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Uluslar sosyetesi .. 
Onümüzdeki haf ta topla· 

nacak ve mühim meıele. 
leri müzakere edecektir. 

Fiati (100) Para 

Hatay Davası Hail edili yOr Mu? 
-Hatayın tam istiklali da

vası son safhadadır .. 

, 
Büyük ' Şefimiz __ ....... ____ _ 

Ulusa sevgilerini 
bildirdiler 

Ankara, 20 ( A.A.) -
Cumhur başkanlığı genel 
sekrete rl iğ inden: 

--·-Uluslar Sosyetesi bu içtimaında her şeyden 
evvel Hatay mes'elesini hal için çalışacaktır 19 Magts gününün yıl

dönümü münasebetile yur
dun her tarafından gelen 
ve vatandaşların yüksek 
fle samimi hislerine fle spor 
şenliklerine iştirak eden 
~uurlu gençliğin heyecanlı 

duygularına tercüman olan 
telgraflardan Atatürk mü
tehassis olmuşlar ve te
şekkürleri ile sevgile,.inin 
iletilmesine Anadolu Ajan
sını memur etmişleıdir. 

Ulaslar Sosyetesi toplantı halinde 
Roma 21 (Radyo)-Uluslar Sosyete, bilhassa Hatay me-

sosyetesi Pazartesi günü kon· selesini halle çalışacaktır. Ha· 
sey ve Çarşamba günü <le tayın tam istiklali mevzuu 
umumi içtima halinde topla- bahsolduğuna göre, verilecek 
nacaktır. kararların ne şekilde olacağı 
• Bu içtimaın ehemmiyeti çok ve hangi tarafları memnun 

büyüktür. Bu içtimada verile· edebileceği şimdilik meçhul· 
celc kararların Avrupa siyasi dür. 
manzumesinden değişiklikler Sosyetenin bu içtimaı, bu 
Yapması çok mümkündür. noktai nazardan Türkiye ve 

~--~~~-----~·--~--~~~~~-

Ergiridek isya-
nı bastırıldı 

~~~---------~---lsy anın reisi olan EtemToto da 
maktuller arasındadır 

Tiran 21 (Radyo)-Arnavut· 
luk isyanı tamamen bastırıl· 
rnıştır. 

Hapishanelerden kaçarak 
asilere iltihak etmiş olan 150 
kişi yakalanmıştır. Bunlar der
hal harp divanına verilecek
lerdir. 

Tirao1 20 (Radyo) - Resmi 
tebliğdir: 

ı\. vlunyanm istirdadından sonra 
••iler elinde bir kaHha dahi kal
lrıamıotır. Etem Toto, ufak bir ı;e· 

te ile Gusmaraya do~ru firar ct
lrıelı.te ve takib olunmaktadır. 

J.:tem Totonun amca cıı da diin 
g,ee intihar etmiştir. 

ölmü.tilr. Asi şeflerinden eski jan· 
daruıa yüzbaşısı 1sınail Gilbogadu 
te\·kif edilmiştir. 

Ilelgrad, :.>O (Hadyo) - fspın 
mahalline tayyare ile ghli•n \'reınc 

(Devamı 4üncü sahifede) -------------
Kont Ciyano) 
B. !Dekanya ile _ g, 

konuştu 

Fransayı şiddetle alakadar et

mektedir. Bu esas üzerinde 

İngilterenin de alakası mühim

dir. İngiltere, Türkiyenin nıem· 
nun edilmesini istediği sanıl
maktadır. 

Londra 21 (Radyo) -İngiliz 
gazeteleri Bay Edenin Cenev· 
reye bizzat gitmesini müzake· 
ratın ehemmiyetli olacağına 

delil addetmektedirler. 
Bay Eden Hatay mesele-

sinin hallini istihdaf ettiği gibi 

silahsızlanma konferansı işle· 
rinin yeniden yeşil masa üze· 
rine getirilmesini de temine 
çalışacaktır. 

lngiliz gazeteleri, silahsız-

~ .J 
lanma işinin kafi derecede 
taraftar bulacak kadar olgun
laştığını yazmakta ve faşist 
memleketlerin göstereceği hüs· 
nüniyeti derecesinde muvaf
fakıyet ihtimali olduğunu bil
dirmektedirler. 

~~-------.... ·--·~·1~ .. --~----~-
Pariste grevcilerin bir arbede 
çıkarmalarından korkuluyor 

-
Grevcilerin, bu husustaki faaliyetlerini 

hükümsüz bırakacak tedbirler alınıyor 

.. 

Pariste Konkort köprüsü 
Paris 21 (Radyo) - Grevcilerin, bugünlerde büyük bir 

nümayiş yapmağa hazırlandıkları, hükumetçe haber alınmış ve 
lazımgelen tertibat alınmıstır. 

Bugün toplanacak olan kabine, grevcilerin bir arbede çıkar
mamalarının temini meselesi görüşülecektir. 

Hükumet, grevcilerin bu husustaki faaliyetlerini hükümsüz 
bırakacak derecede tedbirler almıştır. -----------... --~--------
Buigaristanda 1 Franko'ya Tirao, 19 (A.A.) - Dclvioanın 

da iogalioıleo sonra bütün i@yan 

lllaballeri hüklımetiu dine gc\;miş 
huluonıaktaılır. Halk lıük(ımetçi 
~Uvvetleri se\İnçle ka11ılamı~tır. 

ı Nasyonal Sosyalist Esir düşen /ngilizler 

l::tem Totonun karJeşioin ölümüo
~n sonra amcası ela ılün intihar 
tlQıiıtir. Usa tın şefi olan Etem 
l'oto ise ufak bir grub ile Gusma· 
t•ya doğru firar halindedir. 

Tiran, 19 (A.A.) - Ergcride 
~Uıusi hir mahkeme kurulmuştur. 
llıı mahkeme isyan hareketine işti· 
t\Jt edenleri muhakeme edrccktir. 

Temizleme hareketine devam 
'ltııımaktadır. Asilerin bir kısmı 
~llrveleai mıntakasına ilticaya te· 
~~bns etmiıtir. Jandarma kuvvet· 
~ bunlann peıini bırakmamakta· 
~. Sevoasyter civannda vokua 

bir çarpıtmada bir j111dar1111 

~ Kont Ciyano 
Buda - Peşte 21 (Radyo) -

ltalya Hariciye Nazırı Kont 

Ciyano, dün Macaristan Hari· 
ciye Nazın B. Dekanya ile 
uzun müddet konuşmuştur. 

Bu konuımalara büyük ehem· 

Partisi teşekkül etti Londra 21 (Radyo)- Cum· 
Bükreş 21 (Radyo) - Sof- huriyetçi ispanya saflarında 

ya' dan hab~r veriliyor : F ranko kuvvetleri ile çarpışan 

Bulgar ricalinden Kantarci· lngilizlerden 26 kişinin esir 

yef, Almanya' da olduğu gibi düştüğü dün intişar eden res-

bir Nasyonal Sosyalist partisi mi bir tebliğden anlaşılmıştır, 

teşkil eylemiştir. Bu partiye • • • • 
hergün yüzlerce Bulgar aza ltalya - Lehistan 
kaydedilmektedir . 

miyet verilmektedir. 
Kont Ciyano, müzakereler

den sonra müteveffa general 
Gömbüşün mezarına gitmiş ve 
bir çelenk koymuttur. 

DUn birçok ekonomik an· 
laşmalar imzalandı. 

Roma, 20 (A.A.) - Bugün 
ltalya ile Lehistan arasında 
birçok ekonomik anlaşmalar 

imzalanmıfbr. 

lngiltere kralı dün do
nanmayı teftiş etti 

••• 
Yüz binlerce halk, h"iik'/Jmdarı 

(alkış tufanile karşıladı 

lngiliz donanması 
Londra, 21 (Radyo) - Kral Sitead limanındaki rqeruim, 

altıncı Jorj, refakatinde kra- şimdiye kadar görülmemiş de
liçe Elizabet ve veliahd pren· recede mutantan olmuştur. 
ses Elizabet olduğu halde dün Yüzbinlerce halk, selim top
öğleden sonra Sitead lima- tarının sadaların- karışan allat 
nında 171 lngiliz harp gemi· tufanile hükümdarları karşıla· 
sini teftiş etmiş ve müteakiben, mış ve büyük bir heyecan 
Arsenal deniz istasyonuna gi· göstermiştir. 
rerek tarihi Nelson zırhlısını Kral, bugün Londraya dö-
gezmiştir. necektir. ............ 
ltalya Krall ve Krali 
~esi Budapeştede 

-·-· Macar hükumeti ve halkı kral Vik 
tor Emanoeli şiddetle alkışladı 
Peşte, 20 (Radyo) - Bu· ve Kraliçenin sıhhat ve şere

gün Kral Vıktor Emanuel, fine kadeh kaldırmış ve iki 
sivil kıyafetle Tuna üzerindeki millet dostluğunu teı'id etmif 
Santa Margarita adasını ziya- ve bu dostluğun artmasını te
ret etmiştir. menni eylemiş, Macaristanın, 

Peşte, 20 (Radyo) - Dün harbten sonra ilk dostlutu 
akşam Kral şerefine Macar ltalyadan gördüiünü de ilive 
krallık sarayında verilen balo etmiştir. 
çok parlak olmuştur. Ziyafet Amiral Horti, Macaristan 
esnasında Amiral Horti, Kral siyasetinin Avusturya ve Al· 

Bay Eden manya .~le d~ hemahenk oldu· 
• ğunu soylemış ve krala teşek· 

Çın murahhasını ka- kür etmiştir. 
Cbul etti Kral Viktor Amanuel de 

-----~------- aynı şekilde kadeh kaldırarp 
iki millet dostluğundan hara· 
retle bahsetmiş ve iki memle-

Bay Eden 
Londra 21 (Radyo)- Hari· 

ciye Nazırı bay Eden, dün Çin 
murahhasını kabul etmiş ve 
kendisile uzun müddet konuş· 
muıtur. 

ket arasındaki dostlutun de
vam edeceğini söylemiştir. 

Kral, Roma protokollarının 
Merkezi Avrupa sulhuna yar-

dım ettiğini de ilave etmiş ve 
müşterek menafiin ancak bu 

dostluğu emrettiğini, seyaha
tinin de bu kanaati çok güzel 
isbat ettiğini söylemiştir. 

Peşte, 20 (Radyo)- Bu sa• 
bah saat 10,40 da Kral ve 
Kraliçe şerefine büyük bir 
geçit resmi yapılmıştır. 

Bu geçit resmine motörize 
edilmiş kıt'alar da iştirak et• 
miş ve geçit resmi tam iki 
saat sürmüştür. 

Kral Viktor Emanuel halle 
tarafından şiddetle alkışlan
mıştır. 

Peıtedeki tezahürata elli bin 
- DeNRU 4 ncG fGlaiJedf -



'Sahife 2 

· Hiıidistana elçilikle giden 
'. Zülfikar ağanın aşkı 

- 11 - Yazan:. FARUK ULUDAG 
r Curi · ağasına karşı içinde 

, 'duyduğu minn'et hislerini fai
l le ödemrşti. Artık burada 
ı durmanın lüzumsuz olduğunu 
, düşünerek yavaşca kendi ken· 
• dine hıçkıran bedbaht kızı 
· yalnız bırak. Hatta etraftan 
Dilberi niçin :ağlattın 1 diye 

: faşkın şaŞkın bakan cariyele· , 
rin arasından \yavaşe'a süzüle· ! 

1rek yukarı çiktı. 
Zülfikar ağa da birkaç sa

:attır güvertede aşağı yukarı 
.dolaşm1ş, ken8isinden kaçan 
bir yobaz Hindistan elçis ni 
de görememişti. Gözleri Cu
r.yi arayordu. İçinde yaptığına 
pişman olan lakin bu düşün· 
cesini kendisine bile itiraf 
edemiyenlere mahsus bir hal 
vardı. Bereket Curi çok geç 
kalmamış işte karşısına çık
mıştı. 

- Curi oğlum hangi şey
tanın deliğine girdin bir saattır 
seni bekliyorum. 

- Aşağı salonda idim ağa 
Ne yapıyordun? Orada .. 

Yoksa gene bir ahbab mı ya· 
kaladın. 

- Ağacığım hem ne güzel 
ahbap görsen. Tıpkı bir peri. 

- Bu kocaman denizin or
tasında peri ne gezer Curi .. 

- Periler için deniz, kara 
olurmu ağa, onlar canlarının 

istediği yere giderler. 
- Bırak boşboğazlığıda an

lat bakalım, senin ağzında bir 
şeyler var.. Geveliyorsun. 

- Dilberi gördüm ve ko· 
nuştum. 

- Ne konuştun .. 
- Herşey .. Amma ne yalan 

söyliyeyim ağam. O kızcağız 
tanıdığım ve gördüğüm kızla
rın hiçbirisine benzemiyor. 

Bir saattır, onunla derdleş· 
tik.. Birçok derelerden su 
getirdik.. Şu kısa konşma 
esnasında bana öyle geldi ki: 
Dilber.. Çok yükse~ terbiye 
görmüş .. Ve tahsilide kuvvetli. 

- Bana haber vermeden 
ne haltlar etmişsin. Curi kızı 
üzecek şeylermi söyledin .. 

- Hayır ağa.. Hayat hak
kında insanların yaptığı iyilik, 
fenalık hakkında bir münakaşa 
yaptık .. 

- Sen hani şu gavurlar ne 
diyorlar. Felsefeci midir? Fey· 
lesof mudur? Onlardanmı ol· 
dun.. Başıma Seyyid Hacı 
gibi bir alim kesilme billahi 
karışmam .. 

Herif, dünyaya kuş bakışı 

bakıyor. Birkaç kitap okumak 

insanı bu derece yükseklerde 

uçurtması hayret. Lafa gene o 
mefhumu karıştırdım. Bu ha· 
yat, memat hakkında konuşur 
ken başJ..a laflara da geçtiniz 

'? mı ... 
- Tabii, esasen sözü oraya 

getirmek için uğraşıyordum. 
Nihayet muvaffak oldum. 

- Ulen kerata sen büyük 
adam olacaksın amma, ben 
göremiyeceğim. Ey anlat ba· 
kalım nasıl olur. 

Curi, istediklerini ve söyle
diklerini Zülfikar ağaya birer 
birer tekrarladı. 

Zülfikar ağa Dilberin ağla· 
masına canı sıkılmıştı. Madem 
ki hürriyet için bu kadar fe. 
dakarlıldar göze alıyordu. Ne-

den kendisini kurtaran bir kah 
ramanın ismini duyunca ağ1a· 
sın. Bu kadın denilen m'ahluk· 
ları iyi bildiğini Curiye anla
tıyordu. 

- Curi oğlum,; belki senin 
gibi vücutları r sıska, çelimsiz 
insanfa~ '"b1ir ''güzel kadın kar
ş1sıı\da ·hemen yumuşar, onla· 
'rın tesiri altına girerler. Ben 
senelerdenberi o Allahın süs 

·• 1 

için yarattığı mahhikta'rı 'çok 
iyi bilirim. En mükemmel ve 
en temiz süt emmişi gene pa· 
ra ve makamın önünde eği· 
lirler. Onlar kız zamanlarında 
sever, kad nlık zamanlarında, 
para, ihtişam isterler. 

Ben Dilberin beni sevece
ğini demiyorum amma beğe
neceğini biliyorum. 

Dur bir kererte ben konu· 
şayım. Sen şu Seyyid Hacıyı 
meşgul et olmaz mı? Diyerek 
kızların salonuna girmek için 
aşağı indi. Tam kapının eşi

ğine ayağını basacağı sırada 

bir beyaz elbiseli şık bir İn
giliz.. içeri girmesine mani 
oldu. Ağa.. Bir anda anlıya
madı. Kendisi İngilizce bilmi· 
yor. işaretlerle elçi olduğunu 
da anlatamıyordu. Damarla
rındaki Yeniçerilik kanı kay· 
nadı. Gözleri büyüdü. İngiliz 
ser kamarotunu kolundan tut
tuğu gibi arkaya fırlattı. Ba
ğırarak. 

Ulan eşek herif bir saattır 
sana koca Osmanlı devletinin 
elçisi olduğumu ve içerdeki 
Türk kızları görmek istediğimi 
anlatamadım mı hala hayvan 
gibi kollarını sallıyarak yoluma 
mani oluyorsun. 

Fakat, İngiliz yerden kal
kar kalkmaz dışarı koşmuş 
yanında bir sürü İngiliz kap
tanlarile tekrar dönmüştü. 

Zülfikar ağanın etrafını al· 
mışlar mes' el eyi tahkik edi
yorlardı. 

Hemen vapurda Türkçe bi-
len birisi bulundu. Zülfikar 
ağa: 

- Serkamarota karşı yap· 
tığı hareketin sebebi soruldu. 

O sanki Osmanlı sarayında 
idi. Etrafın saran soğuk kanlı 
İngilizlere karşı kollarını sı· 
vamış sağa, sola pala sallaya
caklar gibi bir elini altın kab
zeli kamasına götürmüştü. İn
sanlar çok tuhaftır. 

Bu gükremiş Türk ağasının 
karşısında ilk önce hiddetle 
toplanan İngilizler ansızın 
ürkmüşlerdi. Türklerin kahra· 
manlıklarını işide işide kulak
larında yer etmiş olan Türk· 
lerden korkuyorlardı. Gerçe 
varpurda bunlardan çok yok· 
tu. İcap ederse onu yumruk· 
la da boğarlardı. Fakat bu 
bir ruh mes' elesi idi. Onun 
sert bakışları onları hareket
siz bırakmış, hatta yumuşat· 
mıştı. 

Türkçe bilen adama söylü· 
yordu. 

- Bu hinzir oğlu hinzir 
beni niçin içeri salmaz. Ben 
ki, Osmanı sarayının meşhur 
bir ağasıyım ve Hindistan pa· 
dişahına giden bir elçiyim. 
Türk kızlarını görmek istiyor
ken. Ne ceretle önüme geçe· 
rek yoluma mani olmyştur. 

(Arkası uar) 
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Tapyare mi - Zeplin mi?. 
Büyük tlava yÖiCüluğunda han-

Mareşal Tuha
çevski neden 

azledildi 
gisi tercih edilecek? 

Soh ·hava faciasına rağmen• Almanyada beheri SOO bin 
lira kıymetinde altı zeplin 'daha yapılıyor 

l derslerden çıkarılan tecrübe
ler bun.dan sonra yapılan zep

, lin le're \atbik olundu. 

.. 

Hindenburg balonu yanarken 
Almanların meşhur zeplin olacaktı. 

mütehassısı Hugo Eckner 1930 Amerikalılar ve Almanlar-
ikinci teşrininde Berlinde şöyle dan başka hava gemisile uğ· 
demişti: ''R 101 felaketi istik- raşan millet yoktur. Çünkü 
halde hava gemilerinin yalnız başka milletler bunları ne 
gayrikabili iştial helyum ile yapabiliyorlar ve nede uçura-
doldurulması lüzumunu öğretti. biliyorlar. 
Amerika bu gazı temin ede- Amerika hava gemilerinin 
ceğine dair söz verdiği için şimdiye kadar taşıdığı yolcu· 
mühendislerimize bu gazla lar yüz bini aştığı gibi 1928 
uçacak yeni bir (zeplin) ınşa· senesindenberi semalarda em· 
sını söyledim.,, niyetle dolaşan Graf zeplinde 

Ecknerin, yapılması ıçın 35000 yolcuyu dünya üzerinde 
emir verdiğini söylediği balon dolaştırmıştır. 
geçen gün yanan "Hinden- Zeplinin başlangıcındaki mu· 
burg,, ismindeki LZ 129 hava vaffakıyetini gören İngilizler 
gemisiydi. Almanlar bu ha· (Humber) üzerinde parçala· 
lonu sırf Atlas Okyanosu nan (R 38) kazasına rağ· 
semalarında sefer etmek üzere men R 100 ve R 101 işaretli 
gayrikabili infilak ve iştial balonbrı yapmışlardı. R 101 
olan helyum gazını verecekle- hava gemisinin Fransada (Be· 
rine dair ileri attıkları temi- auvais) kasabası üzerinde çok 
nattan caydıkları için yeni hafif yağmurlu bir havada dü · 
balonun tehlikeli (hidrojen) şerek yanması üzerinde esasen 
gazı ile seferlerini yapmasına bu gemilere pek itimatları ol-
mecburiyet hasıl olmuştu. mıyan İngilizler hava gemisi 

Eğer Amerikalılar Alman- yapmaktan vaz geçtiler. Bu 
lara helyum satmak için ver~ kazada ölen 48 yolcu arasında 
dikleri sözden caymasalardı İngilizlerin birçok ta hava mü-
belki de bu felaket vukua tehassısları hayatlarını kaybet-
gelmiyecek, (Lokehurs) üze- mişlerdi. Zepline itimatları ol· 
rinde birçok insanlar esen madığından karada kalan bir 
rüzgarın sağnakları arasında çok havacılar bu vesile ile 
diri diri yanmıyacaklardı. atıp tuttular., R. 101 in düş· 

Hava gemilerinin kusurları mesinin sebebi şimdiye kadar 
nelerdir? Almanlardan maada bile iyice anlaşılamamıştır. Bir 
dünyadaki milletlerin birer çokları gaz torbalarından kaçan 
birer hava gemisi yapmaktan gazın balonun başüstü düşme· 
vazgeçmelerinin sebebi nedir? sine sebep olduğunu, bazıla-
Şimdi leh ve aleyhteki bütün rı da motörlerin bozuk ve ku· 
del!Ileri yanyana getirerek zep· vetsiz olmasını ileri sürmüşler· 
)in hakkındaki hükmümüzü dir . 
verelim: R. 101 kazasından sonra 

Bize göre bu meselenin R 100 bozuldu ve lngilizler 
Avrupada yeniden aylarca bu faciadan aldıkları dersi 
münakaşa edileceği ve yüz- başka bir hava gemisi üzerin-
lerce mütehassısların bu iş de tecrübe etmektense bu işi 
üzerinde uğraşacakları mu· büsbütün terketmeyi daha 
hakkaktır. Enkaz arasından muvafık buldular. 
yarı ölü bir halde çıkarılan Almanlar ise kaza olduğu 
ve büyük harpte Londra üze- zama LZ 128 işaretli balonu 
rine yapılan hava hücumları- yapıyorlardı. Kazanın sebebi· 
nın en meşhur kahramanı olan ni anlıyarak ;alınacak dersi 
Hindenburg süvarisi Lehman tatbik etmek için inşaatı der~ 
eğer ölmeseydi zeplinin müda- hal paydos ettiler. Her şey 
filerinden belki de birincisi anlaşıldıktan alınan 

Ha~a gemilerinin uğradığı 
kazalar İngiliz mühendisleri· 
nin cesaretini kırdı.2.'ı halde 
Almanlar Hinderburg facia· 
sından asla meteessir olma· 
mışlardır. 

37 senedir bu gemilerin 
mucidi olan Kont Zeplinin 
adını taşıyan gemilertn inşasile 
meşgul olan Almanların hava 
gemilerinie çok itimatları var
dır. Hatta büyük harpte yük
sek irtifalarda motörleri dona· 
rak havada rüzgarın emrine 
tabi olarak serseri serseri do· 
laşan zeplinlerle düşman tay· 
yarelerinin makineli tüfenk 
ateşile düşürttükleri balonların 
maruz kaldıkları felaketler bile 
onları zerre kadar yıldırama

mıştı . 
K onstans gölü sahilindeki 

zeplin :tezgahları hiçbir fela· 
ketten yılmıyarak elde• edilen 
tecrübelerle evvelden çizilen 
bir program üzerinde çalışı

yorlar .ı 
Alman hava gemileri büyük 

harpte birçok felaketlere uğ
radıkları halde Hindenburg 
hailesi yüksek mesleki kabili· 
yette adamların idaresinde 
uçan en modern vesaitle mü
cehhez bir Alman zeplininin 
başına sulh zamanında gelen 
felakettir . 

1929 senesinde Amer\kada 
Ohayo şehri üzerinde uçarken 
üçe bölünerek düşen Şetan· 
dova ismindeki Amerika ka· 
bilisevk balonu ve Almanyada 
yapılmış Alman mürettebatı 

tarafından Av.rupadan Ameri· 
kaya kemali muvaffakiyetle 
uçurularak Amerikalılara tes· 
lim edilmişti. 

Almanlar gelecek seneler 
içinde 6 zeplin daha yapacak· 
lardır. Bunlardan 4 tanesi 1939 
senesinde açmış bulunacaklar· 
dır. Bu yaz Bu yaz tezgahtan 
indirilecek LZ 140 cenubi At·. 
las Okyanosu tarikile Riyoya 
sefer yapacaktır. 

Yalınız zeplinlerle Transat· 
!antik seferlerinin mükemmelen 
yapılabileceğini halka anlata
bilmek ve onların itimadını 
kazanmak için bu gemilerin 
münferit bir surette değil Ok
yanostaki vapurlar gibi toplu 
bir halde çalışmaları lazımdır. 

Bugün dünya yüzünde hava 
gemisinin emniyetli bir seya· 
hat vasıtası olduğunu bize gos 
teren bir tek balon vardır ki 
o da Graf zeplin'dir. Ameri· 
kada reklam için kullanılan 

ve Blimp denilen tek sepetli 
bir takım yumuşak balonlar 
var ki bunlara hava gemisi 
demek biraz mübalağa sayıla· 
bilir. 

Uğradığı kaza milli bir ha-
ile teşkil eden zeplin balonu 
bizim para ile 5 milyon lira· 
ya mal olan pahalı bir vasıta 
idi. 

İngilizler hava tarihlerinde 
bir sürü kabilisevk balon ka· 
zaları kaydettikten sonra şim
di başkalarının yaptıkları tec· 
rübeleri seyretmekle iktifa 
ediyorlar. 

Zeplin 
imdi b" 

Alareşal Tuhaçevski 
Moskovadan Fransızca Le 

Journal gazetesine yazılıyor: 
Mareşal Tuhaçevskinin ~ı· 

zılordu başkumandanı Voroşi· 
lofun muavinliğinden almarak 
Volga mıntakası başkumandan· 
lığına tayin edilmesi ve yerine 
Mareşal Jegorofun getirilmesi 
Moskovada büyük bir keyecan 
uyandırmıştır. Bu hadise, ismi 
Troçkiciler teşkilatından aza 
olan Sovyetlerin Londra askeri 
ataşesi general Putna ile be· 
raber zikrolunan mareşalin 
azlolunacağına dair çıkan şa· 

yialara kuvvet vermektedi. 
Bu şayialar bundan birkaç 

gün evvel dei taç giyme me• 
rasiminde Sovyetleri temsile 
Mareşal Tuhaçevskinin değil, 
amiral Orlofun gideceği haberi 
ile de kısmen teyit olunmuş 
bulunuyordu. 

* * * Mareşal Tuhaçevski Kızılor· 
dunun en genç Mareşalidir. 
1893 te doğmuş olan Tuba· 
çevski harp başladığı zaman 
21 yaşında bulunuyordu .,,e 
asteğmen olmuştu. Harpte 
büyük yararlıklar gösterdikten 

sonra Almanlara esir düşen 

Tuhaçevski 1917 de kaçmıŞ 

ve Petrograda gelmiştir. 

Bundan sonra harplerde 

büyük bir şiddet gösteren 

Tuhaçevski Mareşallığa kadar 

yükselmiştir. 

tayyareyi karşılaştıralım. Bir 

tayyare aldığı yük ve yolcLI 

ile saatte 200 mil süı 'atle 
uçabildiği halde bir hava ge· 
misi en büyük bir tayyarenin 
taşıyabileceği yükün yirmi mi~· 
li bir ağırlıkla saatte 80 mıl 
gidebiyordu. Tayyareleri.o 
almış oldukları benzinle bı~ 
yere inmeden gidebildikleri 
mesafe 4 bin olduğu halde 
Zeplin 8000 mile rahat rahat 
ulaşıyor. 

Bir tayyare Londradan Nt>~
yorka yirmi saatte, Zeplin ise 
altmış saatte uçuyor. Yalnıı 
tayyarenin motörü bozulduğ'tl 
zaman denize düşmeğe rnsh· 
kum olduğu halde Zeplinde 
makineye anı olan bozukltJ" 
balonun aşağı inmesine tesir 
etmiyor. Havada makinistler 
emniyetle makinedeki arızıtY' 
tamir edebiliyorlar. """ 

Bir tanesi azami 40,UV" 
İngiliz .lirasına mal olan bir 
tayyare herhangi bir hangard• 
muhafaza edibildiği halde be' 
heri 500.000 İngiliz lirasıp' 
mal olan Zeplinlerin muh•· 

b·ıe· fazası emniyetle bağlana 1 

ceği hususi tertibatla müceb· 
hez direk ve onları muhafaı' 
edecek hangarlardan di.ir>Y1 

yüzünde ancak beş t.af1° 
vardır. 

Şimdi hükmünüzü verioiı· 
Tayyare mi? 
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Sahife J (Uluıal Birlik) 
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B. Mıthien d 'Endplinin "Çul· 

lukları tutunuz,, demesi bana 
ÇQk müthiş bir harp vakasınt 
hıttırlattı. Siı beniın Carmeil 
fllahallesindcki evimi biliyor .. 
6Unuz. Prusyalılar istila ettiği 
taınan ben orada oturuyor· 
duın, O zaman benim deli bir 
koınşum vardı ki felaketli dar· 
btter altında aklını kaybet• 
rtıi(i. Ölüm bir defa bir eve 
Rİrrnesin, yoksa kapıyı tanı· 
Yorınuş gibi oraya doğrudan 
doğruya biribiri arkasından 
Rirer. Zavallı genç kadın bu 
kederle dehşet ve şaşkınlığa 
Uğrayıp yatağa düştü. Altı 
hafta içinde saçma sapan 
soyledi. Sonra bu şiddetli 
krizi müteakip sakin bir yor· 
~nluk içinde, zahmetle yeyip 
•Çerek, yalnız gözlerini kımıl-

" .,,, W. F. H. Van vapur acentası 
Der Zee RoYAL NEDERLANo VA-

lzmirPamukMensucat 
Türk Anonim Şirketi niıi istiyorum. (!) 

O, cans1z ve dalgalı göıle
rini çevirdi; cevap vermedi, 

Zabit tekrar başladı; 

PUR KUMPANY ASiNiN 
& Co. "GANYMEDES" vapuru 13 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de HallcapmardadıfT. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirme~ 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup mallan Avrupa'nın ayni tip m.ena.'-'~ 
catına faiktır. 

- Ben deminki küstahlığı
nıza müsaade etmiyeceğim, 
Eter siz arzunuzla kalkmazsa
nız ben sizi yapayalnız sev· 

ketmek için bir vasıta bula· 
cazım, 

Kadın hiçbir jest yapmadı. 

Onu görmemiş gibi hareket• 

sizdi, Zabit. büyük zindanlar· 

dan bir nişane olan bu dur· 
gun sükiitu görerek hiddet· 

lendi. Ve ilave etti: 

- Eğer siz yarın kalkmaz· 
sanız. 

Sonra çıktı. 
- Sonu yarın -

d•t k h k k ld K Ik (!) Madamın Almanca ta· "" ara are etsiz a ı. a • 
ltlası arzu edildiği vakit öldü· laffuzü ki zabit, bütün cüm· 
~lüyormuş gibi bağırıyordu. leleri Almancaya çalan bir 
e-sade döşeğinde dönebil· Fransızca ile konuşuyor. 

lııek, elini yüzünü yıkayabil· 
lııek endişcsile kaldırılarak
f ~iına uzanmaya bırak~lıyordu. 

•• 
Yüksek irtifa uçuş

ları elbisesi Yı kalpli ihtiyar bir kadın da 
loğuk et hazırlamak, ona Sovyet mühendislerinden 
tedirip içirmek için yanında Çertovski, irtifa uçuşları için 
'&lıyordu. yeni bir sistemde bir elbise 

k ~u ümitsiz ruh içinde kim vücude getirmiştir. Bu yeni 
ıhr ne geçiyordu? Bilinmiyor· elbisenin şimdiye kadar mev· 

du. Çünkü o artık konuşmu· cud olanlardan farkı, bu yeni 
~Ordu. Ölmeyi mi düşünüyor· modelin kat'iyen pilotun hare· 

d
u? Kat'i olarak hatırlıyama-
ığı, ıztırapla karışık rüyalar katına mani teşkil eylememesi 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
G. M. B. H. 

Hamburg 
"AKKA .. vapuru 15 Mayısta 

beklenilmektedir. ANVERS, 
ROTTERDAMveHAMBURG 
için yük kabul eder. 

"MOREA., vapuru halen 
limanımızda olup HAMBMRG, 
BREMEN ve ANVERSten 
yük çıkarmaktadır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 

Pireden aktarmalı seri seferler 

"EXCAMBION,, vapuru 7 
Mayısta PIREden BOSTON 

ve NEVYORK limanlarına 
hareket edecektir. 

"EXCHORDA" vapuru 21 
Mayısta PIREden hareket ede

rek BOSTON ve NEVYORK 

limanları için yolcu ve yük 
kabul eder. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

AMERICAN EXPORT LINES 

THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION OF 
NEVYORK 

"EXHIBITOR" vapuru 25 
Mayısta beklenilmektedir . 

NEVYORK için yük kabul 
eder. 

fllı görüyordu? Yahut bu bitap ve hantallık vermemesidir. Pi
~e Yorgun düşüncesi altında lotun bittabi başını da içeri 
L Urgun su gibi hareketsiz mi alan bu elbise, ince bir kau-
~l k d B SERViCE MARITIME b .. nıa istiyor u. u 15 sene çuk bezden imal edilmiş bu- ROUMAIN 

0
Yle kapalı ve gizli kaldı. lunmakta ve mütemadi surette 
li K BUCAREST 'lk arp geldi. Birinci anunun 7 ila 8 saat çahşabilmektedir. 1 
günlerinde Prusyalılar Car· "DUROSTOR,, vapuru 30 

~eile girdiler. Bunu dün gibi Pilotun teneffüs ettiği hava, Mayısta beklenilmektedir . 
datırlıyorum. Havada taşları daha evvel bir rejeneratörden KÔSTENCE, SULINA, GA
Q 0nduracak kadar soğuk vardı geçmekte ve orada temizlene- ı · LATZ ve GALA TZta aktarma 
ben onların ahenkli ve ağır rek oksijenle dolmaktadır. ile umum TUNA \imanları 
. lreketli adımlarının sesini Pilot, bu elbiseyi kolaylıkla, için yük kabul eder. 

~ittiğim vakit romatizmadan kimsenin yardımına ihtiyacı JOHNSTON WARREN LINES 
k lreketsiz bir halde bizzat bir kalmadan, çıkarabilmekte ve l TD . LIVERPOOL 
boltuk içine serilip uzanmış gene öylece lüzumunda kolay· "INCEMORE., vapuru 30 
1 Ulunuyor, penceremden on· 

0ltın geçişlerini seyrediyordum lıkla ve yardımsız giyebil- Mayısta beklenilmektedir. LI· 
t tılar bitmek bilmez bir halde mektedir. VER POOL ve ANVERSten 

k:thizatla, kendilerine mahsns oı•vier Ve ŞÜ• yük getirecek ve BURGAZ, 
1 ~larnsı hareketlerle geçiyor- 1 . VARNA, KÖSTENCE, SU-

{l~tdı. Sonra şefleri adamlarını rekası Limited ~INA, G~~A ~~ ve IBRAlL 
tilnın sakinlerine dağıttı. Ba- I lımanları ıçm yuk kabul eder. 

~~ 17, komşum deliye de 12 Vapur acentasJ•SOCIETE ROYALE HONG-
ışi d·· ·· - k. k·ı · ROISE DANUBE MARITIME t uşmuştu ı, onun ı erm Birinci Kordon Rees binası M 
ahkir d" · k b t k T l 2443 "DUNA,, vapuru 15 a-
b. e ıcı, a a am as er e . . . E 
ır k d d İlk .. THE ELLERMAN LINES L TD. yısta beklenılmektedır. B L-

l~t uman anı var ı. gun- " GRAD, NOVISAD, BUDA-
k zarfında herşey normal ALGERIAN,, vapuru 5 PEŞTE BRATISLAVA LINZ 
ır halde geçti Mayısta LONDR~, 1:.ULL ve ve VIY ANA için yük' kabul 

t Zabita, oradaki kadının ANVERSten gelıp yuk çıka· eder. 
Qilst racak ve 15 Mayısta avdet 
~ . ~ olduğu harpten endişe edip LONDRA ve HULL için DEN NORSKE MIDELHAVS· 
ltı~~ğı söylenildi. Fakat bunu yük alacaktır. LINJE • OSLO 
~liteakip onun kızdığı ve bu "LESBlAN,, vapuru 27 Ma- "SARDINIA., vapuru 21 
~ StaJık hakkında malumat yısta LONDRA, HULL ve Mayısla beklenilmektedir. 15-
L~Cdiği görüdü. Ona, ev sa- ANVERSten gelip yük çıka- KENDERIYE, DIYEP ve 
qıb· k · d LON umum NORVEÇ limanları ırıin b"' ··k b" k d · .. raca ve aynı zaman a -
•~ uyu ır e erı mu- ORA HULL . k 1 için yük kabul eder. ~kip on beş senedenberı· ve içın yü a a-
~ltrrı k caktır. "Vapurların isimleri, gelme 
'ildi. aOta ?ldu?.u c~vabı ve- "EGYPTIAN" vapuru Ma· tarihleri ve navlun tarifeleri 

Mayısta bekleniyor, yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA, ve KôSTENCEye 
yük alacaktır. 

"ORESTES,, vapuru 30/5/37 
de gelip AMSTERDAM, HAM· 
BURG için yükliyeeektir. 

"VULCANUS., vapuru 20· 
5.37 de gelip yükünü tahliye· 
den sonra BURGAS, V ARNA 
ve KôSTENCE için yükliye
cektir. 

SVENSKA ORIENT LINI· 
EN KUMPANYASININ: 

"SAIMA,, vapuru 28/5/ 37 

de bekleniyor, doğru ANVERS 

ROTTERDAM, HAMBURG, 

GDYNIA ve SKANDINAVIA 

limanları için yükliyccektir. 

SERViCE MARITIME ROU· 
MAiN KUMPANYASININ 

"SUÇEAVA,, vapuru 19-5-
37 de bekleniyor, MALTA, 

CENOV A ve MARSIL YA li
manları için yolcu ve yük ka
bul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerin

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmi 

lznıiı~ Yürı NJ nsucatı 

Türk Aııonim Şirketi 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 

__ S_atlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yenı yaptıracağınız elbıseter ıçin bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR oğlu -

- Satılık arsa -
Güzelyalıda Recaizade ve 

Selamet sokaklarile mahdut 
köşe başında 427.75 M.2 
bir arsa ehven fiatla satı· 

lıktır. 

Talipler T. M. C. Resmi 

1 ilan işleri bürosunda Naci 

\ Tokaya müracaatları. 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül laastalılclar 

ve elelctrilc tetlaoisi 
İzmir • Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 1 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~;· 

il\ hıç şuphesız buna yıs nihayetinde LIVERPOOL hakkında hiçbir taahhüde giri
~t rırnadı. Ve zavallı delinin, ve SWENSEAdan gelip yük şilmez .• 
t 

11
s}'al 1 ·· k l Birinci Kordon, telefon N_ ... :.. · ıı1 ,. ı arı gormeme •on ara çıkaracak ve ayni zamanda ~ ~ 

L ... k k J No. 200- 2008 ·~tt· onuşmama , ve on ara yük alacaktır. ------ -

t'da sürtünmemek için kib· THE GENERAL STEAM NA- Doktor .. ~ l#' ~ ' " 

ltıc<J~rı. dolayı yatağı terket- VIGATION Co. LTD. 1 ?( ~ ~~ .,.,: 
~ '?ı.ni düşündü. Hastanın "ADJUTANT" vapuru 5 Alı· Ag~L 't. .... • ~ ru , :i. ,~o ıu İ• 
~ ~dısıni kabul etmesini iste- Mayısta gelip LONDRA için i:tll ,.;l/~ ~ ' "' U ~ ~ ,..., . . . -P~ j 
~ 0daya alındı. yük alacaktır. Çocuk Hastalıkları ~-~.. . ~ 
'bit sert bir sesle: Tarih ve navlunlardaki deği· mütehassısı[ ·------~,·-1111:;111911!.~Cı.wı"J 

' M d · · k 1kinciBeylerSokağı No. 68 ..., ' l ·""' ~ ~t a am, sızı götürme şikliklerden mes'uJiyct kabul Telefon 3452 ..-ımırcıa J!> N\<~ı• 

:te.._ka•l•kı•p .. y•a•ta•k•ta•n .. in•m•e•-.. •e•d•ı"lm .. ez .................. '::::::: .. ::ı:::::::::.:::-. ...... 
1 
.................................. , ....... > .... llml~•'~ .. ---~ .. 

Tesiri tabii e•siz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı , y • 
• 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Y anya gölünün kanlı Facıası 
~~ 

Romanya hü -Umeti l k 
•• T •• k • .. Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

PetrO arama Uzeı~e Ur }• - Uçüncü kısım: Bin kantar şeker 
. -126-

yeye mütehassıs bir heyet gönderiyor 
Türkiye - Romanya dostluğu hergün yeni bir vesi

le ile bir derece daha kuvvet bulmaktadır 
İstanbul 21 (Hususi)- Hariciye Vekilimiz Dr. Tevfik Rüştü 

Arasın Bükreşe yaptığı son ziyaret ve Bükreşteki mülakatları 
bütün Balkan Mahaıilinde dikkat ve alaka uyandırmıştır. 

Türk ve Romen dostluğu gün geçtikçe ve her vesile ile bir 
derece daha kuvvet bulmaktadır. 

lara hürmet edilmesine karar vermişlerdir. 
3 - İki devlet iktisadi cephede de biribirile hem ahenk 

bir siyaset ... takip etmektedirler. 
Romanya hükumeti, Türkiyedeki petrol sahalarında petrol 

kuyuları bulmak Üzere bir petrol mütehassısları heyeyetini Tü
kiyeye gönnderecektir. Son Bükreş mülakatlarının hedef ve neticeleri şunlar ol-

Bazı yerlerdeki izlere nazaran Romanyanın petrol damarları 
bir üzerinde vukuf ve tecrübeleri yüksek olan Romanyalı heyet 

azasının Türkiyede de bol petrol membaaları meydana çıkara-

muştur: 

1 - Türkiye ve Romanyanın harici siyaseti müşterek 
cephe halindedir. 

2 - Türkiye ve Romanya beynelmilel mukavele ve misak· bileceklerdir. 
1 ............ . 

Uluslar sosyetesi ve Ha- ltalya, A kdenizde mena-
beşistanın azalığı işi f iini korumak istiyor 

-lngiltere ile ltalya arasında yeni 
bir ihtilaf nöbeti husule getirecek 

Paris, 21 (Radyo) - İtal- uğramıştır. İtalyanlar, siyasi 
yan mahafili, uluslar sosyete· vaziyetin italyanın Avrupa 
sinin bu defaki assamble ve 
konsey içtimalarında Habeşis· 

işleri için en ziyade elzem 

olduğunu İngiltereye anlattığı 
tanın azalıktan iskatına karar 
verileceğini ümid etmekte idi. kanaatinee idiler; Necaşinin 
· Sosyete assamble ve konse- sosyeteden ihracını emrivaki 
yinin içtima tarih ve ruzna- addenikleri için İtalyanın ulus· 
meleri tesbit edildiği halde lar sosyetesi daimi delegesi 
Necaşinin sosyeteden ihraç Baron Aloiziye Cenevreye 
veya ademi ihracı hakkında gitmek üzere hazır bulunması 
hiçbir karar verilmemiştir. bile tebliğ edilmiş idi. Fakat 

ltalyan siyasi mahafili bu bu zan ve kana~tlar tamarnile 
defa büyük bir sukutu hayale boş çıkmıştır. 

~~~~-----.--.~~··-~~---,__~~~-

Cenaze 
Hamburg limanına 

getirildi 
Hamburg 21 (Radyo)- Nev 

yorkta düşüp yanan Hinden
burg Jeplini yolcularından 24 
kişinin cenazeleri, dün Hamburg 
vapuru ile buraya getirtilmiş· 
tir. Tayyareler, büyük alayla 
Frankoforda nakledilmiştir. 

İhtifalle defnedilecek olan 
facia kurbanlarının aileleri Fran 
koforda hareket etmişlerdir, 

••• 
lngiltere 

Bilbao limanına so
kulacak vapurların 
akıbetinden mes'ul 

değildir 
Londra 21 (Radyo} - İngil

tere hükumeti, dün neşrettiği 
resmi bir tebliğde, Bilbao li
manına girmek istiyecek posta 
ve yük vapurlarının uğrıyacak
ları akıbetten dolayı bir guna 
mes'uliyet kabul edemiyeceğini 
bildirmiştir . 

Risaleleri 
Postadan almışlar 

Berlin, 20 ( A.A.) - Ber
lindeki ecnebi gazeteler mu
habirleri Alman Hürriyet fır-

kasının Almanyada postaya 
verilmiş olan iki risalesini al
mışlardır. Bunlardan birincisi 
Hürriyet fırkasının pomünist 
muhacirlerin esir olduğu iddi
asını reddetmekte ve Çelik 
miğferlerin nidası olan Alman
yaya selam ile nihayet bul
maktRdır. 

İkinci risale Almanyanın is
panya muharebesine müdaha
lesini protesto etmektedir. 

Cumhuriyetçi 
ispanya 
Valansiya 21 (Radyo)- Cum 

huriyetçi ispanya Hariciye Na
zırı bay Giral, Uluslar sosye
tesi sekreterliğine verdiği bir 
muhtırada, ispanyanın dahili 
işlerine müdahale eden devlet· 
ler hakkında assamblede tah
kikat yapılmasını ve bu mes· 
eleye Uluslar sosyetesinin vaz'ı 
yet etmesini istemiştir. ...... 
İngiltere - Japonya 

Londra 21 (Radyo)- Japon 
ya Hariciye Nezareti, İngiltere 
ricalile temaslara başlıyarak 
bir İngiliz - Japon dostluk mu· 
ahedesi için müzakerelere gi
rişmesını, Londra sefiri bay 
G~şidayı memur etmiştir. 

iki memleket arasında akdo
lunacak dostluk muahedesin· 
den başka iktisadi bazı anlaş
malar da imzalanacaktır. 

-----.... •• +-• ··--Tayyare mi - Zep
lin mi? 

/ Ba_ştaraf ı 2 inci sahifede J 
lngilizlerin fikrine göre Al

manlar zeplin yapmağa de
vam epecekler ve Amerikalı
lar da onlara bu vakadan 
sonra gayri kabili iştia fakat 
balonu uçurma kuvveti hidro-
jenden daha az olan helyum 
gazını vereceklerdir. Eğer mu
vaffak olurlarsa zengin şirket-

lerin sermayelerini bu işe 

hasretmeleıi muhtemeldir. Fa
kat Almanlardan başka hiçbir 
devlet bu işe yanaşamıyacak
tır. Zeplini icat eden Alman-
lar olduğu gibi ortadan kal
dıracak olan da gene Alman-
lardır. 

~~~----~--..·~----~~-
Hariciye müsteşarı, dün ayan meclisin-

de uzun beyanatta bulundu 
Roma 21 (Radyo) - İtalya luk muahedesi akdettiğini ve 

ayan meclisi, dün toplan- sulhperverliğini bununla isbat 
mıştır. Bu toplantıda, Hariciye 
müsteşarı B. Bastiyaniti, mü· eylediğini söyledikten sonra, 
him bir söylev vermiş ve İtal- İtalyanın, Akdenizde menfe-
yanın, Habeşistan seferinden atlerini kurumaktan başka bir 
sonra bütün dünya devletlerile şey düşünmediğini ilave eyle-
dost geçLnmek için otuz dost- miştir. 

._ ..... ~.-."~--~~---
1 rak dış bakanı parl8men 
loda beyanatta bu1undu 

~~--------,__~~-Bay Naci Elasil, Ankara seyahatinden 
ınemnun olduğunu soyliyor 

Bağdad, 21 (Radyo)- Irak ve bu seyahattan son derece 
parlamentosu, dün öğleden memnun olduğunu söyledik
sonra toplantıda, hariciye na- ten sonra, Türkiye hariciye 
zırı doktor Naci Elasil, An· vekili Tevfik Rüştü Arasın 
kara ve Suriye [seyahati hak- yakında Bağdadı ziyaret ede~ 
kında uzun izahatta bulunmuş ceğini bildirmiştir. ________ ._.. ......... . 
Habeşistan Moskova'da 
Seferi Biri kadın olmak üz-
Roma 21 (Radyo) - İtalya 

Finans bakanı amiral Staon 
Direvel, parlamentonun dünkü 
içtirnaında uzun bir söylev 
vermiş, Habeşistan seferinin 
İtalya'ya 12 milyar 111 milyon 
lirete mal olduğunu ve bu 
masrafların; hemen hemen te-
lafi edildiğini ilave eylemiştir. 

B. Mehmet Spaho 
Lehistan reisicumhuru 
tarafmdan nişanla tal· 

tif edildi 
Belgrad, 20 (Radyo) -

Münakalat Nazırı Bay Meh
met Spaho, bugün Varşovada 
Polonya reisicumhuru B. Ma
iski tarafından kabul edil-
miştir. Reisicumhur, Nazıra 

büyük nişan vermiştir. 

Bay Mehmet Spaho, akşam 
Varşovadan hareket etmiştir. 

İzmir üçüncü icra dairesin· 
den Dos:No.37/323 

Bir borcun ödenmesi için 
icra dairesince hacz edilen 
150 teneke susam yağı22/5/37 
cumartesi günü saat 10 da 
Türk pazarı 37 numaralı dük
kanda açık arttırma suretile 
satılacağından yüzde iki bu· 
çuk dellaliyesi müşterisine aid 
olmak üzere almak istiyenle
rin ogün ve saatte hazır bu· 
lunmaları ilan olunur. 

re 40 kişi kurşuna 
dizilmiştir 

Paris, 21 (Radyo)- Mosko
va' dan alınan haberlere göre 
bir müddettenberi mahkemeye 
verilmiş olan T roçki taraftar

larından 40 kişi, dün idama 

mahkum olmuşlar ve derhal 

kurşuna dizilmişlerdir. 

İdam edilenlerden biri ka-
dındır. 

••• • 
ltalya kralı ve kra. 
liçesi Budapeştede 
( Baştarafı 1 inci sahifede) 
kişiden fazla Macar iştirak 
etmiştir. 

Kral ve kraliçe, öğle üzeri 

Arşidok Jojef Habsburgun 

kendi şatosunda verdiği ziya

fete iştirak etmişlerdir. 

Öğleden sonra bir av ter
tibedilmiş ve kral Amiral 
Horti ile Godole şatosuna 
gitmiştir. 

Bu akşam sarayda ikinci 
ziyafet tertibedilmiştir. 

Bu büyük ve resmi ziyafete 
Peştenin bütün rical ve sefir· 
leri davet edilmiştir. 

Peşte, 20 <Radyo) - Kral
lık Naibi Amiral Horti ltalya 
Hariciye Nazırı Kont Cianoyu 

Ali paşa, oğlunun ani hücu-
mundan korkmaktadır 

Ali paşa, hem bunları dü
şünüyor, hem de küçük bir 
kaseyi andıran kocaman fin
candan köpüklü kahvesini içi-

yordu. 
Ali paşa çok sinirli idi. 

Hiddet ve asabiyetinden elleri 
titriyordu. 

Hangonun zalim ve kan 
içici oğlu şu anda garip bir 
korku içinde idi. 

Tam bu sırada paşanın ya
nına Tahir girdi. Tepedelenli, 
kanlı ve vahşi gözlerini Ta· 
bire dikerek: 

- More Tahir, dedi. Eğer 
seni çok sevmemiş olsaydım 

şu anda gırtlağına sarılır, ca
nını cehenneme gönderirdim. 

- Neden paşam? 
- Bilmiyorum, istirahata 

muhtaç olduğum şu anda ya
nıma girenler hiç hoşuma git· 

:miyor; belki bunun içini hele 
yüzüme bir bak bre 1 

- Paşam, benzin sap-sarı 

olmuş. Birşeyden mi korktun 
Vezirim. Eğer ansızın girdiğim 
den korktunsa, beni affet. Bil· 
meden yapılmış bir hatadır. 
Fakat, bu kadar korkacak ne 
vardı paşam ? 

- Bilmiyorsun bre.. Bizim 
düşmanımız bir değil, 10 de
ğil, binlercedir. Hele Yanya 
gölünde balıklara çektiğimiz 
ziyafet düşmanlarımızın hep· 
sini de ayaklandırmıştır. 

- Allah, Allah ! Haşmetlu 
Vezirim bundan dolayı mı 
korkuyorsun? Paşam, düşmanın 
başını ezmek gerektir; Düş -
manı ne kadar ezersek; o ka
dar rahat ederiz. Düşman, 
yumruk ve tekme altında ge
rektir! Sen korkma paşam, 
burada dost ve sadık adamın 
Tahir var! 

- Hakkın var Tahirl Sen· 
den eminim. Hele şöyle otur, 
biraz konuşalım. 

Tahir oturduktan sonra ih
tiyar vezir bir müddet daldı 
ve sonra: 

Avrupa sanayicileri 
Vakmda Belgradda 

toplanacaklar 
Belgrad, 20 (Radyo) -

Merkezi Avrupa beynelmilel 
sanayiciler kongresi yakında 
burada toplanacaktır. Üç gün 
devpm edecek olan kongreye, 
ltalya, Almanya, Norveç, ls
veç, Macaristan, Çekoslovak
ya sanayicileri mümessil gön
dereceklerdir. ---··· .. -----Ergiridek isya-
nı bastırıldı 
Baştarafı 1 inci sahifede 

muhabirine, Arnavudluk Dahiliye 
~ azırı şu beyanatta bulunmuştur: 

- Memleket dahilinde tam 
manasile sükun ve asayiş vardır. 
.syanın zuhur ettiği mıntakalarda 

da asayiş iade edilmiştir. Asilerin 
reisi Etem Toto, hududda çevril· 
miştir. Yakınlarda ya esir düşmesi 
veya ölmesi muhtemeldir. İsyanda 
biı;bir ecnebi devlet parmağı yok
tur, tamamen şahsi ihtirasların 

mahsulüdür. 

kabul etmiştir. 
Aynı saatte kral da B. De

kanya ile Bay Daraniyi ka
bul etmiştir. 

- Bre Tahir, nihayet o 
güzel Frosiniyi göle attın de· 
ğil mi? Diye sordu. 

Tahir, bu sualden pek 
memnun olmadı; o da, yapılan 
işin, en fena işlerden oldu· 
ğuna kanidi. Ve: 

- Paşam, emrini yerine 
getirdim, zaten nankör insan· 
ların Y anyada yaşaması biziın 
menafiimize uygun düşmez. 
Cevabını verdi. 

- Evet oğlum. Ben emir 
ettim. Nankörlere aman ver· 
memelidir amma. Frosini baş· 
ka idi. Bu kadının gönlüm· 
de yeri çok k·Jvvetli imiş. Hiç 
bir dilber onun hasretini 
unutturmuyor. Frosiniyi biran 
unuttuğumu sandım. Fakat 
heyhat şimdi onu düşünüyo· 
rum. Dün gece de gözüme 
bir lahze uyku girmemiştir. 

Sen çok kabiliyetli bir adam· 
sın amma, hu dik başlı iü· 
zeli bir türlü yola getireme· 
din. 

- Evet paşam! 
- Şimdi Frosini artık 

yoktur değil mi?. 
- Evet paşam! 
- Fakat... Bana öyle gelJ· 

yor ki.. Gece bir ses, Frosi· 
ninin sesini duyuyorum. Sanki 
F rosini yanıma geliyor ve ba· 
na birşeyler söyliyor. 

- Rüya görmüşsün paşalJl· 
Çünkü Frosini artık yoktur, 
ölmüştür. 

- Hayır Tahir. Rüya gör• 
medim; rüya . görmek için 
uyumak lazımdır. Halbuki 
benim gözüme ne gece ve 
nede gündüz uyku girmiyor!. 

Şu anda bile Frosininin sesi 
kulağıma geliyor. işte beniıtl 
bunun için benzim sapsarıdır· 

n Tahir, korkuyorum; başılll9 

fena ~ bir hal gelecek diye 
korkuyorum. Frosini hortladı 
mı yoksa? Frosini ölürken ne 
yaptı Tahir, söyle bana .• 

- Birşey yapmadı paşaf11• 
Hiçbir şey söylemedi! 

- Hiç mi?. Ağlamadı ını?· 
Yal varmadı mı? 

- Hayır paşam. 
- Elem ve keder alamet' 

~eri olsun göstermedi ~i?. 
· Arkası var • ~ 

Halkevi köşesi 
Saat 21 de müzik kolu ta' 

rafından konser (Orkestra .;e 
şan) 

1 - Bugün saat 16 d~ 
Dil, Tarih, Edebiyat J<oıı>'j 
tesi ve saat 17 de yöokorıl 
toplantıları vardır. . 

. ı:"yl' 
2 - 19,mayıs şerefine ı:-. •te 

mizmizde verilen konserilJl' t 
gösterilen fevkalade rağberı 
dolayıs.ile esasen küçük ol'. 
salonlarımız erken dolduğıl11•1 

ı·ıer dan azamızla bazı davet 1 

f 
alamamak ıztırarında kalf11

1 
, 

tık. Bunun için konseri tekf;ıı 
etmeğe mecbur oluyoruz. \'İ 

akşam saat 21 de Halk\i 
azalarile aileleri, eilerind;.11 
umumi davetiyelerle ve ı.ıl· 
akşam giremiyen halk da \ 
lerinde kalan davetiyelerle g 
re bileceklerdir. 

Teşriflerini rica ederiı• 

A 

l .., 


