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Suriyeden kamyonlarla getirilen Ermeni ve Araplar, 
müşahitler önünde yaygara kopardılar 

Fransa . -.. 
Hakikata rücu 
edecek midir? 
v-ıan, lglal ve tezvir 
politikası iflas etmı,ıır 

ismet ltılinü, partiden ve 
e/ karı ıumumiyeden cmu· 
tniizdeki on beş gfmıl sabır 

1 c siik{meUe takip etmesini 
istedi. 
:Afilli meselenin 'kuvvetli t,•e 

ttyamk ellerde bulundıığıma. 
sm·sıltrıaz bir kcuıaat besli-
11en ef kdrı umumiye, Baş· 

t1ekilitt s&lerinıletı, mütdü
sünün da'ho çok devam et
miyeceğini attlıyarak gün· 
leri saymana başladı. 

Önümüzdeki günler Fransa 
ıçın yeni imtihan günleri· 
dir. Fransız devlet adamları, 
nihayet kendi hatalara yiiz.ün
den sarpasaran bir vaziyetin 
nezaketini dllşünerek hakikata 
rücu edecekler mi? Y okaa yer
siz bir gururun, telkin ettiği 
hodbin siyasete saplanmıı mı 
kalacaklardır? 

F ranaa için vaziyt=te nüfuz 
etmek bir istek m~seleıidir. 

Ortada Fransanın n~ nüfuzunu, 
ne prestijini, ne de bayati men
faahnı baltalıyacak bir vaziyet 
yoktur. l::ğer F ranıa milletlerin 
kendi kendilerini idare prensi· 
bine samimiyetle taraftarsa, 
eğer dostluğumuza atfettiği 
kıymette riya yoksa, Şarki Ak· 
denizin bu kısmında yeni kom
binezonlar için gizli maksatlar 
beıdemiyoraa tezimizin samimi
y~tini kab61 ederek dostça bir 
anlaşmaya yanaşması Fransamn 
prestijini aıaltmaz, yllkseltir. 
Ancak b&yle bir usul fikirleri 
teskine yardım edebilir. 

Vaziyetin tarafıml'ıdan siikfi
net ve itidalle takip edildiği 
günlerde Fransa yeni emriva
kilere vakıt kazanmak iıtediğini 
ihsas eden bir tavik ıiyasetin
den ayralmamışb. ATATÜRK 
gibi siyasi dirayetin müıebbas 
timsali sayılan bir yüce varlık 
Hatay meselesindeki heyecanı
mızı ifade eden s6zlerini ıöy
Jerken bile Franınz dirijanları 
iki memleketin mfinaıebf'tleri 
üzerinde ağır basan bu mese-
leye ehemmiyet vermemit bu
lunuyorlardı. Fransız baıvekili 
Leon Blum ancak timdi 
Hatay davasiyle meıgul olmak 
zaruretini duymuştur. Daha 
doğrusu saygısızlığın bu dere
cesine tahammülümüz kalmadı
ğını en gör sesimizle haykardı· 
ğımız zaman bir milli bak ve 
emniyet divas1Dda sadece dost
luk ve teveccüh teminati_yle 
avuamıyacağım111 anlamışlardır. 
Şuna f'.aefJe kayde mecburuz 

- Sona 2 na sayjada -
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Suat Davas Vif nnot ile görüştü 

Uzlaşn.aayaesas olacak yeni Ankara 
teklifleri Paris'te gözden geçirildi 
l~tanbulda bir sokağa ( Klod Farer ) adını vermek kadirşinaslığını göste
renler, on':ln bizi nasıl görmiye yeltendiğini aşağıdaki satırlarda bulacaklar 

Paris 12 ( Ô.R) - Türkiye lstanbuJ, 12 (Yeni Asır ma· 
Sef~r~ Suat Davas dOn akşam habirindeo) - Paıicten biidi· 
barıcıye ruüsteşar1 Viennot ile riJiyor: 
tekrar görüşmüıtiir. Evvelki Paris büyük elçimiz Suat 
mülAkatl 'b" b · · d D ar gı ı u yenm e avaıla Fransız hariciye müı-
S~ncak meselesi hakkındadır. teşan Viennot arasmda Pariste 
Bır uzlaşmaya esas o!abilecek · F 
mahiyette ı k A k d yena temaslar yapılmıştu·. ran-

o ara n ara an b ·ı· L BI ' 
gelen yeni teklifler tetkik edil- sız aşvekı ı eon um un 
miştir. Diğer taraftan Rei'li· y~r1n akşam ( bu akşam ) Pa-
cumhur Atatürkle mühim mü- rııe dGnmesine intizar edıliyor. 
2akerelerden ıonra Haricıye Patis, 11 (A.A) - Anadolu 
Vekili Tevfik Rüıtl Araıın ~a_nıının huıuıi muhıbiri bil-
Ankaradan Cenevreye hareket rıyor: 
ettiği bildiriliyor. Doktor Ara- • ~~eteler Sancak me~1ew 
ıın yeni mllzakerelere giriı- ile •~bgale devam etmekteclırler .. 
mek için Pariıe gelip gelmi- P6ti Pariziyea 8. Vıennot ile 
yeceği henüz muhakkak de- Surat Dav.. arasındaki mnll-
ğildir. Bu hususta yakmda katın mOzakere uıulO •e tarihi 
kat'i bir haber ahnacağı tah- hakkında cereyan ettiğini ya-
min olunuyor. hansanın Ankata setırı Ponsot - Sonu 6 ına sa/ııfn/e -

·,;;;-·············~·~~~~~~·····~~~~····~~~~~~···························~~~~~~~~··~ 
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N • C k 55 27938 numara 
urı on er yaşın- '450001irakazandı 

da olarak vefat etti 
Ankara, 12 (Yeni Aaar mubabir;oden) - ~amutay reis 

vekili ve Gaziantep aay!ava Nuri Conkt:r, bOtlin ihtimamlara 
rağmen ku•tulamıyarak gece •akti saat yirmiyi bet geçe 
hayata g6zlerini yummuıtur. 

Ydfarclanberi yurt itlerinde verimli çahımalariyle temayOz 
eden Nuri Conkerin ölümü Ankarada ve lstanbalda derin 
bir tee~ür uyandırmııtır. 

Yeni Asar - Vefabnı teea&rle öfrendiğimiz Kamutay 
reiı vekili Nuri Conker büyilk Şef Atatfirk'&n çocukluk 
arkadaıı ve erlllmharp z•biti idi. Kendisi elli bq yaımda 
bulunuyordu. Derin taziyellerimizi arzederia. 

~----------------------mll!ll~# 

--· lstanbul, 12 (Hususi) - Bu-
gtla tayyare piyangosunun ke
fidesiae devam edildi. K•zanan 
numaralan bildiriyorum. 

Biiyfik ikramiyeler: 

45000 lira 

27938 
Bu numaranın aon iki rak· 

kamile nihayet bulan biletler 
ikipr lira amorti alırlar. 

- Sonu 4 1ld Soy/ada -

Asilerin hücumu durdu 

Hükümetçiler sise rağ
men hedeflerine vardılar 

Paris, 23 (Ô.R) - lspanyt.. 
dabill harbı hakkında gelen 
haber'er asilerin giriştikleri 
bOcumun durduğunu ve bilAkia 
cumhuriyetçilerin tiddetli ma
kabil taarruzlara geçtiklerini 
göstermektedir. Saltah Sevil 
radyosu tarahndan neıredilen 
bir tt:bliğ asiler taraf.adan vaz
iyeti 16vle g&ıteriyordu: Madrid 
cephesinde gece ıük6netle geç
miştir. Nasyonalistler ele geçir
dikleri havalide temizleme hare 
keti yapmaktadırlar. Vilanue
vaya kartı düımanın biicuma 
plakllrtülmliı ve ehemmiyetli 

- Sonu 4 Dnm &ahı ftdt - Fddktlzedt bir /spanvol atk5i ....................................................................................... 

Fransız manevraları başlıyor 

Akdeniz ve Atlan tik filo
ları ekzersizler yapacak 
Üç Fransız harp gemisi Atlantikte 

manevralara başladı 
Pariı, 11 (A.A) - Anadolu 

\ Ajan11nın hususi muhabiri bil
dıriyor : 

Gazetel~r bahriye nezareti
nin bir tebliğini neşrediyorlar. 
Bu tebltğde Atlantık ve Ak
deniz fitola,.nlD her yıl ıkinci 
kinanda birisi garbi Afrika 
dığeri Akdeniz aabillera istika· 
metinde mutat ekzeraizler ya• 
pacağmı, limanlarda görülen 
hareket ve faaliyetin başka bir 
sebebi olmayıp bu bazırhktan 
ileri geldiğini nezaret af e 
etmektedir. 

FrtlMlz "'""'• 11/letl - 5o1111 4 IJndJ. HrJatlc_ -
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Fransa 
·-· 

Hakikata rücu 
edecek midir? 
Yalan, lgfal ve tezvir 
pollUkaaı lftAa etmı,ur 

- Bt11ttJtatı ı ind say/adil -
ki F rao51z dip'o • · io büsoü 
ayc ine delil aaplacak emare-
leri h ı değil'iı:. 

Dostlarımız Fransa ile Suriye 
arasındaki meselelerin eyi bir 
anlaşma ile hitam bulmasını 
temenni ediyorlar. 

Biz de bunu i tiyoruz. 
Eyi anlaşmalar şerefli olan, 

hakka hürmet eden anlaşma
lardır. Fransa bu fikir ve emel
de bizimle müşterek olduğunu 
gösterecek midir? Şimdiye ka
dar yalmz suiniyete, yalmz tez
yirat ve tahrikiita ş bid olduk. 
Umumi efkarımızda bakla in
füsller uyandıran caniyane ta-
addilerio hep aym eller tara
fından tertip ve idare edildi
ğ· rı : gördük. Suriyede TÜRK'e 
düşmanlık duygusunu telkin 
eden Fransadır. O Fransa ki 
kendi i ile müşterek dostluk
lara malik bulunuyoruz. Hal• 
buki Suriyenio menfaab Irak 
gibi, lran gibi, bütün yakın 
Şark milletleri gibi Türkiye 
ile dostça ve kardeşçe yaşa-

makbr. 
Fran anın tahrikatı olmasay

dı Suriye münevverleri çoktan 
bu bakikata nüfuz edecek, 
şuursuz.tuğa düşmiyeceklerdi. 

Bugünkü vaziyeti şöylece 
hulasa edebiliriz.:: 

1 - Fransa, Hatay mesele• 
sinde dünya efkarı umumiye
sini aldatmak için yalan ve tez
vir yoluna girmiştir. 

2 - Bitaraf müşahitlerin 
vaziyeti görüp ani malarma im· 
kan bırakmamak için istiklal 
istiyen halkın ağız.:larm kilid 
vurmısk istemiştir. 

3 - Zulüm ve işkence yo
luyla Halk kütlelerini yıldır• 
makta tecrübe sahibi olan Fran· 
sız zabitleri Sancakta top 'an• 
rnışlardır. 

4 - Fransa Suriye ile Tür
kiye arasında uçurumlar açmak 
için elinden geleni yapmışbr. 

Bu aydıklarımız ibtilafımı:un 
eyi bir anlaşma ile hitam bul-
masını temin edecek ıeyler de
ğildir. Fransa bimnle anla~ak 
ister e usullerini değiştirmeli
dir. 

Yalan, iğfal Ye tezvir politi
kası iflis etmiıtir. 

En eyi anlaşma yolu dllrü.tt· 
lüğe, samimiyete giden yoldur. 

ev k.e1; :Elllgt.n. 

Kok kömürü fiatleri 
Havaların soğuduğunu nazarı 

dikkate alan belediye kok kö
mürünün tonunu, vergisi dahil 
olmak üzere indirmiştir. Beş 
tondan fada alanlara aynca 
tenziliity pılacağı öğrenilmiştir. -·····-· ., Oda hUtçesl 

Şehrimiz Ticaret odasının 
yeni yıl bütçe i haz.ırlanmağa 
başlanmıştır. 

937 yılı bütçesi iktisat ve
ka:etinio emri mucibince 15 
Şubatt \'ekalette bulunduru
lacakbr. 

ı •• 
·· ·~~ •• 
•• 

'. . . 
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Çuval işi 
Oda meseleyi 
tahkik ediyor 

Kabul muvakkat suretiyle 
memleketimize ithal olunan 
çuval ve kanaviçe işi hakkında 
alakadar tnccarların bir istida 
ile lkhsat vekaletine müracaat 
ettiklerini ve şikayetin bir su
retinin de şehrimiz ticaret oda
sına verildiğini yazmıştık. 

Oda bu işle ehemmiyetle ve 
yakinen alakadar olmakta ve 
icabeden tahkikata yapmakta
dır. 

Dün de oda bazı alakadar
ları çağırmış ve dinlemiştir. ............. .. 

Hal antral bina ı 
Belediyenin lsmetpaşa bul

varı cıvarıodaki yangın yerinde 
350 bin liraya inşaya karar 
verdiği bal santral binası için bir 
müsabaka açaldığmı yazmıştık. 

Bu binanın planında birinci 
gelene 1000 lira, ilcinciye 500 
lira mükafat verilecektir. Mi
marlar bu hususta belediyeden 
malumat almağa başlamışlardır. ·-Göçmen köyleri 

Vilayetimizde iskan edilen 
göçmenler için inşa edilecek 
köy yerlerini tespit etmek üzere 
Ziraat, Sıhhat ve Nafıa mildür
leri ile kaza koymakamlarınd&n 
mürekkep bir komisyon teşkil 
edilmiştir. Bu komisyon muha· 
cir iskan edilen kazalara gide
rek yeni inşa edilecek köy yer
lerini tespit edecektir. ---Bir men'i muha

keme kararı 
Basmahane maliye ubesi eski 

tahakkuk baımemura vekili 
Ahmet Halda Öztekinin ka-
zanç ver.gisi beyannamelerinin 
tetkiki sırasında gazoz fabri· 
kası sahibi bmail Hakkı ve 

Zeybek mnskirat fabrikası sa· 
bibi Mehmet Salibten rüşvet 

alındığa ihbar ve iddia olun
ması üz.:erine Cumhuriyet müd
deiumumiliğinin isteği üzerine 
açılan ilk tahkikat sonunda ha
dise sabit olmadığından mlf'o 
maileyhin men'i muhakemesine 
ve diğer suçlardan halen mev
kuf bulunan tebliğ memuru 
Şükrü hakkında takibat yapıl
masına karar verildiğini haber 
aldık. Temiz.: ve namuslu bir 
devlet memuru hakkındaki su
çun tebeyyOn etmemesinden 
men'i muhakemesine karar ve
rilmiş olması kendisini tanıyan
lar arasında memnuniyetle kar
ılanmı br. 

YENi ASIR 

Kollektif şirketler kazancı 

Her şerikkendi kirı üze
rinden ver~ verecektir 

Kollektif şirkeUerin kazanç 
vergileri bak kında Maliye veka
letinden şehrimizdeki alakadar
lara bir tamim gelmiştir. Tica· 
ret ve san'atlarıoı icra ettikleri 
yerlerin gayri safi iradlan üze
rinden kazanç vergisine tabi 
tutulan kollektif şirketlerin 
2395 numaralı kanunda doğru
dan doğruya beyanname usulü 
ile vergiye tabi tutulan işler 
ve teşebbüsleri icra ettikleri 
veya gayrisafi iradı 2000 lira 

ve daha ziyade olan yerlerde 
icray& ticaret eyledikleri tak
dirde keznnç vergilerinin ne 
suretle tarbolunacağı hakkında 
bazı yerlerde tereddüde düşül
düğü görülmüştür. 

Mülga 755 numaralı kazanç 
vergisi kanununun 3 üncü mad-
de inin birinci fıkras yl~ 
kollektif şirketler, umumi 
surette beyanname usuliyte 

vergiye tabi tutulmuş iken, 
2395 numaralı kacun, bu şir
ketleri beyannameli mükellefler 
rosından çıkarmış ve (mükel

lefin tayini) başlığı altında 
ikinci faslının 4 üncü mad
desinde, koUektif şirket
lerin de beyanname verilme i 
tercih edildiği takdirde her 
şerikin hissesi ayrı ayrı 
vergiye tAbi tutulacağını 

tasrih etmiştir. Beyannamer 

Et fiatleri 
Beledlye tetkikat yapıyor 

Bir aya yakın bir zamandan 
beri et fiatlerinin birdenbire 
babahlaşmıf olduğu ve elin 
kilosunun 40 kuruıtan 50 ku
fUfa fırladığı malQmdur. 

Belediye bu hususta uzun 
müdettenberi tetkikat yapmak

tadır. Kasaplar, ba tereffü 
ıebebini ıimdilik fazla hayvan 
satdmamakta olmasına ve otun 
bahalılığına hamletmektedirler. 
Belediye bu husustaki kara· 
rıoı bir iki güne kadar vere· 
cektir. --
Zeytinlerin ~slahı 
Ziraat vek 1 ti kanun 

hazırladı 
Anknradan şebrimi~deki ala

kadarlara gelen malumata göre 
Ziraat vekaleti memleketimiz
deki zeytinlerin cinslerini ıslah 
etmek ve verimlerini arttarmak 
için bir kanun layihası hazır
layarak başvekalete vermi tir. 

Bu layibaya göre bütün de
liceler aşılanacak ve köylülere 
fenni zeytin bakımı usuUeri 
öğretilecektir. 

1 
mükelleflerin vergi nisbetini 
tayin eden 3'l nci maddede de 
( beyanname vermeği tercih 
eden kollektif şirketleri ) na
zara itibare ıılmışhr. Bu hüküm
lere göre bu şirketlerin beyan
name usuliyle vergiye tabi tu• 
tulmalannı istemedikçe gayri 
safi irat esası üzerinden ver
giye tabi tutulmaları lazımgele
ceği manası çıkarılmakta ise 
de kanunun yedinci maddesi
nin bir numarala fıkrasında 
gayri safi iratları 2000 lira ve 
ondan fazla o!an yerlerde tica
ret ve san'at yapımlar mutlak 
surette beyanname usulüne tabi 
bulundurulmuşlnr, 11 inci mad
denin yedinci fıkrasında da 
gayri afi irat üzerinden ver
giye tabi olanlardan ayni dük
kan veya idarebanede be
yannameye tabi tutulacak· 
ları zikredilmiş olmasına gö· 
re doğrudan doğruya beyan
name usulüne tabi bulu
nan işlerle iştigal eden kol
lektif şirketlerin de evlevi
yetle beyanname usulüne tabi 
tutulmaları zaruri bulunmuştur. 

Bu şirketlerde her şerikin 
hissesine düşt!n kar üzerinden 
namlarına düşen ayrı ayn ka· 
zanç vergisi tarhedilecek ve 
şirketin manevi şahsiyeti na
mıoa vergi tarhı usulü kaldı
nlacakbr. 

Sergideki eşyalar 
Sahiplerine verilecek 

Ankaradaki el ve ev işleri 
sergisine gönderilmiş olan eı
yalar yerli mallar haftası mü
nasebetiyle lzmir Halkevinde 
açılan sergide de teşhir edil
mişti. 

Halkeviodeki bu sergi bu 
defa kapatıldığı iç.in sergiye 

eşya getirmiş olanlara ayın 

15 inci Cuma günü akşamına 
kadar balkevioden bu eşyaları 
tevzi edilecektir. -
Kızılay balosu 
Kızılay cemiyetinin her yıl 

vermekte olduğu senelik ba
lonun haıırlıklarına başlanmış
tır. Balo ubabn altıncı Cu
martesi gecesi verilecektir. 
Seçilen balo komitesi tarafın
dan bazırlıttlar yapılıyor. 

Çam tırtılları 
Bazı ormanlarda çam tırtıl

lan peyda olmuştur. Bunlara 
karşı yapılacak mücadele için 
ziraat müdürlüğü bir tamim 
bazırlarnağa başlamıştır. Çam 
tırtılları ile esaslı mücadele 
yapılacaktır. 

TAYY 1 
•••••••••••••••••••••••••• 
§ TELEFON ~ 
: 31 1 : . -•••••••••••••••••••••••••• 

Bugün ve yarın gösterilip derhal Istanbula gönderilecek olan 

A 
,, 

bir kahramanın 
"" ~ I Z I L ~ C> Fl S .A.. 

Filmini görmek fırsatını kaçırmayınız. Bu film Akdenizin coşkun dalgalarında zafer teraneleri yaratan 
büyük aşkını da ta vir ettiği için büyük bir hususiyeti haizdir. 

AYRICA : Paramunt "Dünya haberleri,, Miki "canlı karikatürler" 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu filim uzun olduğu ıçın seanslar şu saatlerde başlıyacaktır. 

2 - 4 - 6,30 - 9 
•UUULI Ul&.\ıU)VIUU• 

Elektrik 
Ve su fiatle i 

t nbuld yapll n tenzi
li lzmlrde de bekliyoruz 

lzmir elektrik ve u tarife 

1aKanunusanı 1e•~ 

KA -Kömürcüleri 
kontrol lazımdır 

Dün s:ıbah lap lapa t•~ 
mıya başlıy n kar iki 91 

kadar devam etmiş ve cifaf 
dağları knmilen kar kaplatll~ 
tır. Bu itibarla dü hav• 
dukça oğuk geçmiştir. But' 
fırs t bilen bazı muhtekir ki' 
mürcül r kömür fi tini birtl&' 
bire on kuru a çıkarmışlardJI 

komisyonu bugünlerde toplana- Çıtak· k(}y'ii"hadisesi 
rak bu iki maddenin yeni alh d 
aylık tal'ifelerini tespit etmesi Menemenin Çıtak köyün ~ 

H k gece vakti bakkal Salihin e!" 
bekleniyor. er esç.e malum- ne zorla girerek bir beşi bir~ 
dur ki lzmirde gerek elektrik 1660 lira para, f) tane altın lit' 
kilovatı, gerekse suyun metre bir kilo lokum, 6 paket siga~ 
mikiibı haddinden fazla paha- altın ve g ümü,.. saatlerini yaf 
lıdır. hmir tarife komisyonları ma ve gaspetmekle maz.nu' 
kilovat veya metre mikap ba- Hüseyio, Osman, lsmaiJ fi 
şma yirmi beş santim bir t~n- Yusufun nakzen ağuceza 01alr 
zilat yapabilmek için aylarca kemesinde devauı etmekte ol-' 
müzakerelere, is tişarelere de- muhakemeleri neticelenmiştit· 
vam ediyorlar. Halbu\<İ dün Bunların suçlan sabit old,. 
gelen lstanbul gazeteJeri Islan- ğundan üçü yedişer sene si' 
bul elektrik tarife komisyonu- hapse, Yusuf üç buçuk scoC 
nuo toplanarak halen 14,25 ku- ağır hapse mahkum edilaıİf' 
ruş olan e lektrik kilovat ücre- !erdir. 
tinden 2,25 kuruş gibi ehem- Yine bu hadi eden maz.ıı.-ı 
miyetıi bir tenzilat icra ettiğini efe Mustafanın suçu abit o' 
yazmaktadırlar. Bunun lımire madığından beraeline kar' 
de bir ibret olmasını dileriz. verilmiştir. / 

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

Bir ellnli 
Oeren lıa/ta Çarşamba günü iz

divaç töreni tes'it cdılen lfolanda 
ı•e/talttı Vıı/ıe/mınt11in geımli/fi, Hol
landa saranmıı eski bir liaetuıe tev
fikan saıaym bır odasmda k10Jırı-nin 
kendi itımadına mazhar olan leızi 
kadm tOla/tndan hazulanmıştır. O e
lilılık dil:ilvlun odanm kapısına sa· 
ray mulla/ızlaıından bır 11öbd(ı kon
muş ve başka lıtç kwısenin odava 
gitmesine müsaade edılmemıştir. 

Bu şae/e maz!ıar olall ftn inin 
JIDZifesi olduk(a ağudı. Züa dışall

datı bir yardıma almasına bile imklin 
yoklu. Modeli kendisi sermiş, gdın

li/i yalnız başına o/atak lrazt1ltz
mıştır. Avnı odada [!t/uıitı on iki de
moıseller d'Jıontuut'iinün rlhise.lefi 
de asılı b1ılunuvordıı. 1nzi kadm 
son dakikada bu elbisrle1in de ku
şaklarını ııe ll{!1a//a111ıı tesbit dmış

tir. Slitay addi bu... Vcliald vera 
krali{eknn gelınlık elbistleıine dışart
dan. hıebır e./ın dokunması caiz de
ğildir. Merasimden ewrl on tiç tuva
let bii.vük bır elbise do/alımda aıkkat 
ve üıtimamta kıllenmişli. Vdialılın 
gtlinüğıni izdiı•aç tôunindm rı•ı•el 

sarayın en ııakınlan bile göımel/uşli. 

Eski bir şampiyon 
zehirlenmiş 

Dünyanın bugüne kadar ye
tiştirdiği boksörlerin en yama
nı zenci 11 Al Brown ,. lspan
yol boksörlerinden Sanchili ile 
bir maçıoda yıldızının ansııın 

söndüğünü görmUştü. Al Brown 
o gün şuurunu kaybederek bir 
maç yapmıştı. Fakat hezimet 
hez.imetti. O tarihten sonra bir 
d~ba Ringe çıkmıyan zenci 
şampiyonu 1 panyol şampiyo
nuna mağlübiyetioin bir suikast 
eseri olduğunu, maçtan evvel 
kendisinin zehirlendiğini söy· 
lemiştir. Brown o maç esnasın
daki heyecanlarını, fizik ve mo
ral ıstıraplarını " lfşaahm ,, ser
lavhası ltmda oeşretmiştir. 

Yeni milyonerler 
1932 sene i ikinci teşrinin 

on altı ında Hanriyet Garet 
namında Amerikalı zengin bir 
kadın (70) yaşında olarak 
Fladelfiya şehrinde ölmüştür. 
Anasıl Fransız olan bu kadının 
yirmi milyon do1ar, yani bizim 
paramızla yirmi beş milyon li-
raya yakın servetinin birçok 
varisleri Fransada bulunuyor. 

Şimdiye kadar birçok varis
ler meydana çıkmışlardır. Fa
kat, FHidelfiya mahkemesi 
3 nisan 1936 tarihli kara
riyle bu miras davacılarm

dan yüzde doksao beşinin 

hiçLir hakkı olmadığına kar; 
vermiştir. Dosyalan tasfif 
heyetince muhafaza edenle' 
arasında, Nancy'li bir ka~ 
vardır. Bugün yirmibeş milt-' 
l iralık bir servete konmak rı~; 
re olan bu kadın, Nancf • 
tendik eden Muri 'in k 
dır • . iki oğlu v rdır. Kadan ~ 
muazzam ervcte kavuştukt., 
sonra dahi mesleğinde' 
vazgeçmiyeceğini, terz.ilik y•f 
makta devam edeceğini ve 19' 
büyük servetin ancak çocu~ 
lanmn hayatında bir değifilr 
lik yapacağını söylemiştir. 

Uyuyan y mez .•. 
'
1Uyuyan yemez .. ,, bir Frt' 

sız atalar sözüdür. Fakat ~ 
beş yıldan beri günde 22 sıt 
uyuyan ve yalmz sabah, ö~ 
ikindi ve akşam yemeklerind' 
kendiliğinden uyanan ve yt 
meği yiyince bir söz söyle~.~ 
den yine uykuya dalan çıttf 
john Maccaban bu Atalar si' 
zünü kıymetsiz bırakmışttf 
West- H ighland hastanesi d~' 
torlarından biri bu hadise~ 
tıp aleminde tesadüf edile' 

vakalarm en garip!erindeo bift 
olduğunu, senelerdenbcri rot 
şahede altında tutulan hastaO-

vaziyeti hakkında kat'i ~ 
hüküm vern:eğe, bir teşb~ 
koymağa imk ·n görüleroe~ 
ğini söylemiştir. Jobn Macc' 

han 90 yaşındadır. Y lnız gaf 
me hassası zayiftir. Bacakl•" 
nı, ellerini ve hele yemek yef 
ken çene ini mükemmel çalıf 
tırmaktadır. ;: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fihlr kırınteları : 

olluk 
Çok yüklü salkımlar sal'' 

larmdnn koparfar. oall•' 
meyv larınm ağırhğl yüzii~: 
den kırılırlar. Bereketin bO t' 
Juğu meyv larm kema!e e 
rnesine mani olur. Ruhlar ~ 
böyledir. Saadetin taşkıl'I~ 
ğsyla ölürler. Haddinden faf.l e 
bir saadeti başkalarıoa • 
bilhassa kendilerine kart' 
suıistimal ederler. } 

( SC11c</ tı 
1 

Bir taburu muvaffakt1e 
kadar biç bir şey çoğaltıuıa~ 

( Bil mrr Napo/J orı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



ır 

ıa Kanunusanı 1937 

Dil bahlslerl: 
•••••••••••••••••••••••• 

Diller 
IUm ilgisi He bir a$la 

irca edUebUlr mi ? 

-13 -
Dil - dis - dil - damak harf· 
lerin n'zumrevt ";azifeDeri 

Bu iki grup harfleri, bir ara
da mütalaa etmemizin sebebi 
:udur: 

Kaynakları, ağız boşluğu 
içinde yer :ılan bu iki grupta 
müşterek bir mütavassıt vardır: 

0 da, dildir. O dil ki, hem ağ
zımızdaki mafüm uzvun adıdır, 
hem de meram ifadesine va
sıta olan mefhuma adolmuştur. 
Böyle oluşu bu grup harflerin 
ebemliğine başkaca bir delildir. 
Ağız boşluğumuzun durumu, 

müşahedemize maruz bulunan 
dış filemin vaz'ı ile bir ben
zerlik gösterir: Damağımız se
maya, dişlerim:z de semn ile 
birleşir gibi görünen zemini 
ufuk hattana işarettir. Dil, bu 
iki mevzi arasında Lir merkez 
veya mihverdir. 

Bu vaz'a göre dil mihveri 
ile idare edilen bu iki grup 

harf varlığmın, alemdf! ifade
sine hizmet ettiği aslında tabi
atında ikiye bölünmek bulun
duğunu fehmedebiliriz. 

Bize, bunu fehmettiren yine 
fiziyo - pisi kolojik kanundt!r. 

Dil - damak harfleri olan: K, 
G. R. L. N. harfleri bu iki bö
lümden birisine; ve dil - diş 
harfleri olan: D. T. Z. İ. S. Ş. 
C. Ç. harfleri de ikinci bölü
mün ifadesine yararlar. 

Bu bölümler nedir? 
Bu sorunun cevabını vermek 

için, önce, ikiye bölünüşünü 
kaynaklarına göre, tayin ettiği

miz bu harflerin - müşterek 
olarak • madde, hareket, en
füs ve tevettür asıllarmdan 

hangisini ifadeye yaradığını 
bilelim: 

Dudak harflerinin "eofüsü,, 
ifadeye hizmet eder olduğunu 
gördük .. Hareketin ifadesi gırt
lak harfleri He olmaktadır. Ge
niz harfleri ise, gırtlak harf
lerinin mülhakı olmak itibariyle 
- ancak • tevettür ifade edebilir. 
Geri kalan ve hayat ifndesinde 
en bariz unsur ofon: 11mndde,, 
bütün dış aleme şamil olduğu 

gibi, bütün ağız ile ilgilenen 
dil - dış, dıl - damak harfleri de, 
maddenin ifadt!sine has olmak 
gerekleşir .. 
Unutmamanız ve hatırlama

nız gerektir ki alemde ne mad
de, ne de hareket yalnız başı
na bulunamaz; bunlar, hiçbir 
vakit ve hiçbir şart ile biri bi
rinden tecrit erlilemez. En kü-
çük bir atamda, bir elektronda 
bile madde ve hareket müşte-
rektir. Böyle olduğu içindir ki, 
yalnız maddenin ifadesine has 
olan harflerin de varlıklarında 
müşterek iki vasıf bulması icap 
eder. 

işle, bu ilci vasıftan birincisi: 
dil-damak, ikincisi dil-diş had-
leri ile tebarüz etmektedir. Bu 
vasıflara göre, dil·dam~lc harf
lerinin mahiyeti : İlzamh=pasif; 
dil-diş harflerinin mahiyeti de 
İcabi aktif olmaktır .. 

- Sonu rar -
··-··~ 

lına ı-A vu turva 
icart·t ın ual ec -~si 
Viyana, 12 (Ô.R) - Alman

Avustury.a tıcaret muahedesi
nin müzakeresine yakında baş
lnnecaktır. Alman murahhasları 
bugün buraya gelmişlerdir. 

ayan nazırı 
Paris, 12 (Ö.R) - Italyan 

propaganda nazırı bugün bura 
ya gelmiştir. 

Yeni vapurlar 
Ankara, 12 (Yeni Asır) -

Deniz işletme müdürü Saadet
tin Vekaletle temas ederek 
yeni sipariş edilen vapurlar 
hakkında görilşmüşlür. 

YENi ASIR 

I<O EDYA S Y ET l E 
ıuı11wııınnıuu11ıı11mınn1111n1ıııın1111nmunınunıunnnınnmuıuuıruın11unt1uıuuuuı101U1mnn11uuuuumın111HUnıuınınııınuıııııntnnun 

- /1aşta1aıı bınncı salu/ede- l men hiçbir hadisenin çıkması kamyonlarla yabancı kafıleler sekreter bu telgraf, hemen 
mahalleleri ise fransız ve Su- beklenmemektedir. Bütün Türk, taşımak Sancak halkının sar- dosya tesisine memur olan 
riye bayraldarile donatılmıştır. Arap ve ermeni mağazaları sılmaz Türkliiğünü itiraf cl\!mek mandalar şubesi direktörüne 
Po!is muhtelif unr.urların ha- kapalıdır. değil midir? Eğer Antakya havale etmiştir. 
zırlamakta oldukları alayların Paris, 12 ( Ö.R) - Fransız halkının Suriyeye ufak bir bağ· lstı:ınbul, 11 (Yeni Asır mu· 
yolunu kesmek için tertibat devlet radyosu 25 bin (!?)Arap h'ıCiı o!soydı hariçten nümayişçi habirinden} - Antel(yada ye-
almıştır. ve Ermeninin Antakyadan alay getirmeğe lüzum kalır mıydı? ııiden bazı nümayişler ve lıa-

Antakya, 11 (A.A) - Rey- halinde geçtiklerini ve Millet- Bütün zuliim ve tazyiklere diseler olduğu haber veriliyor. 
baniyedeki dünlcü hadise es- Jer cemiyeti müşahitlerinin rağmen Sancak halkının hissi- Öğrenildiğine göre Antakyada 
nasında bir Arap ölmüş ve bulunduğu bina önünde nümayiş yatını boğamadıldarı içindir ki mahalli memurların direktifle-
18 de yarnlanmıştır. Yaralılar- yaptıklarını görmenlerin açık Fransız memurları Sancak ha- riyle hareket eden sun'i nüma-
dan birinin vaziyeti ağırdır. başla nümayişi takip ettikleri· ricınden topladıkları sürülerle yişçilere yalnız arap1ar ve er-

ANT AK Y A,12 (A.A) - Ha- ni ve bir hadise olmadığını belki de bitaraf görmenleri meniler iltihak etmiştir. Bu 
vasın muhabiri bildiriyor: bildirmektedir. aldatmağa çalışmışlardır. Fakat kaba harekete, Antakyamn 

Bugün öğleden sonra yapı· (Y. A - kamyonlarln Antak- böyle kaba bir manevraya al- milliyetçi Türk gençleri muaz-
facak tezahiirata iştirak etmek yaya getirildiği dün aynı radyo danacak bitaraf müşahit ola- zam bir nümayişle mukabelede 
üzere cıvar köylerden binlerce tarafından ila11edilmiş olan Arap maz. Kaldı ki asıl Türk ahali- bulunmuşlardır. Antakya'daki 

Türk kardeşlerimiz, mektepler-arap ve ermeni şehre gelmiş- Ermeni sürülerinin, miktarı ne nin muazzam tezahüratını giz-
de arapça okumanıağa yemin 

tir. On beş bin kişi burada olursa olsun, Sancakla ne ala- Jemeğe imldin var mı ? etmişlerdir. 
toplanmış bulunuyor. Türk na- kalan olabileceğini milletler Cenevre 12 (Ö.R)- MiJletler lstanbuJ, 12 (Yeni Asır mu-
biyeleri de tamamiyle boşal- cemiyeti müşahitleri düşün~üş cemiyeti mandasiyle Sancakta habirinden) - Verilen malfı-
mıştır. Nümayişlerin bir kav- o~sn gerektir. Suriyeden getiri- bulunmakta olan görmenler dün mata göre, Sancak hadisele-
gaya müncer olmasına mani fecek arapları Antakya içinde Antakyada Türk ve Araplar rini adilane (!) bir şekilde ta-
olmak için polis icabeden ted- bağırılp çağırtmak, Fransız arasında çıkan hadiselere. şahit kibetmeğe memur müşahitler 
birleri almıştır. idaresi için güç bir iş değildir. olduktan sonra Milletler cemi- dün Antakyada cereyan eden 

Reyha9iye'dc dün vukubu- Fakat bir marifet te sayılamaz. yeti sekreterliğine telgrafla ra- hadiseleri Milletler Cemiyetine 
lan şiddetli çarpışmalara ra~- Bilakis, TÜRK Antakyaya por göndermişlerdir. Genel bildirmişlerdir. 
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anu tetkik 
ediryor 

da 
lstanbul, 12 (Yeni Asır Muhabirinden) - Mü- selamlamışlardır. 

şahitler Kmkhandan geçerken hnlkla temas Istanbul. 12 ( Yeni Asır muhabirindt>n ) -

Ankara, 12 (Yeni Asır mu
habirinden) - Toprak kanunu 
projesi bugün saat 15 de hu
susi komisyonda tetkike baş
landı. Göçmen işlerıyle meşgul 
olan Sıhhat vekaleti de bir etmişlerdir. Türkler, ''Biz dertlerimizi dökmek Lazkiye'dcn biJdirildii!foe göre Fransızlar, Türk 

için günlerden beri sizi bekleyoruz. Hürriyet ve olan ve istiklal taraftan olan alcvileri Suriye toprak konunu hazırlamıştır. 
istiklalimize kavuşmak isteriz,, diye bağırmışlar- lehinde bulunmak için sıkıştırıyorlar. Şimdiye iki proje telif edilecektir. 
dır. kadar aleviler, kat'i bir ret cevabı vermişlerdir. Atlantik uçuşu 

Kırıkhan'da hükümet konağına giden müşa- Şam 12 (Hususi) - Lübnan ve Şamdan mü- Paris, 12 (Ö.R) - Lindber· 
hitler, konak önünde polisin mümanaatma rağ- şahitlere gönderilen telgraflarda Sancağın Su- gin atlantik uçusunun yildönü· 
men toplanan hallcın coşkun tezahüratına şahit riye birliğine dahil olması istenilmiştir. Müşahit- mü münasebetiyle burada yapı-
olmuşlardır. Halk, "müşahitleri görmek isteriz,, ler bu müracaatlerin kendilerine değil, Akvam lacak olan büyük tezahürata 
diye bağırmışlardır. cemiyetine yapılması lazımgeldiğici bildirmişler- müteaddit büyük motörlü tay-

Müşnhitler de balkona çıkarak f<endilerini dir. yareler de iştirak edecektir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

a 
• • 

arıc ye 
• e ı ece 

vekili Sa cak işinde izah 
birşey olmadığ~nı söy edi 

Ankara, 12 (Yeni Asır muhabirinden) - Parti grubu bugün 
Başvekil ismet lnönünün başkanlığında toplanmıştır. Söz alan 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras, Sancak işi üzerinde gruba 
izahat vermiş ve son izahatından beri bildirilecek yeni bir vaz· 
iyet o!roadığını söylemiştir. 

lastik fabrikası 

a 
Istanbul, 12 ( Yeni Asır muhabirinden ) - Memlel{etimize 

lastik ithaline müsaade edilmesi yüzünden şehrimizdeki lastik 
fabrikası faaliyetini tatil etmiştir. Bu yüzden ikibin amele açıkta 
kalmıştır Ticaret Odası bu iş için lktısat Vekaletine müracaat 
etmiştir. 

Po on ya da t· lyanın a leşistan üz ~rin
deki hakkını tanıdığ1111 Ciyaııoya h.Jdirdi 

Roma 12 ( Ö.R ) - Polonya sefiri, bugün hariciye nazırı 
Kont Ciyano tarafından kabul edilmiştir. Sefir, hükümetinin ltal
yanın Habeşistan üzerindeki hakkı k3znsını tanıdığını ve Habe
şistnnda bir konsolosluk tesis edeceğini bildirmiştir. 

udüs üftüsü " a sadı ız i is-
tinin istiklalini kurtarmaktır.,, diyor. 

Kudüs, 12 (Ö.R) - Kudüs Müftüsü Hüseyin, Filistin karışık
lıkları hakkında demiştir ki: 

- Maksadımız Filistinin istiklalini kurtarmaktır. 
Müftü, bu maksatlarını İngiliz tahkik komisyonuna da bildir

miştir. 

A 

ec 
Maydos önü 1 e 
de · zden a!tı kişi 

az as 
bir motör bath 

in cesedi Çikarıldı 
En iizl vaa:ıurun n Uvarisi nezaret alhna ahndı 

Istnnbul, 12 ( Yeni Asır muhabirinden - Telefonla ) - Bugün 
S:anakkalc buğazında çok feci bir deniz kazası olmuştur. Aldı
gım malümata göre vak'a şudur: 
Boğazdan transit olarak geçen ve Köstenceye doğru yoluna 

devam eden lngiliz bandıralı Vanpuar vapuru, Mnydos önünden 
geçerken Hüseyin reisin idaresindeki motöre çarpmıştır. Bu mü
sademeden molör batmış ve içinde bulunanlar denize dökül-
müştür. Motörde yo!cuhır da vardı. Şimdiye kadar yapılan araş
tırmada denizden altı kişinin cesedi çıkarılmıştır. On kişi de sağ 
olarak kurtarılmıştır. Vapur süvarisi nezaret allına alınmış ve 
geminin yoluna devam etmesine müsaade edilmiştir. 

Müddeiumumilik ve ~abıla tahkikatına devam etmektedir. 

Çin sosyetes·nin ziyafeti de 

Londra 12 (A.A) - Londrn Çin sosyetesi tarafından verilen 
bir ziyafette Çin büyük c1çisi ile sir Austein Chamberlain söz 
almışlardır. Chamberlain henüz pek az inlc"şaf etmiş olan Çin 
piyasasının biitün düııyayn büyük bir piyasa temin etmeye muk
tedir olduğunu söyliyerek Çin ile iyi ticaret müna cbetleri mıı
lmfoza etmek istiyen Ingiltcrenin gerel Çinin halcinıiyetini ge
rel{se kendi hükümetinin otoritesinin idame ettirmek arzusunda 
bulunduğunu kaydetmiştir. 

Maca başve n· ara yi Viya ada 
Şuşning i e görüşmüştür 

Viynna 12 (Ö.R~- Macar başvekilı Daranyi l 5 gijnlük mezu
niyetini bitirerek Peşteyc dönmek üzere buraya gelmiştir. Da
ranyi bugün başvekil Şuşningle görüşmüştür. 

- ·-~---- --- - - - . -~--

~ahife s 
zc 

---Onu her vakıt, her yerde 
dalgın zihnen meşgul bir halde 
görürüm. Hususi ve resmi mec
lislerde söz söylemeğe icbar 
edilmedil<çe ağzını açmaz. 
mevki sahibi herhangi bir 
şahsiyet idarei kelam ederken 
en mantıksız sözlerine, lrnna
atinin tamamen zıddı o.an fi
kirlerine karşı onu lasvJp edıci 
hareketler yapar. 

Ayni mecliste nüfuz ve mevki 
sahibi ikinci bir şahsın birin
ciye tamamen maküs fikir ve 
lrnnnatlerini de ayni samimi
yetle dinler. Birin~iye sezdır
meden hnrckôtiyle ikinciyi de 
'tasvip eder. 

Kendi düşüncesine müraca
at edildiği zaman, ne birinciyi 
redde, ne ikinciye muhalif bir 
fikir dermeyan eder. Mümkün 
mertebe az ve suya sabuna 
dokunmadan söyler. 
Eğer bu yiiksek şahsiyetin 

fikirleri, düşünceleri hilafına 
söz söylüyenler mevki sahibi 
değillerse öyle hücumlnt yapar 
ki mevki sahibi adam evvela 
kendi fikirlerine, sonra hatibin 
zeka ve dirayetine hayran 
olur. 

O. kanaatlerini daima sak
lar. Söylemek, tenkit etmek is
tediği şeyleı i de başkalar ınn 
söyletir. O beryere girer, her 
yerde hoş görünür. Bu tipe 
ne riyakar, ne dalkavuk diye
mezsınız, o s:ıdece zamanı ıyı 

anlamış, zeki ve akıllı bir 
adamdır. 

Bnzı bu gibi insanlara ba
karım da kendi kendime; de
mek dünyada akılhlık denilen 
şey kafa muhteviyatı değil, 
çenenin idaresinden ibaretmiş, 
derim. 

Anlıyorum ki, dili tutmasını, 
icnl:>ında tamamen yutma~ını 
öğrenmedikçe akıllanmanın da 
imkanı yok!.. 

N. Özeren 
• 9. 

• 
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27938 numara 
4 000 lira kazandı 

- JJa~ıaıarı 1 ınci saJ!fada 

12000 lira 

262 7 
3000 lira 

28641 
ıoo lira kazananlür 

22355 270 
soo lira kazananlar 

23167 17458 18567 6836 2368b 
13051 23839 2051 37223 30835 
10072 30100 37308 6066 
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24832 32842 10848 35605 35219 
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22467 7382 17780 31018 23066 
29112 39756 33644 37840 4398 
14823 12093 22273 8526 25158 
12114 18747 
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mu fifat 
15252 36676 2227 35172 17421 
37140 15872 4753 1394 30369 
35244 15363 30449 4267 11409 
26668 20404 25801 11192 24644 
24818 37480 27175 966 38048 
19961 26011 29266 30834 10859 
39826 4385 21233 21575 11653 
22992 37102 39675 16558 6005 

10000 lirahk mu~ fat 
13847 

2$ 



Seldle• t'BWI ASHf' 
b 

Bazı ölüleri diriltmek kabil midir ? 

Beşeriyetin şimdiye kadar sorduğu 
suallerin en korkutucu olanı .•. 

Hayati uzuvları mahvolmuş bir vücuddaki ölümle, uzuv
ları harap olmamış vücuddaki ölüm, ayni ölüm müdür? 

Y-azan. : 'C> .r. .A.l:>dt. 1'1.!"u '.b:t ar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu müşabedelerden çıkan ne- ihtiyarı kötürüm eden felci, vücuddaki ötüm, ayni ölüm 
ticeleria harikulade ehemmiyeti şimendifer memurunu mahve· müdür? 
vardır. den katılığı ve hareketsizliği, Ölüm, bir netice ise araz-

Amudufıkari kemikleri yapı- babreği boıulan kadmı mah- dan gelenle, marazdan gelen 
şarak 18 sene müddetle beton veden idrarsızlığı ve (üremisi) ölüm arasında bir fark bulun· 
kesilen hastada bütün arazın idi. Bunlar varken hastalar mak lizımgelirdi. Abraminin 
yıldırım süratiy]e kaybolduğu hasta idi ve bunlar kalktığı zihninde bu farknı varlığı o 
halde kemiklerin yapışıklığı ve zaman hastalar tamamen kur- kadar derin ve o kadar grizi 
diğer rabatların tasalJup etmiş tulmuştu. Ve bunlar kalktığı bir kanaatle yerleşmişti ki, 
bir halde baki kaldığını gör- zaman, hastalığın ash olan uzvi bunu o tahkik etmeden, tec• 
müştük. Keza nüzül isabet harabiyetin baki kalmış olması rübe etmeden rahat edemiye-
eden ibtiyarm felci tama:nen şifaya mini olamıyordu. cekti. 
ıifayap olduğu halde beynin.. Ohalde bastahklarm birço- Fakat ölü ne demekti? Ölü 
deki nesci harabiyetin baki kal- ğunda ve batta en korkunç- hiçbir şeye cevap vermiyen 
dığını söylemiştik. Bu müşahe- farında " hastaları öldüren " bir madumiyct değil mi idi? 
delerden kimse bir netice çı· bizzat uzvi ve nesci harabiyet Gerçi manhkan bu böyle idi: 
karmayı düşünmediği sırada değil, ona refakat eden Araz Fakat ilhamın, grizdeo gelen 
idi ki Abrami'nin zekası, beşe· idi. bu ihtimalin ve imkanın karşı ... 
riyete ümitler ve saadetler müj- Ohalde bu tesadüfi hadise· sında manhkıo hiçbir zaman 
deliyen esaslı bir netice çıkardı. lerle biz " arazın, yani hasta- bir mevkii yoktu. Abrami, da-

Profesör Abrami'n\n çıkar- hğa çehresini veren veya ö!ü- ha cihan harbinde Malaryanın 
d•ğı netice şu idi : " Şimdiye mü getiren amiHerin " kabili nöbet ve ölüm makanizması 
kadar uzvi harabiyetlerin z.y- şifa ve hatta tamamen kabili hakkında (Şokal) ve cilretki-
rılmaz ve mecburi bir neticesi şifa ve yıldırım sür'atiyle kabili rane bir nazariye kurmuştu. 
olarak kabul edilen, birçok şifa olduğunun mümkün oldu· O Makedonya cephesinde 
araz, uzvi harabiyetten tam ve ğuna şahit olmuş bulunuyorduk. Vardar sıtmalılarının mOşabe-
mutlak bir surette ayrılabilir· Neticesi de Abraminin çıkar· desinden ölümlin bir şiddet ne· 
ler" neticeısiydi. 

ihtiyarın beynindeki uzvi ha- dığı dördüncii netice oluyordu. ticesi olduğuna kavramıştı. 
B - - t ·h· •ı"mdı"ye Abrami ilk tecrübesi irin rabiyet baki kaldığı halde neti- u goruş, arı ın Y ,. 

cesi olan felcin zail olması, kadar kaydetmediği bir gö- Malaryadan ölen bir ölüyll ele 
amudufıkarisi ve rabatlan taş rüştür. aldı. Ona yarım saat evvel 
kesilen adamın bu tagayyürab Bu görüşiln yanında Abra- ölen bir ölüyll getirdiler. 
baki kaldığı halde neticesi olan mi; hasta insanlarda hastahk- Dünyada ilk defa olarak ak-
irazın tamamiyle zail olması ların hiçbir nesci ve maddi lın beklediği bir suale ölümün 
gibi. tagayyüre merbut olmıyanları· ve ölünün cevap vermesi bek· 

Profesör Abrami'nin çı· nın kabir ekseriyeti teşkil etti· leniyordu. 
kardığı bu neticeden doğacak ğini de tebarüz ettirdi. Yarım saat evvel ölen, ölü 
imkanları şimdi göreceğiz. Kalbi kopar•lan bir adamın üzerinde enjeks;yon1ara, sun'i 

Bu müşahedelerden doğru- yaşamasına, gözii oyulan bir teneffüslere başladı. 
dan doğruya çıkan, daha doğ• adamın görmesine, karaciğeri Yakıcı bir imanla ve tutuş-
rusu profesör Abrami'nin çı- çıkarılan bir adamın ölmeme· turucu bir heyecanla bir gayeye 
kardığı ikinci netice ıu idi: sine imkan yoktur. atılan insan, başkalarına mec· 

Uzvi harabiyet baki kaldığı Hayati uzuvlan tamamen nunane görünen hareketleri 
halde, iraz topyekun, tam ve mahvolan adamların ölmesi bile en makul bir intizarla ya· 
mutJak bir surette zail olabili- mecburidir; fakat bergün ölen par. 
yor. insanların hepsi hayati uzuv- Şüphe yok ki soğuk &lüm ve 

Ihtiyann beyninde harap olan lan tamamen mahvolduğundan kazık gibi sert alü onun emek-
mıntakanın harabiyeti baki dolayı ölmüt değillerdir. Asla! lerine cevap vermiyordu: fakat 
kaldığı halde, bu harabiyetten Ve aslal.. o devam ediyor, ediyor ve 
doğan bütün felçlerinin, bütün O halde hayati uzuvlan ediyordu. 
azalarından bütün Asirile (top tamamen mahvolmadan ölenler, Birdenbire ne oldu? Ölünün 
yekOn ) zail olduğu arazın şiddetinden ~lmüş olu- gözleri açılır gibi oldu. Bu be· 

Amudufıkarisi ve rabatları yorlar demektir. Korkudan lirsiz hareketin vert!iği müthit 
tasalliip eden şimendifer me- füceten ölenler gibileri de heyecan Abrami'yi çıldırttı. Se-
murunun bu tagayyürab baki bayati uzuvları hiç bozulma- bat etti, cam gibi gözlerin si· 
kaldığı halde, ayrılmaz neticesi dan ölmüş oluyorlardır. yahı revnakJanır gibi oldu, göz• 
sanılan bütün iru.m her nok- Akli muhakeme, bu noktaya ler gittikçe manalı bir bakıt 
tada ( topyekun ) zail ol- geldikten sonra ziboi vaziyet kazandı. Simaya bir mana indi. 
duğu de1akap şu suali karşısında Yüz, bir ifade alıyordu ve ni· 

Böbrekleri bozulan kadının, teressüm etmiş buldu: hayet aldı, aldı ..• 
böbrek bozukluğu baki kaldığı Bu sual, beşeriyetin şimdiye Ve ölüm insan oğlunun bu 
halde, mecburi neticesi farze· ka<lar sorduğu suallerin en en mukaddes heyecanını daha 
dilen arazın ( topyekün ) zail müthişi ve en korkutucusu idi: fazla mukabelesiz ve cevapsız 
olduğu gibi... Hayati uzuvları mahvolmuş bırakmaktan eza duymuş gibi 

Abraminin çıkardığı üçüncn bir vücuddaki ölümle, ölüyü pençesinden bıraktı. 
netice şu idi: Uzuvları harap olmamıı bir Malaryanın ( Aljide ) ıeklin· 

AŞK, MACERA ve ESRAR TEFRiKA No: 43 .................. ········· ······vi·L···s·o·H·iif ı-·····l· 
[MJ [S [3 u ili] ~ 

ffakkı Sabri, otur Roberl, dedi- ölmede evvel 
bir sigara da sen atetle 1 ••• 
~~~,.------•-..... •4-~·-----~~~-

- Girecek miyi;? Hakkı ne yapacaklarını şaşır· 
- Bilmem ki ... Fakat mek- dılar. Geri dönseler birtürlü, 

tupta.... dönmeseler birtürlü idi.. Niha-
Robert sözünü .bitirmemiştiki yet içeri girmekten başka bir 

birdenbire uzaklardan <lo~ru. çare bulamadılar.. Robert ka· 
motosiklet sesleri ve polis oto· pıyı kapattı. Bu sırada dışarda 
mobillerinin her tarafı velvele- polislerı~ koşuşmaları ve mo· 
ye veren acı acı ötmeleri tosiklet gürültüleri işitilmeğe 
duyuldu.. başladı .. 

Aradan birkaç dakika geç- Hakkı Sabri, Roberti kolun· 
meden, Morg sokağının dört dan tutarak: 
yanı polis tarafından kuşatıl- - Mahvolduk, dedi.. Allah 
mış bulunuyordu. Cadde boy· vere de polislerin, bizim girdi-
dan boya projektörlerin aydın- ğimiz bina ile alakası olmasa .• 
lıiı altında gündüz gibi oldu. Yoksa .. 
Bu Taziyet ka11111ncla. Robertle Zatea bnylik bir heyecau 

u'uau Y& •UJVI UUo .......... u ............. ~----

kapılmış olan Robert, bu söz
ler kaşısında bilsb!.ıtUn merak
lanarak sordu: 

- Eh, yoksa ne olacak? 
- Ne olacağı falan var mı? 

Yakalanırsak bizim için eyi ol
mu.: .. 

- Morganlar tarafından mı 1 
Hakkı kendini tutamıyarak 

gülmeğe başladı: 

- Yok canım ıende ... Po
lisler demek istiyorum .• 

- Polislerle bizim ne işimiz 
var? 

- Bir kerre ele geçersek 
o vakıt ne işimiz var, ne iıi
miz yok görürsün ... 

Girdikleri yer zifiri karanlık 
olduğu için bir adım bile ala· 
cak vaziyette değildiler. 

Robeıt: 

- Bekliyecek miyiı? diye 
sordu. 

- Balcalım.. lcabma göre 
hareket ederiz.. ·Sevgili Düş· 
man nerelere kayboldu aca
ba? Bizi böyle karanlık· 
tarda btrakmak... Hem aerecle 

Fransız 
Manevraları 
başlıyor 

-Baştaıa/ı 1 inci sahifede -
Paris, 12 (A.A)- Paris Soir 

gazetesi Tancadan aldığı aşa
ğıdaki telgrafı neşrediyor: 

Dün öğleden sonra üç Fran
sız harp gemisi lspanyol Fası· 
nıo atlantik kıyısında Arzila 
ile Laraza arasında manevra• 
lar yapmıştır. Ayni dakikada 
Cebelüttarık üssüı~e mensup 
bir lngiliz deniz tayyaresi ayni 
sahil kısmı üzerinde uçuyor ve 
lngiliz bahriyesine mensup bir 
kaç gemi de Sota açıklarında 
boğaz önünde dolaşıyordu. 
Dün ve evvelki gün Sota açık
larında 12 kadar Alman de
nizaltı gemisinin mevcudiyeti 
kaydedilmiştir. 

Paris, 12 (A.A) - Londra
dan haber verildiğine göre is
panyanın koloni toprakları 

·üzerindeki hakimiyetine dair 
Alman bükümeti ve Fas İspan
yol otoriteleri tarafından Fran
saya verilen teminat hakkmda 
Paristen ve Berlinden gelen 
haberlerin lngiliz mabafilince 
büyük bir memnuniyetle karşı· 
!andığı bildirilmektedir. 

Londra mabafili Fas mesaele
sinin inkişafıoı endişe ile ta
kibetmekte idi. lngilterenin 
l11panyol kolonisinin statükonun 
her hangi bir şekilde tadile 
matuf olacak bir ecnebi mü· 
dahalesine karşı gelmiş olacağı 
muhakkakbr. Bu itibarla bu 
hususta hüküm süren endişe• 
nin bertaraf edilmesi çok şa
yaoı memnuniyet bir hadise 
olarak tellkki edilmektedir. 

.. 1 ••••• 
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Avusturyadan ne
ler istiyorsunuz? 

Viyana, 12 (Ô.R) - Baıve
kil Şuşning,vatanperverler aza
lanna söylediği bir nutukta 
Avusluryadan talep ve teklif
lerini bildirmelerini istemiştir. 

• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
den ölen liasta dirilmişti. Ve 
ilk defa olarak bir ölü, öldük
ten sonra diriliyordu. 

Abramiye bu birinci tecrilbe, 
ilk fırsatta ikincisini yapmak 
ateşini verdi. Yine Malatyalı 
ikinci bir alü diriltildi. Abra· 
minin elinde bugün üç basta 
dirilmiı bulunmaktadır. Abra· 
minin bu bidiseyi tanıtması 
üzerine doktor "Movier Viuord,, 
yine Malaryadan ölmüş diğer 
bir ölüyü diriltmek gibi dünya· 
nın en bUyük saadetini tadan 
ikinci adam oluyordu. 

Arhk kat'i ölümün iki cins 
olduğu tahakkuk etmiştir. Ma
razın nesci ve uıvisi yanında 
arazisi olduğu gibi ölümün de . 
organiki ve " Fonksiyonel " i 
vardır. 

bulunuyoruz?. Dışarıda neler 
oluyor? Öyle karmakarııık bir 
işe çattık ki sorma .. 

Bu sirada birdenbire ortalık 
aydınlanıverince, geniş bir bod· 
rum kahnda olduklarının far-

kına vardılar. Elektriklerin 
böyle ansızın yan:nası, iki1'ini de 

ıaıırtmışh. Birkaç dakikalık bit 
tereddüt devresi geçirdikten 

sonra yavaş yavaı ilerlcmeğe 

başladılar. Bodrumun her tara· 
fı <lört dıvarla çevrilmişti ve 
görünürde girdikleri sokak ka-

pısından başka, dı~arı çıkacak 
bir yer yoktu.. Bir çeyrekten 

fazla, bodrumun içinde oradan 
oraya koştukları ve 11 Sevgili 

Düşman l. Sevgili Düşman !.. " 
Diye bağırdıkları hald~ hiçbir 
ses çıkmadı .. 

Dışarda gürültnler çoğal-
mııtı.. Mitralyöz ve kurşun 
seıleri ortalığı velveleye veri· 
yordu.. Her ne oJursa olsun, 
içenle kapalı kalmakta.. dı· 

EVRAK MAHZENIND 

Babıili, Babıili olduğundan 
l>eri üç defa yangm yilzll gör· 
müştü, birisinde yangın sirayet 
etmiş, birisinde Alemdar Mus· 
tafa paşa barıt mahzenine ateş 
verip kendisile beraber berha
va ettiği sırada yanmış, biri· 
sinde de kasten mi olduğu, 
kazaen mi olduğu hili belJi 
olmaz bir yangınla yanmıştı. 

Babıilide evrak mahzenleri 
vardır. Gelmiş, geçmiş sultan
ların fermanları, tarihi bir kıy-
met taşıyan vesikalar orada 
saklanır. 

Alıah rahmet etsin, Abdur· 
rahman Şeref, Tarıhi Osmani 
encUmenı riyasetine geçtiği 

zaman, evrak mahzeninde ev· 
rak aramak salahiyetini alınca 
evvela " Kubbe aıb " denilen 
bir odaya girmış... Yüzlerce 
araba evrakı ihtiva eden bu 

-Altın bulmuşları •. :; 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

birbirine yapışmış, berbat 
muştu. Abdurrahman Ş 
bu evrak arasından 
yabildiklerini müzeye Y 
mıştı ••• Birgün yine bu ef 

ortasında bağdaş kurmuş, 
toprak kir içinde evrak 
meğe çalışırken palas pand 
birisi gelmiş: 

- Efendi! Efendi! De 
Evrak mahzeninde ~ltm var 
şimdi darphaneden ada 
gelecek.. Demişti. 

Abdurrahman Şeref bu 
bere gülmüştü ... 
Meğer, Abdurrahman Ş 

fin, müzeye yadigar olsun d" 
gönderdiği hatb bümayunl 
mürekkepleri o zamanın ka 
adeti Uzerine, altın rikle k 
tul urmuş. 

Müzei hümayuna giden 
zılardan bazılara parlaya 

evrak odası, taaffünden geçil- müze müdürü bunları dar 
mez, bir halde ımiş... neye göndermiş, darphan 

Abdurrahman Şeref, çu•alla- yapılan tahlıl neticesinde 
nn patlamış, çürümüf, delikle- rekkebin terkibinde albn ol 
rinden, çözülmüt ağızlarından anlaşılmıf .•• 
yerJerde sürünen evrakı karış· - Aman ! Bunlarda 
tırmaaa korkup dezenfekte ıet- var, beıhalde evrak mabze · 
tirmiş... Günlerce süren bu de- alba karışmış! 
zenfeksiyon işinc!en sonra ev- F everaniy1e, bem müze 
rak, açığa çıkar:lmıt ve kanı· dürü, hem zavalb Abdur 
brması başlamışh. Abdorrah- man Şeref telife sokulm 
man Şerefin tarih için malzeme Nakle 
olarak aradığı evrakın çoku TOKO 

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

Asilerin hücumu durdu 
Ba.şf(llafı bitin.d sahiJetk 

ganimet elde edilmiştir. Caza 
del Kampo ve Üniversite ma
hallesinde tam bir sükunet 
vardır. Nasyonalistlerin yeni 
me•ziler iısral etmeleri &zerine 
düşman arbk bu havalide gö· 
zükmemiştir. 

Buna mukabil Madrid mü· 
dafaa komitesinin öğleyin neı· 
rettiği tebliğde şu haberler 
vardır: 

Madridin garbıoda asilerin 

hücumlarını tardettikten s 
cumhuriyet kuvvetleri Al 
kaıt'aları tarafından bu mı 
kada işgal edifen mevki 
şiddetle mukabil h8cumd 
lunmuşlar ve şiddetli bir ~ 
harebedeo sonra sise roğ 
hedeflerine varmışlardır. 
man Villanuevaya doğru çe 
miı ve Koronya yolu asiler. 
açılmıştır. Yeni işgal ed 
mevzilerde temizleme ameli 
sabah devam etmiştir. 

~ JEUit1:2;a;;~11:ı1a.:;zzzr.a:NI 
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~ IKI KITAP • • . 
• NEF'll ZAMAN müstear adıyJe yazdığı ciddi ve 

mizahi şiirleriyle matbuat alemimizde büyük bir alaka 
ve sempati yaratan kudretli şairimiz ve kıymetli hem· 
şehrimiz Adana sulh hakimi Ali Hadi Okamn bu isim 
altındaki şiir kitabı yakında intişar sahasına çıkncakhr. 
Adanada Türk sözü matbaasında basılmakta olan bu • 
nefis kitabı şimdiden okuyuculanmn:a tavsiye eder ve 
fiati elli kuruş olan bu kıymetli eserin matbaamız vası· 
tasiyle tedariki mümkiln bulunduğunu da ilave eyleriz. 
Okurlarımız iki kitapta üstadın en güzel ulusal ve içsel 
şiirlerini, en ince nüktelerini, yurdumuzun tanınmıı 
yüksek şahsiyetlerinin karikatürlerini kaside ve medbi
yelerini bulacaklardır. Bu kıymetli eserden birer tane 
edinmek istiyenler şimdiden idare müdürlilğümUze mO· : 
racaat etmelidirler. 3-8 (44) S.4 ; 
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şarı çıkmanın daha bayırlı o!a· 
cağını düşilnerek, biraz evvel 

girdikleri kapıya doğru koş
tular •• 

Fakat hayret! Kapı ortadan 
yok olmuştu.. Acaba bir rüya 

mı görüyorlardı .. Bir yanhılık 
olmaması için tekrar her tarafı 

gözden geçirmek mecburiye
tinde kaldılar.. Yok.. Yok •• 

Nihayet yorgun argın bir kö
ş~ye oturan Hakkı Sabri : 

- Boşuna emek, dostum, 
dedi .. Bir sigaran var mı? 

Ve soura, Robertin uzattığı 
sigarayı yakarken ilave etti: 

- Bu st:fer adamakıllı mah
folduk.. Bizi bir tuzağa düşür· 

düler.. Hele şöyle uzan da> 
ölmezden evvel bir sigara da 
sen ateşle ... 

- Ölmek mi, ne münasebet? 
- Artık bunun ne münase-

beti filin kaldı mı? Dııarının 
bir harp sahnesinden farkı 
yok.. içeriye srelince vuiret 

malum.. Burası 

otomatik tertibat. 
ter misin şimdi, tavan ya 
yavaş aşağı inmeye ba 
ve ••• 

Robert beyecan~anmakla 
raber Hakkı Sabrinin söyle 
ferine kat'iyyen ihtimal ver 

yordu. Çünkü Sevlı{iJi düşlP 
büyük bir itimadı vardı.Fak• 

işte bunu düşünmek bile i~ 
nın tüylerini iirpertmek 

kifi idi... Ya hakikaten 
bir tuzaksa.. Olur ya, St"f 

düşmanın mevcud yetinde11 
ber alan birisi. onun yaıı 

ve kıyafetini !a\dit ede 

onları bu tuzağa düşüre 

miydi?. 

Lakin bunun yine ioı" 
yoktu.. Mektubun doğ 

doğruya evin içine bıralı 
ve muhteviyatının, yalnıı 

gili düşmanın bileceği ıı 

dolu olmuı... Yazı ve ias 
- Rilmeta 
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Teminat Pariste iyi karşılandı 
Alman devlet.reisinin verdiği teminatla siyasi du
runıda büyük salih müşahede edildiği söyleniyor 

~~~~~~~---~------~---------~~~ .. ~---~---~~~------~---~-------------~ 
Almanyanın yatıştırıcı jesti üzerine Alman vapuı·ları, Valansive 

hükümetine ait vapurları tevkif etmekten vazgeçmiştir 
Paris, 12 (Ö.R) - Fransa· 

nın Berlin sefiri Poncet hari
ciye nazın Dclbosla görüşerek 
Aitlerin lspnnyol Fası h:ıkkan
daki teminatı ne vaziyette ver
diğini izah etmiştir. Kor diplo
matik tarafından yeni yıl teb
riki İ<;İn yapılan ziyaret esna
sında Şansöl •e Fransa sefirini 
bir kenara çekerek Almanya
nın lspanyol Fasının tamami
yetini bozmak niyetince olma
dığını bildirmiş ve bundan sonra 
1937 Pnris sergisinden bahse
derek Almanyamn buna iştirak 
arzusunu izhar etmiştir. Sefir 
bu teminatın bir tebliğ içinde 
kaydını teklif etmiş ve hariciye 
nazırı Von Neurath'la gö
rüştükten sonra malüm teb
liği neşredebilmiştir. Bununla 
beraber Alman gazeteleri he· 
nüz vaziyetlerini değiştirmemiş
lerdir. Sabah gaıeteleri Fran
saya karşı hücumlarına devam 
etmişlerdir. Gazeteler Fransa 
sefarethanesinin tebliğini ni
hayet neşre katlanmışlarsa da 
bunu Alman diplomasisi için 
bir zafer şeklinde göstermiş

lerdir. 
Fransız mahafilinin fikrince 

1 paoyol Fasındaki vaziyet hak
kında fa:zla hayı.le kapılmak 
diz değildir. "Times,, gazete· 
sinin bir muhabiri tarafından 

gönderilen bir telgrafta Al
manyamn bu mıntakaaın ıta
tosunu şeklen bomaut olma
makla beraber ruhuna muha
lif hareket ettiğini kaydet
mektedir. 

Bununla beraber Almanyaoın 
yatııhrıcı bir jest yapbğa ınu
hakkaktar. Alman filosu diğer 
taraftan Va1ansiya bükiimetine 
ait vapurlan tevkif etmekten 
de vazgeçmiştir. Öyle tahmin 
edilebilir ki Almanya bir ser
güzeştin tehiükeleri önünde 
gerilemiştir. Belki Fransanın 
azimkar hareketi ve lngiltere 
ile Fransa arasmdaki birlik de 
bu sergüzeştin imkansızlığına 
kendisini ikna ctmişJir. 

Paris, 12 (Ö.R) - ispanya· 
ıa giden gönüllüler mesele
sinin halli için yapılan teşebbüs 

henüz kat'i bir netice verme
miştir. Fransız mahafilinin l<a
naatince Almanya bu meselede 
bir tadile veya tahrik siyaseti 
takip edecek olursa Fas hak
kında verdiği teminat bir 
şeye yaramıyacakhr. lngiltere
nin gönüllü sevkiyatım dur
durmak ıçın her memle
kette kanuni tedbirler alınması 
hal,kmdaki teklifine Almanya 
ve ltalya süratle cevap ver00 

mezlerse veya cevaplaranı uzun 
müddet bekletmeğe kalkışır
larsa müessir tedbirler almak 
Jazımgeleceği kanaati vardır. 

Almanya ve ltalyanın bu hu· 
suslaki niyetleri benUz malum 
değildir. Bununla beraber 
Roma mahafiliade zannedildi
ğine göre ltalyanın cevabı ge
cikmiyecek ve kabul mahiyetinde 
olacakhr. ltalyan gazeteleri ln-

giliz teşebbüsünlln ltalyan-Al
man görüşlerini kabul mahiye
tinde olduğunu ispata çalışmak
tadır. Bu da ltalyanın teklifi 
kabul edeceğini gösterir. Al
manyaya gelince, Jtalya evet 
cevabını verdikten sonra onun 
bu meselede hayır cevabını 
vermesi gü~tnr. Bu sebeple 
bir derece nikbinlik caiz. görül
mektedir. 

Paris 12 ( ô.R) - Fobre
rin teminatını gazeteler mem
nuniyetle karşıhyorJar. Debats 
Alman gazetelerinin evvelki 
hücumlarile bu teminat arasın· 
da münasebet göremiyor. Gaze· 
leler harp tehlükesi olduğu 
hissini uyandırmışlardı. Hitler 
şimdi tam ihtilaf içinde sulh 
sözleri söyler gibi bir tavır ta
kındı. Bunu müteakıp Alman 
matbuatının da lisanı değişti. 

" lntransigeant 11 gazetesine 
göre Hitlerin Fasa dokunmıya
cağı hakkında hemen teminat 
vermesinin sebebi Fransa umu· 
mi efkarının birliğidir. Tehlü
ke sırasında daima kendini 
gösteren bu bir tek Fransanın 
hareketi düşmanlarını hayrette 
bırakır. Fransayı kavgalarından 
asla vazgeçemiyecek zannede
rek yanılırlar. 

" T emps ,, gazetesine ·göre 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: a:a 

- Dört saat efem Diye 
cevap verdi. 

- Peki hazırlan! Şimdiii 
Haydaroğlu! 

Diye HaydaroğJunu çekip bir 
tarafa g3türen Kahrcıoğlu, 
Haydaroğlunun omuzlarına elini 
dayayıp: 

- Ben gidiyorum, görüyor
un ya akşam da yaklaııyor, 
enim nasibatlma hacet yok, 
endin idareni bilirsin, karıı
ızda düşman var. 
- Sen yanına kızan almıya

ak mısın Katırcıoğlu? 
- A! A! Köylü ile beraber 

iderim! 
- Oyun olmasın? 
- Bana bak Haydaroğlu, 

en adamı gözünden seçerim, 

bu laf doğru laftır. Kızın ölü· 
mü sırasmda ona ulaşmalıyım, 
gözleri açık gitmesin. Hem 
sonra: " siz ona haber salın o 
gelir 11 diye gUvenmiş, adımı 
kötü etmem, giderim. Ne ba
hasına olursa olsun ! 

- Yolun açık olsun; Katır
cıoğlu ! 

- Şimdi Haydaroğlu, bak 
benim aklama ne geliyor? 

Ne geliyor? 
Ben dlSrt saat gideceğiaı, 

dört saat de gelcceiim sekiz 
saat, iki, üç saat de orada 
eğlenirim, etti mi on, oniki 
saat, böyle olunca ben sana 
yarın öğleden sonra kavuşaca· 
ğım, demektir. 

Fakat bu zaman içinde sen 

logilterf1 ve Fransanın birliği 
J.\lmanyanın teminahn~ amil ol
muştur. Almanlar Fransa ve 
lngiltereyi birbirinden ayıra
mıyacaklarmı, ancak bu dev
letlerle birlikte Almanya ve 
Jtalynnm Avrupayı yeniden 
korumağa çalışabileceklerini 
anlarlarsa bu sulh için büyük 
bir terakki olacaktır. Hitlerin 
teminata Almanyanın bu yola 
gireceği ümitlerini vermektedir. 
Bu teminat logiltere tarafından 
ispanyada ademi müdahalenin 
müessir bir şekilde tatbiki için 
yapılan yeni teşebbüsün Al
manya tarafından ltabutüne iyi 
bir mukaddemedir. 

" Petit Havre ,. gaıetesin~ 
göre Hitler, bütün diktatörler 
gibi, devam etmeği diişmeğe 
tercih eder ve devam etmek 
çaresi harptedir. Fakat muvaf
fakıyetli bir harpte. Bu harbi 
Hitler kendisinin tam olarak 
haıır ve hasımlarının bilakis 
haıırhksız olduklarına hükme
deceği dakikada yapacaklar. 

''Liberte" ise Hitlerin temi
natına rağmen vaziyetin değiş
mediğini, Almanlann ispanya· 
da vaziyete daima hiikim ol
duklarını, madenleri iıleUik
lerini ve asileri takviye eyle
diklerini yazıyor. 

"Poris - Soir,, Alman eko
nomik vaziyetinin güçlüklerine 
naıarı dikkati çekiyor. Dr. 
Şahtan Paris seyahati, yakın 
Şarkta bulamadığı şey, yani 
mahreç ve döviıi Fransa ve 
logiltereden temin etmek mak
sadına matuftur. Fakat şunu 
temin edebiliriz ki Berlinde 
kurulan ekonomik ve finansal 
tasavvurlar hakikatten uzaktır. 
Pariste alakadar mahafilin 
Almanya ile borçların tesviyesi 
hususunda bir tesviye çaresi 
bulmak için müzakerede ol· 
dukları doğrudur. Ancak dil
şünülen şey Almanya ve Bel· 
çika arasmda olduğu gibi bir 
ldering sistemi tesisinden iba
rettir. Daha maddi bir yar· 
damda bulunmazdan evvel 
Fransa ve logiltere siyasi temi
nat elde etmek hususunda ıs-

boş durma!.. 
- Durmam be Katırcıoğlu, 

durmam! 
- Ne yaparsm? 
GUlmeğe başlamışlardı: 
- Ne mi yapanm, senin 

şerefine kızanlara bir ziyafet 
çekerim, yakarız ateşi, yolla
rım kızanlardan birkaçını, bul
dururum beş on kuzu, şarap 
ta var, seni yalancıktan çağı
ran kızm sana tutulması aşkına 
ver ederim dumanı... Kah kah 
kah! 

Katırcıoğlu şaşalamıştı: 
- Ben yalanctktan mı gı-

diyorum? 
- Aha! Görürsiml 
- Neden bildin? 
- Neden bilmesi var mı 

bunun? Buradan giden kız 
turp gibi sağlamdı. Ne çabuk 
ölfim yatağına sokuldu be! 

Fıansız lfatlciye Nazuı froıı Dellıos 

rar edeceklerdir. Hitler ise 
şimdiye kadar bunları vermeye 
yanaşmamıştır. Paris ve Lon· 
dra Almanyaya verecekleri 
avanslarm Alman askerlik ha
zırlıkJanna yarıyacağı zannın· 

da oldukça böyle bır hareket· 
ten sakınacaklardır. 

Paris 12 ( A.A) - Sabah 
gazeteleri başmakalelerinde 
Berlinde kordiplomatiğin Hit-

ler tarafmdan kabulü esnasın
da Fransa büyük elçisi ile Hit
ler arasında teati edilen temi-

nalı mevzuu babıetmektedir. 
Fransız gazeteleri bu teminahn 
vaziyette doğurmuş olduğu sa· 
lihtan dolayı büyük bir mem· 
nuniyet izhar etmektedir. 

Pati Pariziyen guetesi Hit
lerin Fransız diplomatik maha-

fiJinde pek mllsait bir tesir 
uyandırmış olan dünkü beyana
tına huıusi bir ehemmiyet at
fetmektedir. 

Pöti Jurnal da vaziyette 
hissedilir bir salah başgöster
miş olduğunu kaydetmektedir. 
Bu salah bütün Avrupa mer
kezlerinde ve bilhassa Lon
drada büyük bir memnuniyet 
uyandırmıştır. 

Ekselsivor gazetesi Berlin -
Fransız Alman müzakereleri 
üzerine vukubulan bu salahın 
Fransa dışişleri bakanlığında 
çok lıüyük bir memnuniyet 
uyandırdığına yu:maktndır. 

lam koşar, bağmr, söyler, 
eder, kılar, belki bu kız da 
yangınan korkusu araıırıda sağ
lam görünmüştü. 

- Sen bilirsin; Kabrcı oğlu! 
Şimdi orasına bırak ta gelelim 
meseleye, senin bir düşüncen 
var her halde? 

- Var! Var da onun :çin 
sana meram anlatırken eğlen
mt:ye başladın ya! Şimdi herif
ler karşımızda eski yerlerine 
dönijp yerleştiler. Bunları böyle 
başıboş Lırakıp ta arkamızdan 
her yaptığımıza karışacak, her 
adımda karşılaşacak halde 
koymamalı, hepsini tepeleyip 
birdaha biıi takip ehniyecek 
hale sokalım, Allahın izniyle 
Anadolu biraz ferah bulsun ... 
Geçdiğimiz yerler rahat yüıü 
gorsun... E? öyle değil mi, 
ondan ötürü, ne yapıp yapıp 

- Kimbilir .. Fakat eylenme 
Haydaroğlu, hani insan dchıet 
içinde, heyecan arasında ka
lınca ölüme yaklaşmıı da olsa 
farkına varmaz, Adeta sapsai· 

1 
bunları haklıyalım. 

- Canım kurduğumuz plan 
boşa çıkh. 

1 - O boşa çıkdıysa birisini 
daha düşünürllz, hem ben bat· 

--- - -

Sabite a 
1 ,._ ,. 

ffataydan yeni haberler var 

Milis kumandanı maiy
yetine ateş emrini verdı 

Araplar dört Türkü şehit etti ı 
Halep, 12 (Hususi) - San

cakta tetkiklerine devam eden 
müşahitler, Kmkhan'dan sonra 
Ektepe'ye gelmişlerdir. Burada 
kendisine Sancak meb'usu süsü 
veren Mahmut ve arl<adaşları 
ile görüşmüşlerdir. Halk, mü
şahitlerin Bilan' a vardıklannda 
kendilerile görüşmek iste
miş, fakat kabul edilmemiş
lerdir. 

Bunun için kesif bir halk 
kitlesi, tezahüratta bulunarak 
'·Yaşasın Atatürk, yaşasın Ha
tay istiklali,. diye bağırmışlar
dır. 

* • • 
lstanbul, 12 (Yeni Asır mu-

habirinden) - Reyhnniye aha
lisi on son kanunda iki 
protesto telgrafı göndermiş
lerdir. Halk bu telgraflarmda, 
hükümetin mesul adamları 
Hatay istiklali aleyhinde ha· 
reket etmişlerdir, müşahitler, 

Türklerle konuşturulmamışhr. 
Halkın dileğine tevnfulc etmi
yen adamlar Müşahitlere Türk 
balkı namına söz söylemiş
lerdir,, demektedirler. 

lstanbul, 12 (Yeni Asır Mu
habirinden) - Halepten bil
diriliyor: 

Müşahitler Reyhaniyeye gel
mi~lerdir. Müşahitlerin gelece
ğini on dakik& evvel haber 
alan halk büyük bir lrnlabahk 
halinde istikbale gitmişlerdir. 

Mahalli hükümet, müşahitlerin 
geleceğini Türk halkına bildir
memişlerdir. Halbuki buna mu
kabil Sancak hudutları haricin
den üçyüz. kadar arap 
toplayarak Reybaniyeye nüma
yiı için getirmiılerdir. Bu 
adamların ellerinde sopa ve 

tabancalar bulunuyordu. 
Müşahit heyeti Türkleri ka

bul ederek görüştükten sonra 
nahiye müdürünün delaletiyle 
üç kişilik bir Arap heyeti de 
müşahitler tarafından kabul 
edilmiştir. Bu Arap h~yeti mü-
şahitlerin yanından çıktıktan 
sonra mahalli hükl\metin teı· 
vikile, hariçten getirilen üç 
yüz Arap nümayiş yapmışlar 
ve Türk halkına hücum et
mişlerdir. Türkler, Araplan 
sükünete davet etmiş ve teza· 
hürattan vazgeçmelerini söy!e
mişlerdir. Hükümet milis kuv· 
vetleri de Arapların harekitınL 
iştirak ederek sünrrü takmış 
ve Türklere hücuma geçmiştir. 
Fakat Türk halkı süngü ile 
dağıtılnmamış ve "Biz halckı
mız.ı istiyoruz. lstiklfilimizi isti
yoruz" diye bağırmışlardır. 

Milis kumandanı, maiyeti:ı
dekilere, ataş emri vermiş ve 
atılan serseri kurşunlar Türk
lerden üç kişiyi şehit etmiı 
ve sekiz kişiyi de yaralnmışhr. 

Reyhaniyede müşahitleri zi
yaret eden Türk heyeti, kadın 
ve erkek olmak üzere 

Türk, Çerkes ve Kürtlr.rden 
mfirekkepti. Kürt ve Çerkesler 
müşahitlere kendilerinin de 

Türk olduklarım ve Türklerle 
beraber Halayın istiklalini iste-

diklerini, arapfarJa bir arada 
yaşayamıyacaklarını söylemiş~ 

!erdir. Müşahitler Kürtlere: 
- Siz Türk değilsiniı.! 
Diye hitap etmişlerse de 

Kürtler heyecan ile: 
- Biz tamamen Türküz ve 

Türklerden hiçbir farkımız 
yoktur! 

Diye cevap vermişlerdir. 

Fransız ayan meclisi açıldı 
-

Fransa Italyanın harp ka
biliyetini daima alkışladı 

Paris, 12 ( Ô.R ) - Ayan meclisinin yeni devresini açan en 
yaşla azası beyanatında demiştir ki : 

-Ademi müdahale siyasetinin muvaffakıyetle neticelcneccğiue 
eminim. Italya ile ittifak yeniden canlanacaktır. Latin kız karde
şimiz anlıyacakhr ki Fransadan ayrılamaz:. Zecri tedbirleri ka
bul ettiren lngitteredir. Fransa ltalyamn harp kabiliyetini ve a
ferini daima alkışlamıştır. Fransa ltalyaya karşı minnettarhk 
borcunu unutamaz. Lehistan yine Fransa ile dostluğa avdet et
miştir. 

Merkezi Avrupa devletleri taarruzdan masun kalmak için 
Fransanın müsellah kuvvetlerine güveniyorlar. Belçilca, Romanya 
ve Rusya Fransa ile beraberdir. Umumi silahsızlanma ile umumi 
sulha varmak lazımdır.,, 

nu dlişündilm de ... 
Bu sıra köylü atına binmiş 

Katarcı oğlunun yanına sokul
muı. 

- Hazmın efemi 
Diye gem kasıp seslenmişti. 
Katırcı oğlu, köylüye dönüp: 
- Peki kardeşim ! iyi, sen 

ileride biraz beni bekle 1 Diye 
savdıktan sonra sÖJ.Üne devam 
etti : 

- Şimdi ne yaparsınız bili
yor musunuz! Gece olur, ateş 
yakmayıverirsiniz. Onlar bizim 
kaçtığımııa iyice gönül bağla
dıktnn geri, eğlenip, oynayarak 
nihayet zıbaru :ar, yatarlar, ge
ce yarısı oldu mu oldu, sessizce 
bütün efelerle aıağı iner, bir 
gece baskını yaparsınız, kü
meste tavuk gibi hepsi de ele 
geçer, amma başındaki adam
ları sağ bırakma ha 1 onların 

hepsi sarayın kepazeliğini gü
derler ... 

Haydaroğlu, KatırcıoğJunun 
karnına bir yumruk savurup: 

- Aıkolıun be sana ! dedi. 

Sankimki ordusunun baıında 
olan kocaman bir serasker gibi 
akıl düşünüyorsun .. Hadi uğur-
lar ola sana 1.. ben dediğini 
yaparım ... 

- Zaten oğlum kızan!arın 
başı sensin .. 

- Sensin . 
- Öyle söyleme Haydaroğlul 

bayağı da 5ensinf Sensin, ben
sin dursun şurda hadi balca
lım, sizi allaba ısmarladım .. Hey 
köylü! Gel bakalım, in attan 
aşağı, biraz da ben hazırlana· 
yım, sen bana yardım et, on
dan S(ınra yola çıkarız, amma 
ses çıkarmadan ... Bak §U ta
raftan gideceğiz .. 

Yatsı ezanı, köyün mescidi
nin tahta minaresinde okunur
ken iki atlı çala üzengi "Ha
sırlı,, köyüne dalmışlardı. 

Köyün içine girdikten sonra 
atlarından inip yedeklerine alan 
bu iki karaltı, köyün bir kaç 
karışık sokağından geçtiktea 

Bıllıı,dc -
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Madrid cephesinde asilerin hücumları yeni Ankara teklifle~ 
neti~~ .... !~~~.~.~~.!! .... ~~.!.~~ .... ~~~· ştir Paris'te gözden geçirildi 
Cumhuriyetçiier mevkilerini müdafaa ediyorlar 

Paris 12(Ô.R) - Madrid'den gelen ajans telgraf
larma göre şiddetli soğuk sebebiyle Madrid cephe
sinde yeni bir hadise kaydedilmemiştir. Sabah sükü
netle geçmiştir. Sokaklarda durak normal haldedir. 
Ve sivil ahalinin tahliyesi için sarfedilen gayretler 
şehrin çehresini değiştirmemiştir. Sisli ve soğuk bir 
gün. Dün akşam intişar etmemiş olan gazeteler bu 

sabah yeniden çıkmış! ar 
-~---~··--~-~ • ...-..,.,..-.......... ~.,...... ve malum haberleri, yani 

~ · bugünlerde nasyonalistle
rin temin ettikleri ileri ha
reketi tefsir etmişlt:rdir. 
Bu haberler halk ara-
sında heyecan uyandır· 
mamıştır. Cumartesi ge-
cesindenberi bombard· 
man edilen Madrid etra· 
fındaki köyler ahalisi de 

,.. Madride gelmiş olduk
larından muhacirlerin sa
yısı çoğalm1ştır. Tabliye 
hareketi güy olmakta
d11. Zira nhaii yuvalannı 
terketmek iıtememt:kte
dirler. Muharebeler payi-

tahtın tam yanıbaşında olmaktadır. Sol) haberler, 
düşmanın son günlerde kuvvetli hücumlarda bulun
duğu noktaf arda Cumhuriyet kuvvetlerinin kudretli 
mukabil hücumlarıoı bildirmektedirler. 

Madrid 12 (Ô.R) - Dünkü güne ait harp hare
ketleri hakkında neşredilen resmi tebliğdi r: Merkez
de Guadarama cephesinde top ve siper topu ateşi, 
Araujiez cephesinde asiler Cumhuriyet mevzilerini 
iz'aç etmişlerdir. Guadalaraha cephesinin diğer kı
sımlarında az faaliyet olmuştur. Sadece şimali şar
kide Algora Cumhuriyet mevzilerine asiler hücum 
etmişler ve püskürtülmüşlerdir. Madridde birinci mın
takada hükümet kuvvetleri Vilfanueva istikametinde 
hücum ederek kesif sise rağmen tayin edilen hedef
lere varmışlardır. Asiler ehemmiyetli ma'7eme bırak· 
mışlardır. ikinci mıntakada cumhuriyetçiler mevki
lerini ıslah etmişlerdir. 

Salamanka, 12 ( Ô.R ) - Asilerin umumi karar
R"ihı resmen tebliğ ediyor: Şimalde 5 nci, 6 ncı, 
7 ncı ve 8 nci fırkalar cephelerinde birşey yok. 

1 Sorya fırkası cephesinde düşmanın hücum otomo
billerinin himayesi altında Algora mevkiine karşı 
hücumu reddedilmiştir. Düşman birçok ölü bırak
mıştır. Madrid'de D.fodaa mıntakasında düşman hü
cum etmişse de ağır zayiatla püskürtülmüştür. Rus 
mamulatından dört hücum otomobili elimizde kal
mıştır. Cenup orduRu bir istikşaf sırasıoda düşmana 
10 telef verdirmiş ve . bir esir almıştır. 

- Boştaratı J nci sav/ada -
zıyor. Tarihin geri bırakılması
na lsveçli raportör de yar_dım 
edecektir. ÖVR gazetesi top
lantının 18 den 20 ye tehir 
edildiğini kaydederek diyor ki: 
Fransa Türkiyeye çok daha 
geniş tekliflerde bulunacağa 
benz·yor. ileride bir Fransız

Tlirk paktının imzası vadi bu 
meyandadır. 

Le Jour, Arasın Delbosla gö
rüşmeğe gelmesi muhtemel ol
duğunu ve Fransa müteaddit 
fedakarlıklara hazır olmak şar
tiyle Türkiyenin de ayni hüsnü 
niyeti göstereceğini yazdıktan 

sonra şu suali sormaktadır: 
"Meselenin esasıoda Rüştü 

Arasın metin davranacağmı bi
liyoruz. Fransa bir müddetten
beri azımkar bir vaziyet aldık
tan sonra Sancağın istiklalini 
kabul edecek midir?,, 

REPUBLIGUE gazetesi, me
selenin endışe verici bir mahi-

1 

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

•• gunu. Resmi yılbaşı ·-
Hitler tarafından yapılan kabul 
resminde Fransız sefiri söylev verdi 

Buna cevap veren Alman Şansölyesi, Almanyanın milu 
Jetlerin işbirl1ği arzularına iştirak edeceğini temin etti 

Berlin, 12 (A.A) - Ananevi 
yılbaşı kabul resmi bugün her 
zamanki gibi devlet reisinin 
ikametgahında yapılmıştır. Hit· 
ler ordu mümessillerini kabul 
etmiştir. Harbiye oazm kısa 

bir nutuk söylemiş ve devlet 
reisini ve muhtelif heyetleri 
ve öğle zamanında sefirler 
bey.etini merasimle kabul et· 
miştir. 

Sefirlerin en kıdemlisi olan 
i>apanın vekili basta olduğundan 
Fransız sefiri Francois Poncet 
sefirler heyeti namına aşağı~ 
daki hitabeyi irad etmiştir: 

- "Bu kadar endişe ve kay
gularla yüklü olan böyle bir 
senenin başlangıcında dostane 
bir surette yekdiğerimizc mü· 
laki olmaklığımız ve milletler 
için daha iyi bir istikbalde teş
riki mesai etmek hususundaki 
hararetli arzularımızı izhar et· 
anekliğimiz teselli verecek bir 
ıeydir. 

Bu senenin bütün milletlerde 

içtimai nizamın ve beynelmilel 
vasüdeginin hakiki zımanları 
olan eze'i adalet prensiplerinde 
kuvvetle kökleşen manevi bir 
yükselme ile tebarüz etmesini 
temenni ediyoruz. Bir kelime 
ile söyliyelim. Bu senenin 
bütün milletler arasında ve 
her milletin kendi camiası için
de sulhun saltanatını hakiki 
surette temin etmesini temenni 
ediyoruz. 

Ekselans, umumi mahiyette 
olan bu temenniye bilhassa 
sizin memleketiniz hakkındaki 
bir temenniyi ilave edeceğim. 
Bu yeni sene zarfmda Alman
yanın maddi ve manevi aarf
edeceği gayretlerle milletine 
daha büyük bir refah temin 
etmesini ve gerek Avrupa ve 
gerek dünya sulhuoun daha 
geniş mikyasta badim olmasını 
dileyoruz. 

Ekselansınızdan devlet reis
lerimiz namıoa arzetmekte ol· 
duğumuz sabi saadet temenni-

•.......•.............................. , ...........•..........•••...••......•.....•••.. 
No: ~& Yazan : ADNAN BıLGET 
•••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Seml-Han'ın kızı hUzUnlU sesiyle konu,tu : Ağlama 
anne, dedi. Benim bu kUçUcUk sualimin seni 

bu kadar fazla üzmesini arzu etmem. 

- Anneni hiç mi özlemedin 
kızım, seııi öpmek için yaptı· 

ğı.n hareketi görmemezlikten 
geldin. 

Sevimli Asya kızı derhal ce· 
vap verdi: . 

- Belki de bu hareketimi 

ıbtiyarlığınıza hamledersiniz 
orkusuyla yapmadım, Ve .. 
•a kız, orada Asyanm ihtiyar 
ir ağacı altında kucaklaştılar, 

* "'. 
Y er!ere olurmuş!ardı • Se-

i·Han ıraaa şundan bun
•n bebıedip duruyordu. Gün-

-.. • ...ujbıO•· 

cer kızın hatırını sorarken kü
çük kız: 

- O Çok iyidir, anne .. Dedi 

Eğer gücenmezsen ona da anne 
diye bitap etmek isterim. 

- Bu hissin neden? 
- Beni büyüten odur, bana 

anne diye hitap etmeği öğre

ten odur. Seni bana tanıtau, 

acımı, ıstırabımı unutturan 
odur. 

- Teşekkür ederim, kızım •• 
Elbette ki, o da senin annen
dir. Zaten bizim aramızda fazla 
bir fark yoktur. 

Jerini kabul etmelerini rica e~e-
rım. ,, 

Hitler teşekkür mnkamın-
da söylemiş olduğu nutkunda 
ezcümle şunları söylemiştir : 

- " Almanya cenabı hakka 
karşı derin bir şükran hisleriy-
le mütehassis olduğu halde 
geçen seneye doğru memnuni· 
yete raci bir nazar atfede
bilir. Milletimizin mevcudiyeti
ni temin edebilmek için giriş
miş olduğumuz mücadelede sar
fettiğimiz gayretler büyük mu· 
vaffakıyetlerle neticelenmiştir. 

Diğer taraftan biz Almanyaya 
dünyadaki vaziyeti bakımından 
bütün büyük milletlerin müH· 
tefit olmakta oldukları hak-
ları da temine muvaffak 
olduk. Fakat bilhassa tebrike 
şayan görülen nokta Almanya· 
da bir çok nıilletlerin yüldi 
altında ezilmekte olduktan bir 
musibeti tahfif etmeğe 
muvaffak olmaklığımı~dır. Bu 
musibetier işsizlıktir. Bu yeoi 
sene zarfında milletin se ame· 
tine mal olan Lu işe devaın 

Küçük kız soruyordu: 
- Akıncılar ordusundan ne 

haber anne... Yine kazanıyor 
musunuz? 

- Daima kıxım, Tilrkün kay· 
bettiğini kim görmüş .• 

- lşidiyorum anne.. Herkes 
anlatıyor. Herkes senden, kah· 
ramanlığından bahsediyor. Çin· -Ji'yi belkenıiğindeo vuran, onun 
kabpeliklerine kartı gelen sen· 
mişsin. 

- Hayır kızım, ben yalnız 
değilim.. Bütün akıncı ordusu 
ona karşı geliyor. Zafer Türk 
akıncı ordusunda, daima müş
terektir. 

- Anne, sana birşey sora· 
caktım. 

- Söyle kızım. 
- Benim babam kim anne .• 

Güncer k)z bana ondan hiç mi 
hiç bahsetmedi. Geçen gün 
kendisine Bormuştum. Gözleri 
bulutlandı. Düşündü ve söyledi: 

- Onu sana annen anl•tsuı. 
Semi-Han, ihtiyarlamaya yllz 

tutan çehresini deria bir haı-

Be1Jmdm 1Jaş11ekalet bınası 

edeceğiz. Buna bütün kuvveti
°!izi hasredeceğiz. Ve bu mu· 
sıbcti hafifletmek için Alman 
milletinin iktısa<li istiklalini 
temine çalışacağız. Bundan 
maksadımız Almanyayı diğer 
milletlerle alakası kesilmiş bir 
hale getirmek değildir. Ka
naatimiz şudur ki hakika· 
ten salim bir milli eko· 
nomi hususi eşhasın salim 
ekonomilerine istinat edebi
lir. Ve umumiyetle cihan-
daki iktısadi buhramn halli 
muhtelif milfetlerin çekmekte 
oldukları dahili, siyasi ve ik· 
tısadi buhranın hail.ne bağlıdır. 

Alman mil.etinde siyasi, ah
laki ve iktısadi nizamı tesise 
çahşırken kanaatimiz şudur ki, 
bunu yapmakla zatıalinizin de 
bihakkın telmih buyurduğunuz 
k ay~uları, endişeleri bertaraf 

retle çocuğunun omuzuna brak
tı. Derin derin düşündükten 
ıonra konuşmıya başladı : 

- Baban kim, değil mi kı
zım.. Ooun kim ot.luğunu öğ
rendi~in zaman utanmıyacağını, 
bilakis onun kızı olduğun için 

gururlanacağını ümit ediyo· 
rum. Rüstem beyi akıncı or• 
dusunda tanımıyan yoktur, kı
zım. O akıncı ordusunda iken 

milli bir kahraman, bileği bü
külmez merd bir insandı. işte 
sizin babanız odur. 

- Nerede şimdi kendisi? 
- Nerede .• Çok uzakta kı-

zım.. O kadar uzakla ki.. 
Genç kadın bınçkırıklar 

içinde konuştu: 
- o öldü.. o öldü .• 
- Ne zaman, nasıl? •• 
- Harpte öldü, kızım •• O 

bir kahramandı. Hayatın, yaşa
manın kıymetini hürriyetle ar
çerdi. Yaşayan adam, onun 
nazannda hür olarak nefes 
alan adamdı. Baban Rilatem 
bey. uir adamıa aamualu •• 

etmiş olacakız. Ümit ederim 
ki, bütün milletlerin terakkisine 
geniş mikyasta yardam edecek 
olan teşriki mesaimize devam 
hususundaki bu halısaoe arzu
muz diğer hüküm etler tarafından 
anlaşılacaktır. Filvaki halihazır 
daki kaygular bütün milletler 
için sulhu ve Avrupanın inki-
şafını tehdit eden tehlükeleri 
um anında görüp takdir etmeğe 
yar•yacak bir ihtar olmalıdır. 
Ayni zamanda azimkirane bir 
surette mıHetler arasında ha
kiki bir anlaşma, hakiki bir 
uzlaşma temini maksadiyle ça
lışmağa da davet edecektir. 
Bu anlaşma ve bu uzlaşma bü~ 
tün memleketlere kendi ikh
sadi hayatlarını yaşamak imka~ 
nını verecektir ki, bu da bütün 
beşeriyetin refah ve terakkisi
nin en emin zımanıdır. 

faziletli bir şahıs olacağına 
inanmazdı. Bu zan iledir ki 
o hayatını a6ndürdü. 

Baban iyi bir insandı kızım •• 
O kadar iyi ve merddi ki, akın 
11rasmda ondan ürkerdim. Dilt· 
mananın üzerine mertçe ahlar, 
en olmıyacak işferi başarır ve 
karargaha döndüğü zaman en 
ufak bir övünç duymadan, ba
ıardığı işleri anlatmıya tenez
zül etmezdi. 

Küçüle kız derin düıündiik· 
ten sonra konuştu: 

- Btiyük bir insanmış o •• 
- Elbet kızım... Öyle olma-

saydı ben onun batarı için o 
kadar çeker miydim. Onun yü· 
zünden çok ıs ' ırap çektim. 

- Öyle olduğu halde ne
den beni başkalarının elinde 
büyüttün, neden kendin be
nimle meşgul olmadın? 

Genç kachn, kızının hiç bek
lemediği l>u suali önünde 
düşiindü. Muhakkak ki, kızı 
çok m6tbit ve ceaur koDUfu• 
.rwcla. Ancak Semi • Hu bu 

yet almasından Fransanın ~ 
diye kadar tahassün ettiği 
kuki sahadan az çok ayrıl 

~ 

siyasi mükalemeye geçec 
ve Sancaktaki vaziyeti tet 
razı olduğunu yazarak diyo~ 

Bilinmesi lazım gelen 
hüsnüniyetimizin ve Tür 
ile dostluğu idame arzuoıu 
F ransaya, onun şarktaki P 
tijiode ve araplarla elzem o 
münasebetinde kaça mal 
cağıdır. 

Bu makale hakkında P 
Journal şu mütalaayı y .. 
mektedir: 

Bir akademi azasının ha 
siyasette bu kadar bilgisi ~ 
hayret bahştır. Mo kova 
ittıfak eden ilk devlet Atatl! 
kün Türkiyesidir. Ve bizle"' 
Ru'tya - Fransa paktını lıl 
Fransa - Türkiye itilafiyle ' 
mam etmemiş oloıa.; 
tenkit edilmelidir. 

Petit Journahn bu bilgi_ o~ 
saoı hakkındaki mütaliası f~ 
be yok büttin Türklerin efv 
rıoa tercüman addedilebilit~ 

SAHTE DOSTU~ 
MAKALE7 

Paris, 11 (A.A) - Anad~ 
Ajansının hususi muhabiri tJ 
diriyor: J 

Klaude Farrere Le Jourfl' 
da .. Neden Türkler bize d'Jef 
dan okumağa cesaret ediyol' 
lar,, rıerlavhası altında neşri 
tiği bir makalede diyor ki: 

"Çünkü biz ektiklerimizi t' 
çiyoruz. R~nin işga!ine ~ 
sustuk. lntihabatta hiç 
fırkanın programında b; 
karşı protesto yoktur. Bu •~ 
kasızhğa ilaveten sosyal m~s~bi. 
larla devalüasyonla mali ıtıwJ 
rımız da sarsıldı. Yiğit ve ıeOf. 

milletimize kim~e inanmaz o'' 
Ruslarla anlaşmış görüne' 
Türkleri ve Balkan'arı kıı~ 
dık. Bu memleketlerde zaafılll"' 
dan istifadeye fırsat Iıoll!~ 
intikam isimli gizli bir teşJrı.11" 
bile vardır. 

Farrere Antakyanın SuriY~ 
ait olduğunu ve bu mesele' 
Fransanao menfaati kadar IO~ 
şerefinin de mevzuu babsol-J 
ğunu kaydederek makale' 
bitirmektedir. 

•••••••••••••••••••••••• 

Filistinde 
Londra, 12 (A.A) - KUd' 

ten bildirildiğine göre, ti~ 
raoa kadar Fılistinde ya rl 
sekiz lngiliz taburu kalacalı ~ 
Bunlar karışıklık vukuunda ~ ..l 
tün memlekete bikim ola' 
noktalara dağıtılacaklardıt• 

ıözlerden derin bir tee.I 
duyuyordu. Kendilerini g~I~ 
)iyen ağacın yamacına yı~ 

- Kızım, dedi. Ben t' 
için berıeyimi feda ederid'J·,r 

Genç kız, annesinin yafJ ~ 
larını ~olduran gözyaşlarıo•,, 
çücllk parmaklariyle siliyo ~ 

- Ağlama anne, diyo-, 
Eğer benim bu küçücük sU f. 
seni lizecekse bundan da ""'I 
çerim. Ben seni, ufacık bir .,1 
diıemle dejişecek kadar -' 

bar değilim. letersen "\~ 
verme .• Yalnız bu takdirde>_ 
rimde ufak bir ukde kal•~ 

Semi • Han mevıuun gitt•"'~ 
geniıliyerek tehllikeli bir ~ 
aldığını farkedince konuf"" 
mecburiyetini duydu: "-

- Yanlış anlıyorsun 1'1 
"-' 

dedi. Ben her sualine ce / 
verecek vaziyetteyim. Sao• ~ 
den ihtimam göstereıJJe 
Neden analık vazifemi ta 
il yamadım •• 

- Sonu 



Troçki 
Meksika da 
yerleşiyor 

]tO(lti 

Meksika, 12 (Ô.R) - Sabık 
Rus ricalinden Troçki yanında 
refikası ve katibi olduğu hal
de bugün gelmiştir. T roçki 
Meksikaya 210 kilometre me
safede bir istasyonda inmiş 
oradan araba ile Gologan ma
hallesine gitmiştir. Hiçbir nü
mayiş yapılmamıştır. 

Meks~ka, 12 (Ô.R) - Troç
ki Angel mahalle.inde bir ev
de oturmağa karar vermiıtir. 

Amerikada 
Grev devam 

ediyor 

lngiliz bahriye tezgahlarında 
~~~--~·-__......,__..;.._ __ ~_ 

Ecnebi ajanlaramaliimat 
verenler yakalandı 

Daha 20 memurun tevkifi bekleniyor 

Jngiliz lıaıp gemileıi 

Londra, 12 (Ô.R) - Bahriye teıgihlaıranda çahşanlardan on 
memur bugün tevkif edilmiştir. Bazı memurların da işten çıka
rılması için emir verilmiştir. Tevkif edilenler, gemilerde tahri-
bat yapmak ve ecnebi Ajanlara mühim malumat vermekle 
suçludurlar. 

· Londra, 12 (Ô.R) - Bahriye bakanlığı daha yirmi memur 
hakkında tahkikat yapılmasanı emretmiştir. 

11NI ASIR 

Pani-Rus -Sovyetler kongresi 
toplandı 

Stalın 

Moskova 12 ( Ö.R } - On 
yed;nci Pani - Rus - Sovyetler 
kongresi bugün Kremlin sara
y~nda toplanmıştır. Kongrede 
Stalio, Kalenin, Voroşilof ve 
diğer rical ile hükümet erkanı 
hazır bulunuyordu. Ecnebi dip
lomatlar da aamiin arasında 
bulunuyordu. 

Kongre bir nutukla açılmış 
ve ;Jk olarak maliye komiseri 
mali vaziyet hakkında iıahat 

vermiştir. Kongre devam et
mektedir. 

Tayyareci 

;C" san11e,. 
~- ... 

AŞK MACE ALARI 
P ARDA YANLARIN AL Ti 

YAZAN : MIŞEL ZEVAKO 
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Sen Jermen Lükserruva, za

viyesini bir saniye kadar bir 
hayret istiJii etti. KoJini snğ 
elini pencereye doğru uzatarak 
sallıyordu. Bu el al kan içinde 
olup şahadet parmağı kop
muştu. 

Jantiyomlar, Koliniy'! koşa
rak: 

- Katil varl Diye bağır
dılar. 

Aym saniyede ildnci bir tü
fek daha patladı. Amiıal, sol 
omuzu karılmış olduğu halde 
yere düştü. 

ilk ateşi müteakip Morever: 
- isabet ettiremedim! ne 

beceriksiz imişim! diye tüfeğini 
yere koydu. 

Vılmorl 

- Bir daha abmz! Dedi. 
Rahip, elinde dolu bir tü-

fenk olduğu halde bir sıçra
yışta Moreverin yanına gelmişti. 
Morever hiçbir eser tereddüt 
göstı!rmelcsizin tüfengi aup bir 
daha ateş etti. 

Amiral düştü. 
Vilmor: 
- Geberdi. Dedi. 
Morever gülümsiyerek: 
- Öyle zannederim. Ceva-

bını verdi. 
- Kaçınız 1 
-Yasiı? 

- Hazreti Meryem aşkına 
kaçınız! 

Morever hemen arka kapıya 
koştu ve ata atJıyarak patikayı 
takiben firar etti. 

Bu sözleri işiden ahali biç 
aldırış etmedi. Ve ilaveten de 
bir gülüşme tufanı koptu, Hük
nolar sapsarı kesilmişler, kor
ku ile birbirlerine bakıyorlardı. 

Hüknolardan iki kişi, ellerini 
çspraıvari tutarak oturacak 
bir yer yaptılar ve mecruhun 
koJJarını da kendi boyunlarına 
sardılar. Diğer taraftan Hük
nolar da lcıhnçları ellerinde ol
duğu halde mecruhun etrafını 
sardılar ve bu suretle yürüme
ye başladılar. 

Bu kafile uz.ııklaşıoca ahali 
de arkalarından: 

- Gebersin Hüknolarl Diye 
bağırmağa başlamışlardı. 

Kofitip aklım kaybetmemişti. 
Kuvvetli bir sada ile: 

- Sakin olunuz ! Söıünü 
tekrarlıyordu. 

Fakat yanındaki Hükno!ar 
bu söıii dinlemiyor ve bilhassa 
(Klerınon cfö Pil) hem hidde
tinden ve hem de yesinden 
ağlıyordu, diğer bazı Hükno
lar da: 

- Amira!ı öldürdüler! Baba
mızı katlettiler! intikam! inti
kam! Diye bağırıyorlardı. 

Böylece yürüyüşe devam olun
~uğundan Betizi sokağına ge
linceye kadar ağlayan, bağıran 
ve ellerinde kılmçlan olduğu 
halde tehdit savuran Hükonla
rm adedi 200 ü geçmişti. 

Nevyork, 12 (Ô.R) - Oto
mobiJ sanayiiodeki grev devam 
ediyor. Geçen Pazartesi günü 
zabıta grevcileri işgal ettiklen 
fabrikalardan çıkarmağa teşeb
büs etmişse de bunlar mukave
met gös~ermitler, nihayet ma
haJll hükümetin itidal tavsiye
leri üzerine fabrikaları tahliye
ye razı olmuşlardır. Fakat 1 ve 

Londra, 12 (A.A) - Matbuat bahriye bakanı ile Ingiliz do· 
11anması kumandanının Eden'e yapmıı oldukları ziyarete büyük 
bir ehemmiyet atfetmektedirler. Aralannda l•panvaya gemi 
seyriseferinin kl)ntrolü hakkındaki meselenin menuu bahıolduğu 
ıöyJenmektedir. 

------------.................. M ... ..., ........ ____ __ 

Seyahatine devam 
edemedi 

Bu esnada kapı şiddetli dar
belerle sarsılıyordu. Rahip Vil
mor da evin mahzenine indi, 
Bir kapak kaldırarak karanlık 
bir yolu geçtikten sonra taştan 
birkaç basamaklı bir merdtven 
vasıtasile Sen Jermen Lukserruva 
kilisesinin içine girdi. Burada 
batta peskopoı Lorben olduğu 
halde diğer bazı rahipler de 
vardı. Peskopos Vilmoru gö
rünce bir işaret verdi. 

Bu suikast, son derece sür
atle duyulmuş ve bir saat zar
fında şiddetli bir galeyan Pa
risi istila eylemişti. 

Aha!i silahlanarak evlerinden 
çıkmışlar ve her köşe başın
da rakıslar başlamış bir 
taraftan da papaslar yüksek 
yerlere çıkarak, cenahıbakkın 
bir din düşmanını mahvettiğini 
bağırar•k halkı galeyana geti
riyorl:Jrdı. 

2 numaralı fabrikalar hali iı
gaJ altındadır ve Genual Mo
tor yeniden bet fabrikanın 
kapandığını bildirmiştir • Bu 
suretle grevcilerin ve işsizlerin 
oisbeti yüzde sekseni bulmuş
tur. 

Fransız 
Parlamentosu açlldı 
Paris, 12 ( Ö .R ) - Fransız 

parlamentosu bugün 37 içtima 
devresin~ girmiştir. Herriot 
384 reyle mebusan reisliğine 
seçilmiştir. Janeney de ayan 
reisliğinde ipka edilmiştir. 

D elbos Berlin 
sefirile görüştü 

Pari!I 12 ( Ô.R) - Fransa
nın Berlin sefiri Poncet burada 

bir hafta kadar ka1dftkbr. 
Poncet bugün hariciye oaıın 

lvon Delbos tarafandan kabul 

Dr. Şaht Parise gidiyor 

Alman nazırı harici tica
reti sağlamaya çalışacak 

- -..... ~ .. - -
Berlin, 12 (Ö.R) - Birkaç } yasi gerginliğin yabtmasa bu 

gündenberi rivayet edildiğine mahafilin fikrince ekonomik 
göre ekonomi nazın ve Rayş- meselelerle sömürgeler ve ilk 
bank direktörü doktor Schacbt maddeler meselelerinin beynel· 
geçen yaz giriştiği müzakere- milel bir şekilde halli için Al· 
lere devam için tekrar Parise manyaya yardım edebilir. Bu 
gitmek tasavvurundadır. Safi- meselelerin halJi ise Almanya 
biyettar mabafil Dr. Schachtın için ilk derecede ekonomik 
bu seyahatini Fransanm Berlin bir zaruret sayılmaktadır. 
sefiri Andre F rançois Poncet Dört senelik planın idaresi 
tarafından bu hafta Parise ya- General Göringe devredildi~ 
pılacak küçük ziyaretle alaka· den beri ek0momi işlerinin ha-
dar görmektedirler. Her ne kiki idaresini dahili sabada 
kadar lspanyol buhranından terketmiş olan doktor Schacht 
ileri gelen güçlükler henüz timdi Almauyanın ekonomi el-
bertaraf olmuş değilse de çisi vaziyetindedir. Teslihat fa-
bazı Alman ekonomik ma· aliyetini büyük bir muvaffakı· 
bafilinde, bilhassa ihracat yetle finanse ~tmeğe muvaffak 
endüstrisinde Almanyayı git- olduktan sonra şimdi dt! Al-
tikçe daha sıkı bir !otarşi manyanın harici ekonomik va· 
(kendine yeterlik) yoluna ıok- ziyetini sağlam bir esas üıe· 
makta olan ekonomik tedbir- rinde canlandırmak vazifesi 
ler sıkıntı uyandırmaktadır. Si- ona tevdi edilmi,tir. 

edilmiştir. Uzak şarkta vaziyet 

Göring Komünist ordusu Sian -
·Ronıa'da bekleniyor F , kJ ) 

Londra, 12 (Ô.R) - Londra
Kap hava seferine çıkan tay
yareci ganderdiği bir telsizde 
havanın muhalefetinden yoluna 
devam edemiyeceğini bildir
miştir. 

Marsilya, 12 (Ô.R) - Lon
dra-Kap hava seferini yapma
ğa çıkan tayyareci buraya gel
miş v~ yoluna devam etmiye
rek lrıgiltereye dönmüştür. 

Litvanya nazırı 
nereye gitti? 

Roma, 12 (Ô.R)- Rigadan 
bildiriliyor: Litvanya hariciye 
na:ı:m mezuniyet mDddetini 
geçirmek üzere ecnebi bir 
memlekete gitmiştir. Hangi 
memleket olduğu söylenme
mektedir. Bu meıuniyet on 
on beş gün sürecektir. 

.Fransız gönüllüleri 
Roma, 12 (Ô.R) - Saint 

Jean de Luz'den bildiriliyor: 
900 Fransız gönüllüsU Barse
lona muvasalat etmişlerdir. 

Sovyet elçisi 
Pariı, 12 (A.A) - Dışitleri 

bakanı B. lvon Delbo• Sovyet 
büyük eJçisioi kabul etmiş ve 
8. Viennot da Türkiye büyük 
elçisi ilt uıun bir ı&lifme 
yapmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• na:.~.m;;ö:i!i ?~!! .4,~j~:~ u ya ya aştı ar 
y ı lcr G Tokyo, 12 (Ô.R) - Siia - Fu mıntakasında karışıklık deva~ Jst b 1 d 

ra a ge ece ır. &ring Mus- etmektedir. Komünist ordusu Sian - Fu'nun 30 kilometre ilerı· an U ra yosu 
soJini tarafından kabul edile- Sa•t 
cektir. sinde çadır kurmuştu. 

Şanghay, 12 (Ô.Rt - As' ler şimendifer hatlarını ve köprüleri 12.30 - 14 arasında plakla Türk 
JngİIİz tahrip etmişlerdir. Ecnebıler kamyonlarla Şangbaya getirilmekte: musikisi, haHdis, plikJa 

dirler. Bilhassa Almanların vaziyeti, Japon - Alman muahedesı h l'f · t KomUnlstlarını..ı. karar-ı mu te ı neşr.ya 
n yüzünden çok fenadır. • 18 30 

Londra 12 ( ô.R ) _ lngiliz • Plakla dans musikisi 
komünistleri ispanyaya gönül- Sov yet icra Komitesinin ÜçÜncÜ 19.30 Suat Derviş tarafından 

k K 1 d A ld konferans )ü kayt ve hare etini hühüme- ı·çtı .. maı rem ı·n e çı 1 
b 20 Nezihe ve arkadaşları tin yasak etmesine rağmen u 

hususta faaliyetlerine devam Moskova, 12 (A.A) - Sovyet Rusyanın Merkezi icra Komi- tarafından musiki 
tesinin Vçüncü içtima devresi Kremlin sarayında açılmıştır. Me- 20.30 Arapça havadis 

edeceklerini bildirmişlerdir. rasimde hazır bulunanlar, Stalin, Kalenin, Mo!otof, Kaganoviç, 20.45 Cemal Kimil ve 'arka-
Pa rJanıento açıldı Voroşilof. Orc~iko, Andre ve diğer farka ve hükümet ricalini daı?an tarafından musiki 

şiddetli ve uzun alkıılarla karşılamışlardır. 
Tokyo, 12 ( Ö.R) - Parla- Açış nutkunu Petrovski söylemiştir. Maliye Komiseri Grinkt> 21.15 S1Ddyo orkestrası 

.. Biltün rahipler mihrabın 
önünde diz çöktüler ve hep bir 
ağız.dan T edeom duasını oku
mağa başladılar. 

Evin önünde müthiş bir 
manzara cereyan ediyordu. 
Hükno jantiyomlarının bir kıs
mı amirah muhafaza ediyor. 
Bir kısmı da P.ve girmeğe uğ
raşıyordu. Ne yuık ki kafesler 
gayet muhkem yapılmış oldu
ğundan Hükno Jantiyomlarının 
blltün mesaisi boşa gidiyordu. 

Kolinyi sükünetJe: 
- Krala haber veriniz! dedi. 
Jantiyomlardan birisi olan 

Baron dö Pan koşarak Lövr 
sarayına gitti. 

Halk arasından hir kadın: 
- Pek iyi oldu! Diye ba

ğmyordu. 

Bu esnada amiral Kolitip 
arkadaşlarının mua ven etiyle 
ayağa kalktı, fak at ayakta du
ramıyor ve yere düşecek gibi 
görünüyordu. 

Neye uğradıklarını anhyamı
yan Klerson dö Pal: 

- Bir s ındalyel AIJabaşkına 
hir iskemle, bir koltuk, ne olur
sa olsun o!t11acak birşe> 1 Diye 
bağırdı. 

Mutaassıp halk da papaslan 
alkışlıyor, yapın Katolik dini 
sadaları ayyuka çıkarılıyordu. 

- Sonu ı•ar -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sovyetler 
Askeri masrafı 
arttırıyorlar 

Roma, 12 \Ö.R) - Mosko
vadan bildirildiR-ine göre aiır 
endüstri ve gıda maddeleri 
endüstrisi komiserlikleri 1937 
senesi için istihsal planının 
~eri kaldığını bıldirmişlcrdir. 
Bu sebep'e mazı maddelerin, 
bilhassa yeyeceklerin fiatleri 
yüksek bir derecede kalmıştır. 

Moskova, 12 (Ô.R) - Mi li 
merkez icra komitesi 1937 se· 
nesinde askeri masrafların 
yüzde30oisbetinde artırılmasına 
kaarr veami,tir. 

Düşen tayyareler 
Londra, 12 (Ô.R) - lngiliz 

hava filolarına mensup iki 
bombardıman tayyaresi dün 
sis yüzünden yere yuvarlunmış
Jardır. D6rt lngiliz tayyare 
zabiti bu kaıalarm kurbanı 

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

Kar yüzünden domuzla.r 
/_rtvin köylerine iniyor 
Yaralı bir domuz bir kişiyi parçaladı 

Bir de yaran vardır 
Artv:n, 12 (A.A) - Karın fazlalığından domozlar köy ve ka,.a

balara iniyorlar. Borçkada kasabanın yananda yaralı bir domuz 
bir adamı parçalamış ve birini de yaralamıştır. 

meoto kralın bir outkuyJe bugün 937 senesinin bütçesi hakkıoda etraflı izahat vermiıtir. 22 Ajanı ve borsa haberleri, 
açılmııhr. _.___. ... _cra imde cnebl diolo tJlu...dJı....bai.1&.J:wlııuusawıdaıulaııc.... __ _J_ __ _a1lA:k1a...uıı.ld.ıJaJ' :.........ı...ı-_ _L __ .!.J,.;:__ _______ ~----~~-~-~-------

Bu fırsattan istifade edilerek kazalarda ve köylerde ıürek 
avları tertip edilmek suretiyle fiddetli mücade't-ye baılanmııtır. 
Şimdiye kadar viliyet dahilinde atlanan domuzları• adedi soa ii 



Sahife a 

Manisada 
Bir konferans verildi 
Manisa, 12 (Hususi) - Tüm 

general Ali Hıza tarafından 
çok kıymetli bir konferans 
verilmiştir. Havanın kapalı ol
masına rağmen birçok kimse
ler konferansı dinlemişlerdir. 

Dokt r 

Kemal akir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü l apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

lzmir Belediyeslnd~n: 
1 - Bayındırlık sahasında 

Özdil, Günay, Erol, Poyraz ve 
Suvari sokaklariyle 54 sayılı 
ada arasında mevcut molozların 
kaldırılarak bu sokakların açıl
ması işi 26-1-37 salı günü saat 
on altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. işin bedeli keşfi 

488,43 liradır. Keşif ve şartna
mesini görmek üzere baş mü· 
hendisliğ·e, iştirak için de otuz 
yedi liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - Belediye sokak tenvi
rahnda kullanılmak üzere on 
iki adet otomatik entöröptör 
alınacaktır. Bedeli mubammeni 
beheri yüz yirmi liradan bin 
dört yüz kırk liradır. 29-1-937 
sah günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartnamesini görmek üzere ma
kina ve e!ektrik~mühendis!iğine, 
iştirak için de yüz sekiz liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve santte en
cümene gelinir. 

9-13 -- 16-20 74 (43) 
1 - Beher metre murabbaı 

yirmi kuruştan 88 sayılı adanın 
6633,20 metre murabbaında 

1 ilci 95 sayılı yetmiş parça 
arsaları 1326,64 lira bedeli mu
hammenle baş katipliktcki şart
name veçhilc 19-1-937 salı gü
nü ~aat on altıda açık artırma 
ile ihale edilecektir. iştirak için 

Sevincin bir lfade~ldir. 

[BORSAj 
üzüm 

Çu. Alıcı 

100 P Klark 
74 H Alyoti 

Fi at 
13 50 14 50 
14 50 15 75 

26 J Kohen 
4 L lsmail 
204 Yekun 

12 
23 

389660 Eski yeklı~ 
389869 Umumi yekun 

Zahire 

15 50 
23 

Çu. Cinsi Fi at 
1522 Buğday 

20 ton " 
6 5625 7 25 

325 Arpa 4 75 
106 Susnm 18 50 
96 Fnsulyn 8 875 

361 ba. Pamuk 47 50 
200 ton P. çelcir. S 

4 875 
18 50 

8 875 
50 
3 

yiiz liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya bankn teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - lk i çeşmelik caddesinde 
480, 482 sayılı binaların enkazı 
müteahhide aid olmak üzere 
yıkılması 19·1-937 Salı günü 
saat on altıda açılc artırma ile 
ihale edilecektir. Bedeli keşfi 
kırk üç lira otuz kuruştur. Ke
şif ve şartnamesini görmek 
üzere baş mühendisliğe iştira1c 

için de altı buçuk liralık mtıvak
kat teminat makbuzu veya ban
ka teminat mektubu ile söyle
nen gür. ve saatte encümene 
gelinir. 

3 - Kahramanlarda Leble
bici sokağında 6 sayılı evin en
kazı müteahhide aid olmak 
üzere yıkılması 19-1·937 Sah 
günü saat on altıda açık aı tır
ma ile ihale cdilecel<tir. Bedeli 
keşfi yüz on altı lira kırk bir 
lrnruştur. Keşif ve şartnamesini 
görmek üzere baş mühendisliğe 
iştirak için de dokuz JiraJık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söy enen gün ve saalte encü
mene gelinir. 

3-6-9-13 12 (10) 
Başı boş olarak tutulup te

mizlik hanına teslim edilen lagar 
bir beygir ile Lir merkebin 
sekiz gün zatfında sah"pleri 
vesaik ibrazile mallarına sahip 
o!madıkları takdirde 22-1-937 
Cuma günü hayvan pazarında 
satılacağı ilan olunur. 101 (55) 

GOzel ve sıhht dişler her insanı ziyade
sllc memnun eder. 
GOzellık ve sıhhatınızı muhafaza etmek 
isterseniz siz de emsalsız olan 

"PERLODENT" 
diş macununu kullanınız Bundan elde 
cdece~lnlz mOkemnıel neticeden çok mcm· 
nun olacaksınız 

.;f};,vıı vıı ~~ • ~· rJi4 -AAU".A. ot.- ik/;r4 
• af..ı:. ~ "'4"M -'"-~~ .ıc..c:{M -~ti.A. . 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullan n z. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Pnt ta Kut. a :• Telefon 34GS 

"f~I A~IR 

Brüksel 
Resmi ve beynelmilel pana

yırını 7 nisan 1937 den 21 
nisana kadar ziyaret ediniz. 

Fazla tafsilat için Belçika 
Konsoloshanesine müracaat 
ediniz. Telefon No. 4110 
*'*WW&&;W!i6Wı:m.i:ı!_Z1_,amcm:ı:1111111!1:1 

Parıs fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 

l\lnzaffer :Eroğul 
KPınal Çetindağ 
Hasta'arını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

Bevler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

lrndar memleket hastanesinde 

1 

ımı 
~ MITAT OREL 

13 Kitnunusanl ıe37 

N Adres - Beyler Numan 
N zade sokağı Ahenk mat- ' 

' ;-..; baası yanında. 
Numara:23 

Telefon : 3434 
N (229) ~ 
U"..ZXZZZZZ2'X.7.Z-~CZZZZ77.7.ZZ7J~ 

En Jük~ ve sağlam ınohilyeleri HARAÇÇI KAilDAŞLARda 
bulabilirsiniz. 1937 modelleri ile evJerinizi, yazıhanelerioizİ 
siisleyiniz. Memurlara ayrıca kolaylıklar gösterilir. 6 taksitte 
ınobilye verilir. 

1 S T A N B U L. D A 

HABER GAZETESi 
Memleketin kUlfUrUne hizmet etmek maksadlyle 

1 kanunusani 1937 tarihinden itibaren 

Lisan dersleri 
Vermiye başlamıştır. Bu dersler Macar'Jarın meşhur Şidlof 

metodu üzerine hazırlanmıştır. 
1000 kelimeyle ter~ip edilen ve kendi kcndileriııc pratik lisan 

öğrenmek metodlarınm en mükemmeli o1an bu talcrirJeri dilimize, 
mcmlekelimizin tanmm!ş lisan hocaları tatbik etmiştir. 

KENDi KENDİLERiNE 

.. Fransızca, Almanca, ln~Hizcc 
Oğrenmek istiyenfer bu dersleri takip etmelidirler. Her ders 

üç aydan fazla sürmiyecektir. 
MEMURLAR ve ASKERLER 

Üç ayhk abone fiati olan 400 kuruş üzerinden yüzde 10 is
konto görecekler ve bu miktarı ayiık müsavi taksitlerle de öde· 
yeb"leceklerdir. 

lstanbul vilayet ve belediyesi kendisine bağlı bulunan bütün 
devair memurlarına HABERin bu teşebbüsünden istifade etme
lerini bir tamim ile tavsiye etmiş bulunmal<tadır. 

Aşağıdaki karneyi veya bir suretini doldurup gönderiniz. 

~ ............ rr·A" .. iı·E .. a·····<; .. x··ı·"E .. ;i' .. E.s .. r· ........ . 
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ISTANBUL 
A . . . 
E Gazetenizin lisan derslerine devam için 

kuruş 
aylık abone olu

ile gönderilmiştir • yoı um. Birinci t:tksit o!an 
Adres: 

İmza 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
İsim ve adresler okunaklı olmalıdır. 
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Ôtedenberi erişilmez ün kazanmış k"myevi Avrupa güb

relcrimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
K A il ,t\ J) A V U 1~ R A 1 • 

.1 
Sun'i gübreler Anadolu Merkez Deposu 

Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Pa. Cu. Ça. 1 - 13 (23) 

;p:w @4&fo i"'E A Ps!lln:gr-ı:ı~~lllllDl--ZZ, 

Parlıık 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu: Sulu han cıvarında 28 - 9 Hüsnü Öz 

Ôdemiıli. 

KREM BALSAMIN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane sıhb1 

krem !erdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kiimilen izal' 

eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıklarl 
sıhhi güzeJJik kremleridir. 

/ 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 

1 - Krem Bnlsanıin yağlı gece için penbc renkli 

2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 

3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

4 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoğlu lstanbul 

TOL 
BEYOGLUNDA 

SiRKECIDE 

Osmaniye 
OTEL f 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIOIR 
• •••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanları 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveteO 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

CI 
nusaı 

den 
Kös 

Ti 

CI 

Ma 
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ac 

,,. 

r 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
CAL YPSO vapuru 10 kina· 

nusanide gelip yllklma tahliye· 
den sonra Burgaa, Varna ve 
Köıtence için ynk alacakt11. 

TIBERIUS vapuru 14 kinu· 
nuıaaiye kadar Rotterdam, 
Amıterdam ve Hemburg liman
lan için ,ok alacakhr. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

AASNE vapuru 8 ikinci ki
ouada gelip Rotterdam, Ham

burg, Gdynia ve lskandinavya 

limanlara iç•n yük alacaktır. 

ERLAND motörü 21 ikinci 
kanuna kadar Rotterdam,Ham-

burg, Gdynia ve lıkandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 
ALBA JULIA vapana 9 ikin

ci kanunda Pire - Malta ve 
MaHilya limanları için yük 
alaca~hr. 

SUCEA VA vapuru 27 ikinci 

kinunda Pire-Malta ve Marsil
ya limanlara için yük alacakbr. 

Yolcu ve yiik kabul eder. 

Daha Fazla tafsillt için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRA TELLi 

SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 

Navlunlardaki ve hareket ta

rihlerindeki değiıikliklerden 
accnta mcsuliyet kabul etmez. 

Telefon: 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayeaebaaelini Birinci 
Beyler sokajı 36 numaraya 
aakletmiıtir. Hastalannı mil•· 
takil olarak kabul ye tecla•i 
eder. 

Tele fon 2946 
1-26 (2101) 

lzmlr slclll ticaret me
murıuıundan: 

Sadık Akaeki damadı Ali 
Rıza yeniler ticıuet unvaniyle 
Jımiıde Pcıtemalcılarda Osma
niye caddeıiode 72 numarada 
manifatura ticaretini yapan Ali 
Rıza yeniler'in iıbu ticaret 
unvanı ticaret kanunu bilküm
lerine göre ıicilin 1909 numa· 
raıana kayıt ve tescil edildiği 

ilin olunur. 97 {S4) 

N. V. 
W. 14.,. il. Van İ)er 

Zee & f..o. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
HERAKLEA vapuru 6 son 

kanunda beklenilmektedir. 9 
ıon kinunda Rotterdam, Ham• 
burg ve Bremen için yllk ala
caktır. 

AKKA vapuru 13 son ka
nunda Hamburg ve Anversten 
gelerek yilk çıkaracaktir. 

ANDROS vapuru 20 son 
kanunda beklenilmektedir. 23 
ıon kanuna kadar Rotterdam, 
Hamburg ve Bremerı için yük 
kabul eder. 

.-mn•• 
American Export Lineı 

The Export Steamship Corpo-
ration - Nevyork 

EXMOOR vapuru 17 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yOk alacakbr. 

EXT A VIA vapuru aym 'o· 
nunda bekl~nilmektedir. Nev
york için yükliyecektir. 

EXMINISTER vapuru ikinci 
kanun sonnnda beklenilmek
tedir. Nevyork için ylikliye
cektir. 

_ ........ e:ua ... •--
American Exporl Lines - The 
Export Steamsbip Corporation 

Pireden Hktarmah 
EXCAMBION vapur.u 15 ikinci 
kanunda Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 
EXCHORDA vapuru 29 ikinci 
l<lnunda Pireden Boslon ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapur 12 tu· 
batta P.reden Boıton ve Nev· 
yorka hareket edecektir. 

•• 181 •• 

Jobnslon Warren Lioen Ltd. 
Liverpool 

DROMORE vapuru, 10 ikin· 
ci kanun, Liverpool ve Anvers· 
ten bekleniyor. Burgaı, Varna 
ve Köstence için yDk kabul 
eder. 

•t-tm •• 
Armement H. Schuldt - Hamhurg 
TROYBURG vapuru yirmi se
kiz ikinci kanunda bekleniyor. 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük lcabul eder. 
~ 

Service Maritime Roamain 
Btılcret 

DUROSTOR vapnr• 16 ikin
ci kinunda Kastence için yl& 
kabul eder. 
~ 

Den Norske Middelhavalinje 
Oılo 

BANDEROS vapuru 16 ikin
ci klııunda beklenilmektedir. 
Pire, lskenderiye, Diyep ve 
Norveç Jimanlan için yOkliye
cektir. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri •e nayJan tarifeleri 
baklanda hiç bir taahhnde gi· 
ritilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

······································································: . . 
E SIHHAT BALIKYAGI 
~ Norveçya balakyağlarının en balisidir. Şerbet gibi 
: içilir. iki defa süzülmüıtür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karıısıoda 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Do yçe O riyantban k 
J)RESDNER BANK ŞUBESi 

IZmiB 
.M.KRK.KZl : H.KRJJlN 

Almangada 17S Şubeaı Meucattur 
Seı maye ve ihtıyat ak9eıt 
165,000,000 H."yhımark 

Tiirkiyede Şnbeleri : ISTANBUL Te tZMIR 
l\lııorda Şubeleri: J\AHlRE ve lSKEND.ERIYK 

Her türlii banka muaıoelitnı it" ve kabul eder 
c ALMA~YAJ>A aeyalıat, ikamet, tabıil Te ıaire için 

ebVf!n 1Jeraitle UEGJST.ERMARK aatahr. > 1)-la 

Bağ Levazımı Ara
yanlara Müjde 

Şubat ayı zarfında gelecek 
kafi derecede Amerikan malı 
göztaşların1ız vardır. Bağcılara 
kolaylık olmak üzere eh ven bir 
fiatle piyasaya arzedeceğimden 
alakadarların 
dan mamaları 
zasındandır. 

acele ederek al
menfaa tleri ikti-

AHMED KADIOGLU 

iki tehlike işareti: Nezie ve baş ağrısı 

Soğuk algınltğsnın bu ilk alametlerini ORIPIN ile bertaraf 
etmezseniz birçok a~ır baıtaJıldara tutulmak tehlikesi bq ga.
lf'rmit demektir. GRIPIN Bnton atn, sıza ve ancalan derhal 
dindirir, gripe, romatismap, elif, sinir, adale, bel afnlarile kı
nldağa kartı bilhaua mleuirclir. 

GRiPiN • 
ı arayınız. 

• • 1936-1937 senesının 

Taze bir aıliti 
ekiıtra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

Kamil 
Aktaş ba
lık yağıdır 
Gıda kuvveti yük 
sek, içmesi hafif 
bir şerbettir. 

Hilil 
Ecıaneai bu yağ'ı 
hiçbir yere ver
miş değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

iZ MiR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 

Yerll Pamuıundan At, Tayyare, Köpekba,, 
Dellrmen, Geyik ve Leylak markalarını havi berr.evi 
Kabot bezi ima) eylemekte olup mallan Avıupanın ayni tip 
menıucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: 

=-s 

Regina - Perma 
En mütekamil ve en şık 

san-fil bir ondUIAsyon makine

sidir. Kullanan ve müşteri için 

katiyen tehlikesizdir. Türkçe 
kataJok isteyiniz. 

Türkiye umum acentası : 

Hüsnü f demen, ikinci Kor
don SS/3 lzmir.' 

1 - 10 (59) 

c ı-
8ahtle • 

Olivier Ve Şü. 
UMITET 

V; p r ft c !ntası 
IRf~Cf KORDON REES 

B'NASI TEL. 2443 
Lllerman Lincı Ltd. 

Lo"'1ra hattı 
ADJUTANT vapuru 22 ikin

ci kanuncl,a gelip londra için 
yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru ikinci ka
nun iptida-ımda Londra ve 
Hullden gı-lip yük çıka11p ayni 
zamanda Londra ve Hnll iç:n 
yük alacakhr. 

GRODNO vapuru 15 ikinci 
kiaunda Londra, HuU ve An
verst~n ~elip yftk çıkaracak ve 
ayni umanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

L1verpoo1 hattı 
EGYPTIAN vapuru 26 bi

rine: kanunda Liverpool •e 
Svanseadan gelip yük çıkara
caktır. 

ALGERIAN vapuru on ikioc~ 
kanunda gelip Liverpool ve 
Svanseadan yük çıkaracaktar. 

Deuhcbe Levaatc-Linie 
ANGORA vapuru Jimanı· 

mıı.da olup yüklerini çıkarmak
tadır. 

NOT : Vürut tarihleri, va· 
purJaran isimleri ve navlun üc· 
retJerinin değişiklikJcrindeo mc 
suJiyet kabul edilmez. 

RADYOLiN 

Yapmak için ditli, hatti hem güzel hem sağlam di,li 
olmak lazımdır. Günde iki defa diıleriniıi RADYOLIN'le 

fırçalayınız. Muvaffakıyet kat'idir. 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 - ta J. Parplnyanl 

TELEFON : 3937 

Ka!orifcr, silindir ve her istenilen kömür vardır. 

• (2299) 

Ferit Kuvvet Şurubu 
KUVVE1' KUDRET IŞ'fAll 

Gençlik verir. 
Verem, romatizma, ade
mi iktidan tedavi eder. 
emsalsiz devadır. 

Büyük şişesi 

60 
Kuruştur 

M. Depo S. Ferit Şifa eczanesi 
Hükümet sırasa 

.................................... __ _ 
En eyi damızhklardan aıılanmış meyve fidanlara ( 15 - 10) 

çok eyi bakılmıı Bfısız. ve gürbüz. fidanlar ( 5 ) kuruşdan 
sahlmaktadır. Topdan mübayaa olunduğu takdirde aynca 
'o 10 tenzilat yapılacaktır. lıti1enlerin İzmirde Başdurakta 
imam hananda SEBZE ve MEV;t A sahş kooperatifine 

H 2 Ça. Pa. 



8ahlte 10 YENf A811t 
1 

Almanlar F asta yerleşmek 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-iDi 

niyetinde değildirler 

Hitler Fransaya teminat verdi 
Bir bardak suda koskoca bir fırtına koparmışlar. 

Fransa da sükiiiıet avdet etti. Vaziyete 
Berlin elçisi bakıyorlar. F ransanın 

artık istikrar 
teklifleri • 

yenı 

bulmuş gözüy 
• 

mı himildir? 
Paris, 12 (Ô.R)- Fransanın 

Berlin sefareti dün akşam şu 
tebliği neşretmiştir: Bu sabah 
yapılan kabul resmi münasebe
tiyle Şansölye Hitler Fransa se
firine teminat vererek Alman· 
yanın ispanyanın ve Is· 
panyol araı.ısınm tamamiye· 
tine dokunmak niyetinde olma• 
dağını, hiçbir zaman b5yle bir 
niyet beslemediğini bildirmiştir. 
Fransa sefiri de hükümeti na· 
mına karşılıklı teminat verert-k 
F ransanın mevcut itilaflar çer
çevesi dahilinde lspanyol Fası
nm tamamiyetini muhafazaya 
kat'iyyen azım ve karan oldu
ğunu bildirmiştir. 

Hitlerin teminatı, Tetuan'da 
lspanyol fevkalade komiseri 
tarafından yapılan beyaoah te
yit etmtktedir. Fübrerin Fransa 
sefiriyle mülakatı ispanyaya 
gönüllü gönderilmemesi hak
kmda lngiliz hükümeti tara
fından yapılan acil teşebbüsü 
yakından takip etmişt:r. Hit· 
lerin beyanatına tekaddüm 
eden Alman gazetelerinin n ~ş
riyatında Fransaya şiddetle hü
cum edilerek lspanyol Fasın• 
ilhak etmek niyetiyle itham 
edilmekte idi. Fakat ne bu 
neşriyat, ne de tebliğdeki d :p
Jomatik formül Alman temina
bmn ehemmiyetini azaltma
maktadır. Bu beyanat hem 
Fasa, hem de ispanyaya ait
tir. Alman hükümetinio logil
tere ve Fransa tarafından ya
pılan teklifi vakıt geçirmeden 
kabul etmesi lazım gelecektir. 
Fransız mahafilinin kanaatince 
ıimdıden gerginliğin zail ol· 
doğundan bahsetmek vakıtsız 
olmakla beraber buna doğru 
ilerlendiği muhakkaktır. 

GÖRÜŞME MÜHiM 
TESiR YAPTI 

Paris, 12 (Ö.R) - Hıtlerle 
Fransız sefiri Poncet arasm• 
daki görüşme diplomasi ma
bafilinde mühim bir tesir yap
mıştır. Gazeteler gerginliğin 
azaldığını müşahede etmekte ve 
Fransaoın azimkir tavrınm 
~erdiği bu neticeyi memnuni· 
yetJe kaydeylemektedirler. 

GAZETELERiN 
MÜT ALEALARI 

Sosyali.d "Pooulaire,, şunları 
yazıyor: Fas meselesinde Fran
sanın azimkar tavra hareketi, 
diğer taraftan ispanyaya gö
nüllü sevkiyatını menederek 
kontrol tesisi meselesinde 
Fransa ve lngillerenin birbirine 
dayanması bu mesut değişikliği 
mümkün kılmı1tır. Fransayı 
timdiye kadar daima zaaf 
göstermekle itham etmiş 

olan bazı mahafilde: "Ni-
hayeti diye haykırılıyor. nihayet 
faıistlere anladıkları bir dille 
hitap edilmiştır. " Evet. niha· 
yet 1 Fakat hükümet bu tavrı, 

•alhu tehlükeye dOşürmeksizio 

muvaffakıyetle takınabilmişse 
bunun sebebi Fransız umumi 
efkarında ve beynelmilel umu
mi efkardaki değişikliktir. Dört 
ay evvel Fransa ayrışık idi. Bu 
saat ise hükümet umumi efka
rın hemen hemen bütünliiğüne, 
dünya umumi efkarının en bü
yük kısmına, diğer demokrat 
milletlerle anlaşmaya dayanabi
liyor. Bu mes'ut neticeyi ispan
yada ademi müdahale siyase
tine medyunuz. " 

ile muhaveresi dolayısiyle dün 
akşam derin bir memnuniyet 
kaydedilmiştir. Bu, Almanlarm 
Fasta açıkça yerleşmek teşeb· 
büsünün muvakkaten sonu te
lakki ediliyor. Büyük devlet
lerin hariciye nezaretleri mem
nuniyet göstermişlerdir. 1 k 
hasıl olan intiba şudur ki Füh
rer Paris·Londra birleşik cep· 
hesine karşı harekete g~çerek 
diplomasi vaziyetini t<:hlükeye 
düşürmek istememiştir. Bu su· 

Hıt«r mesai arkadaşlall ıle bır aıada 

.. Petit Parisien " yazıyor : 
Şansölye Hitlerin beyanata 
Fransız diplomasi mabafilinde 
ve Londrada ıyı bir te5ir 
etmiştir. Bu, ademi müdahale 
ve g5nüJlüler meselesinde de 
teeyyüt edebilecek bir gevşe· 
men n başlangıcı sayılabilir. Bu 
meseleler Londranın ootasiyle 
müzakere masasına konulmuş 

olup acele bir hal ıureti iste
mektedir. 

.. Pelit Journal., memnun ol· 
makJa beraber Alman matbua
tının tavruhareketi dolayısiyle 
bazı ihtiyat kayıtlarını ileri 
sürmektedir. HitJerin verdiği 

teminat memnuniyetle kartıla
nacakbr. Fakat iyi haber alan 
mabafilde, doktor Scbacbt ile 
salihiyettar Fransız mümessil
leri arasında yakında açılacak si
yasi, ekonomik müzakerelerden 
bahsedildiğine ve ayni mabafilde 
dünkü gevıemenin bu görüt· 
meler için zemini hazırladığı 

bildirildiğine g6re yalnı~ Ber· 
lin ve Tetuan'da yapılan beya· 
nata dayanmayıp hadiselerle 
bun'arın teyidini beklemek mu
vafık olur. Mesela, ancak Al· 
man hükümetinin tasvibi al
tında mümkün olan Alman 
gazeteleri neşriyatının manası 

nedir? Bu hücumlar yatışacak 

mı? Fas'da endişeye sebep 
olan hadiseler bitecek mi? 
Hitler ancak bu noktalarda 
bizi tatmin ettikten ıoora biz
den yardım bekliyehilir. 

ALMANLAR FASDA 
YERLEŞTlLER 

"Oeuvre" gazetesinde Gene
veve Taboui tD izahatı veriyor: 
Fübreria Franaa •efiri Poncet 

retle sabit olmuştur ki Londra 
ve Paris azim ve kararla lıare
ket edince Führere boyun 
eğdirmeleri mümkündür. Umu· 
mi his bundan ibarettir. 

HAREKET HÜRRiYETi 
Dij?-er hisler daha nüanshdır. 

Fransa sefirinin talebiyle Vil
helmstrassede Alman hariciye 
nazırı Von Neurath tarafından 
tanzim edilen tebliğ dikkate 
değer olmakla beraber öyle 
ibarelerle kaleme alınmıştır ki 
Hitlere geniş bi; hareket hür• 
riyeti muhafaza etmektedir. 
Zıra lngiliz - ltalyan centilmen 
anlaşmasında olduğu gibi bun
da da ne komüniı.me, ne is
panya topraklaranm ve toprak 
altının endüstri bakımından it· 
galine, ne de ispanyanın ta
mamiyetini bozmaksızın yapı 1a

cak ıiyasi müdahalelere temas 
edilmemektedir. 

KOMÜNiSTLER iNANMI
YORLAR 

Komllnist .. Humanite" Hitle
rin beyanatını itimatsıı.lıkla 
karşılamışbr: "Hitler Almanyası 
Kendisinin en kuvvetli olma· 
dığını hissettiği için bu su
retle hareket etmiştir. Fakat 
Almanya daima, en kuv· 
vetli olmamakla beraber en 
kuvvetli imiş gibi harekd etti-
ğinden muvaffak olmuştur. Al
manya eyi bilir ki ne zaman bir 
tehdit yapmışsa kendisine bir 
bahşiş verilmişti.!". Nasıl ki Ame· 
rikan gangesterlerine verilen 
fidyei necatla gangesterliğin 

6nüne geçileceği umumulmuı

tur. Berlin gör6ımeleri ibret 
•eı ecek bir teydir. Fransanın 
kendini toplayıp •ulhu kurtar• 

mağa ne derece muvaffak ola
cağı timdi anlaşılacaktır. Yoksa 
Parisin gösterdiği azım, sözde 
kalan bir azım mıdır ve Fransa 
harekete iktidarsı:r mıdır? Şu 
takdirde birkaç gün sonra 
Baurget tayyare meydanına 
inecek olan Alman ekonomi 

1 
Bu suretle lıldiseler timdi 
daha sade bir şekil almıştır. 
Şimdiye kadar ortaya çıkan 
vak' alar bir tesadUf eseri sa
yılmaktadır. 

YENi TEKLiFLER 
Esasen Hitler tarafından 

kendisine hayırı. yıl dilemeğe 
•• gelen kor dip

lomatik önün-

de söylenen 
açıkça sulhçu 

sözlere bakı

lırsa ispanyaya 

gönülJü izamı 
meselesinin de 
süratle halle· 

dilmesi bekle· 
nebilir. Fran-

sız gazeteleri 
Dr. Scbachtta· 

rafından Parise 
yapılacak yeni 

ziyareti de ali· 
ka ile tefsir et
mektedirler. 
Fransanın Ber· 
linsefiri Poncet 
yakanda birkaç 
gün kalmak 

Oö1'11{! tlesie baa/Jer üzere Parise 
bakanı doktor Schacht fidyei gelecek ve sonra yine Berline 
necah almağa mı geliyor? .. ., dönecektir. Bu seyahate de 

SÜKÜNET AVDET ETTi büyükçe bir ehemmiyet veri-
Roma 12 ( Ö.R ) - Frans:z liyor. 

matbuata bugün hadiseleri da- Bazı gazetelere göre François 
ha ziyade sükunetle tefsire Poncet Berlinde Hıtler •e Von 
başlamıştır. Gazetelerin sütun- Neurath ile görü101üş olup, 
larında şimdi Fas hakkmda en- Avrupada bütün devletlerin 
dişe uyandırıcı haberlere tesa- müşterek menfaatlerini koru-
düf edilmiyor. General Fran· mak esası dahilinde siyasi 

ve ekonomik bakımdan de
konun Tetuan mümessili tara-
f d vamlı bir vaı.iyet tesisi 
ın an lspanyol Fasmda Alman için Alman hükümeti tarafın-

ve ecnebi kuvvetlerin bulun- dan yapılan bazı teklifleri Fran-
madığı bakkmda verilen temi- sız kabinesine bildirecektir. 
nat gazetelerin göze çarpacak Almanyayı idare eden devlet 
yerlerinde neşredilmiıtir. Ga- adamlarının timdiye kadar ber 
zetelerin umumi kanaati bu nedense ihtiyar t:tmek uteme-
tekzibin tamamen kifi olduğu dikleri uysal bir hareket battı-
merkezindedir. nı takibe timdi mütemayil 

Hattı bazı sağ cenah gaze· oldukları sanılmaktadır. 
teleri normal vaı.iyetin yeniden .. Journal" lngiliz • ltalyan 
teesails ettiği kanaatindedirler. centilmen anlatması hOkümle-
Bunlara göre, yeni bir harp rine göre lngiltere ye ltalyanın 
halinde İnsanlığın başına gele- lıpanyadaki bazı limanlann 
cek felAketi takdir eden ve komünist veya Hitlerci olma-

larını kabule aıla yanaımıya-
böyle bir mesuliyeti üzerine al- caklarını kaydediyor. Krala 
mak iıtemiyen Almanya timdi .. Action Françaiıe" gazetesi de 
sulbu muhafaza yoluna girdi- ,imdi vaziyeti istikrar bulmuı 
ğinden arhk bu taraftan bir saymaktad1r. 
korku kalmamıştır. Yarın toplanacak olan Fran• 
· Bazı lngıliı mahafilinde ve sız nazırlar meclisi lapanya 
yan resmi Fransız dairelerinde hidiseleriyle alakadar olarak 
Fransanın Fas sahillerinde yap· beynelmilel vaziyeti gözden 
mak niyetinde olduğu manev- geçirecektir. 
ralarıo eyliil ayına talik edıl- FRANSIZ SEFiRi 
diği ve bunların Fasdan gelen NE DlYOR 1 
endişe uyandmcı haberlerle Puis, 12 (Ô R) - Fransa· 
hiçbir alakası olmadığı beyan nın Berlin sefiri Poncet bu sa-
edılmektedir. Aynı mabafil bah Parise gelmiş ve gazetelere 
Cebelüttarık'da bulunan lngiliz ıu beyanatta bulunmuttur: 
ve Fran11z harp gemilerinin - Pariste birkaç gtin kala-
bir AIGJan müdahalesi görOle· rak Cumarteai glln6 Berline 
cek olursa müdahalede bulun· döneceğim. Hitlerle olan milli-
mak &zere orada toplandıklan katım hakkında ıunu bildirebi-
baberini de tekzip ediyorlar. lirainiz ki •• derece aamimi 

olmuştur ve şansölye • 
arzusuyle tem:nat vererek b 
ları neşretmeye beni 
kılmıştır. 

Rabat, 12 (Ö.R) - lsp 
yol Fasındaki vaı.iyeti iyi b" 
bir şahsiyet Havas ajan 
şu beyanatta bulunmuştur : 

Fransanan lspanyol Fas f 
kalade komiseri nezdindeki 
ıebbüsü Fastaki bütün Avro 
ve yerJimabafilinde derin bir 
sir yapmıştır.Bir çok Alman t 
nisyenleri Tetuan ve Melila' 
toplanmışlardır ve bunla 
da imi olarak memlekette ka 
cağı hakkuıda propaganda 
yapılmıştır. Bu Almanlar lsp 
yol Fasında birinci derce 
ekonomile bir ehemmiyet 
zanmışlar, madenleri işletm 
başhyar~k ;şçiferin mikt • 
artırmııia~1r. Fransa bu I' 
yete aka~. kalamazdı. Bu 
beple, Faııt fevkalade komi 
vasıtasıvle, Burgos hükülll 
niyeHe~u\i tasriba mecbur 
mak ısteilnıİştir. 

Par n l2 <Ö.R) - Harici 
nazırı Delbos Sovyet sefiri 
temkini kabul etmiştir. 

FASTA ALMAN ASKE 
YOKTU 

Londra, 12 (A.A) - Is 
yol Fasında Alman kıtaatı 
veya gönOllülerinin bulundu 
na dair buraya teyit edici 
bir haber gelmemiştir. lspaD 
Fasında Alman mühendisleri 
çalıttıkları teeyyüt etme 
ise de siyasi mahafilde buO 
3 teşrini evvel 1904 tari 
Fransız·lspanyol muahedesi 
kamına muhalif olmadığı be 
edilmektedir. 

Keza Ceuta'nın dıııoda 
müstahkem mevkiler vli 
getirilmekte o!duğuna dair 
kan haberler de teeyyüt et 
mektedir. Muahedeler Ce 
mOstabkem mevki olarak 
maktadırlar.Bu baptaki talı 
iskeleye konacak toplarıD 

libresi hakkındadır. Bina 
leyb Ceuta'da yapılmakta 
tahkimat da muahedeyi 
değildir. ----Alman başvek· 

Göring 
Berlin, 12 (Ö.R) - R 

Alman Ajansı general G 
gin yakında ltalyaya gidece 
haber verirken mumaileyh 
kında şimdiye kadar old 
gibi Prüsya baıvckili d 
Alman baıvekili unvanını 
)anıyor. 

Dük 
evleniyor 

Viyana, 12 ( Ö.R ) -
Of Vindsor ile bayan Silll 
un nikih haz.arhklarına de 
ediliyw. Nikih meraıi 
Düküa yakın doıtlan b 
caktır. 

•• 


