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lmtiyaı aalaibi : ŞEVKET BıLGIN 
Bqaaaharrir ve umumi neıriyat mldGr8: 

HAKKI OCAKOCLU 
111 Anbr• klmllr eerglal 

/stanbal 26 (1tlpa/ J - Aniuadlln bil
dUl1ıvr1. 

Devam mUddatlrürkiyeiçi•ıHariç için 
Sentlık . . . . . . . 1300 2800 
Altı avlık . . .-. -. 700 --;Joo 

Beyntlmilel UwıllT st1gilinl Pazu pnll 
16.251 kişi gezmı,ti1. Ydandali 1akkam au
hulive bildleıinin savısıdı'. OIJn/Jn bazı sant
luınde tehacüm Jazlalaştıjı ipn gişeleıde bikt 

TELEFON : 2e97 
1 satışı kesı/mıştv. Dün ilan ve Romanya el{ı

len de sogivi zivaut etmişle1du. 

Flatl .. & " kuru,tur. Gımılrnriyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Saba1ıları Çıkar Si11ası Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

B. B. MUSSOLINI_: HITLER MÜLAKA Ti I IRAK HARİCİYE NAZIRI ANKARADA 

Mussolini Avrupa milletlerine beş 
yıllık siyasi mütareke teklif edecek 

B. Naci Hatay meselesinde dostane 
bir tavassiıt yapacak 

i-.. M-.... e-.. b-ü~-·1a-... ~...... Hitler Dost nazır bey ana t verdi --:.-.. -.. -.-.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.""' .. ~.-.. 
Bereket yılı 

Taç giyme 
Törenine manı olmak 
için tertibat almıflar 
Londra, 26 ( ö.R) - Maliye na-. 

zın tarafından Avam kamaruına5 
tevdi edilen yeni kazanç vergisi Ja-E 
yihası Parlamento mahafilinde, mu-5 

: balifler arasında büyük bir hadise: 
S çıl armışbr. Bu layiha bükümetin 5 • • 
: Parlamentoyu hiçe sayması şeklinde: • • 
: kabul edilmektedir. : 
i Muhalif aaylavlar maliye nazırının: • • 
: bu layihayı geri almasına intizaren: 
: her hangi bir hareket yapmamışlar-: 
i dır. E.ğer layiha geri alınmazsa meb-S • • 
:uslar Avam Kamarasında bir işgal: 

S grevi yapacaklar ve kralın taç giyme S 
: merasimine mani olacaklardır. : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Isabeteiz 
bir falcılık 

Mussolini ile 
Görüşmeyi esas itiba

riyle kabul etmiştir 
ISTANBUL. 26 (Telefonla) - Pa

risten bildiriliyor : 
Alman hava nazınnın Roma seyaha

tinin hedefi anla§ılmışbr. Bu sabah Ro
maya muvasalat eden general GörPıg 
Kont Ciano ile görüştükten sonra Bay 
Mussoliniyi ziyaret etmiı ve yanında Wr 
buçuk saat kalmıııtır. 

Havas muhabirinin öğrendiğine göre 
Alman hava nazırı B. Musa liniyi Al
man kasabalarından birinde B. Hit le 
mülakat yapmağa teşvik etmiştir. Bay 
Mussolini de bunu kabul ettiğini Berlin 
hükümetine haber vermİ§tir. 

Nasyonal sosval1st şe/lmnden B.l/ess Bu mülakatın Avrupa ıiyascti üzerin-•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..... . 
Çanakkale eski muha- de müessir olacağı tahmin ediliyor. Uai-

• f ted Press B. Mussolininin çok cazip bır 
rıp er birliği planını haber vermektedir. İtalyan tefi 

" Şamda Suriye erkiniyle görüştüm. Türkiye ile 
Suriye arasındaki ihtilafın halli için Suriyede 

gösterilmesi Jiz1m gelen temayülü hissettim ,, 

Meçhul asker B. Hitlere Fransa ile anlaşmasını tavsi- Şark misakının ımza edıleceği 1ahıandan bır göıünüş 
ye edecek ve Avrupa sulhunun 942 )'1· ANKARA, 26 (Telgraf) - Dost ediliyor. 

Abidesi önUnde töran lı ilk teşrinine kadar garanti altına alın- Irak hükümetinin değerli hariciye nazırı ADANA. 26 (Telgraf) - Irak ha
yaptı, elçlmlz de bulundu ması hususunda bütün Avrupa millet- bugün şehrimizde bekleniyor. Nazır Js- riciye nazın T oros ekspresiyle tehri

leri arasında be• yıllık bir siyasi müta- +•..,onda merasimle, samimi surette mize gelerek istasyonda hükümet adına 
• - .. v -J 

ı 1 1 l • Londra, 26 ( A.A ) - 1915 te Türk reke konferarun toplanmasını istiyecek. karıılanacaktır. valimiz tarafından selamlandı. Ankara-talyan gazete eri. ngi terenın 
zaafından çok bahsederler.. Bu toplarının ateşi altında Geliboluya ln- tir.. Nazır Ankarada üç gün kaJarak hü- ya hareket etti. 

1 · • · ·1 · h • l · giliz" kıtaatının ihracı yıldönümü bu- B. Mussolini bu te11ebbüsün B. Hitler, kümet erkanımızla siyasi temaslar ya- ANKARA, 26 (Telgnf) - Irak ha-gazete erın şışırı mış ta mm en~ v 

d k d gün bütiln tngilterede merasimle anıl- B. Ruzvelt ve İtalyan krah tarafından "acak ve Hariciye köc:künde •erefine ve- riciye nazın B.Naci UluJ, beraberinde ne göre, on o uzuncu asır an- .... ,. v 

minlerine göre on sekizinci asırdan- mıştır. Saint Paul kilisesinde yapılan sağlanmasını talep ebnek arzusun- rilecelc ziyafette hazır bulunacaktır.Na- hariciye müsteprı B. Cemil olduğu ha1· 
beri dünyanın mukadderatı üzerinde bir Ayinden sonra Geliboluda ölen ln- dadır. zmn Hatay meselesinde Suriye ile ara- de bu sabah Ankaraya gelmit. hararet-
en kuvvetli hakem rolünü gören - Sonu üçüncü 6a1Jfada - - Sonu tlördiincü •aylada - nuzda bir tavassut yapacağı tahmin - Sonu dördüncii «1y/ada -

~tt;ı:r j!:vı;~~:~~~~ 4a:sd::: A········S·····;·ı·················ı··········g········ı···f·······························t .......... hd~·(f'e··········b· .... ii"ş···1adiJ8f 
h~ı,:,ı:::.it.~.::~:k=g~:::t ı er o ı er yı ı 
olursa, Dominyonlar, büyük harp 

E=J.i~b~:~T:~ı:: Bir asi general: lngiltere nüfuzunu kaybetti. Nas
man, imparatorluk, temellerinin ı • ti • f • b •• b •• t •• h d k 
müthşi çöküntüsüne phid olacaktır. yona ıs erın za erı onu us u un ma ve ece 
:?:.~~r:i~.:~7~~ki diyor. Bu tehdit Londrada istihfafla karşılandı 
mıyan bu zihniyetin falcıhğında ne Londra, 26 (ö.R)- İspanyol asileri 

Mahsul Uzerlnde iyi 
tesir yaptı 

Son günlerde Ece mıntakasına dü-. • 
ıen bereketli yağmurların mahsul: 

• • : üzerinde çok müsait bir tesir bırak-: 
• • : tJiı, alakadarlara gelen telgraf ha-: 
! berlerindcn anlqılmııtır. Tütünler,i 
• • 
: bağlar ve meyva ağaçlan yağmur-: 
i dan istifade görmü~tür. ! • • 
: Dolu, mahsule zarar vennemİftİr.: • • 
: Bu yılın bereket yılı olacağı anlaşıl-: • • 
: maktadır. Köylü sevinç içindedir. : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bakırçay 
••• 

llavzasının Jslahı 
için hazırlık 

B. Cevat Ancan 
Büyük Millet Meclisi tarafından 900 

defa kabul edilen kanun mucibince u-

lahına karar verilen su havza1arı meya
nında bulunan Bakırçay havzai miyahi-

yesinin ıslahına Trakya su iıleri müdiri 
mühendis Cevat Ancan tayin edildili 

haber alınmıştır. Mumaileyh yakında 

vazifesine bqlamak üzere Edirneden 
kadar isabetsiz olduğunu anlamak tngiltereye karşı kızgınlıklarını gizle
i~in harpt;~ ~nraki gnlere göz gez: 1 rniyorlar. Buna sebep İspanyol suların-
dırmek kAfidır: 1919 muahedelerı da seyahat eden lngiliz vapurlarının tehrimize gelerek merkezi olan Berga~ 
bir çok yerlerde sönmüş zannedilen İngiliz filosu tarafından himayesidir. maya hareket edecektir. 
milliyetçilik duygulannı tarihin hiç lj General Quieppo de Llano Sevil rad- Uzun müddet tehrimizde gerek bele 
bir devrinde görülmemİf derecede yosunda de~tir ki: diye ve gerekse su itleri mühendialikle-
bir heyecanla, bir hararetle uyandır- - Nasyonalist filosunun nihayet ha- rinde çalıpn ve bu meyanda Bakırçay 
mışbr. Bir taraftan en eski saltanat· rekete geçmeğe mecbur kalması muh- havzai miyahiycsinin ıslahı için icap e• 
lar yıkılırken diğer taraftan «asırla- , temeldir. Bundan kimse mesul olmıya- den, iptidai etütleri yapan, iktisadi ve 
nn mezanndan» yeni ~r~ar ve diller j caktır. Umumi harptanberi İngiltere • sair bakımlardan bu havzanın vaziyeti 
meydana ç~mııtır. Mıllı ~ımrlar ka· ınüfuzunu kaybetmiştir. İtalya onu da- ·~, hazırasmı gösteren enteresan bir rapor 
dar. ekono~ık sımrlan da ~al eden ~ ha ziyade devamsız bir hale sokmuştur. tanzim eden Bay Cevat Ancaru Ece 
galipler dunyayı ıullıu. ·~kuna .~- ı Şimdi nasyonalistlerin zaferi onu büs- /spanvol Jilosn mıntaluw yakından tanır. Kendiaine 
v~şturacak1:8n !e~de. gı~ikçe muz - bütün mahvedecektir. 1 şılanmıştır. ı keıi hareketler hakkında milbim ha-ı komitesinin öğleyin neşredilen tebliği- bu mühim itte de muvaffakıyetler di-
~.ınleşcn sıyası, ik.tısa?ı buhranlar Bu tehdit Londrada istihfafla kar- Paris, 26 ( ö.R ) - t-~- adan as- herler elme .... ;..+ı... Madrld müdafaa - Sonu dördüncü aahifede :_ leriz. 
ıçıne sokmuşlardır.lngiltercde,harbı ...,ı-uY g &&Uoj' ..... 

takip eden seneler, iktısadın siyase-
.............................................................................................................................................................................................................................. 

te tamamen hakim olduğu seneler
dir : Buhran azamet peyda ettikçe 
bu memleketin endişeleri byüyor
du. Birleşik Amerika ve Alman en
düstrisine karşı daha fena mücehhez 
olan İngiliz endüstrisi felce uğramak 
tehlikesi geçiriyordu. İngiltere, fa -
kirleşmiş bir alemde, istihlak kudre
tinin azalması yzünden, harici tica
retinin büyük bir kısmını kaybedi
yordu. Ticaret filoları hareketsizliğe 
mahkum bulunuyor, fabrikaların 
mühim bir kısmı çalışmıyor, işsizle
rin sayısı kabardıkça kabarıyordu. 
Bu kötü vaziyette bile dünyanın ban 
kacıs• olan lngiltere Sterlini Altın 
mikyasında muhafaza etmekte idi. 
İ{te böyle bir zamanda lngiltereyi 
çöküntüye mahkum farzedenler 
çoktu . 

Uçokspor çok güzel oynadı 

Güzel oyunun kifi gelmiyeceğini ispat 
eden misafirler galibiyeti kazandı!ar 

Netice ikiye karşı dörttür. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Stadyumda altı bini aşkın b~ seyirci 
kütlesi toplanmıştı. Seyirciler arasında 
vali B.Fazlı Glileç'le birçok tanınmış 
zevat vardı. 

tık oyunu idare eden lstanbulspor
dan B.Adnan Pazar sabahı esrarengiz 
bir şekilde 1stanbula gittiği için oyunun 
idaresini B.Niyazi deruhte etmişti. öte-

) 931 - J 935 seneleri arasında İn- denbcri dürüst idaresiyle kendisini 
sevdirmiş olan B.Niyazi misafirlerin 

gilterenin iki büklüm olmuşa benze-
aleyhine en ufak bir haksızlık yapma

yen muazzam cüssesiyle doğruldu-
ğunu göriiyoruz.Növil Çemberlayn maş olmak endişesiyle cidden çok çalış-
gibi enerjik bir devlet adamı bir çok mış, hatta bir defasında verilmemesi 
kıymetleri değiştirmek cesaretini pek mümkün olan bir penaltıyı 'Oçok 
gösterdi. Alhn mikyası terkedildi. takımına vererek mağlQbiyeti üzerin-
i 932 Ottava konferansında kabul de müessir olmuştur. 
edilen mukarreratla İngiltere serbest Doksan dakikalık oyunun altmış da-
mübadeleci bir memleket olmaktan kikasını tamamen hikim vaziyette ge-

Mısatıı Oalalasaıav takımı 1 çiren 'O'çoklular, mı.afir Galatasaray ta 
- Sona ikinci mylaJa - Uçokspor takımı birçok tilisizlikleref zel oyununu çıkardığı halde misafir ta- kımımn birkaç mis:: fevkinde bir oyun 

$EVPT BiLGiN 1 boyun eğerek, senenin belki de en gU- Jwnın kaıpmda znailtlp olmU§tur. - Sonu altıtaea atıhi/edc -

Pazar günkü koıular 
çok heyecanlı oldu 

Benli boz 
ikinci koşuda 

Neclp'le heyecanh bir 
boluçma yaptı 

- YAZ/Si ALTJNCJ SAHiFEDE-



........ 
lsabeteiz 
bir falcılık ..... 
- Btıf taralı birinci •ahi/ede -
çıkh. Bütçe muvazenesini temin et-
ti.Akıllara hayret veren bir canlıhk
la itaizlerin aayısını azalttıkça azalttı. 

Böylece «aerbeat mübadelcci, fer
diyetci» İngiltere yerine illtartikı 
himayeci» bir İngiltere kaim oklu. 

lktısadi tayfuna kartı bu uzak -
laşma, imparatorluğun vahdetiyle 
alikadar olan sahalarda da kendini 
gösterdi. 1925 te dağılmak üzere ol
duğu zannedilen imparatorluğu an
cak 1931 de tahakkuk eden uzla~ma 
kurtardı. ikinci V estminster statüsü 
lngiliz parlamentosundan Domin
yonlar namına kanunlar yapmak 
hak ve salahiyetini nezetti. Harp ve 
sulh yapmak hakkı gibi muahede
ler yapmak hakkı da Dominyonlara 
bırakıldı. Dominyonlar başvekilleri
nin doğrudan doğruya krala merbut 
olacakları tasrih edildi. lngiltere ile 
«CmmonweathJ> ı teşkil eden mil
letler, y;ani Dominyonlar arasında 
biricik bağ kraldan ibaret kaldı .. 

İngiliz devlet adamlarının büyük 
bir dirayet ve suplesle idareye mu
vaffak oldukları bu vaziyeti impara
torluğun zaafı gibi telakki edenler 
aldanırlar. Zira Kanada, Avus
turalya, Yeni Zeland, Cenubi Afri
ka Dominyonları ancak İmparator
luğun vahdeti içinde muazzam bir 
kuvvet, heybetli bir varlık oldukla
rını bilirler. Bütün Dominyonlann 
İngiliz hükümetince hazırlanan bü
yük teslihat programma iştirak hu
sunda gösterdikleri tehalük bunun 
bir delilidir. 

Bu kanaatledir ki İngiliz mil
li müdafaa nazın; «İngiltere impa
ratorluğun bekçisidir. İngiltere sar
sılırsa imparatorluk ölüm tehlikesi
ne maruz kalır» diyor. Bu sözler 
tekzip edilmesi imkansız olan bir ha
kikatı ta§ıyorlar. Biz büyük Britan
yanın bugünkü kuvvetini dünya sul
hu namına bir kazanç telakki ettiği
miz için lngilterenin en nazik daki
kalarda ayni kudreti gösterebilece
ğine kani bulunuyoruz. 

ŞEVKET BiLGiN 
fli'a'MK 1 • •• 

Gazetemiz 

YENi ASIR 

Şehir meclisi toplandı 

Hamidiye T asa~ruf ~çin mehtaplı ge~eler~e. 
Şehrimize gelecek elektrıklerın yanmaması teklıf edddı 

Ağustos ayında Hamidiye 
mektep gemisi limanımıza ge
lecektir. Bu gemide deniz ge
dikli okuluna girmek isteyen 
talebenin evrakını tetkik ede
cek bir heyet bulunacaktır. 
Hamidiye mektep gemisj Iz
mirden baŞka Akdenizdeki di
ğer limanlarımızı da dolaşacak 
ve talebe toplayacaktır. 

il ••• il 911 

Hava istasyonu 
Cuınaovasında yapılması ka

rarlaştırılan hava istasyonu için 
vilayetçe tetkikata devam edil
mektedir. istasyon ittihaz edi
ler ~k yerin mülkiyetinin Em
le 1 

\ milliyeye ait olduku vila· 
y(' ' e ihbar edildiğinden ve 
bczı kimseler de bu yerlerin 
ke ·ldilerine ait oldu~uou iddia 
eylediklerinden tetkikata bu 
cepheden başlanmıştır. 

Maamafib devlet hava yollan 
Mayıs içinde lzmir hava sefer
lerine başhyacağını bildirirse, 
şimdilik mevcut bava istasyon• 
larındRn birinden istifade edi· 
lecek ve yeni hava istasyonu 
yapılıncaya karlar posta tayya• 
releri bu meydana inecekler• 
dir. -·····-·. Hind valisi 

Bay Hlmld All 
şehrimize geldl 

Veremle mücadele cemiyetine 
muvafık yardım yapılması 

Şehir meclisinin dünkü top
lantısmda masraf bütçesi müza· 
kere edilmiştir. Bütçe okunur• 
ken Azadan avukat B. Halit 
Tevfik encümen izalar>nın fahri 
olarak bu vazifeyi görmelerinin 
mfinasip olacağını söylemiş, bu 
şerefli vazifenin fabren de ifa 
edilebileceği kanaatini ileri 
ıürmilştilr. Bu teklif şayam 
kabul görülmemiştir. 

Hayır ve spor kurumları için 
bütçede ayrılan 8000 liradan 
2000 lirasının veremle mlicade
le cemiyetine verilmesi hakkın· 
da B. Mitat Orel'in yaptığı 
teklif mllnakaıalara yol açmış· 
tır. Buna cevap veren B. Suat 
Yurdkoru: 

-Veremin memleket için ne 
kadar muzır olduğunu bilmekle 
beraber bu 8000 lira ile şehrin 
muhtelif yerlerinde spor saha
ları tesis olunacağını bay Mitat 
pekala bilirler, demiştir. 

Bay Mithat tahribattan bahs
ederek: 

Veremle Mücadele cemiretı reısi 
B. Milat 01el 

ka bir yerinden tasarruf edile· 
rek cemiyete 2000 lira yardım 
edilmesi kararlaştırılmıştır. 

MEZBAHA ŞİRKETİ 

iki bin lira 
görülmüştür 
Jemiyeceğini söylemişlerdir. B. 
Halit Tevfik, gece yarısından 
sonra lzmir sokakla randa 

dolaşanların kumarbaz veya 

barlardan dönen kimseler ol· 

duklarını, fakat ameleferin sa• 
bableyin işlerine giderken zifi-

ri karanlıkta bırakılmaları doğ
ru olmıyacağını söylemiştir. B. 
Behçet Uz, izahat vermiş, ge-

tirtilmek üzere olan otomatik 

elektrik saatlerile amelelerin 
zifiri karanlıkta yollarda 

kalmalarının önüne geçile-
cegını, ltalya ve Yunanista· 
nıo bazı şehirlerinde meh-

taplı gecelerde elektrik lam• 
balarının söndürülmekte ol-

doğunu, lzmirde de bunu tec· 
rübe için Şehir meclisinin ka· 
rarına göre hareket edeceğini 

ve idareye çalışacağını söyle · 
miş, müzakere kafi görülmüş 

ve tahsisat 67500 lira olarak 
teklif veçhile kabul edilmiştir. 

Şehir meclisi Çarşamba günü 
saat 16,30 da toplanarak mas-

raf bütçesinin müb~baki kısmını 
müzakereye devam edecektir. 

a7 Hleen 1ea7 

11 :p ·JML =oi 
Kadın asker 

-18-
Kadının askerliği söz gelifi 

edilince, i•tihza anlamına gelen 
bayağı bir ifadeyle hala gülenler 
bulunabiliyor. Bu zehirli hande~ 
ler kadının yurt ue milliyet meıV
zu!cirı üzerinde ciddiyet ue sala
hiyetle konaşamıyacağı uhabın· 
dan doğuyor. Yaygın ue geveze 
ağızlardan kadınların izzeti nef-
sine uzatılan bu çirkin iladeye 
acımak mı, acınmak mı icap et
tiğini bilemiyoruz.Ve bu meu.zaa 
tema. edilince ihtiymunız hari
cinde teeısüre kapılmaktan ken• 
dimizi alamıyoruz. 

- Kadın ıuk2• olur mu? 
- Kadın yurd müdalacuında 

şümullenmeıinde fayda tahmin 
işe yarar bir uzuv olur mu? 

Bu meuzua ciddiyetle tema. 
edildiği gün konu,ulacak birçok 
şeyler bulunacağını ümit ederim. 
Kağnuıyle cephedeki erkeğine 
cephane taııyan Türk kadınının 
daha kurtuluı sav~unızcla yap
mak i.tediii müteuazi vazifenin 
edebiliriz. Türk ordu.u gibi di•ip· 
line iıtinat eden, ciddi, vazife •e· 
ver bir ordu makine•i içinde 
Türk kadınına uzatılacak vazife 
yurd, vazife ve cemiyet mefhum
larını idrak etmiı olan Türk ka
dınları tarafından seue •eve ka
bul edilecektir. 

Kadını yalnız ~lr imanı, yal
nız euin ziyneti olarak muhala
za etmek kararında sabit görü
nen bazı garp cemiyetlerini Türk 
cemiyetiyle karıştırmağa lüzum 
görmiyoruz. Rejim kadın ve er· 
kek ara•ında her hangi bir Fark 
tanımadığını kanunları, mevzu
atiyle de i•bat etmiştir. 

NERiMAN GtJRSA 

Bay Kemaleddin 
Iktısat vekaleti Is dairesi 

başmüfettişi Bay Kemaleddin 
Apak Ankaradan şehrimize 
ge'miştir. 

~ 

Evvelki akşam şehrimize 
gelmiş olan Hindistan valile· 
rinden bay Hlmid Ali, dün 
şehrin muhtelif yerlerini ve 
miizeleri gezmiştir. 

- Ben spor işlerine tah~i
sat ayrılmasının hiç bir vakıt 
aleyhinde bulunmadım. Verem 
nedir? Hepimiz biliyoruz. Ar· 
kadaşlarl Veremden ölenlerin 
kayıtları malumdur. Ya ölmi· 

yenler ne kadardır? Ve 
bunları tecrit etmemek yü
zünden etrafındakilerin müte
madiyen saçılan mikroplar• 
dan aşılandıklarını düşünüyor 
musunuz? Ben bir tek ferdi 

Bütçenin diğer fasılları mü
zakere edilirken üç ay sonra 
belediyeye geçecek olan Mez
baha şirketi tesisatını işletmek 
için on beş bin lira tahsisi çok 
görfilmüş, fakat bu işe yeni 
başlanacağından bu tahsisatın 
çok görülmemesi lazım geldiği 
ve bu sene tecrübe mahiye
tinde olacağı için bu tahsisatın 
kabul edilmesi lüzumu hakkın· 
da Bay Faik'in izahatı tasvip 
edilmiş, 15000 lira kabul edil
miştir. 

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

An karada satış teş- N 

k ilatı yapmıştır 
" Yeni Asır " An karada 

aşağıdaki yerlerde sahla
caktır : 

Akba Kitap evi 
Kareo§landa AH 

Saman pazarında Dur 
All 

Yenl,ehltde bayi 
Mu\Jtafa 

TUtUncU All Ekber 
Ahmet Enver bakka

llyesl tutun gl,esı. 
Taştlanda gazeteci 

Ya kup 
TUtUncU karde,ıer 

pazarı 

Pı stacıda gazeteci 
ömer 
f!2'2"'.Lr'/'~~~ 

•• 1 Halkevinde • 1 
Konferanslar, toplanhlar 

1 - Bugün saat 17 de mü
ze ve sergi komitesi toplantısı 
vardır. 

2 - Perşembe günü saat 
18 de Kız Lisesi direktörü 
Necmettin Onan tarafından 
''Divan edebiyab., mevzulu bir 
konferans verilecektir. 

Bay HAmid Ali, lzmirde bir 
hafta kadar kalacak, buradan 
Yunanistana geçecek ve ora
da da bir müddet kaldıktan 
sonra Londraya gidecektir. ................ 
Yaş meyva 
ihracatı 

lzmirde ve diğer yerlerde 
yapılacak olan soğuk hava 
depoları inşaatına Mayıs ayı 
nibayetlerinde başlanacaktır. 

Bu sene yaş üzüm, taze seb· 
ze ve meyva ihracatına kat't 
olarak baılanacağından, Devlet 
demir yolları idaresi de ihracat 
mevsimine kadar soğuk hava 
tertibatlı vagonlar getirtmiş 
bulunacaktır. 

Mareşal Abdullah 
vefat etti 

Emekli Mareşal Abdullah, 
bir hafta önce akrabasından 
bazı zevatı ziyaret için şehri
mize gelmişti. Mareşal Abdul· 
lah dnn Karşı 1 akada, misafir 
olduğu evde bayata gözlerini 
yummuştur. Mareşalin cenaıesi 
derhal askeri hastanesine kal· 
dırılmıştır. Cenazesi yarın tö· 
renle kaldırılacaktır. 

Mareşal 70 yaşında idi. 

kurtarmağı, yahut, onu tecr t 
ederek etrafındaki yüzlerce 
kişiyi kurtarmağı düşünürken 
arkadaşım B. Suat, sözlerile 
başka şeylerden bahsettiler. 
Ricam, cemiyet için bütçenin 
bu fa~Jından hiç olmazsa 2000 
liranın Verem mücadele cemi· 
yetine ayrılması, yahut bütçe
nin başka bir yerinden tasar• 
rufJa hu miktar paranın veril
mesidir. 

Yüksek meclisten, böyle bir 
karar istiyorum • 

BB. Suat, Lütfi, Halit Tevfik, 
Reis Behçet Uz, ve Faik iza
hat verdiler. Bazı üyeler, spor 
sahalarına ehemmiyet verer~k 

spor sayesinde vücutları sağ
lam gençler yetiştirilmesini te• 
min etmekle beraber verem 
afetinin önüne geçmek için de 
biltçeden 2000 lira tahsisat 
ayrılması doğru olacağını söy
lediler. Neticede bütçenin baş-

ŞEHRiN IŞIKLANMASI 
Ş~hrin ışıklandırılması tah· 

sisahnın müzakeresi esnasında 
üyelerden bay Milat ve Ahmet 
Şükrü, gece yarısından sonra 
şehrin karanlıklar içinde bıra· 
kılması doğru olmadığı hak-
kında söz söyliyerek bu mese
lenin halledilmesini istemişler· 
dir. 

MAŞA ALLAH .. 
Bay Ali Halim, Büyükadada 

olduğu gibi lzmirde de meh· 
tapla gecelerde elektrik lamba
larının yakılmaması teklifinde 
bulunmuş, bazı üyeler, Büyük
ada ile lzmirin mukayese edi· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türk afyonları 
Afyoolarımızın ecnebi piya

salardaki durumu hakkkında 
alakadarlara bir rapor gelmiş
tir. Bu rapora göre, Londra 
piyasasında afyonlarunııa bü· 
yük rağbet gösterilmekte ve 
daha ziyade Türk afyonları 
üzerinden iş yapılmaktadır. 

Türk afyonlarımn morfin 
derecesi Iran afyonlarına na· 
zaran daha üstüo tutulmakta 
ve daha yüksek fiatle satıl
maktadır. 

!) ... ~ • •• ~. ... ... ~ ı .. • ~ ·: - .. \ •• 
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İ - T Ü R K J N K J LA B J nda Terakki ham~.eleri .. .. . A .. 
30 J'k l b' 'h " . . Turkçe ıozlu mılh fılım 

sAene 1 can ı ır tarı Meşrutıyet, 31 mart facıası, Hareket ordusu - ittihadü terakki Beşinci Mehmet Balka h b 
Umumı harp, Çanakkale, Ecnebi işgali, Sevr paçavrası, istiklal savaşı, LOZAN, Abdülmecit '_ Türk zaferi • I;mirin i:tir;:d:• 
Yurdun kurtuluşu, Cilml ıriyet ve feyizleri. ' 

Bir dilenci 
Vefatından sonra 
yUz blnlerce llrahk 
adam oldu§u anlaşıldı 
Sidney hastahanesinde ölen Martin-

Edw. Burke'uni adında bir dilencinin 
Üzerinden topu topu 11 şilin. 2 peni çık· 
mış ve cenazesine hiç kimse iştirak et· 
memiştir. 

Cenaze töreninden bir gün sonra ölü
nün y3tni;ını kaldıran hastahane hizmet-

çisi, paçavralar arasına sarılıp şiltelerin 

içine yerleştirilmiı tam 4 5. 000 lngiliz li-

rası bulmuştur. 45.000 lngiliz li· 
rası , ıöyle böyle, 300.000 Türk lirası .. 

O günden bugüne kadar zavallı dilen-
cinin 1.200 akrabası , yani varisi zuhur 

etmiştir. Cenaze töreninde bunlar ne
red .. idiler, dersiniz ;> 

c;ingeneler kralı 
Kr 1 g6mUIUrken 
hazlneıerı 
ortadan kaybolmu, ... 
Çingeneler kralının geçen haftalar 

içinde Varşovada tedfin merasimi yapı
lırken krala ait bulunan mücevherat ve 

saf incilerden müteşekkil hazinenin mu· 
hafaza altına ahnmasına teşebbüı edil-

miıti. Bu işe kalkıpnlar hazinelerin ye
rinde yeller estiğini görünce büyük bir 
heyecan baıgösterdi. Çiganlar birbirine 
girmiıti. Bundan rakip kabileyi mesul 
tutanlar vardı. Tam bu ateşli heyecan 
sırasında gelen bir telgraf krallarının ha-

zineainden çok ıcyle bekliyen çingene
leri sütü dökülmüş kediye benzetti. Bu 
telgrafta kralın hazineai Bromberg da
ğında cMont • de • Piete»de medfun 
olduğu bildiriliyordu. Mesut kral. .. Za
vallı tebaaları ... 

lngilterede 
Otomobil kazaları 

lngÜtere İç bakanlığı 1936 da vu• 
kua gelen otomobil kazalarının blanço· 
sunu neşrediyor : Bu istatistiğin verdiği 
rakkamlan umumi bir şekilde okumak 
istersek şu neticelere vanrız: lngllterede 
her gün, iki dakikada bir otomobil 
kazası olmuştur. 1936 yılı, bu çeşit ka
zaların rekorunu kıran bir yıl sayılmak: 
lazımdır. Otomobil kazaları yüzünden 
6. 5 61 kişi ölmüş ve 228.813 kişi yara• 
lanmıştır. Bu suretle 19 35 senesine nis• 
betle 1936 da ölenler 59 ve yaralanan• 
lar 6.000 fazladır. 

Tokyoda 
Şuursuzlar kulUbU 

Japonya intiharlarla en çok mücade
le eden memleketlerden biri olduğu hal
de en fazla intiharlara bu memlekette 
tesadüf edilmektedir. Japonyada bir 
müntehirler (yahut şuursuzlar) kulübü 
vardır. Tokyo polisi son günlerde ölü 
bulunan tanınmış bir ıahsın üzerinde 
ele geçirdiği Uğıtlar sayesinde bu ku
lübün mevcudiyetini öğrenmi~tir. Ku
lübün nizamnamesi mensuplarını yeis • 
ve intihnra sevkcdecek mahiyette bu
lunduğundan zabıta kulübün mensupları 
ve idare heyeti aleyhinde ~iddetli taki· 
bata girişmiıttir. 

Bir çocuk 
Babasmdan dava etmelf 
hakkına mallk midir? 
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Romanya 
Nüfusu faz]alaşıyor 

Bükreş, 26 (A.A) - Roman
ya nüfusunun · 26,000 kadar 
fazlalaştığı 1936 senesinde neş
redilen istatistiklerden anlaşıl
maktadır. 1 Sonkanun 937 de 
Romanyanın nüfusu 19 milyon 
400 bin kişi olarak teshit edil
miştir. Tahmin edildiğine göre 
üç sene sonra ~ Romanyanın 
nüfusu 20 milyonu tecavüz 
edecektir. 

Prenses Maria 
lstaobul, 26 (Telefonla) -

ltalyan kral hanedanına men
sup prenses Maria şehrimize 
geldi. Beş gün Istanbulda 
kala~aktır. 

Serseri mayın 
• lstanbul 26 ( Telefonla ) -

Trabzun açıklarında görülen 
serseri mayan Sarfol mevkiinde 
alikadarlar t;uafmdan imha 
edilmiştir. 

Nevyork'ta 
2sooo Şimendifer 
amelesi grev y~pacak 

Roma, 26 (Ö.R) - Nevyork· 
tan bildirildiğine göre bir ta-
vassut yapılmaz ve bir tesviye 
sureti bulunmazsa Nevyork 
eyaleti içinde 25 bin şimen
difer amelesi grev yapacak
lardır. Bu grev münakalatı 
sekteye uğratarak şehrin nor
mal şekilde iaşesini güçleşti
recek mahiyettedir. 

Köfte 
içinde esrar 

Dün Adliye neıarethanesinde 
bir hadise olmuştur. Manav 
Ali isminde 18 yaşlarında bir 
çocuk elinde köfte ve ekmek 
olduji'u halde nezarethane ka
pısına gelmiş ve muhakeme 
edilmek üzere Hapishaneden 
buraya getirilen Samiyi gör
mek istediğini, kendisine yeye
cek vereceğini söylem iştir. 

Gardiyan Ali Riza, çocuğun 
halinden şüphelenerek köfte
Jeri elinden almış ve bir tane
sini açıcca içinde esrar bulun· 
duğunu görmüştür. Bunun üze
rine diğer iki köfteyi de mua
yene etmiş ve içinde sekiz 
parça esrar çıkarmıştır. Suçlu 
derhal sulh mahkemesine ve-

. rilmi ştir. 

Gümrüğe bırakı
la o eşyalar 

Gümrük baş müdürlüğüne 
gelen bir emirde, sahipleri ta
rafından işe yaramadığı ıçın 
gümrüklere • erk edilen kıy"1tet-

siz eşyanin gümrük idarelerince 
kabul edilmemesi bildirilmiştir. 

Kabul olunan bu nevi eşya· 
nm yok edilmesi veya diğer 
suretlerle gümrüklerden çıka· 
rılması için yapılan bütün mas
rafla r, bu eşyaları kabul eden 
memura tazmin ettirilecektir. 

1 

Dost memleket elçisi 
Ankaraya veda etti 

YEMı ASIM 

Tuna nehri taşmıştır 
B. Kar ahan Gece yarısı uyku halinde bulunan halk 
Samimi surette w 

teşyi edildi suların hucumuyla yatagından kalktı 
ANKARA. 26 ( A.A ) - Sovyet 

Rusya büyiik elçisi olup memleketimiz
den ayrılacağı cihetle vedanamesini Rc
isic.ümhur Atatürke takdim etmiş olan 
Karahan yoldaş dün akşam ekspresle 

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

Dört yüz ev suların altında kayb!lldu. insanca zayiat 
hakkında henüz malômat alınamadı 

Ankaradan ayrılmıştır. Sofya, 26 (Hususi muhabirimizden)- :tinin seviyesi birdenbire yükselerek Kasaba halkın çığlıkları arasında uy-
lstasyonda Reisicümhur namına baş- Bir haftadanberi devam eden yağmur- taşmıştır. Gece vakti uyku halinde bu- kudan uyanmış ve hükümct kuvvetle

yaver binbaşı Celal ve kalemi mahsus lar esnasında Tuna nehri yavaş yavaş lunan Vidin şehri halkıyle civar kasa- rinin yardımiyle halkın imdadına ye-
müdürü B. Süreyya, Başvekil ismet 1nö- yükseliyor, fakat halk Tunanın taşaca-

1 
h'I k k.. 1 h lkı k tişilmiştir. Maddi zarar büyüktür. ln-. ha ar ve sa ı e ya ın oy er a or- . 

nii namına kalemi mahsus müdürü B. ğını hatırına getirmıyordu. Bununla be- . sanca zayıat hakkında henüz sarih bir 
Vedit ile Hariciye" Vekili Dr. Tevfik raber sahil kasabalarda bazı ihtiyat 1er- kuylc uyruunışlnrdır. Sular derhal Vı- malumat alınamamıştır. 
Rüştü Aras, Dahiliye Vekili ve Parti tibatı alınmıştı. din §ehrini istila etmiş ve yarım saat Sabahleyin erkenden toplanan Bul
genel sekreteri B. Şükrü Kaya, Adliye j Gece yarısından sonra devam eden içinde dört yüz ev kamil.en suların al- gar nazırlar meclisi, yardım hususunda 
vekili B. Şükrü Saracoğlu, Maarif Ve- şiddetli yağmurlar esnasında Tuna neh- tma gömülmüştür. kararlar alm~ır. , 
kili B. Saffet Arıkan, lktısat Vekili Cc- ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... ••••••••••••.••••••••••••ı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 

ı~ı Bayar, ~Üt~~ kor di~Jomatik, Hari-ı EKSPERLER KOMiTESiNDE Tahrandak• 
cıye vekalctı yuksek erkanı ve Karaha- _ ) 
nın birçok şahsi dostları sabık Sovyct H A • • 
büyük clçis~ni ~a.mimi.bir surette ve ha-. atay nauasası projesı Heyet geliyor 
raretle teşyı etmışlerdır. J t 

Karahanın ayrılması dolayısiyle- Ha- ' H t d L •1,. • tik}"}• • CENEVRE 25 ( AA ) _ Anadolu Tahran, 26 (A.A) - Pars 
riciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras dün a ayın ac.1 1 IS a iDi . . . . . Ajansı biJdiriyor: 

. . .. .. .. . . k ajansının hususi muhabırı bildirıyor: T"" k h T h d k gece Harıcıyc koşkunde mukellef hır temın edece surette l k . . "Ik ur eyeti a ran a İ va• 
ziyafet vermiş ve bu ziyafette bütün Eksper er omıtesı ana y_:ısasına 1 zifesini bitirmiş olduğundan 
S t 1 ·ı·v· kA k·ı1 d b hazırlanıyor hazırlık müzakerelerini bıtirerek bu heyet reı"sı· B. Cemal Hu··snü ovye e çı ıgı er anı. ve ı er en azı- . .. fik" 
1 H · . v k·ı . "k k kA hususta komıtede tezahur eden ır- •1 • • d k an ve arıcıye e a etı yu se er a- ı e maıyetın e i zevat dün Tür-
nı hazır bulunmuşlardır. lere göre bir proje hazırlamak vazife- k" b k • 1 

Beşiktaş 
Güneşe galip 

lstanbul, 26 (Telefonla) 
Milli güme ma~larına pazar 
günü şehrimizde devam edildi. 
Beşiktaş ve Güneş takımları 
arasındaki !llaç çok çetin ve 
heyecanlı oldu. Güneş takımı 
güzel oynamasına rağmen bire 
karşı iki ile mağlüp oldu. 

Ç~nakkale eski muha
ripler birliği 

Meçhul asker 

sini Türk ve Fransız müşavirlerinin de ıyeye are et etmış er ve 
iştirak ed~ceği bir tfıli koı.niteye havale hariciye veziri B. Sami, Maliye 
etmiştir. Bu tali komiteye İngiliz mu- vezir vekili B. Bader, hariciye 
rahhası riyaset edecektir. vezareti siyasi daire şefi B. 

Burada şfıyi olan haberlere göre ko- Ade ile diğer şefler, Türkiye 
ınite müzakereleri neticesinde ana ya- büyük elçisi ve eh;ilik erkanı 
.c;ayı Hatayın tam istiklali dahilisini te- tarafından uğurlanmışbr. 

=: .. :::::k d~::: ::.::::: Ceza yirde 
cer'' an etmekte ve projelerin vnkıt ve F k ) • 
zn,nqnıylc hazırlanabileceği Milletler 13nSJZ UVVet efJ 
cemiyeti mahafilinde kuwetle tahmin J 1 

railmcktedir. çoğa tı ıyor 
ŞAM 25 (A.A) - Fransa yüksek k°"' Paris, 26 (A.Al - Matin 

mı.seri ile ırak Barkıy~:iumn arasmda gazetesi harbiye nazınnın emri bu sabah bir Suriye-Irak iyl komşuluk 
itilfifnaınesı imza ediliniştir. Bu itilaf- üzerine Cezayirdeki seyyar 
name ile hudut ve bedevilerin muhace- muhafız teşkilatının dokuz 
reti meseleleri halledilmiş bulunuyor. müfreze.den 24 e iblağ edile-

Yüksek komiser Martel bundan son- ceğini bildiriyor. 

Sahife• 

Türkkuşu 
··-Tayyareleri An

karaya vardılar 
Ankara, 26 (A.A} - Türk

kuşunun AJmanyadan satın 
almış olduğu F ovg ViH tipin· 
deki on tane mektep tayyaresi 

Nisanın on altısında Bremcn
den hareket ederek Munib, 
Peşte, Sofya yolu ile Nisanın 

23 :inde Edirneye gelmişler 

ve Edirnede Türkkuşunun 
açılma törenine iştirak etmiş
lerdir. 

Valberg'in kumandasındaki 
dün Edirneden Istanbula gelen 

mezkür tayyareler bu sabah 
lstanbulda·n uçarak Eskişehire 
in~işler ve Eskişehirden de 
14 • 15 de havalanarak 15 - 20 
de Ankara Türkkuşu alanına 
inmişlerdir. 

Tayyare meydanında Hava 
kurumu mensubini tarafından 
karşılanmıılardır. 

Ankara 
stadyumunda 
Çocuk spor ,enllklerl 
yapıldı 

Ankara 26 (A.A) - Çocuk 
esirgeme kurumu genel merkezi 
çocuk bahçesi spor teşkiJatına 
mensup miniminiler çocuk haf

tası münasebetiyle stadyumda 
on binden fazla halkın önünde 
çocuklar şerefine spor eğlen
celeri ve muhtelif danslar yap
mışlardır. 

Küçük sporcular bu spor te
zahüründe çok muvaffak ol
mtışlar ve stadda bulunanların 
takdir ve alkışlarını toplamış· 
lardır. 

Halk uçuşları 
lstanbul, 26 (Telgraf)- Dev

let bava yoUarı idaresinin biı 
tenezzüh tayyaresi halkı lstan
bul şehri üzerinde ücretsiz ola
rak dolaştırmıştır. Halka mah· 
sus olan bu uçuşlara istiyenler 
devam edebileceklerdir. 

Abidesi önünde töran 
ya?h, elçimiz de bulundu 

B. Me11emenciog/11 ra Irnk Hariciye nazırı Naci Yulasıl'ın •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Baş taralı birinci sahilede -
gilizlcrm aileleri ve taç gıymc merasi
mı dolayısıylc Londrada bulunan 
Avusturalya ve Yeni Zeland kıtaatmın 

da iltıhak ettiği eski muharipler alayı 
Meçhul olü askerin abidesine çelenk
ler koymuştur. 

Pari<, 26 ( A.A ) - Çanakkale eski 
muharipleri birliği bugün meçhul as
kerin kabri üzerindeki atesi tazelemiş
tir. Bu merasimde Ti.irkiye büyük el
çisi Suat Davas ta haz ır bulunmuştur. 

Umumi harptanbcri ilk defadır ki 
Ti.irkiye büyük elçisi bu merasimde ha
zır bulunuyordu. Çanakkalcdc bir ko
lunu kaybeden general Gouraud ve 
1915 te büyük deniz harbında Fı-<lDSız 
filosuna kumanda eden Amiral Guep
rattc de merasime iştirak ctıniŞlcrdir. 

7 iiı k tJtıll'f!CSl şerefine bir ?.iynfct vermiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sivillerden Madrid boşaltılıyor 

General Kleber Bar
selonda öldürülmüştür 
Asiler llilhaoya üç lngiliz vapurunun 
girnıiş huluıınıasıoı protesto ediyorlar 

huriyetçilerin saflarında çarpı
şan beynelmilel alay kumandanı 
general Kleber Barselonada bir 

anarşist tarafından öldürülmüş
tür. 

Romanya kralı Fransız dostluğun-
dan ehemmiyetle bahsetti 

Paris, 26 (Ö.R) - Romanya kralı Karo) "Ce soir,, gazetesi
nin Bükreş muhabirine mühim beyanatta bulunmuştur. Dahili 
siyasetten bahsederken hüküında r dahili lıarb partilerinin, yani 
sağ cenah partilerinin zannedildiği kadar tehlikeli olmadığını 
bildirmekle beraber Romanyanın yarın v ya yarından sonra va· 
him hadiselere sahne olması imkanını r eddetmemiştir. 

Harici siyasete gelince kı al k çiik antant ın Rumen siyasetinin 
harici sahada temel direği olduğunu ve f ransız dostluğunun 
da Rumen siyasi servetinin en mühim unsuru telakki edildiğini 
temin etmiş, "bunun kırılmasını asla aklıma getiremem?,, de
miştir. 

# 
DALLARDAN SESLER: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

!?.~.~~Ş.~~ .... ~~Y.~ 
ipi Fakirle mücadele 

Madrid, 26 ( A.A) - Mad· 
ridin yeni belediye reisi şeh· 
rin hemen bütün sivil halk 
tarafından tahliyesini emret
miştir. Tahliye emrine itaat 
etmiyenler şiddetle cezalandı
rılacaktır. 

Şehrin tahliyesine başlan· 

mıştır. 

Roma 26 (Ö.R) - Bir avcı 
tayyaresinin himayesi altında 
iki Nasyonalist üç motörlü llom· 

Dostum irfan Hazarın (Hamitler) başlıklı yazısına cevap ol 
mak üzere yazdığım (Şair ve refah) başlıklı fıkraya evvela 1r 
fan Hazar sonra da Orhan Rahmi Gökçe cevap verdiler. 

lngiliz livası az bir 
moka vemetle ilerliyor 

~~~~----~~----~~~~ 

Gandi Allahabada gitti. Hint valii 
umumisi He 

Simla, 26 ( A.A ) - ikinci 
piyade livası Vaziristanda ipi 
fakirinin taraftarlarına karşı 
temizleme hareketine devam 
ederek Kaisora vad!si istika
metinde hafif bir mukavt-met 
görerek ilerlemektedir. 
Muhasım kabilelerin lsmail 

han köyüne hücum ederek iki 
Hindliyi yakaladıkları ve 30 
kadar da dükkanı yağma et
tikleri bildirilmektedir. 

Nagpurs, 26 (A.A) - Hin
distan umumi valisi ile bir mü
lakata teşebbüs edip etmiye
cegıne dair sorulan bir suale 
Gandi menfi cevap v.rrmiş ve 

görüşmiyor 
- Ben AJlalıabada gidiyorum. 

Orada kongrenin icra komitesi 
yarın toplanarak anayasa ihti
lafı karşısında miizakerelerde 
bulunacal<tır. 

Eğer valii umumi tarafından 
bir davet vukubulursa gidip vali 
ile görüşüp görüşmiyecegi hak· 
kında da şunu söylemiştir: 

- Benim resmi hiçbir sıfatım 
yoktur. Da~d edilecek bir tek 
şahıs varsa o da kongrenin 
reisi Pandit Nehrudur. 

Roma, 26 (Ô.R) - Bazı ha
berlere göre lngiltere Veziris· 
tanda isyanı boğmak için eko
nomik ve askeri mahiyette 

Roma 26 (Ö.R) - lspanyol 

nasyonalist mahafilinden bildi
rildiğine göre Hood lngiliz zırh· 
lısının toplarının himayesinde 

Bilbaoya gidip gelen yalnız in· 
giliz vapurları değildir. Cum· 

huriyetçilere mensup bazı Is· 

panyol gemiler\ de bundan is
tifade ediyorlar. Bir lspanyol 
\'apurculuk şirketi lngilterede 

bir şube açmıştır. Bu şubenin 
emrin~ verilen vapurlar lngiliz 

bayrağiyle seyahat etmekte ve 

lngili7. isimleri taşımaktadırlar. 

Salamanka, 26 ( A.A ) -

Radyoların verdikleri haberlere 

göre Meksika hükümeti Valans 
hükümetine giden Meksika 
vapurlarını Meksika harb sefi

nelerinin refakatinde gönder
meğe karar vermiştir. 

Roma 26 ( Ö.R ) - lngiliz 
ajanslarımn da naklettikleri bir 

ber lre 

bardıman tayyaresi ispanya -
Fransa hududunda Porbu lima
nını bombardıman etmiş ve 
beynelmilel köprüye attığı 
bombaJarla bunu kullanılmaz 
hale sokmuştur. Tayyareler bu-

nu müteakip Balear adalarına 
dönmüşlerdir. 

• Roma, 26 (Ö.R) - Üç lngi

Jiz vapurunun Bilbaoya girmesi 
münasebetile Burgos bükümeti 
Londraya şiddetli bir protesto 
notası göndermiştir. Buna gö· 
re Ingiliz vapurları Bilbaoya 
doğru kaa sularına girerken 
Ingiliz Hood zırhlısı nasyona· 
list Servera kruvazöriyle vapur
ların arasına girerek kruvazö
rün harekette bulunmasını im-

kansız kılmıştır. Burgos hüL.cü
meti ispanya sularında kontrol 
planının ta. tbiki içia bulunan 
lngiliz zırhl ı mm hareketinin bir 

müdahale ş k!inde göstermekte 
ve bu gibi h reketlerin teker
rür etmemıesini iıtem~ktedir. 

Cevaplarında birbirini takviye eden bu iki arkadaşın fıkra 
ları müstakil birer mevzu olarak teker teker veya bir aradı 
okunursa her ikisine de hak vermemek kabil olmaz. Faka t lrfa· 
nın ortaya attığı dava yalnız bu değildi. 

Cevaplar davanın mevzuunu değittirmekle kalmadı. Fazl& 
olarak benim izhar etmediğim kanaatleri -benim nam ve hesabı
ma- ortaya attı. Yazımı tekrar okudum. Hamidi sadece ruhi 
istidat ve kabiliyetin kabuğunu kırarak doğmuf bir dahi olarak 
göateren iddiayı bulamadım. Aziz dostlarım bu manayı bilmem 
nereden çıkardılar?. 

1lk davamın mevzuu; (Refah -mide derdi- şairlik) olduğu 
halde cevaplar (Muhit ve kültür) bahsine intikal etti. Şu halde 
yeni bir iddia karşısında bulunuyoruz demektir. 

Kültür ve muhit bir şair için lazım değil elzemdir. Bu muhak· 
kak.. 

Kültür ve muhitin istidat ve Yl\radıhşı tamamlıyan, inkitafı 
temin eden başlıca birer sebep olduklarını inkar eden var mı? 

Dostum lrf anın (Hamitler) başlıklı yazısına itirazım yalnız 
(Refah ve boş vakit) sebep ve tesirlerine ve Hamidin eşi 
mebzul bir tair olamıyacağma ait idi ki bu noktalarda yine ıs
rar ediyorum. 

Kanaatimi kısaltarak tekrar edeyim: 
1 - Şair için istidat ve kabiliyete kültür ve muhitin eklenmesi 

elzemdir. 
2 - Refah ve saadet matluptur. Şairi mesut ve bahtiyar eder. 
3 - istidat İse asıldır. 
4 - Refah ve bot vakit -kafa müsait olmak tartiyle- bir ada· 

mı alim ve mütahassıs yapabilir. Fakat tair ve sanatkar asla ..• 
Bilmem bu kanaatin ıakatlık ve 1anhtlık neresinde? ... 

MURAT ÇINAR 
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Irak Asiler Halkevi resim sergisi itfaiye 
Hariciye nazırı lngiltereyi tehdide Pazar günü Valimiz tara-

- So~~~:r:~~en ~ -Baf:~l~!:i~~1.~h~leJ.,_ fından törenle açıldı 
Merkezinde ziya

fet verildi 

le kar§llanmııtır. Do•t. tıazır Ankara ıs- , ne göre Jarama cephesinde asilerin bir 
ı-to1umda Irak sefın. Ankara korqu- hücumu çok şiddetli bir şekilde redde
aıaa. Emniyet direktörü tarafmdnn •e- dilmiş ve Madrid cepheleriyle payıtaht 
l&mlanmıotır. Nazırın geçtiği yollarda etrafında hühim hiçbir hareket olma-
halk kendisini alkışlamıotır. mıştır. 

Hariciye nazın B. Naci Ulasıl, be· 
Biskaya cephesine gelince nasyona-

J11Datta bulunarak şunları söylemiştir : listler ileri hareketlerinin devam ettiği-
- clrakın büyük dostu Türkiyeyi . milis' 1 . b te .. h def lan 

w ru ve erın u cavuzc e o 
Braıet etmek fırsatını kazandıgımdan bir k ba tabl' ttikl · · 'dd' 
memnunum.Irak halkının Atatürke karşı ı asa yı ıye e ennı. 1 ıa 
•--• 1 · d dıkl h"' etmektedirler. Fakat Havas a1ansının 
ıuup erm e tıı.oı an urmet ve mu-
'- -Lb L· • • h d d k Bilbaodaki hususi muhabiri şu telgrafı u.u et nıssının u u u yo tur, 

Türkiyenin harici iolerde takip ettiği gönde.rmiştir: 
'd•·--ı ... · t" t.___ s· . .. Biskaya müdafaası son zamanlarda 
uıuaL sıyase ın menunuyum. wn mu- . . . . , . bir 

·--...ıı' ff k t1 • • • b.tü.. '-alb' vahim btr vaziyete gırımştı. Zıra ""8U& muva a ıye ennızı u n .. un . 
~-ad· ffak tl · · · b"t"' k ı taraftan general Mola ordusunun şıd-
~ ı muva ıye ennızı u un a -
'-'-' h~,. . d . detli hücumlan devam ederken diğer D111Ke ıuısane temenru e erun.> 
Şamd S · b k"I' 1 k b" taraftan Bilbao etrafında nasyonalLc;t-a urıye · aşve ı ıy e ve a ıne 

Sergide on san' atkann yüz e ili parça 
vardır. Sergi rağbet gördü 

• 
eserı 

Şehir meclisi azalarına dün 

akşam itfaiye merkezinde bir 

çay ziyafeti verilmi1tir. Üyeler, 

ziyafetten evvel itfaiye merke

zini gezmişler ve itfaiye ku· 

mandana B.lbrahimin verdiği 
izahatı dinlemişlerdir. 

itfaiye teşkilatanı büyük bir 

vukufla idare eden B.lbrahim 

misafirlere teşkilatın çahşması 
hakkmda bir fikir vermiş ol• 

mak için alarm işareti vermiş· 

tir. Ateş işareti verilince itfai

ye erleri 30 seniye gibi kısa 

bir zamanda direklerden sıyrı• 

)arak birinci kata inmişler ve 

otomobillere binmişlerdir. iz:asiyle temaslarımda Türkiye - Suriye !er tnrafından ilan edilen mevhum ab
milnaaebetlerinden bahsettik. Türkiye loka şehri aç kalmak tehlikesine ma
ile Sw-iye araııındaki ihtilafiı meselenin ruz bulunduruyordu. Hnlbuki son gün
lıalli için gösterilmesi lazımgelen tema- lerde birkaç İngiliz vapurunun limana 
yülden geri kalmıyacaklannı hissettim.. ginnesi bu vaziyeti değiştinni§tir. Bu ı Resim seıgısinde ıkı poıtte 

• vapurların getirdikleri erzak sayesinde On ressamın meydana getirdikleri en gurubu, lnciraltı, Alsancak iskelesi, ba-BU arap olmak itibariyle Şarkın meda-
n iftiharı olan Türkiye Cümhuriyetiylo elonek yapılmış ve halka palates, pi- yeni eserleri tanıtmak üzere açılan resim hkçılar çok güzel ve muvaffak olunmuo 

Bunu takiben sureti mahsu· 

sada yakılan bir ateşin sön
dürme ameliyesi yapılmış, bu 

da kısa bir zamanda söndürül· 

müşter. Ziyafette mevki komu· 

tanı general Bürhanettio'Je bir 

çok kimseler haıır bulunmuş· 
lardır. İtfaiye komutanının fa. 

afiyeti takdir edilmiştir. 

rinç, fasulye gibi erzak tevziine imkAn 1 •ergisi, san' at kuraklığı içinde uyuşan eserlerdir. 
Türkiye - Suriye arasındaki münasebet- ı l hastl olmuştur. zevklerimize bir zindelik verdi. Sergi Celal Uzel : Portre eri ve peyizajla-
lerin samimt olmasını tabii temenni ede- k 
rim .. 

Diğer tarafuın askeri vaziyet te sa-
1 
pazar gÜnÜ .aat on yedide Halkevi sa- riyle nazarı dikkati celbetme tedir. Ata-

1§.ha yüz tutmuştur. General Mola ilk I lonlarında Valimiz tarafından açıldı.. türk portresi, Fırtına, Yamanlar, Rahmi 
ŞARK misakı Tahranda imza edile- önce Durango şehrini zaptedcceğini ve I Açılma töreninde şehrin tanınmı§ sima· Balaban ve Kemal Şakirin portreleri 

ccktir.> bu birinci mcrluileden sonra ikinci mer- lan da hazır bulundular. Krizantemler ve Dalyaları. atelyeden bir 
Misafir nazır öğleden evvel Hariciye hale olarak Bilbaoya gireceğini iddia 

Vekili Dr. Arası , Baıvekilimi% lsmet edİY\'rdu. Halbuki bu cephede taarru
Jnönüyü Ye Kamutay başkanını ziyaret 

Mühendis 
zun · \ nşlamasındanberi otuz gün geçtiği 

etmİ§tir. B. Neci perwembe günü latan- halde asi kuvvetler h!15. Durango şeh-
bula gidecek , orada dört mayısa ka- rinden 30 kilometre mesafede bulunu
dar kalacaktır. 

yorlar ve şimdi sahil tarafından hü
MtSAFtRtMlZ NASIL KARŞILANDI? 

ANKARA. 26 (A.A) _ Irak dıı iı cwn ederek ilerlemeğe çabalıyorlar. 
Cümhuriyet kuvvetlerinin maneviyatı 

feri bakanı ekselans Dr. B. Naci Ulaaıl 
ise daima kuvvetlidir. 

bu sabah saat 6/45 te Toros ekspresiyle 
Ankaraya gelmiş ve istasyonda Dıı iı

leri bakanı Dr. Tevfik Rü~ü Aras Üe 

Ankara vali ve belediye reisi, Irak elçi
si, Mevki kumandanı, Dıt işleri genel 
sekreterliği vekili, protokol ve birinci 
daire ıefleri, Ankara merkez kumanda
nı, Emniyet direktörü ve Irak elçiliği er
kanı tarafından karıılanmıo ve başta bir 
bando rnuzika olduğu halde bir askeri 
müfreze resmi selamı ifa eylemiştir. 

Irak ve Türk milli renkleriyle donatıl
mış bulunan Ankara durağında doet ve 
kardeş iki memleket Dıo işleri Bakanı
nın kar~ı1aşmaları çok samimi olmuş ve 
ekselans B. Naci Ulasıl kendisine ihti-

••••• 1 1. • 

BB. Mussolini -
Hitler mülakatı 

- Baf tcualı birinci •ahilede -
PARtS, 26 (ö.R) - cDebatu ga-

zetcai Bclçikanın yeni vaziyeti hakkın
daki müşterek İngiliz - Fransız beyanatı 

ile harp sonrası tarihinin bir bahnnın 
kapandığını kaydetmektedir. Bu gaze• 
teye göre bundan sonra İngiliz - F ran
sız erkanıharbiyeleri anlqmasanın tec
didi ıüplielidir. 
Belçikanın beynelmilel taahhütlerinden 
kurtulmuş olmakla beraber muhtemel 

ram resmini yapmakta bulunan askeri bir tanrruza karp bütün kuvvetiyle ara· 
müfrezeyi •damlamıştır. Bu esnada mu· zisini müdafaa edeceğinin teminatıdır. 
ı:ikn Irak ve Türk milli marşlarını çal- Bu vesika, Fransa • Bclç.ika, lngÜtere
mı;ıtır. Belçika dostluklarını ve Paria - Londra-

Muhterem misafirimiz ve refakatinde Brübel arasında ananeye dayanarak te· 
bulunanlar istasyondan doğruca ikamet· sis edilen samimi münasebetleri muha
lerine tahsis olunan Ankara palas oteli- faza etmektedir. Şimdilik en esaslı 
ne inmişlerdir. nokta da budur. Almanlar bunu anla-

Irak dış işleri bakanı pazar günü sa- dıkları için Belçika hükümetinin lngiliz
bah saat 10/ 30 da Türkiye • Suriye hu- Framız vesikasını nasıl bir ruhla kabul 
dudu üzerinde lslahiyede Türkiye top-, ettiğini yanlış bir şekilde göstermeğe 
raklarına gcçmiı ve lslahiye hudut is· çalışıyorlar. 
tasyonunda Cümhuriyet hükümeti adı- MOLAKA T BUGON MO? 
na Gaziantep valisi, askeri kumandan LONDRA, 26 (A.A) - Daili Tel· 
ve mihmandarlıklarına tayin edilmiı bu- graf gazetesinin iyi bir menbadan öğ
lunan zevat tarafından karşılanmı~ ve rendiğine göre Hitler ile Mussolini ya
bir jandarma müfrezesi de rasimei ih- rın Berlinde görüşeceklerdir. 
tiramı ifa eylcmiotir. 

Misafirimiz buradan itibaren Anka
raya kadar olan yolculuklımnı kendile
rine tahsis edilen T oros ekspresine bağ
lanan hususi vagonda yapmışlardtr. 

Roma, 26 (Ö.R) - Alman 

hava bakanı general Göering 

Napoliden Romaya avdet et

miştir. 

Aşk ve macera Romanı 

l.W 111111 

Göering 
Romaya avdet etti 

Napoli, 26 (A.A) - Afman 
hava nazarı general Göt-ring 

gece saat 3 de Napoliden ha
reket etmiştir. G~neral Roma-

ya varacak ve orada Mussolini 
ile görüşecektir. 

Tefrika No. 17 

• 
lngilizceden adaote eden : VEDAT A. UZUNDOST .......................... ; •....•..••....•••.•...••...........••......••...•••...•...•.. 

- Biraz su.. - Epiyce esir alınmıf .. Hele sizin bö
Hemşire suyu hastanın ateşten kuru· lüğün kahramanlığı dillere destan oldu 

muş dudaklarına götürüyor: yüzbaşı .. 
- Gcçmiı olsun yüzbaşı .. Nasılsınız) Dudaklarında mütevazi bir tebessüm 
Hasta, melül bakışlarla kadına bakı- beliriyor: 

yor .. Sonra yine dalıyor. Birkaç dakika - Haklı imiş .. Muvaffak olduk .. 
süren bir dnlgınlıktan sonra nihayet ken- - Haklı olan kim? 
dine geliyor .. Dudnklannda ince bir şef- Erkunıharp cevap vermiyor.. Birkaç 
kat tebessümü dolaşan hıısta bakıcı yine dakika ııüren bir sükuttan sonra tekrar 
soruyor: dalıyor, göz pınarlarında toplanan bir 

- Daha eyicesiniz, değil mi) kaç yaş damlasiyle ... 
- Teşekkür .. Ederim.. BiR Mektup 
- Geçti .. Artık yüzbaşım.. Kurtul- - Size bir mektup var yüzbaşı .. 

dunuz.. Sargılı elini uzatarak, mektubu heye-
Hasanın gözleri birdenbire parlıyor: canla kapıyor. İçiçe iki zarf var. Birinci 
- Sonu ne oldu hücumun.. BiJiyor zarfın üstünde Bağdat ... Diğerinde Al-

ınu9Unu2? 

En acı dakikasında zaferini düşünen 
bu Türk zabitine hayran bakıtlarla bakan 
hemıirc cevap veriyor: 

manya postahanesinin damgası.. Neferi 
Alinin yazısını tanıyor .. ikinci mektubu 
heyecanla yırtarak olrnyor .. 
Hemşire. yüzünde gitgide fazlalaşan sÜ· 

Resim seıgisindm bir köşe 
Halkevi ar ıubesinin tertip ettiği re- kö§eSİ gÜzeldir. Han içl ve peyizajı da 

sim sergilerinin üçüncüsü açılırken va- takdirle klll'§ı1anaca.k eserlerdir. 
limiz., renamlan ve heveskiTlan teşvik Hamit ı İstanbuldan sergiye iştirak 
edici güzel eözler söylediler. Sergide on eden B. Hanüdin peyizaja ıı::üzel ve mu
ressamın yüz elliye yakın eseri vardır.. vaffak olunmu§ bir eserdir. 
Bilhassa aralarında san'at kıymetlerine llhami Dalman : Kemanı, Natür Mort
itirnat ettiğimiz Riza Bediz gibi, Celal )arı, Güzel yalı iskelesi eserleri arasın
Uzel gibi, Kadri Atamal gibi tanınm~ da en güzelleridir. 1 7 parça eser teşhir 
ressamlar en güzel eserlerini te~ir edi- etmektedir. 
yorlar. Nazmi Çeklinin portakalları, Kasım 

Renkleri ahenktar bir san' at zevkiyle Boyarın natürmortları, Ragıp Erdemin 
kompoze etmesini bilen san'atkarlarımı- Kar'ı ve peyizajları sergide görülmeğe 
zm eserlerini gözden geçirebiliriz : değer eserlerdir. 

Riza Bediz : Bilhassa dekoratif kom· Uzun bir çalışmadan sonra bize heye-
pozisyonları, nüfuz.enleri, yağlı boya es- canlarını en beliğ ifadelerle uzatan san
kis' i ve kompozisyon tablolariyle gözleri atkarlanmızın meydana getirdilderi eser
çeliyor. Kendisi eski bir ressamdır. tz- leri gözden geçirmek cidden çek zevkli 
mirin çorak san'at hareketleri içinde oluyor. Her münevverin resim sergisi· 
san'atında ilerliyebilmiştir. Akademiyi ne alaka göstermesi şayanı tavsiyedir .. 
bitirdikten sonra onun güzel eserler ver• S. N. 
meğe başladığını görüyoruz. Metres te- ,. • • . 

pesi, Harman yeri, (E.akia kompozisyon) Kireçli kaya 
Kavun (Natür Mort) Nü kadın Füzen, 
Antik Şeytan füzen, dekoratif resimle- cin t• 
rinden T uring kulübü gayet güzeldir.. a Ye 1 

Kadri Atama! : Resim öğretmeni B. Topaltmda Kireçli kayada 
Kadrinin Natür Mortlara ve yurd man· bakkal Cemali öldürmekle 
zaralanna hususi bir kıymet verdiğini maznun Esat ife cinayet esna· 

Mektebi talebeleri 
şehrimize geldiler 
Memlekette bir tetkik gezi· 

sine çıkan mühendis mektebi 

talebelerinden yirmi bir kişilik 
bir grup, dün akşamki Anka· 

ra trenif e şehrimize gelmişler
dir. 

Talebeler, mühendis mektebi 

profesörlerinden mühendis Bay 

Bürhaneddio, Rıfkı, Fransız 
profesör mühendis bay Dosyo 

ve döçent bay Cemalin refa

katindedirler. 

Mühendis mektebi talebeleri 

Istanbuldan evveli Ankaraya 

gitmişler, kön. ü r 'lergisini, çu· 
buk barajını ve diğer mllesse· 

sah tetkik etmişlerdir. Şehri· 
mizde de elektrik fabrikası ile 

mühim müesseseleri gezecekler

dir. 
Basmahanede vali namma 

polis müdürü bay Salihiddiii 

Arslan Korkut, belediye reisi 

nemma mühendis B. Hurşit ile 

mimarlar birliği tarafmdan kar• 

şılanmışlardır. Profesörler An· 

kara palasa misafir olmuşlar, 
talebeler de vagonlarında kal· 

mı şiardır. 

Yarın akşam saat on yedide 

şehrimiz mimarlar birliği tara• 

fmdan bir çay ziyafeti verile

cektir. 

Mühendis mektebi talebeleri 

şehrimizde üç gün kalacaklar 

ve Balıkesir, lzmit yoluyla Is• 
tanbula döneceklerdir. ve mevzularını içimizden aldığını görü- d k d' 

san a en ısine yardım etmek-yoruz. San'attaki bu mahallilik bizi eser- ......................................... . 
)erine daha yakından bağlıyor. Atatürk, ten maznun kardeşi Mehmet metresi Safinazan muhakemele-
Büyük şefle lnönü yanyana, Kızlarağa- Ali ve Esadı bu cinayeti işle- rine 29 nisanda ağır ceza mah-

sı hanı, Boğnz içi, İzmir limanı, izrnir meğe teşvik etmekle maznnu kemesinde başlanacaktır. 

kunet çizgileri arasında memnuniyeti his· - Eğer yaranız kasıklarınızdan ol-ı TEBRlK EDE.RtM HASAN BEY 
sedilen bu simayı seyrediyor. mamış olsaydı dimağınızda bir aksüla- BiNBAŞI OLDUNUZ 

Bu erkek çehresinin cefa görmüı hat- melden şüphe ederdim.. - Yüzbaşı bey artık bugün gidecek-
ları ne kadar derin ve manalı .. Her halde 

1 
Zabit olgun ve mesut bir kahkaha ile siniz galiba, hem ... 

çok yakından geldiği belli olan bu satır• gülüyor... - Sahi mi hemşire Umran .. Hep siz 
J'ar onu çok memnun etmişe benziyor .. t - Haklısınız .. O kadar memnunum güzel haberler getiriyorsunuz .. 
Tuhaf bir ürperme duyan hissi çarpışma• ki §İmdi Umran hanım.. - tltifatınıza teşekkür .. Hem sizi ser-
lar~ ile. kalbi atıyor genç kadı.nın .. Gayri j - Saadeti~iz çehrenizdeki hatlardan •tabip bey görı~ek ~sti:or.: 
ihtıyarı dudaklarından ıu kelımeler fırlı- daha çok bellı... - Hemen şımdı gıderım.. Mektubu· 
yor: f - Ha unutuyordum Umran hanım .. mu postaya verdiniz mi? 

- Bu mektup çok memnun etti •izi Doktor ne diyor .. Artık taburcu edilebi- - Evet .. 
yüzbaşı.. lecek miyim), - Tqekkür ederim .. Sizi asla unuta• 

Hasan belki anlamamıştır .. Fakat mi· Hemşirenin gözlerinde bulutlu bir mıyacağım .. 
haniki bir cevap veriyor: hava esiyor ve bir acı haber duymuıı gibi - Ben de nasıl teşekkür edeyim bil-

- Evet hemşire Umran! Bu kadın .. dudakları büzüşüyor. Bakışları beyaz mem ki .. 
Susuyor ve okumaya devam ediyor. önlüğüne akarak hafifçe mırıldanıyor: Bu ifadede hınçlı bir istihfaf vardı. 
Hemşire Umran açık yeşil gözlerinin - Zannedersem ııerbest olacakları Hasan sessiz. ceketini sırtına geçiriyor. 

manalı. nafiz. bakışları ile yüzbaşının ha- günler pek yakındır. Şen. geveze bir takım hareketlerle hem· 
yatına bu kadının ne kadar hakim oldu- Zabit birşey farketmiyor. On yedi şire Umrana takılıyor. 
ğunu anlıyor ve susuyor.. gündenberi bir çatı altında beraber yaşa- Resmi vaziyetini hazırladıktan sonra 

- Evet Umran hanım .. Beni çok ala-
1 
dıkları kadının gözlerine bir misafir, bir kapıdan çıkıyor. Uzun mozayik koridor-

lcadar eden bir kadındır .. Şimdi Alman- 'kardeş gibi bakıyor: dan geçerek alt kattaki ıertabibin oda-
yada.. - Da.ha evvel. .. Hatta hemen ıimdi sına iniyor .. 

- Ya .. Alman mı~ olmasını ne kadar isterdim.. Onu kapının önünde goruyoruz .. 
- On yedi sene evvel Türk olarak Bu bi mana sözlerin akışı karşısındaki Süslü ııalon kapısını vuruyor. İçeriden yu-

tanıdım .. On yedi sene sonra bir arap ı kadında aksülamel uyandırıyor: muşak bir ses: 
sandım. Ve oimdi bir Türk kadınıdır yi-ı - Neden) - Gir 1 
ne o.. Manasız bir sual.. Fakat kadın ağzın· Geniş masanın üzerinde oturmuş pos 

- Çok tuhaf yüzbaşı .. Budist bir ha- dan kaçırıyor.. bıyıklı doktor kaymakamı, Hasan tanı-

ya! kuruyorsunuz.. 1 - Biz askeriz Umran hanım.. Atqlyor. Bağdat cephesindeki binbaşı .. 
- Hatta bir İngıliz de olmuştu. Fa- ve top 8Csleri .. Heyecan isteriz.. Bu ya- - Vay yüzbaşım .. 

kat ıimdi bir Türktür.. taklar bu konfur bizi hırpalar.. - Siz ha binbaşı, bari tebrik ede-
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~E?l 
Kömür sergisi 

ULUS'ta Kömür sergimizin açılması 
milnasebetiyle değerli bir makale neş· 

reden sayın tktısat vekilimiz, kömü· 
rün ehemmiyetine işaret ettikten son· 

ra doğu Avrupanın ve Akdeniz ~oğu 

ve orta çevresinin kömüre malik tek 

memleketin Türkiye olduğunu tcbarfu 
ettiriyor ve makalesini şu satırlarla bi· 
tiri yor: 

ctlk arsıulusal kömür sergisinde teş· 
hir olunan vasıtalar, memleketimizde 

kömür istihlllk derecesinin artmasına 

hizmet ederse, bizim için büyUk bir 

bahtiyarlık olacaktır. Sergide teşhir 

edilmiş vasıtaları, büyük bir alfıka ile 

tetkik edeceğiz. Her birini, kıymetle· 

rine göre, mükafatlarunış görmek, bi

zim için müstesna bir zevk teşkil ede
cektir. 

Kömür madenlerimizin rasyonel bit 
şekilde işletilmesini ve kömürün, müs
tehliklerinin hayat icap ve şartlarına 
uygun bir tarzda tevziini T.B.M.M.kür
süsünden, en büyüğümüz ve Büyük 
kurtarıcımız işaret buyurmuşlardır. 
Her milli meselede olduğu gibi, kömür 
mevzuunda da, işaret ve iradelerinin 
yerini bulacağı muhakkaktır.> 

Balkan Konfederasyonu 
AK.ŞAM'da, Akşamcı, Belgradda 

Türkiye ve Yugoslavya ricali arasmda 
konuşulduğu bildirilen Balkan Konfe

derasyonu mevzuunu inceliyerek bu 
hususta yeni haberler gelmediğini te-

barüz ettiriyor, bununla beraber cBir 
Balkan Konfederasyonundan ciddiyet-

le bahsedilebilmesi bile Balkan devlet
leri arasındaki dostluk politikasının az 
vakit içinde verdiği iyi semerelere bir 
delildir.> diyor. 

M1sır Kapitülasyonları 
AÇIK SöZ'de Ahmet Şükrü &ıncr 

Mısır Montrö'sünü söz gelişi ederek 
kapitülasyonların ilgası etrafındaki gö
rüşmelerin Lozan konferansının çetin 
münakaşalarını hatırlattığını, Lozanda 

kapitülAsyonlar mevzuu görüşülürken 
biz karşımızda Fransayı bulduğumuz 

gibi Mısırlılar da Fransız murahhasla-
• rının çıkardıkları müşkülattan şikiiyet 
etmekte haklı olduklarını yazıyor. 

B.Ahmet Şükrü Esmer bu mlinnse
betle Mısır gazetelerinde çıkan bir ya· 
zıya da cevap vererek Mısır kapitülfıs
yonlarının Türk fethinden evvel de 
cari olduğuna bilhac;sa işaret etmekte 
ve kardeş ulusun bu dnvada muzaffer 
çıkacağı hakkındaki kanaatini belirt
mektedir. 

Biz, Yugoslavlar ve 
Bulgarlar 

TAN'da Ahmet Emin Yalman bir 
Bulgar gazetesinin Başvekilimizin Yu
goslavya seyahati hakkında anlıyama
dığımız bir nokta var. Yugoslavlar na
sıl oldu da kendisine Bosna Herseki zi
yaret ettirdiler? Orada Türkiyeye ya
kınlık duyan yüz binlerce Boşnak ha
raretli nümayişler yaptı, sualini tahlil 
ederek diyor ki: 

- Gazeteci haksız değildir. Bosna
Hersek ziyareti Başvekilimizin son Yu
goslav seyahatinde mühim bir yer tut
muştur. Bu ziyaretin programda bulun
ması iki milletin münasebetlerindeki 
dürüstlüğe ve temizliğe en iyi bir öl
çüdür. Balkan münasebetlerinin anah
tarı da bu dürüstlüktür. 

yim .. 
- Ben de seni o halde .. 
- Teşekkür ederim iyiyim elhamdü-

lillah .. 
- Yalnız o kadar mı Hasan bey .• 

Alınız emrinizi .. 
Bquş bir çehre ile elindeki satırlara 

gözlerini diken yüzbaşı mırıldanarak em· 
ri okuyor .. 

- işte böyle.. Asıl oimdi sizi tebrik 
ederim yüzbaşım, binbaşı oldunuz .. 

- Teşekkür ederim doktorum .. 
- E artık Knfkas cephesinde Rus· 

!arla epiyce uğraşacak mısınız bakalım .. 
- Bizim meslek yıkar, parçalar .. Siz 

de tamir edersiniz .. 
Acı, oen ... Fakat ikisi de bu tuhaf nük· 

teye güldüler .. 
KARADENIZDE 

Karadenizin daima köpüklü, daima 
hırçın dalgaları üzerinde ilerleyen ~i -
lepimsi bir vııpurdayız. Hava açık ve 
güzel... Şimal taraftan esen rüzgar se
renlcrdc kalınlı. inceli bir senfoni gibi 
toplanmış. Güvertede hiç kimse yok ... 

Bazı bazı gelip geçen vardiya nöbet· 
çilerinden başka kimse görünmüyor ... 

Biz kıç taraftay12 .. . muşamma ile Ör· 
tülü tahlisiye kayığı; bu hırçın deniz 
karşısında karikatürize edilmiş ilk de
koru teşkil ediyor ... Kıçtaki dümene 
doiru ilerliyoruz. 
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B. Eden'in Bt'üksel seyahati . . .. .. . ·.· .• 
JON D"ANIKA. -HABEALERI , Belçika M. Cemiyetine 
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sadık 
kalacak •. --· Londra. 25 (A.A) - Hariciye na• 

zın 8. Edenin nafiri efkAn addedilen 
Y erkahire Post gazetesi nazınn Brük -
sele yapacağı seyahat esnasında billıaa
sa beynelmilel ik.tısadi meselelerle ve 
Belçik.anın müstakil statüsü ile meşgul 
olacağını bildirmektedir. 

Bu gazete bir Belçika menbamdan 
aldığı habere istinaden Belçika hükü • 
metinin Milletler Cemiyetine sadık ka
lacağını, Belçik.anın tamamiyeti mülki
yesi hakkında Almanyanm vereceği 

teminatı kabul etmiyeceğini yazmakta
dır. Böyle bir teminatı kabul etmek 
Milletler Cemiyetinin hakimiyetini ta· 
nımamak olacakbr. 

Montröde 
Fransızlarla 
ihtilaf var 

Roma, 26 {Ö.R) - Monlrö 
kapitülasyonlar konferansının 

umumi komisyonu bu sabah 
Fransız delegesinin talebile 
gayrı muayyen bir müddet için 
mesaisini tatil etmiştir. Bunun 
sebebi Fransızlarla Mısırlılar 
arasında iki tarafü bir ikamet 
ınuahedesi akdi hususunda 
çıkan ihtilaftır. 

Günün en mühim hidisesi 
• 

Edenin dün Brükselde Belçika Başve
kili ile giriştiği müzakerelerdır 

BELÇtKA KABtNF.StNDE 
Brüksel, 25 (A.A) - Delavaleye'

in adliye nazırlığını kabul etmiş olması 
parlamentonun Liberal mahfellerini 
memnun etmemiştir. Bu mahfeller bu 
makama parlamento azalarından biri-

·~ · I lngiliz - Fransız 
. ErkAnıharblyelerl temasa 

Paris, 26 ( ö.R ) - Gilnün en mü
hiın had.isesi Ingiltere hariciye nazırı 

B. Edenin Brükseldeki müzakereleri
dir. Ingiliz hariciye nazırı dün akşam 

tayyare ile Brüksele vasıl olmuş ve 
bu sabah saat 10,30 dan 12,35 e kadar 
BB. Van Zeeland ve Spaak ile görüş
müştür. Bu içtimadan sonra Ingiliz se
farethanesinde bir ziyafet verilmiş ve 
bunu B. Edenle B. Van Zeeland ara
sında yeni bir muhavere takip etmiştir. 
Ingiliz hariciye nazırı saat 17 de kral j 

! · k · I Bıiil?selaen bu Röt.üniiş nin getiri mesini ısteme te ve yem na- . 
Fi ·r · k ı h kk dak' buatı Belçikanın bitaraflığı hakkındaki 

zırın aman ı tıra çı arı a ın ı 

umumi af p c;eeinin tadili için kafi de
recede taahhüd altına girmediğini ilave 
eylemektedirler. 

Liberallerin ve eski muhariplerin mu· 
halefeti dolayısiyle hükümetin paTla -
mentoda müşkül bir vaziyette kalmasın· 
dan korkulmaktadır. Çünkü bunlar u• 
mumi af projesine muhalefet etmekte 
ve Alman ekseriyeti ise projenin kabu
lünü şiddetle arzu etmektedir. 

NOTAYI NASIL KARŞILADILAR 
Berlin, 25 (A.A) - Fransa ile in• 

gilterenin Belçikaya müteallik olan no· 
tası siyasi mahafili memnun etmemiş

tir. Bu mahafil İngiltere ile Fransanın 

Belçikanın bitaraflığını tanımıı olma -
lannı ve Belçikanın Fransız • Sovyet 
muahedenamesi yüzünden tahaddüs e· 
decek bir muharebede Belçikanın F ran-

Fransız - İngiliz beyannamesini uzun 
uzadıya mevzuu bahsetmektedir. 

V ' lkischer Beobahter fazla bir nik
bin! ~ kapılmağa mahal olmadığını 

yaz .ıak.la beraber Belçika gibi bir dev• 
letia r.;ok girift bir takını taahhütlerden 
cesnr . tle kendisini kurtarmak suretiyle 
bir ihtilaf çıkarma imkanlarını azim su
rette azaltmış olduğunu kaydeylemek· 
tedir. 

Berliner Anzeiger diyor ki ; 
Eğer garp paktına ait müzakereler 

teahhüre uğradıysa bundan Almanya 
mesul değildir. Almanyanın bilmek is
tediği şey şimdi Belçikanın hakikt dü
şüncesidir. Acaba Belçika münhasıran 
ciddi bir hitaraflığa müstenit bir siya
set takibine ve kendi müdafaasını biz· 
zat kendi vasıtalariyle temine azmetmiş 

girecek 
Roma, 26, (Ö.R) - "Daily 

Telgraph,, gazetesinin istihba
rına göre Fransa milli müdafaa 

nazırı B. Daladier'nin teklifi 
üzerine lngiliz hükümeti lugil
tere ve Fransa erkaoıharbiye

lerinin yeniden birbirile temasa 
girmelerini kabul etmiştir. 

Fransada 

Lcopold tarafından Bergen şatosunda 

kabul edilmiştir. 
Bu akşam bugünkü faaliyeti kapa

mak üzere hariciye nazırı B. Spaak ta
rafından bir ziyafet verilecek ve bun
da iki taraftan nutuklar söylenecektir. 
Yarın Belçika - Ingiliz muhavereleri 
devam edecektir. Bu görüşmelerin ilk 
önce manevi bir kıymeti vardır. Belçi
ka birkaç aydanberi dahili bazı sebep
lerle ve ayni zamanda beynelmilel sa-

iklerle harici siyasetine yeni bir istika- Van Zeeland 
met vermiş olmakla beraber B. Edenin 
Brüksel ziyareti göstermektedir ki tam ve mutlak bir bitaraflık yoluna 1 kalmıştır. Şimdi başlıyacak umumi 

Fırıncllar grev yapll teşvik ederek Milletler Cemiyetinden müzakereler daha müsait şartlarla ce-Belçika hükümeti garp demokrasileri 
Roma, 26 (Ö.R) - Fransa- ve bilhassa Ingiltere ile sıkı bir temas de aynlmasını istiyen Almanyanın tel- reyan edebilecektir. B. Edenle BB. 

nın Seine-et-Marne vilayetinde muhafaza etmeğe karar vermiştir. kinleri hakim olamamıştır. Böyle bir Van Zeeland ve Spaak aras~~ ge>. 
hal hiç şu"phesiz gerek sulh için, ge- rüşmeler geçen tem.muz ayın pro-

f 1 'lA tmı'şlerdı'r Brüksel hükümeti beynelmilel muahe-ırmcı ar grev ı an e • rekse Ingiltere ve Fransanın sükfinet jeyi faydalı bir şekilde ele alınalı:, yani 
h delerden ileri gelen taahhütlerinin za-

Askeri fannlar sivil a alinin ve emniyeti için bir tehdit olurdu.Şim- Lokarno muahedesini imza eden dev-
ifletilmesini istemiş ise de Almanyanın 

iaşesi için faaliyete getirilmicı. eli mesele memnuniyet verici bir şekil- !etler arasında garbi Avrupa emniyeti Y siyasetini terviç etmemektedir. B. Ede- akd k · kA 
ise de ihtiyaca kafi mikdarda ni Briiksele davet etmesi bunun en de halledilmiştir. Belçika Paris ve Lon- için bir konferans etme ım anını 

d.raya karşı yardım taahhütlerinden verecektir. Böyle bir içtima ınuvaHa-
ekmek yapamıyorlar. Grevciler açık delilidir. kurtulmuş olınakla beraber toprağına kıyetle neticelenirse bunu şarki ve or-
h f d'I - Diğer taraftan B. Edeni Brükseldeki 

1 saya yardım etmeğe mecbur olmaması· a tada bir gün ta ı ve gun.. karşı her hangi bir taarruzu var kuv- ta Avrupa dev etlerinin de iştirakiyle 
Germania gazetesi de Fransız - lngİ· müzakereleri Belçika başvekilinin dah · b' k nf t ki d 

nı memnuniyetle karşılamakta ise de deliklerinin arttmlmasını iste- Fransa ve Ingiltere tarafından dostane vetiyle defetmek ve Milletler Cemiye- a genı.ş ır o erans a P e e-

midir ? 

Milletler Cemiyeti mukavelenamesinin liz beyannamesinin ancak Belçika me· J tine sadık kalınak taahhüdü altında cektir. 
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miş olmasından dolayı memnuniyetsiz- dirde kıymeti olacağını ya_zmaktadır. tesbite yarayacaktır. B. Van Zeeland 

lik göstermekte ve hiçbir zaman Mil- LONDRA, 26 (A.A) - Siyasi mah- 24 Mayısla açlla~ak şimdiye kadar yaptığı temaslar netice- M h ı f t • • Ati 
~e:!;r s:::::e::::; :: t~f::d:~:::~ :ı~ ~~~r Z~0el;:~:nn~::~::1:i:::~:t!n~~: let;:i~92!e~~~~:..!::e:~: :~a~:yea;o::kda:ı~;::ı b;: u a e e reısı ee 
duğunu ilave eylemektedirler. kabele için olduğu ve dı§ bakanının lış tarihi 24 Mayıs olarak tes- !undaki gilçlükleri ö1çmeğe imkan bul- h •• k •• • • th d • 

Nihayet hu mahafil İngiltere ile Fran =~~~kerelere girişmiyeceği bildirilmek· bit edilmiştir. 25 Mayısta sergi muştur. Buna mukabil liberal ekono- u um etı ) a m e ıyor 
sanın Belçikanın tamamiyetinin ihlal h k I k mi rejimine tabi olan memleketler ken-

b kl ik Bununla beraber bu ziyaret B. Van er ese açı aca tır. di t· 1 ak.eli ı lemek1e ı'tham etmektedı'r. edilemiyeceği prensi ini tanıma a • ıcar ve n münasebet erini sık- Londra 26 (A.A) - Bugün 
"f d k d b d . ·w·ı· .. Zeelanda tevdi edilen ekonomik vazife .................................... ...... c:\ d k k' Attlee bu··ku-metı'n bı'zzat ken-ti a e ece yer e u a emı ı a ı mu • 1 laştırm ktadı 1 Ç k ht ldi ki k h b olu a ın a ı' ı 

hakkında noktaı' nazar teatı'sı'ne vesı'le tieme Siecle gazetesi de erkanıharbiye- a r ar. 0 mu eme r çı an ar Y -
dafaa etmeği taahhüd eylediklerinden 1 d Brüksel müzakerelerinde daha geniş tabın mukaddemesinde muha- di nüfuzuna halel gelmesi kor-
dolayı bilhassa memnuniyetsizlik gös • teşkil edecektir. ler arasındaki ittifakları~ bozulma~ ~- bir teşebbüse atılmazdan evvel bu ilk lefet işçi lideri Attlee hüküme• kusuyle faşizme karşı hiçbir 
termektedir. BROKSEL, 26 (A.A) - Matbuat l layakısiyled~em:unir~ini eyanmilve u ~- merhalenin aşılması, yani liberal dev- ti bir takım tereddüt ve karar- mukavemet göstermiyeceği ka-

EDEN KRALLA GöROŞTO umumiyetle Fransız • lngiliz beyanna- ; tif ın iger 
1 
ev: ere teş . inin ~e • letl d b' anl ah kkulru sızbklariyle kolJektif emniyete naatini izhar etmekte ve Bald-

BROKSEL, 26 (A.A) - B. Eden mesialnden memnun görünüyor. Yalnız !t.eli bir iş o acagını ilave eyleme te· ınıı:~l:~~:~ik :dilec:ic::.. t a ihanet etmek ve memleket iç• vioe halef olacak başvekilin 
ve bayan Haeren tayyare meydanına 

1
sosy istlerin naşiri efkarı olan Le Peup· ırB. Al hh d .. 

1 
. Fakat B. Edenle BB. Van Zeeland inde sulhun idamesi için teşri- bir seneye kadar lngilterede 

muvasalatlannda Belçika Hariciye na• e gazetesi bu hususta hiçbir mütalaa u gazete man taa Ü ünun ngı· ve Spaak arasındaki muhaverelcrin ki mesai zihniyetine muhalif mecburi askerliği koyacağını 
ıı:ırı Spaak tarafından selamlantn1§tır ... dermiyan etmemekte ve müfrit sağ ce• liz • Fransız taahhütlerine inzimam ede· • t' kA b' • t t k'b e yazmaktadır 
Ed d ~ 1 il' 1 1 . ah fuk 1 1 L N . 1 gYı•nı· um·· ı't etmekte v .. l demekte esas mevzuu, Almanyanm Ren mın•~- ır ıca ar ır sıyase a ı y- ···•••••••••••••11•••••••• en ogruca ng ız e çi iğine inınişbr. n a annın organı o an a abon ce e şoy e • ,... ............................ .. 
Brükseldeki ikameti müddetince orada Belge gazetesi de erkanıharbiyeler ara- dir : kasını işgal etmesi üzerine sarsılan gar .... 0····

0
::·

0
•••y•••a•••••e•••k•••

0
•

11n•••OmJ• k konferaDSl hak-
kalacaktır. d ki · ·f ki 1 İ il' F b · Al· hi Avrupa emniyeti meselesı· olacaktır. sın a ıtti a ann artık mevcut o madı· ng ız - ransız eyannamesı 

B. Spaak ile görüştükten sonra Lae· ğına teessüf etmektedir. manyayı Hitlerin 30 son kanun ayında Bu hususta temmuzda gir~ilm.iş olan kında B. Hull ne fikirdedir? 
ken sarayında kral tarafından kabul olu· Başvekilin naşiri efkan addedilen tn- yaptığı teklifi beyannameye benzer bir muhavereler Ispanyol buhranı üzerine 

depen~ance Belge gazetesi diyor ki : 1 şekild~ tad~l etmesine mani değildir.. kesilmişti. Belçikanın beynelmiİel sta- Paris, 26 (A.A) - Amerika dış bakanı B. H~ll t:etit Parisien nacaktır. 

Akşam hariciye nazırı tarafından şe
refine bir ziyafet verilecek ve bu ziya• 
fette Lüksemburg başvekili B. Besh' de 
hazır bulunacaktır. 

Eden salı günü öğleden sonra tayyare 
ile Londraya dönecektir. 

1 

ALMANLAR NiKBiN DEGtL 
BERLJN, 26 (A.A) - Alman mat· 

Hissi, A~k Romanı 

YAZAN: ADNAN BtLGET 

Belçika her zaman merbutiyetini ilan Rexıstlerm organı olan 1 a Pays Reel tüsü hakkında yapılan Ingiliz - Fran- gazetesinin bir muhabirine yaptığı beyanatta bır ~unya ~kono· 
ettiği Milletler Cemiyeti paktı müstes-ıgazetesi şöyle yazmaktadır : sız beyanatı vaziyeti tavzih etmektedir. mik konferansının toplanması imkanları hakkındakı noktaı naza· 
na olmak üzere tam bir istiklale malik- Jngiliz • Fransız - Belçika dostluğun• Hatta bir Ingiliz - Fransız muvaffakı- rııiı izah ederek demiştirki: 
tir.w·V~ hiçbir müdafaa sistemine dahil ı· da hwer tür!~ gerginlik. sebeple~inin zail yeti sayılabilir. Zira B:-lçikanın talı- Hiçbir şey mübadeleyi tekrar temin ve komşu haklarmın .ta
degıldır. T ecavüzi sistemlerle de alaka- oldugunu gorerek sevmen efkarı umu· rik ettiği mesele gayri müsait şartlar nınmasmı tesisden daha ziyade arzuya şaya~. olam?z. Amerık~ 
sı yoktur. Vaziyeti şimdi Hollandanın miye Almanyanın da Belçikaya verilen içinde yeni bir Lokarno paktının heye- ahenkli bir teşriki mesaiyi kolaylaştırmak ıçın . elın~~D gele!lı 
vaziyetine benzemektedir. 1 temin.ata iştirak edeceğini ümit etmek- ti umumiyesi hakkında müzakereye yapmaktadır. Barışın muhafaza!'ltnl ~e ekon.o.mık mubadelenın 

Katoliklerin naşiri efkarı olan Ving- ' tedir. başlanmadan halledilmiş ve Belçikayı inkişafını ancak bu teşriki mesai temıo edebıhr. 

Tefrika No 
4
15 mış olursun. HMR*' ~'!:ın **;i 'zi':h1t• zaü~lr insanın be-

1 
Si:: de gençliğinizde sevmiş olacak-

1 
boynu~ıu bükmüştü. Sakin sakin ağlı-

Bu güzel şehirde hemen hiç bir nok- nim üzerimde böyle derin ve kuvvetli sını.,. anne ... Elbette ki siz de heyecan yordu· 
sanım yok, eğlenebilmem için herşey ta- bir tesir yapabileceğine bir türlü inan-! duy .lunuz. Nedim'i tanıdığım günden 1 - Söyle Narin dedi. Ben ne yapa-
mamdır. Yanlış söyledim kuzum .. Bil- mıyan anneciğim: Senin bir derdin var beri içli bir ~kla seviyorwn. Onsuz ge lbilirdiın. Ne. istiy~rsun bend~ ... 
akis büyük, büyük bir noksan var.Ya· amma, anlıyamıyorum, deyip duruyor. 1 çen günlerim benimçin daima bir ka- - Ben mı dedim. Buna hır nihahyet 

.. 1 v - • • • B · 1 vermenizi .. Babamın henüz bundan a-nımda değilsin şu dakikada.. Annem son giinlerde fena halde us- yıp sayılır. E~er, annecıgım. · · enım b . . . d . . ki· 
E v b d Isa d b h k şl 1 v .. . . 1 •. .. . . b ' en vok kendisıne açın ve eyınız . ger ura a o y ın, a ar u arı te emege başladı : Soyle Narın, diyor., hayatımı sondurmek ıstemezsenız una " : tlaka N diml 1 k 

1 d d kikal · dik 1n 1 « Narın mu e e ev en.me 
ta ar mesut a ar geçirır · • Bana kederinden bahset.. Sende bir şey- razı olursunuz. bo b · kalb · · · 

san, sevdiklerini, hayır sevdiğini bil- ler olacak.. ' Ben de sizin gibi düşünmek istedim, istiyor. Boşu şuna enım un ıçın 
. . . taştan bebekler aramasın .. Orasını dol· ....... 11•1111 •11 ............ , hassa böyle yerlerde arıyor. Geniş kon- Viehy'ye geldigv imiz gece annem tek- onu unuta bilmek ıçın her şeye razı ol- ku . vl d bilin . . 

N k B N dim B . h k ini Y . A duran vvetı mag up e e esı mı-- e çı ar . e .. ız er es - aşayamam ki.. Böyle alıştım.. forlu salonların içinde bana hitap eden rar bana ayni şeyleri söyleyip dw·uyor- dum. Bır çok fedakarlıklar yaptım., kansızdır.> 
tanıdığıyız. Daha az önce bir salepçi. İkisi de fena halde sarhoş olmuşlar- şeyler 0 kadar az ki .. Go"ru''yorsun ki .. du B.ll · N d' h d } Olm k a al k dimi' ver 

. ı rsın e un,annem erşey en 1a- ıyaca m cer ara en - N edimcigv im.. Annem beni uzun çırağı elimi tuttu.. dı. Kürt kızı cilveli tavrıyle yanıbaşın- elim w B ink hın k dim B k k k1 dım ırf · 
Ne · cigim.. ütiln · arıma, ç ı- berdardır Ablam vasıtasiyle herşeyi öğ·-ı · . · ir ç.0 . er e er. tan. ı • s ıç-ı uzun dinledikten sonra şu suali Kürt kızı durmuştu. Nedime sordu: da bayağıca hareketler yapıyordu. Ne- 1 d 1 
rıklarıma rağmen seni aramaktan kcn- renmişti. Fakat anlamamazlıktan geli- erın en bırl onun yerını a ır veya onu sordu: 

dimin b<l§ı dönüyordu. Bir aralık gözü ı - Fena halde tutuldum şu zıkkıma, 
sen rakı içer misin. 

- Pek az .. 

dimi alamıyorum. yord~ .. Belki de benimle yüz göz olma- ı unutturur diye... Muvaffak olamadım 1 - Nedim, dedi. Ben babanı kandır"" 
aynaya ilişti. Herşeyi olduğu gibi gör- Seni hakikaten seviyor muyum, ar- mak ıçın.. anne... maya çalışayım .. Bir az müşkülce ama 
müş, kendisinden iğrenmişti. Daha faz- k b kta d hi h kal 

tı u no üzerin e 'ç şüp em - Evvelki gece onun icat ettiği vesile- Siz benim hatırrm için ta buralara beliti de muvafakat edecek .. Yalnız ba-
- Ben de içerim. la tahammül edemiyecekti : dı B kA k d · t 1 

ma · ütün in arıma, en imı avu • den istifade ederek, kalbimi saran bü- kadar geldiniz. Bir Vichy eğlencesi zı öğrenmek istediklerim var. Nedimin 
- Aldırayım, ister misin? - Kalk kız, dedi. Dıc:arıya.. alarıma r gv e h ytta d n başka yük' k f 1 B lk" d b b b d hah · 1 k h ~ m a m n a sen e aş ı anneme itira ettim : tertip ettiniz... e ı e yarın a arn un an erı var mı, o ev enme U· 

- !çmediğim gece içim rahat et"'li - -Vichy, 12 mayıs- siyle evlenemiyeceğiın. Eğer hayatta bir - Biliyorsunuz anne, dedim. Gizle-j başka yerlere gitmemizi teklif edecek.. 1 susunda muvafakat edecek mi? 
yor. Hele senin yanında zevkle içe • . :-n. İyi Nedimim.. erkeğin refakatinde, böyle birinin eşi meğe ne hacet .. Zaten ablam herşeyi an- Haklısınız, sıhhatim yerinde değil ... j - Eder tabii, dedim. Çi.inkü ben ken 

.. ................. ....... ...... . Yorucu bir yolculuktan sonra niha- olarak dolaşmak mukadderse, bu mu- latmıştı size .. Ben Nedimi seviyorum.. Tamamen bozuldu. Anne, bir insanın 1 disini seviyorum. 

..................... ... ......... yet Vichy'ye gelebildik. üç gündenberi hakkak ki senden başkası olmıyacaktır. Anneciğim bulutlu gözlerini gözleri- sihhati yalnız ilaçla, yalnız tedavi ile ı Nedim 0 gündenberi annemle henüz 
Kürt kızı yana yakıla anlatıyordu: bu güzel kaplıca şehrinin, bizimkine hiç B~ım ateşler içinde yanıyor, annem, me bırakmıştı. İnce, anlaşılacak kadar! yerine gelmez. Bunu takdir edersiniz görüşme imkanını bulamadım. Görü-
- Tanrı bizi arka kapıdan dünya e- benzemiyen değişik muhiti içinde kilo babam müteessir.. Neden eğlenmiyor- sakin sesiyle sordu : 1 tabii.. Sarfettiğiniz paralara acıyorum,! yorsunuz ki ben yalnız aileme değil, 

vine getirdi. Şunun bunun kasvetini almağa çalışıyoruz. Büyük müşkilatla sun, diye yeislenip duruyorlar. Zaval- - Çok mu seviyorsun Narin.. babama acıyorum. Ben hastayım anne .. 1 sana bile bir emrivaki yapıyor ve seni 
çek, sarhoşun kaba şakasına tahammül Emperial otelinde iki oda bulabildik.Bu-1 lılar, bilmiyorlar ki yalnız refah, yal- - Çok anneciğim, o kadar ki ondan' Benim hastalığımı doktorların teşhis 1 seven bir salahiyetle cDesti izdivacı-
et..Elin erkeği keyfe gelecek, sonunda rada, gözleri çeken, müthiş bir kalaba- 'nız süs, yalnız eğlence insanı mesut et- ayrılmama imkan yok.. Herşeyi kat'.i l edeceklerini zannederseniz yarulırsı-; na> talip oluyorum. Cevabını derhal, 
arkama bir bıçak saplıyarak öbür dün- lık var. Daha mevsimin başında oldu-1 meğe kafi gelmiyor. Muhitiınde tanıya- olarak düşündüm. Hatta size bundan nız. Ben derinden hastayım, kalbimden acele bekliyorum.. Sevgilerim. canını.> 
,-aya getirecek. ğumuzu hesaba katarsan , yaz ortasın- bana çok başka lisanlarla] bahsedecek kadar yüzsüz oldum. Beni jhastayıın. ' NARIN 

mazur ··rmenizi rica ederim.. Annecürim.. acıklı bir istifham 2ibi - Bitmedi -



27 rf1san ıea7 -
/9 Oçokspor çok güzel oynadı 1 Koşular heyecanlı oldu 
liüzel oyunun kafi gelmiyeceğiniispaf ... ... . 
eden misafirler galibiyeti kazandılar· Havanın yagışlı olmasına ragmen hır 

çok kimseler Koşuları takip etti • 

-BQftaralı birinci ıahilede
göstermişse de sırf şanssızlığından ye
nilmiştir. llk devrede iki bedava gol yi
\·en kaleci B.Hilmi, müdafaada B.Fuat, 
bC<:U111 hattında B. Şükrü muvaffak 
olama''lllŞlardır. Yirmi oyuncu arasında 
en milkt.~el B.Adildi. Sait, Namık, 
Enver, Ali ve Mazhar çok muvaffak ol

muşlardır. 
üçok takımının şaşırtıcı oyununu 

takdir eden Galatasaraylılar bu takı

mın t!ı.lisizliğine işaret etmişlerdir. Şim

di oyunu takip edebiliriz: 
Galatasaray dünkü kadrosunda tadi

lat yaparak şu şekilde dizildiler: 
Sacit, Reşat, Lütfi, Ekrem, Salim, 

Nuri, Necdet, Süleyman, Bülent, Ha
§İm, Danyal. 

Üçok ta Milli küme maçlannda şlın
diye kadar oynatılmıyan Mazhar, Hil-

I'letice ikiye karşı dörttür 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şaıı)sız oı•uıılaı (lkaıan Orok takımı 
paslaşmalarla Galatasaray kalesini sık 
sık ziyaret ediyordu. 6 ıncı ve 7nci da- Yüksek yarış ve ıslah encümenının 
kikalarda Sacit iki güzel kurtarış yapa- ilkbahar at yarışlarının dördüncüsü de 
rak takımını mağlubiyetten kurtarmış pazar günü yapılmıştır. Daha sabahtan 
oldu. . havanın yağışlı oluşu, vakit vakit ka

Maamafih Galatasarayın üç ortası da ~ ra buİutların Çatalkayayı kaplaması, 
ü çokun ileri oyunundan istifade ed~re~ j rüzgarın şiddeti koşuların yapılıp ya
arada sırada ve fakat çok tehlıkelı pılamıyacağı hakkında birçok kimsele
akınlar yapıyorlar ve her defasında ri tereddüde düşürmüştü. Buna rağ
Hilmi ile karşı karşıya kalıyorlardı. men evvelki haftalar kadar olmasa bile 
9 uncu dakikada Süleyman altı pastan yine tribünler kadın erkek koşu me
önünde kimse olmadığı halde topu ha- raklıları ile dolu idi. Halkımızın soğu
vaya dikerek muhakkak bir fırsatı ka- ğa ve yağmura rağmen gösterdiği al5.-

~., ~« ·~::;ıc çırdı. 1ki dakika sonra da Danyal ayni ka çok takdire şayan görüldü .. 
~-~ ~ '~~ ,~~~ vaziyette bir fırsatı fona bir vuruşla Hafif hafif yağan yağmur altında 

-..h 'ı< ~.,(.;, 

~~~~.~~~· ~. • :;.;., kaçırdı. koşulara saat on dörtte başlandı. 
, ,-~-~ . • ~~~ 28 nci dakikada kornerden atılan to- B1RlNC1 KO~U 

~~~-ıD! ~ · .::'%:% , pu Adil uzaktan sıkı bir şutla Galata- Birinci koşu tay deneme koşusu idi. 
Oatatasaıay ı·e Doğanspoı takım/an btr aıaaa saray kalesine gönderdi. Bugün talı1ıli Üç yaşındaki yarım kan İngiliz tay-

ın.i ve Fuadı takıma alarak şöyle bir kım ve onu alkışlayanlar çektiler. bir oyun çıkaran Sacit bu şutu muvaf- !arından beşi ~tirak eyledi. Muzaffer 
kadro ile çıktı: Üçok devrenin başlangıcındanberi fakıyetli bir plonjonla kurtarabildi. Ekerin Şimşeği birinci, F . Karaosman-

Koşu sfadınaan bir görünüş 

ve bu yıl birincilik ve ikincilik kazan-ı eyledi. Dicle ile Uysal baştan nihayete 
mış olanlardı. Bu itibarla tahminler kadar ikisi at başı beraber denecek 
çok tehalüf ediyordu. Yarış devam kadar yanyana boğazlaştılar. S. Tar-
ederken bile neticeler ve tahminler bir 
kaç defa şaşırtıcı bir vaziyet arzeyledi. 
Bu itibarla da heyecanlı oldu. Netice
de Salih Temelin Alemdarı birinci, Ma
reşal F. Çakmağın Bayburtu ikinci Ve
li Kıvandıkın Ayhanı üçüncü geldi. 

Bu netice aşağı yukarı evvelden ya
pılan tahminleri tekzip etmemiş oldu. 

BEŞtNCt KO~U 

Beşinci koşuya dört hayvan iştirak 

/::l.ad o -

Istanbul radyosu 
12 30 • 14 arasında plakla Türk musi-

kisi, havadis, muhtelif plak 

hanoğlunun Uysalı birinci, F. Karaos
manoğlunun Didesi ikinci, Mustafa 

Beştürkün Duhanı üçüncü geldi. 
tlkbahar at koşuları önümüzdeki pa

zar günü yapılacak hususi idareye ait 

yarışla sona erecektir. Hususi idare 

koşusunun mükafatları daha zengin ol

duğuna göre bu hafta daha fazla hay

vanın iştiraki beklenmektedir. 

Fransız Hava nazırı 
Londraya gidiyor 

Hilmi, Ali, Fuat, Enver, Adil, Maz- tesis ettiği hakimiyeti muhafaza ediyor. Oyun otuzuncu dakikaya kadar ek- oğlunun Şengünü ikinci, Ahmet Atu-
har, Saim, Sait, Basri, Şükrü, Namık. Bugün ortada oynıyan Adil ve sağda seri üçokun hakimiyeti altında golsüz manm Malkap'ı üçüncü geldi. Aşağı 17 

Hakemin işaretiyle soldan hücuma oynıyan Enver takımı iyi tutuyorlar ve cereyan etti. Bundan sonra uzun vu- yukarı hemen herkes tarafından bu 
geçen Galatasaray Bülendin sıkı bir muhacim hattını besliyorlardı. Basri- rl..'şlarla nisbi bir hakimiyet kuran Ga-ı netice beklendiği için müşterek bahis
vunı~uyla ilk dakikada birinci golleri- nin uzaktan zaviye arıyan şutları bir latasaray forları Üçok kalesi önlerinde lerde büyük bir fark olmadı. 

neşriyah. 

Jnkılap 

naklen. 

Londra, 25 (A.A) - Fransa 
hava bakanı Kot çarşamba j;!Ü· 
nü buraya gelerek Milletler 
cemiyeti ve sulh lehine tertip 
olunan büyük mitingde mühim 
bir nutuk söyliyecektir. 

dersleri Üniversiteden l'l.. .... , ... ~ .... , ... , ...... , .. , •• , •• ~·11111 
ı.ı. '' Aıans ve borsa haber en. 
22 30 Plaklarla müntehap parçalar .• 

18 30 Plakla dans musikisi. ANKARA RADYOSU 

ni yaptı. türlil Galatasaray kalesini bulmıyordu. dolaşmağa başladılar. Bülendin iki şu- 1K1NC1 KO~U 
19 Çocuk esirgeme kurumu namı- 12 30 • 1 3 30 arasında plaklarla Türll 

na konferans • doktor bay 1bra· musikisi, halk tarkılan, dahill 
Bu 5.ni ve beklenmedik gol üçoku Bir ara Salt topla kaleye girerken Lütfi tu kaleyi tutmadı. tkincl koşu handikap idi. Dört, daha 

him tarafından harici haberler. 
19 30 Eminönü Halkevi nepriyat kolu 18 30 Plak neıriyatı 

sarsmadı. Bilrucis Galatasarayın sert ve kasten tekme vurdu. Bu gözle görülür 30uncu dakikada üçokun müdafilerin- yukarı yaştaki yarım ve halis kan yerli 
sistemsiz oyununa karşı taktikli ve penaltıyı 2-0 'mağlup bir takım lehine den biri topa göğüsle bir çıkış yaptı. Arap hayvalılarına mahsustu. Sekiz 
hakim bir oyun çıkarmasına vesile ol- hakem bitaraflık olsun diye vermedi. Hakem hemen pennltı gibi en ağır bir hayvan iştirak eyledi Mesafe iki bin 20 

namına yeni netriyat 19 Türk musikisi 
Bayan Belma ve arkadaJlan ta- 19 30 Arapça havadis. 

du. Dakika 32 .. Sait bir iki oyuncuyu at- ceza vereli. altı yüz metre idi. Favori Benliboz ile 
5 inci dakikada Sait Galatasaray mü- lattıktan sonra topu Basriye geçirdi.Ve Hakemin penaltısiyle Galatasaray •Necipte idi. Geçmiş yıllarda büyük ko-

dafilerini atlatarak Basriye bir pas ver- Basri de nihayet zaviyeyi bulan haki- üçüncü golünü kaydetti. 1 şular kazanmış olan Sada da bazı kim-
di. Basrinin sıkı bir şutu kalenin üs- katen güzel bir şutla üçokun ilk golü- Bu haksız verilen penaltı Üçok ço-ı seler tarafından nazara alınıyorsa da 
tünden avuta gitti. Biraz sonra da Sai- nü kaydetti. cuklarını sarstı. Ve Galatasaraym sık yaşının on bir oluşu itimadı sarsıyordu. 
din beraberliği temin edecek bir şutu Bu gol Üçok çocuklarını büsbütün sık düştüğü vaziyete şimdi onlar düş-, Koşu çok heyecanlı oldu.Bilhassa Ben
da talihsiilik eseri olarak ayni akıbete canlandırdı. Ve sağdan soldan Galata· tüler. liboz ile Necibin bağazlaşması heyeca
uğradı. saray kalesini tehdide başladılar.Fakat 35 nci dakikada Süleyman bek'lerin 1 nı arttırma saiklerinin başında geliyor-

Galatasaray kalesi önünden ayrılmı- bugün Namık ayağına geçen topları ar- hatasından istifade ederek Galatasara- ı du. Neticede Benliboz birinci, Necip 
yan Üçok forları sert bir ayun çıkaran kadaşlarına geçirmiyor ve fena vuruş- yın dördüncü ve ~n. golünü de nasılsa 1 M~1'.:re~ bahiste birinci 150, ikinci 
müdafaanın önünde gol yapmak fırsa- ]arla avuta atıyordu. kaçırmıyarak atabıldı. 120, uçuncu 280 er kuruş dağıttı. 
tını az elde ediyorlar. Bir ara uzaktan 35 inci dakikada Namıktan gelen Son dakikalarda Basrinin tehlikeli ı Çünkü Sadadan üçüncülüğü de bek-
atılan topu kapan Necdet Üçok kalesi- topu kapan Sait zoru zoruna Galatasa- bir şutunu Sacit bertaraf etti. Ve Sai- İ lemiyenler çoktu. 
ne kadar indi. Kaleciyle karşılaştığı ray kalesine sokarak beraberliği kur- din müsait bir vaziyette çektiği şut ta ı tJÇVNCtJ KO.ŞU 
halde topu kaleye sokamadı. · du. kaleyi tutmadı. üçüncU koşu halis kan İngiliz hay-

Üçokun hAkimiyeti devam ettiği bir Cumartesi ve Pazar günkü oyıınla- Maç bittiği zaman Galatasaray 4-2 ga-
1 vanlarına mahsustu. üç hayvan koştu. 

ıırada top Aliye geldi. Ali topu uzak- rında Galatasarayda göremediğimiz lipti. P. Halimin Söneneri birinci, F. Atlının 
---·- iki laştırabilecek bir vaziyette olmasına paslı ve kombin~ bir oyunu Üçok cid- F ı Tomrusu · ·nci, Mükerremin Resto 

.rağmen nedense kaleciye bırakmak is- den muvaffakıyetli bir tarzda yapıyor raDSlZ naZJf arı Akdı üçüncü geldi.Daha evvelden bek-
tedi. Kaleci de bu vaziyeti anlıyamadı. ve buna mukabil karşı takımda (dan- Ellze sarayında lenen netice de bu idi. 
Ve top Ali ile Hilmi arasında kalmıştı dun tabiriyle) topu gelişi güzel ayak- toplanıyorlar DöRDVNCV KOŞU 
ki H~im yetişerek 29 uncu dakikada !arından uzaklaştırmağa çalışıyordu. Paris, 26 (U.R) _ Yarın Haftanın en mühim ve en meraklı 
Galatasarayın ikinci golünü de attı. Devre üçokun hakimiyeti altında Elize sarayında toplanacak olan koşusu dördüncüsü idi. Dört, daha yu-

rafından Türk musikisi ve halk 19 45 Bay Servet Adnan ve arkada§· 
tarlular1. lan tarafından Türk musikisi vo 

20 30 Bay ömer Riza tarafından arap- halk §81'k1lan • 
ça havadis. 20 Sıhhi konuşma. 

20 45 Bay Cemal Kamil ve arkadaşla- 20 45 Çocuk esirgeme kurumu namına 
rı tarafından Türk musikisi. konferans. 

2 J 15 Konser • Fransız tiyatrosundan 2 1 
nak.Jen. 2 J 

Ajana haberleri. 
15Stüdyo salon orkestrası .. 

J#.9 .......................................... ~ 

Birinci 
SINIF SAA TTIR 

T. C . 
Devlet 

idaresinin 

Demiryollan 

kullandığ1 saat 
Oyunu Üçok oyruyor, fakat golleri ve 2-2 berabere bitti. nazırlar meclisi yeni içtima dev- karı yaştaki yerli Yarım kan İngiliz at 

Galatasaray atıyordu. Birinci golde ol- tKtNCt DEVRE: resine başhyacak olan parla- ve kısraklarına mahsus olan bu yarı- IZZ7..me 7ZI 

duğu gibi ikinci golde de müdafaanın Bu devrede Üçok birinci devredeki mentonun programını tespit şa sekiz hayvan iştirak eylemişti. Hay- 1 iımirde satış yeri : MORENO O. GABA Y Yolbedesten 59 

ehemmiyet vermemezliğinin acısını ta- güzel oyununu idame ettirer.~ek~y~e~r~d~e~n~~e~d~e~c~e~k~ti~r:. ;;;;;;;;;;;.m;:;.--.---....,.;;;:;;.;;;;;;;;~;;;;;;;;~~v~anl~a~r~ın~y~a~r~ıs~m;d:an;.f~azl~as~ı~g~e~ç~e~n~se~n~e~\.~!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-, 
_ Hem bir dahi vezir olursam, 0 Ka- peden atıp tutarlarken Frenk Ahmet alınca, düşünceye daldı, Akyakalıoğlu çene çaldık, yarın sabahleyin yola çı~ 

ra Murat denilen melWıu birdar ettire- arkadaşlarıyle ber<lber içeriye gırınce, ile beraber bir gece oturup uzun uzadı- karız. 
ceğime asla şüphe etme! l Sofu paşanın rengi atmıştı. ya görüıtüler. - Sabah oldu .. 

_Beli! Vehameti anlayan zavallı birdenbire - Onlara katılırsak ne olur, katıl- - öğleyin çıkarız .. 
_ Sonra, siz yürekli, merhametli bir 1 ayağa kalkıp: mazaak ne olur ~ Davası üzerinde hay- •.......•...... 

d .. d .. .. · · d ft 1 - Ağal insaf et, bir müslümanın ca- 1i münakaşalar ettiler, nihayet Katırcı- Katırcıoğlu ve efeleri ikindi vakti. a aınsınız, once uşuncem sızı e er-
nına kıyma! oğlu karanru verdi : Gürcü Nebinin bulunduğu yeri öğrenipı dar nasbeylemek olacaktır. 

11
.. . 

1 Yazan : 1 ok Dil Tefrika No: 16 _Allah ömür versin paşam! Taza umıy e bir elini başına, bir - Akyakalıoğlu, dedi. Gürcü Nebi- - Ver elini beri Konya! Diye yola 
elini boğazına götürdü. yi ben tarurım. Yiğit bir adamdır amma, çıktılar. - Elbet devlete hayırlı olursunuz. 

Fakat Frenk Ahmet ağanın yanında o adam ihtiyar oldu. Nasıl olup ta bu ····•·· ·· 
zaman, ona tekrar hal ve htır sonnağa l halde bulunmadık, şekü şüpheye var- - Beli! il 1 B • k K vl G·· 

1 M hm u1 T:"-k· . "d ta di d.. ti kalan iki ce at, pa~nın odadan kaç- işe el sürerek cesaret etmiş anlamıyo- ir. aç gün sonra, atırcıog u, urcü ge en e et agv ayı yanına kah et- dık ama, bir hakikatlO. adam olduguv nu ~ ı vezır " e vaneye onm ş- ı 
mak telaşiy]e, taşyemio tavuk gibi do- rum. Lakin gelenlerden duyduk. Herifçi Nebıye Konyada kavu;ıtu. 

mcdi. fchmcdince gönlümüzden şüpheyi def c Günl k ısına Mehmet agv ayı · 1 · vl ld u. erce arş }aştığına bakmadan kemendi boynuna oğlunun arkasında binlerce kuvvet var- ihtiyar Sipahi,v Katırcıog unu ge iğini 
Mehmet ağa, kurnaz bir adamdı, ve- eyledik. a~ı~ der~leşiy~r, ş~a bir m~~p~ öte- I attılar, üzerine çullandılar ve kemendin mış, ıu halde maksadı kötü değil.. Ben Konyanın baglarından dışarıda onu 

zir Murat ağadan al<lığı bir fermanla Diye Mehmet ağayı yanında uzun kısıne bır emır verıyor, berıkisini cel-
1 
halkası biçarenin boynuna geçince iki karar verdim, Gürcü Nebi de hatır ve j karşılamı,la.rd_ ı. Gürcü Nebi ve Katırcı 

Malknranın ağalarını toplayıp : d tutt h 1 h t d ·· d 1 J d d 1 ld 1 uza ıya u, a ve a ır sor u ve lada, bir diğerini sürgune atıyor u. taraftan hızla çekip zavallıyı boğdular. gönül saymış, bize güvenmiş, yarından at arın ıın ınıp sarmaş, o aş o u ar. 
- Buraya getirdiğimiz zat, eski ve- derdini açmağa, en mahrem sırlarını . .. ..... .. . .... Eski vezir, gözleri yerinden fırlamış, tezi yok, bütün kızanlarla birlik ona Katırcıoğlu , gülerek : 

zirimiz Sofu Mehmet paşadır, muhte- söylemeğe koyuldu. Birkaç defa birbiri Zavallı bu halde iken, Kara Murat dili bir karış dışarıda boynundaki iple kavuşacağız.. - Nebi sen kartalmışsm 1 
rem ve filim bir paşadır, işte elimde fer- üstüne çağırıp sıkı sıkı ahbap oldular. ağa ne yapmış yapmış saraydan eski ve- yerde yatarken, Frenk Ahmet ağa,Meh- - Karını ne yapacaksın } Dedi. Gürcü Nebi : 
mnnı vnrki o burada ka1dıkça her ne Eski vezir Mehmet ağaya, iç yüzleri- zirin katline emir, müftüden de fetva met ağaya sokulup : - Yol uğrağıdır köyümüz, ona uğ- - Evet kartlaştıkca kartnl oldum! 
türlü ihtiyacı varsa devlet namına sar- ni aç.arken bir gün de: almıştı. l _ Dahi işiniz, işimiz kalmadı. Ağa- ranm, bir gün kalır, hali ve keyfiyeti t cevabını verince ltahkaha ile gülüştüler, 
!edilmesi ve mahsup olunması gerektir. - Bizi bu hale sokan en büyük gam- Aldığı (Hattı şerif) l, ağalarından nın emri var beraberce astaneye gide- anlatırım, biraz daha beni beklemesini ı tekrar atlara binip, Konyaya girdiler. 
Asla hatırın incitmeyip, her ne talep mazı yüzünü görmeden Murat ağanın Frenk Ahmet ağaya verip Malkaraya 1 ceğiz. söylerim, bu böyle gitmez yal Herhal- 'ı Konyada bir kaç gün oturdular, eğlen-
cderse veresiniz. delfiletiyle kahya etmiştik. KAhyamız, gönderdi. Dedi. Bu faciayı tüyü bile kıpırda- de bunun sonu var, Gürcü Nebinin ar- diler, güldüler, oynadılar, yediler, içti-

Dedi ve Mehmet ağa bu toplantı, bu olan ağa zade Mehmet meğer ne var . . . . . . . . . . . . . . . . . • madan seyreden Mehmet ağa ile Frenk kadaşları kancık çıkmazsa o kuvvetle i ler, uzun uzadıya görüşüp güdecekleri 
sözünü gizli bir casusuyle Sofu Meh- ne yoksa bizde olanlara ihbar edip, za- Bir gün; Sofu p~a, yine Mehmet Ahmet hemen 0 gün yol tedarikini al- hep beraber olup, lstanbulun altını üs- ıyolu, görecekleri işi tayin ettiler ... 
met paşanın kulağına yetiştirip, ken- ilimize bakmış. ağa ile dertleşirken, Frenk Ahmet ağa dılar, çıktılar.. tüne getiririz, istediğimizi indirir, iste- j Konyada bulunan sipahiler de bunlara 
dic;ine itimat ~yda etmeği kasdetti, - Vah vah! Malkaraya girmiş, selfunsız, sabahsız ı Eski vezirin kesilen ~~şı da, yaptık- diğimizi çıkarır, millete de rahat bir · iltihak etmişlerdi. 
muvaffak ta oldu. Zavallı Sofu Meh- olunca bir eyice adamı kethüda ede- Sofu paşanın oturduğu eve sokulmuştu. lanna şehadet etmek ıçın adamlarının soluk aldınnz. Gürcü Nebi etrafa adamlar salarak: 
met paşa, ertesi günil Mehmet ağayı olunca bir eyice adamı kethuda ede- Sofu paşa bir sedire oturmuş, Meh-: torbalarında idi. - Ondan sonra J - Eli silah tutanlar, ok, mızrak, kı-
ranına davet etmişti: riz. met ağa karşısındaki sedirde, önlerin- ! . . . . . . . . . . . . - Ondan sonrası Allah bilir Akya- lınç kullanmasını bilenler alaya karapın. 

- ~t'8 kusura bakma, size karşı hoş - lıışaa11ah! deki. çubuklan çe~erck dereden te- i Katırcıoğlu Giircü Nebiden mektubu kalıoğluJ Şimdi benim uykum geldi.çok 1 _ BitmeJi _ 
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Mareşal dö Monmoransi. Jan dö Pi- len şey de bir rüyadan ibarettir. Jan dö 
· asumiyetini alana çıkaran Piyen delilikten kurtulmamıştı. 1 

yenın m KINAKQL Esykeinvie tahkikatı Marjanside yaptıktan sonra Monmarter sırtında Moreverin han-

gelecek iki prenses için şatonun bir kıs- çeriyle yaralanan Luiz.in yarası kapan- sıtmahlara, iştihasıılara, za-
mmın hazırlanmasını kfilıyasına bildir- mış, yalnız bir hafif kırmızılık kalmış- yıflara, kuvvetsizlere iştiha, 
mişti. Bu emirler yerine getirilmış, es- tı. Sağlığı yerinde idi. Dudakları pen- kuvvet, neş' e verir. 
ki şato kıymetli eşya ile süslenmiş on beleşmiş, rengi yerine gelmişti. Bazan H h ( 
iki kadın hizmetçi hazırlanmıştı. birdenbire sapsarı k esiliyor' titt'cmeğe az 1 m a p arı : 

1572 senesi ağustosunun 25 inci gü- başlıyor, bu vaziyette bir iki daldka de- lnl(ıbaz hayatın dlişmesidir. 
nU sabahı Marçşai . ve yanındakiler vam ediyordu. Luiz yalnız .kalın.c~ el- Liynet ve amel için neb ci ~İ 
Monmoransi şatosuna. geçtiler. Hazırla- !erini göğslinün üzerinde _bır~eştirıyor: ilaçlarla yapılan bu haplara 
nan dairelere yerleştiler. Mareşal tap- - Şurada bir ateş var kı daıma yakı- siz de kulJanınız. 
tığı kadını delilikten kurtarmak istiyor- yor ve beni bitiriyor... 1 =... - " 10 -

du. Onu bir gün Marjansiye götürerek Diye kendi kendine mırıldanıyordu. raZJVJZE?Z/,7:}10:~IK E 
birdenbire heyecana düşürmek arzu- Nic;anın yirmi üçünci.i günü vilaye- SAT L V 
sunda idi. Fakat her şeyden önce Sa .. tin bütün sinyorları önünde, Monmo- E 
raydan gelen vahşi emirlere karşı koy- ı ransi, toplar atılırken Şatonun büyU}c Ş y 3SJ 
mak için tedbirler alınağa ihtiyaç var· ısalonunda Şövalye ile Luiz evlenme 1 :S Cumartesi ve Pazardan 
dı. Jan ile kızını dairelerine yerleştirdi. mukavelesini imzaladılar. maada her gün Saat 10,30 
Muhafız kumandanına kapıların kapa- Bir gün evvel Mareşal Pardayana dan 12,30 za ve 1 S,30 dan 
tılması, asma köprülerin kaldırılması, şöyle demişti: ] 8,30 za kadar Alsancak, 
hendeklere su doldurulması, yirmi dört - Oğlum, sizi Marjansi kontluğu caddesı"nde Şerafeddinl>ey 
topun ateşe hazır bir vaziyete konul- sinyoru tanıtacak olan şu evrakı alınız. 70 - t .. · · . . - . s numaraya muracaa . 
ması, dört yuz muhafız askerının sefer- Bunları sevgı ve mınnettarlıgınun hır I ~ S 1 l - S (729) 
ber hale getirilmesi emirlerini verdi. ifadesi olmak üzere kabul ediniz. ~'l7!7':/:77:'/Y'7YffL77nr77./.Z//././7.7.ZJ 

Uzun müddet muhasaraya mukave- Pardayan dalgın dalgın Mareşala rz~pıTQIB'l!' W::. 

met göstermek yolunda tedbirlere baş- gözlerini diktikten sonra cevap verdi: 1 G il H t' 1 

vuruldu. Atlılardan ileri karakollar te- -Uana babalık eden ve bana Par~a- oz e 1 m 1 
sis olundu. yan adını veren adama ne kadar mın-

Monmoransinin firarı hadisesi Faris- nettar kalsam, ne kadar şükran hissi 
te işitilince politikacılar adı verifon 1 beslesem yine azdır. Yoksul, bir para
partiye mensup bazı sinyorlar, asker- sız, gömleksiz, yersiz yurtsuz bir adam 
!erini toplıyarak Monmoransi şatosü- olduğwn halde melek gibi kızınızı ba

MİTAT OREL 
nun etrafında toplanmışlardı. Bunlar na vermek lütfunda bulunmanız kafi-

1 
Adres • Beyler Numan 

Frnnsuvanın umumi katilleri öclemek dir. Bu evlenmede bana yalnız Şöval-
1 

zade sokagı Ahenk mat-
teşcbbüsünde bulunacağını düşünmüş- ye dö Pardayan adını vermenizi yal- baası yanında. 
lerdi. Öğle üzeri Mareşal ile Şövalye varırım. Belki daha sonraları Kont dö N umara:23 
haşhaşa görüşerek son kararı verdiler. Marjansi adını almaklığım münasip Telefon : 3434 

Saat üçe doğru ve şatonun önünde olur. ! ,,. ____ ..___ l229) 
piyade ve atlı iki bin dört yüz asker Bu sözler o kadar sadelikle ve yük- CJ!Y::tJQOM.)ibt)'~OU'"....a'Z"AZt.m7..tXJ 
toplandı. Beheri bin iki ytiz kişilik iki sek kalplilikle söylenmişti ki şair ruhu- IZMIR BELEDIYF.SINDEN: 
alay vücuda getirildi. Birisinin kuman- na malik bulunan Mareşal bunun mA- 1 - Beher metre murabbaı 
danlığını Mareşal diğerininkini de Şö- nasını çok güzel anlıyarak delikanliyı altı yüz kuruştan dokuz yüz 
valye dö Pardayan aldı. Ayn ayn is- kollarının arasına alarak sıktı. Elinde kırk iki lira seksen dört kuruş 
tikamette yola çıktılar. tuttuğu kağıtları ilirazstz bir sandığa bedeli mubalnmenle 48 sayılı 

Dünyada en çok sevdiklerini arkala- yerleştirdi Mukaveleyi yapan hakim adanın 157 metre murabbaı ve 
rında bırakan, birçok tehlikelerden ve sinyorlar önünde Şövalye dö Parda- 14 desimetre murabbaındaki 
korkarak, biri babasını eliyle mezara yan kendi adıyle kaydedildi. 7/1 sayılı arsası başkitiplikte• 
yerleştiren, diğeri konağının yandığı- Şövalye mukaveleyi imzalarken sa- ki şartname veçhile 30-4-937 
nı gözüyle gören bu iki adam insani lonu sarsan alkış tufanı bu adın ne ka- cuma günü saat onaltıda açık 
vazifelerini yerine getirmek için yeni- dar saygıya değer olduğunu da göster-

arthrma ile ihale edilecektir, 
den mücadeleye atılırlarken içlerini ya- di. iştirak için 71 liralık muvak 
kan acılarını göstertncmeğe çalışıyor- Luiz sarardı. İpliği beyaz elbiscleri-
lardı. Mareşal Pontuvag cihetine sal-, nin içinde dimdik durarak ellerini bi- kat teminat makbuzu ile söy .. 
dırdı. Oradan Mayına kadar olan yer- tiştirdi ve: Jenen gün ve saatte encümene 
leri dolaştı . - Benim büyük kahramanım.. Be- gelinir· 

Oradan şimale dönerek Boveye var- nim büyük aşkım.. Diye mırıldandı 2 - Senelik kirası on lira 
dı. Evlenme merasimi haşmetli bir ziya- bedeli muhammenle .f evzipaşa 

Her gittiği yerde silfilı ta ımak kuv- fetle sona eı·di. Gece davetliler dağıldı- bulvarı Kuzuoğlu çarşısı kıs
vetini haiz bulunanları topladı. Patis- lar. Evlenmenin dini merasimi küçük mmdaki yol fazlasının bir se• 
te işlenen tüyler ürpertici, vicdanlar kilisede aile arasında yapılacaktı. Genç nelik kirası başkitiplikteki 
titretici cinayetleri şiddetli bir lisanla kocanın matem içinde olması buna se- şartname veçhile 30-4-937 cu· 
anlatarak halkın heyecanını tahrik et- hep teşkil ediyordu. Şövalyenin baba- ma gunu saat onaltıda açık 
ti. Onlara da katillerle mücadeleyi ka- sının ölümünden mütevellit matemini arttırma ile ihale edilecektir. 
bul ettirdi. herkes haklı buluyordu. Nihayet yirmi iştirak için bir buçuk liralık 

Knterinin emri vardığı yerde umumt :Ub Nisan sabahı latif bir bahar güneşi muvakkat teminat makbuzu ile 
katillere başlanırken bunlar birdenbi- ile uyandılar. Kiraz ağaçları çiçek aç- l söy enen gün ve saatte encü· 
re katillerin üzerine atılıyor, onların mıştı. Çalılardan bile güzel kokular çı- mene gelinir. 
ileri gelenlerini hapsediyorlardı. ZulUm kıyordu. 3 B 

H - eher teneke!i üç yüz ve yağma yapanları muhakemesiz ası- er yer yeşillik içinde idi. Fakat Ma- k 
yorlardı. Bir noktadan diğerine koşu- re~l. çok mahzundu. Çünkü 26 Nisan seksen i İ kuruştan sekiz yü ı 
yorlardı. Bir ay mütemadiyen koştu- ~r~ı onun kalbinden çıkmıyan bir ta-ı elli dokuz lira elli kuruş bedeli 
lar. Şehirlerden, köylerden geçtiler.En riht~. . muhammenle iki yüz yirmi beş 
koyu katoliklerin bile kalplerine korku Yınnı sene evvel bu tarihte küçük teneke dökme benzin alınacak· 
salarak umumi katillerin önüne geçti- Marjansi kilisesinde Jan dö Piyen ile br. Başkitiplikteki şartname 
ler. evlenmişlerdi. Ayni gece muharebeye, veçhile 4-5-937 sah günü saat 

Pardayan daha çabuk ve şiddetli meçhul felaketlere doğru gitmişti. onalhda açık eksiltme ile iha· 
davranıyordu. lki ay içerisinde bütün Gece saat on biri çaldı. Mare:."81 1553 Je edilecektir. iştirak için alt
Fransayı baştanbaşa dolaştı. öldürUI- senesi 26 Nisanında geydiği elbiseye mış beş liralık muvakkat temi-
mek üzere bulunan birçok ınsan· ]arı benziyen bir elbise geydl. Hareket em- kb 1 nat ma uzu i e söylenen gün 
urtardı. Onların sevinç içinde döktük- rini verdi. Evlenme merasimi şatonun tt 
1 · •. 

1 
. d' kilisesinde ılm kt ve saa e encümene gelinir. 

crı goz yaş arı ıınanına kuvvet ver ı. ı . yap ıyaca ı. 15 20 27 30 (665) 1171 
Her tarafta sükun ve asayiş temin 1 .. Luızle Jan bir arabaya, Mareşal ile - - -

eyledikten sonra Mareşalın karargahı Şövalye d~ atlara bindil~r. Yola çıkıl
Boveye geldi. d '.: ':Y ışıgının parlak zıyaları altında 
Bu mücadele tam üç ay devam eyle- kuçuk bir kilisenin önünde duruldu. 
mişti. Fransada tam bir sükıin hüküm B~rası Ma.rjansinin küçük kilisesi idi 
sürüyordu. Buna rağmen canilerin gö- y ırmi sene önceki halini aynen muha

Şaol kızı Sarota ile Emlak 
ve Eytam bankası lzmir şube
sinin şayı~n mutasarrıf olduk
ları !tmirde şekerciler içinde 
kain 41 tapu ve 43 No. tajh 
ve 1000 lira kıymeti muham• 

meneli dükkin ile yine lzmir
de şan sokağında kiin ve 25 

o. da mukayyet ve 1200 lira 
kıymeti muhammeneli depo ve 
dükkanın izaleyi şuyu kararına 
binaen 28 .. 5 - 937 Cuma günü 

saat 15 de lzmir Sulh hukuk 
mahkemesjnde satışları yapıla
caktır. 

Bu arttırmada tahmin olunan 
bedelin yüzde 75 nisbetinde 

bedel verildiği surette talibine 
ihaleleri yapılacRk aksi taktir· 

de sahş 15 gün daha uzatıla
rak ikinci arttırması 14 - 6 - 937 
pazartesi günü saat 15 de yine 
dairemiıde yapılacaktır. 

Gayri menkul üzerinde hak 
talebinde bulunanlar ellerinde
ki resmi vesa·k ile birlikte 20 

•gün içinde dairemize müracaat 
etmeleri lazımdır. Aksi halde 
haklarında tapu sicili malum 
olmadıkça paylaşmadan hariç 
kalacaklardır. 

Şartname 8 - 5 - 937 tarihin· 
den itibaren her kesin görebil· 
mesi için açıkta ve gayri men
knlnn evsafı da şartnamede ya• 
zıhdır. 

Müzayedeye iştirak etmek 
isteyenler k•ymeti muhamme
nenin yüzde 7.5 nisbetinde 
pey akçası veya milli bir ban· 
ka teminatı ibraz etmeleri la· 
zımdır. Gayri menkulün vergi 
vesair kanuni mükellefiyetleri 
satıcıya yüzde 2,5 dellaliye ve 
forağ harçlara alıcıya ait olup 
ihale bedeli defaten ve peşı-
nen verilecektir. 

ihaleyi müteakip mliıteri 
ihale bedelini vermediği veya 
veremedi~ takdirde gayri men-
kul tekrar lŞ gün müddetle 
arttırmaya konulup talibine 
ihalesi yapılacak arada tahak
kuk edecek ihale farkı hiç bir 
hükme hacet ka!maksızın veci· 
besini ifa etmeyen müşteriden 
tahsil olunacaktır. Daha fazla 
malumat almak isteyenler dai
remizin 9371888 No. lu dosya• 
sına müracaatları lüzumu ilan 
olunur. 

1281 (728) 

DOKTOR 

HANDAN 
K. SARACOGLU 

Doğum ve kadın hastalıkları 
Mütahassısı 

Muayenenane : ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü t"apur iskelesi 
Berat apartmam No. 6 

Telefon No. 2545 

BEYOOLUNDA zünü yıldırmak için bir ay daha do- faza ediyordu. 
laştılar. Birinci Kanunun yirmi doku- . Bu evlenme de tıpkı 20 sene önce
zuncu günü akşamı karlar yağarken kine benziyordu. Hemen küçük farkla 
Fransuvanın şatosuna döndüler. Şato şahıslar da ayni .. Birkaç köylü .. Mih-

Bristol Oteli 
hiçbir taarruza uğramamıştı. rabın yanında Janın süt ninesi ağlıyor. 

Yalnız ağustosun sonlarına doğru - Bitmedi -
Katolik atlıları şatonun önünde görül
müslerse de birkaç lop atılınca kaçmış
lardı. 

Jkinci Kfınunun nltıncı günü l\fare
şal kumanda heyetine bir ziyafet ver
di. Ordusunu terhis eyledi. Kış siikô.
net içinde geçti. 
Frnnsuvanın ricası üzerine Luizle 

Şovalycnin evlenmeleri Nisan ayına 

bırakılmıştı. 

Mareşal ile Şövalye yok iken Jan dö 
Pıycn biraz 1) ıleşmişti. Yüzündeki sa
rılık gitmiş gtlzellcşmişti. 

Sıyah elbiseli kadın adını taşıdığı 

uunanlarda yüzündeki meyusiyet kay
bolmuştu. Gözlerinde saadet izleri be
linnişti.. r akat bu saadet te maalesef 

SATILIK 
Motör ve teferruatı 

Ruston markalı Lompresorlu 
az kullanılmış 30 beygirlik bir 
motör ve teferruatı ve 75 am-

perlik 220 voltluk bir dinamo 
ve bilyah iki çift değirmen 

ve teferruatı birden veyahut 
ayrı ayrı sahlıkbr. işler bir 

halde teslim edilm~k şartiyle 
teslim edilecektir. Talip olan· 
ların gazetemiz idarehanesine 

,...-.~--, racaatları 
-----~~~-----~-

• •••••••••••••• 
SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
TOrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine iliveten 
fia tJar mllthit ucuzdur. 

" . 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

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

Hacıdavut zade 
RAHMi KARADAVUT 

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

IZMIR 
Telgrc:f adresi: KARADAVUT Telefon 3809 

, __ iiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

VATAN OTELi 
~ıu;a:~...O~'RiPK"iG'J 

Keçeciler I::ellalbaşı sokağnda 
5VE7DE 

Yeniden tanzim ve tefriş edilen VAT AN oteli mllşteri· 
lerinin her türlü istirahatini temin eylemeği düşünmüştür. 
Sıcak ve soğuk banyoları geniş ve havadar babç~si vardır. 

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

(357) h.3 

HERKULES 
GÜBRE HÜLASASI 

Tütün 
Çiftlik 

Bağ 
Bahçe. 

Bostan 
Limonluk 

Ağaç 
Çiçek 

Sahiplerile meraklılannın 
hayretle istifade 

edecekleri bir gübredir. 
" Herkules " gübre hülaı;ası Avrupa çe Amerikanın milyon· 

larca çiftçileri tarafından seoelerdenberi kullanılmaktadır. 
Toptan satış yeri : ikinci Belediye caddesinde 
Kartal makarna f abrikasınm satış deposunda 

10-10 (597) H 3 

Daima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

V3ntin saç boyaları muzır ve ıehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

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

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

Foça Asliye Hukuk Mahke
mesinden: 

F oçanın İsmetpaşa Ma. den 
Yanyah Halil oğlu Abdülün 
kansı o!up Somanın Pomak 
köyünde orman memuru Ha
san yanında ikamet etmekte 
iken iyametgihı meçhul kalan 
Ayşe aleyhine açtığı Sulh te-
ıebbüsü davasının muhakemesi 

günü saat 10 da Foça Sulh 
Hukuk mahkeme~nde bak~a

cağmdan müddeialeyh Ayişenin 
yevmı mezkürde Foça Sulh 
Hukuk mahkemesinde isbatı 
vücut etmediği takdirde mah-

keme gıyabında bakılacağında 
tebliğat makamına kaim olma 

üzere ilanen tebliğ olunur. 



EMLAK 
Henllz talep edilmemi, His. slnetleri B. T. 
Derdesti tahsil A. Hissesi. 
KASA: 

Bankonot 
Gümüş 

Uf ak paralar 

Dahili Muhabir Bankafar 
Hazine bonoları 

Senedat cüzdanı 
Iskonto senetleri. 
Is. Ed. Müt. ve Eyt. Maaşları. 

Esham ve Tahvilat COzdanı 

Borsada kote olanlar 
%5 1/2 faizli hazine bonolan 
Diğer Esham ve Tabvilit 

Borsada kote olmıyanlar 
AVANSLAR: 

Esham mukabili avans. 
Alhn ve gümüı ilzerine avans 
Senedat mukabili avans 
Teminab miltenevvia M. avans 

BORÇLU CARI HESABLAR : 
Kefalet mukabili krediler 
Hazine kefaleti mukabili H. Cariler 
ipotek mukabili avanslar 
T ab. Edilecek Atıf taksitleri. 
ipotekli ikrazat 
ipotekli Ticari H. Cariler 
lnıaat Ozeriae avaaa 

MENKULLER 
GAYRI MENKULLER : 

Hi11ei ittirak mukabili G. M. 
(•) Banka hizmetine tahsis edilenler 

Diğer gayrimenkuller 
MUHTELiF BORÇLULAR: 

Kabullerimizden dolayı borçlular 
Nazım hesaplar 

(•) 
(248.000. - Liraya sigortahdw) 

VE EYTAM BANKASI 

98.671.00 
510.00 

13.234.11 

949.500.-
1.603.160.10 

112.415.11 
908.599.90 

454.054.34 
718 894.77 

2.552.660.10 
150.002.00 

96.026.34 
30.54 

34.743.26 
13.801.30 

6.615.08 
572.954.16 

1.275.623. 76 
6. 936.885. 78 

121.940.52 
261.600.74 

1.347.935.44 
392.053.74 
733.621.79 

8.902.450.00 
2.881.601.66 

1.021.015.01 
1.500.000.00 

1.172.949.11 

2. 702.662.1 o 

144.601.44 

579.569.24 

8.S96.0S0.80 
49.342.45 

2.473.610.97 
1.625. 768.6S 

12.996.250.00 
36.224. 796.28 

80.870.667.71 

31/Birinci 
SERMAYE 
iHTiYATLAR 

K. 

Nizami ihtiyat akçesi 
Tahsis edilmiş karıılıklar 

Muhabir Bankalar 
MEVDUAT: 

İbrazında cari hesaplar 
Preavili hesaplar 
Vadeli hesaplar 

TASARRUF MEVDUATI 
Vadesiz 

.. 

936 

1 aydan 1 seneye kadar va. 

1 sene ve daha fazla vadeli 
EYTAM MEVDUATI: 
Muhtelif alacaklılar 
Talep o!unmamıt temettü ve koponlar 

Kabullerimizd~n dolayı alacak. 

Nazım hesaplar 
Kir (*) 

(*) 28.433.89 Lirası ıtatü mucibi ihtiyat. 

vaziyeti 

28.433.89 Lirası. Bankalar kanunu mucibi ihtiyat. 

511.809.94 Liruı Matlibab meıkuke için provizyon olank tah-
• sis edilmiıtir. 

a7Nl8M ı•a7 

1.156.386.34 
1.067.549.29 

600.071.74 

1.854.520. 13 
19.700.00 

665.915.47 

20.000.000.00 
170.580.94 

225.507.02 
79.066.82 

2.824.007.3 7 

2.540.135.60 
3.005.872.46 
2.235.697.79 

75.71 
12.996.250.~ 

36.224.796.28 
568.677.72 

8ô.870.667.7ı 

31-12-1936 TARiHiNDE KaR VE ZARAR HESABI 
ZlMMET 
MASRAFLAR 

Maaş ve ücretler 
idare masraflan 
Vergi ve harçlar 
Verilen faizler 
Muhtelif zararlar 
Amortismanlar 
Kir 

lzmir ile inci hukuk mab~ e· 
mesinden: 

Kahramanlarda Şt'bitler C. 
25 No. Hasan kızı Samiye ta· 
rafından aynı evde mukim Hü· 
ıeyin oğlu Mehmet Fevzi aley• 
hine açtığı botanma davasından 
dolayı mliddeialeybe çıkarılan 
davetiyenin müddeialeyhin ika-

metgahını terkle elyevm nerede 
bulunduğu bilinmediğinden ve 
zabdaca yapılan tahkikat müd· 
deialeyhin ikametgihmm meç

buliyetini teyit eylediğinden 
davacının isteğile bu baptaki 

tebligahn ilanen icrasına ve ar· 
zubal suretile davetiye varaka
sının mahkeme divanhanesine 
talikine ve tahkikatın 12.5.937 
Çarşamba güniine bırakılması
na karar verildiğinden yazdı 
giinde saat 10 raddelerinde 
tahkikat bakimi huzurunda 
müddei"leyhin asalden hazır 
bulunması veya bir vekil gön· 
dermesi IOzumu aksi takdirde 
ı;akkında gıyaben muamele ya-
pılmak nzere gıyap kararı itti
haz olunacağı H.U.M.K. tebli· 
gat fashna tevfikan tebliğ ma• 
kamına kaim olmak üzere iJin 
olunur. 1280 (724) 

; 

T. ı:. 
289.761.53 
106.387.84 
45.177.03 

~-··· 

YEKÜN 

441.326.40 
599.254.43 
2S.591.32 
20.251.33 

568.677.72 

1.655.107.20 

- •• PERLODENT .. dit macununu 
.\erclh edeceksiniz, 

'llra •Dızın bllcOmıe- •erahl ııhhlyeslnl 
faalz otan bu macun dltlerl çOrOmekteft 
\orur, dit etlerınl kuvvetlendirir, nefesi 
'•~lnfeUt •• insanı" gOrGnOt efesini ............ . 

-·-~ .. ~·-; ... . ~.t·ıt.f-•~ .. ~. 
.,.. .,.~ """"' i/11.r ''"~ ... ....:~, 

Al1nan faiz ve komisyonlar 
Muhtelif karlar 
lıtiraklerimizden kir 

Haraççı 

MATLUP 
YEK ÜN 

1.054.143.67 
487.597.29 
113.366.24 

1.655.107.20 

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

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

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

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

Haraççı Kardeşlerin 1 Z M 1 R ve A N K A R A 
mağazalarından temin/ edebiJirsiniz. 

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

YENi EV YAPANLAR, YENi EVLENENLER 
Mobilyelerini muhakkak bu müesseseden temin etmelidirler. 

lzmir ikinci hukuk mahke· 
mesinden: 

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

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 
• 

Karııyakada Hacı H6seyi11· 
)erde Arifler sokajında 250 
numarada oturan lbrahim kızı 
Hacer tarafından lzmirde Bey• 
ler sokağında Hacı Mahmut 
mevkiinde lzmirli lamail aley
hine açtığı ıubutu talik dava
sından dolayı müddeialeyhe çı· 

lzmir ikinci Hukuk Mabke· karılan davetiyenin müddeialey- Sıhhat eczanesı 
mesinden : bin ikametgihını terkle elyevaı 

lzmirde Esnaf şayhi mahal· nerede bulunduğu bilinemedi· 
lesi (stanköy sokağında 9 No. ğinden ve zabıtaca yapdan tah-

TU~AN Fabrikaları mamulitıdar. Aynı zamanda Turan kikat müddeialeyhin ikametgi· 
lu evde oturan ve Kuzu oğ!u tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem- hının meçhuliyetini teyit eyle-
çarıısında burdavatçı Antalyalı lerini kullanınız. Her yerde satılmaktad1r. Yalnız toptan sa• diğinden davacının isteğile bu 

Baş~urak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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

Hacı Mehmet oğlu Sait mab- tıtlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· baptaki tebligatın ilanen icra-
kemeye müracaatla aldığı telik Nef'i Akyazuı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. aına ve arzuhal suretile clave· rildiöinden yazık günde saat dirde aıyaben muamele yapıl· 

Posta Kul. 22• Telefon 84811 • 6' 

Orker ıoy adımn ref'ıni istemiş tiye vuaka11nın mahkeme di· 11 de tahkikat bikimi buzu- mak ilzere bakkında gıyap ka· 
olmakla yapılan mahkeme so- mlistenit bulunduğu cihettb bu 1 kanunun 26 ıncı m desi hllk· Yanbanuine talikine ve tahki- runda milddeialeyhin asaleten ran ittihaz olunacağı H. U. M. 
nun~a Ürker ıoyadının manası ıoy adının ref'ine 6-4-937 ta• mine g6re ilin olunur. kaba 17 • 5 • 937 puarteai gtl· hazır bulunması veya bir vekil K.un tebliııt fuhna tevfikan 
it!barile ref'ı muhik aebe:be ribinde karar verildiii medeni 1261 (725) alae buakalmallaa karu ve· 16ndermui IOsamu akai tak· ilh ohmar. 1286 (726_) 

~~_:_~~~~~~~~:.._._~~~~~__:__~~~--=-~.:..,_~~~~~~~~~~-=~~~~~ ......... ~~~~~---~--------___;~~~...._--
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F ratelli Sprco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

N. V. Olivier Ve Şü. 
W. F. H. Van Der LıMiTET 

Zee & Co. Vapur acentası 
DElJTSCHE LEVANTE UNtE İRİNCi KORDON REES 

HAMBURC BINASI TEL. 24 43 
STURNUS vapuru elyevm limanı· 

mızda olup Amsterdam, Rotterdam ve 
Hamburg limanlan için yük alcaktır. 

LARIS.SA vapuru 12 mayısta belde- Lllerınan Lines Ltd. 
niyor. Rotterdam, Bremen ve Hamburg LESBIAN vapuru 19 martta 
için yük alacaktır. Londra, Hull ve Anversten ge· Yazı makineleri için toz tul· 

mıyan, ve makineleri daima te• 
miz tutan en elverişli yağ 

"UNİC. markalı makine ya• 
ğıdır. 

TRrrON vapuru 16 nisanda limanı
mıza gelip yükünü tahliyeden aonra 
Burau varna ve Kö•tence limanlan için 
yük alacaltbr. 

AMERtKAN EXPORT UNES lip yük çıkaracak ve ayni za-
The Export Steamship corporation manda Londra ve Hull için 

EXMINISTER vapuru 29 nisana doğ- yük alacaktır. 
ru bekleniliyor. Nevyork için yük ala- GRODNO vapuru 8 nisanda 

Svemka Orient Linein kumpanyası 
GUNBORG vapuru 26 nisanda Rotıer
dam, Hamburg, Gdynia ve Skandinav· 
ya limanları iç.in yük alacaktır. 

caktır. Londra, Hull ve Anversten 
EXTAVIA vapuru 10 mayısa doğ- gelip yük çıkaracak ve ayni 

ru bekleniyor. Nevyork iç.in yük alacak- zamanda Londra, Hull için yük 
Yegine deposu Gazi Bulva

rında Küçük Kardiçalı handa 7 
numarada yazı ve hesap ma· 
kineleri tamirhanesi sahibi 
KALOMENI de bulunur 

ıır. alacaktır. 

SERViCi MARITIME ROUMAIN 
ALBA JULIA vapuru 2 1 nisanda 

gelip Pire, Malta ve Marsilya limanları 
için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI . Seri seferler.. OPORTO vapuru limanı-
EXCAMBION vapuru 7 mayısta Nev- mızda olup Liverpool ve Svan· 

york ve Boston için Pireden hareket ede- seadan yükünü tahliye ediyor. 
cektir. Ayni zamanda Liverpool ve 

EXCHORDA vapuru 21 may11ta Glasgov için yük alacaktır. 
·- . Diş Hekimi SUÇEA VA vapuru 19 mayısta gelip 

Malta, Cenova ve Marsily limanları için 
yük alacaktır . 

Nevyork ve Baston iç.in Pireden hare- FLAMINIAN vapuru 5 ni· 

A~~ulla~ Naci 
~~~~ d 1 s san a Liverpoo ve vansea-

SERVICE MARITIME ROUMAIN dan gelip yilk çıkaracak ve Yolcu ve yük kabul eder. 
ilanda.ki hareket tarihleriyle navlun

larda.ki değişikliklerden acenta mesuli
yet kabul etmez. 

BUCAREST 
DUROSTOR vapuru 2 mayısa doğ- ayni zamanda Liverpool ve 

ru bekleniyor. Köstence, Sulina,Galatz Glasgov için yük alacaktır. 

Daha fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil ve T ahi iye binası arka· 
talığına müracaat edilmesi rica olu .. 
nur. 

ve Galatz aktarması Tuna limanları için The General Steam ff Q RT AÇSU 
yük alacaktır. Navigation Co. Ltd 

JOHNSTON WARREN Lines Lıd. AD JUT ANT vapuru nisan Muayenehanesini Birinci 
Llverpool nihayetinde gelip Londra için Beyler sokağı 36 numaraya 

JESSMORE vapuru 9 mayısta bek- yük alacaktır. nakletmiştir.Hastalarını müs-
leniyor. Liverpool ve Anvera limanla- NOT : Vürut tarihleri, va- takil olarak kabul ve tedavi 

oında FRATELU SPERCO vapur acen· J nndan yük tahliye edecek ve Burgaz, purların isimleri ve nav un ne- eder. TELEFON 2946 
TELEFON: 4142 / 4221 / 2663 Yama, Köstence, Sulina, Galatz ve lb· retlerinin değişikliklerinden me· 

ı:;:cı::cı'S!!!lll~~ll!'!!!!!.'~ll!!J~Cl:ifZ"'.! raile limanlarına yük alacaktır. s~u~l~iy~e~t~k;:,a~b~ul:,,.:;e~d~il~m~e~z;. ~==,,,..,~-~o;;;:=:~;=:~l - 26 [2l.Ol~)== 
DOKTOR INCEMORE vapuru 30 mayıata bek· "' "' 

]eniyor. Liverpool ve Anvers limanla- Sigara da içseniz s amil Kul ' tçı ~::. ~u:.t:=~~~u~::e~;:tzB~:g;:: 
raile limanları için yük alacaktır. 

SOC. ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

Kulak, Boğaz, Burun hasta
lıkları birinci sınıf 

mlltahassısı 
Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad· 
desi 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 

DUNA vapuru 12 mayısta bekleni· 
yor. Belgrad, Noviııad, Budapeıte,Bra· 

tislava, Linz ve Viyana için yük ala· 
caktır. 

DEN NORSKE middelhavslinie 
OSLO 

SARDINIA motörü 22 mayısta Pire, 
lskenderiye, Dieppe ve Norveç liman· 
lanna hareket edecektir. 

Devlet demiryollar!ndan: 
1 - 30 yaşından yukarı olmamak ve işletme merkezlerinden 

öğrenilecek şartlarımızı haiz olmak şartiyle yüksek tahsil gör
müşlerden slajiyer hareket müfettişi alınacaktır. 

2 - istekliler kendilerine lizım olan izahat ve tafsilatı almak 
için Ankara, Haydarpaşa ve lzmir işletme müdürlüklerimizden 
birine müracaat etmelidirler. 

3 - llk alınacaklara 130 lira maaş verilecek ve iki sene 
staj müddetinin hitamında müfettişliğe liyakati tasdik edilenlerin 
maaşları 151 liraya çıkarılacaktır. 

4 - - imtihanda ve staj müddetinde temayüz edenlerden 
(Lisan bilenlerden) lllzumu kadarı bir sene müddetle Avrupaya 
gönderilecektir. 

5 - Son mllracaat günü 10 • Mayıs· 937 dir. 
17-22-27 1201 (675) 

~Q .......... mllll ........... ıııaı.m ............ , 

HüSEYI'N KAYIN 
Mobilye mağazası Şekerciler No.26 

Bir defa 
1 

gelip görünüz 
Modern, temiz malzeme 

Birinci sınıf işçilik sipariş kabul eder 

iz mir 
den: 

Ziraat mektebi müdüriüğün-

1 - Mektebimiz ihtiyacı için 10 ar beygir kuvvetinde mazotla 
müteharrik tam dizel marka müceddet iki adet motörle pompa 
tesisatı 17.4.937 tarihinden itibaren on beş gün müddetle .ıksilt
meye konulmuştur. 

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

3 - Fenni ve hususi şartnamesini görmek istiyenlerin hergün 
mektebe başvurmaları. 

4 - Taliplerin eksiltmeye iştirak edebilmeleri için yüzde 7.5 
depozito 'arını gösterir 268 lira 17 kuruşluk malsandığt makbuzu 
veyahut Banka mektubu ile birlikte ihale günü olan 3.5.937 Pa
zartesi günü saat 15.30 da mektepte hazır bulunmaları. 

17-22-27-2 1202 (676) .. . " ; ::'. ~. .. . ., . 

Halka müjde 
Yeni çeşitlerimiz mağazamıza 

gelmiştir 
Rali ve Viller bisikletleri ve küçük çocuklar ıçın 3 ya

şından 15 yaşına kadar muhtelif bisikletler. Zündap, Dia· 
mont, Dürkoµ motorsikletleri. 

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

Herşey taksitle verilir 
N. Sadık Damlitpınar 

; ... 

RADYOLiN 
Diş macunu kullanıyorsanız, dişlerinizin daima temiı, daima 

beyaz, daima sağlam kalacağına emin olabilirsiniz 

R R 
A A 
D D 
y y 
o o 
L Diş macun- L 
1 larının en 1 tesirli ve en 

N 
nefisidir 

N 

Daima RADYOLIN 
Turgutlu belediyesinden: 

1 - Şehrin su geçmiyen yerlerinde tesisat yapılması için aşa
ğıda miktar ve evsafı yazılı malzeme kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Her biri üç metre uzunluğunda ve 70 milimetre kutrun· 
da 3000 metre font boru ve 10 adet vana ve teferruatı ve 9 
adet dirsektir. 

3 - Malzemenin bedeli keşfi 12995 liradır. 
4 - iştirak için: 
A - Bu gibi işleri yaptığına dair vesika: 
B - Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika: 
C - Teklif mektupları ihale saatından bir saat evveline ka· 

dar belediye encümenine verilmesi: 
5 - ihale gllnll 7 Mayıs 937 Cuma günll saal: 16 dadır, 
6 - Kapalı zarfla eksiltmeye iştirak için yüzde yedi buçuk· 

tan 975 liralık teminat veya Banka mektubu vermesi şarttır. Bu 
işe ait fenni şartname keşifname plin ve eksiltme ,artnamesi ile 
mukavele projesini Turgutlu Belediyesinde görebilirler. 

7 - Taliplerin tayin olunan gün ve saatte Belediye enenme· 
nine milracaatları ilin olunur. 23-27-1-5 1256 (710) 

Artık Balık yağı içilemez 

Ferit Kuvvet Şı~rubu 
Balık yağından kat kat kuv• 

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

Kuvvet, Can, Kan 
iştah verir. 

DEPO: 

S. Ferit Eczacı başı 
ŞiFA eczanesidir. 

SahUe e 

ANSIZIN Y AKALIY AN AGRILAR 
~y·;ı;;-i;··bi;· .. k~Ş~"CiRi'Pi·N·~ 
............................................................ 

Almakla derhal izale edilebilir 

GRIPIN 

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

icabında günde üç kaşe alınabilir. 

GRIPIN 
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?! 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Mevkii Cinsi Mesahası Hududu 
Hanım cami Zeytinlik 1 H. 2866 M.M Şar: Danaharal•mhu ve hacı 

Aristidio. lrakli; şimalen ta· 
rik garben giritli lspano'. 
Ahmet ve cenuben tarik ve 

Tepe evler 

Hanım cami Tarla 

" .. " 

.. .. .. 

" .. " 

" 

hacı Arislidi oğlu lrakli 
2.H. 9408 M.M Şark sahihi senet ve dere. 

şimal tarik,garben k.üçük Ali 
oğlu Hüsen ve (;mekdar o. 
lbrahim ve sağır oğlu Ah
met ve topal lbrabim ve ça· 
kır lbrabinı veresesi; cenu• 
ben hacı Mahmutzide Hüse· 
yin B. veresesi. 

1379 M. M Şarkan yol, garp, şimal ve 
cenup Kirli oğlu Ahmet 
tarlası. 

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

3448 M. M Şark ve garp yol, şimal hacı 
zade :11ehmet veresesi, cenu· 
ben keçeci Halil kızı Fatma 
tarlası. 

4. H. 3193 M.M Şark Patsa Hüseyin ve ço· 
lak Ahmet ve tatar oğlu ve
reseleri ve sahibi senet tar
laları, garp ve şimal yol, 
cenuben izzet tarlası. 

Kuşadası Kazasında sahiplerinin vergiierinden ötürü mahcuz 
Yukarıda evsafı yazılı gayri menkullerin 64 hisse itibarile 52 

hissesi vergi borcundan ötürü hacız edilerek 7-4-937 tarihinden 
itibaren 21 gün müddetle mil:tayedeye vaz edilmiştir. 

Müzeyedei evveliyesi 27 Nisan 937 Salı günü olup son ve 
kat'i milzayedesi 7 Mayıs 937 Cuma !!Ünüdür. 

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

15-21-27-2 1175 (666) 

, 



Sahlle ıo 

Turgutlu, 26 (Hususi) - Kasabamızda çocuk ha/tası çok ne
şeli geçmektedir. 23 Nisan günü yapılan gfu;it resmine bütün 
mektepler i1tirak etmislerdir. Ahmetli mektebinden elli kadar 
kız ve erkek talebe om'uzlarında •ilah muntazam asker kılığıyla 
geçit resminde bulunmuşlardır. Askerliği daha fimdiden be
nimsiyen bu yavrulara mükellef bir ziyafet verilmiftir . 

f'ENI ASIR 

URGANLIDAKI MERASiM 
Saat birde hazırlanan otomobillerle Urganlıya gidilmiftir. 

Burada tam teşkilatlı olarak yeniden yapılan mektebin açılma 
töreni yapılmıftır. Kaymakam B. Sait ve Parti başkanı B. Nuri 
Gürelli nutuklar söylemişlerdir. 

41!"1 l'flsan 
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Italyanın aldığı vaziyet 
Orta A vrupada diplo ati hareketin 

B.. reş görüşmeleri bitti 
ki memleket arasındaki ittifakın 

hazırlığı 
MA IYET nDE 

y ıyor .• 
ltalya şimdi Ronıan· 
ya ile bir siyasi 
an laşına teıninine 

calısacaktır .. 
o> • • 

askeri 
•• ce 

Polonya - Çekoslovakya 
arasında yak1nlık 
kurulamıyor 

BüKREŞ 25 (A.A) - B.Bek'in gö-
rüşmeleri bilkuvve hitama ermiştir.Bu 

Fransa Alman slyase- görüşmelerin beynelmilel birçok mcse· 
tinin faaliyetlndan leler hakkında Lehistan ile Romanya 
endişe duymaktadır arasında noktai nazar iştiraki mevcut 
ROMA, 26 (AA) - Havas ajansı olduğunu göstermiş bulunduğu tahmin 

yazıyor : f Mii!ıım gönişme/efe sahne olan Bii!veşten bir görünüş olunmaktadır. 
1tal>:_anın Venedikte . al~ığı _vaziyet j Viyanada şansölye Şu§nig ;ıiddetini art-, liyeti hiç bir zaman şimdi~i. dereceyi Varşova Jle Prağ arasında bir muka-

Merkczı Avrupada gemıı hır dıploma- tırmaktadır. Mc.'lela lnshurgda altıncı bulmamıştı. Albay Szallassy nın Budn- renet vücuda gelmesini teshil etmek 
tik hareketin hazırlığı mahiyetinde teliık- piyade fırkasına kumanda eden gene- peştede bir Hitlerci hükümet tesisi için için sarfedilmiş olan mesaiye gelince 
ki edilmektedir. Bir takım müşkülat ar- ral Edvard Paulus iki oğlunun Hitlerci yapılacak kuvvet darbesi teşebbüsüne bu mesainin beklenilen neticeleri ver
zcden ltalyan • Rumen anlaşmasının ak- gençlik teşkilutına yazılmış olmasından iştirak etmiş olan 8.000 kişilik bir lis- miş olduğu zannedilmemektedir. 
dcdilebilmesi için müsait bir havanın dolayı azledilmiştir. teyi ele geçirmek imkanını vermiştir.Bu Bilmukabele B.Bck'in Romnnyn ile 

ihdnsı zaruri idi. DARANYININ SON NUTKU sekiz bin kişinin dörtte üçünden fazlası Macaristan arasındaki münasebeti nor-

Filhakika halyan siyasi mahafili bun· Berlinde Macar Başvekili B. Daran- ordu mensuplarıdır. Fakat anlaşılmıyan ?'al bir şekle sokmak hususundaki ta-
da iki mana mevcut olduğunu kabul edi- yinin faaliyeti hiddetle karşılanmakta ve bir noktn vardır : tik kuvvet darbesi te- vassutu iyi bir netice venniştir. Çünkü 
yorlar. Bunlardan birincisi ltalya ile mumaileyh Macaristanda otoriter ana- şebbüsünü neticesiz bırakan meşhur Ma· Blikreş hükümeti Peştenin Trianon 
Çekoslovakya arasındaki münasebet ve nenin mümessili olan naip Horty aley· car generalı Render Berline hareket et· muahedenamesinin araziye müteallik 

ikincisi de Macaristanın muahedelerin hinde çalışmakla itham edilmektedir... mıştır. Niçin "> Almanyanın şimdilik ahkamının yeniden gözden geçirilme-
tadilini istemesidir. Macaristanın, son harptenberi ilk defa doğrudan doğruya bir müdahalesi bek· sini istemekten feragat etmesi şartiyle 

Romanya kendisinin Çekoslovakya olarak Tuna konfederasyonu fikrini mu- lenmiyor. Zira Alman teslihatının ikma· Tuna havznsındaki mem1eketlerin mü-
ile olan münasebetini bozmasını istiyen ahedelerin yeniden tetkiki §artiyle kar- li için daha bir sene lazımdır. Fakat bu tekabil vaziyetlerinin ıslah ve tarsinl 
İtalya ile bir anlaşma akdinden İmtina şılaştırmadığını gösteren B. Daranyinin sırada Mncaristanda bir kuvvet darbe- hususunu yeniden gözden geçirmeğe 
göstere<:eği tabiidir. Fakat Yugoslavya son nutku Berlinde hayretle karşılan- si olamaz mı ? Merkezi Avrupada dü- amade bulunmaktadır. 
ile bulunan gekilde her hangi bir for- mıştır. Almanyanın Budapeştedeki faa- §Ünceler uyandıran bir nokta İşte budur. Lehistan ile Romanyanın Sovyet 
nıül 1talyaya Romanyanın Çekoslovak- 11 • 11 , 1111111111111111111111111111111111111••••1111111111111111111111111111•••••••••11••••••••••••••1111••11011 .. ,, .. ,,,,.,,,,, .. ,, •• , 

E~~;!::::~!~!::~:;~~~ ;:~:: Göring Ciano ile görüştü 
'\'akyayı Berlinin nüfuzuna terketmek 
imkanım verebilir. 

Venedik konuşmaları Çekoslovakya· 
nan infiradı yolunda zemini hazırlamış· 
tır. Avusturya ile Çekoslovakya ara
sında bariz bir mukarenet bu plilnm 
tahakkukuna engel olabilirdi. Binaena· 
leyh Venedik konuşmaları bu tehlike
nin önüne geçmiştir. 

BEKtN F AAUYETt 
Bütün bu işler görülürken Polonya 

Hariciye nazm Bek'in Bükreş ziyareti 
de Romada büyük bir alaka ile takip 
ediliyordu. Bu seyahat şarktan gelen 
rnÜ§terek tehlikeye karşı Lehistan ile 
Romanyanın mukareneti teklinde gös· 
tcrilmektedir. 

Çekoslovakya Bol~evikliğin bir 
konağı olarak telakki edilmekte ve bi
naenaleyh komünistlik tehlikesini ber-

taraf etmek istiyen Merkezi Avrupa 
devletlerinin itimat etmemeleri )azım 
bir memleket olduğu ileri sürülmekte· 
dir. Bu suretle geçen sene ftalya ile Al-

manya arasında karaıla§tırılan komünis 

Bu mülakatı Venedik sarayında Mus
solini ile bir konferans takip etti 

Roma, 26 ( ö .R ) - Almanya har· 
biye nazırı general von Blomberg ya
kuida Romaya gelecektir. Bu ziyarc· 
tin 2 Mayısta vukubulması muhtemel
sayılıyor. 

Roma, 26 ( ö.R ) - Hususi olarak 
zevcesiyle birlikte Romaya gelmiş olan 
general Göring yarın sabah Berline 
avdet edecektir. 

Paris, 26 ( ö.R ) - Fransız mahafill 
general Göring tarafından Romada ya
pılan mülakatlara hususi bir ebem.mi-
yet veriyorlar. General Göring ile B. 

Mussolini arasındaki görüşme hakkın
da şimdiye kadar sarih tafsilat elde 
edilmemiştir. Alınan hava nazırının fa. 

aleyhtarı mücadelesi kuvvet bulmuş olu- şist hükümet reisi nczdindeki teşebbü
yor. sünün hakiki gayeleri henliz meçhul-

ltalyanın noktni nazarına göre Tuna 1 dür. Son telgraf haberlerine göre ge

ve Balkan Avrupa0ı devletleri bu fikir neral sabah hariciye nazırı Kont Ci
ctrnfında toplanmalıdır. Daha şimdiden nno ile görüşmüş ve bunu saat 17 de 
bazı gazeteler mesela Popolo Di Ro- BB. Mussolini ve Göring arasında bir 
ma Fransa merkezi Avrupa memleket- . · · 
J • d k" l'b konferans takıp etmiştir. Bunun han-
erın e ·ı ı ernl unsurlara müracaat . • w •••• 

ederek eski üf k ld w cındc dıgcr resmi goruşmclcr olmıya-n uzunu te ·rnr e e etmege .. · 
çalısacağını yazmaktadır. caktır. Hattfı general Gorlngın yarın 

Bu bakımdandır ki Titüleskonun Blum Romadan ayrılacağı ve Italyadaki ika
ile yaptığı konuşmalara Romada bü- metinin geri kalan kısmını otomobille 
yük bir ehemmiyet atfedilmektedir. seyahatlere tnhsis edeceği bildirilmck

BERCHTESGADEN, 26 (A.A) _ tcdir. 

Hitler, Macar hariciye nazırı Roderi ka- Fakat rivayete göre iki devlet ada· 
bul ederek kendisiyle görüşmüştür. mı arasındaki muhavere hakild bir 

ALMANY ANIN F AAUYETI ehemmiyet iktisap etmiştir. Bir taraf· 

PARIS, 26 (ö.R) -Alman siyaseti· tan Ispmıyadaki vaziyet inceden ince
nin Merkezi Avrupada endişe verici bir ye gözden geçirilmiş, diğer taraftan bir 
tekil aldığı hissediliyor. Budapeştede, müddettcnberi BB. Hitıer • ve Mussoll· 

/(fal Karol ve annesi 
Rusya ile olan mUnasebetlerine gelin- bir mülakatta bulunduktan sonra Fran· 
ce bu hususlar da uzun bir tetkike tabi sanın Bükreş elçisini kabul ederek ken
tutulmuştur. B. Bek.in Rus dostluğu si- disiyle çok uzun bir konuşma yapmış. 

RESMi TEBUC. 
yasetinin tehlikelerini lrae etmeği sar- tır. 

fı gayret etmiş olduğu tahmin edil
BOKRE..Ş, 26 (A.A) - Polonya-Ro· 

manya müzakereleri hakkında neşredi
len tebliğde iki memleket hariciye na• 
zırlan tarafından tetkik olunan meselt!"' 

mektedir. 
Nihayet Lehistan ile Romanyanın 

Sovyet Rusya ile erkfuuharbiyeleri 
arasındaki teşriki mesai kadrosunun 
genişletilmesi de mevzuubahs edilmiş 
ve iki memleket zimamdarları arasın
daki şahsi temasların arttırılmasına ka

rar verilm1ştir. 

1ki memleket arasında turizm hak
kında da bir itilMname vücuda getiril-

mi§ ve ticari bir itil.Afnamenin temel
leri atılmıştır. 

B. Bek bu akşam Varşovaya döne
cektir. 
BüKREŞ 25 (A.A) - Kral Polonya 

lerde iki taraf noktai nazarları arasın• 

da ihtilaf mevcut olmadığı ve keza iki 
memleket arasındaki teşriki mesainin 
itimat ve dostluk içinde inkişaf eyledi· 
ğinin müşahede edildiği tasrih edildik· 
ten sonra ezcümle deniliyor ki : 

iki memleketin hariciye bakanlan 
Polonya· Romanya ittifakının iki mem
leketin emniyeti ve beynelmilel müna
sebetin istikrarı hususundaki meauliyet 
hislerine istinat ettiğini teyit eylemiı· 
lerdir. 

Hariciye bakanı B.Bek'l evvel&. hususi Bundan başka Avrupa siyasetini ida
olarak kabul ettikten sonra kendisini re eden ricaldeki kurucu zihniyet ve hü&-

tekrar başbakan Tataresko ve Hariciye 
1 bak.anı Antenesko ile birlikte kabul 
eylemiştir. 

Programda kat'iyyen mevcut olmıyan 
bu ikinci kabule büyük bir ehemmiyet 
atfedilmektedir. 

Romanynnın bütün komşulariyle ve 
bu meyanda İtalya ile iyi münasebet 

tesis etmek yolundaki arzusu tebarüz 
eylemiştir. 

Keza iki memleketin devlet reisleri 
arasında ziyaretler teatl<ii meselesi de 
görüşülmü~ür. Evvel§ Polonya cum
hur reisi Bükreşe gelecek, Kral Karol 

da bundan sonra Varşovaya gidecek
tir. 
Diğer taraftan Polonya erkanıharbi

ye reisi de Bükreşe gelerek Polonya
Romanya ittifakının askeri cephesini 
yeniden Romanya 
tetkik eyliyecektir. 

erkanıharbiyesiy le 

nü niyetin umumi vaziyetteki gerginli
ğin azaltılmasına hadim olabilmeleri im
kanlarının da mevcut olduğunu müşnhe· 
de eylemi:ılerdir. 

T ehliğde iki taraf hariciye bakanı
nın çok sıkı temaslar idame ederek nok
tai nazar teatilerinde bulunmağa karar 
verdikleri ilave olunmaktadır. 

••• 
Sovyetlerde 

Beş yılhk plan va~ tinden 
evveı başarlldı 

Moskova, 26 (A.A) - Ye
kunu 86 milyar 400 milyon 
rubleye baliğ olan ikinci beş 
senelik endüstri planı müdde· 
tinden 9 ay evvel olarak 1 
Nisan 1937 de ikmal edilmiş 
bulunmaktadır. 300 Milyar ton 
kilometrelik demiryolları nak
liyatına ait ikinci beş yıllık 

• 


