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f Dr .. Aras Cenevre yolunrra 
f Par!s, 15 (Ö.R) - Türkiye Hariciye r 

vekili Dr. Aras, beraberinde büyük elçi 1 

~~~~mencioğ)u o)d~ğu hald e Cumartesi ) 
gunu Cenevreye gıtmek üzere Istan
buldan ayrı lacaktır. Viennot Pazartesi ı 
günü Cenevreye gidecektir. 

Fiatl " s ,, kuruşblr. Gtmı1ırıriyctin Ve Cwn1ııtriyet Eserinin llcT.·çisi, Scıba1ılan Ç1Jrn,· Siyasi Gaceter1fr Yeni A8ar matbnasmda bası'mıştır . 
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Kongre 
Nerede toplanmalı? 

·-· Üzüm kongresi önümüzdeki 
ay i~iode toplanacakbr. Şim
diye kadar tedkik mev:uu olan 
mahl'ullerimiz arasanda üzllm 
başta gelir. Çünki\ bağlarımız 
Ege bölgesi için bayati ehem
miyeti haiz olduğu gibi, bu 
mahsulün dıt ülkelerde rakip· 
)eri çoktur ve kuvvetlidir. 

Nefaset bakımından relrnbet
ten korkmıyoruz. Bu hususta 
tabiatın babşeylediği imtiyaı
lara güveniyoruz. Lakin yefş
tirme fiatlerinde, ambalaj işle· 
ı inde bilhassa ihracatın teşki
latsızhğı üzerinde endişelerimiz 
pek büyüktür. Bundan dolayı
dır ki üzüm mevsimi her yıl 
birçok gürültülere sebebiyet 
verir. iktisat vekaleti bir iki 
rıldanberi aldığı idari ve mevzii 
tedbirleri kafi görmemiş bu 
işe daha esasla bir veçhe ve· 
rebilmek İçin alakadarlardan 
müteşekkil bir kongreyi icti
maa davet eylemeği muvafık 
görmüıtür. Bu kararı EgeliJer 
minnetle karıılarJar. 

Yalnız kongrenin lzmirde mi, 
Aokarada mı toplanması daha 
faydalı olacağı keyfiyeti henüz 
tesbit olunmamıştır. 

Uenece hr ki kongremn lz· 
mir veya Ankarada toplanma
sının ne ehemmiyeti olabilir? 

Hayır. Vaziyet biç de böyle 
deği;dir. 

lzmir veya Ankarada toplan
masının ayn ayrı faydaları ve 
mahzurları vardır. 

Ankarada toplanırsa hükü
met merkezinde kongrenin 
akisleri daha büyük olur. Kon
greyi büyUklerimız çok yakın
dan takip edebilecekleri gibi 
ekonomi bakanı da bu kon
greye başkanlık etmek sure
tiyle muhtelif cereyan!ara b 'z
ıat takip eylemek ve müdür· 
lerine de takip ettirmek farsa
hnı elde eder. Dilekler daha 
kolaylıkla makes bulur. 

Buna mukabil üzüm mevzuu 
ile ilgili bulunanların hepsinin 
Ankaraya gitmesine imlo.an 
yoktur. 

Bilhassa lcüçük ba~cıJar bu 
külfeti üzerler-ine almak İm· 
lcanlarmdan maddeten mah· 
rumdurlar. 

Binaenaleyh kongreye ancak 
resmi teşekküllere dahil zevat 
ile ihracatçılar iştirak eyliye• 
cekler demektir ki biz yalnız 
bunlarla yapılacak konuşma
lardan büyük fa ideler temin 
edileceğine kani değiliz. 

Çünkü bu zevat esasen her 
zaman E konomi Bakan'ığı ile 
daimi temas halindedirler. Na-
2ar noktalarım her vakıt izah 
eyiemck fırsa t ına sahiptirler. 

Bizce görüşmeleri azami d~
r ecede faydalı lulabilmek iç'n 
kongreye üzümle alakalı bulu
nan l~ücük ve b i' yü~ bağcı'arlo, 
mütevassıt tüccariarın, koopera
tiflerin simsarların, ihracatçıla· 
rm, teşekkül'erin iştirfıkini te
min eylemek Iazımdır. 

Bnnların hepsinin ayrı ayrı 

ilekleri, d ert:cri vardır. Birbir
erinin vaziyetlerinden şif<ayet
eri mevcuttur. Karşılıkla müza· 
ere ve mtinakaşalardır ki ha
ikatleri ortaya çıkarır. 

- Sonu 2 ncı sav/ada - • 
~•k.11.ı C>cakoAıu 
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Sancağa yakın köylerdeki binlerce Arap bedevisi 

silihlandırıldı. Bunlar Türk köylerine baskın yapacak 
2 il 

Suriyelilerin tahrikatAna uyan bazı yobazlar bir harekete teşebbüs etmişler 
lstanbul 15 (Yeni Asır) - )un vermeğe baxırlandıklan 

Sancaktan gelen babetler, haber alanmıştır. 
Fransız zabitlerinin tahrikatı Reyhaniycdc ileri gelenler· 
elim vekayi doğurabilecek bir den on kişi tevkif edildi. Be§ 
mahiye t aldığını göstermekte· t kişi aranıyor. 
d ir. Halep, 15 (Ô.R) - Bütün 

Nürrayiş ve tezahüratta bu· Sancak köylerinden Halebe 
lundukları ve!iilcsiyle lcafı (e lı:n- kadar her ta rafta halk arasında 
fıle Türkler tevkif edıliyorlar. şapka g iyme hareketi hararetle 

Halep, 15 (Ô.R) - Sancaj!a devam ediyor. Türkiyeye karşı 
yakın olan A rap köylerinde sevgilerini göstermek istiyenler, 
ve kasabalnrmdıı binlerce Arqp başlarından feslerini atmakta 
bedevisinin s i ahfandırıldığı, istical ediyorlar. 

bunların Reybaniyeye b r bas- (}Uztl lsk ndeıundan ı/u f!liı ii11fiş - 5onu 4 ıi11di savtada -
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Diyarıbekir • Tahran seferleri .erc:~n~~~0:1:~da bir Şiddetli fırtına ve soğuk 

Iran hükün .. eti, hava 
seferleri ihdasını istedi 

Nafıa Vekaleti hava seferleri teklifini 
~a.c;n~r. ;yc'!e ~ dkL .. ed~yo lt l 

ltanm Ueımanşah ştluı 

lstanbul, l 5 (Yeni Asar) - Iran, Diyarabekirle Tahran 
Tü~kiye He Iran arasında siyasi arasında karşı 'ıklı tayyare ıı;e-
ve ıkt~sa.di münasebet lerin yük- ferleri yapılmasını teklif et· 
sek bır ank şafa mazhar oldu· . 
ğunu nazara dıkkate alan Jran mektcdır. Bu 9uretle lranla 
hükümeti, memleketimizle Iran posta münakalAta en kısa bir 
arasmda tayyare seferJeri tesisi zamana indiri !miş olacaklar. 
için hükümetimize müracaat Nafıa Vcl<alcti, bu tekl.fı ehem-
etmistir. mıyctı e tedkık ediyor. 

Sarhoş 
Bir kadın 

Beraber 
;u)amJ 

yaşadığı 

öldürdü 
lstanbul 15 (Hususi muhabi

rimizden)- Mercan yokuşunda 

Va'ide hanında, mislıne eoder 
leHadüf edılir bir cinayet oldu. 

lşia şoyam d .klrnt tarafı bu 
cinayeti iş liyenin bir kadın oJ
masıdır. 

A lkolifc bir kadın olan Ne
d imenin irfan isminde bir adam-

dan 40 Jirn kadar bir a!acağı 
varmış.. irfan, bu kndml.a be· 
rabcr yaşamakta imiş .. Alkolik 
kadıo sarhoş otduğu bir sırada 

alacağı olan 40 lirayı yakın ta
nıdığı irfandan istemiş ve bu 
yüzden aralannda bir müna
kaşa ve kavga çıkmıştır. 

Sarhoş kadın bundan sonra 
irfanı ağır yaralamak suretiyle 
öldürmüştür. Zl\bıta tahkikata 
el atmış ve katil kadın yaka
lanmıştır. 

Garbi Anadolunun her 
yerinde hüküm sürüyor 
C enizlide bazı köylerle münakalat 

l(esildi. Kar fazladır. 

Dt11izlıdet1 

Üç günde:ı beri şehrimizde 
ve garbi Anadolunun her ye
rinde şiddetli bir fırtına hüküm 
sürüyor. Evvelki gece yarısın
dan sonra şiddetli fırtınadan 
bazı evlerın canı ve kiremitleri 

bır g6ıllnliş 

uçmuştur. Gecenin saat üçün
den sonra suhunet derecesi 
f aı.laca düşmuş bulunuyordu. 

lstanbul, 15 (Yeni Asar) -
Kıı her tarafta olduğu gibi 

- Sonu 4 ncü Savtada -
••···••••··········································································· ........................................................................................................................................ .. 

Ç k 1 Ordu Unda Fransız parlamentosu 

e os ova Bl k b. . .. ··ıı·· um a ınesıne gonu u 
Birçok Sovyet zabitlerinin bulunduğu 

hakkındaki haber asıl~ızdır 
Bulgar·stan Çekoslovakya ile bir pakt yapıyor 

1t1ode1n smilıla.J/ıı m11r.dılıez ÇckosLo~a/:ıa oıauswutaıı ılu göıiilıliş 

Londra, 15 ( AA ) - Sav· fmdan yapı'an neşriyat üze- ı ederek Alman iddialarınm ta-
yetlerin Çekoslovakya ordu ve rine lng liz d plomatik mahafili mamiyle eaaısız oldu~u kaoaa-
itlaresine nüfu.z ettikleri hak- PrAğ'?an aldıkl~rı ıa ihi!e.ttar tını izhar etmektedirler. 
kında Alman gazeteleri tara· ve bdaraf ma.6mata ıslinat - &n• 4 'ncl NlıiJtdı -

işinde salihiyet verdi 
Blum bir nutuk söyliyerek ortadaki 

vaziyeti izah etti 
P aris, 15 (Ö.R) - Fransız. 

mcbusnm Lpanynya gönüllü 
luıyıt ve s evkini men için hü
lcümetc sa!t;h 'yct veren bir 
kanun kabul etmiştir. Birçok 
mebuslar bu tcdbirkr'n ancnk 
diğer hükümcllerle birlikte tat

bild hususunda ısrar' etmiş'cr· 
dir. Hariciye komisyonu rapor
törü Gı umbach demiştir ki : 
Şimdiki va:iyet sulb iç'n mu· 
aı:ı::m bir tchlü k ed~r. Su hu 
kurtnrmok için hususi idealleri 
feda etmelidir. 

Komünist partisi namına bir 
hatip bu partioio taahbütl~rine 
rağmen ispanyada mildabaJede 

- Sonu 8 na tay/ada - /-1011m l:Jalvtkuı L. bJMm 



&ahlla 2 YENi ASIR t& Kanunusani uts? .. ..;;;.;;;.;;;.;;,;;..;;;.. ... -.. ............. _.. .......... ~--.......... --..... _...--------...................... .;.;;;;.;~;;.::;:;.;..,........._ .. , __ .. ____________ _.. __________ ,.,... ____ ...., ..... .-.::;:...:.;::;:;.:;;,;,::::::...::.=.:::.:;...ıı111 

Kongre 
Nerede toplanmalı? 

- Boştwa/t ı incıs ahi/ede -
Kongre ruzoamesioi teşkil 

eılen eo mühim meselelerden 
ltiri atıiodarizasyon itidir. Stao• 
ılarizuyonnn kimin tarafın· 
dan yapılması lizımgeldiği nok· 
tasında muhtelif cereyanlar var• 
dır. Bazı ihracatçılar bunu müs· 
tahsilden iıtiyorlar, Bazılan mu· 
tavassıtlana yapmasını Ye boru• 
ra ıtaadarize edılmiş bir şekilde 
arzını ileri ıilrüyorlar. Müteka
bilen standarize işinio imalat 
meselesi olmasından dolayı 

bunun ancak ihracatçılar tara
fından yapılabileceğini müdafaa 
eyleyenlerde vardır. Bundan baş· 
ka standardizasyonu imkansız 
bulanlar buoun dane veya renk 
bakımından mı yapılman lizım 
geldiğini mi münakaşa edenler 
pek çoktur. 

Üzüm mevzuunda istihsal 
masraflarını azaltmak, kurutma 
vaziyetlerini bir yola koymak 
için pek çok şeyler söyleoe
ce;,tir. Çok geniş olan ve her 
biri ayrı ayrı ehemmiyeti 
haiz bulunan meselelere ait 
görüşmelerde, söz sabibi ola
bilecek her sınıf halkı konuı· 
turabilmek için kongrenin iz. 
mirde toplanması keyfiyeti daha 
faydalı görülebilir. 

Ekonomi bakanımuın alika· 
darlarla birlikte lzmire gelerek 
kongreyi bizzat idare eyleme. 
sinin de bu faydaları arttıra• 

cağında şüphe yoktur. 
~ak.kı C>cakoğıu. 

Kızılay 
Balosu • • 

ıçın 

Büyük hazırlıklara 
başlandı 

Pera Palasın örkestrası 
da celbedlllyor 

Kızılay cemiyeti yıllık balosu 
için, ce'l!İyet tarafından seçi· 
lf'n balo komitesi büyük hazır
lıldara başlamıştır. Ôğrendiği
mire göre lstanbuldan Pera 
Palasın orkestrası: Kızılay ge
cesi için angaje edilmiştir. 

Bu yıl lnzılay balosunda bir 
çok sürprizler yapılacak Ye 
eğlenceler tertip edilecektir. 
7 Şubat Cumartesi gecesi hü· 
kümet salonlarında verilecek 
balo için hükümet salonlanna 
bazı iliveler de yapılacaktır. 

Tertip komitesinde tanmmıt 
ecnebiler de vardır. Balo ge• 
cesi güzel ve zengin bir piyan• 
go tertip edilecektir. 

Bir görüş 
Paris, 15 (ô·R}-"Populaire 

de Naute., gazetesi Habeşis
tanı aldıktan sonra Mussolini
nin bili " imparatorluğu " ge• 
nişletmek fikrinde olduğuna 
yazarak soruyor: Avrupa onu 
her istediğini yapmakta daima 
serbest bırakacak mı? Fakat 
Muasolini unutmasın ki tarpe 
kıyas kapitolin yanı baflndadır. 

Ekmek 
Fiyatına zam 
yapılmıştır 

Dün toplanan belediye daimi 
encümeni buğday, un ve ek· 
mek fiatları üzerinde yapılan 

tedkikler üzerinde meşgul ol
muştur. Ekmek fiyatlarına onar 
para zam yapılması kararlaş

mıştır. Bugün biriDcİ nevi ek
meği on bir, ikinci nevi ekmeği 
sekiz kuruş otuz paraya satın 
alacağız. 

Arazi tahriri 
komisyonları 

T abrir arazi işlerinde çalışan 
komisyonlardan bazılan işlerini 
bitirmek üzeredir. 

Vilayetimizde ıimdiki halde 
on dokuz arazi tahrir komis
yonu vazife görmektedir. Bu 
komisyooların tahrir işlerini 
bitirmeleri için tayin edilmiş 
olan iki yıl müddet içinde iş· 

!erini başarmalan kat'i surette 
kararlaştırılmış olduğundan bazı 

kazalarda işlerini bıtirmiş olan 
komisyonların arazisi fazla bu
lunan kazalara gönderilmeleri 
ve oralarda çalıştırılmalan mu
Yafık görülmüıtnr. 

Vapur işleri 
lzmirde vapur fıkdanından 

doğan mllşkül vaziyeti ebem• 
miyetle ele alan lktisad Yeki
leti liımgelen yerlerle vaki te• 
mas ve teşebbüsleri neticesin· 
de bu malların Yalı.tinde ihraç 
iskelelerine seYki temin edecek 
tetbirleri almıştır. 

Bu ayın sonuna kadıır ve 
ıubatıa ilk on beşi içinde lima• 
nımı:ı:a uğnyarak mutat sefer· 
!erini yapacak olan vapurlara 
bu malların bllyük bir k11mı 
yükleneceği gibi bu arada bir 
iki vapnrnn da ilaveten lzmire 
uğratılarak mlltebaki mallan 
a'malan temin 'edilmiştir. 

Hayvan ihracatı 
F oh kıymet gösterilecek 

Bazı ilçe ticaret odalarının 
Yuoaoistana vaki ihracata ait 
verdikleri menşe şahadelname
lerinde hayvanat kıymetlerini 

noksan gösterdıkleri alakadar 
makamların nazarı dikkatini 
celbetmiştir. Bu hususta yapı· 
lan tebligatta kazalardan ihraç 
edilecek hayvanlar için menşe 
ıabadetnamelerinde Fob kıy· 
met glSsterilmesi bildirilmiştir. 

1 

TOP , 
KARYOKAYI 

Ihtikir ·yapanlar 
Şeker istokların~ azaltmak isteyenler 

hakkında takibat yapılacaktır 
Iktısat vekaleti kat'i emirler verdi 
······································································-··················· 

Şeker fiatinin indirileceği şa- Tıcaretodaları vasıta siyle yüzde kanunlar ve belediye nizamla-
yialarile bazı maballerrle tücca- oo beşi p~şinen göuderilmek rına göre takibat yapılmasını 
nn siparişinden çekindiği ve bu üzere istenilen miktarda şeker 'e gıdai maddelerden olan 
ıebeple stokların azalması yü· 11evkedilmesi Türkiye şeker şekerin buhran ve ibtikirına 
züoden fiatin yükseldiği bi.di- fabrıkaları anonim şirketi umum meydan verilmemesini dilerim. 
rilmektedir, şimdilik fiatler in· müdürlüğünce temin edilmiştir. Ticaret odası keyfiyeti bü-
dirilmiyecektir. Çıkarılan şayia, Keyfiyet iktısat vekaletinden tün ticaret odalarına bildir· 
bazı kimselerin vaziyetten isti- vilayete şu yolda bildirilmiştir: 
fade etmek arzusile yapılıyor. - Viliyetinizce o kabil şa· 

Tüccarlar şeker siparis et- yialara uyarak ihtikara sebe· 
medikleri halde vilayetlerin biyel verenlere karşı mahallen 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bozuk mal gönderilmiş 

Bir müessese de zeytin 
yağları teslim etmemiş 
lsveç konsolosluğumuzdan alı

nan bir habere göre Alyoti 
müessesesinin Norveçe gön
derdiği üzümler bozuk çıkmı~
tır. 

Buodan başka Berfin Türk 
ticaret odasının bir raporuna 
göre de Kuşadasındaki Soka 
zeytin yağı fabrikasının Ham
burg piyasasına vaktiyle alivre 

Çiftlikıerde 
Ve ziraat müesseselerin

de çalışmak istiyenler 
Çiftliklerde veya ziraat mü

essese!erinde trı;ktör ve ziraat 
makinelerini kullanmağı hak
kiyle öğrenmiş olup da yeni 
açılacak ziraat iş!erinc\e ça 'ış· 
mağa talip olanlardan ve sivil 
ve askeri sanat mekteplerinin 
makioe ve demircilk kısımla
rından mezun boluoao:ar yeni 
zirai teşkilatta istihdam edıle· 
ceklerdir. 

1 - Ziraat teşkilatı hari· 
cinde gerek resmi, gerek hu
susi işlerle vilayet dahilinde 
bulunmakta olan yüksek ve 
orta ziraat ve zirıat makinist 
mektebi mezunlarının adresle· 
rioin bildirilmesi. 

2 - Bunlardan yeni açıla
cı.k ziraat işlerinde •·azife al· 
mak istiyenler mezun buiun· 
dukları ziraat mektebi şaha· 
detoamelerioi ve bulundukları 
işleri gösterir birer beyanna• 
meyi vekalete göndermeleri 
bildirilmiştir. 

Hububat istiyorlar 
Italyadao Türkofiı lunir şu· 

besine yapılan bir müracaatta 
Yulaf, fasulye, Mısır ve arpa 
istendiği bildirilmiştir. 

olarak sattığı 300 bin kilo zey· 
tin yağının bugüne kadar gön
derilmemit olması şikayetleri 

mucip olmuıtur. Hatta Alman· 
yadaki alıcı firma bu iş etra
fında alakadar makamlarla te
mas etmek üzere yakında ıeh
rımize salahiyettar bir zat 
gönderecektir. 

SOYA 
Yetiştirmek için 

Geçen sene Ödemi' ve Tor
balıda bazı çiftçiler Ordu'dan 
getirttikleri Soya tohumlarını 
ekerek Ege mıntakaaında henllz 
bulunmayan bu çok verimli ve 
yeni mahsulü elde etmiılerdir. 

Soya tohumlan Bezelya ot 
ve tane halinde en mükemmel 
bir gıda olduğu gibi yağı da 
Hnayide kullaoı!maktadır. 

Ziraat müdürlilğü bu mah· 
ıulil viliyetimizde fazla mik
tar!İa iatihsal etmek için to
hum getirmek istiyenlere Or
dudan tohum celbetmek üzere 
vasıta olmak içio Vekaletten 
emir almıştır. 

Zeytinyağı fiatleri 
Zeytinyağı fıatleri günden• 

gllne tereffü etmektedir. Sebep 
iki sene birbiri arkasına zeytin 
mahsulümüzün az olmau ve bu· 
na mukabil rakip memleketler 
mahsullerinin de azlığı ve Al· 
manya, logiltere ve ltalya gibi 
piyasalardan müsait siparişler 
alınmasıdır. 

•••••••••••• 
Avukatlar kanunu 

Ankara, 15 (Yeni Asır) -
Yeni avukatlar kanun layiha
sını tetkik eden t.omisyon bu
gün de çalıımalarına devam 
etmiştir. 

HAT 
filim bırakan • 

eşsız 

Dünyanın en sehavetkar 
adamı 

Zengin olmak, set ve! içınde yüz
mdı insanı mesud edemez, E11 büyük 
saadet başkalannın saadellettne yar· 
dım edebılmektir. Lord N11//ıeld bu 
çeşid uısanlar atasında e11 inanılmaz 
yardtmlanvle tanınmıştır, 17 vaşmda 
iken beş Sltılınden ibaret seımaresıv/e 
Okstoıdda bisıklet satan bıı adamuı 
o zamanki adı Vi/Jianı Moııs'fi, Ma-

lord Nıı/Jıld 
ğazasım kapadığı zaman e11 ka11şıJı 
Etatıkler üzer111de ita/asını rol!nakltvı 
zevk al11dı. Yoıalmak bılmiı•eıı ıııc
saist sayesinde ze11gi11 olmanın yolıınıı 
tufall Villıam Moıis 1911 seııı•sıtıde 
ke.,dt ismını faşıvaıı bir otomobil Jab· 
ıi,'·ası açmai{a muvaffak olmuştu, Az 
znnatıda bu seıvet mılvolara ba/ıj 
alda. /farpfatı soma seıveti /rı•kaldde 
nısbetlu dalııltııde çoeatıı·ordu, Tali 
lıer cep/ıede11 kendiswe gıilmckfe idi, 
Nı/ıayet Lo<d Nllf/eld 11amu11 aldı. 

Bu unvan, servdini dcmit kasalarda 

1 
saklamok için değıldi, Bılıikıs.. Onan 
1931 de kalk i(ın ı•apfıl!ı yiiz sfeıtm· 

' 

tık otomııbütu tasavmrıııı /ı v~111dt 
bir rajfbet kal!aııııııştı. Bıı sııyede lıa_

T am manası Üe bir harika filmi olup kalpleri teshir edecektir. 

kilıi hır aUuı madenine ko1111111ş f/I· 
bivdi, Lordun selıavttt dılltıde do/aşı· 
yordu, 1934 wınitıde mulıteli/ lıavır 
milesseselerıne vıudmtları 50 mıiro11 
/ıan!{a baliğ a/mıışlu, 1936 da 6665 
milyon /ıan~ grçtl, "rakillfle mr· 
dııtı edene Allalı da raıdım rdrr., 
atalar sözü Jffİllİ 611/ayoıdıı, Onıı11 
en rnalıteşem yaıdtmla,ından bıri ıte 

/abıikalamıda ralışaıı 0000 amrlr11itı 
siqoıta po/içalaımı bızt:af iidtmrsi, 
Oks/01d'1111 tıbbi aıaşfuıııalar l11bo· 
ıafuvanna bir günde 200 mil~o11 

/ta11klık hır ianttfe bıılıınmasıdır, 
Dü11ya11111 bıı en ıntşlııır mı/raıdı·ıi 
bükar ((Üne kadar bır scralıata cıka
cakfır. Cömeıtçe r01dı111/a1111111 !talk 
atasında kmrlı1111e tmıirı etfıJ!i Sl'I'· 

~iden mi11ııtflaıttk sesleıiri i~ifmtk· 
Un bilal! tızak kalmak afZ'/Sllltdadtr, 

O nu iki meıhur iki sevimli yıldız FREO ASTAIR ile GINGER ROGERS yarattılar. 
P arlak reyü ıahneleri ile süslenen bu filmde kahkahalı bir aşk hikayesi de vardır. 
ff ayalta ender tesadüf edilir ·güzellikler hep bu filimde toplanmıtbr. 
A yoi zamanda feYkalide bir musikiye malik olan bu qsiz eıer 
T AYYARE SINEMASl'nın l:u haftaki programını ıüılemektedir. 

TAYYARE Sinemasına Koşunuz 
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AYRICA : Paramunt "Dünya haberleri,, Mild •canlı karikatürler,, 

SEANS SAATLERi 
3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 

Zeytincili 
Hakkında bir tali' 
matoame hazırlandı 

Zeytin bakıın teşkil!tıoın ••· 
zife talimatnamesi Ziraat 'ı/fl' 
k!letinden vilayete gelmiştir• 

Zeytincilik işlerinin inkişafı
nı temio edecek tedbirleri ter 
pit etm"'k üzere Aııkarada yr 
pılan toplantıda alınması laıı" 

gelen tedbirler tespit edilaıİf 
ve zeytin bakım işlerinin kı9' 

Lir zamandı yllkıek randııı•• 
verebilecek bir hale konulıııa9' 

için bir kanun projesi haıır 
lanmıştır. Bu meyanda zeytİI 
bakım te4killtıoın ve bu tef" 
kilitta çalışım ve çalışacak ola• 
zeytincilik mıntaka mütabas91r 
!arı, bakım memurları ve ze'/" 
tin ustalarının vaıifelerini g&ı• 
teren bir talimatname de hı· 

Boy atmıf ••• 
Şaııghaydaki lngiliı delegı•· 

yonunuo muhafazasına meıııııt 
hindu polislerden Atma Sinflı
kavga esnasında bir arkadatıııl 
öldürdüğü için idamı mabkfldl 
edilmiıti. Hüküm infazında bek• 
lenmiyen bir hadise oldu. Id
•ebpa11oa götürülen Atmaıı~ 
boynuna ip geçirildi. Cellat iP' 
çok şiddetle çekti. Fakat n•· 
file... ip Atmanın sıkletine ta• 
hammül edemiyerek koptu. !•• 
giliz kauunu mucibince ölüınii'-1 infazında kendi müdahalesi o· 
maksııın ölümden kurtulan bir 
iqam mahkümu tekrar id'!°' 
edilmediğinden Atma Sin~b: 1 

cezası da affedilmi ir. He 
şiındi hastanede olup bü 
heyecanının sinirleri ÜTerind' 
yaptığı müthiş saHıntıdan 1•' 
vaş yavaş iyileşmektedir. Dok" 
torlar bu münasebetle py.ııı 
hayret bir müşahedede bulut" 
muşlardır. Atmanın boyu aıııl' 
mi' teşebbüsü yüzünden il' 
santim büyümüştür. ~ 

IHTISASll'fDAN ISTIF"ll" 
Bükreşte Halit Gafur ıı•' 

mında bir işsiz, işsiı geçlll' 
günlerini kalp paralar imaliıı' 
basretmiı ... Uzun zaroan çalı( 
tıklan sonra Romen paralarıı' 
aslından farkedilmiyecek kada' 
aan'atkii.raoe bir surette tat 
!ide müsaid bir usul "" 
keşfetmiş ... Fakat Halit GafıJf 
namuslu bir adamdır. Sefale' 
tioe rağmen kalp paraları siır" 
meğe teşebbüs etmiyor. Iııı•· 
!ine muvaffak olduğu pı.rslıır' 
bir mektupla Adliye Vekile' 
tine göndererek sefaletini fi 
işıizlik saikasile baivurdur' 
bu işte oasıl bu neticeye tf•r• 
dığıoı anlatıyor. • 

Halbuki Romanya, kalpıa0 
ı o· !arın en çok faaliyette bu o~ 

duğu bir memlekettir. N~ ti' 
bir taşla iki kuş vurmak •9 

yerek Halit Gafuru kalp P'r' 
yapanların izlerini meydaıı' 
çıkarmağa memur ediyor. 

Namuslu kalpzan da bu •~ 
retle işsizlikten kurtularak ib; 
sasının nihayet bir işe yara 
i{ını görüyor. •''j' ... 
······F·ı·k·ı·r··kir·,·nı.·ıa·ri·:··· s 

Kar gibi 
Çok mesut bir adam bir ıııe~ 
lek hırsızı gibidir. Nihtı1 
burnundan yakalanır. ııl 

Al/red CaP,,J 
Çok mesut olanlar dai 

yanılırlar. 
La Fo11taı11t ııJ 

Beşeri saadetler vardı,r s•" 
karı andırırlar,Düştllklerı l 
man çok sevimlidirler. falı' 
Allah dondan saklasın. J. 

/ar<lııts Noıın~, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 



ıe 1(6nun1t•anı ıtta':r · ·-Dil bahlslerl: 
•••••••••••••••••••••••• 

Diller 
lllm llglsl ile bir aıala 

irca edlleblllr mi ? 

- 16 -
Yazan: Avni Ulusay 

Dudak harfleri ile, dil • diş 
re dil - Clamak harflerinin ye
künu harici a lemdeki iki bayat 
unsurundan birisi olan madde
nin üç türlü vasfını bildirmeğe 
yaradığını: 

A - Nefsi vasıfhu •• 
B - llzami ,, 
E - Vücubi ., 
Ve bu üç türlü vasfın da 

hangi zümre içinde, nt. mahi· 
yette harfler ile teşekkül etti
ğini tafsil ile gördük. 

Şimdi, harici alemdeki iki 
hayat unsurundan diğer birisi 
olan hareketin hangi harffer:e 
teşekkül ettiğini mütalaa ede
lim: 

Hareketi ifade eden 
harfler 

Hareketi ifade eden harf
lerin, gırtlaktan çıkan sesler 
zümresine vücut verdjğini, ses 
ve sözlerin vücut bulurken na· 
sıl hecelendiklerioi, ne gibi çe
lim ve salımlar a)duklarını da 
yukarıda görmüştük. 

Beşer idraki karşısında, ha
reketin mahiyetini daha vüıub 
ile anlıyabilmemiz için müta
Jaamızı biraz daha derinleşti
relim: 

idrakimiz, bize başlıca iki 
nevi harektt sezindiriyor: 

1 - Şakuli hareket 
2 - Ufki - " Alemdeki bütün hareketleri 

bu iki nevi bakımından birçok 
zümrelere ayırabiliriz: 

Hareketleri de, cihetleri gös
teren ve coğrafyada rüzgar 
gülü denilen şu şekil ile ifade 
edebiliriz: 

Heyetimiz 
111111 ..,. 

IBn akşaın Cenevreye 
lıar.:ı.ket ediyor 

lstanbul 15 (Muhabirimizden 
Telefonla) - Başbakan İsmet 
lnönü ve Hariciye vekili Dr. 
Tevfik Rüştü Ar as Atatürk 
tarafından kabul edilmişlerdir. 
Heyetimiz yarın akşam (bu ak· 
sam) Ceoevreye hareket ede
cektir. 

Hariciye vekaleti genel sek
reteri Menemencioğlu heyeti· 
mize iltihak için Ankaradan 
hareket etmiştir. Heyetimize 
lazımgelen talimat verilmiştir. 

Gfiçmen kauuuu 
Ankara, 15 ( Yeni Asır ) -

Sıhhat vekilinin başkanlığında 
toplanan muhtelit bir komis· 
yonda hazırlanan göçmen ka
nunu üıerinde görüşmeler ol
muştur. 

ispanya 
Haçlı seferi 

Paris, 15 ( Ö. R ) - "Ere 
Nouvelle" gazetesi lspallya me· 
selesi hakkında şunları yazıyor: 

ispanyanın, betbaht propa
gandalarla birbirini öldürmeğe 
sürüklenen haçla seferlilerinin 
yüzyüze karşılaştıkları bir harp 
sahnesi olmaktan artık hiç 
R'ecikmeksizin çıkma~n lazımdır. 
Şimdiye kadar olanlar yeler. 
Buna bir nihayet verilmelidir. 
Hariciye nezaretlerinin son va-
zifesi ispanya harbından ecne
bilerin 'alakasını kesmek olma
lıdır. Öyle umarız ki yakın bir 
zamanda lspanyol dahili bar-
bında ancak lspanyolfar yüz
yüıe kalacaklardar. Nıhayetl 

"'---...--~~-........... u Bir tren 

Şakuli hareket - şekiJde gö
rüldüğü gibi - birisi said, diğeri 

sakıt iki veçheye ve bunların 
her biri de haf;f ve a~ır iki 
nev'e maliktir. 

Ufki hareketinde, biri mer
kezden ileriye, diğeri merkez
den beriye doğru iki veçhesi 
ile, yine her birinin hafif ve 
ağır nevileri vardır. 

Böylece, sekiz sesli harf, se
kiz türlü hareketle karşılaşır: 

A - Mutlak bir failliği bu
lunan ve bu vasıfta yükselmek, 
büyümek, ağalık mefhumlarını 
taşıyan hııreketin sesidir. 

E - Fer'i bir failliği bulu
nan ve bu vasıfta hece veya 
sahmladığı samıtlerin mahiyeti 
ile ilgilenen hareketin sesidir. 
Derece derece tes'ir ve tessür
lerle şümullenen bu hareket
lerin sesleri (a m u) ile (a m o) 
zaviyeleri arasında değişen har 
yati tonlara sahiptirler ki bu 
açıklıkların ortaları ( ı ve 1 ) ile 
işart'!l edilmiştir. 

1 - Mutlak bir mcf'ullüğü 
bulunan ve bu vasıfta hazizi, 
ademi veçhe alan hareketin 

Berhava oldu 
Roma, 15 ( Ö.R ) - Sala· 

mankadan bildirildi~ine göre, 
Akdeniz sahilinde cumhuriyet
çilerin elinde buluuan limanlar 
asi harp gemileri tarafından 
bombardıman edilmişlerdir. 

Roma, 15 (Ö.R) - Salaman
kadan hildi rilıyor: Cumhuriyet
çiler, payitahtı saran ateş hat· 
tını üç noktadan birden par· 
çalamağa teşebbüs etmişlerse 
de asiler tarafından p:.iskürtül-
müşlerdir. Milisler ağır zayiata 
uğramışlardır. Milliciler mühim 
ganimetle r elde etmişlerdir. 
Hükümetçilerin 15 vagonluk 
zırhlı bir treni berhava ol· 

muştur. 

ltalya Kralı 
Peşteye gidecek 

Poma 15 (A.A) - Burada ' . . -deveran eden bır şayıaya gore 
ltalya kralı ve kraliçesi M~c~
ristan naibi ile bayan Hortıoın 
Ita)yaya yaptıkları ziyareti iade 
etmek üzere mayısta Buda
peşteye gideceklerdir. 

Ciano da Peşteye gidecektir. 
Yalnız Mossolininin seyahatı 
mevzuu bahsedilmemektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
biyetleri ile ilgilenen hareketin 
sesidir. Derece derece değişen 
hubuti tonlara sahiptir ki ortası 
( s ve ş ) harfleri ile işaretlenen 
açıklıktadır. 

sesidir. O _ Merkezden beriye doğ-
İ - f er'i bir mef'ı.ıllüğü bu- ru gelen yumuk hareketin se-

Junan ve bu vasıfta hecel<.-diği siC:ir l<i vasfı mutlak olarak 
veya salımladığı samitlerin ma- kabz v~ ihtiva etmektir. . -

, GÖRMEK iÇiN GOZLERINIZI.. DiNLEMEK iÇiN 
KULAKLARINIZI.. GÜLMEK iÇiN c :GERLERINIZI AÇIN 
Zamanm en nadir rastlanan en gUzel (2) tilml 

(ÇÖL SILAHŞöRLER l)ViJyam Dezmond· Noah Beri-Jonvayn 
ve YATAKLI VAGONLAR KONTRHLöRö 

Daniel Dariö - Alber Prcjan - Lusien Baru 
KOMiK MIKI - JURNAL vesaire .• 

Bunların hepsi birden bu ünden itibaren Lale sinemasında 

,f,r7.zz&Z2'7.L'9_'0~~t7.~!&&fiffJ,W~~, 

Partinin saylav namzetleri 

Parti, değeıAli şahsiyet
leri namzet gösteriyor 

Ankara, 15 (A.A) - C.H. Partisi genel başkanlığından: 
lstanbul .saylavı Şükrü Naili Gökberk, Kocaeli saylavı 

Dr. Nuri Birgi ve Siirt saylivı Mahmut Suydamın ölümleri 
üzerine boşalan lstanbuJ saylavlığına Ziraat vekaleti müste· 
şara Ahf Bayındır, Kocaeli saylavlağına Avrupada tahsilini 
bitirmiş xiraatçi lbrabim Diblen ve Siirt ıaylavhğına müte
kait binbaşı Mehmet AH Kurtoğlu, Genbaşkurca parti nam· 
zedi olarak onaylanmışlardır. Sayın seçicilere bildirir ve ilin 
ederim. C.H.Putisi genel başkan vekili 

iSMET INONÜ 
1a77..zz:zzzr~~...a1.1wı• WHf;O'J0!7..Z7.Z.ZZ#lllilF.Y-Z?.AUt 

lstanbulda fakir mekteplilere 
yardım için bir encümen seçildi 

lstanbul 15 (Ö.R) - Halkevinde Muhiddin Üstündağın baş
kanlığında bir toplantı yapıfmıştır. Bu l'>plantıda Parti llyön ku
rul üyeleri, Klzılay, Çocuk esirgeme cemiyetleri ve sair birçok 
cemiyetler mümeasiJJeri hat.ar buluomuıtur. Bu toplantı netice
sin de fakir mektepli çocuklara yardım için lstanbul Kültür di
rektörü Tevfikin riyasetinde bir komisyon teşkil edilmiştir. Bu 
hususta bir talimatname hazırlanması için bir encümen seçi:miştir. 

IstanbuJ elektirik şirketi müdürüne 
kefaletle pasaport verilmiştir 

Istanbul, 15 (Yeni Asır) - Anadolu yakas10da kullanılacak 
olan levaıımm lslanbul semtinde kullaD1lmasından suçlu sayılan 
elektrik şirketi erkaniyle müdür Hanses hakkında devam etmekte 
olan tahkikat dolayı.siyle Viyancıya gitmek istiyen Hans~sin pa
saportu vize edilmiyordu. Hanses, gümrükler veznesine 40,000 
lira teminat yahrdığından Viyanaya gitmesine müsaade edildi. 

Göringin Roma seyahatı 

Siyasi mahafil büyük bir 
~izlilik gösteriyor 

Paris 15 ( Ö.R) - " Pelit Parisien ,, gazetesinin Roma mu
habiri şimdiye kadar Alman ve ltalyan nazırları arasında lapan• 
yol meselesi etrafında yapılan görüşmeleri kaydetmekle iktifa 
etmekte ve şu malumata zermektedir: 

Italyan siyasi mabafili ile Alman diplomasi daireleri çok ibti .. 
yat ve ihtirazla harekete devam etmekte ve General Göringle 
Mussolini arasmdaki müzakerelerin muhteviyatı hakkında birşey 
belli etmemektedirler. Şirudiye kadar yapılan iki mülakata di
ğerleri de takip edecektir. Bütüıı. gazetelerden yalnız "Tribuna" 
bu akşam bazı izahat vermiş ve ltalyan • Alman müzakerelerin
de şimdiye kadar İspanyol meselesinin konuşmalara esas oldu
ğunu göstermiştir. Göringin ziyareti gönüllü kayt ve sevki mese• 
lesinin hat ve belki kat'i safhasile ayni zamana tesadüf etmiş 
bulunuyor. Hatta dolayısile müdahale meselelerinin bütünlüğü de 
ayni yaziyette bulunmaktadır. Bu vaziyet dahiJinde başhca bir 
Alman nazırının Romada bu!unınası, bu ziyarete resmi bir ma
hiyet verilmemesine rağmen, Almanya ve ltalya arasındaki da
nışmaları kolaylaştırır ve tesri eder. Bu mesele üzerinde şimdi
ye kadar bu iki devlet tam bir görüş mütabakatile ve Berlin 
anlaşrna ı. ile tümamile uygun bir şekilde hareket edegelmişlerdir. 

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

Burgos divanı harbı 

General 
cezasına 

Batteyi ölüm 
mahkiim etti 

P~ris, 15 (Ö.R) - Jspanya· 
dan g elen haberlere göre, cum· 
hurıyetçiler geçen hafta nas· 
yonalistlerin bau ileri hareket· 
leri yaptıkları Madrid cephe· 
sinde mukabil taarruzlarına 
devam ederek muvaffakiyetler 
elde etmektedirler. Şimal cep· 
besinde hükümet kuvvetleri 
bücumlarma devam ediyorlar. 
Cenup cephesinde Nasyona· 
listlerin Malagayı zaptiçin yap· 
tıklan hücümlara hükümetçiler 
kuvvetle mukavemet ediyorlar. 

Sevil radyosu sabah 8,30 da 
şu tebliği neşretmiştir: Gece 
ve bu sabah sis harekita mani 
olmuştur. 

Mellilinın hükumete ait harp 
gemileri tarafından bombardı· 
mnn edildiği tekzip edilmiştir. 

Portekizden birçok kamyonlar 
· Burgosa gönderilmiştir. Gene
ral Franko bunları gönderen
lere tiıekkilr etmittir. 

öğleyin neşrettiği tebliğ de 
şöyledir : Gayri müsait bava 
şartlarının devamına rağmen 
Cumhuriyet kuvvetleri Madri
din şimali garbisiode mahdut 
hedefli hücumlar yapmışlardır. 
Böylece nniversitc mahallesin-
de Asileri klinik hastanesine 
ait bazı binaları terke mecbur 
kılmışlardır. Asiler numidane 
bir mukavc?met göstermişler ve 
250 ceset bırakmışlardır. 

Biskaya cephesinde hükümet 
kuvvetleri Materyana köprü-
süne kadar iJeriJeyerek La 
Robla demiryo!uuu tahrip et
mişl.ir . 

Paris, 15 (Ö.R) - B•ngos 
harp divanı general Balteyi 
muhakeme etmiştir. Be gene· 
rafın suçu geçen T cm muzda 
6 ncı fırkaya kumanda ederken 
hükümet ve rejime karşı isya-
na iıtiraki reddetm.ş olmasıdır. 
Bu "cinayet,, ıcbebiyle g~ne-

Fransa 
• 11 •••••• 

Mukabil teklifini 
hazırladı 

Ist .. nbu~ 15 (Muhabirimizden 
telefonla) - Hariciye vekili 
Tevfik Rilştü Aras bugüu Pe
rapalas otelinde Fransız sefa-
reti başkati bini kabul etmiştir. 

Paris radyosunun verdiği 

oıa lümata göre Fransız bükü· 
meti Türk hükümetine, muka
bil teklifini hazırlamıştır 

Konseyde 
ilk olarak Sancak 

meselesi görüşülecek 
lstaııbul, 15 (Muhabirimizden 

Telefonla) - Sancak mesele
sini Milletler cemiyetinde mn
dafaa edecek olan Türk heyeti 
Pazartesi günü Cenevrede bu
Junacektır. 
Ayın yirmi birinde Milletler 

cemiyeti ilk olarak Sancak mes
elesini görüşecektir. 

Otto 
Viyana fahri hem
şehrisi olmuş .. 
Viyana, 15 (Ô.R) - Arşidük 

Otto'nun Viyana fahri hemşeh· 
riliğine tayin edildiği şayi ol
muştur. Bu mesele üzerine 
Almanya hükümetinin Avus· 
turyadan izAhat istediği öğre· 
nilmiştir. 

Viyana. 15 (Ö.R} - Zabıta 
komünist propagandası yap
makla suçlu 26 kişi hakkmda 
tevkif kararı verdi. Bunlar 
hıyaneti vataniye cürmüyle 
suçludurlar. 

l\1ussolini gençler 
arasında 

Roma 15 ( Ö.R) - Büyük 
stadyumda 20 bin siyah göm· 
lekli Mussoliniyi alkışlamıştır. 
Mussolini burada gençlik önün
de uzun bir hitabede bulun
muştur. 

M.Blum 
Nutuk söyliyecek 

Paris, 15 (Ö.R) - Başvekil 
M. Blum ayın yirmi dördünde 
Liyonda siyasi bir nutuk söy
Jiyecek ve Fransanıo dış siya· 
seti hakkında hükümetin gö
rüşlerini arzedecektir. 

Gazetelerden biri naklediyor: 
Varşovah Madam Istadley, 

çok asabi imiş. En ufak bir 
hadiseden müthiş gürültü fıka
rır, komşularıyla kavga ed~r· 
miş. Yalnız kocası evde bulun· 
duğu zaman sinirlerini yatışb· 
ur, sükünet bulurmuş. Kocası 
ufak bir seyahata çıkınca yine 
kavi!'aya başlarmış. Nıhayet 
komşuları dayanamamış!ar, müş
terek bir istida ile kadını mab· 
kemeye vermişler. 

Mahkeme, kadının kocasını 
daima karısının yanında otur· 
mağa, onu hiç yalnız bırakma• 
mağa mahkum etmiş. 

* • • 
Kocasız duramıyan kadınıı 

hastane~erden birınin ( kadın 
ve sinir ) bastahkları koğuşuna 
yatırmak gibi çok isabetli bir 
hareketi ihmal ederek hastayı 
hastalığının bütün icaplarına 

dilediği kadar yapabilmek üzre 
kocasının başına musallat et· 
mekte ne mana var ne de 
i"abet. 

Hasanıo .suçundan dolayı 
Mehmedi mahküm etmek ne 
kadar saçma ise kadının kaba
hatlerinden ötürü de kocayı 
mahküm etmek o kadar fecidir. 

Gözümün önüne zavallı mah
küm koca geldi. Kararın tef· 
bim edildiği gün kimbilir ne 
hale gelmiştir? Bu kadar hasta 
kadının yanında günün muay-
yen saatlerini geçirerek koca
lık vazifelerini ifa etmek yü-
zünden çektiği azap ve işkence 
yetmiyormuş gibi zavallı kaza-
zedeyi bir de karısınm yanın· 
dan hiç ayrılmamağa mahküm 
etmek kadar tığır bir ceza ta· 
savvur edilebilir mi? 

Kocasız durmıyan kavgacı 
bir kadının kocası olmak esa· 
sen akıl muvazenesini bozmak 
için kafi bir sebepken bu fe
laketin acılarım teşdit ve tem
dit kocayı zır deli etmekten 
başka neye yarar? 

Kararın bozuk bir tarafı da 
mak8ada uygun olmamasıdır. 
Açılan davadan maksat ma
hallede konu komıunua iıbra
hatını temindir. Halbuki mah
kemenin karara bunu teminden 
çok uzaktır. 

Kadın kocayı bulunca sal<in
leşecek. Fakat bu sefer koca 
çileden çıkacak... Kavga nö
betleri ona gelecek. Gürültü 
aynı gürültü, belki de daha 
şiddetli olacak. Mahallede de
ğişen birşey varsa o da ya lnız 
kavgacının cinsi. Allah bütün 
kocaları madam lstadley gibi 
karılardan ve kocasının basana 
gelen felaketlerden mubafaıa 
buyursun. Bu duaya -içinden 
olmak şartiyle- amin demiyecek 
kaç koca var? 

A. Murat Çınar 

Büyük Millet Meclisinde 
Şeker 
resimleri 

istihlak ve 
layihası 

gümrük 
görüşüldü -------------------.................. ______ _ 

Ankara, 15 (Muhabirimizden telefonla) - Bugiin Büyük millet 
meclisinde şeker istihlak ve gümrük resimlerine ait kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ait layiha müzakere edildi. Hüsnü 
(kitapçı) söz alarak şeker fabrikalarıoın bir elden idaresinde 
istihdaf edilmiş olan gayeye işaret etti. Bundan sonra Remıi 
(Sivas) Söz aldı. Şeker sanayiinin ihyası için her türlü fedaldh· 
lığın tabii ve memleket iktısadiyatı bakımından zaruri bulunduğunr 
söyledi. 

Bunun üzerine bütçe encümeni reisi hatiplere cevap verdi 
Hüsnü (Kitapı;ı) tekrar söz aldı ve nakliyat matrahında görülen 
fazlahk üzerinde durdu. Son olarak lktısat Vekili de bu kanun 
hakkında uzun beyanatta bulundu. 

Çöl Araplarını gönderiyorlar 

Böylece ekseriyet temin 
etmek istiyorlar 

Jstanhul, 15 ( Muhabirimizden telefonla ) - lskenderun ve 
Antakyadan gelen haberlere göre Fransızlar H alepteki Ermeni
leri de gizlice si!ahlnndırmaktadırJar. Şamdan bildirildiğine göre 
Arap ve Fransız hükümctleri çöl araplarını Sancağa gön
dermeğe karar vermişlerdir. Esasen Suriyenin muhtelif 
mıntakalarında da gizli gizli gönüllü teşkilata yapılmakta olduğu 
anlaşılmıştır. Çol Araplarını Sancağa göndermekten maksat 
böylece Sancakta Arap ekseriyetini temin etmek ve herhangi 
bir kanıakJık esnasında Türklerin mallarına yağma ve San· 
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zı n eti 
insanlık artık yepyeni bir taharri 
çığırı önünde olduğunu an amalıdır 

Manevi varlığımızı taşıyan 

son keşfiyat cehlimizin 
dimağımızda yapılan 

bulunmaz derinliğini 

• • • ve aczımızın 
bize ihsas 

ucu bucağı 
etmiştir ------YAZAN : nr. ABDI MUHTAR 

-4-
Geçen makalemde maddi 

.farlığımızı, manevi varlığımıza 

bağlıyan köprüyü göstermiştim. 

Görmediğimiz için inanma· 
dığımız ve inanmadığımız için 
6nümlize çıktığı zaman görmez
likten geldiğimiz bu mucizevi 
ıifa vakıaları Abraminin mü
dabalesiyle artık müspet ilmin 
ıahasına alınmış oldu. 

Fakat Al.raminin büyük hiz
meti burada kalmadı. Bu ha
diselerin izahını, daha doğrusu 
izah mukaddimesini kurmağa 

başlarken, daha ilk adımda en 
mühim bir noktayı tesbite mu
vaffak oldu. 

Tesadüf edilen blitün vakıa
larda mucizevi şifanın vasıtası 

aynı olduğuı:iU tebarüz ettirdi. 
Abraminin bu noktayı tesbi

tinden sonra manevi vasıtalarla 
elde edilen mucizevi şifa va
kıaları da dikkatle tahlil edi
lince orada şifayı tahakkuk et
tiren vasıtanın her vak'ada aynı 
olduğu görüldü. 

Bundan daha şı.yanı dik
kat olan cihet te maddi vası
talarla elde edilen mucizevi 
şifanın vasıtası manevi bir va
ıııta ile elde edilen mucizevi 
şifa vasıtasının bizzat kendisi 
olduğunun anlaşılmasıdır. 

Bu esrarengiz hallere tavas
sut eden vasıta nedir? 

işte aziz okuyucularım bu 
esrarengiz vasıta yani mucize
lerin hepsinin tahakkuk vası· 
tası dün tarifini yaptığım ve 
nebati maddi varlığımızla ma· 
nevi varlığımızı birbirine bağ· 
lıyan {çifte senpatik) zincirleri· 
dir. 

Abrami vekayie nüfuz eden 
kudretli nazarlariyle şifa muci
zelerine misal olan vekayide, 
kaybolan bütün marazi arazın 
(senpatik) kumandasında bulu
nan araz olduğnnu keşfetmiş 

olmak muvaffakıyetini göster· 
miştir. 

Ş:mdi artık mucizevi şifalar 
ile, yaşadığımız medeniyet as
rıoın enyüksek kemalini bul
buğu bu devirde, muasır tıbbın 
şifayı arayan zihniyeti hakkında 
bir mukayese yapabiliriz: 

Bugün faraza zatürreeli bir 
basta karşısıoda tuttuğumuz -

1 

hareket hattı nedir? 
Hastanın tıkanan ciğerlerin!, 

bozulan tenffüsünü, if.as etmek 
üzere o'an kalbini, tesemm•im 
eden dimağını, zehirlenen böb· 
reklerini, fe 1ce yürüyen bar
saklarını vesaire vesaire vesa
iresini nazarı itibara alarak 
herbirine karşı faydalı oldu
ğunu zannettiğimiz veya fay
dalı olduğunu bildiğimiz ayrı 

ayrı ilaçları bir araya toplayıp 
bir reçete yapıyoruz. 

Hastanıo ciğerlerinin hali 
bizim için bir dert, kalbinin 
vaziyeti bizim için bir endişe, 

böbreklerinin hali ayrı bir dert, 
dimaği vaziyeti ayrı bir endi
şedir. Bu endişelerin herbiri 
ayrı bir hal çaresi istemekte, 
ayrı bir kimyevi ilaç bekle
mektedir. 

Halbuki, tesadüfün meydana 
çıkardığı mucizevi şifa vak'a· 
larında, şifa bir darbede vu
kua geliyor. Hastalığa sahne 
olan uzvun, ciğer mi, kalp mi, 
böbrek mi, dimağ mı olduğu
nun irapda mahali kalmıyor. 

Kullanılan vasıta içimizde 
birşeyi, bir ahengi, bir müva· 
zeneyi iade ediyor ve bu mü
vazenesizliğin muhtelif aza 
üzerindeki tezahüratı, müvaze· 
nenin avdetile topyekün zail 
oluyor. 

Bu vekayi mademki haki
kattir ve bu hakikatler ma
demki bize en çetin hadtalık

ların bir darbede tedavisi müm
kün oldugunu ispat etmiştir. 

Biz artık bize terettüp eden 
yeni bir taharri çığırının önün· 
de bulunuyoruz demektir. 

Tesadüfün önümüz.: çıkardı
ğı bu imkanlarıo, mevcut ol
ması lazımgelen (Determinizmi) 
keşfetmek ve bu vasıta ile bu 
nevi şifaları tesadüfün lütfün
den kurtarıp, irademizin CD!• 

rine münkat etmektir. 
Edindiğimiz telakkilere zıt 

düşen hadiseler karşısında, kör 
ve mutaassıp bir zihniyetle İn· 
kar gibi menfi bir vadiye sa
pılmadığı zaman, insan z.eka
sıoın ne umulmaz neticelere 
varabileceğini bu satırlar isbat 
etmiş olsa gerektir. 

Hadiseler karşısında insan 
telakkisinin hiçbir kıymeti yok-

YIL SONRA 1 
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Dıtarıda Ees sada kesllmı,u.. Bir aralık mahzene 
ereden gelrı'iğl belll olmıyan bir pc.;ketle zarf ciUttü 

Işık gözlerinden ayrılmı.dığı 
için karşısındakileri ve etrafıoı 
hala göremiyordu .. 

Cebinden rüvelverini çıkar· 

mak için ani bir hareket yap
mak istedi, fakat başına 
yediği sert bir aletin tesirile 
yere yuvarlandı .• 

ROBERT YAKALANIYOR 
-13-

Robert ve Hakkı Sabri bay
ın bir halde neticeyi bekli
orlardı. Artık dışarıdaki gü· 
ültülerclen hiçbir eser kalma
ış, seıı sada kesilmişti. Bir 

• 1 • • • -··-- --·---- --... ·--······ 

diği belli olmıyan büyük bir 
paketle, bir zarf düştü .. Paketi 
açhk'arı zaman içinde birçok 
yiyecek ve bir termos dolusu 
su buldular. 

Artık ikisinin de sevin· 
ciae diyecek yoktu . Öy· 
le ya, yirmi dört saatlik bir 
oruçtan sonra, böyle bir ziya
fete kavuşmak ne demekti .• 
Hemen faaliyete geç;p güzelce 
karınlarıoı doyurdular.. Hele 
Termosu birh.rinin elinden ka· 
parak, öyle içiyorlardı ki, da
ha yemeğe başlamadan, içinde 

tur. Hadiseler vukubulmak için 
tıp fakültelerinin veya ilim 
adamlarının müsaadesine değil, 
kendi erini icap ettiren şart

lara bağlıdırlar. 

Biz anlamadık diye hadige• 
ler vukubulmaktan vazgeç· 
mezler. 

Ve insanlar, gelmiş, geçmiş 
ve gelecekte zuhur edecek 
bütün hadiselerin izahını bu
günkü kafalarında toplamış 

olduklarını zannetmek gafle
tinde bulunmaktan çekinme· 
lid rler. 

Asırlardanberi gelmiş geç
miş yüzler ve binlerce müel
lifin takdir ve takdise şayan 

himmetlerile insan vücudunun 
muhtelif uzuvları keşfedilmiştir 
ve hiçbir uzvun lüzumsuz ol· 
madığı da anlaşılmıştır. 

Halbuki manevi varlığımızı 
taşıyan dimağımızda yapılan 

son keşfiyat, ceblimizin .,e ac
zimizin ucu bucağı bulunmaz 
derinliğini bize ihsas etmiştir. 

Bugüne kadar avalim ve ka
inatı tedkik eden heyetşinasla
rın bize tanıttığı milyar larca 
cihanı düşünürken hayretler 
içinde vecdlere ve istiğrak
lara düşüyorduk. 

Kim umardı ki insan denilen 
mah!ü!.un kafalası içindeki 
beyni, bütün avalım ve kAina
tın büyüklüğünden daha büyük 
ve anlaşılması daha çok im
kansız olsun. 

Ucu bucağı olmıyan eb'adı 

nanıütenabide iki milyar dünya 
yaşıyor, ve bunlar birbirinden 
ayrı olarak yaşıyorlar. 

insan diroağının içinde bu
günkü teknikler sayesinde yal· 
nız merakizi asabiyede oniki 
milyar hücre sayılmıştır. Ve bu 
oniki milyar hücrenin herbi
rinden diğerine doğrudan doğ· 
ruya birer muhabere teli uza· 
tılmıştır. Ve bir hücreden di
ğerine bağlanan tel, yolda bir 
çok şubelere ve kollara ayrıl
makta ve her biri diğer bir 
hücreye bağlanmaktadır. 

Bu suretle bu hücreler bir• 
birlerine "on sekiz trilyon,,de· 
fa bağlanmış bulunmaktadırlar. 
Beynimizdeki bu muhteşem kai· 
natı kavramağa insanın idraki 
hiçbir zaman müsait olmıya· 

Neden sonra zarfı yırtarıık, 
içindekini okumak akıllarına 
geldi: 

" Vaziyet tehlükeli olduğu 
için, sizi bekletmek mecburiye· 
tinde kaldım. M<!rak ve üzünlü 
içinde bulunduğunuzu biliyorum 
Dışarıda her ne olursa olsun, 
emniyet altndasınız. Biraz daha 
bekliyeceksiniz. ,, 

ikisinin de yüzü gülmüştü. 
Demek ki ortada korkulacak 
birşey yoktu. 

Robert : 
- Ben sana demedim mi 

dostum, dedi. Sevgili dlişmana 
daima ifmat etmek lazım •. Hal
buki bira:ı: evvel söylediğin 
sözlerle. beni büyük bir me
raka düşürmüştün .• 
Hakkı gülüvordu: 
- Tabii ya •.• Böyle bir va

ziyet karşısıodl\ insanın aklına 
neler gelmez ..• Hem eğer bizi 
bir yirmi dötr saat daha bek
letmiş olsaydi, şimdi belki de 
ço~tl!n öteki dünyayı boyhya-

Şiddetli fırtına 
ve soğuk 
-Baştaıa/ı / ind sahifede -

şehrimizde de şiddetle devam 
ediyor. Sür'ati saniyede 17 
metreyi bulan şimal rüzgazı 

görülmemiş bir fırtınaya sebe
biyet vermiştir. Karadenizde 
fırtına bala şi ddetlidir. Vapur
lar, sığıodıkları limanlardan 
ayrılmıyorlar. 

Bursa 15 (Yeni Asır) - ine
göl havalisine devamlı surette 
kar yağmıştır. Yollar kapan
mıştır. Bursava gelmek üzere 
yola çıkan bir otobüs, karlar 
arasında kalmışsa da jandar
malar tarafından kurtarılmıştır. 

Şehrimizde de bugün devamlı 
olarak kar yağmıttır. Bazı köy
lere domuzlar inmişse de de
fedimişlerdir. 

Denizli, 15 (Yeni Asır)-So
ğuk ve kar şiddetlidir. Ba:ı:ı 
köylerle münakalat kesilmiştir. 

Elaziz, 15 (Yeni Asır)- Ha· 
raret sıfırın altında onikiye 
düşmüştür. Dışarıda karın ir
tifaı bir metreyi geçmiştir. 

Çekosıovak 
ordusunda 

- Baştaıa/ı buına salıiteıle-

Birçok Sovyet zabitinin Çek 
ordusu kadrosuna alındıkları 
hakkındaki haberlerin de ayni 
derecede esassız olduğu söy· 
lenmektedir. 

Çekoslovayadaki komünist 
faaliyetinin diğer demokratik 
memlekeketlerdeki faaliyetin 
aynı olduğu parlamenter ve 
si ya si sahalarda normal bir şe
k ide tecelli etmekte olduğu 
tasrih edilmektedir. 

Bt itibarla salahiyettar ma• 
hafil Alman matbuatının 

neşriyatı karşısıoda bazı endi
şeler beslemektedir. Bu maha· 
fil hakikata istinad etmiyen 
neşriyatın bir taktik neticesi 
olmasından korkmaktadırlar. 

BULGARIST AN - ÇEKOS
LOV AKY A 

Roma, 15 ( Ô.R ) - Sofya
dan bildirildiğine göre siyasi 
mahafilde yakında imza edile· 
cek olan Yugoslav • Bulgarlar 
dostluk paktına benzer bir Bul· 
gar - Çekoslovak dostluk paktı 
akdı ihtimalinden bahsedilmek· 
tedir. Prag siyasi mahafilinin 
bu haberleri tekzip etmedikleri 
dikkate deger. 
··························~··············· caktır. Eğer vücudumnzda hiç 
bir teşekkül lüzumsuz değilse 
ve herşeyin bir manası ve bir 
vazifesi varsa on sekiz trilyon 
muhabere yoluyle birbirlerine 
bağlanan bu hücrelerin vazifesi 
nedir? 

Şimdiki halde bu uçsuz bu
caksız muammanın karşısında 
duyduğumuz hayretten başka 
bir bildiğimiz yoktur. 

-Som' Var-

- Ne ise, geç olmakla be- 1 
raber bu mesele halledilmiş 
demektir. Lakin acaba daha 
ne kadar bekliyeceğiz? 

- Allah bilir.. Aman biran 
evvel bu mahzenden kurtula
lım da başka birşey istemem .• 
Aydınlığa ve temiz bir havaya 
öyle hasretim ki •• 

- Nerede bulunuyoruz der
sin? 

- Kanaatıma göre burası 
Morganlara ait olacak .• Sevgili 
Düşman b:zi başka bir yere 
getirecek değil ya .• 

- Öyle ise, onu örten sır
lardan biri çözülmüş oluyor •• 

- Ne gibi? 
- Ne gibi olacak.. Sevgili 

düşmanın buraya serbestçe gi
rip çıktığıoa ve buranın her 
tarafını iyice bildiğine bakılır
aa, Morganlarla yakından ala
kası var demektir •• 

- Makul bir buluş ••• Lakin 
ne dereceye kadar doğru ol· 
duğunu tayin etmek biraz müş-

BİR SAKAL 1-IİKAYESİ 
Nasıl Vezir olurlardı? 

Halet efendi Mt:ki zadeyi 
severdi, ötedenberi onun bir 
adam olmasıoı düşünürdü.Sad

razam olduktan sonra çömezi
nin Şeyhülislam olmasını iste
mişti. 

Meki zade; Halet efendinin 
huzurunda kaç defalar : 

Ha et efendi, bu itiyadı· boz• 
mamak kasdıy l e, Meki ıa· 

deye: 
- Senin daha sakalın ağa!' 

madı, az daha sabır! Diye ha· 
her yollamıştı. 

Bu haber geldi mi, geldi, 
Meki zade durur mu? HeıoeO 

- Aman efendi hazretleri, o gün bir yığın od, anber ağaCI 
layık gördüğün mertebede bir kabukları buldurmuş .• Kapanını4 
vazife ile vezirlik ihsan eyle dairesine •. Kocaman bir mangal, 
banal. geniş bir peştemal getirttikteO 

Diye yalvarmıştı. Halet efen- sonra, mangala od, anber ağaç• 
di bir gün ayan meclisinde: lannı atmış... Mangalın üstiiıı· 

- Şeyhülislamlık makamı de tüten bu kokulu ağaç k•' 
münhaldır. Bu makama, Meki buklarının dumanlarında öksilre 
zadeyi geçirirsek fena mı olur, öksüre sakalını tütsülemiş, .• Sa• 
adamcağız aklı başında bir atlerce, başıoda peştemal sa• 

kalını ağartmağa uğraşmış ... 
alim. Nihayet sakalında bir iki tel 

Demişti. Fakat vezirlerden 
ağarınca, koşmuş sadrazanııO 

birisi : yanı:ıa ••. 
- Pek iyi amma, Meki zade _ işte sakalım da beyaı 1 

heoüz gençtir, Şeyhdlislamlık Halet efendi, bana şeyhülislaıll' 
makamında sakalı ak adam- lık yakışmaz mı gayri ? 
lar görülür. Biraz daha Allah Diye, sakalını göstermiş. 
ömür verip ihtiyarlasın da sa· Meki zade şeybüli~lamlıjlıııı 
ka.lına ak düşünce o makam bu sakal hikayesine borçludur• 
onun yeridir, amenna! Nakledeıı 

Cevabını vermişti. TOKOIL . ................ IRAKTA ..... DA ................ . 
Tahrikata başvurdular 

- Baştaıatı 1 ıncı say/ada -
Hükümeti mahalliyenin yap

tığı bütün tazyikler, tehditler 
ve tavsiyeler tesirsiz kalmıştır. 

Bağdat 15 (Ô.R) - Sancak 1 

meselesi münasebetiyle Türki
yeye karşı küstahane netriyatta 
bulunan Suriye gazetecileri, 
Irakta Suriyeliler tarafından 
idare edilen bazı gazetelere 
müracaat ederek, Sancağın 

Suriye vahdetine bağlı 
kalmas: lehinde neşriyatta 

bulunmalarıoı istediler. Aynı 
zamanda bu neşriyatın Irak 

halkı arasında bazı nümayişler 
tahrikine sebebiyet verecelı 
mahiyette olması talep edil• 
miştir. 

Bu tahrikata uyan bazı yo· 
bazlar bayağıca bazı hareket• 
lere teşebbüs etmişler e d 
Irakta umumi cfkArıo TUrl<iye 
karşı saygı ve ı;nuhabbetl• 
meşbu olduğu muhakkaktır. 

lstanbul, 15 (Yeni Aaır) ...
Müşahitler, Türkiye hududO 
yakininde Kırıkhana gidere~ 
yeniden bazı tetkiklerde buluıı• 
duktan sonra Antakyaya döll' 
müşlerdir. 
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NEF'll ZAMAN müstear adıyle yazdığı ciddi ve 
mizahi şıirleriyle matbuat alemimizde büyük bir alaka 
ve sempati yaratan kudretli şairimiz ve kıymetli hem
şehrimiz Adana sulh bakimi Ali Hadi Okaoın bu isim 
altındaki şiir kitabı yakıoda intişar sahasıoa çıkacaktır. 
Adanada Türk sözü matbaasında basılmakta olan bu 
nefis kitabı şimdiden okuyucularımıza tavsiye eder ve 
fiati elli kuruş olan bu kıymetli eserin matbaamız vası
tasiyle tedariki miimlıün bulunduğunu da ilave eyleriz. 
Okurlarımız iki kitapta üstadıo en güzel ulusal ve içsel 
şiirlerini, en ince. nüktelerini, yurdumuzun tanınmış 
yüksek şahsiyetlerinin karikatürlerini kaside ve medhi
yelerini bulacaklardır. Bu kıymetli eserden birer tane 
edinmek istiyenler şimdiden idare müdürlüğümüze mü
racaat etmelidirler. 4-8 (44) S.4 
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sup bir kimsenin hariçten 
başkalarına yardımda buluna
cağını biç zannetmiyorum.Hele 
böyle kendi oturdukları bina
lara kadar gizlice adam sok· 
mak oldukça mühim ve teh
lükeli bir iş .. Buna büyük bir 
cesaret ister.,, 

Ben meşhur gauges~er'lerin 
hayatlarına ait birçok kitaplar 
okudum.. Bunların tlirlü türlü 
kanunları vardır. Kim olursa 
olsun, kendi aralarından birinin 
en ufak bir hiyanetini sezer
lerse, sorgusuz, sualsiz derhal 
öldürürler .. 

Robertin kalbi heyecanla 
çarpmağa başladı.. içini belir
siz bir korku sarmıştı.. Gayri 
ihtiyari dudaklarından, Hakkı 
Sabrinin söylediği son kelime
ler döküldü: 

- Demek, kim olursa olsun 
kendi aralarında birinin ufak 
bir hıyanetini sezerlerse derhal 
öldürürler. 

Sevgili düşmanın kim oldu· .. 

kendi lehlerine n:çin ve hangi 
maksatla çalıştığını bilmiyordıl• 
Fakat kim olursa olsııll• 
şimdiye kac!ar yuzunu bir 
defacık bile görmediği bıl 
mçhul adama karşı içiıı' 
de büyük ve sarsılmaz bit 
sevgi taşıyordu... Birdenbire 
Sevgili düşmanın, yazmış ol· 
duğu son mektubu hatırladı··· 
Evet, o bu mektubunda öliiıJI' 
den bahsetmiş ve " belki bit 
gün artık hiç gözükmiyecelı 
olursam gözlerimi bayata yuıll' 
muş olacağım. . . ., demişti. •. ' 
" benim en büyük arzum siı•11 

muvaffakiyetinizi görmektir .. ' 
Artık şübhei ka!mamıştı .. Se~: 
gili düşman mutlaka '.'1~rg•01i 
lara mensuptu.. Kendını g·ı 

ıe' tutarak meydana çıkmak is , 
meyişi c!e bunu teyit etıı11' 
yor midi?. 

- Fakat ah .. Dedi .. oıııııı 
ölmesini kat'iyyen istemiyorııııı; 
Bizim için hayatını feda etıne 
hiç te doğru değil.. 
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Sulhun idamesi için 
Ruzvel tin bir konferansı içti aa 

davet edeceği teyit edilmiyor 

Siyasi mahafilin kanaatına 

göre cumhur başkam beynel· 

milel mahiyette bir harekette 
bulunmak için hiç olmazsa bir 
kaç ay bekJiyecektir. 
Vaşinj!too, 15(Ô.R)-Birleşik 

devletlerde grev halinde olan 
bir milyondan fazla işçiyi tems!I 

ettiklerini iddia eden iki bin 
beş yüz amele memleketin 

muhtelif noktalarından gelerek 
Kapi~al önünde nümayiş yap· 
mışlardır. Bu nümayişçiler reisi 
RooseveJtin işsizlere ve işçilere 
yardım için kongreye teklif et
mek niyetinde olduğu proğra• 
mm daha geniş tutulmasını 
istemektedirler. içlerinde hem 
grevci&er, hem de iısizler bu
lunan nümayiıçılere yardım 

olarak dağıtılması dOtünülen 

hazırlıyor.la r 

R11zvellın so11 bu usmi 
740 milyon dolarlık tabsisabn 
bir milyor dolara çıkarılmasmı 

dileyorlar. Grevciler Vaşington 
sokaklarında bir açlık geçidi 
yapacaklardır. 

Nevyork, 15 (Ô.R) - Mişi· 
gan'da General Motors otomo· 

bil fabrikaları mümessillerile 
alakadar işçi federasyonlarının 
delegeleri arasında müzakere· 
Jer cereyan etmektP.dir. Bu 
müzakereler vali Letton tarıa
fındao idare edilmekte o'up 

neticeye varacaklara umuluyor, 
12.000 grevci Letton'a bir istida 

vererek biran evvt-1 işe baılı

yabilmeleri içio müzakerelerin 
hızlı tutulmasını İşlemişlerdir. 

Nevyork, 15 (A.A) - Polis 
bir çok baskından sonra kadmlı 
erkekli 70 kişilik bir çete 

yakalamıştır. Bunlar gayri ka
nuni bir şekilde bir piyang!> 
tertip etmişler ve bu suretle 3 
Milyon dolara yakın bir kazanç 
temin etmişlerdir. 

Alman gazeteleri Fransaya ateş saçıyor 

Fransanın kararsızlığa nihayet ver
• 

aoı acınası Js .e • yo mesi, anlaşmaya 
Paris 15 (ÖR) - Alman 

gazeteleri tekrar Fransaya l<ar
şı şiddetli hücumlara başlamış
lard ı r. Fransa lspanyol Fası 
hakkındaki prote tosunu yap
hğı zaman A lman gazeteleri 
ateş püskürmüşler, ve fakat 

Hillerin Fransa sefirine verdiği 
tem:nattan sonra yatışarak 48 
saat sonra a ni hücumlara yap· 
mak vazifesini ltalyan gazete
lerine bırakmışlardı. Dündenbe· 
ri Alman gazeteleri bu işi yine 
?.endi Üzerlerine almışlardır. 

Bu neşriyatta iki fikir gö
zükmektedir. Bir taraftan Fran
ınz protestosunda ve lspanyol 
Fası hakkındaki yanhş haber· 
lerin bir esasa dayanmadığı ve 
Almanyaya zarar vererek sulha 

bir Rus kolonisi olduğu ileri 
sürülmektedi r. 

Resmi Fran sız mahafili hu 
bnberi j!Üfünç bu'makla beraber 
mılliyelperver geçinen bazı sağ 

cenah gaze telerinin de buna 

makes olmasını ve hatta neş· 
riyatile Alman propagandasın a 
yardım etmesini hayretle luır
şı l amaktadırlar. 

Fransanın cenubundald va
ziyet hakkında yapılan resmi 
beyannt D. N B. Aja nsıqın 

hamız (;umluumsı Lebıo!l neşriyatını telcıip etmişse de 
karşı bir suikasttan başka ga- bu tekıibin Alman gazetele· 
yesi olmadığı iddia edilmekte, rinde ve bazı sağcensıb Fran-
dığer taraftan Fransanın cenu· sız gazetelerinde kafi derecede 
bunda ( ispanya hududunda ) yer bulmasına teessüf o unuyor. 
bir nevi Sovyet dev!eti teşek- Fasa gelince; Jngiliz gaıeteleri 
kül etti,;?i ve burasının adeta şahit s;rösterilivor. Bunların 
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epeyce iler1emiştin. Ben saua 
ydışmiş olmak için üzengilere 
dayanmışbm. Yularsız hayvan 
şaha kalkarak ovayı inletirce· 
sine koşup duruyordu. Benim 
de gö1lerim kararmışh. Onun 
aldığı bııı az bulmuş gibi ar· 
kasmı bıçaklıyordum. Zavalb 
hayvanım derin bir acı içinde 
ovaları aşarken ufak bir kaza 
oldu. Belki de anasını arıyan 

yaralı bir kuş uçmak için son 
hazırlığını yapıyordu. Kudur~ 

muş hayvamm bu kuşu ayak
lara altında çiğnedi. O bu ha· 
reketi yaparken başımı geriye 
çevirdim. Güzel kuş mecalsiz 
mecalsiz beyaz topraklar üze
rine uzanmıştı. 

•••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ana kız Asya ovalarında blrblrlerlyla yarış eder
lerken, ihtiyar ana geride kahyordu. Bu, onun ku• 
dUşen saçı .. rımn 1 ·inci bir tPza hOrU değU miydi 1 

Neden bilmem kııım. Bu kuş 
hikayesi bana çok dokundu. 
ihti yarım haricinde babanı ha
tırltıdım. Onun mertliği, dürüst
lüğü b:ıkkında sana epeyce 
şeyler söyled im. Ş mdiki gibi 
hahrhyorum .. Bir gündü .. 

Ne diyordum, bir gündü. 
Onunla bız, ikimiz ovada at 
koşturuyor ve bir an önce he
defimize ulaşmak için çabalı
yorduk. Ben önde, baban ar· 
kadan gel!yordu. Nasıl oldu 
bilmiyorum, babanın ~eride kal· 
dığını fa ı f,ettim. 

Derhal geriye döndüm. Ak-

Jıma kötü Jhtınıaller geliyordu. 
Aceba kendisine birşey mi oldu 
dıye üzülüp duruyordum. Onu 
bir kayanın dıbinde, eğilmiş 
olarak gördült'. Atı, yaml>aşın
da başı ~oş duruyordu. 

iyi adam elinde bir kuş yav
rusunu tutuyor, onun mecalsiz 
kanatlarına taze bir lrnvvet 
vermek için uğraşıp duruyordu. 
kendisiyle aramızda şöyle bir 
muhavere geçmişti: 

Ben :- Ne oldu, Rristem 
bey •• Kuşa bir şey mi oldu? 

O - Sorma Semi-Han, dedi. 
Büyük, büyük bir kaza •• Sen 

Sanki kalbimden vurulmu~a 
dönmüştüm • Derhal atamdan 
indım. Ona su ve bayat ver· 
meye çalıştım. Ne kadar yazık 
ki, yardımımda çok geç kalmı· 
şım, 

Ben - Ne olacak şimdi •• 
O - Benim sebebiyet ver

di2im bu hidiıede kababahm 

ıG 2\anunusanı 1ca•7 

Gönüllü kaydı meselesi 
Blum diyor ki: "Bu meseleden çıkacak 

ihtiliflar 1bir harp doğurabilir,, 
Gönüllü kaydını yasak eden kanun kabul edildi 

----------------------------------------Pariı 15 ( Ô.R) - Fransa· maıoda kanun layihasının esa· Jinde gönüllü kaydmı men içiaı 
da lspanya dahili harbma işli- sını izah eden baıvekil Blum verilecek kararın her devlette 
rik için gönüllü kaydım ve gö· gönüllü kaydı · şahsi olarak ya· ayni zamanda tatbiki lbımdır. 
nüllülerin sevkini men maksa· pılırken umumi ıulbu tehlükeye Yokea böyle bir teşebbüs acı 
dile hlikümetçe parlamentoya düşürmesi tehlükesinio mevcut bir aldanış olur. 
tevdi edilen kanun layihası iki olmadığını tasrih etmiıtir. Doğ- Başvekildeo sonra hariciye 
maddeden ibarettir. Birinci ru telakki edilen bir davayı nazm Delbos söz alarak ken• 
madde ile hükümete bu bu- müdafaa için asker yaıı!mak disine devredilecek salahiyete 
susta IAzımgelen tedbirleri al- şahsi hürriyetin ve insan dti- dayanarak hUkCmetin diğer 
mak için salAhiyet •erilmekte' ıtiocesinin bir imtiyazıdır. Baş· devletlerle faydah müzakere-
ye kararlathnlacak bu tedbir- vekil bunu Garibaldi, Byron, lere giritebileceğini, zira an-

lerin tatbikina, buna ait bey- Lafayette gibi bDylik davalar cak onlar da ispanya için 
nelmilel bir anlaşma husulün• için çarpışan meıbur adamların gönlillü kaydını mencttıkten 
den itibaren başlanr 'acağı ve misaliyle teyit ettikten ıonra sonra Fransız bükiimetinin de 
tatbik müddetinin 6 ay olaca• ilave etmiştir: buna müma!llil bir beyanname 
ğı tasrih edilmektedir. - Fakat gönüll6 kaydı teıki- imzasana ehliyet kaıanebi lece-

lkinci madde bu kanuna ay- IAth bir şekil ahr, bu maksatla ğini kaydetmiştir. 
km hareketleri bir aydan altı agentlikler açılar ve her hangi Sosyalist mebusu Vidal pro-
aya kadP.r hapis ve 100 frank- bir davaya bu suretJe iJ- jeyi mecliste müdafaa için ra-
tan 10000 franga kadar para tihak karan düşünceli ve ayni portör tayin edilmiştir. 
cezasile veya bu iki cezanın zamanda şerefli bir teşebbüs Paris, 15 ( Ö. R ) - Ayan 
her ikisile ccıalandarmaktadır. neticesi olmazsa tehlükeler bir meclisi birbiri ardınca altıncı 
Ayrıca Fransız ceıa konunun biri üzerine eklenir. Yığın ha- yıl olarak Jameneyi reisliğe 
bir maddesine göre bu kano- linde gönüllü kaydından çıka- seçmiştir. Reye iştirak eden 

246 ayandan 241 i ona rey ver-
na rağmc:o ispanyada barba iı- cak ihtilaflar, güceniklikler ve mişlerbir, 
tirik edecek Fransızlar vatan- aademeJer nihayet umumi bir Paris, tS (Ô.R) _ Cumhur 
daşhk haklarına kaybedecek- ihtilafa dayanabilir. Bu şekilde reisi Lebrun Fransanm Alman-
lerdir. gönüllü kaydı ve sevki beynel· ya sefiri Poncet'yi kabul ede-

Medeni kanun ve hariciye milel nizamı alakadar eden rek Franııı • Alman müza-
komisyonlarının mü~terek iç ti- bir meseledir. Fakat yığan ha- kerata hakkmda görüşmüştür. 
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Fasında ki asi oı oriteleri ve U en - On ra a t~aSJ nda 
Berlin bükiimeti bu mınta· 
kanın vaziyetini tayin eden 
muabedelerin metnine de· 
iilse de ruhuna muhalif ha
reket etmişlerdir. Almanya Is· 
panyol Fasmda hakim bir mev-
ki elde etmiştir. Eğer Fransa 
bunu şiddetle protesto e tme· 
seycti vahim neticeler çıkabi
lirdi. 

Paris, 15 (Ô.R)- Eski baı
vekil Caillau .. Par is Soir" ga· 
zetesinde Fransnnın Almanyaya 
im rşı usul değiştirmesi lüzu~ 
munu gösteriyor : Kararsızl ığa 

nihayet verı lmeli, Almnnyaya 
hangi anüddeiyatmın lrnbul edi
Jemiycceği ııçakçn bildirilmeli
d ir. Fransa bı ldirmclidir ki 
lmnlnrm hnricinde her müza-

f l(erc>yc, her nnlnşmaya ha· 
1 ; ardır, bütün güç'.ükleri or· 
f t adan lrnldırmnk isler, ilk 

adde erden ve mnhreçlcrdcn · 
mohrum memleketlere ekono· 
mik yardımda bulunmağa ha
ı.ırd ır. Fakat kendi menafiini 
kaybedemez. 

Marsilyada çıkan "Radikal,, 
gazetesi de Almanyanın Fran
sayı Skoçya dostu rejimine tabi 
tuttuğunu, halbuki Fransanın 

sıhhah yerinde, kan devranının 
normal o!duğunu yazarak bu 
usule nihayet verilmesini istiyor. 

vardır. Tanrı'nın suçumu ba· 
ğış1ama11nı dilerim. 

işte l"zım, orada tam iki 
saat kalarak kuşun hazin ölü
münü bekledik. Sonra Rüstem 
bir çukur kaıarak onu keudi 
elleriyle topraklara feslim etti. 
o günümüı aciz bir kuş yü
zünden zehir o!du. 

Asyalı güzel kız ve kuman• 
dan ana yavaş yavaş yollarma 
devam ediyorlardı Sanki ara
laranda büyük bir hadise geç
miş g ibi süküt ediyorlardı. Bu 
sükütü yutan yine Semi-Han'dı. 

- Ne düşünüyorsun, kızım? 
- Hiç bir.şey düşünmiyoıum 

anne .. Babam ne iyi adammış. 
- Onu anladığına teşekkür 

ederim Juıım .• Bu münasebetle 
seni kırmak ta istemem. Baba· 
nın yaptığı harekette bir fev
ka'idelık olduğunu biliyorum. 
Herke sin Aciz telik ki,ji ayni ol· 
mıyabilir. Ancak aen, babanın 
kııı olduğun için onu kendine 
örnek yapmak mevkiindesin. 
Vuracaiın adamın ıcoden kuv-

Dominyonların bakanı 
Dövalera ile görüştü 
iyi münasebetler tesisi 

faaliyet sarfediliyor 

• • 
ıçın 

kondra, 15 (A.A) - Domin- ' 
yonlar bakanı Malkoln Makdo
nald bu sabah ha len Londra
da bulunnn l rJ:ında serbest 

devleti başbakonı Dö Vnlern
nm nezdiue giderek kendisiyle 
uzun müddet RÖrüşmüştür. 

Gazetelerin bildird iğine göre 
müzakerat hükümdarhk maka
mında vulrnbulan t ebeddül mü
münaS'cbet iylc lıa le ldar olan 
lrlanda serbest devletiyle impa
ratorluk arasmd aki münaseba
tın yeniden tanıimi üıerinde 
cereyan etmişt i r. 

Londra, 15 (A.A) - Öğren
diğimize göre Dö Valera ile 
Malkoln Makdonald arasandaki 
Konuşmağa lrlandan:n Londra· 
daki fevkalade komiseri ile 
lrJanda dış işleri bakanhğ'ı l 
yüksek memurlarandan Devlin 
de iştirak etmiştir. 

vetli olmasına ve karşı yer al
mış bulumasma dikkat etmen 
lazım.. Sana el avuç açana si
lah sallarsan arkandan iyi fey
ler ıöyJemez'er. 

- Haklısın anneciğim. 
Vakıt epiyce iterlediği için 

atlarına hıı vermişlerdi. Şimdi 
ana kız ovalara aşarken Adeta 
b!rbi.rleriyle yarış ed ıyorlar gi
bıydı. Genç kız annesinden 
geri kalmamak için ene-rji sarf-
e.derken Semi-Han, kızına ye
tışme.k i~in güçlük çekiyordu. 
lhtiyarJamıya yüz tutan ana, 
kendisini yoran kızına bitap 
etti: 

- Yavaıla kızım, dedi. Gö
rüyorsun ki annen artık ihti
yarlık alametleri gösteriyor. 
Eyi kızlar annelerini yormak 
istemezler. Öyle değil mi kızım. 

Genç kıı, istcmiyerek yarat
tığı vaıiyet önünde birçok 
üzülmüştü. Başını öne bırak
mışh. Semi· Han: 

- Neden sustun kızım, dedi. 

/! lamtıJ başvı kill Doı•ıııua 

Bu mülakat burada çok ıyı 
bir tesir bırakmışhr. Mülakat 

Londra ile Dublin arasmda 

yeni bir iyi münasebetler dev· 

resinin başlangıcı olarak te· 
Jikki edilmektenir. 

~ 

fazlaca yoruyordum. Halbuki 
sende ayni şeyi söylüyorsun. 

Semi • Han, kıımın ince bu
luşu önünde kızardı. Ne kadar 
saklasa artık ihtiyarladığanı ve 
mini mini kmnm yanında bir 
hayli geri galdığını anlıyordu. 
Onlar t imdi daha yavaş yolla
rına devam ediyorlar, küçük 
kız bililtizam annesine yol ve
rerek onun arkasından geli
yordu. 

Genç kadın düşünüyordu ki 
ne kadar inkar etse ve lccndi-
~ini avutsa, ortada gizlenmesi 
1tnka nı olmayan bir hakikat 
vardır. Yavaş yavaş ihtıyarhyor 
ve saçlarma düşen kır renkleri 
seve seve kabul edıyordu. Kim 
bilir, belki de yakın bir zaman-
da ordudaki vaz,fesınden çelcil
mek mecburiyetınde kalacaktı. 
Halbuki ordunun kendısıne he
nüz ihtiyacı vardı. Sözünü bü-
tün akıncılara duyurmasını bi· 
len, otorıter bir kumandan ve· 

- Sustum tabii anoe •. Çok 
tuhaf bir his bu ..• Ben senden 
2eri .kalmamak icin kendimi 

tişmemişti. Kızını yetaıtirmeıi 
Jizımdı. 

- Bittudt -
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Göringin seyahati önünde tahminler 
Italyan düçesi, dün Romada eskrim kulübünde G. 
Göringin takdirleri arasında meçle üç hücum yaptı 
Asi ordu muvaff~·~ı~{~k için Aı;;;r;dan 80.000 kişilik bir Alman heyeti 
seferiyesi istedi. Almanya Romanın muvafakatini almağa çalışıyor. 

Paris, 15 (Ô.R) - General miştir ki onun nezdindeki Al- vesilesini ileri sürüyorlar. letecek bir çare aramağa mec· 
l H. 1 d M k 1 R b ı"ç hı bur kalacaktır. Göringin Romada bu sabahki man generalı Taube ıt er en a sat arı usyayı ar • 

Yaktım eğlence ile geçirdiği ispanyaya seksen bin kişilik rakak yeniden bir dörtler pakta Ancak birkaç ay sonra Alman-
Romadan bildirilyor. General bir Alman sefer heyetinin yapmak ve bunu fiJeo Milletler ya beynelmilel it birliğine ıim· 
sabah Milis evini ve Mussolini gönderilmesini istemiş ve za- cemiyetinin yerine geçirmektir. diden daha mntemayil olacak 
forumunu ziyaret ettikten sonra ferin ancak bu suretle müm· Bu siyaset ancak lngilterenin mıdır? 
Milis akademisinde duçe ve BiR MANEVRANIN T ASLAGI 
nazırlar tarafmdan kabul edil· " Humanite " İtalya ve Al-
m1ştir. General açık hava yüzme manya tarafından efbirliğile ha-
h ı vuzlarmı ziyaret etmiş ve zırlanan manevranın taslağmı 
4000 Avanguardist tarafından şöylece çiziyor: 
yapılan harp talim!erinde hazır (talya hariciye na::1rı Kont 
bulunmuştur. Bundan sonra Cianonun Berfin ve Berşted-
eskrim akademisi salonuna gi-

ren Alman nazırı önünde Mus
solini meçle üç hücum yapmış· 
hr. Göring buradan ayrılarken 
talebeleri tebrik etmif ve de· 
miştir k i: " Böyle bir Daçeniz 
olduğu için kendinizi mes'ut 
saymalısınız." 

Bu ziyaretlerde de resmi bir 
mahiyet göze çarpmaktadır. 

Esasen ltalyan başvekili ile 
iki mülakatta bulunmuş olan 

Alman nazırı bugün bir defa 
daha görüşmüştlir. Fakat bu 

muhaverelerin mahiyeti bak· 
kında sarih bir malilmat veril· 
memektedir. Zannedildiği ne 

göre Göring lngiliz - ltalyan 
gentilmen anlaşmasının İlnu• 

sından beri Almanyanın R.,. 
mada kaybettiği diplomatik 
mevkii tekrar kazanmağa ça· 
lışmaktadır. 

lspanyaya karp müıterek 
harekete gelince, Duçe gl5nlU
lülerin gönderilmeıiac mllma
naat hakkındaki son lngiliz 
nota11nı anlaşılan Almanyaya 
kabul ettirmeğe çahıacak ve 
kendisinin bunu reddetmesi 
imkanı olmadığım anlatacakbr. 

Diğer bazı haberltre g6re de 
Duçenin bllytık bir fikri varmıı. 
lngiltere - Almanya·ltalya ara· 
sında Fransayı hariç bırakacak 
bir blok yapmak. Fakat bu 
haber ve hayallerin hakiki ma· 
hiyeti hakkında henüz sarih 
malumat yoktur. 

Jtalyatı kıalı luikümct eıkdnivle bü- aıada 

kün olacağını haber vermiştir. ! müzaberetiyle muvaffak olabi· 
Iıte Ge>ring buna karşı ltalya- lir. Fakat Büyük Britanyamn 
nın vaziyeti ne olacağını anla· böyle bir yola girmek istiyece· 
mak için Romaya gitmiştir. ğini gösteren hiçbir emare 
Çünkü Mussolininin iki yüzlü yoktur. Edenin beyanata da 
bir siyaset takip ettiğini his· g&stermiıtir ki lngiltere lspan-
setmekt~dir. J:lalbuki Bism~rk yada ne Faıiıt, ne Boltevik 
ananelerı Mat·hıavel ananelerme rejiminin tesisi değil ancak 
hiç uymamaktadır. 

1 1 
.
11 

• • b,' 
P · 15 (Ô R) _ •·o b t ıpanyo mı etının ta ına uy-
arıs, . e a s,, 1 b' .. . . . 
t · F • nıın gun norma ır r~ıım tesısıuı gaze esı ransanın gun sev· . . 

kiyabnı ancak diğer milletlerle ıatemektedir. 
beraber kesmeğe karar ver• BiR SiMSAR GiBi 
mesini tenkit ederek diğerleri Esasen sulhu bir simsar gibi 
buna razı olmasalar bile bin· pazarlıkla elde etmeğe çahş· 
lerceFransız gencini kendilerine mak lngiliz diplomasisinin an• 
ait olmıyan bir diva uğrunda anevi hareket tarzıdır.Al:nanya 
ölüme gitmekten kurtarmanın ile g&rDıDp anlaımak şüphesiz 
hükümet için bir borç olduğu· mümkündür. Doktor Scbachhn 
nu yazıyor. Paris seyahati talik edilmio 

Pariı, 15 (Ô.R) - "Temps. olabilir. Fakat Almaoyanın da· 
G&ringin Roma ziyareti bak- bili vaziyeti, ekonomiıinin za-
kında yazıyor: Seyahat Al· 

k ifliği hoınutsuzJuk alimetleri-manya • ltalya arasında i te· 
sanüdün parlak bir delilidir. nio belirmeğe başlaması bir 
Esasen Berfin görUşmelerinden· hakikat olarak ortada kalır. 
beri iki memleket danışıklı bir Reich'ı idare edenler bu va-
siyaset gütmektedirler. iki ziyette şimdiden müzakereye 
memleket oimdiye kadar mahi- gırışmeği istemediler. Belki, 
rane hareket ederek ispanya bir müddet sonra vaziyetin da-
nıeselesinde siyasi manevranın ha müsait olabileceğini ümit 
idaresini kendi ellerine almak ediyorlar. Belki öyle sanıyorlar 
istiyor1ar ve bunun iç.in Ispan· ki birkaç ay sonra Fransa daha 

gaden ziyaretlerinde Alman· 
yanın da Akdenizdc yer alma· 

sı meselesi etrafmda konuşul· 
muştu. Bu webeple Almanya 

timdi ln~iliz .. ltalyan centil
men anlaşmasından endişe et· 

mektedir. Akdenizde yer al· 
mak meselesine gelince Al· 

manya için bu, yakan şarkta 
ve Afrikadaki Fransız sömilr-

gelerine karşı beslediği tasav
vurların tatbiki için elzemdir. 

BiR HAVA MUKA VELESI 
Romaya giden Göring esa· 

sen Almanyanan hava nazırı

rıdır. Onun takibettiği esas 
gaye ltalya ve Almanya ara
smda bir hava mukavelesinin 

aktidir. Ancak ıu vardır ki 
ltalyanın işgali altındaki ada· 

larda bir Alman bava limanı-
oın tesisine ruhsat verilmesi 

lngiliz - ltalyan centilmen an· 
laşmasiyle muhafaza edileceği 
taahhüt edilen Akdeniz stato
kosunu bozacaktır ve lngilte

reyi tUpheye düşürecektir. 
Çfinkn bu anlatma ile bftyük 

Britanya şarki Akdeoizde nü
fuz ldlkimiyetini ltalyaya tas
dik ettirmiş bulunmaktadsr. 

Diğer taraftan Göring bir 
lngiliz - Alman centilmen anlaş· 
ması aJcdi imkim hakkmda da 
Duçe ile istişarede bulunmak

tadar, Mussolininin bu mesele 
Uzer inde bir mütevassıt vazifesi 

göreceği göze çarpmaktadır. 
Bu da Romadaki Alman - ltal· 

AŞK M~~~~~~ı 
YAZAN : MI EL ZEVAKO 

- 106 -
Bunlar için bir iki ibret dersi 

kifayet eder. iki dliıine adam 
asılırsa bu da herkesi dü$ÜD
dürmeğe klfi gelir. Faıla söı 
istemem. Çıkınız •• 

Birag eğilerek dııan çıktı. 
Kral, yanındaki uedimlerioe: 
- Arzum, Hllknolara karşı 

berkesin hllınn suretle mua
mele etmesidir. Kılınçlar mem
leket içinde birbirlerini öldür· 
mek için değil memleketimizin 
ıelimeti için çekilmelidir. Şim· 
di Höknolar bizim dostlarımız
dır; bunu herkes de böyle bil
melidirler. 

Dokuzuncu Şarl teessürün· 
den ne yapacağını bilmiyor ve 
ne söyliyeceğini de şaşırmıştı. 
Bir göz işaretiyle yanındaki 
nedimlerini dışarı çıkarttı. 

Odada yalnız kalmıştı, l>ir 
koltuğa oturdu. Kendi kend:iae 
düşünmeğe başladı. 

- Aman yarabbi nedir bu 
aksiliklerim ben tamami) le 
kurtuluşum Höknöleri reisile 
beraber sürükleyecek bu sefere 
muallakdı. Hunların Felemen
ge muharebe etmek için gitme· 
leri istirahatımı temin edecek 
ve kısmen olsun başım rahat 
edecekti. 

Bunlardan ne miktarı geri 
dönebihr? Bir de validemin id
diası veçhile amiral aceba ba
na ihanet ediyor mu idi? 

Bu da mümkündür! Gerel 
bundan ve gerekse bütün a ve
nesinden kurtulmakhğım için 
en iyi çare, amirala bir ordu 
vererek bükümetin haricine 
göndermek değil miyd.? 

Amiral Kolini gidince, Hanri 

bahsettiler. 
Üç gün evvel, Salı g 

bahleyin irkenden kiJisaD 
ne giren nabetçi rahip bit 
e:vvel içinde mukaddes ,. 
lunan kazanın kan ile d 
duğunu görmtiştü. 

Geceleyin kilisaya ki 
remczdi. Bundan başk•t 
kaddes suyun içine insan 
dökmek gibi bir günahı 
işliyehilird ı? 

Herhalde bu, mucize idi. 
şişelere konularak Not~ 
kilisesine götürülmüş, bu 
sede bulunan mucize kaıa 
tekrar kanla dolu görübn 

Bu mucize de, pek 
olarak; Allahm kayna 
kilisede zuhura gelen 
nin neticesi idi. 

T ckcrrür eden bu ar 
!erden, iradei ilahi, Ce 
Hakkın kan istediğini an 
mak gayri mümkündü! 

Dük Danjo: 
- Bundan aşikar 

olamaz, dedi. 
Dokuzuncu Şarl, meyu• 

mu:ıtarip bir tavırla, ihtimal 
edip etmediğini ve cenabı 
kın iradesine mutavaat e 
zamanı gelip gelmediğini 
ninde tasarlıyarak bütün 
muhavereyi sessizce dinle • 

Bu esnada tahtarevan 
linin kooağı önüne geldi. 
balkı selamlıyordu. Y.a 
kral ! Sadaları ortahğı çınf 

- Deı•am edtttl 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BORSA 
Dobe Arn da beni seven Mar- UzUm 
gonun elinde esir gibi kala- Çu. Alıcı fiat 
cağından karşımda Gizden baş- 213 F Solari 13 14 
ka kimse kalmaz... Ondan da 134 M J Taranto 15 75 18 
ucuzca kurtulacağım. Bu fik- 106 J Gozden 12 21 
rim herhalde papanın da vali· 87 J Koben 11 25 16 
demin de dOşüodüklerinden da- 73 Vitel Şü. 13 75 1 S 
ha iyidir. 48 H Alyoti 16 16 

Kral geçirdiği da
0

lgınhktan 35 J Taranto M 15 16 
acı bir suretle ayıldı: 13 P Klark 12 50 12 

- Evet, evet, karşımda 4 Koo ittihad 14 14 
Kizden... Valdemin sevgili 713 Yekfın 
oğlu olan biraderimden başka 390650 Eıki yekü:ı 
kimse kalmıyacak: Diye ba· 391363 Umumi yeldin 
ğ1rdı. incir 

Kral arhk sarayda duramaz Çu. Alıcı Fiat 
olmuştu. Valdesi Katerin'e ve 182 A H Nayh 4 75 S 
biraderi dük Danjoya amiralın ZeyUnyağı 
yanına birlikte gitmeye hazır· Kilo Ahcı 
lnnmaları için haber gönderdi. 20000 Ö Muharrem 50 

Fiat 
50 

Derhal tahtarevanla vola çı· Zahire 
kıldı. Kralın maiyet askeri ku· Çu. Cinsi Fiat 'JJ 

1748 Buğday 6 50 7 31 
mandanı Kossenin kumandasın· 412 Arpa 4 875 5 
da bulunan bir bölük asker de 8 Araka 9 q 
kafileye refakat ediyordu. 100 Susam 18 18 S0 

Yolda KaterinJe, Dük Danjo, 30 F asulya 8 50 11 7) 

Paris,15 (Ö.R)-"Montagne,, 
~azetesine göre ispanyada 
Madride karşı son taarruzlarının 
da akametinden sonra Franko· 
n!ln vaziyeti o kadar vabimleş• yada bolşevizmin yerleşmesi z:ıif olacak ve vniyetini 1 afıf-

yan görüşmelerinin üçüncü mii· 
bim mevzuunu teşkil etmekte
dir. 

Sen Jermen Lukserova'da zu- 1258 ke. Palam. 260 450 5'. 
!' bura gelen ;ir reucizeden .EI!..~· Pamuk 50 s<:,.;-

beklemiş, Kahrcıoğlunun fikri rünce, cebinden küçük bir lüle kızıl ışık halinde kalmışlardı. met koptu ki uykuya dalıolf 
boşuna gittiği için efelere ateş çıkardı, arka cebinden lülesine Haydaroğlu, küçiik çavuı paşanın ada111lafl 
yaktırmadın vakıt gözlemişti. doldurduğu kırık tütünleri ateş· - Kızanlar, haydi aşağı, la· kendilerini cinler, şeytanla' 
Haydaroğlu, arkadaşları bir ta- lemek için kayadan indi ve yer- kin şaşırmayan 1 Birbiriniz.den basta sanmışlardı. Küçük çat'ul 
rafta dururken, küçilk Çavuş den bir taı alarak, belindeki ayrılma) ın, sıkı da gitmeyin, paşanm n6betçisi bu gürültü)'ii 
paşanın konak verdiği ovaya hançeri de çıkanp hançerin ıert bırbirinizi farkedcrek düşma· duymuş ve doğruca paşaoııt 
bakan tepenin bir uçurum ke- çelik sartıyle taıa vurdu, bir kı· nıa içine dalın ! insaf yok f çadırına girerek: 
narında ve karanlıkta aıağıyı vılcım parladı,bemen bir kav par Haydi i i ! Pür telaş : 

- Ağaf Dedi .• Fatma benim seni istemen, ben bulurum ça· seyrediyor, gözüne uyku girmi· çasını yan cebinden alıp tekrar Diye ahnı tepeden aşağı sal· - Paşa çadırları eşkı1• 
bu saatten keri nikiblımdır. reıini .. Sen de benimle beraber yen efe küçük Çavuş paşanın taşla Ye hançerle kavına ate§ da \'e bağırarak : bash! Diye haykırmış, za~• • 

_ Siz de duydunu1. mu kardeşler! geleceksin.. istediğim, diledi- ateıler yakarak, hengameler verdikten sonra, biç arkasına - Aşağıya indiğimiz vakıt paşayı ne olduğunu bilmez bit 
Fatma benim bu saatten keri ğin bu değil miydi Fatma!Gizli kurduğu çadırlarını mütemadi- bakmadan arkadaşlarmın ya- sesler kesilıin 1 Düşmanı gizli· halde yerinden zıplatauşb, pa· 

gizli görüıüp, söz yalancılığı yen gözünden ayırmıyordu. nına yUrUdü. Efe!erin çoğu ce avlamahyıs.. Dedi. şa evve1i yataktan inip dollt karımdır" ne demek istediğini kaçamak yapmağa hiç lüzum Ovadakiler yaktıkları ateşler tütün tUlUirüp, karanlık ve so· . . . • • paça etrafına dönüttürerek : anlıyorum, zaten ben de böyle _ t.-? E?. E? 
yok .. Daym,ıenin babahğ1nı ya· etrafında dönilp d<ilaşarak te- ğuk tepenin sırtında birbirle- KüçUk çavuş papıun adam-

umuyordum, geldiğime mem- par,harpten dönüp gelince berişi ped~n görülen halleriyle birer rinc sokularak ateli berili fis- ları, uykuları arasında umma- Diye baylı şaşkınlık göıtet• 
nunum. yerine getiririz, haydi şimdi ! kar.nca gibi kaynaştyorlardı. koslara, sözlere dalmışlardı. dıkları bir baskına uğramışlar· miş, işi anladıktan sonra ece 

Fatmaya döndü: Şiz rahatça kalın, bana da Hepsi bucak ateıin etrafına Haydaroğlu: dı, şafak sökmek üzere idi. terleri dökmeğe başlamıştı. 
- Kız! Dedi, uzun etme ! uğurlar olsun ! çevrelf'nmişti. - Kızanlar atlara! Silahlar Fakat odada kurdukları çadır· Eu sıra bir nöbetçi dıailı' 

Bu İf bitti, lakin düğünü ve Diye odadan bir fırladı, pa· Saatler geçti.. tamam olsun! Hazırlanml farı tarumar edercesine ahlan girdi: _.). 
niklhı sonra yapalım, ben be- las pandıras inip atına atladı- Dı"ye b·ır g·u·rledı' ve kendı·sı· b k f I . h . k k - Bizimkiler kaçıyor paşa 

• . . . . . as m e e erı, epsıne or ·unç fke• 
men gidiyorum... ğı gibi kursağında bir fincan Haydaroğlu dik bir kayanın de atını bulup atladı. bir panik yaratmışh. Efeler dedi. Paşa, birdenbire ö 
Arkadaclarımın karıısında ko- kahvesi kalan köy odasını sof- .. lü d . k Haydaroö-lu bu sessı"z kafı·- d d • . . d. h lenip: 

y k f h 1 r b US n C, l'eCenın 8r8 manto• A ağ an 8Ş3gl JnJp, p8 IŞ8 az- •• caman bir insan yıg·ını var, rası uru muş a i e ırakıp J 1 • •• " k 1 k .. 1 ...t 1 - Bana atımı hazırlayın ~ 
b yollara atıldı. Ver elini beri suna sıpmış av bckliyor~u bir enın onune, aranı ta, geçe· gın arının arasma ~a ınca: bukl diye kendini top(ay·ır 

ensiz yapamazlar, sen yan- d • ı ı ka.rt
0

al. g
0 

ib. i... • • 1 rek atmı yavaş yavaş sürdü, - Haaaay! Bire köpekler! ,. gından kurtardıg· ımız ÇOCugu· ag ar •• d . k 
8

. h I I alelacele giyinerek çadmP y -
• • . . . emin aşağıyı seyrettiğı aya - ıre ain er. nına getirilen atına atladı -

al! o bizim evladımız olacaktır, •*• HaydaroğJu göı.Jediği ateıle· başına kadar geldi. Baktı ki Heyyyyl fırlayıp bayk1rarak: 

bealeyip büyiitecejiz, süt an~a~J__~H~a1~d~a~r ~o~i~lu~a~,e~ce~·=·-~z~ar~w~n~ı :J'~iıı~.~-.x~~nm~~~a~ ... e~ .. ~ıü~1.~~tnı~~u~ia~uu~~ aö-~'J.u~sa~~iı~d~a~a~t!ea~le~r~ll~~l~L:,.!b~ir::;"~~.,:T~11!!n~I J.i!A!!•=ıLu1m11ı...m~ı111.-________ _.. ...... Ullft aca MUC aıcaııwııu. ~., u• ........... 5 .... ..,_,,.__ ' ·r-- ~._g-r. V' -VI '7 r? -
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Çncak yuvası bması l(ucaktakı çocuklar kaı;1oıaJa11nda 

Metrôk çocukların yuvasında 
• hH9 

Bir ana kucağına, 
yavrular bakımlı 

ana şefkatine muhtaç olan 
ellerde büyümektedirler .. 

aı~~~~~.....,....~~~--:-~""-!"~-----~~-

H azi n ve düşündürücü hiidiscl~r karşısında ltir muharririmizin intibaları •. 
Kültürpark civarında mükemınel bir çocuk hastanesi yapılacaktır.Belediyenıiz 

çocuklarımızın hiınayesine en büyük eh~ınnıiyt"'lİ atfetınektedir 
Bilmiyorum, 

siz de rastladı
nız mı? 

Hani baran 
geceleri, orta
hktan el ayak 
çekildikten son 
ra bir köıe ba
şından, bir me-
zarlık veya park 
kapısından ku· 
)ağınıza ince bir 
ses, bir çocuk 
ağlaması gelir. 
Merak edip te 
yanına giderse-
niz bunun bizıat 
anası tarafın· 
dan kalbi hiç 

sızlamadan terkedilmiş bir yavru, 
kundakta bir çocuk olduğunu 
görürsünüz. Bu gibi vak'alara 
ekseriya Babribaba parkında 
ve sıhhat müdürlüğü cıvarında 
raslamak mümkündür. 

Bu vak'alann bir eıi de 
evvelki günkü "Yeni Asır" da 
vardı. Belediye dairesinde bir 
kadın, reisin kapısında bekle· 
mekte olan bir kadının yanma 
gitmiş: 

- "Hemşire, demiş.. Çocu
ğumu bir dakika tutarmısın. 
işimi takip için içeriye girece
ğim. Şimdi çıkar, alınm.n 

Kadıncağız "peki,, demiş •• 
Uzun müddet orada beklemiş .• 
Çocoğunu teslim eden ananın 
ortoya çıkmadığmı görünce işin 
hakikat tarafını anlamış. işi 
belediye amirliğine açmış .. Be· 
Jediye de çocuğu, Karşıyaka· 
daki yuvaya göndermiş .• 

YUVADA 
lzmir belediyesinin cidden 

muvaffakıyetli müesseselerin
den biri olen Karşıyakadaki 
Çocuk Yuvasına gidiyorum. 
Geniş bir bahçe, sıra sıra agaç
Iar arasında modern ve müte
vazi bir bina.. Bahçe iyi tan
zim edilm ş, yuvanın babçıvan
Jan büyük bir ihtimamla balı· 
çeyi hanr1nmışlar. 

Kapıya dokunuyorum. içeri
de fırtınalar koparan zil sesi, 
derhal mü ecessis çocuk ba
kışlarını pcnçerelerde toplıyor. 
Sevimli bakışlarda daima bir 
bekleyiş ve bir ümit kokusu 
var. Daima birinin ı!'elerek 
kendilerini nrıyacağmı ümit 
ediyorlar. 

Bun•ar, bu çocuklar lzmir 
şchrinın çocuklarıdır. 

Onların yuvaya gelişlerinde 
dnima tesadüfler rol oynamıştır. 
Bazı larının bayattn babaları 
yoktur. Anoeleri fakirdir. Ça
lışmak ve ancek ke,ıdi boğıt
ı.ını kurtarmak mevkiindedir. 
Bu yüzden çocuğunu yuvaya 
teslim etmiştir. 

Bazılamıın babaları beliuiz· 
dir. Bu oculdar 

Mınımı uter bl!tJt/Llını böyJe scvi}•oılar 

lerini tanırlar. Bu gibi çocuk· - içeride doktorla görüşün. 
lar, en babıtsız olanlarıdır, Bir Burada konuşmak, bilhassa 
tesadüf bu gibi çocukları dün- gazeteciye söz söy)emek mem-
yaya getiren analar üzerinde nudur. 
tesir yapmış ve bir tes:ıdüfün Hemşire, tereddüt geçirdi-
sevkiyle bu gibi analar biriyle ğimi görünce sözüne devam 
tanışarak, bu tanışmanın tabii etti: 
neticesi olarak onları dünyaya Bilirsiniz, dedi. Amirle· 

Mımmınılcıdcn im eıup 
getirmiştir. Cemiyet kanunları rimiz var. Biz söylersek çiz-
bu çocu!dnrdan bazılarını yal· meden yuknrt çıkmış o!uru:ı. 
nız ana ismiyle tescil ediyor. Mazur görünüz. 

Bazılarıom da ne anası, ne Doktorla görüşmezden önce 
bababı belli değildir. Bunlar orada bana birşeyler anlatmak 
bir kış gecesi veya bahar sa· istiyen birile görüştüm. Eğer 
babı bir park ltöşesinde, ağ· onun cezalandırılmak istenece-
farken bulunmuşlardır. Zabıta, ğinden ürkmesem, admı bile 

yazacaktım. Esasen söy:ediği 
henüz çehreleri bile renk ve 

şeyler hiç te zararla değil.. 
şekil almayan çocukların ana-

Bana çocukların orada geçir-
1arını, babalarını bu'mak için dıklcri hayattan bahsetti: 

uzun müddet meşgul olmuş, - Bizde henüz bir ayını 
bulamayınca kendilerini bele· doJdurmıyan lrnndahtaki ço· 
diyenin himayesine terketmiş· cuklnrdan tutunuz da on onbir 
tir. Bugibi çocuklar nüfus kü· yaşındaki çocuklara kadar her 
tüğüne yalnız kendi adlarile yaşta çocuk vardır. Bunların 
yazılıyorlar. buraya nasıl geldilderini bilir-
DÜŞÜN DÜRÜCÜ NOTLAR siniz. Ekserisinin üzerinde bir 
Beyazlara bürünmüş bir hem· fanilası bile bulunmaz. Yuvaya 

ıire çocuklarla meıgul oluyor. derhal kendileri dik-
endi ·a · 

Doktor, ebe , 
süt anası ço· 
cukları sıln bir 
disiplin 
nlırlar. 

altına 

Bütiln 
noksanları ta· 
mamlandık tan 
sonra büyüt -
mek, bakmnk 
vazifesi hemşi
relere bıralcalır. 

YOLLARDA 
KALAN 

GÖZLER 
Onlara bak

mnk, büyütmek, 
noksanlarını ta• 
marnlamak sa· 

nıldığı kadar kolay bir iş de
ğildir. Her çocuğun ayn ayrı 
hirer buysuzlukJan oJur. On
larla mücadele etmek mevki
inde lrnhrsımz. 

Çocuk 4 • 5 yaşana kadar 
tabii şartlar ve kolayhklar 
içinde büyütülüyor. Çocuğun 
neş'elenmesi, sıhhabnı muha
faza etmesi için en ufak feda
karlıktan bile kaçımlmıyor. 

Ancak yaş ilerledikçe, çocu· 
ğun kafasında istifhamlar yer 
alıyor. Bazen annesini soruyor. 
Annesini tanıyan babasından 
malumat istiyor. Onun her 
şeyine cevap vermek kabil... 
Ancak yollarda kalan babasını 
anasını arıyan gözleri yuvaya 
bağlamak müşl<üf. .. 

Bir çocuk vardı. Çok zeki 
idi.. Onu bize bir gece yansı 
getirmişlerdi. O znmnn henüz 
bir yaçmdn vardı. Kendisine 
büyük ihtimam gösterildi. Adını 
bile bilmiyorduk. Kendisini bir 
lnrla :trnsında bulmuşlar.. Ne 
ııdını, ne de hiçbir şeyini bile· 
meıdık. 

Çocuk büyüdü. Daha beş 
yaşından itibaren lıemşireJeri 
türJü suallerJe karşı karşıya 
bıraktı. En olmıyacak şeyleri 
soruyordu. Bir gün yuvaya ço
cuğunu ziyarete gelen bir ka· 
dmı gürdü. O gittikten sonra 
annesini sordu. Kendisini başı
mızdan sııvmıak istedik. Çocuk 
tatmin edilmemişti. Bu sualini 
her vesile ile tekrarladı: 

- Demek benim annem 
yok .• Dedi. 

Ondan sonra gözleri daima 
yollarda kaldı. Yuvaya her ge· 
len ananm ellerine sarıllyordu. 
Bu çocuk kendisine bir sahip, 
bir biiyük, bir ana ve bir baba 
istiyordu. 

HAZIN BiR HADiSE 
Bu çocuk sekjz yaşına gel

di~i zaman elA gözleri ve se· 
vimli çehresiyle herke.in ilze· 
rinde derin bir sevgi uyandır
mıştı. Onu sevmiyen yoktu. 
Çok zeki idi. Derslerine çalışı-

1 -~~llÜ$L~!; DUYU LAR 1 
I< SA BiR T ARIH 

Harlaya bnlcımz: Avrupa ta• 
rnfında BulgarJor ve Yunanlı· 
larla, Küçük Asyada Suriye ile, 
Irakla, Iranla, SovyetJerle hu
dut komşus.uyuz. Akdeniz kı· 
yılarımızm yakınlarında ltalynn 
ve Yunan adaları vardır:. 

Loznndnn döndüğümüzde, 
Bulgar ve Yunanlılarla, mukad
der düşmanlar addeailiyorduk. 

lngiltere ile, lrak'ta, Musul 
davamız vardı. lran'la, asırlık 
hudut anlaşmazlığı berdevamdı. 
Fransa He vaziyet malum. 

Yunanistanla ayrılmaz müt
tefikleriz. 

Bulga ristanla, Balkan antan
tına 

men, 
lıyız. 

girmemiş olmasına rağ
dosluz; muahede ile bağ-

frakın kendisi ve müttefikile, 
münasebetlerimiz üzerinde, hiç 
bir pürüz yoktur. Iranla yalmz; 
bütün imparatorluğun içinden 
çıkamadığı hudut davamızı hal
letmedik: Hiçbir meselemiz ol
mıyan ynkm dostlarız. Sovyet
lerden bnhis bile etmek iste· 
meyi?.. 

Bu kom~ulardan hıç biri 
Türkiyenin, kendi iç meselele-

rine1 yahut uzak yakın doıt• 
luklarıoa veya herhangi bir 
menfaatlerine karşı, Türkiye
den asla şikayetçi olmamır 
lardır. 

Bir de f ransızla komşolağu
muzu düşününüz! 

Suriye ile demiyornz:ÇünkU, 
bi7. muhabbette Suriyeli ile 
Iraklıyı ayırmayız. Fransa in• 
giltere gibi dürüst, yahut, Sa• 
riye Fransasız olmuş olsaych, 
bu hudut ve kom u uk ta ate· 
kilerden farksız olacaktı. 

Fransız dostlarımıza, bir 1&• 

manlar Manisa bağlannda per
tevsizlc hastalık arıyan Amerl· 
kahoın hikayesini nakletmek 
isterim: Pertevsizden geçen bll· 
tün bağlann ıöküldüğlnl 
gören bir köylil, bir gün, per• 
tevsizi mütahassısın 'elin• 
den kaph ve onun yüzllae 
tuttu. Ne görse beğenirsiniz; 
mütehassısın yüzünde mikrop
lar kaynaşıyor! 

Fransaya, bize bakmak için 
kullandığı gözlfiğü, kendisine 
lcarşı, bir başkasının gözlerin
de tecrübe ettirmesini tavıi1e 
ederiz. • FATAY 

münasebetiyle 

HAMZA RÜSTEM 
Folograf ~t51yesi ve fotograf malzomeslrmde 

Yılbaşından itibaren bir ay için büvük tenzilat yapılacaktır. 
A:c:+> ıtt •::1

• 
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neşelendiriyordu. Ona, kendi
sinden büyük çocuklar bile 
"ağab~y" diyorlardı. 

Bir gün bir karaat ldtabında 
annesinin ve babasının arasında 
oturan bir çocuk fotoğrafı gör· 
dü. Fotoğraf renldiydi. Anne 
sevgisi adındaki bu hikayeyi 
okuyan çocuk fena b:ılde mü
teessir oldu. Biz onun bir daha 
güldüğünü göremedik. Zorla 
konuşuyor, zorla şarkı söyJi
yordu. 

Onun bu vaziyeti diğer ço
cuktan da teessüre sevltedi
yordu. Bundan sonra her söy· 
Jediği söz imalı ve düşündü
rücü idi. Hemşirelerle başbaşa 
kaldığı zaman onları üzecek 
sua!Jer soruyordu. O arkadaş· 
larımn bazılarından öğrendik· 
Jerini, kendi yüreii'indc bir en
dişe haline solrnrak: 

- Demek benim annem 
belli d~ğil.. Demek ben şüp
heli bir çocuğum .. Diyordu. 

SAYIN REiS ANLATIYOR 
Yuvada fazla bir~ey öğren

mek mümkün olamıyacağı için 

belediye reisi doktor Behçet 
Uı'a bnşvu;omnktan başka çare 
bulamadım. Dr. bana şu izahatı 
lütfettiler: 

- Çocuk yuvası 6S yatakla 
olduğu halde muhitin ihtiyaç-

larına cevap vermiş olmalc için 
şimdi 80 çocuk barındırılmak· 
tadır. Bildiğiniz gibi yuvanın 

modern te İsalı, oraya kabul 
ettiğimiz çoculdarın iyi bir şe· 
kilde yetişuıeJerini, cemiyete 
faydah birer unsur halinde 
iadelerini temin •:tmektedir. 
Çocukların yuvada azami altı 

yaşına kadar kalmaları icap 
ederken on, hatta on bir yaşı
na kadar onları h:mayc mec· 
buriyetinde kalıyoruz. 

Memnuiyetle öğrendiğimize 
göre Kültür bakanlığı öksüz 
çocuklar için yatılı mektepler 

1 ke· 

tin asıl bakılmıya muhtaç ço
cuklan bu gibi yetim ve lk• 
süzler olduğu için, üıerlerinde 
ehemmiyetle durmak çok fa1• 
dah olacaktır • 

Bu itibarladır ki şimdilik, 
çocukları feda edemiyerek ka
bil olduğu kadar uzun bir ıa• 
man himaye mecburiyetini da• 
yuyoruz. 

ÇOCUK HASTANESi 
Hasta çocukları barındırmak 

iç'n kültürpark civarında 30000 
metre murabbnhk geniş bir 
S3ha üzerinde mükemmel bir 
çocuk hastanesi meydana getir• 
mek istiyoruz. Çocuk hastaneai 
IJüyük bir park içinde olacak 
ve bitişiğinde bir doğum eYI 
tesis edilecektir. Bu iş üzerin
de etüdlerimizi tamamlıyoruz. 
Doğumevi pavyonunda dün• 

yaya gelen çocuklar, arzu ecli• 
lirse yuva)'& terk edilerek ora· 
da tedavi edileceklerdir. Mem• 
Jeketin nüfus siyaseti üzerinde 
ehemmiyetli bir mevzu olan 
çocuk sıhhatı, bu suretle f z
mirde ele alınmış olacaktır. 
Bunu aıtrm en modern bin"
farından biri haline getirmek 
için üzerinde ehemmiyetle du· 
rulacaktır. Bu müessese yalnıa 
lzmirin değil; civar vilayetlerin 
de mühim bir ihtiyacma cevao 
verecektir. 

Çocuk hastahklariyle, nüfu• 
siyasetimizin arzuladığı fekilde 
mücadele etmek için bu müe-1-
seseden beklenen fayda çok 
büyüktür. Bizdeki çocuk ha•
talıklan yazın ishal, kış mev· 
siminde ise grip'in kompliku
yonu olan zati.irreedir. Bu haa• 
talıklar, böyle modern ve ba
kımlı bir milessesede hiç vefi
yat vermeden t davi edilebilir. 
Bu müesaese, memleketin nü• 
fus siyasetine verdiğimiz ehem
miyeti tebarüz ettirmesi bakı• 
mından, halk işlerine en btlyOlr 
kurağamıı olacaktır. 

Adn 



Satanea .. 

Fransız 

parlamentosu 
- Boşlata/ı 1 n'i 5a}'}ada -

devam eden faşist devletlerine 
karşı hükümete bir tazyık va· 
sıtası vermek için projeyi ka
bul edecegini bildirmiştir. 

Nihayet başvekil Blum şu 
beyanatta bulunmuştur: 

- Bu suretle Fransa sulh 
an.usunu ve ispanya ibtiJafının 
bir Avrupa barbı şeklini alma
ması için herşey yapmak ira-
desini ispat edecktir. Bu proje 
ayni zamanda lngiltere ile te-
sanüdünü da teyit etmektedir. 
Ağustosta gönüllüler meselesi 
teblüke göstermiyordu. Fakat 
o vakıt şahsi o'an gönüllü ka-
yıtları şimdi yığın halini aldı
ğından iki bükümet tedbir al-
mağa karar verdiler. lngiltere• 
nin 1 O Sonkanun tarihli notası 
bunun neticesidir. Fransa gönül
lü sevkiyatına mani olmak için 
parlamentodan hemen selahiyet 
istiyeceği cevabını vermiştir. 

Şüphesiz bu proje dost ispan
yanın meşru hükümetiyle asi
leri ayni seviyede tuttuğundan 
bazı fikirlere muhaliftir. Fak at 
herşeyden evvel barbm önü
nü aJmak lazımdır. Bizim 
istediğimiz bu kanu ancak di
ğer alakadar devletlerle Lir
likte tatbik edileceğidir. 

Bunun İçio bir kontrol siste
ıni lazımdır. Almanya ve ltal
yanın cavapfarı bir anlaşma 
ümidi vermektedir. Fransa ken
di toprağında da kontrol ka
bulüne hazırdır. Fakat diğer 

hükümetlerle anlaşma imkan'iız 
olursa hükümet hareketini baş· 
ka bir şekilde mütalaa etmek 
mecburiyetinde kalacaktır. 

Hükümet kendisine verilecek 
salihiyetle, bu meseledeki va
ziyetini ihtiyaca göre tayin 
edecektir. Hükümet kanunun 
ittifakla kabulünü temenni 
eder. 

Hemen bütün meclis başve
kili alkışlamıştır. 

.~ l=l.aa o · ·.; 
lstanbul radyosu 

Saat 
13.30 Plakla halk musikisi 
14 Konferans 
19 Şehir temsil kolu tara

f mdan musiki 
22 Ajans ve borsa haberleri 
22.30 Musiki piyanist Mayer 

tarafından 

Ankara radyosu 
Saat 
13.30 Plakla Türk musikisi 
15.30 Cumur başkanlığı orkes-

trası tarafından kanser 
19 Plak 
19.30 Arapça neşriyat 
20.30 Çocuklara karagöz Kü· 

çük Ali tarafından 

SARAÇOOLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane: ikinci Bey

ler sokağı 65. Tel. 3956 
Evi: Köprü rapur iskelesi 

Berat apnrtımanı No. 6 
Ev, Telefon No. 2545 

OPTİ
MUS 
Fenerleri 

Geldi 

Acentaıu , 

Hüsnü 
ide men 

ikinci 
Kordon 

5513 

IZMIR 
1-10 (84\ 

öz Hetimi 
MİTAT OREL 

Adres .. Beyler Numan 
zade sokağı Ahenk mat· 
baası yanında. 

Numara:23 
Telefon : 3434 N 

(229) 
CZZ7""~~'.7.7.Z.ZZ./.T./.71ZJ 

lzmlr slclll ticaret me-
murluğundan: 

Izmir Gazi bulvarında 25 nu
marada her türlü ticaret ve 
komisyoncuiuk yapan Nef'i Ak
yazılı ve Y. C. Hemsi şirketi 
sermayesinin tezyidine müte
dair mukavele ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 1914 
numarasına kayt ve tescil edil
diği ilan olunur. 

lzmir sicili t icaret memurluğu 
mühür resmisi ve F. Tenik . 
ımzası. 

1: Mukavele 
Bin dokuz yüz otuz yedi se

nes' Kanunu saoi ayının on 
dördüncü Perşembe günü saat 
on raddelerinde lzmirde Bahçe 
liler hanın"aki dairesinde va· 
zife gören aşağıda imzası bu
lur.an İzmir ikinci Noteri Meh
met Emin Erenerin yanma ge
len 2at ve hüviyetleri lzmirde 
Karataşta Dolrnz Ey!fıl soka
ğında Bir numarah evde otu
ran Ali oğlu Halil ve lzmirde 
Kızılçulluda Ödemiş caddesin
de 19 Numaralı evde oturan 
lbrahim oğlu Osman Nuri. 

Nam şahitlerin tariflerinden 
an'aşılan lzmirde Karşıyakada 
Barbaros sokağında 16 - 1 N o. 
lu evde oturan NEF'I AKY A
ZILI ve lzmirde Salhanede Şe
taret sokağında 3 No. Ju ev
de oturan JAK. C. HEMSi 
anlatacakları gibi bir muka
velenamenh yazı'masrnı is
tediler. Yukarıda isim ve ad· 
resleri yazılı şahitlerin yanında 
arzuları soruldukta ikisi birden 
söze başhyarak aşağıda yazılı 

şartlarla bir mukavele yaptı
ğımızı beyan ederiz şöyle kı: 

Madde 1 - lzmir ikinci no
terliğinden resen yazılan 14 
Teşrinisani 1936 tarih ve 12066 
No.lu mukavelename mucibince 
teşkil eyledikleri "NEF'İ AK
YAZtLt Ve J. C. HEMSİ., un
vanlı kollektif şirketin unvanı 
ve mukavelei mezkôrenin diğer 
hüküm ve maddeleri kemakan 
ve aynen baki ve muteber ol· 
mak şartiyle sermaye ve his
sei iştirak üzerine şekli atide 
tadilat yapıldığını akitler müt
tefikan beyan ederler. 

Madde 2 - Bir Kanunusani 
bin doku'l yüz otuz yedi tarihin
den itibaren hüküm ifade etmek 
üzere şirket sermayesi 10.000 
liraya iblağ edilerek bunun4000 
dört bin lirası Nef'i Akyazılı 
ve 6000 altı bin Jirası J. C. 
Hemsi tarafından vazedilmiş

tır. 

Madde 3 - Kezalik bir Ka
nun sani bin dokuz yüz otuz 
yedi tarihinden muteber olmak 
üzere kar ve zararın vüzde 
kırkı Nef'i Akyazıiı'ya ve yüz
de altmışı J. C. Hemsiye aittir. 

Akitler başka bir diyecek
leri o!madığını beyan ve ikrar 
etmeleri üzerine bu mukavele
name resen tanzim ve hazır 
olanlar yananda açıkça okundu, 
Meal ve münderecabnın telep 
ve arzularına tamamen uygun 
olduğunu ikrar ve kabul ettik
ten sonra altını hepimiz imza 
etlik ve mühü!edik. 
Genel sayı: 567 Özel sayıl/103 

Bu mukavelename surttinin 
dairede saklı 567 ganel sayılı 
aslına uygun olduğu tasdik 
kılındı. Bin dokuzyüz otuz yedi 
senesi Kanunusani ayının on 
dördüncü Perşembe ğünü. 

T. C. lzmir ikinci noteri 
resmi mühür ve E. Eerener 
imzası. (80\ 

' ' Anormal ve Sinirli çocuklar 
polikiniliği ,, 

Sağır dilsiz ve körler milesseseti sinirli ve geri çocuklar po-fi
kiniliği haftada iki güne çıkarılmıştır. Salı : Saat 3 - 6 müdür 
muavini miitahassıs Dr. Nuri Haydar, Cumartesi: Saat 2 - 4 
müdür mütahassıs Dr. Necati Kemal, muayeneler ve vesaya 
meccantdir. Karşıyalia - Osmanzade 15-16 122 (70) 
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Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullaumaz. 
Umum deposu : Sulu ban cıvarında 28 - 9 Hüsnü Öz 

Ödemişli. 

iZ MiR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anoriim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 

Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 
Değirmen, Gsylk ve Leylak markalarını havi hemevi 
Kabot bezi imal eyleoıekte olup malları Avıupanın ayni tip 
mensucatına fa'ktir. 

Telefon No. 2211 v~ 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

TOL 
~ BEYOGLUNDA 

·'~ Bris!!?.!...... teli 

KJNAKOL KK~a 
cevheridir. lştibasızlıkta, za
iflikte, sıracada, es!d sıtmada 
bire birdir. 

Hazını Hapları 
Bir tanesi inkıbazlarda liot 

verir. Üç tanesi müshildir. 
Hazım bozukluğunda hazmı 
tashih eder. Her eczaneden 
isteyiniz. 

Paris fakültesinden diplomalı 

oı, tablplerl 

1\-1 uza f fer :Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket baataneıinde 

SIRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
1"ürkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindel<i rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

lzmlr Be ledlyeslnden: 
Yarından itibaren birinci 

nevi ekmeğin kilosunun 11 ku
ruş, ikinci nevi ekmeğin kilo
sunun 8 kuruş 30 paradan sa-
tılacağı ilan o!unur. (82) 

1 - Bayındırlık sahasında 
Ôzdil, Günay, Erol, Poyraz ve 
Suvari sokaklariyle 54 sayılı 
ada arasında mevcut oıolozların 
kaldırılarak bu sokakların açıl-
ması işi 26-1-37 sair günü saat 
on altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. işin bedeli keşfi 
488,43 liradır. Keşif ve şartna
mesini görmek üzere baş mü
hendisliğe, iştirak için de otuz 
yedi liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - Belediye sokak tenvi
ratında kullanılmak üzere on 
iki adet otomatik entöröptör 
alınacaktır. Bedeli muhammeni 
beheri yüz yirmi liradan bin 
dört yüz k.ırk liradır. 29-1-937 
salı günü saat on altıda aç\k 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartnamesini görmek üzere ma
kina ve e!cktrik mühendisliğine, 
iştirak için de yüz sekiz liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

9-13--16-'lO 74 (43) 

Fabrikatörlerin, fenni surette ma
kine kuHananların ve değirmen

cilerin nazarı dikkatine 
On milimetreden 100 milimetreye kadar muh
teJif eb'ad ve kalınlıkta bilyalarımız gelmiştir. 
Adres : NAZiF PAK ve HAKKI ERDOGAN OGLU 

MUHTELiF MARKA OT0!\-10BiL PARÇALARI SATIŞ YEJd 
lzmir : Yeni Kavaflar çarşısı sayı 39 

1-13 (81) H 3 

KREM BALSAMIN 

Kumral, sarışın, yegane ııbbl 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 

edec. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 

1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 

2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsnmin acı badem gece için penbe renkli 

4 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
ln$?iliZ Kanıuk eczanesi Beyo~lu Istanbul 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

1 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haz 
kabuğu çıkanlmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha-
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz başı) markala Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve inekJerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname İçin fabrikalarımız ma
mulatı ltmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 



ta Kanunuaan& ıea7 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SiS SATURNUS vapuru el· 

yevm limanımızda olup 16-1-
937 tarihine kadar Amıterdam 
Rotterdam ve Hamburg için 
yUk alacaktır. 

SiS TIBERIUS vapuru 14-
1-937 ye doğru beklenmekte 
olup yükünU tahliyeden sonra 
Rotterdam, Amıterdam ve 

Hamburg limanlarına yük ala
caktır. 

SiS UL YSSES vapuru 22-
1 ·937 tarihine doğru beklen-

mekte olup yükünü tahliyeden 
sonra Burgas Varna ve Kös· 
tence için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
M/S ERLAND motörü 21 

ikinci kAnunda beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden sonra 
Rotterdam, Hambuğ, Gdynia 
ve lıkandinavya Jimanlanna 
yUk kabul edecektir. 

Zegluga Polska kumpanyası 
S/s LEHIST AN vapuru 16-

1-937 tarihine doğru Anvers, 
Dantzig ve Gdynia limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 

ROUMAIN . 
S/ı ALBA JULIA vapuru 

elyevm limanımızda olup 18-
1 ·937 ye kadar Pire - Malta • 
Marıilya limanlan için yOk ve 
yolcu kabul eder. 

SUCEA VA vapuru 27 ikinci 

kanunda Pire-Malta ve Marail· 
ya Jimanları için yük alacaktır. 

Yolcu ve ylik kabul eder. 
Daha Fazla tafıillt için ikinci 

kordonda Tahmil •e Talılire 

bina11 arkasında FRA TELLi 

SPERCO •apur acentalığına 

mllracaat edilmesi rica olunur, 

Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki detifildiklerdea 
acenta meauliyet kabul etmez. 

Telefon: 4142-4221-2663 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenebaneıini Birinci 
Beyler ıokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Haatalarıoı müı· 
takiJ olarak kabul ve teda'i 
eder. 

Telefon 2946 
1-26 (2101) 

~ ................... ,., 

• V. 
W. F. f~. Van i)er 

Zee & C:o. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

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

kinanda beklenilmektedir. 9 
son kanunda Rotterdam, Ham• 
burg ve Brerd'en için yük ala· 
caktır. 

AKKA vapuru 13 •on ka
nunda Hamburg ve Anversten 
gelerek yük çıkaracaktir. 

ANDROS vapuru 20 son 
kanunda beklenilmektedir. 23 
son kanuna kadu Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
kabul eder. 

•mn•• 
American Export Lirıes 

The Export Steamship Corpo• 
ration - Nevyork 

EXMOOR vapuru 17 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork · 
için yOk alacaktır. 

EXT A VIA vapuru ayın şo• 
nunda bekl~nilmektedir. Nev· 
york için yükliyecektir. 

EXMINISTER vapuru ikinci 
kanun sonnnda beklenilmek· 
tedir. Nevyork için yllkliye• 
cektir. 

_ ...... ..,18118 .... ___ _ 

American Exporl Lineı • The 
Export Steamship Corporation 

Pireden ;ıktarmah 
EXCAMBlON vapuru 15 ikinci 
kinunda Pireden Boıton ve 
Nevyorka hareket edecektir. 
EXCHORDA vapuru 29 ikinci 
lcinunda Pireden Boıton ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapur 12 fU· 
batta P reden Boston ve Nev· 
yorka hareket edecektir. 

•• 181 •• 

Johnston Warren Lioen Ltd. 
Liverpool 

DROMORE vapuru 10 ikin· 
ci kinun, Liverpool v; Anvcrs· 
ten bekleniyor. Burgas, V arna 
ve K6ıtence için ylUc kabul 
eder. 

-· C8l ·-Armement H. Scbuldt - Hamhurg 
TROYBURG vapuru yirmi se
kiz ikinci kAnunda bekleniyor. 
Rotterdam, Hamburg ve Bre· 
men için yük kabul eder, 
~ 

Service Maritime Roumain 
Blikreı 

DUROSTOR vapnru 16 ikin
ci klaunda K6ıtence için yllK 
kabul eder. 
~ 

Den Norıke Middelbavılinje 
Oılo 

BANDEROS vapuru 16 ikin· 
ci kiounda beklenilmektedir. 
Pire, lskenderiye, Diyep ve 
Norveç limanlan için yükliye· 
cektir. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taabhOde gi· 
rişilmeı. 

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

Birinci Kordon Tele fon N o. 
2007 • 2008 

:·····································································: 
~ SIHHAT BALIKYAGI s 
~ Norveçya balıkyağlaranın en haliıidir. Şerbet gibi ~ 

içilir. iki defa silzlilmilştür. : . 
Hamdi Nüzhet Çançar ---
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçiotlu hanı kart111nda 

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

Devlet Demiryollarından : 
Aıağıda cins, mikdan ve muhammen bedeli yaah çuval 

tao.air ipl"kleri numunesine uygun ve prtnameai teriikan 
27-1·937 çarpmba gthıll saat onaltıda lımir Alaancakta 
sekizinci işletme binasında iıletme komisyonunda açık eksiltme 

suretiyle satın alınacaktır. isteklilerin 106V8 kurut muvakkat 
teminat vermeleri ve aranılan vesikalarla iıe girmeye kanuni 
manileri bulunmadığına dair beyannamelerle muayyen vakitte 
komisyona müracaatları lazımdır. 

iplik numuneleri komisyonda görülebilir. Ve tartnameler de 
komisyondan parasız alınır. 

Çuval tamiri için SOO kilo 1Dakina ipliği kiloıu 12S kuruı ve 
1000 kilo çuvaldız ipliği sicim kilosu 80 kuruı. 

16-21 108 (79) 

lki tehlike işareti: Nezle ve baş ağrısı 

Soğuk algınlığının bu ılk alametlerini ORIPIN ile bertaraf 

etmezseniz birçok ağır hastalıklara tutulmak tehlikesi baş gös· 
leormiş demektir. ORIPIN Bütlln ağrı, sızı ve sancılan derhal 
d indirir, gripe, romatizmaya, dış, sinir, adale, bel ağrılarile kı
rıklığa karşı bilhassa müessirdir. 

GRiPiN • 
ı arayınız. 

-== 
1936 -1937 

Taze bir asli ti 
ekiıtra ekiıtra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

Kamil 
Aktaşba
lıkyağıdır 
Gıda kuvveti yük 
aek, içmesi hafif 
bir ıerbeUir. 

Hilil 
Eczane.si bu yağı 
hiçbir yere ver
mit değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

--
• • 

senesının 

RADYOLiN 

Yapmak için ditli, battl hem güzel hem sağlam ditli 
olmak lizımdır. Gilnde iki defa diıleriniıi RADYOLIN'le 

fırçalayınız. Muvaffalnyet kat'idir. 

lzinir Vilayeti P. T. T. Müdürlü
ğünden: 

1 - Kadromuzdaki münhal 10 ve 16 lira maaşlı memuriyet
lere dairesinin muvaffakıyetini iıtihsal etmiş diğer devair me
murlan ile lise ve orta mezunları a• asandan jmtibanla memur 
ahnacaktır. 

2 - imtihan 5-2-937 Cuma günü saat 14 te yapılacaktır. 
3 - isteklilerin duhul ~raitiai ve verecekler) vesaikı anlamak 

ü:ıere müdü.-lnifimib:e müracaatlerı. 135 183) 

Regina - Perma 
En mütekamil ve en şık 

san·fil bir ondüliıyon makine

sidir. Kullanan ve müıteri için 

katiyen tehlikesizdir. Türkçe 
katalok isteyiniz. 

Türkiye umum acentaıı : 

Hüsnü f demen, lkinci Kor

don. 55/3 lzmir. 

3 - 10 (59) 

SehHe e 

Olivier Ve Şü. 
LIMİTET 

Vapur Acentası 
lRINCt KORO N REES 

BiNASI TEL. 2443 
Ulerman Lines Ltd. 

Londra hattı 
AD JUT ANT v•puru 22 ;k:n

ci kanunda gelip Londra için 
yOk alacakltr. 

LESBIAN vapuru ikinci ka
nun iptidasında Lqndra ve 
Hullden gt-lip yül< çıkarıp ayni 
zamanda Londra ve Hnll için 
yük alacaktır. 

GRODNO vapuru 15 ikinci 
kanunda Londra, Hull ve An
Yersltn gelıp yük çıkaracak ve 
ayni :zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

Liverpool hattı 
EGYPTIAN vapuru 26 bi

rine: kinunda Liverpool ve 
Svanseadan gelip yük çıkara
caktır. 

ALGERIAN vapuru on ikinc: 
kanunda geJip Liverpool ve 
Svanıeadan ynk çıkaracaktır. 

Deutscbe Levante-Unie 
ANGORA vapuru limam

mızda olup yüklerini çıkarmak
tadır. 

NOT : Vürut tarıh~eri, va
purjarın isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suHyet kabul edilmez. 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 - ta J. P&rplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardır . 
(2299) 

Ferit Kuvvet Şurubu 
KUVVET . KUDRE1~ JŞT AH 

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

Büyük şişesi 

60 
Kuruştuı· 

M. Depo S. Ferit Şifa eczanesi 
Hükümet aırası 

iLAN 
M~nemen. Belediye Reisliğinden: 

. Heledıye n~mune fıdanlığmda mevcut fidanlar aşağıda yazılı 
iıatlerle ~a.tılıga çıkarıldığından talip olanların belediyemize mü
racaatJerı alin olunur: 

Fidanın ismi 
Akasya 

" Sofura 
,. 

Tesbib 
,. 

Gladiça 
lıfandan 
Katalpa 
Dut 
Badem 
Kayııı 
Zerdali 
Palmiye 
LigOıtOrüm 
Dallı seni 
GtU ibriıimi 
Turunç 
Trabzon hurm1111 

6 ayltk 
6 " 
6 " 
6 " 
6 " 
6 " 

Yaşı 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Aşılı Aşısız 

" .. 
., 

8-12-16 65 

Kurut 
10 
20 
10 
20 
ıo 
20 
20 
s 
s 
5 
s 

50 
s 

10 
15 
10 
s 

2S 
ıs 

[33J 

HüSEYIN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak oclaJan takımları aipariı üzerine kabul edilir. 



:tahtla 10 YENi ASI" 
:> X- --

Venedik sarayında 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-... mühim konuşnıalar oldu 

, 

sol in· olmak 
Maksadı Berlinin elini Londranın eline vermekmiş .. 
Fransız gazeteleri yeni 

Roma, 15 (A.A) - B. Mus
ı10Iini ile B. Göring arasrndaki 
ilk mülakat bidayette tebliğ 
edildi~inden çok daha uzun 
olmuştur. Bu mülakat hakkında 
aşağıdaki tebliğ çıkarılmıştır: 

Duç.e saat 12,30 da Göringi 
kabul etmiş ve kendisile bir 
saat samimi mülakatta bulun
muştur. 

VENEDIK SARAYINDA 
Roma, 15 (A.A) - Dün ôk

leden sonra Venedik sarayında 
Mussolini ile Göring arasında 
yapılan mülakat iki buçuk saat 
de'1am etmiştir. Mussolini bun
dan sonra Göring şerefine bir 
ziyafet vermiştir. 

Haber alındığına göre görüş-

bir manevranın taslağından 

vt·ıuuık ...... .. . . 
meler tamamivJe siyasi bir ma• J çok büyük bir müoasebetl'!rinden istifade ede- heyecana dilş· 
biyet arzetmiştir. Selihiyettar l alaka ve hatta rek Seriinin elini Londranın mesi için hiçbir 
mahafit her iki devlet adamı- bazılarınca en- eline vermeğe çalışacaktır. sebep yoktur, 
nm ltalyan Alman mübadelesi dişe ile takibe- ltalyan diplomasisi buna mu- zira bu proje 
meselesini ve ekonomik mes- diliyor. Roma vaffak olunca bu üç devlet, JngiJterenin dü-
eleleri mevzuu bahsetmedik- daki ilk görüş- yani lngiltere, Almanya ve şünüş vaziyeti 
!erini temin ediyorlar. melerin lspan- ltalya birlikte Fransaya d6- ve temayülü 

bahsediyorlar 

ltalyanın, Almanya ve ltalya yol mesele9i et- necek ve yeni dörtler pak- hakkında bir 
arasında, Ingiliz - ltalyen cent- rafında dönüp tanda küçük bir streponteo takdir yanlışına ~~<'Y~W:@ttf2~] 
limen Agrementine benzer bir huıe1 do'aştığı malum işgal etmek üzere kendi- dayanmaktadır. Oımn{! 
anlıışm11 yapılmasını teklif et- general Ruso tarafından kabul olmakla beraber birçok gaz.e· lerme katılmağa onu da- • lngiltere böyle bir siyasete daha ihtiyatlı davranmakla 
tiği hakkındaki şayialar ya- edilm'ştir. Bundan sonra Alman telerde aynı 2amanda ileri sil· vet edeceklt:rdir. Fakat bu ahlmağa biç hazır değildir. raber netice itibariyle 
lanlanmamıştır. Bu itibarla Is- nazırı şarki Afrikada ölen mi- rülen bir farziyeye göre, in· paktta Fransa dığer üç devle- Frausaya bağlanmış olan büyük hiikme varıyor: 
paoya hakkında jttihaz edile- lisler içi~ dikilen abideye bir giltere ile bir centilmen anlaş· tin arzu ve iradelerine boyun Beritanya ondan uzaklaşmağa Ouce bugün Avrupa ihti 
Jecek mütekabil vaziyet nok~ çelenk koymuştur. ması imza etmiş olan Musso- eğmekten başka birşey yapa- mütemayil bulunmamaktadır. la!ınıo halimde hakem rol 
tai nazar teatisinin yegane ol· Bu merasim bittikten sonra lini lngıltere ile Almanya ara· mıyacaktır. Onların kararlarım Bu yalnız bir duygu ve ide- oynamağa namzetlığini koydJ 
masa bile başlıca mt:vzuunu Duçe, Kont Ciano ve Radolli sında da huna benzt:r bir an· reddetmesi, ancak büsbütün 1 oloji meselesi değildir. Aynı tur. Bu ihtilafların en geniş 
teşkil etmektedir. Alman generalım Mussolini fo- Jaşma imzası için aracı rolünü yalnız kalmağı göze aldırma- zamanda pratik bir düşüncenin en ehemmiyetlisi de FraP 

tekll.fı' rumunda kabul etmişlerdir. Bu- oynamag~ a mütemayıl bulun- sıyle uıümkün olabılir. Fransa- neticesidir. Dig~ er taraftan in- Alman ihtilafıdır. Son zao> 
rada genç faşistler marşlar ta- maktadır. om ıse üç büyük devletten gilizler şunu da pek iyi bili- Jarda müşahede edilmiş ltalyamn tavassut . 1 

mesı'!lesi ltalyan siyasi maha· ganni etmişler ve bedeni ter· BiR PROJE müteşekkil bir gnıba karşı yorJar ki lngilterenin emniyet hakikattir. (ngiltere Franı• 
filinde henüz hiçbir akis uyun- biyeye aıt abeokli hareketler " Ot:uvre ,, gazetesi bunu böyle bir mevkie düşmek iste- ve selametinin en esaslı ve ina- Almanyaya karşı duydu~u 
dırmı41 değildir. yapmışlardır. kat'i t<:lakki edıyor ve şunu mıyeceği tahmin edıiiyor. Ro· oılır bir unsuru lngiliz filosuna dişelerde, müzaheret eto>e 

GÔRING ERKANIHARBI- FRANSADAKI ENDIŞELER ilave ediyor: Roma ve Bertin ma ve Berliode kurulan proje ilave edilecek Fransız ordusu- beraber daima umumi efk 
YE REiSi iLE GÖRÜŞTÜ Paris, 15 ( Ö.R ) - Alman arasında şöyle bir projenin ha- işte budur. dur. sakin tutmağa ve muhtelif 
Roma, 15 (Ô.R) General Gö- hava nazırı ve Prusya başve- zırlandığı ihtimalden uzak tu· JNGlL TERENiN NOKT Al- DUÇE HAKEM ROLÜNÜ riciy-e nezaretleri arasında 

ring bugünMilis evini ziyaret ede- kili General Göring'in Berlin tul mamalıdır: Roma, lngiltere NAZARI GÖRMEK ISTlYOR ması muhafaza eylemeğe 
rek burada erka~ı harbiye reisi seyahate Fransız gazete!erinde ile kurduğu yeni samımiyet Ancak Fransanm bundan .. Republik,, mütalealarında mışhr. 
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Ptensts Vı!helminanm izdivar töıenindcn biı kaç ınlıb4 
J«sımlenmız izrtivaç usmınl, ~allanat aıabasmc 

11e Ptensesuı maıpetinı Eôstmvo,. 

Holanda veliahdı prenses Wilbelmine ile kocası Rrens Beroard 
Lippe - Bieterfeld halaylarını geçirmek için Tirolda seyahat edi
yorlar. Yeni evliler Amsterdama dönünce Prens Bernard Ne
derlandiche Handelsmatchapj'de son zamanlara kadar Holanda
nın kolonyal menfaatleri üz.erinde yapmakta o1du~u teQkiklere 
devam edecektir. izdivaç töreni prensin bu stajına bir müddet 
için nihayet verdirmiştir. Prens Beı nard balayı geçi öce bu ko
lonyal teşebbilsteki yerini tekrar işgal edeceğini bildirmiştir. 
Prena hu kararıaıa bir teminatı olmak ü:ıore de kanıı Prenıeı 

Wilbe!mine'nin bir resmini çalışma bürosunda bırakmışur. l 
evlıler seyahatlerinden dönünceye kadar bu resim orada 
duracaktır. 

ızotv AÇ HEDIYELERl 
Holanda veliahdına dünyanın her tarafından bir çok iı 

hediyeleri gel~iştir. Holanda Hindistanınm muhtelif pre~ 
sultanları bıo bir gece masallarını andıracak kadar aıub 
hediyeleriyle Holanda sarayını doldurmuşlardır. 

Avrupa biikümdarları ile devlet reislerinin hediyeleri d• 
betli bir yekin tutmaktadır. 


