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il tan bize gelecek birşey beklemem. 1!! Büy~k~~y~::~!~ab~~~!r~~~;nce. 
Beklemeğe de lüzum yoktur J! de tertibi kararlaştırıldı. 

!· 

~- ~ 
"Dünyanın filin yerinde bir 'rahatsızlık varsa, bana ne, !lı 

dememeli, bu rahatsızlık tıpkı kendi aramızda olmuş ı:ı 
gibi onunla alakadar olmalıyız.,, ;: 

Ankara, 19 (Hususi)- Büyük Şefimiz, "Tlirkiye, Romanya oe diler dost-,, ' 
Romanya Hariciye Nazırı Bay Viktor "/arı kuvvetlidirler. Hiçbir taraftan,, ; 
Antonesko .şerefine verilen ziyafetten son- "bize gelecek birşeg beklemem, bek-,, t~ 
ra Ankarapalas salonlarını şereflendir- "/emeğe de lüzum yoktur. işte bu,, ~. 
mişler ve orada muhterem misafirimizin de "sükunet içinde bütün Jünyagı mu-,, ı~ı 
hazır bulunduğu hasbıhalde şunları söy- "talea etmek fırsatı bizdedir. Dün-,, ~~ 
mişlerdir: "ganın /illin gerinde bir ralıatsızlık,, t; 

"Milletler, ıam ve keder bilme-,, "varsa, bana ne dememeliyiz. Böyle,, i~ 
"melidirler. Şeflerin vazifesi, hayatı,, "bir rahatsızlık oarsa, tıpkı kendi,, ;t 
"neşe ve şevkle kar ılamak husu-,, "aramızda olmuş gibi onunla alli·,, • 

''kadar olmalıyız.,, 
"sunda mil (etlerine gol göstermektir.,, • . ... 

Ankara, l~ \~.n) - ocs~UöK.iill ue· • 
neral ismet lnönü ve refikaları dün Ana- ); 
dolu kulübünde Romanya Dışişleri Ba- t;~ 
kanı Ekselans Antenesko ve refikaları M 
şerefine bir öğle ziyafeti vermişlerdir. ~!t 

Geçen seneki fuarın gece görünüşü 
fetanbu1, 19 (Hueusi) - Bele· mikyasta iştirak edeceklerdir. 

diye reisiniı Dr. B. Behçet Salih Hükumetin yardımları: 
Uzt yann denizyolu ile hareket Hükumetimiz fuann tekamiilil 
edecek ve pazar günü İzmirde hu· içiıı büyük bir alika veJmüubaret 
lnno,. .. 1.••• n. )...,,..,J,. f11Ar iAlrrİ fuİiaRtrl!fllUlZf'llclıf',ı:!İrh fL:tlA8d ,.,. V•lra)~\ti_ 
üzerinde temaıılar yapmaktııcıır. h if .tlaı ~ın .. ., ınlf" ıını 

Vali Ye belediye reisimiz Bay Mu· verdiği gibi, geçen seneki 50 bin 
hidı!in Üıtündağla bu mevzu Oze- lira üzeriodeo Terilen serbest d6ri .. 
rinde uzun uzadıya konu~tu~u gibi, 150 bin liraya çıkarılmıotır. Hariç. 
Ticaret odasında ııanayieilerimizin ten gelecek e§ya için kontenjan· 
yaptığı bir içtimada bulunmuştur. manda değişiklikler yapılacaktır, 
Sanayicilerimiz, fuara bu yıl geniş - Sonu 7 inci sahifede -Ziyafette Dışişleri Bakanı Dr. Bay n 

Tevfik Rüştü Aras ile Vekiller, Riyaseti- J~t 

cumhur Başyaveri, husus_1k~lem direktörü,~!~ Alsancakta den·ızde b·ır 
"malıdır.,, - Sonu 5 ıncı sayfada - U 

11/nsan, mensub oldugu milletin,, 
"oarlığını oe saadetini düşündüğü,, 
"kadar, bütün cihan milletlerinin,, 
"huzur oe refahını düşünmeli ve,, 
"kendi milletinin saadetine ne ka-,, 
"dar kıymet verirse, bütün dünya,, 
"nıilletlerinfo saadetine hadim ol-,, 
"mıga, elinden geldiği kadar çalış-,, 

~~---~0-J cesed bulundu. --
Fransız başbakanı sah Kulüplerin birleşmesi iyi İhtiyar Hüseyin'in denize nasıl 

günü izahat vere~ek tesir bıraktl. düştüğünü gören yok ..... ------~~~ 

Gazeteler, dünkü mitingden dola- Federasyon ikinci reisi ile ge-
yı hükumeti tenkid ediyorlar nel sekreterinin fikirleri 

Paris, 19 (Rad- . - .. 
yo) - Başba

kan Bay Lcon 
Blum, bugün 
Sosyalist parti
sinin içtimaında 
bulunmuş ve baş 
vekil sıfatı ile, 
pazartesi günkü 
l anlı hadiseier 
hakkında hükü
nıetin yaptığı tah 
kikat ve alınan 
tedbirler hakkın 
da izahat ver
nıiştir. 

Bay Blum, mü
teakiben Radi
kal partisinin iç
limaına gitmişlve 
orada da ayni 
izahatı vermiştir· 
Radikal partisi, 
başbakanı nisa-
nın 20 sinde Fransız Başbakanı Bag Leon Blum 
tekrar dinlemeğe karar ver- kum eti tenkid etmektedirler. 
rniştir. Bu gazetelere göre, hükumet 

Paris, 19 (Radyo) - Fran· iki idare ve muamele sistemi 
aa'nın sağcenah gazeteleri, takip etmektedir. Bir tarafa 
dünkü mitinı dolayısile hii· - Sona 6ıncı sahifede -

Milli küme maçları hazırlık.lan 
için şehrimize gelen futbol fede
rıı svonu ikinci reisi ve Ulus ref i· 
mi~in yazı ioleri müdürü Uay Na
euhi Bay<lar'la son kulüb birleş· 
mcleri meselesini tcıkike memur 
olaıi federasyon genel sekrett!ri Bay 
NizameJJin Nazir, ılün de çalışm:ı-
lnrına devam elıııi:, eahaları gez
miş, bölgede muamelatı göııleo 

gec;irmişlerdir. 

Değerli me~lekıoşımız Hay Na
suhi Baytlıır'la konuştuk. Kt!ndi~i, 
ayni zamanda Türk epor kurumu
nun naşiri efkarı "Dergi,. yi idare 
etmektedir. Spor kulübleri hakkm
da, kemiyet değil, keyfiyete ietina<l 
eden f ikirlerio müdaf iidir. "Dergi,, 
de bu mevzu üzerinde müıeaddid 
makaleleri de çıkmıotır. Arkadaşı· 
mız, on bir kişi ile bir kulüb tc-~· 

kilinin ve ıpor yapılmasının im· 
kaneızlığına, bu kadar mah<lud aza, 
eleman ve Vll8ıtalarla ınak.ısadın 
hiçbir zaman tahakkuk edemiye· 

ccğine kaoidir. 

İzmir'deki kulübler birleomeei 
hakkındaki fikirlerini eorduk; şun· 

lan ~Ö} lcdi: 

- Hususi olarak diyebilirim 
ki, İzmir kulüblerinin birleşme hA
diııeei. Ankara'da büyük bir mem· 
nuniyct Te dikkatle karıılınmıştır. 
Fakat enııoı bilmedigimiz için 

daha iyi bir fikir ha&ıl edilmeıi 

lüzumunu gördük. Şimdi anlamış 

bulunuyorum ki , İzmir'deki hare· 
ket. çok iyidir ve bundan gayet 
mü~bet neticeler alınacaktır. Bt·o, 
hem bu işi tf'tkik etmek, hem de 
bu işin orgnoizuyoounu yapan fut
bol fecleraııyonunun lıcm mali, hem 
teknik kıurulara aid hazırlıklarını 

bitirmek üzere geldim. fnşııalluh 
ilk . maçı (pazar günkü Üçok· Do· 
ğanepor maçını) ıizinle beraber 
ıeyrcdece!im ve buradan tam hir 
kalb huzuru ile ayrılacağım. Bun· 
dan sonraki çalışma programınız da 

• - Sonu 4 ncü sahifede:-

Denizden çıkarılan cesed 
Dün sabııh birinci kordonda mu.tur. Cesedi ilk defa Kar§ıyalta-

konsolosbnnelerin karemnda eahile ya işliyen npur kaptanlarından 
300 mf'tre uzakta bir ccsed Lıılun· - Sonu 6 ıncı sairi/ede -................. ~·~·..-·~·~·~·~·~···~· .............................. ..,, ........................................................... ~.-· ... ·· 

Amerika' da müessif bir hadise 

Nevlondon' da 672 talebe 
bir anda berhava edildi ____ ,_ _____ _ 
Yapılan araştırmalar neticesinde enkaz altın

dan beşyüzden fazla cesed çıkarılmıştır 
Nevlondon, 18 ( A.A) - ı kolleiini berhava etmiştir. ı miktarı 670 olarak tahmin 

Müthiş bir infilak Tyler büyük Ölen talebe ve muallimlerin - Başı 4 üncü şalıi/ede -
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:t1tKf.a E Hi R M ~~'\. __ ___ LE 
Sukut eden gençler 

~ir f eıtanbul ~azetesinde okudum: 
Gençle,imizin ahlAkııu ifaad eden bazı :vicdıınıır.ler, ul»taoııı eline 

Ji,il milşler. Geçenlerde, diğer pazJ hı'idiaeler dolayııile, ayııj mevzu üze· 
,rjpde durmuştuk. 

~Jatemadi b~yccanlar ~e ihtiyaçlar içinde geçen gençlik bayatı, 

~ocı.ıkluk devresinaeu, inaanlığn ve cemiyete giden yolun en mühim bir 
,noktaaıdır~ ~arak ter. ablAk. kafa ve fizik varlık, bu devrede yumu· 
4aldığınJ bırakarak kendisini hckliyen bir ferdi kaba girer \'e orada 
.dona1ak içtimai §8klini alır .. Bu sekil, ya iyidir, ya kötü.. Yani, 
-fağı )'ukıın, gençlik ç.ağmdıı yürürken, iki yol kar~sıoda bulunuyoruz. 
Bu )Olun hiri , i)iliğe, fazilete, tcldirufile vanr •. Diğeri ise anzalar, pis· 
)ikler, maceralorla doludur. 

İn anın en buhranlı çağı, buraya yakla~tığı zamana tesadüf eder. 
Şuur ve idrak, bu ç:ığdıı, maılub faaliyeti \'e nüfuz kabiliyetini göster

ınektt>n u:ı:aktır. Çqid çe id ha)aller, ihtira 1 r, emeller ruhun içinde 
bir hi cere}auı haliude dolaşır, durur. arho~luk devresi gibi Lirşeydir 
bu .. Gözler hafifçe kararmı§tır. Beyin tlunııınlı<lır, muhakeme gayet ak· 
saktır. llcyecaıılnr, parazit halinıle bu kafayı Sı&r3lb durmaktadır. f şte, 
ccınİ)elin ve oileuiıı en uıülıiuı Yıızifesi, hu bulıronh clevrcıle, gencin 
kendi kafa ında mevcud fikri ve ahliikt mukavemeti tıııelemek, kuvvet· 
lendirmı•k ve artırmııltır. Ak.si tnkdird~, gı:nç., pu Jnq11. Vf} <lümen. iz bir 
~emi gibi, d lgaların \'C hadi eterin kendi le iri ile y.ı. bu ıahile ynna~a· 
cnk 'c Lurtnlacuktır ,·cyahud da diğer akıııtıya kapılacaktır. Teşbih ma· 
zıır görülür~e, şeytan diyebilec~imiz lıir kötü hayal, l.ıu ikinci yolun 
başmda pusu kurmu tur. lunzt:ncei ,.e muhakemesi qrsılarak gelen 
genci, ŞC}tanca bir tcbt" ünıle karşılar. Ona nurant hir yüz, il!ibi Lir 
amimiyct ,.c şet kat gö terir \ ' C onun gö:ı.lcrine, yolun ti öte indeki 

mühhem l.ıir şekil ve ha) ali göstererek: 
- 7.e,.k, şiir, senet, bcrşey ,·ar! -di}e mırıldanır- gel benimle! .. 

Budala olma, gençliğin gelib geçecektir. Onu )aıamağı bil.. Bir ahlak 
lı:abrnın içinde k:ılınnktıın ne anlıyacakııın .. Bnk, sefil, peri~an, belki de 
aç bir halde in .. Halbuki orada hcrşey \'ar, hcrşey .. 

Ve za,.ollı genç biraz tenltkuf eder gibi olur, ıaşırır. Sonra, ya mu
kavemet edebilir, )abucl da sürüklenir .. 

Bizim bu lıayali sahnemiz, hayat içinde de böyle yürür .. Genç kız
lar, genç erkekler böyle sukut ediyorlar. C'.emiyel ve aileler, bunu dü· 
fÜnoıe~e meclnırdurlar.. \.ocuklarımızın hayaııuı lııkib etmezsek, mcı· 
uliyetin yüzde doktıam, bir leke haliudc alnımıza yapı§acııkıır. 

Bu da bir rekorl 
Amenka da garıp -bır mü-

sabaka yapılmıştır. Bir buz 
tabakası üzerinde en fazla 
oturmak rekoru! 

Kentuki'de Danyel Gaba 
isminde bir delikanlı, bir buz 
tabakası üzerinde ince bir 
elbise ile tam 4 saat 34 da-
kika oturmuş ve müsabaka
nın şartları mucibince de üç 
gün zarfında hiçbir soğuk al-
gınlığı eseri göstermemiş ve 
rekoru tesis etmiştir! 

Hey gidi akıl fıkaraları, 
heyi 

Seciye kliniği 
Evet, birçok hastalıklara 

mahsus klinik olduğu gibi 
Broklin 'de bir de seciyeyi ıs
laha mahsus klinik tesis edil
miştir. 

itiraf gerektir ki, bizim es· 
ki "ıslaha neler" de bir nevi 
seciye ıslahı kliniği idi. Bugün 
sanatlar mektebi adını almış 
olan ıslahanelerimizle Brok-
lin 'in "Seciye klinikleri" ara
sındaki fark, bu müessesedı:: 
birçok ruh doktorlarının çalış· 
makta olmasıdıı 1 

Burada, yalancılar, tembel
ler, sarhoş ve. kumarbazlar te
davi edilmektedir! 

,. ' Bugün doğacak 
çocuklar .. 

Saime Sadi 

M::ııu~ll 

Arz üzerinde mevcud en 
büyük tayyare Pan Amerikan 
hava şirketinin "Çaynav kli
per" tayyaresidir, 25 ton sık
letindedir. 

Amerika makine mühendis· 
lerinden Seyler 1360 ton sik
letinde bir tayyare yapmağa 
karar vermiştir. 

Bu tayyarenin mürettebatı 
100 kişi olacak bir defada 
500 yolcu nakledebilecek ve 
makineleri de 200,000 beyQ"İr 
kuvvetinde olacaktır. 

Bu hava devi saatte .500 
kilometre sür'ate malik ola· 
cakmışl 

Dedelerin maçları! 
fngilterc' de yalnız gençler 

futbol oynamazlar; futbol ayni 
zamanda ihtiyar ve dedelerin 
de oyunudur! Mesela Linday 
kasabasında ihtiyarlara mah
sus bir futbol kulübü mev
cuddurl Daha sair f ngiliz ka
sabalarında da Löyle dedeler 
kulübleri vardır.; 

Son olarak Linday ihtiyar 
futbolcuları ile Konnig Tavn 
ihtiyarlar kulübü fotbolcuları 
arasındJl bir maç yapılmıştır. 

En genci 70 yaşında bulu
nan bu delikanlıların maçla
rına can kurban demek hak
kımızdır! 

Muharririn batana 
gelenler 

Çe,medeki 
göçmenler ---·------Arazi alanların va. 

ziyetleri iyidir 
Çeşme kazasında iskan edil

miş olan göçmenlerin vaziyet
lerini tetkik için Çeşmeye gi
den vilayet iskan müdürü B. 
Tahsin Akgün şehrimize dön
müştür. Göçmenlerden bazı
larına arazi tevzi edilmiştir. 
Şimdiye kadar başka yerden 
arazi istiyerek Çeşmeden arazi 
almamış olan göçmenler de 
Çeşme havalisindeki araziden 
almağa karar vermişlerdir. 

Bunların tasarruf vesikaları 
derhal hazırlanacak ve kendi
lerine verilecektir. Vaktinde 
arazi almış olan göçmenlerin 
hepsi de müstahsıl vaziyete 
geçmişlerdir. Vilayet iskan 
müdürü, bugün vilayet ziraat 
müdürile Foça kazasına gide· 
cek ve göçmenlerin vaziyet
lerini tetkik edecektir. 

Fuar elektrik tesisatı 
Fuar sahasındaki elektrik 

tesisatının yeraltından yapıl· 

masına karar verildiğini yaz
mıştık. Busene yalnız umumi 
antreden gazinoya kadar olan 
sahadaki tesisat yer altından 
yapılacaktır. Toplanan fuar 
komitesi, bu tesisatın 11 ,000 
liraya yaptırılmasını kararlaş· 
tırmıştır. 

Mermer 
Domuz ve mahsul almak 

Yunanistan' da fazla miktar
da domuz ithal eden bir fir
ma, Türkofis lzmir şubesine 
müracaat ederek Ege mıntaka
sındaki bütün pomuzları satın 
almak istediğini bildirmiştir. 
Londra'dan bir firma da mer
mer ithal etmek istediğini bil
dirmiş, fiat sormuştur. Mila
no' da bulunan mühim bir fir. 
ma da mıntakamızdan muh
telif ihracat mahsulleri almak 
istemektedir. 

Çocuk müsameresi 
Nisanın üçüncü cumartesi 

günü lzmirpalas salonlarında 
bir çocuk müsameresi verile· 
cektir. Müsamere, Çocuk esir
geme kurumu tarafından tertip 
edilmektedir. lzmir'in güzide
leri, bu müsamere ile çok ya
kından alakadar olmaktadır. 

Dikili - Altınova yolu 
Vilayetin iyi yollanndan biri 

olan Dikili • Altınova· Ayvalık 
yolunun inşaatının 26,000 li
raya müteahhit Bay Nafiz Zor
lu'ya ihalesine Vilayet Daimi 
Encümenince karar verilmiştir. 

Naha tayinleri 
Şehrimiz Nafıa müdürlüğü 

katipliğine Edirne Lisesi me· 
zunlarından Bay Hüseyin Sel 
ve daktiloluğuna da Bayan 
Fethiye Sezgin tayin edilmiş
lerdir. 
.... 1!111111"" ........... .. 

Vilayet urnumi meclisinde - = 
Büyük Şefimiz Atatürk

ün anasının mezarı 
---------------

Kubilay abidesinin etrafındaki 
saha ağaçlandırılacaktır 

Vilayet umumi meclisi, dün 
öğlederı sonra ilbay Fazh 
Güleçin reisliği altında top· 
lanmış ve baytar büdçesini 
müzakere ve tesbit etmiştir. 

Umumi meclis, ilbay Fazh 
Güleçin teklifi üzerine Büyük 
Şefimiz Atatürk:üH merhum 
annelerinin Karşıyakadaki me
zarlarımn etrafındaki arsanın 

istimlaki ile ağaçlandmlmasmı, 
Menemende Kubilay abidesi 
etrafının da ağaçlandırılmasını 
kabul etmiştir. 

Miizakereye başlayınca ev· 
vela eski zabıt okunarak ay· 
nen kabul ve gelen evrak aid 
oldukları encümenlere havale 
edilmiştir. 

Baytar büdçesınin miizake
resine başlanmış ve büdçe 
encümeninin hazırlamış olduğu 
esbabı mucibe mazbatası okun· 
muştur. 

mak suretile 29140 lira olarak 
kabul edilmiştir. Geçen seneki 
Baytar büdçesi 23,000 Jira idi. 
Bu seneki Baytar büdçesinde, 
geçen sene büdçesine nazaran 
epi fazlaltk vardır. Damızlık 
hayvanların iaşe bedeli olarak 
5185 lira, hayvan sağlık mü
cadele işleri için 2400 lira, 
mücadele memurları hayvan 

yem bedeli olarak 480 lira, ehli 
hayvan sergisi masrafı için 200 
lira, At koşuları ikramiye ve 
masrafı için 6000 lira, iğdiç 
yapma tazminat ve mücadele
ler ücreti olarak 500 lira, da
mızlık iki aygır mübayaası için 
1200 lira, çayırlıklarm ıslahı 
için 480 lira, aygır deposu 
nıemur ve müstahdemin ücreti 
iç.in 9060 lira tesbit edilmiştir. 

Meclisin önümüzdeki Salı 
celsesinde Muhasebei hususiye 
idare büdçesi müzakere edi
lecektir. Büdçe fasıl fasıl reye konul-__ _;_~-==============-~~--~~-

Gırtlağı kesilmiş olarak 
bulunan Hüseyin 

-----------
•• Menzil hanının bir odasında uc 

' 
giinJPnhPrİ b.apalı drırmuş 

lkiçeşmelik'te Menzil hanının bir odasında oturan Aziz oğlu 
Hüseyin adında bir genç, odasında boğazından kesilmiş ola
rak bulunmuştur. Büyük damarlarının ve hançeresinin kesil
mesi suretile ölen Hüseyin otuzüç yaşındadır ve lstanbul -
Koca Mustafapaşalıdır. 

Yapılan tahkikat ve muayeneye göre, Hüseyinin boğazı üç 
gün evvel kesilmiştir. Hüseyinin, odasından çıkmadığı nazarı 
dikkati celbetmiş ve dün bir zabıta heyeti, giderek arkasından 
sürgülü ve kapalı olan oda kapısını kırmak suretile içeri gir
miştir. Hüseyin, kan içinde idi. Yanıbaşında büyükçe, açık ve 
kanlı bir ÇTıkı bulunmuştur. Hadise derhal müddeiumumiliğe 
haber verilmiş ve müddeiumumi muavini Bay Ali Akkaya tah
kikata el koymuştur. Hüseyin in nasıl öldiiğü ve yaralandığı 
Adliyece ehemmiyetle tahkik edilmektedir. 

MAHKEMELERDE 

Urla yolunda öldürülen 
tütüncü Mehmed 

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

Mahkemede 
.olduğu 

katil Ali'nin 
iddia edildi. 

deli 

Urla'nın iskele şosesinde bir 
otomobil içinde Bay Mehmed 
Kaınil'i tabanca kurşunu ile 
yaralıyarak öldürmekle maz· 
nun tütüncü Ali'nin muhake
mesine dün şehrimiz ağırceza 

hidleri gösterdi. Bu şahidlcrin 
dinlenmesi ve maznunun mua· 
yene edilmesi kararlaştırıldı. 
Muhakeme, başka bir güne 
bırakıldı. 

Polis Fatma'nm ölümil 

26131931 

Yirmi günlük 
., 

çocugıınu _,;.. __ ...... _. ___ _ 
Vapurdan deni~e 

atan kadırı 
Karşıyaka vapur iskelesi ya: 

kininde yirmi gijnlük çocuğu· 
nu denize atarak ölümüne se: 
bebiyet vermekle maznun Ba-, 
yan Ayşenin muhakemesine 
dün şehrimiz Ağırçeza malı· 
kemesinde devam edilmiştir • 
Çocuğun ölümüne aid rapordı 
ölüm vak'asının sarılık ve İS• 
halden mütevellid olduğu zik· 
redilmektedir. Çocuğun deniz 
suyu yutmaktan ve binnetice 
hastalanmaktan ölüp ölmediği 
anlaşılmak üzere raporu veren 
doktorun ifadesinin alınmasına 
karar verilmişti. Şimdi Muğ· 
la' da bulunduğu anlaşılan bu 
doktorun ifadesinin istinabe 
suretile alınmasına karar ve
rilmiş ve muhakeme başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Ahmed Dayı da-
yaktan mı ölmilş? 
Cumaovası nahiyesinin Sandı 

köyü civarında ihtiyar Ahmed 
dayıyı döverek ölümüne sebe
biyet vermekle maznun köy 
muhtarı Hasan'ın muhakeme
sine dün şehrimiz Aiırceza 
mahkemesinde devam edilmiş
tir. Bu celsede şahid sıfatile 
doktor Bay Bahtiyar dinlenmiş 
ve Ahmed Dayının birbuçuk 
metre yüksekteP düştüğü na
zarı dikkate alınırsa alnında, 
göğsünde ve ellerinde yara 
ve bereler hasıl olabileceğini, 
fakat vücudu"'un arkasındaki 
yaraların dayak' an mütevellid 
olması çok muhtemel bulun
duğunu söylemiştir. Okunan 
otopsi raporunda da kafa ta
smaa ve eden dahilinde kan 
eseri görülmediği zikredilmekte 
olduğunu söyliyen şahid dok
tor, bu rapor muhteviyatının 
da kendi no1 .. tai nazarını tak
viye ettiğini anlatm ıştır. 

Ahmed Dayıyı Memleket 
hastanesinde muayene ve te· 
davi eden doktorun celbine 
karar verilerek muhakeme ta· 
lik edilmiştir. 
Yaşarm mahkOmiyeti 

istendi. 
Kızılçullu civarında posta 

memuru Bay Mustafanın altın 
saat ve kösteğini gasbetmekle 
maznun Yaşarın dün Ağırceza· 
daki muhakemesinde müddei· 
umumi iddiasını serdetmiş ve 
maznunun üç sene hapse mah· 
kum edilmesini istemiştir. Mü· 
dafa ıçın muhakeme talik 
edilmiştir. 
~~~~~---~~~---

Talik edildi 
Berfin, 19 (Radyo) - in· 

giltcre ile Almanya arasında 
Loadrada devam eden bahriye 
teslihatı müzakereleri talik 
edilmiştir. 

F ransız··Alman ticaret mü· 
zakereleri yeniden başlamıştır. 

Milano fuarı 
Milano, 19 (Radyo) - Mi· 

lana beynelmilel fuarına 23 
yabancı devlet iştirak ede· 
cektir. 

İngiliz ana fil osu 
l ranu un Lütün sün <le ' nnı 

edecek olan tesirleri a l:şnma kn· 
llar nsııbiyet \ "C he} ecıın hu ule 
geıirecPktir. Ö~le \okti, a abiyeı
lcrin en ziyade arttıSı en 11a2ik 
zaman olacaktır. Akşam üzeri 

atk ''e kalb ioleri müsnid, h m 
de en mu id Lir eafhaya gire
cekt ir. 

Bugün ıloğau çocuklar gen~

liklerindc lıuyalpen·crlikleri ile 

nııznn dikkaıi ••elbedeccklcrdir. 
:Fakat ya lan ıilerlcdikçe ~ayanı 

dikkat Lir ı-ima olacaklardır. K -

Maruf Macar romancıların
dan Corç Mado bir gün bır 
gazinoda sabah kahvesini içer
ken yanına meçhul bir adam 
yaklaşma, ve muharriri olduk· 
ça hatırı sayılacak derecede 
dövmüştür. 

Döven ve dövülen komise
rın yanına gc'Stürülmüşler ve 
mütecaviz adam ıu ifadeyi 
vermiştir: 

pek hosuma gitti; hele roma· 
nın kahramanı olan kıza aşık 
olmaktan kendimi alamadım. 
Fakat muharrir eserinin son
larında bu kızı çok fena ve 
gayri ahlaki bir mevkie dü
şürmüştür. Buna tahammül 
edemedim, kendisinden roma· 
nın kahramanı ve benim ma
şukam olan kızın intikamını 
aldım! 

mahkemesinde devam edil· 
miştir. Bundan evelki celse· 
ferde maznunun sarhoş olunca 
silaha davranarak ateş ettiği 

ve hatta Cumhuriyet hayra· 
mında bu yüzden ~ilahının za· 
bıtaca alındığı haber veril· 
mişti. Buna dair Urla' dan ma· 
lumat istenmişti. Gelen ce· 
vapta böyle bir vaka olmadı· 
ğı gibi sabıkası da bulunma· 
dı.2-ı bildirilmiştir. Maznunun 
vekili: 

Menemen kazasında ihtiyar 
polis Fatma adındaki kadını 
döverek ölümüne sebebiyet 
vermekle maznun Dedebaşı 

köyü imamı Mustafa'nın mu
hakemesine dün şehrimiz Ağır· 
ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. Polis Fatma'nın da
yak tesirile ölüp ölmediği hak
kında heyeti sıhhiyece verilmiş 
olan rapor, dünkü celsede 
okunmuştur. Raporda ölümün, 
zaten hasta olan kadının dö· 
vülınesi scbebile husule gel
diği tesbit ediliyordu. Maznu· 
nun avukatı, ölümün dayaktan 
mütevellit olmadığı hususunda 
şimdiye. kadar iddialarda bu-

Ccbelüttarık, 19 (Radyo)
f ngiliz ana filosu Amiral Rojer 
Bakam; kumandası altında in· 
giltere'ye müteveccihen hare· 
ket etmiştir. ,.............. ~ 

~eman~o \'cya Lindbcrg gibi. - Ben bu muharririn ro· 
manlarını severim, son romanı 

- Müekkilim asabidir, rn · 
man zaman fazla asabiyet gös
terir. Müşahede altına alınma
sını isterim. 

Dedi "'' bazı müdafaa şa· 

lunmuştu. Heyeyeti Sıhhiye 
rapuru, bu şekilde olunca avu· 
kat müdafaasını yapacağın• 
söylemiş ve muhakeme müd•· 
f aa için ba~ka bir aüne bır•· 
kılmı~tır. 
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Museviler v Türkce , 

1 ~~ W~ "Yahudilerin her halde Türkçe 
========-=- konuşmaları şarttır.,, 

F ransız'lar ,(!JHatay'lı lTürk- · Bahar • --- --- -------
Mavi, durgun, kırışıksız, he

yecansız ve sinirsiz bir deniz 
üstünde, güneş saçlarını arka-

ismini vermek istemiyen bir Mu-

lere şapka giydirmiyorlar 
sevi münevveri neler söylüyor? 

sına dağıtarak rahat rahat Büyük bir müessesenin di-
dinleniyor. Dünkü sert, retüş- rektörü olan ve bu sebeble 
süz, makyajsız kırlarda ve dağ- isminin gizli tutulmasını arzu 

Faaliyette bulunan Vataniler, 
na muamelede bulunmakta 

Türk'lere karşı fe
devam ediyorlar 

farda, beyazdan, kırmızıdan, eden Musevi münevverlerin-
sarı ve mordan haber veren den bir zat, Yahudi ' lerin Tük-
birer bahar tebessümü başla- çe konuşmaları lüzumu etra-
dı. Baharın tebessümünü, sa· fında dün, mnharririmize şun-

fstanbul, 19 (Husu i mulıubi· 
riınizden) - Ilatnydan gelen ha
berlere göre, oradaki Fr.ınsız me· 
nıur ve zabıta te~kilıitı, şapka gi· 

} en Türk kiiyliilcrinin ~ııpkalnnm 

} ırtmıığa ba~lamışlardır. Bir Türk 
kadını Lu vaziyeti görünce: 

- Erkt"kler giymezse ve onlıı· 

ra giydirmezlerseniz biz kadınlar 

giyeriz ve giyeceğiz. 

Demiştir. 

dece onu ruhun aynasında tu- lan söylemiştir: 
tarak seyretmek kadar içe in- - Şahsen sizinle berabe-
şirah verici birşey yoktur.. rim. Birkaç gündenberi bu 

Çanakkale zaferinin 
kudsal hatırası 

Şehidler abidesi önünde büyiik 
merasim ve geçid resmi yapıldı 

İstanbul , l 9 (11 ususi muhabi
rimizden) - Ilataydan gelen ha. 
berlere güre, Sancak'ta faaliyette 
bulunan vataniler, Türk'lerc muh
telif şekilJe zorluk.lar ı;östermek.

tediı-ler. Vatani parti mensublanoın 
bir toplantısında hararetli ruüza. 
kereler olurken parti mensubların

dan biri arkadaşlanna: 

- )luteJil konu~unuz, şiddetli 

sözler seylenıiye lüzum yoktur. 
Demiş, bunun iizerine diğerleri: 
- Sen Türklerin adamısıo? 

Bahar, şiirini kendi benli· mesele · hakkındaki neşriyatı· 
ğinden almış, güzel ve sema- nızı dikkatle takib ediyorum. 
vi bir kadın gibidir. Yüzü gü- Şimdiye kadar görüştüğü-

zel, enginleri güzel, gökleri güzel nüz Musevi münevverlerinin 
çiçekleri güzel, rüzgarı, herşe- söyledikleri gibi, bu iş artık 

· ·· l yo!una girn~iştir. Yalnız şunu yı guze .. 
Daha dün, ihtiyar bir mev- söyliyebilirim ki , İstanbul' da 

simin aksırıklı, öksürüklü, hı- Musevi cemaatini idare eden-
rıltılı, hırçın ve bunak hava- l erı çoktanberi hükumetimize 
sında sersemleşen kafamız, müracaat etmişler ve bu işin, 

Çanakkale, 19(A.A)- Genel 
harpte Türkün namus ve ha
yatını kurtaran ve muazzam 
birkaç devletin çok kuvvetli 
donanmalarını acı bir perişan· 
lakla mağlubiyete uğratan 18 
Mart 915 yılı Çanakkale deniı 
savaşının 22 inci yıldönümüne 
rastlıyan 18 Mart Perşembe 
günü bu şerefli zafer gününün 
kutsal hatırasını yadetmek 
Üzere sabah saat 10 da Müs
tahkem mevki komutanlığınca 
şehitler abidesi civarında as· 
keri bir tören tertib edilmiştir. 
Bütün süel kıtaların, memurla
rın ve binlerce halkın iştira

kile yapılan tören çok parlak 
olmuştur. 

Halkevi reisi ve bir deniz 
subayı tarafından bu şanlı sa
vaşın Türk ulusu İçin ebedi 
iftiharlara değen emsalsiz kah
ramnnlıkları izah olunmuştur. 

Müstahkem mevki komutam 
bu büyük savaşın azametini 
ve kıymetli şehitlerin unutul 
ınaz fedakarlıklarını yadettik
ten sonra şehitler abidesine 
çelenkler konulmuştur. 

Törene asker kı talarımn bir 
geçit resmile nihayet veril
ıniştir. 

Saat 16 da C. H. Partisi 
tarafından Cumhuriyet alanın· 
da tertip edilen ve binlerce 
halkın ve mekteplilerin iştira
kile yap1lan ikinci bir törende 
rnuhtelif hatipler tarafından 
Türk ordusunun geçmiş savaş
lardaki örnek kabul ~etmiye!'I 
kahramanlıkları ve bugünkü 
güvenli mevcudiyetleri ateşin 
hitabder ve Türk yavrularının 
kıymetli :manzumeleri ıe ordu· 
muza şükran borçları sunulmuş 
ve mekteplilerin alkışları içinde; 
devam eden geçit resminden 
sonra Atatürk'ün yüksek ka· ........................ 

tına, diğer büyüklerimize şük
ran telgraflarının yazılmasına 

karar verilmiştir. 

Memleket baştanbaşa do· 
nanmış ve fener alayları ya
pılmıştır. Bütün halk heye· 
canlı bir seviçle bugünün kut· 
sal hatırasını kutlamıştır. 

Gece Halkevinde müstah
kem mevki taraf ındAn büyük 
bir toplantı tertip olunmuştur. 

Asya paktı 
Ni an icinde 

1 

imzalanıyor ... 
lstanb·ul, 19 (Hususi muha· 

birimizden ) - Paristen tel
grafla bildirildiğine göre Asya 
devletleri arasında mühim bir 
pakt için müzakere cereyan 
etmektedir. Asya devletleri 
arasında bir anlaşma tesis ve 
temin edecek olan bu mühim 
pakt Nisan ayı içinde imzala
nacaktır. 

Heyetimiz 
Kocatepe torpitosile 

gidecek 
lstanbul, 19 (Hususi muha

birimizden) - İngiliz kralının 
tetviç merasiminde hazır bu
lunmak üzere Londraya gide· 
cek Türk heyetinin Kocatepe 
torpitosile gitmesi muvafık 

görülmüştür. 

B. Şükrü Kaya 
Diyarıbekire vardı 

lstanbul, 19 (Hususi muha
birimizden) - Dahiliye Veki
limiz ve Parti genel sekrete
rimiz Bay Şükrü Kaya Diya
rıbekire varını~ ve merasimle 
karşılanmı~tır. 

Diye üzerine hücum etmişler
dir. Çıkan J.:nvgada Vataniler iki 
gruba aynlm1olar ve birbirlerini 
dövmü~lerdir. 

' ' Başbakanımız 
Nisanda Belgrada 

gidecekler. --· .... ·····--

birdenbire yırtılan perdenin cezri bir şekilde halledilme· 
arkasında, şimdi bir bahar sini istemişl'!rdir. Hükumeti-
seyrediyor. miz, her iyi ve isabetli işlerde 

Tabiat, büyük bir intizam dünyaya örnek olan Türkiye 
içine sıkıştırmağa çalıştığı dört Cu.nhuriyeti, bu işi de, man· 
mevsime, bütün cilvelerine rağ- tıki ve daha esaslı bir şekil-
men, ne ayrı ayrı mahiyetler, de halletmek çarelerini bizden 
ne renkler ve ifadeler ver- iyi düşünmüş ve bildiğiniz 
miş?.. veçhile, kültür hareketlerini 

Dünle bugün, kışla bahar.. daha geniş bir sahaya dök-
Biribirinden çok uzak mesa- müştür: 

lstanbul, 19 (Hususi mu- felerde durmuş, biri genç ve Yahudi'lerin, her halde 
habırimizden) - Başbakanı- güzel, diğeri bitkin, haıap ve Türk'çe konuşmaları şarttır. 
mız General ismet lnönü Ni- gadablı iki insan düşününüz.. Ve bu da, mektep sayesinde 
san ayının 12 sinde Yugos- Biri, tabiatin kendisine hazır- olacaktır. Dün akşam, çocu-
lavyaya gidecek ve Yugos· ladığı mezara doğru sendeliye ğum dersini yaparken bana 
lavya Başbakanı Dr. Bay Mi- sendeliye gidiyor, diğeri de sordu: 

lan Stoyadinoviçe iadei ziya- başında çiçekten çelenkler, - Baba, (tadil) ne demek-
ret edecektir. Bu ziyarete göğsünde çiçekten kokular, tir?. (mazhar) ın manası nedir? 
fevkalade ehemmiyet atfolun- eteklerinde çiçekten oyalarla Tabiidir ki, ben çocuğuma 
maktadır. yavaş yavaş toprağın yüzüne y h 

bu kelimelerin manasını, a u-'-- ..) çıkıyor .. 
--·--------- Çok dekil, iki, üç ay sonra, dice anlatmak mecburiyetinde 

B. Mussolini ihtiyar bir cadı, gene şu tabi- kaldım. Zaman tayin etmek 

Tunus hududuna kadar atin ortasında fırınını yakarak, mümkün değildir fakat, me-
gitmiş. bu baharın herşeyini, onun ı,ela, onbeş sene sonra bun-

Trablusgarb, 19 (Radyo) - atqine fırlatacak .. Her yeşil, lara hiç lüzum kalmıyacaktır . 
b b .. k b'"k k Zira bilirsiniz ki, lisanımız, Bay Mussolini Trablustan Bu- oynunu u e u e, sararaca , 

yaraya gitmiş ve yerli Arap· .yanacak, kavrulacak, ne bir dam· gittikçe sadeleşiyor. 
lar tarafından karşılanmıştır. la ~özyaşt dökecek, ne de bir Zamana dayanarak işi büs-
Bay Mussolini, oradan Ayn tatlı, serin bir rüzgarla ken· bütün kendi haline bırakmak 
Zuoreye giderek sanatoryom dini avutacak.. da doğru değildir. Kanaatimce, 
ile bir mektebin küşat resmini Fakat ondan sonra, gene dilimizi biran evel tamim ct-

bir bahar dirilir gibi olacak.. mek istersek, çarşıya çok yapmıştır. 

Burada 6 taburluk bir kuv· 
vet hücum arabaları ile bir 

Fakat yalandır, o bahar, artık ehemmiyet vermeliyiz. Çarşıda 
ilkbahar değildir. Onun, bir konuşulan dil, daha çabuk 
mevsim sonra, dünyayı dolaş- taammüm eder ve daha kolay 

manevra yapmıştır. k 'k .. · 
mağa çı an, o suz, garıp ru- ailelere intikal eder. Alışve-

Bay Mussolini müteakıben hudur ki muhteşem eserinin rişle iştigal eden Yahudi'lerin, 
Tunus hududuna kadar gitmiş üstünde, Yaz denen cadının artık, tamamen denecek dere· 
ve 1800 kilometrelik yolunun hata sıcak duran küllerinin cede Türkçe konuştuklarını gö· 
bu kısmını da açmıştır. Bay savruntusuna bakarak, onu rüyoruz. Bunların içinde Türkçe 
Mussolini bu akşam Trablus- şuraya, buraya dağıtmağa, bir bilmiyenler de vardır. Fakat', 
garba dönecektir. kaç yeşil fırça ile bu perişan bunlar da öğ'renmeğe mecbur 

Roma, 19 ( A.A ) - Bay tabloyu işlemeğe çalışacak.. kalacaklardır. 
Mussolini Trablus kıtalarınınl Nafile ve beyhude bir üzüntü ... 
manevralarında hazır bulun· Kış, onun ardınca, ağzından, Gazetelerin bu husustaki 

1 h · burnundan salva~ını savurarak faydası büyüktür. Bir taraftan muştur. Bu manevra ara iı· J 

hepsini temizleyip g;tmek için mektepler, diğer taraftan ga-Sofya'da 
Talebe 

cum ve bombardıman tayya-
.. • • gene bayrağını açacak. . zeteler bu meseleye ehemmi-

numayışı releri, topçu kuvvetleri, hü-
Tabiat de bir ömrün istiha- yet verirlerse neticeyi daha 

cum arabaları vesaire de işti- ı l d 
Belgrad, 19 (Radya) - e eri ve bir insanın oğup, çabuk istihsal etmek mümkün 

rak etmiştir. l' · .. .. · · ·b· ANADOLU Sof ya' da dün yeni talebe nü· ge ışıp, sonup gıtmesı gı ı olur. 
--·-- mayişleri olmuştur. Büyük bir B. Mussolini bundan s<1nra muayyen bir kanun içindedir Türkiye' de, ancak Türk di· 

Günlük siyasal gazete talebe grubu, Sobranya mec· Habeş harbindeki yararlığın- ve o da eskiyor. linin hakim olmasını istemek 
Sahip ve bnşyo7ganı )isi önünde toplanarak nüma· dan dolayı müstemleke ala· Dün, kıştı. kadar tabii birşey olamaz. 

Haydar Ru.'şdu·· ôKTEM d yının sancağına harb madal- Bugün bahardan selamlar 
Yiş yapmak istemiş ise e Ben d"ğ d'ller de kat'i Unıunıi nc~riynı ' e yazı işleri yası takmıştır. geliyor bize!... Ve, hayatımız ce, 1 er 1 ' 

llıüdürü: Hamdi ~üzhct Çançar zabıtaca dağıtılmıştır. d yu"ru··yor, ... durmadan yürüyoruz. bir mecburiyet olmadan konu· 
Gl.ze B. Mussolini ayni zaman a B k ı k 

fdarchancsi: - bir sanatoryomun ve müstem- O. R. G. şulmamalıdır. aş a mem e et· 
1znıir 1kinci Beyler t!oka~ı Arbedesinde yaralananlar ------ lerde bu, esastır. 
c. Halk Partisi binası jı•inde leke kıtnları için yeni bir mer· Ana kralic, e Netı'ce itibarile tekrar ede-~ Kahir~. 18 (A.A) - Gize~ k d ı b' 

1'c1graf: İzmir - ANADOLU kez uman an ığı ınasımn Gr'ıb hastalıJıııından yim ki, Yahudi 'lerin konuştugwu 'l' 1 de nümayişler yapıldığı sırada lk 1 1 k !I 
e efon: 2776 - Po"ta kutusu 405 i teme taş arını oymuştur. muzt::.rı·b İspanyolca . yakın bir atide 

O E ŞERAiTi Kahirede diğer bir takım ta· _ 
" AB N lehe grupları dolaşn1ışlar ve Hamidiye Belgrad, 19 (Radyo) - Vi- tarihe karışacak, kendi dili-.ı:ıllığı 1200, altı aylığı 700, üç d 

uyhğı 500 kuruştur. Ravzayülyusuf gazetesi idare- Yugoslavya limanlarmı yanada çıkan Noye Fraye miz olan Türkçe, iste iğimiz 
Yalıancı mcnılckctler i~in senelik hanesine hücum etmişlerdir. ziyaret edecek Prese gazetesi, Romanya ana veçhile memleketimizde hakim 

sıtadır. Yahudi çocukları, şimdi 
Türkçe'yi Fransızça'dan daha 
kolay ve çabuk öğrenebiliyor
lar. Bunu ben, kendi çocukla
rımda görüyor ve seviniyor
dum.,, 
-----------

Bay Şuşnig 
Viyana'ya döndU 

Budapeşte, 19 (Radyo) -
Macaristan krallık naibi ami
ral Horti, Ayusturya başba
kanı B. Şuşnigi kabul etmiştir. 

Macar başvekili B. Darani, 
B. Şuşnig şerefine bir ziyafet 
vermiş ve mteakıben, Avus-
turya sefarethanesinde bir 
resmi kabul yapılmıştır. 

B. Şuşnig, akşam üzeri tay
yare ile Viyanaya dönmüştür. 

Peşte, 19 (Radyo) - Ma
caristan gazeteleri B. Şuşnigin 
seyahati üzerine neşriyata de
vam etmektedir. 

B. Şuşnig bugün Macar 
başvekili B. Darani ve hari
ciye bakanı B. Dekanya ile 
uzun bir mülakat yapmıştır. 

Budapeşte, 19 (Radyo) -
Avusturya başbakanı Bay Şuş
nigin Budapeşte seyahati ile 
Çekoslovakya· Avusturya ara· 
sında bir anlaşma ihtimalinin 
önüne geçilmiştir. Bu suretle 
Avusturya'nın yeni bir siyasi 
bloka girmesi artık mevzu 
bahsolmıyacaktır. Önümüzdeki 
hafta içinde Bay Şuşnigin Ro
maya yapacağı seyahat için 
Avusturya ve Macaristan baş
bakc.nlorı müdnvelei efk.arrta 
bulunmuşlardır. 

B. Samoel Hoar 
lsviçreye gidiyor 

Londra, 19 (Radyo) - Bah
riye Lordu Bay Sir Samoel 
Hoar yarın lsviçreye gidecek
tir. Bu seyahat Bay Sir Samo· 
elin, grip hastalığı dolayısile 
hasıl olan tebdilhava ihtiya-
cına müstenittir. 

Londra, 19 ( A.A ) - Bay 
Sir Samoel Hoare dün öğle-
den sonra Avam kamarasında 
beyanatta bulunarak lngiltere
ni~ zırhlılarını 14 inslik top· 
larla teslih etmeğe ve diğer 
devletler de ayni veçhile ha
reket ettikleri takdirde 35,000 
tondan daha yüksek gemi in-
şa etmemeğe karar vermiş ol· 
duğunu söylemiştir. 

Japonyanın Londra muahe
denamesinin derpiş etmekte 
olduğu tahdidatı kabulden im
tina etmesi meselesinden bah
seden hatip demiştir ki: 

"Her hangi bir deniz devle
tinin yeniden 14 ine' den yük
sek kalibreli toplar ve 35,000 
tona faik hacimde zırhlılar 
inşasına başlamağa karar ver
mesini ancak son derece te· 
essütle karşılıyabiliriz. Şu hal
de vaziyeti yeniden gözden 
geçirmemiz icabediyor. 
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ita ıa ç giym töre in-
de temsil edilmiyecek ·-·-· Bir Avrupa harbi, İtalya 

.cok tehlikeli olacaktır 

• • 
ıcın 
' 

' 
-------~----1Belgrad, 19 (Radyo) - Ro

madan bildiriliyor: 
Trablusgarbta bulunan İtal

;ra Başbakana Bay Mussolini, 
son iradettıği nutukta şu şoz
leri söylemiştir; 

- ltalya hükumeti, İngiliz 
kralının tetv~ç merasimine mu
,ahhas göndermiyecek ve bu 
merasime iştirak etmiyecektir. 
Fakat ltalya, siyasi sahada 
lngiltere ile anlaşmak ve bir
leşmek arzusundadır. Tetviç 
merasimine iştirak etmek arzu 
edilmemesinin sebebi, Habe
ş' stan imparatorunun bu me· 
rasime davet edilmek isten· 
mesidir. 

Bay Mussolini, muhtemel 
Avrupa harbinden de bahs
etmiş ve demiştir ki: 

- ltalya, Avrupa harbini 
istiyen devletlerden değildir. 

Böyle bir harb ltalya için çok 
tehi keli olabilir. 

Londra, 19 ( A.A) - Bay 
Mussolin, Daili Mail ınuhabir-

leı inden Vard Price beyanatta 
l=ulunarak Haile Selasienin 
davet edilmesinin Kral altıncı 
Jorjun taç giyme merasiminde 

, hi;bir Jtalyan heyetinin bulun· 
· mıyacağı manasına gelmekte 
olduğunu söylemiştir. 

B. Mussolini; halya'nın müs· 
temlekat noktai nazarından 

tatmin edilmiş olduğunu ve 
Afrika ile olan ticaret mesele-

1 leri ve bilhassa Kenya ve 
1 Sudana müteallik mesele hak-
~ kında lngiltere ile dostça an
i laşmağa amade bulunduğunu 

1 ilfive etmiştir. 

e ispanyadan bahseden Bay 
d Mussolini şöyle demiştir: 

- Sizi temin ederim ki biz 
general Franko'dan ne Bale
ares adalarında deniz üssü, 
ne de lspanyol Fasında bir· 

şı şey istedik. İspanyada bulu
. } nan ve miktarları izam olunan 

ltalyan gönüllüleri işlerine gel
diği zaman memleketlerine dö-

1 neccklerdir. Meğer ki miktar
k ]arı daha çok olan diğer gö-
t ~üllülcrin de ispanyadan çe
eı kilnıeleri hakkında umumi bir 
şı itilaf vücude getirilsin. 
a ltalya f spanyasının mülki 
ir tamanıiyetini hatta dolayisile 
t tehdit edecek hiçbir şey yap· 
qmanııştır. Ve yapmıyacaktır. 

E ispanya' da dahili harb bittiği 
alzaman ltalya artık İspanya 
ı işlerile meşgul olmamak ta

a vvurundadır. 

till8' 

lngiliz·ltalyan ticaret mes
elelerine rücu .eden Duçe, f tal· 
yanın lngiltere ve Fransaya 
karşı hiçbir zaman hasmane 
hisler beslememiş olduğunu ve 
halen de beslememekte bulun· 
duğunu b<'yan etmiştir. 

Başka bir suale cevab veren 
B. Mussolini şöyle demiştir: 

- Ben, en basit kar ve 
zarar noktai nazarından bile 
ltalyayı korkunç muhataralara 
maruz bırakmak suretile bir 
Avrupa harbine atılarak ltal
yaya herhangi bir menfaat 
temin edeceğine kail değilim. 

B. Mussolini Hab~şistanda 
yapılacak işlerin çok zamana 
ve eneriiye mütevakkıf oldu
ğunu kabul etmiş ve binaer.
aleyh ltalyanın Afrikada müs· 
temlekeleri bulunan Avrupa 
milletlerile mesaı birliğinde 

bulunmasının tabii olduğunu 
söylemiştir. 

Lokarno ve garp nıisakına 
gelince, ltnlya bu hususta elin
den geleni yapmağa amade
dir. Berlin • Roma mihverinin 
ihdası bu itilafı teshil edecek
tir. Bu mihver Avrupada kar
gaşalıklar ihdası için değil, 

sulh ve nizamt tesis etmek 
maksad_ile vücude getirilmiştir. 
-----~----~~~~~-

Amerikada müeessif 
bir hadise 

- Başı 1 inci sag/ada -
edilmektedir. Enkaz altından 
şimdiye kadar 300 cesed ç1· 
karılmıştır. Texas valisi Bay 
James milli muhafızlara yar
dıma koşmalarını emretmiştir. 

Nevlondon civarında örfi 
idare ilan edilmiştir. 

Bu infilfıkin mıntakada kain 
bir petrol sahasından başlıya· 
rak kollejin pek yakininden 
geçen bir petrol borusunun 
patlamasından ileri gelmiş ol
duğu zannedilmektedir . 

Teksas, 19 (Radyo) - Nev· 
londondaki infilak, Amerika

. da derin bir teessür uyandır
mıştır. 

infilak anında, nı~ktebin 672 
talebesi, parça parça ve ha· 
vaya fırlamış ve bazı cesetler, 
dörtyüz metre mesafeye kadar 
atılmıştır. 

Yapılan araştırmalar netice
sinde şimdiye kadar enkaz al· 
tından beşyüzden fazla cesed 
çıkarılmıştır. Bu cesetler ara
sında 68 kadın öğretmenin 
cesedi vardır. Bunlar, talebeyi 

efinesi! 
Tarihe mUstenid zabıta romanı 

35 
··zerinde münakaşa ederiz. Bu

r ada bizi hiçbir kimse duy
az ve dinliyemez. Bizi gö· 

en bile olsa, meraklı turist· 
n erden bir çift sanacaktır. 
8 

- Emrinize tabiiml 
at - Pekiıln.. Ben de sızın 
11 mrinize tabi değil miyim? 
.! Bundan fazla göriişmedilcr. 
e~şağı şehirden yukarı ve eski 
e ehire doğru yürünıeğe baş

e adılar. 

~er Yanlarına yaklaşarak hizmet 
ı rzeden bir rehbne: 

- Şehri biz de tanıyoruz; 
r1te ehbere lüzum ektur. 

Nakleden : F. Ş. Benlioğlu 

Dediler ve herifi savdılar. 
Arman ile genç kız, yukarı 

şehrin bir dıvMı iistüne yan 
yana oturdukları zaman saat 
tam 19 olmuştu ve güneş 

batmak üzere bulunuyordu. 
Genç kız: 
- Haritanızı açınız rica 

ederim. Dizlerimiz üzerinde 
tutar ve tedkikatımızı yaparı:r:. 
Fakat coğrafi malumatım nok
sandır; şimdi sizi dinliyorum. 

Dedi. 
- Benim size söyliyeceğim 

sizce meçhul değildir. Mc.a
mafih ikinci bürodaki bazı 

)Bayan Simp o ' 
Londra'da heyecanla 

• 

anma davası 
takip. ediliyor 

Kumar 
f kiçeşmelik caddesinde Şe

moil oğlu Şelom ve Yako 
oğlu Çelebi'nin kağıttan ya· 

Sabık kral, davaya müsaade etmekle, evlen· 
mek istediği Bayan impson' a aralarındaki 

pılnıış müdevver şekilde bir 
takını fişlerle kumar oynadık
ları görülerek 107 kuruş para 

romanın sona erdiğini anlatmak istemiştir 
ile suç üstü yakalanmışlardır. 

Sarhoşluk 
lkiçeşmelik caddesinde La· 

tif oğlu Haındi'nin sarhoş ol-
duğu görülerek yakalanmıştır. 

Bıçak çekmek 
Keçeciler-Balcılar caddesin

de Halıl oğlu sabıkalılardan 

Osman, Adem oğlu sabıkalı· 
lardan Mehmed'e bıçak teşliir 
ettiğinden yakalanmıştır. 

Yaralamak 
Yenibat pazarında Muhittin 

oğlu Kenan, bir alışveriş me-
selesinden Mehnıed oğlu Os
man' a bıçak teşhir ederek sol 
elinden hafif surette yaraladı
ğınd~o yakalanmıştır. 

Çakı ile yaralamak 
Koeçcciler' de Kabasoğan so· 

kağında Mehmed oğlu Rama-
zan, Rahmi kızı Zeyneb 'i çakı 
ile yaraladığından yakalan
mıştır. 

Londra, 18 (A.A) - Neş· 
redilen aesnıi bir tebliğe göre, 
Londra mahkemesi bugün 
saat 10,30 da Sir Boy<l Meeri
manın riyasdi altında Bayan 
Simpsonun boşanma işini tet
kik edecektir. 

Zanned'ldiğine göre, miid· 
deiumumi boşanma kararınln 
verildıği tarih olan geçen 27 
ilkteşrinden sonra cereyan 
eden ghlı anlaşma, gayri ka· 
ııuııi ikametgah tayiııi, haki
kata mugayir beyanat, gayri 
meşru mür.as·'bat hakkında 

kafı deliller elde cdılemcmesi 
gibi hadisrleri mahkemeye 
bildirecektir. 

Dün akşam gazeteler hususi 
nüshalar neşredt-ı ek ilan punt
larile şu ciimleyi yazmışlardır: 

"Bayan Simpsonun heye
canlı boşanması,, 

Londranın bütün 

Barama cephesinde topçu düellosu olmuş, 
milisler büyük zayiat vermişlerdir ------o-----

Salamanka, 19 (Radyo) - Madrid etrafında milisler 
Resmi tebliğ bugi.in şu suretle üniversite civarında bir taar· 
neşredilmiştir: ruz yapmışlarsa da şiddetli 

Sekizinci rnıntaka ceplıe- bir müsademeden sonra 300 
sinde Monte Morankoyu işgal maktul bırakarak geldikleri 
ettik. Birçok esir aldık. Düş- yere dönmüşlerdir. 
nıan çekilerek 44 maktul bı- Granavada milisler bir ta-
raknııştır. arruz esnasında 22 maktul ve-

Kuvvetlerimiz milislerin mü- ı ip geri çekilmişlerdir. 

teaddid hücum ve taarruzlarını Pontevedro, 19 (A.A) -
Bonavista ve Tahunada püs- General Franko, bir mülakat 
kürtmüşlerdir. esnasında, İspanyol devletinin 

kurtarmağa çalışırkan enkaz faşist bir devlet rejimi olaca-
altında kalmışlardır. ğını ve maamafih kendisine 

mahsus hususiyetleri de bulu· Amerika reisicumhuru Bay 
Ruzvelt, felaket haberinden nacağından bu rejimin Porte· 

kiz, f tal yan veya Alman rejimderecesiz müteessir olmuştur. 
Bay Ruzvelt, telefon başından lerine benzenıiyeceğini söyle-

miştir. 
ayrılnııyarak mütemadiyen emir· 
ler vermekte ve tahkikat neta- Paris, 19 (A.A) - Jour ga-
yicini istemektedir. zetesi Valensiya hükumetinin 

F l ~k h ıı· Fransa ve İngiltere'ye lspan· e a et nıa a ıne seyyar 
hastaneler ve yüz doktor gön- ya Fas'ını satmak teklifini mev-
derilnıiştir. zubahsederek 16 Şubatta ya· 

(Nevlondon) Valisi, derhal pılan bu teklif hakkında Fran-
örfi idare ilan etmiş ve polis sız hariciye nezaretinin şimdiye 
memurları yerine asker ikame kadar bukadar ketnm davran-
ederek asayişin ihlal edilme· masını hayretle karşılıyor ve 
mesini temin eylemiştir. diyor ki: 

Adliye, derhal tahkikata "Halbuki gene bu esnalarda 
başlaını~. infilakın ne suretle Frankonun Fası Almanyaya 
vukubulduğunu tesbite koyul· sattığı ileri sürülerek tahkir 
muştur. edilmek istenmiştir. 

istihbarat arasında mühim bir 
vesika vardır. Alman hazine
sinin berbad vaziyetini niha
yete erdiren nereden geldiği 

belli olmıyan mühim miktarda 
külçe halinde altınlardır. Bun
ların birçok milyar altın mark 
kıymetinde olduğu da bu ve
sikada yazılıdır. 

"Bundan başka, Belçika' da 
çalışan hususi bir polis teşki
latı vardır. Brüksel hükumeti 
bu teşekkülü resmen tanıma· 
mış olmakla beraber dağltmak 
teşebbüsünde de bulunma
mıştır. Bu teşkilat, bizim ikin-
ci büroya Arden dahilinde 
nazarı dikkati ca\ib bir mali
kaneden haber vermiştir. Bu 
malikanenin vaziyeti çok es
rarengizdir. Buraya hiçbir 
kimsenin girmesine meydan 
verilmez, hususi bekçileri var-

dır. Tesadüf veya yolunu kay· 
betnıek surdile malikane hu
dudlarına giren yabancılar 
bu bekçiler tarafından hemen 
tutulurlar ve hudud haricine 
çıkarılırlar. Belçika zabıtası, 
Belçika maliye memurları da 
buraya giremezler. Bu nıalika· 
ne, çok eski bir hanedandan 
olan Trolveş isminde birisine 
aiddir. Kendisine mahsus bir 
idare ve inzibat teşkilatı var
mış. Yani, sözün kısası bu 
malikanede Kont Trolveş 
müstakil ve mutlak bir hü
kümdar vaziyetindedir. 

"1920 senesindenberi, kar· 
deşiniz Lük ikinci büronun 
yüksek ajanlarından birisidir. 
Ve Alınan maliyesinin ıslahı 

zamanlarında şu hadiselere 
şahid olmuştur: 

"S.dan 'da kuzenlerinizden 

Bayan 

na kamyonlarla taşınan bu hu· 
susi nüshaları halk birkaç da:
kika içinde kapışmıştır. So· 
kaklarda birçok gruplar teşek· 
kül ederek meselenin his ve 
siyasi cephelerini hararetle mü
nakaşa etmiştir. 

Umumiyetle zannedildiğioe 
göre, sabık kral bu yeni da
vaya müsaade etmekle evlen
mek istediii kadınla araların

daki Romanın sona · erdiğini 
anlatmak istemektedir. 

Aristokrat mahfilleri müd
deiumuminin bu hareketini tas
vip etmekte ve ortada ciddi 
bir sebep olmasaydı onun bu 

Simpson 
:":'.:I ----- davaya ka\kışmıyacağını ileri 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu· 

Gündüz: Saat 12,30 - 14 
halk tiirkülcri, havadisler, ha
fif musiki. 

Akşam: Saat 18,30 dans 
musikisi, l 9,30 konferans, 20 
şark musikisi, 20,30 Arabça 
söylev, 20,45 şark musikisi, 
21, 15 seçilmiş bir operet par· 
parçası, 22, 15 ajans ve borsa 
haberleri, 22,30 sololar. 

____ ı:ı:m____________________ 

Madrid, 19 (A.A)- Hüku
met kuvvetleri dün saat 19 da 
Brihug~yı istirdat etmişlerdir. 

Hükumet kuvvetlerinin umumi 
karargahı asilerin Guadalajara 
mıntakasındaki son taarruzun
dan eve} Brihuegaya yerleşmiş 
bulunuyordu. Pek mühim bir 
sevkulceyş noktası olan Cifu· 
enles kasabası hala hükumet 
kuvvetlerinin elindedir. 

Madrid, 19 (A.A) - Havas 
Ajansı muhabirinin bildirdi-
diğine göre hükumet kuvvet
leri diin Guadalajar cephesin-
deki taarruzlarına devam et
mişlerdir. Üç milis kolunun 
yaptığı bir çevirme hareketi 
neticesinde Brilrnega mevkii 
istirdad ve civarda birkaç ka· 
saba daha işgal etmişlerdir. 

birisi nezdinde istirahatte bu· 
lunuyorken Lük, garip şatoyu 
görmek üzere Belçika'ya geç
mek hevesine kapılmıştır. Mo· 
tosikleti ile giderken hususi 
orman bekçileri tarafından 
durdurulmuş ve geri çevril· 
miştir. Ve birçok yerlerde de 
"hususi malikanedir, geçile
mez,. levhaları görmüştür, ve 
bu mnlikancnin çok geniş 
olması bilhassa nazarı dikka-
tini celbetmiştir. Haritada gör
düğünüz şu noktada, dörtyol 
ağzındaki köyde yemek yemiş 
ve burada bu garıp malikane 
hakkında bazı malumat al
mıştır. Bu malumata göre, 
malikanenin sahibi Kont Trol
veş arazisini ıı bütün vergile
rini Belçika hükumetine top· 
tan verir. Mecburi ihtiyacalı 

- Sonu Var -

sürmektedirler. 
Londra, 19 (Radyo) - Ba

yan Simpson'un boşanma da· 
vası, bugün öğleden evel saat. 
10,30 da başlamıştır. Bu dava, 
Londra'da büyük bir heyecanla 
takip edilmektedir. 

Öğleden sonra çıkan akşam 
gazeteleri, muhakemenin bütün 
saf hat mı yazmıştır. Gazeteler, 
birkaç saat içinde kapışıl· 

mıştır. 

S ar işler:miz 
- Başı 1 ine· s .. hilede -
kuvveıli olıır~a. iyi netirrler alaı·a· 

ğınız<lııu cıuıuuu. 

Bay N:ırnbi Baydardnn !!onra 
foılcrasyou umumi katibi Bay Ni· 
znmcclclinle de konuşarak fikirle· 

rini aldık. Bay Nizaıııeddin <le<!i ki: 
- Ben de husut>i olarak •öy

li yeceğinı. Çünkü ui:1.amnonıc•miz, 
brvaııııt vnmek hakkını ancak 
lııı;kann hahielınİ§lİr. 1nıihalnnm 
tıımnnıilc mÜEJ ' •ir. Kulüpleriniz 

arasııı<laki lıirl C'şu ı>yi, İzmir epo
rıınu kıırıııran ve kurtıırmoga doğru 

atılmış olan lU\ vetli ve esa lı bir 
:ıdıın olarak gördüm. Arkadaşım B. 
1\aeııhi Bııydarın fikirlerine aynen 

i~ıirak ediyorum. 
• •• 

Bu Lııftn milli küme maçları· 

mn lıirirıl'İSİni, Do~anspor • Üçok 
karşılıı~masını scyrcdeceğiı:. Maçın 

luıkemi Ynıııau)nrspordao B. E ad, 
yan lıcıkemleri de Üçoktıın Bay 
Kadri ve Doğancpordan B. SnLridir. 

* * * Dünkii nüshamızda, "Altay'lı 
sana dört öğüd,, imzalı bir 
mektuptan bahseden bir yazı 
çıkmıştı. 

Dün, bu mektup meselesinin 
akislerini ve alaka!arını, bizzat 
Altay'lıların en salahiyetli ve 
daha düne kadar kulübün ba
şında bulunanların ağzından 

dinledik. Dediler ki: 
- Böyle bir hareket, şuurlu 

ve hakiki eski Altay'lılarla 
kat'iyen münasebettar değildır. 
Biz, yapılan işi biliyoruz ve 
partimizin verdiği karara seve 
seve hürmet ediyoruz. Eski 
Altay camiası içinde, bu kadar 
düşüncesizlikte bulunabilecek 
hiçbir kimse tasavvur edemi· 
yoruz. Evet, bu birleşme ye· 
rindedir. Biz de partinin teı
kilatı, elemanları ve gençle· 
riyiz. Bunun bu suretle izahını 
da her halde sizden bekliyoruz. 
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lphk fıatl~rını_n K~dıkoy-~ gelelek birşey beklemem~ Bek .. 
dekı a,!<ıslerı.. Balık lemeğe 

1 
de lüzum yoktur 

Tezgihların yarısı işlemiyor. insan zekası, teknik ve ilim, - Baıı 1 inci sahifede - ehemmiye;:tf~:ekte ve bu 

Ç•• k•• • ı•k b ( ne toprak üstünü, ne yer altını Muhafız alayı kumandanı, Ro· h b 1 
Un U ip 1 U Unamlyor ne deniz;n dibini, ne de yedi 8 er ere sayfalar tahsis eyle· 

• manya elçisi, muhterem misa· mektedir. 
kat gö~u bıraktı; karıştırma· 

Kadıköy, (Hususi) - f ktı· 
•ad Vekaleti, iplik fiatlerini 
tesbit etmekle büyük bir iyilik 
Yapmıştır. Fakat görüyoruz ki 
bu tedbir, yalnız şahsi men· 
faatlerini düşünen bazı kimse· 
lerin takındıkları vaziyet yü-
2~nden suiistimale uğramağa 
Yüz yutmuştur. 

İplik fabrikaları şimdiye 
kadar tüccarlara bol bol iplik 
Verirken, fiatler tesbit edil
dikten son~a vaziyet tamamen 
berakis olmuş ve bu yüzden 
&eçen hitfta Kadıköy'ünde 
dokuma tezgahlarının yarısı 
tatili 'faaliyet mecburiyetinde 
kalmıştır. 

yedi arkadaşı ile gece valati 
Yaıar'ın yolunu kesmişler ve 
zavallıyı yere yatırarak, kendi 
biçağıle iki omuz köreğinin 
arasından ve belinden ağır 
surette yaralıyarak öldürmüş· 
lerdir. 

Cinayetten haberdar olan 
gayyur jandarmamız, derhal 
faaliyete geçmiş ve kaçınış 
olan katilleri takip ederek 
hepsini yakalamış, adliyeye 
teslim eylemiştir. 

Bu cinayet, Kadıköy'ünde 
ne derece derin bir teessür 
uyandırmışsa, katilleri derhal 
yakalayıp Adliyqe teslım et· 
mek hususunda zabıtamızın 
gösterdiği sür' at de o kadar 
sevinç uyandırmıştır. 

B. Sandler 

firin refakat ve maiyetlerinde Diminieatza gazetesi diyor ki: 
dık.. bulunanlarla Dışişleri Bakan· "Ziyafette söylenen nutuk· 

Bir zamanlar minarelerin 
lığı ve Romanya elçiliği ileri lar Türk-Rumen dostlu"'unu 

alemi, bizim memleketlerde, l!I 
gelenleri hazır bulunmuşlardır. sarih ve vazıh bir surette tas· 

insanın çıkabileceği bir irtifam Aııkara. 19 ( A./• ) _ Ro· .. rih etmektedir. Bu nutuklar· 
en son noktası idi. Minareci, 

man'-'a Dışişleri Bakanı Ekse· deki fı'kı' le t'k h k'k t ilmikler takarak, iplere kuşa- J r r pra ı a 1 a · 
lans Antenesko ve refikası şe- ların birer ifadesidir. Sulh 

narak oraya tırmanınca, her· 
kes: refine dün akşam Romanya çalışma ve işbiı )iği ile inkişaf 

elçisi Bay Telenrnk tarafından ve terakki etmek istiyen iki 
-Aınan Alla hım ·diye söy· 

Ankarapalasta bir aksam ziya· genç devlet k d'l · · lenirdi·Ne cesareti Ne cesaret.. · ·en ı erını ayıran 

Ş feti verilmiştir. Ziyafeti geç bütün maniaları bertaraf ct-
imdi insan oX-lu, göklerde 

ö vakte kadar süren bir resmi mişle · • b' 
fırıl fırıl takla atıyor, paraşüt kabul takibetmiştir. r ve samımı ır surette 
dediğimiz bir nevi h snblı, dostluk yoluna girmişlerdir. 

Belarad, 19 (A.A) - Avala İııdef)'""d R · · ölçülü şemsiyeyi açarak, rahat ô '- ' ance oumanıe ıse 
Aı'ansı bi.ldiriyor: başmakalns· d d' k' rnhat, bilmem kaç bin metre· '- ın e ıyor :ı: 

d Hük fıınetin naşırı efkan " Bny Antoneskonun Tür· 
en yeryüzüne iniyor .. 

Sanıvupra gazetesi Bay Ante- kiye'yi zı'y t' T .. k R Dün bizim gazctec.le, balık- . are 1 ur·· umen 
neskonun Ankarayı zıyaretine dostlugv u ve t' · · t · çılık hakkında bazı düşünceler sempa ısının esır 

h b O 
tahsis ettiği bir makalede di- edici tezahürlerini do""urmuş· 

ve a erler vardı. kudum, yor ki: ( 5 

k. h ı d B ı tur. ki Nazır arasında teati 
es ı zamanı atır a ını. a ığı "Bay Anteneskonun Anka· d 1 e i en nutuklar iki devletin 
tutmak ıçın sandala binecek rada Balkan antantına has sa· k 

h'ld k no tai nazarlarındaki ve men-

. Kadıköy, dokumacılıkla ge· 
tınen bir yerdir. Binaenaleyh, 
tezgahlardan bir kısmının iş
~eınemesi, birkaç yüz kişinin 
ışsiz ve binrietice aç kalması 
dernektir. 

veya sa ı e oturaca ·sınız, mimiyet havasını yaşamakta f 1 
ı ·ı aat erindeki birliği ve müşte· 

Fransa Reisicumhuru ta· vo tayı sal ıyacaksı:ıız suya.. oldugv una em1'nı·z. Bay Ante· ki 
B re iği tam surette ifade et· 

rafmdan kabul edilecek ekleyin bakalım, art .k, vol- nesko başta Başvekil ismet k 
İplik fabrikalan, şimdiye ka

~ar tüccarlara verecek mal 
l U~uyor1ardı da, lktısad Veka
etınin tedbirinden sonra ne 
hlrnu! ki, i~Ji~te ani bir fıkdan 
aşgostermıştır? Bu cihetin 

tetkikini alakadarlardan dileriz. 
Bir cinayet 

h· Senelerdenberi en ufak bir 
adise bile olmıyan ve zabı· 

:anın büyük gayreti sayesinde 
dam bir sükun ve asayiş için· 
c bulunan Kadıköy nahi-

~ >'~sinde, evelki gün feci bir 
c'.~ayct olmuştur. Bu cinayet 
10Yle olmuştur: 
d l<adıköy nahiyesi halkın· 
Q an Mehmed oğlu Osman ile 
d •cak oğlu Yaşar, meyhane· 
e içerlerken, ansızın kavğa 

çıkarmışlar ve başkalarının 
l!ıtkya girmesile bir hadise 
Çı ar.nıadan çıkıp gitmişlerdir. 
()Fakat, bundan muğber olan 

...;rnan, ertesi akşam, daha 

!!Qlkevi köşesi-
rı·· Martın 22 inci Pazartesi gii· 

J l(u ~e"nemen' de yapılacak olan 
le~ ~lay ihtif aline Halkevi üye· 
tf~ı~ İştirakleri rica olunur. 

t tıfalden dönüldükten son· 
l~·ka~t 20,30 da Halkevinde 
teı1_ ~al piyesi temsil edile-

ıctır. 

Bl(O~italer toplanttsı 
~ol ugun saat 15 de temsil 
~tı~ ve saat 17 de de güzel 
ta' atlar komitesi toplana· 

ıthr. 

Paris, 19 (Radyo) - İsveç 
hariciye nazırı Bay Sandler 
bir ziyafet vermiş ve bu ziya
fett~ Bay Delbos, Bay Şotan 
ve maliye bakanı hazır bulun
muştur. 

Bugün saat 13 te Bay Del
bos ta mukabil bir ziyafet 
vermiştir. 

Bay Sandler yarm Cumhur 
reisi tarafından kabul edilecek 
ve öğle yemeğini başvekilin 
evinde yiyecektir. 

Kral Leopold 
Pazartesi gUnU Londrada 

Brüksel, 19 ( Radyo ) -
Kral Leopold pazartesi günü 
Londrada bulunacak ve kral 
Corç tarafından kabul edile· 
cektir. 

Kral Leopold Brüksele per· 
şembe günü dönecektir. 

Fransız parla. 
men tosu 

Paskalya tatili yapacak 
Raris, 19 (Radyo) - Mec· 

li~i mebusan önümüzdeki haf· 
ta iptidalarında tatili faaliyet 
edecek ve 15 şubata kadar 
paskalya tatili yapacaktır. 

Mareşal Foşun 
Kemikleri nakledillyor 

Paris, 19 (Radyo)-Meşhur 
Fransız Mareşalı Foşun bakı-
yei uzamı, yarın mezarından 
alınarak merasimi~ Pantcone 
götürülecektir. Bu münasebetle 
nutuklar irat edilecektir. 

Fırtına Ali 
BUyük Korsan Romam -----.... 6' 
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Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin 

i~İrıi ka Vranacak ~e birdenbire 
( /\ Yhcdeeektı .. 

p·~ caba, kendisinini bir esir 
a.. ar:ıl nda satacak mı idi? Yok· .. , c. 
~ıi'ıp tnde bir koz olarak ta· 

() ~~unla oymyacak mı idi. 
tt~ak dy1e bir felakete mü~
kata eğildi. Fakat alnının 
~ad· Yazısı, kendisine müte· 

&·ı~en çileler çektiriyordu. 
'farı 1

1t enbire, beyninin içi, S: lutu~ur gibi oldu: 
iaıı. basının söyledikleri doğru 

'f, hatikaten, Fntına 

mışsa! 

O takdirde artık her şey 
mahvulmuş demekti .. 

Bir aralık, sahile epice yak· 
laştıklarını ve sırtında taşıyan 
adamın, kumsalda yurumıye 
başladığım duydu. Vaziyeti 
kavramıştı artık: 

- Deniz ıkenanndayız. Beni 
gemiye bindirecekler. Mahvol· 
dum. Meğer, orospu, buraya 
kadar sokulmuş .. 

Yavaş ya·ıaş indirildi.. Ha· 
fifçe kımıldamak istedi. Kula· 
ğmda bir ses, göğsünde bir 

tada bir temas, ipte bir ih· l me tedir. Bugünkü beynelmi-
nönü ve onun muhterem me· lel şerait dahilinde Türkiye 

tiıaz var mı, diye!.. Yani bazı sai arkadaşı Dr. Aras oldug" u R 
b 1 k ı d d · b ve omanya müşterek ittifak· 

a 1 çı arın e iğı gi i, volta· halde Türk siyasetini temsil J 
b d b 1 k b arı çerçevesi içinde colri.afi 

nm ir ucun a a 1 • Ü ür edenlerin Türk efkan umumi· 
01 

ucunda da bir alık.. Günler yesı'ne bu"yu''k bı"r o"'Jçu''de ına· vaziyetlerinin ya .. atıp kedileri· 
nin zamini buiundukları mü-

geçip te bir t
1
anecik balık tu· kes olduklarını mahallinde an· hirn menfaatler sebebile daha 

tamıyanlar bi e vardır. ı 
amıştır. ziyade fili olarak sulh eserine 

Bazıları, herkese karşt gü · Gazete yazısına şöyle Je- yardım etmektedir. Romanya 
lünç olmamak için, gizlice vam etmektedir: ile Türkiye arasındaki müna-
bahk satın alır ve meydana Dışişleri bakanlarının müt· sebetlcr yalnız resmi siyaset-
o suretle çıkarlar. Halbuki tefik memlekette iyi halırlan· lerinin mutabakati ile iktifa 
şimdi, iş fennileşiyor. Otoma· b d edı"p kalmamaktadır. k mış ir or uyu tam surette 
ti makinelerle nasıl ekmek, muntazam bir büdçeyi ve re- Bu çok daha büyüktür. iki 
pasta, tatlı imal ediliyorsa f l . k' f •. d b ını'lletı'n h"ı•"ı·yatı hı'çbı'r du··c-a ı ve rn ışa ıçın e ir meın· .,., v 
balık ta o suretle tutulacak. manlık hissi ile Jekelenmc-
Dcnizin orta yerinde kuvvetli lcketi velhasıl Dr. Bay Stoya

dinoviçin son Ankara seyaha-
elektrikler yakılarak denize 
tevcih edilecek, vaktile insan· tinde gördüğü manzarayı ken· 
ları alık yerine koyan balık di gözlerile görmeleri lazımdır. 
cenapları bu defa bizzat 0 B. Antenesko da Türkiyede 

bunları görecektir. 
mevkie geçerek ziyanın etra Gazete makalesine şöyle ni-
fına toplanacak, mesele ta· hayet veriyor: 
mam .. Hemen a~lar, ve bir T k '' ür iyenin irae ettiği güzel 
tutuşta bilmem kaç bin kilo.. hayatiyet nizam ve ahenk 

Teknik, sırtına mayo bile manzarası karşısında dost mi-
almağa lüzum görmeden ni- safir kalbinin en derin nokta· 
hayet bizim suların dibine de sında ancak sevinç hisleri 
inmek üzeredir. d b'I' uya ı ır. ,, 

Vaktile lstanköy'de oturu- Bükreş, 18 (A.A) - Gaze· 
yordum. Çocuktum. Amcamın teler B. Antonoskonun Anka-
gemisinin sandalına binerek 
açıldım, balık tutacaktım. Sa-
~tlerce bekledim. Nihayet bi· 
ziın voltanın ucuna çıka çıka, 
bir izmarit çıkmasın mı? .. 
Maamafilı ben, hala, denizin 
altından hazine çıkarıyormu· 

şum gibi, büyük bir sevinç 
duyuyor:dum. Balık, tam suyun 
üstünde görünmüştü ki, her 
nasılsa fırladı ve ben de elim· 
le yakalamak isterken, heye· 

• 
- Kımıldama mahvolursun. 
Bu cümle, bozuk bir Türkçe 

ile söylenmişti. Talihe ve fela
kete boyun eğmekten başka 
hiç bir çare kalmamıştı. San· 
dalda bulunuyordu. Kürekler 
işlemiye · aşladı. 

Bu defa yanına bir başkası 
oturdu ve ona hitap etti: 

- Zeliha, bu defa da be
nim elimdesin. Hiç korkma, 
sana fenalık edecek değilim .. 
Babam, senin yüzünden öldü· 
rüldü .. Onun intikamını ala· 
cağım, fakat senden değil.. 
Sen ancak, benim bir silahım 
olacaksın. Seni göstererek 
Ali'yi kendi ördüğüm tuzağa 

düşüreceğim .. Ona gösterece-

rayı ziyareti ile oradaki gö
rüşmelerine gittikçe artan bir 

candan, sand3lı devirdim, 
elbiselerimle, ayakkablarımla 
haydi denize!.. 

insanın eski usulde balık 
tutmak için, mutlaka Eyüb 
peygamber sabrına malik ol
ması lazımdır. Nasıl da bek
lerler, bir türlü anlıyamıyorum. 

Çimdık 

!emiş, müdhiş bir sevinç, bü
tün varlığını sarmıştı. 

- Ali, hain değil, Ali on· 
larla birlik olmamış.. Bu ka
darı da benim için bir saadet, 
bir ümittir. Ali, para, şan, 

şöhret ve mevki için kendisini 
satmış olsaydı o takdirde öl· 
ıneği tercih ederdim. Fakat 
madem ki Ali'm, gene benim 
Ali'mdir, varsın sağ olsun da 
ben ne olursam olayım .. Belki 
bir gün beni kurtarmıya çalı· 

şır, kurtarabilır de.. Kurtul· 
mazsam, kaderimdir, der, boy· 
nuınu eğerim .. 

- Duydun mu güzel Türk 
kızı!. Hiç korkma!.. Ben zaten 
fena bir kız da değilim .. 

Mariya, çok müstehziyane 
konuşuyordu .. 

- Ali'yi seviyorsun tabii.. 
Do usu ya, ben de ördüm, 

ıniştir. BHakis sıkı bir işbirliği 
dahilinde karşılıklı dostluk ve 
hürmet gün geçtikçe daha zi-
yade tebarüz etmektedir. Ru
men ve Türle devlet adamları 
arasındaki şahsi münasebetler 
de gittikçe daha samimi, daha 
sıkı ve daha itimadlı bir hal 
almaktadır. İşte Ankarada Ro
manyaya ve Romanyanın ha· 
riciye nazırına yapılan bu de
rece hararetli tezahürler böyle 
samimi bir dostluk ve tam 
itimad havası içinde cereyan 
etmiştir. Rumen efkarı urnu
miyesi bundan ziyadesile mü
tehassis olmuş ve sonsuz mem· 
nuniyet duymuştur. 

Berlin, 19 (Radyo) - Ro· 
manya hariciye bakanı Bay 
Viktor Antonesko'nun seyahatı 
Bertin' de alaka ile takip edil· 
mektedir. Alman siyasi mcha
filine göre bu ziyaret, sade 
Balkan işlcrile değil, fakat 
Akdeniz meselelerile şiddetle 

alakadardır. 

hakikaten sevilecek bir şey .. 
İşte gemiye geldik, buradırn 
rahat rahat, Yunan adalarına 
çekileceğiz ve belki de bir 
daha Midilli'yi görmiyeceksin. 
Hiç, hiç kimseyi göremiyecek
sin .. Sana yapacağım fenalık, 
ancak bundan ibaret kalacak. 
Sen buna layık değilsin amma, 
başkaları layıktır .. 

Dört kuvvetli kol, kendisini 
yakalamıştı, havalandırıldı, yu· 
karıdan tutuldu ve birkaç sa· 
niycde kendini bir güvertede 
buldu.. Başındaki sargıyı çı· 
karmışlardı. Yalnız ağzı h5.la 
bağlı idi .. 

Mariya yanıbaşında idi. Dik
katle ona bakıyordu. Mariya'nın 
mavi gözlerinin içinde, sanki 
kıvılcımlar tutuşuy ordu .. 

- Bak ·dedi· Ada'ya bak 
ve ona veda et .. 

Ankara, 19 (Hu•usi nıuh~~ 
birimizden) - DoJt Ronıanoı 
ya'nın sayın Dış Baka"' Bay 
Antonesko ve refakatlerindeki 
zevat, bugün Ankaradan •Y"" 
rılmıştır. istasyonda Baıbakan 
General İsmet lnöi\ü ve Dıı 
Bakanımızla bütün Ba'l<anlar 
tarafından parlak merasimle 
teşyi edilmiştir. Resmi müza• 
kerclc.r hakkında resmi tebliğ' 
neşredilmesi muhtemeldir. 

Hindistandaki in .. 
giliz kuvvetleri 
Londın, 19 (A.A) - Hin

distanda bulunan İngiliz kuv
vetleri kumandanı general Gas· 
sel, Hind mec'isinin dünkü 
toplantısında Hindistanda bu· 
lunan İngiliz kuvvetlerinin ye· 
rine Hind kıtaatının ikamesi 
şimdilik mevzubahs olmadı
ğını söylemiştir. 

Türh - Romen 
Gazetecileri bir arada 

yemek yidilar. 
Ankara, 19 (A.A) - Ro· 

manya Dış işleri Bakanı Ek· 
selans Antonesko ile birlikte 
Ankarada bulunmakta olan 
Romen gazetecileri bugün öA-le 
yemeğini Türk meslekdaşlarile 
birlik\e Baba lokantasında ye· 
mişler ve müteal<ıben Orman 
çiftliğini gezmişlerdir. 

B. Atoneskonun 
beyanatı. 

Ankara, 19 (A.A) - Ro
manya Dış Bakanı 8. Anto· 
nesko Türk matbuatı mümes
sillerine aşağıdıl i bayanatta 
bulunmuştur: 

"Ankara seyahatim dost ve 
müU:efik devkt reislerine Ro· 
manya Dış Bakanı sıfatile hür· 
metkaı ane tazimlerimi arıet· 

mek ve onların hükumetlerile 
temas etmek için son aylarda 
yaptığı ziyaretler serisine da· 
bil bulunmaktadır . 

Türkiyenin mukadderatını 
idare eden büyük devlet ada
mını tanımakla kendimi pek 
bahtiyar addediyorum. Onun 
eserine karşı uzaktan hisset
tiğim hayranlığa şimdi ona 
yakınken ve onu bugünün 
büyük mest:lelerinin bütün 
doneleri üzerinde bir görüş 
ve karekteri~t;k bir aç klıkla 
ifade ettiği fikirleri dinlerken 
duyôuğum hayranlak inzimam 
etmiştir. 

~ za mümtaz başvekilinizi 
tanıhıakla pek bahtiyar ol· 
dum. Başvekille ve kendisile 
- Sonu 6 ıncı sahifede -

Zeliha, gözlerini Aada'ya 
çevirdi. Yıldızlı bir kubbenin 
altındaki Ada'nın siyah ha· 
yaleti, içini sızlattı. Ormandan 
yükselen alevler, ona kendi 
kalbinin ateşe diişiişünü hatır~ 
!atıyordu .. 

Gözleri yaşardı, fakat he1li 
etmedi.. Mariya'dan ınerha· 
met dileyecekti .. İntikam hırsı 
ile bu kadar tehlike ve feda· 
karlığı cesaretle göze alan bir 
insan, elbette ki ne merhamet 
bilecekti. ne de vicdan tanı-
yacaktı. Gözyaşı da faydasız 
bir şeydi. Bilakis ona karıı 
pervasızca hareket etmek, bo· 
yun eğmemek, yalvanp ya
karmamak, Fırtııın Ali'ye layık 
bir kız gibi bütün gururunu 
muhafaza etmek kendisi için 
en doğru şeydi .. 

NWll'-
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Avrupa ikisinden bi-

rini seçecektir. 
Yazan: C. R. ATLI 

İogiliz p rlılmento uoda muhalif 
ioçi lideri 

--------------------------Silahlanma yarışının fasid 
dairesi Britanyanın yüksek 
tevettürlü silahlanma progra· 
mile tamamlanmış oldu. Av
rupa, dünya harbinden evvel 
bulunduğu yere tekrar gelmiş 
olmakla bahtiyardır. Gene 
aym sahneyi seyrediyoruz. 

Kültürü ileri milletler bütün 
bütün enerjilerini ölüm alet· 
lerini yığınağa hasrediyorlar. 
Bu milletler, hava silahının 
inkişafı dolayısile ekndilerini 
tehdid eden korkunç tehlikeye 
karşı korunmak maksadile 
hummalı bir surette çalışıyor·: 
lar. Bugün gene "kuvvet denk· 
}eşmesi" karşısındayız. Guya 
komşusu olan devlet kendisini 
tehdid ediyoı muş diye, bir 
millet müdafaa kuvvetini ço· 
ğaltıyor; bu defa öbür millet, 
komşusunun müdafaa maksa· 
dife silahlanmasında kendisi 
için bir tehdid manası çıka· 
rarak alabildiğine silahlanıyor. 

1914 ten 1918 e kadar sÜ· 
ren hayal inkisarından sonra, 
"bir daha mı? Asla!., düstur
larını gerçekleştirmek ıçın, 

harp sonrasında yapılan tec· 
rübelerin devri bugün arbk 
kat'i surette kapanmıştır. Yeni 
bir nesil. yığın halinde katle· 
dilmek üzere olgun bir çağ· 
dadır. 

Maksadım, !sulh konferans· 
}arının yaptıklan çılgınlıkları 
ve işledikleri günahları bura· 
da tekrarlamak değildir. Her 
hangi bir devlet adamına ya· 
but bir millete kusur bulmak 
da aklımdan geçmiyor. Berlin 
ile Moskova arasındaki ideo· 
loji yarışını da bahsin içine 
sokmak istemiyorum. Yalnız, 
bugünkü hakiki vaziyet hak· 
kında bir fikir (vermek bu va· 
ziyetin devlet ve milletler için 
olan ehemmiyetini meydana 
çıkarabilmek maksadile, yan· 
!arından geçerken bunlara 
işaret etmek istiyorum. 

Ben şu kanaatteyim ki, bu
günkü silahlanma yarışına de
vam edilir de, milletler bunun 
önüne geçmezlerse, harp mu
hakkaktır. Kuvvetli bir surette 
silahlanmış olan devlet grup· 
ları, silahlı sulhu meydana 
getiten devamlı bir korkunun 
tazyiki altında bulundukça her 
devlet, askeri büyük kuvvetler 
bulundurdukça, ilgili askeri 
propaganda ile hareket ettik· 
çe, bu devlet gruplarının 
ilelebed sükunlarını muhafaza 
edeceklerini sanmıyorum. 

Kuvvetli bir surette silah
lanmış ve harbe müheyya bir 
vaziyete girmiş olan bir mil
letin mukadderahnı idare 
edenler, o millete harp ruhunu 
telkin etmekten başka hiçbir 
şey yapamazlar. Silahların de· 
ğeri, Hinterlandın ruhi teşek· 
külüne bağlıdır. Hem çok 
kuvvetli bir ordu ve hem de 
bu ordunun arkasında sulhçu 
düşünce ile hareket etmek 
olamaz. Devletler, ideolojik 

- Başı 1 inci sahijede -
.ıitingler yasak edilirken diğer 

' "!tarafa müsaade edilmemek
tedir. • 

lngi liz donanması 
leri gibi gruplaşsınlar, muhale· Ben şu kanaatteyim ki, bü-; 

kak olan birşey varsa, o da tün dünyanın milletleri, yeni 

bir harp başlıyacak olursa, bir harbi korku ve nefretle 
bu harbin çok kanlı ve kor· düşünüyorlar. 
kunç bir mücadele halini ala· insan harbten önceki devlet 
cağı keyfiyetidir. adamlarının gayelerini gözönü· 

Tahrip san'atı, 1918 den· ne getirerek, bu gayeleri, mem· 
beri işitilmemiş bir ölçüde leketlerine yaptıkları zararlarla 
ilerlemiştir. Son harpte doğu karşılaştırınca, meydana gelen 
Avrupasında büyük bir saha nisbetsizlik çok gülünç oluyor. 
harabeye çevrildi; batı Avru· Hatta bugün bile alabildiğine 
pasında Belçikadan lsviçreye silahlanmakta olan devletler-
kadar geniş bir parça çöl ha· den herhangi birinin harbte 
lini aldı. Fakat, Avrupa kıta· kazanıp muhafaza edebileceği 
sının en kültürlü ve nüfusu şeyler, göreceği zararların ya-
en sık olan kısımları hücum- nında bir hiç olacaktır. Ge-
lardan kurtuldular. Harp hat- lecek harbteki zafer, hezimet 
tının gerisinde kalan bu yer· kadar büyük bir felaket halini 
ler nispeten emniyet altında alacaktır. 
idiler. Fakat, gelecek harpte Avrupa, bugün dünün nok· 
her köyün, her şehrin günün tasında bulunmaktadır. Hayat 
birinde bir harabe olması veya ölüm; ikisinden birini 
mukadderdir. seçecektir. Fakat bu acıklı va· 

Son harpte erkeklerin onda ziyet içinde bize ümid veren 
biri telef oldu; şimdi sıra ka· bir nokta vardır. Bu da, me· 
dınlarla çocuklara geliyor. deniyetin istediği şeylere faz-

Daha şümullü ve daha uzun lasile malik oluşumuz ve vak· 
süren bir harb olacak olursa, 

tile memleketler kasıp kavuran 
Avrupa bu harbte, acısını 

tabiat felaketlerine karşı kugün 
asırlarca çekeceği bir yara 
olacaktır. modern bilgi ile mücadele 

Bilhassa Avrupa' daki mil· edebilecek bir kudrette bulu-
letler arasmda fark gözetmek· nuşumuzdur. Bugün bizi teh· 
ten başka birşeyi gözleri gör· did eden felaketin mahiyeti 
miyenler, buna hiç aldırış et- bambaşkadır. 
miyorlar. Şimal ırkından dur· Bu felaket tabiattan değil, 
madan bahsedenler, herşeye bizim budalalığızdan ileri ge· 

liyor. istediğimiz anda bunun 
üstün bir "Avrupa" ünitesinin 
mevcud olduğunu tamamile önüne geçebiliriz; yeter ki is-
unutuyorlar. tiyelim. Bunu başarabilmek 

Avrupa milletleri harblarla ıçın ilk çare ekonomik bir 
kendilerini harab edecek olur- mahiyeti haiz olan harb se· 

beblerıni ortadan kaldıracak larsa, gunün birinde yerlerini 
başkalarına terketmek mecbu
riyetinde kalacaklardır. Ame
rika, Avusturalya ve cenubi 
Afrika'da, eski dünyanın kav
galarından uzak duran ve bel· 
ki de günün birinde kendi
lerini bu didişmelere artık 
kaptırmamak kararını verecek 
olan beyaz ırka mensub bü· 
yük yığınlar vardır. Bir de 
buna, uzak şarktaki sarı ırk, 
cenubi Asyadaki esmer ırk, 
Afrikadaki kara ırk katılmak· 
tadır. Yeni bir Avrupa har
binin akıbeti Avrupa'daki bu 
veya şu ırkın dünya hakimi· 
yetini eline alması değil, Av· 
rupa'nın dünyadaki hakimiye
tinden kat'i surette feragat 
etmesi olacaktır. 

Bunun için Avrupa milletleri 
tuttukları tahrip yoluna devam 
etmeden, bunun neye mal ola
cağını nrtık düşiinmemelidirler. 
Fakat bu milletlerden ziyade, 
o milletleri idare edenlerin va· 
zifesidir. Bunu söylerken, yal
nız iş başında olan bankaları 
murad etmiyorum. Bunların 
arkalarında duran ve gerek 
finansın gerekse ekonominin 
hakiki kuvvetini ellerinde tu· 
tanların iyice düşünmeleri la
zımgeldiğine işaret etmek is· 

bir konferansın toplanması, 
ikincisi de bugünkü silahlan
ma yarışına girişmiş olan her 
milletin silahsızlanmaya değil 

de, silahlarını tahdide muva
fakat etmesidir. Bu ikisi ger
çekleştiği takdirdirde, Avrupa 
harbi kat'i surette ortadan 
kaldırılacak olan bir yola gir-
miş olacaktır. Bu bir hayal 
değil, aklın, muhakemenin em· 
rettiği pratik bir düşüncedir. 
Bunu gerçekleştirmek için he· 
nüz geç değildir. 

(Noye Fraye Pree'ten) 

2 Numaralı 
Lokarno .. 

Paris, 19 (Radyo) - Bay 
Delbos, iki numaralı Lokarno 
projesi üzerinde mesaisine de
vam etmektedir. Bu münase
betle bugün Yugoslavya'nın 
Paris sefirile uzun bir mülakat 
yapmıştır. Fransa ve Yugos· 
lavya devletleri arasında yeni 
Lokarno hakkında ittihadı ef· 
kar vardır. 

Londra, 19 (Radyo) - Ka· 
binenin içtimaından eve), Al
man ve f talya'nın garp Lokar· 
nosu hakkındaki notaları dik
katle tetkik edilmektedir. 

Eski Lokarno devletlerinin 
birçoğu Belçika'ya teminat ver· 

Salı günü mühim bir gün 
~olacaktır. Çünkü o gün, Bay 
Blum mecliste Klişi hadiseleri 
hakkında izahat verecektir. 

Sağcenah gazeteleri komü· 
nist partisini ikiye ayrılmış 
farzetmektedirler. Bunlardan 
Bay Dukloya mensub olanları 
hükumete taraftardır. Bu se· 
beble solcenah partilerinin 
salı günkü içtimaında vaziyet 
tavazzuh edecektir. 

Pariste bugün yeniden grev· 
ler olmuştur. Sinema müstah· 
demini de grev ilan etmiştir. 

Detrua, 19 (Radyo) - Oto· 
mobilcilerin grevi dev~m et
mekte ve tevessü alametleri 
göstermektedir. Hükumet er
kanı, grevcilere hükumet tek· 
liflerini kabul için müsait bir 
mühlet vermiş olmakla bera· 
her, polisler, işgal altında bu
lunan 8 müessesenin tahliyesi 
için tertibat almaktadır. 

Grevciler, polis kuvvetleri· 
nin fabrikalara yaklaşmasına 
fiilen muhalefet göstermekte
dirler. 

Paris, 18 (A.A)- Halkçılar 
cephesi thusumeti devam et
mektedir. Uzun ıüren bir ta· 
kım müzakerelerden sonra si· 
yasi vaziyet bugün biraz daha 
tavazzuh etmiş görünmektedir. 

Clichy hadiseleri zannolun· 
duğu gibi Sosyalist ve komÜ· 
nist fırkaları arasında bir uçu· 
ru.n açmamıştır. Tahmin edil· 
diğine göre halkçılar cephesi 
fırkalarında Sosyalistlerle ko· 
münistler değil belki dün greve 

aleyhtar olduklarını beyan et· 
miş olan Radikallerle Sosya· 
list ve komünistler arasında 
muaraza vardır. 

B. Leon Blumun hususi mü· 
şaviri B. Rosenfeld Populaire 
gazetesinde diyork i: 

"Soğukkanlılıklarını ve mai
yetlerine karşı nüfuzlannı mu· 
hafaza edememiş ve yahut 
halkçılar hükumeti ile amele 
arasına nifak sokmak için 
maiyetlerini hareketlerinde ser
best bırakmış olan zabıta amir
lerinin mesuliyetlerini tayin ve 
tesbit etmek lazımdır. " 

Radikallerin naşiri efkarı 
·olan Eve Nouvelle gazetesi 
ise bilakis zabıta memurlarını 
cesaretlerinden dolayı tebrik 
etmektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
"intizam ve inzibat müda· 

fileri vazifelerini yapmışlardır. 
Polis müdüründen seyyar 
muhafızların son neferine va· 
rıncıya kadar hepsi de cum· 
huriyete, memlekete layıkı 

veçhi le hizmet etmişlerdir .• 

Humanite gazetesi diyor ki: 
"Şimdi hükumetin yapacağı 

şey mücrimleri cezalandırmak, 
idarelerde tasfiye yapmak ve 
Fransa'da Franko'nun hareke· 
tini taklid etmek için tertibat 
alan ve silahlanan kimselerin 
tahrikatını imkansız bir şekle 
sokmaktır .• 

Paris, 19 (A.A) - Sol ce
nah heyetini kabul eden Bay 
Blum, komünist grupu mümes· 
silleri tarafından hükumetin 
nazarı dikkatine konmuş oları 
iki mesele hakkında yapılan 
tetkikat neticesini heyete bil
dirmiştir. 

Bu mesele şunlardır: 
işsizlik için milli bir sandık 

ihtiyar İşçiler için tekaütlük 
tesisi. 

Paris, 19 (A.A) - B. Blu
mun sollar heyeti ile yaptığı 
mülakatta bilhassa parlamento 
mesaisi görüşülmüştür. Meclis 
Paskalya münasebetile ancak 
Sah günü tatile girecek Nisa· 
nın ikinci 15 günü içinde ya· 
ni serginin küşadından evel 
tekrar toplanacak, fakat müte· 
akıben umumi konseylerin İç· 

timaı müddetince tekrar dağı· 
tılacaktır. 

Meclis dağılmadan evel bazı 
layihalar ve bilhassa tüccar· 
lara aid layihanın kabulü için 
senato ile anlaşacaktır. 

Gerek Clichy hadiseleri mü· 
nasebetile ve gerekse umumi 
grev münasebetile açılabilecek 
siyasi müzakerata gelince, mu· 
halefet tarafından istizah tak
riri verilmediği takdirde ekse· 
riyet gruplannın bu müzake· 
reyi istememelerine karar ve
rilmiştir. 

Paris, 19 ( . .\.A) - istintak 
hakimi, Kont De Chambrunu 
tabanca ile yaralıyan Madeli · 
ne Caresabeufun evinde ta· 
harriyat icra etmiştir. Mücri
min ve avukatının huzurunda 
yapılan bu taharriyatta muma· 
ileyhin hatırat defterini bul· 

muştur. Bu defterde bayan Ma· 
dalenie hayatının ve bu arada 
meşhur ltalyan devlet adamı 
ile Kont Chamrun arasındaki 
münasebetlerini kaydetmiştir. 
Orada ayni zamanda bu bü· 
yük ltalyan devlet adamının 
Madelenienin müstear namı 

olan bayan Ma~da De Kon· 
tangese ittihaflı bir büyük 
resmi de mevcud bulunmak· 
tadır. 

Paris, 19 (A.A) - Dün 
akşam saat 20 de komünist· 
ler tarafından kışlık Velorom· 
da tertib edilen mitinge bü· 
yük bir kalabalık iştirak et· 
miştir. Saat 20 den itibaren 
salon dolmuş ve miting baş· 
lamadan evel kapıları kapa· 
mak zarureti hasıl olmuştur. 

Clichy belediye reis mua· 
vini Naille cereyan eden kanlı 
vakalardan polisin ve bilhas· 
sa faşistlerin şeriki cürmü 
olan ikinci derecede mesul 
olduğunu söylemiştir. 

Komünist lideri B. Duclos 
Clichydeki müsademelerin me· 
suliyetini La Rogue ile Dori· 
otya yüklemek lazım geldiğini 
iddia ederek ciemiştir ki: 

- Tam teşkilatlı bir tahrik 
sistemi karşısında bulunuyoruz. 

Paris, 19 (A.A) - Kitab 
sendikaları komitesi. Clichy 
hadiselerine karşı protesto 
mahiyetinde olmak üzere Al· 
bay De La Rogueun Fransız 
sosyal partisinin naşiri efkarı 
olan Flambeau mecmuasının 

bu hafta intişarına mani ol· 
mağa karar vermiştir. 

Paris, 141 (A.A) - Popu· 
laire gazetesi dahiliye nazırı 
V. Dormoyun Clichyde almış 
olduğu ve bidayette hafif gö· 
rünen yaranın ağırlaşmış oldu
ğunu ve çok ince ihtimamlara 
ve tedaviye lüzum göstermekte 
bulunduğunu haber vermek
tedir. 

Paris, 19 (A. A) - Parla· 
mento Laval hükumeti tara· 
hndan memurlann maa~na 
konulan yüzde 10 nisbetindeki 
verginin kaldırılması hakkın
daki kanun layihasını el kal
dırmak suretile kabul etmiştir. 
Bu karar 618 milyon franklık 
yem bir tahsisatın kabulünü 

19. 3/937 

Bay Antonesko'nun 
beyanatı 

- Başı 5 inci sahi/ ede -
Cenevre ve Atina'daki teşriki 
mesaimize devam ettiğim dos
tum B. Rüştü Arasla yaptığım 
görüşmeler açık bir samimi· 
yetin ve tam bir karşılıkla 

anlayış havası içinde cereyan 
etmiştir. 

Önümüzde mevcud bütün 
mes~leler hakkında tam anlaş· 
ma mevcud olduğunu müşa

hede ve tesbit ve Balkan an· 
tantı eserini daima daha ziya· 
de müessir hale getirmek için 
vaki gayretlerimize devam ede· 
rek bizi biribirimize bağlıyan 
rabıtaları daha ziyade takviye 
hakkmdaki kat'i arzumuzu te· 
yid ettik. 

Ziyaret güzel memleketinizi 
daha yakından tanımak için 
pek ziyade kısa idi. Bununla 
beraber bu kısa ziyaret de· 
ğerli mesai arkadaşlarının yar· 
dimile büyük devlet reisiniz 
tarafından başarılan muazzam 
eseri görmek ve hayranlıkla 

takdir etmek imkanını ver
mektedir. 

Ankara bu çok güzel mu
vaffakıyetin remzidir. Hiçbir 
şeyi mevcud olmıyan bir yer
den birkaç sene içinde fışkı
ran, medeniyetin ve terakkinin 
bütün son başarıların bir ara· 
ya tophyan bu şehir doğunun 
en mütecasir hikayelerini geri· 
de bırakarak büyük bir dev· 
let adamının ve iradesinin mil· 
letine olan bağlılığının ve mu· 
ıaffer olmak hususundaki ka· 
rarının nelere muktedir oldu· 
ğunu bütün dünya önünde is· 
bat etmektedir. 

Ankara modern Türkiyenin 
mülhem olduğu yaratıcı dina· 
mizmin inirasıdır. Onu tanı· 
dıktan sonra Bükreşe büyük 
dost millet için tam bir hay
ranlık ve nizam ve barış un· 
suru olan ittifakımızın istik· 
hali içinde tam bir itimadla 
dönüyorum. ----

Alsancakta denizde 
bir cesed bulundu 

- ıJaşı 1 inci sahi/ede -
biri görmüş ve Alenncnlc vııpur 

iskelesi memurluğuna hııb r ver• 
miş, oradan telefonla deniz polie 
merkt zi haberdar edilmiş, bir motör 
ve Lir kayık gönderilerek ceaed 
alınmış, deniz polis merkezioe ge· 
tirilmiotir. Ceaed, henüz şişmemiş 
Lir halde idi ve hfülisc tııhkikatuıa 
derhal müddeiunııımi muavfoi Bay 
Nadir Ener tDrofındao el koomu~· 
tur. Yapılan tahkikatla cesedin İz· 
mirli Hoeao oğlu Bay HO eyin'e 
aid olduğu noloşılmıştır. Bay llü· 
seyio 73 yaşındadır Vl' E,refpaşo'da 
oturmakta idi. Dir iht.yar karısın· 

d:ın başka kim esi yoktur. İzmir 
civonndoki palamut faLrikalannda 
işçi olarak çalıtınn Boy Ufucyin, 
pekiz kazancı ile geçinmekte idi. 
E,·elki gece karı ile oturub tatlı 
tatlı görüşen ihtiyar, sabahleyin 
saııt beş Luçukta İfine gitmek fue· 
re yola çıkuu~tır. 

Ondan Eı'>ora kendieinden haber 
alınamamış ve tahmin edildiğine 

göre kordonıla yürfiyerek işine gi· 
derken na ılsn denize düşmüş ve 
boğulmuştur. Ce edin üzerinde ya· 
ra, bere \ 'C cebir e eri görüloıe· 

miotir. 

Kudüs'te 
Komünistler tevkif ediliyor 

Kudüs. 19 (Radyo)-Tedhiş 
hareketlerinin devamı hasebile 

komünistlerin tevkifi hakkında 
zabıtaya emir verilmiştir. 

Hakaret 
Tilkilik hamamında Mehmet 

oğlu Cemal Yalım, Mustafa 

oğlu fsmail' e hakaret ettiğin· 
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fzmir J}irinci icra memµrly: 

Uzum ~abşlarJ 
C. J\lıgı K. s. 
11 Ş. Ri~a halef. 12 50 
30 Alyoti 12 50 
2 Serif Remıi ıa 50 
O fnhisar 5 

10 J. Koben l2 
3 Yekun 

19747 Eski ıabf 
19900 U. ıatıt 

K. S. 
17 
12 50 
l~ 
s 

12 

incir satışları 
Çu, Alıcı K. S. K. S. 
l 17 Alyoti bi. 4 50 4 50 

1
&1217 Eski ~kan 
81234 U. satış 

Zahire satışları 

2 
\u. Ginsi K. S. K. S. 
842 Buğ'dq 5 675 6 75 
25 Arpa 4 4 
10 Nohut 7 50 7 50 
~ Ken. pala. 360 450 

tııarımız-
Çok zenginleşecek 

(SALiHLi) 
a8 Mart 937 pazar ilkbahar atyarış-

ları programı. 
1 - Ege ko: ; Koşu kazanmış ve kazanmrımış üç yaşında 

~usu. prtıp ve yarım kan arap erkek ve dişi taylara 
mahsustur. Mesafesi 1200 metre ikramiyesi 60 
liradır. Birinciye 40 ikinciye 15 üçüncüye beş 
lira verilir. Duhuliyesj dört liradır. Sıklet 56 
kilo kısraklara bir buçuk kilo noksan verilir, 

2 - Cumhuri· ; Üç dört yaşında yerli halis kan (ngiliz at ve 
yet ko· kısraklara mahsustur. Mesafesi 1800 ikrami· 
fUSU, yesi 100 liradır. Birinciye 70 ikincıye 25 üçün· 

cüye beş lira verilir. Duhuliyesi beş Jiradır, 
Sıklet üç yaşındakilere 56 dört yaşındakiler 
61 kilodur. Kısraklara bir buçuk kilo noksan 
verilir. 

3 - Handikap : Dört ve daha yukarı yaşta arap ve yarım kan 
Salihli kur· arap at ve kısraklara mahsustur. ~e.saf.esi 
tuluş ko· 2800 metre ikramiyesi 100 liradır. Bırıncıye 
şusu. 70 ikinciye 25 üçüncüye beş lira verilir. Du· 

huliyesi beş liradır. 
4 - Hevesli· : Salihli kazasında yetişmiş yerli at ve kısrak-

ler koşusu !ara mahsustur. Mesafesi 1600 metre ikrami
yesi 40 liradır. Birinciye 25 ikinciye 10 üçün· 
cüye beş lira verilir. Duhuliyesi üç liradır. 
Sıklet 58 kilodur. Kısraklara bir buçuk kilo 
noksan verilir. 

lzmir Komutanlığı ilanları ------Mst. Mv. Sat. Al. Ko. Rs. den: 

Devlet Demiryollarından; 
1 - Hareket ve mün~~alat servisimiz için müsabaka ile 

enaz orta tahsili bitirmiş olanlardan ist~syon memur namzedi 
alınacaktır. 

2 - Müsabaka imtihanı Sirkeci, Haydarpaşa, Ankara, Kay
seri, Adana, Malatya, Afyon, Balıkesir, İzmir, Mudanya, Er
zurum işletme merkezlerinde yapı\aeaktır. 

3 - Müsabaka imtihanıi Fen bilgisi, hesap, hendese, mem· 
leket coğrafyası ve yabancı lisandan yapılacaktır. Yabancı dil 
veya Jise derecesind.eki tahsil ayni notların kazanılması halin· 

de tercih hakkını verir. 
4 - Müsabakaya iştirak edebilmek için taliplerin bulun

duklan işletme mıntaka müdürlüklerine aşağıdaki fıkralarda 
yazılı şartlara ait vesaiki ve altışar vesika fotoğrafile beraber 

pulsuz bir istida ile müracacaat etmeleri gerektir. 
Şartlar: 
A ) Türk olmak 
B ) Yaşı 18 den aşağı ve 28 (dahil) den yukarı ol· 

memak. 
C ) En az iki sene için askerlikle alakası olmadığına 

dair askerlik şubesinden vesikası olmak. 
Ç ) İyi hal eshabından olduğuna ve devlet hizmet

lerinde çalıştırılmasına mani bulunmadığına dair 
alakadar makaınatın musaddak vesikası bulun

mak. 
O ) Müsabakaya iştirak etmeden evvel idaremiz mer

kez slhhat heyetleri tarafından muayene edilerek 
faal servisde çalışmağa mani bir guna sıhhi arı· 

zası ve hastalığı olmamak lazımdır. ; Başı 1 inci sahi/ ede -
"enlerde: 
Devlet Demiryolları, geçen 

ac~e olduğu gibi, bu yıl da 
~•fesinde tenzilat yapacaktır. 
f afıa Vekaleti, Kültürpark ve 
lı~r bahçe dekorasyonu için 

1 Manisa Tümen kıtaatmın ihtiyacı için (230) adet 
betçi muşambası açık eksiltme ile alınacaktır. 

5 - Sıhhi muayene vesikası istida verildikten sonra ida· 
nö- remizce temin edilir. (Talipler sıhhat merkezlerimize davet 

tlıutehasıns mimar ve bahçe 
llı~~ehassısı Bay Levo'yu iz. 
lllır e göndermeğe muvafakat 
etmiştir. 

Muzik: 
k Geçen yıl fuara Çigan or-
estrası san' atkarlarından bir 

g'tup getirilmişti. Busene daha 
~engin bir takım gelecektir. 
b an'.ııtkarlar yalnız kadındır ve 
Unlar bilhassa; meşhur Viya

~a valslerini çalmakla tanın· 
~ışlardır. Avrupa'dan, başka 
c ·~- ~aryete grubu da getirile-
t.:tır. 

Spor: 

2 Bu münasebetle 20 ağustos, 
O eylul içinde şehrinizde 

~Uhtelif spor temasları yapı· 
~ktır. Dr. Uz bu hususta 
~I kara' da Türkspor kurumu 
1 t 1 an aşmıştır. 
f Beynelmilel ve temsili iki 
~dbol maçı, gene beynelmilel 
~rcş, tenis müsabakaları ya· 
~ •caktır. Türkiae yelken ve 
d trne birincilikleri de fzmir-
e olacaktır. 
llo.gramlar: 

2 Seherine tahmin edilen fiat 21 lira olup ilk teminat 
parası (363) liradır. 

3 - İhalesi 22 Mart 937 Pazartesi günü saat 15 de Ma

4 

5 

nisa' da Tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Nümune ve şartnamesi Manisa' da Tümen satın alma 
komisyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmağla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika
larla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatından en 
az bir saat evel Manisa Tümen satın alma komisyo-
nuna vermeleri. 6 10 16 20 644 

lzmir Müstahkem Mevki Satın alma komisyonundan: 
1 - Seferihisarda 192 inci alaya ait elektirik tesisatı açık 

2 

3 

4 

eksiltme ile yaptırılacaktır. 
Tahmin edileQ mecmu tutarı 1839 lira 47 kuruş olup 
ilk teminatı 138 liradır. 
ihalesi 26/Mart/937 cuma günü saat 11 de Mst. Mv. 
sabn alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şerait ve plam Mst. Mv. sat. al. komisyonunda gö
rülebilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 

larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale saa
tından en geç bir saat evvel komisyona vermeleri. 

11 16 20 25 714 

İzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Her bir kilosuna biçilen ederi (230) kuruş olan (25000) 

ila (30000) kilo sarı sabunlu kösele kapalı zarfla alt
nacaktır. 

2 - Şartnamesini 345 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin her giin öğleden sonra M. M. V. Sat. Al. 
komisyonuna gelmeleri. 1 i . P Uar günlerinde Kültür park 

;;nde bir çiçek bayramı ya
l~ •caktır. Bıırada çiçek dans· 
ltı ı, çiçek şarkılarıJ çiçek 

· 3 - İlk teminat miktarı (4700) liradır. 

si uharebeleri, çiçek geçid re· 
t"ttıleri gibi çok güzel ve ent· 
r-.~n numaralar bulunacaktır. 
\Jf' 
tlll um kurumuna da başvu· 
b muş ve bir uzum, incir 
ttı ll}'rarnı tertibi kararlaştırıl· 
~1;flır. Yakında programı ha-

anacaktır. 

rllhteli/ işler: 
ltı ~ ~ankası, bu yıl daimi ol
irı fl uıere büyük bir pavyon 

ıe:t ettirecektir. Sıhhiye Veka
he ' Rerek park, gerekse fuar 
()1 Sttbına çok güzel bir eser 

at~ak Sağlık müzesinin, Fuarın 
e~.1§1ndan evel bitirilmesi için 
·•ıır v . . 
4 

. ermışhr. 
P fış ve broşürler: 

4 - ihalesi 24/3/937 Çarşamba r sı-ünü saat 11 de M. M. 
V. Sat. Al. Ko. da: yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun ... 2 ve 
3 cü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
)arla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale gün 
ve saatından en geç bir saat eve! M. M. V. Sat. Al. 
Ko. nuna vnmeleri. 5 10 16 20 645 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma Komisyonundan: 
1 - Kırkağaç'taki kıtaat ihtiyacı için 24000 kilo un açık 

eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 6/4/937 Salı günü saat 15 de Kırkağaç satın 

alma Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 3120 lira olup ilk temi· 

nat parası 234 liradır. 

4 - Evsaf ve şeraiti her gün Kırkağaç satın alma Komis
yonunda parasız görülebilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
larla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatından bir 
saat evel Kırkağaç satın alma Komisyonuna vermeleri. 

14 20 25 30 752 

~•ti tıar afiş ve broşürleri, ha
ltıa~nrnıştır. Yakında dağıtıl
~a başlanacaktır. 
B· . --•• llllllllllllllllllllllllllllllıı. 
htınci Sınıf Mutahassıs ~ Doktor ,ılll 111 l l llll il lllU 1111111111 !' 

------A. Kemal Tonay -ur. Demir Ali ~ - -

edilmek suretile muayeneleri yaptırılır. ) 
6 - Ayni şartları haiz olup ta iyi telgraf muhaberesi bilen· 

ler yalnız telgraft;tn imtihan edilirler. 
7 - En son müracaat tarihi 10 Nisan 937 kadardır. Bun

dan sonra vaki olacak müracaatlar muameleye konulmaz. 
8 - Müsabaka imtihanı 17 Nisan 937 cumartesi güoü saat 

on dörtte yapılacaktır, 
9 - Kazananlara şehri elliyedi lira ücret verilecektir. isim· 

!eri de gazetelerle ilan edileceği gibi kendilerine ayrıca tebli-
ğat yapılacaktır. 20 25 30 837 

Izmir Kadastro komisyo
nundan: 

Bulgurca çiftliğinin Avunduk zade biraderlere aid arazinin 
kadastrosu yapılmakta olup bu arazi Bulgurcadan Karapınara 

[gidP.n yol ve bu yolu şimal cihetine doğru kesen ilk kadıncık 
kesiği ve ondan sonra Sancaklı köyünden Süleyman ağa 
tarlası ve Bulgurca Lemberez çiftliği yolu ve tahtalı çay ve 
daha sonra Develi çiftliği arazisi ve Pil oğlu Mihailden met· 
ruk araıi ve daha sonra Develi köyünden eski ve yeni şaşa! 
suları membaına giden yol ve ondan sonra sıra ile dağlar ve 
ondan sonra deli Ömer çayı ve Keler köyüne varan saha 

içerisinde kalan arazidir. Ve yine İlbizlik ve Gümürdür boğazı 
·ve dağ ve çay He mahdud diğer bir arazi ve gene cebel 

yağcı pınarı ve deli Ömer çayı ve boğ~z~ ve Çam köy~ il~ 
tarlalarının çevirdiği arazidir. Bu arazının kadastro ışlerı 

5 6 7 · 8 9 nisan 937 tarihlerinde İzmirde Kadastro komis-, , ' ' 
yonu tarafından incelenip karara bağlanacaktır. Bu a~azide 
ayni hakları bulunanların ila~ tarihinden it~~aren tet~ıkatın 
yapılacağı son güne kadar muracaatları ve muracaat etmıyenler 
hakkında 2613 sayılı yasa hükmüne göre hareket olunacağı 

ilan olunur. 

Akhisar İcra Memurluğundan: 
Hasan'a borçlu Rabia'nın 

Kethüda mahallesinde Bağça 
sokağında 31 No. hı sağı çık
maz sokak solu yeni Osman 
oğlu evi arkası sahıp Rabianın 
meskeni önü yolla çevrili tah-
tani bir oda fevkani bir oda 
ve sofa ve bir hala ve bir av-
luya müşteınil 300 lira kıyme· 
tinde bir bap hane açık artır
ma ile satılığa çıkarılmıştır. 

İhalesi 22 / 4 / 937 Perşembe 
saat 15 te İcrada yapılacaktır. 
O gün muhammen kıymetin 
0o 7 5 ni bulursa ihale bul· 
mazsa artırma 15 gün azatıla· 
rak 3/5/937 saat 15 te yapı· 
lacaktır. O gün dahi değer 
kıymeti bulmazsa 2280 No. lıı 
kanuna göre tecil edilecektir. 
Bu gayri menkul üzerinde bir 
hak iddiasında bulunanların 
vesaikile birlikte 20 gün içinde 
icraya müracaatları aksi tak· 
tirde hakkı tapu sicilince sabit 
olmadıkça paylaşmaya gire· 
mezler Harcı dellaliyesi alana 
ait satış peşindir. Müzayedeye 

833 

İzmir asliye mahkemesi bi
rinci hukuk dairesinden: 

Emlak ve Eytam bankası 
İzmir şu besile Göztepedc tram· 
vay caddesinde 644/1 numa-
ralı evde oturan Fani Jüdiçi 
aralarında mütekevvin zarar 
ve ziyan davasından dolayı 
6-3-937 Cumartc!si günü saat 
10 raddelerinde icrası mukar
rer tahkikat ve muhakemesi 
için namına çıkarılan davetiye 
varakasının mübaşiri tarafın· 
dan verilen ıneşruhata nazaran 
mezkur numaralı hanede bu 
namda kimsenin ikamet etme· 
mekte olduğu beyanile iade 
kılınmış olmaktan naşi ikamet
gah ve meskeninin meçhul 
kaldığı anlaşılan mumaileyh 
Fani Jüdiçiye ilanen tebligat 
icrasına karar verilerek olbap· 
taki tahkikat ve muhakemesi 
3-4-937 Cumartesi günü saat 
10 raddelerine bırakılması ten· 
sip ve tebliğ olunacak evra
kın bir nushasi de mahkeme 
divanhanesine talik kındığın· 
dan yevmi mezkfirdc mahke-

~il Kamçı oğlu :: 
'" t ve Tenasül hastahk-
ı~ "~Ve elektrik tedavisi ~ 
tı~ır • Birinci beyler sokağı ~ 

Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
(Verem ve saire) 

Baemahane iııtasyonu karşısındaki Dibek eokak başında 30 sayılı 

:: iştirak % 7 ,5 pey akçesi = vermekle kabildir. Artırma = 25/3/937 den itibaren alıcılara 

meye gelmediği takdirde hak· 
kında gıyap kararı çıkarılacağı 
lüzumuna mütedair olan davet· 
name tebliğ makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet H.U.M. 
K. nun 141 ve 142 inci mad· 
deleri hükumlerin-e tevfikan •nıra Sineması arkasında § ev ve muayenehaneııinde eabab f!aat 8 den ak~nm ııaat 6 ya 

adar hastal rını kabul eder 

_ açıktır. Fazla malumat istiyen
= ]erin İcraya müracaatları ilan 

tundan; 937/7179 
Sintof Banban!Jstenj~ Nesi: 

me olan borcupdan dolayı 
tahb hacizde bqlunan fz~ird~ 
Salhanede Tokaqi zade spka· 
ğında e_ski taj ~ yeni 4/4/1/(j 
yenj numaralı derununda 1 
odayı, mutbak ve ~le~trik ve 
su tesisatını müştemil taJıtanf 
ve fevkani bir bap ev, 2QQQ 
lira kıymeti muhımmcnC! jlQ 
26·4-937 tarihine müsadif Pa! 
ıartesi günü saat 10 da ıatı" 
lığa çıkarılacaktır. Bu artır· 
mada satış bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulma• 
diğı takdirde en çok artıran 
istel-lisinin taahhüdü baki kal· 
mak şartile satış onbeş gün 
daha artırılarak ikinci artır· 
ması 11·5·937 tarihi ne mü sa· 
dif Salı günü saat 10 da sa· 
tılacaktır. Bu gayri menkul 
üzerinde her hangi bir şekilde 
hak talebinde bulunanlar işbu 
ilanın tarihi neşrinden itibaren 
20 gün zarf ıoda ~Berindeki 
vesaikle birlikte daireye mü· 
racaatları lazımdır. Aksi tak· 
dirde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmayanlar paraların pay· 
!aşmasından hariç bırakıla· 

caktır. 
6·4-937 Tarihinden itibaren 

şartname herkese açık bulun
durulacaktır. Yüzde 2,5 della
liye müşteriye aittir. Mütera
kim vergi, tenviriye ve tanzi· 
fiyeden olan belediye rüsumu 
ve vakıf icaresi artırma bede
linden tenzil olunacaktır. Ar
tırmaya iştirak etmek istiyen· 
ler yüzde 7 ,5 pey akçesini 
veya milli bir banka mektu· 
bunu hamilen 937/7179 nu-
maralı 

disine 
nur, 

dosyaya ve icra müna
müracaatlan ilan olu· 

829 

• Kiralık Ev 
Gayet havadar bahçeli gü· 

zel manzaralı kullanışlı kirası 

elverişli Göztepe vapur iske
lesine dört dnkika mesafede 
iki ev kiralıktır. 

Göztepe' de Abdülezel so· 
kağmda yokuşta bakkal Bay 
Bedri'ye veya telefonla 2256 
numaraya müracaat. 

lzmir inhisarlar başmüaür
lüğünden: 

Çamaltı tuzlasında yaptırı

lacak tımpana binası açık ek
siltmeye konmuştur. Keşif be
deli 4881,03 muvakkat temi· 
natı :i66,07 liradır. 

İstekliler planlarla keşif ve 
şartnameleri muhasebe şube· 
sinde görebilirler. Eksiltme 
27 /3/ 937 günü saat 11 de 
başmüdürlüğümüzdeki komis· 
yonda yapılacaktır 

785 17 20 

• 
En iyi fotoğraf malzemesi 

Başdurak - Emirler 
çarşısında 

Hamza Rüstem 
fotoğraf hanesi 

nde bulunur. 

• Zayi makbuz 
İzmir Esnaf ve Ahali ban

kasına ait devren aldığım üç 
hisseden 3541 No.lı bir liralık 
2221 ve 2293 No.lı beşer lira· 
lık kıymetli makbuzlarını zayi 
eltim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığt ilan 

olunur. 
Menemen'de MuniddiR 
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ş··rekası Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri --
Üçuncü Beyler [Şamlı) sokağı Numara 16 

Örücülükteki büyük mahareti ile herkesce tanınmış o_!an Is~ 
tanbul'lu örU~ü Kamil}Meserret otelindeki dukkarnm Uçünc0 

Limited 

Vapur Acentası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LİNES L TD. 
"LESBIAN,, vapuru 19 

martta LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka

racak ve ayrıi z~manda LON
DRA ve HULL için yük ala
caktır. 

"GRODNO" vapuru 8 ni
!anda LONDRA, HU~L ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda LON
DRA, HULL için yük ala· 
caktır. 

"OPORTO., vapuru lima
nımızda olup LİVERPOOL ve 
ŞVANSEA' dan yükünü tah
liye ediyor. Ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASGOV 
için yuk alacaktır. 

"FLAMlNIAN.. vapuru 5 
nisanda LIVERPOOL ve SV A 
NSEA' dan gelip yük çıkara
cak ve ayni zamanda LIVER
POOL ve GLASGOV için 
yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION C. LTD. 
"ADJUTANT,, vapuru ni· 

san nihayetinde gelip LON· 
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. 
...... l!lll ........... . 

Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

- R...JI e::J1 D ~ n Da lk c!b r - Beyler Şamlı sokağında 16 Numaraya nakletmiştir. 
- lf'll c§l m \QJ 0 U ~ l\JI ~ U U e \6 ~c§} ifil Ç@l fr - Kazaya uğrıyan veya yanan her türlü yünlü, ipekli kumıış· 

- !ardan mamul ~rkck ve kadın elbiseleri, mantoları yenisindeıt =s hh E h . _ farklı olmamak üzere örülür ve kıymetli bir elbise uzun za· 

t a an esi manlar daha kullanılacak hale getirilir. a c z , Yapılan işlerin mükemmeliyeti emsalile~sabittir. Beğenilıniyeıı 
örgü ve tamirlerin parası alınmaz . Fiat ucuzdur ve müşteriler 

- d b f her hususta memnun edilmektedir. 
n e u unur. - ;/ 

•fltlllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• -ıZmirGüinrük-muhafaza fa-

J 
' 

___ __.,. 

buru satın aliiiBkomisyoilun-... 
dan: 

Cinsi Miktarı 

Kilo Gr. 
Zeytinyağı 635 00 
Sabun 600 00 

Muhammen 
fi ati 

Kr. s. 
55 00 
41 00 

Tutarı Muvakkat tenli' 

Lr. Kr. 
349 25 
246 00 

nat miktarı 
Lr. Kr. 
26 20 
18 45 

1 - İzmir Gümrük muhafaza alayı birinci tabur ihtiyacı 
ıçin senelik mukaveleye bağlanan zeytinyağı ve sabunun mukıt' 
veleleri feshedilmiş olduğundan yukarda cins ve miktarları 
yazılı olduğu şekilde taahhüdün ifa edilıniyen kısmı ayrı a)'11 

şartnamelerle yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Zeytinyağının ihalesi 29/3/937 pazartesi günü saat 1~ 
te ve sabunun ihalesi ayni günde saat 14,30 da lzmir'de Gııı1 

bulvarında Ziraat bankası bitişiğinde 6/3 sayılı Gümrük oııl' 
hafaza taburu satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri hergün komisyonda parasız olarak görii· 
lebilir. 

4 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 
sika göstermek mecburiyetindedirler. 

Fratelli Sperco
1 Vapur Acentası 

ROY ALL NERLANDAlS 
KUMPANYASI 

·~c 
ollıua~ 

5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncii 
maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarile muvakktıl 
teminat makbuz veya banka mektuplarını eksiltme saatındafl 
evvel komisyona vermeleri. 12 16 20 26 71~ 

"BACCHUS,, vapuru el
yevm limanımızda olup ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
AMSTERDAM limanları için 

1

w. F. ff. VAN
yük alacaktır. 

"HERCULES.. vapuru 21 Der ZEE & CO. 
martta BURGAS, V ARNA V N 
ve KÖSTENCE limanları için • • 
yük alacaktır. DEUTSCHE LEVAN-

TE LINlE 
SVENSKA ORIENT 

LINIEN 
11AASNE,, motörü 29 mart

ta beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra ROTTER
DAM, HAMBURG ve SKAN 
DINA VIA limanlarına yükle· 
yecektir. 

SERViCE MARtTIME RO· 
UMAIN 

11SU~EAVA,, vapuru 23 
martta gelecek PiRE, MALTA, 
ve MARSIL YA limanları için 
yük alacaktır. 

"PELES,, vapuru 9 nisanda 
gelip PiRE MAL TA ve MAR 
SiL YA limanları için yük ala
caktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha fazla tafsilat için İkin

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLf 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 4142/4221/2663 
' . ....:1 l • • 

FOTO 
OR 

Refik Lütfi Or 

G. M. B. H. 
HAMBURG 

"ANGORA.. vapuru 30 
martta bekleniliyor. ROTTER 
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanları içm yük kabul 
edecektir. 

AMERICAN EXPORT LJ. 
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORA TION 

" EA.IRIA " vapuru 22 
marta doğru bekleniyor. NEV 
YORK için yük alacc.ktır. 

PiRE AKTARMASI SEY
Ri SEFERLER 

"EXCAMBION,, vapuru 19 
martın PiRE' den NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

"EXOCHORDA,, vapuru 
26 martta PiRE' den BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXCALIBUR,, vapur.ı 9 
nisanda PiRE' den BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

SEYAHAT MÜDDETl: 
PiRE - BOSTON 16 gündür . 
PiRE - NEVYOKK 18 gündür. 

SERViCE MARITIME RO
UMAIN BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 3 
nisanda bekleniliyor. KOS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması TU· 
NA limanları için yük ala· 
caktır. 

-
[ 

"UMDAL,, Umu
mi Deniz Acenta

lığı Ltd. 
Hellenic Lines 

Limited 
"GRIGORİOS,. vapuru 24 

25 martta beklenilmekte ROT 
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

"GERMANIA,, vapuru 2 - 5 
nisan beklenilmekte ROTTER 
DAM, HAMBURG ve AN
VERS limanları için yük ala· 
caktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 

\ - ,; 

l'rac:.l ..D..o.NuAJ 

cele satılık 
değirmen 

Hali faaliyette yüz yirmi 
santimlik çift taşlı ve 27 
beygirlik lngiliz nasyonal 
markalı mazotla mütaharrik 
motoru ve bir tuz~ taşı ve 
bir arpa ezme makinesi ve 
muafiyet ruhsatnamesini ha
iz değirmen acele ve ehven 

lfiatle satılıktır. 
İzmir' de Kestane paza

zarında 22 n•ımarada ma-
kineci ve tornacı Raşid us· ı 
1

A~hi:~r Ur: 1 J 
baylığından ,-;;.~ ... 

"BRETAGNE,, vapuru 31 Akhisar belediye itfaiyesi 
martta beklenilmekte NEV- için gereken 300 metre hor- K k b 1 d• • d 
YORK limanı için yük ala- tum kapalı zarf usulü ile ek· 101 e e ıyeSID en 
caktır. siltmeye çıkarılmıştır. İhalesi 1 - Eksiltmeğe konulan iş: Kınık beledıyesi şehir haritııS 

ARYBENSEN 2 29/3/937 tarihinde yapılacak- 2 ş h h ııır " ., vapuru 1 - e ir aritasının ihtiva ettiği mesaha: (65) hektar o 
k Ev tır. isteklilerin 2490 sayılı ka- / ı.ııfl nisan beklenilme te N - 32 50 hektarı meskun 32/50 hektarı gayrı mesı-: 

YORK limanı için yük ala· nundaki tarife göre kapalı arazidir. 
zarf usulü ile müraceatları ilan S' 

caktır. olunur. 17 20 23 26 3 - Muhammen bedeli: Meskun kısmı (25) lira gayri n1 ı: 
Vapurların isimleri, gelme - kun kısmı (10) liradır· 

tarihleri ve navlun tarifeleri LiGi LTD. vapuru acentalı· 4 - ihale müddeti onbeş gündür. 
hakkında bir taahhüde girişi- ğına müracaat edilmesi rica 5 - Yapılacak haritanın fenni keşifnamesi ve 
lemez. olunur. rede mahfuzdur. Talipler helediyemize 

k k 
.. dDI' 

ro ısı ~ 
başvurarB 

Birinci kordonda "UMDAL,, Riz binasında No. 166 öğrenebilirler. 
UMUMİ DENİZ ACENTA- Telefon : 3171 6 - ihale kapalı zarf usulü iledir. . t 

JOHNSTON WARREN HAVSI:.INJE OSLO 7 - İhale 3 nisan 937 cumartesi günü saat 15 te beled
1
> 

LINIES LTD. LIVERPOOL "SARDINIA
11 

motörü 20 encümeni huzurunda icra cdilrcektir. ,, 
"AVIEMORE,, vapuru 21 martta bekleniliyor. PiRE, IS- 8 - İştirak edecek talipler % 7,5 teminatı muvakkııtD) 

martta bekleniliyor. ANVERS KENDERIYE, DIEPPE ve belediye sandığına teslim edecektir. 11 
ve LIVERPOOL limanların- NORVEÇ limanlarına yük ala· 9 - Teklif mektublarının yedinci maddede yazılı saat~ı: e 
dan yük çıkaracak ve BUR- caktır. bir saat evvelir.e kadar Kınık belediye encüme11111 

GAZ, VARNA, KOSTENCE, Vapurların isimleri gelme verilmiş veya gönderilmiş olması lazımdır. t' 

GALATZ ve SOULINA, li- tarihleri ve navlun tarifeleri 10 - iştirak edeceıe taliplerin Nafıa Bakanlığından bu :
11

• 

manlarına yük alacaktır. bakında bir taahhüde girişi- neki yaptığı işler hakkında musaddak ehliyetna01e51 

DEN NORSKE MIDEL- lemez. Telefon No. 2007 2008 ibraz etmesi şarttır. D. 4 82J 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik 
Hükumet cıvarı Kaymakam 

s:l ............. llE.............................. ·~' 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b0 
i No. 20 

· o ar bunu tavsi e ederler. 

1 


