmektedir : Şim- mnrasındaki müzakereler suasında Eden 
diki halde hükümetçiler ehemıniyeti in- yaptığı beyanatta general Frankonun 
kar edilemiyecek muvaffakıyetler ka- bazı ecnebi memleketlerle ticnret mukn· 
znnmnktndırlar. Fakat az evvel asiler veleleri yaptığına dair bir takım mnlu
vnziyete hakim görünüyorlardı. Görülü- mat almış olduğunu söylemi, ve demiş· 
yor ki zafer dalına ayni tarafta değildir. tir ki : • 
Muhasematın· başındanberi asiler ve hü- Tetuandaki lngiliz konsolosu ezcümle 
kümetçiler ayni derecede muvaffakıyet- şubatta lspanyol Fasındaki demir ma
ler kazanmışlardır. Netice itibariyle han- dcnlerinin Almanlara satıldığına dair 
gi tarafın üstün çıkacağı belli değildir.. dolaşan şayiaları bildirmiştir. Maamafih 

Eminiz ki İspanyada her iki tarafı bu rapor teeyyüt etmemiştir. Mezkur de
idare edenler nihni zafer imkanları hak- mir madenlerini işleten kumpanyanın bu 
kında yabancı memleketlerdeki müşa- sene nihayetine kadar lngiltere ile olan 
bitler kadar kararsızdırlar. Şu halde bir taahhütlerimizi yerine gctirmeğe mezun 
tavassut İçin münasip zaman gelmi~ sa- kılındığını şimdi haber aldım. General 
yılabilir. Lüzumundan fazla uzamı~ olan nınkonun fspanyadnki ve Fastaki de
bu boğnzlaşmnnın artık nihayet bulması ;mir madenlerinin işletilmesini Alman
mutlak liizımdır. Londra ve Pnris hükü- ynya ve ltalyaya vadettiğine dair elde 
metleri harekete geçmelidirler. hiçbir malumat yoktur. 

''Çifte Almanya,, efsanesi 

Dr. Şahtın fikirleri nasıl 
karşılanmıştır? 

Göringin 
bir Şaht 

Al manyası 
Almanyası 

karşısında 
mı vardır? 

~~~~~--..... -------~~~~-
Paris, 16 (Ö.R) - "lntran· 

sigeant,, gazetesi Brükselde 
doktor Şahtla B. Van Zeeland 
arasındaki görüşmelerden son· 
ra çifte Almanya efsanesinin 
yeniden doğacağını tahmin 
ediyor. Birisi B. Şahtın temsil 
ettiği sulbcu Almanya ki sulh 
dairesinde yer almağa hazardır. 
Diğeri de general Göringin 
harbcı Almanyası ki kendi ka· 
buğu içine büzülerek dünyaya 
kanununu tanıtmak azmindedir. 
Fakat bu hayale, bu çifte Al· 
manya faraziyesine kapılmak 
doğru mudur?Şüphesiz Göring: 
"top yapmak için tere yağından 
vaz geçmeli!,, derken doktor 
Şaht "tere yağına kavuşmak 
ıçıo top yapmalıl,, cevabını 

veriyor gibidir. Fakat bu iki 
tez birbiriyle çarpışmamakta· 
dır, bilakis birleşmektedir. 
Doktor Şaht ile general 
Görjng ancak metotlar üze
rinde mutabık değillerdir. Yok
sa takip ettikleri gaye aynıdır 
ve AJmanyanın son derecede 
silahlanmasından ibarettir. 

"Diğer taraftan Dr. Şahtm 
bütün dünya para!arının mu· 
ayyen bir Parite esası üzerin· 
de istikrarı lehinde bulunmuş
tur. Fakat nasıl unutulabilir ki 
Dr. Şa!ıt Almanyanm müteaddit 
iflaslarına riyaset etmiş olan 
adamdır. Alman ekonomi na
zırının paralar hakkındaki be-

yanatı bize - uzak dahi olsa • 
pekaz ümit vermektedir. Hü
lasa bu beyanatı hiçbir şey 
halletmiş değ'ildir. Alman sulh 
meselesi olduğu gibi ortada 
duruyor. 

"Ouest Eclair,, gazetesi ise 
doktor Şahtın Brüksel seyaha· 
tinin hakiki gayesini Alman• 

yanın ekonomik güçlüklerden 
sıyrılmak için Iogiltere ve Fran· 
sadan yardım koparmak arzu
suna atfediyor. Dr. Şaht bir 
taraftan Berlio, diğer taraftan 
Paria ve Londra arasmda B. 
Van Zeelandm tavassut vazi

fesini kabbl etmesini istemiştir. 
Almanyanın istediği şey ise 
döviz ve ilk maddeler bulmak· 
tan ibarettir.,, 

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

Satılk ve kiralık 
Dükkan: lzmir ikinci bele

diye caddesi numara 1. 
Mağaza: Kızlarağası hanı 

numara 31. 
Bağ : Bozyaka karakol 

karşısında. 
Yulrnrtda yer !eri ve cinsleri 

yazılı olan emlak ve arazi acele 
satılıktır. 

Doktor, avukat ve komisyon· 
cu yazıhanesi olmağa elverişli 

iki oda kİr1'hktır. Taliplerin 
Gazi bulvarında 8 numarada 
diş tabibi Azraya müracaatlara. 
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Brtikse/den bu göıwıüş 

Paris 16 (Ö.R) - Brüksel- üzere Lehistan Ticaret nazırı 
den bildirildiğine göre başve- Brüksele gelmiş, sabah saat 
kil B. Van Zceland 12 Ha- 10 da kral tarafından kabul 
ıiranda cümhur reisi B. Roose· edildikten sonra B. Van Zee-
ve)tin davetlisi olarak Ameri· land, Ekonomi nazırı ve Hari-
kaya gidecekmiş. Eğer bu ha· ciye nazın B. Spaakla görüş· 
ber teeyyüt ederse çok mü- müştür. Yarın şerefine verilecek 
himdir. Zira hatırlardadır bir ziyafette misafir olacaktır. 
ki Fransa ve lngilterenin Pazar günü Belçika kömfir 
teklifine Bay Van Zeeland madenlerine giderek orada 
dibıya ekonomik vuiyetinin çalışan Leh ameleler arasında 
ıslahı için bir tahkikat yapmağı gününü geçirecektir. Nazır 
ü:erioe almıştır. Şu halde, dik- Brükselde ikametini hususi ola-
tatörlük devletleri bu işe işti- rak Çarşamba gününe kadar 
rak etmeseler bile, demokrat uzatarak sonra Varşovaya dö· 
memleketler arasında bir an- necektir. Leh ve Belçika ma· 
laşma ve müşterek hareket bafili bu ziyaret neticesinde 
imkanı kalacaktır ve esasen ticari bir anlaşma imza edilmi 
bunun esasları da geçen sene yccegını, seyahatin sadec 
eylfıl ayında yapılan üç taraflı bir haberleşme maksadını ta 
Amerikan - lngiliz - Fransız kibettiğini bildirmektedirleı 
para anlaşmasile tesbit edil- B. Van Zeelandın memu 
miştir. olduğu ekonomik tabkika 

Brüksel 16 (Ö.R) - Belçika vazifesi sebebiyle bu ziyare 
Ticaret nazırmın Varşovaya hususi bir ehemmiyet kesbel 
yaptığı bir ziyareti iade etmek mektedir. •••.•.• 4• . 

Tuna ve Sava 
Nehirleri taşmış bir. tı işi 

dalgalar arasında 
kayboldu 

Belgrad, 16 (A.A) - Salı 

günüodenberi görülmemiş bir 
şiddetle esmekte olan rüzgar 
Çarşamba günü öğleden sonra 
son haddini bulmuş ve sani
yede 28 metre süratle esmeğe 
başlamıştır. 

Rüzgar ve fırt.na oldukça 
mühim maddi hasarata sebebi
yet vermiştir. Tuna ve Sava 
nehirleri taşmış suların alıp 

götürdüğü bir kaç kişi kurla· 
rılmışhr. Bununla beraber bir 
kişi Savanın müthiş dc:ılgaları 
arasında kaybolmuştur. 

Dünkü Perşembe günü teh· 
like tamamiyle geçmiş idi. Sa· 
bil polis teşl<ilata her ihtimale 
karşı hazır bulunmaktadır. 

lngiliz ticaret neza1 e .. 
tine kiın gt~tirilect:.k? 

Londra, 16 (A.A) - Dün 
Bnldvin kabinesinin istifı,sın

dan sonra ıiyasi hayatta ı çc· 

kileceğini ima eden Ruı cima· 

nın sözleri üzerine siyas. mah· 

feller yeni teşekkül edecek 

olan hükümet!e ticaret nezare· 

tini Runcimanıo yerine Sir Con 

Saymenin deruhrle edeceğini 

söylemektedirler. 

Avusturya ()ahiliye 
ııazırı Berlin'de 

. Berlin, 16 (A.A) - Avustur

ya dahiliye nazırı B. Horstnan 

dün tayyare ile buraya gelmiş· 

tir. Nazır bugün Potsdamda 
haıinei evrakın açılma~ında 
hazır bulunacaktır. 

.d ............ 1 .. 1msm ......... -. ...... mıa .... ..--=-

Bağcılar!. Tütüncüler•. 
Ötedenberi erişilmez ün ~azanmış kimyevi Avrupa güb

relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
R A H 1\1 i K A it A O A V U T 

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

IZMIR 
Telgraf adresi: KARADAVUT Telefon 3809 

~~~~!!~:eumAYl!l'l .. ailDttllli ...... ~,•w:mııBB .. ~'~'~'~as:ısııs1:m~ıı;amt11~ 
~~] 1 

VATAN OTELi 
fZZZT,LT.LJ!7.ZZ7Z7ZZ7-7.7.ZZ7r.LUZ7~..L7J7..7..ZZ7-J 

Keçeciler C' ellalbaşı sok ağ nda 
5-VE7 •>E 

Yeniden tanz:m ve tefriş edilen VAT AN oteli müşteri· 
lerinin her türlü istirahatini temin eylemeği düşünmüştür. 

Sıcak ve soğuk banyoları geniş ve havadar babççsi vardır. 
Fiatler tasavvurun fevkinde ucuzdur. 
Temizliği ve ucuzluğu bir kerre tecrübe ediniz. 

1-26 (357) h.3 S.7 ·,·· ·, ,. _.. fli, 



Sahife a 
• 

Hindistan 
isyanı devam 
ediyormuş 

Roma, 16 ( Ö.R) - lngiliz 
hükümetinin teşebbüslerine rağ-

men Hindistandaki Veziristan 
isyanı devam etmektedir. Fakir 

ipi muhasamatı kesmesi için 
• yapılan teşebbüsleri kabul et

memiştir. Aşiret reislet·nin uz· 
]aşma teşebbüsleri akim kal
mıştır. Bir mağaraya çekilen 

fakir ipi harekatı idare etmek
tedir. lngiliz otoriteleri asilere 
silah ve erzak geçirilmemesi 
için hudutlarda sıkı kontrol 
tesis etmişlerse de bu mınta
kanın dağlık olması sebebile 
bu kontrolün çok müessir ol
ması beklenmemektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

[BORSAi 
Uz Um 

Çu. Alıcı ,, Fiat 
142 J Taranto 9 75 14 50 
106 H. A lbert 12 25 12 75 
94 inhisar ida 7 25 9 
35 Kii. Taner 9 50 10 
30 Vitel 12 12 
24 S. Riza H. 12 50 12 50 
23 Alyoti 13 15 50 
22 J. Kohen 13 13 
18 M.J. Taranto 14 25 15 
17 S. Ergin 14 75 15 50 
14 S.Gamel 9 9 
1 l llya Galanid i 11 50 11 iS 

5 Şınlak 13 50 13 50 
4 P.Paci 9 75 9 75 
555 Yekün 

427610 Eski yekun 
428155 Umumi yekun 

Zahire 
775 ç.Buğday 6 

28 ba. Pamuk 27 
985 ken Palamut 250 

6 31 25 
27 
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Paris fakültesinden diplomatı 

Diş tabipleri 
Memleket lzastanesi dış labıbi 

l\1 uzafler Eroğul 
VE 

Kt~ınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
Beyler - Numan ude S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
•ı:;:~~l!IEi~CI' 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 

1 - Senelik k irası e11i lira 
bedeli mubammenli Kemer cad
desindeki eski duhuliye bara
kasının bir senelik kirası baş
katiplikteki şartname veçhile 

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

edilecektir. iştirak için dört li
ralık muvakkat teminat mak· 
buzu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinlr. 

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

dar bir sene zarfında beledi· 
yece neşredilecek tahminen 
yirmi bir bin satır ilan, beher 
satırı dokuz buçuk kuruştan 
bin dokuz yilz doksan beş lira 
bedeli muhammenle başkatip
Jikteki şartname veçhile 
30-4-937 Cuma günü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için yüz elli 
liralık muvakkat teminat mak

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

3 - Senelik kirası yetmiş 
beş lira bedeli muhammenle 
Karşıyal<ada Fahreddin paşa 
caddesindeki çocuk bahçesinin 
bulunduğu gazinonun iki sene· 
kirası başkatipJikteki şartname 
veçhile 30-4-937 Cuma günü 
saat on altıda açık artırma ile 
'ihale edilecektir. Şartnameye 
bağlı keşifte gösterilen yedi 
yüz altmış dört lira on beş ku
rusluk is nıii cı .. ecir tarafından 
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KREM BALSAMIN 

Kumral, sarışın, yegine ııhh 
kremlerdir. Cildi besler, çif, leke ve sivilceleri kamilen izalei 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzeJlik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbc renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
lngiliz Kanzuk eczanesi Beyo~lu lstanbul 

EKSiLTME iLAN 
Türkiye Ziraat Bankası Manisa 

Şubesinden: 
1 - Manisa Ziraat Bankası binasının ittisalindeki arsa üze

rine depo, garaj ve dıvar işlerinin inşaatı muhammen bedel olan 
8463,50 lira lizerinden eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait teknik şartname, deponun umumi şartnamesi 
mukavelename projesi Manisa ve Izmir Ziraat Bankalarına mü
racaatla bilabedel tetkik olunabilir. 

3 - ihale 29-4-937 Perşembe günü saat 17 de Manisa Ziraat 
Bankası şubesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat aKÇl!Sİ 634,76 liradır. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafia vekaletinden ahnmış eh

liyet vesikası ve 936 yılına ait Ticaret odası vesikalarını ve mu
vakkat teminat makbuzlarım kapalı zarfın içine koymaları ve 
kapalı zarfların ihzarında müteahhitlerin 2490 sayılı kanunun 
32 inci maddesi ahlcamına riayet etmeleri şarttır. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 29-4-
937 Perşembe günü saat 16 ya kadar Manisa Ziraat Bankası 
Şubesi Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

13-17 1130 (646) 

:2 ...... " • )r ... 
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Halka müjde 
Yeni çeşitlerimiz mağazamıza 

gel nı i ş tir 
Rali ve Vitler bisikletleri ve küçük çocuklar için 3 ya

şından 1 S yaşına kadar muhlelıf bisikletler. Zündap, Dia
mont, Dürkoµ motorsikletJeri. 

Mişlen iç, dış lastikleri. Petromaks lüks lambaları. 
Umum lzmlr ve Ege mıntakası acentası 

Herşey taksitle verilir 
N. Sadık Damlapınar Balcılar No: 156 

. , ; : " . . ;; • 
lzmir Ziraat mektebi miidüriüğün-
den: 

1 - Mektebimiz ihtiyacı için 10 ar beygir kuvvetinde mazotla 
müteharrik tam dizel marka müceddet iki adet motörfo pompa 
tesisatı 17-4-937 tarihinden itibaren on beş gün müddetle ~ksiJt
meye konulmuştur. 

2 - Motör ve pompa tesisatının muhammen bedelleri 3575 
Jira 64 kuruştur. 

3 - Fenni ve hususi şartnamesini görmek isti yenlerin hergün 
mektebe başvurmaları. 

4 - Taliplerin eksiltmeye iştirak edebilmeleri için yüzde 7.5 
depozito ' armı gösterir 268 lira 17 kuruşluk malsandığı makbuzu 
veyahut Banka mektubu ile birlikte ihale günü olan 3-5-937 Pa .. 
zarlesi günü saat 15.30 da mektepte hazır bulunmaları. 

17-22-27-2 1202 (676) 

yapılacaktır. iştirak için altmış 
dokuz liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. · 
10:....13-17-20 628 (1122) 
.--:: 3117 No. lu ve 8-2-1937 

tarihli Devlet dairelerinin VeJ' 
kaletlere tefriki ve siyasi müs-
teşarların va7.İfeleri hakkındaki 
kanun belediyedeki ilan tahta-
11ına asıldı bilinsin. 

_, 

1204 . (6?9) _ _: 

•• 
Oksürenle:-e : KATRAN HAKKI EKREM 

~ .............................. ..-. .. IUI• ................................ .. 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyelerin : En modern ve en zarif çeşitlerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çocuk arabaiarının: En lüks Avrupa mamulatı ve en dayanıklılarım 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

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

Haraççı Kardeşlerin 1 Z M 1 R ve A N K A R A 
nıağazalarından temin edebilirsiniz. 

··················11111111111111111:111111111111 •••••••••••••••••• 

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

'-1m .. m::rı&:ZJl!llDl11C11-=z:zm11m~IE!3-=-•cm-. ................. -=ı ........ , 

·---•ammı ____ _ 
Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

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

1-26 [2101] .. _ 
Mübadil ve gayri mübadil 

bonoları bilumum banka ve 
şirket hisse stmetleri Ergani ~ 
Sivas ve yüzde beş ve iki 
faizli ve eski istikrazı dahili 
tahvilleri ve buna mümasil 
her nevi esham satın alır. 

Adres : lzmir Kemeraltı 
Hacı Hasan ote1i No. 60 

C AV 1 T 
Telefon 3903 

(77) S.7 h.3 
crr...a:r.r.zr,e,;,7..zzzzzz;rzy.z:z:z:J 

DOKTOR 

HANDAN 
K. SARACOGLU 

Doğum ve kadın hastalıkları 
Mütahassısı 

Muayenehane: ikinci Bey· 
ler sokağı 65. T eJ. 3956 

Evi: Köprü tapur iskelesi 
Berat apartmanı No. 6 

Telefon No. 2545 

lzmir Sulh hukuk mahkeme
sinden: 

Bornova Zirai kooperatifine 

izafetle vekili avukat Akif ta
rafından ölü Ziya karısı F ehime 

nefsinden bilasale ve küçiik 

kızı Merih namına bilvelaye ve 
lstanbulda Lalelide Koska cad

desinde 11 No. lu evde ölü · 

Ziya kızı Melahat Eşit aleyh

lerine açılan alacak davasından 

dolayı Melahat Eşit namına 

gönderilen davetiyenin ikamet· 

gihının meçhul bulunmasından 

dolayı bili tebliğ iade edilmesi 

ve davacı vekilinin sebkeden 

talebi üzerine ilanen tebligat 

icrasına karar verilerek bu 

bapla mahkeme 4 Mayıs 937 
tarihine müsadif Salı gününe 

tayin kılınmış olduğundan yev· 

mi mezkfırda saat 10 da mah

kemeye gelmediği veya bir 

vekil göndermediği takdirde 
hakkında gıyap kararı verile

ceğinin tebliğ makamıos kaim 

olmak üzere ilan olunur. -
1198 (677) 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tilrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
turlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

Sevincin bir iradesidir. ~ _..._ . ..,.....__ 
Gazel ve sıhhl di,ıer her insanı · ziyade~"' 
sile memnun eder. ~ 

GOzellik ve sıhhatınızı muhafaza 
isterseniz siz de emsalsız olan 

"PERLOOENT" 
dl~ macununu kullanınız Bundan elde 
edece~iniz mükemmel neticeden çok mem-
nun olacaksınız • 
~ ~ ai.1~ • ~. o/4 •CC""••1A. o(- i1t:fi1"'4 
~ ~ ~ ~ ~~ -~ -.:.1..ü.t~ . 

' .. ... .. .. 
~ 

• 
TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzelJik krem· 
!erini kuUanınız. Her yerde !atılmaktadır. Yalnız toptan sa· 
tışlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
teJik Nef'i Akyazılı ve J, C. Hemsiye müracaat ediniz. 
· Posta Kut. 224 Telefon 346!...-ı 

Ziraat Bankası lzmir şubesinden: 
Bankamı~da bulunan eski bazı demirbaş eşya Mayısın altıncı 

Perşembe günü saat 15 de açık artırma ile satılacaktır. Satılık 
eşyanın -listesi Gazi bulvarında kain Bankamızın ve ikinci kor· 
dondaki depomuzun kapısına asılmıştır.- . 

isteklilerin mezkur gün ve saatte Bankamız muhasebe ıervı-
ıine müracaatları. 1191 (680) 
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Fratelli Sprco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUllPANY ASI 
S1lJRNUS YapQl'1l elyeTm limam

nuzda olup Amaterdam. Rotterdam Ye 

Hamburs )im.alan için ,.ük alcakm. 
TRrrON YapU11l 18 ni-ncla limam

ıruza plip yükünü tahJİ7edell eoma 

Bursu vama Ye Köetenııce limanlan için 

yük alacakbr. 
s......a on...t LiMia -.......,.. 

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

Ue & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

HAMBURG 

X •opara 12 mayıata bek
lenilmektedir. Rolterdam,Ham
barg •e Bremen için yiik ka
bul eder. 
.ub:RIKAN EXPORT lJNES 

n.. aport ... 'ip cowpanılion 
EXCANCE Yapuru 17 nianda bekle

nilmektedir. Nnyork için yük kabul 

eder. 
GUNBORG vapuru 26 nisanda Rotter· EXMINISTER ••para 26 ni· 
dam. Hambura. Gdyn.ia ve Shndioav· sanda beklenilmektedir. NeY• 

york için yük kabul eder. 
PiRE AKTARMASI Amerika seri 

ya limanlan için yük alacaktır. 

SERvtCt MARtTIME ROUMAIN 
AIBA JUUA vapuru 21 nisanda Seferler 

gelip Pire, Malta ve Marsilya limanlan EXETER Yapuru 23 nisanda 
için yük alacaktır. Pireden Nevyork ve Bostona 

SUÇEA VA vapuru 19 mayısta gelip hareket edecektir. 
Seyahat müddeti 

Malta, Cenova ve Marsily limanlan için 
Pire - Boeton 16 gündür 

yük alacaktır. Pire • Nevyork f 8 gündür 
Yolcu ve yük kabul eder. Sa ıice 111 itim Ro--in • Bucareat 

ilandaki hareket tarihleriyle navlun- DUROSTOR vapuru 2 llUlJ1lla hek-
lardali dciiıikliklerdcn accnta mesuli- J..ilmeldedir. Kö.tence, Sulina, Galab 
yet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikinci kor-

donda Tahmil ve Tahliye binaaa arka

talığına müracaat edilmesi rica olu-
nur. 

sırMla FRA TELU SPERCO vapuT acen· 

TELEFON : 4142 / 4221 / 2663 

DOKTOR 

Sami Kulatçı 
Kalak, Boğaı, Baran hasta

lıklan birinci 11nıf 
mltahaum 

Muayenehane: Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

E•i: G&ztepe tramvay cad· 
desi m Telefon 3668 

1-26 (481) 

ve bütün Tuna limanları içinJGk kabul 
eder. 

JOHNSTON Warren lincs LID 
LlVERPOOL 

JESSMORE vapuru 9 Ma
yıs'ta beklenilmektedir. Uver
pool ve Anversten yük geti• 
recektir. Burgas, Varn11, K6s· 
tence, Sulina Kalas ve lbrail 
limanları için yilk kabul eder. 
Societe Royale Hongroise Maritime 

SZEGED ........,. 19 nilanda IMılde
nil.....LtMtir. Belpad, No..-.ı, Bada
pefte, BnıtWa ..... Um ._ Vifaaa limail
lan için Jiiık kabul ec1 •• 
Den Norake Middelhavalinje .OSLO 

BOSPHORUS vapuru 19 niunda 
beklenilmeJdedir.. Ayni sün Hayfa. 
Dieyep ve amum Noneç Jimanlan için 
yük kabul eder. 

SARDINIA Yapanı 22 mafllla belı:
lenilmektedi. Pire, lakendriye, Diyep, 
ve umum Noneç limanları için Jiik ka· 
bul eder. 

Eczacı Kemal Aktaş 

Hilil Eczanesinde 
Bir şaheser yapb 

Zümrüt Damlası kolonyası 
( Erkek ) 

Maskulen 

( Dişi ) 
Feminen 

iki cins koku 

Erkek koka be· 
nim çok hoıuma 
gitti. 

Acaba erkekle· 

rin de Diti koku 
mu hoılarma gidi· 
yor. 

Galiba?! 

...................................................................... . 
• • • • • . 
• • • • • • 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 
• Sıhhat eczanesı = 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

• • • . 
• • • • • • • • • . . 

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

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas No. Yeri No.sı Ne•'i depozitosu 

Eski M2. 
860 lzmir-Mersinli Bornova caddesi 14 Kah•ehane 172 50.00 

izahatı yukanda yazıh gayrimenkullln pefİD •eya taksitle aa• 
bşı 17.4.937 tarihinden itibaren üç gibı miiddetle arbrmaya ko• 
balm111tur. 

Müzayede 19-4-937 Pazarteai günii aaat onda Bankamız bina
llnda yapıJacakhr. 

latekli olanlann yakanda yazılı depozitoya veznemize yabra• 
arhr11taya pmeleti ilin- olunur. 1205 (681\ 

fENI ASllf. 

Olivier Ve Şü. 
LıMlTET 

Vapur acentası 
lRiNd KORDON REES 

BiNASI TEL 2443 
Ulerman Linea Ltcl. 

LESBIAN •apara 19 martta 
Loaclra, Hall Ye An•ersten ıe· 
lip ylik çıkaracak •e ayni 1&• 

manda Londra Ye Hull idil 
ylk alacaktır. 

GRODNO yaparu 8 nisanda 
Lonclra, Hail •e AnYersten 
gelip yek çıkaracak ve ayni 
za111&11da Lonclra, Hail için ylik 
alacakbr. 

OPORTO vapuru limanı
mızda olup Liverpool ve Svan
seadan yük6nli ta~liye ediyor. 
Ayni zamanda Liverpool ve 
Glaıııgov için yük alacaktır. 

FLAMlNIAN vapuru 5 ni-
sanda Liverpool ve Svansea
dan gelip ynk çıkaracak •e 
ayni zamanda Liverpool ve 
Glasgov için yDk alacakbr. 

The General Steam 
NaYigatioa Co. Ltd 

AD JUT ANT vapuru nisan 
nihayetinde gelip Londra ·için 
yük alacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va-
purlann isimleri •e navlun lic· 
retlerinin değişikliklerinden me. 
ıuliyet kabul edilmez. 

1 
lımir ikinci icra memurlu-

ğundan: 
lzmir Liman itletme idaresi

ne 325 lira 79 karat lzmir 
eulh !ıakak mahkemealnin 24 
Klnunaevvel 930 tarih •e 30-
532 esas No.la illmı ile borç
la Aydın Ticaret odası reiıi 
Hasaa Klmil namına çıkanlan 
icra emrinin Aydın icrannın 

16-3-937 tarihli meffUbatile 
Ayclmclaki ikametglhını bir 
ae1:e enel değiftirmit olup 
halen nerede ikamet ettiği bi-
linmediği bildirilmit olup icra 
daireaince borçlanan ikamet· 
glbı meçhul balandağundan 
illnen tebliğat icraama karar 
verilmitlir. 

işba ilin icra emri tebliği 
makamına kaim olmak üzere 
hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 141, 142, 143 ve 
144 üncü maddelerinin hüküm· 
leri dairesinde tarihi ilandan 
itibaren 1 O gün içinde borcu· 
nazu 6demeniı veya bir ilira· 
zınız varsa yine bu mftddet 
içinde iaticla ile bildirmeniz . ve 
mallarımz gelirleriniz, kazanç· 
lannıı, ailevi •ariyetiniz ve 
üçilncü şahıs zimmetlerindeki 
alacaklannızı bildirmeniz la· 
zımdır. A 'esi takdirde cebri 
icraya de,·am olunaca~ı gibi 
icra ve ifla3 kanununun 337nci 
maddeı;oin de tatbik edilece
ği ilin olunur. 

1199 (678) 

Sigara da içseniz 

Daima RADYOLIN 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmıı pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç baıka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sula ban cıvannda 'l8 - 9 Hilmi Ôz 

vdemiıli. 
.._ ..... : .. 

Doyçe O riyantbank 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZ•iB 
M.KRKKZl : BKRL1N 

Almangada J7S Şube•I Meoeatiar 
Heımaye ve ihtiyat akçeıi 
165,000,000 Rayhımark 

Tftrkiyede Şubeleri : lSTANBUL •e lZMIB 
Mı11rJa Şubeleri : KABlRE ve JSKK.NDEBlYE 

Her törlö banka muaıoelAtnı ifa ve kabul eder 
c ALMANYAJ>A ae7ahat, ikamet, tahıll ve 1aire i9la 

~h•en '8r•ttle RKOJ8TKRMARK eatıhr. • 1)-h 

s ....... 

ANSIZIN Y AKALIY AN AGRILAR 
........................................................... , 
~yalnız bir kaşe GRIPINs 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 

t Almakla derhal izale edilebilir 

GRIPIN 

Bütün ağn, sızı ve ıstırap!arm panzehiridir. GRıPIN varken 
diş, baş, ve romatizma ağrılan çekilmez. Gripin nezle ve gribi 
geçirir : HarAreti düşürür, hastalıkların aoOne geçer. 

icabında günde ftç kaşe alınabilir. 

GRIPIN 
Artık Balık yağı içilemez 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Balık yağından kat "•t kuv

vetlidir. Kan•ı, iştahsız, kud
retıiz, romatiımah •e vereme 
istidadı olanlara 

Kuvvet, Can, Kan 
iştah verir. 

DEPO: 

S. Ferit Eczacı başı 
ŞiF A eczanflsidir. 

lzmir Vilayeti [ efterdarhğır.d' 11: 
Hasanbaba hemşiresi Hayriyenin eski veraset vergisinden 

olan borcunun temini tahsili için tahsili emval l<anununa tevfi-

. kan bacz edilen Seydiköy lımir yolu üzerinde 77 dönüm arazi 
ve zeytinlik tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle müuyede

ye çıkarıldığından pey sfirmek istiycnlerin Defterdarlık Tahsilat 

kalemine müracaatları. 
10-17-24 625 (1111) 

Devlet Demiryollarından: 
1 - 30 yaıından yukan olmamak ve işletme merkezlerinden 

öğrenilecek prt1arımazı haiz olmak şartiyle yüksek tahlil gör
müşlerden slajiyer hareket mlifettiti alınacaktır. 

2 - istekliler kendilerine )Azım olan izahat ve tafailih almak 
için Ankara, Haydarpaşa ve lzmir işletme müdürlüklerimizden 
birine müracaat etmelidirler. 

3 - ilk ahnacaklara 130 lira mıaı verilecek ve iki sene 
staj milddetinin hitamında müfettişliğe liyakati tasdik edilenlerin 
maaıları 151 liraya çıkarılacakbr. 

4 - - imtihanda ve staj mDddetinde temayüz edenlerden 
(Lisan bilenlerden) IDzama kadan bir sene müddetle Avrupaya 
gönderilecektir. 

5 - Son m&racaat g6nü 10 - Mayıs· 937 dir. 
17-22-27 1201 (675) 

Muhammen bedeli 9700 Jira olan 230,000 tane Mauilya biçi
mi kiremitle 10,000 taae aynı cins mahyelik kiremit 3 - S - 937 
Pazarteıl rGnD ... t 15,15-de kapalı zarf usuliyle Ankarada idare 
binasında satın abnacakbr • 

Ba ite ıirmek iateyenlerin 727.50 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiii veıikalan resmi gazetenin 7-5-936 gün 
ve 3m No. lu nushasında intişar etmit olan talimatname daire· 
ainde alıamıı vesika ve tekliflerini aynı gtin saat 14,lS·e kadaı 
Komiıyon Reisliğine •ermeleri JAzımdır • 

Şartnameler paraııı olarak Ankarada malzeme dairesinden 
Hayclarpapda teseUlm ye sevk ıefliğinden Eskiıehir ve lzmir· 
de idare mağazalarmdan dağıblmaktadır • 

17- 19-21-23 1140 (673) 
Muhammen bede& 9.000 lira olan 20 ton tasfiye edilmiı pa

makyajı 3.5.937 paıarteai günü saat 15 te kapalı zarf usulile 
Ankarada idare binasında aatın abnacakbr. 

Ba ite ıirmek istiyenlerin 675 liralık muvakkat teminat ile 
kananan tayİQ ettiii veaikalan resmi gazetenin 7 • 5 • 936 G. ve 
3297 namarab nllahannda intişar etmiş olan talimatname daire
aiade ahnmıt veaika Ye tekliflerini aynı gtın saat 14 e kadar 
komilyoa reisliiiae •ermeleri liıımdır. 

Şartnameler par .. z olarak Ankara malzeme dairesinden, Hay· 
darpatada tuelllm ve HYk ıefliğiaden, lzmirde Alsancak mağa· 
zumdaa, Adanada 6 ıncı ifletme mldllrlDti•den dağablmaktadar. 

17-19-21-23 {674) 



~anne 10 

Yukarıda gördüğünü% lotograllar, Nazilli dokuma kombina
•mdaki en aon faaliyeti canlandırmaktadır. Nazilli humai ma
habirimi%in bildirdiğine göre fabrikada montaj faaliyeti iler· 
lemiıtir. Gelen makineler tamamen yerlerine yerleıtirilmiı ve 
ilk tecrübeler yapılm.,tır • 

Son kuun dokuma makineleri de bu ay içinde Ruayadan hu
mıi bir vapurla getirilerek Nazilliye aevekedilecektir. Makine
lerin gümrükleme muameleleri Nazillide ikmal edilmektedir. 

A•ıl fabrika bincumın çatuı tamamen bitmiıtir. ı, taklima
tmdaki çalı,maların haziran ayı •onana kadar tamamlanma.. 

mukarrerdir. Temmuz ayında bütün çalıımalar tamamlanacaA 
ve labrikanın umumi olarak 'al11ma tecrübeleri yapılacakhr. 

Fabrika direktörü B. Fazlı, İnf'l'll ve montaj iılerini bizzat 
kontröl etmektedir. Fabrika a"1'1 töreninin 23 ağu.to• günü ya

pılmaaı ihtimal dahilindedir. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Madrid cephesindeki muharebeler 
Asiler zırhlı otomobillerle de iaşelerini temin 
edemiyorlar. Kontrol işi ayın 19 unda başlıyor 

Albay Seyfettinin riyasetindeki heyet Cebelüttarıka ~eldi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MADRtD. l 6 ( ö.R) - Madrid mü-
'd afaa komitesi tarafından saat 22 de 
'( Dün ak,am) neşredilen tebliğe · göre 
Madrid cephesinde hüküm sürmekte 
olan sükunet gnrptn, üniversite ma
hallesi mıntakasında gece yansından 

fiOnra başlıyan top ateşiyle bozulmuştur. 
Fakat bir iki saat sonra sükunet yeniden 
teessüs etmiş, Cümhuriyet kuvvetleri 
nin uyanıklığı asilerin teşebbüslerini su
ya düşürmüştür. Üniversite mahallesinin 
bazı binalarını tutan nnsyonalistler iki 
gündenberi iaşelerini temin edememek· 
tedirler. 

Üniversite m aha11esi ile Kaza del 
K ampo arasındaki muvasala hattına hn· 
kim noktalarda Cümhuriyetçilerin yer• 
l~miş olmalı:ın sebebiyle erzak ve mü
h immat sevki asilerce ancak zırhlı oto
mobillerle yapılmakta idi. Köprünün ke· 
eilmesi §İmdi buna da imkan vermemek
tedir. 

Jspaıırol topçuları 

Cephenin diğer kısımlarında küçük 
m evzii hareketler olmuştur. Guadajara
ma ve Eskuryal cephelerinde Cümhuri
yetçiler asilere baskınlar vermişlerdir. 

VALENSlY A, 16 (A.A) --Cümhu- adındaki İngiliz vapuru dün hiçbir ha- gelen bütün tedbirleri aldığını müşahede 
riyet tayyareleri Valladolid de Farncsio dise olmadan limandan çıkmıştır. ettikten sonra tali komite kontrol planı-
kışlası ile Talavera Del Tajo istasyonunu LONDRA. 16 ( ö .R) - Ademi mü- nın 19 nisan gece yansından itibaren 
bombardıman etmişlerdir. dahale tili komitesi d ün 45 inci içtimaı· tatbik mevkiine girmesini kararla~tırmış• 

BiLBAO, 16 (A.A) - Resmi tebliğ : nı yapmıştır. Bu celsede samimi bir uz- tır .. • 
Bask cephesinde Cümhuriyet topçu laşma ruhu kendini göstermiş ve her ne İspanya limanlarına doğru bu tarihte 

kuvvetleri asi mevzilerini bombardıman vasıta ile olursa olsun faydalı karar ve son murakabe mahaJlini terkeden tica
etmişlerdir. Biskaya cephesinde asilerin neticelere va rmak a rzusu görülmüştür. ret vapurları gemiye kontrol memurları 
bir mukabil taarruzu geri püskürtülmüş- Beynelmilel ademi müdahale bürosunun ı almak mecburiyetinde olmıyacaklardır. 
tür. Burgos cephesinde kayde değer bir umumi komite tarafıncl,an 1 O mnr t cel- Denizde bulunan ve içinde telsiz telgraf 
ıey yoktur. sesinde kabul edilmiıı olan nezaret pla- tesisatı bulunmıyan gemiler için de bu· 

BJLBAO, 16 ( A A) - Brinteburn nının yakın bir tarihte tatbiki için l azım na benzer bir muafiyet verilecektir . 

CEBELOTf ARIK, 16 (A.A) - Ce
belüttarıktaki ademi müdahale kontro
lörleri tefi Türk zabiti Safiyettin Da· 
gadan buraya gelmiştir. 

LONDRA, 16 (A.A) - Avam ka· 

marasında müzakereler sırasında işçi 
mebus Bak.er Bilbao taarruzuna Alman 
kıtaatınm da İştirrı:ık etmekte olduğunu 
aöylemiş ve bundan birkaç gün evvel 
esir edilen bir Alman üzerinde bulunan 
ve bu iştiraki teyit eden fotoğraflar gös
termiştir. 

•..............................................•................ ............... , ...............................................•...•.....•...•............•..................... 

iki diktatörün mülikatı _______________________________________ ...................................................... .. 

Mussolini ile Hitlerin bu ay sonunda 
buluşmaları muhtemel 

Avusturya ve Çekoslovakya n1eselesi görüşülecekmiş 
ROMA. 16 (Ö.~) - Bir h abere gö-f 

re Mussolini bu ny sonunda Alman dev
let reisi B. Hitleri ziyaret edecektir. Bu 
ziyaret 19 35 senesinde Hitlerin Roma
ya vukubulan ziyaretini iad e mahiyetin
d e b ulunacak, ve iki memleket arnsın
d n beynelmilel vaziyet üzerinde önemli 
görüşmeler yapılacaktır. 

PARlS, 16 (ö.R ) - cO rdre> gn-

Letcsinin istihbaratına göre neşredilen 

ve çok kat'i bir mahiyeti olmıyan bazı 

tekziplere rağmen Alman ve ltalyı:ın dik-

Paris • • 
sergısı 

Açıhş tarihi tesblt 
edilecek 

Paris, 16 (Ö.R) - Gelecek 
nazarlar meclisinin önümüzdeki 
hafta sah günü toplanmasına 
karar verilecektir. Pari9 bey
nelmilel sergisinin açılış tari
hini tesbit ve ilan edecek olan 
emirname bu ~çtimada cümhur 
reisinin im.ıasına arzoluna· 
cakhr. 

Paris, 16 (Ô.R) - Hariciye 
nazırı B. Yvan Delbos dün sa
liab Sov .:et işgüderini kabul ede· 
rek Sovyetler Birliğinin Paris 
sefirliğ ine tayin edilen B. Suri
çin yakında Parise muvasalatı 
hakkında görüşmüştür. Yeni 
sefir vazifesi başına gelmek 
üzere Berlinden aynlmaga ha

tatörleri nihayet italyanın şimalinde bir ........................................ .. 
şehirde mülakat edeceklerdir. Zira arn· nın vazifesinden" ve hissiyatından 41üphe 

zır bulunmaktadır. 

larında halledilecek bazı ihtilaflı mese- d emektir. Muhakkak olan bir şey v arsa 1 

leler vardır. Jki hükümet reisinin Çekos- o da d evle t ııekli hakkındaki kararlan -
lovakya ve Avusturya meseleleriyle eko- mızı muhafaza ettiğimizdir. 
nomik vaziyeti tetkik etmeleri muhte- .. Ecnebi olan devletin §ekli değil onun 
meldir. Bu mülakat Avusturya Şansöl- m evcudiyetid ir. 1 
ycsi B. Şu:inigin Romaya yapacağı ziya- PARIS, 16 (ö .R) - cCe Soir> ga· 
reti yakından takip edecektir. Znnnedil- zetesi muharrirlerinden B. Robinson vn-
diğine göre B. Mussolini Avusturya hak- sıtasiyle ltalyada Faşizmin vaziye ti hak -
kında B. Hitlerden teminat istiyecek ve kında yaptırd ığı tahkikatın neticelerini 
buna mukabil Habsbilrgların saltanatını neşrediyor. Bu tahkikatın hedefi, Faııiz-
h imnye için Viycna hükümetini teııvik min İtalyan düşüncesini kendi kalıbına 
ve himaye etmemeği vad edecektir. aokup sokmadığını tayin etmekti. Bu 

VtYANA. 15 ( A.A) - Başvekil B, nokta üzerinde muharririn koyduğu teş-
~uşnig Vatan cephesi şeflerine Avustur• hia ıöylece hülaaa edilebilir : 

lngilterenin M.Müdafaa bütçesi 

Silihlanma masrafları 
35 milyon arttırılacak 

Amerika 58 harp gemisi yaptırıyor 
Londra, 16 ( A.A ) - Önü· 

müzdeki salıya Avam Kama
rasına verilecek olan yeni büt
çeyi halk oldukça endişe ile 
beklemektedir. Çünkü silah- , 
]anma için elzem olan masraf
lar varidatın 35 sterlinge ka· 
dar artmasını icap ettirmek
tedir. Kazanç vergisinin yüzde 
5 artırılması bekleniyor. Bu, 
onbeş milyon sterling temin 
edecektir. Hususi vergiye tabi 
tutulan kazançlar da ikibin ster• 
lingden binbeş yüze indirilecek
tir. Mütebaki kısım için de ya 
benzin yahud da otomobil ver
gileri artıırlacak tır. Bilvasıta 

vergilere de bazı zamlar yapıl· 
ması muhtemeldir. 

Vaşington, 16 (A.A) - Bah· 
riye nezaretinden bildirildiğine 
göre bugün inşa halinde bulu· 
nan 58 barb gemisinden 46-sı 
tesbit edilen zamanlarda ikmal 
edilemiyecektir. Teahhürler bir 
ay ile bir sene arasındadır. Bu 
teahhürlerin sebebi bildirilme-

Müstemleke askeıleıi 

mektedir. 
Geçen ay içinde iki deniz· 

altı gemisi ve beş torpido muh· 
ribi bitirilmiştir. 58 harb gemi· 
sinden 17-sinin inşaatı yüzde 
75 ve 13 ünün de inşaatı yan 
yarıya bitmiştir. 

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

Kral Faruk Londraya gidiyor 

Yeni tahrire göre Mısırın 
nüfusu 15 milyon 

1 

' ı ! 

~~;;~~ i' fl f~~ r 
y . . '. 1 )ftf; .. 
~1-i. bt~ ...... 

l(ıal f aruk ve küçük kardeşi 

Paris, 16 (Ö.R) - Mısır el· mişler, fakat Mısır heyeti mu· 
çiliği tebliğ ediyor: S. M. Kral rabhasası 12 senede ısrar et-
Faruk otomobille lsviçrede miştir. Hiçbir karar verilmemiş· 
Zürihden Bal şehrine gelmiş tir. Müzakerelere devam o!u· 
ve oradan Fraıısaya hareket nacaktır. 

etmiştir. Pariste kısa bir ika- Kahire 16 (A.A) - Yüzde 
metten sonra S. M. Kral Kale 3 faizli ve ikramiyeli Mısır 
şehrinde Kral ai!esiyle birle- kredi F onsiye tahvillerinin 
şerek hep birlikte Londraya dünkü çekilişinde 1903 senesi 
hareket edeceklerdir. l tahvillerinden 566,335 No. u 
. Montrö 16 (A.A) - Kapitü· 
lasyonlar konferansının umumi tahvil 100,000, 1911 senesı 
komisyonu Mısır mukavele pro· tahvillerinden 396,105 No.lu 
jesinin ikinci maddesinin tetki- tahvil 50,000 frank ka:zanınıŞ-
kini tehir ettikten sonra inti- lardır. 

Kahire, 16 (A.A) - Nüfus kal devri için bir müddet tayi· 
nine dair olan 3 ncü maddeyi tahriri bitmiştir. Yeni tahrire 

yanın her neresinde olursa olsun Al- cBir İtalyan inte1lektuelinin cebinde l 
manya ile birleşmek lehinde propaganda Romadan bu manzaıa bulunan Faşist partisi kartı kalbinde ne • müzakere eylemiştir. 1 

göre Mısırm nüfusu 15 milyon 
Bazı devletler bu mllddetin 904 bin ve Kahirenio nOfulU rapılması yasaktır, parolasını vermİ§ ve ' Avusturyayı Almanya ile birleımek ııklanndan biri kartuında bırakmak zih- olduğı,mu tahmin ettirecek bir vesika 
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