
,~=mz:~-.::-==-=-~~--ea-. Na. •ece KIRK iKiNCi BEN~ ev il A ,. lOrNUNUBANI 1987 
44 • Oazl Bulvarı IZMIR • 44 1 

1 

imtiyaz aahibi : ŞEVKET BiLGiN 
1 

1 f Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürO: 
ı! HAKKI OCAKOCLU ' 
l - Ş:E:Ft...A.i:Ti: 1 .A..'EIC>N"'E: J 

• 
Devam müddeti Türkiye açın !:!ariç çin 
,_&ne/ık .. . .. . . 1300 2500 

1 Alil avlıt . . .. . . 700 ~1300 

TEL~FON . 2697 . 
- ·-- -

.- --- -
Flatl " 5 ,, kuruştur. C1mı1ıuri11etiu Ve Cum1mrinet Esc1·inin Bekf.isi, Sa?Ja1ıları Çıkar Siyasi Oaceleilir 

'' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ----M""- Kamçılı medeniyet icraat yapıyor 

Ana kraliçe Londrada 

Londra, 14 (Ô.R)- Yugoslavya ana 
kraliçesi Mary, bugiln öğleden sonra 

lngiltere kraliçesi Eleni ve samajeste 

Altıncı Corcun misafiri olmuştur. 

Yeni Asar nıotbaasında basılmıştır. 

Reyhaniyede "lstiklil isteriz,, diye bağıran hür 
ağızları kamçı darbeleri altında · inlettiler .. 

iki siyaset 
Biz insani hakların 
galebesini istiyoruz 

Şıı lla.ta11 cllwasuıda iki si· 
uaAf tnekietJ, iki ci/mipel 
kar-.. tla~mı§tır: lJir 11atıda 

gayeye vm·nıak için ller ııa
sıiayı nıüba1ı gören C1ıtril;a

cı, fesadcı bir siyrı:;ct tıar· 

dır: Kcdorse11 lıım ımla övii· 
tıüyı>r. Öto ııa1Hla Şm·lt. m il· 
lctlcritıc yeni bir n,lı, yeızi 

bir iman tıercu Turki11euiıı 

genç ve dftrti t siya eti .,ar
dır. Aukat·o bıı siyasetin ro
l eritti 1lazırlıyo1·. 

ı Kendilerini hürriyetin anası telikki edenler 1 

Türkün azmi önünde iciz kalıyorlar 
Manisa 

El ve ev işleri 
açıldı 

"Jstık/41,, dıye bajuan Santakıak/ ıdcalıst 1wA (Ot.ukla11 

Başvekilimiz Cenevreye giderse · Fransanın Suriyede 40.000 
Fransız başve <İ i de gidecektir kişilik bir ordusu varmış 
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Fransız gazeteleri istedikleri 
kadar yalan ve bnbtanla dolu 
neşriyatlarmda devam etsinler. 
Hakikatin yüzünü örtemiyecek
Jerdir. Görünür suç halini alan 
tecavüzler karşısındaki bey.ecar 
ve infıallerimız dünya efkara 
umumiyesinde akissiz kalma
nııştır. FiJhakika memleketi
mizde propaganda işlerine la
yıkı olduğu kadar ehemmiyet 
atfedılmemiş bulunması yüzün
den Fransız devlet radyoları 
•e Fransız gazeteleri meydam 
boş bulduklarına zabip olarak 
çctın tecrübelerden geçen dü
rüst siyasetimiz üıeriııe şüphe 

bulutları serpmek istediler. Bize 
en gülünç tarzda istila emelleri 
atfettiler. Böylece dostlarımızın 
Türkıyeden yüz çevirecckle· 
rioi, davamızm ıpüdafaasında 
tahammül edilmez müşkülat 
karşısında kalacağımızı ümit 
ettiler. Hiç düşünmek isteme· 
dıler ki, bugüne kadar Türki· 
yeye emniyet ve teveccüh bes· 
liyen dostlarımız, bu neşriyat· 
taki suioiyeti anlamayacak mev
kide değildirler. Balkan dost· 
larımız, SovyetJer ve kendisi ile 
-ıamimi yakınlıklar tesisine mu· 
vaff .ık olduğumuz lngiltere, 
eğer Türkiye ile yepyeni bir 
politikanın takibinde menfaat 
görmüş' erse Ankaraoın yakın 

ıarkta yeni bir çı~ı~ ~çtığına 
inanmış oldukları ıçındır. Ol-

Istanbul 14 (Hususi) - Başvekil ismet İnönü lstanbul 14 (Hususi) - Hclmadan bildiriliyor: 
refak&tlerinde Hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras, Antakyadaki TÜRK heyetlerinin müşahitlerJe Manısa vaıısı Dı. Liitıü l<.lfda, 

Manisa 14 (Yeni Asır) -Dahiliye vekili Şükrü Kaya olduğu halde bugün konuşmalarında tercümanlık edenler Fransızlar El •e ev itleri sergisi bugnn 

gunluğunu bin bir hadise ile 
ispat eden ATATÜRK Türki· 
yesi, ~ergüzeştçi siyasetlerin 
yanından bile geçmek istemez. 
Umumi politikamızın veçhesi 
herkesle dost geçinmektir; 
daima sulha, dn ima millet ler 
arasında ahenk ve tesanüde 
dayanmaktır. Ölüm eş "ğinde 
farzcJ ilen Türkiyt"yi harı lrnlı 
bamfolerle kurtararak ona bu-
gi:nkü vakur çehresini vermeğe 
muvaffak o'anlar yarattıkları 

en güzel eseri bir dakika için· 
de tehlükeye koyacak İnHnlar 
değildir. Dostlarımn: bunu pek 
güzel bilirler. 

Bu bakımdan, niyetlerimiz 
hakkında en küçUk bir şüphe 
bile besliyemezJer. Türkiyeyi 
•evenler, onu her zaman aynı 

- Sonu 2 ııa say/ada -
li!;!le~ kel; El1.l.glD 

saat onda Ankaradan geldiler. Haydarpaşa istas- tarafından tevkif edilmişlerdir. Bunların tevkifle- Maniaada bUyük tıbenle ve de-
yonunda karşılandılar. Başvekil, Hariciye ve Da- rine sebep Türklerin faciaları izah eden şikayet- ğcrli •alimiz Dr. Lütfü Kırda-
h·ı· k'll ' 1 b' J"I t D 1 b h ·d k rm bir nutlmyle açıldı. Valimiz ı ıye ve ı erıy e ır ı < e o ma a çeye gı ere lerini ve istiklal diJeklerini harfi harfine tercüme k 

nut unda güzel san'atlara ve ATA TÜRK' e mülaki oldular. İsmet in önü şehri- ederek Fransızların emiı lerine inkıyad etmemiş el işlerine memlekette gösteri· 
mizde üç gün l<alacak ve Ankaraya dönecektir. olmalarıdır. -Sonu 3 Uncu sahifede- - sonu 4 linr/1 sa

11
tada _ 
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Herriot bir söylev verdi Yugoslav - Bulgar misakı ______________________ ...;;,, ______________ _ 

"Fransa kendi refahını, hiçbir nıilletin Şubatın ilk haftasında 
f eliketi üzerinde kurmıyacaktır,, Belgradda imza edilecek 

Vatan işinde Fransa beraberdir 
Paris, 14 (Ô.R) - Mebusa~··••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

meclısinin yeni devre riyasetine 
tekrar seçilen Herriot riyaset 
kürsüsüne çıkarken s6yJed.ği 
nutukta demiştir ki: 

- Kıs:ı bir tatilden sonra 
meclis tekrar mesaisine baş'ı· 
yor. Birkaç ay içinde mecli· 
sin mühim bir eser yarattığını 

kimse inkar edemez. Taabhüd· 
Jerine sadık bir ekseriyet ve 

tenkit hakkını serbesçe kul· 
Janan bir muhalefet, bunlar 
pariamentarizmın esas kaide
Jerid ı r. Fransız cumhuriyeti 
el kaldırılamıyacak kadar 
kuvvetlıd ir. Bu kndro i;inde 
yeni bir vaziyet J.uruluyor. 
Mülkiyet lrnklumn yanıba
şmda bir de iş hakkı !e is cdi· 
l ıyor. Hakem ve uzlaşma usul· 
Jeri anane halme S?elince sos
yal su h ve l<ardeşlij!e müstenit 
adalet talıaklrnk edecektir. 

Fransa çok iftiraya uğra· 
mışsa da bunlara \' İcdanının sa· 
fiyeti ile mukabele etmiştir. 
Bunca İnsan oğlunun hayatına 
ma!olan bir harptan çıkınca 

eski hasımlarına d uzatmııtır 
ve hala da uzatıyor. Fransa 
dünyaya kal'i bir aulb yasaaı 
vermek istiyor. Bunun itin 

Hen ıot poı /am 1110 kw slisiiJıdt 
Milletler Cemiyetine bağ'an- mek suretile şeref kazanmıştır. 
mı'j tır. Onu müdafaa ve ıslah Vatan bnhs mevzuu oiunca 
etmek ister. Sı lilhlanma yarışı· bütün Fransa birleşir. 
nın tekrarı milletleri leh- Fransa anane halinde olan 
lükeli l>ir eğri satha sü· hürriyet hasletlerinin dahili ve 
rükler. Fransa refahı h ç· harici sulh içinde yer bulması-
bir miJletin felaketi üzerinde nı ister. 
kurmak arzuzusunda değildir. Reisin nutkundan sonra baı· 
Diğer milletlerin imtiyaalarını vekil Blum kürsüye çıkmıı ve 
tanır, fakat kendininkileri de ispanyaya gön61lll lcayt ve 
müdafaaya hazardır. Fransanın sevkini mennıçın hDkümete 
dırayeti ıu b için daimi bir salahiyet veren bir kanun Ji· 
hizmettir. Meclis, milJi müdafaa yibasıoı hemen müı.akere taJe-
hususunda ittifakla karar ver• bifc tevdi etmiıtir. 

~~~~~-----.------~~~~~ 

Misakın imzalandığı gece 
Bulgaristanda şenlikler yapılacaktır 

Jstanbuf, 14 (Tc· ~~,f~~5~~~l~A~--, fefonla )-Belgrad· (: 
dan bildiriliyor : 
Doktor Malin Sto

yadinoviçin Belgra
da avdetinden son
ra, Yugoslavya-Bul
garistan ebedi dost
luk ve ademi teca· 
v.iiz misakının İm· 
:ıası bakkınJa lcat'i 
kararlar alınacaktır. 
Belgrad m:ıahfilin in 
fıkrine göre dost· 
luk nıisakmın,şubnt 
&) ının ilk haftasın
da Bclgradda imza 
edilmesi kuvvt:lle 
muhtemeldir. Dün 
Belgrad bükümeti
nin Sofya e'çisi 

Bulz ar başvekili Kö· Balkan lwkwmtıı11111n ••azL)ıtml göstue11 bit harııa 
se lvanofu ziyaretle bir saat 1 Ha'k ıenhklerine Bulgar köy-
kadar görüşmüştür. Görüşme· Jüleri de iştırak edecektir. 
lcr misakın imza merasimine Ayni gece, Yugoslavyanın 
aittir. heryerinde dolctor Stoyadinovi· 

Sofyadaa gelen haberlere çin reisi bulunduğu Radıkal 
glSre misakın imıa edildiği gü· partisi tarafından da bOyiik 
Dün gecesi, Sofya operasında ıenlikfer yapı'acakbr. Misalun 
büyük bir temsil verileceği aibi imza merasiminde doıt ye 
aynca Bulgaristanın herycrinde multefık devletler e çileri de 
bByllk ıenlikler yapıl•caktır. - UIJa "'u111ız ..-
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/_dana 
SeyJapzedelerine 
yardım 

Torbalı • Tepeköy general Baştaratı bitind salıi/ttİe 
samimi çehre üe, aynı azim ve 
kuvvetle memleketlerimizi bü-
7tlk bir istikbale namzet ya
pan yolun şaşmaz rehberi ola
rak g6recelderdir. 

.Köy kalkınması • • 
ıçın 

Kazım okulu ögrencileri, Adana 
aeyJapzedeleri için aralarında 
(785) kuruş loplıyarak Kızılay 
kurumuna yatmlroak üzere 
matbaamıza göndermişlerdir. 

Bununla beraber inkir edile
mez ki ,.ıan tehlikeli bir si· 
llhbr. Bu silahı kullananlar 
sulhun dostu sayılamazlar. Ya
tan devirlerin tarihi, büyük fi· 
ciaların bir yalandan doğdu
funu göstermiştir. 

Tür kof is 
Sebzeler hakkında 

Dahiliye Vekaleti tetkikler yapıyor. 
Gönderilen cetveller doldurulacak 

Öğrencilerimizin Kızılaya veril· 
mele: üzere bize gönderdikleri 
bu para dün makbuz mukabi· 
linde Kızılaya yatırılmıştır. 

•••••••••••• 

Türk -Romen 
ticaret odası 

Fransızlar, ba hakikati tama
miyle bildikleri halde eski dip
lomasi mektebinin tesirinden 
bir tilrlü kurtulamadıkları için
dir ki Hataydaki faciaları ör· 
ten, hakikatleri gizliyen rapor
larla karşımıza çıkarak dava
mızı mahküm etmek istiyorlar. 

Tetkikler yapmana 
başladı 

Türkofis, şehrimizdeki ala
kadarlardan mıntakamızda yeti· 
şen sebzeler bakkanda malumat 
top1amağa başlamıştır. Mmta· 
kamızda yetişen sebzelerin 
isimleri ile idrak zamanları, 

yıHık istihsal mikdarı, ekim 
sabası, yetiştirilme tarzı, dahili 
piyasalara sevk şekilleri ve 
sataş usulleri, ambalaj şekil· 

leri, nakliye fiatleri, mahalli 
piyasadaki fiatler, müstahsilin 
sattığı fiatler, müstehlikin pera· 
kende suretile ödediği fiatle-r 
ve iki fiat arasındaki biiyük 
far1'ın başlıca amilleri sorul· 
muıtur. Ofis tarafından buna 
dair hazırlanacak rapor lkhsat 
V ekaletioe gönderilecektir. 

Kiiltür 
kılmak 

Bakanlığı da köylüyü pratik 
için hususi kurslar açmak· 

bilgilere salıip 
tasavvurundadır 

Memleketimizle Romanya ara
smdaki ticari münasebetler faz
lalaştığı için Romen piyasala
rında mahsullerimizi kolaylakJa 
satmak, yabancı memleketler 
mallarile rekabet edebilmek, 
satış imkanlarını arthrmak bu· 
suslarıoda çalışmak üzere bir 

Bu manevra sökmiyecektir. 
Zir11 Hataydaki hadiseler giz
le"ecek haddı çoktan aşmışbr. 
Bitaraf dünya gazeteleri bile 
bu hadiselerden .şu neticeyi 
çıkarıyorlar: 

- Türkiye Sancak Türkle
rinin mukadderatını Suriye hü· 
kümetinio kindar eline tevdi 
etmemekte hakhdır. Bitaraf 
müşahiHer önünde cereyan 
eden kanla vak'alar, Sancak, 
Suriyenin siyasi varlığından bir 

parça sayıldığı gün daha bü

yük bir felike:tin önüne geç· 
mek imkansız olacağım göster
meğe kafidir. 

Şarki Akdeniz havzası, bu
güne kadar dünyanın en sakin 
havzası idi. Şimdi Türkiye ve 

Suriye arasında kapanmaz bir 
yara açarak emniyetsizliği dün-

yanan bu kısmına da teşmil et
mekte milJetlerio menfaatleri 

var mıdır? Fransanın kaprisleri 
uğruna sulh içiade yaşıyan in
sanların emniyet ve huzur hak-

larına suikast edilebilir mi? 
Nihayet milletler cemiyetinde 

Türkiyenin çok kuvvetli bir rol 
oynadığı düşünülürse muhtelif 
hadiseler yüzünden prestiji kafi 
derecede sars:lmış bulunan bu 
beynelmilel müesseseyi daha 
ziyade zaafa uğratacak hadise
lerle karşılaşbrmak, bizzat 
Fransa için tehlükeli bir siya· 
set sayılmaz mı? 

"Timeso gibi, " Dayli Ex· 
press,, gibi logiliz gazeteleri bu 
hakikati gözden uzak tutmaya
rak Türkiyenin endişelerini va· 
rid görüyorlar. " lngilterenin 
Türkiyeye cephe almak için, 
Fransa ile ayna safta yer al· 
ması imkansızdır.,, diyorlar. Bu 
neşriyata rağmen biz Fransa
nm mnkul ve açık bir siyasete 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hazır bulunacnklardır. Bütün 
Bulgar gazeteleri imza töreni 
münasebetile Belgrada muha· 
bir göndereceklerdir. Gazete
ciler Yugoslavya hükümetinin 
misafiri olacaklardır. 

• eeeee 

Teftiş 
Belediye reisi doktor Behçet 

Uz dün öğleden evvel berabe
rinde belediye mühendislerin· 
den bazılan olduğu halde be· 
lediyeye ait muhtelif inşaab 
teftiş etmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dönmesini bekıiyoruz. Leon 
Bh~m gibi realitelere nüfuz et
mekle tanınmış bir devlet ada· 
mı için en büyük şeref millet
ler cemiyetinin prestijini, Şark 
milletle-ri aras1nda yer ku:anan 
dürüst bir politikanın muvaffa
kıyetini müstemlekeci bir zih
niyetin ihtiraslarına, kaprisle· 
rine feda etmemek olacakhr. 

Şayet biltün ümitlerimiz hi· 
llfında olarak Fransa, noktai 
nazannda temerrüd gösterecek 
olursa vaziyetin vahim bir saf
haya gireceğine kaniiz. Şu hal
de haogi noktai nazardan ba· 
kılırsa bakılsın sulh davasma 
en çok hizmet edeceği muhak
kak olan tekliflerimiıin kaba· 
lünden başka çıkar bir yol gör
mek imkansız gibidir. Türkiye, 
Suriye ve Lübnan gibi San
cağın da iıtiklilini istemekle 
TÜRK olan bu toprak parça· 
smı ilhak emelinde o!madığmı 
Türkiye ve Fransanın müşterek 
garantisi altında bir konfede
rasyon teklifiyle ispat etmiştir. 
Bu davada bizi en çok işgal 
eden Hat•y Türklerinin, Suri
yeliler ve Lübnanlılar kadar 
hürriyet ve istiklallerinden is· 
tifade ederek mesud olmala
ndır. Fransa, dileğimizdeki sa
mimiyeti ve endişelerimiıin 

mahiyetini anlamıyacak mtdır ? 
Şevke1. :13:11A"i.n 

1 

Köylülerimizi en kısa bir 
zamanda okutmak ve onları 
hayatlarında lazım olan pratik 
bilgilere sahip kılmak için kül
tür bakanhğınca yeni bir müf
redat programı hazırlanmışhr. 

Bu müfredat programı ve
kaletten şehrimiz kültür direk
törlüğüne gelmiş ve mütalii.a 
istenmiştir. 

Yeni bir müfredat programı 
yapılırken bütün bakaohkların 
veı bu işle alakadar resmi ve 
yan resmi bütün alakadar da· 
irelerin mütaliaları alanmıştır. 

Ancak köylülerimizin iyice ye
tiştirilebilmesi için ziraat ve 
iktısat bakımlarından her mem• 
leketin hususiyeti nazara dik
kate alınmak ve ona göre her 
mıotakaya ait hususi bilgiler 
verecek, köylü menfaatine daha 
uygun olacağından program 
hakkında lzmirdeki alikadar· 
lana mütalAalarına müracaat 
edilmesi çok faideli görii mek
tedir. 

Zirai ve iktısadi bakımdan 
vilayet ~ahilinde köylü vatan· 
daşlara (ekme, biçme, sabşa 
arz ambalaj, kooperatif vesc
ire gibi) öğretilmesinde ameli 

Vapurlar meselesi 
Satışlan yapıldığı halde va

pursuzluk yüzünden Avrupaya 
sevkedilemiyerek limanda şat· 
lar üzerinde beklemekte olan 
yedi bin ton buğday, arpa ve 
palamutların sevkedilebilmeleri 
işi henüz balledilememiıtir. 

Bu maksatla şehrimize gelen 
limanlar umum müdürü Müfit 
Necdet ecnebi vapur kumpan· 
yalannın acenteleriyle temas• 
larıoa devam etmektedir. 

Mesele halledilemediği için 
Müfit Necdet dün lstanbula 
gitmekten vazgeçmiştir. Birkaç 
gün daha burada kal<'caktır. 

Yeni vapurlar 
Körfez ve liman işletme mü· 

dürlüğü tarafmdan iki yüz elli· 
şer bin liraya iki körfez va· 
puru ısmarlanacağmı yazmıştık. 
Haber aldığımıza göre bu va· 
purlar denizyoUarı işletme ida· 
resinin sipariş ettiği altı va· 
purla birlikte büyük bir lngiliz 
vapur şirketi tarafından imal 
edilecektir. 

faide görülen esularm bildi
rilmesi ve çok mühim bir mem· 
Jeket işi olan bu hayırlı mesa
iye ehemmiyet verilmesi isten
miştir. 

Ayrıca Dahiliye vekaleti de 
köylerimiz hakkmda geniş ve 
tam bir surette malümatlanmak 
ihtiyacım karşılamak üzere bü
tün vilayetlere bir tamim gön
dererek, iliştirilen cetvellerde 
her köyün vaziyetini göstere· 
cek izahatın doldurulması ve 
nihayet şubat sonuua kadar 
bu itin tamamlanması lüzumu• 
nu bildirmiıtir. 

Bu cetveller doğrudan doğ
ruya köy muhtar ve öğretmen• 
leri tarafından verilecek malü
mata istinaden nahiye mlldür
lerinin nezareti altında doldu
rulacak, kaymakamlar ve vali
ler tnrafından toplanarak kon· 
bolden geçirildikten sonra ve· 
kalete gönderilecektir. 

Bilhassa şu malümat isten· 
mektedir : 
• Köylerin nufus ve ev vazi
yeti, köylerin mali ve geçen 
seneye ait bütçe vaziyetleri, 
köylerin manevi şahsiyetine ait 
her türUi mülk, mal ve hay• 

Yapıcı ustaları 
Belediye, yapıcı kalfa ve 

ustalarım umumi bir tasfiye 
imtihanına tibi tutmağa karar 
vermiştir. 

Dün belediyede yedi kalfanın 
tmtihanlara yapılmıştır. imtihan 
evrakı belediye fen heyeti ta· 
rafından tetkik olunacak ve 
muvaffak olmuş bulunanlara 
ehliyetname verilı?cektir. Ehli
yetname almamış olan kalfa 
ve ustalarm lımirde iş yapma• 
larına müsaade edilmiyecektir. 

Göçmen köyleri 
Bulgaristan ve Romaoyadan 

gelen muhacirlerin iskanı için 
bazı kazalarımızda yeni inşa 
ettirilecek köylerin yerlerini 
tespit etmek üzere teşkil edi· 
len komisyon bugiinlerde işe 
başhyacak ve ilk olarak Tor· 
bahya gidecektir. 

Torbahda inşa edilecek köy 
yerlerini tespit ettikten sonra 
diğer kazalara geçecektir. 

Tayin 
Defterdarlak tahsilat müdürü 

Nejat Reşat maaşiyle Bolu def
terdarlığına tayin edilmiştir. 

iM 

KARY()KAYI bırakan • 
eşsız filim j göJgedc 

--~--~~~~~~~~~~~ ... ~~~--~~~~~~~~--~ 
T am manası ite bir harika filmi olup kalpleri teshir edecektir. 
O nu iki meşhur iki sevimli yıldız FRED ASTAIR ile GINGER ROGERS yarattılar. 
P arlak revü sahneleri ile süsle-nen bu filmde kahkahalı bir aşk hikayesi de vardır. 
H ayatta ender tesadüf edilir güzellikler hep bu filimde toplanmıştır. 
A yni zamanda fevkallde bir musikiye malik olan bu eşsiz eser 
T AYVARE SINEMASl'oın bu haftaki programını süslemektedir. 

TAYYARE Sinemasına Koşunuz 
.............................................................................. ~ ...........................................•.........••...................................... 

Hergün 

A YRlCA : Paramunt "Dünya haberleri,, Miki "canlı karikatürler,, 

SEANS SAATLERi 
3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi ve pazar günleri 1,15 te başlar. 

vanlar, pazar, panayır ve lonca 
vaziyetleri, kültür vaziyeti, iç
me !luyu, sulama, sıhhat, te
mizlik jbtiyaçları, köylerden üc
ret alan köy adamları, hayır 
cemiyetlerine yardım vaziyeti, 
telefon şebekesi ve köy rad· 
yosu, yol, mezarhk ve umumi
yetle imar vaziyetleri. 

Vılayetlerden gelecek olan 
doldurulmuı cetveller vekalet 
köy bilrosu tarafından tasnif 
edilerek malumat istatistik ra
kamlar halinde tespit edilecek· 

Türk • Romen ticaret odası 
teşkili teşebbüsünde bulunul-
muştur. 

Bükreş, Türkofis şubesinin 
teşebbüsü üzerine lkhsat Ve· 
k51eti şehrimizdeki alakadar
larm mütalaalarmı sormuştur. 

Yerlere tükiirenler 
tir. Bu suretJe memleket köy· Belediye yerlere tükürenlerle 
terinin hakiki vaziyetini gös- şiddetle mücadele etmektedir. 
terecek tam bir yazım yapılmış Bu işi takip etmek için yeni-
olacak ve köy kalkınması için den teşkil edilen postalar ma· 
girişilecek faaliyetlerin pro- rif etiyle dün elJi bir kişi birer 
gramı, mevcut ihtiyaçlara ve lira para cezasına çarpbrılmış-
imkinlara göre tanzim edile· )ardır. Paralar derhal tahsil 
cektir. olunmuştur. 

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

Hablsburgların kargaları 
Avusturya Arşidükle1/Jıdetı f"ted

tikin vefatı bazı masalla111t r:ğızlar
da do/aşmasına sebebiyet ı•etdi. Ha
bisbnrg lıan<UJanı ıçmde ağızlaıda 

dolaşan bir lımateve göre Habisbar
gun bugünkü dağınıkltğını yapan 
/eliıkete sebep Aışidiik Rodo//un ec
dadı tarafından ışlenen cmayel/erdir. 
1233 sene.sinde idam sdıpasına iki 
oğla ile bıılıkie göndeıilen Kont Ag
ravı astlnıazdan evvel şu söz/eti hav
kumışll: " Al/ahımdan drle11m, lıa
nedanınız /e/dketten kuıf alma'itn .. 
Her ne zaman bu /elôkrfe uğıarsamz 
başlarınız üzerinde bizim intıkamrı 

tuhumuzu dolaşfmr gıbi kızıl f!Of!a/ı 
ü; katga dolaşsın .. 

Bu tel'in veıini bulmuştur. Ha
bisburg hanedanına mensup olan 
Meksıka impatatötü Moksimilyan 
asıluken üç karga göıündüğü gibi, 
Maverluıg Jliciasmda, Sataı•oı•a sul
kastmda ve nılıaı•et /fabisbwglamı 
saltanatma son veıen heziml'I gii11-
lmnde de kızıl gagalı fi(. kn1eayı 

görenler olmuştur. Hmn/e bu .. /11011· 

mak ta inanmamak ta elinizdedir. 
ikinci KAnun ve krallar 

ikinci Kanun ayı kratlar 
için çok uğurlu bir ay adde
dilmiyor. 

Iogiliz krala birinci Şnrl 30 
ikinci KAnun 1649 da başını 
idam sehpasına koymuştu.Fran-

sa kralı on altıncı Lui 21 ikin
ci kanun 1793 te kafasım kiyo· 
tinde verdi. Yine 4 ikinci Ka
nun 1858 de Orsini Fransız 

kralı üçüncü Napolyona sui· 

kast yapmıştı. Bu kuiluıstta 

150 kişi yaralanmış, üçüncü 
Napolyon bir harika kabilin
den kurtulmuştu. 

Bu listeyi çok uzatmak ka 
bildir. 

Japonyada u Takim ,, 
Japon dahiliye nazırı delile

rin takimi için bir kanun la
yikası hazırlıyor. Filhal{ika sa
bit olmuştur ki akıl bozuklu
ğuna müptela 150 bin Japonun 
yüzde yetmişi irsi olarak deli
dir. Yüzde on sefalet veya 
ümitsizlik kurbanlarıdır. 

Dahiliye nazırının fikrince 
bunun biricik çaresi delileri 
kısırlaştır~akh"· 

Bir Poker parti ı 
'Hollivudun sinema dcrcbey-

leri, arkadaşlarından birinin 
yeni yaptırdığı muazzam binada 
bir Poker partisi tertip etmiş· 
Jer.. Muhtelif karelere ayrıl
mışlar ... llköoce küçilkten baş-
Jıyan oyun gittikçe kızışmış ..• 
Masaların üzerinde milyonlar 
d6nmeğe başlamış... Şafak sö· 
kerken hesaplar yapılınca an
laşılmış ki 600 bin dolarlık 
muazzanı binanm şerefine bu 
eğlenceyi tertip eden sinem• 
kralı son dolarına kadar bü· 
tün servetini kaybetmiştir. Ta
lisiz adam yeni binanın anah
tarlarını masa üzerine atmış we 
bir pijaması ile diş fırçasını 

alarak binadan ayrılmıştır. 
Azerbaycan hahları 
Bu sene A%erbaycao hah 

san'atkarları, 25.000 metre mu" 
rabbaı yilksek kalite halı do
kumuşlardır. Bu halılar, nefa'" 
set, sağlamlık ve desen itiba
riyle en iyi acem halılarınıo 
dununda değildir. 

Halen Bakudaki en iyi işçi
ler, 1937 Paris Beynelmilel 
sergısı için çalışmaktadırlar· 
Bunların bu maksatla doku· 
makta olduklara halılar arasın'" 
da, Stalin;n ve büyllk frall 
şairi Firdcvsinin portrelerini 
havi halılar da vardır. 

Stalln'in nutku 
plAklara ahndı 

Sta in'ın, son Sovyetler fe~· 
kalade kongresinde kanunuesa
si hakkmda irat ettiği büyü1' 
ve tarihi nutuk plaklara atın· 
mıştır. Stalin'in bu raporu, 21 
plikhk bir albüm teşkil et· 
mektedir. ,, 
·······································' Fikir kırıntlları: i 

' 
aadetin düşıııaıı• ~ 
Hayatta saadetten boşk• i 

bir~eye malik olmadığım içiat i 
mesut değilim. 1 

-Clıaıles Dvt'1111es lı f 
Herşeyden çabuk usanaJ• i 

kadar saadeti kıran, yıprata" ı' 
şey yoktur. • 

Ptene Vt10ff ,,1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Dil bahlslerl: ...•.•••.......• , ...... . 
Diller 

ilim llglsl ile ir asla 
irca edHebilir mi ? 

-15 -
Yazan: Avni Ulusay 

G. K. harfleri : 
Hareket ve tevettür ifadesi

ne yarayan harf kaynaklarına 
yalun olan ve birbiriJe kolayca 
tebeddül eden " g. k ,, ilzama 
vasıfta maddeyi ifade eden 
harfler zümresinden olmakla 
beraber, bu yakınlık dolayısı 
ile, bir harekete kaynak veya 
zarf ve mekan olmak gibi hal
ler alarak bir dereceye kad&r 
cı hareket " mefhumu ile de il
gilenirler : 

Ka, ku, kı, ık ik ok, uk ük, 
bak, yak, durak, açık, kucak, 
kazık, kaya, kuyu kal, kalp, 
süzgü, büzgü, örgü, ilgi, bilgi, 
söz ve kelimelerinde olduğu 
gibi ki bize verdikl~~i ·fehi~
Jerde sabit veya miltearrık bır 
" teşekkül ,, anlamı vardır. 

Böylece: Dil - damak ha~f
Jeri ile ya tek tek yahut, bır
leşik olarak madden!n alabile
ceği iJzami vasıflar ıfade ede-
riz. Bu vasıfları şu dört bal 
ile icmal edebiliriz: 

ı - Tav'i hal. 
2 - Itlak hali. 
3 - Tesir ve teessür hali; 
4 - Sabit veya müteharrık 

teşekkül hali. . _ 
Alemde, harici veya dahıh 

müşahedemize maruz olan mad
de ve enfüsün alabileceği ilza
mi vasfa dair haller, ancak 
bunlardan ibarettir. Bu dört 
halin her harfa göre çelim 
ve salımlan başka başka ma
hiyette olduğu gibi, dört hal 
biribirleri ile birleşik olarak ta 
ifade edilebilir. Görün, yakmhk 
kelimelerinde olduğu gibi. Gö
rün kelimesi şöyie bezimlidir: 

Gö + ör + ün = görün .. (•) 
Yakİnhk kelimesi de şöyle be-

zimlidir: Ya + kı + ın + Iı + 
ık .. (~) 

Gerek görün, gerek yalunlık 
kelimelerinde üçer tane ilzami 
vasıflı hece veya sahm f ardır. 
on - diş harfterlnln zUm
revl ve terdi vazifeleri: 

Dil - dhı harflerinin zümre .. . .. 
halinde olarak, maddeoın vucu-
bi vasıflarını ifade ettiğini yaz
mıştık. Şimdi de, bu harflerden 
her birinin zümrevi vasfından 
başka - bu vaısfta dah!I - fe7di 
mahiyetini tetkik ~?elı.~: ~ı~ -
diş harflerinin, hırı dıgerı ıle 
kolayca tebadül eden ilk ikisi: 

o ve T harflerıd;r: 
Bu iki harfın ikisi de madde· 

de müşahede edebildiğimiz 
vücubi vasf ve hassalardan: 
(Değmek, dokunmak; ~emas 
edilebilmek, dokunulabılmek 
gibi halleri ifadeye yarar. 

Bu iki harp vücup ile ~e 
maddeten teaddi vasfmı verır. 

Söz ve kelime içinde bir 
fiilin mayası olan hareketle he-
celenmiş olursa (T) sesini verir. 
Atmak, katıldı, tutmak bir is-
min mayası olan tevettür ile 
becelenmiş bulunursa (D) sesini 
verir. Değmek, rlokunmak ke
limeleri ile, deri, dere, duvar, 
değirmen kelimelerinde olduğu 
gibi. 

'
1Bir küçüle mülahaza,, : Yu

karıdaki misallerden cıatmak,, 
ve 0 katıldı kelimelerindeki 
"t,,ler doğru

1

dan doğruya fiil 
mayası olarak hecelenmiş ve 
bir " emrihazır ,, da yeral
mışhr. Değmek ve dokunmak 
kelimelerinde ise birer "i~mi 
mavsuf ta,, yer aldıkları için 
0 D., şeklinde görülmektedir. 
Değmek kelimesinin çözü-

m Ü = (De+ gi) + (im+ ek) 
Dokunmak kelimesinin çö-

zümü =- (Do + ku+ nu) + (um+ 
ak). 

Z i hartl~ri : 
Dil -diş harflerinin ikinci çifti 

Z. İ dir. Bunlar maddede mü
şahede edebildiğimiz vücubi 
vasıf ve hassalardan izlenmek, 
\zi bulunmak, iz almak gibi 
vasıflar ifade ederler; Sezim, 
sezme, izin, izah, uzun, ezme, 

.(*) Ayni cinsten yanyana iki 
saıt gelince birisi hazfolunur. 

f'~NI A51R 
= 

KAMÇIL ME ENIYET ICRAA 1, YAPIYOR 
ıuııııu1111ıuuwı11ıru1111111n•ıının1111uı1111ıınmııııııt111111ınnıııınıuunınıtmıınruıııı~mıııummı11mıuımım11u:uht1nnıaa1:1anntrmn11tunınH,. 

'ı • z, • t 
• a 

- Baştaıa/ı bmncı solu/ede - reti haJ bulunacağına emin ol- Halep 14 ( Hususi ) - An- şamında Kırıkhandaki Fransız 
Hatay davasının müdafaası rnak istiyoruz. Biz anenevi takyada Arapların muazzam(?) zabitlerinin emriyle Reyhaniye-

için Cenevreye gideceği hak· Fransız dostluğunu muhafaza nümayişi bir gözbağcılıktan iba- nin ileri gelenleri tevkif edil-
kmdaki haber doğru değildir. etmek isteriz. Fransa Sancak ret kalmıştır. Kamyonlarla ge- diler. Bunlar kamçı darbeleri 
Davamızı konsey huıurunda meselesi görüşülüıkcn bunun tirilenler çok ka labalık görün- altında saatlerce in\etildiler. En 
hariciye vekilimiz müdafaa kendisi için, Milletler cem"yeti mek için saatlerce sokak so- yakın bir zamanda Sancaktan 
edecektir. Tevfik Rüştü Aras tarafından emnr.et edilmiş bir kak dolaşmışlardır. Arap köy- uzaklaşmazlrırsa akıbetlerinin 
ayın onaltı veya onyedisinde manda meselesi olduğunu lü!eri zorla ve parayla itma daha feci olacağı hakkında 
lstanbuldan ayrılacak, herhalde unutmıyacaktar. eclilerek Antakyaya göt6rül- tehditlere de maruı; knldılar. 
ayın ondo!rnzunda Cenevrede Atina 14 (Yeni Asır)- Öğ- müşlcrdir. Ayın on birinde ya- Reyhaniyedc Türk Hal-
bulunncaktır. Hariciye vekiJimizf'! renildiğine göre Dr. Tevfık pılan nümayiş mahalli hükü- in jandarmalar ve asker-
v'°kalct başsekreteri Numan Rüştü Aras ayın yirmisinde mete 20 bin Suri altanına ler tarafından kontrol namına 
Menemencioğiu da refakat ede- Cenevrede bulunacaktır. San- mal olmuştur. Türkler buna cid· bir leke teşkil eden bu vazi-
cektir. cağın Suriye ve Lübnan!a bir- den azametli bir nümayişle mu- yeti bildirmişler ve milli dava-

Başvekille birlikte hariciye Jikle konfederasyon şekliyle kabele ettiler. nm halledileceği güne kadar 
vekilimiz Ankaradan ayrılırken idaresi ve Türkiye ile Fransa- Sabah saat dokuzdan öğle- Reybaniyedeki hakimin yanma 
Fransız ve In:!iliz sefirleri de ken· nın müşterek zımanları altına d~n sonra geç vakte kadar 20 bir Türk hakim de ikamesi 
dilerini uğurlıyanlar meyanında alınması muhtemeldir. bin kişi şehri heyecan dalga- için teşebbüsatta bulunmasını 
idi. Her iki sefir hariciye ve· Londra, 14 (Ô.R) - Şimdi lan içinde yüzdürdüler. Kar istemişlerdir. 
kifimize Cenevre seyahatinde Fransız gazeteleri Türkiyeoin fırtınasının şiddetine rağmen Trablusşam, 14 (Hususi) -
büyük muvaffakıyetler ve şans- Sancak meselesinde gösterdiği nümayiş kafi!e!erine binlerce Antakyadaki nümayişlerin en 
lar temenni etmişlerdir. hassasiyeti, daha iyi anlamağa kadın da iştirak etmişti. Mü- garip ve en feci tezahürlerin-

lstanbul 14 (Hususi Muba- çalışıyorlar. Pöti Jurnal gaze- ş~hitler bulundukları binadan den biri de Araplar yaygaralar 
birimizden ) - Doktor Tevfik tesi Sancak meselesinde ·Tür· nümayişleri seyrettiler. Halkı koparırken sakin kalan mahalli 
Rüştü Aras Atinada çıkan kiyeyi infiale sevkeden hadi- selamladılar. Türkler milli marş· zabıtanın Türk halkı müşahit-
.. Vradini ,, gnetesi muhabiri- senin Fransız diplomasisinin lar söylüyor, _yaşasın Atatürk, lerin gözleri önünde dipçikle-
ne aşağıdaki beyanatta bulun- dikkatsizliğinden doğduğunu yaşasın Hatay, diye bağm· meğe teşebbüs etmesidir. 
muştur : tebarüz ettirmektedir. yorlardı. Fransız jandarmaları lstanbul, 14 (Yeni Asır) -

- " Türkiye hükümeti San- Fransız mahafıli ismet h lk d d Londradan bildiriliyor·. önce a ı ur urmağa çahş-
cak rejimi hakkında Fransa Inönünün Cenevre seyahatine tılar. Fakat önüne durulmaz bir Fransız hariciye nezaretin-
hükümetine yeni bir teklifte ihtimal vermiyorlar. Eğer Ata- insan seli karşısında seyirci den öğrenildiğine göre Fran-
bulundu. Bu teklif Fransız Baş- türkün tasvibi!e ismet lnönü kalınayı tercih ettilea·. Nüına- sanın Suriyedc yerli ve koloni 
vekili Mösyö Blum tarafından Cenevreyc giderse, Fransız yişe hnsta kadmlar bile iştirak askerlerinden mürekkep 40,000 
tetkik edilecektir. Baş .. •ekili Leon Blumun da Ce- etti. Bu tezahürat müşahitler kişilık bir ordusu mevcuttur. 

Fransız başvekilinin Türk nevreye bir seyahat ihtivarı üzerinde derin tesirler yaptı. Bu ordu her zaman, herhangi 
te:ıini etrafıyle kavradığıoa mecburiyetinde kalması muhte- Lazkiye 14 (Hususi)- Rey- liir hareketi karşılamak için-
kaniiz. Bu itibarla iyi bir su- meldir. haniyedeki ~anlı vak'alarm ak- miş (!!) 
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an· yeye askın var On senelik program 

es a amlar çeteler Haz!rlanan · pro1{ram 
teşki ine uğraşmakt<\dır beşer senelik iki kısımdır 

Reyhaniyede on Türk tevkif edildi 
· Halep, 14 (Husu!ti) - Mesul makamların Türklere, tecavüze 
sevketmek için Sancak haricinde Arap ve Taşnaklardan 
çeteler teşkil etmekte oldukları haber alınmıştır. Bu haber, 
Reyhaniye mıntakasındaki Türkleri sinirlendirmiştir. 

Reyhaniyedeki bütün dükkanlar bala kapalıdır. Kasabada 
tedhiş hüküm sürmektedir. Halep ve civarında bin beş yüz kadar 
Arabıo teslih edilerelc Reyhaniyeyi basmağa hazırlandıkları 
söylenmektedir. 

~e~h~niye tezahüratlarına iştirak edenlerden on Türk tevkif 
edılmıştır. Daha beş Türk~n de tevkifi için emir verilmiş ise de 
bunlar henüz yakalanmamışlardır. 

Kiirtda.ğı mmtakasında şapka givme faaliyeti gittikçu geniş
lemelctedır. 

Alman hava nazırı Göring'in mem-

Ankara, 14 ( Yeni Asır muhabirinden) - Dahiliye vekaleti 
köy kalkınma pilanmın hazırlıklarına devam etmektedir. Bu 

pilan on senelik iki devreye ayrılmıştır. Pilan kültür, zıraat, 
nafia, iktisat, sanayi olmak üzere beş kısımdır. Pilanın tatbika-

tına 937 den itiberen geçilmiş bulunacaktır. Uk işlerin başında 
kültür haret:etleri gelmektedir. Pilanın son devresi 946 senesinde 
hitam bulacaktır. 

Planda, örnek niimune mektepleri, örnek bağçe ce fidanhkları 

elektrikli ve radyolu köylerle muallim evleri inşası bulunmak· 
tadır. 

Ziraat Vekalet 
Meclise 

teşkilat 
verildi 

layihası 

Ankara, 14 (Yeni Asır muhabirinden) - Ziraat Vekaleti teş· 
leketİrriİzİ ziyaret edeceği biJdiriJİyor kiJat kanunu layihasının müzakeresine bugünlerde Kamutayda 

14 (y · A h b başlanacaktır. Istanbul enı sır mu a irinden) - Alman hava nazırı 
general G?r;ngin ~efi~asile. bi_rlikte . me?Ileketimize geleceği ve Bu layihada genel direktörler maaşlarına zam yapılmakta, 
bu ıiyaretın hususı bır geı.ınh mahıyetınde olacağı Ankaradan ziraat memurlarmın refahını temin edecek esaslar bulunmakta-
bildiriliyor. Haber henüz resmen teeyyüt etmemiştir. dır. Memur maaşlarında da bir mikdar zam yapılacaktır. 
····························································································••0•••4•••··········································································· 
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:: ı Atatürk'ün yanında 
Dil - diş harflerının uçuncu ~-~~-----

çifti olan 'J,Ş harfleri, madde· B k • 1 h • • d h • ı ~ k •il • 
::k:ü:~:ril;na~~~~r;r:~:k:s~~~: aşve 1 , arıcı ye ve a 1 ıye ve ı erı-
mak, ısı, usu bulunmak gibi • s · k • • • •• •• ••ki • 1 

. ;:k!~:i'.~i~.~n·~ğ.;b:~j~~igf~:~ nın anca ışJnı goruştu erı sanı ıyor 
dir; lrnç ve kuvvette daha 

fazladıı: Hariciye vekili ya yarın, yahut pazara Cenevı·eye gidiyor 
Söylemek, sarmnk, saz, sıra, 

surgu, sığ, asma, esmek, sel, 
suıu, sökük, acıkı, selam, sancı, 
sevgi, saçak kelimelerinde ol
duğu gibi. 

C, Ç HARFLERi 
Dıl - diş harflerinin dördüncü 

çifti o!an C. Ç. maddenin ce
reyan, cevelan, çekinme, açıl
ma, saçılma kabiliyetlerini gös· 
teren vücubi hassalarını ifade 
ederler: • 

Çöz, cer, car, çalmak, ac~, 
acık, lcöç, geçit, geçmek, cekı, 
çile, cem, ccrııaJ kelimelerinde 
olduğu gibi. 

- Bilmedi-

lstanbul, 14 (Yeni Asır mu
habirinden - Telefonla}- Dol
mabahçede ATATÜRK'e mü-

laki olan Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Aras ve Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya öğleden sonra 
saraydan ayrılarak Pcrapalasa 
gitmişlerdir. 

Başvekil ismet lnönü Reisi· 

cumhur AT ATÜRK'ün nezt
lerinde kalmışlardır. 

•Atatilrkle Vekillerin müla
katında Sancak işinin son saf
hası hakkında 2örüşmeler ce-

reyan ettiği tahmin edilmek
tedir. 

••• 
lstanbul 14 ( Yeni Asu Mu

habirinden ) - Hariciye vekili 
Tevfik Rüştü Arasın yarm 

( bugün ) veya Pazar günü Ce
nevreye hareket edeceği anla
şılmaktadır. Tevfik Rüştü Arasa 
Riyaseti Cumhur baş sekreteri 
Hasan Riza ile Hariciye Ve
kaleti baş sekreteri Numan 
Menemecioğlu refakat edecek· 
tir. 

Numan Menemencioğlu, yarın 
Anlrnradan şehrimize hareket 
edecektir. 

lstanbul, 14 (Hususi)- Baş
vekil ismet lnönünün Cenev
reye gideceği haberi asılsızdır. 

Cenevreye Hariciye vekilimiz 
riyasetindeki heyet gidecektir. 

•••••••••••••••••••••••• 
HenUz teşebbUs etmiş 
Dolaplıkııyuda Hasan oğlu 

Mustafa Ali oğlu Mehmedin 
barakasma g irerek hırsızlığa 
teşebbüs ettiği görülerek suç 
üstü yakalanmıştır. 

~anrra -. · 

Akıllı deli 
Görünüşte ona ne tam akıllı , 

ne tam ddi denir. O hayatta 
karşılaştığı veya içinde bulun
duğu vaziyete göre kah akıllı, 
kah delidir. Karh, ve parlak 
mevkilere erişmek için hayat 
yolunda koşarak etrafındaki
lere çarparak, onları itip ka
karak yürür. 

Düşerse, veya kolundan çe
k"p "Doğru yürü etı e" diyen 
kuvvetli bir sesle karşı!aşırsa 
güler, işi delil iğe vurur, bu ses 
zaif ve cılızsa horozlanır, 
yoluna devam eder, bu hız
la giderken tesadüf eden
ler onu deli sanırlar. 

Günün birinde birçok 
akıllıların erişemediği yerlerde 
onu görenler, deli dcdilderi bu 
adamın l<endilerinden daha 
çok akıllı olduğunu anlnrlar. 

O her yere girer, çıkar, 
icabında istinat edecek şahıs
hırı, mevkileri herkesten iyi 
bilir. Birçok ldmselerin düşü
nüp zıöyliyemediklerini o de
Jiliğe vurur söyler, akıllıca 
sözleri ekseriya deli saçmast
dır. Deliliğe vurup söyledikleri 
çok akıllıları düşündürür. 

Delilik onun menfaat ve ih
tiras hislerini örten bir perde· 
dir. Bu tipleri gördükçe dü
şünürüm, hayat yolunda inııan
lar ayni hedefe, ayni ga
yeye erişmek için herbiri 
bir gidiş, bir yürüyüş tarzı tut
turmuş. Kimi alabildiğine, k mi 
sendeliyerek, kimi ağır agır 
yürüyerek gidiyor. 

Akılh delinin bu kafile ara
sındaki yürüyüşü, hophyarnk, 
zıphyarak, fakat daima ileri 
atı!mali suretiylcdiJ'. Bunu bir 
kusur addetmiyorum, çünkü 
yolun icabı bu. Akıllıca yürü
yüp en geride kalmaktansa, 
akıHı deli gibi koşaraL. zıplı
yarak menzili maksuda erişmek 
bence bugün için hayatta en 
akıllıca bir harekettir. Yeter ki 
insan bunu yapabilsin!.. 

N. Özeren 

Bu.Afet 
Cenevredc yeni bir 

konferans verdi 
Cenevre 14 (Bususi) - Ba

yan Afet Cenevre coğrafya ce
miyeti tarafından hazırlanan 

topJantıda yeni bir konferans 
daha verdi. Bayan Afetin iza
hatı kendisini alakayla dinle
yen mütefekkir zümre tarafın
dan çok aJkışlandı. Bu konfe
ransta da Bern clçimız, Türk 
talebeleri ve kolonisi hazır bu ... 

lundular. Cenevre coğrafya ce
miyeti reisi kartografi ilmi üze
rinde derin bir tetkik mahsu
lü olan izabatiyle bu ilme yeni 
görüşler ilave eden Bayan Afe
te konferansından dolayı hara
retli tebriklerini ve teşekkür
lerini bildirdi. 

Mebusluklar 
Pazar gUnU seçim 
yapllması muhtemeldir 

Ankara, 14 (Yeni Asır mu
habirinden) - Münhal mebus
luklar için önümüı.deki Paıar 

günü seçim yapılması muhte
meldir. Eski adliyecilerden 
Sergis Karakaç dahiliye vekii· 

Jetine müracaat ederek açık 
bulunan Istanbul mebusluğunot 
namzetliğini koyduğunu bil· 
dirmiştir. 

Mısır ordusu 
takviye edilecek 

Kahire 14 (Yeni Asır)- in· 
giliz sefiri Mısır ordusunun 
takviyesi hakkında görüşmek 
üzere gelen bir lngiliz genera
lini bugün Nahas paşaya tak
«lim etmiştir. 

• 



Sahife .a 
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M~KTUPLAPI 

Nihayet bizi anlıyorlar •• 

O kadar ki bize hala ''Os
manlı,, diyenler vardır(!) 

bir Antakya şarkısı 
razx olmamalı vı:ı ... 

"Türklerin 
yapmalarına 

Paristen bu görünüş 
Paris 11 (Hususi muhabiri

mizden)- Tayyare postasiyle: 
Türkiye ile Fransa arasında 
Antakya ve lskenderun hava
lisi için devam P.den ihtilaf 
hakkında, denilebilir ki Fransa 
halkı ilk defa tam ve iyi bir 
fikir edinmek imkanını buldu. 
Fransa - Suriye muahedesini 
müteakiben tabii olarak çıkan 
ihtilafın inkişafını Fransız ga
zeteleri kısmi olarak bile 
takip etmemiş, ancak milletler 
cemiyetindeki müzakereleri kı
saca yazmışlardı. Bunlann gizli 
ve aşikar sebepleri arasında, 
Fransız gazeteciliğinin mahiye
tinin de veri olduğunu kaydet· 
mek lizımgelir. 

Fransız gazeteleri arasında 

en mühim satış yapan Paris -
soir gazetesi, 8 - 1 - 37 tarihli 
nüshasında Atatürkün 15 se· 
nelik bir fotoğrafını " son re
simlerinden" olarak neşretmesi. 
diğer bir gazetenin de Türkler 
yerine sıkılmadan " Osmanlı " 
tabirini kullanması da bunu 
kafi derecede iıpat eder. 

Fransız medeniyetinin naşiri 
ve mühim unsuru Fransız ga
zetelerini uyandırmak için Ata
türkün Eskişehir seyahati kafi 
geldi. Bazı makul olanlarına da 
hattı hareketin ne olabileceği
ni tayin kabiliyetini ilka etti. 

Sahalı gazetelerinin başlıca
larının makalelerini hulasaten 
arzediyorum: 

1 - " Action Française " 
gazetesind.3 Joze b Boncher 
yazıyor: 

"lskenderun sancağında Türk 
ler, ekseriyeti te , kil etme· 

mekle beraber fazladır. Vil
son prensiplerinden olan (hal
kın mukadderatını kendi ken
dine tayin etmesi hııkkı ) bu 
fırsatla bir protesto imkinını 
vermiş oluyor. 

Atatürk'iin "tehdidine" Fran· 
sa Suriyeye asker göndermeğe 
mecbur kalacak mıdır? Buna 
hudutlarımızda şiddetle hüküm 
süren sıkıntı müsaade eder mi? 

Atatürk, saatini iyi intihap 
etti. Başkaları kendi saatlerini 
bekliyor. Eğer Atatürk yüksek 
icraatının bir "Antakya şarkı
sı " nda nakledilmesini de isti
yecek olursa Fransanın yakın 

Şarktaki nüfuzuna matem 
havası çalınmış olacaktır. Hü
kümet buna imkan hazırladı. 

logilizler Habeş işinde muvaf
fakıyetsizlikleri üzerine derhal 
silihlanmağa koyuldular. 7 
mart Alman fili darbesinden 
sonra biz ne yaptık: Suriye 
işini açtık. 

2 - Pelit Jornal gazetesinde 
Claude Poutet yazıyor: 

- "Az kalsın Türkiye - F ran
sa münazaası geçiriyorduk. Bir 
defa daha diplomatlarımız şe'
niyetleri görmeden hareket et
tiler. Hili hakikate karşı yü
rümektedirler. Tecrübenin za
lim dersleri lüzumsuz oluyor. 

Türkler hukuk yolile bir ça
rei hal istediler, Cenevrenin 
hakemliğini de kabul ettiler. 
Basiret bu müracaatin dürüst
lüğünü kabul etmek ve dünya
ya Atatürkün kullandığı meto
dun Hitlerin metodundan daha 
faydalı olduğunu ilan ~tır.;ek 
icap erlerken biz Atatürkü gü-
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 

YIL SONRA 1 

IT1J~~UM~ 
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Hardl heran bir ölUn tahlUkeslle karşı karşıya bu
lunduöunu bildiği halde geri dönmek istemedi ••• 

Hardi bunun farkına varma
mıştı. Bir müddet olduğ u yerde 
durarak etrafını süzdü. Burası 

oldukça geniş ve duvarları ka
milen çimento ile örtülmüş 

muntazam bir oda idi. Beride 
demirden bir ke pı göze çarpı· 
y'>rdu. Yavaş yavaş ve büyük 
bir hey~canla demir kapıya 
doğru ilerledL içini saran gör· 
mek ve öirenmek arzusu
nu bir tljr:ü yenemiyordu .. 
Yukarıda kendi kendine "da
ha fazla ileri gitmemek 
için,, söz verdiği halde, bütün 
esrarın buradan basladıılını -- ____ , ____ _ 

düşünerek, herşeyi göze a 1dı .. 
Fakat k. pının açılması zannet
tiği kadar kolay değild; .. Belki 
yarım saatten fazla uğraşmış 
ve nihayet dıvarda gizli bir 
düğme bulmağa muvaffak ol
muştu .. Şimdi önünde uzun ve 
karan'ık bir yol açılıyordu .. 

Elektrik fenerinin yardımi!e 

ilerilemeğe başladı. Bir çeyrek 
kadar biç durmadan yürüdü. 
Bir yerde yol ikiye ayrılıyordu. 
Evvela hangisine sapacağını 
birlürlü kestiremedi. Fakat 
sonra, alışkanlığın verdiği tesir 
i!e saitarafı tercih etti. Bir 

YENi ASIR 

Mos ovada büyük yenilik 
Moskova nehri boyunca 18 kilometre 

tulunda granitten bir rıhtım 
Muazzam saraylar birbirini takip ediyor 

' 

~..._~_::;._. ___ --~-·--·· - _;ı;,,ı. 

Bir yıldan öbür yıla büyük 
yenilikler arzeden Moskovada 
bu yıl 150 yeni mektep ile 
ayrıca yüzlerce büyük apart
man inşa edilmiştir. Moskova 
nehri kıyıları boyunca 18 ki
lometre u:unluğunda granitten 
bir nhtım da vücuda getiril
miştir. Şehir dahilinde bir mil
yondan fazla metre murabbaı 
sokak ve meydan yeniden as
faltlanmış, şehrin merkezinde 
müteaddit sokaklar genişletil
miş ve yeraltı tramvayının 

ikinci kısmı da bitirilmek üzere 
bulunmuştur. 

Moskovarıın X,umwıden görünüşü 

İlkbaharda, nakliyat mevsi- ı 
minin başlangıcında, Moskova, 
Volga kanalının ilk kısmı fa
aliyete açılacaktır. Bu senenin 
sonuna kadar Moskovaı nehri
nin iki sahili birbirine geniş 

ve yüksek köprüler ile birleş
tirilecek ve Volgadan gelecek 
büyük gemiler, bu köprülerin 
altından kolaylıkla geçebile
cektir. 

Gene ilkbahara doğru, Mos
kova civarında Ostankino'da 
Sovyetler Birliği ziraat aergi
sının pavyonları da bitirilmiş 
olacaktır. 

KÖYLÜLER ÜNiVERSiTESi Önümüzdeki yıl için daha 
geniş bir faaliyet programı 
tesbit edilmiştir. Gün geçtikçe Orijinal bir köylü üniversi-
daha modernleşen Moskovanın tesi teşkil etmek üzere Mos• 
yeni açılmış geniş caddeleri kovada kolkhozcular için mu-
üzerinde cabeca büyük yapılar habere ile yapılan kurslar tesis 
yükselmektedir. Bunların bir- olunmuş ve bu üniversite son 
çoğu bu yıl içinde itmam olu· zamanlarda çalışmağa başla-
nacaktır. mıştır. Takriben 100 bin kişi, 

Ayrıca, Sovyetler sara)'l, Sov- bu kurslar vasıtasıyle umumi 
yetler birliği ilim akademisi, ve zirai malümat elde elmek-
Sovyetler birliği tecrübevi ta- tedirler. 
babet enstitüsü, ikinci bir Le- Bu talebelerin ikametgihla-
nin umumi kütüphanesi, kitap rına lüzumlu kitaplar gönde-
sarayı, lzvestiya gazetesi ida- rilmektedir. Bunlar, kitap-
rehanesi ve saire için muazzam !arını mütahassıs ziraat mü-
saraylar inşa edilecektir. Bu hendislerinin muhabereli ne-
sarayların projeleri hazırdır. zaretleri altında okumakta 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
cendirdik ve hasımlarımız sıra
sına geçmesine sebep olduk. 

Türkiye ile Fransa arasında 
teşriki mesai tarihin derinlik
lerine kök .salmıştır. Hatıralar, 

menfaatler, biraz fedakirlık 

icabettirse de bu teşriki mesa
iye devam etmemizi imirdir.,, 

3 - Le Journal gazetesinde 
Saint Brice yazıyor : 

" Nihayet bu defa anlıya
bildik mi ? Şüphe~izdir ki M. 
Viennot Türkiye sefiri Suada 
Türkiye ile derhal müzakereye 
girişmej!e ve münasip bir şekli 
hal bulmaya yanaştığımızı söy
lemiştir. Ve bunu kolaylaştır-

müddet daha ilerledi. Bu sıra
da uzaklardan doğru kulağına 
birtakım oğultular ve kesik 
kesik sesler gelmeğe başladL 
Birdenbire içini büyük bir kor
ku sardı. • • Kalbi heyecanla 
çarpıyordu. Elektr ı k fenerinin 
ışığı gittikçe sararıyor ve du-
varlardaki girintili çıkıntılı 
kayaların uzayan gölgeleri 
kayboluyordu .• , Şimdi ne 
yapacaktı? Geri dönse ya
rım saatten fazla gelmişti, o 
vakite kadar ışık dayanmıya

caktı.. Ceplerini yokladı. Kib
ritini almayı da unutmuştu .. 
Oğultuların yakından gelmeye 
başlaması, artık yolun bitece· 
ğine bir işaret sayılacağı için 
geri dönmemeyi daha muvafık 
buldu. Fakat her ihtimale kar
şı ihtiyatlı davranmak ve eğer 
lüzum ederse kullanmak üzere 
elektriği sönc!ürdü. Bir yere 
çarpmamak için eliyle dıvarları 
yoklayarak, belki de kendisi
nin hayatına mal olacak olan 
karanlık ıneçhuUero doiru 

mak üzere 18 de başlıyacak 
olan Milletler Cemi ye tinin kon
seyinin içtimaını hafifçe tehir 
etmeğe talebe hazır olduğu

muzu bildirmiştir. Bu hususta 
Ankaranın cevabını beklemek
ten başka birşey kalmıyor ,, 

Jurnal des Debats gazete
sinde P. Bernus yazıyor: 

"Tekrar edelim ki, bu me
sele Türkiye ile Fransa ara
sında dostça halledilmelidir. 
Aralarında herhangi bir müna
zaaya meydan vermesi çok 
saçma olur. Bu kanaatimizin 
tahakkukunu beklemek hak
kımızdır. 

Halil 1. Kardiçalı 

ilerlemeğe başladı. 
Böylece aradan uzun müd

det geçmiş ve bir aralık başı
nın sert bir yere çarpılması 

üzerine derhal elektriği yak
mıştı .. Yol burada bitiyordu. 

Işığın sönük ziyası altında 
etrafı tetkik etti •• Burası da 
ayni ilk defa girmiş olduğu 
oda büyüklüğünde beton bir 
mahzeııdi. Karşı tarafında se
kiz on basamaklı bir merdiven 
göze ç::rpıyordu .. Şimdi burada 
biraz evvel ku~ağına oğultular 
halinde gelen sesler daha açık 
işidiliyor ve tıpkı silah patla
masını andırıy<ırdu. Merdiven
lerden birkaç basamak çıkarak 
dışarısını dinledi. Bu sırada 
merdivenin üst tarafından ufak 
bir kapak kendi kendine açıl
mış bulunuyordu. 

Bu vaziyet karşısında dışarı
dan birisi geliyor zannıyle der
hal kendini aşağı atarak bir 
köşeye sindi. Kalbi hızla çar
pıyordu. Her an bir ölüm teh· 
lükesi ile kareı karıırya bulun-

ve öğrenmektedirler. Ay-
rıcn, kolkhozlara, laboratu-
var iletleri, nümuneler ve sai
re de gönderilmektedir. 

Bu ta!ebenin ihtiyaçlarını da
ha iyi ve mükemmel bir su· 
retta karşılamak üzere, hususi 
bir vagon da vücuda getiril
miştir. içinde bir kütüphane, 
bir matbaa ve bir laboratuvarı 
ihtiva eden bu vagon, memle
ketin muhtelif mıntakalarını zi
yaret etmektedir. 

Manisa 
El ve ev işleri 

açıldı •• 
sergısı 

- Baştara/ı 1 incıs ahıfede -
len büyük alikayı ve hüküme
timizin isabetli tedbirlerini te
barüz ettirdi. 

Bundan sonra mektupçumuz 
Şevki de bir söylev vererek 
sergının Manisa muhit inde 
uyandırdığı alikayı anlattı. 

Valinin uğurlu eliyle açılan 
sergi gezildi. Eserler çok tak
dir edildi. Manisanın meydana 
getirdiği sugi çok güzeldir. 

Manisada kar 
Manisa 14 (Özel)- Havalar 

müthiş bir şekilde soğumuştur. 
Akşamdanberi kar yağmakta
dır. der taraf bembeyazdır. -
Muğlada tavuk istasyonu 

Muğla, 14 (A.A) - Bu yıl 
şehrimizde bir tavuk istasyonu 
açılacaktır. istasyon yeri ha
zırlanmıştır. 

Bay Mustafa Doğan 
Bir müddetten beri fazlaca 

rahatsız bulunan Anadolu 
Ajansı lzmir mümessili bay 
Mustafa Doğanın iyileşmeğe 

yüz tuttuğunu memnuniyetle 
haber aldık. Biran önce tama· 
men iyileşmesini 
ederiz. 

temenni 

duğunu bildiği halde, yine geri 
dönmek istemedi. Bir kere olan 
olmuştu. Her halde buradan 
dışarı çıkacak ve bütün esrara 
vakıf olacaktı. 

Aradan birkaç dakika geçti. 
Kapak yine örtülmüş ve kim
secikler görünmemişti. 

Merdivenlerin otomatik ter
tibatı haiz olduğunu düşüne· 
rek, endişesinin boşuna oldu· 
ğuno anladı. Artık korkulacak 
bir nokta kalmıyordu. Tekrar 
basamaklara tırmandı ve dışarı 
çıktı:. 

içerisi karanlıktı. Lambasının 
da ziyası kalmadı~ı için etrafı 
görmek ve nerede olduğunu 
tayin edebilmek imkansızdı. Bu 
sırada birdenbire karşı taraf
tan bir kapı açıldı ve yüzüne 
tutulan kuvvetli bir ışık göz· 
!erini kamaştırdı : 

- Kıpırdama, eller yukarı 1 
Hardi hiç ummadığı bu ani 

vaziyet karşısında ne yapaca
ğını şaşırmış bir halde ellerini 
havaya kaldırarak bekledi. 

-Sınm Var-

~~----r;m::r:cı:ıı:ıııı~ 
Yaz!in : Eczacı l(emal Alı!!' 

lngiliz gripi 
Grip hastalığının, lngiliıİ 

Fransızı olur mu demeyiniz. 
oluy.or, işte lspanyol nezlesiııİ 
unutmayınız. Umumi harpta IS" 
panyadan çıkarak, Fransayı. 

lngiltereyi altüst ettikten soor• 
Belçikayı aradı, haritada ye• 
rini bulamadı. Cepheyi yardı 
Almanlara daldı. Oradan ver 
elini Avusturya - Macaristan• 
dedi, Bulgarları sapursupur dölo 
tü. Soluğu lstanbulda aldı. A• 
nadoluya yayıldı, bir kol d• 
Toros trenile Suriyeye sardı· 
Beni bile Halepte yakalıyarak 
bir hafta yatırdı. Şimdi gaze• 
telerde lngilterede bir grip 
salgını lafı görüyorum. Bu yeol 
çeşit grip Londrada almış yii• 
rümüş. • • Adeta tasalandıııı. 
hemen aklıma lspanyol nezle!i 
geldi. ispanyaya baktım, onuıl 

ne nezle olacak vakti var, ne 
de böy e şeylere bakacak hali. 
Bu grip çok zannederim ki, fo• 
giliz gripi adını alacak ... 

Bana öyle geliyor ki lngilİ' 
nezlesine herkes lngiliz toziyl• 
karşı koyacak... Mübarek ac:I 

mı desem, tuzlu mu deıeıllt 

herhalde suratı buruşturuc• 

birşeydir. Hastalığa güler ylls 
istemez. Bu böyle olmakla be• 
raber grip te lngilterede otur 
duğu yerde otursun ... lspanyol 
nezlesi gibi hudutlar aşayııd 
derneğe kalkmasın. Gril:ıe n' 
oldu bilmem. Şarkta medeniyet 
koleranın, vebanın, sıtmao:O 
başını ezdiği bir zamanda kalı 
ispanyada. kah lngilterede, kıilı 
şurada, kah burada başkatdı• 
ran yeni yeni salgınlara hayr~I 
ederim. Dediğim gibi lngilı• 
gripi otursun oturduğu yerde .. • 
Dünya sulh dünyasıyım d;yor. 
Elbette hastalık dünyası o\ına 
istemiyor ve is emiyece ir d 

Askere davet 
lzmlr Askerlik Şub8' 

slrıden: 

1 - Umunıi muvazeneyi 
dahil olan veya mülhak hususi 
bütçelerle idare edilen daire' 
!erde veya sermayesinin de\>'' 
!ete ait olan veya hususi ka' 
nunlarla devletçe teşkil edileO 
veya bir imtiyazı işleten müeS' 
seselerde müstahdim olanlar!• 
vilayet veya belediye daimi eD' 
cümenlcri azalıklarında bulll' 
nan ihtiyat topçu ve muhaber.0 

yar subayları (zabit vekiller•) 
45 gün talim görmek üzere 1 
Şubat 937 tarilıinde kıta 1ard• 
bulunacak surette davet edile" 
ceklerdir. 

2 - lzmir askerlik şubesi~· 
de kayıtlı bulunan veyahut dı• 
ğer kaza askerlik şubelerinde 
kayıtlı olup ta daimi suretl' 
veya misafir suretiyle lzmir~' 
bulunanlar da lzmir askerli~ 
şubesince lzmirdeki kıtalar• 
sevkedileceklerdir. 

3 - lzmir şubesinde kayıtlı 
bulunan ihtiyat topçu ve oııl' 
habere yar subaylarının daqel 
cetvelleri ayrıca tebliğ edile• 
cektir. Yukarıda yazıldığı veÇ" 
hile lzmir şubesinde kayıtlı ol• 
mıyanlar bildirilen günde kıt•: 
da bulunacak veçhile kendilef'I 
şubeye müracaat etmeğe ıneC' 
burdurlar. 

4 - 313 (dahil) doğurnlar• 
dan başlayerak 326 doğuıııld 
ihtiyat topçu ve muhabere •1' 

nıfından bulunan yar subay!•~ 
1 Şubat 937 de staja gidecel< 
!erdir. . e 

5 - Yukarıda yazılan da;r -
ve müesseselerde müstabdıoı b 

lunan yarsubayiardan basta:~ 
veya sair sebeplerle bu de~ 
reye iştirak edemiyecek 0~11 : 
!arın mazeretlerini ilin tarib• 11 

den itibaren en çok 011 gn• 
içinde şubeye bildirmeleri 16'. 
zımdır. Bu müddet içinde ııı• 
zeretlerini bildirm:yeolerin so~: 
radan gösterecekleri mazere 
!erin muteber tutulmıyacağı ijj 
olunur. 



us l(Gnunueanı •••~ YENi ASIR 

ispanyaya giden gönüllüler işi 
t\merika konsolosuna ispanya ya giden gönüllüleri 

caydırmak için talimat verilmiştir 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. 

Portekiz, gönüllü kaydedilmemesi hakkındaki teşebbüsü kabul ediyor 
Roma, 14 {Ö.R) - ispanya j 

için gönüllü kaydını ve 
sevkiyntım menetmek üzere 
Birleşik Amerika devletlerinin 
de bazı yarı resmi tedbirler 
almak tasavvurunda olduğu 
haber veriliyor. Amerikndan 
hareket eden gönüllüler umu
miyetle Barselon limanına çık
tıl larır.dan oradaki Amerika 
konsolosuna gönüllüleri cephe
ye gitmekten caydırması •çin 
talimat verilmiştir. 

Paris, 14 ( Ô.R ) - Bugün 
meclise verilecek bir k.anun 
liiyihnsiyle hükümete ispanya 
işlerine karışmamak için ~ey: 
nelmilel bir kontrol komıtesı 
teşkiline müteallik t_edbirl~ri 
almak salahiyeti verıleeektir. 
Hükümet bu tedbirler Fransa 
arazisinde de bir kontrol te!İ· 
sını icap ettirdiği takdirde 
bunu da kabul edebilecektir. 
Layihada alınacak tedbirlerin 
evvelinden ilan edilmemesi 
sebebi basittir • Bu tedbir· 
Jer. ancak diğer alakadar 
devletler tarafmdnn da müma
sil tedbirJer alındığı takdirde 
tatbik mevkiine girecektir. Bu 
sebeple hük!ımet ancak diğer 

alakadar beı devletle mutaba
kat halinde bunları tatbik ede· 
cektir. Bundan maksat ademi 
müdahale siyasetinin şimdiye 

kadar olduğu gibi yalnız bir 
istikamette tatbik edilmesinin 
önüne geçmektir. 

Londra, 14 (Ô.R) - Kabine 
meclisinin dün sal.ah~i içtimaı 
esnasında hariciye nazırı arka· 
daşlarını ispanya itlerine ka
rıtmamak mesele.ine yapılan 
beynelmilel müzakerele1in son 
vaziyeti hakkında malümat ver
miştir. 

On son kanun tarihli logiliz 
tebliğine Sovyet Rusya, Al
manya ve ltalyanın cevapları 
beklenmektedir. 

Bu sebeple müzakerelerin 
şimdiden geniş şümulü olmasına 
zaten imkan yoktu. Forayoofis 
tarafından yapılan teşebbü! ka· 
bine erlciinınm ekseriyeti tara
fından tasvip edilmişti. Kabine
nin son içtimaı bu bakımdan 
fevkalade bir ehemmiyeti haiz 
olmamıştır. -

~ ~ 

Jspanvada asılenn cila indeki lunanlaıa askeı ı•c müfıtmmat çık< 1{711 ecntbi ı apuılan 

Lizbon 14 .< ~.R ) - Po~t~- ' d~ i~hal olunmasını tekhf et· t Jdz ~~tas~nın her türlü kont-
kiz hüküm ehnın ispanya ıçın mıştır. ıol sıSLemıne karşı açık ve 
gönüllü kaydedilmemesi ve Ispanyol Fosı hakkında kat'i bir muhalefet mnhiyclin-
geçirilmemesi hakkında Ingil- Fransa ve Afoıanya arasında de değildir. . 
tere tarafından son yapılan te- teati edilen teminat üzerine ltalyanın cevabına gelınce. 
şebbüse verdiği cevap esas hasıl olan huzur ve sükunun Romanın Ingiliz teklifine bu 
itibarile kabul mahiyetindedir. meselenin halli üıerinde mü- defa Almanyadan ayrı olarak 
Portekiz bükümeti kendi ala- sait surette tesir icra edeceği mnstakil bir cevap.. vereceği ri-
cağı kanuni tedbirlerin ay- ümit olunmaktadır. vayet edilmi§ ve bu haber dün 
nen diğer alakadar memleket- Paris, 14 (Ô.R) - Son Ingi- yarı resmi bir mahiyeti olan 
lerce kabu edilecek tedbirler liz teşebbüsüne Almanya ve Travsolpin ajansı tarafından 
derecesinde sıkı ve şiddetli ltalyanın verecekleri cevap teyit edilmişti Halbuki bugün 
olacağını bildirmekte ve Por• hala beklenmektedir. Fakat bu bilakis Almanya ve Jtalyanın 
tekizde ispanya için gönüllü hükümetler cevap hususunda danışıklı olarnk cevap verecek-
kaydı veya Porteki:zden pek acele edecek gibi görün- leri bildirilmektedir. Bu iki zıt 
gönüllü geçmesinin menedile- miyorlar. Halbuki diktatörJüklc haberden hangisinin doğru ol-
bileceğini kaydetmektedir. idare edildikleri için lsyanyaya duğunu tahmin etmek güçtür. 
Fakat Portekiz diğer bükü- gönüllü sevkiyatını mennıçın Fakat mümkündür ki general 
metler tarafından alınacak lazımgelen tedbirleri almak Göringin Roma seyahati ltal-
tec\birleri öğrenmek ve bun~ onlar için bilhassa kolaydı. yanın evvelce müstokil cevap 
lardan ilham almak arzu· ltalyan ve Alman cevaplarının vermek istikametindeki tema-
sunda olduğundao bunları hangi tarihte verileceğini yüllerini terk ettirmek için mO-

bekliyecektir. Portekiz bu an- ve ne mahiyetle olacağı hak· essir olmuştur. 
)aşmanın her devlet tarafından kında hiçbir haber yoktur. Berlin, 14 (Ô.R) - " Köl-
ayni tarihte birden tatbikini Şimdiye kadar Londra btikü- nische Zeitung ,, Almanların 
lüzumlu görmekte ve alınacak metiı.ıin aldığı biricik cevap lspanyol Fasına s'JZdıkları bak· 
tedbirlerin yalnız her devletin Portekiz hükümetinin cevabıdır. kındaki yalan haberleri sulh 
kendi tebaası arasında gönüllQ Metni neşredilen bu cevapta namına tekıip etmek lbımgcl-
kaydım değil, ayni zamanda Li:zboo bükümeti lngiliz teklifini diğini kaydediyor. " Morning 
memleketlerinde oturan ecne- esas itibarile kabul ettiğini Post .. gazetesinin Tetuan mu· 
biler arasında da gönüllü top· sarahaten bildirmektedir. Bu habiri de bu haberlerin yalan 
lanmasıoı ve bunların lspanyaya noktadan Porteldzin cevabı olduğunu kaydederek bu riva· 
veya bir Ispanyol adasına geç· memnuniyet verecek mahi- yetleri Sovyetlerin ispanyadaki 
melerini imklnsız kılmasını is- yette ise de kontrol me· agentleri Rozenfeldin üzerine 
temektedir. selesinde pek te öyle değildir. çıkardığını bildiriyor. 

Bükreş, 14 (Ö.R) - Romen Portekiz bükümeti bükUmetle· Paris, 14 (Ô.R) - ''Popu-
hükümeti ispanyada bir veya rin karar verecekleri tedbirle· laire de Nanle,, Hitlerin takın· 
diğer taraf için gönüllü kavdı· rin tatbiki için hakiki temina· dığı tavrın biraz blöf olduğunu 
nı m~nneden bir emirname tın bir kontrolde değil, fakat kaydediyor. Führer yukardan 
neşretruiştir. imza sahiplerinin iyi niyetinde atıp tutmalarının daima mu-

Paris, 13 ( A.A ) - Haber aranması lazımgeleceğini bil- vaffak olduğunu ve tehdit-
verildiğine göre Paris hükümeti dirmiştir. ferine Fransanın daima bo· 
Londra hükümt:tine ispanyaya Bu sebeple Portekiz notası yun eğdiğini görerek aynı 
giden bütün yolların sıkı bir kontrol üzerinde durmamakta yolda devam etmek iste-
kontrola tabi tutulmasını ve ve hiçbir tekHf yapmadan mişti. Fakat nihayet hududu 
kontrol edilecek arazi meyanına meseleyi bir kenarda bırak· geçmişti. Fas cntirikafarma 
Fransa ve Portekiz hudutlarının maktadır. Bununla beraber Por· Fransa mukavemet etmeseydi 

Tefrika No: as 

arasmda odanın kapısı açıldı. 
Fatma elindeki bir tepsiye diz
diği dolu kahve fincaniyle içeri 
girdi, Katırcıoğlu olduğu yerde 
dururken, ona ilerledi. Tepsiyi 
uzatıp bir kahve verdi ve 
döndü. Dayısına, dayı oğulla· 
riyle, kardeşlerine kahveyi da· 
ğıttı. Kahveyi bir defa çeken 
Katırcıoğlu: 

Padişah adamları gelmiş diye 
köyün içinde nice nice feryat
lar duymuıtuk, ama bu öylesi 
değildi, baktık ki bir yangın 
belirdi, bizim evi de sardı, bu 
sırada babam çiftesini ahp dı
şarı çıkmak istedi. babamın 
arkasından anam atıldı. ben de 
iıbandut gibi bir eşkıya ile 
karşılaştık. Babam bu herifin 
kafasına bir dipçik indirdi, he
rif ne olduğunu bilmeden geri 
döntlü, kaçtı. çok geçmeden 
bizim eve de ateş atıldı. yan
mağa başladı, evimizi beş on eş
kıya sarmıştı, biz yangından evi 
kurtarmağa çalışırken babamın 
üstiine ateş açtılar. babam 
kaçtı, odaya girc\i, odanın peo-

Katırcı: 
- Durdal •. Şuracıkta ben de 

bir söz diyeyim. Ben acele 
gitmek zorundayım, dedi. Şu 
yüregıme bir girsen onun 
ne kadar darlaştığını anlarsın! 

- Neden? 

Katırcıoğlu kıza cevap Ter
meden içeri döndü. 

- Fatma bana neden acele 
ettiğimi soruyor, sizin de de
min gönlünüzü ağrıttım. Şimdi 
Fatmanın !;ahvesini içerken 

hepsini anlatacağım. Sen Fat
ma 1 Elini çabuk tut, kahveyi 
çabuk getir. 

Diye kapıyı Fatmanıo yüzü
ne l<apadı. Elini göğsGnc ve· 
rerek bir müddet olduğu yer· 

de durdu. Bu sıra kl!ın dayısı 
Katırcıoğluna yaklaşarak : 

- Otur efem diye kolun· 
dan tutunca. Katarcıoğlu sakin 
bir sesle: 

- Böyle iyi! dedi ve gezin
meye başladı. Odada sofranın 
sağından, solundan aşağı yu· 

karı dolaşırken bir genç köy
lüye döndü: 

_ Sen Fatmaoın karde1isin 

Yalım! dedi. 
Genç güldü .. 
- He! .. 
- Ona benziyorsun! 
Odayı bir süktit daha bastı, 

Katırcıoğlu boyuna geziniyor, 
ağa ve gençler onun gezişini 
takip ediyorlardı. Bu sükünet 

- Söyle bakalım 1 Kızım ! 
Seni bekliyordum .. 

Dedi. Kız son kahveyi kar· 
deıioe verirken tepsiyi oracığa 
b1ralup: 

- Beni yaogmdan kurtar
dın ! Diye baıladı. Katarcı 

- Borcumdu! Cevabını verdi. 
- Kurtardıktan sonra sana 

karşı hırçınlaştım. neden hır· 
çınlaıtım biliyor musun? Senin 
kıyafetine girmiş eşkıyalar. kö
yümüzü basmıştı, ben anam, 
babamla sofraya oturmuı ye· 
mek yerken köyün içinde ba-
ğırmalar. can kurtaran yok mu 
diye sesler gelmişti, aldırıf 
etmedik alısmıı k, çok kere 

çeresinden silah sıkmağa ko
yuldu. benim bildiğim bu ka
dar... Ondan sonrası evimizin 
ateşle dolmasıdır. Ne kadar 
geçti bilmiyorum, ben bayılnıı· 
şım. anam kendini yatağın 
üstüne atmış, baham da kapı 

dibinde çalışıp, çabalarken yan
sz-ının ortalığı sarmasile kendi-

5ablfa • 

.... , _GÖRÜŞL~Rvs DUYUŞLA~ l 
Hikayeler ve zamanlar 
~~~-----. .... --·-------~~-Çar' ın meıhur elçisi Meçmi· 

kof lstanbula geldiği :zaman, 
sadrlzamı ziyarete gitti. Os· 
manlı hariciye nazırı Fuat paıa, 
odasında, kendi ziyaret sıra
:nnı bekliyordu. Elçi sadraza
mm yanından çıktı; fakat ha
riciye nazırına uğramaksızın, 
kapıya doğru ileriledi. Yanın
dakilere söyliyordu: 

- Hariciye nazırı bir Fran
sız taraftarı imiş. Öyle adam
larla görüşemem. 

Fuat paşa ruü\cessiren istifa 
etti. 

* • • 
Viyan3 lcoı.gıesi esnasında 

Frnnsa. kendi tnrnfından olan. 
Ali paşayı murahhas göudert
mckte ısrar etmişti. 

"- Viyanadnl'i Arif efendi 
münasip de~ildir!,, diyordu, 
lngiltere ise, biraz sonra, F rnn· 
sız tarnflısı Ali paşayı lstan
buln getirtip. yerine, kendi 
taraflısı Reşit paşayı yollattı. 

• • • 
Meşrutiyetteyiz: Çar elçile-

rinden Çarikof. Büyiikderedeki 
elçilik binasınm önüne telgraf 
direği konmasını istemiyordu. 
Bizim ~imdiki doğu vilayetleri 
umum müfettişimiz Tahsin Uzer 
o vakit, Beyoğlu mutasarrıfı idi. 
Elçiyi yahşhrmak üzere Büyük
dereye gitti. Çarikof merdiven· 
lerdt>n inerken, kendisine ha-
ber verdiler. Hiddetli hiddetli: 

- Mutasarrıf gibi küçük 

memurlarla mı görütmeğe kal· 
dım? diyordu. 

§ Mütarekede bu Çarikot 
lstanbula hicret etti : Aç kal· 
dığı için geçim parası bulmak 
üzere. Tahsin Uzer'in çocuğuna 
ders vermek ricasında Lulundu. 

§ Geçen sene Ankara Pa
las'ta bir Rus birkaç re
sim satabilmek ıçıo. otel 
müdüründen ricada bulunuyor
du. Kendini şöyle takdim etti : 
- Ben Çarikof'un yeğeniyim f 

• •• 
Bu fıkraları, son haıin te

zadlara varmak için yazmadık: 
Fransızca Le Jour gazetesi mu
harririnin, Türkiyede, h51a ni
çin dcwam etmediğine yamp 
durduğu tatla zamanların han-
gileri olduğunu göstermek için 
hatırlatıyoruz. F ATAY 

11. • • • • • 

Fransanın 

Perpignan'ı 
Anarşi içindedir 

Roma, 14 (Ö.R) - ltalyan 
gazetelerine göre Fransanm 
ispanya hududundaki Perpig
nan şehri anarşi içindedir.Şarki 
Pirene valisi Parise çağmlmı, 
ve Delbosla görüşmüştür. Sağ 
cenah Fransız gaı.eteleunden 
"Echo de Paris,, komünistlerin 
bir isyan hazırladıklarını ve hü
kümetin komünist tezvirine ni· 
hayet vermek için tedbirler 
aldığını yazıyor. 

Fı-ansanın Amerikaya harp borçları 
iş· yeniden müzakere edilecek 

Paris, 14 (Ö.R)-Hariciye nazarı Delbos Amerika sefirini kabul 
etmiştir. Yarı resmi mabafilde zannedildiğine göre Fransamo 
Amerikaya karşı harp borçları meselesi yeniden müzakere saha
ama çıkarılacaktır. DeJbos lSğfeden sonra Lehistan ve Yugos
lavya sefirlerini de kabul ederek Fransa ile bu devletler arasında 
mevcut dostluk milnasebetferi hakkında görüşmüşlOr. Bu müna
sebetler hergiln mOspet bir tarzda inkişaf etmektedir. Hariciye 
nazırı ispanyaya gönüllü sevkiyatmın men'i projesi hakkmd• 
halk c~phesi namına gelen bir delegasyonla da müzakerede 
bulunmuştur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
haklarından feragat etmiş olur- B. Beibeder tarafından Daily 
du. Bunun için Almanyaya ih- Telgraf muhabirine yapmış ol-
tarda bulundu. logiltere de duğu beyanattan anlaşılmak-
buna benzer temayülJer göste- tadır. 
rioce Hitlcr hemen uysal bir ln~iliz ve F rnnsız zabitleri-
tavır aldı. Bu Fransız bükü· nin hpanyol Fasını ziyarete 
metinin istifade edeceği bir davet edilmeleri mevcut ıilp-
işaretti. heleri izale dccecek bir çare· 

Londra, 14 (A.A)- General dir. Zira lspanyol Fasında Al-
Frankonun Almanyanın lspan- manlar bulunmuş olsaydı böyle 
yol Fasma asker çıkarmasına bir davetin yapılmasına ihtimal 
müsaade etmiyeceği, herhangi verilemezdi. 
bir ecnebi devlete lıtpanyol Londra, 13 (A.A) - Tali 
arazisinin bir parçasını terke adC'mi müdahale komitesi dün 
asla razı olmıyacağı ve Fasa toplanarak ispanyaya gmt 
ait beynel:nilel ahkamı ihlal noktalarının kontrol altına 
etmiyeceği, lspanyol Fasın- alıoması çarelerini müzakere 
daki lspan ol ali komiseri etmiştir. 

ni kurtarP.mıyarak yanmış, anam 
da ateıten bacakları yanıp du
rurken kaçamamış, dumandan 
boğulmuı. beni ateı sarınca, 
baygınlığımla evveli anlamamı
şım, birkaç yerim yanmıt, ya
nan yerlerin acısile irkilip 
ayağa kalkhğımı. pençere ke
narına kendimi attığımı biliyo· 
rum, ondan ıonraıını da sen 
biliyorsun, seni kartımda ben 
öteki eşkıyalar gibi görünce 
inanamadım. beni kurtardın 
amma, dedim ki kendi kendi
me, bu adam beni yalancıktan 
kurtarıyor, gözünde ırzım var. 

- E? .. 
- Esil Sen beni sırrım ve 

yaralı halimde kldığın, kom· 
şunun çocuğunu da kurtardığın. 
bana nice vakitler geçliği 
halde dokunmadığına bakıp 

seni anhyacağım yerde şüp· 
hem arttı. Sen beni tepenin 
başına çıkarıp ateşin başında 

çocuğu ısıtırken ancak gönlüm
de sana inancım tullu. Doğ-
du emme hıncımı alamıyordum, 

yine de inanamıyordum. hatta 
senin efelerinden bile korktum. 

Katırcıoğlu bu uzun s6zli 
tatlı tatlı dinlerken nihayet 
tahammül edemedi: 

Peki! Fatma! Dedi beni 
nasıl anladın! 

- Seni mi? Seni. b,ni bu 
köye yollarken ve volladığıa 
ihtiyar efeden anladım.. Sana 
karşı söylediklerime bin kere 
p"şuıan oldum. ettiklerime ne
damet g~tirdim, birde. bu da
yım senin adını gelen efeden 
isidince hana etmediai tbir 
kalmadı. ben onlara: Kendimi 
öldfirüm, ilza! Kahrcıoğluna 
beni gönderin dediğirn halde, 
Dayım: Kızım! Ona haber sa
lalım. o, buraya gelir dedi, 
beni salmadı, dayımın dediğini 
tuttum amma, birde yalan uy
durup çobanımızı beni ölüyor! 
Diye sana gönderdik .. 

Katın·1 bunları dinledikçe 
gülüyordu. Kızın son söıü da· 
ha hağlanmadan onun soluk 
almasından istifade eden Ka
lırcıoğlu. birdenbire kızın da· 
yısuHı :\öntlü: 

-- 011 u var -
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Roma, 14 ( O.R ) - ispan
yada nasyonalist kaynaklardan 
gelen haberlere göre asiler 
Loas Rosas mıntakasında kı
zılların bir taarruzunu püskürt-

YENi AdlR 
:;zz ;z 

Yardım kuvvetlerinin sevkedil
mesi için otobüs, otomobil ve 
kamyonlar müsadere edilmiştir. 

Buraya gelen bir habere 
göre hükümetçiler Estejona 

Maand cephesındc en koıkunç sahneler 
müşlerdir. Madrid mıntakasın· diki sis menii hareketleri giz-
da sadece şiddetli bir topçu dü- !emektedir. Sis dağılınca, Mad· 
ellosu kaydedilm:otir. rid1iler son günlerde itimatlan-

Katalonyadaa gelen haber- om yeniden canlanmasına ya-
lere göre bu eyalet reisi Cam- nyan sükünetin top ve mitral· 
panys ispanya baıvekili Ca- yöz sesleriyle yeniden kesiJdi-
1.ballero ile kızıllann finans ve ğini göreceklerdir. 
ekonomi vaziyetine ait bazı Valansiya, 14 (Ô.R) - Ge-
meseleler hakkında görüşmüş- çen akşamki top sesleri bak-
tür. Cumhur reisi Azaoanın kında şu tafsilat verilmektedir: 
Valansiya'ya bir seyahat yap- Bazı gözle görenlere göre bir 
ması da görüşülmiiştür. asi gemisi ·ya Camarie yahut 

Paris, 14 (Ö.R) - Havas Almirante Cervera kruvazörü-
.Ajansının Madridde bulunan liman methalinde bazı nokta-
bir muharriri 6ğleden sonra lara ateş etmiştir. Fakat nişan 
telefonla şu mafOmatJ vermiştir: alınan askeri hedeflerden hiç· 

Madridin harici mahallelerini birine isabet vaki olmamıştır. 
doJnştam ve iki g6nden beri Hükümete sadık bir topçekerle 
kesilmiş gibi olan tüfenk ve top bütün snhil bataryalara asi 
ateşinin yen:den başladığını gemi üzerine ateş açmış-
gördüm. Kesif sise rağmen, )ardır. Mermilerden birinin 
Cumhuriyet kuvvetleri yakın hedefe isabet ettiği ~örü1müş-
muhareb .. Jere bir işaret olan ha· tür. Asi gemi hedefine vara-
reketrerine devam etmektedir- madığını görünce top . ateşi 
ler. Bunlar muvaffakıyetle mü- önünde kaçmıştır. Hepsi sivil 
cade!e etmekte, istikşafJar yap- olmak üzere 9 ölü ve 12 ya-
makta, tahkimat işlerini - yeni ralı vardır. Yapılan hasarat 
bir hücum ihtimaline karşı • ile- ebemmiyetsizdir. Bir obüs bir 
riletmektedirler. Herşey son bir hastane binasını delip geçmişse 
kaç gün içindeki nisbi süküoetin de patlamamıştır. Burada h:ç 
daha uzun müddet devam et· bir kurban kaydedılmemiştir. 
miyeceğini gösteriyor. Nasyo· Cebelüttarık, 14 (A.A) -
nalistlerin son ileri hareketi Asil~rin ellerindeki iki kruva-
oldukça ciddi olduğundan bun- ıörün Parartesi günü Malagayı 
dan daha büyük menfaatler bombardıman etmeleri netice-
çıknrmağa çalışmamaları im- sinde 300 kişi ö lmüş ve binden 
kansızdır. Diğer taraftan hü- fazla adam yaralanmıştır. 
kümet kuvvetleri ise artık ta- Cebelüttarık, 14 ( A.A ) -
arruza geçmekten başka birşey Lalinea ve San Regue asi şe-
düşünmiyorlar. Son askeri ha- birlerinde mevcut bütün kuv· 
reketJer göstermiştir ki, Cum· vetlerJe bir kısım yaşlı olan 
huriyetçiler mevkilerini son gönüllüler alelacele Batojona 
derece şiddetle müdafaaya, cephesine sevkedilmişlerdir. 
süratle bir noktadan bir Asiler Malagaya karşı bu 
diğerine geçmeğe, arazi mania- cephede giriştikleri taaarruzda 
!arından tamamiyle istifadeye, hükümetçilerio çok çetin mu-
mevkilerini tahkime muktedir- kavemeti ile karşılaşma\<tadırlar. ===-

;ı 
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Yara ı kuş genç kız n elinden dUşUnca Sem• - Hanın 
gözleri yc:şardı. Ve dolgun gtizlerlyle kızına bakla -·-·-·-Bu çok mühimdir k•zım .• 
Ben seni lrnrh bir j?'ecede ve 
bir daji' başında dünyaya ge
tirdim. O zama:ı bana yardım 

edenim yoktu, senin için bir 
avuç su, bir tutam yeyecek ge
tirenim yoktu. Üşümemen için 
saçlarımı yolmakta zerre ka· 
dar tereddüt geçirmedim. 

O zaman yurdun içi düş · 
mania do!uydu. Düşman yalnız 
karşımızda değil, ayni zaman· 
da içimizd~ydi. O vaziyette 
ben sana nnsıl bakar, nasıl ih
timamımı senin sıhbntiue kul
lanardım. 

----- ----,-·--· 

Bunu yapamazdım kızım .. Yur
dumuz düşman çizmesi altında 
ezilirken kucağımdaki çocuğu· 
mu emziremezdim. Derhal va
zife başına koşarak seni Güncer 
kıza teslim ettim. Geceyi ta· 
nımadım, gündüzü bilmedim. 
Akıncı ordusunun önünde düş
mana karşı silah kullandım. 
Tam iki ay, gece ve gündüz 
atım üzerinde savaşarak ve aç 
ka larak harbettim. Neticede •• 
Görüyorsun ki kızım kocaman 
yurdumuzu düşman islıliisından 
kurtardık. 

Genç kız ini bir feveran 

çok şiddetli bir mukabil taar
ruza giri şerek asilerin işgali 

altında bulunan topraklarda 
ilerlemeye başlamışlardır. 

Emin bir meobadan öğrenil· 
diğioe göre, ecnebi memleket· 
lerde imal edilmiş oldukları 
sanı lan ve Ccutadan gelen üç 
yüzden faıla ·cebel topu geçen 
gece Elcezireye nakledilmiştir. 

Paris, 14 (Ö.R) - ispanya
dan gelen haberlere göre sise 
ve bozuk havalara rağmt.o, 48 
saatten beri kesilmiş gibi olan 
askeri hareketler yeniden baş· 
lanmıştır. Gelen telgrafhır nas
yooalistlerin Madridin şimali 
garbisinde yeni bir taarruz 
hareketlerini kaydetmişlerdi. 

Bununla beraber bu haber te
eyyüt etmemiş ve asilerin hiç 
bir muvaffakıyet kazanmadık· 
Jarı anlaşılmıştır. Madrid mü· 
daFaa komitesi tarafından öğ

leyin neşredilen tebl ığ şudur: 

Sis ve yağmur Madrid cep
hesinde mühim harekata mani 
olmakbdır. Üniversite mahal
lesinde cumhuriyetçiler tam· 

fından baskın hücumuna uğ'rı· 
van bir asi ko'u çekilmeğe 
mecbur kalmış ve 11 ölü ile 5 
esir ve 2 mitralyöz bırakmıştır. 
Villa Nuova d~l Parvioyu 
geri almak imkanını veren mu
kabil hücumları esnasında cum
huriyetçiler asilerden 200 esir 
ve 30 mitralyöz almışlardır. 

T ervel cephesinde asiler mü
him müstahkem mevkilerden 
çıkarılmıştır. 70 firari hatları
mıza iltica etmişlerdir. Malaga 
sabah merkt::zden ve havadan 
şiddetli bir surette bombardı
man edilmişse de yapılan ha
sarat hakkında henüz sarih bir 
haber alınmamıştır. 

içinde annesının kucağına 
atıldı ve anneciğim, diye ku
cağında uzun uzun ağladı. 

* •• 
Ana kız, atları üzerin de, As· 

ya ovalarmm eng!n yollarına 
dalmışlardı . Güneş başları üzerine 
geldiği halde onlar yollarına 

devam ediyorlar ve taşkın bir 
heyecan iç.nde şimdiye kadar 
birbirlerine sormağa cesaret 
edemedikleri sualleri soruyor
lardı. 

Ortalık derin bir sessizlik 
içLnde yüzerken atlarının ayak 
sesleri ortalığı veiveleye veri
yordu. Genç kız sordu: 

- Anne, dedi. Bana hiç 
kendinden bahsetmedin.Akıncı 
ordusu ne yapıyor. Yurdda ne
ler var •• Akıncılar iyi harbedi
yorlar mı? 

- Onların hepsi de iyiler 
kızım.. Asıl bRberler sende •• 
Naeıl vakit geçiriyorsun. 

- Ben iyiyim anne .• Senden 
başka bir düşündüğüm yoklu •• 
T aoıdıklar aenden bahseder-
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Değirmenlerde öğütülen un
lardan satılık ekmek yapan 
fmnlardan buğdayı koruma 
vergisinin ne suretle maktu 
olarak alınacağını g6ıteren bir 
tamim Maliye vekaletinden vi
layete gelmiştir. Bunda deni
liyor ki: 

1 - Toptan vergiye bağ
lanmaları lazımgelen fmnlar 
kanunda tasrih edildiği üzere 
fabrika sayılmıyan değirmen
lerde öğütülmüş olan onlardan 
satılık ekmek yapanlar oldu· 
ğuna göre bu nevi unlardan 
satılık ekmek yap ı:masına be
lediye.lercc müsaıt"e edilme
miş olan yerlerdeki fmnlar, 
toptan vergiye bağlanmıyacak
tır. Buralarda, fırmların bele· 
diyelerce enafı tayin edilmiş 
olan fabrika unu kullanmaları 
ve bu unların da vergisi veri· 
lerek kurşun mühllrle mühiir· 
lenmiş ve nakliye tezkeresi 
alınmış cinsinden olması lizım· 
geleceğinden hu cihetin fırın· 
larda mahallen ıık ıık kontrol 
yaphnlmak suretiyle murakabe 
edilmesi ve vergisi verilmemiş 
değirmen unu kullananlar hak
kmda kanunun 9 ncu maddesi 
bükümleri tatbik olunmakla 
beraber belediyelerin de vazi· 
yetten haberdar edilmesi IA
zımdır. 

2 - Senelik makta vergiye 
bağranacak fırınların bir sene 
zarfında imal ettikleri satılık 

ekmek mikdan için sarfettik
leri un mikdarı muamele ver
gısı kanununun yirmi bi
rinci maddesiyle teşkil edilen 
heyetler tarafmdan gerek fırın
ların, (mevcut ise) ticari defter
leri üzerinde, gerek tehir ve 
kasabanm nufusu ve çarşı fı
rın arından ekmek yeyen balkın 

miktarı, fırının istihsal kabili
yeti ile emsali müesseselerin 
vaziyeti nazarı itibare alınmak 
suretiyle haricen yapılacak tet
kikat ve tahkikatla tespit ve 
gavri safi siklette 72 kiloluk 
çuval başına yiiz kuruş hesabile 
vergi takdir olunacakbr. 

3 - itiraz vukuunda 2430 
numaralı muamele vergi'11 ka
nununda yazılı itiraz ve temyiz 
mercileri itirazı tetkik edecek
lerdir. 

4 - itiraz edifmeksi-ıio ko
misyon karariyle tahakkuk 
eden vergilerin her ay on ikide 
l>iri afmmak suretiyle tahsil 
edilmesi \te aylık taksitlerini 
ödemiyenler hakkında tahsili 
emval kanunu hükümleri dai· 
re!liııde muamele yapılacaktır. 

lerken çok övünüyordum. On· 
lara senin hakkında iyi şeyler 
söyliyememekten mütevellit .• 

Genç kız durmuştu. Karşıki 
ağaca konan küçük bir kuşu 
annesine işaret ederek hafıfçe 
konuştu: 

- Bak ne gllzef anne, dedi. 
Onu her halde yakalayacağım. 
Ölü veya d iri. 

Semi-Hanın kızı annesinin 
takdir nazarları altında küçük 
bıçağını cebinden çıkardı. Atı 
üzerinde büyük bir hızla kar
şıya fırlattı. Güzel kuş acı fer
yatlar kopararak, inilti içinde 
yerlere yuvarlandı. 

Kuma'ldao ana şimdi iki zıd 
hissin tesiri a'tında idi. Kızı, 
ağzından kan gelen yaralı kuşu 
avuçları içine almıştı. Küçük 
kız kandan zerre kadar ürk
miyor ve yavru hayvanı bol 
sularla yıkayarak pansuman 
yapmıya çahşıyordu. 

lbtiyarlamıya yüz tutan ana, 
kızının neş'e ateşi içinde yanan 
bakıılarını şimdi derin bir hü· 

5 - Toptan vergiye bağ~ 
landıktan sonra ticaret ve san· 
atını terkeden fırıncılarm top
tan vergilerinden, terk tarihine 

kadar geçen müddete ait ver
gileri tabı.il edilir ve bakiyesi 
terkin olunur. 

6 - Mal memurluklarınca 

ıimdiye kadar tahakkuk ettiril
miş olan vergiler üzerinden bir 
muamele yapılmıyarak bunların 
mali sene sonuna kadar tah
siline devam oluoacakhr. 

7 - Toptan verg ye bağla
nan fırınlarm her mali yıla ait 
vergileri ikincikanuo ayı iç.nde, 

bir yıl evvelki vaziyetlerine 
göre yeniden tarholuoarak mali 
sene baııua kadar tahakkuk 
ettirilmiş Ye kabil tahsil bir 
bale getirilmiş olacak ve sene 
içinde tahakkuk eden vergi 
mikdarlarımn azalmasını veya 
çoğalmasını icabettirecek te
beddüller nazuı itibara ahn
mıyacakbr. 

8 - Bu heyetler tarafından 
verilecek kararlarda hazinenin 
ıarannı mucip bir hal görül
düğü takdirde kanun dairHin· 
de itiraz olunacaktır. 

9 - Kara değirmen unu 
kullanmalarına belediye:erce 
müsaade edilmiş olan fırın ların 

maktuiyete bağlanmaları için 
bundan sonra Vekiletteo 
izin ve müsaade · alınmadan 
muamele yapılacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Uz Um 
Çu. Alıcı 
146 H Alyoti 

71 H Alberti 
47 J Koheo 
47 F So!ari 
33 K Kazım 
16 J Taranto 
12 J ro ve Şü. 
10 Esnaf Bank 
2 O Kurumu 
384 Yekfıo 

Fiat 
13 50 15 75 

13 13 50 
12 25 15 75 
13 625 13 75 
14 125 14 125 
12 75 12 75 
13 13 
15 15 
22 50 22 50 

390260 Eski yekfı:ı 
390650 Umumi yekün 

incir 
Çu. Alıcı Fi at 
287 A H Nazlı 4 25 4 75 

Zeytinyağı 

Ki!o Alıcı 

2500 Ş Z Galip 51 
Zahire 

Fi at 
SJ 

Çu. Cinsi Fiat 
395 Buğday 6 625 7 25 
48 ba. Pamuk 50 50 53 

zün içinde tetkik ediyordu. De
mek, ana şefkatinden; ana ih· 
timamından mahrum olarak bü· 
yüyen kızı, kan önünde yılmı· 
yor ve kalbi sızlamıyordu. 

Semi - Han burada kızına 
ufak bir ders vermek iıtedi ve 
sordu: 

- Yazık oldu kuşa, kızım •• 
Bir dakika evvel ne de neş'eli 
idi. Şimdi ağzından kan dam· 
lıyor. 

- Öyle amma annecıgım, 
o benim hakkımdı. Yaramaz 
yaramaz ağacın tepesinde ötü
yor ve beni vuramazsın .• Benim 
neş'emi bozamazsın, demek 
istiyordu. Halbuki anneciğim, 
ben daha uzak mesafedeki 
kuşları bile kolaylıkla avlıyo

rum. 
- Ata da iyi biniyorsun 

kızım.. Bunu sana kim öğretti. 
- Hiç kimse ••• Türk kızı 

ata binmeyi doğarken öğrenir. 
Ata binmiyen, ateş etmesini 
bilmiyene Türk demeyiz. Bu 
sözleri G6nccr kızdan 6ğre1t1-

"• -~ .. 
;~ .. ··,1':· ·~ad o >.· 
lstanhul radyosu 

Saat 
12.30 -14 arasında plakla Türk 

musikisi, havadisler, ha• 
fif musiki 

18.30 Plakla ~ans musikisi 
20 Vedia Riza ve arkadaşlan 

tarafından musiki 
20.30 Arapça havadis 
20.45 Cemal Kamil ve arkada .. 

ları tarafından musiki 
21.15 Stüdyo orkestrası, ajans 

ve borsa haberleri, mün• 
tahap pliklar 

Ankara radyosu 
Saat 
12.30 • 13.30 Plakla Türk mu

sikisi, havadis ve hafif 
musiki 

17.30 lnk.Jap dersleri, Halke· 
viodeo naklen 

19 Türk musikisi Servet vo 
arkadaşları tarafından 

19.30 Türk musikisi 
20.15 lngilizce ders 
20.30 Plakla dans musikisi 
20.45 Ajans ve gazete baber-

Jeri 
21 Stüdyo orJ..estraıı ---
lngilterede 
llastalıktan ölen 
yaşlı insanlardır 

Loodra, 14 (A.A) - Umumi 
sıhhat nazırı Asafgın ·bir enfi
Janzanın hali hazırda şimali 
lngiltere He l~koçyaya sirayet 
.etmit olduğunu bildirmiştir. 
Geçen hafta bu hastalık yü
zünden büyük şehirlerde 768 
kişi ölmiiştür. Evvelki hafta 
vefiyat miktarı ise ancak 325 
idi. Ôleolerio ekserisi yaşlı 
insanlardır. Bu salgın bastah
ğın azami haddini bulup bul
madığını söylemek müşküldür • 

Dr. Şaht 
Fransa ya 
gitmiyecektir 

Paris, 14 (Ö.R) - Doktoı 
Schachtın Parise ge!mckteb 
vazgeçmesi do ayısiyle 11 Huma
nite,, şunları yazıyor: Doktor 
Schacbt gelmiyecektir. Üzümler 
olgun değildir. Daha bundan 
şikayet etmiydim. Fransn ve 
Almanya arasında bir iş birliği 
için lüzumlu olan şartlar henüz 
mevcut değildir. 

Böy)e bir iş birliğinin tahak
kuku için Führerin ispanya 
ıergüz.eştioden, Fas üzerin
deki emellerinden feragati 
sulha hizmet etmeğe karar 
vermesi, diğer taraftan Fransa
DID da dost ve ortaklariyle 
bağlarını sıklaştırm.ş olması 

gerektir. Bu gibi tedbirler alın· 
mıı olmadıR-ından Dr. Şabtın 
bu ziyaretten vaıgeçmiş olması 
müreccahtır." • 
dim. Türk iyi atar, iyi vurur, 
gözünün gördüğü yerlerde 
düşmanı yaşatmazmış.. Benim 
annem de öyle imiş.. Doğru 
değil mi anne? 

- Do2ru amma kızım • .lnsan 
kuşlara acımahdır. t<u,, den
den Aciz olduğu için olsa olsa 
onu sevmek mecburiyetindeyiz. 
Bak na~I boynunu bükerek 
gölerini indirdi. Belki şimdi 
canını teslim edecek •• Senin 
biç kalbin sızlamıyor mu? 

Genç kız, annesinin gözlerin· 
de toplanan yasları görünce ba
şını indirdi. Atları yavaşlamışh. 
Y arah kuş, küçük kızın elin
den düşüyordu. Semi • Han 
konuştu: 

- iyi ata binmek, iyi silah 
lrnllanmak milli bir vazifedir. 
Ata binmiyen kız nasıl benim 
kızım olamazsa, düşmanını bil
miyen kız da bana yakın ola
maz. Ancak yerinde at kızım ••• 
Karşındaki senden acizse ona 
11camalısın •• Biz, önümfü:de eğil· 
mesioi bilenleri severiz. 

- Bitmedi -

• 
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faizli ve eski istikrazı dahili 
tahvilleri ve buna mllmasil 
her nevi esham satın alır. 

Bu arahkta Betizi sokağın
daki amiralın kooağiyle civa
rında toplanan Hükooların da 
adedi bini geçiyordu. Amiral 
Kolinin:n kasten öldürüldü
ğüoti ve intikam alınmasıoın 
muhakkak lazımgeldiğini bir
birlerine ıöyliyor. Ve nizam ha· 
linde bekleşiyorlardı. 

Bu esnada bir şayia çıktı. 
Amiralın katili tasavvur olun
duğu gibi rahip Vilmor tara· 
fından ücretle tutulan bir adam 
olmayıp adi bir çapkın olduğu 
ve bunun da tevkif edildiği 
veya edilmek üzere olduğu. 

Bu şayianın yayılması Hük
no 1arı biraz teskin etmiş ve 
kılmçlar her ne kadar k1nla
rma k<Jnulmuş iıe de bir türltl 
amiralın konağı anunden ka!a
balık dağılamıyordu. 

Saat iki olmuştu. Sokağın 
öbür ucundan bir tahtarevan 
göründü. Bunun da ön ve ar
kasında bir bölük Arkebozcu 

askeri vardı. 
- Kral! lcrall 
Bütün başlar doğruldu. Fa

kat hiddet hürmete galebe et
tiğinden ağızlardan gayri ih· 

ti yari: 
- intikam ıadalan çıkmıştı. 
Tabterevan konağa girme· 

den evvel kaputa durdu. için• 
de Kral, Katerin, ve dük Dan· 
je vardı. 

Sararmıf, meyuı, helecanh 
bir halde bulunan dokuzuncu 
Şarl: 

- Baylar ben de sizin ka
dar intikamı arzu ediyorum ve 
diyebilirim ki sizden daha zi
yade buna tarafdarim. Çünkü, 
Amiral benim misafirimdir. Sü· 
k ünct bulunuz, katil yakalana
cak ve dehşetli surette ceza ve 
işkence görecektir. 

Yaşasın Kral! Sadalan orta
lığı titretti. Dokuzuncu Şarlın 
sözleri ağızdan ağıza dolaıarak 
bütün Hüknolar1 sevindirmişti. 

Kral hadiseyi nasıl 
duydu? 

Dokuzuncu Şarl top oyna
makla meşj{ul iken baron Dö 
Pan koşarak, ağlayak ve bü
tün merasim ihtiramiyeyi unut

muş olduğu halde: 
- Şevketmeap, amirah öl· 

dürdülerl Aınirab öldürdüler! 

Diye bağırıyordu. 
Topu atmağa 

olan Dokuzuncu 
kalmıştı. 

hazırlanmış 
Şarl donup 

Bu sözleri işiden Telini, Hanri 
Dö Bearn, Konta ve diğer 
Hüknolar dışan fırlayarak Be
tizi caddesine koşmuşlardı. 

Kral: 
- Allah::ışl~ına ne söylüyor

sunuz mösyö! Diye bağırdı. 
- Hakikati Şevketmeap, 

meşum hakikati!.. 
Ve ilave ederek vakayı an. 

latmağa başladı. 
Şarl, elindeki raketi tehev

vürle yere fırlattı. Rengi sap
sarı kesilmişti. Asabiyetinden 
gülmeğe başladı. 
Yanında bulunan mabeynci· 

ler şaşırmışlardı. Zira kralın 
buhranlı bir zamanında gül· 
meğe başlaması müthiş kızdı
ğına alametti. Birdenbire: 

- Artık iş azdı ! Adam öl
meden bir gün geçmiyor. Ah 
Parisliler. Siz hep kendi afdı
nıza hizmet ediyorsunuz öv-
le mi ? Mac!amki ben kralım, 
ben de l\endi aklıma hizmet 
edeceğimi işte kumandanlarımı 
öldürüyorlar !.. 

Bende öyle hir intikam ala· 
yımld Hüknoları öldürmenin 
nckadar tehlikeli olduğunu öğ· 
rensinfer. 

Kral bu defa birdenbire sustu. 
Vafrlesinin korkusu .flÖ7Ü ö-ıil· 

ne gelmi~ti. Fazla söylendiği· 
nin farkına vardı. 

Yanındaki oedimlerine : 
- Çabuk k5tip mösyö de 

Birag ile polis müdürünü ça
ğırtınız.. Dedi ve alelikele top 
yerini terkederek saraya girdi. 

Polis müdürü tesadüfen sa
rayda bulunduğundan derhal 
kralın odasına girmişti, Mösyö 
de Biragi de aramağa gittiler. 

Dokuzuncu Şar) hiddetinden 
l,öpürüyordu. Polis müdürüne : 

- Mösyö, muhterem pede· 
rim amiralın katilini bulmak 
için size üç güo mühlet veri
yorum .• 

- Fakat, şevketmeap ... 
Kral bağırarak: 
- Söz, cevap istemem.Haydi 

gidiniz, işittin mi? Üç gün? 
Eğer bu müddet zarfında katili 
bulmaz!!;anız sizi Je bu işte 
methaldar telakki ederek hak
kınızda Jazımgelen cezayı bizzat 
ben tertip edeceğim. Haydi 
dışarı. 

Poli1' müdiri neye uğradığı
nın farkına varmamıştı. Yürü
yecek hali yoktu. Titriye, tit
riye odadan dışarı çıktı. 

Ncdimlerden birisi katip dö 
Biragin geldiğini krala arzetti. 
Kral odasında mütemadiyen 
dolaşıyordu. 

Mösyö dö Birag huzura girdi. 
Dokuzuncu Şarl: 
- Silah taşıyan ahaliye ne 

ceza ilan etmiştik? 
- Şevketmeap. evvela ser

vetiyle münasip bir cezai nakdi 
ve sonra da hapis. 

- Pekala! Şimdi size yeni 
bir emir yazdıracağım. irademi 

hemen ilan ettireceksiniz. 
Kral bir saniye kadar; ken

dini topladı. Her halde aklına 
birşey gelmişti? 

Katip Biragi eğilerek bekli· 
yordu. Kral : 

- Arkeboz tüferıgi, kıhnç, 
hançer, tabanca, ok, harbe 
veya mızrak gibi silahlardan 
birini aşikar ~urette taşıyan 
bir adam hemen yakalanacak, 

bili muhakeme onsene Bas· 
sil'de hapsedilecektir. Eğer bu 
adamın emlaki varsa 2aptolu· 
nacaktır. 

Bir adam, mantosunun altında 
gizli olarak silah taşırsa çatal 
ağaca sevkedilecek ve orada 
oniki saat ölümle pençeleştik
ten sonra asılacaktır. Emrini 
verdi. 

Kfıtip dö Birag: 
- Şevketmeap iradeniz bu 

gün ilôn edilecektir. Fakat bir 
mütalea dermeyan etme"-li~ime 
müsaade buyurulur mu? 

- Ne istiyorsun? Söyle. 
- Yüksek irad"!leri, bili 

isti!na bütün Parislilere mi 

şamil olacak? 
- Evet, Jantiyomlar müs-

tesna olmak üzere ... 

- Pek güzel şevketmeap ... 
Fakat bir kaç zamaodanberi 

silahsız olarak hiçbir Parislinin 
sokağa çıkmadığım arzetmek 
isterim. 

Kral bu söze tahammülün 
fevkinde sinirlenmişti. Sesini 
daha yükselterek bağırdı: 

- Jşte bu da, emirlerime 
emirlerime ne kadar riayet 
edildiğini ispat ediyor. Bunu da 
bana siz söyliyorsunuz öyle mi? 

Dokuzuncu Şarl hiCJdetinden 
nasıl bağıracağını da şaşır
mıştı: 

- Arlık bu hallere nihayet 
verilmelidir !.. Maksadınız ne
dir? Bütün müsellab Parisli!erin 
tevkifi gayri mümkündür mü 
demek istiyor sun? icap eder· 
se hepsi de tevkif olunacak
lardır. 

- So1111 VIJT -· 

Alsancak 9emtlnde otu
ranların bUyUk derdidir 

lzmir otohlislerin eline kal
dığı gündenberi çok zavaUı 
bir bale düşmüştür. 

Artık bu şehirdt: insan ne 
vazifesine tam vaktinde yetişe
bilıyor, ne de birisine söz 
verdıği saatte sözünü tutahi
Jiyor. 

Çünki şehirde bilhassa Al
sancnk semtine muntazam bir 
nakil vasıtası yoktur. 
. Konak ile Alsancak arasın· 

daki duraklarda bazen saat
ltrce boş otobüs bulmak için 
beklemek laıımgcliyor. 

13.1 937 sabahı Alsancakta 

tütün fabriknsmdald vazifemde 
7,30 da bulunmam icap edi
yorken postane önündeki d1J· 

rakta 6,50 de otobüs bekleme· 
ğe başladım tam, 7,30 a kadar 

geçen bütün otobüslerin dolu 

olması ve fazla yolcu almak 
yasa~rı dolayısiyle binemedim. 

Nihayet konağa giden bir 
otobüsle konağa inerek otobüse 

binmek saadetine kavuştum. 
Evden 6.30 da çıktığım halde 

işime yirmi dakika geç kalarak 
7.50 de gelebildim, hem de iki 
misli ücret vererek. 

Bunun önüne ne zaman ge
çilecek ? Ve lzmir bu iptidai 

halden ne nman kurtulacak ? 
Be:ediye konağa bir memur 

koyarak (ama saat 12 de de-

Adres : lzmir Kemeralh 
Hacı Hasan oteli No. 60 

C AV 1 T 
Telefon 3903 

1-13 (77l S.7 h.3 
\, u.,n~LZZZZ77.zzz;a.z::7.77.zzn 

ızmlr Belediyesfnden: 
1 - 32 sayılı adanın 1418,00 

metro murabbaındaki 7.8,9,10, 
11 25,26,27,28 ve 29 sayılı ar

.salan bel1cr metro murabbaı 
dört yüz elli kuruştan altı bin 
üç yü:t seksen bir lira bedeli 
muhammenfe baş lditiplıkteki 
şartname veçhile 22·1-1937 cu· 
ma günü saat on altıda kapalı 
zarflı arttırma ile ihale edile-
cektir. lşUrak için dört yüz 
yetmiş aekiz lira elli sekiz ku· 
TUşluk muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek· 
tubu ile 2490 sayılı kanunun 
tarıfi dairesinde hazırlanmış 
teklifler ihale günü saat on 
beşe kadar encümen reisliğine 
veriJİr. 

2 - 57 sayıla adanan 506,00 
metro murabbaındaki 4 sayılı 
arsası beher metro murabbaı 
iki yüz yirmi beş kuruştan bin 
yüz otuz sekiz Jira elli kuruş 
bedeli muhammenle başki
tiplikteki şartname veçbile 
22-1-1937 cuma gllnü saat on 
altıda açık arttırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için seksen 
altı liralık muvakkat teminat 
makbuıu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

ğil, intizamın en çok temin 7-12-15-20 (27) 48 
edilmesi lazım olan saat 7-7.30 
arasmda) otobfislerin ara du

raklardaki yolculan da alması 

için tamamen dolmadan mun-

tazam fasılalarla hareketini te· 
min edemez mi? 

Ve nihayet bu umumi işi 

kendi üzerine alarak bu mese-

leyi kökünden halledemez mi? 
inhisarlar Tütün Fabrikası 

memurJarından 

Adnan Nayman 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

Kum torbası çalmıf 
Bayraklı Salbanesi ile Çam· 

dibi arasında kum taşıyan Veli 
oğlu Niyazinin on üç kum tor
bası çalınmıştır. Hırsızın Hasan 
oğlu Hüseyin olduğu anlaşıl· 
mış ve yakalanmıştır. 

Çorz pi arı aşırmış 
lsmetpnşa bulvarında Sait 

oğlu Kamil, satıcı Ali oğ.:U 
Mevludun beş çift çorabını çal· 
dığmdan yakalanmıştır. 

Öğretmenlere: 
Sağır, dilsiz ve körler mil· 

essesesi müdürlüğünden: 
20 lira asli maaşlı bir öğret

men aranmaktadır. Öğretmen 
okulu veya Lise mezunu olmak 
ve bilfiil öğretmenlik yapmış 
olmak askerliğini bitirmiş bu· 
lunmak yaşı kırk beşten yu· 
kan olmamak şarttır. Talipler 
çok olduğu takdirde imtihan 
vardır. Şubatın ilk gününe 
kadar müracaat kabul edilir. , 

DiKiLi SULH HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 

ilan 122/936 
Dikili inhisarlar idaresi ta

rafından eski memur AdiJ 
aleyhine açılan alacak davası
nın muhakemesi ıonunda: 

Dikili inhisar idaresinde me
mur vekaletinde kalmış olan 
müddeialeyh Adil tedvir eyle
diği muhasebe işlerinde mil
kerrer irat olmadığı halde mü
kerrer irat eylemek suretiyle 
fuzulen yirmi iki lirayı sarfey· 
Jediğinden dolayı 933 senesi 
martının 22 gününde veznenin 
1126 ınca masraf sıra No. ile 
müddeialeyh Adile borç yazıl-
m!f olduğundan meblağı mez
kurun hükmen tahsili talep 
ve dava olunması üı.erine müd
deialeyhin ikametgihmın meç
hul bulunması hasebiyJe hukuk 
usulü muhakemeleri kanunun 
408 inci maddesine tevfikan 
müddeialeyhin mUddeibih meb
Jağı ikrar etmiş addolunma-

~u!a. ve meblağı mezbur yirmi 
ıkı !ıranın müddeialeyhten bit
tahsil müddei lobisarJar idare-
sine verilmesine ve masarifi 
muhakeme olan 444 kuruşu 
müddeialeyhten tahsiline inhi
sarlar memuru Hamdi Güra
yın vicahmda müddeinlehin 
gıyabında kabili temyiz olmak 
üzere karar verilerek usulen 
tefhim kılındı. 

16 - 9 - 1936 
işbu ilin H. U. M. K. nun 

141 inci maddesine tevfikan 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan of un ur. 

121 (69) (75) 
~ 

lzmir vilayeti defterdarhğından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Ahmet ağa ma

hallesinde Halimağa çarşısında hain 6 sayıh dükkan tahsili em
val kanununa tevfikan haczedilmiş ve tarihi il5ndan itibaren 21 
gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan almak ve ml\
zayede şartlarını öğrenmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat ida-
resine müracaatları. 15-21-27 133 (68) 
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'' Anornıal ve Sinirli çocuklar 
polikiniliği ,, 

Sağır dilsiz ve körler mfiessesesi sinirli ve geri çocuklar poli
kiniliği haftada iki güne çıkarılmııtır. Sah : Saat 3 • 6 müdür 
muavini mütehassıs Dr. Nuri Haydar, Cumartesi : Saat 2 • 4 
müdür mlitabassıs Dr. Necati Kemal, muayeneler ve vesaya 
meccanldir. Kareıyaka - Oımanzade 15-16 122 (70) 

Hacıdavut zade 
R A H 1\1 i K A il A 1) A V U T 

Sun'i gübreler Anadolu Merkez Deposu 
Yemi~ çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
~~.._lm!l!mll!Sl:im!:!P•a•. IDCliiu.aıııÇ~an. ımİl•lE.'JICl-.. 13 (23) . ·-•>Mm ___ , 

lzmlr SlcHI Ticaret 
memurlu§undan: 

[ R. Suhami ve biraderleri J 
ticaret unvaniyle b.mhde Aras
tada 285-289 numaralarda ka
vafiye üzerine ticaret yapan 
işbu şirketin ticaret unvanı 
ve şirket mukavefenamesi tica
ret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 1913 numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilin ofuour. 

lzmir sicili ticaret memurlu
ğu resmi milbrü ve F. T enik 
imzası 

1 : Mukavclemıme 
Bin dokuz yüz otuz yedi se

nesi ikincikiinun ayının on 
ikinci Salı günü saat on ıekiz 
raddelerinde ben aşağıya imza 
ve mührü bulunan Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarının bah
şettiği salahiyetleri hniz lzmir 
birinci noteri Mehmet Rifat 
Bayraktaroğlunn niyabeten ve 
vukubulan talep ve davet ilıe

rine ben mezkür daire başsek
reteri Abmet Refik Geçtan, 

bmirde Arastada 285,289 nu· 
marah dükkana gittiğimde ora

da yanıma gelenler hmirde 
Arastada mahalli azimetim olan 

285,289 numaralarda mukimler 
Refael Suhami, Hayim Suhami 

ve Salamon Suhami'den dave
timin sebebini sorduğumda 

takrir edecekleri gibi tarafım· 
dan resen bir mukavelename 

yazılmasını istediler. KendiJe
rinin kanuni ehliyeti haiz ol-

duklarını anladım. lzmirde 
lkiçeımelikte Ulu yol sokağın-

da 11 numaralı evde oturan 
mütekaidini maliyeden Mehmet 

oğlu Mehmet Ali ve Gaziler 
mahallesinde Rana sokağında 

15 numarada oturan Santo 
oğlu Yako Şaul da şahit 
ve muarrif sıfatiyle hazır bulu-

nuyorlardı bu şahitlerin şeha
dete mani bir halleri olmadı· 
ğım sorup öğrendim bunun 
üzerine müttefikan söze başlı-

yarak mevat ve şeraiti atiye 

dairesinde aktı mukavele ey
lemişlerdir şöyle ki : 

Madde 1 - Akitler arasın· 
da münakit ve lzmir ikinci no-

terliğinden tasdikli 1 - 8 - 935 
tarih ve 7378 numaralı ve (R. 
SUHAMI VE BiRADERLERi) 
unvanlı kolfektif şirlcet muka
velenamesinin müddeti 31 • 1 -
937 tnrihinde hitam bulacnğı· 
na nazaran bundan evvel şe
riklerden Hayim Suhnminin şir
ketten 31 · 12 - 936 tarihinden 

itibaren alakasını keı;tiğini ve 
o güne kadar şirketin harice 
karşı o~au düyunat ve matlu
batını da diğer şeriklere devir 
ettiğini ve bunlarda h;çbir veç· 
hile hakkı kalmamış olduğunu 
ve diğer akitler RafaeJ ve Sa
fomon dahi kardeşleri Hayim 
Suhamin:n şi rketlerinden çekil
mesiyle şitltclin bilumum düyun 
ve mat !fıbatmı devren Üzerlerine 
aldıklannı ve borçların ademi 
tahsilinden kendilerinin mesul 
ve dmin o!duldarını ve Hay 'm 
Suhamiye hnkkı rücuları o ' mı
yacağım ihtar eder'er. 

Madde 2 - Bu suretle Ra· 
fael Suhami ve Sa!amon Suha· 
mi aşağıda yaııh esaslar ilze· 
tinden aralarında yeniden bir 
şirket teşkil etmişlerdir. 

Made 3 - Bu mukavelena-

menin tarihi tanıimi 12-1·937 
sah günüdür. 

Madd e 4 - Şerikler Rafael 
Suhami ve Salamon Suhami
den ibaret olup Rafael Suha· 
m~nin kaııunf ikametgahı lz
mırde Karataşta Teşvikiye so-

lca~mdn 17 numaralı hane 
' Salamon Suhaminin lzmirde 

lsmetpaşa mahallesinde Asmalı 
Mescit sokağmda 16 numaralı 
hane olup bu şirkete dahil 
başka bir şirket yoktur. 

Madde 5 - lzmirde Aras
ta' da 285, 289 numaralı mağa· 
zalar şirketin merkezi ticareti 
olup şirket kollektif nev'inden 

dir. Ve şirket in unvanı ( B. 
SUHAMI ve BiRADERi ) olup 
merkezi hmirdir. 

Madde 6 - Şirketi alaka
dar eden bil'umum muamelat 

ve ukudat ve sa'rede her iki 
şerik unvanı şirketi istimal 

etmek kaydiJe münferiden im
zaya salihiyettardırlar. Ve şir-

ketin mevzuu kavafiye ticare
tile iştigal etmekten ibarettir. 

Madde 7 - Şirketin serma
yesi ( 8000 ) sekiz bin Türle 

lirasından ibart:t olup her bir 
şerik dörder bin lira sermaye 
koymuşlar ve bunlar da elyevm 
mağazada mevcut ve şerikler 
arasında kıymetleri tahmin ve 
takdir editmiı olan kavafiye 
emteası ve eşhası muhtelife 
ximmetinde olan matlfihatbr. 

Madde 8 - Müddeti muka
vele zarfında husule gelecek 

kAr ve zararın yüzde altmışı 
Rafael Suhamiye ve yüzde kırkı 
Salamon Subamiye ait bu'uoa
caktır. 

Madde 9 - Şirketin müd
deti üç sene olup l-1~937 ta-

rihinden başlar ve 31-12-939 
tarihinde hitam bulur. Şayet 

şerikJer birbirine müddetin ni
hayeti olan 939 senesi Kanun

evvel ayı zarfında şirketın tas
fiyesi hakkınci3 resmi şekilde 
ihbar etmedikleri takdirde lıu 
şirl<et mukavelesi ayni ahkam 
ve şerait altında kendiliğinden 
daha iki sene müddetle devam 
edecr.k ve bu suretle şirketin 
müddeti 31-12-941 tarihinde 
nihayet bu'muş olacaktır. 

Akitler başka bir diyecek 
Jeıi olmadığım beyan ve 
ikrar etmeleri üzerine bu mu

kavelename resen tanzim ve 
kendilerine yüksek sesle ve 
açıkça tarafımdan okunarak 

tefhim, münderecat ve mazmu· 
nunu talep ve ikrarJarına mu
vafık olduğunu tasdik •ıe ikrar 
etmeleri Uz.erine bu mukavele
name zirini hepimiz imza ettik 
ve mühürledık .•••..•••. 
Şahitler: Akitler: 
imzalan lmzalıı ı. 
T. C. lzmir Birinci Noteri 

Resmi mührn ve imzası 
Umumi No. 348 
lsbu şirket mukavelename ~i 

suretinin dairemiz dosyesint' e 
saklı 13 · 1 - 937 tarihli ve 316 
umumi numarala asime uygun 
olduğu tasdik kılındı. Bin do
kuz yüz otuz yedi senesi ll<inci 
Kanun ayanın on dördüncü pl·r

şembe günü. 

T. C. lzmir Birinci Noteri 
Resmi mührü vekil 

Refik Geçtan imıaaı. 
125 (73) 
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HüSEYIN K A YıN--, 

No.1526FOC 1511 FOC 
Daimon markalı bu fenerler iki yüz metre mesafeyi gös

terir. Yapılış itibarile pil sarfiyatını derece ile alır. Pillerin 
uzun müddet yanması ve bozulmaması bu fenerlerin şöh
retini artırmıştır. Bekçilere, Polislere, Bağcılara ve rençbere 
tavsiye ederiz. Umum depoları: lzmirde Suluhan civara No. 
28-9 Hüsnü Öz Ödemişli. Istanbulda : Tabtakalede Jak 

Dekalo ve Şsı. 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güıeJiik krem-
lerini kullanınız. Her yerde ~atılmaktadır. Yalnız toptan sa
tı7lar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 

lzmir ikinci hukuk mabke
mesinden: 

Davacı lzmirde ikinci Karan
tina Mısırlı C. 190 sayılı evde 
oturan Gülzade tarafından 
kocası ayni ikametgahta gös
terilen Ahmet Münir aleyhine 
açılan boşanma davasına müte
dair dava arzuhal suretiyle 
davetiye varakası müddeialey
hin tahakkuk eden ikametga
hının meçbuliyetine mebni bi!fı 
tebliğ iade edilmiş olmakla bu 
baptaki tah!sikatm 3 - 2 - 937 
Çarşamba saat ona talikine ve 
keyfiyetin ilant!n tebliğine 
mahkemece karar verilerek bu 
arzuhal suretiyle davetiye va
rakası U!n.ilen mahkeme d:van
hanesine asılmış olduğundan 
müddeialeyh Ahmet Münirin 
tayin olunan gün ve saatte 
bizzat hazır bulunması veya 
bir vekil göndermesi aksi tak
dirde hakkında gıyap kararı 

SALiHLi SULH HUKUK 
HAKIMLIGINDEN: 

10 Tereke 
Salihlinin yeni mahallesinden 

Polat oğlu Mahmut karısı ve 
Dombaylılı Mustafa kızı Ayşe
nio vefatiyle terekesinin tahriri 
ihbar edilmekle yazılmış o!du· 

ğundan buna borçlu bulunan
larla alacaklı olanların sübut 
vesikalariyle beraber ilan ta
rihinden itibaren bir ay içinde 
Salihli sulh hukuk mahkemesint: 
gelme!eri alacak ve borçlarınt 
yazdırmaları. Aksi takdirde 
mirasçıları ne şahsan ve ne de 
terekeye izafeten takip edemi-
yecekleri kanun medeninin 
561, 569 uncu maddelerine 
göre ilan olunur. (74) 

ittihaz edileceği tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan 
olunur. ( 72 ) 

Dinar icra dairesi sayı 36-2 
Dinar icra Memurluğundan: 

lzmirde Cillov zade Osman 
Fıkriye borçlu Dinarın çardak 
köyünden topal oğlu izzet ile 
babası ölü Hacı Ahmet miras
çılarına ait aşağıda evsaisi <Ja· 
iresi yazılı on parça gayri men
kulün 2280 numaralı kanunun 
hukümleri dairesinde evvelce 
yapllan açık arttırmasında sü
rülen peyJer muhammen kıy

metinin yüzde y~tmiş beşini 
bulmamasından satış geri bıra-
kılarak borç tecil ve taksite 
raptedilmiş ise de yapılan teb
ligata rağmen muayyen tak
sitleri mirasçıları tarafından 
verilmemesinden bu kerre o 
kanun dairesinde açık arttırma 
ile paraya çevrilmesine karar 
verilmiştir. 

1 - Eylül 340 tarih ve No.lı 
tapuya merbut Çardak köyü· 
nün istasyon anası mcvkiinde 
şarkan ve şimalen demiryolu 
garben topal oğlu Hüseyin ve
reseleri cenuben topal oğlu 
MoJla Yusuf varislerile mahdut 
25 dö. olarak kayıtlı 22975 
metre murabba tarlanın tama
mı 500 lira değerinde. 

2 - Mart 320 tarih ve 7 
numarada kayıtlı Tokat yerin
de şarkan topal oğlu Sadık 
şimalen Kadıköylü Mustafa 
garben Sarı oğlu Mehmet ce· 
nuben yol il~ mahdut on dönüm 
olarak kayıtlı 9190 metre mu
rabba tarlanın tamamı 50 lira. 

3 - Ağustos 320 tarih ve 
76 No. da kayıtlı ve tazkırı 
caddesi mevkiinde şarkan ka
ra Yusuf oğlu Meviüt Şimalen 
topal oğlu Fahreddin garuen 
topal oğlu Mehmet mahdum· 
ları cenuben topal Mustafa ve
reselerile mahdut 12 dö. ola
rak kayıtlı 11028 metre murab
ba tarlanın tamamı 120 Jira 
değerinde. 

4 - Tenımuz 341 tarıb ve 
11 No. da kayıtlı kabristan 
ınevkiinde şarkan yol ve kab
ristan şimalen yo) garben ve 
cenuben demiryolu ile mahdut 
12 Dö. olarak kayıtlı ve 11028 
metre murabba tarlanın tama
mı 180 Jira. 

5 - T. Sani 340 tarih ve 
73 No. da kayıtlı karye önü 
mevkiinde şarkan topal oğiu 
Isa ş:malen sahibi hane gar· 
ben topal oğlu Arif cenuben 
yol ile mahdut bir Dö. olarak 
kayıtlı 919 metre murabba 
bahçenin tamamı elli lira de
ğerinde. 

6 - Eylfıl 340 tarih ve 25 
No. da kayitli Polatlı mevkiin
de şarkan Parmaksız oğlu Veli 
Şimalen Manav oğlu Yusuf 
garben Türkmen oğlu Mustafa 
cenuben Topal oğlu Fahreddin 
ile çevrili iki dö. olarak kayıtlı 
1838 metre murabbaı tarlanın 
tamamı 20 lira değerinde. 

7 - Temmuz 341 tarih ve 12 
No. da kayitli Çeç tepesi mev
kiinde şarkan Topal oğlu Ali 
şimalen yol garben Topal oğlu 
Yahva cenuben tepe ile çevrili 
50 Dö. tarla olarak kayıtlı 
45950 metre murabbaı tamamı 
250 lira değerinde. 

8 - Eylfıl 320 tarih ve 67 
No. da kayıtlı istasyon mev
kiinde şarkan yol şimalen Bew 
kir oğlu Şahin vereseleri gar

ben Topal oğlu Fahreddin ce· 
nuben Fahreddin ile çevrili bir 
Dö. iki ev!ek tarla 1380 metre 
murabbaıdır tamamı 30 lira. 

9 - Eylfıl 340 tarih ve 22 
No. da kayıtlı tazkm caddesin-
de şarkan topal oğlu hac• Meh· 
met verese?eri şimalen koca Re
cep garben s;ıbibi senc:t cenu
ben boduroğlu Ömer ile çevrili 
4 dö. olarak kayıtla 3676 metre 
murabba tarlanın tamamı 401ira 
değerinde 

10 - Ey1fıl 340 tarih ve 20 
No. da kayıtla istasyonda sağı 
hacı Yahya oğlp Veli ve Mu· 
hittin solu hacı Ömer oğlu 
Fahreddin arkası hacı Isa oğlu 

En lüks ve sağlam mobilyeleri HARAÇÇI KARDAŞLARd~ 
bulabilirsiniz. 1937 modelleri ile evlerinizi, yazıhaneleriniZI 
süsleyiniz. Memurlara ayrıca kolaylıklar gösterilir. 6 taksitt~ 
mohil)·e verilir. 
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Musiki öğrc:tmeni M E Y V A T U Z U 
Yirmi beş lira kesin ücretle 

bir piyano öğretmenine ihtiyaç 
var. Muıik nazariyatını ııota 

okuma ve yazmayı ve klasikleri 
piyanoda mükemmel çalmayı 

bilmelidir. Mesai günde bir 
buçuk saattir. Tatil günleri 
hariçtir. Türk tabiiyetinde ol· 
ması şarttır. 

Karşıyaka Sağır dilsiz ve 
körler müessesesine müracaat. 

120 (71\ 
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Veli ve topal oğlu Isa cephesi 
yol ile mahdut ttıbtani iki dü1'
kan ve bir büyük ahır ve ya
rım odalık boşluk ve fevk<mi 
6 oda ve bir salon ve on, on 
beş metre murabbaı havluyu 
müştemil üzeri kiremitle örtülü 
bir bap yarım kargir hane 
1500 lira kıymetinde 

A - Yukarıda vasıfları ya-
zılı Dinarın çardak köyünde 
vaki 10 kalemde j;!Österilen 
gayri menkuller 8·2-937 pazar
tesi saat 15 de Dinar pazar 
yerinde birinci açık artırması 
yapılacak ve sürülen pey!erin 
muhammen kıymetin ~o de 75 
şini bulmadığı takdirde artırma 
on beş gün müddetle ve artı
ranların taahhüdü baki kalmak 
üzere on beşinci günü olan 

23-2-937 Salı günü aynı saat 
ve yerde ikinci aç1k arttırması 

'yapılacaktır. 

B - Arttırmaya iştirak için 
muhammen kıymelin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçesi 

veya milli bir bankanın teminat 
mektubu iraesi şarttır. 

C - Arthrmaya iştirak 
edenler dairede mevcut olan 

şartnameyi okumuş ve lüzumlu 

izahatı almış ve münderecatı • 
şartnameyi tamamen kabul et-
miş sayılır. 

Gayri menkuller kendilerine 
ihale edilen kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde bedeli 

ihaleyi icra dairesine tevdi et
meleri lazımdır. Aksi takdirde 
kendisinden evvel pey koymuş 
olan müşteriye arzettiğ: bedelle 
kabulü halinde ona olmadığı 
takdirde on beş günlük bir 
arttırma sonunda en çok arttı· 

· rana ihale edilir. iki ihale ara
sındaki fark ve geçen günlere 
ait faiz yüzde beş hesabiyle 
birinci müşteriden hükme ha· 
cet kalmaksızın tahsil olunur. 

K - Gayri menkullerin ver
gisi borçluya telliliye ve ferağ 
masrafı müşteriye ait olmak 
üzere satılacağından mevcut 
şartnamesini istiyenlerin Dinar 
icra dairesinde görebilecekleri 
ilin olunur. (76) 

En hoş meyva tuzudur. lnkıbnı.ı def eder. Mide, bağırsak, 
• b.aracigcrden müteveJlit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaıtırır· 

İnsôliıKanzuk eczanesi Beyoglu - İstanbul 

" 1 Türkiye Mensucat Fabrikaları 
Şirketi Türk Limitet 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

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

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

~ 

Izmir liman işletme ınüdürliiğündeJJ: 
ithalat gümrüğü binasında yapılacak 1054 lira 57 kuruş be' 

deli keşifli yazıhane on gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. isteklilerin ihale günü olan 19/1/937 Salı günü saat 0~ 
beşe kadar Levazım dairesine müracaatla mühendill' 
mizden ehliyet vesikası almaları ve bunları teminat mektupla~iyl: 
birlikte encümen katipliğine tevdi ederek eksiltmeye iştıri 
temeferi ilin olunur. 12-15 -~-~ 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Ahmet ağa oı•' 

hallesinde Saman çarşısında kain 4 numaralı dükkan tahsili e~ 
val kanununa tevfikan haczedilmiş ve tarihi ilandan itibaren it' 
gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan almak ve Ol 

1 

zayede şartlarını öğrenmek istiyenlerin defterdarlık taksilat ici' 
resine ınüracaatları. 15-21-27 132 (67) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS • 

KUMPANYASI 
SiS SATURNUS vapuru el· 

yevm limanımızda olup 16·1· 
937 taribiae kadar Amaterdam 
Rotterdam •• Haaltarg lçia 
yük alacakhr. 

SiS TIBERIUS vapuru 14-
1-937 ye doğru beklenmekte 
olup Jiklnll tahliyeden sonra 
Rotterd .. , A•aterdam ve 
H_ .. ,. limanlarına y&k ala
cakbr. 

SiS UL YSSES vapuru 22-
1-937 tuibine doğru beklen-

mekte oJup yükünü tahliyeden 
ıonra Burıas Varna ve Kas
t.ence için yük aiacakbr. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
M/S ERLAND motlrü 21 

ikinci kanunda bekleamekt• 
olup yükünü tahliyeden sonra 
Rotterdam, Hambuf, Gd~ia 
ve ...... ..,. ıt...ıanaa 
ylk kabul eClecektir. 

Zegluga Polaka kumpanyası 
Sis LEHl~TAN vapuru 16-

1-937 tarihine doiru Anverı, 
Dantzig ve GdyDia limaolan 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

Sis ALBA JULIA vapuru 
elyemı limaaı•zda olup 18-
J.937 ye kadar Pire • Malta • 
Marailıa limanlua içia Jiik ve 
yolcD bbal eder. 

SUCEAVA vapuru Z1 ikinci 

kinuoda Pire·Malta •• llanil
ya limanları içia Jllk alacakbr. 

Yolcu Ye ,ek kabul eder. 
Daha Fara tafm&t ipa lkhlel 

kord•cla Talııiiıdl •• 1Wallfe 
bioaa arka•ada PRATELU 
SPERCO vapur acentahğma 

mliraeaat "dilmesi rica olunur. 
Navlualardaki ve hareket ta• 
ribleriadeki deAildilderdea 
acenta melllliyet kabul etmeıı:. 
Telefon: 4142-4221-2663 

Diş hekimi 

A. Naci 
Horta~u 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler ıobtı 36 aamaraJ• 
nakletmiıtir. Hutalarmı mi•· 
takil olarak kabul ve tedaYi 
eder. 

Telefon 2946 
1-26 (2101) 

N. V. 
W. t'.11. Van l)er 

7~e & CA>. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

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

kAnunda beklenilmektedir. 9 
aon kAnunda Rotterdam. Ham• 
burg ve Bıemen ieln yllk ala· 
caktır. 

A KKA vap11ru 13 aon ka.
nunda Hambarr Ye Anventen 
ge!erek ylk çıiaracaktir. 

ANDROS vapuru 2a son 
kanunda beklenilmektedir. 23 
son klnuaa kadar Rotterdam, 
Hambarı ve Bremeıı için yllk 
kabul eder. 

••o•• 
American Export Li11es 

Tbe Export Steamslaip Corpo· 
ratioa • Nevyork 

EXMOOR ftporu 17 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yOk alacakta•. 

EXTAVIA vapuru ay•• '°. 
anda heklellmoktedir. Nev• 
york için yDkHyecekflr. 

EXMINISTER vapuru ikinci 
kinup sonnnda beklenilmek-
tedir. Nevyork iç'n yükliyo
cektir. __ ,. ............... -
Americao E:sport Linet • The 
E:sport Steamıbip Corporatioa 

Pireden 1&ktarmalı 
EXCAMBION vapuru 15 ildaci 
klnuoda Pireden Boatoa ve 
NeYJOrka hareket edecektir. 
EXCHORDA vapuru 29 ikinci 
kbaada Pireden Boıton ve 
Nnyorka hareket edecektir. 

EXCALIBUR yapar 12 tu· 
batta P .reclea Boatoa Ye Ne•· 
yorb hareket edecektir. ....... 
Johaıtoa W nrea Liaea Ltcl. 

Uverpool 
DROMORE Yapan, 10 ikin· 

ci klnan, Li.-erpool •• An•en• 
ton bekleniyor. Burp" Varna 
ve ICl.atence için Jtl" kabul 
•eler~ 

- ....... -cı ............... _ 

Arm-eilt H. Schulclt• Hambarg 
TROYBURG npura yirmi .. 
kiı ikinci kinunda bekleniyor. 
Rotterdam, H•mburg ve Bre• 
men için yük kabul eder. 

-=<><ZSIOt<l>3 1 lııQıı 

Senice Marftime Roumain 
Blkret 

DUROSTOR iaparu 16 ikin
ci ktaunda Klsteace içia ylir 
kabul eder. 
~ 

Den Norıke Middelbavılinje 
Oslo 

BANDEROS vapuru 16 ikin· 
ci klnanda beklenilmektedir .. 
Pire, lakenderiye, Diyep Ye 
Noneç &manian i~in yDldiye• 
cektir. 

Vapurlana i8imleri, gelme 
tarihleri Ye na.m. tarifelmi 
halrlmacla L:- bir taalaiıl'de • • ..:.:...... ~ 11 .......... 

N. V. \V. F. Hami Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007. 2008 

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

: SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya baJık,ailarlDln en haliıidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa ıiizlilmOft&r. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyilk Salebçioğlu hanı karŞ11ında 

• 

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

1lki tehlike işareti: Nezle ve baş ağrısı 

Sofak aJ11alığman bu ilk aJlmetl_.i ClltiPtN ile bertaraf 
etmezseniz birçok ağır hastalıklara tutulmak tehlikesi bat glSs
t•rmİf demektir. GRIPIN Btit6n ağn, sıza Ye ••ncdar1 derhal 
dindirir, grlpe, romaliııaıaya, dit, siadr, adale, bel ağnlarile kı
nklığa karşı bilhassa mftessirdir. 

GRiPiN • 
ı arayınız. 

1936 - 1937 
T aıe bir aıliti 

ekiıtra eklıtra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

Kamil 
Aktaşba
lıkyağıdır 
Gıda kuvveti yük 
aek, içmem laafif 
bir .-bettir. 

Hilil 
Ecaaneai ba ,.ta 
hiçbir yere Yer• 

mİf defilclir. 

Kendi sat 
maktadır 

• • 
senesının 

RADYOLiN 

Yüksek Mühendis mektebi artırma Yapmak içia dİflİ, laattl hem güzel hem uilam difli 
olmak llmmchr. Gtlade iki defa ditlerinizi RADYOUN,. 

ve eksiltme komisyonundan-: farçal•JUU· 11u.-affaluyet lcat'idir. 

1-M~~~~~~~~·~~~~l·----~~~~---~--------~-
IH kapalı ıarf • ..,.. eklilbneye konmmufbn'. iz • v•ıA tı• DefterdarlıXrından• 

2 - Ekıiltmeai 17·2·957 Ç&l'f&lllba gllal Aat 15 de Gllmlfm- mır 1 aye . 5 ... 
yunda mektep bioaa içiacleki komisyonda yapılacaktır. · Pul Bayilerine 

3 - ·Muhammen bedeli 18000 Ye ilk teminıb 1550 liradır. Jzmir merkezi kaıa, nahiye ve kaylerinde şimdiye kadar pal 
4 - lstiyenler prtaamesini mektep idaretia• mllracaada para• baJilili .için rvlaıat tezkeresi alailı olanlann yokl•masına 1-1-9'7 

sız alabilirler. tarihinden itibire• ı,..ı.m11hr. 
5 - Teklif me1'tupları ikinci maddede yaulı aaatten Wr ıaat Bayilerin ndautaaınelert Ye 4,SOX6 eb'achnda birer fotojraf-

eneline kad•r komlsyoa reisliğine mak&.at makabillnde •erile- larile Mrlkte ı-ıı.m ..,... kadar damga kalemfae mlracaat 
cektir. Poıta ile 21aderilecek mektaplana aiha;et 2 had macl- etmeleri. ehi, 1~ blrilae kadar mllracaat etmiyenlere 1·1-9J7 
dede yazıh saate lradar gelmif olmaa ve dıı zarfni mllalr ...,. t:arilaWm itibarn kat'i,,_ pul verilmiyecefi ilin olunur. 
m11 ile iyice kapablmıı buhmm•11 prtbr. Poatada olacak pdk- 12-lS-17 91 (SJI 
•ler bh.ı etlilme'L 50-15-51-tS 100 (Mft), · . 
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Regina - Perma 
En mlltekimil ve en ıık 

ıan·fil bir ondDllsyon makine

sidir. Kullanan ve mlifteri için 
katiyea teblilıeaiaclir. Tlrkçe 
kataJok isteyiniz. 

TDrkiye umum acentaıı : 
HOsnO fdemen, ikinci Kor

don SS/3 lzmir • 
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Olivier Ve Şü. 
LIMiTET 

Vapur Acentası 
tRtNCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Ulermaa Linea Ltcl. 

Londra hattı 
ADJUTANT vapura 22 ikin

ci klnmda gelip Loadra ~in 
yQk alacakbr. 

LESBIAN vapur-u ikinci ki
nua iptida11n~ Londra ve 
Hullden gelip ylk çakarıp a,.U 
zamanda Londra ve Hnll için 
yilk alacaktır. 

GRODNO vapura 15 ikiaci 
klnanda Londra. Hali •• Aa
••r•tt!n gelip ylk çıkaracak Ye 
a,ni umanda Lonclra ve H 
için yük alacakbr. 

Liverpool battı 
EG YPTIAN vapuru 26 bi· 

rint:: klnuncla .Liverpool ve 
Svanaeadan gelip yDk çakara· 
cakhr. 

ALGERIAN vapuru on ikinc~ 
kinunda gelip Liverpool ve 
Svanseadaa yllk çıkaracaktır. 

Deutacbe Levaate-Liaie 
ANGORA vapuru limanı• 

mızda olup yllklerini ç1karmak
tad1r. 

NOT : Vlrut taribJeri, ~•
purlann isimleri ve navlun Oc
retlerinin değlfikliklerinden me 
iulf yet kabul edilmez. 

ISTANBULDA 

HABER GAZETESi 
MeMleketla llUllUrUne hlz1Ret etmek mallaedltle 

1 lrlnunuani 1937 tarihinden itibaren 

Lisan dersleri 
Vermiye baılamıtbr. Bu denler Macar 'ların meıt.ur Şidlof 

metodu Gzeriae bazarla1111111br. 
1000 kelimeyle tertip edilen ve kendi kendilerine pratik lisan 

aıreamek metodJannın ea mikemmeli olan bu takrirleri dilimize, 
memleketimizin taDIDIDlf lisan hocaları tatbik etmiştir. 

KENDi KENDiLERiNE 

Fransızca, Almanca, logilizce 
Öğrenmek iatiyenler bu dersleri takip etmeUdirler. Her ders 

üç aydan fada ıOrmiyecektir. 

MEMURLAR ve ASKERLER 
o~ ~Lk , ... ftati olan 400 ıc.n.. lzeriad• ,Ozde 10 .. 

konto alrecelder ve ba miktan aylak mlıa•i takıitlerle ele lele· 
y~bilecelderclir. 

latuhul viliyet ve belediyui kendisine bajlı bulunan bitin 
denir memarlanaa HABERin bu teıebblbllnden istifade etme
lerini bir tamim ile tavıiye etmit bulunmaktadır. 

Af&iıdald karneyi veya bir sur.etini doldurup g3nderiniz. 

~······· .. ··~·~ .. ~·~··~·····~·~··~··~··l_i\~·i;!'·~·~ ........... ~ 
• • a ~~~m i 

• Gazetenizin lisan denleriıae devam için aylak abone olu-
yorum. Birinci tftkıit olan kurut ile ginderilmittir 

Adres: 

• .................................................................................... 1 
lıim ve adresler okunaklı olmalıdır. 
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Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan aobaJar için mahsus getirildi. 

Mlraeaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. to - ta J. P&rplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, ıilindir ve her iıtenilen kömlir vardar. 
(2299) 

Ferit Kuvvet Şurubu 
KUVVET KUDRET IŞT AH 

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

Büyük şişesi 

60 
Kuruştur 

M. Depo S. Ferit Şifa eczanesi 



Sahlla 10 YIE"1 A81ft 15 Alnunusanr 

General Göringin Romayı ziyareti bir mesele oldu 
~--------_;;;;'-----------------------Ell~---------------------------------

ü lce vş hazırlanaca 
General Frankoyu kat'i bir hücuma teşvik edeceklermi 
Almanya bir. sergüzeşte atılmadan Italyanın muvafakatini almak istemi 
Dünyanın en hassas noktası olan Cebelüttarık yolları üzerinde siyasi barometre bir tayfun tehdidi gösteriyormu 

Roma 14 ( Ô.R ) - Musso
lini, Kont Ciano, nazırlar, müs
teşarlar, Almanya sefiri Von 
Hasse!, sefaret erkanı, hariciye 
nezareti memurları, faşist par
tisi ileri gelenleri ve ltalyada 
Nasyonal sosyalist mümessilleri 
General Göring ile bayanını 

saat 22,35 te trenden indikleri 
zaman selamlamışlardır. Alman 
nazırının refakatinde hususi 
kalem şefi ve diğer birçok şah
siyetler daha vardır. 

ALMANYA DA BiR CEN
TiLMEN ANLAŞMAS I 

iSTiYORMUŞ 
Roma, 14 (Ô.R) - Prusya 

başvekili general Göringin Ro
ma seyahati etrafında beynel
milel matbuatta yer bulan tef
airleri Fransız gazeteleri alaka 
ile takip ediyorlar. "Figaro,, 
gazetesinin Londra muhe.birine 
göre Almanya lngiltereye ara
larında bir centilmen anlaşma
ıı akdini teklif etmek niyetin
dedir. Fransız gazetecisinin 
fikr ince bu centilmen anlaşma
larının çoii'almalariylı: Fransa 
gittıkçe daha yalnız bir mev
kide kalacaktır. Esasen Fas 
hakkında telaşlı hah-erlerin neş
riyle de Fransa Loodradaki mev
Jriini çok kaybetmiştir. 
iT AL YADAN SORULACAK 

HESAPLARI VARMIŞ 
"Oeuvre,, gazetesinde Gene

Yieve Tabouis bermutad bol 
bol faraziyeler yürütüyor. Ona 
bakılırsa Almanya Londra ve 
Parisle dostluk münasebetleri 
kurmak niyetinde olduğundan 

ilkönce dostu Faşist ltalya ile 
görüşmek istemiştir. Esasen ln
giliz - Italyan centilmen anlaş
masının imzası hakkında da 
Almanyanın ltalyadan sorula
cak hesapları vardır. Netice 

o'arak "Oeuvre,, general Gö
ring'in Roma seyahatinin uyan
dırdığı derin alakayı kaydedi
yor. 

"Republik,, gazetesine göre 
ise Almanya bugünlerde lspan
yol meselesi hakkında kat'i 
bir vaziyet almak üzere oldu
ğundan ilkönce ltalyan siyase
tini idare eden 1erle fikir tea
tisine lüzum görmüştür. 

MÜŞTEREK BiR 
SEVKULCEYŞ Mİ 

HAZIRLAYACAKLAR? 
Paris, 14 ( Ö R ) - "Popu

laire,, gazetesi yazıyor : Gene
ral Göring lspanyol meselesi 
hakkında görüşmek üzere Ro
maya gıtmiştir. Şimdiye kadar 
iki faşist hült ümetin bu me•e· 
ledeki vaziyetleri müşterekti. 
24 ilkkanun tarihli lngiliz-Fran
sız notasına verdikleri cevap· 
!ar da bunu göstermiştir. Şimdi 
de, ademi müdahale siyaseti 
bakımından kat'i bir ehemmi
yeti olacak o1an gelecek gün
lerde, müşterek bir sevkü'ceyş 
teıisi laumgelmektedir. 

---··- --·-......... -........... -....... . 

Mussou11t 

FRANKOYU HÜCUMı\ 
TEŞViK EDECEKLER 

lngiltere doğrudan doğruya 

müdaba!e meselesine temas et
memiş, bunu Londra komitesine 
bırakmıştır. Bu heyetın müza
kereleri ise uzun vadelere lü
zum gösterdiğinden Berlin ve 
Roma Frankoyu hücuma sevltel· 
mek için bundan istifade ede
ceklerdir. 

KÜFÜRLERiN BiNi BiR 
PARA 

Paris, 14 ( Ö.R ) - " Ere 
Novelle ,, General Göring'in 
Roma ziyareti hakkında şu 
mütalaaları yürütüyor: 

ltalya - Almanya arasında 
işbirliğinin teyidine bir mukad
deme olmak üzere ltalyan ga· 

berlere göre lspanyol Fasına 
takviye kuvvetleri göndermek 
ıçın ltalyanların yaptıkları 

teklifler Almanlarınkinden daha 
fazladır. istikbali bağlamamak 
kaygısıyle Franko bunların bi
rincileri de, ikincilerini de şim· 

gazetelerindeki neşriyat Al
manyanın Fransa ve lngiltere 
ekonomi sahasında ve sömür-
geler için anlaşmasına mani ol
mak maksadını tekabül etmek
tedir. ltalya haricinde yapıla• 
cak böyle bir anlaşmanın bu 

Otili11g, kansı ve Hıt/er 
dilik bertaraf etmiştir. Zira in· memlekette ağır bir yalnızlık 
giltere ve Fransa ile çarpış- hissi uyandıracağı mubakkak-
mağa hevesi yoktur. tır. Halbuki Roma - Paris ve 

Roma Fıansanın Berlin sefi· Londradan hem Habeş ilhakı· 
rile Hıtler arasındaki görüşme· nın kat'i tasdikini, hem de üs-
nin belki A kden;z hakkındaki telik ticı.ri ve mali bazı men-
lngil z • ltalyan centılmen an· faatleri koparmak ümidindedir. 

;uotelerinde Fran
saya karşı küfür· 
lerin bini bir pa
radır. Fıibrerin 
gönderdiii'i dele
genin Romadan 
Burgos'a geçece
ği de iddıa edi
liyorsa da buna 
inanmak istemi
yoruz. ltalyan ga
zetelerinin Fran· 
saya hücumları 

hükümetiıı telki
nıle yapılmış olsa 
gerekt:r. ltalyada 
lngiltere -Fransa
Almanya ara~ın· 
da bir ekonomik 
an laşmanın la· 
bakkukundan kor 
kıı l maktadır. Al
man matbuatının 

neşriyatı yatışmış· 

ken ltalyan gaze· 
teleri beklcnil- Alman nazıtlatın R,omada istıkbat muasımınden bir inııba 
melısizin Fraosaya hücuma !aşmasına benzer bir Alman - iT ALYA VE ALMANYA 
başladılar. Onun lspanyol Fa- Fransız centilmen anlaşmasına Paris, 14 (Ô.R)- "Petit Pa· 
sını ilhak etmek istediğinden yol açacağını farzetmiştir. Al- riıien,, gazetesi lspanyol Fa-
şüpbe ediyorlar. Halbuki ita!- manya ile fırsat kollayıcı işti- sının aevkülceyş ehemmiyetini 
yanın bu işteki vaziyeti Almıın- rakinden çok fayda koparmış göstermektedir.Almanların Fas· 
yadan daha cüretlidir. olan ltalyaoın bundan vazgeç- ta yerleşmeleri lngihz - Italyan 

Londra ve Parise gelen ba- mesine imkAn yoktur. ltalyan centilmen aolaşma11nı hiikiin>-
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/la/yan hancıve nazııı U ano 
süz bırakır. Bunun için Alman• 
yanın lngiltere ve Fransadan 
başka ltalyayı da muhalif bu
lacağı böyle bir sergüzeşte 
atı l mıyacağı ümit edilmektedir. 
Zira ltalya da Akdenizde meş· 
ru hakları olan üç büyük dev
lete aç göz:U ve güzelce mü· 
sellah dördiincü bir d.,vletin 
katılmasını istemez. Alman
ların Akdenizde mevkileri 
ne maziye, ne hale, ne is
tikbale dayanamaz. Onların 
yeri Ba!tıktadır. A kdenizde 
değil. Fakat bu meseleyi ihti
yatla tetkik lazımdır. Zıra 
burası dünyanın en hassas ye• 
ridir ve barometre burada 
bir tayfun tehdidi gösteriyor. 
Bu ha•sas nokta Herkül sütun
ları (Cebelüttarık boğazıdır) ki 
iki dünya 11raıııoda açılmış bir 
kapıdır. lngilizler hiçbir mille
tin Fasın şimal sahilinde yer
leşmesine asla müsaade ede
mez. Bunun için orada yerle
şerek b->ğaz methaiini kapa· 
yabümesi ihtimalini hiçbir va· 
kit kabul elnıiyecektir. 

EDENiN SÖZLERlNE 
ALMANLAR HÜCUM 

EDiYORLAR 
Berlin, 14 (Ô.R) - lngiliz 

mil'etinin tereyağını toplara 
tercih et iği hakkında Eden 
tarafından söylenen ve Gene
ral Göringin malüm nutkuna 
bir cevap mahiyetini alan ~öz
ler Berlinde pek fena karşı

lanmıştır. Gazeteler kızgınlık
larını açıkça. göstermekle be
raber evvelki gibi logiltereye 
doğrudan doğruya hücumda 
bu'unmaira cesaret etmemiş

lerdir. Ekser gazeteler İngiliz 
hariciye nazırının Almanyanın 
vaziyetini gözönünde bu?un
durmak istemediğini ve diğer 
milletler lehinde tarafgirlik 
gösterdiğini sitemli bir lisanla 
kaydediyor ve Almanyı.nın 
Versailles muahedesi tara
fından kendisine bırakılan 

pek fena vasıtalarla ekonomi
sini idare etmek :ıı.uuretiııd" 

kaldığını anlatıyorlar. "BörseP 
Zeitung,, Versailles muahede• 
siyle zenginleşerek bugün belli 
tereyağı, hf'm top bulmak iın• 

kanında olan lngilterenin vazi• 
yetini Almanyanın mevkii ile 
karşılaştırmakta ve onun sözle• 
rinde ciddiyetten eser göre• 
memektedir. 

Yarı resmi "D. und P. Kor· 
respondenz " beynelmilel siya• 
sette demokratik memleketle• 
rin prensibini şöyle hulasa 
ediyor: Sıoıfıar devletin işlerine 

vasıtaları nisbetinde yardıDI 

etmekle mükelleftirler. Bu on• 
!ar için mümkündür. Fakat 

yüksek tarassut kulelerinin te
pesinden bu milletlerinAlmanya• 
daki vaziyetini anlamaları güç
tür. Almanya onlar kadar ab• 
valden istifade etmemiştir. e· 
reyağı ve top mcaclesl aanıldığ 

kadar sade değild ir. Eden bd 

vazını 17 sene evvel yapmab 
idi. O vakıt ekonomik refah• 
h izmet etmiş olurdu. 17 yıl 
sonra, Milli emniyetini kurmak 
için acele eden Almanya bd 
uğurda refahının bir kısmını 
da fedaya mecbur kalıyorsa 
bundan dolayı serzenişte bu• 
lunmak adalet ve hakkaniyete 
uygun bir hareket değildir. 

Paris, 14 (Ö Rl - Göringin 
Roma seyahati hakkında "De• 
bats., şu haberi veriyor: Alman• 
ya lngiıtereye yaklaşarak FraP' 
sayı yalnız bırakmak fikrinde• 
dır. Bu iş için ltalyanın tavaıt• 
sutuna güvenıyor. 

Roma 14 ( A.A ) - Havai 
Ajansından : 

Göringin Romadaki ikameti 
balen de tamamen hususi uıa• 
hiyette gösterilmektedır. ltal
yan gazeteleri neşrettikleri 
programda Sigi veya Venedilı 
sarayında hiçbir ziyaretten bab• 
setmemekle iseler de bun'ar
dan birisi daha bugünden va• 
ki olmuştur. 

Cereyan edecek görüşmeler 
hakkında salahiyetli hiçbir işar 
mevcut değildir. 

Mussolininin protokolda der' 
piş edılmediği halde Göringİ 
bizzat karşılamak istemesi Gli• 
ringin karşılanmasına dostane 
bir hususiyet mahiyeti verilınelı 
istendiğini göstermektedir. 

Roma, 14 (A.A) - Göriııll 
meçhul asker abidesi ve faşist 
ölüler mezarlarını ziyaret etıııif 
ve müteakıben kral tarafındall 
kabul edilmiştir. . 

Mussolini ile ilk görUşıoefl 
saat 12,30 da olacaktır. 

Eroin kullananJat 
idam edildi 

Pekin, 14 (A.A) - Şi .. •~ 
Çinde keyif verici zehirler 
aleyhine açılan nıücadele11 

fıli surette başlanmış ve P';' 
kinae Eroin kullanan beş kifi" 
idam olunmuştur. 


