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• Anlulrada feci bir kaza 
ı.tanbul, 17 (Yeni Asır) - tktısat 

YekA!eti mlltercimlerinden Namık, ika· 
met ettiii otelin d!Srdüncll kabnın pen· 
ecre.inden d6ımek suretiyle vefat et• 
miştir. Ankara zabıtası hadiseyi tah· 
kik ediyor. 

~=-- Flatl .. s_ n kuru,tur. cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahlar• Ç•kar Siyasi Gaeetedir Yeni Asır matbaasında basılmı~tır • 

....... tatü k Antones yu ka ul buyurdu 
.••.......................•.............................•...................................................................••.................. , ............................ ~····················································································· 

istasyonu dolduran halk nazırı aJkışladı ' 

B. Antoneskonun . Hariciye Vekilimizle Ankara istas~ 
yonunda karşılaşması çok samimi intibalarla doludür 

................................... 1 ............................. .. 

Dost nazır bir askeri kıt'amızı teftiş etti 

Bu sırada askeri bandonun çaldığı Türk ve Romen 
milli· marşları saygı havası için e dinlenildi 
Ankara 17 (Telefonla) - Romanya hariciye na- l doldurmuş bulunuyordu. 

zırı Dr. Antonesko ve refikaları bu sabah Ana- Bay Antonesko ve sayın refikaları istasyonda 
dolu ekspresine takılan hususi vagonla şehrimize Hariciye vekilimiz Dr. Tevfik Rüştü Aras, A11-
Relmişlerdir. Ankara istasyonu Türk ve Romen kara valisi Nevzat Tandoğan, Hariciye vekaleti 
ba kl · l .. ı · t" D t "tt f'l d erkanı, Balkan antantı ve Küçük antant devlet-yra arıy e sus enmış ı. os ve mu e ı < ev- . .1 • A k 
l . .. . .. len elçı erı ve n ara merkez komutanı tarafın-
etın mumtaz dıplomatını karşılamak ve gormek dan karşılanmıştır. 
Üzere Ankara halkı erkenden istasyon yolunu - Sonu UçUncU sayfada -

Dostlarımız Türk hava kurumunun beyannamesi 
Ankaradan diiıt tntıba 

On sekiz mart zaferi 
hostluk icaplarını 
Yerine getirmelidir 
. Enternasyonal lzmir Fuarına 

•ıt i şl er etrafında büyükleri· 
llıiz ile temaslarda bulunmak, 
0ıılann yüksek yardımlannı 
lcıııin eylemek üzere Ankara· 
da bulunan belediye reisimiz 
Şehrimize dönmek üzeredir. 

Yurd~.n~.seveny~vrularımızTü~~ku- Çanakkale zaferi do
şu kulubunde vazıfeye davet edılıyor layisile tören yapılacak 

Dr. Bay Behçet Uzun An· 
~ara muhabirimize verdiği be· 
~~ııatın her kelimesinde derin 

1
1
' ınemnuniyetin izleri kolay· 

11kla okunmaktadır. Doğrudan 
~0ğruya lzmiri, fakat netice!eri 
itibariyle bütün Türk yurdunu, 
~~Usal ekonomimizi ilgilendiren 

1 
•r ınevzuda daha başka tür• 
ll bir sonuç bekliyemezdik. 
ttbette bliyliklerimiı: bu eseri 
•evgi ve muhabbetle karşılıya· 
taklar, onu muvaffak kılacak 
;sbap ve avamili hazırlamakta 
~eddüt göstermiyeceklerdi. 

••en geçen sene Başvekili· 
~İt Fuarı açtıktan sonra yapı· 

il basbil>allerde lzmir Enter· 
~·~Yooal Fuarının ehemmiye-

llı bizzat tebarüz ettirmişler 
•e bunu bir devlet işi halinde 
lrlirdül..lerini sarahatle ifade 
eyleınişlerdi. 

l'ürkiye Cumhuriyetinin ha· 
~arıcı vasfı bütün dünyaca an· 

1~tıldığına göre Fuarımızın İı· 
•ıtbalinden, asla endişemiz kal· 
~aııııştı. Biliyoruz ki hükümet 
~ halk bu mevzu üzerinde 
}' deıı gelen bütün vazifeleri 
Criııe getireceklerdir. 

ı .c\ııcak enternasyonal olan 
dlıarıınıza yabancı, fakat dost 
, evleUerin hala layık oldu· 
ll:ı h . t" 
ı . e emmıye ı vermeme· 

11~' keyfiyeti kıılbimizde bir 
:e bırakıyor. 

, Ugüne kadar Sovyet Rusya 
de Y ı.ınanistandan başka diğer 
d:vletlerden hiçbirisi fuarımız· 
r Yer alıp almıyacaklarını 

k~:ıııen bildirmemişlerdir. Va· 
l ~e oldukça daralmıştır. 

•i lıraf eylemeğe mecburuz ki 
~•si ve içtimai sahalarda 

'Yellerle aramızdaki ıııüna· 
~ Sonu 2 nd sayfada -
•kkı c::>cako*ı-u. 

Türkkuşu kulübünde nazari 
tedrisata başlanmış ve kısa bir 
zaman içinde çok iyi neticeler 
alınmıştır. Türk ha va kurumu· 
nun lzmir şubesine her gün bir 
çok müracaatier yapılmaktadır. 
Bilhassa kız talebeler arasında 
Türkkuşu kulübüne üye yazı
lanlar pek çoktur. 

Tehlikenin havalardan geldi
ğini anlamıyan bir millet kal· 
madığı için, kalbi yurd sevgi
siyle çarpan bütlin gençlikler . 
yurd müdafaasında kendilerine 
düşen vazifeyi yapmıya koşu
yorlar. lzmir çocukları da Türk 
hava kurumu tarafından derhal 
vazifeye davet ediliyor. 

- Sonu 4 üncü sav/ada -

Uçuşlara yakında başlanıyor 
····················~················································ 

1wkkuşu üyeleri nazari derslerde 

Istanbul, 17 (Yeni Asır) - Yarın (bugün) on sekiz mart 
zaferinin bUyük yıldönümü münasebetiyle Halkevinde bir 
tören yapılacaktır. Bu törene Üniversiteli gençler iştirak 
edeceklerdir. 

Çanakkalede kazandığımız harikalı zaferin deniz ve kara 
muharebeleri hakkında konferanslar verilecektir. 

Orduda ve halk arasında Çanakkaleye dair söylenen 
halk türküleri söylenecektir. 

ll=ı:zm ..................... msı~:z:a--c:z::z:ıır.:ıı:z:zıı::ı:ı:a~ 

Demir ve çelik fabrikamızın ilk 
temel taşını Başvekilimiz koyacaktır 

Wanbul, 17 ( Yeni Asır ) - Demir ve çelik fabrikalarımızın 
temel atma merasimi nisanın ortasına doğru yapılacaktır. Asıl 
bliyik fabrikanın temel taıını, Batbakan ismet lnönünün kendi 
eliyle koymaıı muhtemeldir. 

Fabrikalarımız muayyen bir program dahilinde faaliyete geçe· 
cekledir. 939 ıeneıi baılangıcında demir ve çelik fabrikaları 
tam faaliyetle işe koyulmuş bulunacaktır. 

............................... , .•...•.••...••....•.•...•••.....•....••.•.....•..••••.••..•..•••..••.•....•......•••.....••••••••..............•••..••....••••..•••.......•....••....•...•••...•...••....•.....•.•••.•.•..•••• 

Trablus seyahati esnasında Fransada kanlı hadiseler oldu 

Düçe ltalyanın emper- 400 den fazla yaralı, altı ölü vardır 
yalist olduğunu söyledi kalemi mahsus müdürü de yaralandı 
Ancak, diyor. Bu keli~eye erke~ mil- Komünistler Klişideki sinemaya hücum edince zabıta 

letler tarafın~an,,, v~!!l~k~n!!1.r~~:aı~:;;ğ1 ateş açtı. Sokak harbı kanlı geçti 

8. Mussolini 
Paris, 17 ( Ö.R) - Garp 

Trablusdan bildiriliyor: B. MDI· 
ıolini tarafından burada söyle· 
nen nutkun hülAsaıı ,udur. 

ilk ziyaretten beri 11 sene 
geçtiğini hatırlatmış ve demit· 
tirdik : 

- Bu 11 sene şanlı olmuf
tur. Bugün Libya tamamile sulh 
ve sükiıne kavuşmuştur. kalyan 
bayrağı Akdenizden Kvfra 
vahasına kadar her tarafta dal· 
galanıyor, Romadan verilen 
direktifler bütün umumi valiler 
tarafından tam ve metodik bir 
şekilde tatbik edilmiıtir. 

Bu aeyahat eı:ııperyali.Ur, 

fakat ancak bu kelimeye bi· 
tün erkek milletler tarafından 
verilen mana ile... ltal,ıamn 
gizli maluiıdı ' j~. Akde· 
nizde Ye Akde.iz dlfmila 

- Son11 3 /lltdJ .a/ılj«lit -

lstanbul, 17 ( Telefonla ) -
Dün gece Klişi .belediye daireai 
civarında cereyan eden htdiae
ler bu sabah saat oııe kadar 
devam etmiştir. Hidiseain 
kanh neticesi hakkında alınan 
en son ra-kamlar şunlardııı: 

Zabıt kuvv&tleriyle ko· 
münistler araaındeki kanlı çıtr· 
pışı:ııa e1111&1ında 164 poliı me• 
muru aju 'H h.ttf ıurette ye• 
reJenmış ve 2 po& memııru 
tıidiee yaiııde caııyermittir. 
Aynca laallotan 23!7 kişi yera· 
llınııııı ve 4 !fişi ökııilflıiir. Ya· 
ıaltrııaolu aeaauıda Betvekil 
B. Blumun kalemi mah1111 m • 
dirü Bhımel de vardır. Ken· 
disi hutaneye kaldırılmıttır. 

- .!/ollU 5 iMi Sayfada -

.fransada bir nümayiş intibaı 



aa1tlle a 

Dostlarımız .... 
Dostluk icaplarını 
yerine getirmelidir 

- Bt11 tara/t 1 W:t salıi/~de -

aebetler kudqlik hislerinin 
üıUlndedir. Buna rağmen iki 
memleket arasındaki ti.cart in· 
kifaf ...;ulan Ye beklenen nok
taya vardıiılamamışbr. 

Hatta bir az daha ileri gi
derek diyebiliriz ki akı Yeriı 
işleri bir çok devletlerin du
nuodadır. 

Tabii bu geri kalışın iki ta
raf için de mazur görülebile
cek sebepleri vardır. Bununla 
beraber Sovyetler bugünü de
ğil, yannı ve aramızdaki sami
mi kardeşlik hislerini göz <>nün• 
de tutarak deha ilk senesinden 
itibaren enternasyonal fuan· 
mızda oldukça geoit mik· 
yasta yer almışlardır. Her 
yıl fuarımıza gelmeleri belki 
kendileri için bugün menfaati 
karşılanamıyan bir külfettir. 
Likin onlar yalnız kazanç hır· 
siyle, değil biraz da dostluk 
icaplanna ve kardeı bir mil
letin bir eserini muvaffak kıl-
mak adına bu fedakarlığa kat
lanayorlar. Şüphesiz: Türk mil· 
Jeti bunu biliyor ve görüyor. 
Şu halde ayni derecede dost• 
lok hisler:yle bağlı bulunduğu
muz devletlerden ayni samimi
yet ve alakayı beklemek hak· 
kımız değil midir? Fuarların 
faydalarını münhasıran sarfedi· 
len parayı karşılıyacak alışı 
verişe bağlamak doğru olabi
lir mi? 
Şüphesiz ki hayır. 
Burada Fuarlardan beklenen 

neticeleri uzun uzadıya izah 
eylemek lüzumsuzdur. Malum 
olan hakikatleri tekrarlam~k 
demektir. 

lzmir Fuar•nı daha geniş 
manada ele almak zarureti var· 
dır. istikbali için çok şeyler 
vaadeden bu verimli ~seri mu· 
vaffak kılmak bizim olduğu ka
dar ,dostlarımız için de bir va-
zifedir. Dostlanmızdan dostluk 
ic•plarının yerine getirilmesini 
istit oruz . . 

~a.k...k.ı C>oak.oğ1 u. 

Kültür programı 
Beş senelik köy kültür kal· 

kıoma programı hazırlıklarına 

Kültür direktörlüğünce çahşııl· 
maktadır. Seferber hale getiri
len ilk tedrisat ıoüfettişleri bü
tün vilayet köylerinin birbiriyle 
olan yakınlık ve münasebetle
rini ve mektep ihtiyaç vaziyet· 
)erini tetkik ile meıgul bulun• 
maktadırlar. 

ViJiyet, Kültür direktörlü· 
ğüne verdiği bir emirde, prog· 
ramın umumi meclise arzedil
mek üzere bir an evvel bitiril· 
mesini istemiştir. 

•••••••• 
· Cumhuriyet meydanı 

genişliyecek 
Kültürparkta teşcir faaliye· 

tine büyUk ehemmiyetle devam 
olunmaktadır. Cumhuriyet mey· 
danında Atatürk heykeli 6nün
deki saha meydana kalboluna· 
cağı cihetle oradaki yetişmiş 
büyük ağaçların Kültürparka 
nakline başlanmıştır. 

Torbalıda 
Çeltik ekimi 

başladı .• 
Basene Torballda Kuşçu

burnu çiftliğinde 800 ve De
ğirmendere nahiyesinde de 250 
dönüm çeltik ekilmiştir. Gediz 
havalisinde de pirinç ekilmesi 
hususunda teşebbüsler vardır. 

Çeltik ekilecek yerlerin köy 
ve kasabalara uzak olmasına 
ve sıtma tevlit etmemesine 
dikkat edilmektedir. Onun için 
ziraat ve s•hhat itleriyle ala· 
kadar olan daireler çeltik ek
me': için vukubulan müraca
atk r üzerine tetkikler yapmağa 
ba 'amışlardır. 

istenilen şeraiti haiz olmayan 
köy ve kasabalara yakın olan 
yerlerde çeltik ekilmesine mü
saade edilmemektedir. 

• il ••• il • 

Toprak 
Bayramı · nasıl 

olacak ? 
1 -Toprak bayramı ilk köy 

kanununun kabulü yaldönümü• 
nün ilk pazar günü Burnava 
Ziraat okulunda merkez kazası 
köylüleriyle UD'Umi bir bayram 
yapılacakhr. 

2 - Her köy en aşağı birer 
otobüslük köylü ile iştirak ede· 
cektir. 

3 - Köylülere okulda biri 
Halke\•i köycülük şubesi baş
kanı, diğeri Ziraat okulu direk-
törü, üçüncüsü de' · bir köylü 
tarafından üç söylev verilecek· 
tir. 

. 4 - Okulun mütahassıs pro
fesörleri tarafından köylülere 
ziraat işleri üzerinde tavsiyeler 
ve müessese gezilecektir. 

5 - Muhtelif oyunlar ve 
eğlenceler yapılacakbr. 

6 - Her köyde köy kanu
nunun kabulü günü hatıra.ı 
olmak üzere gelecek yıllarda 
da çoğaltılmağa elverişli bir 
yerde o gün on ağaç dikilecek 
ve muallim olan köylerde mu
allimler köylüleri bir meydana 
toplayarak bayrı.mı tesit ede· 
celderdir. 

7 - Köy bayramı her yerde 
saat 2 de başlayıp 5 te bite
cektir. ti·-·····-· Baytar bütçesi 

Yarın vilayet umumi meclisi 
toplanarak baytar müdürlüğü 
bütçesini müzakere edecektir. 

Y'Eftf ASIR -

Üzüm kongresinde 

Ziraat encümeninin 
onaylanan dilekleri 

Ankarada toplanan üzüm 
kongresinde Ziraat encilmeni· 
nin kabul edilen dilekleri şun· 
Jardır : 

1 - iyi sıvanmış killi sergi 
yerinde kurutulması iizümde 
taş olmamasına kifiJdir. Çakıllı 
ve taşlı kırbağlarında ise sergi 
kağıdı kullanılarak bu mahsul 
kaldırılabilir. Ancak üzüm ma· 
liyetinde yirmi paradan yukarı 
tesir yapamaması için kiğıdın 
gümrüksüz getirilmesi icap 
edecektir. 

2 - Bağcılıkta kulJanılan 
ilaçların halisiyetinio teminiyle 
beraber spekülasyona meydan 
vermemek üzere Ziraat ban· 
kasanın da bu işle meşgul ol- · . . . 
ması. 

3 - Potasların bir heyeti 
fenniyece gösterilecek fenni 
vasıf ve terkipte ithalinin te-

ve yanıktan korumak üzere 
l>ir mikdarının sublime halinde 
ih:ı:arı. 

5 - Karaböce mikdannın 

azalması için müstahsilin ayır
mağı taahhüt ettiği çürüklerin 
inhisarlar ve Kurumca müba
yaasının tahtı temine alınması. 

6-Amele organizasyonunun 
tanzimiyle mevsimlik işçilerin 
temini ve avdetlerinde müşkü
lat çıkarılmaması. 

7 - Piyasada gelişi güzel 
satılmakta olan Amerikan çu• 
buklarının satışmın men'i ve 
bu ihtiyacın Ziraat Vekaleti 
fidanlıklarından ebemmiy etsiz 
bir bedel mukabilinde temini. 

8 - Yeniden bağ tesis ede
ceklerin ziraat idaresinden mü
saade alınmadan yaptırılmaması 

9 - Üzüm istihsal merkez
lerinde temizleme te!İsah yap· 
tırılması. 

mini. 10 - Bağcıların kolayca ve 
4 - Kükürtlerin 65 şansel ihtiyaçl~rmı karşılayacak nis-

derecP.sinden aşağı olmaması bette kredi temini. ........... 
geldi 

Tohumların da buS?ün-·-

Pamuk makineleri 

lerde gelmesi bekleniyor 
Nazilli pamukçuların& tevzi 

olunmak üzere Ziraat Bankası 
tarafından Avrupaya sipariş 

edilmiı olan iki yüz pamuk 
ekme makinesi dün Avrupa· 
dan gelmıştir. Makineler bu
günlerde Nazilliye gönderilecek 
ve derhal müstahsillere dağı· 
tılacakhr. 

Ziraat vekaletinin lzmir mm· 
takasına tevzi edilmek (izere 
130 ton pamuk tohumu gön
dermeğe karar verdiğini ya7.-

Bir karar 
Menemen kazasının Gürle 

çiftliğinde amele Hamza oğlu 
Mehmedi yaralamak ve Musa 
oğlu Mevlüdü öldürmekle maz
nun Ahmet oğlu Alinin şehri· 
miz ağırceza mahkemesinde 
12 sene ve 11 gün ağar hap
sine karar verilmiştir. -·····-Arabalar kalkıyor 

Izmirde arabalarla nakliye 
işlerini taahhüt eden bir çok 
kimseler bundan sonra bu işi 
kamyonlarla yapmağa karar 
vermişler ve belediyeye müra
caat ederek bu hususta kendi· 
Jerine bir kolaylık gösterilip 
gösterilemiyeceğini sormuşlar
dır. 

l 
mışhk. Bu töhumların bir mik
dara pek yakında şehrimize 
gelecek ve Bergama ile Dikili 
kazaları müstahsillerine tev
zi o!unacakhr. Yakında diğer 
kazalara verilecek olan tohum
lar da gelecektir. 

ilk tevziatta bazı kaz•lara 
pamuk tohumu az isabet et
mişti. lzmir merkezine ayrılan 
30 tondan bu kazaların ihti· 
yaçlan da tamamlanacaktır. 

Bay Dreyk 
Seyahatten döndü 

Birkaç aydanberi mezunen 
Amerika ve muhtelif dış mem• 
Jeketlerde seyahat etmekte bu• 
lunan Sokoni-Vakum Gaz kum· 
panyası lzmir müdürü bay A. 
W. Dreyk ve ailesi lzmire av
det etmişlerdir. 

Uzun seneler lzmirde bulu· 
nan ve bilhassa hayırseverliği 
ile tanınmış bulunan bay ve 
Bn. Dreykin avdeti dostJarmı 
pek sevindirmiştir. 

... 1 ...... . 

Katil kastiyle yaralamak 
Osmaniye caddesinde Ma

latyalı Nuriyi katil kastiyle 
yaralamakla maznun Derviı 
oğlu Muzaffer sekiz ay sekiz 
gün hapse mahkum edilmiştir. 

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

M .. iki Büyük Filim Birden " 

TAYYARE s 1 NEMA s l 1 T E _L !!. o N : 1 
FEVKALADE BiR PROGRAM 

VOLGA VOLGA 
S T E N K A R A Z l N 

Han Adelbert Von Chletton iJe Vera Engelsin temsil ettikleri Alexandre Volkaffun idare eylediği bu filimde Rimiski·Korsakov 
Kahmaninov ve Cayko, eskinin musikisi ve Don kazakları korosu tarafından "Volga mahkümları,, terennüm' edilmektedir 

BI N E L L A
qı22zzaz222za:z:zı 

c iPb*R** ?Zft ##tifJ®llWı • 

• i Fi #MW 2ZICZll'J 

Tino Roui ve lvette Lebon beraber çevirdikleri senenin en nefis muzikal filmi 

Ayrıca : TURKUŞU filosunun lzmiri ziyaret için Ankaradan hareketi ve Paramunt dünya havadiıleri filmi 
••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••İ•• 
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Halkevinde J ,. 
l 

Şan kursları n· 1 - 24 Mart Çarşamba g 
nü saat 18 de açılacak 0180 

1 rı· Halke9i şan kursları kayıt.• 
na başlanmıştır. Pazar gün~~ 
den başka her gün saat 

Kadifekalesi dan 12 ye kadar ve öğJedeO 
Teşcir ediliyor sonra saat 14 ten 17 ye kad•r 

hevesliJerin Halkevine oıiir•· 
Kadifekalesinin teşciri için caat ederek kaydedilmeleri. 

b6yük faaliyet sarfediliyor. 2 _ Marhn 18 inci Perşe~; 
Vilayet ve parti başkanlığınm be günü saat 17,30 da sa!' 
yardım ve alakası ile iki hin ve dilsizler mektebi ınüdd~ 
zeytin fidanı ekilmesi kararlaş· Bay Necati Kemal tarafın 
mıştır. {Alelumum iptilalar) bakkıod• 

Gelecek sene Sinekli bir konferıms verilecektir. . 
sırtları da zeytin fidanları ile 3 - 20-3-937 Cuoıarte51 

güzelleşecektir. günü akşamı 1aat 20,30 dl 
- ·••Mı 11 kıymet!i san'atkarlar1mııd10 

At koşuları Bay Cavit ve arkadaşı tara· 
• fC' 4 Nisanda başlayacak olan fandan ~ir kem:m konserı 

lzmir At koşulan için şimdiye rilecektir. 
6
• 

kadar muhtelif yerJerden şeb- 4 - 18 Mut Perşembe ~ 
rimize otuz at ve kısrak gel· nü halk dersaoeleri ve kor•; 
miştir. Gelen at ve kısrakların Jar, kütüphane ve neşriY8 ' 
ekzersizlerine Buca koşu ala: köycüler şubesinin komite tol"' 
nanda devam olunmaktadır. lanhları vardır. ••" 

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

lçklll eylentlden sonra 

Vosptr 
lngiliz güzellik kraliçesi Mü

riel Oksfordun Paris transat
lantiğinde kendi kamarasmda 
tertip ettiği bir içkili eylence
den sonra ortadan kaybolan 
logiliz sahne artistlerinden 
W osper'in ölümü bir kaza eseri 
olduğu anlaş•lmış gibidir. Hav· 
ra gelen güıelJik kraliçesinin 

. diğer şabitlerile yapılan müva
ceheleri W osper•in bir kaza 
eseri olarak denize düştüğü 
hakkında şüphe bırakmamış 
gibidir. Müriel Oksfordun tev· 
kif edildiği hatberi uydurmadır. 

Danonçlyonun marlfetlerl 
Meşhur ltalyan şiiri Gabri

yel Danooçiyonun kendini öl
diirmeğe karar verdiği hak
kındaki garip haber, onun hu
yunu bilmiyenler arasında he
yecan uyandarmış... ltalyada 
bir çok kimseler arhk bu pa• 
lavraya ehemmiyet vermiyor• 
lar. Zira Danonçiyonun haya• 
tına nihayet vermek istediği 

haberini ilk defa olarak duy
muş değillerdir. Bir kaç sene 
ovvel Garde gölünde yapılan 
bir yarışta şair kendi favorisi 
elan kano kazanmazsa intihar 
edeceğini söylemişti. "Ateı,, 
muharririnin sabırsız karakte
rini pek iyi bilen Mussolini, 
bu sefer de kendisine ayni 
mahiyette bir haber getirilince 
"Hiç üzülmeyin dedi. Şiirin 
ölümünü ancak intiharından 

bir ay sonra ilan edeceğim." 
Dlll olmıyan bir kabtle 
Amazon bataklıklarında do

laşan kişifler, kendi arala· 
rında anlatmak için birkaç 
sadadan ve jestlerden başka 
konuşma dilleri olmıyan bir 
kabileye rastgelmiılerdir. Kuu• 
runga adını taşıyan bu adamlar 
diğer yerliler gibi kulübeler 
yapmayı, hamaklar kurmayı da 
bilmezler. KtzıJderiJilerin kul
landıklan aletlerden biç birini 
tanımazlar. Kullandıkları sesler 

. haleti ruhiyelerini bildiren ses-

.lerdir. Hof11utsuzluklarını bil-

. dirmek için Hututulu diye hay
kırırlar. 

Garip bir moda . 
Amerikanm moda kraliçelet1 

eksantrisiteleri (garabetleri) ile 
düoya kadmlığına tefevvuk edi' 
yorlardı. Busene Lady Earl~ 
adlı bir lngiliz bayanı bu te 
fevvuku karmıştır. Earle ııı•: 
dalyonlar içinde kendi portre 
sini taşıyan bir emprime r0~ 
yaratmıştır. Bu rop o kada 
fazla beğenilmiştir ki bil 
modamn pek çabuk yayıla' 
cağı muhakkak addolurıuyor• 

ihtimal ki bir gün 1iıt0 

Rossinin hayalinde vücud bil: 
lan şekilde kendi portreler• 
yanmda sevgililerin, iş1kJarııı10 
emprime portrelerini taşıyaO 
roplar göreceğiz. 

Japonyada "fasulye go110ıf 

• (1lf 
Stkiya Toshıko kavıulmuş jasuıyafı 

atarken tİ 
Japonyanın garip adetJe j 

içinde çok cazip olan bir taıı~, 
vardır ki her sene şubat ayııı ~1 
tekrar e~iJir. "Setsubun,, 'd• 
verilen bu pitoresk tören Bu 
mezhebinin en eski adetleri~; 
den biridir. Sestubun, evJeı1 , 
veya mabetlerin eşiğind.e ' 
Ş k d • . dlfl' 

" eytan çı , saa et ıçerı "f , 
diye haykırarak kavrulmuş ti~ 
sufya serpmekten ibarettir. 1~ 
sene bu törene büyük b• , 
yığınları iştirak eder. Bud• ''., 
bipleri tarafandan takdis oJuo• ~ 
kavrulmuş fasulyaları toph•:j• 
için onbinlerce insan mi te 

· lerin kapısına dolar. Saadf,rı 
. kavuşmak istiyenler yaŞ e'' 
kadar kanulmuş fasulyaY~yO~ 
lerine getirmelidirler. Bu ııf 
şehirlerde rahipler kavrulısJ_,, 

f . · ıw 
fasulyaları atmak şere ını elJe 
sene üç kişiye verirler. Su5 ta' 
de Tokyoda yapılmış olan e( 

rende bu şerefli vaıif e S ~if' 
· bur muganniye Bayan e uref 
Toshiko ile Japonyanın g1'

0
.,· 

şampiyonuna ve Fransız r•' 
soloıona verilmiştir. f ot0~,f' 
fımu: Sekiya Toshikoyu ~ 
rulmuş fasul1aları atarkeO 
teri or .. 



.......... •••997 
Z::: 

f!!auN J!.'.aiNLCYJl/ 
l'ahiat uyanıyor 
b Çitlerle çevrili bahçelerde 
~r •ğaç bir gelin gibi beyaz 
t tıııı geymi~, hafif penbe bir 
•;~Ye bi\rünmüş. 

1 
1'te, yeşil, sarı, Jaciverd, be

~bı çiçeklerle süslü bir balı 
Sinopta Atatürk'ün 

• 

nezdi erinde 

Tiablus 
Seyahati 
esnasında 

1 

- Ba§ taıa/J J ind '31Jhİjn/e -
her kesle sulh halinde yaşa• 
mak istiyen ve aynı işbirliii 
arzusunu gösteren bütün mil
letlere işbirliği teklif eyler. tı i ~ı . . d 1 ki •la . go ge ıçın e çayır ı ar 

bddiğine uzanmada ... 
~Topraktan bir ( hayatiyet ) 
L~kırıyor. Gökten güneşli ılık 
ııır • • 

Müthiş fırtınalar 
lstanbul, 17 (Yeni Asır - Te

lefonla) - Sinoptan bildirildi
ğine gör~·, gece yarısı başlıyan 
fırtına şiddetle devam etmek
tedir. Deniz dalgalıdır. Motör 
ve yelkenlilerin akıbetinden 
endi$e edilmektedir. 

Dost Romen nazırı 
fından -kabul 

Atatürk 
buyuruldu. 

t ltalyanın silahlanma siyaseti ara- kendiliğinden izah edilir. Diğer 

le • ıştıha akıyor ve bunlar bir-
11Yorlar. 

• -. Toprak doğuruyor .. Do
~ruyor toprak .. Bütün bay
ltılar için, bütün insanlar için, 

~rılar.. Karıncalar ve örümcek
h·r İçin bile hiç kıskanmadan, 
_ıç sakınmadan bütün cevhe-

tin' 

Bir şehir 
Sular altındadır 

· Londra, 17 (Ö .R} - Devamlı 
yağmurlar sebebiy' e lngiltere
nin merkezinde tuğyanlar baş 
göstermiştir. Hen şehri tama· 
mivle sular altındadır . 

1 etek etek saçıyor toprak ... 

* • • 
. ~tdilerim de bu veludiyete Macarlar 'ltirak ediyorlar. Avuç avuç 
'''ru var her birinin altında 
·~ o hiç istikbal düşünmeksi- ltalyan kral ve kra-
tiıı - t "h . ınus erı , genış, memnun 
~lanınış .. Sunmuş memelerini... liçesİnİ bekliyor 

11 hilkat çeşmelerini açmış ço- Roma, 17 (Ö.R)- Budapeş-
~klarım doyurmada. Her dalda teden bildiriliyor: Amiral Hor-

r çiçekle bir kelebek, her tinin Roma ziyaretini yakında 
Otta bir renkle bir Arı, her iade edecek olan ltalya ~ral ve 
~açta bir yaprakla bir Kuş .kraliç7sinin istikba!i için_ fev· 

raberdir şimdi. kBlade bazırlık:ar yapılmakta-
* dır. Hariciye nazırı kout c :ano 

T • • da hükümdar!ara rdakat ede-
• abiat uyanıyor .. Tabiat do- celdir. 
~ruyor .• Tabiat güze!dir, bü- Avusturya Şansölyesi B. 
r"ktür. Tabiat konuşuyor, gü- Scbuschnigg yarın BudJpeşte-
;Yo.r Tabiat, seviniyor Tabiat.. ye gelt:ceht ir ve Cuma gününe 
abıat sevişiyor.. kadar orada l«t!acaktır. Gaze -
.\Jyanmıyan, sevmiyen, giil- teler bu ziyaretin ehemmiyetini 

llııy d lrnydetmekte ve Avusturya-Ma-
en, oğurmıyan ve (vermi- car d evlet adaınlaıı arasında 

)en) sade biziz: R ' 1 La ki temasın oma proto.<o unu 
1anlar1z. Ne fena.... teyit mahiyetınde olacağını 

-., K. ErgUneş yazmaktadırlar. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir şayiaya göre 

Maliye Vekili istifa arz -
S\lnu izhar etmiş imiş 

h· latanbul, 17 (Yeni Asır) - Aukaradan iht iya,t kaydi le veri ien 
~~ habere göre Avrupada tedavide fJulun Maliye vekili B Fuad 
~Kralı istifa arzuııunu i:ıhar etmiştir. Yine bir şayiay~ göre Mer
d tı bankası umum müdürü B. Salahettin miinhal meb,us '. uklar-
•n birine seçilerek maliye vekaletine getirilecektir. 
'i aptığım tahkikata göre Ankara da her iki haberi teyit edecek 

:ıı ufak bit malumat bile mvecut değidir. 
................. ····•···••········••··••·•···•················••••····•••··•····•···· 

Gösterilen telaş be}' hudedir 

Yeni spor teşkilatı 
bir ihtiyaçtan doğdu 

Atılan adım geri alınmıyacaktır 
Iınıirdeki spor kulüplerinin Vali B. Fazlı Güleç bu ihti-

~ !eni teşekkül halinde tev- yacı tam vaktinde liissederek 
dı etrafındaki kararın şehri- hareket etmiş, gençliğe yeni 

~iı sporcuları aras1nda isabetli bir varlık vermek lüzumunu 
•r karar olarak karşılandığı görmüştür. isimlerin ehemmi-
~~liimdur. Sporun yalnıı bir yeti yoktur. Asıl ehemmiyeti 
~.•an veya bir sÜ6 işi olmadığını haiz olan şey ruhtur. Yeni 
ılenler, gençliği tam manasiyle teşkilat bizim hasretle bekle-

hnilmez bir iradeye sahip kıl- diğimiz ruhu gençliğe verecek-
'-'•k için Partinin gösterdiği tir. Bugün şehrimizde bulunan 
)fıksek alakayı pek tabii ola- Spor kurumu g~nel sekreteri :•k alkışlamışlardır. lzmir spor B. Niiamettin'in şehrimizde ya-
._•ribi şerefli müsabakalar ya- pacağı tetkiklerin başka bir ne• 
~--~· gönülleri rencide eden tice vermesine imkan yoktur: 
C dıseler de kaydetmiştir. Spor hayatımızda ilk defa ola-
tj tnçUk iradeli ve kuvvetli ye- rak kuvvetli bir adım atıl-
' lltıek için birbirini aevmeğe, mışhr. Spor ve gençliği hima-
1 Portmen ruhunun bütün icap- yeye !ayık gören hakiki mü-
ı'~~nı benimsemeğe mecburdur. nevverler bu adımı kuvvetlen• 
~ •1ıller, şahsi ihtiraslar sus· dirmek vazifesini Üzerlerine 
~ ~lı, rnemleketşümul bir sevgi almab, yeni teşekküllere s~vgi 
'••~,Pltre hakim olmalıdır. ve saygı ruhunu aşılamalıdırlar. 

••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.Aylardanberi beklediğiniz .• Haftalardanberi baareüni. 

çektiğiniz .• Uzun zamandaeeri ıöhretini iıittiğiniı 
Asrın.. Zamanın.. Ve bugliniin hakiki pbeıeri 

ZAFER YOLU 
Milyonları» •• San'at v~ kudretin.. Ordulaım çarplflDUI 

~k J:~rdeKORKUNÇ KUVVET 
r:oKa JURNAL ve MIKI ........ ...,.. it ... LALI 

memleketlerin orduları karşı

sında bu mübrem bir vazifedir. 
ltalyan milleti sulh halinde bı
rakılması lizımgeldiği kanaa-

Dr. Aras hariciye köşkünde bir- ziyafet verdi. tindedir. Zira yapılacak ağır ve 

A '- 17 (Y · A T uzun bir işi vardır. 
nı.s.ara, em sır - elefonJa) - Cum- Romanya elçisi, Haric:ye vekaleti ileri gelenleri 

hm-reisi Atatürk bugün saat on ye<lide dost ve ve kor dip' omatik refikaları ile birlikte haıır · Tabruk, 17 ( Ö.R ) - Bay 
müttefik Romanya hariciye nazırı B. Antoneslfoyu bulunmuşlardır. Ziyafeti kabul resmi takip et· Mussolini b~ynelmilel panayıra 
kabul buyurmuşlardır. Bu kabul r~sminde ha- miştir. . bugün merasimle açmıştır. Düçe 
riciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Ar.as da hazır Ziyafet sonunda Hariciye Vekili Tevfik bundan sonra bir abidenin kü-
bulunmuşlardır. Rüştü Aras bir nutuk söylemiş ve nutkun sat resminde bulunmuştur. 

Atatürk, misafir nazırı yanlarında bir buçuk ~onunda Romanya Kralı Karolun sıhhatine B. Mussolininin panayırı kü-
saat kadar ahkoymuşlardır. kadehini kaldırmıştır. şadı esnasında yüzlerce tay• 

HARiCiYE VEKiLiNiN ZiYAFETi Doktor Aras nutkunda bilhassa: yare panayır mahalli üzerinde 
y - · Memleketlerimizin müşterek ülkülerini ver- uçuyordu. 

k~nJ'kDara i7 ~·ke~·· ~:ar-ATelefonJa}- Hariciye dikleri bu birleşmede yüksek fikir hakimdir. . Düre panayırın küşadından 
ve 1 ı r. ev 1 uş u ras, bu akşam dost Yalnız Milletlerimiz.in değil, bütün insanların ,. 
Romanya hariciye nazıra B. J\n tonesko şerefine saadet ve refahını dileriz. Hararetle ve samimi yarım saat evvel bir nutuk söy· 
Hariciye köşkünde bir ziyafet vermiştir. Ziya- olarak isteğimiz budur. Demiştir. lemiş ve ecnebi gazetelerinin 
fette Meclis reisi B. Abdülhalik Renda ve refi- B. Antonesko da çok samimi bir mukabelede neşriyatından ş'kiyet etmıştir. 
kalan, Başvekil I~met lnöaü ve refikaları ile bulunmuştur. B. Müssolini demiştir ki: 

• • • • • • " - Gazetelerin seyahatım 

istasyonu. do· )duran halk nazı~ı alkışladı dolayisiyle ortaya altıkları fi-

. - Raştarntı 1 mcı Sayfada -

. iki vekilin Ankara istasyo
nunda karş1laşmaları çok ıa
m:mi ve sıcak intibalarla do>lu
dur. Dr. Tevfik Rüştü Aras, 
Bn. Antoneskoya bir buket 
takdim etmiş~ir. 

Romanya hariciye nazarı Ken
disini sela mlayan bir askeri 
kıt'ayı teftiş etmiş ve askeri 
bando Türk ve Rom en milli 
marşlarını çalmıştır. Misafır 
diplomat istasyondan çıkark"tn 
kalabalık bir halk kütl~si tara
fından alkışlanmıştır. 

Ankar;ıpalas otelindeki hu .. 
. su si daireye misafir edilen B. 
. ve En. Antoneskoya . Roman-
• yacın Ankara elçisi B. Tele~ 

mak ve Bükreş e!çimiz B. 
. Hamdullah Suphi Tanrıöver re

fa !:at etmektedir. 
B. nazırla hükümet erkanı

mız arasında ilk ziyaretler te
. ati edil1»iştir. 

Ankara, 17 (A.A)-Romanya 
dış işleri bakanı Ekselans Vik
tor Antonesko ile refikaları 
bu sab~ Anadolu ekspresiyle 
şehrimize gelmişler ve istas
yonda dış işleri bakanı Dr. 
Tevfık Rüştü Aras ile Vali 
Nevzat Tandoğan, mevki ku· 
mandanı, Balkan antantı ve 
Küçük antant hükün:.:etleri el
çileri ile d~ işleri bakanlığı 
ileri gelenleri, nıerkez kuman
danı ve emniyet direktörü ta
rafından karşılanmışlardır. 

iki dost memleket dışişleri 
bakanlarının karşılaşmaları çok 
samimi olmuş ve Madam An-

toaeskoya Dışişleri bakanı Tev
) ik Rüştü Aras tarafından bir 
~buket verilmiştir. 
. Rnmanya dışişleri bakanı 
müteakiben yanında refikaları 

. ve dışi şleri bakanımız olduğu 
halde kendilerine selam resmi 
ifa etmekte bulunan askeri 

. kıt'ayİ teftiş etmiştir. 
Bu esnada muzika Romen 

ve ·Tür!' milli marşlarını çal
makta idi. 

Misafirlerimiz ikametlerine 
hususi daireler ayrılmıı bula
nanAnkarapalau gitmek üıere 
tstasyondan ayfilırlarken iatas• 
yonun iç ve dışında bulunmak· 
ta olan kalabalık bir halle 
kütlesi t•rafından allutlanmış
lardır. 

Romanyanın Ankara elçisi 
B. T elemague, Bükreş elçimiz 
Suphi T anrıöver ve refikası, 
Romanya dış işleri bakanlığı 
siyasi işler genel direktöril B. 
Cretzeano ve hu,usi kalem 
ıefi B. Ioaaiid de muhterem 
misafirin refakatinde olarak 
Ankaraya gelmişlerdir. 

Prag 17 (Ö.R)- Pra'g resmi 
mahafili Romanya hariciye na
zırı B. Antoneskonun ziyareti 
münasebetiyle Ankaranın tek-
rar diplomasi hadiselere sahne 
olacağını, son yıllar içinde An-
karanın Avrupanın şark kıyı• 
larında ve Balkanlarda mühim 
bir mevki işgal ettiğini ileri 
sürüyor. Balkan ve Küçük an
tant merkeıleri B. Antonesko
nun ziyaretini ehemmiyetle ta-

. kip etmekte ve bunun semereli 
••········••··············• ........................................................... . 

Kudüste yeni karışıklıklar var 

Son hidiselerde bir Arap 
ve bir Yahudi öldürüldü 
Yahudiler kuvvetle ınukabeleye çağırıldı 

Kudüs, 17 (Ö.R) - Filistin- mektedir. Yahudi teşkilih bü-
de bulunmakta olan müftü bu- tün Yahudileri, Araplara karşı 
raya gelmiştir. Şimali Filistin- kuvvetle mukabeleye davet et-
de bazı hadiseler, karışıkhk- mektedir. 
lara yeni bir devre açmıştır. · T elivivde, yahudiler yeni bir 
Araplarla Yahudiler . arasında polis kuaa açmışlardır. Bura-
arbedelerin vukabulmadığı biç da yetiştirilecek yahudi po· 
bir gün yoktur. Son hadise· lisler araplara karşı kullanıla-

lerde p.nali Fılistinde bir Arap caktır. 
katledilmiştir Hükümet, karışıklıklara karşı 

K d - 17 · (Ô R) H t yeni ve şiddetli tedbirler al-
11 us, . - er a· mıştır. 

rafta karışıklıklar devam et- Kudüs, 17 (A.~) _ Son 

mektedir.Araplar ~~r Yahudiyi günlerde karışıklıkların artması 
öldürmüştür. Suriye hududun- üzerine yahudi teşkilatlara 
da hayvanlar alanmıı ve bir idaresinin fimal Filistiade örfi 
çobaa yaraJanmapr. Yabudile- kire ilintDı iatedikleri bildiri!-
• 9Mo laareketi i- •eldedir. 

• kirler teessüfe şayandır. Bu ha-

t. ı v • 
1
·nanmak- herler ortalığı tefrikaya sok· ne ıce er vereceg1De 

tadır. mak için uydurulmuştur. ltalya 
Atina 17 (Yeni Asır) - Ik- sulh halinde · yaşamak istiyor. 

tısadi Balkan antantının be- ltalyan milleti sulh istiyor. 
şinci toplantısı yarın "bugün,, Trablus, 17 (Ö.R) - Bay 
şehrimizde yapılıyor. Türkiye, Mussolini saat yirmide buraya 
Yugoslavya ve Romanya he- gelmiş ve bir ata binerek vali 
yetleri bu akşam şehrimize konağına gitmiştir. Düçe, Ka-
gelmişlerdir. bile reisleri ve muhafızlar ta-

Gazeteler Balkan antantı ik- rafından Roma adetleri muci-
tısat konseyinin bugünkü top- bince konağa kadar götürül-
lantısına büyük ehemmiyet veri· müştür. Şehir baştan başa do-

. yorlar. Görüşül~cek meselelerin 
en mühimleri ıunlardır: nanmış ve tenvir edilmiştir. 

A) - Dört Balkan memle- Mahalii makamat üzerinde 
keti demiryollan arasındaki (Düçe) kelimesi yazılı ve ten-

i 1 1 • ~ratlı bir kule inşa ettirmiş-
"'IDuvaıa l arın ı lhı .. 

lerdir • 
8) Gemilerin ve ticaret ge· Eski ailelerden prens KarM• 

miciliğinin ıslihı, gemilerin tas· manlı Düçeye hoşgeldin demiş-
n\fi ve gemiler üzerine istikraz 

kd. · tı~ 
a ı.. Ö 

iktisadi Küçük antant kon· Roma 17 ( .R) - B. Mus-
seyinde verilecek kararlar, Ha- solini, prens Karamanlının ta-
riciye nazırları konferansında zimatinı kabul etmiş ve bila-
tasdikten sonra tatbik edile- ·hare süvarilerle muhariplerin 
cektir. geçit resminde bulunmuştur . 

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

Feci bir tramvay kazası 

Emirber Hasan tramvay 
altında can verdi. ~ 

lstanbul. 17 (Yeni Asır-Te
lefonla)-Bugün Harbiye önün-
de çok feci bir tramvay ka
zası olmuştur. 

Harbiyeden gelen bir tram
vayın romorkundan inen Halıcı 
oğlu topçu mektebinde emirber 
ve seyis Mehmet oğlu Hasan 
mukabil tarafhın sür'atle gelen 
tramvay altında kalmııtır. 

Halkın, dur, ihtarlanna karşı 
tramvayını tevkif edemiyen 
vatman Hüseyin, nefere çarp· 
tıktan sonra tekrar tramvayın 
altına alarak 30-40 metre ka
dar sürüklemiş ve bu suretle 
zavallı Hilaeyin feci bir şekilde 

ölmüştür. 
Hadiseye şahit olan halk, 

vatmanı linç etmek için hücum 
etmişlerse de zabıta müdahale 
ederek vatmanı almış ve kara
kola götürmüştür. 

Müddeiumumi B. Hikmet 
hidiseye vaziyet etmiş ve bu 
suretle tramvaylar yirmi dakika 
kadar işlememiştir. 

Su işleri 
Iıtanbul, 17 (Yeni Asır) -

Su işlerinde çalışacak olan 
teknik teşkilittn vazifelerine 
ait talimatname hazırlanmıştır. 

••••• 
Adis-Abebada neler olmuş? 

Londra, 17 (A.A) - Lord
Jar kamarasında Canterbury 
baş piskoposu Adia-Abebada 

Mareşal Graıianiye yapıJan aui
kasddan sonra çıkan hadiseler 
hakkında hükümetten tafsilat 
isteyerek demiştir ki : 

- Bana gelen haberlere gö
re 19 şubat gecesinde ve onu 
takip eden iki gün zarfında 
umumi bir katliim yapılmıştır. 
Bomba, alev makineleri, tfifenk 
ve rüvelverlerle müsellih siyah 
gömlekliler yerli mahallelerde 
dolaşarak yerli evlere ateş 

vermişler ve ateşten kaçmak 
iıtiyenleri d~ kurşunla öldtir
mBflerdir, Bu ıuretle lleale· 

rin aayıaı bir kaç bin tahmin 
edilmektedir. 

Buna cevap veren Lord Ply· 
mouth, Cranbourne'un 8 mart• 
ta avam kamarasında verdiği 

malumat haricinde hükümete 
hiçbir haber gelmediğini söy• 
lemiş ve demiştir ki: 

- Büyük karışıklıklar old~ 
ğu ve bu esnada ltalyan u• 
kerlerinin yerli halka karıı çok 
sert hareket ettikleri muhak .. 
kaktır. Birçok kimseler öldü· 
rülmüş ve azim hasarat yapıl
mıştır. Hükümet bu hadiselere 
çok teessüf eder. Fakat ba 
hadiselere sebep olan vakayı 
da tee11üfle '•rıılarız. 



sattfte c 

Atatürkü dinlerken 

GERiLLA 
Hakkında iki hatıra 

Cevat Pş.: "Birşey mi yapacaksın Kemal? 
Evet paşam birşey yap&cağıın. 

muvaffak olacağız.. " 
Mutlaka 

-2-
Tlltk Taıilı !(uruma Bel/dininde 
Bayan Afetin yazısından mdbad: 
Bu tarihten on yedi yd son

ra, 1919 mayısının 14 üncü 
günü akşamı, Istanbulda Vahi· 
dettin'in Sadrazamı Damat Fe
rid'in Nişantaşındaki konağm
da, bir akşam yemeği. Buraya 
iki kişi davetlidir: Bunlardan 
biri Mustafa Kemal'dir. Ondan 
dinliyoruz: 

Muayyen saatte Sadrazamın 
yanında bulunuyordum. Ben
den başka henüz kimse yoktu. 
Bir kaç cümlelik bir konuşma
dan sonra, uzunca bir süküt baş
ladı. Bu sırada, beo Vahidettin'in 
Sadrazamını tetkik ediyordum. 
Bir aralık saatine bakb: 

- Acaba nerede kaldı ? 
Dedi. 

- Birine mi intizar buyoru
layor, dedim. 

- Evet, Cevat pap hazret• 
leri geleceklerdi •.• 

ikinci davetli de bu idi: 
Gene sükut başlıyor. Bir beş 
dakika sonra Cev'llt Paşa geli
yor. Sadrazam, iki davetlisi 
ile birlikte yemek salonuna 
geçiyor ... 

Sofrada bu üç kişinin üçü 
de önlerine bakıyorlar. Acaba 
ne düşünüyorlardı? Yeni tari
hin inkişaf ettirdiği hakikat
lere göre, Sadrazam damat F e· 
rit paşa, dünyayı, Türkiyeyi, 
Türk milletini asla tanıma

mış.. Fakat efendisi sultan 
tarafından yüksek Türk camia
sını idare için kendisine verilen 
vazifen in ağırlığı alhnda, duy
gusuz.işitilen ses yalnız çatallar 
ve bıçaklar değiştikçe, hizmet 
edenierin beceriksizliği yüzün
den hasıl olan gürültü... Ye· 
mek bitiyor ... 

Ortasında genişçe bir masa 
bu1unan dar bir odaya geçi
yorlar. Henüz ayakta dururken, 
Sadrazam divor: 

- Bir harita getirsek te, 
müfettiş paşa onun üzerinde 
bana izahat verse... Masanın 
üstüne bir harita açılıyor. An
laşı lıyor ki Sadrazam haritayı 
daha evvel hazırlatmış, Kieper-
tin atlası; içinden Anadolu 
paftası bulunuyor. Damat Fe
ritle Mustafa Kemal haritanın 

başında karşı karşıya. Cevat 
paşa da Mustafa Kemal'in 
yanında!.. 

Mustafa Kemal, Damat Fe
ride soruyor: 

- Ne noktai nazardan iza
hat talep ediliyor ? 

- Mesela, diyor, Samsun 
havalisinde ne yapacaksınız ? 

Samsun havalisinde yapıl
ması istenen iş, o havali Türk
lerinin başladığı Gerillayı bas
tırmaktı. 

Mustafa Kemal anlatıyor : 
Bo sorguya doğru cevap ver
mek benim için güçtü, bunu 
itiraf ederim. Fakat hiç tered
düd etmeden şu kelimeler ağ
zımdan döküldü : 

- Efendim, dedim, logiliz 
raporlarında, meselenin biraz 
mübalağa olunduğuna hükme
diyorum. Fakat ne de olsa, ye• 
rinde yapılacak tetkiklerden 
sonra, icabeden en iyi tedbir
Jer bulunabilir. Merak buyur
mayınız. 

Bu sözlerden sonra, Mustafa 
Kemal, Cevat paşanın gözleri
ne bakıyor. Ayni zamanda 
sadrazam da, gözlerini gene
rale çevirmiş bulunuyor. Ona : 

- Ne dersiniz ? Diyor. 
Cevat paıa, çok tabii bir 

taYır Ye lisanla : 
- Öyledir efendim, diyor. 

Böyle işler mahallinde hallolu
nur. Şimdiden kat'i ne söyle
nebilir? 

Hiç memnuniyet göstermiyen 
Sadrazamın kafasında daha hü· 
yük bir endişeyi halletmek sua
li, sanki ifade olunabilmek için 
şekil arıyordu. Birden, olduk
ça heyecanlı bir seda ile, so
ruyor: 

- Pekala, siz bana harita 
üzerinde kumandamızın şamil 
olduğu mmtakayı gösterir mi
siniz? 

Mustafa Kemal, Sadrazamın 
vesveseye düştüğü noktayı der
hal keşfetmişti. Cevap veriyor? 

- Efendim, henüz ben de 
pek iyi bilmiyorum. Belki tak
riben ..• ( Kiepert haritası üze
rine elini koyarak ) ihtimal şu 
kadar bir parça .•. 

Diyerek bazı vilayetleri eliyle 
tahdit ediyor. Bu defa, daha 
manah bir tarzda, Cevat Paşa
ya bakıyor. O da, Sadrazamın 
vehmini anlamıştı. Mustafa Ke
mal, elini haritadan kaldırır
ken Cevat Paşa iJive ediyor: 

- Efendim, mıntakamn ehem
miyeti yoktur. Paşa bittabi o 
mıntakadaki kuvvete kumanda 
edecektir. Zaten nerede kuvvet 
kaldı ki..: 

Cevat paşa, cümlesini tamam-
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lngllizceden çeviren : ZIYA NEBi 
Şirley son defa gUnef& baktt ve iki ellyle 

yUzUnU örterek: "Hazırım baba, bekletme 
çabık at~' et" .dlya bağırdı ••• 

Morganların sonu ve yecan ve endişe içinde yelko-
beklenilmlyen bir ölüm! vaoı takip ediyordu.. Morgan 

- 26 - titriyen elini yavaş yavaş kal-
Şirley bu hadiseden mütees- dırdı ve silabıoı Şirleye çevir-

air olmustu. Bilhassa kendisi di .. Ş :rley tehlikeyi sezmişti. 

için bayatını feda eden sadık Birden bire rengi kül gi~i oldu 
gangesterin ö ümüne çok üzül- ve itidalini kaybederek bir kaç 
dü ve bir de son nefesini ver- def'a sendeledi. Sonra bir ara-
mek üzere olan :ı.avallıya doğru lık kendini topladı ve çök 
ilerlemek arzusunu gösterdi. Fa- ' yavaş bir harek'etle geri döne-
kat Morgamn sert bir emri rek adamlarına ved11 etti: 
buna mani oldu.. - Benim ölmemi istemiyo'r· 

Saat on ikiye birkaç dakika · sunuz. • . Son dakikalanmda 
kalmıştı. böyle bir arzuyu duymak beni 

ıı a we 
,. -

Türk hava kurumunun beyannamesi 

Yurdunu seven yavrularımız Türkku
şu kulübünde vazifeye davet ediliyor Istanbul radyosll 

Saat ~· 
12.30 • 14 arasında plikl•,,. Uçuşlara yakında başlanıyor Türk musikisi, halk ş I• 

· kıları, havadis, pUlklar ····················~················································ - Baştaıafı hitind sahi/ede -
Türkkuşu kulübünde pek 

yakında uçuşlara başlanacakllr. 
Bütün hazırlıklar tamamlandıS?ı 
gibi üyeleri uçuş meydanma 
taşıyacak vesait te hava kurn
muoca temin edilmiştir. 

olanlardan bedeni kabiliyeti temmuzda lnönü yüksek uçuş 
muhtelif neşriyat 

elverişli görülenler ebeveynle- kampına gönderileceklerdir. O . er-
17 inkılap dersleri, oıf 

rinin izni alınmak suretiyle Kampa gideceklerin yol, siteden naklen 
öğrenci olarak kaydedilirler. iaşe, iskan ve buna· mümasil 18.30 PJakla dans musikisi 

19.30 Doktor bay Salim t•"' 

Hava kurumunun gençliği 
vazife başına davet eden be
yannamesini aynen yazıyoruz: 

Türk çocukları; 
"Tayyare,, ıtrhk kasırgaları 

geride bırakacak bir hız ısl· 
mışbr. Motör kuvveti mesafe
leri yutuyor, eritiyor. 

Uçmasını, zamanın bu en 
kudretli ve en korkunç sili· 
hını kuJlanmasmı bilmiyen mil· 
letlerin yaşayabilmeı:ıi çok güç
leşmiş olduğundan bütün dünya 
milletleri bu uğurda durmadan 
djdiniyor, varinı yoğunu sarfe
derek kanatlanıyor. 

Temiz yürekli Türk çocuğu; 7/irkkuşu kıı/übilnde çalışma 
dünyanın bu hümmalı çalış· ve 18 yaşına basınca uçucu 
ması karşısında kanla yoğrul- üyeliğe geçerler.) 
muş yurdunu koruyabilmek için B _ Sıhhati yerinde ve 
berşeyden evel havalarına hi· 
kim olmak ve havalarına ha- uçuşa elverişli bulunmak (Mu-
kim ofabiJmek için de bugfin- ayeneler kurum tarafından mec· 
den kanatlanmak mecburiye- canen yaptırılır.) 

C. - En az orta tahsili bitinde bulunduğundan ve esa· 
sen uçmak, babalarımızın kızıl tirmiş olmak ( Li!le ve muadili 
kanı üzerine düşerek asırlar- okulların devamlılan ile mezun-
danberi Türklüğü temsil eden ları tercih edilir. 
ve edecek olan ay - yıldızın Ve orta mekteplerin son Rı-
göklerde boş kalan yerini tut- nıflarında bulunanlar da kayde-
mak senin ulusal borcun oldu- dilir. Yalnız bu gibiler diplo-
ğundan ( Türkkuşu ) seni bu malarını almadan (aşağıda g&s· 
vatani vazifeni yapacak ve terileceği veçhile) yüksek kam-
ulusal borcunu ödiyebiJecek pa gidemezler. 
bir hale getirmek için kanatları D - Siyasi ve sosyal hak-
albna çağmyor. lara malik olmak, uygunsuz 

" Türkkuşu " u,masını öğ- hali bulunmamak. 
renmek istiyen gençlerden şu Bu şeraiti haiz kadın ve er· 
vasıfları arıyor: kek her Türk genci Türkku-

A - 18 yaşma girmiş ve 35 şuna alınacak ve burada gös-
yaşını doldurmuş bulunmak. terilecek dersleri, talimleri mu-

(16 yaşında veya daha küçük vaffakıyetle başaracak olanlar 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
larken vaziyetin hiç te ebem- ı te~li~ ~diyorum .. ~arın kendi-
miyeti haiz olmadığını iyma . lerını zıyaret edınız. 

etmek ister bir tavırla, harita- Ayrılrnak zamanı geiiyor, 
nın bulunduğu masadan uzak- orada bir adamı bırakarak so-
laşır gibi oluyor. Mustafa Ke- kağa çıkan iki davetli, Mustafa 
mal, içinden Cevat paşaya te- Kemal ve Cevat, kol kola yü· 
şekkür ediyor. Generahn bu rüyorlar, gecenin k~anhk.Jarı 
.sözleri, Sadrazamı tatmin etmiş içinde.... Nişantaşı caddesinin 
görünüyordu. Her biri, birer . piyade kaldınmı üzerinden 
koltuğa çekiliyor. Teşvikiyeye doğru sıkı adJm• 

Sadrazam, Mustafa Kemale larla ilerliyen bu iki arkadaş· 
soruyor: tan biri ötekine, pek samimi 

- Ne vakit hareket edecek- bir lisanla soruyor: 
siniz?. - Bir şey mi yapacaksın 

- Ne vakit emir buyuru- Kemal? 
lursa.... Ben hareket ederim. -Evet paşam, bir şey yapa-

- Zatı Şahaneyi ziyaret et- cağım .... 
· tiniz mi? . - Allah muvaffak etsin! 

- Hayır irade buyurulmadı. - MuHak muvaffak ola· 
- irade buyuruldu. Ben cağız!.. .. 

genç çağda ayrılmak nekadar 
acı birşey ..• Fakat ne çare ki, 
kanunlarımız böyle emrediyor 
ve babam böyle istiyor •.• 

Genç kızın gözleri yine ya· 
şannıştı.. Kelimeler boğazın
dan güçlükle çıkıyordu.. Bir 
müddet durdu ve tekrar sözü
ne devam etti: 

- Hepinizin sevgisini içimde 
taşıyorum •• Fakat bayatta böyle 

. bir şerefsiliii tercih etmektense 
temiz ve şerefli mesleklere gir
miş olsaydınız, inanın ki daha 1 

mesut ve daha müsterih olarak 
gözlerimi yumacaktım .• 

Elveda çocuklar!.. Elveda .. 
Sonra başını babasına doğru 

çevirdi ve yavaı bir sesle: 
- Hazırım.. Dedi. 
Morg:ın kendini güç zapte~ 

diyordu, Adeta ayakta dura
mıyacak bir vaziyette idi. Rü
velverin ağzını genç kızın kal
bine doğru çevirdi ve tetiği 

· çekmezden evvel sordu:· 
- Gözlerinin bağlanmannı 

- Hayır .• 
- Son arzun nedir? 
Son arzu.. Son arzu.. Şirle

yin artık bütnn emelleri yıkıl-
mış, gözlerindeki ışıklar sönüp 
gitmişti •• Son arzusu ne olabi-
lirdi? Şimdi salona büyük bir 
sessizlik çökmüştü ve herkes 
merakla genç kızın dudakla
rından çıkacak cevabı beWe
yordu. 

O gözlerini ~ahn perdelerle 
örtülmüş olan pencerelere 

· doğru çevirdi ve: 
- Son arzum güneıi gör

mektir.. Dedi. Aydınbiın ve 
saadetin .sembolü olan güneşi 
görmek i.stiy9rum. Peocerel~ri 
açınız... içerisi ışıkla dolsun •.• 
Ben gidiyorum. . • Fakat sizin 
ona çok ihtiyacınız var ... 

Morgandan başka kimse bu 
sözlerden hiçbir mana çıkara
mamıştı. . . Herkes büyük bir 
hayretle Şirleye bakıyordu ... · 
· Patronun bir işareti üzer1ne, 
genç kızın · yakıninde\:i bOyllk 
pencerenin perdeleri çekilerek 

masrafJan kurumumuza ait ola· 
caktır. 

Kampta üç ay kalınacak ve 
üyelere uçuculuk, paraşütçü
lükten maada askeri öğretmen· 
ler tarafından {yüksek ehliyet
name alabilecek surette) piya· 
de talim ve terbiyesi de gös· 
terilecektir. Kamp zamanı bi· 
tince yapılacak imtihanda mu· 
vaffak olanlara derecelerine 
göre (A.B.C.) bröveleri verile
cek ve (C) brövesi alanlardan 
arzu edenler Türkkuşunun 

motörlü mektebine de gidebi
lecekJerdir. 

lnönü kampında "Cn brövesi 
alacak mektepli üyelere kuru
mumuz tarafından temin edilen 
muafiyet ve imtiyazlar şun
lardır: 

A - Orta, orta ihtisas ve mu
adili mekteplerle liselerin bi
rinci devresinden yetişenlerden · 
"Cn brövesini alacak olanlar 
bava gedikli okuluna tercihan 
ve imtihansız kabul edilecek
lerdir. 

B - Lise ve muadili mektep 
mezunlarile üniversite ve mua
dili =ektep müdavimlerinden 
kampta askeri talim ve ter
biye görerek muvaffak olacak 
ve "C,, brövesi alacak olanlar 

fından konferans rı 
20 Bay Sadi ve arkada~jti 

tarafından Türlr musılı 
ve halk •arkaları 

y fılJ' 20.30 Bay Ömer Riza tarı 
dan arapça söylev ,, 

20,45 Bayan Safiye ve T:rk 
daşları tarafından lafl 
musikisi ve halk şarkı 

21,15 Stüdyo salon orkeıtr~ 
22,15 Ajans ve borsa haber , 
22,30 PJaklarla milntebap pat 

çalar. 

Ankara radyosu 
Saat 
12,30 PIAkla Tnrk 

halk şarkılan, 
rici haberler 

musikı.'ı 
dabilt, bl' 

17,30 lnkıllp dersleri, Halk" 
vioden naklen 

18,30 Muhtelif plak neşriyab 
19 Türk musiki heyeti t•;~ 

fından musiki ve şark• 
19,45 Türk musikisinin de••~ 
20,15 Bay Niıım Nami t•';, 

fından terbiye bakkıo 
konferans 

20,30 Plakla dans musikisi 
21 Ajans haberleri 
21,15 Stüdyo salon orkestra:,_,. 

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

[BORSA) 
evvelce tam ehliyetname ala- UzUm 
rak kazanmış oldukları dört Çu. Alıcı fiat 
aya ilavet~n daha iki ay ka- 99 ş Riza H 14 50 18 
zanarak yüksek ehliyetname 69 S Gomel 10 50 13 SO 
alacaklar. Ve askerlile müdde- 44 inhisar 10 10 
tinden altı ay istifade ederek 43 J Kohen 11 625 13 7S 
hazırlık kıt'alarında çalışmadan 35 Ş Remzi 13 13 

k 1 20 Kaptan Ali 13 13 
doğruca yedek subay o u una 13 Ö L O Sabri 13 18 

1
S 

gidecekler ve altı aylak bir 11 A Muhtar 10 75 10 
tahsil görerek yedek subaylık 4 p Paci 15 15 
zamanını hava okulunda geçi- 338 Y ekfın 
receklerdir. · 419079 Eski yeku:ı 

C - Lise ve muadili mek- 419417 Umumi yekiin 
tep mezunlariyle ilniversite ve 
muadili mektep müdavimlerin
den "C,, brövesi alacak olan
lar harbiye mektebine terci· 
han ve imtihansız kabul edile· 
ceklerdir. 

Gençlere çok şerefli bir 
meslek ve parlak bir istikba
lin yolunu gösteren planörcü
lük ve planörcülükle beraber 
yürüyen paraşütçülük ayni 
zamanda en temiz, en zevk
li ve masrafsız bir spor 
olduğundan ve yukanda zik
redilen evsafı haiz gençlerden 
kadın erkek gerek talebe, 
gerek memur, ve gerekse işçi 
gibi her türlü meslek erbabı-

manlarda bile bütün sıcaklığı 
ve bütün tatlılığıyle insanın 
kalbini dolduran güzel güneş 

açık pencerelerden süzülerek 
Şirleyin perişan saçlan üzerine 
döküldn.. Yanaklannda hala 
kuruma yan son yaşlar pml 

I 
pınl yanıyor Ye ıpktan altınla· 
ıan saçlarını güoeıle beraber 
içeri süzülen hafif bir rüzgar 
dalgalandırıyordu .• 

Genç kız artık bir daha ebe
diyen göremiyeceği güzel gü
neıe, gözleri kamaşarak son 
bir defa bakb ve sonra bir· 
deubire iki eliy!e yüz.ünü örte
rek: 

- Hazmm baba, bekletme 
çabık ateş eti Diye bağırdı .. . 

Zaten vakıtta gelmişti. Saat 
12 yi çalıyordu. Morgan sende· 
ler gibi oldu ve sonra tetiği 

çekerek rüvekerinde ne kacfar 
kurşun varsa arka arkaya Sev· 
gili düımanın kalbine . doğru 
boşaltb.. lşt~ . tarn bu sıra
da salonun kapıları. büyük 
bir Olti . 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat s7~ 
654 Buğday 6 175 6 2S 
140 Arpa 4 25 4 
90 ki. Pamuk 42 44 
1 harar " 

• • • • 
Mıs!r tahvillerı 

y .. ıde 
Kahire, 17 (A.A) - LI sıt 

üç faizli ve ikramiyeli. Mıbll 
kredi fonsiye tahvillerinın ~ 
seferki çekilişinde 1903 seoe,, 
tahvillerinden 603,387 nuııı~.,. 
50000 14911 senesi tahviJJerı" , f .,~ 
214,07 4 numara 50000 r• 
ikramiye kazanmışlardır. ••'' ••• • ...... ····················~····~·· .,, nın Türkkuşuna gırebılmel' , 
temin için dersler, uçut~, 
bunların esas derslerine, '1-', 
felerinııe mini ohmyacak. ~ 
mantara göre tertip edıhO . , 
üyeleri uçuı meydanına g6l , 
recek vesait kurumca hasal', 
lanmış ve görülen rağbet 1'~1 
ş11ında da kayit ve k• dl' 
müddeti 1 nitan 937 ye le~ .,., 
azablmıf bulunduğundan dlıs 
çok müsait fırsat ve zama~ ~ 
istifade ederek sizi bekhJ • 
Türkkuşunun kanatları alt'' 
koşunuz. 11 

TUrk Hava Kuruıtl 
lzmlr Şube•~,.;~ 
~·'.7..Z/Z7./77~r 

GöZTEPEDE 

Satılık Ev ~-
Göıteped«:, tramvay c• ,ıa 

desi üzerinde 831 nurıı8' 
ev satılıktı::. ,ıJ 

içinde elektri* i, bava~ll" 
tesisatı vardır. Yeni de~',r 
bilecek haldedir. Ha~~y~ 
dır. Talip olanlar ~ .. dı' 
Asır u idare müdür]ügiiı> 
arzu eltiklerL taf si.lib 
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4 
Fransada kanlı hiidiseler olclu 1 O. Çamberlayn dün Ö}dÜ 

k
oo den fazla yaralı, altı ölü vardır 1 ·ıt . d.. ld ~ b .... k 
alemi mahsus müdürü de yaralandı ngı erenın uçar 0 1:1:gu uyu 

~o ·· . 1 Kr .d k" . h.. d' b t matem her tarafta teessur uyandırdı 
ınunıst er ışı e ı sınemaya ucum e ınce za ı a Londra, 17 (ô.R) _ Ingilte· 

ateş açtı. Sokak harbı kanlı geçti renin eski hariciye. nazı~ı Sir ~ 
Austen Chamberlaın dun ak· ~~~ 

"" Baş tarafı J ind salufetll! -

İ•' l<lişi halkı bili ~ yecan 
.ınded' H lk 1 k'I td ır. a grup ar teş ı 

it ~rek cereyan eden hadise· 
~~11 llliinakaıasiyle meşguldür. 
te~:İ~de asker ve zabıta kuv· 
~ rı bulunan yüz kadar 
, aıııyon belediye dairesinin 
ıan k 
hid' so aklarında muhtemel 
d' ıselere karşı b.ıklemekte· 
~r. Yaralılar derhal hastane· 
r~ kaldırılmıştır. 

~d· OsyaJist partisi az.:ıJan be• 
•• 

1Ye dairesi önünde görünür 
oOr" 
lal unıııez başlıyan bir karga· 
h 

1
1.k bir aralık halkın bir dalga 

lea 111de zabıta kuvetlerine yük· 
lU~ııı ~siyle genişlemiştir. Zabıta 
li ~nk ve dipçik istimal etmiş; 
1,a1

k da polislerin üzerine 
~ar. ve şişe ler savurmuştur. 

, ~dıa edildiğine göre hadi· 
ı:Yı koınünist partisi mensup· 
ct rı ~ıkarmıştır. Eski ateı salip 

1
. llııyeti mensupları Klişi' deki 
ıneııı d b' 1 la a a ır top anh yapmıı· 

abıdır. Komünistler sinemayı 
Ilı uka altına almışlar ve sine· 
Ilı l}'ı işgal etmişlerdir. Polis 
td~ha~efet gösterince ateı teati 
il ~ıııış; kargaşalık baılamıı ve 
~ 0 ıs kordonu yarılarak izdiham 
llıt kargaşalık ıon şeklini bul· 
d Uştur. Halk ağaçları ve kal· 
il 

1 ~'.111 taşlarını bile sökerek 
'i' 0 1.slerin üzerine savurmuştur. 
h·oUs ınukabele edince hakiki 
~r harp sahnesi olmuştur. Nü· ... , . 
~ YIŞçiler dağılırkeu entemas• 
0~alı söylemişlerdir. 

ıı .aris, 17 (A.A) - Eko Dö /l'i• gazetesi dün geceki hi • 
l l8elerin mesuliyetini Baıvekil 
.. ton Blumun zaafına ve mfite· 
"'ld' Itri 'Yen mutavassıt hal çare• 
Ilı karamak siyasetiue atfet· 
~ tedir. 

Ilı 0~ulair gazetesi ise bunun 
ti '.•ulıyetini bazı polis Amirle· 
~11 i~idalsizliğine vermektedir. 

t ~rıs, 17 (A.A) - Dün ge• 
l:ki hadiseler münasebetiyle 
tlaon Blumu tenkit eden Eko 

Pans gazetesi diyor ki: 
td ICoıııünistlerle teıriki mesai 
~1 ~il Blum hilkümeti na· 
ıa:? rı timdi ne yapacak· 
la Söz onlarındır. Bn nazır· 
ıo\_artık komünistlerle her 
llı~J~d.teıriki mesaiden vazgeç· 

ı ır p . 
ıı ~ris, 17 (A.A)- Dün gece 
~:kıı varoşlarından Clichy' de 
lloli ua gelen arbedelerde ikisi 
ki • 9 ınemuru olmak üzere altı 
ldşı ôlınüş ve 200 den fazla 

aııı yaralanmıştır. Arbede 

bir sinemaya zorla girmek 
istiyen komünistlerin bu hare· 
keti yüzünden cıkmıştır. 

Sinemada Fransız sosyal 
fırkası azası hususi bir top
lantı yapmıştı. Bunlar Claude 
F arrerin La Bataille ismindeki 
Romanından alınan bir filmin 
gösterilmesinde hazır buluna· 
caklardı. 

Tam saat 19 da Fransız sos· 
yal fırkası mensupları polis me· 
murlarının himayesinde sinema 
binasını lerketmişlerdir. Bu es· 
nada komünist amele sinema 
önünde ve civarında toplan· 
mışlardı. Bunların mikdarı çok 
idi. Kendilerini zaptetmek ve 
sinemayı hadisesiz boşaltmak 
için birçok cumhuriyet muhafız 
kıtaa•ından müfrezelerle 500 
polis memuru ve hususi 40 as· 
keri :>olis müfrezesi çağırmak 
nıecL:ıriyeti hiiııl olmuştur. 

Anca'.i komünistler kaldırım 
taşlarını sökmiifler ve barikat· 
!ar vücuda getirmiılerdir. Ve 
polislere kaldırım taşlan ile 
demir parçaları ve muhtelif 
eşya atmağa baılamışlardır. 

Süvari polis üç defa hücuma 
kıyam etmiştir. Çok çetin çar· 
pışmalar olmuş ve bu esnada 
bir çok silah atılmıştır. Bunun 
üzerine polis amiri dağılmadık· 
ları takdirde Üzerlerine ateş 
açılacağını ihtar etmek üzere üç 
defa boru çaldırmış, bununla 
beraber kouıünistler arbedele· 
rine devam etmiştir. 

Dahiliye nazırı B: Marks 
Dermy, polis müdürü B, Lange· 
ron ve B. Andre Blumel bu 
sırada vak'a mahalline gelmiş· 
!erdir. B. Blum el' e iki kurşun 
isabet etmiştir. 

Miktarı takriben 3000 kişiye 
baliğ o!an komünist'er nihayet 
cumhuriyet muhafızlarının sü· 
vari müfrezeleri tarafından da· 
ğıtılmışlardır: 

Biraz sonra Clichy' de bir ta· 
kım hadiseler daha olmuştur. 
20 komünist tevkif edilmiştir. 
ikisi zabıta memuru ve dördü 
nümayişçilerden olmak Uzere 
6 kişi ölmüştür. 

Paris, 17 (A.A) - Neşrettiği 
bir tebliğ ile Faransız Sosyal 
partisi dün vuku bulan karga· 
şalığın komünistler tarafından 
tertip edilmiş bir komplo ol· 
doğunu söylemektedir. 

Tebliğde iddia edildiğine 
göre dün akşamki miting alelade 
bir filim seyretmek için yapılmış 

~~an : Tok Dil Tefrika No: 122 

llıü...._ Hayır bu benim gönlü· 
tah 11 rahatlığı değil, köylünün 
iııa. a.t olmasıdır. Gayri sana 
b111111 dıın. Hele Katırcı oğlu da 
Soku görseydi, hurda olsaydı 

D· hoşnut olacaktım. 
~alll 1Yen Absi ağa sözüne de

ederek· ..... . 
ı,11 Efemi Dedi bütün kusur· 
•~n~ı bağışla! Farkına vardın' 
lıtA 111 

de kahramanlığına ve 
-ttli'. 

tah gıne ... Şimdi sana Allah 
a.tıık v . b' - 1 l'a1111 ersıu ır guze uyu, 

bir k tekrar görüşürüz, benim 
tebe aç hafta misafirimsin, 
\11t11/'

0 ~ çapulcuları yarın bir 
t 11b a &omdürürüz, efelerine de 
~n •t Yer bulunur. Benim bir 

söylerim .. 
Haydaroğlu gülerek oday_ı 

arşınlamağa koyuldu. 
- Yal Dedi. Benim bildiği· 

min aksi çıkmış olsaydı da 
efelerim ve ben kabahatli ol· 
1aydık, insaf eder mi idiniz? 

Absi ağa neşeli bir gülüşle: 
- Böyle olmadığına şükür 

ki, bildiğimiz bozulmadı hele!.. 
Sen şu sofradan şarap içe dur! 
Ben sana rahat bir oda, rahat 
bir yatak hazırlatacağını, sen 
ne dersen del. 

Deyip ayrıldı .. 
Haydaroğlu o gece hazırla· 

nan rahat yatakta değil, içe 
içe berbat olduğu sofra başın• 

bir toplantıdan ibaret idi. Miting 
Clichy'deki Fransız sosyal par· 
tisi azalarının mutat aylık top· 
lantılarından başka birşey de· 
ğildir. 

Paris, 17 ( A.A) - Komü· 
nist partisinin naşiri efkarı 

ola:ı : fomanite gazete.ti Clichy
de vukubulan kargaşalıklar 
hakkında uzun tafsilat vermek-
tedir. Bu gazete büyük puntlu 
harflerle şu başlıkları bas-
mıştır: 

Feci ve kanlı tahrikat, halk 
aleyhinde bir komplo, polisi 
kim çağırdı, ateş açmak em
rini kim verdi? 

La Rogue Humanite Frımsız 
Sosyal Partisi şeflerinin tev· 
kifini ve faşist birliklerinin 
dağıtılmas:nı istemektedir. 

Roma 17 (Ö.R) - Paristen 
öğrenildiğine göre dün gece 
Kliıi (Clihy) meydanında çıkan 
hadiseler oldukça vahim bir 
mahiyette idi. Hükümet bir 
tebliğ neırederek geceki hidi
selerden teessüfünü bHdirmiı 
ve bütün Fransızları soğuk 
kanlılıklarını muhafazaya da
vet eylemiştir. Hadiseler Klişi 
Belediye dairesi önünde ol
muştur ve komünistlerle faşist· 
ler (Fransız sosyal partisi er· 
kanı) arasında olmuştur. Şim· 
diki halde parlamentoda 
bu hadiselerle ali kadar 
hiç bir grup içtimaı bif· 
dirilmemiştir. Yalnız halk 
cephesi partilerini temsil eden 
sollar delegasyonunda komü· 
nistler sosyalist ve radikal sos· 
yalist arkadaşlarına izahat ve· 
recektir. 

Hadiseler başvekalette büyük 
bir teessür uyandırmıştır. Bu· 
gün saat 17 de nazırlar meclisi 
toplanarak bununla meşgul 
olacaktır. Öğleden sonra Blum 
halk cephesi Partilerinin reis· 
!erini içtimaa davet etmiştir. 
Seine vilayeti umumi meclisinde 
Paris polis müdürü istizaha 
çekilecektir. Mecliıin 140 Azası 
arasında 34 komünist olduğun· 
dan münakaşaların pek sert 
olması beklenmektedir. 

Hadise hakkında elde edilen 
tafsilat şunlardır: Dün akşam 
Fransız sosyal partisi azaları 
(Faşistler) Klişi belediyesinde 
toplanmışlardı. Bir zabıta kor
donu bu toplantıyı himaye edi· 
yordu. Bu sırada 1000 kadar 
komünist hücum ederek bele· 

- Kalk 1 Efem 1 Rahatına 
bak 1 

Diyenlere : 
- Ah 1 Defolun 1 
Homurdanmasiyle sızdı, sa· 

bahı buldu. 
. . . . . . 
. . . . . . 
Absi ağa, ertesi günü, hatta 

Haydaroğluna bile haber ver· 
meden katibine bir mektup yaz· 
dırmış, lstanbula Yeniçeri ağa· 
!arından tanıdığı en söz geçer 
bir ağaya, sadık uşaklarından 
birisiyle göndermişti. Mektu· 
bunda, birçok sözlerini ve vaka· 
dan bir kısmını açarak, saray· 
dan yine evhamlanıp: 

[Civarımııda en bahadır ve 
korkulu haydut namını a!ıp 
etrafü eknafı sındırmış olan 
Haydaroğlu elhaletülhaza nez· 
dimdedir. Kendisini bin vaat 
vait ile zapt ve teskin eyle· 
mekteyim. Kahraman bir genç 
olduğundan ötürü devlet ve 
millete faideli olacağı mülaha· 
za ında ım. E" erkim kendiıine 

şam Londranın Veat·E11d ma· ' 
hallesindeki evinde vefat etmiş· 
tir. Büyük devlet adamı bir 
müddettenberi hasta idi, fakat 
vaziyeti endişe uyandKmıyordu. 
Sabah saat 10 da kütüphane· 
sine gitmek üzere yatağından 

kalkmış, tam bu sırada kalbi 
durarak yere yuvarlanmıştır. 

Sir Austen, Almanya hariciye 
nazırı Streaeman ve Fransa 
hariciye nazırı Aristid Briand ile 
birlikte meıhur Lokarno pak· 
tını hazırlamış ve imza etmişti. 

Lokarno siyasetini kuranlardan 
ve sağ kalan yalalz o iji.Uzun 
zaman harp sonrası lngiliz ha· 
rici siyasetini idare ederek 
kendi memleketinde ve Avru· 
pada büyük bir otorite kazan· 
mıştı. 

Paris, 17 (Ö.R) - Sir Aus• 
ten Chamberlam'ill ölümünü 
haber alınca hariciye nazırı B. 
Delboı Havas Ajananıa ~ be· 
yanatta bulunmu9tur: 

11 lngilt-erenin dOçar oldıığu 
acıklı saatinde Franıuuıın kalbi 
Büyiik Britaayanın kalbi ile 
bmikte çarpıyor. C!ıamberlain 

Fransızlara saygılı bir muhab
betle karışık bir hayranlık tel· 
kin etmişti. Çok iyi tanıdığı 
memleketimize daima göster· 1 
diği dostluktan ve •ulh eserine Austen Chamberlain'e ait birkaç lıatıra: Büyük devlet adamı Baldvinle 
emsalsiz hizmetlerinden dolayı ve kardeşi maliye nazm Nevi/le Clıamberlain'le 
ona minnettardır. Briand ile her ikisi Milletler cemiyeti tari· nettarlığına hak kazanmış olan 
birlikte o hem sulh peygam· hinde en iyi sahifelerini yaz· bu büyük devlet adamının ha· 
beri, hem de bir hareket ada· dılar. Adları barışçı milletler tırası önünde saygı ile eğilirim." 
mı idi. Asil bir idealizmi, ince tarafından minnettarlık hatırası Paris 17 (Ô.R) _ Sir Aus· 
bir realite hissiyle yerleıtir- içinde yerleştirilecektir. Mem· ten Cbamberlainin ölümü do· 
mişti. Cenevre ve Lokarnoda leketin ve bütün insanlıjlın min· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• layısiyle ''Figaro" gazetesi şun .. 
diye dairesini işgal etmişler ve bereli kaydedildiğini bildir· tarı yazıyor: "Ölen devlet ada· · 
orada yerleşmişlerdir. Cadde de mektedir. Bu hadiselere de mı Fransanın açık görür bir 
nümayişçilerle seyyar mnbafız· faşist içtimalarına mani olmak dostu idi. Almaoyada nasyo· 
lar arasında arbedeler olmuştur. istiyen komünistler sebep ol· nal Sosyaliım vaziyetine hakim 
Polis kuvveti komünistleri be· muşlardır. olunca Sir Austen bun· 
lediye dairesinden çıkarmak Hadiseler çıktığı sırada B. dan sulh siyaseti için doğacak 
için hücuma mecbur kalmıştır. Blum operadaki locasında bir vahim tehlükelere lngiliz umu· 
Sabah büyük caddede bir çok Gala temsilini takip ediyordu. mi efkarının dikkatini çekti ve 
mağaza kepenklerinin kırıldığı, Olanı biteni ök'renince 7 Mart Alman kuvvet darbe· 
lamba direklerinin devrildiği, son derece teessür göstermiş sinden sonra, kendisine has 
kaldırımların sökiildüg" ü, camla· k olan otorite ile Fransız tezinin ve otomobiline binere Klişi 
rın kırılmış oldug· u görillüyordu. · B d aynı olan bir tez müdafaa etti. meydanına gitmiştir. ura a 

"Echo de Paris,, gazetesı'ne 1 · k d. · O dakikadan itibaren, Fran· gazete muhabir erı en ısın· 
göre komünistler seyyar muha· d B sayı çok iyi tanıması ve ona 
f 1 • en beyanat isteyince aşve· sevgi bağlaması yüksek ve 
ız ar üzerıne ateş etmişlerdir. kil: 11 Hayır, bu akşam değil. derin bir mana aldı. Tam bir 

Ve her sosyal parthi de karı· Yarın sabah! 11 cevabını ver· idealizm beslemekle beraber, 
şıklıklara müfrit sol cenah un· mekle iktifa etmiştir. Bununla altüst olmuş dünyada, birlikte 
surlarının sebep olduğunu iddia beraber zabıta nizamı iade inandıkları manevi kıymetleri 
etmektedir. etmiştir. müdafaa için Fransa ve lngil· 

Diğer taraftan Versailles ve Cezayirden bildirildiğine terenin elele yürümeleri lüzu· 
Asnieres'ten gelen haberler göre, Oran civarında da karı· muna kani idi. Bu, hayatının 
oralarda da faşistlerle komü· şıklıklar olmuştur. Birçok Ce- son inanı olmuştur ve bize 
nistler arasında çarpışmalar zayir yerlisi yaralanmıştır. Po- bıraktığı miras budur. Onu 
olduğunu ve yüzlerce yaralı )islerden bir kişi ölmüştür. muhafaza etmek gerektir. 

Lir mansap verip iskat ve tes· 
kin edilirse ezhert cihet hayırlı 
ola gelir .. illa ki siz bu mansa• 
bın verilmesine cihet ve gayret 
edesiniz. Kendisine bu yolda 
bir ferman gönderesiniz .. ] 

Diye yazmıştı. Lakin mektup 
ağalara yetiştirilip te ağalar, 
Yeni çeri ağasına bin rica ve 
niyazla işi aksettirerek yalvar· 
dıkları ve: 

- Sultanım ehveni şer bu· 
dur! Absi ağa güzel söylüyor, 
aksi halde Karahisur havalisi 
elden gider. 

Dedikleri zaman Muslihittin 
ağa köpiirüp ayağa kalkmış: 

-Şirkin büyüğü bu dur ki, 
haramilere ve eşkiyalara tuğ 
ve sancak verilip, ırz ve na· 
musu devlet hetk oluna .. Eşki
ya bu tarikle mansaba nail 
olmak kapısı açılırsa gayri zu· 
bur sevdasında olan cesur ve 
fettanlar dolup memleketi ha· 
rabe vermek görünür, ma· 
kulü budur ki gayri tarikle 
tedarikine siyi olunup mansap 

veri1mekle bir alay müfsitleri 
tamaa düşürmekten ziyade 
haz ;:roluna ... 

Demişti. Ağalar bu söze 
uyup, veziri kandırarak, Hacı 
Sinan oğlu Mehmet Paşııyı 
Haydaroğlunun üstüne saldılar 
ve Abaza Kocahasan Paşaya 
da bir name sallayıp Mehmet 
Paşa ile birleşmesini ferman 
ettiler ... 

• 
Haydaroğlunun bunlardan 

hiç haberi yoktu, Absi ağanın 
mektubunun gittiği gün öğleye 
yakın uykusundan uyanıp ser· 
sem sersem: 

- Hadi 1 Bize yol ver 1 Gi
deceğiz ağa 1 

Diye Absi ağa ile görüşür
ken. Ab•i ağa: 

- Olmaz! demişti, olmaz, 
dünün yorgunluğunu almak 
i.;in üç dört gün rahat lazım, 
çiftlik sizindir, sen de aziz 
misafirimsin, artık her şeyi 
anladım, sizi salmam. 

Haydar oğlu gülerekı 

- Olmadı dedi. Olmadı 
ama senin hatırının zoruna 
bu gün de kalırım, yarın mut· 
lak gideriz. 

Absi ağa gülüp : 
- Hadi öyle olsun, yarın bir 

daha görüşürüz, bakalım! 
Diye Haydaroğlundan ayrıla· 

rak o gün için hazırlıklar yap· 
mağa emir vermeğe gitti. 
. . . . . . 
. . . . 
Haydaroğlu zevk ve neşe 

içinde bir gün daha, Absi ağa· 
nın çiftliğinde efeleriyle kaldı, 
eğlendiler, içtiler, oynadılar. 
. . . . . 
Absi ağanın yalvarırcasına 

ısrarlarına bile dayanan Hay· 
daroğlu ikici günü yola çık· 

mıştı. Absi ağa, asla saraya 
melc~up yazıp onun !çin mansap 
dilediğini açamamıştı, <J bekli· 
yordu ki Haydaroğlu kendisin· 
de misafir kaldığı müddet için
de, Haydaroğluna bir mansap 
verilen ferman gelsin ve: 

- Bitmedi. -
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Roma, 16 (Husuıi) - Düçe• 
Din Libya seyahati bir sürü 
mülahazalara yol açb. Jtalyanın 
kimseye verilecek izahatı yok· 

o 

-
Y~RI ASIR ta Mert ,_,.., ~ 

$ p o Akd • d it ı eke' • taraftan Sicilyaya, diğet tr 

enız e a yanın 1 1 gayesı ı:~:nk~;.~~:bm~0t'yıe:f 
ğaz daraltılmış olaca~ . 

ur. Libya onun kendi topra· 
ğıdır ve Akdeniz, ltalya mev· 
<:ut oldukça, başkaları ne dii
tünürlerse düşünıünler, büyük 
mikyasta ltalyandır. "Stampa" 
gazetesinin en görülecek yer· 
de büyük harflerle netrettiği 
bu kısa tefsir B. MuasoliDi ile 
filolart tarafından Akdenizin 
göze çarpar şekilde geçilme.i
nin beyaelmilel matb.atta yol 
açtığı mütalaalar kaf'fMUlda 
reami ltalyan mahfelcri+ ve 
Fafist matbu&tU1111 har&Met·het
hnı hiilisa etmektedir. 

Dü• • T hl • tt 1 • 1 • t 1 • h t b • ecnebi gemiler tahtelbabirleril' 
çenın ra US gezısı ngı iZ es l a ına ır ~:~eı<;~çe~::~ec:!'~~~u/i:::: 

cevaptır. Pantelarya ve T abrukun . büyük önemi k;~ 0:::'··~:~~.ı:c··r .• :r~ 
ve Bingaziye kadar 1

1111 
lta!yanlar Sicilya boğazına tamamen hakim olmak istiyorlar ( sahil noktalanna malik 0 

tayyareler de tahtelbabirlr 
rin kaçırdıkları ticaret "fı
barp gemilerine höcuoı e 

"Giornale d'lt.Jia,, Ye "Cor
riere della Sera" gibi dijer 
gazeteler ecnebilere dalta teB· 
lili bir cevap ftt'mektediıil.r. 
Bu sonuncusu şunları yu~r: 

"Akdeniıi geçen iM.,_ p· 
mileri l••lfan kuv•eüeitı ıfliı 
ortasında ltalyamn baMi ve 
tam maaasiyle bahri bir deW.t 
olduğuou ve Akdenİ9İn bicim 
için bir9ok de.ıKJDlerden bift 1 

~iJ, fakat menfaatlerimi.: ~' 
Hkliyabmız i9i•, mtia.&ı.He yol
lıar11nız ipn biricik deoiı: oldit-
jueu Hin edt,oft8r. Akôe.it: 
meseleleri · a.ra...de IWyANa 
memi .... olarak •yin •· 
mittir. M*-o ...... ı..ifmn• 
Akdeniz 8iyaaeünia Utl wetıi
ıti tevil kabal emez .. Wt*'e · 
göetermiftir. Bu a.tlıta taktı> 
eden "Gentlemewı's Ağrema.t" 
Jtalya tarafından tam bir niyet 
iyiliğile imza edilmittir. Bu 
anlaıma fqizmin siyasi 
itbirliğine •e mefhumma tam 
manasiyle tekabll etmek
tedir. ltaJ,_ın bahri Ye Akde
niz siyasetinin hedefleri açıkça 
gösterilmittir: Bu denizde men
faatleri olan devletlerle müna
sebetlerin aydınlaama11 İçin H· 

mimi ve halis bir istek Ye ltal
yanın Akdenizde müdafac;.sını 
temin. Zira Akdeniz bizim için 
en başta ehemmiyeti haizdir. 
Milanoda Düçe dünyaya bildir
miştir ki Akdeniz ltalya için, 
diğer her hangi bir büyük dev· 
Jetten ziyade bayati bir men· 
faattır. Bu ilin, siyasi, tarihi, 
ekonomik bir hakikat olarak 
durmaktadır ve sarsılmaz bir 
milli müdafaa hakikatidir.ltalya 
Akdenize doğrudan doğruya 

tiağlıdır. HGtiln milli, askeri ve 
ekonomik menfaatleri burada
dır. Dftçenin seyahati sırasında 
hatırlanmaM liıım olan vaziyet 
işte budur.,, 
AKDENIZDEKI F AALIYETIN 

iKi GAYESi 

• 

Faşizmin harici siyaaetini en 
ziyade salahla ifade emekle ta· 
nınmış olan B.Gayda daha açık 
yazıyor: 

" ltalyanın Akdcnizde siyasi 
ve bahri faaliyetinin baıhca 
iki gayesi vardır: Karşılıklı 
vaziyetlerin tasrihi ve bu sara• 

HiSSi, AŞKI 
ROMAN 

-36-
BugUn seni seyretmek, doya doya yakınımda hisset. 
n aek istiyorum. Bu senı · yenlden anlayı' gibi bir,ey. 

Mat çehresi salonun loşluğu 
içinde bir az daha sanumış 
gibi.. Köşede bir nergiz bü· 
keti duruyor. Sanki gizli bir 
el bütün kuvvetiyle yüreğimi 
sıkıyor. Sesleniyorum ona: 

- Seniha .. 
Yerinden kalkıyor. Her za· 

manda daha neş'eli gibi .. Göz
lerinin içi gülüyor. O renk, yıl· 
)ardan beri kaybettiğim o gü· 
zel, yeşil ışıklar bir anda mey· 
dana çıkıyorlar. Elini bütün 
arzusuyle elimde bırakıyor: 

- Nasılsın geceden beri 
Ümit, 

.__ ____ Ru.~"~~ 

üzerinde menfi bir tesir bıra
kıyor. Yüzüne bakamıyorum. 
Bir renk, bir uta11ma rengi 
kaplıyor bütün çehremi.. Çeki· 
nerek cevap veriyorum: 

- Teşekkür ederim. 
Oturuyoruz: 
- Galiba üç saatin var, 

diyor. Ben hem kahvaltı, hem 
de öyle yemeği hazırladım. 
Hangisini tercih edersen. 

- Beni mahcup ediyorsun 
Seniha, diyorum. Sana fazlaca 
bir külfet oluyor bu.. Benim 
iştibam yok bugün •. Yalnız, bir 
kahve rica etsem. 

· · • kar bkb i i-

kontrol vuifesini tahmil eden 
bir kıt'ayı ziyarete gitmiştir. 

Tabiat ve tarih ltalya için Ak-

denizle miJlet ve imparatorluk 
arasında üç taraflı çözülmez 
bir bağ örmüıtür.,, 

INGlLIZ TESLIHATINA 
CEVAP 

Böylece ltalyan gazeteleri 
Trablus seyahatinin lngiliz 
teslihatına bir cevap olduğunu 
göstermekte ve Afrika sahil-
le rinde yapılacak manevraların 
mevzuundan lngilterede hasıl 

olan endifeyi gizlememekte
dirler. 

Filhakika lngiliz gazetele,,i
nin bahri muhabirlerine göre 
bu manevraların gayesi, Trah· 
lusun ve Tabruk limanının ne 
dereceye kadar sevkülceyşi 
bir maksatla kullanılabileceğini 
göstermektir. 

yoruz. Dikkat ediyorum bir 
noktaya.. Bugün onda bana 
karşı daha fazla bir yakınlık 
var. Daha çok sokuluyor yanı• 
ma.. Ve.. Çocukca suallerle 
beni meşgul etmiye çalışıyor. 

Bir aralık yt:rinden kalkarak 
daha ziyade yanıma sokuldu. 
Gözlerini gözlerime bıraktı ve 
konuştu adeta kalbiyle: 

•- Çok mes'udum bu gün, 
dedi. Artık ölürsem gam ye
mem Ümit.. Bu saadet bütün 
bir hayata bedel.. 

ince parmakları saçlarımda, 
ondan sonra da çehremde do
laşıyor. Hareketlerinde öyle bir 
emniyet ediş var ki hayret 
ediyorum. Bu mevzu üzerinde 
konuşmak bana korku veriyor. 
Mualliminden ürken çocuklar 
gibi titriyorum : 

- Sus Seniha, diyorum. Bu
gün bu mevzu üzerinde ko
nuşma.. Durma böyle şeyler 

üzerinde.. Beni zerre kadar 
seversen.. Yalvarıyorum sana .• 

Ge>zlerindeki ba r 

bileceklerdir. Bu manevrala~~ 
diier bir srayesi de Tabruk. • 
diğer sahil noktalarının Afr1: 

Ye Girit adası arasındaki Y b 
nezaret için ne derece fay.d• 
ve Sicilya~ boğazınca öte tar•· 

. tı• 
fıoa dağılm'f harp gemiler• 
rafından şarki Akdenizdell 
yapdtlcak bir hücuma karfl 
Tabnık'un ne rol oynıyabi)ec~· 
ğıini tayin etmektir. Şu takdi,. 
de gerek Tabruk, gerekse ~ 
ilci adalardan Leros bUyD 
ehemmiyette askeri noktalıt 
olabilirler.,, 

BiR iSTiNAT NOKTASI 
"T emps,, gazetesinin Ro1111 

muhabiri de Tabruk hakkıod• 
ıu mütaleayı yürütmektedir. 

"Firaunlar diyarına doii'fl! 
bu en son ltalyan koyu, körfeSI 
ve tayyare karargahiyle yakı• 
p.rk ltalyan filosu için müke~~ 
mel bir istinat noktası teşP 

edw.,, 
Ayni muhabire göre, Tuno• 

hududundan Mısır hududdO• 
kadar Trablus sahilini takİ9 
eden ve Oüçe tarafından açı• 
lan 1800 kilometrelik yol , helll 
askeri, hem ekonomik bnvok 
bir ehemmiyeti haiznir. Askeri 
bakımdan, makineli vasıtaların 
Mısır hududundan Tunus bll" 
duduna karadan naklini mildi" 
kün kılmaktadır. Ekonomik ba" 

Sicilya boğazının muhafazası kımdan da Fas, Cezair, Tunu" 
~in çok kıymetli olabilir. Eğer Trablus, Mısır sahilini takibell 

"Daily Mail,, gazeteeine göre Pantelorya adası merkez ola- Nil sahiJine kadar karad•O 
Trabluo hava ve deniz iiHÜ 1ak kullanılırsa bu bo~az bir seyahat imkanını açmaktadır.,,, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu akşam da oyna 

Büyük artistin son sözü 
bu olmuştu .•. 

Mary Tempest kocasını kaybettiği 
akşam da snhneye çıktı •.• 

Londra, 12 Mart - DWı ak
şam Londranln en btiyiik tiyat· 
rolarından biri olan Queen'• 
Theatre'de büyik muvaffakı· 
yet kazanmış olan "Çılgımağa 
dönüş,, piyesi ateıten harf.Jerie 
ilan ediliyordu. Piyesin ismi 
yanında lngi1iz sahne•inin en 
kudretli sanatkarı olan Mary 
Tempest'in ismi yer almııtı. 

Asıl şayanı hayret olan ıey 
büyük artistin sahnede ispatı 
vücut etmeğe mecbur olduğu 
saatten birkaç saat evvel 
bayatta en çok sevdi{fi 
bir var!ık olan kocası Gra• 

öyle masum Ye acı ki onu gi>r
memek için gözlerimi kapıyo
rum .. 

- Bakma bana öyle kuzum, 
diyorum. Korkutuyorsun beni .• 
Aşağı yukarı senin üzerinde 
bir hakkım var. Seni kendime 
yakm bulmak hakkı.: Beiı ar
kadaşlarıma karşı da böyleyim. 
Tahakküm etmek isterim on
lara bile.. Bugün seni yalnız 
seyretmek, doya doya yakınım· 
da hiss'!tmek istiyorum. Adeta 
yeni tanımış gibiyim seni .. 
Şimdi anlıyorum hatamı .. 
Kadın olarak dünyaya gelen 

cazip mahluk, hangi kisve al· 
tında gizlenirse gizlensin, enin· 
de sonunda kadın olarak kal
malı. Yanlış anlaşılmasın söz· 
]erim .. Benimkisi kendi ken
dimle, kanaatlerimle bir mü· 
cadele oldu. Kadından arkadaş 
ayırmak mümkün mü?. 

Bak, düne kadar muhafaza 
ettiğim hisler ne kadar baş
kaydı. Hiç değilse bana erkek· 
· mi habrlattın. Seni ka bet-

ham IXown'un gözlerini ebe
diyen hayata kapamış olması
dit'. Graham Brown kar111 gibi 
luıdret:li bir komediyendi. Öle
ceğini anlamııtı. Ôltim yüzünii 
tamamen soldurmadan karı11nın 
ellerini derin bir tefkatle tu
tarak.: "Bu akpm da oyna, de
di. Piyes devam etmelidir." 

Graham Brown kansından 
kat'i bir vaad almak ister gibi 
ona bakmııtı. Ve Mary Temw 
peet kalbi parçalanarak koca
sını kayb~tiği akıam da sah· 
~e ç•kmaiı vaadetmişti. 
8'yö~ trajediyen sözünü 

+-
mek korkusu, ıu dakikada 
beni sarmıı bulunuyor. Yanan· 
da kalmak istemiyorum. Sana 
daha çok alışırım diye.. Yanan
dan ayrılmak istemiyorum .• 
Kaybetmek korkusuyle. 
Gülüıtük Senihayle.. Ve itina 

ile geyinerek evden ayrıldım. 
" 

" " O - Sizi tahmin ettiğim 
gibi buldum Ümit bey.. Her 
halde görüşmek istiyordum. 
Sizin bir köşeye çekilerek yal
nız bir hayat geçirdiğinizi öğ-
renmiştim. Rahatsız etmek İs· 
temezdim.Fakat mecbur oldum. 
Mecbur edildim buna .. 

Ben - Rahatsız edilmek 
mevzuubahis değil dedim. Bu 
vazifemdi benim.. Ancak, tah
min ettiğiniz gibi çoktanberi 
Kızılçulludan ayrılmamıştım. in
san yüzü görmek bana zor 
geliyordu. Bunun muhtelif se
bepleri var. Münzevi bir hayat 
yaşamak hoşuma gidiyordu. 

O - Çok cazip tarafları ola
Ük ha atınızın... Belki de bir 

Mafy Tempest 
tuttu. EIJi senedenberi mavaf" 
fakıyetten muvaffakıyete ko.-0 
kadın artistin berşeyden &ne' 
halka ait olmasını içindeki ııtl" 
rabı unutmasını, hatta icab•" 
derse gülmesini istiyen ,.bo' 
ananesine sadık kaldı. 

roman muharririne cazip bİI 
mevu bile olur. içine biraı dl 
aşk karıştırdıktan sonra ••• 

Ben - Bu kadarı da fasit 
beyfendi... Hayatımın roaıaO" 
lık bir tarafı yok ki... Bell 
fazlaca yorgun olduğum içİI' 
istirahat halindeyim. • 

O - Şimdi esasa girebiJi" 
riz, diyordu. Sizi tasdi etaıek" 
ten maksadımı biliyorsuo111 

tabii,.. Senibamn sizde oldll" 
ğunu haber aldım. Galib' 
büyükçe bir de hastalık ge" 
çirmiş. . . Kendilerine .. t 
hk dilerim. Ne diyo~du'(; 
Seniha.. Biliyorsunuz tabıt.. 

11 
benim şu dakikada reıllle , 
zevcemdir. Aranızda geçeol~ 
biliyorum. Daha çocukluk b•Y' 

b. cer•,. 
tınızdan başlıyan ır ana et 
Her halde tertemiz birşef!,,, 
olacak .. Senihayı yakındao te" 
nmm .. Kirli işlere kat'iyyeD 
nezzül etmez. 

Ben - Fakat beyfencli-
-son~' 

' 
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Yaz mevsiminde seyahat 
-

Bugday piyasası oldukça sıcaktır 
Pamuk ve zeytinyağı piyasası 

henüz kararsızlıktan kurtulmamıştır 

etnıek isteyenler! 

Kıymetli eşyalarınızı Yangında·n 

ve Çalınmaktan korumak 
• • tedbir aldınız mı ? 

lzmir Ticaaret ve zahire 
borsası tarafıodan 10 ili 16 
Pıtart 937 tarihleri icinde neş
~edilmiş olan gündelik satış 
lıstelerinin bulisasıodan bu 
lllilddet zarfında borsada aşa
ğıda gösterilmiş bulunan eşya· 
nın karşılarıoda işaretli mik
tarının hizalarıodaki fiatlerle 
satıldığı anlaşılmıştır. 
~§Yaııın satılan Haftalık fiat 
~nsi miktar kabı az çok 
,; boğ. 8623 Ç. 5,500 7,00 

,.. arpa 786 " 3,625 4,375 
0 alda 13 " 4,50 4,50 
Susanı 300 " 16, 75 18,25 
~· Pamuk 805 B. 40.00 45,50 
'M. a. Çe. 481,lıl ton 3,35 3,60 

Z 
· Pala. 3950 ken. 265 475 
· Y. 240000 kilo 49 51 

~· üzüm 9 Ç. 9,50 9,50 
..... " 752 .. 10 15 

Haftalık satış vaziyetini bu 
l\ıretle ikmal eyledikten sonra 
bu eşyanın nevi üzerinden haf
talık satı~ miktar ve fiatleriyle 
Piyasaları durumun ve bunlanu 
lııından evelki ve geçen senenin 
bıı haftasındaki muamlelerioi 
llyrı ayn aşağıda gösteriyoruz: 

Buğday 
Borsada bu hafta içinde ya

pılan buğday satışlan nevi ve 
fiat itibariyle şu şekilde cereyan 
etmiştir: 
8uğdayıo Miktan Fiat 
nev'i çuval azami asgari 

llşak malları 2018 5 50 6 875 
Yumuşak 

~ş~k malları 606 6 7 

~~h~iı~alları 4453 5 625 6 

1t1ııbtelif " 
Yumuşak 1546 5 625 6 

Yekun 8623 
Son hafta buğday piyasa

sında oldııkça hararet görül
lllüştür. Müb&yeat fabrikacılar 
tarafından yapılmıştır. Fiatlerde 
bugünler için biraz daha te
nezzül meyli var gibidir. 

Arpa 
. Hafta satışı olarak yukarıda 
•şaretlediğimiz 786 çuval arpa· 
k~n 716 çuvalı Uşak malı olup 

Nevi 

Borsa neşriyatına göre bor• 
sada son hafta içinde aşağıda 
gösterilen palamut satışları ya· 
pılmıştır. 

Mıktan Fiatı 
Nev'i Kentl\I Az Çok 

Tırnak mallar 1617 430 475 
.. engin " 9 320 320 

Kaba " 1733 260 285 
.. .. .. 231 265 270 

Yekün 3590 
T ediyat meselesi dolayısile 

ihracat işleri biraz duraklamış 
olduğundan zeytioyağı satış
ları da son hafta içinde hemen 
bemeo perakende işlere mün
hasır kalmış gibidir. 

Piyasanın hali hazır hakiki 
vaziyeti hakkında alikadarlar
ca kat'i olarak bir fikir der
meyan edilememektedir. Umu· 
mi bakımdan zeytin yağı piya· 
sası durgundur. 

Çekirdeksiz üzüm 
Gündelik borsa neşriyatının 

icmali neticesinde gündelik iti
b~riyle son hafta üzüm satış 
mıkdar ve fiatlerinin berveçbi 
iti olduğu görülmüştür: 

Satış tarihi Mikdarı Fiat 

10-3-937 
11 " " 
12 " " 
13 " " 
ıs " " 
16 " " 
Yekün 

asgari azami 
89 10.75 14 

108 11,50 15 
104 10,25 14 
142 10 14 1 
144 10,375 14,75 
165 10,25 15 
752 

ılosu 4.125 - 4.375 kuruş ara
~•nda satılmıştır. 70 çuvaldan 
•baret muhtelif neviden ıslak 
~rpa da 3.125 kuruştan mua• 
llıele görmüştür. Beyaz ve tok 
''Palar daha iştihalı mübayaa 
ed·ı· 
'L ı ıyor. işler tamamiyle şehir 
1lltiyacını karşılamak için ya
Pılınaktadır. 

Bu suretle mevsim başından 
son tarihe kadar borsada 
419080 çuval ve 1919 torba 

Bakla çekirdeksiz üzüm satılmış bu· 
lunmaktadır. 

Son hafta içinde borsada Son hafta içinde üzüm piya-
~~karıda işaretlediğimiz gibi sasıoın gösterdiği vaziyet, pa-
bl.osıı 4.5 kııruştau 13 çuval muk piyasasıoda olduğu gibi 
t ~kla satıldığı borsa neşriya· müstehlik müşteri piyasaların 
•odan anlaşılmıştır. tediye kabiliyet ve şeraitinin 

P k 
tabii bir neticesi olarak telakki 

am u edilmektedir. 
Y ııka d h ft t 1 k Müstehlik piyasalarda bil-, rı a a a sa ışı o ara Al d ~ ·· t k 1hretı d°". . 

805 
b bassa manya a uzum s o -

lıııı • e ıgımız alye pa- larıoıo azalmış olmasına rağ~ 
ııı· gıın nevi üzerinden satış meo maruz sebepler dolayısiyle 
a '.lttar ve fiatleri berveçhi kuvvetli işler olamamaktadır. 
•,~1 dir: Bu halin Nisan ayıoıo ilk 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ ~ - ' 
C>~C> 

b Mübadıl ve gayri mübadil 
,0ııo:arı bilumum banka ve 
~.tket hisse senetleri Ergani 
f~~a~ ve yüzde beş ve iki 
t ~~I~ ve eski istikrazı dahili 
b~ Yılleri ve buna mümasil 
er · h nevı es am satın alır. 

Adres : lzmir Kemeraltı 
liacı Hasan oteli No. 60 

C AV 1 T 
Tele fon 3903 

(77) J;~ ... ~Jaı~ 

Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 1 

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

l-26 f21011 

ıçın haftalarıoa kadar bu şekilde 
devam etmesi ihtimal dahilinde 
görülmektedir. 

~------... , ................................... ._, 
Gerçi piyasada bazı ihracat 

evleri mübayaa emelini izhar 
etmekte iseler de teklif ettik
leri fiatlerin müsaadesizliği 

alıcıları mal satmamak mecbu
riyetinde bırakmaktadır. Şim

dilik piyasada azami durgunluk 
görülmektedir. 

Bunları; iŞ BANKASl'nın her türlü tehlikeden 
masun son sistem ve çok ehven fiatlerJe 

kiraya verdiği K A S A L A R 1 N D A 
muhafaza edebilirsiniz. 

Borsa satış listelerine göre 
Tariş limited de 28-2-937 tari
hindenberi piyasadan mal satın 
almamıştır. 

~-----........................................... ~ 
Senelik kiralar kasanın eb'adına göre 

inhisar idaresi ise 10-11 ku
ruş arasıodaki adi mallardan 
bu hafta içinde pek az miktar
da mübayaat yapmıştır. 

BİR liradan BEŞ liraya kadardır. ,, ..................................................... , 
incir 

Hafta zarfıoda borsada incir 
ve incir hurdası üzerine hiçbir 
muamele olmamıştır. Esasen 
cüz'i miktardaki incir stoklan 
dahili ihtiyaçlar için perakende 
suretiyle borsa haricinde satıl
maktadır. 

Kömür Yakan Vesait 
Aletleri Beynelmilel 

Ve Teshin 
Sergisi 

( 1937 Martının 26 ncı 
Cuma Günü Ankara'da 

Sergi Evi ve sahasında açılıyor1 ' , 
Sergiye iştirak 
sergiyi ziyarete 

kolaylıklar 

edenlere olduğu gibi, 
geleceklere de azami 
temin edilmiştir. 

Her tUrlU malOmat va fazla izahat için 
şu adreslere müracaat edllmelldlr : 

lstanbul: Karaköyde Yatakla Vagonlar 
Şirketinde Sergi memuru; 

Ankara : Sergi komlserllğl 

1 LAN 
il daimi encümeninden: 

. (259~7) lir:' . (39) kuruş keşif tutarı ile ve kapalı zarf usulü 
ıle ~ksılt~esı. ıliu edilmiş olan Dikili - Ayvalık yolunun yapısı 
eksıltm~sıue ıs~ekli çıkmadığından 2490 sayılı yasanıo 40 ıocı 
~addesı. gere_gınce bir ay içinde pazarlıkla eksiltmesi uzadıldı· 
gındau ı~tekJılerin lzmir ili daimi encümeninin toplantısı olan 
Pazarte.s~ ve Perşembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar başvur· 
malan ılan olunıır. 742 (469) 

:-···································································· -• • • . SIHHAT BALIKYAGI 
E Norveçya balıkyağlarınıo en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısıoda 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

İZ MİR ŞUBESİ 

1 • t .r.. .,,. . ~ . •. ' - ~ . - "-' 

ANKARA PALAS 
P AST AlIANESİ ANKARAPALAS 

Oteli altında 

Tortalar, Antrimeler, Pasta, Karolin Peti fur Beze 
Bisküit, Keik, Parfe. Dondurm~ vesairt:' 

Tatlı, t_?z!.u, s_oğuk ve ~ı.cak ~ılfı?Jum pasla ve Çörekler 
buyuk dıkkat ve ıtina ıle ıhzar edilmektedir 

•••••••• 
Nişan, Düğün ve hususi toplantılar için salonumuz 

!erimizin emrine amadedir. Siparişler arzu edildiği 
evlere kadar gönderilir. Telefon : 3438 

1 - 7 (b.3) 

müşteri

takdirde 

,! ___ ., ______________ ~ 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

Ötedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrııpa güb
relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
RAHMi KAllAOAVUT 

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

IZMIR 
Telgraf adresi: KARADAVUT Telefon 3809 . ...................................... , 

VATAN OTELi 
CZZ77T~dA!ZXZZZZ7JZ7:ZT./Z7T.&CLZ"LLLLö 

Keçeciler C ellalbaşı sokağında 
5-V-~ '7 1 )~ 

Yeniden tanzim ve tefriş edi 'en VATAN oteli müşteri
lerinin her türlü istirahatini temin eylemeği düşünmüştür. 

Sıcak ve soğuk banyo 1 arı geniş ve havadar babçc!sİ vardır. 
Fiatler tasavvurun fevkinde ucuzdur. 
Temizliği ve ucuzluğu bir kerre tecrübe ediniz. 

1-26 (357) b.3 S.7 



:Sahife a 

lzmlr Slclll Ticaret 
Memurluiiundan : 

l:ı:mirde ticaret yapan (Ay
dın Zirai satış kooperatifleri 
ittihadı ) şirketinin lS - 3 - 937 
tarihinden itibaren tasfiyesine 
ve tasfiye memuru olarak Ta
lat Kılcıoğlu, Fuat Güroğlu, 

Kemal Akyüz Süreyya Toperin 
tayinine mütedair sirküler Ti
caret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 1938 numarasına kayit 
ve tescil edildiği ilin olunur. 

lzmir Sicili Ticaret memur
luğu resmi mühürü ve 

F. Tenik imzası 
1 : SİRKÜLER 
1 mart 937 tarihinde inikat 

eden fevkalade umumi heyet 
içtimaında it~ihadımızın tasfi
yesine karar verilmiş olduğunu 
ve intihap edilen tasfiye ko
misyonunun 1S·3-937 tarihli 
kararı mucibince badema tas
fiye halinde bulunan Aydın 
zirai satış kooperatifleri itti
hadını atide isimleri ve imza 
numuneleri yazılı zevatın temsil 
edeceğini arzederiz: 

Bu zevattan yaloız ikisinin 
tasfiye halinde bulunan ittihadı 
taahhüt altına sokmağa kafi 
geleceğini ve bundan evvelki 
sirkülerimizin bugünkü tarih
ten itibaren hükümsüz olduğu
nu bildirir ve saygılarımızı su-
narız. 1 S 3-937 

Tasfiye komisyon reisi bay 
Talat Kılcıoğlu şu suretle imza 
edecektir: T . Kılcı 

Tasfiye komi~yon reis vekili 
bay Fuat Güroğlu şu suretle 
imza edecektir : F. Güroğlu 

Tasfiye komisyon azası bay 
Kemal Akyüz şu suretle imza 
edecektir : M. Kemal Akyüz 

Muhasebeci bay Süreyya To-
per şu suretle İmza edecektir: 
S. Toper 

Şirketin tatbik mührü : Tas
fiye halinde Aydın zirai sa!ıt 
kooperatifleri ittihadı lzmir. 

Dairede okunup manası an
latılan bu lS-3-937 tarihiyle 
müverrah sirkülerde firma ile 
birlikte konulan imzaların zat 
ve hüviyetlerini bildiğimiz bay 
Talat Kılcıoğlu ve bay Fuat 
Güroğlu ile bay Kemal Akyüz 
ve bay Süreyya Toperin olup 
münderecatını tamamen k:.bul 
ettiklerine şehadet ederiz. 

Şahit: lzmir Karşıyakasında 
Fahreddinpaşa caddesinde 96 
nı:maralı evde oturan Ahmet 
Göksel. 

Şahit : lzmirde Birinci Ka
rataşta Yeni Türkiye sokağın
da 17 numaralı evde oturan 
bay Rüştü mahdumu Faruk 
Rüştü. 

Umumi No. ı697 
Hususi No. 2/92 
Dairede okun:ı p manası an

latılan bu 1 S - 3 - 937 tarihiyle 
müverrab sirkülerde firma ile 
birlikte konulan imzaların zat 
v~ hüviyetleri yukarıda isim ve 
:ıdresleri yazılı şahitlerin tarif 
ve şehadetleriyle anlaşılan Tas
fiye komisyon reisi bay Talat 
Kılcıoğlu ve Tasfiye komisyon 
reis vekili bay Fuat Güroğlu 
ve Tasfiye komisyon azası bay 
Kemal Akyüz ve muhasebeci 
bay Süreyya Toperin olup 
münderecatını ta :namen kabul 
ve ikrar ettikten sonra yanı

mızda kendi elleriyle koyduk
larını tasdık ederiz. Bin dokuz 
yüz otuz yedi senesi martının 
onaltıncı salı günü. 

T. C. lzmir Üçüncü Noteri 
Tahsin Amur resmi mübürü ve 
vekili Ali Raif Güny<!r imzası, 

Umumi No. 1697 
Hususi No. 2-92 
Bu sirküler nüshasının daire 

dosyasında saklı 1697 umumi 
numaralı a slın a uygun o!duğu 
tasd ik kı lındı. Bin dokuz yüz 

· otuz yeJi senesi mart ayının 

onalhncı salı günü. 
lzmir Üçüncü Noteri Tahsin 

Amur resmi mübürü ve vekili 
Ali Raif Günyer imzası 

1465 

lzmir aulb hukuk dairesin
den : 

lzınirde ikinci a:ı:iziye ma
halles inde birinci sokakta 20 
No. tajda mukayyet Saliha, 
Fatma, ve Sıdıkanın ve diğer 
varislerin şayian mutasarrıf ol
dukları 600 lira kıymeti mu-
ham"'eneli is bu hanenin 21 ·4-
937 Çarşamba S!'Ünü saat 15 
te lzmir sulh hukuk dairesin
de satışı yapılacaktır. 

Bu artırmada tahmin olunan 
bedelin yüzde 7S nisbetinde 
bedel verildiği takdirde tali
bine ihalesi yapılacak aksi 
takdirde satış ıs gün daha 
uzatılarak ikinci artırması 10-
S-937 Pazartesi günü saat 1 S 
te yine dairemizde yapılacak
tır. 

Gayri menkul üzerinde bak 
talebinde bu'unanlar ellerinde
ki resmi ve•aik ile birlikte 20 
gün içinde dairemize müracaat 
etmeleri lazımdır. Aksi halde 
haklarında tapu sicili malüm 
olmadıkça paylaşmadan hariç 
kalacaklardır. Şartname 1-4-
937 tarihinden itibaren herke
sin ırörebilmesi için açıkta ve 
gayri menkulün evsafı da şart
namede yazılıdır. 

Müzayedeye iştirak etmek 
istiyenler kıvmeti muhıtmmene
nin yüzde 7,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir banka te
minatı ibraz etmeleri liizımdır. 
Gayri menkulün vergi ve sair 
kanuni mükellefiyetleri satıcı ya 
ve yüzde 2,S dellaliye ve fe
ra~ harçları alıcıya aittir. lha
l~yi müteakip müşteri ihale 
bedelini defaten ve peşinen 
vermediği veya veremediği 
takdirde gayri menkul lS gün 
müddetle artırmaya konulup 
talibine ihalesi yapılacak ve 
arada tahakkuk eden ihale 
farkı biç bir güna bükme ha
cet kalmaksızın vecibesini ifa 
etmiyen müşteriden tahsil olu
nacaktır. Daha fazla malümat 
almak istiyenler dairemizin 
936-446 sayılı dosyasına mü
racaatları lüoZUmu ilan olunuL 

804 (472) 

İZMIR iKiNCi iCRA ME
MURLUGUNDAN: 
Açık artırma ile parayıı çev

rilecek gayri menkulün ne ol
duğu: 

lzmirin Hacı Mahmut m~bal
lesinde Salepçi camii yanında 
ı82 adanın 33 parseli Şamlı 
sokaı!-ında 13 numaralı garaj 
ve 31, 30 parseller Şamlı soka
ğında 42, 40 kapı numaralı ev
ler arkası yine 31 parsel mez
kür 42 numaralı ev ile 29 par
sel Şamlı sokağında 38 kapı 
numaralı arsa solunda 6 parsel 
lstanköy sokağında ı2 numaralı 
evin avlusu cephesi Şamlı so
kağı ile mahdut olup 127 metre 
murabbaında birinci sıra ve 
derecede ipotekli Osman aile 
evi denmekle maruf hane açık 
arhrma suretiyle satılığa çıka
rıldı. Birinci artırma.ı 21 Nisan 
937 tarihine müsadif Çarşam
ba günü saat 15 te daireı:ıizde 
icra edilecektir. Bu artırmada 
yüzde yetmiş heşi nisbetinde 
bedel verildiği surette müşte
risine ihale edilecek, aksibalde 
en çok arttıranın taahhüdü baki 
kalmak şartiyle ikinci arhrması 
7 Mayıs 937 tarihine müsadif 
Cuma günü saat ıs te yine 
dairemizde icra edilecektir. 
Bu arttırmada da yüzde yetmiş 
beşi nisbetinde bedel verilmez· 
se satış 2280 numaralı kanuna 
tevfikan beş senede ödenmek 
üzere geri bırakılacaktır. işbu 
gayri menkul üzerinde bak ta
lebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaiki ile birlikte yirmi 
gün içinde müracaatları lazım
dır. Aksi ha lde hakları tapu 
sicillince malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalacaklardır. 
Satış peşin para iledir. Yüzde 
iki buçuk tellaliye ve tapu barcı 
müşteriye aittir. Şartname 10 
Nisan 937 tarihinden itibaren 
berkesin görebilmesi için açık
tır. Müzayed ~ye iştirak etmek 
isteyenler yüzde yedi buçuk 
pey akçesi ve milli bir banka 
teminatı ibraz etmeleri lazım
dır. Daha fazla malümat almak 
istiyenlerin 937~ 2112 dosya ile 
münadiye müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 806 (471) 

al't1 ABIR 

BBISTOL 

•m 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tilrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LÜTFiDiR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

t . - '. . . "lı, • • ·~-

EKSiL TME iLANI 
Nazilli Pamuk ıslah istasyonu di
rektörlüğünden: 

ı - Müessesemiz için (Garvens) markalı ve sekiz inç kut-

. runda iki adet kompila santrifuj tulumbası: artırma, eksiltme 
kanunu bükümleri dairesinde satın alınacaktır. Yirmi bargir kuv
vetinde motora (akuple) bağlanmış olacaklardır. Dört tekerlekli 
arabası, alastiki ve izole bağlaması emme sepeti, ayar süzgüsü, 

(klape) çeşmeli hunisi 6-8 metrelik emici iki hortum ve verici 2 
deve boynu ile 3 metrelik iki ılüz boru ve 8 dane flanş ve iki 

manumetre gibi bütün teferrüatlariyle birlikte ve komple olacak
lardır. Bunlar n;bayet 28 Mayıs 937 günü Nazilli şimendifer is

tasyonunda teslim edilmiş olacaklardır. Teslim ve tesellümü mü
teakip bedelleri Nazilli mal sandığından tesviye edilecektir. 

2 - Eksiltme 24 Mart 937 Çarşamba günü saat 1S te Nazilli 
m'almüdürlüğünde toplanacak komisyonda kapalı zarf usuliyle 

yapılacak, teklif muvafık ve mutedil görüldüğü takdirde ihale 
edilecektir. Taliplerin kanun hükümlerine uygun olarak hazırlı

yacakları Detyalı teklif mektup larını sözü geçen günde nihayet 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

3 - Mu'9akkat teminat 2SO liradır. 

4 - Tulumbalar sözü geçen günde teslim olunmadığı takdirde 

teminat akçesi irat kayıt o!unaca\ı: ve müteahhit 200 lira tazmi
nat verecektir. 

S - t lan, pul gibi resnıi masraflar müteahhide aittir. 

6 - Fazla malumat almak istiyenler Nazilli pamuk ıslah islas• 

yonu direktörlüğüne :nüracaat edebilirler. 
12-14-16-ı8 720 (420) 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarıoı, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullan;nız. Her yerde Htılmaktadır."Yalnız toptan sa
ttılar için l:ı:mirde Gazi Bulvarıoda 2S numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Poete Kut. a2.- Telefon ~4&& 

,. 
Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

lstanbul 

) 

~ 

Merkezi 

lzmir 
Telefon 

3778 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olnr. KomojeO 

saçların köklerini !Qıvvetleı;ıdirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır· 
Komojen Kanzuk saç ekairi maruf ec:.zanelerle ıtriyat mağazala• 
rında bulunur. 

:ıv.I:OTOSI:K::C.....:E~ 
Meraklılarının Nazarı Dikkatine 

Tekniğin bütün yenilikleri " TRIUMPH ,, motosik:etlerind~ 
mevcuttur. 1937 modellerini görmeden başka ye~lere müracaa 
etmeyiniz. 

Tafsilat ve dahilde acentalık istıyenlerin aşağıdaki adrese 
müracaatleri. 

Büyük Kardiçalı ban No. 42 Posta kutusu 131 
S. KAL()MENl 

1 - 13 (h.3) .& 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas Depozito5ıl 
No. Yeri No. su Nev'i f. J... 

597 
lzmir Toram Mah. Bodur Alisokak 12 Ev M 2. 400 

"Ada 408 Parsel 20" 2S3.SO 
izahatı yukarıda yazılı gayrimenkulün bedeli peşin veya ta~; 

sitle ödenmek üzere ihalesi 20-3-937 Cumartesi gUnü saat oP 
yapılmak kaydiyle pazarlıkla satışa çıkarılmıştır. 1' 

istekli olanların dörtyüz lira depozitoyu veznemize yatı~a!~ 11 artırmaya girmeleri ve yanlarında birer fotoğraf getirmelerı ıh• 
olunur. ı7 18 19 796 (4S6) ~ 

iLAN 
il Daimi Encümeninden 

Ödemişte yeniden yaptırılacıı.1' 
Emmioğlu okulu yapısı. 
(13S70) lira (48) kuruş. 

Kapalı eksiltmiye konulan iş: 

Keşif tutarı: 
Bu işe ait evrak şartnameler 

aşağıda gösterilmiştir. 

istekliler: 

Eksiltmenin yapılacağı yer, ta
rihi, günü, saati: 

Muvakkat teminat: 

A - Eksiltme şartnaınesi. 

B - Mukavele projesi. 1 
E deııe 

- Bayındırlık işleri " 
şartnamesi. 

D - Fenni şartname. 

C - Keşfi, plan. , 
Ba"'" Bu ~artname ve evrakı 1 ,, • "'rUr 

dırlık Direktörlüğünde go 
inceliye bilirler. .. 110 . gil 
29 mart 937 pazartesı .. e' 
saat 11 de il Daimi Eociltıl 
ninde. 
(1018) lira. 
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atelli Sperco 

Y pur Acentası 
lQyAı.E NEERLANDAIS 

IQJllPANY ASI 
SiS HERCULES •ap .. ru 15 

.-::; dojn bekleairor. Yi-
• talalireclea .-a Sarp .. 
"1,.,_ "Ka.teaee limaalarma 

.... eclecektir. 
SiS CERES •apara 18-20 

~~doğru beklenmekte olup 
~rclam, Rotterdam, Bre-
.._ •e Hambarg için yiildi-
1-aktir. 
IVENsKA ORIENT UNIEN 

kumpaaraa 
~ İSA vapuru 14 martta ıeliP 
• .._barg, Gdynia ve Skandi
~· limanlan için ylk ala· 
-.ar. 
Mıs AASNE mot6rii 30 mar· 
~L~oğru bekleniyor. Ylldlall 
~yeden ıonra Rotterdam, 
•1'111burg ve Skandinavya li• 
lllanlarma yilkliyecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUllAIN kampaaıua 

llS SUÇEA VA vapura 25 
~ ilotna bekleamekte olup 
~Malta ve Manilya liman• 
..__ _ yolca ve Jlk kabul 
-.ıceldir. . 4: PELES aapara 9 niaaaa 

laekleaitor. Pire, Malta 
~fa. limaalar:aqa hareket 

ektir. 
· YolCa ve ,Ok kabal eder. -

Daha Fazla tahil&t için ikhaci 
~ Tabmil .., Taloli1e 
la..:: arkumda FRA TEU.I 
~utco ••par •centallima 
~t eclilmeai rica ol•ar. 
·~•laalardaki ve hareket ta
ljiıeriacleki deiifildilderclea ._.ta ....Wyet kabul etmez. 
~ .... : 4142-4221-2663 

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

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE UNIE 

G. m. b. H. 
ANGORA vapura 30 martta 

beldeailmektedir. Rıetteniaaw 
Hamb*s ve Bremea için ylk 
blMd uer. •••••• Ame~ican Esport Ll•e• 
Tbe Eııport Steamllıip Corpo· 

ratioa • Ne.,.,..k 
EXIRIA vapura 22 martta 

beklenilmektedir. NPJork içia 
yiik kabul eder. 
Pire aktarmuı aeyriHferler 
EXCAMBION Yapara 19 

martta Piredea Nevyorka ha
reket edecektir. 

EXOCHORDA vapuru 26 
martta Pireden Nevyork ve 
Boıton11 hareket edecektir. 
EXCALIBUR vapura 9 m.u

da Boaton ve Nnıork için 
Pireden hareket edecektir. 

Seyahat mllddeU : 
Pire - Boıtoa 16f: 
Pire - Nnz:rk 1 gln •• •• Service Maritime Roumain 

- Bucareet ...:.. 
DUROSTOR vapura 3 ni· 

aaada K6atence, Sullna, Ga· 
latz ve Galatz aktarmaaı Tuna 
Jimanlan için yik alacaktır. 

... iRi ... 

Balcılarda NECiP SADIK No. 156 

. 1 LAN 
n daimi encümeninden : 

"'ebllb.ere konlaa İf : bmir-Torbah yol•• 2+1623+ 
500 kilometreleri aruındaki ıo-

::- t.tan: 
~ ~ ait ewak prbaameler 
-:-Na paterilmiıtir : 

,,. 

ıenin onanlm••· 
(17SS) lira (54) lmrufbar· 

A - Ekliltme prta .. eai 
B - Mukavele projesi 
C - Baymdarhk iperi geael 

prtaameai 
D - K9fİfDame 
Bu ..,ı.ame n enaklau Ba· 
yaacbrlak clirektiwlljlade girip 
incoliJebilirler. ~ ,....ıacajı ,.. 

...... e mti : . 29 mart 937 pe•dell - mt · 
L. ıı de 11 daimt eKl•ı•iade 
~~Je pebilmek içia 
-.~ .. belgeler .: Mllteahlaitlik ticaret odaa bel· 
...._ . areıleri 

·~icat teminat ı 132 lra 

Olivier Ve Şü. 
LdltTET 

Vapur Acentası 
IRtNd KORDON REES 

BJNASI TEL 2443 
Ulerma• Liae• Ltd. 

1 

bmir ikinci bakak mahire• G B ı p ı -aT 
asesinden : ı_ 11 

bmlnle Değirmenclait llala-
tar Haaaa..-okatmda 3 ........ Niçin daima tercih ediliyor ? 
rah evde oturan Ali oğla Re· çu·· nku-
cep taraf111dan kanaı Bileyin 

LESBIAN •apura 19 .. rtta 
Loadra, Hall •• Aaweratea ge· 
lip ,ilk calraracak •• ayni a• 
manCla Loadra ve Hal için 
yOk alacakhr. 

kızı Ayıe aleyhine açılaa bo-

ıanma clan11aa •lltedair dava Evvelki gu"n a.nm.k almıştı! ~ ... • 
analıal aretiyle da•eti1e Ya• °"e-. , ~ ......_ 
rakua aqlcldeialeylüa. ikame~· dün yatıyordu, bu sabah '-... ' '--·-

GRODNO vapan 8 niaanda 
Loadra, Hal ve An•eratea 
gelip yek çıkaracak ve ayni 
zamanda Londra, ffull için yllk 
alacakbr. 

glhının meçhuliyetine binaen dı·pdı·rı· aya~a kalktı ' . · 
bmirde mllateıir. Yeni Aar ~ 

gazete9İDİll 28-2-937 giiD Ye G R İ p İ N 
9484 sa1ılı nilshaaiyle iliaea 
tebliğ edildiği halde gelmedi
jinden davacmın isteğiyle hak· 
kında gıyap kararı ittihaz ve 
teblipe ve tabldkabn 2-4-937 
cuma saat tS e talikine kanr 
verilerek aıulen tanzim lcıhnan 
gıyap kararnameıi mahkeme 
dıvaaMaeline uılauf oldaiua
dan mlcldeiale1hia tayia ola· 
nan lf\lll ve saatte mahkemede 
bizzat hazır buluD1Da11 veya bir 
•ekil pclennesi aksi takdirde 
bir daha mahkemeye kabul 
edilmiyerek mahkemenin gıya• 
bmda cereyan edeee;i ve hlk· 
mla de gıyabında verileceği 
tebliğ mı:. kamına lcaim olmak 
.üzere ilin olunur. 802 (470) 

OPORTO ••pun limam
mac:la ohlp Uverpool •• Svaa
aeacllıa ,akını tabH,. ediyor • 
Ayni zamanda Liverpool ve 
Gla.gov içia yik alacakbr. 

FLAMINIAN vapuru S ni
suc:la Liverpool ve Svanaea
daa ıe&p yok çskuacak •• 
ayni zamanda Liverpool ve 
Gla~ov ~n ,ık alacakbr. 

The General Ste•m 
Navigatioa Co. Ltd 

ADJUTANT vapan Diaan 
nihayetinde gelip Londra içia 
Jik alacakbr. 

NOT : VBrat tarihleri, va• 
parlardı i8imleri we aa•lun A~ 
retlerinin. deiifilclilderiadea me. 
ıuliyet kabul edilmez. 

~ HüSEYIN : KAYIN ' 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAÖLAM 

Beş Çiçek, Krep Jorjet 
VE 

, Nergis Nuvar 
LeyJik hlam 
Revdor Ferit 

lıte Iİ&e 

S. Ferid 
eczaClbaflDID 

5 f8hueri daha 

T ecrlbe ediniz, takdir 
edeeekliniz. 

Ahrken 

S. Ferid 
laim ye etiketine 

dikkat. 

. ı·z Mi R 
amukMensucab Tür 

Ş•ketin ~~!?~. ,Ş.ir~!... 
Yerll ~ At, . T•n..... lllpellbaf, 

Dellrm•, Clarffs. we L•rlldl mulialanat lıni lıene.t 
Kabot bezi imal e1lomekte olap mallan A•ıapama ayni tip 
meuacatma faiktir. · · 

Telefon No. 2211 v., 3067 
Te t adresi : Bayrak lzmir 

Blitlln ağn, aızı ve 
uacalan diadirir. 

GRiPiN 
Soğuk algınbğına, 
nezleye, gripe, dit, 
bel, ıinir, adele, 
afn!arile romatiz· 
maya kutı bilhaa
ıa mlleuirdir. 

Her eaaaede 

Herkesin 

GRiPiN 
• 
ı 

........__ . tecrübe edinzi 
. 

lndaaar. Fiati 7 1/2 kuruştur. 

ettiği 
üzerinde ittifak 
bir hakikat 

Günde iki 
defa kullan
mak şartiyle 

Ra~yolin 
Difleriaizi tertemiz 
ltembeJU •e upsat· 

lam J&par. Oaa 7irmiacı 
... , kim, ..... hl· rik......... biridir, 
....... Kok.
........... bot. 
mikroplara ... ı... 
eiri , .... ,a.dlr. 

RADVOLiN 

Türk Kardif Kömürü 
Z•gulc:laktaa sobalar ~ mahna ptlrildL 

Mlracaat yeri : Keatue ~ada Bardakçalar aokak 
No. to - ı• J. Perptnranl 

TELEFON:a9a7 

Kalorifer, lilindir •e laer İltenilen klmlr •ardır. 
(2299) 

Eczacı Kemal Ataş 

Hilil Eczanesinde 
Bir pbeser yaptı 

Zümrüt Damlası kolonyası 
( Erkek ) 

Mukalea 

( Difi ) 
Femiaea 

' . 762 (4'8) { 

~tnir inhisarlar Başmüdürlüğiin-

iki Cİlll keka 

Erkek koka be
... çok hopma 
ptL 

- Aca• erkekle· 
na de Diti koka 
ma hoflarina gidi· , .. 



dahne to YENJ ASIR - ı• Marl,. 

• . 
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..,, Alman - Italyan teklifleri uzlaştırıcı değilmiş 
' .. ... 

< 

. Bir direktuvarı fikri 
> 

~ ;;. 

--

Dört devlet hegemonyasını kurinak istiyor 
Roosevelt silahsızlanma hakkında mühim bir teklifte bulunacakmıŞ 
Londra, 17 (Ö.R) - Kabine 

meclisi bu sabah toplanmıştır. 
Reuter ajansının bildirdiğine 
göre B. Eden Lokarno paktı 
meselesi hakkında Almanya ve 
ltalya tarafın· 
dan verilen ce· 
vaplar üzerin
de bazı beya• 
natta bulun
muştur. Forayn 
ofisin bu nok
talara ne vakıt 
ve ne şekilde 
cevap verece· 
ği henüz kat'i 
olarak belli de· 
ğildir. Bununla 
beraber bu ce
vapların müza• 
kereleri ilerlet
meğe peki:ı: 
müsait olduğu 
umumiyetle be
yan edilmek· 
tedir. 

Paris, 17 (Ô. 
R.) - Yeni bir 
Lokarno paktı 

için devam et
mekte olan mü
zakereler gaze· 
telerce gtniş 

mikyasta tefsir 
ediliyor. Bu yof-

nüyorlar. Fakat bu, esas teşki
latı ortadan kaldırmıyor. Zira 
birliğin teklif ettiği düpedüz 
"ademi tecavüz,. paktile bu le-
_ı"'!"•P.;:ş~kilat altıoa alınma-

· i 

da birçok güç Atman 0101tla11 başkumanda11ı Btomberg 
lüklerin baki olduğu görülmek· sına imkan yoktur. 
tedir. "Pelit Journal" şunları AVRUPA DIREKTUVARI 
kaydediyor: "Homme Libre" Bir Avrupa 

Yapılmakta olan danışmaların direktuvarı fikrini Milletler ce· 
neticeleri beklenirken resmi miyeti fikri yerine ikame etme-
daireler Alman ve ltalyan tek- nin asla lüzumlu olmadığı ka· 
liflerinin müzakereleri bir u:ı:- naatindedir: "Fakat, diyor, ni-
laşmaya ulaştıracak mahiyette hayet yeni garp paktı hakkın· 
olmadığını müşahede ediyorlar. da müzakere açılmıştır. Bu 
ltalya ve Almanyanın mütalaa- yolda ilerlemek için, Milletler 
!arı birbirinin tamamiyle ayni cemiyetinin otoritesi yerine 
ilhamdan kaynak almışlardır. garbi Avrupadaki dört bü· 
Almanya taarruz halinde Mil- yük devletin hegemonyasını 
!etler cemiyeti kararile tayin ikame fikrini bırakmak gerek· 
edilmesi hakkındaki Fransız tir. Bu vahim bir teslimiyet 
teklifini reddetmekte ve bu olur. Fransa, Milletler Cemiyeti 
noktada ltalya da ona il- umumi paktı ile girebilecek 
tihak etmektedir. Halbuki bir pakttan başka birşey iste-
Londra ve Pariıı bu noktada miyor. Kendi kurduğu binayı 
müttefiktirler. Bunun haricinde kendi elile yıkmağa ise tabii 
herhangi bir sistemin kabulü, ra:ı:ı olamaz ve onu teklif edi· 
lngiltere ve Fransanın kanaa· len kombin~zona feda edemez. 
tince, Avrupanın şarkındaki BahusuR ki, bu kombinezonda 
taarruzlara sahayı açık ve ser- başlıca muhatabı olacak dev· 
beat bırakacaktır. let, kabul ettiği taahhütlere 

BERLIN VE ROMANIN karşı nekadar riayetsiz oldu• 
TA VSIYESI ğunu kafi derecede ispat et· 

Berlin ve Roma garbi Av· miştir. 
rupa için alelade bir "ademi "Populaire., gazetesi bilhassa 
tecavüz,. paktı tavsiye ediyor· Belçikanın bitaraflığı mesele-
lar. lngiltere ve Fransanıo is· siyle meşgul olmakfadır: Bazı 
tedikleri ise alakadar beş dev· f il d Al 
!eti bağlıyacak hakiki bir kar· yüksek mah e er e man te· 

şebbüsü bilhassa Belçika umu· 
şılıklı yardım muahedesidir. 
Şimdiki halde bu beş devletin mi efkarı nezdinde müsait bir 
birleştilı:leri tek nokta Belçika· ıklim yaratmağa matuf görülü-
nın bitaraflığı hakkında verile- yor. Bazıları diyorlar ki: Pak-
cek karşılıklı temioatbr. Fransa tın metni uzun uzadıya· milna· 
hariciye nezareti bu Jile· kaşa edilll}ektense ilkönceı 
ıelenin Lokarnu muahedesi· Belçikanın hususi vaziyeti 
nin bütünlüğünden önce hal· halledilmelidir. Fakat Bel-
ledilmesini şimdiden kabul çika bu noktada prensip fe-
etmektedir. Belçikaya verilecek dakarlığında bulunur ve Mll· 
umumi teminat hakkında bütün ler cemiyetine daima sadık 

kalmak arzusu üzerinde ıüp· 

heler uyanmasına sebep olursa 
bu memleket daima dahili harp 
şantajına maruz kalacaktır. 
Belçikalı dostlarımızı Milletler 
Cemiyeti paktına iştirakin teh· 
lükeli birşey olmadığını düşün
meğe davet ederiz. 16 ncı mad· 
denin tetbikı hükümetlerin tak
dirine bırakılmıştır. Mesela zec· 
rt tedbirlere iştirak edip etme· 
mekte hükümetler serbesttir· 

!erin geri alınması meselesinin 
münakaşasını kat'i olarak red
deylemişlerdir. Sovyet dele
gesi ve sefiri bay Maiski 
ise Sovyet hükümetinin harice 
gönderilen altınlar meselesini 
münakaşa etmeği kendi hesabına 
kat'iyyen reddettiğini, zira bu
nun herfeyden evvel lıpanyol 
hükümetinin hükümranlık !ıak
larını alakadar eden bir meıele 

rek harice gönderilmiş olan ls
panyol altınları meselesinin di· 
ğerlerinden evvel müzakeresi 
noktasında ısrar etmişlerdir. 
Tali komitede bunu takip 
eden münakaşalarda lngiliz, 
Fransız ve Sovyet dele· 
geleri Alman ve ltalyan 
delegelerinin vaziyetini pro· 
testo etmişler ve gönüllü

geri alınması meselesi 

beynelmilel ofisi bugün ForaYo' 
ofiste Holandalı amiral V aO 
Dodenin riyasetinde ilk içtiııı•• 
ını yapmıştır. Ofis kontrolOO 
tatbiki meseleleriyle meşgul 
olmuştur.Ofise lngiltere, frao• 
sa, Rusya, Almanya, ltalya fe 

Portekizden başka Macar, Yu• 
nan ve lsveç delegeleri de İŞ' 
tirak etmektedir. 

ISPANYOL ALTINLARI 
Roma 17 (Ö.R)- Bazı Jpgi• 

liz gazeteleri Sovyet delegesinİO 
ispanyadan harice gönderilen 
altınlar meselesini münakaşayı 
reddetmesi sebebiyle bilvasıt• 
müdahale ile alakadar diğer 
meselelerin münakaşasında bit 
inkıta olduğunu müşahede et• 
mektedirler. 

Berlinde ise siyasi daireler 
ve matbuat ispanyadaki Bol· 
şeviklere yapılan mali yardıOI 
ile ispanyadan Fransa banka• 
sına ve Sovyet Rusya devlet 
bankasına gönderilmiş oJııO 
ispanya devlet bankasına ait 
altınlar meselesinin müzakere• 
sine girişmekten Rusyanın is• 
tinkafı hayret uyandırmamıştır· 

"Mittag,, gazetesi Rusyanın 
böylece bilvasıta müdabaleniO 
en esaslı meselesini müzaker~ 
haricinde bırakmak istediğ'İ01 

l O.rdusunu idare ,.ed•n '"ranko ve arkadaş/atı kaydediyor. 
spanya d • '' Roma, 17 (Ö.R) - ltaly• 

ler. Ancak Belçika tam bir 1 ol uğunu söylemiştir. Bir ta• hakkındaki müzakerelere işti• d 
f gazeteleri Pirene hudutların • bitaraflık için Milletler Cemi· ra tan Alman ve ltalyan dele· raki evvelki celselerde Alman· 

yetinden alakasını kesect>k geleri, diğer taraftan Sovyet ya ve ltalyanın kat'i olarak kontrol t~sis edilmiş olmasıo• 
olursa mukadderatı için teh- delegesi bu vaziyetlerinde ısrar taahhüt ettiklerini hatırlatmış• rağmen bir çok gönüUületi~ 

ettiklerinden Lord Plymouth !ardır. Nihayet BB. Grandi ve hala Fronsadan ispanyaya ge lükeli bir yalnızlık yoluna düş- )ar 
bu meselelerin beynelmilel ade· Von Ribbentrop bu son mev- çebildiklerini iddia ediyor ' müş olacaktır. o• 

ROOSEVEL TIN TEŞEBBÜSÜ nıi müdahale kontrol plAnile zuun da Tali komite tarafın· Zira Fransız memurları lspa i 
birlikte komisyon ruznamesine dan ele alınmasını kabul et- yaya geçebilmek için hanŞ 

Paris, 17 (Ô.R) - Hariciye k b h ·ı ·ıııll alınmasını teklif etmiştir. BB. mişlerdir. evra ın mute er, angı erı ti 
nazırı B. Delbos Amerika se- Ribbentrop ve Grandi birlikte Londra 17 (Ô.R)- ispanya- hükümsüz olduğunu kat'iye e 
firini kabul etmiştir. Bu mu· münakaşa açılmasını reddede- da ademi müdahaleyi kontrol bilmemektedirler. ,,,. 
ha vere esnasında sefirin na- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1111 

zıra B. Rooseveltin tasavvurları Parı· ste vahı· m ha~ dı· seler hakkında izahat vermiş olması 
muhtemeldir. Birleşik Amerika 
Cumburreisine yakında silAh· 
sızlanma meselesinde son de· 
rece merak ve alaka uyandı
racak bir teşebbüse girişmek 

niyeti atfedilmektedir. Ameri
kan sefirinin Fransız harici ye 
nazırını ziyareti esnasında B. 
Rooseveltin yakın müşavirle· 

rinden bir zatın refakat etmiş 
olması da bu rivayeti teyit eder 
gibi görünmektedir. 

• •• 
iSPANYA DAVASI 

Londra, 17 (Ô.R) - lspan· 
yada ademi müdahale beyne!• 
milel komisyonunun tali komi· 
tesi tarafından dün yapılan 
içtima oldukça hararetli olmuş• 
tur. Fransız delegesi namına 

Lord Plymouth ispanyada ça· 
lışmakta olan ecnebi ntüfre:ı:e
lerin geri ahnması meselesinin 
tetkikini teklif etmittir. Alman 
sefiri Yon Ribbentrop ve ltal
yan sefiri B. Grandi buna he· 
men itiraz etmişler ve Valan
sia hükümeti tarafından harice 
gönderilmiş olan alhnlar meıe
leıi tali komite tarafından hal· 
ledilnıedikçe mevcut gönülll\· 

Komünistler ·Klişi 
toplanan faşistlere 

belediyesinde 
hücum ettiler 

Hadise çıktığı zaman Blum 
Roma, 17 (Ô.R) - Paristen mayişleri menetmek kararın• 

bildirildiğine göre dahiliye na· dadır. Mesele bugün nazırlar 
zırı Klişi hadiseleri hakkında meclisinde tetkik edilecektir. 
bir tahkikat açılmasını emret
miştir. Bu hadiselerde 155polis 
az çok yaralanmış, üçü hasta· 
neye kaldırılmıştır. 147 polis 
berelenmiş olmakla beraber 
vazife başında kalmışlardır.Has
taneye kaldırılan yaralılardan 
biri bu sabah ölmşütür. Umumi 
mesai konfederasyonu merkez 
ofisi vaziyeti tetkik etmek 
üzere müstacelen toplanmağa 
davet edilmiştir, "Paris-Midi,. 

· gazetesine gllre, Klişi hadise· 
!eri Nazırlar ıtıeclisinden başka 
Mebuslar meclisinde de müna· 
kaşa mevzuu olacaktır. Dahi
liye nazırı umumi konfede· 
rasyonu reisi B. Jouhau'yu 
mülakata davet etmiştir. Hü· 
kilmet arbedelere ve ihtilaf· 
l<lra yol açabilecek bütlin nü· 

Fransız Başvekili Leon Blum 
Paris mıntakasında yenid~n 

grevler başgösterıniştir. 1200 
grevci Bosch fabrikalarını işgal 
etmişlerdir. Bunlar gündelikle· 
rinde yüzde 15 zam istiyorlar. 
Pariı beynelmilel sergisinde 
çalışan Italyan işçilere taarruz-

Operada idi 
fiti 

!ar yapılmıştır. ltalya se 
protesto etmiştir. .11 

Serginin açılış taribİ01 , 
üç hafta sonraya bırakılııı;i 
sından bahsediliyor. Ekoıı0 

nazırı buna taraftardır. te' 
"Action Francaise,, g~ıe 11• 

sine göre Klişi 'de nümaY11 Y 1~ 
pan faşistler sadece "yaŞ~&~ 
Larok., değil, ayni :ı:aıı>8 •ır' 
"kahrolsun Blum" diye b•B' 
mışlardır. ,1ı; 

Paris, 17 (Ô.R) f111119ı~ 
faşistlerinin "Fransız s05~şi 
partisi tarafından Parisin 1 ,.,ıı merkezinde, yapılan bir .ıop 

111
e

esnasında ınzibatı teınıne ııııı'' 
mur zabıta kordonuyle n çılı' 
yişçiler arasında hadiseler ,pıl· 
mış ve birçok tevkifler Y 1,ı· 
mıştır. Tevkif edilenler.de~i ,_d' 
nız on üçünün mevkufiye 
hafaza ediJmislir 


