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imtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGlN i 
Başmuharrir ve umumi neşriyat mildürfi: 

HAKKI OCAKOGLU 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5F akir ve kimsesiz ço-E 
:cuklar himaye edilecek: 

Hüküm et 
.Layıha haz•rlan-: . . 
• • • 
masını emrettı E . 
lstanbul, 27 ( Tele/onla ) •• : 

Ankaradan bildiriliyor: : . 
Hükümetimiz çocuk mev-: 

zuunu eıculı surette ele alarak: 
fakir ve kimıeıiz çocukların: 
himayeıi için bir kanun layi-S 
hcuı hazırlamaktadır. Dü,ü-: 
nülen tedbirler araıında yedi: 
yaşına kadar olan kimıeıiz: 
çocukların, kurulacak huau-: 
ıi müeHeıelade himayeıi ve: 
yetiştirilmeleri gibi pratik: 
bir tedbir vardu. : 

Banlar yedi yaşına kadar: 
Sıhhiye Vekaletinin şef kati: 
altında, ıonra Maaril te,kila-: 
tınca korunacaktır. S ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. -. 
Doğu milletlerine 
kardeşlik duyguları 

ile bağlıdır 
Dost ve kardeş Irak devletinin de

ğerli Hariciye nazırı B. Naci Ulasıl 
dündenberi Ankaranın misafiri bu
lunuyorlar. 

Bu ziyaretin iki bakımdan ehem
miyeti vardır. Biri yakın komşumuz 
Iraklılarla aramızda mevcut dostluk 
Hatay Türkleri yüzünden mevcut 
bağlarının kuvvetlendirilmesi,diğeri 
ihtilafın hallinde nazırın dostane bir 
tavassut rolünü ifa eylemek isteme
sidir. 

Tarihin en uzak devirlerinden baş
lıyarak bugüne kadar devam edege
len Türkiye - Irak münasebetlerini 
bir kelime ile ifade etmek lazımgelir
se buna tam ve kamil bir şekilde 

____._ ... 
1 BOKREŞ, 27 (Hususi) - Sabık Ro
men Başvekili B. Titülesko yakında Ro-

I manyaya dönerek nczaretsiz nazır ola
' rak kabinede mevki alacaktır. Bu suret
le kabine bir kat daha kuvvetlenecek-
tir. 

Romen diplomatı, münzevi hayattan 
hoşlanmakla beraber memlekette va2'.İ

fenin ke~disini beklediiini söylemiş ve 
şunlan ilave etmi§tİr : 

- c:Benim İtalya düşmanı olduğum 
işaa edilmiştir. Bu habere gülerim. Mes
ul bir adamın bir millet veya memleket 
düşmanı olmasını kabul edemem.> 
BOKREŞ, 2 7 ( ö.R) - Sabık Ru-

men prensi Nikola Brano,bugün hususi 

- Sonu dördüncii. sahifede -

Sahş kooperatifleri 
kurulmak üzeredir --·-Ortaklar, Germencik, Erbeyli, Ka-

rapınar, Umurlu, Köşk ve Ödemiş in
cir satış kooperatifleri resmen teşekkül 
etmiştir. Hepsinin de genel kurul top
lnntılan 16 Mayısa kadar bitmiş ve 
yönetim kurulları teşekkül etmiş ola
caktır. 

üzüm satış kooperatifleri de nihayet 
10 - 15 gün içinde teşekkül edecektir. 
Teşkilata memur bay Hakkı Veral 

namına bay Salahattin ve bay Mecit 
faaliyetlerine devam etmektedirler. 

Satış kooperatifleri faaliyet şekli şöy
le olacaktır; 

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

Müşir Abdullah '' paşa ,, 
------------------------------------Abdullah Pş.nın askerlik 

hayatına dajr bir hatıra 
Cenaze töreni buS?ün'dijr 
······=~········~~················································ Yazan: Dr. Esat lJatipoğlu 

Artık tarihe kıı.rı§an bir devrin son 
adamları da birer birer hayata veda edi
yorlar. Mü~ir izzet (paşa) dan sonra 
Mü§ir Abdullah (paşa) nın vefatile ge
çen devirde yüksek makamlar İşgal etmiş 
a!keri ricalden galiba kimse kalmıyor · 
Bu insanlann hayatta olmaları yıkılan 

i devrin meş'um hatıralarını arada sırada 
. fü:·:~:~:"°"''"" ,:·.> :··:'l dimağlarda canlandırır gibi olurdu. 

l Zannolunur ki hadiseler, vukuatın ıeyli, 
·,., her şey yardıma muhtaç olmıyan mesut 

. ·5, :\ ,, :~· inkılaba fuzuli yardım için bir ittifak ak
·''··.'!'.*-. · ;. ··. · detmişlerdir. 

·---··~--
MC1hunı Abaullalı paşa 

Müşir Abdullah (paşa) otuz seneden
beri kendisine sevgi ve derin saygı duy-

- Soıııı dördüncü sahifede -

Vardar nehri de taştı 

«kardeşlik» vasfını vermek en doğru . y ı k •• ·ı • k 
bir~~;~::e~0L~;bayrakaltındayaşa- UgOS aV OY efIDeUÇa 
dığımız devirlerin acı ve tatlı hatıra- • 

1 
k • • d • 1 • 

lan bizleri bi~~irimize daima ~ğlı ı e erza gon erı ıyor 
tutmuştur. Turkler ve lrakhlar ım-
paratorluğun bakımsız idaresinden B ) • d k• 
ayni derecede zarar görmüşler ve u garıstan a 1 
bunların telafisi için inkılapçı birer b k b• 
devlet olmak vasıflarını müştereken as ını ıraz 
almışlardır. d• 

1 
• • 

iç politikalarında ileri hamleler e l mıştır 
atmağa, tarakki yollarını açmağa 
mecbur olan milletler her şeyden ön
ce sulh ve sükun içinde yaşamağa 
muhtaçtırlar. Bunun için de yakın 
komşuları ile eyi dostluklar kurmağı 
ve hudutlarında emniyet tertibatını 
vücude getirmeği vazife bilirler. 

işte T rkiye ile Irak devletleri, 
iki milletin kalplerinde mevcut kar
deşlik duygularını, böyle bir zaruret 
ve ihtiyacın da tesirile, hudutsuz bir 
şekilde kuvvetlendirmişler, tam bir 
emniyet ve huzur içinde mesailerini 
milletlerinin yükselmesine ve refa
hına tahsis eyleyebilmişlerdir. Bu
gün Iraklılar, Türkiyenin yüksek in
kılap hamlelerini ve Türkler Iraklı
ların tekamül ve terakki yolundaki 
hızlı muvaffakıyetlerini büyük bir 
zevk ve hayranlıkla takip eylemek
tedirler. iki kardeş milleti birbirine 
bağlıyan bu samimi duyguların fır
sat düşünce canlı tezahürlerini de 
göreceğimizde şüphemiz yoktur. 

Takip edilen bu şuurlu politikanın 
verimli neticelerini gören Irak Ha
riciye nazın, bir Arap devleti olan 
Suriyenin henüz yeni istiklalini el<le 

-.~ 

Be/f!taffon bır göıiinüş 
SOFY A, 2 7 (Hususi) - Vidin şeh- sine saik olmuştur. Halk endişe içinde

rinde suların taşmasiyle kurbanların faz- dir. Hükümet icap eden ihtiyat tedbir
la olduğu haber verilmiştir. Hadise kor- lerini almıştır. 
kulacak kadar değildir. Bununla bera• Sava nehri taşmış, civar köyler su-
ber açıkta kalanlara yaTdım ediliyor. lar altında kalmıştır. Vardar nehri de 

BELGRAD, 27 (Hususi muhabiri- taşarak demiryolunu sular kaplamıştır •• 
mizden) - Nehirlerin beklenmiyen bir Köylerde münakalat kesildiği için köy
mevsimde tekrar taşması bütün Yugos- lere tayyare ile erzak gönderilmesine 
lavyada feyezan tehlikesi baş gösterme- teşebbüs edilmiştir. 
•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yaş meyvalarımız için 

Alsancakta frigorofik bir 

J 

Ot1merlcık koopcıatijçileıi bir a1ada 

Scnt,~ 
umumi mağazalar kuruluyor 

Ankaıa, 27 ( 7r!leforıla) - Büyük şe.hir
leıde kwulacak 11mumi mağazala1a ait esas 
mukaveleler haz11lanaıak bu[!ün başvekalet~ 

ld . şu· ketırz umumi müdüıliiğüne Ekonomı ven ı. h . 
bakanlığı baş mü/dtişlennden B. ra llnlll 

tayin edılmrsi mukancıdir . 

d k t'fi 0~-kları satış ko-lkurulları ve Uç kişilik birer hakem Krc i oopera ı 1 .... • • 

tiI. k olınağa kanunen mec- kurulları bulunacaktır. 
oera ıne orta ı · ·· .. t • ., kooperatiflerı' t"-. ratifine ortak olan- ncır ve uzum sa-:t .. -
brdur. ~aktış koopetifine ortak olmağa ı şckküllerini müteakip lzmirde (Ege 
la kredı oopcra 1 ifl · b' l"W") k 

d ğill. d" Satış koopratifleri- tarım satış kooperat erı ır ıgı u-
mcbur e er ır. . ı·w• "dUr d dört kişilik bir racaklardır. Bu bır ıgın umum mu -
niı ortaklar arasın an d" a·· ·· h"f d . i.i k" ·uk bir kontrol - Sonu or uncu sa ı e e -
Y(netım kurulları, ç ışı • •• 1111111• 1 • •••• ......... •• .. •• .. • •. •• ••• .................. };;k""~;·;;;~ ATA TÜRK'ün 

Hariciye köşkünde verilen ziyafette 
snmimi nutuklar teati edildi 

Ankara, 27 ( A.A ) - Dün reisicum-ı 
hur Atatürk Irak hariciye vez~i Na~i 
Asil,i kabul buyurarak nezdlermde bır 
saat kadar alıkoymuşlardır. Hariciye 
vekili Dr. Aras ta bu kabulde hazır bu

lunmU§tur . 
Ankara, 27 ( A.A ) - Dün akşam ha

riciye vekili Dr. Aras Irak hariciye ve
ziri Naci Asil şerefine verdiği ziyafette 
aşağıdaki nutku söylemiştir: 

Vezir haz.retleri, 
Dost Irak devletinin değerli hariciye 

veziri, zatı devletlerini aramızda gör
mekle duyduğum meserreti tarife ha
cet yoktur. Ankarayı ziyaret etmek su
retiyle izhar buyurmuş olduğunuz ne
zaket ve muhaleset iki dos't memleketi
miz arasında müteyyeminen mevcut 
samimi dostluk mlinascbatının yeni bir 
tezahürü olduğu cihetle bizi çok mem
nun etmiştir.Zatı devletlerini hükilme
ti cumhuriye namına selamlamakla mü
bahiyim. Memleketimize hoş geldiniz. 

Tarihi mukadderatın, coğrafi vazı

yetin tabü ilcası olarak birbirine pek 
yakın yaşamış milletlerimiz eskidenbe
ri birbirlerinin meziyetlerim anlamak 
ve yekdiğerini takdir ederek sevemk 
fırsatını bulmuşlar ve memleketlerimi
zin takip ettiği sulh siyaseti gaye iti
bariyle ayni olduğu cihetle aramızda 

bugünkü dostluk ve ya.kınlık teessüs 
etmiştir. 

Kendine has olan meziyetler ve dü
rüstlük ile temayüz eden necip kardeş 
Irak milletinin refah ve terakki yolun
da her gün çok geniş, çok seri adun-
•••••••••• •~••••••••••• ••••••••••••• • ••••• 

Valansiye 
Hükümetinin bir 

tebliği 
V ALANSIY A. 2 7 (A.A) - Deniz 

ve hava nezareti ıu tebliği neşretmiştir: 
Akdeniz sahillerini kontrol etmeğe 

memur ecnebi gemileri Londra komite
sinin koyduğu kaidelere riayet etme
mektedirler. Bu kaidelere göre kont
rol sahilde asgari on millik. bir mesafe
de yapılacak ve ademi müdahale itilaf
ncmesini imza etmiyen milletlerin bay
rağını taşıyan gemilere tqmil edilmiye

cektir. 
22 nisanda bir Alman gemisinin bir ls

panyol va urunu aradığı haber alınmlf'" 

Türkiye sulhu ideal yaptı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Değerli misa/inmiz hak haıicire 
nazm B. Nad Ulasıl 

larla ilerlediğini görmekle Türkiycnin 
ve Türk milletinin büyük bir saadet 
duymakta olduğunu temlıı edebilirim. 

Beynelmilel sahada ihraz ettiği gü-

zide mevki icabı temin ve tarsini uğrun-
da diğer dost devletlerle mesai teşriki 
sahasındaki yer ve kendisine terettüp 
eden vazifenin ehemmiyeti derktırdır. 
Bu önemli dava yolunda hepimiz.in sar
fettiği mesainin peyderpey semereleri· 
ni iktitaf edcceğimi7.i düşünmekle ha
kiki bir zevk duyuyor ve ufukta her 
gün daha kuvvetle beliren garbi Asya 

ailesi meveddetinin şark memleketleri 
ve ensali atiye için müreffeh ve mesut 
bir atinin ba_şlangıcı olacağına kani bu
lunuyorum. 

Kadehimi Irak kralı Majeste birinci 
Gazi şerefine ref ve kardeş Irak milleti 

necibesinin daima mütezayid görmek 
istediğimiz teali ve rcf ahına ve zatı 

devletlerinin de saadet ve sıhhatine iç
mekle büyük bir şeref ve saadet duyu
yorum. 

Irak hariciye :veziri de şu nutukla 
mukabelede bulunmuştur: 

Vekil hazretleri, 
Kardeş bir memleket hariciye veziri 

- Sonu dördüncü sahifede -

Parti Kamutay grubunda 

Beşvekilnıiz Yugoslavya 
seyahatını izah ettiler 

Belgradın dostluk tezahüratı partide 
alkışlarla karşılanmıştır 

Ankara, 27 ( A.A } - C. H. P. Ka
mutay grubu bugün <27.+937:t öğleden 
sonra Trnbzon sayla\'1 Hasan Sakanın 
başkanlığında toplandı. Söz alan Is
ınct Inönü Yugoslavaya scyahatlnin iyi 
intibalarını anlatmıştır. 

Dost memleket hükümeti mebusları 
ve matbuatı büyük Yugoslav milleti 

tarafından Türkiye '\'e Türkiye baş
vekilinin şn.hsına karşı gösterilen geniş 
muhabbet ve samimi dostluklar teza-

hüratı parti grubunda alkışlarla kar
şılarunıştır. 

Mebuslar, Balkan antantı idealinin 
yüksek kıymeünl ve bunun mühim üs
tadlarından başlıca biri olan Yugoslav
ya - Türkiye arasındaki ısarsılmaz dost-



Safilfe 2 -
Türkiye 

.. -. 
Doğu milJetlerine 
kardeşlik duygnları 

ile bağlıdır 
-Baştaralı /,irinci •ahileJe

ettiği şu günlerde Türkiye ile ihtilafa 
düşmesini doğru bulmamış olması 
kuvvetle tahmin edilebilir. 

. ' 
' . . . 
• • . ' 
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Mehtaptan istiane 
-19-

B. Naci Ulasıl evvela Suriyeye uğ
ramış orada devlet adamları ile ko
~uşmuş ve sonra Ankaraya gelmiş
tır. Yapılan bu nazikane ve dostane 
temasların eyi neticeler vermesini 
can ve gönülden dileriz. 

Yaş mey,arımız için u 1 ~~!~~~~ t~.~~~!1~~ 
~ : A J kt • · f • k b • okm kutuluk kerestalerin nak-san ca arıgoro ı ır )iyesi işini temin etmek ıçm 

Dünkü «Yeni Asır» da şehir 
meclift müzakerelerini dikkatle 
okudum. Okudum da tuhafıma 
gitti gülmek istedim, muvallalı 
olCU:.adım ve acınmaktan kendi
mi alamadım. 

Benim de dahil bulunduğum 
lzmir şehri nüluııınu temşil eden 
üyelerden bir zat, tasarnıf ol"'!' 
diye mehtaplı gecelerde şehır 
isıklarının söndürülmesini teklif 
ediyor. Bir başka üye gece yaTt• 
sından sonra söndürülmesini tek· 
lif ediyor. Bir başka üye gece ya .. 
rısından sonra sokaklarda dola· 
sanların serıeriler ve bar adam· 
İarı olduğunu söyliyor. Münaka· 
şalar uzuydl'r, bu mevzuun tetkik 
edileceği vadediliyor. 

Biliyoruz ki Suriye halkı Iraklılar 
gibi bize eyi duygularla bağlıdırlar. 
Ve herkes tarafından malumdur iti 
Türkiye, Suriyenin istiklalini eline 
almasını cihan milletlerinin hepsin
d.en ~vvel candan selamlamış ve de
rm ~.ır ~emnuniyetle alkışlamıştır. 

T urkıye ile Suriye arasındaki mü
nasebetlerin tanziminde her iki tara
fın menfaatı bulunduğu aşikardır. 
Bununla beraber gizlenemez ki Su
riye teessüs devresinde, büyük bir 
sükun içinde komşularından emin 
olmağa muhtaçtır. Henüz istiklalini 
elde etmeğe uğraşırken Hatay Türk
lerine tahakküm arzusunu besleme
sinde isabet tasavvur edilemez. Bu 
h~ikatleri Suriyelilerin bildiğine ka
mız. Ancak F ransanm müstemleke 
memurlarınm aldatıcı teşviklerine 
kapılanların hallerine acıyoruz. 

Manda altında yaşayanların müs
temleke zihniyetinden nefret etme
leri lazımdır. 

Şuurlu bir düşünce ile aydınlık bir 
yol dururken kara düşünceli adam
ların peşine takılınarak karanlıklara 
gitmenin manası yoktur. 
Doğuda ve babda bir banş amili 

olan T rkiye ile Fransa er ve geç an
laşacaktır. Müstemleke zihniyeti ne 
kadar bu yolu tıkamağa çalışsa mu
vaffak olaımyacaktır. Yüksek men
faatlerin iycaplan bunu amirdir. 

Binaenaleyh Suriyede iktidar 
mevkiini ellerinde tutanlar düşman
larının değil dostlarının tavsiye ve 
temennilerini dinlerlerse yalnız ken
di!erinin. ~eğil aynı zamanda Şark 
mılletlerının emniyet ve huzuruna 
yardım eylemit olacaklardır. 

Suriye h ükümeti, Türkiye Irak 
münasebetle~ini örnek olarak ele al
dığı gün büyük bir davanın düğu
münü çözmiiş olacaktır. 

HAKKIOCAKOGLU 

Gümrük resimleri 

M •• b d .
11 

d . k l!itanbula gitmiş olan. iktisat 

u a 1 er epo meyana gelece ~~aı~~!~.~:ca~e:y u;~:h:t~~ 
Fuara gelecek 
7 inci lzmir Enternasyonal 

Fuarına Yunanistandan gelecek 
mübadillere kolaylıkla vize · ve· 
rilmesi için Dahiliye VekaJe
tin ce Hariciye Vekaletine ya
zıldığı Fuar komitesine bil
dirilmiştir. 

§ İtalyadan 7 inci lzmir En
ternasyonal fuarına gelecek zi
yaretçilerle· teşhir için getirile· 
cek eşya navlunlarında ltalyan 
demiryolları idaresince % 30 
tenzilat yapılacağı Roma büyük 
elçiliğimizden Fuar komitesine 
bildirilmiştir. · 

•••• 111 -

Şarbon aşısı 
Ziraat Vekaleti baytarı H.f. 

zı ·sıbha seksiyonu şefi Bay 
lı'. nıaffer ile iki mütehassıs 
ar ~adaşınin keşfeltiklerrşarbon 
aşısının ilk tatbikatında bulun-
mak üzere Menemene gittik
lerini yazmıştık. Orada çavuş 
köyü. Musabey, küçük ve bn· 
yük Çiğlideki hayvanlara yeni 
aşıyı tatbik etmişlerdir. 

Bay Muzaffer ile arkadaşı 
yakında Kuşadasına giderek 
Selçuktaki hayvanlara da aşı 
tatbik edeceklerdir. .. . ........ .. 
Uzüm rekoltesi 
Üzüm rekoltesi hakkında 

tahminlere devam edilmektedir. 
Türkofisten alınan malômata 
göre bu seneki üzüın rekoltesi 
doğuşa nazaran geçen seneki 
miktarda olacaktır. 

Mamafih en yakın tahminin 
ancak on beş gün sonra yapı
labileceği söylenmektedir. 

ııuııı..ı 

Bu yıl yaş tneyva ihracına ~~~~~~!dan şehrimize dön· 

büyük ÖrJn verilecek Hususi surette haber aldı-
ğımıza göre Romanyadan ku-

• tuluk kerestel~ri lzmire Şadan 
vapuru getirecektir. 

Yaşizümletımiz 
Yaş üzüm ve meyva ile sebzeler:ıi- lo yaf üzüm sevkedilmiştir. Bu üzürole-

zin harice sevkedilebilmesini temien rin bedeli 189.668.000 leva tutmuştur. 
hükümetin icap eden bütün hazırlıları l 93S senesinde ise sevkedilen yaş 
yap~a.kta olduğunu ve bu meyada üzüm mikdarı 33.995.756 kilo olmuş 
§elırimizde ve Egenin diğer bazı ytle- b ·· ·· 1 ·· ·· d Bulgaristana 

• w ve u uzum er yuzun en 
rınde soguk hava depolan vücuda ~ti- l48 4SS 743 l · · tir. riJ w • • eva gırmış 

ecegini dünkü nüshaınızda yazmı§tk. Yunanistanda da gerek merkezi 
Haber aldığımıza göre lzmirdekı' bü- ve Avrupaya gerek Londra pazarına 

yük frigorofik İstasyon Alsancak iıtas- gerek lskenderiyeye sevkedilen yaş 
yonu iskelesi civannda yapılacaktı.r üzüm mikdan Bulgaristandan gönderi~ 
Yaş üzüm, sebze ve taze meyvalarmı- lenin kat kat fevkindedir. 

zın sevki işinin ehemmiyetini tebarüz et- yaş üzüm sevkiyatı için bu sene su
tirmek için şu misali bilhassa kayde §a- larımıza işliyen vapurlardan istifade 
lNln eördük:. edilecek fakat gelecek sene Türk şilep 

19 34 senesi mevsim bıaa,........ 1 -~"'"""' uazınanmış 01iu.~ .. ~· --~--- ·• __ _ 

ikinci teşrin tarihine kadar Bulgaristan- catımız kamilen :rürk vapurları ile ya
dan merkezi AvrunavA ? ':\ . O~F. 00 ~·- "'''"r,.\.tır. 

Memleketin kutuluk kereste 
ihtiyacını Romanyada bulunan 

Tariş üzüm kurumu müdürü 
bay Hakkı Veral tamamen te· 

min etmiştir. Hazirandan iti
baren bu keresteler parti parti 
şehrimize getirilecektir. 

Kerestelerin nakliyatını ge
çen sene olduğu gibi bu se

ne de bir Türk vapuru temin 

edecektir. -······ Mal isteyorlar 
Fransadan bir firma b:mir 

Türkofis müdürlüğüne müraca

atta bulunarak yün ve yapağı 

Belçikadan . bir firma da yine 

Türkofise müracaat ederek 

pamuk idhal etmek istediğini 

bildirmiştir. 

Ziyafet 
Yıllık vazifesini bitiren Şehir 

meclisi üyeleri şerefine bir 
mayıs 937 Cumartesi gunu 

akşamı saat 19,30 da lzmirpa· 
ı .. ~ .. - r H. P başkanlığı tara· 
fından bi. !ıksam Vf>"'-"'S~ .,A_ 
rileceği haber alınmıştır. 

................... 
·················· Bayram topunu atmak için hi .. 

lôlin görünmesini miyop gözle· 
riyle göklerde araştıran -hoca 
elendi - gibi, mehtaplı gecenin 
ışık ziyafetini kollamak, belki 
de müsbet ilimle anlatılan bir in· 
kılap memleketinin başlıca şeh· 
rinde müşkülce bir iş olacak.Koı 
kocaman bir şehrin hayah, har.,,. 
keti, yaşaması ve uyuması T allTfı'. 
nın mehtabına emanet edilince 
karşılaşılacak müşkülleri gözle 
görür gibi oluyorum. 

Gece yaruından sonra i,inJen 
ayrdan namuslu İş adamiyle ay· 
ni saatlerde eşine lohuıa doktoru 
arıyan namu!Jkar aile erkeği, ko• 
kocaman lzmir fehrinin sokak· 
larınJa, bir zamanın hoca el~n· 
dileri gibi fenerle dolaşmak mec· 
buriyetinde kalırsa, bu vaziyet 
hiç te hoşumuza gitmiyeceğini 
tahmin ederim. Kaldı ki lzrnir 
şehri geç vakıtlara kadaT çalışan 
ve çok erkenden çalışmıya mec• 
bur olan bir İş ve İşçi şehridir. 

Bence mehtabın elektrikle Je .. 
ğiş edilmesine imkôn yoktur. 

NERiMAN GVRSA 
••• 

Valinin teftişleri 
Vali Bay Fazlı Güleç Küçük 

Menderes kazalarını teftiş et· 
~k Üzpre dün Ödemişe git· 
miştir. 

Gümrüklerde eksik alınan 
resimlerin takip usulleri hak· 
kmda şehrimiz gümrük başmü
dürlüğüne bir tamim gelmiştir. 

Narlıdere cinayeti 

Mühendis talebeleri şehrimizde 

Mimarlar birliği tarafın
dan ziyafet verildi 

Eksik alınan gümrük resim
leri beş gün içinde mükellef-
lere bildirilecek ve borç bir ay 
içinde ödenmezse tahsilat ko-
misyonu kararile verginin hac
zen tahsili cihetine gidilecektir. 

Hesap neticesinde noksan 
vergi alınmasına sebebiyet ve· 
ren memura da tebligat yapı· 
lacak ve farkı ödemesi bifdi
rilecektir. ·-·····-·Su şirketi 

Su şirketi, inşaat ve tamirat 
sebebile bazı sokakları boz
makta ve eski haline getirme
mektedir. Belediye bundan 
dolayı şirketten para cezası 
istemektedir. 

mı•-a.11-.ıc••~----· 

1 Halkevinde 1 
Toplantılar 

17 de 

Narlıdere köyünde muhtar 
Hüseyni öldürmekle maznun 
Ihsan ve suç arkadaşları Hasan 
ile Zebranın şehrimiz Ağırceza 
mahkemesinde muhakemeleri 
neticelenmiştir. 

Maznun ihsanın tayın edilen 
15 sene hapis cezası yaşının 
küçüklüğü ve hadisede tahrik 
bıdunduğu nazarı dikkate alı
narak 6 sene 3 ay ağır hapsine 
ve maktulün veresesine sekiz 
yüz lira ölüm tazminatı ver
mesine karar verilmiştir. 

Hasan, yardım suçundan se
kiz ay hapise mahkôm edHmiş-
tir. Muhakeme neticesinde ha
disede suçu olmadıği anlaşılan 
bayan 'Zebranın beraatine ka· 
rar verilmiştir. 

••• 1 •• 11 • 

Asfalt yol 
Fuarda A lsancak antresif e 

Basmahane antresi arasmda 
yirmi metre genişliğindeki yo
lun asfalt inşasına başlanmıştır. 
Yolun evveli BJukaj ameliyesi 
yapılacak ondan sonra asfalta 
başlanacaktır. 

r•-·-·- Çok tuhaf bir 
hadise 

Gençler tetkiklere devam ediyor 
T l b 1 l Dün mtihendis mektebi son sınıf ta-

3 e e e f 1 le besi şerefine İzmir mimar ve mühen-

M b 
,.. . disler birliği tarafından Ankarapalas Tehdit noktasını ispat 

ec un tasdıknameye salonunda bir çay ziyafeti verilmiştir. için bir teklif 
Paralarını pençereden 

abyorlardı 
nastf tabi tutuluyor? Ziyafette talebe ile şehrimize gelmiş Amerika otomobil işçileri birliği Hen-

bulunan mektebin profesörlerinden . ry F ord aleyhine bir dava açmıştır. Ge
BB. Burhanettin, Rıfkı, Düsyü ile asis- çenlerde temyiz mahkemesince tasdik e
tan Cemal, İzmir mimar ve mühendis- dilen Vagner kanunu tehdit usullerüe ve~ 
ler birliği reisi mimar Necmettin Em- i ya hoolarına gitmiyen teşekküllerle mü
re ve tzmirdeki resmi ve hususi mü- zakereye girişmekten imtina suretile sen 
esseselerde bulunan mimar ve mühen- dika hürriyetini tahdide çalışan endüsti
disler hazır buluıu:nuşlardır. Ziyafet 

1 
riyellere Nahonal Labour Relakons Bo

samimi ve mesleki hasbıhallerle de- ard vasıtasile dava açmak hakkını sen~ 

Viyananın başlıca caddesi olan Karnt• 

İstanbul mühendis mektebi makine 
ve su şubesi son sınıf talebeleri iki 

gündenberi şehrimizde misafir bulun
makta, mesleki tetkikler yapamakta
dırlar. 

Gençler iki gruba ayrılarak bir grup 
Halkapınardaki su şirketinin tesisatını 

diğer grup ta Sanatlar mektebini, 
Kültürparkta inşa edilmekte olan pa
raşut kulesi ve elektrik şirketinin Şe
hitlerdeki fabrikası ile Bahribabadaki 
santralını görmüşler ve tetkikatta bu
lunmuşlardır. 

nerstrasse geçenlerde, geceleyin, çok tu• 

haf bir hadiseye aahne oldu. Cephesi bu 
caddeye nazır bir otelde oturan iki lngi· 
liz sabah saat bire doğru pencerelerini 
açarak caddeye bir şilinlik bir avuç para 
atarlar. Derhal yoldan geçen bir çok 
kimseler gökten düşen bu beklenilmiyen 

vam etmiştir. Talebeler bugün Torba- dikalara vermiştir. hediyeyi tÔplamak üzere ileri atılular. 
lıda kurutulmakta olan Cellat gölü te- Sendikalar reisi J ohn Leovrs bu iki kay- Küçük bir arbede de olur. 
sisatını görecekler ve yarın Eskişehire 1 dın da F ord hakkında varit olduğunu Bu muvaffakıyetten hoşlanan ve ce• 
gidecekler, orada iki gün kaldıktan iyzah ederek demiştir ki: saretlenen İngilizler paralannı <pence• 

sonra Jzmite giderek tetkiklerine de- Tehdit noktasını ispat için B. Fordun reden atmağa> devam ederler. Avul} 
vam edeceklerdir. sil€ :ı depolarını araştırmak kafidir. Ora~ avuç bir, iki, beş şilinlik paralar ve hatta 

... •• ı 4• ıes da mitralyözler ve boğucu bombalar bu- kaimeler birbirini takip eder. Bir kaç 
Ceza verenler Şehir meclisi lur.:ıcaktır. Sendikalist hareketile teşriki dakika içinde cadde izdihamdan geçil· 

Beş şoför, iki arabacı ı'le B ·· saat 16 t d Ş h' mesai etrnemeğe gelince. herkesin bildiği mez bir hal alır, otomobiller durur. Ha· ugun o uz a e ır bir şeydir. 
meclisi toplanacak ve işler bi- ,·ada u~uşan kaimeleri yakalamak için köpeğini tasmasız gezdiren bir 

kişi, yerlere işeyen yedi kişi 

belediyece cezalandırılmışlardır. 

tirildigu i takdirde perşembe· ve• Bundan başka son bir nutkunda oto-
mobil kralı bazı sendikaların ecnebi ka- halk birbirile dövüşür, itişip kakışır. Bin' 

Ya cuma günü son bir celse k' ·d f ı 1 kal b l u d - t k 
Pitalistlerden tahsisat aldıklarını iddia rşt en az a 0 an a a ıgı agı ma 

daha aktedilecektir. 
~,., .. : ,... . . .. . . . . . : .. 

~· 
etmiştir. J ohn Levi buna da ;u cevabı için polisi harekete getirmek, iki kamyon 
veriyor: dolusu polisi göndermek ve İngilizlerden 

r/Z7/LT//C/777.ZZJ 
~ TELEFON ~ 

23 Nisan Mil!i bayram şerefine 

TAYYARE SiNEMASINDA 
- Ben iddia ediyorum ki kasalarım

da bir Amerikan işçisinin terile kaplı ol
mayan tek bir dolar yoktur. B. F ord id
dialarının delilini ortaya çıkarmal:dır. 

kıymetsiz değilse bile manasız olan şa• 
k.alarına nihayet vermelerini rica etmek 
lazım gelmiştir. 

3151 
rLLLXL../LLLL/,LT~ 

1 - TÜRK 1 N K J L A B J nda Terakki hamleleri 
Türkçe sözlü milli filim 

30 senelik canh bir tarih " Meşrutiyet, 31 mart faciası, Hareket ordusu - ittihadü terakki, Beşinci Mehmet, Balkan barbı, 
Umumi harp, Çanakkale, Ecnebi işgali. Sevr paçavrası, istiklal savaşı, LOZAN, Abdülmecit - Türk zaferi - lzmirin istirdadı, 
Yurdun kurtuluşu. CümL Tiyet ve feyizleri. -

2-KANGISTERLER ARASINDA 
Eddie Cantor•un en güzel, en heyecanlı ve insanı kahkahalara boğan, akıllara durgunluk veren harikulade filmi 

Ayrıca Paramunt Dünya havadisleri filmi 
...••............................•....•..................... ·····························································~·················································· 

SEANS SAATLARI 
, Cuma, cumartesi ve Pazar günleri 11 - 2,15 5,45 - 9.15 seanslarında " Gangısterler 

İşte Amerika sosyal tarihinde kayde
dilecek mühim bir dava t 

Annelik rekoru 
Kırk yaşında otuz 

çocuklu anne 
Budapeşteden cTimen gazetesine bil

dirildiğine göre Macaristanda J auoshal
ma varoşunda yaşıyan Flora Kanalas 
adlı bir çingene karısı annelik rekorunu 
kırmıştır. Ancak kırk yaşında olan bu 
kadının otuz çocuğu vardır. Çingenelerin 
nüfus tahririni yapan bir hükümet me
muru hadiseyi resmen tesbit etmiştir. 
Flora ilk çocuğu on yaşında doğurmuş 
ve diğer taraftan altı defa ikiz doğur -

Mantar tapanın 
rakibi 

Bir Almanın bulduğu 
usul 

Şimdiye kadar rakipsiz sanılan ~ 
tapaya bir rakip çıkmıştır. Bir Alman, 
selvi odununu istenilen şekilde keserek 
yeni cins bir tapa yapmıştır. Bu tapanın 
alastikiyetini artırmak için kenarına ya• 
kın iki dairevi çizk.i kazrlır. Tapayı au 
geçmez hale sokmak ve bazı kimyevi 
maddelerin tesirinden korumak için ü
zerine bir tabaka cila sürülür. Böyleco 
şarı:.p, likör vesairenin odun lezzeti al· 
---
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Bu, şehrin fikri mi 
hayır ... 

•••••••••••• 

s 
fENI t.SIR 

Sahftaa 
-=4ıı 

Çok defalar: 
- Şu sokak çıkar .. 

~ffmI~~::~;~/E~!;;irkr~: Mussoliniye nişanverdiler Sancak'ta 
«On ikiden sonra sokaklarda 1 Ş d' d k •• dolaşanlar, ya kumarbazdır. ya in1 1 e oy 

Diye daldığım, eucaclı, dara· 
cık sokakları tıkayan ya bir tah· 
ta ya bir demir kapı şaşıran gö~
lerime ortaçağın bir yadigarı gi
bi sırıtmış, yokuş çıkıp yorgun 
yorgun daldığım sokağın sonun· 
da beni hemen oraya çöktürecek 
takatsızlık içinde, Dağdelen Fer
hadın gönlündeki kahramanca 
hisleri içimde uyandırmıştır.Kaç 
dela böyle aldandım ve hemen 
elime bir balta alıp: 

;~·bi!J::ı:;;~f::'t'e" t:"e;ar~ı.I tal ya ile Almanya ara~a han1 ma d- mu\ıtartarın• 
kımesneler ıçın ışık yakıp sokak- ~~'& . de{!istiriyorlaı· 
ları aydınlatmak günahtır.» d ı h 11 k d b • ı ı LI .. bi~~~~::.:::k:;!~-::;;;":~u1:~ e er ak ın a ıran aşıa yapı ıyor tc~s[:.ı~~~;;.:1.~::1'1::!1:-~::ı: 

iiburu de: Roma 
27 

(Ö.R) _ o·· _ köylerile meşgul olmakta devam etınek-
- Be münasebetsiz.. Senin ar· 

kanda mükemmel bir cadde var. 
Kırk haramiler gibi şehrin dört 
bucağına dizilip her aldanana: 

«Allahın mehtabı gökyiizünde b h 0··' . un sa peşteden bildiriJdığine göre teler ltalya ve Almanya tedirler.Simdi de köy muhtarlanna nafiz 
solak ve şairane bir fanus gibi a uçe ıle Prusya başvekili Avusturya cümhurreisi B. Mik- rasmda bilhassa sun'i ham olmak ~ayesini takip etmeğe başlaınış-
parıl parıl yanarken ne diye se- ve Almanya hava nazm gene- lasın refakatinde şansölye ıaddeler istihsali için bir an- lardır. kabında köylerden istedikleri gi-

hir sokaklarını aydınlatmal~... ral Göring arasındaki mülakat .Şuşnig ve. hariciye nazırı B. ışma yap•lması m~vz.uu üze· bı mazbatalar toplamak ihtimalini dü-
Günah deii,l mi bu iırala.. Al- 3 saat sürmüştür. Hariciye na- şündükleri için bu muhtarlıklara kendi 

l h k ll 
Şmit oldugv h ld e··d t . inde cereyan etmiş ve ayrıca k d 

Burası çıkmaz « !» diyen geriliği 
yıkmak vaciptir, diye hay kıraca• 
ğım geliyor. 

a u .'!'r.~n~. bele~iyeden daha zm Kont Ciano da görüşme- u a e u apeş eyı adamlarını yerleştirmeğe çalışma ta ır-mı az duşunur sankı ... » de haztr bul t G I resmen 3 mayısta ziyaret ede- spanya meselesi de görüşül· lar. Müsteşarlık. adamlarına istedikleri 
Diye&iymiş... .. . unmuş ur. enera cegı teeyyüt etmektedir. Bu ııüştiir. muhtarları azletmek salahiyeLini vermiş-

.................. 
Ahmet Velik paşa Bursa vali

si iken, çıkmaz sokakları çıkar 
yapmak inadına kapılmış, aklına 
esdi mi, arabasım -laaz.rrlatır, bit 
çıkmaz sokağa sürdürürmüş, a· 
raba, sokağın sonunda durup: 

* Corıııg Alman tayyarecilikinin ziyaret üç gün devam ede· Bu noktada iki devlet ada- tir. Kar Beyaz köyünde muhtarlar azle. 

söz sembolük olsaydı reisi sıfatile B. Mussoliniye cektir. nı ademi müdahale siyasetin· dilmiştir. 
Bu son 

ne kadar 
olurdu. 

doğru ve ispirituel fahri Alman pilotu alametini Paris, 27 (Ö.R) - General len inhiraf etmemeğe karat lngilteranin yeni Parls 
vermiş ve Düçe teşekkürle c· ermişlerdir. · sefiri llı"matnameslni 

Allahm TÜzgiırı şehri •Üpürüp, 
yağmuru ortalığı yıkayıp, dalga
ları rıhtımları temizlemese.: Ay 
gece ışığıyla yol gösterip, güneş 
en bedava bir gıda gibi Fakire ve 
ha&taya derman vermese halimiz 
zaten harap olurdu doğrusu .. 

Yalnız onlar benim gibi isi es
piriyönünden görecek kada; afa
ki adamlar değilmiş, anlattıkla
rına S[Öre .. 
. -:tkıllı uslu, ciddi iş adamları 
ımış onlar... Ve bunları «şaka» 
olsun diye değil «fikir» olsun ve 
yapılsın diye söyleyivermisler ... * . 

Ben de bir şehirliyim. Benim 
de onlara diyecek iki çift sözüm 
var. 

Yarın okuyun o sözleri. 
K. ERGONEŞ 

Kamu tayda 
•••••••• 

Şark demir yolları 
üzerinde mUnakL-şalar 
ANKARA 26 (A.A) - Bugün Fik

ret Silaym başkanlığında toplanan ka-
mutay toplantısında tekaüt :ıxıa""1i.> lı:: 

muallim ve müderrislik, Doktor, Ecza
cı, Baytar ve kondöktörlük maaşları
nın bir zat uhdesinde içtima edebilece
ğine dair kanunun birinci maddesinin 

tefsirine ait mazbata kabul edilmis, 
jandarma efradı hakkındaki kanunu~ 
bazı maddelerinin değiştirilmesi, şaı·k 

demiryolları imtiyazı ile şirkete ait 
malların satın alınmasına dair kanun
ların ikinci müzakereleri yapılmıştır. 

Sonuncu kanun layihasının müzake
resinde Recep Peker ( Kütahya ) ve 
Bayındırlık bakanı Ali Çetinkayaya 

şark demiryolları şirketi ile aktedilmiŞ 
olan mütekaddim mukavele üzerinde 
karşılıklı izahat vermişler ve başbakan 

İsmet İnöni.i beyanatta bulunmuştur. 

Bu izahat ve beyanatı müteakip ka
nunun maddeleı ne geçilmiş ve kabul 
edilmiştir. 

Kamutayın yine bugünkü toplantı

sında askeri orman koru;na te.c;kilatı 
kanununun birinci müzakeresi ~apıl
mıştır. 

Kamutay Çarşamba günü to~fana

caktır. 

Ankara 
Kömür sergisi için 

bir Yunan gazete~inin 
yazlları 

Ankara, 26 (A.A) Proya 

gazetesi muhabiri ve Yunan 

endüstrisi umumi Ajana B. F. 

Triand beynelmile] kömür ser

gısı hakkmnaki intibalarmı 

şöyle yazmaktadır: 

Ben bilhassa birinci derece

de kıymetli m!itehassıs artist· 

lerin elinden çıkmış olan ser· 

gının san'atkaraoe tanzimine 

hayran oldum. Sob~ gibi demir 
eşya gibi hakikatta bir güzel
liği olmayan eşyanın bu kadar 

ahenkli, .hoş ve enstrüktiv bir 

şekilde takdimi cidden müşkül 
bir işti. Anadolunun göbeğinde 

bugün milli ekonominin mühim 
bir unsuru olacak o1an kömür 

ve onu kullanacak en pratik 
en modern vasıtaları halka en 

geniş ve en' salim bir yoldan 

k b 1 d b 
öring Romadaki ·resmi teşeb-

mu a e e e ulunmuştur. Fakat şurası da ihsas edili- verdi 
R 27 ( o.. R büsünü bitirmiş v;, şimdi husus·ı k oma, . ) - Kont or ki ltalya vaziyeti büyü PARtS. 2'7 (ö.R) - lngilterenin 

- Paşam! Burcuı çıkmaz yol; 
araba ileri gitmiyor! 

Ciano yarın sabah Tirana ha· olarak seyahate devam için ir teyekkuzla takip ederek yeni sefiri sir Erik Pblipps gelmiftir.lti-

reket edecektir. Seyahat hava Fioransaya gitmiştir. Romadan demi ~üdabaleye muhalif matnamesini yann Reisicümbura vere-

Dedikleri .zaman hiç istifini 
bozmadan: 

yo!uyJa yapılacakhr. telefonla bildirildiğine göre areketleri heman ortaya vu- cektir. · 

Italyan hariciye nazırı Ama- muhavere]eri mevzuu hakkında· ai:ağı gibi 19 Nisanda tat- B• Bek Varşovaya döndü 

- Vilayet arabası girdiği ıo-
kaktan geri dönüp yol arama.ı 
ve duramaz, yürümek lazım.. Bu 
sokak çıkmazsa çıkar olmalı .. Ça
ğırm belediye adamlarını yolu
muza engel olan evleri yıksınlar. 

vut paytahtında üç gün kaJa- hiçbir resmi veya yarı resmi ikine başlanan kontrol siste· ROMA, 27 (ö.R) - Bükreş aeya-

cakhr. .. ma 'fi.mat verilmemiştir. Yalnız indeki zayif noktaları da hati nihayet bulan Lebis~ ~:Ui.~iye na· 
Roma, 27 (0.R) _ Buda- ö ~reni idi v. .. b .. .. Ö t ktir" zm B. Bek Val'§ovaya donm~tur. 

·•••••••••••••••••••••••• g gıne gore u goruş· eman g s erece • • ............................................. . 

Sanc~J~·········i ......... B~y· .. ·;:;~};-ii;f"li~~-;~i....... Vindsor dükü 
Diye emir verip, çatır, pat•r; 

sokağı çıkmaz. yapan evleTi istim· 
lô.k ederek yıktırırmış .. evleniyor 

Anayasası odaları R~ ·sı· geldı· Londra, 27 (A.A) - Oaili ~l · Mirror gazetesinin bildirdiğine 

Cenevre, 27 (A.A) - Ana- -------------- göre Vindsor Dükü gelecek 

-- Medeni dünyada çıkmaz so
kakların bulunmacı, hatta şehir 
haritalarında gösterilmesi aca· 
iptir ve hatta çok ac1Ö1T. 

dolu Ajansının husnsi muha· 1.,İcarİ Vaziyet nornaldir ve gittikçe hafta içinde Fransaya giderek 
biri bildiriyor: Canda şatosunda oturacaktır. iyileşmektedir dedi Mumaileyhio Bayan Simpsoo Şili hiidisesi kapandı 

TOKDlL 

ile izdivad ise biraz sonra Şili, 27 (A.A) - ispanya Ana yasanm Türk projesi 

esası üzerinden ilk tetkiki bu

gün eksperler komitesinde bit
miştir. Yarın komite statünün 

şatonun kütüphanesinde çok sefiri hariciye nazmna bir 
bir basit bir seremoni ile yapıla· nota vermiştir. Notada bazı 

caktır. istisnai ahval dolay1sile lspan-

İstanbul, 27 ( Telefonla ) - Beynel- \E! ecnebi ticaret müesseseleri mfunes

milel ticaret odaları reisi refikasiyle slleri karşılamışlardır. 
beraber tayyare ile bugün şehrimize Yann ticaret odasında mühim 

kati müzakere ve tahririne 

başlıyacakhr. Bu esn.:aJ- .:ı.• 

gelmiştir. toplantı y~pılacaktır. . • 
. . . Beynelmilel ticaret odaları reısı be-

Kcndıc:ır>• •A .... A-- ;_.A,_ .. ,,.n,,,.,n;ı ti- ,;ı ,___ ı .-->2-ı ..ı-.cU1' vazıyetln 
caret odası nrunına Nemli zade Rıfat, ~~~f bir halde bulınıduğunu ve iyi-

ParİS sergisi yada şm sefirinin eşyası aran-

24 Mayısta açılacak mış olduğu kaydedilerek ls
panvo1 ve Şili hilkümet ve 

tali komite ana yasaya 
prnjeleri \inırlıyacaktır 

aid bankalar direktörleri, birçok Tür\İıeşmekte devam ettiğini söylemiştir. 
. ·--··· --

Türkiye-· Irak 
PARtS, 27 (ö.R) - :fic:aret~ U f d k 1 k ıs. ısastid beynelniilel Paris sergisinin mi et eri arasın a i dost u 

reıımi davetlilere 24 mayısta ve berkeae rkbttalarını habrlatılmaktadır. 

Eroin kaçakçılığı 
25 mayısta açılacağını ve 25 son tef· ŞiJi hariciye nazırı meselenin 
rinde kapanacağını bildirmİ§tir. kapanmış olduğunu bildirmiştir. 

iST AN BUL. 2 7 (Tele fon) - Ccr
rahpaşada büyük bir Eroin imalathane· 
si meydana çıkarılmıştı. Aylardanberi 
çalışmakta olan bu imalathanenin Uzun 
Mustafa ve biı Ermeni dostu ve damadı 

O em i ry ol la rı o ı o birleştirilmesine çalışıh yor ................... j\~·;·~·· .. k;~~;~~; ~-~G ................ .. 
ANKARA, 2 7 (Telefonla verilmiş· 1 da giden inşaat dairesi reisi ile Diyan· 

tir.) - Diyarıbekir hattıma komşı.ı ve \bekir • Elaziz. inşaat baş mühendisi bay 
dost Irak demiryo:lariyle bağlanması Abbas Irak mühendisleriyle temaslanna 

Ali Riza, kansı tarafından idare edili
yordu. Yapılan taharriyatta 180 kilo 
kadar afyon ve mühim mikdarda eroin 
ve eroin yapmağa mahsus birçok alet
ler de bulunmuştu. 

hududa kadar hangi yolu takip etmesi- Bu mühim işin yakında kat'i surette 
kararlaştırılmıştı. Oiyarıbekir hattının ldevam etmektedirler. 

nin muvafık olacağını tesbit için Bağda· halledileceği muhakkakbr. 

Bunlarla beraber Beyoğlu polis sant
ralında çalışan Mustafa adında bir me-

murun da bu işte alakası olduğu tespit 
edilmi~ti. Bunların hep3İ de yakalana-

rak Aksaray polis merkezine getirilmiş
lerdir. Fakat polis merkezinde müessif 
bir kaza neticesinde santral memuru 

Mustafanın tabancası yere düşerek ateş 
almış ve çıkan kurşun Mu~tafayı yarala
mıştır. Yaralı hastahaneye kaldı:ılmıştır. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

········-
Frans•z 

Hava nazırı Londraya 
gidiyor 

Parıs, 27 ( ö.R ) - Hava nazırı B. 
Pierre Cot çnr§amba günü tayyare ile 
Londraya fiderek Milletler Cemiyeti
ne müzaheret cemiyetleri birliği -tara
fından Lord Robert Cccilin riyasetinde 
yapılacak içtimada hazır bulunacaktır. 
Bu seyahatten istifade ederek Fran
sı.~ -~azırı birçok İngiliz şahsiyetleriyle 
gorm;ecPk ve 30 Nisanda 1ngiliz hava 
n_~ınnın davetiyle yeni sivil tan are
cilık servisinin açılış töreninde bulu
nacaktır. 

1111111 _.,.., 

Avusturyanın 
bir kararı 

Viyana, 27 (A.A) - Kabi· 
nenin aldığı bir karar mucibince · 

ister Avusturya Şilini üzerin
den _ister yabancı dövizler üze

rinden olsun her türlü altmla 
tediye kayıtlan artık bundan 

böyle muteber değildir. 

Kabine Çekoslovakya ile 
Avusturya arasmdaki tediye 
anlaşmalarını bir sene daha 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
elde edildi Anlaşma 

lngiliz ve F ransıi erkanı 
harbiyeleri toplantısı 

Pariste olacaktır 

Ftatısız Mılli müdafaa nazm . 
B. Daladier u 

R()ma, 27 (Ö.R) - Fransız 
milli müdafaa naıırı B. Dala
dier lngiJi?. \·e F rans~z erkanı 
harbiyeleri arasında yeni bir 
temas yapılmasını Londrada 
temine muvaffak olmuştur. 

"Daily Telgraph,, gazetesine 
göre Lokarno muahedesinin 

· Almanya tarafından feshinden 
sonra yapılan lngiliz - Frans1z 
anlaşması bilhassa Lokarno 

~ korunması gayesini takip et· 
mekle beraber Lokarnodan 
fazla olarak müfekabiliyet esası· 
na müstenit olduğu için şüphesiz 
daha geniş bir ehemmiyeti 
vardı. Bu anlaşma yeniden 
takviye edilecek olursa Avru
pada esaslı bir unsµr olacak· 
br. ltalyaiı gazeteleri buna ce
vap vererek Almanya ve ltal
ya Avnu>ada işbiıliği ve sulh 
için çalışırken Fransa ve·lngil
terenin bıok siyaseti arka
sında yürüdülilerini iddia et· 
mektedirler. 

Roma, 27 (Ö.R) - Paris 
borsasında bir itimatsızlık ha· 
vası esmektedir. Fransız kıy· 
metleri yeniden bir bayii düş· 

3 müştür. 

Londra, 27 (Ö.R) - Milli 
müdafaa için 100 mi1yon liralık 
bir istikraz çıkarılmışbr. 

·Tuna nnlaşması 
Paris 27 (AA) - Övr ga· 

zetesinin bildirdiğine göre B. 
Mussolini ile B. Von Nörath 
arasındaki görüşmelerde Çe
koslovakya hariç bırakılmak 
suretiyle .Tuna anlaşmalarının 
vücuda getirilmesi konuşula· 

Hükümetten bir çok 
sualler 
soruldu 

Başvekil suallere 
cevap verdi 

Londra, 27 (A.A) - Avam 
kamarasında hiikümete birçok 
sualJer sorulmuştur. Bilbao ah· 
lokasıoın müessir olup olma· 
dığı hakkındaki suale hariciye 
müsteşarı Cranbourne; Son 
günlerde beş lngiliz ticaret ge
misinin Bi.lbaoya gitmiş olma
sının Eden tarafından 20 Ni· 
sanda yapı]mış o]an beyanatı 
haleldar edemiyeceğini, ancak 
bunun açık denizlerde Britan• 
ya ticaret gemiJerinin kafi bir 
himayeye güvenebileceklerini 
gösterdiğini söylemiştir. 

Bir garb paktı hususundaki 
müzakerelere gelince Cran
bourne alakadar memleketler 
arasında bu bahta mahrem 
konuşmalar olduğunu beyan 
etmiştir. 

Bir dünya iktisat konferan· 
sının toplanması için de Belçi
ka başvekili Van Zeelandın 
girişmiş olduğu tabkikatm ne
ticesini beklemek icab etmek· 

tedir. 
Hindistan bakanlığı müste

şarı hükümetin ana yasa ihti
lafını haJletmek üzere Gandi
nin teşkilini teklif ettiği hakem 
mahkemesini katiyen kabul 
edemiyeceğini söylendikten 
sonra Adis-Abeba'da kapalı· 
lan Mebmed Ali ticarethanesi 
meselesi hakkında demistirki: 

/11gi/iz baş~·r!. ıli Bald~1tıı 

logilterenin yaptığı teşebbüs· 
ler üzerine ltalyan hükümeti 
mezkur ticarethaneyi bütün 
haklarını Jtalyan tebaalarına 
devretmekte serbest bırakmağa 
ve bu hususta tahrtit edici bir 
zaman koymağa muvafakat ey· 

!emiştir. Mamafih bu ticaret
hanelerin müstahdimini 31 Ma

yısta Habeşistandan çıkmak 
mecburiyetindedir. 

Başvekil Baldvin de kömür 
madenleri sahiplerine tazminat 
olarak verilmesine hakem mah-

kemesince karar veri1en ve hü· 
kümetçe de kabul olunan 
66,450,000 lngi1iz lirasının 15 
senede nasıl ödeneceğini anlat• 
mış ve bu hususta yakında 
parlamentoya layiha verilece· 
ğini sövlemistir. 



•. 
sanıre 

>• 

Ceza mahkemeleri usulü 

Davaların sür'atle 
bitirilmesi 

• • 
ıçın 

hazırlanan 

Konulan istisnai 
hükümleri çok 

dik kattır 

YENi ASIR 
? > : % ··~ 

1 

: 

YENi SATIŞ 
kooperatifleri 

Müşir Abdullah (paşa) 
-::.J:l~ı tar_al_ı birinci aahilecle T •h 
lugu il~ d~ kontrolörlerini 1ktu arı e 
vekfilcü tayın eder. karışan devrin son adamların

dan biri daha hayata veda etti 
Her ortak istihsal ettiği mahsulü • 

:mamen ortak olduğu satış kooperati 
ne teslim eder. Ve mukabilinde yüz 
70 - 80 raddesinde bir avans alır. J 
mallar her kooperatifin mahallinde • 
sis edilecek depolanna konur. Bir 
mal istedikçe kalite ve kaniteye gc 

Abdullah paşanın askerlik hayatına ait bir hatıra 

gönderilir. Birlik bu malları o~ Btış taralı birinci aahilecl_e -
nam ve hesabına işletir, sevkeder :ularıle bağlanmış olduğum mert hır as
satnr, Mahsul yılı bitince her ortaLterdi. 

Abdullah paşa meyus bir halde çıkıp 
saraya gitti, padişahla konuştu, pek ta
bii olarak oraya da lakırdı anlatamadı 
ve vazifesi başına geçti. 

Paşanın aleniyete çıkardığı bu kana
attan sonra nasıl olupta Şark ordusu ku
mandanlığını kabul ettiği zihnimde hiı • 
la çözülmemiş bir uktedir. 

müracaat ettim, cevap vermek iatemedJ 

idi. 
Nihayet Bursanın Yunıınlılardan İ9 • 

Adlıre vekili 8.Satoçoğlu şayanı 
Kamutay adliye encümeni, Bakanlar Heyeti kararıyle tayin olunacak 

yerlerde tatbik olunmak üze-re hazırlanmt§ olan ceza mahkemeleri usulü 
kan~n~.na. ek ol.an. kanun projesini yeniden tatbika başlamıştır. 
~~kümct. ~?!~n_ın ~ucip sebepler mazbatasında, ·memleketimizin ;e-

hesabı görülür ve aldığı avanstan rr. Kendisini merhum doktor Esat paşa 
tebaki olanı ne ise nakden kendishocaının delii.letile tanımış idim. (PDJa) 
teslim edilir. Yani bu suretle dahildtıın babamla geçmişe ait silah arkadaş
ve hariçteki mütevnssıtların kazaiığı hatıraları aramızda çabuk bir müna
milstahsilin cebine girer. Gerek insebet tesis ehni~ti. Ben paşayı tanıdığım 
ve gerek üzüm müstahsilleri hükünzaman, 0 , Abdülhamidin maiyeti seniye 
tin bu teşebbüsünü büyük bir sevin•erkanı harbiye müfiri idi. 
karşılamışladır. Hükümet satış kooı O devri bilenlerce malumdur ki aara
ratiflcri birliğinin a7.am1 muvaffakıyyın değil böyle yüksek memurları alelade 
iç.in birliği her tiirlü rilsum ve tekal mensupları bile haricilere, yani saraya 
ten muaf tutmuştur. mensup olmıyanlara, selam vermeğe te-

Esasen üzümcülük ve meyvacıJ nezzül etmezlerdi. Her nasılsa meclisle
Kaliforniyada da tamamen koopra rine kanşnnlar huzurunda padişahtan 

Kamil paşanın da harba aleyhtar ol
duğu için kabineden istifa ettiği halde 
Sultan Reşadın emir veya ricasile yerin
de kalması da kolay kolay anlaşılır şey
lerden değildir. Tarihin şahadetile sa -
bittirki milletler daima felaketlerinde 
mcsuliyeti üzerine yükletecek birini arar 
ve bulurlar. Lüleburgaz hezimetinde Ab

dullah paşa ( Bouc cmissaire ) oldu ve 
ondan sonra da çok sevdiği askerlikten 
ayrıldı. Kendisi Golç paşanın çok takdir 
ettiği bir askerdi. Her ne ise. Bu hususta 
benim gibi askerliğin cahili bir doktorun 
yazı yazması büyük hata olur. Paşanın 
aokerlikteki değerinden silah arkadaı

lan bahsetsinler. Ben burada yalnız pa
şanın gençliğindeki lahramanlığına dair 
yüksek bir ecnebinin söylediklerini nak

ledeceğim: 

tirdadından bir müddet sonra 1923 ma· 
yısında paşa ile birlikte Bursa kaplacala
nna gittik. Bir kaç hafta bir otelde kal
dık, bir akşam pıışa çok neşeli idi, ya· 
nımızda doktor merhum Asaf Denit 
paşa ve Abdullah paşanın yeğeni B. 
Mehmed (galiba Dahiliye vekili B. Şük• 
rü Kayanın kııyınbiraderi olan zat) var• 
dı. Ben bu vıı.kayı bir defa daha 90rdum, 
gülümsiyerek cevap verdi: 

O zaman ben Hicaz fırkası erklnıhar· 
biyesine memurdum. Vali ve kumandan 
Müşir Osman paşaya hükümetten Mı • 
sırda lngiliz ordusunun harekibm tedkik 
için bir genç, muktedir erkanıhaıbm tel>. 
dili kıyafet ettirilip gönderilmeııi emro-

lunmuş müşirde bu işe beni muvafık 
görmüş bana emir verdi. Tereddüt etme

den kabul ettim, hemen Portsaide gittim, 
evvela kömür depolanna İKİ kaydedil· 
dirn on gün sonra da İngiliz ordmuna 

oloıı\': teş<!kteulu ıtıbanyle çok sarp olan kısımlannda nu··t·· .... z 
..ı...x.. ~ . • ....... rı az o m.asının 
u.uı1urdugu bır hususıyet olarak ceza mulıa'·--z,..,.; -·-·'•; ,__ d • • • ~"'lıı.e ... • ....._.. fl;anunun an 
a~~. ~ isti.malan ihtiva eden bu projenin hazırlanmcuına lüzum gör
du!Jünu ızah etmektedir. 

leşmiştir. bahsedecekleri zaman bu ismin başına 
• lı• ~raf• abuk sabuk bir sürü ihtiram elfazı ilave 

''Italya düşmanı c:mcden söze başlayamazlardı. Halbuki 
Abdullah paşanın bu adamlardan olma-

cCeza muhakemeleri usulü kananu
naa takip vazifesiyle tahkik ve hüküm 
vazifelerini birbirinden tamamen ayır -
DUf, taban maımüyet ve hürriyetine te
allük eden bütün salihiyetleri mutlak 
olarak hakime venniıti. Ancak bu kanu
nun tatbik edileceği yerlerde suçluyu ele 
seçİrmenin zorluğundan ve suç~ itlen
meainden aonra ele geçmenıif veya aer
l>eat bıralolmq olan suçlularm memleke
tin rüvenliği için tehlikeli bir ~ ba
tini aldıklarmdan Cümhuriyet müddei -
ummnisine hazırlık tablols:atmda ele ge
çecek ıuçlularm tevkifi salahiyeti ve • 
rilmi§tir. 

Hıızırlı.k tahkikatında Cümhuriyet d eg"' i 1 im dağını ilk görüıte anlamıştım. o padi -
müddeiumumileriyle sulh ve sorgu ha
kimleri maznunları ve şahidleri birbiriyle 
ve şahidleri maznunlarla yüueııtirebile
ceklerdir. 

t' şahtan söz açarken sadece padişah veya 
- Ba, taralı birinci •ah.ilecle Sultan Hamit derdi. 1908 inkılabından 
uçakla Bükrctten ayrılmıştır. Müfa• sonra saraydan ayrıldı. O zaman anla -
kattan Bükre§ polisinin hile haberi Y<' şıldı ki 0 devrin pis idaresinden, başta 
tu. B.Nikola ailesiyle samimi sure: Abdullah paşa olmak üzere, temiz ola
vedala§mıt ve uçak İstasyonunda ha• rak çıkanlann sayısı nihayet üç veya 
ket edeceği sırada milli kıyafetle gev- d"rtt"' 

ücretli nefer gibi karıştım, vazifem bitin· 
ce Hiccaza döndüm, orduma raporumu 
verdim. Müşir Osman paşa beni yiiit 

Abdullahım diye kucakladı. O zaman 
duyduğum şeref ve sevinci mütir oldu• 

Verilen bu tevkifin iimme hukuku da
vasının açllmasına kadar yürürlükte bu
lunacağı ve herhalde bir aydan fazla u
ramıyacağı tasrih edilerek bundan son
raki hallerde umumi hükümlere bağlı 
tutulmak ıuretiyle ıuçlulann ıahsi hür
riyetleri de garanti edilmiştir. 

Cümhuriyet müddeiumumisi hazırlık 
tahkikatında maznunu sorguya çekmek 
ve hukuku amme davası açılıncaya ka
dar yürürlükte olmak Üzere tevkif etmek 
salahiyeti vardır. Cümhuriyet müddei
umumisi amme davasını açmıya lüzum 
görmez veya tahkikatın devamı sırasında 
tevkif sebeplerinin kalmadığına kanaat 
getirirse suçluyu kendiliğinden tahliye 
edebilecektir. Cümhuriyet müddeiumu· 
milerinin bu muameleleri aleyhinde iti
raz olunmıyacaktır. 

. . ,, o ur. 
mış bU' Rumen kızı kendisine Runn Merhum meşrutiyetten sonra hatınm-
toprağı dolu bir torbayla bir §İşe f... da kaldığına göre, biraz lşkodrada son
manya çqme suyu hediye etmiştir. ra da Edirne orduı:u kumandanlığında 
. B. Nikola büyük bir acıyle memlel• bulundu. Elim hahralannı yüreklerimiz
tın~en ayrıldığı_nı, manen memlek•e den kolayca silmek kabil olamayacak 
baglı_ olduğunu söylemiştir. olan Balkan harbinde Şark ordusu ku
. .• VıY ANA, 21 ( ö.R) - B. Nikca mandam idt Bu vazifeye tayininde hiç 
ogleden sonra buraya gelerek Empr- unutmam, merhum Kamil paşayı ziya· 
yal oteline inmiştir. rcte gelmişti. Ordumuzun henüz hazır 

Birinci Balkan harbinden sonra has
belkader merhum Kamil paşa ile birlikte 
memleketi terke mecbur olarak Mısırda 

bulunduğum esnada paşayı sık sık ziya
ret eden meşhu1' Loıd Ciçner Kamil pa• 
şaya Abdullah paşa hakkında şöyle bir 
vaka anlatmıJtı: Lord -diyordu- Şark 

ordunuzun kumandanlığında korkaklık 
gösterdiği söylenilen Abdullah paşa bir 
nefer gibi Sudan harbında benim bera
berimde bulundu, büyük yararlıkları gÖ• 

ğumda dahi duymadım dedi ve ıözle • 

rinden bir kaç damla yaş ta daİlna lur· 
mızı yanaklarına aktı. . 

Merhumun askerlik hayatına, Alman
ya imparatorunun Suriye Kudüs .eyahat• 
lanna iştirak ettiği için bu seyahatte gÖ1'• 
düklerine, duyduklarına dair ve Kürdi.
tandaki kumandanlıklarına ait bir çok 
hatıraları vardır. Herhalde merhum bun• 

lan yazmıştır da. 

Bu yerlerde işlenmekte olan suçların 
kötü mahiyeti dolayısiyle sosyal bünye 
lizerindeki sarsıntılann ortadan kaldı -
rılması ve muhitte tesirli bir intiba yara
tabilmesi İçin suçlulann en le.ısa bir za -
manda fiillerinin akibetine uğramaları 
bu kanunun göz önünde tuttuğu gayeler
den bulunduğundan ağır cezalı suçlular
dan zanlı bulunanlann ilk tahkikat sıra
emda tevlciflerine lüzum görülemnüş ol
sa dahi, son tahkikatın açılması karariy
le tevkifleri ve duruşmalannın mevku -
fen yapılması mecburiyeti de konul -
muştur. 

PROJEYE GöRE 
Hazırlık tahkikahnda Cümhuriyet 

müddeiumumileri şahidleri celpname ile 
davet edeceklerdir. Cümhuriyet müdde
iumumileri mcvkuflu veya acele telakki 
ettikleri mevkufsuz işlerde phitleri doğ
rudan doğruya zabıtaya yazac.aklan mü
zekkere ile celbedebileceklerdir. Bu mü
zekkereler zabıtaya zor kullanmak sala
hiyetini de vermektedir. 

Hazırlık tahkikatında kaza dışındaki 
her türlü tebliğatı yapmağa ve birinci 
maddede yazılı müzekkereleri yerine ge
tirmiye bütün zabıta memurları mecbur 
bulunmaktadır. 

MC§hud cürümlerde geri bırakılma -
sında zarar umulan hnllerde §&bitleri ye
minle dinlemeye, ehli hibre &CÇmeğe ve 
kC§fc. arama ve znbıtn ile alakalı mu • 
amelelerin yapılmasına Cümhuriyet müd
deiumumilerine salahiyet verilmektedir. 

Aşk ve me.cera Romanı 

Cümhuriyet müddeiumumisi tevkif ta
rihinden itibaren nihayet bir ay içinde 
hukuku amme davasını açmadı.ğı veya 
mevkufu kendiliğinden tahliye etmediği 
takdirde mevkufiyet halinin devamına 
lüzum olup olmadığı hakkında sulh ha
kiminden bir karar almağa mecburdur. 
Bundan sonra umumi hüL:üınlc.r t-.tı.:ı.. 
olunacaktır. 

Cümhuriyet müddeiumumisi tevkif ta-
rihinırı ... ..,, :t:hsa••n •.. :; ...... - • -- alin ir.inrlr. 
hukuku amme davası nçmadığ1 veya 
mevkufu kendiliğinden tahliye etmediği 
takdirde mevkufiyet halinin devamına 
lüzum olup olmadığı hakkında sulh ha
kiminden bir karar almıığa mecburdur. 

tLK T AHKtKA T 
Projenin onuncu maddesine göre ilk 

tahkikatın açılmasına dair olan kararın 
kat'i olduğudur. ilk tahkikatın sonunda 
Cümhuriyet müddeiumumisi evrakın ken 
disine verilmesinden itibaren iki gün i
çinde iddianamesini tanzime mecburdur. 
tik tahkikatın sonunda müddeiumumi
likçe tanzim edilecek iddianame maznu
na bildirilmez. Sorgu hakimi ilk tahki -
katta maznunları ve §ahidleri birbirleriy
le ve şahidleri maznunlarla karşılaştır&· 
bilecektir. 

Suç ağır cezalı olduğu takdirde ilk 
tahkikatta tevkifine lüzum görülmiyen 
maznun son tahkikatın açılma karariyle 
birlikte tevkif edilecektir. Bu karar ka-
tidir. 

DURUŞMA 
Ağır cezayı istilzam eden suçların du

ruşması mevkufen yapılacaktır. Duruş

ma sırasında verilecek tevkif kararlan 
aleyhine itiraz olunm1yacaktır. 

ilk tahkikatta tabi tutulan işlerde mah-

Tefrika No. ıe 

• 
fngilizceden adapte eden : VEDAT A. UZUNDOST 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Orada bir adam var... uzak dağlar arkasında kalmıştı •.• 
Sessiz duran bir adam... Gece pek Onun kahramanlıkla dolu olan ömrü 

fark edilmemekle beraber kürklü ya - içindeki bu kadın karanlıkları yaran bir 
kasım kaldırımı. kalpağını kulaklarına güneş gibi idi ... Hasan harbın bu en feci 
kadar gömmü~. .. Ağzında tüten ate,- günlerinde kalbini bir kadına verdiği için 
ten sigara içtiğini anlıyoruz. kendisini günahkar saymıyordu ..• 

Bu binbaşı Hasandır. Nüveyrenin karışık bir mazisi olması 
Macera dolu mazisini tahayyüle dal- takdis ettiği aşkını küçük gösteremezdi? 

mı§tır. Dünle bugün arasında kararsız l Iasan şöyle düşünüyordu : 
duran bu adam m~ut mudur? - Nüveyre muhakkak ki bir aşk yu· 

Eğer onun ruhu bir filim gibi görüle- ı.·asını süsleyen ideal bir kadın olmağa 
bilen bir realıte olmuş olsaydı, bu tah- nnmzettir} 
Jile ihtiynç knlır mıydı) O kendi kalasında ideal eşe muhak-

Dnlgalar ..• Serenlerde rüzgar ... Par- kak surette klasik bir rnima veren insan· 
lak bir mehtap altında Hasan o kadar lardan değildi .•. 
dalgın ki... Jçinde tatlı gölgeler uçuşan tatlı ha -

Hastaneden çıktıktan sonra yeni vnzi- kışlı bir kadın kar§ısında 
fesine hiç bir merak hi i duymadan le.o- - Seni seviyorum. 
fUYOt •• • Dünkü Kızıl Şcyttın .•. Şimdi se- Derken muhakkak onun melekler ka-
'Vi§tiği kndın olan Nü"·eyre .•• Ne kadar dar aaf oldu{:'llna mı inanmalı ... 

•1< ® 1 • olmadığından ve müttefik Balkan dev-

p arti Kamu t ıetlerine kargı yalnız başımıza harp ede-a y bilmemizin imkansızlığından bahsederek 

g rubunda ne yapıp yapıp bu harbın önüne geçebil
mek için siyasi bir imkan aranması lüzu.
munda ınar etti. Kamil paşa şurayı dev- Sona be#nci •ehi/etlen 

luğu tebarüz ettirmişlerdir. 
Ismet lnönil Bulgaristan payıtahtın· 

da Maı· este XLl ... • ~ • ~·, •• , • t ~ -" ... , :a ırı-

dan gördükleri dostane kabulü ve aı-
knnıin sulh fikrinin ve iyi komsulUk 
nı.unuebetle.rinin yeni bir terriKkl gös-
terdiğini kaydetmiştir. 

let reisi idi, Gazi Ahmet Muhtar paşada 

sadrazam idi. 
"'A •1 O • • ' ••• _!!-~;:kten 

sonra sadrazamla harbiye nazırı Nazım 
pap harba tarafdardırlar. biz hub aleyh 
tarları akalliyetteyiz. gidip bir kerrede 
Sultan Reşadı ziyaret ediniz dedi. 

rüldü, hup meydanında kendisi bir kaç 
defa terfi etti, harpten sonra ordumuzda 
kalıp zabit olmasını rica ettik, bir gün 
bu kahraman asker ansızın ordumuzdan 
kayboldu, t1onra anladık ki kendi mem
leketi hesabına Lir vazife ile içimize so· 
kulmuf, hiç böyle bir adam korkak olur 
mur 

Büyük. luııhın nıütnrekesinde m~mle· 
kete döndükten sonra bu mesele hakkın· 
da tafsilat almak için pa~aya bir iki defa 

Bunları neşretmek damadı gene1'al 
Seda" da düşer. Merhuma ııon bil' hönnet 
vazifemi yapmak için bir hatırayı yaz • 

dım. 
Y ann tahnit edilmiş olarak gömülmek 

için lstanbula nakledilecek olan bu 'bü· 
yük Türk askerinin, yiğit Abc:lullalun. ta· 
butu önünde hürmetle eğilelim. 

Doktur 

Habôoğla Esad 

Parti grubu bunu büyük bir mem
nuniyetle karşılamıştır. 

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
keme İcab eden tebliğleri yaptırarak son 
tahkikntın açılmasına dair olan kararın, 
suçluya tebliği tarihinden itibaren niha
yet beş gün içinde duruşmayı yapacak
tır. 

Mani sebepler olmadıkça duruınuı 

bir celsede bitirilecektir. Cümhuriyet 
müddeiumumisi iddiuıru ayni celsede 

Irak nazırı ATA TÜRK'ün huzurunda 

Hariciye köşkünde verilen ziyafette 
nutuklar teati edildi A 

samımı 
• 

bitirecektir. Cümhuriyet müddeiumumisi _ Btı1 taralı birinci aahilecle _ ı nun semerelerini müşahede etmekle nunun ve zatı devletlerinin aaaclet n 
iddiasını ayni celsede bitirmeye mec , I sıfatiyle şahsıma karşı ibraz buyurulan sevinç duyuyor. Yakın şarkta ve bey- sıhhatine içmekle büyük bir şeref ve 
burdur. Talik ve tehir müddetleri kat"i teveccühlere arzı şükran ederim. Tarih nclmilel hayatta sulhü selameti ideal saadet duyuyorum. 
bir zaruret olmadıkça be§ günü geçmi - ve kardeşlik bağlarıyle memleketimin olarak tanıyan memleketim Türkiye IRAK MEBUSLARI 
yccektir. bağlı bulundui:<u muhterem Türkiye cumhuriyetinin bu gaye uğrundaki me- IRAK, 2 7 (AA) - Bugün meml~ 

Cümhuriyet müddeiwnumisiyle maz- cumhuriyetinin merkezinde kendimi saisini nazarı takdir ve hürmetle ta- ketimizde muhterem misafirimiz bulu-
nun muvafakatleri üzerine ge]miyen şa· bulnıakla büyük bir bahtiyarlık his- kip etmiş ve zatı devletlerinin işaret bu- nan Irak hariciye vezirinin resmen mem
hidlerin hazırlık ve ilk tahkikat safhala- scdiyorum. Ve bu bahtiyarlığım mem- yurdukları gibi bu hususta kendi his- lcketimizi ziyaretlerinden bahsettiii za. 
rında Cümhuriyet müddeiumumisiyle leketinıin kardeş Türk.iyeye olan sa- sesine isabet ed~cek mesaiyi ifaya da- man mebuslar Irak - Türkiye arasındaki 
sulh ve sorgu hakimleri tarafından zab - mimi duygusunu izhara vesatet ettiğim- ima azimkar bulunmuştur. Ve buluna- samimi dostluğun bu yeni tezahüründe· 
tedilmi~ olan ifadelerinin okunmasiyle den dolayı bir kat daha artıyor. Zatı caktır. ki yüksek kıymeti hararet ve aevinçle 
iktifa olunarak celblerinden vaz geçile - devletlerinin buyurdukları gibi tarih Bu duygular ile kadehimi Türk.iye- telakki etmi,lerdir. 
bilecektir. ve coğrafi amiller dolayısiyle Türkiye nin ulu reisicumhuru Ekselans Ata- ZiY AFET VER1LDt 

Cümhuriyet başmüddeiumumiliğine ile alakasını idrak eden memleketimiz türkün şerefine ref ve kardeş Türk ANKARA, 21 ( A. A) - Batvekil 
evrakın gelme~inden itibaren bir hafta, muhterem kardeş memleketin geniş te- milleti necibesinin daima mütezayit ismet lnönü bugÜn muhterem miMfiri-
temyiz mahkemesi de bir ay içinde tet- rakld ve taali hatvelerini birer birer görmek .istediğimiz taali ve refahına miz Irak hariciye veziri şerefine bir öile 
kiklerini bitireceklerdir. derin bir alaka ile takip ediyor. Ve bu- ve muhterem başvekil Ekselans Inö- ziyafeti vermiştir. 

Yoksa hayatında her türlü ıstırabı çek- arkadaı yaptı. disini ate§ hattına atmasın diyordu ..• lçi Arabncı dönüyor ... Yan homufda • 
miş heyccanlann en korkuncu, nefret ve Binba§ıntn gözünde ay ışığının parlat· l öyle titriyordu görseniz ... O ağlarken be: nan bir sesle anlaşılmayan bir cevap vr-
hiyanetinin en clemliai ile karşılaşlillf bir bğı bir YllJ damlası var.. nim de gözlerim sulandı ... Çok seviyor riyor. 
kadına kar§ı: cBöyle bir kadın sevilir - Anlat bana.·· Lemanla lskende- binba~ım... 1 - Bizi Marineska Prospekatta götür. 
mih diyemi düşünmeli?. I runa gidişini .•• Sana neler söyledi ..• Be- - Batumda herhalde mektup vardır. ı - Yalnız oraya mı? 

Mademki aşk mantık Çerçevesinden 1 ni hakikaten seviyor mu'?. - Hastanede aldlğınız o mektuba he Elindeki bir adreıı yazılı kigıda bakı-
görülmez; ona bir boıluğa atılır gibi atıl-ı Ali ~e_n~lerden ~eri beraber bulundu- men cevap vermişseniz ... Muhakkaktır yor l fasan : 
mak lazımdır. Aıık bir sevki tabiidir. ğu zabıtının haletı ruhiyesini anlıyordu. ki Batumda mektup var... - Apollo sineması önüne ••• 
Aıkı çiçek ve şiirle süalenmiı ıiddetli bir 

1 
Onun ne ıstıraplar alttnda olduğunu bi- Susuyorlar. Dakikalar serenlerde u- - Ha §Öyle ... Atlayın ..• Yirmi beı 

arzudan başka ne anlata bilir'?... l tiyordu. Zeki Anadolu çocuğu amirine guldıyan rüzgann iniltileriyle doluyor... kuruş alacağım .. . 
Sevilen bir kadın düıünülürken on - hürmetini bırakmamasına rağmen onun BA TUM - Bizde bir şey demedik ya ..• 

dan ne isteriz'?. 1 bu dakikada bir arb.d&§a muhtaç oldu- lk.i taraflı bulvardan ilerleyoruz. Rus Atlıyorlar . •• GenİJ bulvarın •iında 
Binba ı Hasan bu nokta üzerinde du- iunu da biliyordu. hususiyetlerini taşıyan binaların kenarın- solunda zengin bir itinayle itlemnit bü-

rurken bir adamın kendisine doğru yak-J - Seviyor binbaşım ... Buna ben e- dan geçiyoruz. yük binalar .. · 
laşbğım hissetti. İnsanlar bazı dakika- minim... Sokaklarda insan kalabalığı var... Gidiyorlar .•• 
lannda konugmağa ne kadar muhtçtır- Karşılıklı oturuyorlar··. Gurbette ilci şarkın bu sahil şehri çok güzeldir. Hasan arabacıya soruyorı 
lar. arkadaş gibi mehtabın soluk ışıklan al- Araba, otomobil vızıltıları içinde ka- Oğlum sen Türk mÜIÜn '? 

Binha;ıı bu dalgınlık dakikalannda de· tında konuşuyorlar. rışık bir hayat yaşıyan tarihi bir şchirde Evet ... 
nizin hırçın dalgaları arasında yalnız ol- - Bağdattan ayrıldık ... Bütün gün harp çolc. fazla bir gösteriş yapmamıştır. , Burada mı doğdun~ 
madığına sevindi. ve bütün gece yolculuğumuzda hep siz- Binbaııı sivildir. üzerinde siyah bir el- Hayır •.. Trabzonda ..• 

- Binba.'":° bir~ey yiy~cek misiniz'? I ~e~ konuştuk ..• Sizden. ~nlatırken içi bisc, ba~ında siyah bir kalpak var ... Ali 1 Ya ... Lazsın demek!. 
- Senmı sın Alı'?. Dogru ya... Bir tıtnyordu... Vapura bınınceye kadar de sivil... Öyle!. 

şey yemek lazım 1 gözlerini hiç ya~ız görmedim ..• Öyle an- Vapurdan sahile iniyorlar .•. Pa!!aport 1ı Kesdirme cevap Yeren arabacıdan o 
Bu sun] unutulmuı bir adeti hatırlatı· lan oldu, ki geriye dönmek ve yine ıize memuruna doğru ilerileyorlar... 

1 

kadar çok şey öğrenmek kabil deiiJ.,. 
yordu. koşmak istiyordu... Veııikalannı uzatıyorlar... Susuyorlar. Bir iki çeyrek eonra hG,.ük 

Hasan karşısında resmi tazimle duran Ben dilimin vardığı kadar onu teskin I Pos bıyıklı bir adam hemen ayağa kal-
1 
güzel bir sinemanın önünde duruyorlar. 

askerine doğru yaklaşıyor ... Sevilen bir I etmeğe çall§tım, başka türlü bir şey ya- I kıyor ... Ve: Arabacı o zaman çenesini açıyor bi-
arkadaşa hitap eder gibi onunla konuşa-! pılamıyacağını anlattım durdum ... Hele. - Rahatsız ettim binbaşım!. Diyor. raz: 
rak bu etiketi yenmek istiyor ... Ellerini l Vapurda binbaşım ... Kuzum Ali diyor- Hasan ve Ali yürüyorlar ... 
onun omuzuna koyuyor... du ... Yüzhqının peşinden ayrılma... Durakta bir fayton var •.. 

- Bırak Ali bu resmiyeti .•• Evet ben Muhakkak verdiğim planlara inanmasını Sahibi atının yuları ile uğrqıyOI' .•• 
bir zabitim. Fakat bizi hadiseler çok eyi 

1 
söyle ••• Bana inansın ••• Hem sakın iten- - Hey arabacı! 

Siz yabancı sınız galiba), 
Öyle . .. 
Nerede yatacak ıınız). 
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1 L. .. ~.Ç.~.~?..~~.~.~ ... ~~.~.~~!!.~.!.~ .... ..i 
'Bir kadın mesud o!mak 

için neler yapmalıdır? 
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• .. gazetesinden «Gündelik : : Fransızca u ergısı Dır ngı ız : 
: saadet» isminde bir yazı almıştır. Bu yazıda mesud_ olm~ : 
: için kadınlara bazı tavsiyeler yapılmaktadır .. Bu eıılencelı : 
• d - k • 
: yazıyı biz e &fagıya oyuyoruz: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••: 
~ .....•.•......................................•.. 
1- AHBAPLIK VE MlSAFlRLlK dikkat ediniz; ve daima evinizde iyi 

Hizmetçinize, inandırıcı bir nezaket- halde bir iki yedek çorap dulunduru

le yalan söylemesini öğretiniz. Bu sa- nuz. 

ve Fransanın, Beikanın emniyetini 
bulundurmasına müttekkirdir 

hükümeti, lngiltere 
garanti altında 

yede sizi . çam sakızı ziyaretçilerden ve Bozuk ökçeli iskarpinlerle sokağa 
tra§çı telefon muhaverelerinden kurta- çıkmayınız. Bir elbiseniz veya tuvale-

tinizin her hangi bir tali işi için sarfet
rabilir. 

Okumak için evinizden ödünç alı- tiğiniz paranın hakiki miktarını ne k<>-
nan kitapların bir listesini hazırlayınız, canıza, ne de dostlarınıza söyleyiniz. 
ve bir zaman sonra alanlara birer kart Eski ve yırtık elbiselerinizi sabahlan 
göndererek iade etmelerini hatırlatllll7 evde giymek arzusuna kendinizi kap-Brüksel, 27 ( ö.R ) - Bu sabah B. 

X .... veya Y ... in evinde suvare pek tırmayınız. Eden başvekalet dairesinde BB. Van 
Zeeland ve Spaak ile görüşmüştür. 

Mülakat iki saat bir çeyrek sürmilştür. 
B. Spaak gazetecilere bu akşam saat 
23 ten evvel hiçbir tebliğ neşredilmiye
ceğini bildirmiştir. Bundan sonra Bel
çika başvekili ve hariciye nazırı İngi

liz sefarethanesine giderek müzakere
lerine devam etmişlerdir. Bu görüşme
ler bilhassa ekonomik meseleler üze
rinde ve İngiltere tarafından Belçika 
h"§vekilinin memur edildiği tahkikat 
etrafında cerayan etmiştir. B. Van Zee
land Dr. Şahtın Brüksel seyahati ne
ticesinde Alınanyanın temayülleri hak
kında aldığı maliimatı B. Edene bil
dirmiştir. Kral Laeken şatosunda Bn. 
ve B. Edeni kabul etmiştir. Başka hiç 
kimse bu mülakatta hazır değildi. Ak
şam hariciye nazırı B. Spaak B. Eden 
şerefine bir ziyafet vermiştir. Ziyafet 
davetlileri arasında Lüksemburg bü
yük dükalığı hariciye nazırı da vardı. 
Lüksenburg Belçikaya İngiltere ve 
Fransa tarafından verilen ayni temina
tın kendisine de teşmilini istemektedir. 

can sıkıcı bir mahiyet alınca erken ka- Elbiselerinizi hiç olmazsa ayda bir 
çınız, hatta ev sahibi sizi bricte dördün- defa temizleyiniz. • 

cü yapmak islese bile. 
Etrafınızda ne söyliyecekleriyle ala

kadar olmadan, kabullerinizi ve ziya
fetlerinizi bütçenize göre tahrut ediniz. 

2 - KOCANIZ 
Büroruna giderken sabah gazetesini 

götürmesine ses çıkarmayınız. Son ha
berleri veya son sansasyonel cinayeti 
mutlaka okumak istiyorsanız, bir başka 
gazete aldırabilirsiniz. 
Kocanızın yeni kostümünü asla ten

kit etmeyiniz, hatta kusurlu olsa bile. 

4 - MAKYAJINIZ, ELBlSENtZ 
Tuvalet malzemen.izi, tamamen tü

kenmeden almaya alışınız. Geceleri, 
yüzünüzün tazeliğini kaybettiğini his
settikten sonra yatağınıza girmemekte 

ısrar etmeyiniz. 
Ne şişmanlığın, ne de tenbelliğin si

zi yenmesine müsaade etmeyiniz. Her 
iki ayda bir kötü ondülasyondansa, altı 
ayda bir mükemmel bir ondül&syon 
yaptırmayı tercih ediniz. 

Tırnaklarınıza bilhassa itina ediniz. 
pürüzsüz bir el, kıymetli bir yürekten 

Kocanızın yen:· !t pişirmesini bildi
ğine ve hatta icabında bir ziyafet sof- iyirur. 
rasını bile kusursuz hazırlıyabileceği- 5 - EV1N1Z 
ne inanır görününüz. 
Doğum, evlenme gibi yıldönümleri

ni ona önceden haber veriniz; bu su
retle onu gaflar yapmaktan korumuş 
ve nedamet duymasına mani olmuş 
olursunuz. Onun alfıkalanır gibi görün

Odanızda, hiç olmazsa iki rahat kol-
tuk bulunmalı, ve bunların yanında 
ışık tertibatı okumanıza mani olınıya· 
cak bir şekilde bulunmalıdır. 

Bir muzip dostunuz size bedi· ·e etti· 
ği çiğ renkli vazoyu - tabü kazara - kı· 

düğü kadınlara karşı çok nazik ve se- rınız. 
vimli olunuz. Bu suretle onlar, sizi ko- Her beş veya on senede bir mobilya· 
canıza tercih edeceklerdir. nızı tamir ettiriniz, hiç olmazsa cilala· 

Brüksel, 27 ( A.A ) - Alınan haber
lere göre İngiliz - Belçika konuşmaları 
bu akşam B. Eden ile B. Van Zeeland 
arasında vukubulacak son bir mülakat
ta bitecektir. 

Eden belediye tarafından tertip olu
nan resmi kabulde bulunduktan sonra 
öğle yemeğini hususi olarak Van Zee
land ile birlikte yiyecek ve sonra tay
yare ile Londraya dönecektir. 

Brüksel mülakatları hakkında mu
hdaza olunan ketumiyet~ rağmen B. 
Eden Van Zeeland ve Spaak Almanya

nın bir garp paktı çerçevesi içinde Bel
çikayı garanti etmesini elde eylemek 
hususunda müsait zamanın beklenme

sinde mutabık kalmışlardır. Bu yolda
ki müzakerelere Paris, Londra ve 
Brüksel arasında devam olunacaktır. 

Her iki tariıfca da Brükselde yapılan 
müzakerelerden memnuniyet beyan 
olunmaktadır. 

Brüksel, 27 ( A.A ) - Reks lideri 
Nieuve Start gar:etesinde yazdığı bir 
makalede Belçikanın bitaraflığı hak
kındaki 1ngiliz - Fransız beyannamesi
ni tasvip ve bükümeti de bu muvaffa
kıyetinden dolayı tebrik ettikten sonra 
diyor ki: 

Belçikanın bugün vaziyeti milletin 
büyük bir ekseriyetinin isteğine uy
maktadır. Eski müttefiklerimize karşı 

olan vaziyetimizi hafifletmeden Al
manya ile olan münasebetlerimizi ar
tık iyileştirmek imkArunı elde etmiş 

oluyoruz. Sonra Belçika harici siyase
tinin bugünkü yeni veçhesi Hollanda 
ile sıkı a.•kert ve siyasi ve iktısadi teş
riki nıesai tesisi ümitlerini de arttır

maktadır. Belçika ile Hollandanın bir 

Hissi, Aşk Romanı 

YAZAN: ADNAN BtLGET 

Sizin için alacağı şeyleri kendi başı- rını tazelendirin. Ayağı kırık bir kol· 

Motörize edilmiş Belcıka ordusundan bı.r intiba na almasına müssade etmeyiniz. Bu su- tuk veya dokülme halinde bir süs, sizi 
askeri blok. teşkil ed':"ekleri açıktır., ne ~~mur edil~'.ği .e~onomilc .'.".~:eleler sıe~in ~.e kadar. meı_nnuniyetle karşı· retle, işinize yaramıyacak şeyler için evinizden soğutacak sebeplerdendir. 
Ingiliz hahrıyesı Belçika ve Hollanda- de gozden geçmlmııtır. Bu goruımeler Jadıgıru eoylemek 15terım. Ve bu te,ek· değerlerinden çok yüksek ücretler öde- Tozun esiri olmayınız. lkide bir yo-
nın deniz yollarını himaye edecek ve bir «Müzakere• mahiyetinde obıayıp kürlere, faaliyetleri ve muvaHaluyetine mesine mani olursunuz. rulup canınızdan hıkacağınıza, evını· 
Belçika ile Hollanda da lngilterenin alelade bir fikir tee.tiainden ibaret olmuş- geniş milcyasta hizmet eden BB. Blum BR§kalarının yanında daima onunla zin tozunu iki günde bir almak daha 
Av;'~~ limanlarını ko.ı:uyacaktır. tur. Ve pek aamiml bir hava içinde cc- ve Delbosu da tebrik ederim. lngiltere mutabık görününüz, fakat yalnız kalın- iyidir. 

• 2.7 (ö.R) - Bruhelde B. reyan ederelc iki hükümet go··ru··,ıerı· ve Fransa Belçilcayı bazı hukuki taah· Kocanızın karşısında olmadan süsle-Ed J Bel ~'- d ı d ca kendi dilşünccnizi azım ve enerjiyle 
~ e.. Çı.&.a ev et a amları arasın: •r~sıvrlA hii,yiilr hir mut bak.at mevcut hütlerinden ibra etmişlerdir. Fakat buna müdafaa ediniz. nebileceğiniz bir tuvalet odasına sahip 

daki muzakereler bu aksg.- • .a.u..YC'- oul 0 ugunu muphede etme ımkanuu • .... 1 1 ·• o .. ıvtı.. ....... u .. ...ıv~u.ıuguna ve mln• 1ma alış 
m"''"' Ru sabah oaat \0.30 ile 11,30 mi§tir. nettarlığına yeni haklar kazanmışlardır. 3 - ELB1SELER1N1Z o ya ç sınız. 
arasında B. Edenle Belçikır hariciye na· TEMiNAT o..ı,.oı.._ ""·"--•:n:n miirnessili Belci· Hiç olmazsa bir tek kibar el= 6 - KENDlNtZ 
zırı B. Spaak arasında bir konferans ol- Belçika hariciye nazırı B. Spaak bu kanın Milletler cemiyeti ve kollektif em· v~ ıuu.b..cıllluct. uU" ev taıumına Hoşa giden taraflarınızı daha göste-
mugtur. Saat 11,30 dan 12.30 a kadar a.kıam Fransa sefirini kabul ederek mu· niyet aistemine bağlılığını kayıtsız ve olunuz.. rişll bir hale getirmiye ve hoşa gibni-
da Başvekalette B. Edenle BB. Van Ze· haverelerin neticesi hakkında malumat kaçamakoız teyit etmi~tir. Bununla be- Size yakışan elbiseler giyiniz. İyi bir yecek taraflarınızı da gölgede bırakım· 
eland ve Spaak arasında yeni bir müla- verecektir. Bunlann en mühim kısmı raber Belçilca hükümetinin filcrince kol- elbise, beş kostüme müreccahtır. ya çalışınız. 
kat olmuştur. Bu içtima neticesinde Bn. cumartesi günü Belçikayı Lokarno mu· lektif emniyet sistemi realizm ile tatbilc Bütün sahte mücevherlerinizi bir- Son filimde seyrettiğiniz aktörü çok 

B V Z 1 d fı B d 
den takmak arzusuna karşı mücadele beğ di" · · · d Jd ğun hat 

ve · an ec an tara ndan n. ve ahedesindeki taahhütlerinden ibra e en edilmelidir. Gerçi her devlet Milletler en gınızı uymuş 0 
U uzu • 

B E 
ediniz. Onları itidalle kullanınız. •• kın ka"·· bil ·tiraf t 

· den şerefine bir ziyafet verilmiştir. ve bu memlekete lngiltere ve Fransa· Cemiyeti palctına ayni derecede bağlı ise "' en ya ar ....yınıza e 
1 

e -
İngiliz hariciye nazın saat on beşte in- nın müşterek teminatını bahşeyliyen Jn- de her birinin taahhüt ve mecburiyet- Bir kaza veya her hangi bir başka se- meyiniz. 
giltere sefarethanesinde Fransa sefiri B. giliz - Fransız müşterek beyannamesi- !eri ayni olamaz. Bu taahhütlerde mem· heple arzu etmiyeceğiniz bir kıyafetle Şişmanlamamak için lazımsa bir re
Laroşu kabul ederek Belçika hükümet nin Belçika siyaseti ve beynelmilel si· leketlerin coğrafi vaziyetine, askeri ve polisin veya doktorun karşısına çık- iim takip ediniz. Fakat bundan kimse
erkanıyle yaptağı muhaverelerin mahi- yaset üzerindeki muhtemel tesirlerine ekonomik imkinlanna göre bir chierar· mak ihtimalini göz önünde tutarak iç ye bahsetmeyiniz. 

· · b ld 1 k ç•mn.-.rlarınıza daima itina ediniz.Zeki Her fırsattan · tif d d k li yetını i irmiş ve böylece iki meme e· tahsis edilmiştir. Bu noktada memnuni- chie• (meratip silsilesi) vardır. Bu oe- b~·-,k- !iş" .. ilik h lanm ıs a e e ere neşe 
ti. bı"rl t" d · b" · · b" ld dil · · B" b ı hh"" 1 h d 1 . k ır ocarun ge ı guze ten oş ı- olıruya ve eg· lenmeye çalışınız ve sız· ,· 

eı ıren tam ayanı§manın yenı ır yetı mucıp ır netice e e e mııtır. ır ep e taa ut er er ev ehn uvvet ve _ bilh a1ruz k dis" . 
d rı· · ·· N h Ed ı B ı hh ı ·m1t· .. yacagına ve assa Y en ının ihliyarlatabilecek olan kederlerden 

e ı ını gostermiştir. i ayet B. en tara tan e çikanın hukuki taa üt eri ı anlarına gore derece derece ayrıl-• .. d"' _ .. h l karş 1• hali d 
saat 1 6, 30 da tayyare ile Brüksel den daha baıka bir şekle aokulmuf ise de malıdır. Bu ihtiraz kaydiyle, Belçika 1 gor ugu usus ara 1 

• au av- hoşnutsuzluklardan kaçınınız. 
L d h k f b 

. . . ranmaruzdan canı sıkılacagını unutma- Bo··yıece mesut yaşıy bilir" traf 
on raya are et etimiştir. diğer tara tan Belçika ile İngiltere ve eynelmılel dayan1Jma prensıbıne sadık. ' a ve e ı-
s .. ._ 1 h 1 • d b F b ı k ı ak yınız. nızdakilere de kendinizi daha fazla sev• rua.se mu avere erı neticesin e u ransa arasındaki manevi münase et er a m tadır. 

akşam neşredilen tebliğin metni şudur : talcviye edilmi§tir. B. Spaak da dün ak· MOZAKERE DURACAK Çoraplarınızı iyice gerilmiş olmasına direbilirsiniz. 
B. Edenle BB. Van Zeeland ve Spaak şamki ziyafette aöylediği nutukta bunu Bunun neticesi fUdur ki, eğer Alman- ••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

birçok muhaverelerde bulunarak iki kaydetmiş ve demiştir ki : ya Belçikanın Milletler Cemiyeti karar- miyetinin esaaı olan kollektif emniyet dan, Belçikanın vaziyetini fa.ideli ve 
devleti alakadar eden günün başlıca LONDRANIN T AAHHODO lan dolayısiyle kendisine terettüp ede· sistemine sadakatsızlık pahasına kazan- memnuniyet verici bir şekilde tasrih et-
meselelerini gözden geçirmişlerdir. lngi- - Birleşik kraliyet hariciye nazırının cek taahhütleri ifa etmek hakkını tasdik mak niyetinde değildir. Bütün Lokarno mİş bulunmaktadır. 
liz ve Belçika devlet adamlannın dik- buraya muvasalô.tı son lngiliz • Fransız etmezse, Belçika ile Almanya arasında müzakereleri gibi bu huauau Belçika-Al- BROKSEL, 27 (ö.R) - B. Edenle 
katini bilhassa celbeden mesele Avrupa beyanatının neşri ile ayni zamana tesa- hiçbir müzakere mümkün değildir. Bel- man müzakeresi de ancak Almanyanın ilk mülakatından sonra Başvekil B.Van 

sulhunun takviyesine ait noktalar ve bil- düf etmektedir.Bu fırsattan istifade ede- çilca, bilha98a dahill sebeplerle Alman- Milletler cemiyeti paktından her devlet Zeeland demi~tir ki : 
hassa Garbi Avrupa için yeni bir emni- rek İngiliz hükümetinin mümessiline, yadan bir ademi tecavüz vaadı i.stihaa.1 bir millet için çıkan vazifeleri kabule 

yet pakb akdi meselesidir. Diğer taraf- Belçikaya karşı gösterilen bu kuvvetli etmek istiyorsa da bu vaadı asli Berli- temayülü §artiyle mümkündür. Brüksel 
tan B. Van Zeelandın bir rapor tanzimi- dostluk ve emniyet delilini kral bükü- nin ümit etmi~ olduğu gibi Milletler ce- müzalcereleri, sulhun istikbali balumın-

etki memleketi alakadar eden mese
leleri tetkik ettik. Görüşmelerimizin ne· 
ticelerinden memnunum.> 

Tefrika No 16 mesut dakikalarımı yaşıyorum. Adeta dar erken elde etmek istiyeceğiz. Buna 
yarumda imişsin gibi seni seviyor, ren- muvaffak olmak, daha evvel de kayd
cide etmekten çekinerek hayalen öpü- ·ettiğim gibi en mukaddes idealimiz ola
yorum. En ihtıraslı dakikamda bile bir cak.. 
el, seni sıyanet eden gizli bir el korlla- l Ne diyordum.. Senin bana verdiğin 
nma sarılarak kulaklarıma fısıldıyor: 'müjdeye hir mukabelem var. Ne kadar 

biliyorum ben.. Fakat bu numara aca-f Amerikalı-kadına ga~eu;.,i tabİri-biı: 
ha hangi otele ait.. Bu bir otel numa-

1
· az t~haf gelmişti. Belli ki gazeteci ıe.. 

rası olacak.. lekkisı Amerikada ve Kanadada büs
- Otel Febüs, Vilhelm Ştrasse'de- bütün ha§ka bir şeydi. Onunla bir dn-

dir. terviyu> yapmak için bu fırsattan isti-
- Teşekkür ederim. fade yollarını arıyordu. Bu arzuyu se-

Korku geçiriyorum bu anda .. Ve san- d~şünsen bunu bulamıyacaksın. Çalış- Nedim büyük bir sevinç içinde so- ve seve kabul eden Amerikan mis ona, 

MEKTUP: 2 ı Şimdi daha ciddi şekilde konuşma-
Narinciğim, mız mümkün.. Annene söylediğin söz-

ki, yanı başında titriyorum. Bazan de ~ı~ım müessesenin çıkan bir işini takip 1 yunmıya başlamıştı. Demek Narin, ge- 1 tamamen hayal olan bir alemden hava
b~. ~aziy~:imle uyandığım olu~or. Gör- 1 ı~ın Viyanaya gitmek mecburiyetinde-! cc treniy Je Viyanaya gelmiş bulunu-1 disler veriyordu. . 
du~ ~uyanın yalancıktan b".' şeyi~ ~'."'· Buna mecburiyet bile diyerniyece- yordu. Genç çocuk artık önünde yep- YolculuJ<ları Vıyanaya kadar de
verdigını anladığım halde kendi kendı-

1 
g_ım. Aşağı yukarı, ihdas edilmiş bir va-! yeni bir hayatın açılmak üzere bulun- vam etmışti. Nedim trenden inerken 

mi kandırıyor ve açılmak üzere bulu- 1 zıyet .. Orada gözlerimi tedavi ettirmek duihınu görüyo d B" haftadanber" vedalaşmaları gayet garip olmuştu. 
Mektubunu iki saat önce aldım, dik: leri bilhassa dikkatle okudum. Hepsine 

katle okudum, kanaat etmedim, belki 
de anlamadığım yerler oldu diye tek
rar tekrar okudum. Hayret ettim, tees
sür duydum, sonra, en sonunda, bittabi 

nan göz kapak!aruru sımsıkı kapıyı>- te istiyorum. Viy&anadayd Nr .u. v· ır im kı Amerikalı kız, sevgilisinden ayrılan biı: 
1 

. ı. arın, ıyanaya ge e -

sevindim.. 

Hani bazı beklenmiyen haberler 
olur, insan birden bire öğrenince ina
nacağı gelmez, saatler geçtikçe onu 
hazmeder ve sonra, bittabi sevinir.Ben 
de böyle oldum, önce üzüldüm, düşün
düm ve sevindim. 

Bir gün senin izdivacımız hakkında 
kendiliğinden bir karar vermek cesa
retini göstereceğini beklemezdim. Bu, 

sana itimat edemediğimden değildir. 

Bilakis itmadıın çok fazh.. Ne de olsa 
yedi yıl devam eden sürükleyici bir "§
kın bir gün senin üze rinde tesir yapa
cağını tahmin ederdim. 

inanmak isterim. Bu hususta kendi dü
şüncelerime itmat göstermeni rica ede
rim: 
Anlıyorum ki Narin .. Ne kadar inkar 

etsem kalbimin arzularına karşı dura
ıruyacağıın. Muhakkak ki seni, hiçbir 
şekilde feda edemiyecek kadar derin 
bir aşkla seviyorum. Aşkın o kadar de-

rum. . . . . . . . Bır _ haftay~ ka~a_r Viyanaya ha~ket te gecikmişti. O akşam operada geç va-1 ~uka gibi ona dudaklarını uzatmıı 
Bu nedendır bilir mısın Narın .. Scnı edecegıme gorc, sızın de oraya aynı ta- • kıta kadar kaim lı U ıll d be-' ve. 

k b k d k k
_,.:__k rihl d l" 1m· . •. . . .. k ış . zun y ar an i 

ay etme ve sen en uza wn"' . e.r e ge ıp ge ıyccegınızı orenme ri gece hayatını, kendi memleketinde I - Dönüşte tekrar Viyanada buluşu· 

korkusundan.. Ben o korkuyu haya- ısterun. Viyanada bir ay kadar kal- bil tan "·"' . . b . ti! . ruz, demişti. . e ıma.........sı ıçın u gece gezın en ı 
tımda birçok defalar ve birçok zaman-

1 
marn muhtemeldır. Cevabını telgrafla ıhh ti .. . d .. t . d ı· Nedim ertesi günü Febüs otelinde s a uzerm e ıyı esır yapıyor u 

!ar hissedebildim. Seni kaybetmek kor- verirsen çok memnun olacağım. Sevgi- G·· d"" 
1 

. ı~ ., h lif · !Narini görmeğe gittiği zaman karşısı-
! 

. . ,. un uz erı meşgu nu. mu te gazete . . 
kusu, kapkara bir Norveç gecesi gibi erım Narın ım.. .d 1 . d d 1 . . . na Kanadalı yataklı vagon kraliçesı 
kalbimi sarınca ciddi surette duş·· ün- 11 NEDtM ı ".'tle erınh e 

1 
° R§dıyor ve gazetesı ıçın 

1 
çıkm:ı,-tı. Çok tuhaf bir vaziyette kal-

rih ki sabahlara kadar gözlerime uyku etü er azır ıyor u. . . . 
girmiyor. Beni ilk defa "§k yolunda av- dlim. *** ınışlı. Amerikalı mıs tekrar kendisini 
lıyan dudakların lisanına kendimi ver- Anlıyorum ki Narin'im.. Biz ikimiz 1 Şef garson telefonda haber veriyor: Dd ahaK tuhafı, hiçi beklemediği bir sı-, samimiyeti aşan bir alakayla kucakla-

. · tılıru · ani N b 1 Şe ·· ·· di B" kad . ra a onvansyone de bir (vagon li) mış· 
dikten sonra yalana sapmak cidden ıçın yara ş ıns arız. e sen aş- 1 - r mosyo, yor. ır ın sesı kral" . 1 1 · 
müşkül oluyor. ka bir erkekle, ne ben başka biriyle telefonda iki saattanberi sizi arıyor.Ben ıçesıy e tanışmıştı. Kanadalı bir - Gördünüz mü demişti. Berlinde 

En yorgun gecemde bile yatağıma hislerim için, "§kun için evlenecek va- geç geleceğinizi haber verdim. Adını ge~ç. ka~~ı. _Kanada kadınlar sosye- 1 ancak kırk sekiz saat kalarak Viya-
girince, sanki derinden derine ziyeti bulaıruyacağız. vermedi. Fakat bir telefon numarası bı- tesının reısıymış.. Konvansyonelle Bel- ' naya döndüm. Sırf sizinle bir iki gü-

b
. ., . . .. .. ba§ka . . . .. . . . 1 grattan geçerken orada trene binen bu nümi.i .J. beraber geçirmek için.. 
ır ..,emJn ıçınde yuzuyorum. Parıltılı tkimızın, muşterek gayretımızle ku- raklı. sabahleyın saat sekizden itiba- nefıs· • -e ·k kız k dis. 1 ld ' Sal da t lard Am "kal k 

bak 1 
.. k . . . , ' n.ı.11 rı an ı en ıy e yo a , on o urmuş ı. en 1 ız: 

ış arın, yorgunluktan kapanan goz rulaca yuvanın kadrosu ıçınde hır sa- ren kendisine telefon edebilecegınızı.· · · · 1 tanış ış uht lif ı dan te · dab bahl · hisky · .. .. t 1 m , m e mevzu ar mas garsona, a sa eyın v sıpa-
k~paklarundan nüfuz ederek tam gon- adet tılsımı aramak için sarfedeceğinıiz söyledi. etmiş, gazeteci olduğunu öğrenince ' riş ediyordu. 
lüme saplanıyor. O =an belki de en mesainin semeresini kabil olduğu ka- • • - Teşekkür ederim, kim olduğunu dostlw'tunu arttırmıştı. 1 

_ Bitmedi 



E 
4 

.,ENi AdlR 
za r«•an 1•a7 • 

1 

''Çocu ... ğumu as)a alam 1 F ,. t ••ı•• 
• •• azsınız,, ransanımen 1 emayu u 

Haksız b1r hukme karşı 1 _,, - .. 

Talebeler 
Mecburi tasdlknameye 

nasd tabi tutulur ? 

isyan eden bir IBir Paris ga!tesi Soruyor: Oyle 
feryadı ise yapılaca) hiç birşey yok mu? 

Bazı okullarca talebenin Kültür ba· 
kanlığına malumat verilmeden mecbur\ 
tasdiknameye tabi tutulduğu görülmüg

tür. 
Kültür Bakanlığından şehrimizdeki 

• annen1n 
~~~~~-------~--------~-

alakadarlara gelen bir yıldırımda bu 
işin Bakanlığın tasdikine arzı lazımgel
diği, Bakanlığın izni olmadan böyle bir 
fCY yapılmaması bildirilmiı1tir. 

P o Ji s hafiyelerinin takibatından çocuğunu 1 

koruınağa çalışan kadın şiındi . bir 
Bulgar köyünde saklanmıştır 

Gerek mecburi tasdikname, gerek 
kat'i ihraç iı1leri için gönderilecek tah
kikat evrakına talebenin ailesinin umu
mi vaziyeti, anası babası olup olmadığı 
geçim, ailenin çocukla alaka derecesile 
diğer hususiyetleri, talebenin okulda kaç 
senedenberi bulunduğu yaşı, o zama• 
na kadar inzibati bir ecza alıp almadı
ğı, çalışkanlık ve sağlık durumu hakkın· 
da malumat ilave edilecektir. 

HıtteOoeöelsin öir nutkunu din/ıyor 
_., Harp sonrası Fransız diplomasisinin 1 - üphesiz, fakat o B. Rooıevelte 1 vcrrniyelim l • • . 

1 

kötü bir itiyadı var : cEvct I> demesini müra<llt etmiştir. Eğer Amerika Cüm- - Çünkü üçüncü Rcıch ne aatıy~r, 
unutmuştur. Her tetebbüse ilk vcrdiii hurrci cGarip> bir tekilde bile olsa, hunu pek ila biliyoruz : O cBoloevız:
cevap chayırl>dır. Ta ki, hadiselerin kendine yapılan telkini kabul edecek mc> kaTJ& ve Demokrasiye kartı ha~h 

ı . - f• yül" ü yena 

Cümhuriyetçi 
Torpidoların laallyetl 
Valansiya, 26 (A.A) - Dün 

hpanyanm şark sahillerinde 

Canarias ve Baleares isi kru
vazörleri asiler elindeki sahil
leri bombardımandan dönen 
cümhuriyetçi torpido muhdpleri 

üzerine ateş açmışlardır. Cüm· 
huriyetçi torpido muhribleri bu 
ateşe mukabele etmişler ve 
kruvazörleri uzaklaştırmışlardır. 

Bilbao, 26 (A.A) - Bugün 
Bilbaoya gelelen Sbeafgarth 

J zarurctı karşısında evet derneğe mecbur olursa tasavvur edilen konferansın prt• Fransanın men 1 tema 
Bayan Helekius ve çocuğu 1 kalsın1 Bütün dünya devletlerine ıamil lannı espit etmek ona ait olmayacak seferi vaaz ec:liyor ve bunu id~e ediyor. 

BELGRAD, ( 22 nisan· P. S.)-Daisy nedildi. Yugoslav zabıtası 1stokholm bir ekonomi konferansı fikrinde de böy- mı? ~lefi B. Vilıon da, itte yirmi sene - Kabul ettiği dünya konferansında 

lngiliz gemisi asiler tarafından 
ablukanın ilanından beri bura
ya gelen yedinci lngiliz gemi

sidir. Sheafgartb kendisine ka

ra sularına kadar refakat eden 
lngiliz torpito mubripleri ile 

telsiz temasını muhafaza et
miıt r. 

Helekius adlı lsveçli bir kadın ikinci mahkemesinin kararından haberdar 0 ). le.·· B. Hitler böyle bir konferansa AJ.. oluyo diğer bir sahada öyle hareket Sovyetler Birliğinin da huzurunu kabul 
defa olarak on iki yaşındaki oğlu Şarlı madığı için çocuğu anasına teslim etti. manyanın iştirak edebileceğini söyledi. elmİf\ edip etmiyeceii sualine B. Hitler hayır-
kaçırmak İltiyenlerin ellerinden kurtar- M 1. · · k 1 F d h ak a ı vazıyeti müı Ü at içinde olan bü- ransa a emen bu karann üzerine -Bu bizi cFaka bum tan> men 1 mukabele etmedi. (Zaten öyle olma-

yük ana çocuğun milyonlanna konmak şüphe zehirini dölaneğe kalkıııyorlar etıniy:cek. a d L f d"" ıa.amib aay-m1Ştır. 

Söylendiğine göre bayan Daisy el
yevm Bulgaristanın bir köyünde oğlu 
ile saklanmıt bulunmaktadır. Bayan He
lekius laveç sosyalist partisi liderinin 
karısıdır. Oğlu Şarl birinci kocasından 
olup büyük bir servetin varisidir. Genç 
kadının eski kaynanası bayan Agda 
Maria Bernhardt ile kayın biraderi Şarl 
Bernhardt çok zamandanberi çocuğun 
muhafazasını deruhte etmek istemişler

dir. lstokholm mahkemesi çocuk reşit 

oluncaya kadar visayet hakkını onlara 
vermi§tir. Daisy Hclckius işte bu kara-

ra isyan etmiş olup : cEvlıidımı muha
faza etmek istiyorum. Bir ana çocuğu
nu kimseye veremez. Çocuğum üzerin
de kimsenin hakkı yoktur. Şarlın fakir 
olmasını tercih ederdim. Sinni rüıde 

vannca babasından intikal eden milyon
lardan onu vazgeçirmeğe çalııacağun.> 
diyor. 

Bununla beraber çocuğun büyük an
nesi ile amcası tarafından gönderilen 
polis hafiyeleri yıllardanberi onun etra
hnda pervaneler gibi dolaııyor. Küçük 
Şarl" ı anasından ayırmağa çalışıyorlar. 

28 MARITA 
28 martta Daisy Helckius Belgrad 

tayyare İstasyonuna hınçkırıklar içinde 
relmişti. Çalınan çocuğunun yolcu tay
yarclcrindcn birinde olduğuna emindi. 
Filhakika tahmininde aldanmamıştı.Kü
çük Şarla hareket etmek üzere olan bir 
yolcu tayyaresinde amcasının yanında 
oturmuş bulunuyordu. Kadın o kadar 
çok feryat etti ki zabıta müdahaleye 
mecbur kaldı. Tayyarenin hareketi mc-

kanşmıyanın malını, mülkünü harap e
derim. 

Emrini de saldı. 
Birkaç gün sonra büyük bir kuvvet 

halinde akın edip Kütahyanın etekle -
rindcki Altıntaş sahrasında ilk molalarını 
verdiler. 

Mızraklar, kılınçlar, kalkanlar, tiğler, 

teberler, çakmaklı tüfenklcr. koburlarla 
baştan ba§a silahlı olan bu ordunun; Al
tıntaş sahrasına bir günlük istirahata yer
letcn ve birike, birike onbeı bini bulan 
taraftan ortalıkta garip bir heyecan uyan 
dırmıştı. 

Kütahyanın yeni mutasarnfı derhal 
tanbula haber gönderdi, haber o kadar 

·ı O ·•• • say ı K.On eransı c unyaya ,,.... •. 
arzusu ı e karan Yugoslav adliyesine c euvrc> gazetesinin ıu bll§makalclİ -Şu halde artık bundan bahsetmı- k .. 1 d ) V da dikkat Körfez açıklannda bulunan 

bl"v . F . ma guç o ur u. e ıuna 
te ıg ettırmekte gecikmedi. Bundan ransız dıplomuisinin bu menfi tema· yelun· ve ıu fikre katlanalım k.i Fransa l F · t asi Espana kruvazörii buunn 

tızerine garbe doğru uzaklaş· 

mıtbr. 

dah ·· h b d ı yüJ. •• ·· •-• k ediniz ki batka ümit ka mazaa, apı a once a er ar o an Daiay Hele- unu ten.ut etme tedir. ile Arnanya arasında • dünya ile Al- R d 
kius Yugoslavyayı terketmegv e te-bbüs 1 cÖyle ise yapılacak hiçbir -y yo'- Almanya ile Sovye.t usya aru. ın. a ..- I ,,.- a manya arasında • bundan böyle hiçbir b nl -'--
etti. cPasaportlan muntazam değildir.> mu ? > doğrudan doğruya ır a aıma .. IJJUL~ 
diye hareketine m8.ni olmak istediler.. Aldatılmak İltememkle berabercBü- şey kuvvetten başka yolla halledile- harici değildir. Bu yakınlapna dunya ile 

Japon tayyareciler Y enidcn feryat etti. Hudut boyundaki 
1 
yük diplomasi> sırlanna da ermit bu- mez. beraber mi. dünyaya kartı mı yapılırsa 

köy halkı betbaht ananın etrafını al- Junmıyıuı u•&.ca ı.:. r- _ ıı 1 ·-· = .XfJtı ~TBii fÖyJe bır muhaJte- u .... _ •.-• • - ) 

mışlardı. O yavrusunu bağrına basıyor bury tarafından, B. Hitlerle yaptığı mü- oıe yürüttükten eonra ; ~B. Hitler biZi - lt o kaclar basit değil, 
~c d1.uJc .~ ••W ._4""g .... '·'-· -··-J ~=-..-ı-.ı lllrAtt"" •"_ .. _ ı..:.. .J:.:u_,_ ... ~vuuuıık tehdit mi ediyor) Demek bize hücuma -Şüphesiz. Bunun için meseleye pro• 

Mussollnl tarafından 
kabul edllilller 

·ı ı k 1 k d. h ·1 konferansını içtimaa davet etmesi rica- k 1 w· ~L I k tm 1 d ı e e e geçece o ursa en ı ayatı ı c niyeti var. yok, yanıldığını anlıyor da to o m ıuıaza an a ama ı ır ve san· Roma, 27 ( ö.R ) - Rekor teşkil 
eden bir zamanda Tokyo - Londra ha
va seyahatini yapmağa muvaffak olan 
Japon gazeteci tayyareciler bu sabah 
Duce tarafından kabul edildiler. B. 
Mussolini kendilerine İtalyan pilot ali
metlerini verdi. Japon gazeteciler Du
ce ile görüşmekten çok memnun olduk
lannı bilc:lirdiler. 

birlikte çocuğunun hayatına nihayet ver- siyle B. Roosevclte bir telgraf çekilme- Almanyayı dünya ekonomik cereyanına mamalıdır ki daim&, her fırsat karıasında 
mek niyetinde olduğunu ihsas ediyor- sinde cGarİp> ve cmünasebetsiz> hiç katmak mı istiyor ? Bu bir hiledir.> 1 şu cevabı tekrar etmekle mesele hallo
du. Nihayet sınır nöbetçi zabiti pasa- biroey görmediğini söylemesine müsaa- Neden, icap ettiği müddetçe müteyakkız lur : 

portların muntazam olduğunu söyledi .. 1 de edilebilir mi ? kalmakla beraber cHaydi oradan b di- cHayır b 
Bayan Daisy Bulgariıtana geçti. Gün-1 - Fakat protokola uygun değil, bu yccek yerde cHa görelim!> cevabını 
lerdcnberi ana ile çocuğundan haber teoebbüs. 

.o.uvre. 
yoktur. Bulgari.atanın hücra bir köyünde - Varım olmaaın. lş sulha dayan- ••••• 

Türkler ve Fransızlar aaklandıkları zannediliyor. dıktan sonra hiç umurumuzda değil 1 ---B. Beck 
Varşova, 27 (A.A) - Hari

ciye nazırı B. Bek Romanya 
seyabatından dün akşam dön
müştür. 

Gazete Polska bu münase• 
betle yazdığı bir makalede di
yorki : 

Polonya ile Romanya arasın
daki işbirliği bundan böyle ar
hk her sabada kültürel ve 
ekonomik sahalarda olduğu 
kadar askeri sabada da tecelli 
eyliyecektir. 

posta hanına dar dara girebilmişti. Sai
de de takat ve mecal kalmamıştı. 

Belindeki nameyi ve bazı mektupları 
posta menzilinde bekleyen diğer bir ıa
iyc yemini billahla teslim etti, kendini 
bir tarafa attı. 

Jkinci posta yine üç atla yola çıktı, 
yıldınm gibi bir başka postaya emanet
leri verdi, böyle böyle adeta bir cıürati 
berkiye ()) > ile haber lstanbula ulaştL 

V cziri azam'> Murat ağanın açtığı bu 
name okundu, amma, hepsinde de ta· 
fak attı. Derin bir korku yüreklerini kap
ladı. 

- Onbct bin kiti .•• Onbcı bin .•. Al
lah Allah 1 On bet bin silahlı. . • Ne kor-

- Fakat görmiyor musunuz ki cVa
kit kazanmak> istiycn Almanyanm bir 
manevrasıdır bu ? 

- O kazanacaksa, biz de kazanaca-
ğız •• 

- Hayır 1 Zira maksat lngiliz umumi 
efkinnı aldatarak lngiltercnin yeni si

Har hın 
buhran 

erkekçe 
olduğunu 

atlatılan bir 
anlan11şlardır 

cTanrı Yeli> bu sabah Littoria tay
yare merkezinden hareket etti. Hava 
gayri müsait olmakla l>eraber tayyare
ciler ayni günde Londraya varacaklar
dır. 
.......................................... 

Satılık aile 
hissesi 

• 
evı lahlanmasını geri bırakmaktır. 

- Bu silahlanma kararlalffilf bir iş
tir, yapılıyor. lngilizler bundan feragat 
imkanını verecek teminatlı bir vaziyet 
karı1ısında olmadıkça ne diye ondan vaz 

Pariı, 27 (A.A) - Anadolu ) ket saymakta, Türkün yüksek 
Ajansının hususi muhabiri bil- ve emsalsiz yaradılışını göste-
diriyor: ren bir takım harp menkibe- Karataş Tramvay caddesin· 

de 134-136 numaralı B. Riza 

aile evinin sekizde iki hissesi 
satılıktır. Talip olanların Şap· 

hane sokağında 20 numaraya 

geçsinler ? Paris Soir gazetesi yazdığı leri naklederek demektedir ki: 
- Şu halde Almanya cbazı siyasi 

şartlar> kabul etmelidir ki komşulan ne
fesini alabilsinler ve Avrupa da, niha
yet, ıilahlanmağa muktedir olsun. B. 
Lansbury' nin telgrafında bundan bah
sedilmiyor. 

makalede Türkiye büyük elçisi 

Suad Davazın Çanakkale mu· 
haripleriyle meçhul asker ibi· 
desi önünde yapılan merasimde 
bulunmasını civanmert bir hare· 

harple değil mülayimetle karıılamalıyız. cHususa k.i bunca zam;n haremi haa
Siz bırakın maalahatı bana 1 Kendisine ta hizmet ebniş celep yiğitlerin kanun 
mektup gönderdik, elbet muvafık bir üzere ekmeklerin istedikleri için kanla

cevap ~lınır,_ e~er ki nashu pendimiz ka- ı nna girip katley~e~i ve. hakkunızda ka
bul edılmeyıp aayanda devam ederlerse tirler gibi vacıbülkatillerdir diye fet-
elbetc bir meıveret eyleriz. j valar verildi, ol fetvayı veren adam, 

Diye etrafını teskin etti. 1 kangı kitaptan ve n~ makule cürme bi-
. . . . . • . . . na edip, ne mesele ile vcrmiıtir, halen 
Altıntaş sahrasından ağır ağır yola ı bize beyan etsin ve ne sebep ile oehit-

çıkan Gürcü Nebiye Recep ağa yetiıip 1 )erimizin Üzerlerine namaz kaldırmayıp 
el etek öperek, sadrazam Murat ağanın 'kafirden tutulan esirler gibi katlolunup, 
mektubunu verdi. latelerini arabalar ile deryaya döktüler 

Açtılar, okudular, rica yollu naıi - ve katlimize ne mesele ile bükmolun-

hatler. Vaadlerle dolu olan mektuba du. > 
kulak bile asmayan Gürcü Nebi : Diye devam edip: Biz bu hareketten 

- Receb ağa, beyhude teklif ile vaz .geçmeyiz, veziri azam Sofu pap 
yolumuzdan kalacak değiliz. Anın tin katlolundusa, daha nice nice fasit adam 
bu gece burada konuklayıp size bir ce- lar, lialdı. En baıta müftü denilen şey
vap yazıp vereceğiz. Ağalar! Elçiyi alın }ili;lfun geliyor. Onun başı lazım. 

bu gece misafir edin, gönlünü hot tu-1 Ondan sonra ~i~.aned~ ıl~h. temin i.çin 
tun. 1 hayli umuru gorülmesı hızım Asıta-

Dedi. O gece Katırcıoğlu ve Katırcı- neye girmemize bağlıdır. 

Türkler ve Fransızlar barbın 
erkekçe atlat.lan bir buhran 
olduğunu ve bunun karşılıklı 

sevgi ve saygıyı azaltmama11 müracaatleri. 
gerektiğini anlamıılardır. S-5 H-3 
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asker çıkanp tenkil eclelim. f - Muılahaddin ağa! Bize bakıyor· 
- içendeki sipahilerle sözletmiı 1 muıunl Doğru doğru hacı doğrul Bir· 

olmasalar, bu kadar küstahlığa cüret I birimizle bak1Ştığımız bu itten ula ha
etmezler, d1§aTıdan onlar, içeriden si- berimiz olmadıjı içindir. Siz ne diyor
pahiler bize hücum eclip devletin bu 'aunuz. 
fıtretinden istifade edeceklerdir. - Haberiniz yok mu? 

Mutalialan belirince, Kara Murat - Yok ya 1 Eğer olsaydı, biz de as· 
ağa, pür hiddet: kerlerimizi alıp onlar tarafına geçerdik. 

- Bu fikir doğrudur, çağırın bana - Niyetiniz bumu dur) 
aipahl ağalarını 1 - Aıla 1... Murat ağa, hiç olmadılı 

Emrini verdi. Sipahi ağuı gelinceye itler için iki taraf ta müslüman kanını 
kadar da Gürcü Nebinin üzerine yürü- döktü. 
mck teclarikini görüt~üler, kararlaıtır- Düşmana karşı gelecek askerler bir-
dılar. birlerinin kanlarını akıttılar, sipahiler 

Sipahi ağaları kubbe altına girince de Türktür. Başunızdaki derdi bırakıp 
veziriazam Murat ağa ı koynumuzdak.i kaşınmaya el atınamali 

- Bre ağalar! Diye söze baıladı. idik. Hfila da öyle oluyor. Dahili is-
- Bre ağalar 1 Siz ne için ol asilerle yanlar idaresizlikten doğdu. Sofu paşa-

gizliden gWiye mektuplaşıp haberle- nın doğurduğu bu fecaat artık bitsin, 
şip onların bu kadar azi'ınlıklanna ce- biz de canımızdan bizar olduk, ne olur
saret verdiniz? sa sipahiler yaptı, sipahiler yapıyor, di-

Sipahi ağaları tatırmıılardı, birbir - yorsunuz. Artık illallah, Gürcü beyi 
lerinin yüzlerine baktılar. Yeniçeri ağa- etmişse bize ne? Biz de devlet askeri
lanndan Mualahaddin: yiz. Hatta şimdi onlara karşı silah kul-

- Şqırmayın ağalar! Ortalık fena- lanmağa bütün askerimiz hazırdır. 
ratle gittiki, mutasarrıfın namesini ta- kunç ... Koca Girit harbinde bile bunun 
an sai yanına iki yedek at almıttı. bin- yansı kadar insan yok!. 

oğlunun kandınp g~tirttiği dağlar de- Tarzında bağladılar, Gürcü Nebi 
lisinin oğlu, Akyakalıoğlu ve Kızaz Ah- mektubu mühürleyip ertesi günü Re • 
medle batbllf8 gelip uzun uzadıya gö- cep ağaya verdi ve Recep ağayı yola 
rüftÜ}er. Bir katip çağırıp lıtanbula kar ; çıkardılar. 

fi cevap yazdırdılar. ı ........ . ya sardL Gürcü Nebi gibi bir asinin ya- Sipahi ağası coşmuştu. Farkına var
nma, Kabrcıoğlu gibi bir etkiya alarak: madan, kubbe altının sadaret kürsü
Aıitaneye yürümesi herhal ve karda i- süsüne kadar el kol sallayarak yü
çıeriden elli olmalanna bağlıdır. Aaita- riimUştü. 

ği üçüncü atı da çatlatacak bir ııkııbr- - Peki ne olacak) 
a ile yollara salıverdi. At çok geçme- Herkes, her ağa gözlerini korku ve 
n çatladı. aai durmadan ötekisine at- merakla Murat aiaya diktiler. Sadrazam 
dı, üç uat sonra oda çatladı, sonuncu Murat aia: 
ağzından köpükler Mçaralc. yolda bir - Aialarf Gürel Nebiri eVYela biz 

Gürcü Nebinin mühür bastığı bu mek Recep ağanın getirdiği cevabı me • 

tupta: Biz de bu milletin evlidı değilmi rak ve heyecan içinde kubbe albnda 
idik? Zalim ve katil Mehmecl pafa na- okudular ve bept1i de ayağa kalkb. 
bak yere bizi kırdL f - Bu ne demekmitl Nuıl devlete 

Acılanm açtdar ve l.Jcarııa iayan ediliyormut? Filhal aailere 

nede onlara imdat verecek te ancak aiz - Bıktık bu candan, bıktık bu fÜP-
aipahileniniz. beden, bizim derdimiz, devletin clüt-

Sipabi ajalanndan birisi bajırdı ı 
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Iran şaının tetkikleri 
Şahinşah iccar ve halka hitaben 

Her fiata 
ACELE 

Müzayede ile satış 
Önümüzdeki pazar günü yani 

Mayism ikinci günü sabahleyin 

saat on buçukta Birinci kor
donda Pasaport karşısında 

Papas merasime başladı. Yanyana tem içinde Şatonun bahçesinde dolaşı
oturan Pardayanla Luiz elele tutuyor- yordu. 
lardı. Gözlerini birbirlerinden ayırnu- Büyük bir <Hanını eli:. dalının göl
yorlardı. Adeta kendilerinden geçmiş- gesindeki taş kanepeye oturdu. Uzak
lerdi tan çiçekler arasında iki kişinin dolaştı-
Mareşal elim ıstıraplar altında Janı ğını gördü. 

tetkik eyliyor, bu hadisenin onun aklı- Pardayanla Luiz birbirlerine sarıla-
nı başına getirmesini bekliyordu. rak öpüştüler. Derin aşklarını birbir-

Yüzüklcr takıldı. Nikah duası okun- !erine anlatan gençleri görünce Mare
du. Luizle Pardayan hayatlarını birleş- şalın gözleri yaşla doldu. Başını elleri 
tirmişlerdi. arasına aldı kendi kendine söylendi: 

Genç evliler Mareşala göz ucuyla - Sevişiniz çocuklarım, sevişiniz!. 

mühim bir 
nutuk 

söyle i , 
ranın cenup Oa·~~· ·;.;;n. t3~ifS::::·~ 

hillerinde rrıuaz!:·· 
zam bir sabih 

baktılar. Her iıldsi de heyecandan sap- Mesut olunuz. Luiz birkaç gündenberi 
san kesihnişlcrdi. ne kadar hararetli.. Gözleri ne kadar 

Merasim esnasında Jan gözlerini ara- fena fena parlıyor. Yoksa çektiğim fe-
&ıra Papasa, arasıra da ağlıyan ihti ar Iaketler hfila sona ermedi mi?. Daha mi 
kadına dikiyordu. Y ıstıraplara göğüs vereceğim?. Hayır.. h J d 

Bir aralık elleriyle alnını oğuşturdu. Ha:ır!.. Sevgili çocuklarım; bu kadar a VU.t yapı 1 .~ 
Dudaklarını kımıldattı. Zavallı kadının felaketten sonra saadet hakkınızdır. - I '' ~ 
beyninden garip hadiseler geçtL Kafa- daMes~:v ~lunuz .. A ~aadetinizin fazlasını TAHRAN, 22 (Hususi muhabirimi J~ : x 

gogsuınde h I akta 1 den\ - Burada çıkan Jurnal dö Tal :ıjU~· · 
smda şimsekler çakıt B" d b" ·· ·· _ a a çarpm o an za- .( ;ş,,-··-:ı; • ır en ıre onun ll k Ib· . · d · · d b' -
d 

v .
1 

Şö" 
1 

il . . .. d"" va ı a ı me serp ıniz ran gazetesın e ıntişar e en ır ılrı 
e egı en va ye e Luızı gor u: ·· ak 1 1 · · ·· v _ N !' d . di k kel . Mareşal başını kaldırdı.. Birbirlerine m a e er serısıne gore lran bayragındı 

e e eyım ye e edi. ıl ı il ki l d"ld·v· "b" S f A d 
F h 1

. b" sar araK erliyen yava-ı yavaş yürü- ars an zanne ı ıgı gı ı a evı pa 
ransuva araret ı ır sesle bağırdı· . . ' hl d _ Jan!. Jan!.. · ye~ iki sevgilinin tapınağa layık hayal- şa ~nn _an _Şah Abbasınv E:~enista 

. .. . . lerıne baktı. Akşamın karanlığında fethı netıcesı olarak bayraga ilave edi = ~~lı 
1 
gozlerını·v~ruı:dı: bunlar tek bir vücut gibi görünüyor- mi~ değildir. lran şairlerinin eserleriı 

ecıgım. Annecıgım dıye mınl- lardı. Sanki saadete, aşka, çiçekli bir den, Arkeolojik araştırmalardan ve hı 

Merkez otelinde bulunan bil
umum lüks ve nadide mobil
yeleri bilmüzayede satılacaktır. 

Gerek mavun yatak odaları, 
şifooyaralı dolaplar, tuvaletler, 

komodin olar, 2 sarı kesme 
lngiliz karyolaları somyalariyle 

tekmil yatak, yorğan ve cibin
likler, lüks kadife koltuklar, 

lüks Alman piyano, lüks kabi

ne, saat takımı heykelli, hasırh 
takım, dıvar saati, lüks ve 
kıymettar para kasası, lüks 

kadife perdeleri kornişleriyle, 
(25) oda tekmil yatak odası 
beyaz lake karyolaları tekmil, 
tek ve çifte aynalı dolaplariyle, 

şifonyerah dolapler, bir çok 
Viyana sandalyaları, bir çok 

kanapeler, şezlonglar, bir çok 
koltuklar bir çok komodinolar, 

dandı. cennete girmişler gibi yine gül ağaçla- sılan eski meskukattan anlaşılacağı ve• /tanla yem muahede/erimizin 
Deli kadın ayağa kalktı. Etrafını göz- rının arkasında gözden kayboldular. hile İran bayrağındaki arslan, güneş , ı•e /ran maıalılıaslatı. maa/zf.deyı ımzalıvoı/ar 

d · d" S · kıl k"d b ı k-'d 1 ak d Ell Kerman .. ahta büyük bir gümrük binası 
en geçır ı. esıne metanet vererek O vakıt Fransuvanın d d kla da ınç es ı en eri ran armasının e~paralar ortadan aı ırı m ta ır. 

1 
,. 

3 koridor ile 25 oda muşam· 
baları, yağh boya ve resimli 

levhalar, storlar, lüks Japon 
çay takımı, kristal lıkör takımı, söylendi: bir tebessüm belirdi. Onlar~ ~ir r~ sını teşkil etmekte olup ancak 1905 i, milyon riyallık beş, on ve elli dinarlık yapılmaktadır. . . .. . . l'-

-Marjansi kilisesi.. Mihrap.. Orada· görmek için ayağa kalktı t sanlar kılabmdan sonra bayrağa üstünde yeşl yani bir kuruş, iki kuruş ve dört kuruş- lranın Hazer denızınde :"1.uhı_msk blır ı şemsiyelik, ~umurta şeklinde 
mu·undan büyük yemek ma· 
sası, bir çok orta masaları, ta
bak ve şişe takımları, bir çok 

aynalar, mutbak takımı, bakır· 
lar, buzluk, (60) parçadan 

ki kim 
. b"" .. .. . n ın tad b 1 kırın . . .. .. k"'LAt ki" manı olan Bender Pehlevının ı e e ve 

dır? .. Kızım mı? Oh Fransuva utün umitlerinin büt" .. h l . . or a eyaz ve atta ızı olma luk hır çeşıt gumuş mes UKa mev ı __ ı ıl · · • un şup e ermın .. .. k .
1

A •• ed." ht genisletilmesine !r"ış ıyor. 
hakikaten sen mis" ., y ksa .. hulasası olan iki kelimeyi d daklann uzere uç ren ı ave olunmuştur. tedavüle konmak uzer ır. • n ımının ~ 
g

.. .. H ınh.. o ruya mı dan döktü· u - Şahin§ahm Son seyahati ••••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••n••••• e11••11••;;•:;11n 
oruyorurn. ayır ayır ben öldüm . A f• 1 ~ ~ TOR 

Bu e leri me . . . .• - Kim bilir? .. Belli .. Dedi. s. M. oğlu s. A. Veliahtla birlikı ri ın 1 DOK 
ş Y zarın ıçınden seyrediyo- _ B1TI1 _ olarak memleket dahilinde yaptığı üçüı 

ru:.· Jan!. , CÜ turnede mühim tetkikatta bulunmu. h k mesi " A N o A N 
FAUST 

"')ardır. franın cenubi. !arbisü_ıde, Cent mu a e 
- Anneciğim!. A bunda ve merkez vilayetlerınde yap Eski fuar sahasında eczacı 

ıa!~ iki ses kilisenin kubbesinde çın- lan bu seyahat esnasında lran körfeı bay Mehmedi öldiir?1~kle maz· 
kıyısında on bin tonluk gemilerin bil nun Talip oğlu Arıfm muha· 

ibaret otelin balı ve seccade· 
ler ·ve yolluklar, Uşak, Şiraz. 

Jan <öldilm> kelimesini tekrarladı. Neşretmekte bulunduğu- tamil'ini mümkün kılabilecek bir tarzd. kemesine c\ün Ağır cezada de· 
Bu sözü söyler söylemez arkası üstü muz Mişel Zevakonun ölmez demir ve çelikten yapılan sabih havu vam edilmiştir. Nakz kararına 

koltuğa yıkıldı. Bir saniye etrafındaki- eserlerinden n Aşk Macerası zun açılma töreni yapılmıştır. Havuzuı uyularak geçen celsede maz· 
Jeri takdis etmek istiyormuş gibi kolla- bugün bitti. " uzunluğu ( 140) ve genişliği (30) met nunun sabıkası sorulmuştu. Ge· 
nnı kımıldattı. Gözlerinde nurani bir y ARJN re olup Singapur ile Kızıl deniz arasın len cevapta kadın kaçırmak 
ışık parladı. Hepsi bundan ibaret kal- da yegane muazzam deniz tesisatını te• suçundan iki ay yirmi gün 

dı. Fransuva göz yaşları ile Janı ku- Aynı muharririn okurları kil etmektedir. Şahinşah bu seyahati e:. mahkumiyeti olduğu biJdiril~ 
cakladı. Baş:nı omuzuna dayadı. Artık sürükleyici bir heyecan için· nasında şu nutku irat etmişlerdir : miştir. 
herşey bitmişti. de bırakan • • · ~ ... • ·· · • malıdır. Bir kısmınız san'ata ko~lı: r.ıulldemmumı, maznunun va· 

O vakıt Pardayanla Luizin evlenme F .I,! sınız, bir kı~rru..-.17 ri .. 7 ;.,.,.,J,.. u 1 , ziyetini değiştirecek l>ir hal 
duasını bitiren Papas sert ve titrek ~e- a us la kendinize, yurdunuza ve yurddaşlannı· ofmadıgın<ıan eısau;:u K'"'& VLl 

siyle ikinci bir dua daha yaptı: za faideli olmaktır. Vatanımız ziraahn beş sene hapis cezasına 
- BüyUk Tanrı! Sen bu aşk şehidi- Adh romanım tefrikaya da san'atın da ilerlemesine müsait bir mahkümiyetini istemiştir. Ve-

ni rahmette~ uzak tutma.. Samedani başlıyacağız. ülkedir. Fakat evvela ziraat sonra san- rese vekili gelmemişti. Maznun 
mağfiretine mazhar kıl!. Dedi. ..F~.ans~ ~ralhğı ile Papalık an ..• San'ata ihtiyaç nisbetinde ehem- müdafaasını yapacağını söyledi. *** hukumetmın bir çok tarihi miyet vermelisiniz. Ziraata fazla kıyll\et Muhakeme müdafaa için on 

Yürekler sızlatan bu manzaradan facıalarım tasvir eden bu ro· veriniz. Lüks eşya ihraç etmiyoruz ve mayısa bırakılmıştır. 
sonra Mayıs akşamlarından birinde gü- manı okurlarımıza tavsiye etmiyeceğiz ki müşteri bulmaz diye kor- Ticaret anlaşması 
neş yine bulutlar arasında uykuya çe- ederiz. kumuz olsun .. Bizim ziraatteki ham matl-

~~·:ı ı~~~-~~;F;r~=:u;w~d:ö~M:o:~:o:~:ın:~~-~~:-;·'~·~=====,==~=;===·~~ dd~m~~ilind~pnınilitip~~~ müzakere~ ** E il ' r ' ZWi'iWr'ccsr rcinnıwn:.• dır. Ne kadar fazla mahsul elde etsek Türkiye ·Almanya arasında 

E f 
C • • hem dışanda ve hem de içeride müşte- yeni bir ticaret anlaşması ya· 

Şre paşa inayeti ri hazırdır ..• Mesela pamuğa olan ih- pılması için Haziran iptidala-

1 
tiyaç günden güne her yerde çoğalmak- rında müzakerelere başlana· 

nce Mehmet neden mu
••n- tadır. Pamuk piyasası zaifleınez, zaifli- caği haber Rhnmıştir. 

yemez.. Bu müzakerelerin Ankara 
Şahinşahla oğlunun bu son memleket veya Berlinde olacağl hakkın-

celbeden mühim noktalardan biri vali- ıe ı • • ı • ı • •· f erı• t hu·· ere de kalıyor muş gezintilerinde nazan dikkati bilhassa da henüz kat'i malümat yoktur. 

tiyle merkezi tanımıyan silahlı aşiretle- B• • • t k•f 
M k 

rin ve onların hükümet içinde birer hü- ır gemıyı ev 1 
evkuf ve mah ümlara hücum kümet olan dere beyi reislerinin bugün ettı·ıer 

iş güçleriyle meşgul olmaları ve birkaç 

ettiğini gardiyan söylüyor asırlık milli kıyafetlerini bırakıp mede-
ni kılıkla Şahin~hla veliahtın istikba-

Eşrefpa.;.ada Kabvecı' Kadri Siz be · · d nım yerım e olsaydınız 
ve Remziyi öldürmekle maz· ne yapardınız bay reis? Burası 
nun ince Mehmet ile arkadaş· adalet yeridir siz benim hak· 
larınm muhakemelerine ağırce- kımı arayın. Hapishanede beni 
zada devam edilmiştir. neden ayrı tutuyorlar. 

Şahit sıfatiyle dinlenen gar· Neticede mahkeme; vak'ayı 

linde hazır bulunmalarıdır. 

Türk Heyeti ve müzakereler 
Türk heyeti başkanı Cemal Hüsnü 

yanında Tahrandaki Türkiye büyük elçi
liği doktoru olduğu halde Iranın tarihi 

eserlerini görmek için Esfahan ve Şira
za gidip dönüşte imzalanan ilk muka· 
velelere ilaveten son muahedeleri de 
imzalamıştır. 

diyan Emrullah ince Mehmedin esaslı surette gören şahit kö-
öteden beri hapihanedeki ınev· mürcü Rıfkı. Arap Yaver, gar· • 
k 

• Kültür Hareketleri 
uf ve mahpuslara hücum et- T h son a sin, kasap Cemal, He· Bütün memlekette talebe ve izcile-

tiğini, onun için kendisinin ha· d' ıye, Ahmet ve manav Cemilin rin iştirakiyle ağaç bayramı yapılmıı ve 
pisbanede ayrı bir yerde tutul· d" f l agv açlar dikilmi .. tir. 

ın enme erine karar vermiş ve "' 

Cebelüttarık, 27 ( A.A ) -
Greothope ismindeki lngiliz 
yük gemisi portakal yüklü ol
duğu halde Anverse gitmek 
üzere Cebelüttarıktan ayraldık· 
tan sonra asi bahkçı gemiler 
tarafından tevif edilerek Ce
belüttarıka dönmeğe icbar edil
miştir. 

[BORSA 1 
Uz Um duğunu söylemiştir. Muhtelif okul talebeleri ve hocalan 

muhakeme başka bir güne bı- h h ı ı Ç c· · F' t Diğer şahit kasap Azizin er rsatta mem ek.etin muhtelif yer C4 o. msı ıa 
Seferihisarda istinabe suretil~ rıru 0 a~ma ta ve te ikatta ulunma"'- nhisar idare. 8 25 9 rakmışbr. · · d 1 k tk b ı- 132 1 

alınmış olan ifadesi okundu. B tadırlar. 39 AJyoti Bi. 13 13 

f l
•r zı·yafet Behbahan şehrinde Pehlevi lisesiyle 37 Esnaf bank. 9 825 825 

Bu i adede maznun ince Meh- Babol şehrinde Şahpur liselerinin ve 28 Ş.Remzi 11 825 13 
medin tabancasına bir koyun Roma, 27 ( A.A) _ Allah Meşhette büyük sinemanın açılma töJ 19 Şınlak J.li 11 11 
mukabilinde kendisilemübadeJe Rüzgarı tayyaresinin rakibleri renleri yapılmıştır. ı 12 J.Taranto m.11 50 12 25 
etmek isteyip istemediği hak- şerefine Japon sefaretinde ve- Demiryolu inşaatı ' 10 S.Pejo H. 14 16 50 

k 
. I f Cenup demiryolunun Hazestan eya· 1 O S 13 50 13 ında ma'.ümatı o madığı bildi- rilen ziya ette bir nutuk irad .ergin · 50 letine düşen kısmı Tiberin Tahran ve 4 C.Cendeli 18 18 

rilmekte idi. d h va mu"st J e en a eşarı genera Gam şehirleriyle Larestan vilayetinden 

J M b M hk 1 k 
4 H.Alyoti 12 50 12 50 

nce e met, a eme sa· Valle ita yanın )'a ında bir işe süratle devam olunmaktadlt. 295 Yekun 
lonunda bermutat, akıllı bir Roma • Tokyo seferi tertib ede· tktısadi bayat Ş l h 

430384~ eski yekun 
adamın yapmıyacaRl şekilde ceğioi ve bu sefere bir kaç ima attmın Tahrana ulaşması, hat 

g üz " L d b" k b d ık 1 430679 Umumi yekun 
bazı hareketlerde bu!unmağa ltalyan filosunun iştirak edece· ergililın a ırço ayın ır 1 

esere-ri yarattıktan, iş saha ve hacm.ını geniş- Zahire 
başladı. Cinayette kullanılan ğini söylemiştir. 1 ~'- b k ik d 213 ton Bug· day 6 25 6 75 etıH.ten aş a · tısa i rolünü şimdiden 
iki tabanca için dedi ki: General ltalya liükümetinin oynamağa başlamış ve ilk tesir olarak 518 çuval ,, 6 25 6 75 

- Bu tabancaların ikisi de Roma ile Tokyo arasında bir muhtelif gıda maddeleri kıymetçe çok 10 11 susam 14 50 14 50 
benimdi birisini dayım Ali hava servisi ihdas etmek ta· dü§müştür. Mesela 3 kilo has ekmek 20 2 ton çavdar 4 75 4 75 
ıor?a elimden aldı. Esasen Kadri savvurunda bulunduğunu ilave kuruştur. 31 B. Pamuk 45 45 ~~..-.-...-=-==::..::.;:=..::::.:.=.:...===.:::.=-::.:::;::.:.:..-1-.:::.:::..:.=:.::.::.:.:.-=.:::.:::.=.::.!..:::::....:::.:..:...ı::~=:.:~~__..~~J---JW- b.1-U~~ı..-ue--.ı--.!_KJJ~-A70 

K. SARACOGLU Milas, Kula, Kırşehir, Güney, 
Doğum ve kadın bastahkları Kaysar, Isparta hah ve secca· 

Mütabassısı deler ve sair bir çok lüks 
Muayenehane: ikinci Bey- mobilyaları bilmüzayede sabla· 

ler sokağı 65. Tel. 3956 
Evi: Köprü , apur iskelesi cakhr. Satış peşindir. 

Berat apartmanı No. 6 Büyük Kardiçalı lbrabim bey 
Telefon No. 2545 hanında 40 numarada Emniyet 

rzı:72JZ7x.o.?7" .••. o.::z::z:,,.:i'.iamz:ınz:a:u:::us müzayede salonu m üd üri yeti. 

~ 6-- H k• • · Hamiş: işbu satış çok acele 

Oz e imi olduğundan iştirak edecek 
~ . baylar istifade edeceklerdir. 
~ • N S. 7 1-4 (730) 

~ MiT AT OREL ~,~.r"LSATfUKf.Z:0' 
~ Adres - Beyler Numan ~ ~ 
~ zade sokagı Ahenk mat· ~ ~ Eşyası 
~ baası yanında. \l :-.; Cumartesi ve Pazardan 
N Numara:23 N d h .. S t 10 30 
N Telefon : 3434 ~ maa a er gun aa ' 
• (229) ~ dan 12,30 za ve 15,30 dan 
ruınıa2?2/"?ZZ2lCCZZZZZ22v~ ' ~ 18,30 za kadar Alsancak, 

S A T l L 1 K ~ Şerafed<linbey .. caddesinde 
~ 70 numaraya muracaat. 

M .. f ~ s. 7 1 - 5 (729) ot o r ve t e e rru a tt 'clca:zx.xh/.7.7..Z/Y /:7/~r7//.//L7///./J 
Ruston markalı Lompresor!u 

az kullanılmış 30 beygirlik bir 
motör ve teferruatı ve 75 am
perlik 220 voltluk bir dinamo 
ve bilyah iki çift değirmen 

ve teferruah birden veyahut 
ayrı ayrı satılıktır işler bir 
halde teslim edilm~k şartiy!e 

teslim edilecektir. Talip olan
ların gazetemiz idarehanesine 
müracaatları. 

s. 7 2·-5 (721) 

Zayi 
lımir Belediyesinden ald1ğım 

721 No. lu otomobil kullanma 

ehliyetnamemi kaybettim . . Ye
nısını alacağımdan eskisinin 
hükümsüz olduğunu ilan ede

rim. 
MEHMET ABDURRAHMAN 

DERBI 
1291 (734) 

~ ______________ _. __ 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

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

Hacıdavut zade 
R AH Mi KAltAOAVUT 

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

IZMIR 
Telgrcıf adresi : KARADAVUT Telefon 3809 

~-------l----------------------' Foça mal müdürlüğünden: 
Mevkii Sokağı Cinsi No. Tahmin K. Müştemilatı Sahibi evveli 

Lira K. 
E. Foça Cephane hane ve bila 1250 00 Hane yağhan Yunanlı 

Fatih S. yağhane yıkığı fabrikacı Yakomi 
Yukarda evsafı yazılı gayri menkul kapalı zarf usulile sabşa 

çıkarılarak ihale olan 14·4-937 tarihinde talip zuhur etmediğin
den ihalenin bir ay müddetle pazarlığa bırakılm1şbr. Taliplerin 
Foça Mal müdürlüğüne müracaatları. Satış sırf gayri miibadil 
bonoall diJ.. 1300 (731\ 



-. r--~-

Neden 
~spirin? 

GAYRI MENKUL AÇIK -
ARTilRMA iLANI ı 

lzmir Sulh Hukuk hakimliğir 
den : 

lpsiğini veresesi ile hazine ara 
sında taksimi kabil bulunmamasın 
dan satılarak şuyuun izalesine ka 
rar verilen aşağıda mevki ve ev 
safı yazılı gayri menkuller açıl 
arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

1 - Mesudiye caddesi Burnav: 
caddesi üzerinde ve Çelik el soka 
ğı ile Tuzlar sokağı arasında ka 
in, Burnava caddesinde bir büyü~ 
kapı ittisalinde üst altı penceres 
ve Çelikel sokağında 7 aşağıda < 
yukarıda penceresi ve ayrıd 
kapısı ve Tuzlar sokağında altl 
penceresi mevcut hudutları tapuy~ 
uygun 5000 lira kıymeti muhamme 
neli krokisi şartnameye bağlı 6 
numaralı kargir depo. 

_____________________ ! _______________________ , 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyelerin : En modern ve en zarif çeşitlerini 

• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ç k b 1. Din• En lüks Avrupa mamulatı ve en dayanıklılarını .... ~.~~ ...... ~!~ ... ~~.~r.~ ........ : 
Hasır takımlarının : En sağlam ve en ucuzlar.nı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karyolaların ~ En Jüks, beyaz ve sarı nikt>Jaşh modellerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Haraççı Kardeşlerin J Z ~ 1 R ve .. A. N_ K A R A 
maO-azalarından teınnı Pdebıhrsınız. 

~ 
··················111111111111111111111111111111 •••••••••••••••••• 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen E/j marka

sına dikkat ediniz. 

2 --- Mesudiye mahallesi Ak 
deniz sokağında kain, Akdeniz so 

kağında iki byük tahta katlı cüml YENİ EV y AP ANLAR, YENİ EVLENENLER 
kapısından içeri girildikte sold • h kk k bu müesseseden temin etmelidirler. 
kar8ir yarısı taban kat ile ayrılmı Mobilyelerıni mu a a , 
~r dep~ ~t~alinde harap ~r de ~!~~~~~~~~~~~~~~~-~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
po sağında, ortalarında birer taban'-._ 

, - • • .. J 

' ' J -kat mevcut dört depo ve bir de. 
fabrika bacasını müstemil hudutla
rı tapuya uygun 9000 lira kıymeti lzmlr Beledlyeslnd~n~ 
muhammineli krokisi sartnamede 1 _ itfaiyede ve temızhk 
bağlı 166/ 7 No. lu iki fabrika bi- şleri hanında bulunan ve heyeti 

nası.. . . 11mumiyesinin bedeli ınuham-
3 --- Mesudıye mahallesı Ak- . . · ır 

deniz sokağında kain bu sokak ilemeni altı yüz ellı hır lıra e 1 

j Tuzlar so~ağının noktai iltisakında kuruş olan altı adet kamy~? 

ı 
60 No. ta1lı hudutları tapu kaydı- d- t det tenezzüh otomobılı, 
na uygun 200 lira kıymeti muham- or a b 

1 
ve iki 

mineli krokisi şartnameye bağlı üç adet merkep ara as . 
._ıiii0iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii9 arsa. buçuk ton kadar hurda makına 

. 4 --- ~esudi~~ mahallesi Akde- parçalarile bakır, pirinç, ve 
nız sokagında kam, J J No.lı kapı- I b k b katiplikteki 
dan girildikte sağ kısmı arsa bu ar- hı um a a sam~ aş 

93
7 Salı 

sanın soluna ve ortaya düşen kı- şartname veçhıle 11-5-
~ı~~~ duvarları .kargir üzeri çinko günü saat on altıda a.çık a~tır
ortulu langar (bır taban katla iki- ma ile ihale edilecekbr. lştırak 
ye ayrılmış) sol kısmı yine arsa . . k J d kuz liralak muvak-
hudutları tapuya uygun 200 lira ıçın ır c 6 •

1 
.. 

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

• . 

Hamdi Nüzhet Çan çar 

Sıhhat • 
eczanesı 

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

~ Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı E 

i Karşısında E 

. . 

• • . . : ..........••.................................•........................ 

kıymeti muhammineli krokisi sart- kat teminat roakbuzu ı e soy-
~ -nameye -bağlı halen kereste fahri- lenen gün ve saatte encumene ~ 

kası olarak meşgul 7, 9, J J No. taj- ı· . /141 
ı d geını~ { ' • 
ı epo. k. b. ·· .. z altmış ·' 

5 --- Mesudiye mahallesi Çelikel 2 - 1 1 ın uç yu d r 
sokağı ile Mukaddes Mezar sokağı- dokuz lira doksan kuruş be e. 1 

nı~ noktai iltisakında kain 60/ 1 No. keşifli hava gazı f~brikasmda 
ta1Iı hudutları tapuya uygun ve b hela· ve atelyesinde ta-k k. . b ~ 1 1 anyo, 
ro ısı şartnameye ag ı arsanın, z- I · · 11 5 937 salı 

mir Sulh Hukuk mahkemesi kale- mirat yapı ması ışı - • 
mindc 31 ~"':ımı 1917 nazartesi gü- 2'ÜDÜ 112:at nn salt!t!a acı,k ek
nü saat 10-12 de birincı açık art- siltme ile ibate edılecekhr • Ke
··----· ı.... ·· ···-•·-······•··-··•·· flt ve şannarnt:si ve planları 
yüzde yetmiş beşi ile talip zuhur 
etmediği takdirde 16 haziran J 937 on iki kuruş mukabilinde baş 
çarşamba günü saat 10-f 2 de ikin- mühendisliide satılır. iştirak 
ci açık arttırması yapılacaktır. ıçın yüz yetmiıs sekiz liralık 

Yine Mesudiye mahallesinin Çe- muvakkat teminat makbuzu 
9 EYLUL BAHARAT OEPOS U JZMJR likel sokağında kain, Burnava cad- k b 

desine nazır iki yukarıda üç aşağı- veya banka teminat me tu u 
•·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5~• da penceresi Çel~el soka~na na- ile sö~enen gUn ve saatte en-

lzmir ikinci İcra Memurluğun- İzmir Birinci icra Memurluğun- zır 1 O yukarıda 9 aşağıda pencere cümene gelinir. 

dan : dan : 'ile biri büyük biri küçük iki cumle 22-28-4-8 1246 (706) 
Açık arttırma ile paraya çevri- Ha a bo c ndan dola'-'I Se- kapısı, Akdeniz sokağında kain 4 sn ya r u c J • •

1 
b. .. 

1 
k 

lecek gayri menkulün ne olduğu : rifenin uhdei tasarrufunda bulunup pencere ı e lJ' cum e apısı mevcut 
1 H M h il . kargir depo, ve bu depoya muttasıl zmir acı a mut maha esinin tahtı hacze alınan Eşrefpaşamn Bı- Akd · k - d k". 24 26 N K k N.h t dd · d 17/ 1 · · s··1 . K" .1 d enız so agın a aın , o. 

ayma am ı a ca esın e rıncı u eymanıye amı paşa ca - tajlı harap ev ( 24 No. lu kısım tah-
No.lu ve tapu kütüğünün dokuzun- desinde 3 numarada tahtani ve tani ve fevkani olup bir mikdar av
cu sahifesinde 179 adanın 8 parseli fevkani ve derununda küçük bir lusu mevcut ve yukarısı haraptır.26 
olup 329 metre murabbamdn iki bahçeyi havi iki odalı harap bir No.lu kısımda cüm1e kapısından gi
katlı ve olston tütün kumpanyasının bap evin 80 hissede 12 hissesi 1 rilince bir taşlık, tahta bir merdi
tahtı İsticarında bulunan on iki bin haziran 937 tarihine müsadif sa- venle yukcm çıkıldıkta sağda dört 
lıra kıymeti muhammineli deponun Iı günü saat 1 1 de heyeti umumi- oda, solda üç oda bir mutbak ve bir 

tamamı. yesi itibariyle 400 lira kıymeti mu- tavan ~~~~· ~!t ~atta bir tulumba 
Jşbu gayri menkul açık arttırma hammine ile satılığa çıkarılacaktır .. ~uyu gorulmuştur. Mecmuu 800{) 

suretiyle satılığa çıkarıldı. Birinci B ttt d h . k l Jira kıymeti muhammineli hududu u ar rma a ma cuz gayrı men u k k. · 
erttırması 31 mayıs 937 tarı·hı'ne t bed ı · · ·· d · beş .. tapuya uygun ve ro ısı ~artname-sa ış e mm yuz e yetmış mı . b wl d ) • 
müsadif pazartesi günü saat r 5 te b 1 d w kd. d k ye ag ı ır. 

. . . . . u ma ıgı ta ır e en ço arttıra- 6 ___ Burnava caddesinde kain darremızde ıcra edılecektır. Bu art- nın taahhüdü baki kalmak şartiyle 43 45 N t ·1 (43 N l k 
t d .. d 75 · b · d bed l ve o. aJ ı o. u ı-ırıı:ıa .~. yuz ~ n.'.

8 et~n. e . e satış oh beş gn daha uzatılarak ikin- ~ım üzeri çinko örtülü hala tamir-
vrrıldıgı takdırde mu terısıne ıhale ci arttırması 16 haziran 93 7 çarşam- hane olarak müstamel arsa halinde 
edılecck aksi halde en çok arttıra- ba günü saat 11 de satılacaktır. Bu 45 No.lu kısım da kereste fobrikas; 
~ı~ ~aahhüdü baki kal~ak şartiyle arttırmada .Iahi satış bedeli muham- olarak meşgul ve cümle kapısından 
Jkıncı arttırması 16 hazıran 937 ta- k . .. d . be .. giriJince gcnis bir arsa solda kıs-

h . .. d.f ba men ·ıymetın yuz e yctmış sını k. . s k ' . k 
rı me musa ı çarşam günü yine bulmadıg· t kd. d k tt ~a men ıremıt ve ısmen çın o örtü-

l..~- d . . d . ı a ır e en ço ar ır n l h l k d k. . b. l 
saat on ~te aıremız e ıcra edi- isteklisine ihale olunacaktır. ü .ma ~ arşı a argır ır angan 
lecektir. Bu arttırmada imtiyazlı ala- j b . k l .. . d h miıştemıl hududu tapuya uygun 5 
caklılar matlubu temin edildiği su- h ş ·uı. ~ayrkı 'lmd enh uk uz] ebr~nde her bin lira kıymeti muhammineli kro-

angı uır şe ı e a ta e ın e u- k' · t d ba·ı h 1 
rette en çok arttırana ihale edilecek- lunanlar iı:ıbu ilanın tarihi neşrinden ıs7ı şar Çnaml'ke le kg! mda ak~. 
· l b · k l ·· · d h k . . ~ --- e ı e ao agın a aın 67 

Ödemiş Asliye Hukuk Ha-
kimliğinden: 

Ödemişin Cürnhuriyet ma

hallesinden k.ocagöz oğlu Halil 

kızı Zahide tarafından Ödemi

şin Tekke mahallesinde oturan 

Sandıklının Çakır mahallesin

den Torba oğlu Mehmet oğlu 

Mehmet Ali aleyhine açılan 
boşanma davasının duruşma

sında : Mehmet Alinin ikamet
gahı meçhul olması hasebile 

ilanen tebliğat yapıldığı halde 
gelmediği gibi bir vekil dahi 

göndermediğinden gıyabında 
duruşma yapılmasına karar ve-

rilerek 20 - 5 - 937 Perşembe 
günü saat 10 na talik olundu-

ğu ilanen kendisine tebliğ 

olunur. 
1?.89 (733) tır. Ş u gayrı men u uzerın e a ıtıbaren yirmi gün zarfında elinde- N ·ı k w 'k' · 

talebinde bulunanla ller.ndeki . . . . o. taJ ı so aga nazır ı ı penceresı 
r e 

1 

kı ve kle bırlıkte dairemize müra- ve iki kanatlı cümle kapısı, zemin lerinin bu haklarını evrakı müsbi-
resmj vesaikile birlikte ve yiıımi gün aa 1 r lazımdır. Aksi takdirde hak- kısmı bodrum kapıdan girilince bir teleriyle ilandan yirmi gün içinde 
içinde müracaatları lazımdır. Aksi l l'd. ı Ak · kd d h k 

lar tapu sici iy]e sabit olmıyanlar taş koridor sağda bir oda ve bir ara- bildirme ı ır er. "Sı ta ir e a -
halde hakları tapu sicilince malum paraların paylaşmasından hariç hı- Jık oda ve arka kısımda diğer bir lan tapu siciliyle sabit olmadıkça 
olmadıkça paylaşmadan hariç ka- rakılacaklardır. 20 5 937 tarihin- oda ve bir mutbahı müştemi] hudu- paylaşmadan hariç kalırlar. 
lacaklardır. Satış peşin para iledir .. den itibaren şartname herkese açık du tapuya uygun 500 lira muham.ı Satış peşin para iledir. Mal be-
Şartname yirmi mayıs 937 tarihin- bulunacaktır. men kıymetli krokisi şartnanfeye deli alınmadan teslim olunmaz.Be-
den itibaren perşembeden herkesin bağlı harap evin dahi. de1 verilmezse ihale kararı feshedi-ı b Yüzde iki buçuk deJlaJiye müştc- k 
gore ilmesi için açıktır. Müzayede- Yine mahkeme kaleminde iki lir, Bir evvelki en yü sek pey sahi-k riye ait olup müterakim vergi, ten- h b ] k d 
ye girme istiyenler şartnameyi aziran 937 çarşamba günü saat bine arsa ile ka u ettiği ta dir e k ı .. J ] • l viriye ve tanzifiyeden olan beledi- 1 O 12 d ·k· · k h ] d•v · kd' d · 1 o umuş ve uzum u ma umat a mıs - e ı ıncı açı arttırması ic- ona, i a e etme ıgı ta ır e ıcra 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad ye rü.sum ve v~kıf icaresi arttırma ra edilecektir. dairesince hemen on beş gün müd-ı 
'\e itibar olunurlar. Yüzde iki bu- bedelınden tenzıl olunur. artnameler 1 O 5 937 tarihinden detle arttırmaya çıkarılarak bu art
çuk dellaliye ve tapu harcı müsteri- 2672 numaralı vakıf kanunu mu- 1itibaren 347 937 No. ile müşteri- tırmadan alakadarları haberdar et
ye aittir. Müzayedeye iştirak • ıçın cibince tediyesi icap eden taviz be- lcre açık bulundurulacaktır. Talip meğe lüzum olmadan yalnız ilanla 
yfü:de yedi buçuk pey akçesi veya deli müıztcriye aittir. olanların kıymeti muhamminenin iktifa olunarak en çok arttırana iha
milli bir banka teminatı ibrazı rızım Arttumaya iştirak etmek istiyen- yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey le ve her iki halde iki ihale arasın
dır. Daha fazla malumat almak is- ler yüzde yedi buçuk pey akçesini akçesi veya milli bankanın teminat daki fark ve zararlar birinci müşte-
tiyenlerin icra münadisiyle 937 / veya milli bank itibar mektubunu mektubu irae etmeleri lazımdır ... riye tazmin ettirilir. 

392 No. ile memuriyetimize mü- hamil bulunarak 37/1853 numara- Tapu sicili ile sabit olmıyan ipo- Yüzde iki· buçuk dellaliye müş-
rJcaatları lüzumu ilan olunur. lı dosyaya ve İcra münadisine mü- tekli alacaklılar ile diğer alakadar- teriye aittir. Han olunur. 

Çiftçi ve hayvan 
~abiplerinin na-
zarı dikkatına 
Hayvan'armıza pamuk çekirde! i i olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçJerini bozmayımz. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çt k1rdeğinden mamul un ha
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayaoı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

STOL 
~ #. BEYOGLUNDA 

~O Bris!~~ .. 9teli 
.'N: ' SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tllrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar mUtbit ucuzdur. 
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Fratelli Sprco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

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

Zee & Co. 
DEUl'SCHE LEV A.NTE UNIE 

HAMBURG 
S/S GANYMEDES vapuru 20 ma- LARISSA vapuru 12 mayısta bekle-

yıı 19 3 7 de beklenilmekte olup Amater· niyor. Rotterdam, Bremen ve Hamburg 
dam, Rotterdam ve Hamburg limanları jçin yük alacakbr. 
için yükliyecektir. AMERtKAN EXPORT LINES 
Sftlllka Orieat Linima Kampanyumm Tbe Export Steamship corporation 

S/S GUNBORG vapuru 30 nisan 937 EXMINISTER vapuru 29 nisana doğ-
de limanımıza gelerek Rotterdam,Ham- ru bekleniliyor. Nevyork için yük ala-

b 
caktır. 

urg. Gdynia ve Skandinavya limanla- EXTAVIA 1 O d v 

_.::Lı· ecek. vapuru mayısa og-
rına ,.._.ıy ru bekleniyor. Nevyork için yük alacak-

M/S ERLAND motörü 28 mayıa937 ın. 

de beklenmekte olup Rotterdam, Ham- PtRE AKTARMASI . Seri seferler .. 

burg, Gdynia ve Skandinavya limanla- EXCAMBION vapuru 7 mayısta Nev
Tl iç.in yük alacaktır. york ve Boaton için Pireden hareket ede
Senia Maritim Ramen Kamapanyuaun cektir. 

S/S SUÇEA VA vapma 19 mayu EXCHORDA vapuru 21 mayısta 
937 tarihine doğru 'heldemnekte olup Nevyork ve Boston için Pireden hare· 

ket edecektir. 
Malta, Marailya ve Cenova limanlan SERViCE MARlTlME ROUMAlN 
için yolcu ve yük kabul eder. BUCAREST 

ilandaki hareket tarihleriyle navlun· DUROSTOR vapuru 2 mayısa doğ-
lardaki değioikliklerden acenta mesuli- ru bekleniyor. Köstence, Sulina,Galatz 
yet kabul etmez. ve Gruatz aktarması Tuna limanlan için 

Daha fazla tafsilat için ikinci kor- yük ruacaktır. 

YENi ASIR 

Olivier Ve Şü. ( 
LıMITET 

Vapur acentası 
İRlNCI KORDON REES 

BINASI TEL 24 43 
Ulerman Lines Ltd. 

LESBIAN vapuru 19 martta 
Londra, Hull ve Anveralen ge
lip yük çıkaracak ve ayni za· 
manda LOndra ve HuU iÇin 
yük alacaktır. 

GRODNO vapuru 8 nisanda 
Londra, Hull ve Anversten 
gelip yUk çıkaracak ve ayni 
zamanda Lonclra, Hull için -ynk 
alacaktır. 

OPORTO vapuru limanı· 
mızda olup Liverpool ve Svan
seadan yükünü tahliye ediyor. 
Ayni zamanda Liverpool ve 
Glugov için yük alacakbr. 

FLAMJNIAN vapuru 5 ni· 
sanda Liverpool ve Svansea· 
dan gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpool ve 
Glasgov için yiik alacaktır. 

Yazı makineleri için toz tut• 
mıyan, ve makineleri daima te· 
miz tutan en elverişli yağ 

.,UNIC., markalı makine ya· 
ğıdır. 

Yeglne deposu Ga:zi Bulva
nnda Kllçlk Kardiçah handa 7 
numarada yazı ve hesap ma· 
kineleri tamirhanesi sahibi 
K ALOM E NI de bulunur -1--·----·· Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
Tbe General Steam HORTAÇ U 

Navigation Co. Ltd S 
ADJUTANT vapuru nisan Muayenehanesini Birinci 

Liverpool nihayetinde gelip Londra için Beyler sokağı 36 numaraya 
donda Tahmil ve Tahliye binası arka· JOHNSTON WARREN Lioea Ltd. 

talığına müracaat edilmesi rica olu
nur. Jf.SSMORE vapuru 9 mayısta bek- yiik alacaktır. nakletmiıtir.Hastalarını müs· 

eında FRA TELU SPERCO vapur acen
leniyor. Liverpool ve Anvers limanla- NOT : VOrut tarihleri, va· takil olarak kabul ve tedavi 

TELEFON : 4142/4221 /2663 
rından yük tahliye edecek ve Burgaz. purların isimleri ve navlun üc- eder. TELEFON 2946 
Varna, Köstence, Sulina, Galatz ve tb- retJerinin değişikliklerinden me• 

•-~~~~~~-----ra~l~~~~Y~~~~~ l!s;u~l~~~e~t~k~a;b~u~J~~~ı~'lm~e~L~~~~~·~-~~~-~z;r~:1::2=6~p=t~O~l~]=~ 
DOKTOR INCEMORE vapuru 30 mayısta bek-

leniyor. Liverpool ve Anvers limanla-

sa m 1
1 Kulatçı rından yük tahliye edecek ve Burgaz. Varna, Köstence, Sulina, Galatz ve lb-

raile limanlan için yük alacakbr. 
SOC. ROY ALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 

Kulak, Boğaz, Burun hasta- DUNA vapuru 12 mayısta bekleni-
lıklan birinci sınıf yor. Belgrad, Noviaad, Budapqte.Bra-

mlltahasusı tialava. Linz ve Viy.:0. için yük ala-

M ua yenehane : Birinci Beyler caktır. 
No. 36 Telefon 2310 DEN NORSKE micldelhavslinje , 

Evi: Göztepe tramvay cad· OSLO 
desi 992 Telefon 3668 SARDINlA motörü 22 mayısta Pire, 

1-26 (48l) lskenderiye, Dieppe ve Norveç liman· 

-------••llillllıiıiıiıiiıillml lanna hareket edecektir. 

• • • • • • • #' ·- •l!!I·----.,. 
HüSEYIN KAYIN 

Mobilye mağazası Şekerciler No.26 
1 

.~ ,,..A; .... . ' --(' . 
. \,·' 'ı 

Bir defa gelip görünüz 
Modem, temiz malzeme 

Birinci sınıf işçilik sipariş kabul eder 

Halka müjde 
Yeni çeşitlerimiz mağazamıza 

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

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

Mişlen iç, dıı lastikleri. Petromaks IOks lambaları. 
Umum lzmlr ve Ege mıntakası acentası 

Herşey taksitle verilir 
N. Sadık Damlapınar 

Urla Belediyesinden: 
300 metre hortumu ve tekmil teçhizat ve yedek aksamı ile 

muhammt!n bedeli 2300 lira olan hem elde ve hemde araba üze
r inde taşınır yangın için bir adet kompile Motopomp 3 - 5 - 937 

tarihinde pazartesi güoO saat 15 de açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

Eksiltme Urlada Belediye binası içinde Belediye Daimi encn
meni huzurunda yapılacakbr. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 172 lira 50 kuruşluk muvakkat 
teminat ile kanuni ve şartnamede yazılı vesikalari ibraz etmeleri 

meşruttur. Şartnameler İzmir ve Urla Belediyesinde görülür, ve 
parasız verilir. 22-25-28-30 (702) 1233 

Fabrkiaları 
Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu tze lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster· 
katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIA TLERIMIZI iSTEYiNiZ 

Sigara da içseniz 

RADYOLiN 
Diş macunu kullamyorsanız, diılerinizin daima temiz, daima 

beyaz, daima sağlam kalacağına emin olabilirsini~ 

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 
Artik Balık yağı içilemez 

Ferit Kuvvet Şurub.u 
Balık yağmdan kat kat kuv• 

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

Kuvvet, Can, Kan 
iştah verir. 

DEPO: 

S. Ferit Eczacıbaşı 
ŞiF A eczanesidir. 

Daimon elektrik pilleri dilnyada tan1nmıı pillerdir. Daimon 
pili kullanan biç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu han cıvarında 28 - 9 Htisnü Öz 

vdemitli.. 

lleldfe • 

ANSIZIN Y AKALIY AN AGRILAR 
~Y;iii:;;··iiı; ... ki·ş~ .. G-Rii>iN~ 
............................................................ 

Almakla derhal izale edilebilir 

GRIPIN 

Bütün ağr1, sızı ve ıstırapların panzehiridir. GRıPıN varken 
diş, baş, ve romatizma ağrıları çekilmez. Gripin nezle ve gribi 
geçırır : Harareti düşürür, hastalıkların önüne geçer. 

Jcabmda günde üç kaşe alınabilir. 

GRIPIN 
Eczacı Kemal Aktaş 

Hilil Eczanesinde 
Bir şaheser yapb 

Zümrüt Damlası kolonyası 
( Erkek ) 

Maskulen 

( Dişi ) 
Feminen 

iki cins koku 

11'.rL.G~ l..uku be• 

nim çok hoıuma 
gitti. 

Acaba erkekle· 

rin de Diıi koku 
mu hoşlarına gidi· 
yor. 

Galiba?! 

Ea hoı meyva tuzudur. lnkıbazı def eder. Mide, bajınak, 
karacigerden mnteveUit rahataıılıkları önler. Hazmı kolaylaıbnr. 

ınıiliz Kuzuk ezane•i Beyosılu· latanbul 
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ı 

YENi ASIR 

ğildir. Birçok detektivler caninin ar
kasına düşmüşlerdir. ,Şimdiye kadar 
Robert trviııiıı nerede bıılmıdıığunu 
gösterecek en kiiçiik bir iz elde edilme
miştir. Ci11ayet üzerinde yapılan tak
kikata gelince vak'a tamamen aydın

lanmış gibidir. Artık şuna kanaat edil

211 s.rsan 

- ,Şimdi mankensiniz, demek ... 
- Evet.. önce aktristim, §imdi manken ... 

Birleşik Amerika cüm7turiyetleri dahilinde grevler gittikçe daha şiddetli, 

daha vahim safhalar arzetmeğe başlamıştır. Amerikanın licrshey §ehrinde, 

ı nıi§tir ki güzel Veronika evine dön
diikten sonra banyosunu almak üzere 
banyo dairesine girdiği ;:aman öldürül
nıüştiir. Cani modellik eden güzel ka
dını öldürmek için banyo dairesinde 
beklemekte idi. Yapılan tetkikler ci
nayetin büyük bir soğukkanlılıkla ika 
edildiğini göstermektedir. tlkönce ci-

Bu kı.~a muhavere lngilterenin en muhteşem otellerinden birini teşkil 
eden Ballater'in teraçasında cerayan ediyordıı. 

Suale muhatap olan kadın W est-End'de ilfi.hi güzelliğiyle taııınmt§ ola" 
Miss Adele R01Jle idi. Uzıın kı::ıl saçları, parlak teni ile bütün Londranı~ 
en çok nazarı dikkatini celbeden bu güzel kadın maruf bir §ahsiyet olan 
Lord Kinsborug'la beraber bulunuyordu. Lord kırk yaşındadır. Ilarpta te
mayiiz etmiş bir zahitti. Son günlerde bu isim etrafında Londra kibar ma

hafilini işgal eden bir rezalet bawöstermi§tir. Adele Royle, genç Lord aley
hinde vaadı izdivaç ile iğfal davası açnıı§tır. Güzel kadın diyor ki: c Lord 
Kingsborug, kendisi ile iyice tanıştıktan sonra yedi izdivaçıma talip ol· 
muştu. Sonradan fikrini dcği.§tirdi. Şimdi §erefime kar§& tasaddisi ha.rıebiylc 
kendisinden manevi tazminat istiyorum.> 

Herser çikulata fabrikasında grev yapan amelelerin fabrikayt tahliye et
mekten imtina etmeleri ii::erine bundaıı heyecana düşen civar çiftçiler si
lahlanarak fabrikaya hücum etmişler, grevci işçileri ;:arla fabrikadan çıkar
mışlardır. Hadise vahim boğuşmalara sebebiyet venniş, birçok i§çi ve çiftçi 

yaralamnı§tır. Çiftçileri en çok hiddetlendiren şey her giin fabrikaya gön
derdikleri 800 bin litre sütün grevciler tarafından dökiilmesidir. Bilhassa 

bu va..."'iyet çiftçiler arasında teM§ ve heyecan uyandırmıştır. Mesele hala 
haUedilmiş değildir. Amerikada sosyal mücadelenin bu şekli Amerika hii-

New-Yorkta en meşhıır heykeltraş

lara çıplak modellik eden giizel V ero-

kümetini zecri bazı tedbirlere tevessül mecbıırivetinde bırakmıştır. ( Kıli
gemiz Hcrscrdeki mücadeleden bir safhayı gösteriyor.) 

nika Gecdon ile anasını ve Byrnes na

mında bir §ahsı öldürmekle suçlu bıv 
lunan heykeltraş Robert lrvin Ameri
ka zabıtasınca halli ele geçirilmiş de-

nayette Veronikaya karşı hayvani bir 
tecavüz hırsı aranmı§ ise de tıbbi mu
ayenede böyle bir şeye tesadüf edil
nıeniiştir. Amerikan ga;;eteleri bu ci
nayet etrafında sütunlar dolusu yazı 

yazmakta, güzel Veronikanın muhte
lif pozlarda resimlerini ne§Tetmektedir
ler • Bu davanın çok alakalı olacağı daha §imdiden tahmin ediliyor. 

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

Fransız parlamentosunda Italyan -Alman birliği 
istizah takriri erine Cuma •• •• gunu ispanya GörinS? Mussolini ile 

cevap 
verilecektir 
Fransayı işgal 
eden en mühim 
mesele işsizliktir 
Maliye nazırı endlfe 
verici haberleri 
raddedecektlr ... 
Paris, 27 ( ö.R ) - Mebusan mec

lisinin hariciye komisyonunda perşem• 
be günü yapılacak içtimaa ehemmiyet 
veriliyor. Hariciye nazırı B. Dclbos 
umumi harici vaziyet hakkında iza
hat verecektir. 

P.:ıris, 27 ( ö .R ) - B. Blum hükü
metin umumi siyaseti hakkında mec
lise verilen istizah takrirlerinin cuma 
günü münakaşasını kabul etmiştir.Par
lnmento bu akşam yeniden mesaisine 
başlıyacaktır. Başvekil mali vaziyet 
hakkında çıkarılan endişe verici ha
berleri şimdiden tekzip etmiş ve mec
lise ne yeni bir istikraz, ne de mali ıs
lahat teklliinde bulururuyacağını ve 
bu sahada mevcut vaziyeti muhafaza 
yolundan ayrılmıyacağını bildirmiştir. 
Maliye nazırı B. Auriol da cwna günün
den evvel mali vaziyeti maliye komis
yonunda izah edecek ve söylendiği ka
dar kötü olmak şöyle dursun, son haf
talar içinde bilakis salUh emareleri gö
rüld üğünü anlatacaktır. Hükiiınetin 
mali temayülleri hiç değişmemiştir. 
Uzun vadeli hiçbir istikraz akdini dü
§ilnmemektedir. 

B. Auriol bunları gazetecilere kat'i 
olarak temin ettikten sonra kambiyo 
Jstikrar kom.ll,·yonundaki tetknik şah
siyetlerden bazılarının istifa ettikleri 
haberini de tekzip etmiştir. 

Milli ekonomi nazırı B. Spinosse köy 
evleri inşa ve ıslahı ve şchirleıdeki fa
kirler içhı evler inşası veya mevcutla
:nn ıslahı içln meclise bir proje vere
cektir. 

Faris, 27 ( Ö.R ) - Fransız parla
mentosu yakında yeniden içtimaa baş
lıyacnğrrtdan fırka miicndcleleri tek
rar ateşlenmektedir. 

Fransayı bilhassa işgal eden mesele
ler mali vaziyet ve işsizliktir. Mali va-

meselesini 
görüştü 

Fakat · yeni bir 
yardım yapılması 

düşün·· medi 
Alman Bahriye nazırı 

Mareşal Blomberg 
Romayı ziyaret edecek 
Faris, 27 ( ö.R ) Buraya gelen 

malfunata göre general Göring ve B. 
Mussolini İspanya meselesi hakkında Mateşal Blombetg topçu ı·e bahıi1•e kumanaaıılarile 

Fransız llaıicm•, Dalu/n•e ve Maliı'e nazalan bır aıarla da görüşmüşlerdir. Fakat çıkarılan ri- rupada Almanya ve İtalyanın hareket ltalya dostluğu netice itibariyle yalnız 
kırılacaktır. Müracaat etmezse işsizle- yeniden başlıyacaktır. Bilhassa işsizli-ı vayetler hilruına general Frankoya ye- hattı üzerinde cereyan etmiştir. İki Viyanayı değil, Romayı bile hayal su
rin sayısı artacaktır. ği eritecek mahiyette olan büyük na- ni bir yardım yapılmasına karar ver- memleket müşterek bir vaziyet takma- kutuna uğratacak yeni tertibata doğru 

Sosyalist cPopulaire~ sağ cenahın fıa işlerinin tatbikine geçilmesi lazım- mek istememişlerdir. Diğer tarftan !tal- caklardır. Avusturyaya gelince, Roma mu istikamet alacaktır? Avusturya 
mali vaz..iyet hakkında endişe verici ha- dır. ya ve Almanya ticari mübadelelerini ve Berlin Ukönce bu memlekette da- gençliğinin kaynaşması vaziyeti dra· 
bcrlerini maliye nazırının reddeceğini cOuest - Eclaire> gazetesi ise İngiliz kıymet ve hacını itibariyle arttırmak hill sulh ve sükfi.nu tesis etmek Iazım- malik bir şekle sokmaktadır. Avustur· 
ve halle cephesi birliğinin bir daha ken- bütçesini, serbest bir milletin bütçesine ve böylece Berlin - Roma mihverinin geldiği kanaatindedirler. Ancak bun- yadaki nasyonal sosyalist gençlik va· 
dini göstereceğini tahmin ediyor. misal olarak gösteriyor. Ona göre, de- gittikçe daha ziyade faaliyette olduğu- dan sonra bu devletin beynelmilel va- tanı bir Alınan eyaleti haline sokmak 

mokrasi rejiminde parlamento kontro- nu göstermek istiyorlar. ziyeti kat'i olarak halledilebilecektir. niyetindedir. Komünist cHumanite> gazetesi ise 
sosyal ve ekonomik ıslahat tedbirleri-

nin tatbikindeki cinkıtaın> bitmiş ol
ması lfizımgeldiği mütalaasın<ladır. Bu 

lünün başlıca gayesi masrafların art- Alınan harbiye nazırı Von Blomber- İgıanya için de Roma ve Berlinin müş- Berlin, 27 ( A.A ) - Stefani ajansı 
masına ve devlet kaynaklarının dağı- gin Roma seyahatine gelince, hariciye terek bir tavır takındıkları muhtemel- genel direktörü Morgagni Berlinde D. 
tılmasına mani olmaktır. Parlamento nazırı Baron Von Neurathın ziyaretine dir. N. B. ajansı genel direktörüyle bir mu
ya hükümeti tasarrufa mecbur ederek tekaddüın edeCfktir. Paris, 27 ( ö.R ) - cFhare de la kavele müzakere etmiş ve imzalanuş· 

gazeteye göre parlamentonun bu yeni yahut vaziyete uygun teşkilatı yaparak Faris, 27 ( ö.R ) - Mussolinl - Gö- Loirc> gazetesine göre Roma görüşme- tır. Bu mukavele mucibince iki mem• 
içtima devresinde hükümet, parlamen- mükelleflerin üzerine çöken yükü ring görüşmesi Fransız matbuatını çok !erinin hedefi Avusturyaya Roma-Ber- leket arasındaki dostluk mü.ıuısebatına 
to ile temas halinde, halk cephesi pro- azaltmağa çalışır. lngilterede böyledir. alakadar ediyor. cFigaro> gazetesinin lin mihveri etrafında bir mahrek çiz- uygun yeni bir teşriki mesai esaslan 
gramının diğer maddelerinin tatbikine Fakat Fransada böyle değildir, diyor. istihbarına göre bu mülakat orta Av- mektedir. Fakat acaba Avusturya - konulmuştur. 

...... B.~Y~~i';i·i~f .... bi~i'~iffk .... y;;~·şi~;~ ....... , ......... M;<l;it .... b·~·;ı;~;:J~·;~·~ .... ~·iı;~J~ ........ na~:r::= ~=d::~~~ ::ıı~r~ 
Roma, 27 ( A.A ) - İtalya impara· 

Süvarilerimizin yarış- Yine kadın ve çocuklar- ~=:~!S::~;=-=~~~ 
lardaki muvaff akı yeti dan birçok kurbanlar var cektir. 

Italyada alkışlarla karşılandı Cumhuriyet bataryaları T oledo şehrindeki askerı 
hedefleri müessir şekilde bombardıman etti 

PARlS, 27 (ö.R) - Madrid müda- Maramoza mevkiine hücum etmiş.ve bu 
faa komitesinin bugün öğleyin neşredi- 'mıntakadaki mevzilerini işgal eylemiştir. 
len tebliği ıudur : . . 1 Fransızlar köprüsünde ve Andaluzya 

Asi topçusu Madrıdı bombardıman yolunda asilerin hücumu geri püakürtül-
etmegw e devam etmektedir. Ahali ara- ~ .. A ·ı Alk l z · b muştur. sı er o a enareın om-
sında birçok kurbanlar vardır. Cümhu-

bardıman etmişlerdir. Cümhuriyet ba
riyet ordusu Jarama cephesinde asilerin 
............... ••• ....................... • tnryaları T oledo şehrindeki askeri he-
Müsabakalaı·a 80 hayvanla giren Al- defleri müessir şekilde bombaTdıman et
manya, Fransa Avusturya, İngiltere, miştir. 

••• 
Filistinde 
Son vaziyet 

Kudüs, 26 (A.A) - Manda
ter makamlarının Tabariyye 
civarmda kain Hillin Arap kö· 
yüne 133 logiliz liralık IJir nakdi 
ceza kesmeieri üzerine köy 
balkı köylerini terke karar 
vermiş ve bu kararı füiyat mev
kiioe çıkarmıştır. 

Köyde ancak birkaç ihtiyar 
ile birkaç kadın kalmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yiata uğramışlardır. İsviçre, ttalya ve Amerika ekiplerinden Biskaya cephesindeki muharebelere 

ziyet snğ cenah partileri tnrafınclrın da- yalnız dört hayvan hatasız olarak mü- gelince Bcuklar birkaç gündenberi aai-
imrı tehlikeli ve buhrruılı görUlüyor. b-ı.- b ' · · ı d' B d. h 

ROMA, 2 7 ( ö.R) - lspanyol nas
yonalistleri Bilbao cephesinde ileri ha
reketine devam ederek Durango kasa
basını işgal ettiklerini bildiriyorlar. Bu 

haberlere göre Cümhuriyet kuvvetleri 
inhizam halinde Bibaoya doğru kaç
makta ve yollan üzerindeki köyleri ya
kıp tahrip etmektedirler. Nasyonalistle
rin eline binden fazla esir düşmüştür ... 
Nasyonalistler, kızılların bırak.tıklan kül
liyetli malzemeden istifade ederek y~ 
nı i~gal ettikleri mevkileri hemen tah· 

sa wuıyı ıtırnuş er ır. u ort ay- lerin yeniden başladıkları şiddetli hücu-
lssizliğe gelince, ~imdiki halde Faris t 

~ van arasında Ceva Gürkanın Yıldızı ma mukavemete çalışıyorlar. Dün ak-
sergisinin inşaatında çalışan yirmi bin- da vardır. Saniyelerle hesap edilen mil-
den fazla i~çi, sergi açılınca işsiz ka- sabakada Cevat Gürkan allcışlar ara-
limıklardır. Bunun önünü almak ıçın sında dördüncü olmuştur. Cevat Kula 
sendikalar birliği ve komünist partisi Yanşlaıa guen siiı•aıiletımız general Şemseadinın başka11/ığt aliında ise Bekarla seksen müsabık arasında 
büyük nafın işlerine girişilmesini isti- Avrupanın muhtelif şehirlerinde ya- mişlerdir. dokuzuncudur. 
yorlar. 1$alhuki bumın için on milyar, pılacak olan beynelmilel binicilik mü- llk müsabakalarda yapılan tasnife Türk süvarilerinin az hayvanla da-

şam neşredilen son naayonalist tebliği 

asilerin Moldaga - Edua - Molavia hat
bnı geçtiklerini bildiriyordu. 

Hükümet kaynağından gelen haber-

lere göre cKızıl Eskadia> gazetesi tun
lan yazıyor ı Asilerin dün kartıladığı-mınk lfizımdır. Ve bu J>cirayı bulmak sabakalnrına iştirak edecek olan bi- ancak seksen süvari ayrılinıştır. Bu ha dlk müsabakada elde ettiği muvaf

bnkfuısızdır. Eğer hükümet bu parayı nicilerimiz Romada hararetle karşılan- müsabakada yüzbaşı Cevat Gilrkan fakıyet, ltalyada alkışlarla karşılanmış mız ıiddetli tazyikinden sonra zaptet
~e geçirmek için fevkalade tedbirlere mışlardır. Romada yapılan ilk müsa- -Yıldız- .~a.'. y~başı Cevat Küla da Be-1 ve sü~arilerimiz.e çok iyi bir hüsnü ka- tikleri mevkiler kendilerine çok pahalıya 


