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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BıLGIN 
ı Baş.ııuharrir ve umumi neşriyat müdürü: • Elçlmlz Fransız nazırlle görUttU 

: Par is, 18 ( A.A) - ffarıcıve Nazırı Delbos HAKKI OCAKOGLU 
---~-----,--

A-Ell C> :N" El ŞE:~İ'I'İ 

Devam müddeti fürkiye içinlHariç ıçin 
Senelık . . . . 1300 _ 2800 _ 
Altı a vlık . . . . . . 700 1300 

T~LEFON : 2697 

Flatl " s ,, kuru,tur. 

• u 

: öğleden sonra 7 ürkive Btivük E/fisi sn ad Da
vazı müteakıben de Romanya Elçisi Cesıanoyu 
kabul ederek kendilerıie göri4müştür. 

Yeni Asır matbaa.smda _ basılııı_ıştır. 
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Türk ricali Belgraddan ayrıldı 

halk, meş~ alelerle 
başvekilimizi teşyi etmiştir 

Yollara biriken 

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

Almanya 
---~·----- ~~ 

Sovyetlerle 
dost olabilir mi? 

Bu sual, bu son ırünlerin en çok 
alaka uyandıran bir mevzuu ol -
muıtur. Adolf Mitlerin Marepl Lu 
dendorff'la h&rlfması üzerine Al- j 
manyanın dq politikasında ina -
ıulması gÜç bir değİ§İkiikten hah -
ııedilmittir- Ludendorff Nasyonal 
Sosyalizmin iktidar mevkiine geli
ıinden evvel Sovyet Rusya ile as
keri bir ittifakın hararetli müdafii 
idL Alman ordusunun eski büyük 

Bu mütalaanın manası ıudur : 
Almanya Rusya ile daha bir müddet 

dost olmayı habnna getirmek iate
ltıiyor. Zira Rusya ile dost olmak için 
l>roırrammın mühim bir kısmını feda et
bıesi lazım geldiğine kanidir. Almanya 
henüz bir anlatma ruhunu elde etmemİ}· 
lir. Aksi takdirde «Bolıevizm» vahimesi 
b,,ynelmilel aahada genit bir tqriki me
'-İye mani olamazdı. Bizim bildiğimiz 
\>e tanıdığımız Sovyet Rusya muahede
lere saygı gösteren, milletler cemiyetine 

haiilı olan, dostlanyla menafi ittirakini 
lehlül<cye koyacak hareketlerden aakı
l>an bir memlekettir. Kulen Yll§atılma
'llıda menfaat görülen tevehhümler ol
bıa..,ydı Almanya ile Sovyet Rusyanın 
d., anloşması elbette ki imkansız görü
lemezdi. 

Sovyet Rusyada ordunun nüfuzu art
ı-,lf, ve yabudi elemanların nüfuz ve kuv 
~•ti zail olmuıtur diye böyle bir anlll§
ıı,.YI yakın görmek te nabemevsimdir. 

- Sonu ikinci sahifede -
SEVKET BiLGiN 

Savaş akademisi de ziyz.ret edilmiştir 

Yugoslavlar, kral Aleksandrın kar
deşi Atatürkü saygıyle selamladılar 

BELGRAD, 19 (Hususi muhabiri
mizden) -Yugoslavyanın büyÜk dostu, 
kuvvetli Türkiyenin çok mümtaz devlet 
ricali, bu akg:a m saat yediye yirmi kala 

Belg-rada dönmüılerdir. Büyük bir halk 
yığını Türkiyenin mümtaz Başvekilini, 
Hariciye vekilini ve refakatlerindeki ze .. 

vatı karşılamışbr. 
Pazar günü Türkiye ricalinin yapbğı 

tetkikler, Yugoslavyadaki gezilerinin en 
mühim safhasını teşkil etmiştir. Boka
kotovskadaki askeri müesseselerle de .. 
niz üsleri inceden inceye gözden geçiril

miş ve Döbrovniğe hareket edilmiştir. 
Döbrovnik şeh1i Türkiye ricalini can .. 

dan tezahüra tla karşılamışbr. Burada sa

vaş akademisinin ziyaretinde Yugoslav 
ordusunun en tanınmış erki.nı. şerefli 
aaker INöNO ile refakatlerindeki yük. 

Misafirler 

Mısafir Oiineş takımı 

Sonu 4 ncU sahifede 

dün gitti 

Türk heyeti Cenevreye 
--------------------

gitti 

eneme n c i oğlu, kendisini teşyie ge-
len .Hataylılara şu su~!~ ... ~?.~.~~.~.~ ........ . 
"Davamız için imanımız kuvvetli mi?,, Dr. T. R. Aras 

ataylılar 
kadar 

hep bir ağızdan: Sonuna 
kuvvetliyiz, dediler 

!STANBUL. 19 (TELEFONLA) -
Ha~ anayaauını teepit için aynı. yir• 
mi birinde Cenevrede toplanacak olan 
ekspc1ler komitesine iftiralc edecek he
yeti ~iz dün akpm Anupa ekspresiyle 
lstanhuldan hareket etmiJtir. Heyet ha
riciy_. siyasi müatqan B. Numan Mene
mencioğlu, Ankara Hukuk fakültesi hu
kuku düvel profesörü Ethem, Hukuku 
esasıye profesörü Ali Fuat, yarbay Şe
fik, Merkez Bankası oeflerinden B. Na
zif ve Hariciye vekileti katiplerinden 
mütevekkildir. 

Mer.emencioğlu istasyonda kendisini 
tegyi eden gazetecilere beyanabnda şun• 

lan söylemiştir : 
- cKomitede anayasa ve bizim ha

zırladığımız statüyü ihtiva eden iki pro· 
je ile Fransız murahhaslarının noktai 

Bay Daranyi 
lkhsadi teşriki mesaiye 

taraftardır 

- Macaristan sulhun menfaatlerine 
hakiki olarak hizmet arzusundadır. Dost-
luklarına sadıktır. Ve Roma protokolu-
nun esası dahilinde it birliğini merkezi 
Avrupada vaziyetin sulh istikametinde 
inkipfı için en iyi teminatı sayar. Fakat 
Macaristan ıimdiye kadar bazı ihtilaf
larla kendilerinden ayn bulunduğu di
ğer komşu devletlerle de dürüst müna· 
sebetler tesisini iste r ve müsavi bir hüs· 

Galatasaray yarın geliyor 

.41 a(ftap olan Beşilılaş takımı 

- sonu a ncU sahifede 

Pek yalı ında ŞARK 
misakını imza edecek 
İstanbul, 19 ( Telefonla ) Ro-

madan bildirildiğine göre hariciye 
vekil.iıiiiz Dr. Tevfik Rüştü Aras, 
pek yakında Tahranı ziyaret ede
cektir. Bu ziyarete büyük ehemmi
yet veriliyor. Tahranda ziyareti es
nasında Türkiye lran, Irak ve Afga
nistan arasında parafe edilen Şark 
misakı imza edilecektir. 

Hamid günü 
lstanbulda ve şehrimizde 

tören yapılacak 
İstanbul, 19 ( Telefonla ) Çar-

şamba akşamı şehrimizde büyük 
Türk şairi Hamid için ihtifal yapıla
caktır. Beyoğlu Halkevinde toplan
tıya birçok kimseler i ştirak edecek
lerdir. 

Y. A. - Halkevimiz, yarın gece 
için şehrimizde de bir Hamid ihtifali 
hazırlamıştır.Halkevi muzik kolu ta• 
rafından müessir parçalar çalınacak
tır. Halkımız bu toplantıya davetli
dir. 

Türkiye 
Kardeş Mısırda 
Kapitülasyonların kalk

tığını bilfiil tanıdı 
fstanbul, 19 ( Telefonla ) Kar-

deş Mısırla hükümetimiz arasında 
imza edilen tabiiyet anlaşmaları ya
rın -bugün- tatbik mevkiine girecek
tir. Bu mukavele ile Türkiye, kar
deş Mısırda kapitülasyonların kalk
tığını bilfiil tanımış oluyor. 

Bu anlaşmayla 914 yıhnda Mısır
da yerleşmiş bulunan Osmanlı - te
baalılar Mısır tabiiyetine, ayni ta
rihte Türkiyede bulunan Mısırlılar 
da Türk tabiiyetine geçmiş oluyor. 

LorJ Lloyd 
lstanbulda başveklllmlze 

intizar edecekti,. 
lstanbul, 19 ( Telefonla } - Şeh

rimize gelen lngiliz diplomatların
dan Türk dostu olmakla maruf Lord 
Lloyd, bugün şehirde bazı gezintiler 
yapmıştır. Şarkta dolaşmakta olan 
lngiliz diplomatı, başvekilimiz Sof
yadan dönünceye kadar şehrimizde 
kalacak ve kendileriyle görüşecektir, 

Almanyadan 
Gelecek kredili 

mUvarldat •• 
Ankara, 19 (A.A) - Cüm

huriyet merkez bankasının 12-
4-937 tarihinden itibaren Al
manyadan gelecek kredili mü
varidatta: 

1 - istihlak maddeleri için 
üç ay vade, 

2 - Bunlar haricinde kalan 
maddeler için mukavelelerinde 
muharrer vadeleri kabul et
mekte olduğu bildirilmektedir. ---....... -· 
Şeker konferansında 

Londra, 19 (Ö.R) - Şeker 
konferansının umumi komis
yonunda bugün müzakereler 
devam etmiştir. Bütün delege
ler hükümetlerinin görüşlerini 
adım adım müdafaa etmekle 
beraber konferansın mesaısı 
memnuniyet verici bir şekilde 
devam etmektedir. 



Almanya 
Sovyetlerle 
dost olabilir mi? 

- BQl taralı birinci •ahi/ede -
Zira daha bir kaç balta evvel Alman 
propaıranda nuın Dr. Coebeb Rusya
dalr,i ..,.. temizleme buelı:etini ~ 
babı ederken bunu cyahudilerin kendi 
iç kavce.lan tddinde. iyzah etmİ§tİ. 
Bunduı el. oml.tıhr ki 5oT)"et RUIJ'adaki 
evollbyon banıri teki• sirene ııinio Al
manlar kendi etraflarınd. kuvvetli bir 
cepbe yaratmak için SoT)"et diifmanlı • 
iında daha bir müddet urv edecek. 
lerdir. 

ŞEVKET BiLGiN 

Mühendis talebe
leri geliyor 

fstanbul yüksek mühendis 
fakültesi son sınıf talebelerin
den bir grubun, profesör bay 
Bürhaneddinin nezareti altında 
Cumartesi günü şehrimize ge
leceği haber alınmıştır. 

Gençlerin, bu tetkik seyaha
tinden layıkı ile istifade ede
bilmeleri için şehrimiz Mühen
dis ve Mimarlar Birliği tarafın
dan lazımgelen tertibat alın
mıştır. Bu münasebetle genç-

lere mühendis ve mimarlar Bir
liği tarafından fzmirpalasta bir 
de ziyafet verilecektir, 

lngiliz pavyonu 
lngilterenin Fuarda yaptıra

cağı pavyon için bugün General 
Konsolosluğunun alakadar ze
vatı belediye baş mühendisile 
birlikte Fuar sahasında plan 

• üzerinden tetkikatta bulunmuş
lardır. 

Türk - Macar 
kleringi 

lktısat vekaletinden şehri
mizdeki salahiyettar makamla
ra telgrafla bildirildiğine göre 
feshi ihbar edilmiş olan 
12-10-935 tarihli Türk - Macar 
ticaret ve klering anlaşmaları 
16-4-937 tarihinden itibaren 

Haziran iptidasıoa kadar tem
dit edilmiştir. 

Türk - Fransız ticaret ve 
klering anlaşmalarının iki ay 
daha temdidine teşebbüs edil
miştir. 

işçilere ziyafet 
Fuar komitesi, Fuar işlerin

de çok çalıştırılan lzmir temiz
lik işleri işçilerine Pazar günü 
Kültürparkta bir ziyafet ver
miştir. Bu ziyafette işçilere 

kuzu eti, Pilav ve Helva veril· 
miştir. 

işçilere belediye reiı mua
vini bay Suat Yurtkoru tara
fından bir de söylev verilmiş
tir. işçiler ziyafetten sonra da
vul zurna çaldırarak geç vakıta 
kadar parkta eğlenmişler, gü
reş müsabakaları tertip etmiş
ler ve milli oyunlar oynamış· 
!ardır. 

•• ı:;('"//'.77".on li 

Gazetemiz 
~ 

An karada satış teş· 
kilatı yapmıştır 
" Yeni Asır ,, Ankarada 

aşağıdaki yerlerde satıla
caktır : 

Akba Kitap evi 
Karaoğlanda AH 

Saman pazarında Dur 
AH 

Yenı,ehlrde bayi 
~llustafa 

TUtUncU AH Ekber 
Ahmet Enver bakka

liyesl tutun gişesi. 
Taşhanda gazeteci 

Yakup 
TUtUncU kardeşler 

pazarı 

Pi stacıda gazeteci 
ön-... -

' 

Reis 
Fakirler evinde 

Belediye reisi doktor Bay 
Behçet Uz dün belediyenin fa
kirler evine giderek müessese
yi baştan başa gezip teftişte 
bulunmuştur. 

Bay Behçet Uz, fakirler evin
de bulunan acizlerin herbiri ile 
ayrı ayrı konuşmuş ve sıhhi 
vaziyetlerini anlamak istemiştir. 

Bay reis fakirler evini fev
kalade temiz bulmuş ve mües
sese müdiri ile diğer alakadar
ları takdir etmiştir. Acizlere 
şimdikinden daha eyi ve mu
gaddi yemekler verilmesini ve 
a ı 1am yemeklerine nazaran öğ
le yemeklerinin daha kuvvetli 
o :nasını alakadarlara eınret

nı' ıtir. 
Reisin verdiği emir üzerine 

bundan sonra okur yazar olan
lann okumalannı teminen her
gün müesseseye gazete alına
cak ve bazı kitaplar temin 
edilecektir. ·-· 

Kasten yangın 
Torbalı kazasının Şehitler 

köyünde emekli yüzbaşı bay 
Osmanın ahıriyle hayvanlarını 

vakmakla maznun Mustafa, 
Osman ve Hasan Ali hakla
rında tutulan tahkikat evrakı 
lüzumu muhakeme kararile 
lzmir ağırceza 

gelmiştir. 

1 
Askere 

mahkemesine 

davet 

Üçüncü hafta at koşuları 

Güzel bir havada heye
canlı olarak geçmiştir 
ilkbahar at yarışlarının üçüncü haf - idi. Hakikaten çok heyecanlı geçti. Me

tası da pazar günü büyük bir neşe ve safc ikibin metre idi. Bu sene koşu ka
heyecan içinde geçmiştir. Havanın za • zanmamış dört ve daha yukarı yaşta ya· 

man zaman rüzgi.rlı ve bulutlu olmasına rım ve halis kan yerli lngiliz atlarına mab 
ragınen Buca alanına geçen haftadan da- sustu. Sekiz hayvan iştirak eyledi. Çifte 
ha fazla seyirci gelmiştir. Zarif elbiseli bahislere dahil bulunan bu koşunun fa
bayanlar bilhassa dikkati celbedecek ka. vorisi Mareşal Fevzi Çakmak" ın Bay • 
dar fazla idi. Yalnız favoriler aşağı yu. burtunda idi. Çünki geçen hafta ikinci 
kan herkeoce malum bulunduğündan gelmişti. 

dördüncü ko§u müstesna olmak üzere Alemdarın geçen defa kendisinden 
büyük. farklarla neticelenmediğinden beklenen neticeyi vermemesi bir çokla· 
mütekabil bahis biletleri geçen haftaki rını bu kanaatte .. birleştiriyordu. Boğuo· 
gibi ehemmiyetli kazanç dağıtılmamtf~ malar çok heyecanlı oldu. Zaman zaman 
tır. Buna rağm.en hesapların geç yapıl· neticeler değişti. Bir aralık Andran Bu· 
ması ve para tevziabnda ufaklık. para din'in sürpriz yapması blıe muhakkak 
sıkıntısı çekilmesi bazı kimselerin canını sayıldı. Çünk.i ttibünlerin önünden çı • 
sıkmış oynamaktan vaz geçirmiştir. Bi. kıştaki birinciliği muhafaza ederek geç
naenaleyh önümüzdeki hafta yüz liralık mişti. Hakem kulesi önünde vaziyet de
ufak para götürülmek suretile bu sıkıntı- ğişti. Alemdar birinciliği, Andran Budin 
nın önlenmesi temenniye şayandır. ikinciliği ve Bayburt üçüncülüğü aldı. 

BiRiNCi KOŞU Mütekabil bahiste Alemdan ganyan 
Birinci koıu dört ve daha yukarı yaı- alanlar 3 7 5 er Andran Budini plase alan 

taki yarım ve balia kan yerli Arap hay- !ar dörtyüz seksener kuruş kazandılar. 
vanlarına mahsuatu. Mesafe ikibin met- BEŞiNCi KOŞU 
re. Üç hayvan i§tirak eyledi. Haftanın bu son koşusu da çok heye-

l11mail efenin Zeybeği birinci, Kara canh oldu. Bu sene kazandığı ikramiye .. 
Osman oğlunun (Galib) i ikinci, lsma- !er üçyüz lirayı geçmiyen halis ve yanm 
ilin Mümtazı üçüncü geldi. Tribünler ile kan dört ve daha yukarı yaştaki hay • 
hakem kulesi arasındaki mesafede Zey.. vanlara mahsustu. 
bekle Galibin bogazlll§ması çok heye • Geçen bafta ikinci gelen Restoska 
canlı olm\11 hemen aralanndaki fark bir bu kogunun tabü birincisi sayılıyordu • 
at başına inhisar eylemiştir. Çünki birinciliği alan rakibi bu koşuya 

IKtNCl KOŞU iştirak eylemiyordu. Buna mukabil geçen 
Oç yaşındaki yerli yarım ve halis kan haftalarda ayağından rahatsız bulundu- , 

Arap hayvanlarına mahsustu. Mesafe ğu için koşmayan fakat geçen sene İzmir 
bin metre. Dört hayvan iıtira.k eyledi. ve Ankara ko;,ularında birincilikleri alan 
S. Tarhanoğlunun Uysalı birinci, Kara Memduh Alan'ın Şlem"i ortaya çıkmış
Oaman oğlunun Dicle si ikinci, Mwıtafa tı. Mütekabil bahis oynıyanlar Şlem · e 
Öztürkün Duhanı üçüncü geldi. daha çok inanıyorlardı. Ve hayvanın 

Ko§udan evvel beklenen netice de vaziyeti inanmağa müsaitti. 

bu idi. Mücadele şiddetli ve heyecanlı oldu. 
OÇONCO KOŞU Restoaka birinci. Şlem il<inci, Altifin 

Üç yaşındaki halis ve yarım kan yerli Kazbataylası üçüncü geldi. Ganyan bi
lngiliz hayvanlarına mahsus olan bu ko- l eıler altıyüz küsur kuruş kazandılar. 
şunun mesafesi bin altı yüz metre idi. GELECEK HAFTA 
Bu koşuya ikisi E. Salih

0

in olmak üzere Gelecek hafta hava müsait olursa ko-

Elektrik 
fabrikaları 
Kazanç vergisine tabidir 

Elektrik fabrialarının kazanç 
vergisine tabi olduğu Maliye 

vekaletince alakadarlara bildiril
miştir. Bu hususta gönderilen 
tamimde denilmektedir ki: 

"Elektrik fabrikası işletm.esi 

belediyenin mecburi hizmetleri 

arasında bulunmaktadır. Ancak 
Ticari muamelelerden sayılan 

elektrik fabrikası ve tesisatı, 

belediyelerin ticari gaye takip 

eden müesseselerinden olduğu 
için bunlar kazanç vergisi be
yannamesine tabi tutulacaklar 

ve kazanç vergisi verecekler· 
dir.,, 

Fuar 
Bu yılki 

eğlenceleri 
fuarda yapılacak 

muhtelif modern eğlenceler için 
Viyananın büyük firmalarından 

fuar komitesine yeni teklifler 
gelmiştir. Bunlar tetkik edile· 
cek ve muvafık görüldüğü 

takdirde angaje edileceklerdir. 

23 Nisan 
.-...- . -

Çocuk bayramı 
ilk günüdür. 

Yavrularımızın 

haftasının 

bayramı 

' 

için hazırlanınız ..• 
~fZZZZT"./7.L/..L/LZ/"/7.L/ L.T.J".LLZ/.J; 

Manisa pavyonu 
Manisa vilayeti F narda bir 

beton pavyon yapmağa karar 
vermiş ve pavyonun planı be

lediye heyeti fenni ye si tarafın· 

dan yapılmağa başlanmıştır. 

l;it!•J!itri 
Yarım insan 

-13--
Kadınaınız;, ~timai mevki 1'1~ 

hibi.ini:ı:, bir titriniz var. Cerrı~· 
yet kaidelerine •tktftp Juı}~a,: 
tan şikayetçi olan erkek, sızı ha 
la bir dişi gölge olarak tanıyor• 
Erkeğinize gönderilen wvareı 
çay ve balo davetiyeainin arka_· 
aında: iki bayan refakat edebı• 
lir, kaydı vardır. 

Bu cümle size erkeğinizin ya111 

başındaki gölgeliğinizi hatırla· 
tıp duruyor. 

............... .................. 
s~~.i;~-~~- · ~i«ii;~~~~~-~~: ···gişe· 

ye para uzatınca biletçi merrı~· 
rıın ihtarı •ert bir kamçı gibi yrJ• 
züniize iniyor: 

- Yanlış verdiniz, diyor. Ba• 
yanlara yarım bilet ke•iyorıız. 

Bu cümle ıri:ı:e, kad<nın bu ıa· 
hadaki yarıml<k telakkisini ha· 
tırlat<yor. 

ıti~~~İ~~~;~· ·d~ii~~i;~;; 
0

kafıı· 
larımız değitmiyor. Teslim edi~· 
miyen hüviyetler, kadının ceıııl' 
yet muvazenesi içinde kıyınet• 
lenmeaine mani oluyor. lnkdabıfl 
uzattığı hüviyeti hali teslim et• 
miye.nlerimiz var. Gölge kadır. ~ 
yarım insanı hakiki hüviyetiyle 
kartılamak için ufak bir istihal" 
ye ihtiyaç var. Bunu nasıl yaP' 
malı, dersiniz? 

NERiMAN GORSA 

Trakyada 
ipekçilik 

Edirne, 19 (Hususi Muhabi· 

birimizden)-lpek koza tohum· 
!arı Borsadan gelmiştir. Umu· 
mi Müfettişlik bu yıl 3000 bin 
kutu ipek koza tohumu para• 

sız olarak dağıtıyor. Üst yanı 
120 kuruş gibi ucuz bir 
para ile serbest satılmaktadır. 

Mevsim dutluklann iyi bir su
rette aşılanmasına müsaade 

ediyor. 

AskerHk şubesinden: 
Evvelce hazırlık ilanında ya

zıldığı gibi 329 doğumlu ve bu 
doğumlularla muamele gören di
ğer doğumlu ve kendi doğum
larile vaktında muayeneye 
gelmiyerek yoklama kaçağı 
kalmış ve bilahara mua
yeneleri yapılarak sınıfları 
ayrılmış ve her hangi bir se
bepten ötürü geri kalmış veya
hut askere çağırıldığı halde 
gelmiyerek bakayada kalmış 
olan ve şimdiye kadar askere 
sevkedilmemiş 316 dan 329 
dahil doğumuna kadar piyade 
islam sağlam ve 330 dahil 
doğumlu gayri İslam ve 330 
musika eratının 26 Nisan 937 
gününden itibaren sevklerine 
başlanacaktır. Bu eratın tayin 
edilen günde Şube merkezin
de bulunmaları ve gelmiyenle
rin hapis cezasiyle cezalandı
rılacakları ve bedel verecek
lerin nihayet 24 üncü cuma
ertesi günü akşamına kadar 
bedellerini vermeleri ve bu
güne kadar bedel için müra
caat etmiyenlerin bedellerinin 
kabul edilıniyeceği ilan olunur. 

dört hayvan iştirak eyledi. şuların daha çok heyecanlı daha eğlen· 
Emir Salihin Girgini birinci, Taşpı • celi olacağı ve daha büyUk bir rağbet 

narı ikinci ve Atıfın Baylanı üçüncülüğü göreceği şüphesizdir. Çünk.i önümüzde .. 
lnebolu vapuru davası 

aldı. ki haftanın ikramiyeleri daha büyük ol-
DöRDONCO KOŞU duğu için daha çok hayvan iştirak eyli-

Bu koşu haftanın ehemmiyetli koşusu yecektir. 

Bağların zararı 
Manisa bağlarında soğuktan 

zarar gören mahsul hakkında 

Türkofisçe mahallinde tetkikat 

yapılmıştır. Bu tetkikat netice• 
sinde, :zarar gören mahsulün 
yüzde 20 ve bazı yerlerde 
yüzde 40 olduğu anlaşılmıştır. 
Zarar gören bağlar, en ziyade 
ihtiyar bağlardır. Bı.:nların uç· 
larında elan büyümekte olan 
filizler mevcut olduğundan, 

yeniden mahsul vermesi mu
hakkaktır. Bundan başka iç 
gözlerde de yeni salkımlar 

çıkmaktadır ki, bu vaziyetin 

zararı telafi edeceği sanılmak
tadır. 

Hal • • 
pro1esı 

Hal proje müsabakasına iş· 
tirak edenlerden birinciliği ka
zanana bin, ikinciye beşyüz 

lira mükafat verileceği beledi
yece kararlaştırılmıştır. 

istikbal vapuru süvarisi 
hadiseyi anlatıyor 

DANIELLE 

•••••••••••• 
B. Cemal 

Tapu ve kadastro umum 
müdürü Bay Cemal buradaki 
tetkiklerini bitirerek dün An
karaya dönmüştür. 

Haber aldığımıza göre birin
ciliği lstanbul mimarlar birliğin
den B. Zeki Sayar, ikinciliği 
de Ankara mimarlarından B. 
Behçet Ônsal'ın projeleri ka
zanmıştır. --

Ağır cezada 
Eski fuar sahasında eczacı 

bay Mehmedi öldürmekle maz
nun Arifin muhakemesine dün 
ağır cezada nakzen başlan• 
mıştır. 

Mahkeme heyeti nakz kara
rına uyarak maznun Arifin kız 
kaçırmak suçundan asliye ceza 
mahkemesinde evvelce mah
küm edilip edilmediğinin so
rulmasıoa karar vermiş ve 
muhakeme talik edilmiştir. 

!J 

lnebolu vapuru faciasının 
maznunları hakkındaki muha
kemeye dün ağırcez~da de
vam edilmiştir. Bu celsede 
İstikbal vapuru süvarisi Bay 
Mustafanın lstanbul mahke
mesince istinabe suretiyle 
alınmış olan ifadesi okun
muştur. Bay Mustafa ifade
sinde, istikbal vapurunun saat 
on raddelerinde körfezden 
çıkmak üzere Kösten adası 
civarından geçerken uzaktan 
bir vapurun tur yaptığını gör
düğünü, 300 metreye kadar 
yaklaşınca bu vapurun lneb<>lu 
oltluğunu anladığını, vapur 
sancak tarafına meylettiği için 
acele bir filikayı denize indi
rerek bu vapura bir adam 
gönderdiğini ve dönüşünde üç 
kazazedeyi de beraber ge· 
tiren bu adamın, Inebolu 

TAYYARE SiNEMASI 
16 Nisan 

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

Yeşil Domino 
Baştanbaşa heyecan dolu ve büyük bir aşkın esrar 

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

dolu çok nezih, çok samimi hikayesidir. 

Miki l\f avuz canlı karikatürler 
Cumartesi ve pazar günleri 1,15 de ilave seansı vardır. 

vapurunun batmak üzere oldo· 
ğunu söylediğini, bildiriyordu. 

Kaptan bay Mustafa kaza 
hakkında şu izahatı vermişti: 

- Bütün filikaları indirttiııı 
ve kazazedeleri kurtarmak için 
çalıştım. istikbal vapurunu ine• 
bolu vapurunun yanında dur· 
durttum. Fakat şiddetli poyraı 
vardı. istikbal vapuru lnebolıı 
vapurunun gayet yakıninden 

geçerken rüzgarın sevki ile 
lneboluya yanaşır gibi oldu. 
Bundan istifade ederek halat 
attırdım. Fakat fneboluda tay• 
falardan hiç kimse bulunma• 
dığı için halat bağlanamadı. 
Çünkü vapurda bulunan yol· 
cular halatın nasıl tutulup bağ• 
!anacağını bilmezler. istikbal, 
lnebolu'dan bu suretlt: ayrıldı 
ve bir dakika sonra da lnebolu 
battı. Biz, deniz üzerindeki 
yolcuları kurtardık. lnebolıı 
üçncü kaptanı ile makinistleri 
ve telsiz memuru lnebolu daha 
batmadan küçük bir kayıkl• 
istikbal vapuruna geldiler. O 
sırada henüz lnebolu vapuru· 
nun kurtarılması imkan vardı. 
Mehmet Ali kaptan biziııı 
vapurumuza gelmemişti. Ken• 
disinin lngiliz vapuruna iltica 
etmiş olduğunu öğrendim. 

Maznunların vekilleri, istik• 
bal vapurunun halen Çamaltı 
tuzlasında tuz yüklemekte ol• 
duğu için bu vapurda buluııan 
şahitlerden Ömer ve Tabsinin 
lzmir ağırceza mahkemesinde 
dinlenmelerini istedi 
hakeme 24 Ni~ana 
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" Sa br " ı bilen 
karşıma çıksın! 

Sonunu dinlemed en :;ijz keıtenl<!'l'c, 

&onunu anlamadan hiikiim "ercnlt?Te, 
Önü.nü arkasını saymadan 'kerıdi uka-

Mecliste Zavallıların haline bakın 
• ····-lcilıklariyle çam devirenle1'C öyle kıza- ı D •• ) •• •• k J ' 

n m ki ... Velev ki can. ciğer kardeşımı llll ili ITIUZa er.~ er 
olsun! Ankara, 19 (A.A) - B. M. 

Hele, böylelerinden bazı nfünuncle- Meclisi bugün Refet Canıtezin 
te şahit olunca afakandan can burnu- rei sliğinde top!anmıstır. Rad-
nıa gelir: yoloji ve radyom ve el~ktrikle 

Meselci: Elleriııc bir mektup gelir, tedavi ve diğer _ fizyoyterapi 
·anlatış bu ya!- Mektubu yazan adam müesseseleri ve Başvekalet 
elbette vak'ayı, hadiseyi, meTammı ve teşkilat. ve vazifeleri hakkın
fikrini açmak için bir ba§langıç yap
tnt§tır. Zaten bu mukaclclcme olmazsa daki kanun layihalarının ikinci 

Suriye, Türkiyeyi protesto ediyor. 
Fransız dostluğunu tebarüz ettirerek 

bir de teşekkür sallıyor 
müzakereleri yapılmış ve ka

mektup veya vazı. kafası kesilmiş ta-
vuğa döner. Fakat okuyan adam tem- bul edilmiştir. 

Jandarma efrdı hakındaki 
kinini, .sabrını muhafaza edip te, mc1'-
kinini, sabrını muhafaza edemeyip te, kanunun bazı maddelerini de
nıekıubu hemen yarı yerinde ataTak, ğiştiren kanun layihasının ve 

Suriye parlamentosu içtimaına 
Cebelidüruz 111ebusları iştirak 

Sancak ve 
etn1ediler 

ıonunda ne gleceğini anlamadan, kara Şark Demiryolları imtiyazı ile Şam, 19 (A.A) - Havas 
b,.,; bir hükümle yırtar, atarsa: Al sa- şirkte ait malların satın alın- b'ld' . ,.. Ajansı ı ırıyor: 
na ukalalık mübareki!.. masına dair olan mukavelenin I d b Başvekil par amento a e-

Misal yalnız buna miin1ıasır değil ki: tasdiki hakkındaki l<anun layi- M il 
- Efendim başıma şu dert geld i, hasının da birinci müzakeresi yanatta bu:unarak İ etler 

11andık, yakıldık. yapılmıştır. cemiyeti müşahitlerinin lskcn-
Diye ııö:ze başlıyan aTkadaşmm Jeen- Kamutay çarşamba günü derun sancağı üzerindeki ra-

disinden para istiyeceğini sananlar, toplanacaktır. poru neticelerini kabul e tmek 
•özü hemen orada kesip: -~· istemediğini, bu neticeyi Suriye 

rinden bahseden başvekil şun· 
ları söylemiştir: 

- Fransız devlet adam'arı nez· 
dinde bize karşı çok iyi hissi· 
yat bulduk. istiklalimiz yolunda 

Fransız dev!et adamlarının açık 
müzaharetlerine emin olabiJiriz. 
Heyetimiz bu kanaate, Fransız 
devlet adamları ile askeri - Valla1ıi birader, beni1'1. de başım- T ethişçi D. için gayri kabil kabul telakki 

da. birçok dert var, cebimde on param 
bile kalmadı. Hani .sana yardım eder- mahkemesi eylediğini bildirmiş ve bükü- meseleler ve harici münasebet-
diın ama, gözii kör olsun, i~te böulc metin kat'i surette Fransa, Su- Jer üzerinde. yaphğı konuşma-
oldum. 1 -Bastaralı birinci sahifede"- riye ve Türkiye arasında üç lar neHcesinde varmıştır 

Diye damdan dttşme bir ceı·ap ı:crir. memlek~tlerde ikamet edecektir. Ma- taraflı anlaşmaya ve Türkiye Bundan sonra söz alan birçok 
Ölür miisün, öldiirür miisim? l lum olduğu üz~r~ Prens al tı sene ~v~el ile dostane komşuluk münase- hatipler Türkiyenin battı hare-

kelinden dolayı teşekkür eyfe
mişlerdır. 

SURIYEDE AF 
Şam, 19 ( AA ) - Suriye 

Parlamentosuna umumi bir af 

. yapıldiğı bildirilmiştir. · Bu af· 
dan geç~n sene FiJistinin ihti
lal hareketlerinde mühim rol 

oynıyan Arap Nasyonalist lideri 
Fevzi Kavukçu ile daha birkaç 
kişi istiıma edilmiş bulunmak
tadır. 

Şurası şayanı dikkattir ki, 
Sancak mebusları ile Cebeli· 

- Yahu! Benim meraımm senden kralın arzusu hılafına olarn'k yaptıgı ız-
f d·~ 1.k betleri idame ettirmiye bağlı ketini protesto etmişler, Fran- düruz mebusları parlamento-

para istemek değil, de rt bir göniil<le divaçtan eragal etme ıgi için prens ı • , v .. 

yaşarsa kangren oluyor, bana para de- imtiyazlarından ıska t ve krnl hanedanın- kaldığını ilave eylemıştır. sız dostlugunu tebı.ruz ettir- nun ~u to~lantısına iştirak et• 
ğil azacık teselli vermeği rica ecliyor- dan ihraç edilmiştir. Fransa, Suriye münasebetle- mişler ve Fransaya hattı hare- memışlerdır. ... ····················~ ·········································· .. ······································•······ d d •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 

u~:ı:~ee;~anda ne cesaret kalır, ne Koloni ve istikraz mukabilinde Gençler Birliği Beşiktaşı yendi 
takat, ne de itimat. .. 

.. :::~~F~;::?.~::~::; .~~~ Almanya mevcut hu.dut- .Fener ve Galatasaray 
E~2:;::~~~;:~:ı':d!.~:·b::ı:.7:v:::: lara riayet edecek mi? golsüz berabere kaldılar 

Derneğe kalmadan bir kap1an gibi 

kocasının suratına atılıp: B. Hı.tler bo··yle bı·r taahhu .. t altına Galatasaray yarın geliyor 
- S enin zaten cebinde para olunca 

har VtıTUT, harman savunırsun, kiınbi- • • d·ı·k .. ·ı d v ·ı . Ankara, 19 (Telefonla ) - bahçe ması -Oynanmıştır Çok 
lir güzelim liracıkları 1.angı kadin uğ- gırmeğe Şlm l I mu temayı egı nllŞ Jık maçta galip gelen Beşiktaı hararetli safhalar geçiren v~ 
runa erittin, kiın bilir hangi barda, p · l9 (Ô R) "O 1 R d b" • takımı pazar günll ikinci ma· bir taraftan obir tarafa geçen . . arıs, , - euvre" manya ve usya arasın a ır h k' k 
hangi bilmem ne 11erlerde saçım, sa- gazetesi diplomatik muhabiri- mukarenet ihtimali hakkında çını Gençler Birliğile yaptı. a ımiyetten sonra, i i tarafın 
uurdun .. Kim bilir kimlere Top, kimle- Sıtad , oniki bine yakın seyirci da kaçırdığı müteaddit fır-

nin iddialarına göre bazı devam eden neşriyatın esassız ·1 d l l 1 re çorap, kimlere bilezik, !ıiiziik aldın ı e o muştu. sat ar a oyun neticelenmiştir. 
Al b f·ı· Al o!dug~ unu tekrar etmektedir. N O "' d G ela gelip ba:nn bin dereden su getiriyor- man ma a ı 1 marıyanın, Başından sonuna kadar ha- elice -v ır. alatasaray 

sun!. bir müstemleke ve bir istikraz Bu gazeteye göre bu haberler raretle takip edilen oyunun ilk müdafaası çok güzel oynamıştır. 
Diye:.·•· - ~olukta biitün ijtiraların ıo- mukabilinde, mevcut hudutlara Baltık devletleriyle Lehistan devresinde Gençler Birliği Galatasaray takımı yarın 

Gençlerin •••••••••••• 
•••••••••••• 

............ d l ............ ııy~u arı 
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Erkek lisesinin 
Kız san'at enstitUsUnU 
ziyareti mUnasebetlyla 
İzmirin yüksek kültür mües

seselerinden biri de şehrimiz 
Kız Sanat enstitüsüdür. Göz
tepe vapur iskelesinin karşı· 

sında yokuşlu bir cfot hayaba
nını takib ederseniz bu kıymetli 
müessese mütebessim çehresini 
s ize gösterir.. içine girdiğiniz 

vakıt kendinizde büyUk bir 
emniyet duyar, vatan yavrula-
rını koynunda toplayan bu 
sanat yuvasını hemen benim-
sersiniz .. 

Size bu emniyeti, orada gör· 
düğümüz temizlik, intizam ve 
talebt:s indeki nezahet vermiş· 
tir .. Havasındaki samimiyet ko
kusunu da aldıktan sonra artık 
bu hislerle kabarmış olan göğ· 
sunuzu, bahçesindeki çınarın 

yanıbaşında garbın bazen sert 
esen rüzgarlarına gerebilirsiniz .• 

içinizde bu emniyet ve gu
ruru yaratan bu sanat yuvası-
nın çocukları ihtimal yarının 
en yüce anneleri olmak için 
çalışıyor, kendilt!rİnİ memleke
tin her köşesine götürebilecek 
kanatları büyütüyorlar.. Yarın 
büyük sahaya kanat açtıkları 
vakıt, hayatın bulanık seyla
bma kurban giden nice masum 
vatan yavrul;\rını kurtaracak 
ve onlara bu büyüttükleri arzu 
kanatlarının sıcaklıkları içinde 
hayat vereceklerdir . 

Bugün gayet ince san'at 
işleri üzerinde büyük bir has
sasiyetle uğraşan !:>u yuvanın 

çocukları aynı zamanda yarın 

cephede çarpışan eşlerinin ya
rasını saratak kadar metin ve 
o sahada dağıhnış vücudlarm 
parçalarını top!amayı kendi
lerine milli bir şeref yapacak 
kadar sağlam sedyeli yetiş
mekted:rler. 

Biz kendimizi mem!ekele 
mümküa olduğu kadar faydaJı 
vermeğe çalışırken onların da 
en yüce ana olmak için çalış-
hklarını gördüğümüze çok 
memnunuz. 

Erkek lisesi talebelerinden 
H. HAYDA 

,., b" d d '"k umumi efkarı üzerinde mu-essı·r · L" b. b.ı:.k· · t t · t J • h k t d' T k 111m' ır en saçar, o er. riayet edeceğini kat'i olarak DIS".Jl ır a ımıye esıs e • zmıre are e e ıyor. a ım-
• - Anımı hatun! Sus ta sonunu din- bildirmesi için Führer nezdinde olmak maksadıyle çıkarılmakta mişse de gol çıkaramamıştır. larınızla iki maç yapacaktır. ltalyada deniz lnfaatı 
le! Senin bildiğiıı yibi değil bu iş, hak ve Alman siyasetini kararsız- İlk d • • Roma, 19 ( Ö.R ) _ H likü-

teşebbüste bulunmaktadırlar. evre golsüz geçmiştir. Mısır kralı lnglllz krahnın 
neler oldu. Jık içinde imiş gibi göstermek Ik d d b mel deniz inşaatını inkişaf et-

D k B. Hitler şimdilik böyle bir · · k' k inci evre e ağır asmıya mUmesslll karşıladı emek artı çoktan 9eçmış, . ;ızeri- gayesını ta ıp etme tedir. · k · b 1 
b teşebbüse karar vermeg~ e mü- 19 ( ÖR başlıyan Beşiktaş takımı bir Londra, 19 (O .. . R) - lk ı" gu··n tırme iç ın ununa uğraşan nıze aSQ iyetin nıtit1ıi.ş tiıi;:liği rôlrnıiiş- Roma . ) - Alman 1 k d . . G l b" b .. t.. bb"' l . k l 1 

tiir. temayil görünmi.vor. Bununla Ekonomi bakanı doktor Şaht go ay etmıştır. enç er ır· Pariste kalmış olan Mısır ·kralı u un teşe us erı on ro u 
.. .. .. . .. .. . .. . . . . ... .. . . .. .• .. . . beraber etrafındakiler kendisi- şimdiki halde Almanya için en liği takımı kısa fasılalarla Majeste Faruk annesi, dört alt ına alacaktır. Çok zaruri 

So:: nereye gelecek dostlar! öyle sa- ne şunu da hatırlatıvorlar ki mühim meselelerin ilk madde- buna iki goHe mukabele ede· kız kardeşi ve iki kişilik ma- telakki edilen bu tedbirin mü-
nıyorum ki hepimiz de sö:z:im, yazının, .. hudutlara riayet,. teahhüdü ler meselesi olduğunu söylemiş rek galibiyeti hak etmiştir. iyetile birlikte kaleden Duvr b m tesirleri olacaktır. Serma-
Yortını ki hepin ' de sc.i:.tin, yazının, Almanyanın Avusturyada yeni ve demiştir ki: Bu meselenin Gençler birliği ikinci devrede limanina gelmiş ve Mısır sefi- yesi 100 milyon liretten az 
ışin sonu neye vc..:racağın ı dınlcnıeden k " · J t r:le lngı'lı'z kral b' - es olan teşebbüsler kontrol harı' -menfaatler elde etmek u'"midini halli için Almanyaya müstem- on ışıy e oynamış ır. ı ının ır mum • 
anlamadan, beklemeden, yarı yerimle 1 sili t f d J • 1 t · d k 1 kt 
baltalıyatılar her halde kızarsınız, be- terk etmesi demek olmıya- leke verilmesi ıaruridir .Dünya• stanbul 19 ( Telefonla ) ....... ~.r.~.!!1..~~ •• ~~.:.'?!.~~?!!!.!~: ...... ~!? .. ~ ... ~.~.~~ ... ~~: ............. aa .. .. 

•~ı ~~kan ~p~e ~kar da: caktı~ nın bu kat'i zarureti anlıyaca· Diln sekiz b in seyirciönUnde, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··~~~~~~~ 
- Sontı da senin olsun. onıC. d<' .. Hay Dig~ er bir teşebbüs te siJah- ğını ümit ediyoruz. beklenen Galatasaray • Fener- DALLARDAN SESLER: 

..........• ,........................................................................... ------------
söylemez. yazmaz, işlemez olsaydım. Jarın tahdidi hakkındadır. Al· Madrı·dı·n müdafaası -

Dersiniz değil mi? TOKDiL rran mahfilleri bugün şunu an-

.................. lamışlardır ki, lngiltere sebe

Trakyada. 
Asfalt yol üzerinde 

Edirne, 19 tHususi muhabiri
mizden) - Tralcyada devlet 
demiryolu ile beton - asfalt yo- · 
Junu boylu boyunca kaplıyan 
geniş bir ziraat ve büyük, kü
çük yepyeni ve plan ! ı köyler 
hemen göze çarpı;or. Eski lcöy
lcrde de devamlı ve planlı bir 
kalkınma vardır. YoJlarda ve 
köprülerde humali bir hareket 
d~vam ediyor. 

Kırklareli vilayetinin inece 
Edirnenin Sazlıdere büyük be~ 
ton arme köprüleri bitmiş ve 
Geliboludaki Kavaklı köprüsü 
Nafıa V eka!di tarafmdan ek
siltmeye konmuştur. 

Lüleburgaz, Çorluda 
e,erlerden olan köprüler 
nıimarisine uygun olarak 
hrılmaktadır. 

eski 
eski 
yap-

Diğer taraftan lstanbul - Edir
ne asfalt yolunun yeni yapılan 
kısımları meyvalı meyvasız 

"
ağaçlarla ağaçfandıralmıştır. 

olunun yaptırılmasına devam 
~diliyor. Çorlu ile Lilleburgazıa · 

nd lnıunl 

biyle, silah yarışında Almanya 

önceden mağlup sayılabilir. 
Diğer taraftan manevi bakım
dan hemen bütün devletler 
- yalnız Italya müstesna • Al
manyaya karşı birleşmişlerdir! 

Almanya Versay muahedesin
denberi kendisine karşı mev
cut olan bu mant!vi birliği kır
mak için dört sene evvel takip 
ettiği siyasete dönebilirmiş. 
Lonôranın salahiyettar bazı 

mahfilleri Almanyanın büyük 
rlevletlere yeniden silah
ların yalnız tahdit edilmesi 
için değil, hem de azaltılması 
için bir teklif yapması mümkün 
görülüyor. Şu takdirde Alman
ya, lngiltere ile Fransa ve Rus· 
yanın da ayni şekilde hareket 
etmeleri şartile ne gibi silah
Jarı imhaya hazır olduğunu bil
direcekmiş. Fakat lngiJtereoin 
bugün filosunun ) eni den silah
lanması hareketini durdurması 
Avrupa diplomatik mabfelle
rince hiç zannedilmemektedir. 

Roma, 19 (Ö.R) - Berlinde 
ıkan .. Valkiıe Beobahter a· 

Bir Fransız generalı 
tarafından yapılıyormuş 

San Sebastian, 19 ( ö .R) - Burada 
çıkan bir Nasyonalist gazetesinin iddia
larına göre Madrid müdafaası bir F ran
sız generalı tarafından idare edilmekte
dir. Bu generalın adı altında Franeız er
kanıharbiyesinden 25 :zabit. vardır.Cüm-
huriyetçilerin bataryalarını idare eden 
zabit ve küçük zabitlerin de ekserisi 
Fransızdır.Bundan başka Fransa Jspan-
yaya ana vatan ve sömürge ordularına 
mensup süvari kuvvetleri göndermiştir. 

VALANCiA. 19 (ö.R) - Tervel 
cephesinde hükümet kuvvetleri muvaffa
kıyetl i bir hücum yaparak San Bavordo 
da.imi düşmanın şiddetli bir mukave
metine rağm«-:n i~al etmişler ve mühim 
birkaç köyü de ele geçirmişlerdir, Bu 
harekete iştirnk eden tayyare kuvvetleri 
ileri hareketini kolay)a§tırmışlar ve di
ğer taraftan düşmanın ü ç tayyaresini dü
şürmiişlerdir. 

ROMA, 19 (ö.R) - Jspanya sahil
lerinl'n kotrolünde ltalyan filosuna bıra
Llan sahil mıntakası Fransız hududun
dan Orega burnuna kadar uzamakta ve 

diğer taraftan Minorka adasını da ihtiva 
etmektedir. İtalyan ' kontrol kuvvetleri 
dört kruvazör ve dört torpito muhribin-

LONDRA, 19 (ö.R) - Cumartesi. 
pazar gece yarısından itibaren ademi 
müdahaleyi kontrol planı tatbik mevki
ine girmiıt ve ispanya - Portekiz hudut· 
]arını kontrole memur 130 lngil iz mÜ· 
§ahidi bu hudut üzerindeki vazifeleri ha-
§ına geçmişlerdir. Tarihte böyle bir bey
nelmilel kontrolün bir misaH daha yok· 
tur. Fransa - ispanya hududunda da ay-
ni mikdarda, yani yine 1 30 beynelmilel 
kontrol memuru yerleşmiıtir.Deniz kont
rolü, her birine muayyen bir sahil kısmı 
bırakılmış olan, lngiliz, Fransız, Alman 
ve halyan filoları tarafından yapılmak
tadır. Beynelmilel kontrol memurları 
diplomatik masuniyetten istifade edecek· 
ler, her limana ve lslasyona serbestçe gi
rip çıkarak bütün vapurların ve trenlerin 
hamulelerini ve yolcuların pasaportları
nı İstedikle ri şekilde kontrol edebilecek
lerdir. 

« Times» gazeteai ademi müdahale si-
yasetinin menfi kısmından sonra §İm
di müspet tatbikat sahasına geçileceği, 

ispanyadan gönüllülerin geri alınması 

noktasında da anla§ma hasıl olursa bu 
acılr.lı dahili harbı aona erdirmek çarelc-

~EFAH - ŞAİR 
Aziz dostum irfan Hazarın «Hamitler» batlıklı yazısını-her 

yazısı gibi- zevkle okudum. irfanın dütünceleri ile benim kanaa· -
tim arasında bulduğun;ı farkı -müsaadesiyle- fUracıkta tespit et
mek isterim: 

Değerli arkadatım (huzur ve refah, çalıtmak için bot vakıt. 
elbet, bunlara inzimam eden tair ve filozof yaradılıt Hamidi hü· 
yük Hamit yapıyor) diyor. 

Bence fi.irlik karın tokluğundan ve bot vakıt bulmaktan çol& 
eTVel duyuf, yaradılıt ve istidat meselesidir. 

Refah, endişei fer da, kaygııından uzak bulunmak hiç fÜp

hesiz faire huzur ve saadet temin edebilir. Fakat hiçbir zaman 
«Büyük tair» olmasına hizmet eden belli batlı bir amil olmaz. 
Şiir olmakta istidat asıl, refah ise matluptur. 

Bu kanaatla diyebilirim ki huzur ve refah, çalıtmak için bot 
vakıt inzimam etmemit olsaydı Hamit yine büyük tiir olacaktı. 
Zira tabiat onu tair yaratmıttı. Belki o vakıt ıstırabı daha ıık 

terennüm edecekti. 
Eğer huzur ve refah, yaradılıfı tamalıyan b irer sebep olsaydı, 

yaradılıt ve istidat tek hatlarına b ir işe yaramaıaydılar koca 
Füzuli yarım kalırdı. 

Kanuni Süleymanın Bağdat Evkaf idaresinden bağlattığı do
kuz akçelik maatı tartıvakf e göre Esterin yemine ve halaların 
temizlenmesine tahsiı dillmit olması sebebiyle k esildiktn sonra 
Füzuli yine taheserler yarattı. Hayatları büyük bir yoksulluk için· 
de geçmit daha nice edipler ve tiirler vardır. Onun için ben muh· 
terem arkadatım gibi a-özümün önünden (nice Hamitler) geçi
remiyorum. Hele harikulade Hamitleri dütünmedim bile. 

Mide derdinin duyuttaki, yaradılıttaki kabiliyetleri kısırlat
tıracağına inanamıyorum. Bence büyük Türk tairi Hamit -niceleo 
ri ıırf yokıulluk yüzünden ~etİfellMIDİf- bir fi.ir deiildi. 
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Türk heyeti Cenevreye gitti Doğanspor takımı çok güzel oynadı 

Menemencioğlu, kendisini teşyie ge- G~üneş hatlarını sarması?.ı bilen. Do· 
len Hataylılara şu suali sordu.. gansporlular 3 - 5 galıp S?"eldıler 

- 8Qf taralı birinci sahifede -
eek zevatı en yüksek tazimle karşıla· 

Misafir takım dün lzmirden ayrıldı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

bir akuunı Mahmut durdurdu. 27 inci 
llılfbr. 

MEŞALEU KöYLOLER 
Vaktin darlığı hasebiyle Döbrovnikte 

fazla kalınmıyarak derhal yola çıkılmış· 
tır. Her geçilen yerde Yugoslavya hal
kının büyük Türk misafirlerine göster• 
eliği hüsnü kabulü anlatmak cidden mÜş· 
küldür. Mostar halkı, gece vakti Türk 

Doğanspor takımını teşkil eden kıy- 1 ·~ 
metli onbir, pazar gilnü cidden gilzel 
ve faik bir oyunla misafir Güneşlileri 
mağlup etmiştir. Netice 3-5 tir. Başın· 
dan sonuna kadar büyilk bir heyecanla 

dakikada Güneşten Salahettin gmel 
'l' bir fırsat yakaladı. Müdafileri atlattı. 

ve çektiği şut kalenin yakınından dı • 

şarı gitti. 

rica.tini meşalelerle karşJaml.}tır. 
Fazla yağmur yağmasına rağmen on 

binlerce halk misafirleri karşılamıştır ..• 
Bll sırada, ayrıca Mostara gelmiş bulu ... 
nan bayan lnönüyü 5 000 müslüman ka· 
dını candan sevgi içinde kar,ılamı,lar ve 
geçtikleri yolları çiçeklere bürümüşler· 
dir. Bn. lnönü hemşireleriyle görütmüş, 
iltifatta bulunmuştur. 

Ayni saatte, Türkiye Ba9vekilini kar· 
ıdamak üzere Ha.mpisanta gelen Yugos
lavya Baş ve D11 bakanı Dr. Milan Sto· 
yadinoviç General lnönü ile musafaha 
etmiştir. 

DöNERKEN 
Türkiye ricali geceyi yolda geçirerek 

öğle vakti Valevo şehrine gelmişlerdir .. 
Bu defa Yugoslavya Başvekili de kendi
lerine refakat ediyordu. Türk ricalinin 
tehre girişleri muzikalarla karıılanmlJ, 

köylüler milli oyunlar oynamışlardır ... 
Türk misafirleri Yugoslav milli oyunla· 
nnı alAkayle seyretmişlerdir. 

Valevo belediye reisinin nutkuna ce· 
vap veren General İnönü, Türk ulusunun 
kahramanlık gösteren uluslara karşı 

gösterdiği sevginin enginliğini anlatmış· 
tır. Dr. Milan Stoyadinoviç, V alevonun 
belediye otelinde Türkiye ricali tcrefine 
mükellef bir ziyafet vermiştir. 

BELGRADA VEDA 
BELCRAD, 19 (Son dakika) - Bu 

gece Türk misafirler ıerefine Yugoslav
ya hükümeti bir veda ziyafeti venni~ 
ve bu ziyafet esnasında samimi ve gÜZel 
hasbihaller yapılmıştır. Ziyafet gece 
yarısından sonraya kadar devam et· 
mi.ştir. 

Belgrad istasyonunda Türkiye ricali· 
nin Yugoolavyanın çok değerli devlet 
ndamlariyle vedaı çok müessir olmu~tur. 
Carda binlerce halk bulanarak misafir-

•• ·~ 

takip edilen bu oyun, seyircileri tatmin 
eden heyecanlı safhalarla doludur. 

Bu oyunu kısaca anlatmak icap eder 
se, Doğanspor takımı Güneş takımının 
.müdafaa ve hilcum hatlarını sarsacak 
kadar atak ve semereli bir oyun çıka· 
rarak bu galebeyi temin etmiştir, diye
biliriz. Atak bir forvcrt hattının, dilz
gün oynıyan bir müdafaanın önünde 
ne kadar muvaffak ta olabileceğini pa
zar günkü maçta görmüş bulunuyoruz. 
Güneş takımı da ınağlil p olmasına rağ· 

Zal(ıepterı [!iizel Vır tröıiilııiş men sonuna kadar ezilmeden oynamış-
leri allo§larnıştır. Yugoslavya Başvekili, ransında bulunan Türkiye gazeteciler 1 tır. 
Niyabet Meclisi azalan, bütün nazırlar. heyeti candan sevgiyle karşılanmışlar- Şiındi oyunu takip edebiliriz: 
mebuslar, dost ve müttefik devletler el· dır. Konferansta söz alan Şimadya koo· Oyuna beşi on geçe başlandı. 
çileri Türk misafirleri hararetle uğurla· peratifi reisi - eşk.i mebuslardan - Koa- Hakem lbrahim. 
mı,lardır. nol nutkunda demiştir ki : Doğanspor : 

Türkiye Başvekili saat bire yirmi kala - cBugün sergerde Kara Yorgi'nin Mahmut, Adnan, Fethi, İsmail, Nu-
Konvansyonel tarikiyle Sofyaya hareket doğum yerlerinde büyük inkılapçı, dahi rullah, lrfan, Sabri, Fuat, Hakkı, Meh-
etmi•tir. Belgrad ve Topçu dere istas• Atatürkün yüksek gazeteciler heyetini t R t , me, eşa. 

yonları arasını dolduran hallı:, Türkiye selamlıyoruz. Vaktiyle biz beşikte, Güneş üçok'a çıkardığı kadrosun· 
Oyunu idare eden hakem 8. /'1rahim, 

çİZl!İ lıakemleriyle bİrlikte 
ricalini selamlamıştır. Tren sabahleyin Türkü sevmemek, fakat aaygı gösterme- dan daha kuvvetli olarak şu şekilde ti. 
Solyaya vİısıl olacaktır. ği öğrenmiştik. Şimdi Türkiyeyi ve Türk- tertip edilmişti : Dakika 15. lzmir soldan hücum edi-

OPLEYNATZ TORBESINDE !eri çok, amma pek çok sevmeği öğren· Cihat, Reşat, Faruk, İbrahim, Riza, yor. Top Sabride. Sabri güzel bir orta 

BELGRAD, 19 (Hususi) -Türk ga· dik. Çok seviyoruz. Kral Aleksandr'ın İsmail, Rebü Taner, Necdet, Salfilıettin, yaparken yine İsmail topa eliyle vura
zeteciler heyeti pazar günü Opleynatz kardeşi, büyük reformatör Atatürkü de- Refii. rak bir penaltı daha yaptı. Yine Hakkı
mevkiine giderek müteveffa Yugoslav- rin bir hayranlıkla aeviyor ve önünde llk vuruşu Güneş yaptı. Top ortalar- nın sıkı bir vuruşu ile top ikinci defa 

!ar kralı Aleksandrın mezarını ziyaret saygıyle eğiliyoruz. Tazimlerirnizin ken· da dolaşırken 6 ıncı dakikada Necdet Güneş kalesine girdi. Doğanspor milda 
etmişlerdir. Hava yağmurlu olmasına dilerine iblağını yalvarıyoruz.> umulmadık bir vaziyette uzaktan bir faası çok canlı oynıyor ve Güneş forla
rağm,n • pazar günü Türk gazetecileri· Ankara say lavı B. Falih Rıfkı Atay, burun vur11Şiyle Güneşin ilk sayısını rının bil tün ~!erini kesiyordu. Hil
nin yaptık.lan samimi töreni gören Yu· Türk heyeti namına bu söyleve mukabe- kaydetti. cum hattında da Hakkı her zaman için 
goslavlar ' lede bulunarak. bunun Atatürke arzedi- Dokuzuncu dakikada Doğansporun Güneş kalesine bir tehlike oluyordu. 

-Yaşasın ATATORK Türkiy~si, di- leceğini söylemiş ve teşekkürlerini bil- bir akınında Faruk topa eliyle vurdu.. Dakika 18. İzmir bir korner atışı 
ye bağırmışlardır. dirmiştir. Hakem firikik cezası verdi. Vur11Şu yaptı. Sabri iyi bir vuruş yaptı. Ve 

Türk gazetecileri burada bir dakika· BAŞVEKILIMIZIN BEYANATI Sabri yaptı. Hakkıya gelen top güzel Hakkı havadan gelen topu üçüncil de-
lık hürmet sükutundan sonra türbeye Mostarda, Vreme gazetesi muhabirine bir kafa atışı ile tamamlandı. Fakat Cı- fa olarak Güneş kalesine soktu. 
Türk bayrağına sarılı bir çelenk koymuş· beyanatta bulunan Türkiye Başvekili ge- hat kurtardı. Doğanspor çocukları gilzel oyunları· 
!ardır. Çelenkte şu ibare yazılı idi J neral lnönü , Yugoslavyarun Adriyatik 

<Büyük kral Aleksandra ..• Türkiye denizindeki kuvvet ve haşmetini evvelce 
gazetecıleri murahhas heyeti tarafından, de bilmek.le beraber. bu defa gördükten 
18 nisan 1937 •.• > sonra büsbütün emniyet kesbettiğini,Yu· 

ŞARAP TOPLANTISINDA goslavyanın Adriyatikte ve Akdenizde 
Şimadya kooperatifinin p.rap konfe .. büyük bir kuvvet olduğunu eöylemiştir. 

•• •• ---nonu ve ayyare mo oru Spor işleri 

ampları açılmak üzredir 

36 ıncı dakikada Salahettinden ye
rinde bir pas alan Rcfii sıkı bir şut!• 
topu Doğanspor kalesine gönderdi. 
Mahmudun gilzel bir plejonu gole mA· 

ni oldu . 
Dakika 36. İzmir hilcumda. Sabri to

pu ortaladı. Hakkı kafa ile kaleye gön· 
derdi. Direğe çarpıp geri gelen topu 
Fuat Güneş ağlarına taktı. 

40 ıncı dakikada Güneşin bir komeı 
VUTllŞU Doğanspor kalesini tehlikeye 
dilşilrdü ise de Mahmut bu tehlikeyi 
uzaklaştırdı. Ve devre de 4-1 lzmirİll 

lehine bitti. 
tKtNCt DEVRE 

1-4 gibi avantajlı bir vaziyette oyun• 
başlıyan Doğansporlular 20 inci daki· 
kaya kadar sıkı oyun oynamadılar. V• 
bu gevşeklikten Güneş takımı istifade 
etti. 

4 üncil dakikada Hakkı bir gol da· 
ha atıyordu. Cıhat kurtardı. 

8 inci dakikada Sabri sakatlandı v• 
Sahadan dt§"rı çıkarıI'dı. Birkaç dakika 
sonra tekrar oyuna giren Sabri Fuatla 
gilzel anlaşmalar yaparak Güneş kale
sini sol traftan tazyike başladı. 

11 inci dakikada Mahmut bir kurla· 
rış yaptı. 15 inci dakikada Rizarun 

uzaktan bir şutunu Mahmut çeldi. 
Dakika 19. Top İzmir kalesi örılerin· 

de dolaşıyor. Fethi topa göğsiyle bit 
çıkış yaptı. Hakem penaltı verdi. Nec
detin vuruşiyle Güneş ikinci golünil 

atmağa muvaffak oldu. Bu arada Fual 
ele geçirdiği fırsatı kaçırdı. 

Dakika 21.. Top Fethinin ayağından 
kornere gitti. Korner çekilişinden istifa~ 

de eden SaIG.hattin Güneşin üçüncü sa· 
yısını kaydetti. 

Bu gol lzmir çocuklarını gayrete 
tirdi. Ve büyük bir gayretle Güneş 

ge· 

ka' 
lesine yüklendiler. Ortada Hakkı hava· 
dan atılacak bir lop bekliycrek sağa sO' 

la koouyor ve Cüneı müdafaasını çok 

mü~ktil vaziyete dı..işürüyordu. Yani 22 
kişi içinde Hakkı en iyi oynayan ve heı 
fırsattan istifade eden idi . 

2 6 ncı dakikada F uadın cidden güzel 
bir §Ulunu Cıhat ayni derecede muvaf· 
fakıyetle kurtardı. 

30 uncu dakikada Mchme'.~ti ün Gü· 
neş oyuncularını geçerek gol at'-c ğı biı 

sırada Reşat ayaklarına atılarak muhak· 
kak bir gole mani oldu. Gençler ... Uçmak sızın için milli bir borçtur, Bor

cunu ödemek için Türkkuşunun kanat1arı altına ko(' 

Manisada spor hareketleri 
hakkında "Yeni Asır,, sütun
larında çıkan bir yazıya, Gediz 
spor bölgesi başkanlığı bir 
cevap göndermiştir. Manisa 
sporunu umumi bakımdan mü
talaa eden bu yazı, bizim de 
Manisa spor işleri hakkında 
müşahede ve kanaatlerimi2e 
uyduğu için imzasız neşredil
mişti. 

.~ Dakika 32 .. Sabri güzel bir hareket 

- Bas taralı birinci sahifede -
vam edecek ve kabiUyeti görünen genç .. 
Jer ayrılarak temmuzda İnönü yüksek 
yelk<"n UÇUfU kampına gönderilecekler· 
dir, 

Bundan maada bu sene temmuzdan 
itibaren i\nkarada motörlü tayyare kam
pı da açılacaktır. 

~1otörlü tayyare kampına. geçen ee· 

ne lnönu kampında C. brövesini kazan
ını' olan gençler alınacak ve kamp üç 
ay de-vam edecektır. Gerek İnönü kam
pına ve gerekse Ankara motörlü kam· 
pın:ı gônderilecek gençlerin iski.n, ia5e, 
yol gibi bütün nıasrafları Tayyare ku· 
muna ait olacaktır. Bunun için her türlü 
hazırlıklar yapılmış ve Hava kurumu 
genel merkezinden lzmir ıubemize ge
len bir emir üzerine ~ube geçen sene 
İnönü kampında C. brövesi almıı olan 
gençleri motörlü tayyare kampı için 

daYet etmiştir. 

1 fava kurumunun bu humma.il faall
yeti ve gelen Kurmay başkanlığının a,a_. 
~ıda aynen derccttiğimiz tamimi gaye. 

nin memlekete (Uçan bir gençlik) ha
zırlamak olduğunu gösterdiğinden biz de 
büyük bir gururla gençlerimizi bu milli 
vazife başına şimdiden davet etmeği bir 
•azife bildik. 

Gençler; 
Uçmak senin ıçın milli bir borç ol· 

muştur. Borcunu ödemek için Türkku
,.unun kanatları altına koş .• 

TAMIM 
1 - Hava kamplarından daha de-

~·amlı hır surette iı1tifade etmek ve ken· 
::li okulunun aıkerlik kampına devam et
n1~k ııuretiyle bu mtiddeti parçalamamak 
makııadiyfe bu &enedcn itibaren lise ve 

muadili 1. 2. 3 üncu ~ınıflaıından hava· 
ılığa ayrılacak talebe; der' şenesi için· 

de- a'lkeri dcnı.lerini o~ulJarında ve Ö~· 
retınenleri nezaretinde yapmakla bera
ber a&kerl derslere ait kamp tedrisatını 
( llııva kamplarında kabul edilenler) ha
va kamplarında ve bu kampların kuru
lacağı mıntakalardaki kolordular tara .. 

kampına iştirak edecek lise ve muadil 
okurların askerlik kampı için tespit edi· 
len müddette deiri~iklik yoktur. Ancak 
bu müddetin tekınil hava kampı müd
deti içerisine taksimi askerlik öğretmeni 
ile kamp direktörü anlaşarak yapa 
cak.tır. 

2 - Hava kampı lise ve muadili 

ok.ullann her üç sınıfında devam eder. 
C. brövesi: normal olarak üçüncü sını

fın hava kampı programına dahil edi
len motörlü okul uçuş kamplarını ve 
tam ehliyetname talimlerini ikmal eden

lere verilir. Bu suretle talebeler kanunun 
bahşettiği muvazzaflık hizmetlerine ait 
askerlik muafiyetinden altı aylarını da 
kazanırlar. 

3 - Havacılığa istekli olanların mu· 
ayenesi ders senesi bidayetinde yapıla
rak seçilir. 

4 - Lise ve muadili okullardan ha
vacı olarak mezun olanlar hava yedek 
ıubayı sınıfına nakledilirler. Bu suretle 
hava sınıfına aynlmıı olan işbu mezun
lardan askerlik durumları gelmif olan

lar yedek subay okuluna sevkedilir ve 
ikmalden sonra da sitajları yar subay 
olarak hava sınıfında yaparlar. Şayet bu 
gibi havacı talebelerden askerlik durum· 
lan gelmeyip üniversite ve muadili okul
larda tahsilde bulunanlar yüksek tahsil 
sent:Jeri zarfında havacılık dersleri gör
mekle beraber bu okullara ait askerlik 
kamplarını hava birliklerinde tekemmül 
tayyareleri üzerinde yaparlar. 

5 - Lise ve muadili okullarda hava
cılığa ayrılmayıp üniversitenin birinci sı· 
nıfında iken havacılığa .. talip olanlar 
anormol tedrisata t.iibi olurlar. Sene ni· 
hayeti kamplarını hava kamplarında ya~ 

parlar. Bu talebelere ait programlar üni· 
venıitcden mezun olurken tnotörlü okul 
kamplarını ikm;:ıl edecek, ve en az bir 
~enelik kampını da hava birliklerinde 
yapacak şekilde tertip olunacaktır. 

6 - Y nrının harpleri için lüzumu olan 
hava ihtiyat subayı ihtiyacının temıru 

ancak hava kurumuna Üye bulmakla 

Şunu söylemek isteriz ki, 924 
yılından beri muntazam bir 
surette spor sahasında çalışan 
Manisa gençliği şimdiye kadar 
çok kıymetli muvaffakıyetler 
elde etmiştir. Ancak, partimi· 
zin de hassasiyetle üzerinde 
durduğu spor işlerinin daha 
iyi yürümesi için müessir ted· 
birler alınması lazımdır. Pazar 
günleri sahaya çıkarılan yirmi 
iki oyuncunun arkasından koş· 
tukları meşin topun "spor,, 
demek olmadığını göz onune 
getirmek icap ediyor. 

Biz bir münakaşa kapısı aç
mak istemediğimiz için,Gediz 
bölgesi başkanlığının şahsi 
mevzulara temas eden ceva
bını neşretmek istem·emiştik. 
Netekim, Yeni Asır sütunla· 
rında çıkan yazıdaki (Manisa 
spor mıntakası şimdiye kadar 
müspet bir sahada yürümemiş· 
tir) cümlesi de şu veya bu 
zata t:ıriz için kullanılmış de
ğildir. Elde edilen neticenin 
tatminkar olmadığı anlatılmak 
istenilmiştir. 

Gediz spor bölgesi idare 
heyetini teşkil edeo zevatın 
büyük bir hüsnü niyetle çalış
tıgını yakından bildiğimiz için, 
neşredilen yazının bölge he
yetini teşkil eden zevatla ala
kası olmadığına işaret ediyo· 
ruz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Jiğine yapacaiı teşviklerin büyük tesiri 

Tribıinlerdm bir f!Öfiinüş daha yaptı. Ayağına geçen topu Hak-
Dakika 14. Fuada bir pas geldi. V c na devam ederek Güneş takınu oyun- kının beklediği şekilde Hakkıya yolladı. 

Fuat ince bir iki çalımla mildafileri ge· cularını pas yapamaz ve topa vuramaz Ve Hakkı diğerlerinde olduğu gibi bu· 
çip gol yapacağı bir sırada İsmail arka- bir hale getirdiler. Sanki biitün oyunu nu da beşinci defa olarak Güneş ağların• 
dan favül Yaptı. Hakem penaltı verdi. Doğanspor oynuyor. taktı. Ve maç ta Do(iansporun hakimi· 
Penaltıyı Hakkı çekerek gole tahvil et- 19 uncu dakikada Güneşin tehlikeliYeti altında 5 • 3 galibiyetle oona erdi. . .................................................................................................................................. . 

Manisa Macaristanııı 
Spor heyeti 

Gazetenizin geçen haftaki 
nüshalarından birinde Turgut
lu • Akhisar !{ençlerinin Ma
nisada yaptıkları maçın tafsi
latı yazılmıştı. Aynı yazıda 
Manisa mıntakası Spor heyeti
nin çalışma tarzı tenkid edil
miş ve bu heyeti teşkil eden 
arkadaşların yerlerini vakitleri 
daha müsait olan arkadaşlara 
terk etmeelri tavsiye olunmuş· 
tu. Fakat o zaman Manisadan 
yazılan bu yazının Manisalılar 
ve Akhisarlılar arasında Tur· 
gutludan yazıldığı kanaati ha
sıl olduğunu teessürle öğrendik. 

Komşularımızda hasıl olan 
bu suitefehhümü izale etmek 
için mezkür yazının Turgutlu
dan yazılmadığını ve Manisa 
Mıntaka heyetini teşkil eden 
arkadaşların faaliyeti hakkında 
Turgutluda beslenen kanaatin 
lehde olduğunu favzih etmeği 
istedik. Bu arzunun izharına 
değerli gazetenizin delaletini 
saygılarımızla dileriı. 

Turgutlu C. H. P. Başkanı 
Nuri GUrelll -·-Özür dileriz 

Yazıların çokluğundan ötürü 
"Kırn öldürdü?., tefrikaaıızı 

siyaseti beğenildi 
~~~~--..-.+-...... --~~-= 

Bay Daranyi lktısadi teşriki mesaiye taraftardır 
- Baf taralı birinci sahifede - sıtalarla tam silahlanma serbestisini el· 
ları meselesi üzerinde de ısrar etmek is- de ettikten ve Bulgaristan da bu sahada 
teriz. Eğer ekalliyetlerin mukadderat& 
halledilmezse Macaristanla Küçük An
tant devletleri arasında normal münase
betlere imkan olamaz. 

Yugoslavyanın himayesini kazandıktan 

sonra yalnız Macaristan için sil8.sızlanrn" 

gibi istisnai bir rejimi muhafaza etn1ek 
güçtü. Bu sebeple Küçük Antant dev• 

Macar başvekilinin bu beyanatı ilk letleri Macari.stanın da silahlanmasını ke" 

bakı~ta çok alaka uyandırıcı bir mahiyet bul etmekte, ancak bu silahların kendi· 
arzetmiyorsa da diplomasi mahfilleri bu 1 Ierine karşı kullanılmıyacağına teminet 
sözlerden hiç te ihmal edilecek mahiyet· bı'r•r olarak Macaristanın komşularıyle .._. 
te olmıyan bazı neticeler çıkarıyorlar. 

Pragda bu beyanat birkaç ay evvel Çe-

koslovak başvekili B. Hodza tarafından 
Tuna memleketleri arasında iş birliği için 
yapılan tekliflere sarih bir cevap telak

ki ediliyor. Tuna devletlerinin birbiriyle 
banşmalan ve İ!) birliği yapmaları hak

kında Macaristanın !Şartlarının ne olduğu 

şimdiye kadar sarahatle görülmiyordu. 
Bugün ise, bu beyanattan sonra.bu .şart• 
lar bilhassa iki noktaya inhisar ediyor: 

Silahlanma müsavatı ve ekalliyetler re
jiminin ıslahı. 

llk defa olarak bir devlet adamı bu 
mahiyette bir nutukta muahedenin ye-

niden tetkiki talebini ileri sürmemiştir. 
Halbuki şimdiye kadar bu şart Macar 
hükümetinin her müzakere İçin 

şartı oluyor ve bütün teıebbüsleri 

vaffakıyetsi:zli~c mahkUm ediyordu. 

esas 

mu· 

c T eınps» gazetesinin Prag muhabiri 
bilakis "'ilah müsavatı ve <"kalliyetlerin 
hakları meselesinde bir anlaşmanın ko
layca mümkün oJabileceğini, Çekoı1lo
vak mahfillerinin fikirlerine terceman 
olarak, tahınin etmektedir. Macaristanın 
siliıhlanması meselesinde Kiıçük ı\nt;ın

lumdur. Türki ~. Alman-

ademi tecavüz pakh imza etmesini ve 
bazı ekonomik anlaşmalar imza etme!İ" 

ni iStemektcdirler.Bu istikamette miiz&· 
kerelerin kolayca neticelenebileceği 'Ve 
süratle muvaffakıyete ereceği tahmiıı 

ediliyor. 

Ekalliyetler mesele İne gelince, her 
ne kadar daha giiçl!:f" de, bu da anla~rn•" 
ya kafi bir engel olmıyacaktır. Pragd• 

şuna j~nret ediliyor ki ekalliyetlerin vs" 
ziyeti Cenevre tarafından tesbit edilrnif' 
Lir. Ve Çekoslovakya kendi hesabına bO 

nizama azami riayet gö!!termiştir. Bı.ı 
t-uretle meselenin esası halledilmaş su."'"' 
lıyor, Teferruata gelince Çekoslovak hlı" 

kümeli Macar ek:ılliyetlerinin devlete 
karşı sadık kalmaları ıartı}·le bu huslJ.."" 
ta da uy~aı davranmağa hazırdır- rsa" 

•en başvekil B. Hodza çeçenlerde 1'. 
man aktivislerile anlaştığı gibi şin1d1 

rvtacar aktivislerini de ayni m hiyettt': 
bir müzakereye davet ctıniştir ve yakın" 
da bir anla~maya varmak ümidindedir. 

Hulasa ~imdiye kadar Tuna vadi$iO" 
deki devletlerin birbirlc:ıriyle ihtildflar• vd 

bazı büyük devletlerin rekahetı yıizÜfl~ 
k 

• ,~ 

den karışık bir halde olan mcr eıı 

rupa islerinın ihli ı c 11 B. Daran) ,rıifl 



ao Nisan 1937 YENi A~ltc -
Aragonda ilerliyorlar 

Asilerden daha iki 
kasabayı kurtardılar 

Türk ricali Belgraddan ayrıldı 
1 

Atinada üniversite şenlikleri 

Türkiy-e dahil oldug"' u y Sa~aş tademisi de ziya.ret edilmiştir 
1 ugos av ar, kral Aleksandrın kar• 
halde 14devletiştiraketti deşi Atatürkü saygıyle selamladılar 

Beş hükümet tayyaresi Bask cephesinde 
asi mevzilerini bombardıman ettiler 

ARAGONDA iLERLiYORLAR 
Madrid, 18 ( A.A ) - Ara· 

gon cephesinde hükümet kuY· 
vetleri ll'iedo ve Lidon kaıa
balarile Gordo tep~ıini işgal 
etmişlerdir. Bu tepe sevkülceyş 
noktasından büyük bir ehem· 
miyeti haizdir. Bir asi tayya· 
resi düşürülmüştür. 
Asi topçu kuvvetleri hükümet 

merkezini bombardıman etme
ğe devam etmektedirler. Bir· 
kaç kişi ölmüştür. 

Hükümet bataryalan asilerin 
Üniversite mahallesi ile muva· 
sala temin etmek üzere Man· 
zaoares üzerine kurdukları 
köprüyil müessir surette ateş 

altına almışlardır. 
ASI MEVZiLER 

BOMBARDIMAN EDiLDi 
Valensiya, 18 (A.A)- Hava 

nezareti hükümet tayyarelerinin 
Aragon cephesiyle T eruel mm
takasında büyük bir faaliyet 
göstermiş olduklarını bildir· 
mektedir. Beş hükümet tayya· 
resi Bask cephesinde asi mev
zilerini bombardıman etmişler
d.r. 

Hava filoları Baides Siguen· 
za ve Jadrague istasyonlarını, 

Guadalajara mıntakasındaki 
asi hatlarını bombradıman et
mişlerdir. 

Cebelüttarık, 18 (A.A) -
Hükümet tayyareleri Algesirası 
bombardıman etmişlerdir. Ha
sarat mühimdir. 

ALMAN TA YY ARESi 
BURGOSTA 

Valensiya, 18 (A.A) - Ha
va nezareti tebliğ ediyor: 

Lufthansaya mensup sivil tar 
yareci!er tarafından idare edi
len 36 tayyare geçende Hano
verden Burgosa hareket etmiş
tir. Bu tayyareler bütün fener
lerini söndürüp gece 3 - 4 mil 
yüksekliğinde uçarak Fransa· 
dan geçmişlerdir. 

Almanların Burgos hatta ise 
ticari mahiyette bir servis ol
maktan ziyade Alman pilotla
rmm tecrübe görmeleri için 
işletilmektedir. 

Madrid, 18 (A.A) - logiHz 
parlamento heyeti buraya gel· 
miş ve general Miaja tarafın
dan kabul edilmiştir. Heyetin 
iki gün sonra Valensiaya dö
neceği zannedilmektedir. 

ISPANY AYA GiDEN 
GEMiLER 

Londra 18 (A.A) - Ticaret 
nezareti Pazartesi günü gece 
yarısından itibaren ispanyaya 

Hissi, Atk Romanı 

YAZAN : ADNAN BiLGET 

gitmeyip te sahillerini takip 
eden gemilere imkan nisbetin· 
de sahillerden on mil açıktan 
gitmelerini bildiren bir tebliğ 
neşretmiştir. 

ispanya limanlarından birine 
giden vapurlar da aynı talimatı 
almışlar ve ancak girecekleri 
limanın önüne geldikleri vakıt 
sahHe yaklaşmaları tavsiye olun-
muştur. 

Bu talimattan maksat kon· 
trola memur harp gemilerinin 
işini kolaylaşhrmaktar. 

Londra, 18 (A.A) - lspan
yol asi donanmasıom Bilbao 
etrafındaki ablokasını zorlama
ya teşebbüs eden lngiliz Le
velyn vapuruna lngiliz torpi
doları tarafıodan hareket ettiği 
limana dönmesi için yapılan 
tavsiyeyi Liberal mebusların en 
ileri gelenlerinden Harris bu· 
gün Nevportta söylediği bir 
nutukta protesto ederek demit· 
tir ki : 

- Hükümet Edenin ağzından 
ticaret gemilerimizi açık deniz
lerde ispanya kara sularana 
kadar himaye edece~ini vadey
lemişti. Eden ticaret gemileri
mize tehlike dolayısile Bilbao
ya gitmelerini tavsiye etmekle 
beraber onları gitmekten de 
men etmiyeceğini söylemişti. 

Liberal partisi bu vadin kat
i'yyeu tutulmasını talep eder. 

Diğer taraftan Strafford 
Manchester de söylediği bir 
nutukta hükümeti Emperyalist 
emeller uğrunda işçi sınıfı aley
hine olarak Bilbaonun abloka-
sına yardım etmekle itiham 
eylemiştir. 

BiLBAO ÜZERİNDE 
DOLAŞTILAR 

Bayonne, 18 (A.A) - Saint 
Sebastienden bildirildiğine gö
re asi bava kuvvetleri bugün 
öğleyin Bilbao üzerinde uça
rak halkı teslim olmaya davet 
eden beyannameler atmışlar
d,r. iki saat sonra 24 tayya
reden milrekkep bir asi kuv· 
veti cümhuriyetçi tecemmüleri 
dağıtmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Satılık , aile • 

evı 

hissesi 
Karataş Tramvay caddesin

de 134-136 numaralı B. Riza 
aile evinin sekizde iki hissesi 
satılıktır. Talip olanlarm Şap
hane sokağında 20 numaraya 
müracaatleri. 
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Tefrika No 11 

~········································· - Şüphe .. Buna hakkım yoktur. Bu bi~iş ~ediyordu. , 
kadar güzel bir kızın daim~ benim ~~ini Şımdı ona, binlerce, milyonlarca Aşık 
yaşıyacağına inanmamak elımde degıl.. tarafından tekrarlanan hayal programı· 
Bu güzel başın bir glin,başka bir erkeğin nı anlatıyordu : 

göğsünde dinlenmek istiycceğine inan- cMesut olmak, saadeti yuvam içinde 
:nuık istemiyorum. Seni o kadar seviyo- kurulu görmek benim İçin sonsuz bir 

ki zevk olacak .. Sana belki de çok süslü, rum · .. 
_ Ben de öyle Nedim .. Seni kaybet- çok debdebeli bir hayat veremiyeceğim. 

ınek ihtimali, bütün hayallerimi altUst Yarından ümit etmek isterim. Kazanma

cder. Böyle bir ihtimale yer vermek ğa, seni çok iyi geçindirmeğe çalışaca· 
climdc değil.. ğım. Mütevazi yuvamız içinde seni, sev-

- Peki, bu işin lıir de aile ciheti var. gimle tatmin etmeğe çalışa.cağun .. 
- Ne zararı olur, biz birbirimizi sev- Narin , büyük bir hassasiyetle başını 

dikten sonra.. saran erkeğinin göğsünde yaralı bir kuı 

- Ailen razı olmaz.sa.. hafifliğiyle duruyordu. Büyük bir heye-
- Doğrudur, bu da mühim bir nokta. can İçindeydi. Gözlerini Nedimin gözle-

lier halde muvafakatlerini almak la- rinde toplıyarak konuştu : 
zım .. Fakat ben her şeye razıyım .. Her - Devam et Nedim, seni böyle din· 
§eye, anladın tabü.. lemek hoşuma gidiyor. 

Nedim, yanı başında duran kızın bu - Yarından ümit etmemek mümkün 
kadar serbestçe kon·ışmasından müte- ınü, Narin ... Senin gibi gÜZel ve ince 
bas.sis olmuştu. O nrtık her şeyi olmuş bir insanı hayatıma kan11tırdıktan aonra 

İlk sözü kral söyledi 
B t I b • • • h'leJe Başvekil nutkuna Sırpça ve Hırvat~ - 41 ara ı ırıncı •a ı - .. . 

nazar farklarını gösteren projeleri görü- olarak c YafASın Yugoslavya> aozlerıyle 
tülecektir. bitirmiştir. 

Atioa 19 (A.A) - Atina söylemişlerdir. Milletler Cemiyetinde Hatayın istik- Türk misafirler geceyi Hersegde go-
lalini temin eden kararlan tatbik mev· I çirmişler ve sabahleyin Dubro~nike git .. 
kiine koyacak olan metinler hazırlana· m~ler, orada da candan merasımle kar• 
caktır. Meaele Türkiye Üe Suriye arasın· şılanmışlardır. Mümtaz misafirler har• 
da bir ihtilaf mevzuu değildir ki Suriye· biye mektebini ziyaret etmişlerdir. Ta• 
nin bu hususta söyliyeeeği bir söz ola- lebe misafirler üzerinde en iyi bir İntiba 
bilsin. Biz Hatayın Suriyenin bir parçası basıl etmiştir. Mektebin tefti11inden son• 
olarak tanınmasını hiçbir vakit kabul ra kahvealtı edilmiş ve misafirler saat 
etmedik. Bu işin Suriye ile alakası yok· 14 de Vostere hareket etmişlerdir. 

üniversitesinin yüzüncü yıldö· Delegeler billhara stadyl!mda 
nümü şenliklerinin ilk günü atletizm şenliklerinde hazır bu-

\ 
olan dün akşam Avrupa ve lunmuşlar ve üniversite talebe· 
Amerika üniversiteleri delege- leri KoraJinin konserini dinlet• 
leri üniversitenin büyük salo- mişlerdir. 
nunda toplanarak bugünkü Akşam üniversite rektörü 
büyilk toplantısında söz söy- büyük bir ziyafet vermiştir. 

tur .. > Güzide misafirler saat 1 4 te Vostero liyecek hatipleri seçmişlerdir. Atina ve Akropol bu müna· 
Saat 20 de delegeler Atina sebetle baştan başa donan· 

B. Menemencioğlu Eksperler komite· varmışlardır. Halk kendilerini unutulmaz 

üniversitesi şerefine yapılan mıştır. 
muazzam fener alayında hazır 1937 de/ üniversitenin ilk 

sinin mesaisini mayıs ortalanna doğru 
bitireceğini söyledikten sonra, garda 
kendilerini teşyie gelen Hataylılara .ıİ· 

taben: bulunmuşlardır. binası olan Cleantbisin eski 
Bu sabah saat 9 da yrtpılan konağı müze haline ifrağ edi- - cHataylılar, davamız için imanı-

nız. kuvvetli mi? :t 
ayinden sonra delegeler üni- lecektir. 
versitenin büyük salonunda Gazeteler bu münasebetle 
toplanmışlardır. Bu toplantıya Avrupa, Amerika üniversitele· 
bütün nazırlar, elçiler heyeti rinin eski Elen dilile çektikleri 
ve askeri ve sivil bütün yük- tebrik telgraflarının metin~ 

Sualini sormu~tur. Hataylı gençler, 
büyük bir heyecan içinde : 

- cSonuna kadar lcuvvetliyiu ce
vabını verdiler. Tren Hataylı gençlerin 
tezahüratı arasında hareket etti. 

VAUNlN ZiY AFETiNDE sek devlet memurları da işti- lerini neşretmektedir. 
Ö Ü Belgrad, 19 ( A.A ) - Dün Türkiye 

rak eylemiştir. Atina, 19 ( .R) - niver.ı 
başvekili ismet lnönü ""e dış işleri bakanı 

bir coşkunlukla selamlamıştır. Şehrin bü-

tiin sakinleri sokaklara dökülmüş ve mi• 
safirleri sürekli ve devamlı bir surette 
alkışlamıştır. 

Burada Türkiye dış bakanı B. T evfilC 
Rüştü Arııs Vreme gazetesinin muhabi• 
rine şu beyanatta bulunmuştur: 

- Başvekil ismet lnönü ile ben vo 
bütün yanımızdakiler bu fevkalade gÜ• 
zel belgeleri görmek fırsatının bize ve• 
rilmiş olmasından dolayı pek ziy:ıdc 

bahtiyarız. Güzel yurdunuzdaki ikıımeti• 
miz esnasında kendimizi memleketimiz• 
de hissettik. Bilahara kral refakatinde sitede bir nutuk söyliyen Fran- B. Rüştü Aras Yugoslav harbiye ve bah-

'l k b k'l M k-ıt·· B J Z Ulros şehrinde öğle yemeği ycnmi• aı esi er anı ve aşve 1 e- SIZ u ur nazırı • ean ay riye bakanı B. Maric ile birlikte Kataro .. 

h ld F Y • ve orada başvekil ismet İnönü Politiktı taksas olduğu a e salona ransa ve unanıstan arasın- tersanesinin deniz.altı üssünü ziyaret et-
gazetesinin hususi muhabirine şu beya .. 

g elmi• ve alkışlarla kar•ılan- daki dostluk bagv lann. m kuvvet tikten sonra Hersege dönmüşler ve vali 
Y Y f natta bulunmuştur: 

mıştır. bulacaiı kanaatini bildirmiş ve tarafından şereflerine verilen ziya ette 

1 K F 
bulunmuşlardır. - Bu güzel ve romantik bölgeleri 

ilk olarak söz a an ral ez- ransanın nizam içinde çalışta- , görmek için bana verilen fırsattan dola· Vali ziyafette söylediği nutuııda dost 
cümle demiştir ki: ğını, dünyaya daha fazla ada- ve müttefik milletin güzide mümessille- yı çok bahtiyarım. Memleketinizde yal>" 

- Milli üniversitenin kuruluşu- let temin etmek ve sulhu mu- rini yalnız Balkanlarda değil bütün Av- tığım ziyaretten silinmez hatıralar götü· 

oun yüzüncü yıldönümünü kutlı- hafaza ve takviye eylemek ga- rupada barışın muhafazası için samimi 

hyan milletin sevincine bütün yesini takip ettiğini iddia et· ve devamlı bir teşriki mesai teminine 
kalbimle iştirak etmekteyim. miştir. Hatip Fransanın Yunan bağlamakta olduklarını kaydetmiştir. 

• .. tt h Başvekil İsmet Jnönü bu nutka ver· 
Delegelere samımı_ sure e oş milletine dostluğundan ve eski diği cevapta Yugoslavyadaki seyahatin-
geldiniz derim. Universitenin Yunan dehası hakkındaki mu· den silinmez hatıralarla dönmekte ol-

memlelı..ete yaptığı yüksek h z.. habbet ve takdirlerinden duğunu bilhassa kaydebniş ve:: her ta-

metlerden dolayı millet Üni- bahsetmiştir. rafta gördüğü hararetli kabulden dola-
versiteye minnettardır. · yı teşekkür ederek demiştir ki: 

Kral Üniversitenin banilerini Segedin 'de . - Aranızda geçirdiğim unutulmaz 
de hürmetJe yadetmiş ve . söz- güz.el günlerden dolayı sizlere bütün kal-

M B k 1 > bimizle teşekkür ederiz. Gördüğümüz İn· Jerini üniversiteye mesut ve • acar 3ŞVe 1 J tibaların bütün Türkiye için müşterek 
hayırlı faaliyetler temennisi ile olacağına inanmanızı rica ederim. 

bitirmiştir. bir DOtUk söyledi Kattaro boğazının çok güzel olduğunu 
Müteakiben sıra ile Maarif Ö biliyordum. Fakat ancak bugün gözle-

Budapeşte, 19 ( .R) - Baş-nazırı, Atina başmetrepolidi, rimle gördükten sonradır ki bunların ha-
patrikhane delegeleri, Fransız vekil B. Daranyi Macaristamn kikaten Adriyatik denizinin incileri ol-
maarif nazırı B. Zay, üniversi- Segedin şehrinde söylevinde duğunu anladım. Bütün memleketlerden 

Macaristamn dostluklarına sa- turistlerin oraya gelmelerindeki tehalüteye akademi madalyasına ve· 
dık kaldıgw mı ve bu esas dahi· kü çok iyi anlıyorum. Burada her türlü 

ren Atina akademisi reisi nu· eğlence kendilerini beklemektedir. Bu-
t k - ı · ı d. linde işbirliö-ine devam ede· 

U soy emış er ır. "' nunla beraber güzel ve zengin memleke· 
Bundan sonra da alfabe sı• ceğini söylemiş ve Roma pro· tinizde seyenhat ve eşsiz tabii güzellik-

rasiyle ve her birisi üç dakika tokolunun merkezi Avrupada lerini hayranlıkla tema~a ederken Yu-

olmak üzere Avrupa ve Ame· sulh ve mesalemet için en ıyı goslavyanın birinci derecede ehemmiyeti 

rika üniversitelerine mensup teminat olduğunu ilave eyle· haiz bir amil haline geldiğini Adriyatik 
ve Akdenizdeki mevkiinin ehemmiyeti· 

otuz delege söz almışlardır. miştir. ni de gördüm. 

Almanya namına Dolger, Macaristanın dahili siyase- Baıvekil nutkuna şu suretle devam et· 
Avusturya namma Meister, tinden bahsederken Başvekil miştir: 
Belçika namma Caart, Bulga- Macaristan için saltanatın ia- - Menfaat ve mukadderatımız sıkı 
ristan namma Arnavutdof, Mı- desi meselesinin bahis mevzuu bir surette birbirine bağlıdır. Dostluğu-

d 1 d H muz sarsılmaz bir dostluktur. B. Vali si· 
sır namma Ahmet Lütfi Essey oma ığım, zira Amiral orti· 

zin ve Kataro ahalisinin hakkımda ve 
paşa, Amerika birleşik devlet- nin şahsında Macar milletinin arkada~larım hakkında gösterdiğiniz 
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rüyorum. Bu ziyaret eanasında biz Tür• 
kiye millet ve cumhuriyeti mümessilleri· 
ne karşı bütün Yugoslav milletinin bü· 
yük ve samimi dostluğunu pek yakından 
hissettiğimiz için bahtiyarlığım daha bü

yüktür. Milletin dostluğumuzun daha 
z.iyade kuvvetlenmesine ve daha kuv4 
vetli olarak tezahür etmesine hadim ol· 
duğunu gördüğümden dolayı bilhassa 
mesudum. Yaşasın Türk Yugoslav dost• 
luğu, yaşasın Yugoslavya. \ 

Müteakıben misafirler başvekil B. 
Stoyadinoviçe mülaki olmak üzere Ha
mi Jesaka hareket etmişlerdir. 

Montröde 
ltalya Mısıra 
sempati gösteriyor 

Roma, 19 (Ö.R) - Montrö 
kapitülasyonlar konferansında 

Mısır ve ltalyan delegasyonları 
arasında muhtelit mahkemelerle 

Mısır mahkemeleri arasında 
adli salahiyetlerin taksimi me-

~elesinde bir münakaşa çıktı
ğına dair Parisin "Temps" 
gazetesi tarafından verilen ha
ber tamamile esassızdır. ltalyan 
delegeleri konferansın daha 
başından beri Mısırın müddei-

leri namına Mac Vee ve James reisini bulduğunu söylemiştir. mimi kabulden dolayı teşekkür ederken 

l 1 ld n 19 (Ö R) M- 'bt v h yatına teveccüh göstermekten Ailen, ngi tere namına Dola t\.Oma, . - um e geçtigim er tarafta milletinizi hayran· 
Sruan VP. Rolbertson, Macaris· biibassa koporatizm meselesile !ıkla takdir ettiğimi kaydetmeliyim. Ara· geri kalmamışlardır. Esasen 
tan namına Tanko, ltalya na· iştigal eden bir tüccar kongre· nızda kıırşılıklı bağlarımızın ne kadar Kahirede çıkan ''El Mukattem,, 

. Ş samimi, dostluğumuzun ne kadar sar· t • d M t - k f mına Guiliano, Romanya namı· smde söz alan Dr. aht kor- gaze esı e on ro on eran· 
sılmaz ve sağlam temellere müstenit ol-

na Babesco Çekoslovakya na· poratif sisteminin büyük kır duğunu hissettim. Türle milletinin de ay- sının Mısıra karşı ltalyanm 
mma Salac, Türkiye namına metinden bahsetmiş ve onun ni hissiyatı ve kar§ılıklı tqrild mesaimizin sempatisini meydana çıkardı-
Muzaffer Göker ve Yugoslav· müzaheretioe devam edeceğini lüzumuna olan ayni imanla mütehassis ğını ve Düçenin vaitlerini tut-
ya rıamına da Caykolaviç söz bildirmiştir. ve muttasıf olduğuna inanınız. tui?'unu yazmaktadır. 

daha çok çalışmağa mecbur kalacağıma ~enliğimi verdim. lnanımı verdim. nın dibinde söz veriyorum.. t devam edi;'iidiyordu. Bununla beraı;;: 
seviniyorum. Tuhaftır bu .•• Bazıları çok ı Bunun mukabilinde istediğim şey yalnız, - 8 - aralarında büyük bir soğukluk mevcut 
tuhaf düşünüyorlar. Benim için hayatta cemiyetin aradığı vesikadır. Ni§Qn veya Nedim idarehnnenin yazı odasında J olduğunu hissediyor, fakat bunu birbir-
bir yuva kurmanın müşkülatını önüme 1 nikah vesikası ... Tahmin ediyorum ki mektep hayatını ve Narinle ilk tanışma-, lerine itiraf etmiyorlardı. 
seriyarlar. Bunlara cevap vermek iste• bu kadarcık bir İsteği çok bulmıyacak, lanna ait hatıralarını tazelerken, o tik Neden böyle olmu~tu, aralarını açan 
rim, Narin'im ..• insan senin gibi güzeli bunu se~e ~eve bana uzatacaksın.. ... günlerdeki harareti zevkle anıyordu.Na- ve soğuk bir rüzgar gibi kalpleri arasına 
bir kızı hayatına ortak ettikten sonra 1 .. -.- ft.ılenın buna derhal razı olacagını rinle ne unutulmaz günler geçirmiş, ha- giren şey, acep ne olabilirdi} 
mesut etmemde için ta§ olmalı... öyle umıt eder misin ? yatına bir yaz gecesi ruyası gibi kansı- Rastladıkları yerlerde birbirlerine so• 
değil mi~ - Filvaki fazla kolay değil bu .. Tu· veren o in~e ~ızı ne kndar sarsılmaz bir I kularak, çok müessir sözler söyliyorlar· 

- Şu halde beni ailemden iste, Ne• haftır çok ... Onlar eski İnsanlardır. Her aşkla sevmıştı. Aradan tam altı yıl geç- dı. ikisi de eskiden olduğu gibi en bara· 
mı.. şeyi maddi tarafıyle ölçüyorlar. Ancak, mcsine rağmen hala onu içli bir aşkla retli cümlelerle alakalarını belirtiyor,fa-

Genç çocuk, beklemediği cümlenin al· razı olmazlarsa.. seviyordu. kat ikisi de bu soğukluğa temas 
tında ezilmiş kalmıştı : • - Evet, ne olur 0 zaman.. Ancak aradan birçok hadiseler ve saf· tehlikesini göze alamıyorlardı. 

- 1stiyeyim Narin, fakat bu acele - Ne mi olur, seviyorum seni , Ne- halar geçmiş, ikisi de zaman zaman te• ' Nedim, bu vaziyet karşısında duydu• 
olmaz mı.·· Biz İşin zahiri cephelerini j dimim .. ~ensiz .yaşıya~am ki .. Hayatım· idi.mü] eseri göstermislerdi. Şimdi hala ğu ıstırabı ancak bakışlariyle anlatabil· 
konuşmak imkanını elde ettik. İç taraf· da, belkı de bırçok guzel erkekler tanı· derin bir aşkla birbirlerini sevdiklerine 

1

. diğine kani idi.. Hayatının her günü. 
lar hakkında daha konuşacaklarımız var, yabileceğim. Onların arasında hoşuma zahiptiler. her dakikası yalnız Narinin hayalini ya· 
öyle değil mi "> gidecekler de bulunacaktır. Bunu, senin Eskiden olduğu gibi sık görüşmiyor• 

1 
şıyarak geçiyordu. Ondan kendisine 

- Öyle, fakat ortada bir nişan me• yanında itiraf ederken hiçbir çekinme lardı. Senenin muayyen bir, iki gününde bahsedildiğini kat'iyyen istemiyordu.O. 
selesi mevzuubahis .. Bilirsiniz tabii .. Mu· hissi duymıyorum. Fotoğraflık bir çeh· buluşarak günlerini bir arada geçiriyor-1 nu gördüğü zaman, en az bir hafta için 
hit çok, çok fena .. O kadar dedikoducu renin bana uzatacağı behimi aşktan te- !ardı. Onların, hususi alakalarına büyük 1 ıstırnpla kucaklaşarak ya111yor ve rast· 

ki insan tiksinmekten kendisini alamıyor. cerrüt ettiğim zaman, benim için senden bir tarih, 14 haziran tarihi daima iyi bir 1 tama vesilesine kızıp duruyordu. 
Maazallah biri çıkıp ta bizi şu vaziyette daha güzel bir erkek tcliılckisine imkan rol oynamıştı. 14 haziran günü ilk defa ı Narin gibi bir kızı sevdikten sonr• 
beraber görse, ne der ? var mı .• Seni, herkesten ziyade takdir buluşmuşlar, birbirlerine aşklarını itiraf ondan uzak kalmak, lcaynıyan kalbini 

- Ne diyecek, sevişiyorlar deyiverir. ediyorum, Nedimim .• Eğilmek bilmiyen etmişlerdi. Bu itibarladır ki, hiç değilse I avutmak öyle müşkül oluyordu lci.. Bu 
- Çok güzei Nedimim .. Sen bu işi bi grururun var.. l lırpa]arken, üzerken senenin bir gününde, 14 haziran gÜnÜn· I vaziyetin daha ne vakite kadar devam 

bir erkek kafasıyle muhakeme ediyor· ı bile hoşuma gidiyorsun. Sensiz bir ha· de buluşarak birbirlerine açılıyorlardı. I edeceğini tahmin edemiyordu. Meslek 
sun .• Bunun bir genç kız bakımından bir yata İnanmak elimden gelmiyor. Seneler, her ikisinin de çehrelerinde I hayatı içinde şahsına ve kalbine ayırdığı 
çok ta mahzurları vardır. Ben sana de· ı Ne diyordum.. Sual cidden mühim· İnsafsız eliyle sert ve dağınık çizgiler zamanların az oluşuna seviniyordu. Hiç 
rin bir inanla herşeyimi verebilirim.Sen• dir. Eğer ailem böyle bir izdivaca razı resmetrneğe başlamıştL Altı yıl önce, 1 değilse bu suretle, ondan biraz uzak bu· 
den hiçbir müeyyide beklemeden en kıy- 1 olmazlarsa, seninle evlenmekte tereddüt genç ahsyanıa dibinde birbirlerine yap· l lunuyor, gündelik hadiselere kanpral& 
metli §Cyİmİ uzatmaktan çekinmedim .• ,. ı etmiyeceğim. Şurada, şu ihtiyar akasya· 1 tıklan ilk atk itirafı, hala soğumadan Narini unutabiliyordu. 
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inşasına başlanan pilot mektebi .................................... ..ıl'!' ................................. ..... 

Kuvvetli Yugoslav ordusunun Balkanlarda eşi olmıyan 
dostu olmak bir bahtiyarlıktır bir havacılık müessesesi olacak 

Başvekilimiz Sırpça hitabelerile Yugoslav halkını coşturmuştur 
Almanyadan daha on tayyare geliyor Belgrad, 18 (A.A.) - Bütün gazete- j 

lcr Türkiye başvekili İsmet İnönü ile 
Rüştü Ara::;ın her tarafta gördükleri 
hararetli knbulü büyük başlıklar altın
da yazıyorlar. İsmet İnönü Saraybos
nada münakalat nazırı Spaho ve har
biye ve bahriye nazırı Maric de hazır 
olduğu halde crefine veı·ilen ziyafette 
Türk - Yugoslav dostlugunun sağlam
lığını kuvvetle tebarüz ettirerek demi§ 
tir ki : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1NöNONDE BUYUK TESiSLER 
Ta~ıdıwı rcfli c tarıhi i imle Türk j 

gençli;;inirı k )binde m mleket kurtulu-
şunun bi mbolü olan lnönünde bu yıl, 
mod rn t ı büyük bir h 'li c lık kampı 

G • t de, k ip-

n ı. 

mel ve örn k bir h v 

duğunu öre eki rd·r K n dlı bir ne ıl 

yeti tirm nin b"r kurtulu ve yaşanın 

şartı olduğun ık anlayan b"yüklerimiz· 
d en biri ol n Türk h 'liil kurumunun de
ğerli ba kanı B Fuat B 1 , çen ne 
Jnönünde g n 1 rlc b r b r geçirdiwi 
günlerde Atatürk gençliv,inin mt-mlekct 
havalarını fethetmek yolund l i dava ı· 
nı en kısa yoldan gerçek! frecek im -
kanlardan bıri olarak, burada modern 
bir havacılık merkezi kur c v ını vadet
m i ti. Gençlik bu sene lnönünde bu sôz 
veri İn canlı bir eserini bul c lnrdır . 
Çocuklarımıza uçmak ve k natlnnm k 
:zevkini aşılıyanl r ona bütün l olaylıkl rı 

da gösterm kt d "rl r. H va n li, l. n -

di inin eseri olarnk havalanmak arzusu
nu, şefkatli bir anne özeniyle besleyen 
ve bütün bu alaka ve sevgiden do :uy or. 

Bu sene lnônünde, vWyetlerimizckki 
T ürk kuşu subelcrinde A brövesini almı
ya muvaffak ola n gençlerimizden 15 O si 

çalısacaktır. lnönündeki toprakların sa
tın alınma işi biter bi tmez insa işi derhal 
baılıyacaktır. 

tR TARAFTAN ASKERi 
TA YY ARECtLtK 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: u 

Katırcıoğlu ile efeleri, gündüzden, iç- ı Şarap içmekten korkan müftüye bile 
]erinden kopup gelen bir gıcıklanma ile Katırcıoğlu, şarp çanağının içine, onun 
burada eğlenip, Akşehire girmeksizin 1 ısran üzerine, tuz katıp, gQya sirke 
gözlerini göğe vermişler çimenlerin üs- niyetine içirdi. 
tüne uzanmışlardı . Müftü ve ağaları ge- · · · · · · · · .. · · 
linceye kadar istirahat ihtiyacını tatmin .. . .... . ... . 
etmişlerdi. Ertesi sabah yatağında gozunu açan 

· · · · · · · · · · · · müftü, akşamdan bir hoş olarak ağır-
lki saat sonra bu güzel mesire, Ak- }ayıp, mesirede bıraktığı efelerin şimdi 

şehirden yüzlerce kişinin getirdiği si- çoktan yola çıktıklarını hatırlıyarak, 
niler , bardaklar, destiler, n evaleler ve mükemmel böreklerle kahvaltısını yap
ile dolmuş, suyun kenarında bıçakla- tı. Öğleyin, Akşehir camiine; camiye 
nan biçare kuzular, ağaçların dalları- gelmiyen binamazlar da dolmuştu. 
diri diri gelen on kadar körpe kuzu Müftü o gün uzun uzadıya bir vaaz 
na sokulup, meydanlıkia cayır cayır etti. Ve camiden çıkarak İsa ağanın ya
yanan ateşte birer kebap olarak bu nına vardı, etrafına ağaları da topladı, 

mesirenin mihmanı Katıreıoğlu ile efe- pürvakar baş sedire çöktü. 
lerinin sofralarına gelmişlerdi. Dereden, tepeden sözler getirip ni-

......... hayet: 

Gecenin yarısına kadar c Subaşı > - E ağalar! Canınızı ben bağışlat-
mesiresinde ahenkli ve şenlikli bir a- tun, bu kadar müslümanı da kurtar-

- Ordunuz kuvvetlidır. En modem 
techizata ve f .. vkalfıdc dıkkate layık 

tesisata maliktir. Gerek sizin milli kuv
vetiniz g rekse alelumum sulh jçin 
kudretli lSir vasıtadır. Yugoslav ordu
sunun dostu olmak bir bahtiyarlıktır. 
Bu or dunun dostu olmıyanlar günün 
biı·inde bunu hissedecekler dir. 
Başvekil İsmet İnönü harbiye nazırı 

Marici t ebrik ettikten sonra Stoyadi -
noviç hükümetinin ve bilhassa Yugos
lav başvekilinin şahsen Türkiyede elde 
ettikleri itimadı bildirmiş ve Stoyadi
noviçin daha ilk anda itimat kazaimıya 
muvaffak olduğunu ve b u hissin sonra
ları bu büy ük devlet adamının ve bu 
b üyük vatanperverin daha ıyı tanın

ması neticesinden kuvvet bulduğunu 

ilave eylemiştir. 

Ba~vekil İsmet İnönü sözlerini biti
rirken Türkiyenin Yugoslavyanın kuv
vet ve terakkisinden derin bir sevinç 
duyduğunu çünkü Yugoslavya hükü
metinin Türkiyenin de kuvvetli oldu
ğunu söylemiştir. 

İsmet İnönü Sırpça olarak 
ilave etmiştir : 

- Sizlere Kemfil Atatürkün 

şunları 

selamı-

İsmet lnönii, Dr. Tevfık Riiştii A1as. Dr. Mi/an Storadinovıçle 
birlikte YtıJioslav ta;ıyaıecı şopkalaıi ıle 

larla karşılanmıştır. 
Ziyafetin bütün devamı müddetince 

azim bir halk kütlesi mümtaz misafir-
lcrin indikleri Avrupa otelinin bulun

duğu Kral Piyer sokağında misafirleri 
alkışlamak üzere birikmiş bekliyordu. 

HERSEKTE 
Belgrd 18 (A.A) llaşvekil İsmet 

İnönü ile Hariciye vekili Rüştü Aras 

yanlarında harbiye ve bahriye nazırı 

general Maric olduğu halde hu::;usi 

trenle Herl<;zec'e gelmişlerdir. Herts
zec şehri dost ve müttefik devletin 

mümtaz mümessillerine layık oldukla
rı parlak kabulü yapmak için büyük 
hazırlıklarda bulunmuştu. Bütün şehir 

baştan başa iki memleketin bayrakla -
riyle donatılmıştı. Trenin muvaslatın-

dan bir müddet evvel bütün resmi şah
siyetler istasyonda toplanmış bulunu -

yordu. Bunların arasında vali, donan
ma kumandanı, belediye mümessilleri 

ve muhtelif teşekküllerin delegeleri 
göze çarpıyordu. Tren istasyona girer-

ken kesif bir halle kütlesinin çılgınca 
alkışlariyle karşılanmışlardır. 

kın mütemadi alkışları ve yasasın ava
zeleri arasında kendilerine tahsis dilen 
otele inmişlerdir. 

Akşam vali misafirlerin şer,{ine bü
yük bir ziyafet verecektir. 

COfiKUN YAZILAR 
Bclgrad 18 (A.4.) - Sama Prava 

gazetesi bugünkü başmakalesini yine 

Türkiye başvekili ile hariciye vekilinin 
ziyaretlerine tahsis etmektedir. Bu zi

yaretin modem Türkiye tarafından Yu~ 
goslavyaya ve Yugoslav milletine karşı 

beslenen büyük sempatinin bir delili 
olduğunu kaydeden gazete diyor ki : 

cBu iki millet bütün tarihlerinde bu 
kadar açık şartlar içinde bu kadar sıkı 
ve samimi münasebetlere asla malik 

olamamışlardır. Mezkur gazete B. Sto
yadinoviçin Ankarayı ziyareti esnasın· 

da kendisine gösterilen hararetli kabu
lü kaydettikten sonra İsmet lnönünün 

ziyaretine avdet ederek Türkiye Baş
vekilinin nutuklarındaki sözlerinin Yu-

goslav kalplerine ebedi olarak nakşedil
miş olduğunu yazarak diyor ki: 

İsmet lnönü bütün hareketlerinde 

EvvelA general Marlc trenden inmiş bir kahraman ve bir mert askerdir. Ve 
ve onu da misafirler takip eylemiştir. Yugoslav milletine bir kahraman ve 

Hertzeg valisi hararetli bir nutukla ts- bir mert asker gibi hitap etmiştir.> 
met !nönUnü seiamlamış ve Türkiye YUGOSLAV KRALI SPLITE'DE 
Başvekili de çok samimi bir teşekkür- Belgrad 18 (A.A) - Sabah saat 8 de 
de bulunduktan sonra Sırpça yaşasın Kral ikinci Piyer refakatinde prem 

Yugoslavya diye bağırarak sözlerini bi- Aleksandr olduğu halde Splite gelmiş
tirmiştir. lerdir. Buradan Yugoslavyanın cenup 

Bundan sonra güzide Türk misafir- sahillerinde kain Milocore gidecekler-
leri bütün güzergaha birikmiş olan hal- dir. " , _______________________ , 
il: Birinci 1 

:SINIF SAA TTIR 

T. C. 
Devlet Demiryollan 

idaresinin kullandığ1 saat 

lzmirde satış yeri : MORENO O. GABA Y Y olbedeıten 89 

- -· para sarfettik, şimdi benim hakkımı madına . ~lur. o~az emirler - vermiş, 1 Diye sormağı öğrenmiş. HatU, riva- maslahatı yerine göre idare? ederdi. 
ödeyin. ı icraata gırışmışti. Sofu Mehmet paşanın yetleri duydukça, öldürülen babası lb-

Diye bir teklif saldı. İsa ağa: bu hali, Sarayda kendisine karşı fena rahimin: Gürcü Nebi az çok ihtiyarlamıştı. 
- Canını hocacığım! Senin iyiliğin bir duygu uyandırdı. - Bre karpuz kafalı kodoş! Artık herşeyi tam muhakeme ile dUşü-

unutulur mu, ben kendi nefsime sana ' Zaten Girid muhasarasına gidenler Hakaretine bile tevarüs etml§tl. nebilecek kabiliyeti kalmamış, Asabı 
iki kese veririm. Dedi ve kihyasına bir yardımsız kalmış, imdat ve felAket ha- ............ gerek ihtiyarlıktan, gerekse işü işret-
haber salıp, her biri bin akçelik iki ke- berleri, haber haber üstüne geliyordu. • • .•• • .. •••• ten bozulmuştu. 
se getirmesini emretti. ı Bir taraftan da Tuzlada, Foçada beli- Osmanlı Jmparatorluğunun başına Sipahilerin Sultanahmet camii vak'-
Ağaların gerisi de, kendi kudretlerince ren ve bir hayli zararlar veren mevzii bu henglme arasında bir de Gürcü Ne- asından ve katillerinden alman Gürcü 
müftünün gözünü doyurdular. ı isyan ve harpler Osmnlı imparatorlu- bi Jsyanı çıkmıştı. Nebi, bir de bıyıklı Mahmudun kova-

Müftü, aldığı paralardan bir avuç ğunun başına gaileler açmıştı. Saray Gürcü Nebi; Gürcü Mehmet paş•nın lanarak öldürüldüğünü duyunca, Sipa-
' kadar kalpını ayırıp, f artık ~~ ~e~et paşayı çağırmıyor,,, ve Edirneli Cafer paşanın kardeşi idi hilik damarı kabardı, sinirlendi. 

- Şu para haram olmasın, başını- Yeniçerının ilen geln adamlarile meş- Eskiden sarayın gününde ve kapıcılar Gürcü Nebinin damarında zaten bu 
dan bela, kaza eksik olsun!. veret ediyor, işi yola koymağa çalışı- kahyası iken yolunu, yordamını bulup asabiyetin mayası vardı. Dördüncü 

Diye okuyup üfliyerek, dağıttı. yordu. 1 keselerini, kasalarını doldurmuş, Niğ- Mehmet tahtına çıkarken kendisinden * * * Kösem sultan, torunu dördüncü de taraflarında birkaç çiftlik satın ala- cCul<ls> için birçok para istenihniş, fa-
tstanbul çok karışıktı. Vezir Sofu Mehmedin çocukluğundan istifade e- rak ilerisini temin etm.işt. SilMıdar k kat : 

Mehmet paşa saraydan gelen emirler- dip, anası Tarhan sultanı Sarayın bir i paşanın katlinden sonra, malına güve-' - Ben bu kadar cereme veremem. 
den bazılarını dinlememezliğe gelmişti. köşesinde onunla yalnız bırkarak ak - ' nen Gürcü Nebi ne yapıp yapmış vaz.i- Diye talebi reddetmişti ama, zorla, 
Davetlere icabet etmiyor, kendi bildi- lına geleni yapıyor, yaptırıyor, ağala- fesinden kendisini affettirerek hattil 

1 
tehditlerle yine bir parça akçe kopar-

ğine harekete kalkıyordu. Saray ye- rın telkini altında hayale bile gelmez küçük bir arpalık (1) bile alınıştı. On- ı mışlardı. . . . . ... 
niçeri ağalarına kuvvet vererek onlara emir veriyordu. dan sonra; hiçbir saray mensubuna na- İşte bu maya, Sıpahılerın Sultanalı 
güvenerek hareket ediyordu. Yeniçeri Sult.an Mehmet az çok palazlanmıştı. sip olmıyan rahat bir ayrıll§la çekilip 1 met camii meydanında ve bıyıklı MaP"' 
ağaları, Sipahilerin isyanı ile çıkan Sul- Oyuncakları bırakıp, öğretilen şeyler- Niğdeye yerleşmişti. Gürcü Nebinin bu mudun Bursa taraflarında öldürül.ıne"' 
tanahmet camii vak'asından ve Bıyıklı den hislenerek: zamana gelinceye kadar rahatı kimse- !erinden doğan öfkeyi alevlendirıniş .;e 

Mahmudun katlinden sonra, bıyıkları- - Çag~ırın bana Lalamı! de yoktu. Zaman gelirdi lci- !stanbulda Gürcü Nebi : 
, •••••••••••••••••••••••• d·ZeT' 

nı balta kesmez olmuş, her işe burun Lalası gelmeyince: sözü geçen ağalardan çokları dostu ol- (1) O zaman azledilen, nefye 'k 
sokmağa başlamışlar, vezir Sofu Meh- - Çağırın Yeniçeri ağalarını! duğundan, birisinin falan sancağa mu-

1 
ve hatta affedilen. paşalara c..41'Palı > 

met paşanın bütün icraatına karışmış- Demeği, ağalar gelip te karşısında tasarrıflığıru tavsiye eder, mukabilin- namiyle bir şehrin malUm ve mıuı~yen 
}ardı. İhtiyar adam, arasıra üzerine ge- safbeste dururlarken: de hem kendisi keselerle akçe alır, 1 varidatı tahsis edilirdi. Gii.TCÜ Nebı, pa 

e akce> önderd i, 1 a de w ildi. 
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thtiyar Pardayarun çehresi büsbütün Mareşal damadına seslendi: 

değişmişti. Bu kahramanın güler yüzlü- - Oğlum .. İradene hakim ol.. Mon-
lüğünden eser kalmamıştı. Yanakları moransiye varıncaya kadar nişanlını

çöktü. Burnu inceldi Siması taş gibi zın büyük bir tehlike altında bulundu
dondu. ğunu unutma!. Onu vuran alçak herifi 

Bununla beraber ihtiyar kurt gözle- gözünün önün~ getir!.. 
rini açtı. Şövalye boğuk bir sesle cevap verdi: 
Şövalye derin bir ah çekerek «Alla!. - Evet.. Morever. 

hım babam son dakikalarını yaşıyor> - Onun tekrar yanına yine adamlar 
dedi; hmçkırıklarını zorla tutarak gül- alarak dönebileceğini düşiin! 

meğe çalıştı. - Ah .. Canımı kaybettim. 
Yavaş, yavaş sarsınaksızın yaralıyı Derin bir yeis içinde bu sözleri söy-

kucağına alarak suyun kenarına götür- liyen Pardayan babasının cesedinin 
dü. Onu teselliye uğraşarak: yanına diz çöktü. Başını avuçlarının 

- Nasılsınız baba. Yaranız yalnız içine alarak ağlamağa başladı. Aradan 
bacağınızda değil mi? Merak etme ben bir saat daha geçmişti. Gözlerini açıp 
seni bir köy evine götürür tedavi ede- etrafına baktığı zaman ellerinde kaz
rim. Dedi. ına kürek bulunan bir kaç köylüyü 

Mendilini suda ıslatarak babasının gördü. Şüphesiz bunları Mareşal ça
banttan simsiyah olan yilzilnü temizle- ğırtmıştı. 

meğe koyuldu. Bunu yaparken hayrete 1 Dudaklarını babasının ellerine ya
~yan bir soğukkanlılık göstermek için pıştıraı·ak son defa öptü. Ayağa kalktı. 
bütün kuvvetini sarfeyliyordu. 1 Köylüler Kayın ağacınm altındaki 

Birdenbire durdu. Yıkadıkça meyda- ınenbaın yanına mezar kazıyorlardı. 
na çıkan çehresi bir ölü rengini almıştı. Şövalye köylülerden birinin elinde-
Yalnız gözlerinde hayat eseri vardı.Men 1 ki k~zm~yı alarak ba~~sının mezarını 
bauı yanında yatan Pipo da dermandan kendı elıyle hazırlamaga koyuldu. 
kesilmiş kuyruğunu sallıyor, yaralının ı Bu feci manzaranın üstünde yıldız
ellerini yalıyordu. Şövalye titredi. Yer lar parlıyor, altında yani tarlaların öte 
yüzünün yıkılmakta olduğunu hissettl ! tarafında Paris bir fırın gibi kıpkırmızı 
İhtiyar başını biraz kaldırdı. Kendisine ı kızarıyor. Ve bütün çanlar sanki kah
hazin hazin bakan köpeğe şefkatli bir raman Pardayanın cenaze çanlarını 

göz atarak boğuk bir sesle dedi ki: j çalıyordu. Sab~ın ik~.si~e ~oğru me-
- Ah sen do anladın değil mi? Bana/ zar oldukça derınleşmıştı. Şövalye ar

veda ediyorsun öyle mi? Şövalye her tık ağlamıyordu. Yalnız çehresi sapsa
r.aman sana süylerclim. Bu köpek senini' rı idi. Babasını iki kolları arasına ala
lçin en eyi dosttur. Mareşal nerede? Lu- r:,k meza.ra yerleştirdi. Yanına da sağ
ız nerede?... lıgında luç yanından ayırmadığı kılın-

Fransuva dö Monmoransi eğildi cevp cını koydu. 
verdi: Daha sonra eliyle toprakları atark 

- !şte buradayım. mezarı kapadı. 
Luiz de ilave etti . Yarını saat içinde bu vazife de ta-
- Ben de buradayım. marn olmuştu. 
Yaralı kesik kesik cümlelerle sözel Mareşal ve köylüler mezara yakla-

başladı: j şarak saygı ile eğildiler. Luiz ile Şöval-
-Maresal ! Çocuklarımızı birbirlerine 1 ye diz çökerek ellerini birleştirdiler. 

• vereceksiniz değil mi? Luiz andiçti: 
Bana süz \•eriniz. Ahirete müsterih git- - Sevgili peder sen mezarında müs-

mek islerim. tcrih ol. Çok sevdiğin oğlunu daima 
- Sizi yeminle temin ederim. seveceğime yemin ediyorum. 
- Pekala Şövalye. Şikayet etmeğc Her ikisi ayağa kalktılar. Luiz bir 

hakkın yok. ·er kırk yaşında olsaydım köylünün ko ardığı iki daldan bir is
seni benimle kav a etmeğe mecbur cl:ler- tavruz yopamk mezara dikti H men 
dim. Fakat M~resal bana cevap veriniz.! arahHya girdi. M resı: 1 atına hindi. Ş'ô
Siz bana bir ı~ont Marjansiden bahset-1 valye hayvanına atladı. Monmoransi-

. t' · 1 ye doğru vollandılar. mısınız. · 
Güneş dog"arken eski der be · k"' - E\·ct..Kızıma ondan daha münasi- • e yı oş-

. . . . .. . . küne \"ardılar 
hını bulamad ,ım ıçın soylemıştım. · 

S Şövalyenin kazdığı mczann başına - onra?. 
Ltıizin el· kt'" · . ··ta 1 .. l" 1 dah Monmorans· Şövalyeyi göstererek: . . ı ıgı ıs vruzu rny u er a 
ıyı ve b'" 'ilk b" · t zl d •· f d' "- İşte! Marjansi kontluğu benim ma- U.); ır ıs avru a egış ır ı-

lımdır. Bmıu Şövalye dö Pardayana ve-1 le~ 
ri) orum. Bu Luizin cıhatıdır. I · a?a sonraları bu yerde ne için da-
İhtiyar kurt soğuk bir tebessüm ile ı~a ı.stavruz bulundurulduğunu köy-

dudaklarını buruşturdu. · .. yın agacı a ay -

1

1 luler unuttlar K... • d k bol 

- Elini \'er Şövalye! Dedi. ~u. Menba~n suyu da kesildi. Fakat 
Şövalye güçhal ile diz çökerek baba- ı ı~vroz dauna burada değiştirile değiş

sının elini lultu. V öptükten sonl'a göz- ~ırıle bulunduruldu. Nihayet bu sade 
ıstavruz bü,·ük b' l' 1 d -· t' il yaşlarını salıverdi. Bunu gören ihtiyar J ır sa ıp e egı~ ır e-

mırıldandı· rek buraya Kalver adı verilmiştir. 
(Manası üzerm· · ta d'k·ı· t - Ağlıyor musun çocuğum? Bak . c ıs vruz ı ı ı epe 

artık kont dü Matjansi oldun se- demektır.) Bugün bile ihtiyar Parda-
ni candan kutlularım. Git oğlu~ git.. ı yanın can verdiği yerde küçük bir 
Mesut olacaksın sen de kızım .. Bak ne ı mc~d.an vardır. Adı Monmartir Kal-

ve.rıdır. 
kadar mesudum. İkinizi de yanımda 
görerek can veriyorum. Hayatımda o it *** 
b"' ı .. ı · .. n a ıncı asırdaki içtimai hayatı oy e guze hır ruyayı aklımdan geçir- d"' .. ı · ' 

. . uşunce erı ve böyle karışık devirler-
memıştıın. d b" . . • 

e ır gencın sılfilı ve aşk kuvvetiyle 
- Babacığım.. Sen ölmiyeceksin .. I nerelere kadaı:' yükselebildiğini göste-

Bizi bı~akma baba!.. . 1 ren roman sona ermek üzeredir. Vak'-
- Şovalye burası benım son kona- 1 alar, dini siyasete alet etmenin ne men

ğım~ır. -~urada ~~~ ~·e~e~eğim. Se~. de I fur canavarlıklara yol açtığını göster
benım olmemcklıgımı ıstıyorsun oyle , meğe kafidir. 

mi? İmkanı yok. Allaha ısmarladık! *** 
Mareşal.: All~.a ıs~ladı~ sevgili kı- Morever kafirlerin tamamiyle imha 
zım Luız.. Sızı takdıs edıyorum. Al- , edildigı" · mu" "d · · Ro ı· tirdi' .. J esını maya ye ış . 
laha ısmarladık Şovalye. Fransanın her tarafında dökülen kan-

1htiyarın elleri buz gibi soğudu.ölüm i ları yollarda da gördüğü cihetle bun
yaklaşıyordu. Gözlerini kapadı. Son ları tamamen anlattı .. 
bir defa daha açarak dedi ki: Moreverin müjdesi üzerine Romada 

- Şövalye ben ebedi istirahatimi bütün kiliselerde çanlar çalındı, dua
burada yapmak istiyorum. Burası çok lar okundu. 

güzel bir yer. Bak şu kayısı ağacı ne Sent Anj şatosundan toplar atıldL 
güzel.. Birçok hanları dolaşan benim Büyük şenlikler tertip edildi. Kardinal 
için burası son han olacak.. ölüm bak dö Lorn Kolininin başını getiren More
kollarını şefkatle açmış .. Beni koğrnı-,vere birkaç bin altın hediye verdi. Mo
yack.. Haydi Şövalye kapıyı çl. öbür revcr birkaç gün kalacağını sandığı Ro
di.inyanın kapısını çal .. Bak .. İşte .. ka- mada bir sene kaldı. Birçok adamlarla 
pı açılıyor. Ha Şövalye .. Hökcte olanı dostlar tesis eyledi. Servetini artırdı. 
bon·umuzu -ödcmeği unutma.. 1573 senesi Eylı'.llünün birinci günü 

Güzlerini gök yüzüne dikti. Artık Parise dönmek üzere yola çıktığı za
yılclızlnr cok donuk parlıyorlardı. th- ınan gözlerinde acı bir memnuniyet 
tiyarın elleri oğluyla Luizin ellerini belirdi. Şövalyenin yaraladığı yüzünü 
sıktı. Hafif bir sarsıldı. Artık kahra- oksıyarak mırıldandı: 
mı:ın Pardayan son nefesini de vermiş, - Ey Pardayan! Şimdi biz bize kal-
hayata gözlerini kat'i surette kapamış- dık~ 
tı. 

*** 
Roketle ile Graguvar akrabaların· 

dan birinin evinin bodrumunda saklı 
Şövalye dö Pardayan gece yarısına kalmışlardı. Paris kapıları açılıp, öldü

doğru kendisini Mareşal dö Monmoran- rülecek Hükno kalmadıktan ve Asayiş 

~ENi A81R 

Alman 
Deniz kuvvetleri 

Cezayirde 
Cezayir 19 (A.A)- ispanya 

su)arandaki Alman deniz kuv
vetlerinin kumandana Amiral 
Bohm Leipzig kruvazörü ile 
dün buraya gelmiş ve mahalli 
makamları ziyaret eylemiştir. 
Öğleden sonra bu ziyaretler 

Amirale gemide iade olunmuş 
ve kruvazör gazeteciler ve da· 
vetliler v~ halk tarafından ge
zilmiştir. 

Alman başkonsolosu bugün 
Leipzig kruvazörünün burada 
bulunması münasebetile bir 
danslı çay vermiştir. Bu müna
sebetle gazetelere verilen bir 
tebliğde ezcümle şöyle denil
mektedir: 

"Leipzig kruvazörü mahalli 
Fransız makamları ile temasa 
girmek üzere Cezayire gel
miştir. Zira Fransız hükümeti 
Cezayir limanını lspanyol kon
troluna iştırak edecek olan 
Alman kuvvetlerinin emrine 
üs ve iaşe merkezi olarak 
vermiştir. 

••• 
Yeni eserler : 
Edebiyat tarihimizde 

ara,tarmalar 
il 

Sair Nevi 
Edebiyat öğretmeni Tabir Ol

gun, Şair Nevi'ye ait kitabını 
neşretti. 

Edebiyat tarihimizde (Baki 
Devri) adiyle anılan devrenin 
bu en kıymetli üstadı hakkın
daki tetkik dolayısiyle matbuat 
hayatı değerli bir eser kazan
mıştır. 

Nevi'nin bayatı, edebi var
lığı ve bilhassa devrinin tanta
nasını anlatan şehzadelerin sün• 
net düğünü için yazdığı: Suriye 
kasidesi tarihimizin - edebi ol
duğu kadar· içtimai hayatını da 
teşrih ve izah etmektedir • 

Tarih ve edeb'yat meraklıla
riyle muallimlerine bu değerli 
kitabı tavsiye ederiz. 

Memurin kitabı 
Trakya Umumi müfettişliği 

başmüşaviri bay Sabri Öney 
tarafından uzun bir tetkik 
mahsulü olarak (Memurin ki
tabı) kanunlar serisi adı altın· 
da çıkarılan kitapların ikincisi 
olan (askeri ve mülki tekaüt 
kanunu) nun çıktığı memnuni
yetle haber alınmışhr. 

Bu kitabın 1683 numaralı 
tekaüt kanunu ile tekaüt işle· 
rine taalluk eden bütün diğer 
kanunlar ve bu kanunlara taal· 
lük eden Büyük millet meclisi 
kararları, tefsirleri, belediye ve 
idarei hususiye memurlarile 
Devlet demiryolları, Akay, tah· 
lisiye um11m müdürlüğü ve in· 
hisarlar memurlarının tekaüt• 
lükleri hakkındaki kanunlar, 
divanı muhasebat ve Şurayi. 
devletin tekaüt işleri hakkın• 
daki ittihaz ettiği kararlar, 
emirler, tefsirlerin hepsi bir 
araya toplanmıştır. 

Her memuru alakadar eden 
bu kitaba 500 sahife olduğu 
halde 50 kuruş fiat konmuıtur. 

Uz Um 
Çu. Ahcı 
79 Alyoti bi. 12 
36 Şmlak Z bi. 10 
ı3 M J Taranto 13 
9,5 inhisar ida. 8 75 
8 J Taranto M 12 
7,5 K Taner 11 50 
163 Yekun 

428609,5 Eski yekun 
4'.l8772,5 Umumi yekun 

Zahire 
Çu. Cinsi 
618 Buğday 6 
327 ba. Pamuk 40 
324 ke. Palam.210 

Muhasebeci 
Aranıyor 

Fi at 
13 25 
13 
16 
9 

12 25 
11 50 

Fi at 
6 375 

43 
375 

Ticaret kanunlarını ve def· 
ter usulllne ve daktilo bilen 
askerliğini yapmış Türk teba • 
asından bir muhasebeci memu
ra lazım vard1r, ecnebi lisan 
bilen bilen tercih edilecektir. 
Aranılan evsafı haiz olanlar 
her gün saat 14-15 kadar 
Dolmada Ali Haydar Nazla 
Ticarethanesine müracaat et
sinler. 

20-22 (690) 

Satılk ve kiralık 
Dükkan: lzmir ikinci bele· 

diye caddesi numara 1. 
Mağaza: Kızlarağası 

numara 31. 
Bağ : Bozyaka 

karşısında. 
karakol 

Yukartda yerleri ve cinsleri 
yazılı olan emlak ve arazi acele 
satılıktır. 

Doktor, avukat ve komisyon
cu yazıhanesi olmağa elverişli 
iki oda kiralıktır. Taliplerin 
Gazi bulvarında 8 numarada 
diş tabibi Azraya müracaatları. 

3-3 

KJNAKQL Es;~n~e 
sıtmalılara, iştibasızlara, za
yıflara, kuvvetsizlere iştiha, 
kuvvet, neş'e verir. 

Hazım hapları : 
inkıbaz hayatın düşmesidir. 
Liynet ve amel için nebati 
ilaçlarla yapılan bu hapları 
siz de kuUanımz. 

!1 -=:"C~~!!!Sl!!!!!llli 
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Yazı makineleri için toz tut· 
mıyan, ve makineleri daima te .. 
miz tutan en elverişli yağ 
"UNİC" markalı makine ya
ğıdır. 

Yegane deposu Gazi Bulva
rında Küçük Kardiçalı handa 7 
numarada yazı ve hesap ma
kineleri tamirhanesi sahibi 
KALOMENI ds bulunur 

DAIMON Kalem feneri ve dört 
köşe küçük cep feneri 

))AIMON markalı bu fenerler yirminci 

asrın en çok beğ~niJmiş ve en çok takdir 

edilmişid=r. Kalem feneri raptiyeli adeta 
bir kalem gibi cepte taşınılır ve kale:ı: 

kadar -küçüktür, bayanların el çantala 

rında taşınır, dört köşe ampullü fenerlerde 
cep fenerlerinin en iyisidir. Tavsiye ederiz. 

Umum depoları: lzmirde Suluhan civarı No. 28·9 
Hüsnü Öz Ödemişli .• Istanbulda: Tah~akalede Jak 

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

Hacıdavut zade 
RAB Mi KARi\DAVUT 

Sun'i gübreler Anadolu Merkez Deposu 
Yemiş çarşısı, Cer.air Han 

IZMIR 
Telgraf adresi: KARADAVUT Telefon 3809 , ___ -----=--------mn:ı---•" 
HE·RKULES 

GÜBRE HÜLASASI 

Tütün 
Çiftlik 

Bağ 
Bahçe. 

Bostan 
Limonluk 

Ağaç 
Çiçek 

Sahiplerile merakhlarının 
hayretle istifade 

edecekleri bir gübredir. 
'' Herkules ,, gübre hfila'iası Avrupa ve Amerikanın milyon• 

larca çiftçileri tarafından senelerdenberi kullanılmaktadır. 

Toptan satış yeri : ikinci Belediye caddesinde 

Kartal makarna fabrikasının satış deposunda 

5-10 (597) H 3 

VATAN OTELi 
(27~.LZZlr7.ZZZZ:Z~Lr:E:Z/LZZZn 

Keçeciler C eJlalbaşı sokağnda 
5-VE7·DE 

Yeniden tanzim ve tefriş edilen VAT AN oteli müşteri
lerinin her türlü istirahatini temin eylemeği düşünmüştür. 

Sıcak ve soğuk banyo'arı geniş ve havadar babçc!sİ var.dır. 
Fiatler tasavvurun fevkinde ucuzdur. 
Temizliği ve ucuzluğu bir kerre tecrübe ediniz. 

.,,. ....... : .. ..... · 
... 

IZMffi BELEDIYESINDEN: 

1 - Senelik kirası elli lira 
bedeli muhammenli Kemer cad
desindeki eski duhuliye bara-
kasının bir senelik kirası b:ış
katiplikteki şartname veçhile 
30-4-937 Cuma günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 
ediJecektir. iştirak için dört li-
ralık muvakkat teminat mak· 
buzu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

2 - 1 Haziran 1937 tarihin-
den Mayıs 938 nihayetine ka
dar bir sene zarfında beledi-
yece neşredilecek tahminen 
yirmi bir bin satır ilan, beher 
satırı dokuz buçuk kuruştan 
bin dokuz yiiz doksan beş lira 
bedeli muhammenle başkatip· 

likteki şartname veçbile 
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 
Kartıyakada Fahreddin paşa 
caddesindeki çocuk bahçesjnin 
bulunduğu gazinonun iki sene• 
kirası başkatiplikteki şartname 

veçhile 30-4-937 Cuma günü 
saat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. Şartnameye 
bağlı keşifte S?Österilen yedi 
yüz altmış dört lira on beş ku· 
ruşluk iş müstecir tarafmdan 
yapılacaktır. iştirak için altmış 
dokuz liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 
10-13-17-20 628 (1122) 

1- - Beher metre murabbaı 
altı yüz kuruştan dokuz yüz 
kırk iki lira seksen dört kuruş 
bedeli muhaınmenle 48 sayılı 
adanın 157 metre murabbaı ve 
14 desimetre murabbaındaki 
7/1 sa ılı arsası başkitiplikte-

(357) h.3 S.7 

arttırma ile iha!e edilecektir 
iştirak için 71 liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy• 
!enen gün ve sa::tte erıcümene 
gelinir. 

2 - Senelik kirası on lira 
bedeli muhammenle F evzipaşa 
bulvarı Kuzuoğlu çarşm kıs· 
mındaki yol fazlasının bir se· 
nelik kirası başkatiplikteki 
şartname veçhile 30-4-937 cu· 
ma günü saat onaltıda açık 
arthrma ile ihale edilecektir. 
iştirak için bir buçuk lira 'ık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

3 - Beher teneke~i üç yüz 
seksen iki kuruştan sekiz yü ~ 
elli dokuz lira elli kuruş bedeli 
muhamme-nle iki yüz yirmi beş 
teneke dökme benzin aiınacak-· 
hr. Başkatiplikteki şartname 
veçhile 4.5.937 salı günü saat 
onalhda açık eksiltme ile iha· 
le edilecektir. iştirak için alt
mış beş liralık muvakkat temi· 
nat makbuzu ile söylenen gün 
ve saatte encümene geJioir. 

15-20-27-30 (665) 1171 
1 - Beher metre murabbaı 

yetmiş beş kuruştan yüz sekiz 
lira yetmiş beş kuruş bedeli 
mubammeııle 94 sayılı adanm 
yüz kırk beş metre murabba· 
ındaki 47 sayılı arsanın satışı 
başkatiplikteki şartname veç· 
hile 27 • 4 • 937 salı günü saat 
on albda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için sekiz 
buçuk lirRhk muvakkat temi
nat makbuzu ile söy!enen gün 
ve saatte encümene gelinir 

2 - Beher metre murabbaı 
yetmiş beş kuruştan yüz iki 
lira yetmiş beş kuruş bedeli 
~muhammenle 94 sayılı adanın 
yüz otuz yedi metre murabba
ındaki 25 sayılı arsanın satışı 
başkatiplikteki şartname veçhi
le 27 - 4 - 1937 salı günü saat 
on altıda açık artırma ile iha
le edilecektir. iştirak için se' iz 
Jirahk muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve sa· 



~Sahife a_ 
GAYRI MENKUL MALLA

RIN AÇIK ARTIRMA 11.:ANI 
Tire icra memurluğundan: 
Açık artırma ile paraya çev

rilecek gayrj menkulün ne ol
duğu: Tapunun 22-4-931 gün 
ve 56 sayısında kayıtlı ('l40) 
metre m. evin. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mabaJlesi, sokağı numa
rası: Dere mahallesi bahçe 
kahve sokağı 38-40 sayıh 

Takdir o!unan kıymet: (1285) 
liradır. 

Arttırma yapılacağı yer, gün, 
saat: 10-5-937 Perşembe saat 
15 te icra koridorunda ... 
1- işbu gayrimenkulün artırma 
şartnamesi 17·4-937 tarihinden 
itibaren 937/331 numara ile 
Tire icra Dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebil
mesi için açıktır. ilanda yazılı 
olanlardan fazla malumat al
mak istiyenler, işbu şartnameye 
ve 331 dosya numarasile me
muriyetimiıe müracaat etme· 
lidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin % 7.5 
nishetinde pey veya milli b;r 
bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacak
lılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gay
rimenkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tarihin
den itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde hakları 
tapu sicilile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır
maya iştirak edenler arbrma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu 
malumat almış ve bunları ta
mamen kabul etmiş ad ve iti
bar olunurlar. 

5 - Tayin edılen zamanda 
gayri menkul üç defa bağırıl
dıktan sonra en çok artırana 
ihale edilir. Ancak artırma 

bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmaz 

veya satış istiyenin alacağına 

rüchanı olan diğer alacaklılar 

bulunup ta bedel bunların o 
gayri menkul He temin edilmiş 

alacaklarımı:: mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok arlıranm 

taahhüdü baki kalmak üzere 
artırma on beş gün daha tem-

dit ve on beşinci günü ayni 
saatte yapılacak arttırmada, 

bedeli satış isteyenin alacağına 
rüchanı olan diğer alacaklıların 
o gayri menkul ile temin edil
miş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartife, en çok 
arttırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilemezse ihale 
yapılamaz. Ve satış talebi 
düşer. 

6 - Gayri menkul kendisi
ne ihale olunan kimse derhal 
veya verilen mühlet içinde pa-

rayı vermezse ihale kararı fes
ho!unarak kendisinden evvel 

en yüksek teklift~ bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle 

almağa razı o!ursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen 

on beş gün müddetle artırma
ya çıkarılıp en çok arttırana 

ihale edilir. iki ihale arasında
ki fark ve geçen günler için 

yüzde 5 ten hesap oiunacak 
faiz ve diğer z&rarlar ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın me

muriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur Madde (133) 

(240) Metre M. evin yukar
da ~österilen 10 - 6 - 937 tari

hinde Tire icra mP.murluğu 
odasında işbu ilan ve gösteri

len arttırma şartnamesi daire
aiode satılacağı ilan olunur. 

Tarih ve ıcra memurunun 

"' 

~-----------------................... __ .... ___________ , lzmir Vilayeti Baytar direktörlü
ğünden: 

Vılayet'n Damızlık aygırlarının yı11ık ihtiyacı olan 120 bin kilo 
kuru ot TorbaJıoın arapçı ve şehitler köylerindeki Hususi mu
hasebeye ait dört yüz dönüm çayırlıktan temin edilecektir. 
Muhammen bedeli 2053 lira olmak üzere bu çayırların biçme, 
kurutma, balya yapma ve şartnamede yazılı kazalara nakil ve 
teslim edilmek şartiyle kilo üzerinden on beş gün müddetle 
eksiltmeye konmuştur. 

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

Istekliierin 154 liralık muvakkat teminat makbuzu ile ihale 
tarihi olan 26 Nisan 937 Paıartesi günü saat onda Vilayet 
Daimi encümenine şartnameyi görmek vebu hususta daha fazla 
malümat almak istiyenlerin Vilayet Baytar direktörlüğüne müra
caatları ilan olunur. 

Çocuk arabalarının: En lüks Avrupa mamulatı ve en dayanıklılarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

Karyolaların ~ En lüks, beyaz ve sarı nikelaşlı modellerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 10-15-20-25 1096 (621) 

Kuşadası icra dairesinden: 
Tahmin edilen 

Haraççı Kardeşlerin 1 Z M 1 R ve A N K A R A 
ınağazalarından tenıin edebilirsiniz. 

kıymet ··················111111111111111111111111111111 •••••••••••••••••• 

Lira Nevi Yeri 
250 tarla Kadıkalesi 

Miktarı 
18 dönün YENİ EV YAPANLAR, YENİ EVLENENLER 

300 " Çamdeğirmen 
3000 zeytinlik Tepeevlerde 

Mobilyelerini muhakkak bu müesseseden temin etmelidirler. 26 " 
32 .. 

550 tarla Baklakuyu 
1500 " Değirmendere 

, .......................... ; ...................................... , ~ 
43 .. 
82 .. . . . .. . . . . • . . .:... ... ·:>r.:.r~ ~ ~ • • '. ' • . ıı . . 

• ., ı, • 

3000 damlı tarla Karatepe 
2500 tarla Haoımcamii 
300 .. .. 

50 .. .. 
150 .. .. 

1000 zeytinlik " 
350 tarla Ilıca 
400 hane arsası Müsellim S. 

1200 tarla Ilıca 

235 " İslamşanlıda 
47 " Kirli oğlu avlusu 
8 .. 
1,5 u 

4 .. 

14 " 
10 " 
bir parçadır 
35 dönüm 

200 " Adalızade 5 
600 " Karaova 30 
600 " Ilıca 25 " 
250 •• Caferli kumyeri 23 u 

350 " Kurtini 26 " Davutlarda 
250 " Koşukavak 32 
300 u Anya: Ulucak 30 .. 
200 " Koş~kavak 18 " Davutlarda 

·- . Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

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

1-26 [2101] 

500 11 11 40 En!IJC/'OJ'7Y.7.7L/77.7-7.Z7.7/./Z/X:/.> 

300 " 
11 25 11 

" Memuı· aranıyor ~ 
u " 

350 • il 30 .. " ~ 
200 • • 15 " o Bir sigorta yazıhanes inde , 
600 11 Köprüafam 52 " " altı ay çalışmak üzere Fran- ~ 
100 " Taşhhel 6 .. Türk.sanlıda sızca ve daktilografi bilen 
400 • Çanlıkm 34 '1 

" N iki Türk memura ihtiyaç 
400 " Yaşlıbel 31 ° .. vardır. Jseklilerin 330 numa- ~ 
500 " Kılalanı 42 " " rah posta kutusu adresile 
300 11 ÇiftJikcivan 22 " Saraydamı ,~ müracaatleri. N 

300 • Taşlıbıl 15 " S-8 1-3 ( 688) 
200 " Deliklikaya 17,S 11 rsuzz~ZZZX/7JLL7.z.TLY.ZTLZJ~7.././.J. 
30g 

11 Bekiroğlu 22 " Iımir birinci icra memurlu-
500 " .. 35 " 

1500 " " 93 ,. ğundan: 
4000 " Aladeğirmen 179 •• Kibriyenin Hüseyin oğlu 
1000 ° Çanlıkırı 75,5 11 Hasan zimmetinde alacağı 

300 hane Çukurçeşme bir bap hane harap olan paranın temini istifası 
1000 dükkan Dağçarşısı eski yazıhane zımnında tahtı hacze alınan 
1000 mağaza Tahir ağa yokuşta ve paraya çevrilmesine karar 
200 dükkan Dağçarşısı 
200 " Piyasada verilen kahramanlarda 87 inci 

Yukarıda muhammen kıymetleri yazılı gayrimenkullerin dörtte adada terzi sokağında 45 sayı-
bir hissesi açık artırmaya konulmuştur. Birinci artırma 24 Mayıs Iı ve 240 lira kıymeti muham-
1937 Pazartesi saat 14 • 16 ve icabında ikinci arhrma 8 - Ha- ıneneli 45 sayıh 120 metre 
ziran. 1937 Salı günü saat 14 • 16 ya kadar Kuşadası icra terbiindeki arsa 27·5-37 tari-
dairesinde yapılacaktır. 

hine müsadif Perşembe günü 
l - işbu gayrimenkulün artırma şartnamesi 12 - 4 • 937 ta· 

rihinden itibaren 936 - 56 No. da Kuşadası icra dairesinin mu• saat 11 de iz mir birinci icra 
ayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. ilanda dairesinde açık artırma su-
yazılı olanlardan fazla malümat almak istiyenler, işbu şartnameye retile satılığa çıkarılacaktır. 
ve 936 - 56 dosya numarasiyle memuriyetimize müracaat Bu artırmada satış bedeli mu-
etmelidir. 

2 - Arhrmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin yüzde hammen kıymetin yüzde 75 ini 
yedi buçuk nisbetinde pey veya milli bir Bankanın, teminat bulmadığı takdirde en çok 
mektubu tevdi edilecektir. (124) artıran talibin taahhüdü baki 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer afakadarların ve irtifak kalması şartile satış 15 gün 
hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile daha uzatılarak ikinci artırması 
faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itiba- 11-6-937 tarihine müsadif Cu-
ren yirmi gün içinde evrakı müsbiteleriyle birlikte memuriyeti-
mize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sa• ma günü sa:.tt 11 de yapila-
bit olmadtkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. caktır. Bu artırmada sahş 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şart- bedeli muhammen kıymetin 
namesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları tamamen yüzde 75 ini bulmadığı takdir-
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. de en çok artıran talibine 

5 - Tayin edilen zamanda giiyri menkul üç defa bağırıldık- ihale olunacaktır. işbu gayri 
tan sonra en çok arhrana ihale edilir. Ancak. artırma bedeli 
muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış isti- menkul üıerinde her hangi 
yenin alacağına ruchanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bir şekilde hak talebinde bu-
bunların o gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuun- Junanların işbu ilanın tarihi 
dan fazlaya çıkmazsa en çok artıranm taahüdü baki kalmak neşrinden itibaren 20 gün zar-
üzere artırma on beş gün daha temdit ve on beşinci günü aynı fında ellerindeki vesaik ile 
saatte yapılacak artırmada, bedeli satış istiyenin alacağına rüc

birlikte dairemi::e müracaatları 
hanı olan diğer alacaklıların o gayri menkul ile temin edilmiş 
alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile, en çok artırana lazımdır. Aksi takdirde hakları 
ihale edilir. Böyle bir bedP.I elde edilmezse ihale yapılmaz. Ve tapu siciJile sabit olmıyanlar 
satış talebi düşer. paraların paylaşmasından ha-

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya riç bırakılacaklardır. 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak 7.5.937 tarihinden itibaren 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş 
olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulun· şartname herkese açık bulun-

durulacaktır. mazsa hemen on beş gün miiddetle arthrmaya çıkarılıp en çok 
arthrana ihale edilir. iki ihale arasındaki fark ve geçen günler Taliplerin yüzde 7 buçuk 
için yüzde 5 ten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca pey akçesini veya milli bank 
hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. itibar mektubunu hamilen 
Madde (133) 37/9147 dosyaya müracaatları 

Gayrimeı.:kul hisseleri yukarıda gösterilen 24·5-937 tarihinde lazımdır. 

Eczacı Kemal Aktaş 

Hilal Eczanesinde 
Bir şaheser yaptı 

Zümrüt Damlası kolonyası· 
( Erkek ) 

Mas kulen 

( Dişi ) 
Feminen 

iki cins koku 

Erkek koku be
nim çok hoşuma 
gitti. 

Acaba erkekle

rin de Dişi koku 
mu hoşlarına gidi
yor. 

Galiba?! 

:······································································ . . . . 
~ Taze Teıniz Ucuz ilaç : 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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

1 . _• • ' . •' I '. ', ·~ f ~')' . • 

BBISTOL 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
TUrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar mlltbiı ucuzdur. 

------~uıwıı:.u.1.&..Ml<AolM.ML~.-J.11ı.ıuı.u _____ ~ı-.a~:w.uı1&2Jı...uJ.A-Wll;llllYLlJıllı!~odasında_ı~·=b=u~i=li=n---.v~e.a..::ö~s~te~r~il~en=-=a~rt~t=ır~·-L~~Y~ü=z~d~e:...__~2:.....:b~u~çu=k=------=d=ell=i~l~iy~e~ 
verııi tenviriye tanzifiycden 
olan Belediye rüsumu artırma 

liplerin 37/9147 dosyaya •e 
icra münadisine müracaatlan 
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F ratelli Sprco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
STURNUS vapuru elyevm limanı

mızda olup Amsterdıını, Rotterdam ve 
Hamburg limanları için yiik alcaktır. 

TRITON vapuru 16 nisanda limanı
mıza gelip yiikünü tahliyeden sonra 
Burgas varna ve Köstence limanları için 
yük alacaktır. 
Svenab Orient Lineiıı kumpanyası 

GUNBORG vapuru 26 nisanda Rotter
dam, Hamburg, Gdynia ve Skandinav
ya limanları için yük alacaktır, 

SERViCi MARmME ROUMAIN 
ALBA JULIA vapuru 21 nisanda 

gelip Pire, Malta ve Marsilya limanları 
için yük alacaktır. 

SUÇEA VA vapuru 19 mayısta gelip 
Malta, Ccnova ve Marsily limanlan için 
yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihleriyle navlun
lardaki değişikliklerden acenta mesuli
yet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikinci kor

donda T abmil ve T ahi iye binası arka· 

ta.lığına müracaat edilme•i rica olu~ 
nur. 

tında FRATELLI SPERCO vapur acen

TELEFON: 4142 / 4221 / 2663 

n12=~~~/.,.t;~m;zz:~.a~rzzzzzzzr...azı 

DOKTOR 

Sami Kulatçı 
Kulak, Boğaz, Burun hasta· 

lıkları birinci sınıf 
mütahassısı 

Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad· 
deai 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 
Ll7/J27'"'LT..LZTZT"./ZJa2/.Z2272'22L .. 

-
N. V. 

W. F. H. Van Der 
Zee & Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE UNtE 
HAMBURG 

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

The export lteamdıip corporation 
EXCANGE vapuru 1 7 nisanda bekle

nilmektedir. Nevyorlı: için yült kabul 
eder. 

EXMINlSTER vapuru 26 ni· 
sanda beklenilmektedir. Nev· 
york için yük kabul eder. 

PiRE AKTARMASI Amerika seri 
Seferler 

EXETER vapuru 23 nisanda 
Pireden Nevyork ve Bostona 
hareket edecektir. 

Seyahat müddeti 
Pire • Boston 1 6 gündür 
Pire • Nevyork 18 gündür 

Service Maritim Roumain • Bucarest 
DUROSTOR vapuru 2 mayuta bek

lenilmektedir. Köstence, Sulina, Galata 
ve bütün Tuna limanları içinyiik kebul 
eder. 

JOHNSTON Warren lines LTO 
UVERPOOL 

JESSMORE vapuru. 9 Ma· 
yıs'ta beklenilmektedır. Liver· 
pool ve Anversten yük geti• 
recektir. Burgas, Varna, Kös· 
tence, Sulına Kalas ve Ibrail 
limanları için yük kabul eder, 
Societe Royale Hongroise Maritime 

SZEGED vapuru 19 nisanda bekle
nilmektedir. Belgrad, Novisad, Buda
peıte, Bratislava Linz ve Viyana liman
ları için yiik kebul eder. 
Den Norske Middelhavalinje -OSLO 

BOSPHORUS vapuru 19 nisanda 
beklenilmektedir.. Ayni gün Hayfa, 
Dieyep ve umum Norveç limanl•n için 
yiik kabul eder. 

SARDINtA vapuru 22 mayısta bek
lenilmektedi. Pire, t.kendriye, Diyep, 
ve umum Norveç limanları için yill< ka· 
bul eder. 

~. 

• 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı umanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik ' krem· 
!erini kullanınız . Her yerde ~atılmaktadır. Yalnız: toptan sa· 
tışlar için Iz:mirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 

IZMiR 
Pamuk Mensucatı Türk 

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

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hemevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanın ayni tip 
mensucatına faıktir. 

Telefon No. 2211 v~ 3067 
Telgraf ·•dresi: Bayrak lzmir 

YE NI. A::SIK 

Olivier Ve Şii. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
iRİNCi KORDON REES 

Bl.NASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd, 

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

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

OPORTO vapuru limanı· 
mızda olup Liverpool ve Svan· 
seadan yükünü tahliye ediyor. 
Ayni zamanda Liverpool ve 
Gla~gov için yük alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru 5 ni
sanda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpool ve 
Glasgov için yük alacaktır, 

The General Steam 
Navigation Co. Ltd 

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

NOT : Vürut tarihleri, va-
purların isimleri ve navlun ilc· 
retler!nin değişikliklerinden me
suliyet kabul edilmez. 

GAYRI MENKUL AÇıK 
ARTIRMA iLAN!: 

Salihli icra memurluj{undan: 
Eski cami mahallesinin bağ

lar başı sokaj{ında Nisan 934 
tarih ve 294 No. tapulu talı· 
tani iki oda bir açık avluyu 
havitamamı 130 lira ve yine ay• 
ni yerde 295 N. tapulu iki oda 
bir açık havlu havi hane tama· 
mı 80 lira kıymetinde o'.up her 
iki hanenin nısıf hissesi 26-5· 
937 tarihine müsadif Çarşam• 
ba günü saat 14,15 te ihale 
olunmak üzere açık arttırma ile 
satılığa çıkarılmıştır. 

Buna ait şartname ilan tari· 
binden itibaren 772 numaramızla 
her kesin görmesi için açıktır. 

Gayri menkul tayin edilen 
zamanda üç defa bağırıldıktan 
sonra en çok bedel verene iha· 
le ~dilir. Yüzde yetmiş beşini 
bulmazsa on beş gün temdit ve 
onbeşinci günü ayni saatte 
yapılacak arttırmada en çok 
arttırana ihale edilir. irtifak 
hakkı sahiplerile diğer alaka· 
darların ilan tarihinden yirmi 
gün içinde evraklarile birlikte 
memuriyetimize müracaat et· 
meleri aksi halde arttırma 
bedelinin paylaşmasından ha· 
riç bırakılırlar. Daha fazla 
malumat almak istiyenlerin 
yukard:ı yazılı numaramızla 
müracaat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. (689) 

Sigara da içseniz 

RA.0YOliN1 
. . ._0-~ . I 

Diş macunu kullanıyorsanız, dişlerinizin daima temiz, daima 
beyaz, daima sağlam kalacağına e:nin olabilirsiniz 

R 
A 
D 
y 
o 
L 

1 1 . 
N 

Diş macun· 
larının en 

tesirli ve en 
nefisidir 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
1 
N 

Sahife s 

ANSIZIN Y AKALIY AN AGRILAR 
~Y~i'n·~;··ı;r;···ki·ş~·G·R·İPiN~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almakla derhal izale edilebilir 

GRIPIN 

Bütün ağrı, sızı ve ıstırapların panzehiridir. GRıPlN varken 
diş, baş, ve romatizma ağrılan çekilmez. Gripin nezle ve gribi 
geçirir : Har11reti düşürür, hastalıkların önüne geçer. 

icabında günde üç kaşe alınabilir. 

GRIPIN 
Arbk Balık yağı içil~mez 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Balık yağından lıat kat kuv· 

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

Kuvvet, Can, Kan 
iştah verir. 

DEPO: 

S. Ferit Eczacıbaşı 
ŞiFA eczanf'sidir. 

, HüSEYIN -K A YıN l 
Mobilye mağazası Şekerciler No.26 

Bir gelip görünüz 

D • R A D y o L 1 N Modern, temiz malzeme a ıma ----Biriıiiıiiıiıınci ııilıiiısını._f iıiııiııııışçililllllllk s-iparllııiııııiş iliııiikabiuıillll eiııiıııiiııder•--=a 
.... - • ,• -..:. ... •• ••• • ~. • •• ._. •,l .. 

Halka müjde 
Yeni çeşitlerimiz mağazamıza 

gelnıiştir 
Rali ve Vitler bisikletleri ve küçük çocuklar için 3 ya· 

şındıı:n 15 yaşına kadar muhtelif bisikletler. Zündap, Dia· 
mont, Dürkoµ motorsikletleri. 

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

Herşey taksitle verilir 
N. Sadık Daml<tpınar Balcılar No: 

11' 
Demiryolları ndan: 

Muhammen bedeli 9700 lira olan 230,000 tane Mauilya biçi· 
mi kiremitle 10,000 tane aynı cins mahyelik kiremit 3 • 5 - 937 
Pazartesi günü saat 15,15-de kapalı zarf usuliyle Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 727.50 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları resmi gazetenin 7-5-936 gün 
ve 3297 No. lu nushasında intişar etmiş olan talimatname daire· 
sinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı giin saat 14,15·e kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden Eskişehir ve lzmir· 
de idare mağazalarından dağıtılmaktadır. 

17~19~21~23 1140 (673) 
Muhammen bedeli 9.000 lira olan 20 ton tasfiye edilmiş pa• 

mukyağı 3.5.937 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 675 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları resmi gazetenin 7 • 5 • 936 G. ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname daire· 
sinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara malzeme dairesinden, Hay· 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden, lzmirde Alsancak mağa• 
zasından, Adanada 6 ıncı işletme müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

Daima sabit daima tabii 

/· 
Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju· 
v~n tin saç boyala · ı muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

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

rı at ma - azalarında ara ınız. 
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lngilterede kral altıncı Jorjun taç giyme törninde yer alacak 
olan asılzade kadınların tuvaletleri teıbit edilmiştir. Londra· 
nın en meşhur terzileri haf talardanberi bu tuvaletler ve baılık· 
ları hazırlamakla meşguldürler. 

Gördüğünüz resim bir asılzade kadının meraıim eınasında 

taşıyacağı tacı gösteriyor. 

· YENi ASIR 

Turist mevsimi geldi. lıtanbul Tarin ve otomobil kulübünün 
yaptığı teşebbüıler üzerine ba ıene lıtanbula diğer yollardan 
çok daha fazla ıeyyah vapura ağrıyacağı anlaıılıyor. ÔnÜ· 
müzdeki iki ay için onbeş binden fazla ıeyyah lıtanbulu ziya· 
ret edecektir. Turistlerin l.tanbaldan ba,ka Yalovaya ve 
Burıaya da uğramaları ihtimali nazarı dikkate alınarak ıimdi· 
den hazırlıklara ba,lanmıştır. Bilhaııa Balkan leıtivali günle· 
ri de ziyaretçiler mühim bir yekUna çıkacaktır. 

Dünyanın cenneti olan Boğazı bir kat daha güzellıtirmek 
için lstanbul belediyeıince proğramlı bir çalışmaya ba1lana· 
caktır. " 

Klişemiz Boğazın Bebekten enfes bir manzarasını göıteriyor. 

20 Nlsah 
A 

,.,_........, ..... ~__...,.~-~ ........ ~~- ~ 

Cava adasının mühim bir kıımında hükümran bulunan CoA· 
cagarta sultanı Pakoe Alam Sorjedilogo Atinalı Yanan dilberi 
bayan Nadya Vlasov'la bugünlerde Milan ıehrinde evlenecek
tir. Bu ıuretle Yunaniıtanlı genç kız on bef milyon inıanın 
kraliçeıi olacaktır. Vlaıof ailesi vaktiyle Odeıada ikamt et· 
tikleri halde Ruı ihtilalinden ıonra Milanoda yerleşmişlerdit 
Nadya Vlaıol her ıne kıı ıpor mevıimini lıviçrede gçirmektd 
idi. Niıanlııı olan ıultan Sorjedilogoya lsviçrede tanımış, ora• 
da ıevişmişlerdir. Bu aık hikayesinin ilk sahileıi Sen Morizt• 
yazılmııtır. Cava adası Holanda müstemlekesidir. Bununla 
beraber mahalli ıultanın hukuk ve imtiyazları muhafaza olun
maıtar. Son altes kraliçe Vilhelminden ve Holanda hüküme
tinden bu evlenme için muvafakat cevabı almıftır. 

·····························································································································································································································-·············································· 

F nsada parti kongreleri başladı Ne . kadar anlayışsızlık 
Balkanlarınaldatıcıkom-

Hariciye nazırı Yvon Delbos F ransanın dış binezonları yoktur 
poli ikasını izah eden bir nutuk söyledi 

Fransız filosu Akdenizde manevra yapacak 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DELBOSUN NUTKU doğrultmak ıçın hazırlanan 
Paris, 19 ( Ö.R) - Karka- gayretler sayesinde tesadüf 

son Radikal Sosyalist partisi ettiği müşkülatı mağlup ede-

vi!ayet kongresi partinin halk cektir. 
cephesine sadakatini bildiren Hariciye nazırı bundan sonra 
bir karar sureti kabul etmiş- Fransanın muhtelif beynelmilel 
tir. Fakat bu sadakatin devamı meseleler karşısında vaziyetini 
için şu şartl~n tesbit etmiştir: gözden geçirmiş ve Almanya 

Hilkümetin şahsi mülkiyeti tarafından feshedilen Lokarno 
korumak için lazımgelen ted- paktı yerine geçmek üzere ye-

7 itiileskonun son bir ıesmi 
Brefagne Zlllzlısı ~·e Smeo/ denizalti gemisi 

Pari3 19 (Ö.R) - Dünkü münasebetiy-
Paris, 19 (u.R) - 110euvre,, 

gazetesinde Bn. Tahouis Türk -
Yugoslav müzakereleri hakkın
da şunları iddia ediyor : 

ve Berline dayanan bütün bu 
aldatıcı kombinezonların de· 
nenmiş olacağı muhtemeldir. 
Fakat henüz bu tecrübe bit-

gün Karkason şehrinde radikal le hariciye 
sosyalist teşkilatı tarafmdan nazırı B. Del· 
yapılan içtimada BB. Albert bosun nutku-
Sorraut ve Yvon Delbos tara- nu bilhassa takdir ediyor. Ve 
fıodan nutuklar söylenmiştir. ispanya meselesindeki bitaraflık 

Belgraddan aldığımız haber-
birleri alma~ı, iş ve içtima ni bir garp tesviyesi arzu• lere göre görüşmelerin en ala-
hürriyeti, halk cephesi progr~- sunu bildirmiştir. Diğer taraftan kah kısmı Akdeniz paktına 

memiştir ve B. Titülesko tara• 
fından dün söylenen cesaretli 
nutukta tasrih edilen siyaset 
henüz bakim olmamıştır. Ol· 
ması Paris ve Londraya tabi· 

Bu münasebetle gazeteler ra- siyasetini tasvip ederek bu yol 
dikal sosyıtlist partisinin vazi- dan ayrılmamasını hükümete 

mının ancak iştirak eden bü· bükümet kendi teşebbüsiyle or- aittir. ltalyan - Yugoslav pak-
tün partilerin tam anlaşmasile taya çıkan ispanyada ademi tının imzasile neticelenen Cia-

yeti ve temayülleri hakkında tavsiy~ ediyo~. . 
makaleler neşrediyorlar. "Re· Parıs, 19 (Ô.R) - So!'yalıst 

müdahale 11iyasetini neticelen- no - Stoyadinoviç mülakatında tadili, orta sınıfların h imayesi, ı ı l R d l k * dirmek emelindedir. ta ya teme i oma a o aca 
mali vaz ı yetin ıslahı ve bu su- b. Akd · kt ·1 Y * * N 

dir. 

publik,, gazetesi radikal sosya· partisi milli konseyinin Puto 
Hatip son söz olarak: "Fran- ır enız pa ı 1 e ugos- Eski Romen hariciye azırı 

retle memlektin itimad ve ba- ıa ancak meş'um bir harba lavyanın faal şekilde meşgul B. Titülesko bu nutkunda de-
yındırlığınm canlanması. olması arzusunu göstermişti. miştir ki: listlerin, komünistlerle sosya- kasabasındaki içtimaı münase-

19 (ö ) K k yol açan ideolojik bloklar siya- B. Stoyadinoviç bunu vad- ı k listlere tabi oldukları ve 00• betiyle "Populaire,, konseyin Paris, .R - ar a• setine kat'i olarak muarız ka- - Millet er cemiyeti pa tı· 
ıon radikal sosyalist toplantı• Jacakhr. etmişti ve Belgradda B. nın ıslihını lüzumsuz sayarım. far tarafından sürüklendikleri parti içindeki bazı ihtilallerle 

d h · y D ı AKDENiZ MANEVRALARI ismet inanü ile de bu işin mu- Kusuru görülen pakt değil, in-hakkındaki tenkitlere cevap meşgul olduğunu ve bir kısım 1\n a aricıye nazırı von e • •affakıyetı·ne çalı111tı. Bununla d E A • 
19 (ô R) " "' sanlar ır. ğer vrupa emnı· vererek bunun mihveri sol ce- sosyalistlerin parti içinde ayrı 

nahta olan halk cephesi teşek- bir parti halinde toplanmalarını 
bos radyo ile yayılan bir nutuk Pais · - Mayıs ayı beraber zannedildi~ine göre yet bakımından coğrafi mınta-
söylemiştir. Bu nutkun en mü• içinde Fransanın Akdeniz ve Türk ve Yugoslav hükümetleri kalara ayrılırsa, eğer her taar• 

kül ve hükümetioe radikallerin 
tasvıp etmediğini yazıyor. 

iştirakinden ileri geldiğini kay• Paris, 19 (Ö.R) _ Puto'da 
dediyor ve diyor ki: 

him kısımları şunlardır: Atlantik filoları tarafından ya- bu pakta kat't bir şekil ver- ruz için o mıntakanın alakadar 
- Ba dakikada harici siya- pılacak deniz manevralarından mek için ltalyanın bu işe lngil- devletleri taarruz kurbanına 

sonra Cümhurreisi Fransız de- terenin muvafakatini istihsal 
ı tt b h d k 1 t. k ti · · f d k yardım taahhüdünü kabul eder· 

''Eğer merkez partilerine 
dayanan bir teşekküle, yahut 
bir milli birJik kabinesine iş· 
t irak et seydık o vakit te bizi 
iıtıcaın arkasından sürüklen
mekle itham edeceklerdi. Bu
nun için hakikati tasrihe mecbu· 
ruz. Had ıkal sosyalist partisinin 
iştiraki olmaksı zın şimdiki par-

lamentoda ana yasaya uygun 
hiçbır ekseriyet teşekkül ede
mez. Bizim istiklalimizden kim· 
se şüphe edem~z. Biz ancak 
_doğruluğuna kanaat ettiğimiz 
şeyi yapıyoruz. 

Paris, 19 (Ö.R) "Ere 

top anan sosyalist partisi milli se en a se er en ya nız par ı niz uvve erıoı te tiş e ece - etmesi lüzumunu Romaya 
d ·ı f k f k · lerse sağlamca ilerl~mek im· 

konseyi partinin nazırla- namına eğı ' a at mütte i an tır. bildirmişlerdir. Diğer taraftan kanı olan bir zemin hazırlan· 
rına ve başvekile muazzam sulh istiyen bütün Fransa na- B. V • Zeeland Türk - Yugoslav görüşmelerin· mış olur. 
bir ekseriyetle itimadını bildir· mına söz söyliyebilmekle mem- de, iki memleket arasında köp- Bütün dünyaya şamil eko-
miş ve parti içinde hükümete nunum. Fransız milleti top ve BeriGnde Hitlerle de rü vazifesini görecek olan Bul· nomik zecri tedbirler, her mın· 

Ö U · t l k 1 ki - b t taka dahilinde askeri zecrl 
ı b. h t sünaüleri kullanmaktan sakın· g r şecektlr garıs an a arşı ı ı munase e -

karşı anlaşı maz ır usume ,., Ö ler de bahis mevzuu olmuş. tedbirler ve bu iki sınıf zel·ri 
gösteren ihtilalci sol cenahın mağı, silahlanma yarışından Brüksel 19 ~l .R) -h B.Van Şimdı· ltalyan • Yugoslav pak- tedbirlerin birlikte tatbiki; işte 

k t 1 w ·ıı l · · b" Zeeland Amerı ta seya atinden temayu .. ller·ını· takbih etmiştir. ur u magı ve mı et erın ış ır- tının akdında kral Borisin de bu 11üç emirler,, Cenevreyi bir dönüşte Berline giderek Hit-
Bu grup ancak kendi kendini liğine, istiklal ve hürriyetlerine )erle görüşecektir. Resmi mah- mühim bir rol oynadığı öğre- hakikat yapabilirler. 
feshetmeği ve parti içinde mütekabil hürmete dayanan filler Vaşington seyahatinin niliyor. ki buna hayret edile· Milletler vakit geçirmeden 
ayrı bir parti olmaktan vaz hakiki bir sulha kavuşmag·ı hakiki gayeleri hakkında bü- mez. bu işe sarılmalıdırlar. Onların 
geçmeği vadetmek suretiyle istiyor. yük bir ketumiyet muhafaza Görülüyor ki Balkan siyaseti başında her vakit gibi Fran· 
partiden tardedilmekten kur· Sonra MilJetler Cemiyetin· ediyorlar. Fakat şurası giz· tam inkılap halindedir. Eğer sayı j?'Örmek isterim. Fakat 

1 d h d k d · · k Jenmiyor ki Belçika başvekili lngiltere ve Fransa kuvvetli hareket eden, takip edilen, 
tu muştur. Bu vadın ne derece en ba se ere emıştır 1 i: i bu seyahatten İ<1tifade ederek olmakta devam ederlerse, Bal- idare etmesini bilen bir Fran"' 
samimiyetle tatbik edildiğini SULH REAL TES üzerine aldığı ekonomik vazi- kanlarda hiçbir şekilde hiçbir sa. Zaten ne olursa olsun Ro· 
görmek için ileride yeni bir - Milletler Cemiyeti en feye Amerikanın iştirakini te· emeUeri olmadığı ve sulhun manya Fransayı terketmiye"' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~am muh- ~wlam bir sulh realite~ ~a- min için reis Rusevelt ile gö- muhafazamndan ~a~~~b~gaye cekti~ ~ra kendi kendini ter 
·-~c-----g__~~~~-t...=~~~=--=~~~~~~~~~~~---~ 


