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Aramızı açmak istiyorlar 

ı Ankara, 19(A.A)-lslıendoun J'e AaıakJ•adan 
sonra Tiilkiı1e111n Halep ve Musul üze11nde de 

I hak aıamal}a _başlıyacağı habrılerı bazı ı-aban
a gazete ve a;anslall tara/ındarz yaı•ılmakladır 

Arap Olemı ılc 7 iilk /Jlem111in 01as1111 armak 
ıe Sdrıcak mr.selesınin lwllını zo11atnıak ırw 
uvdurulmuş olan bu havadısleri kal'ıretle tek
zibe Anadolu a;ansı memur kıl111mıştır. 
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Romanya hariciye nazıriyle Alman hava nazırınıın 
Ankara seyahatleri ayni tarihe rastlıyor 

Türkiye Romanya hariciye nazın Sancak meselesinde 
Sömürgecilerden ~ Fransa-Türkiye arasında hikemlik yapacaktır 
neler çektiğini 
unutamaz ... 

Bitaraf görmenler, Sancakta 
sömtirgeci bir ellmiyetin 
kendi §ere/ /erine lıazırlad·ığı 
sahnelerden tıasıı bir intiba 
topladılar, bwm hemi~ bil· 
mi11oruz. Yalııız şwıu kaya· 
cdebiliria ki, bu çirkin 1ıd· 

diseler sinirlerimiei germiş· 
tir. Artık bu soytarılık tıi· 
lıauet btümalıdır. 

Fransız sefirinin ATATÜRK'le bir mülakat yapması da muhtemeldir 

TÜRK milleti, doğrudan 
doğruya Hataylı kardeılerimi
:zin varlıklanna ve dolayısiyJe 
kendi emniyetine tevcih edilen 
aömiirgeci sillban tehlnkeli 
oyunlarandan vazgeçmesini is
tiyor. Fransız sömürgecilerine 

layık oldukları notu biz çoktan 
verdik. işledikleri cinayetlerle 

anladık ki, sahte bir varlık 
yaratmak istedikleri zaman en 

utanç verici vasıtalara başvur• 
maktan, hudutlarımızda fesad 
ve entrika ocakları yaşatmaktan 
çekinmiyeceklerdir. Beynelmi
lel görmenlerin gözleri önünde 
tertibine tenezzül ettikleri ha
diseler, Hatay istiklaline ka-
vuşmazsa cüretlerinin bir kat 
daha artacağını, faciaların daha 
korl{unç bir şekle gireceğini 

göstermiştir. Bu takdirde Ha
taylılar için ya tarihi yurtların· 
dan ayrılarak göç yollarına dö-

p.zw•e&WP -Başvekil Anl<araya döndüler 

Istanbulun 
büyük hız 

• 
ımarına 

verilecek 
ismet lnönü Ankaraya dönmeden 

imar projelerini tetltik etti 

lslanbaldaız 

Ankara, 19 (Hususi) - Dün 
akşam saat 7,15 de Istanbuldan 
hareket eden Başvekil ismet 
lnöoü, refakatinde Dahiliye ve· 
kili Şükrü Kaya olduğu halde 

bir görünüş 

bugün Ankaraya avdet etmiş· 
tir. istasyonda vekiller ve me· 
buslar tarafından karşılanmış
br. 

- Son11 4 üncü sav/ada -

j Makedonyalı komiteciler 

Bulgar Başvekiline teh
dit mektubu yolladılar. 
Yugoslavya ile dostluk misakının 

imzalanmasını istemiyorlar. 
.ıtanbul, 19 

(Husuai) - Sof
yadan biJdirili
yor: Bulgar bet
vekili Köse lva-
nof ile bazı na
zırlar Yugoslav
ya ile dostluk 
misakı imza edil-
diği takdirde ha
yatlarına suikast· 
Jer yapılacağını 

bildiren tehdit 
mektupları almış· 
lardır. Makedon· 
yalılar böyle bir 
muabedenin ak-
di Makedonya ~ 
üzerindeki emel· ~- ",...~ , ~ 
lerinin sonu ola· b'~....ı il ~:!l ~ • -~ ~.r:.,..,,-:,,, .. ,"' 
cağını ileri süre· 84 » hL ....... ~~~>f'" th •.. ~ ..... "'..::~ua:."~ -~-
rek bu teşebbüse Yugoslavya başvekili SloJ1adinovır, 811/{!ar kralı noris 

Sona 4 ıincü sahifede ve Bulgar başvrkıli l(öse lvano/ bir arada 

Prens Pol 

Harp 
Olmıyacak, diyor 

Londra, 19 (Ô.R) - Deyli 
Telgraf ve Morning Post ga
zeteleri Yugoslavya kral naibi 
Prens Pol'ün beyanatını ehem· 
miyetle neşrediyorlar. Prens 
Pol beyanatında ıunlan ıö~ 
Jemİftİr: 

- "Harp olacağına inanma• 
yorum. Milletleri harp ola

- Sona 7 ıncı sahi/ede -

külmek, yahut ta milliyet duy
gularınan bir yanardağı halinde 
infilak edeceği güne kadar on
ları susturmak, müstevlilerin 
kinine, taassubuna katlanmak 
lazım gelecektir. 

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

Sancakta işini bitirdi Fransız devlet radyoları Müşahitler ________________________________ ..._ ____ __ 
lıte imkansız olan ıeyler de 

budur. 
Biz, geçirdiğimiz felaketler

rlen ibret dersi almıı olan bir 
milletiz. Bundan sonra da aynı 
felaketlerle karşılaıamayız; em
niyetimizi yeni tehditler kartı· 
ıında bu)unduramayız. 

Sancak işinde maalesef Reyhaniyede .~üneş battıktan sonra 
mübaliğa yapıyorlar Türk halkı sokağa çıkarmıyorlar. 

Madam ki yaşamağa hakkı 
olan kuvvetli milletler unutmı
yan milletlermiş... Türkiyenin 
bugünkü mesut varlığına ka
vuşmadan önce çektiği ıstırap
lara, felaketlere hep azgın bir 
sömürgeci zihn:yct karşısındaki 
muka venıetsizliğmin sebebiyet 
verdiğini unutması kebil midir? 

Hatay istiklalinin nazarımız· 
da iki başh ehemmiyeti vardır: 

Birincisi 300 bin Türkün is
tiklal hav:ıs : içinde serbestçe 
soluk alabilmesidir. ikincisi de 
hudutlarımızın yan•başında en 
nazik dakikalarda bir istila, 

Şimdi bir anlaşmaya varılamazsa 
Konsey kararını verecekmiş ( ! ) 

bir tecavüz yolu lı .. 'ine gele- Cencvreden bıT görünüş 
bilecek fesad ocaklarının bu- d k d d k b d 

lunmamasıdır. Büyük harp için· d 1 t radyoları Sancak mes· lrendilerıne göre, baıı uydurma 
Pariı, 19 (Ô.R) Fransız ı uğunu . ay e ere u avayı 

de ordumuzu arkadan vurmak el~:i:in Cenevrede müzakere bir ıekilde huliaa etmektedir· 

Taşnakların silahlanması devam ediyor 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lstanbul, 19 (Yeni Asw mu· , .. ~ 
babirinden ) - Müşahitlerin ~·"'""'-'""'·'" 
Sancakta tetkiklerini bitirdik
leri ve bugünlerde Cenevreye 
gidecekleri bildiriliyor. Müşa
hitler şimdiye kadar Cenevre
ye iki rapor göndermişlerdir. 

lstanbul, 19 (Yeni Asır mu
habirinden) - Sancakta ATaş
nak ermenilerinin ve arapların 
silahlandırılmasına dcvntn edi
liyor. Suriyedeki ve Sancaktaki 
araplardan yüzde yirmisinin 
vataniler aleyhinde olduldarı 
bildiriliyor. 

Sancakta çarıılar hali kapa· 
Ildır. Halk sabırsızlıkla Ce· 
nevre müzakerelerinin sonunu 
bekliyor. 

lstanbul, 19 (Hususi) - Ha
lepten bildiriliyor: 

Reyhaniyede fiilen idarei 

Başvekıl Dr. Arası tr.şvi edeıketı 

örfiye hüklim slirliyor. Güneş ! saatten ıonra liiçbir Türk evin-
battıktan ıoDra 80kaklarda do- den dııanya çıkamıyor. Helk 

- Sonu 2 nd say/ada - edilecek en mlihim meıele ol· - Son1ı 1 nd SaY/ada -
lile-v:ke~ E'S1~=--=-~--..-...... .-........ lllllllllllllllllllllllllll .... lllllllllllllllllllllllllllllllll .................................... ______________________________ __. 

laımak yuak edilmittir. Bu - Sonu 4 /Jndl sahtJtde -
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Türkiye .. -. 
Sömürgecilerden 
neler çektiğini 
unutamaz ... 

- Baştara/ı l in.&is alıi/ede -
istiyeoler gözlerini lskenderuna 
dikmiılerdi. Arbk bu kabil tch· 
dillerden uzak kalmak isteriz. 

Hatayda TORK halkla ser· 
bestçe temas imkinından mah
rum edilen görmenler, Fransız 
otoritelerinin insafsız bir sui
aiyetle hadiselerin gerçek ma
hiyetlerini ne derece tağlite 
çalışbklannı farkedebilmişler 
midir? 

Milletler cemiyetine tevdi 
edecekleri raporda yapılan taz· 
yikleri, işkenceleri iı:ah ede
cekler midir? Yoksa bu rapor 
da emsali gibi feci hakikatlere 
temas etmiyen bir rapor mu 
olacaktır? 

Türkiye kendi davasının ay
dınJablması iç.in bitaraf görmen
lere tevdi edilen vazifeden çok 
birşey beklemiş değildir. Bita
raf bir zabıta heyetinin kont
rolu altında olmıyan müpbede
lerden bir netice beklemek ha
yale kapılmak olduğunu biliriz. 
Görmenlerin raporlan ne ma• 
hiyette olursa olsun, milletler 
cemiyetinde davamızın asıl 
mesnedi, Sancaktaki vaziyetin 
yakın şark sulhu namına bir 
tehlüke teşkil edebilecek ma· 
hiyctte olduğunu göstermek 
olacaktır. 

Hariciye vekilimiz bu mesele
yi izah ederken dünya sulhuna 
büyük hizmetler eden Türkiye
nin kendi emniyet ve huzuru 
ıçın bir tehlüke teşkil eden 
vaziyetler karşısında derin en
dişeler duymakta pek hakh 
olduğunu, umar1z ki, bütün 
dostlarımız anlıyacaklardır. 

Konseyin karanna gelince 
Milletler cemiyetinin haya
tmda tereddüt ve müphemiyet 
aslolduğuna göre davamızın le
hinde veya aleyinde bir karar 
verileceğini zannetmiyoruz.Olsa 
olsa alakadar devletleri doğru
dan doğruya uzlaşmaya davet 
eden bir yatıştırıcı jestle iktifa 
edeceklerdir. Fakat bu jest 
bizim heyecanımızı durdurmağa 
yetmez. TÜRK umumi efkarı 
meselenin halledilmesini istiyor. 
Vüzuhsuz bir vaziyete nihayet 
verilmesini istiyor. Şarkta sul· 
hun direği sayılan Türkiye ile 
garpta sulhun bir diğer direği 
olan F ransanın münasebetlerini 
karartan buhranın ortadan 
kalkması cidden isteniyorsa, 
dostiarımız, Fransız devlet 
adamlarını akh selim ile hare
kete sevkedebilmelidirler. Tür
kiye sömürgecilerin kendi ha
yati menfaatleri aleyhinde baş
kı1ldırmalarına fırsat vermiye· 
cektir. Bir kerre siyasetimizin 
bu değişmez veçhesi anlaşı• 
lırsa Hatayın istiklali esası da
hilinde iki tarafı da memnun 

Fuar 
Hazırlıkları başladı 

Belediye mühendis ve bahçe 
mütahassıslan dün sabahleyin 
Kültürparkta Belediye reisinin 
başkanlığı altında bir toplantı 
yapmışlardır. Bu toplantıda 
Kültürpark işleri ile Kfiltür-

park içirıdeki enternasyonal 
fuarın on alacağı vaziyet üze
rinde uzun uzadıya görüşme
lerde bulunulmuş yeni ve fay
dalı kararlar alınmışbr. 

Busene kaldırılması takar
rür eden bazı pavyonlarm sa· 
hip!eri tarafından bozulmasına 
başlanmışbr. 

937 senesi enternasyonal iz
mir fuarının en modern ihti
yaçları dahi ihtiva etmesi için 
azami gayret sarfolunmakta· 
dır. Muvaffak olunacağına da 
muhakkak nazariyle bakılmak
tadır. ............ 

Belediye encümeni 
Belediye daimi encümeni dün 

öğleden sonra Doktor Behçet 
Uzun başkanlığında toplanmış 
ve icabeden kararlara almıştır. ---A. Hamdi Sayıncı 

vefat etti 
Ziraat Bankası müfettiılerin· 

den Ahmet Hamdi Saymcının 
ansızın hastalanarak vefat et· 
tiğini teessürle haber aldık. 
Ahmet Hamdi Ziraat Bankası
mn en eski müntesibi idi. 1889 
da Bankanın teşekkülünde 
Bankaya memur olmuş ve o 
tarihten beri yani yarım asra 
yalun bir zaman Ziraat Banka
sında çahımışbr. Dün bu eski 
ve emektar bankacının cena
zesi arkadaşları tarafından kal
dırılarak Soğukkuyoya defne· 
dilmiştir. 
.....•......•• , .......................... . 
edecek şerefli bir tesviye bul-
mak kabil olabilir. Türkiye 
Fransa ile dost geçinmek ister. 
Bu dostluğun Türkiyenin de, 
Fransanın da menfaatlerine en 
çok uygun olduğunu bilir. Fa
kat dostluğumuz yaşıyabifmek 
için sık sık sarsıntıfor yarata
cak mahiyette bir vaziyetten 
kurtulmalı, müsaid bir havaya 
kavuşmalıdır. Bu havayı yarat
mak işi, kötü bir sömürgecilik 
zihniyetinden uzaldaşmak işidir; 
davaların en dikenlisi olan 
miUiyet ve istiklal davalarına 
hürmet işidir. fransadan bunu 
bekliyorur. 

Sev 

TOP 
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Balosu içi 
BugUn 1SO klşlllll 

Çay verlltce• 

iz mir limanının · ihracatı 
Yarın Ege Palasta 

cemiyetinin yılhk balo111 

büyük bir toplanta yapı 
Bu toplantı münasebet" 
kişilik bir çay ziyafeti ' 
cektir. 

Sehrimiz Ticaret Odası ta• 
ra1.ndan ikinciteşrin ayı içinde 
muhtelif ecnebi memleketlere 
ihraç edilen mah~ulleriuıiz hak
kında bir rapor hazırlanmıştır: 

1.585.873 lira değerinde 8. 
737.439 kilo üzüm, 423.700 
lira değerinde 3.062.502 kilo 
incir, 2.993.498 lira değerin· 

de 2.880.052 kilo tütün, 
275192 lira, 527005 kilo pala
mut, 126330 lira değerinde 

840,855 lcilo palamut hulasası, 

519 lira değerinde 2006 kilo 
somak hulisası, 821581 lira 
değerinde 1,402,711 kilo pa· 
muk, 26067 lira 290,441 kilo 
meyan kökü, 12379 lira 
51431 kilo meyanbalı, 2086 
lira değerinde 8503 kilo 
meyan hulasası, 1636 lira de· 
ğerinde 2834 kilo kıl, 8383 li· 
rahk 4087 kilo halı, 28169 
liralık 477117 kilo buğday, 

246492 liralık 4,512,744 kilo nr
pa,108 liralık 2000 kilo çavdar, 
18622 liralık 305180 kilo kum 

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

Liseliler Radyolar 
Yamanlar dağında 

Erkek lisesinden bir izci 
gruhu ile diğer spor kulüple· 
rine mensup muhtelif gruplar 
pazar günü Yamanlar dağına 
çıkarak dağ sporu yapmışlar 
ve çok neşeli bir gün geçir
mişlerdir. 

Önümüz.deki pazar günü de 
muhtelif sporcu gruplarının 

Yamanlara gidecekleri haber 
alınmıştır. ···-·····-· Aygır getirilecek 

Bu yıl beygir cinsinin ıslahı 
maksadiyle baytar müdürlüğü 
tarafından Macaristandan iki 
tane Nangllı cinsi aygır getir
tilecektir. Ayni zamanda v· -
yet bütçesi tasdik edilip ge
lince tavukçuluk ve yumurta· 
cılık kooperatifi de faaliyete 
geçecektir. ........... 

Köpek mücadelesi 
Belediye son günlerde şe· 

birde köpeklerin itlAfına her· 
zamankinden fazla ehemmiyet 
vermef e ba~lamışhr. Birçok 
köpekterio, kendilerine ablan 
zehirli hapları yemedikleri na· 
narı dikkate alınarak tenha 
yerlerde ve bilhassa yangın 
yerlerinde bunların kurşun ve 
çifte tüfengi ile öldürlllmele· 
rine başlanmıştır. -------Ceza görenler 

Belediye hududu dahilinde 
kamyon, otobils ve urabalann 
umumi kontrolleri yapılmış, be· 
lediye tenbihahna noksan ha-
reketleri görüldüğünden beş 
lcamyon, 2 otomobil ve üç ara· 
ba şoför \'e arabacıları ceza
landırılmışlardır. - · Arazi komisyonu 

Seferihisar arazi tahrir ko· 
misyonu reisliğine vilayetçe 
Esat tayin edilmiştir. 

Hakkında bir temenni 
Şehirdeki radyolardan, civar· 

da işleyen motör ve sair ma· 
kineler dolayısile parazitsiz 
birşey dinlemek mümkün ola
mamakta ve bu bal herke3in 
çok haklı olarak şikayetini 
mucip olmaktadır. 

Limanımıza gelen denizyolları 
işletme idaresinin vapurları 
eskiden muayyen zamanlarda 
telsiz muhaberelerini yapar, 
onun haricinde teJsiz muhabe· 
resinde bulunulmaz idi. Halbu· 
ki haber aldığımıza göre mez
kılr vapurlar da şimdi günün 
gayri muayyen zamanlarında 

ve bilhassa herkesin istirahat 
ederelC biraz radyo dinliyeceği 
öğleyin zamanında telsiz mu· 
baberesi yapıyorlar ve bu da 

müthiş parazitlere sebebiyet ve
riyor. Bunun için alakadarların 
nazarı dikkatini ehemmiyetle 
celp etmek isterken, diğe'r mo
tör ve makinelere de parazitin 
defi için birer kondcnsatör aleti 

konulması belediyece takarrür 
etmiş .,fduğunu haber veririz. 
Belediye bu hususta alakadar
lara çok kat'i tebligatta bu· 
lunmuştur. Antıparazit mücade
leye şiddetle devam edilecektir. .. . . . . . ., 

Yollar 
Bayınd1r • Çatal ve Ödemiş 

Çatal 11rasında iki mühim yol 
inşası takarrür etmiştir. Bu in· 
şaata haşlanmak için vilayet 
bütçesinin tasdik edilip gelmesi 
beklenmektedir. 

Keçecile;- Cinayeti 
Keçecilerde bir sarbo~luk 

neticesi arkadaşı Celalı öldür· 
mekten suçlu Şaban hakkında
ki tahkikata adliyece devam 
edilmektedir. Katil hakkında 
tevkif kararı verilmiştir. 

HAT 

darı, 14051 liralık 302000 kilo 
burçak, 71340 liralık 511453 
kilo bakla, 10584 liralık yüzbin 
kilo fasulye, 17816 liralık 
291371 kilo nohut, 1373 liralık 
7576 kilo anason, 7513 liralık 
42060 kilo susam, 18995 
liralık 122606 kilo haşhaş, 

1877 liralık 31635 kilo kendir 
tohumu, 2130 liralık 19457 
kilo kuş yemi, 1859 Jirahk 
9949 kilo hardal tohumu; 12 
bin 658 lira değerinde 385236 
kiJo pamuk çekirdeği, 

6295 füalık 129879 kilo bagala 
ve daha bir çok eşya sevk ve 
ihraç edilmiştir. 

Bunların yekun tutan altı 
milyon 982,908 liradır. 

Hükiimet salonlarında 
batta verilecek balo içia 
günlerde dekorasyon işille 
!anacaktır. 

Muhtelif kollara ayrıla• 
tertip heyeti iz.mirin en 

aileler\ndcn 150 kişililr 
gnıptan teşekkül etmek 
Bu top'antıda çalışma 
tespit edilecektii·. 

Mimarlar birliğ · 
Şehrimiz mühendis ve 

morlar birliğinin halk ve 
:ek sahipleri için faydah 
konferanslar serisi hazır 

yazmıştık. Bu konferanslara 
bat 937 birden itibaren 
nacaktır. Bunun için birlik 
isliği tarafından bir de 

ram hazırlann.uilır. Konf 
lar Halkevi salonunda ve 
ve umuma mahsus olac 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " ~ 

Altan taşıyan tren 
Ameıikamıı mılyaılaıla alim ılrlı

yat mevcud1111u m11/ıa/aza edm bır 
relikte11. kalesi Mıdır. Bu kale1till adı 
K.11okstır. Birleşik Amcrıka Cumluui
yelleıl K.lloksa Ammkanın brıgünkü 

ve ;w111kı re/altım koıuııaıı kale na
zaıir/e bakarlar. Mem/ektlin meıke
zinde K.entuckJlde gi;ı:lı depolarly/e llü
y/lk bir ehemmiyet kazanan X..rıoksa 
son gı1nlerde Filadel/ıyadıın 200 mil
yon lu;·metitıde çubuk lıa/ınde allınt 

ilztiva eden biı tıen lzareket etmiştiı. 
Bu tfenin önünde boş bir muha/a~a 
iteni lzarekct etmekte idi. Altin taşı
yan tıemn peıdeleıi indilİ/mlşti. Fa
kat iter pencr.ıtye bir miltalyöz ytr
/eştirılmiş lıulunupoıdu. Bütlin bu 
teılibat lıapdutla11n biı tecavüzü ilı
tımalıiıi önlemek irin almmıştı. Tten. 
Knoksa gelurce zııhfı nlomobi/leı ol· 
tın/atı gizli mahzenlere laşıdtlar. 
K.lloks kalesinin mahzen/eti zap!edil
mez bu kale sayılmaktadır. Kalenin 
dört k~şesinde gizli milıa/yöz yuva
/atı pıojeklörleıle tecluz edilmiştir. 
Mahzenler bir melle kalınlığında re· 
ilkten bir dm•ar/a H1Dl111iiştı7r. Arnı 

kalınlı/ela oları muazzam kapı bir 
fatmuz ltalmde bir iki samye içimle 
kapanabilir. Maltzcmn tek bir yolu 
11-ardır. O yol da siivaıi m11lzatızla11n 
geceli gündüzlü. nezmeti t1ltmdadır. 
K.aleye hazinenin bu.kor yiikstk me
mımı ve ordtı11uıı büvlik ıiitbeli saV1lı 
zabitleıinden başka kimse f!İlemez. 
Ak trmağı yasak eden 

şehir 
Danimarka hükümeti sağlık 

işlerine dünyanın her tarafın
dan ziyade ehemnıiyet veren 
memlekettir. Kopenhag hUkü
meti Gribin kış dolayısiyle bir 
salgın halini almağa başladığı-

Amerikada bir mmtaka 
lunı diğer bir mıntakayı 
rcte sevketmek için arhi 
niz ejderi veya bayaleUe..
masallar kifayet etmiyor. 
nadahlar bunu en eyi a 
farından beşizlerin doğu 
Kanadaya Amcrikadan .. 
lerle turisti çekmek için 
bir vesile olarak kulla 
Beşizler şimdi üç yaşına 
)aşıyorlar. J\.merikalılann 

görmek için besledikleri 
rak ve alaka hala tüke 
Filhakika Kanad• gazet 
ve sineaslan bu alakayı 
lemek hususunda çok us 
hareket ettiler. Elde etti 
netice cidden muazzamdır. 
beşizlerin doğdukları Cal 
köyü 1936 senesinde 
binden fazla Amerikalı T 
kabul etmiştir. Bu köyün 
olduğu Ontaryo kasa 
otelcileri hayallerinde bile 
medikleri bir iş bolluğu 
sinde büyük servetler k 
mışlardır. Ziyaretçiler 1 
Callender köyllnde iki 
liraya yakın para bırakmış 

Prenses, kraliçe ve 
Dünya gazetelerinin h 

hepsinde Prenses juliana 
kında yazılar çıkmakta 
ediyor. Prenses, son gü 
Polonya'da, Krinika1da, 
hur muganni Kiepura'oın 
olan Fatria otelinin ııı· 
idi. Brüksel'de bulun 
olan Kicpura, Pıenseıin 
sına çektiği telgrafta, 
Martba Eggcrth'Je bidikt• 
men Kriqika'ya dönt:rek 
farlerioe mülaki olaca 
bildirmiştir. 

KARY<)KAYI gölgede bırakan eşsiz filiın 

nı hissedince yollarda, uınumi 
mahallerde, nakliye vasıtala
rında aksırmayJ yasak eden 
bir emirname neşretmiştir. Bu 
emirname hilafında hareket 
edenlerden poliı ağır para ce· 
zası almaktadır. Bu emirname 
üzerine nezleli olanlar ellerinden 
mendillerini dlltOnnDyor ve ak-

Küçük Leh şehri, Hol 
prensesini, ses kralını ve 
perde kraliçesini bir 
kutlamağa haz:ırlanmaktad ... ~~~~~~~~~~~~~-

T am mana11 ile bir harika filmi olup kalpleri teshir edecektir. 
O na iki meflıur iki aevimJi yıldız FRED ASTAIR ile OINGER ROGERS yarattılar. 
P arlak revil ıahneleri ile süsfr.oen bu filmde kabkabah bir aşk bikiyeıi de vardır. 
H ay~tta ender tesadüf edilir güzeUiklcr hep bu filimde toplanm1 şhr. 
A ynı zamanda fevkalade bir musikiye malik olan bu c,siı eser 
T AYYARE 81NEMASl'nın bu haftaki programını 5üs1cmektedir. 

................. ! .. ~.Y. .. Y. .. t.\ .. ~ E Sinemasına Koşunuz 
..................•...................•... , ......................•...........•.... 
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, : aramunt "Dünya haberleri,, Milu -.nıı karikatürler" 

SEANS SAATLERi 

3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi ve pazar .. nleri 1,15 te başlar. ___ ..,_ 

sırmak ihtiyacını duyunca ağu· 
Jarını mendille kapayorlar. Böy· 
Jece hastalıjın ıeniş mikyasta 
sirayetinin öniloe geçilmiştir. 
PIJamaların bazı faydaları 

Leicester hastanesinde tedavi 
olunan bir adam, on metre 
yUkıekJiğindeki pencereden 
bahçeye düımüı ve sırtmd•ki 
pijama genişçe olduğu ıçıo 
adeta paraıüt vazifesi gördü
ğünden hiçbir ~ey olmamıştır. 

Pijamalarınızı gcnin~e dikti-
1'i.niL Kimbilw. 

:································· 
E Fikir kırıntlları : . . 
~ Hançer gib. 
: Kadmların teslimiyet i 

eden tebessümleri grani 
bile deler . 

( Baızae 
Hançer gibi yaralıyao 

bessümler dıe vardır. 

• H•lk kadınlar gibi 
: mele görmek ister. Ona 
: nız işitmek iıtediii ~e 
: söylenmelidir. 
: ( ODelM 
~ .............................•...• 
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Diller 
lllm llglsl ile bir asla 

irca edlleblllr mi ? 

Sanlle a 
• 

..J / 
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Mevzusuzluk 
Her gün elime kalemi aldı

ğım zaman bir müddet ne ya
znyım diye düşünürüm. Şimdi 
anlıyorum ld fıkracılık müşkül 
bir işmiş. Bütün bu zorluğa 
sebep tc mevzusuzluk. Halbuki 
içinde yaşadığımız muhitte, 
dünyanın bugünkü halinde ka
rikatürize edilmiyecek ne .. ·ar 

arada siyasi ziyaret er Türk iye - ltalya arasında 
dostluk devresi 

an 
şubatta 

C) 

naz rıy 
nkara a b 

e azır 

unacaklar 

grupta 

yo rnakinelerinia götürüleceğini 
beyan ederek, o ıamana kadar 
gümrük tarifelerinin de indi
rileceğini söylemiştir. 

Başvekil, siyaı;i müsteşarlık
lar ihdası hakkında da izahat 
vererek, Hasan Sakanın riya
setinde bazı Vekil ve meb'us 
arl<adaşların hazırlamış olduğu 
projenin bir hafta zarfında 
grupta müzakere edileceğini 
ümit ettiğini bildirmiştir. 

-··. llllhr 

Grevci kasaplar 
Paris, 19 (Ô.R) - Grevci 

kasapların adedi üç bini bul
muştur. 

Amerika sefiri 
Moskova 19 (Ö.R)- Yeni 

Amerika sefiri Davis bugün 
buraya gelmiştir. 

Bir teb iğ e Mon
trö anlaşmasını 

tanıyacak 

ki... . 
Orası doğru, fakat suya sa· 

buna, yare, ağyare ilişmeden, 
zülfüyare dokunmadan yazı yaz
mağn kalkın da bakm mevzu 
bulabilir misinizf Mesela; 

Ankaranın da bir tebliğ 
neşr.etmeslnd~n bahs 

ediliyor 

J/alya lıaricive 11azm Kont Uano 
Ankara, 19 ( Hususi Muha

birimizden ) - Romndarı ge
len haberler Türkiye - ltalya 
dostluk münasebetlerinin kuv
vetlendiğini bildirmektedir. Is
tanbulda Hariciye Vekilimizle 
ltalyan sefiri arasında cereyan 
eden dostane konuşmalara Ro
ma ve Ankara m:ıhafilinde e
hemmiyet veriliyor. 

Montrö mukavelesine pren
sip itibariyle taraftar olmasını 
yakında ita !yanın neşredeceği 
bir tebliğle ilfin etmesine inti-
zar t":diliyor. Ayni mevzuda bir 
tebliğin de Anlrnrada neşredi
lecegi zanne~iliyor. 

Paris 19 (Ô.R)- Adis-Abe
bada bir Türk general konsolos
luğu tesisi için Türkiye ve ltal
ya arasmda müzakereler cere-
yan ettiği Ankaradan bildiril· 
mektedir. Zannedildiğine göre 
Türkiye bu kararı verince ltal
ya Montrö boğazlar mukavele
sine iştirak edecektir. 

' .. 
Brezilya 

Nazırını Jlekliyorlar 

Anıcı/kan llanmr 11ozm /ful/ 
Vaşington 19 ( Ö. R. ) -

Hariciye nazıra Cordel Hull bu 
gün öğleden sonra gelecek o
lan Brezilyn hariciye nnzırı 

Macheds Lunresi karşılamak 
üzere nezaret erkanından biri· 
ni Minmaye göndermiştir. B
rezilya hariciye nnzırı doğruca 
beyaz eve giderek reisicumhur 
Roosevelti ziyaret edecek ve 
sonra Cordel Hull ile de mü
lakatlarda bulunacakhr. 

Soğuktan ve kömür fiatle
rindcn bahsetsem, kömürcüfeı 
kızar. Yn7.acak şey bulamadın 
da soğuktan mı şikiiyete baş
ladın. Kömür fiatini henüz bir 
ay evvelkinin bir misline çıkar· 
dık. Daha kilosu on beşi bul
madı. Hem bizimle belediye 
bile meşgul değilken sana ne 
oluyor derler. 

Bu münasebetle Kemal Ka
milin yazılarına çatsam, hiç ol
mazsa bu havalarda biraz sü
kut etmesini tavsiye etsem, 
"Ben ahşmışım birader. Yaz· 
madan duarmam ve durmadan 
yazarım, hem kimseyi bulama· 
dın da beni mi görclün. Bir 
kerre kendi yazılarına baksa na 
diye suratı asar. 

Anadolunuo Çimdiğine taş 
atsam, bizim için yazdığı lrnz 
ve hindi hikayesinin tat...ızhğmı 
söylesem .. Azizim ben senin 
gibi giin aşırı yaram sütun yazı 
yazmıyorum. Hergün muhtelif 
isimlerle bütiin bir gazeteyi 
yalnız başıma dolduruyorum. 
Bu kadar yazı içinde elbet 
mannsızları da olur.,, yollu biı 
cevap verir. 

Eşrtfin mezar tnşını çalmış· 
Jar diye hırsızlardan şikaye· 
Umsi birşey yaz.sam, polis mü
dürü kızar, "Biz daha o mu
sibetlerin içinde insan yaşayan 
evJere girmesine mani olama
dık. Ölülerin taşıyle toprağı 
ile mi uğraşa"ağız.,, diye çı· 
kışır. 

Vilayet yollarımn bozuldu
ğundan dem vursam çok sev· 
gili llbayımız hiddetlenir. Yol 
dediğin körfez vapurları gibi 
sayısız kitapsız yapılmaz. Büt
çeyi Ankarada kelime kelime 
hıfza çalışıyorlar, bir yığın yazı 
sekiz ayda ezber edilir mi? 
Acelen ne diye söylenir. 

Ge'in de bu şerait altmda 
mevzu bulun, bu yazım gibi 
kimseye çatmadan fıkra yazın 
da göreyim sizi. Meğer ki Ce
nabıhak insanın kalemine Ke
mal Kamil berekatı versin. 

N. Özeren 

Soğuktan 
32 kişi dondu 

Belgrad, 19 (Yeni Asır) -
Vreme gazetesi htanbuldan al· 
dığı bir telefon haberine atfen 
şunları yazıyor : 

Türkiyede ve bilhassa aoa
doluda görülmemiş soğuklar 
hüküm sürüyor. Bir çok yer· 
lerde, Sivas civhrında, Kayserı 
mıntakasında kar dört metroya 
kadar çıkmıştır. Türkiyede son 
hafta içinde soğuktan donan
ların sayısı otuz iki kişıdir. 
Sühunet derecesi en soğuk 
yerlerde ellibcş dereceye in
miştir. 

Bükreş, 19 (Yeni A ır) -
Romanyada müthiş soğuklar 
hüküm sürüyor. Soğuldan ölen· 
Jerin sayısı 30 dur. Bulgar-Ro
men hududunda kar beş met
royu bulmuştur. 

Deniz kaçakçılığı 
Varşova 19 (Ô.Rl- Bir de

niz lrnçnkçıhğı keşfedilmiştir. 
Şimdiye kadar on kişi tevkif 
edilmiştir. 
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Şayanı hayret hadiseler 1 
Başvekil 

Ankaraya döndüler 
-Baştara/ı birincı sahi/ede-

Alman ilimlerinden Spemann muaz
Zam bir sırrın perdesini açabilmiştir 

Bu alim bazı höcrelerin içindeki aza kurucu ve uzuvları teşki
latlandırıcıOrgaootormatör bir cevherin saklandığını keşfetmiştir 
BU MUTHIŞ KEŞiF TABABETiN EN KARANLIK BiR FASLINI AYDINLATMIŞTIR 

YAZAN : Dr. ABDI MUHTAR 
-5-

Aziz okuyucularım r 
Hastanelerde tesadüf edilen 

bu garib ve acip hadiseler son 
senelerde dikkati celbederken, 
insanların ana rahminde geçir· 
diği hayat safhalan hakkında 
da ondan daha acip, daha şa
yanı hayret hadiselere tesadüf 
ediliyordu. 

Ezeldenberi gelmiş geçmiş 
bütün ilimlerin ve feylesofların 
halletmek için uğraştıkları müd
hiş bir muamma vardı. insan
lar ve bütün hayvanlar birer 
yumurtadan yetişiyorlar, nebat
lar bir tohumdan doğuyorlardı. 
Bir insan yumurtaaile, bir fil 
yumurtası, bir balık ve bir kar
ga yumurtası arasında zahiren 
bir fark olmadığı halde, bu 
yumurtalann birinden insan 
vücudunun mimarisi, diğerin·
den bir filin bünyesi, berikin
den bir balığın vücudu gibi 
birbirine hiç benzemiyen vü
cutlar ve teşekküller çıkıyordu. 

Esasta birbirinin ayni gibi 
görünen bir tek höcredeo fiili
yatta birbirlerine hiç benzemi· 
yen bu harikulade bünye plan· 
larıoı çıkaran ve yaratan es· 
rarh kuvYet ne idi? 

insanların, hayvanların ve 
nebatların nevilerini idame 
eden bu kudreti, bu esrarlı eJi 
insanlık kendini bildiği günden 
beri anlamağa çalışıyor ve bir 
türlü muvaffak olamıyordu. 

Son seneler zarfında Alman 
alimlerinden "Spemann,, bu en 
muazzam sırrın perdesini açb. 
Erkeğin tohumu, kadının yu
murtasını aşıladıktan birkaç 
dakika sonra hayat denilen 
mucizenin faşkmşıoı takip ~c!en 
bu ilim, kadın yumurtası için· 
de teşekkül eden höcrelerin 
bazılarında bir hususiyet sezdi. 
Yeni mahluk daha birkaç da ki· 
kalık bir damla ve bir pelte ha-
linde iken bazı höcrelerinin 
içinde (azalar kurucu) ve (uzuv
lan teşkilatlandırıcı) 

(Organoformateur) bir cev· 
herin saklandığını keşfetti. 

Bu müthiş cevherin ne yap· 
tığını anlatabilmek için size şu 
teşbihi yapacağım : 

Farzediniz ki siz bir apart
man yapmağa karar verdiniz. 
Bir apartman için lizımgeJen 
bin türlü ma!zemenin kafesini 

de sipariş ettiniz. Fakat buna 
mukabil sadece bir mikdar 
tuğla gönderdiler. Ve herşe· 
yioizi bu tuğladan çıkarmız 

dediler. Siz .artık, demiri, pot· 
reli, kiremidi, çivileri, camları, 
tahtaları, kireci, harcı, betonu 
velhasıl birbirine benzemiyen 
bütün bu şeyleri bu tuğladan 
çıkaracaksınız ve çıkardıiınız 
bütün bu şeyleri Jazımgelen 
tertiplere sokarak binanın oda
lannı, katlarını velhasıl .şeklini 
de siz kuracaksınız. 

işte, erkeğin tohumu kadının 
yumurtasını aşıladığı zaman t'a· 
ziyet tamamen bunuo aynidir. 
Bir tek çeşit höcreden, milyon· 
larca çeşit höcrcler yetiştirile
cek ve bu höcrelerden akla 
hayret veren karışık bir insan 
makinesi kurulacakhr. 

Bu güne kadar aklın erme
diği bu müthiş işi, keşfolundu
ğunu söylediğim bu (organo
formateur) cevher yapacakbr. 

.. Spemann,, ın bu keşfi asır
lan dolduracak bir azamette 
idi; fakat bu zat, bu buluş ile 
kalmadı. Derakap tatbikata 
geçti. 

Madam ki, bu hususi höcre
Ierin içinde böyle azalar ku
rucu bir kudret var idi: bu 
höcreleri ayni nevi bir bayva· 
nın ayni yaştaki reım!nin bir 
noktasına yapışbracak olursam, 
o reşim bir taraftan kendi 
teşkilatçı höcrelerioin yaphğı 

uzuvları hamil olurken, bir de 
benim ilave ettiğim teşkilatçı 

höcrelerin yarattığı ayni uzuv
lardan dolayı çifte azala olması 
lazımgelecektir dedi ve dü
şündüğü tecrübeyi derhal tat
bik etti. 

Ey aziz okuyucu! Bu müthiş 
tecrübenin neticesi ne oldu 
biliyor musun? Bu tecrübeden 
iki cümlei asabiyeli bir mah· 
luk doğdu. Ve insan ilk defa 
olarak kendi aklından yepyeni 
bir mahluk yarataJıŞ oldu. 

Bu, bugüne kadar görülmüş 
ve işitilmiş keşiflerin biç biri
ne o kadar benzemiyen bir ke
şifti ki, buna evvelernirde inan
mıyan ve inananlara isyan 
edenlerin başında bizzat dok
torlar geliyordu. 

lngilterede " Wadrlington ,. 
aym tecrübelerle iki başlı ta
vuklar yaratmağa muvaffak ol-
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tfakkı Sabri yaralanmı,11. Sen kaç Robert, dedi 

yanarsak ikimiz de yanmıyahm ... 

- Kıpırdamayınız! 
Hiç ümit etmtdikleri bu va· 

ziyet karşısında ikisi de büyük 
bir şaşkınlık devresi geçirdi .. 

Bunu söyJiyen adam, şimdi 
yanlarına dıAba çok yaklaşmış 
bulunuyordu. Yüzünü görme
mişlerdi. 

Ses tekrar yükseldi: 
- Ellerinizi kaldırınız, yoksa 

beyninizi patlahrım! 

duktan sonra tecrübeler bütün 
laboratuvarlara yayılmış oldu. 

"Spemann,, tecrübelerini te
kemmül ettiren Fransız alimi 
"Winterbert,. bu müthiş cev
herleri mikroskop altında bo
yalamağa ve bu boyalama va· 
sıtasiyle reşimin bütün tekamül 
devrinde mevkilerini nasıl teb
dil ettiklerini görmeğe muvaf
fak oldu. 

Bu müthiş keşif, tababetin 
Teratologie faslını beklenmiyen 
ışıklarla aydınlath Bu keşfin 
reşim üzerinde kontrolünü ya
pan, Istrazburg darülfünun pro
fesörlerinden Fransız alimi 
"Bounour,, biç beklenmiyen bir 
anda, diğer müthiş bir sırrın 
perdelerini kaldırdı. 

Reşimin içinde, nev'in baka
sını tekeffül eden höcrelerle, 
yani bayatı ezelden ebede 
nakleden höcrelerle şahsın ken
dini yapan böcrelerin ayn ayn 
olduğunu gördii ve gösterdi ve 
bütün dünyaya kabul ettirdi. 

insanların içinde, kendinden 
evvel mevcut olan ve kendin-
den sonra baki kalacak olan 
varhğı gösterdi. Ve ferdlerin 
bayatın ezeli programı karşı
sındaki vaziyeti, bu höcrelere 
muvakkat bir kabp olmaktan 
ibaret olduğunu ve bu program 
müvacehesinde başkaca hiçbir 
kıymeti olmadığını gösterdi. 

Ve dünyada hiçbir insan 
zekasının halledemiyeceği zan-
nolunan ve avamın lisanına 
kadar yayılan şu aşağıdaki 
muammayı da bir darbede hal
leı:lilmiş olarak insanların önü
ne serdi. " Tavuk mu yumur
tadan, yumurta mı tavuktan " 
muamması vuzuhla, sarahatle 
halledilmiş oldu. 

Bu inanılmıyacak kadar acip 
olan keşifler bertarafta teyit 
ve tasdik olunduktan sonra 
"Spemann,, beşeriyetin enbüyük 
keşfinden dolayı " Nobel ,, mü· 
kafatını aldı. 

- Devam edecek .. 

Faydalı yağmurlar 
Dün sabah başlayan yağmur 

akşama kadar muhtelif fasıla• 
larla yağmakta devam etmiş 
ve zaman zaman şiddetiai ar• 
tırmıştır. 

Alakadarlar, bunun mabsu· 
lit için çok faydalı olduğunu 
söylemektedirler. 

Bu vaziyet karşısında kısa 
bir şaşkınlığa uğrıyan iki ar• 
kadaş, birdenbire kendi'erini 
tophyarak, geldikJ~ri istika· 
mete doğru koşmağa başladı· 
lar. Hiçbir tarafını bilmedikleri 
bu bina içinde nereye gide· 
ceklerdi. Karşalanna çıkan her 
açık kapıdan içeri dalıyorlar 
ve merdivenleri dörder dörder 

atlıyorlardı .• Birkaç dakika son· 
ra, koridorlar bir yığın Gan
gesterle dolmuş buf unuyordo. 
Teblüke zili işaretlerini duyan 
herkes rüvelverini kaparak ya· 
tağından fırlamıştı. Gece nö· 
betçileri, derhal faaliyete geçip, 
binanın bütün geçit noktalarını 
tuttu .. Herkes büyük bir tela, 

lstanbul, 18 (Hususi) - Ge
cikmiştir - Başvekil ismet 
loönü bugün öğleye kadar 
Dolmabahçe sarayında kala
rak Atatürk'Je görüştü~ Ôg· 
leden sonra Perepalasa '~ gi
derek rahatsız bulunan Mali
ye Vel(iJi Fuat Ağrahyı ziya
ret etti, sonra Dahiliye vekili 
ile birlikte Parti binasında bu
lunan vali Muhittin Üstündağı 
ziyaret ederek vilayet ve be
lediyeye ait işleri görüştü. Bu 
sırada valinin nezdine gelen 
belediye fen işleri müdürll he
raberinde getirdiği dosyeyi 
Başvekille Dahiliye ve!iiline 
verdiler. Gazetelerde hergiln 
şikayet mevzua olan lstanbulun 
bozuk yollara ve imarına ait 
mevzular üzerinde goruşme· 

ler yapıldı. Başvekil Parti 
binasından çıkılınca tekrar 
Dolmabahçeye giderek Ata
türke veda etti. Haydarpaşa 
gannda Riyaseticumhur ser
yaveri ·Celil, lstanbul valisi ve 
merkez kumandanı ile kalaba
hk bir halk tarafından uğur• 
landı. Başvekil hareketinden 
evvel kendisini uğurlayanlar 
arasında bulunan lstanbuJ üni-
versitesi rektörü Cemil Bilsel 
ile de görüştü. Üniversitede 
yapılacak ulahat için tahsis 
edilen bir milyon 200 bin lira• 
nın sureti istimali hakkında 
izahat aldı. 

Makedonyalı 
komiteciler 

- BaştaTa/ı 1 ind say/ada -
muhalefet edeceklerini bildi
ren beyannameler neşretmiş

lerdir. Eski Makedonya komi· 
tesinin döküntüleri yeniden 
faaliyete geçmek maksadiyle 
Makedonyalılar arasında iane• 
ler toplamağa başlamışlardır. 
Gayri memnunların ortaya çı· 
kardıkları şayialara göre baş• 
vekil Köse lvanofun dostluk 
muahedesini imzalamak üzere 
Belgrada gideceği günlerde 
Bulgaristanda Jırbedeler ola
caktır. Hükümet bütün bu he-
yecanla şayiaları çıkaranların 
eski komiteciler olduğunu na· 
zarı dikkate alarak şimdi
den şiddetle faaliyete geçmiş
tir. Sofyanın Makedonyalılarla 
mesktin bulunan mahalleleri 
ayın on altıncı günü muhasara 
edilerek elebaşılanndan bir-
çoğu tevkif edilmiş ve bükü· 
metin siyaseti aleyhinde bulun-
mıyacakları, kahvelerde fikir· 
leri tabdiş edecek şayialar 
çıkarmıyacaklan hakkında ta· 
ahhUt senetleri vermiyenlerin 
takibata maruz kalacakları 
bildirilmiştir. Sofya zabıtası 
fevkalade tedbirlere tevessül 
etmiştir. Vaziyetleri şüpheli 
görülenlerden birçok kim~eler 
zabıtanın nezareti albnda bu· 
luouyorlar. 

sokağındaki binaları birbi
rine girmiş, her tarafa yar• 

dun haberleri aahomış ve biz
zat Morgımın kendisi uykudan 
uyandınlarak bir otomobille 
vaıife başına davet edilmişti. 

O vakte kadar, hariçten bir 
yabancının değil Morganların 
binalan içine girmek, kapılan
nın önünden bile geçmf:ğe asla 
cesaret edemiyeceğini bildik
leri için; bu geceki hadis~, 
hakikaten üzerinde durulması 
lizımgelen, mühim bir vak'a 
teşkil ediyordu. 

içinde b.im olduklannı bilme· 
dikleri, bu meçhul iki şahsın 
arkasından koeuyordu .. Vaziyet 
daha iyi anlaşılamadığı için, 
bazıları da yeni bir polis 
baskmı var zannile .zehirli 
gaz ve mitralyöz odalarına 

Bizimkiler büyük bir şaşkın
lık içinde bir müddet oradan 
oraya koştularsa da, dışarı 
çıkabilecek hiçbir geçit bu?a· 
madık'arı gibi, koskoca bina
nın içinde kendilerini büsbütün 
kaybettiler .. Bu sırada onlan 
takibetmekte olan Gangester· 

1 
lerden bir kısmı arkalarından 
yetişmiş bulunuyordu... Artık 

Müşahitler lSancakta 
• • • 
ışını 

Başfarafı biıintl sahifede 
hürriyetine karşı yapılan bu 
tecavüzler, Reyhaniye Türkle
rini bizar etmiştir. Fransızlar 
Antakyada yapılan son büyük 
tezahürata iştirak edenlerin 
ileri gelenlerini tevkif için gör· 
menlerin ( müşahitlerin ) San
caktan ayrılmalarını bekliyor
lar. Yapılan tazyiklere ve ted
bişlcre aldmş etmiyen Sancak 
Türkleri hemen kamilen fesleri 
atarak şapka giymişlerdir. 
MÜŞAHiTLER NE V AKIT 

GiDECEKLER? 
Bitaraf görmenler heyetinin 

ayın yirmi birinden evvel San
cağı terkedemiyeceği haber 
alınmıştır. Heyet raporunu da 
Cenevreye avdetinden sonra 
verecektir. 
GiZLiCE VERiLEN EMiRLER 

Humus 19 (Hususi) - Hü· 
kümet kendi arzusu haricinde 
olarak halkı şapkalarını atmağa 
ve milli mahiyette nümayjşJere 
iştirake davet edenlerin bir 
listesi yapılması için Sancak
taki polis ve jandarma şefle
rine gizli emirler vermiştir. 
ALEViLERi KANDIRMAK 
iÇiN ÇEViRDiKLERi DOLAP 

Antakya, 19 (Hususi) - 9 
Kanunusanide Antakyada Su
riyelilere yaptırılan nümayişin 

sureti tertibine dair alınan taf
silat çok .şayanı dikkattir. 

Antakya kaymakamı ve is
tihbarat zabiti toplanarak bu 
nümayişin tertibi için bir prog
ram hazırlamıılardır. Bu prog
ram mucibince Sancak hari
cinde yaşıyan ve Türk oJmıyao 
muhtelif unsurlar, türlü baha
nelerle Antakyaya sevkedile
rek bu nümayiıe iştirak etti
rildikleri gibi Türk alevileri 
kandırmak için de Alevi şeyhi 
Şeh Marufu çağırmışlar ve 
Suriye lehinde çalışbğı takdir
de bir cinayet yüzünden mab· 
küm bulunan oğlunun cezasını 
affettireceklerini vaat etmiş· 
lerdir. 

bitirdi 
TAŞNAKLARIN TAHRIK.l1ff 

Ayni zamanda Taşnak ~zı: 
larının reia· de Muaadagı ~ 
diğer P.Jmtakalardaki.Ermt"D1 k 
Antakyada tezahürata ~~ 
memur etmişlerdi. Taşnak .... 
ile şeyh Marufa, faaliyetler~.,,ı. 
ücreti olarak peşinen bı 1'_ 
suri altmı da vermişlerdi. ~eİI 
Maruf Türk alevilerin ist::,, 
davasına bağlılıklarını boza tır 
Nümayiş günü Halepterı ,il 
bando muzika ile birlikte S 
yeli izciler ve 500 Suriye b~~ 
rağı getirilmişti. Mahut oD...-
yiş işte böyle yapıldı. 

TÜRKLERiN MUKABEL 
Buna mukabil Anta 

Türlderi tarafından 12 i · 
kanunda yapılan nümayişe 
binden fazla kadın iştirak 
mişti. Civar köy1erden gelerı.1 
le birlikte nümayişçiler Y' 
bin kişiden az değildller. 
güne kadar çarşaflı olan 
takya kadınlan nümayiş 
Türk kadmlığımn büyük 
taluı hareketine islirik ed 
çarşaflarını atmış bulunuyor 
dı. ihtiyar ninelerden genç . 
Jara kadar hepsi mantolara 
sokağa çıkmış, Hatay isti 
linin bütün milletin ruhuna 
kadar kuvvetle işlemiş oldu-. 
nu göstermişlerdir. 

Yine gazeteler mahalli 
kümetin müşahitlerin serbe 
tetkikler yapmasına mani ı-4 
mağa çalıştıklannı yazıyor 
Heyetin dolaştığı şebirl 
Tiirk bayrağı ve parti bayr 
ile Atatürküo resimlerini 
rozetlerin taşınmasına mini 
mak için zabıta tertibat 
mıştır. 

Bundan başka mahalli 
kümet Türk balkının m~• 
lerle temasını men'e çalışır" 
karşısına Suriyeli kıyafetli 
rettep şahıslar çıkarmakta, b 
ları Suriye lehine konuş 
makta idi. 

Heyet azası ayni şabıdl. 
muhtelif yerlerden müte• 
defalar kartıJarında görrn~ ~ 
bunların keudilerini taki~ 
iğfale yeltenmelerine ~ 
olunmasını mibmandarlarıo 
talep etmiştir. 

, •••• J 

············································································= : . . . : 

= IKI KiTAP ! 
NEF'll ZAMAN müstear adıyle yazdığı ciddi ve 

mizahi şiirleriyle matbuat alemimizde büyük bir alaka 
ve sempati yaratan kudretli şairimiz ve kıymetli hem
şehrimiz Adana sulh hakimi Ali Hadi Okanın bu isim 
altındaki şiir kitabı yakında intişar sabasına çıkacaktır. 
Adanada Türk sözü matbaasında basılmakta olan bu 
nefis kitabı şimdiden okuyuculanmıza tavsiye eder ve 

: 

fiati elli kuruş olan bu kıymetli eserin matbaamız va~ı
tasiyle tedariki mümkün bulunduğunu da ilave eylerıı. _ 
Okurlarımız iki kitapta üstadın en güzel ulusal ve içsel ~ 
şiirlerini, en ince nüktelerini, yurdumuzun tanının!Ş 
yüksek şahsiyetlerinin karikatürlerini kaside ve medhı
yelerini bulacaklardır. Bu kıymetli eserden birer ta~e 
edinmek istiyenler şimdiden idare müdürlüğümüze mu-
racaat etmelidirler. 4-8 (44) s.~ .. 

iL.._ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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--~ -- ·- - i 
Geniş bir salonda durakla- ı liketleri düşünüyorlardı. ~ 

dılar. Hakkı Sabri ba?ırdı: bir kerre ok yayından çı İ 
- Robert çabuk bar tarafa bulunuyordu ve ölünceye k• 

siper al ve silah kuUanl .. mücadele etmek Jizımdı. ; 
Robert arkadaşının bu so· Robert son kurşuni!e, . 

züne itaat ederek derhal rü- bir dü,man daha devirdi" 
velverini çıkardı ve gelenlere k 1 d k ı k ark~•" o un an an ar a an 
ateş açtı. O zamana kadar ·ı · h ı k · in 
H kk d b. k . şının sı a ını a ma ıç , ~ 

a 1 a ır öşeye sinmış f k "b" d re• 
·· ı · · k il w b tara a geçme gı ı e ı ve ruve.verını u anmaga aş- bb- b 

1 
d ·.tı 

1 Ş. d" M b. teşe uste u un u. l:r .tJ amıştı. ım ı organların ı- ·tjY.. 
naları içinde heyecanlı bir mü- sırada belki de bütün sı 1 .. . · ı k beri• cadele oluyor ve kurşun sesleri uzerıne çevrı ece ve iJ. 
koridorlarda acı vızıltılar çıkara- delik deşik olacaktı .. · (.,~ 
rak her tarafı inletiyordu. Bu es- birdenbire binadaki b~ 
nada Robertle Hakkının attığı elektrikler söndü ve bert 
isabetli kurşunlar gangester· karanlığa boğuldu. ~ 
!erden birkaçını yere yuvar- Bu f rsattan istifade 
ladı. Fakat fena bir talisizlik .k. kı d d b 

1 
t~r,ll..i l 

. . ı ı ar a aş er a yan Y esen olarak Hakkı Sabrı de d 
0

e 
ko:undan yaralanmış ve silahını odaya koşarak içer ~ . le 
kullanamıyacak bir hale gel- dar eşya varsa hep!lt;•" 
mişti. Zaten artık kurşunları da nın arkasına yığdılar. . JI 
tükenmek üzere idi. Şimdi, lan eğer bir kolayını bıJ 

1 
mukavemet gösterdikleri için lirlerse pençereden kaçıO 

Hakkı Sabri yan taraftaki 
pençerenin camından arkasını 

mükemmel görüyordu. Birden 
bire kendini topladı ve ani bir 
çabuklukla a-eri,ye dönerek, za-

ten eJi boş otan adamın üzeri
ne atladı. Robert de ayni şe· 
kiJde ileriye atılmış bulunuyor
du. Fak at onun yardımına ih
tiyaç kalmadan, Hakkı, bir 
yumrukta düşmanını bir kaç 
metro geriye fırlatarak yere 
sermişti. Lakin bu sn ada, 
koridorlarda ve binanın mub
telıf yerlerinde, kulakları tır
malıyan, birçok teblüke zil
leri çalmağa başladı. Bir
kaç saniye geçmeden, du
varlardaki kuvvetli elektrikler 
kamilen yanmış ve ortalık 
a-ilndüze döamüıtü. 

hücum etmişti.. Bet dakika 
içinde Morıanların Morg 1 

teslim olmaktan veya mücadele 
etmekten baıka 'bir çare kaJ-
mamıfh ..• 

ikisi de pişman oluyor!ar ve Robert pençereleri .~' 

1 birkaç dakika sonra yakala· dışarının vaziyetini tetkı 
oınca baslar.na ,ıelebilecek fe· - s11nıtJA 
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Almanya ve Italyanın cevapları 
.~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

merakla bekleniyor. Yeni karışıklık Büyük 
çıkması 

Londra 19 (Ô.R) - Ademi 
müdabc.le tali komitesi tarafıo
dan dün öğleden · sonra yapı• 
lan 21 inci içtima neticesinde 
şu tebliğ neşredifmiıtir: 

Ademi müdahale anlaıması
nın tatbikini temin etmek mak· 
sadiyle tatbiki düşünülen kont
rol planı bakkmda eksperler 
mesaisi neticesini öğrenen tali 
komite kontrol planının bazı 
safhalarmı tatbik etmiştir. Eks
perlerin hafta sonunda rapor· 
Ja.rıoı \'erecekleri ümit edilmek
tedir. Tfıli komite- ademi mü
dahale anlaşmasını ispanyada 
iki tarafın birine veya diğerine 
mali yardımdan içtinap mese
lesine de teşmil etmek imkin-
1ar•nı araştırmıştır. Bu mesele 
tali komitenin gelecek içtimaın· 
da yine tt-tkik edilecektir. 

Paris 19 (Ô.R)- ispanya ve 
ademi müdahale işleri Fransa 
ve lngiltere hariciye nazırlarına 
Cenevrede geniş bir mll:ıakere 
konuşu olacaktır. Hariciye na· 
zın Delbos dün öğleden sonra 
lngiltere sefiri sir George Clarkı 
kabul etmiı ve ispanyaya gö
nüllü gönderilmemesi meselesi
nin şimdiki •aziyeti ve Roma· 
da Mussolini-Göring arasında 
yapılan müzakerelerin netice
leri bakkmda görüşmüştllr. Bu 
meselelerin Cenevrec\e genit 
lngiliz-Fransız görüı teatilerine 
yol açması muhtemeldir. 

Hariciye müsteşan Viennot ta 
dün akşam Lehistan sefirini 
kabul etmiştir. 

Paris 19 ( Ö. · R. ) ispanya
ya gönüllü gönderilmemesi me
selesi hakkındaki lngiliz no
tasına Jtafyan cevabının yarın-

dan evvel verilmiş olmıyacağı 
iyi haber alan mahafilden bil
dirilmektedir. ltalyan notası 

hadiselerin hakikatine daya
nacak ve son hadiselerle diğer 
hükümetlerin ve bilhassa Sov
yetlerin verdikleri cevabı göz 
önünde tutacaklardır. ltalyan 
hükümetinin fikrince Sovyet 
cevabı lngiltere tarafından tek· 
lif edilen anlaşmayı kolaylaşh· 
racak mahiyette değildir. Di
ğer bir güçlük de Valansiya 
hükümetinin cumhuriyet ordusu 

ihtimalinden endişe edilmektedir 
........ 111 .... 111 ......... -----·--------~·-·· ..... -

Ad em i müdahale komitesi bir tebliğ neşretti 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

hatlarında çarpışan ecnebilere ilk Kanundan ıonra oldu- ( lerin sağ~~lu ltalya ve Alman-
yığm halinde bpanyol tebaası ğu gibi, ispanya meselesi hak- yanın lngıhz notasına aynı ce-
sıfabnı tevcih eden kanunudur. kında yapalan bir tetebbüse vabı vermeleri hususunda mu-
Bu da ltalyanlara göre lngilizlcr Almanya ve ltalyanan verecek- tabık kalmışlardır. Alınan ha-
tarafından teklif edilen uzlaş· leri cevap bili beklenmektedir. berlere göre ltalya ve Alman-
manın tahakkukunu daha zi- Cevap almak için 8 Ağustos ya • hiçolmazsa görUnüşte -
yade güçlettirecektir. dan sonra 20 glln, 7 ilk ka- Jngiıtereye karşı uysa) tema-

Londra, 19 (Ö.R) - ltalya nundan sonra da bir ay bek- yüller göstereceklerdir. Fakat 
ve Almanyanm ispanyaya gö- lemek lazımgeldi. Bu defa buna mukabil Fransa ve Sov-
nülhi sevkıyatına nihayet ver- belki daha az bekleriz. Çünkü yet Rusyanın mevzilerinde ge-
mek hakkındaki lngiliz tekli- ilk defa olarak Fransa yalnız dikler açmak rstiyeccklerdir. 
fine cevap vermekte gecikme· başına bağlanmayı red etmiş, "Oeuvrt",. glzetesinde eski 
leri Londrada sabırsızlık uyan- bir taraflı bir taahhüt altma naıırlardan Deot ispanya me-
dırmaktadır. Bu sabırsız 'ık ga- girmek istememiştir. Demiş- !' Jesini siyasi, ahlaki ve felsefi 
ıetelerde kendini göstermeğe tir ki · btıkımdan tetkik ederek şu ne· 
başlamıştır. Birçok gazeteler ispanyaya gönüllü sevkini, ticeye varıyor: 
vaziyeti her zamandan daha ancak bu hususta umumi bir - Fransa hilkümetine gö-
karaşık görmektedirler. Hattl anlaşma olursa menedeceğim, nBllOler meselesinde Jü:ı:um'u 
bazılannın fikrince Hitler ve ve şunu da ilive etmiıtir: Eğer göreceği tedbirleri almak için 
Mussolini vakit kazanmak ni- b&yle bir anlaıma olmazsa bDtftn fikir ayrılıklarına rağmen 
yetilc hareket etmekte ve ademi mOdahale siyasetini tat· ittifakla salAhiyet verilmesi az 
ispanya 111eselesinde şimdiki bika istekli devletlerden, Al- birıey değildir. Bunun, bu bey-
vaziyetlerini muhafna etmek manya ve ltıtfyaya rağmen, nelmilel oyuna iştirak edenlere 
gayesini takip eylemektedirler. ademi müdahaleyi fiili kılmak karşı minası şudur: Fransa 
Gazetelerden bazılarının ihti· için bir kontrol tatbikini isti· harp istemez, fakat her iste· 
mal verdikleri bir faraziyeye yeceğim. Fransız notasının ru- oilen şeye boyun eğme-
göre Hitler ve Mussolioi Jngi- hu budur. 15 llkkanunda Fran· ğe hazır değildir. Bu va· 
liz teklifine Fransa ve Sovyet sız meb'usan meclisinde Blum ziyet ispanya meselesini ) arın 
Rusya tarafından verilen ce· tarafın<lan söylenen nutkun hakiki mevkiine geçirmek için 
vapJardao veya Valanıiya bü· manası da bundan ibarettir." lüzumlu olan büyük beynelmi-
kümetinin Cumhuriyet ordusu Fakat Alman ve ltalyan ce- Jel müpkerelere imkan aça· 
saflarında çarpışan ecnebi gö- vaplarının mahiyeti ne olacak- cakhr. 
nüllülere lspanyol tebaası sıfa- tır? Bu noktada ancak farazi- Paris 19 (Ö.R) - " Popu-
bnı vermek hususundaki kara· yeler yllrütfilebilir. lngilterenin laire,, intihar eden Fransa Oa-
rından istifade ederek lngiliz Roma sefiri Sir Eric Drummond biliye nazırı Roger Salengro 
teklifine karıı açakca menfi bir Loodraya gidiyor. Bu aeyaha• yerine kardeşi Henri Salen~ro-
vaziyet talnaacaklard1r. tin hususi olduğu resmi olarak nun bOyUk bir ekseriyetle Lille 

Paris 19 (Ô.R) - Alman bildirildi. Fakat hakikatte in- meb'usluğuna seçilmesinden şu 
ve Italyan cevaplarının gecik- giliz diplomatı Forayn Ofise neticeleri çıkarayor: 
mesi Fransız matbuatını düıün· Romadaki Mussolini - GBring Bu sur~tle Lille işçileri ve 
dürmektedir. ,,Humanit.,,, şun· görOşmeleri hakkında iıahat demokratları iftiralara kurban 
ları yaZJyor : verecektir. giden adamın hatırasına sada-

" 8 Ağustostan aonra ve 7 ltalya hllkümet reisi ile Hit· katlerini g&stermişler, Henriye 
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Elçi geri çağırıldı. Sergi
ye de iştirik etnıiyorlar 

Paris, 19 ( A.A ) - Mat~n gazetesi Fransa hükümetile lran 
arasındaki diplomatik münasebetlerin halen çok gergin olduğu
nu bildiriyor. Bu gazeteye göre, Iran Şahı Paristeki elçisini Tah· 
rana celbetmiş ve beynelmilel Paris sergisıne Iranın iştiraki 
hakkındaki muvafakatini geri almıştır. Bunun sebebi olarak bir 
Fraosız mecmuasında çıkan ve şah tarafından şahsına karşı bir 
yazı gösterilmektedir. Iran elçisi pazartesi günü Paristen hare· 
ket etmiştir. 

Bu Katırcıoğlunun haykırışı 
idi. 

Efelerin hepsi birden, sesin 
geldiği tarafa koıtular. Katırcı 
'ahm sürerek, aralarına karııır· 
ken, etrafına bakıp : 

kanunundaki tadilatın zaruri ve 
müstacel olduğunu ilin etmiş
lerdir. Nihayet hiikümetçe ta· 
kip edilen siyasetin bütünlü
ğiinü tasvip etmişlerdir. Zira 
rey verdikleri isim bu siyasete 
sadakati temsil eder. Diğer 
taraftan Roger Salengronun 
yaşadığı müddetçe mücahitli
ğini ve mutemetliğini yaptığı 
Sosyalist partisine de teyit et
rn "şlerdir. Bir adama, bir siya· 
sete ve bir partiye hürmet, 
işte Lille'deki zaferli intihaptan 
çıkan mana budur. 

Diye Kahrcıoğlu atmı sürdü, 
çadıra kadar yavaş yavaş yürü· 
düler. 

Yazan: Tok Dil Tefrika No: •• - Bu ne bal 1 Dedi. 
Yüzlerce ölüyü de görünce : 
- Bu ne demek ! Bunlan 

Katırcıoğlu Haydaroğlunu ça· 
dırda hir aıağı; yukarı gezer· 
l<en bu du, elini çenesin.? ver- . 
rniı düşünüyordu. Kahrcıoğlunu 
görlince abldı: 

- Ulan herif, canını ben ba
ğışlarım, bana sevdiğimin üstüne 
söz söyledin, sevdiğim allabının 
yanında... Şimdi, bana bak se· 
nin canını bağışlıyorum amma 
yemin et yanımda, bir daha 
bizim arkcmızdan gelmiyece· 
ğinize ... 

Küçük çavu_ş yeminin binini 
bir paraya savurup: 

- Vallahi, tallahi, billahi! 
bundan sonra sizm arkann:ı 

takip etmem, hatta lazım gel
dikçe işinize de yararım. 

- Doğru mu? inanayım mı? 
- Eğer bu yeminimde hilaf 

çıkarsam, elin l\tundur boynu
mu al f Dedi. 
Haydaroğlu yumuşamıştı: 

- Peki ! Dedi, çadırın kapı· 

sına kadar yürüyüp, aralıyarak: 
- Kızanlar gelio, şu adamı 

bir don, bir g&mlek soyun, atı-
na çıplak bindirin, tes!im olan 
adamlannı da soyup bunun 
gibi atlanaa çıplak bir halde 
salıverin 1 badi .. 
. . . . . . 
Çok geçmeden, Çinli taife· 

sine hakikaten benzeyen bir 
sürü donlu, gömlekli adamlar 
çıplak atlar üstünde geri dön· 
müşlerdi. 

• • • 
Efeler ortalıktaki eşyaları 

toplamağa uğraıırlarken, arka· 
!arından bir nara geldi: 

- Heyyyv! Haydaroğlu ner• 
desin? Ses ver! 

kim sere sere koymuş buraya. 
Akyakalı oğlu : 
- Sen bi:ı:i a:ı: mı sandın 

ağa, bana baksan a! Şu ihtiyar 
halimle kaçmı öldürdün diye 
sorduğun var mı senin? 

- Kaçmı öldürdün Akyakalı 
oalu! 

- Sorma! Seni Haydaroğ-
lunun yanına götüreyim? 

- Nerde o? 
- Paıa oldu! 
- Anlamadım ? 
- Canım şunun .,.şurasmda 

paşayı saldık, çadmnda da 
Haydaroğlu yer tuttu, o da 
pata oldu! 

- Vay vay vay! Haydi gö
relim. ıunul 

- Oo! Hoı geldin efemi 
Dedi. 

- Hoş bulmadık Haydar
oğlu! Elinize giren kuıları uçur· 
rnuısunuz. 

- Fena mı? 
- Fenanın fenast! A Gğlum 

sen iyi mi ettim sanıyorsun! 

- Neden iyi olmamı~, herif· 
leri soyduk, soğana çevirdik, 
bir de Küçük Çavuş paşadan 
nasuh nusuh tövbesi aldım, he
rif öyle yeminler etti ki bir 
daha arkamızdan takibe çıkma
yacak! 

Katırcıoğlu bir kahkaha attı: 
- O mu takibe çıkmıyacak .. 

Sen edilen yeminleri sağlam mı 
sanıyorsun, o adam nerenin 
adamı, sarayın değil mi? Sara-

saı.ıra a 
~'//7///.7.///./:JM'i/0~~..1!:1l!T.h.77J/7./ZLT.7~ 

, Hükümetin tebliği 
Habeşistandaki Türk 
himayesini resmen 

tebaasının 
rica ettik. 

Ankara, 19 (A.A) - Tebliğ: 

1936 senesi Ağustosunda Türkiye hükümeli Adis-Abeba· 
daki maslahatgüzarına mezuniyet vermiş ve halya hüküme· 
tinden Habetiıtandaki Türk tebaalarının himayesini rica 
eylemiıti. 

Türkiye hükümeti bu kere lüzumu takdirinde Adis·Abe
bada bir konsolosluk tesisi hakkını muhafaza etmek ıartiyle 
bu şehirdeki elçiliğini kat'i surette kaldırmaya ve ltalya 
hükümetinden Hab~tistandaki Türk tebaalarının himayesine 
devam eylemesini rica etmeğ«: karar vermiş olduğunu resmen 
halya hükümetine bildirmittir. 
~· 1 GW•-2ıen~7J;IMM*•fin 

Vekiller heyeti 

Ank~ra, 19 (Yeni Asır - Telefonla) - Vekiller heyeti bugün 
başvekıl ismet lnönUnün başkanlığında toplanmıştır. Bu konuş· 
malarda Fransız cevabi notasının gözden geçirıldıği tahmin 
olunuyor. 

Ankara, 19 (Y cniAsır-Telefonla)- Fransa hükümeti, notamıza 
cevabını bugün Paris elçimiz Suat Davasa vermiştir. Notanın 
mahiyeti hakkında hiçbir şey söylenmemekte ise de lehte olma· 
dığı kanaati mevcuttur. 

Cenevredeki murahhaslarımızla Fransız murahhasları yaran 
öğleden sı>nra ilk teması Cenevrede yapacaklardır. 

Nazırlar Hollanda-Norveç ekono-
mik münasebetierini görüştül':!r 
Oslo 19 (A.A) - Hollanda ticaret ve ziraat bakanları lsveçe 

gitmek üzere Osloyu terketmişlerdir. 
Norveç dış işleri bakanı Kohl'un Norveç ajansına yaptığı br.

yanata ~öre Hollanda ve Norveç bakanları Hollanda-Norveç 
eko~omık münasebetleri üzerinde görüşmelerde bulunmuşlar ye 
aynt zamanda kat'i anlaşmalara müncer olacağı temennisiyle 
müteaddit planlar vücuda getirmişlerdir. 

Kobt Hollanda bakanlarına Norveçin bu husustaki vaziyetini 
tespit eden bir muhtıra vermiştir. Bu muhtırada deniyor ki: 

Norveç hükümeti ~ümrük ınanialarımn yavaş yavaş kalkma
sını görmek temennisindedir. Bu bakımdan Norveçin 1932 de 
Ouchyde Hollanda, Belçika ve Norveç arasında imzalanan mu
kav•?lenameainde musarrah prensibe iltihak etmesi muhtemeldir. 

Kobt'un fikrine göre bugün mevcut kontenjan sistemlerinden 
daha alAstiki bir kontenjan sisteminin elde edilmesi kabildir. 
Ve Norveç nasyonal bir ticari mübadeleler sisteminin vücude 
getirilmesi hususunda sağlam temeller atmak için yeni müzake
relere iştirik etmeye amadedir. 

Yunanlılar Almanyadan harp 
malzemesi satın alacaklar 

Atina, 19 (A.A) - Almanyadan yapılan bir istikraz ile Alman • 
Yunan klering hesaplarının Yunanistan lehine olan bakiyeleri 
mecmuunu teşkil eyleyen bir milyar 600 milyor. drahmi Alman
yadan harp levaıımı sahn almaya tahsis o!unacaktır. 

Felenıenk kraliçesi lr•·nc nıuhakkak 
bir ()Jiitnden kurtuldu 

Labey, 19 (Ô.R) - Felemenk kraliçesı lrene bugün muhak
kak bir ölümden kurtulmuştur. Kraliçenin bindiği otomobil iki 
vüı metre yüksekiikteki bir uçuruma yuvarlanmak üzere iken 
bir polis derhal otomobili tutmuş ve uçuruma yuvarlanmasına 
m~ni olmuştur. Otomobilin tekerleği boşlukta bulunuyordu. Mo
tosikletle yetişen diğer polisler de yardımda bulunarak otomobili 
yola almıştır. Otomobilde kraliçeden başka daha üç kişi bulu
nuyordu. 

yın ettiği vaitlcr yeminden daha 
köklü idi millete, birde bak şu 
milletin haline de vaatlerin, 
yeminlerin nice tutulduğunu 
anla! Daha ıen dUnkU çocuk
sun, pek güze1 hepsini bilmen 
lazı:ngelirlcen toylugun Luna 
engel oldu. 

- Katırcıoğlu benim ne toy
luğum engeldir, ne de çocuk
luğum çengeldir, b~n ettiğim 
iş; bilirim, sen biraz fazla gi
diyorsun, bugüne bugün efe· 
lerin ben de reisiyim. 

- Sana kim böyle değilsin 
diyor? 

- Sen! 
- Nasıl beıı! Senin elliğin 

kusuru yüzüne vurunca kaba
hat mi işledik, a! Bu günah mı .. 
Bre ulan sen onların eline 
böyle geçmiş olsaydın seni 
sağ mı bırakırlardı, şu mey
danda başlarımızı kuzak edip 
çomakla oynarlardı. insan böyle 
adamı sağ bırakır, salıverir mi, 
anladın ya! Çocukluğunu! 

- Kataraoğlu dedi. Gelir 

gelmez böyle gönül incitecek 
sözlerle konuşmıyahm. Ağzın· 
dan çıkanı kulağın işitmiyor. 

Diyen Haydar oğlu luzmışb, 
gözleri açılmıştı. Katırcı oj'lu 
hayre· ıe Haydar oğ:una baktı: 

- Ne oluyorsun sen? 
- Ne olacak! bıtladın bcai 

de esaret altına almağa ! 
- Aklımdan bile geçmezi 

şimdi ben oralı değilim, bea 
kOçOk paşanın arkasından gi
deceğim! 

Ne diye? 
- Ne diye olsun! Salıverdi-

ğin paıı.yı temizlemeğe .. 
- Olmaz! 
- Olur da öte bile geçer. 
Diye Katırcı oğlu döndü, 

çadırdan fırladı, alına hopla
yıp, haykırarak: 

- Efeler arkamdan gelıinl 
Diye atını siirerken, Haydaroğ-
lu da çadırdan fırladı ve ba
ğırdı: 

- Katırcıoğlu gitme! Eier 
gidersen beni kaybettin de• 
mektir. 

- Sonu rtU -
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ispanyada kanlı boğuşmalar Kanada başvekilinin sözleri 

. . . . . . Kollektif emniyet siste-
Ası zabıtlerın Eremıta Los Angeles tepesındekı mineümitbağlanıyormuş 

bir garnizonu muhasara edilmiştir. 
Asiler Abloka ile muzaffer olacağız, diyorlar. 
..................................................................................................................... 

Madrid aphesinde Qe11Ual FıanlwNln asketleıi veMadride Elden yol 

Madrid, 19 (Ô.R) - Dnnkü 
p yapılan ukeri hareketler 
hakkında b&klimet tarafından 
aeşredilen tebliğdir: 

Gaadalaraha cepbeainde aO
ktneL Taj nehrinin cenubunda 
Samoaiera cephesinde cumha
ıi1et kuvvetleri tahkim faali-
1etiae devam etmitlerdir. Gua
dabama cephesinde tüfek ve 
topça atefi. 

Madrid cephesinde gece ilk 
•atlerde lniYenite mahallesi 
cepheıinde tofenk ve topçu 
ateşi olmUf, bittin mıntaka
larda pek az faaliyet gösteril-
mittir. Hllkümet kuvvetJeri dün 
aptettikleri mevkileri tahkim 
etmektedirler. Diğer cepheler
tle birpy yektar. 

Madrid, 19 (Ô.R) - Dahili 
.. ,ban 7 inci ayını• baılaması 
mGnuebetiyle lapanyol gaze
tecileri tarahndan son hare
ketler hakkında intibaları so

nılan general Kopra ıu beya• 
aatta bulunmuıtur : 

- Şu ıon zamanlarda elde 
edilen neticelerden çok mem· 
aunum. Bunun sebebi yalnız 
dDımanın Madrid'de Laskozas, 
Mohada, Guadaharaha cephe
lerinde uğradığı muvaffakıyet· 
Iİzlikler değildir. Asıl seb~p 
pdur ki bu hareketler bir 
halk ordusu kurmak yolunda 
ablan dev adımını teyit et
mektedir. Bu gün disiplinli ve 
emin bir ordumuz vardır ki 
•lb ve hilrriyet idealini - ma· 
aJesef silahla - müdafaa için 
bir 61üm mücadelesine giriı
miıtir. Bu sebeple onbatıdan 
aenerala kadar hepimiz ku
mandanlığın verdiği emirlere 
itaata mecburuz. Harbı kazan-

mak ve memleketin siyasi bir
liğini tahakkuk ettirmek ga· 
yemizdir. Altı ay sliren hara
retli mücadeleden sonra paro· 
lamız bundan ibarettir. 

18 Temmuzda iç harbın bq
ladığındanberi myui partiler ve 
•endikaliat teıekkllller arasında 
daha sağlam bir birlik yerleı
meğe batlamııtır. ilk milstacel 
Yazifemiz bir halk ordusu ya
ratmaktır. Bu noktada kazan
dıtımız terakki çok mllhimdir. 
insicamlı aıkeri kıt'alar teşkil 
edifmit. harp içinde yoğrulan 
milisler timdi harp etmesini 
bilen askerler olmuılardır. Son 
muharebeler onlann ıimdi hem 
müdafaaya, hem hlicuma kud
retli olduklarını g6atermittir. 
Harp san'atma tamamen inti· 
bak etmiılerdir. 

Diğer taraftan dabih harp, 
•ulb tesis edince inkipf ede
cek elan değiıiklildere sebep 
olmuştur. Birleıik gençlik kon
gresi bütün siyasi gençlik te,. 
kilitını, genç katoliklerden 
genç liberallere kadar birleı
tirmiştir. Harp, nazariyelerdeki 
ifrattan hafifletmiş ve Temmuz 
ayına nisbetle: daha başka bir 
bava yaratmıştır. 

Paris, 19 (Ô.R) - Grenada 
cephesinde tesis edilen anarşist 
Radyo merkezi Bilaga ve Ve
lez mevkilerinin NasyonalistJer 
tarafından bombardıman edildi
ğini teyit ediyor. Milislerin ma-
neviyatı çok sağlamdır. Bom· 
bardımanlara rağmen sarsılmaz 
bir mukavemet göstermektedir
ler. 

Paris 19 (Ô.R) - iyi kay
naktan haber alındığına göre 
dün sabah ıaat 9-30 da Kata-
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Semi-Hen atı Uzerlnde son bir hamle ile sarp bir 
retu tırmanırken muvazenesini kaybederek bir 
handele yuvarlandı ve orada son neleslerlnl verdi 

Akıncı ordusu içinde hanlık 
rGtbesini alan Teli-Han'ı bn
ytik bir istikbalin beklemekte 
o!duğu kanaati umumi idi. 
Ôyle ki herkes buna inanıyor, 
daha şimdiden bir çok kimse· 

r Teli·Han'ın etrafında dola· 
rak onun hususiyetine gir
eye çalışıyordu. 
Genç ve tecrübesiz kız, ken• 

diıine her gösterilen iltifatı 
Jİ karşılıyarak bütün safiyetiy· 

bu yeni ve mev'ut bayata 
endisini terk ediyordu. Her 
tladığı inSHn, her tanıdığı 

e, onan tecrilbesiz kalbine 
• oyuncak oluyordu. 
Semi-HM, 1arah kalbi1le in· 

zının bu hoppahklannı fark 
edinceye kadar maalesef epey
ce bir zaman geçmiı ve Teli· 
Han, tecrilbesiz bir akmcıya 
kendisini kaptırmıştı. K111nın 
adı, bütün akıncı ordusunun 
ağzına düıüoce Semi-Han de
rin bir teeHilre kapıldı. Ônce, 
derhal vazifesinden istifa ede· 
rek bir köşeye çekilmeği ta
sarladı. Bu kararı, hareketin· 
deki yanhı yerleri meydana 
koyacaktı. 

Semi-Han böyle derinden 
derine dlitllnOp dururken G6k 
Türk bakanının çadır kızı Semi
Hanın yanma giriyordu: 

- Hakan ba,ar etti. Bir •• 

lonyanın San Setiastian yanın· 
da bir Nasyonaliıt tayyaresi bir 
Fransız torpitosunu bombardı· 
man etmiş ve bomba atmışbr. 
Bombalar isabet etmediğinden 
gemiye bir ~y olmamııbr. 
Torpito Tulona doğra yoluna 
devam etmiftir. 

Paris, 19 ( Ô.R ) - Madrid
den bildirildiğine ı&re, bugtin 
ıaat 11.1 O da miliıler Cetofe 
yalcıninde Eremita de les An
geles tepesinde bulunan asi 
garnizonu ve zabitlerini tama
miyle muhasara etmiılerdir. 

Londra, 18 (A.A)-Royterin 
muhtelif membalardan 6ğren
diğine göre ıon tahminler is
panyada hllkümetçiJer tarafın
da harbeden 40 binden fazla 
yabancı, general Franko tara
fında da yirmi bini ltalyan ve 
oniki bini Alman olmak &zere 
32 bin kadar yabancı bulan• 
doğunu gösterm~ktedir. 

Roma 19 (Ô.R)- Salaman
ka'dan gelen haberlere göre 
Malaga'daki kızıllar Almerilla 
geçmişlerdir. Nasyooalistlerin 
bu şehre karşı tazyikleri git· 
tikçe artmakta ve ahali şehrin 
şartsız teslimini istemekte imiş. 
Bir müdafaa lromitesi teşkili 
için ecnebi marksistler Malaga· 
ya çıkarılmıştır. Yine asi kay
naklarından verilen haberlere 
bakıhrsa kızıHaruı işgali altın
daki viliyetlerde vaziyet daha 
vahim bir tekil almaktadır. 
Kıtlık kendini hissettirmeğe 
başlamıştır. Ahaliye bir isyanın 
önüne geçmek için son buğday 
stokları dağıtılmııtır. 

Radyoda mutat tebliğlerine 
devam eden general de Llano 
nasyonalistlerin çok sade bir 

eğlencesi tertip edilmiş.. Se· 
mi • Han, dilediği akıncılan 

beraberine alarak yann sabah 
pfaktan iki saat 6nce yola 
çıksın. 

- Hakanın emirleri yerine 
getirilecektir. 

Semi • Han, bu davetle san-
ki ağır bir yllkten kurtalmat 
gibiydi. Bu davetin bızır gibi 
imdadına yetiıtiğini anlıyordu. 
Genç ana bu limitle kalemi 
eline alarak bazı yazılar kara· 
ladı. Sonra ellerini çehresinde 
toplıyarak senelerin y&zlinde 
bıraktığı izleri tetkik etti. 
Artık bu çizgiler onu rahatsız 
etmiyordu. Hatti ilk defa ola
rak bu çizgileri az ·bile bulu· 
yordu. Demek hilA yaf&IDak 
için, bqkalannm 6nilne çekin· 
meden çıkmak için kollannda 
kuvvet görüyordu. 

Genç kadm giildll. Bayle bir 
ıeye arbk lllzum var midi? 
Hayatın çebreaini en ten tara
fanda g6rdllkten ıonra ya .. -
mak için g6nl0nde hangi ar
zuya yer bırakabilecekti? Arbk 
lri ... Ji dltlaemiJorcla. Yar-

va•ta ile zafer elde edecek
lerini •6ylemiftir. Bu çare de, 
lapanyol •ahiJlerinin ablokaaı 
suretile h&kGmetçileri aç bırak
maktan ibaret imiı. 

Roma, 19 (Ô.R) - Pariaten 
bildiriliyor: Canavos aclh lıpan
yol vapura Fran•n•n St. Na
zaire limanına lljmmap mec
bur kalmıtbr. Bu vapurda b&
klmetçiler için 1700 ton enak 
vardı. Gemi ••ilerin elinde 
bulunan bir kruvaz&r tarafın
dan bu erzakı büklimetçilere 
ait limanlara çıkarmaktan 
menedilmiıti. Bu haber ge• 
neral Frankonan lapanyol 
sahillerini fiilen abloka et
tiğini •e lanldlmetçileri ~ 
bırakmağa matuf bir plin 
tatbik ettiğini göstermektedir. 
St. Nazaırede bulanmakta olan 
lıpanyol gemıaı ispanyanın 
koadre Mfaretinclea talimat 
beklemektedir. Bunu beklerken 
tayfanın karaya çıkabilmesi 
için ruhsat iatenmittir. 

Roma, 19 (Ô.R.) ispanyadan 
Londrada " Daily Telgrapb ,, 
gazetesine gelen haberlere · 
göre hükümetçilerin iıgali al
tındaki vilayetlerde açlık baı· 
g6stermit ve ahali tarafından 
bazı nümayiıler yapılmııbr. Bar• 
se!onada oümayiıçileri dağıt· 
mak için tulumba hortumlan 
harekete konulmuştur. Et git
tikçe daha ziyade azalmışbr. 

Roma, 19 (Ô.R) - Cenev
rede çıkan "Tribune. gazeteıi 
Mussolini • GiSring g&rOşmeleri 
münasebetiyle Avrupada bütün 
devletlerin Valansiya hüküme· 
tinin ispanyada zafer kazan
malarına muarız olduklarım, 
zira b6yle bir zaferin bütün 

dunu dOşllnecek vaziyette de
ğildi. Gimin Hana temlim ettiği 
akıncı orduıu, daha birçok 
yıllar Semi • Han'ı rahat rahat 
ayutacak genişlikte idi. Oza
mana kadar da iyi idare edil-
mek tartile, yardan koranma
maaında hiçbir sebep yoktu. 

* •• 
Sabahleyin erkenden uyana· 

rak, çadın yakınındaki dere· 
nin yanına gitti. Ortalıkta çıt 

bile yoktu. Ateşler içinde ya
nan vücudunu soğuk •ulana 
içine terkedince rahatsızlandı· 
iını bisıetti. 

Sabi, suyun ıoğukluğunu tim· 
diye kadar fark etmemiıti. De
mek bir gün Asya deresinin 
•ulan onun vücudunda tesir 
yapa bilecekti. Buna hayret et
mekle beraber ıularuı içinden 
ayrılmadı. Banyoıanu her za· 
manki gibi aldıktan aonra su· 
Jarm yllzüne çıkb. Çadınna gi
dince ricudunu belirli bir tit· 
remenin .... dağını fark ediyordu. 
Acaba baıtalaDIDlf mıydı.· Hu
talan• da neye yararda. Haya• 
ba ald cazibeli ka7boldakta• 

Londra, 19 (Ô.R) - Kralın nutkuna cevap olarak Kanada 
parlamentoıu kral Edvardın tahttan feragati meselesinde htıkü
m~tin takip ettiği siyaıeti tasvip etmiıtir. Muhalefet reisi Benet 
kabinenin bareketile tamamen mutabakat halinde oldupnu 
bildirmiştir. Harici aiyuetten balıaederken eski Kanada bqvekili 
milletler cemiyetinin tesirliliğini daha fazla ispat edememit 
olmasına teeulif etmit, fakat beynelmilel vaziyetin gerginliği 
karıısında her zamandan ziyade JOıumlu olan kollektif emniyet 
•İatemine daima limit bağladığını bildirmiştir. Almanya - Kanada 
maalıedesine gelince lıatip bunun biç ıüpbeıiz nazik olan yeni 
bir tecriibe olduğunu ve neticesinin belki de 16pbeli olduğunu 
söylemiştir. 

Mütareke bitti. Sianfu üzerine 
yeni bir taarruza başlanacak 

Şanghay 19 (A.A) - Bu sabah batlıyan mütareke bu gece 
yarısı nihayete erecek ve derhal Sianfu Gzerine yeni bir taarruza 
batlanacakrır. Mütarekeye bu ıuretJe ansızın nihayet verilmesinin 
sebebi kendisini Senai valii umumisi ilin eden Y anghu Sengin 
Nankinden birçok yeni taleplerde bulunmasıdır. Bu talepler ara
amda Senai eyaletinin muhtariyeti de vardır. 

Doğu Afrikası için Italyan - Alman 
maden şirketi kuruldu 

Roma, 19 (A.A) - Doiu Afrikası için bir ltalyaa • Alman 
maden firketi teai• ohmmattur. Bu ıirketin sermayesi elli milyon 
lirettir. Almanlar tarafından bu tirkete Brenhard Berghaa gruba 
iftirlk etmekte Ye Ml'ID8Jenin yllzde 49 - aau bu grup koymak
tadır. Şirket bilhaaıa k&n&r, demir, bakır ve kUl'fUD anıacakbr. 

lngiliz heyeti 
Kuda. 19 (A.A) - FıJiatin 

bldiaeleri hakkında tetkiklerde 
bulunan lngiliz heyeti buglba 
aoa toplanbsını akdetmit ve 
tahkikatına nihayet vermiştir. 

.......................................... 
A vrupada kanııkbklara aebe· 
biyet vereceğini yazmaktadır. 
lsviçreli gazete ltalyayı Avru
pada istikrar lebinee bir jeste 
aevketmek lizere Framamn 
Japanyada ademi m&dahale si
yasetini •kı mkıyta tatbik et• 
mesini tavsiye eylemektedir. 

Salamanka 19 (A.A) - Ge· 
neral Franko 6nlimüzdeki Cu
marteıi gilnll m8him bir nu• 
tukla yeni Salamanka radyo
ıunu klltat edecektir. Kuvveti 
mühim ıurette ziyadeleıtirilmiş 
bulunan bu istasyon yeni lapan· 
yol devletinin yeni kuvvetli seıi 
olacaktır. 

Bareson 19 (A.A) - Bu 
Abah fecir vakti bir aıi lspan
yol harp gemisi limanı bom
bardıman etmiştir. Bombardı
man neticeainde bir kiti yara
lanmıştır. Sahil bataryalan ge
miyi kaçmaya icbar etmitlerdir. 
Düşmanın geldiğini haber 

veren dlldilkleri duyan halk 
btıyllk bir intizamla yer altın
daki sığınaklara iltica etmiıtir. 

=== 
ıonra yapmamak fazla bir za· 
&f mıydı? 

Kim bilir belki de bir kaç 
glln veya saat sonra kızı, onun 
6lllm haberini almca bDylk bir 
teeulre kapılacak ve belki de 
bundan bir ubalı .,...... pe-
ıin doğmasiyle her feY yerli 
yerini balacakb. Anlıyordaki 
hayatta her py, her ıey geçi· 
ciliğini 6l&mlin yakınlafbğl za• 
manlarda daha iyi hiuede bi
liyor. 

Abna bindi Semi-Han.. Hiç 
kimseyi yanına almadı. Mak
sadı herkesten 6nce av yerine 
gitmek ve habn'ı orada kar
f'lamakb. Hakan kendimini o
rada görünce bunu kendisine 
belki de bir kompleman sana
cak ve bir çok ta ae'tinecekti. 
Ab kerinde giderken titredi
ğini ve göğıllnlln acadıj'Jm fuk 
ediyordu. 

Hakikaten muayyen vakitten 
çok enel oraya vutl olmatlu. 
Etraftan topladıta odun kınk· 
lariyle tutattarduğa ateı çeh· 
reaını aydınlatırken Hakan 
ela av JerİD• ıelmit bU.a1or-

Yunanistanda kış 
Atioa, 19 (Husu•I) - Biten 

Y uoaniatanda klf tiddetle hn
k8m drllyor. Adriyatik deni· 
zinde ve Akdenizde fırbna 
tiddetlidir. Korfu'dan gelen 
haberlere g6re, btUlln ada kar 
ile 6t618dtlr. 

Berchtes Gaden 
Almanyanın merkezi 

olacaktır 
Munih, 19 (A.A) - Bercbtes 

Gaden Almanya devlet reisliği 
ve baıbakanlığının yeni mer· 
kezi olacaktır. Hitler bugnn 
Alp dağları yamaçlannda ya
pılmakta olan yeni baıbakanhk 
Arayını inıa eden işçilerin yer 
ıenliğinde bulunmuştur. 

Bu dairenin yapılması Hit
lerin Bavyera alplarını kendi
ıine daimi ikametglb olarak 
telakki edeceğini göıtermekte
dir. Hitlerin Berlinde bulun ut· 
lan gittikçe ıeyrekleşmif ve 
umumiye itibariyle birkaç gllne 
inhisar etmekte bulunm111tar. 

Pariste Macar heyeti 
Paris, 19 (A.A)-Macar he

yeti bugiln finanı bakanlığı ile 
tecim muahedesinin mllakere
aine devam etmiıtir. 

du. Hakan Semi-Hant orada 
g6rünce memnuniyetinden f&• 

•rdı •• gtya memnun olmua 
için: 

- Semi-Han, dedL Bana 
karp yapbğln harekete bir 
makabele olmak &zere ben de 
Teli-Han'ı refakatime aldım • 

Ve.. Semi-Han ab llzerinde 
kızını g6r&nce hayretinden do
nakaldı Ona bir c&mle bile 
a6yliyemeden elini uzatb.Fakat 
kın aımeainin çehresindeki•
nrığa derhal farketmiıti: 

- Anne, dedi. Çebren ne
den san? 

Genç ana gllllmsiyerek av 
yolunu g6sterdi. Hentız atları 
lizerinde ıarp bir yolu tırma· 
nırlarken Seap.i-Han, milvazene
sini kaybederek hendeklerden 
birine yavarlamnca Teli-Han 
• Annem • diye acı bir feryat 
koparabildi. Ttlrk tarihinin 
ilk kadın kumandanı burada 
1K>n nefeslerini veriyor ve par• 
lak bir tarih saffuı da kapa• 
nıyordu, 

SON 
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uyumağa bıraksınlar 1 geceniz za alarak saraya kadar bera-
hayır olsun madam 1 aöı.lerini ber gelmeniz, Katolik janti-
söyledi. yomlanna: -Artık sizin ehem-

Dokuzuncu Şarl arka11nı va· miyetiniz kalmadı. Yakında 
lidesine dönerek siyah ceketi- büknolara tabi olacaksınız ma • 
nin düğmelerini çözmeğe baş- nasını tazammun etti. 
ladı. işte yaptık!arınız bunlardır. 

Katerin soğuk ka11hlığını el- Halbuki sizin banıı çok sev-
den bırakmayarak : diğinizi ve Hüknolan Holanda· 

- Şarl soyunmayımz ! belki ya göndererek, katolik kralı 
bu ihtarım sonuncu olacakbr, olmak üzere kalmak istediğini-
dedi. zi çok eyi biliyorum. Fakat, 

Kral sert bakışlarını anasına size karşı olan sevgi ve şcfka-
tevcih eyledi. Gözlerinde ne- timden dolayı ben;m bitarafh-
den öyle kıvılcımlar fırlayordu ğımdan şüphe ediyorlar. 
ki, ba vaziyet kendisinin çok Son bir karar almamz için 
asabi bir buhran içinde çırpın- yalnız bir 11aat vaktimiz var.,. 
dığmı giSstermeğe yetiyordu. Katerin bu son cnmleleri tit-

Katerio ise oğlunu yola ge- rek sesile dudaklarından döker-
tirdiğiııden emindi. Çilakll; ken iki elini semaya kaldıra-
Kralda baflıyan ba dehıet rak : 
aliimi boyun eğme ı.amanmm - Allabım ••• Krala sen akıl 
yaktaıtığını gösteriyordu. Oğ- ihsan eyle... Öldürmek veya 
)unun itiyatlarını iyi bildiği için ölmek zamanının geldiğini ken-
Katerin bu hiddetten telaş gös- disine sen ilham eyle .•• Duasını 
termedi. yaph. 

Dokuzuncu Şarl kekeleyerek Dehşet içinde kalan kral 
sordu: 

- Ne oluyor? haykırdı: 
- Allaha çok dua ediniz ki - Öldürmek!... Daima öl-

ıizi koruyan, candan dostlarınız dtirmek •••• Kimi öldürmek 11-
zımmıı bakalım? ... var •• 

En geç kırk sekiz saat 
zarfında L6n sarayı istili e
dilecek, kral öldürülecek ve 
ben sürgüne gönderileceğim. 

isimlerini size söylediğim ce
sur adamlanmız bana bunu 
haber verdiler. Ben de size 
hildiriyorum. isterseniz, tekrar 
yabnız, sadık dostlarımıza g6-
rüımeleria faydasız olcluğmnı 
ye kralın uyumak istediğini 

ıöyleyeyim. 

- Lüvr sarayı istila edile
cek!. Kral öldürülecek!. .. Rüya 
görüyorum!.. Bu bir delilik 
eseri!... 

Katerin oğlunu kolundan tu· 
tup şiddetle sarstı ve teair ika 
edecek tavırlar alarak s6züne 
devam etti: 

- Şarl rüya görmiyora_?D• 
hakikatle karşı karşıyasın. Eger 
bir rüya varsa, o da sizin ana
nızın ve kardefinizin sevgile
rinden vaz geçerek; siı.i düıü
nen adamlardan kaçmakta 
bulunmanızdır. Delilik ise, sizi 
eli •yağı bağb olarak dinimiz
den korkan ve menfur itikat
larmı cebren kabul ettirmege 
yemin eden ve işe dinin 
en büyük hamisini öldürmekle 
başlıyan mel'unlara teslim et
mek tir. Siz ne yapbnız Şarl. 
Bu adamlara o kadar yüz yer· 
diniz ki; hükümetin katolik dini 
ümitsizliğe düıtü. Baıta Giz 
o'mak üzere üç bia katolik pa
pas Franıadan kaçmağa mec
bur kaldı. Siz iki kuvvet ara
sında kaldınız. Biri mağrur, mü
tecasir gc~i azıya afan, bize 
protestan!ı11 kabul ettirmeğe 
uğraşan Hiiknolar. diğeri hu 
şeyden ümidini keaerek, kato
lildiği kurtumak için isyana 
hazırlanı.o!ar. Hafllletlim ... Çok 
korkunç dakikalar yaşıyoruz. •• 
O kadar korkunç ki; kaybedi
lecek, namus ve tacımıza mu
kabil, kaçıp hayabanı.ı kurta
rabileceğimiz de şüpheli. Ba· 
günkü haliniz baru! fıçısını 
ateşledi. Sokak ortasmda •ami
rala yaralıyan ailihın intika
mını alacagım:u " halkın önün
de açıkça yemin ederek 
söylemeniz, batkı kamilen ayak
landırdı. Zabıta müdürü Şarron 
kumanda kabiliyetini kaybet
tiğini, ve ahalinin kifisefcr et
rafında toplandığını haber 
verdi. 

Ahaliye siJihlarıaı bırakma· 
ları için yaptığınız ihtar Paıls
Hleıi, büknolara katlettirmek 
iatediiin"z kanaati uyandırdı. 

Hilmo jaatiyomlarım yanını-

- Kolini'yi.-
- Aalll 

Kral misafir olarak Parise 

davet ettiği, nihayet çok sev
diği amirali aınme mahküm et-

menin azap ve tshrabı altında 
kıvranıyordu. Bir müddet ana• 

sıoa inanmıştı. Amiralın hiya
netindeo şüphelenmiıti. Fakat 

sonradan gördilğD vesikalar, 
bu ihtiyar kumandanın masu-

miyetini meydana çıkarmıştı. 

Bu vaziyet karşısmda anasına 
tekrar hitap etti: 

- Kolini ile, Hüknolann 

ihanetine dair bana deliller 
göstereceğinizi 

Bunlar nerede? 
söylemiştiniz. 

- Som' Var -
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Jstanhul Radyosu 
Saat 12,30-14 arasında, plakia 

Türk musikisi, hayadia, 
hafif musiki. 

Saat 18,30 Plakla dans mu
sikisi 

Saat 19,30 Konferans Suat 
Derviş tarafından 

Saat 20,30 Ömer Riza tara
fmdan Arapça hava
disler. 

Saat 20,4S Türk musiki he
yeti tarafından Türkçe 

Musiki 
Saat 21,15 Saat ayarı, stüdyo 

orkestrası 

Saat 22 Ajans ve borsa ha
berleri, musiki 

Ankara radyosu 
Saat 13,30 - 12,30 arasında 

Türk musikisi, dahili ve 
harici haberler, hafif 
musiki 

Saat 17,30 inkılap dersleri, 
Halkevinden naklen 

Saat 19 T6rk musikisi 
S.at 19.30 Arapça neşriyat 
Saat 19,4S Makbule ve arka-

datları tarafından musiki 
Saat 20, 15 Konferans Öktem 

!arafmdan 
Saat 20,30 Plilda dans musikisi 
Saat 20,45 Ajans haberleri 
Saat 21 Stüdyo orkestrası 

Fuhuşla mücadele 
komisyonu 

Fubuı ve fubuı yüıünden 
bulaıan bastahklarllı mücadele 
komisyonu dün Sıhhat müdür-
lüğünde Sıhhat müdürü Dr. 
Ce'fdet Saracoğlunun bqkan • 
lığında toplaDmlt ve icap eden 
kararlan almıştır. 

- Başüua/t ·ı incis alliJed~ -
ler. Güya Fransaya Suriye 
mandası verildiği zaman San
cak da Suriye ile birlikte manda 
altına girmiş ve o zaman Tür
k iye buna itiraz etmemiş. Fa
kat Fransa Suriyeye istiklal 
verince, Türkiye lskenderunda 
mühim bir Türk "ekalliyeti., (!) 
mevcut olduğunu ileri sürerek 
Sancağın " muhtariyetini n j9. 

temiş ve Suriye idaresi ~:. 
tında Türklerin haklanna 
riıtyet ec\ilmiyecağini bu-
na sebep g5stermiş. Fransa 
ise Suriyeyi aldığı gibi tamam 
bırakmağa mecbur olduğundan 
bunu kabul edemezmiş. Esasen 
Türklerin hakları Sancakta 
daima tatbik edilegelmiş olan 
husuıi rejimle himaye edilebi
lirmif. Mesele Türkiye tarafın
dan Milletler cemiyetine veri
lince, Türkiyenin endite elliği 
hadiselerin önüne geçmek 
üzere Sancağa üç kişilik 
bir müşahit heyeti göndererek 
esas müzakeresini yara1a açıla
cak celseye talik etmiştir. Bun
dan evvel iki taraf arasında 
doğrudan doğ:uya bir anlat
maya varmak için yapılan mi• 
zakereler dostane bir fikirle 
cereyan etmişse de bir neticey• 
erememiştir ve şu son günler· 
de doğrudan doğruya bir an
laşma husul bulmazsa koosey 
kararını verecektir. 

Dorothy Lamout Amoikallların çok 
beğendlkluı bu yıltJJzdu 

Doroty Lamour yeni yıldıı.lardandır. Amerikanın Nuvel OrJean 
şehrinde doğmuştur. " Tbe Jungle Princess,. fiJruinde büyük bir 
muvaffakıyet kazanmıştır. Çok fotojenik bir çehresi vardır. ........ f ;;~~;··············· .. ··M~Çh-~i!······· 

'.' 
Prens Pol 

Harp 

-Gemilerine ateş 
emrini verdi 

Pariı, 19 (Ô.R) - Bir Fran~ 
ıız torpidosuna lıpanyol sula
rında yapılan taarruz dolayı
ıiyle bahriye nezareti lıpanyol 
ıularındaki biUlln Franmz harp 
gemilerine açıkça kendilerine 
kartı yapılacak her taarruza 
hemen mukabeleye hazır bu
lunmaları için talimat g6nder
mittir. 

Krallık 
Olmıyacak, diyor 1''ahkikat komisyonu 

-Baştara/ı birinct sahifede- işini bitirdi 
ca~na ikna ~d~rek bir emd Kudüs, 19 (Ô.R) _ Krallık 
vaki yapmak ıstiyenlcr de ,,..... tahkikat komiayoaa diba, hu· 
dır. !'~m'u.milletler ara•ı~d~ saıt bir celsede fevkallde 
gerg1nhklenn bertaraf edılmesı komiserin izahatını dinledikt 

·· '-ü d- H' b0 ill en muma n ur. ıç ır m et a~· sonra, mesaııını bitirmiştir. 
zulıyarak harp etmek istemı• Komisyon reisi Kahireye ba-
yor. Her m~?11eket sulh. yo- reket etmiştir. Diğer azalar da 
lunda kendmoe düşen msan1 onunla. birleşecekler ve 21 
duygularla mücebhudir ve Son Kanunda hep b. l"kt 
b k . d . d ır ı e 
arışa uvveh erecesın e lngiltereye dönmek - • 

d d b·ı· uzere va 
yar ım e e 1 ır. pura bineceklerdir. Müzakere-

Yugoslavya banşı korumak lere iıtirik eden general( d · · ı· d 1 · k 1 er en ıçın e ın en ge en ım in an Şarki Erden kumandanı Am· 
kullan yor. Biz mevcut dost· mana gitmi.. d" • b. ı 
l ki 

v• ıı;-er ır genera 
u arımızı takviye ettikten Homsa gı"d k t k ere ayyare arar-
başka komfUlarımızla ara.mıı· gihını teftı·.. t • t• f"I" t• 
d k

. . f v e mıı ır. ı ıs ın 

• ~ ıuıtefeb.hümleri bertara hükümeti hububat faatlerinde 
e!mıye çalıııyoruz. Bu yolda başgösteren yüluelitle meıgul 
bıze yapılan mlizabeıeti ıeve bulunmaktadır. 

sevA~:~;~0;yz.~da ltalyan vapuru 
Sisten karaya oturdu 

Yeni hır cemiyet lstanbul, 19 (A.A) - Bo· 
Viyana, 18 (A.A) - Ayas• ğazdan Roterdama 7240 ton 

turya federal makamları Grazda hububat ve 160 ton tohum 
O~tm~~r~iser !olksv~ryn .ce- usarası yüklü ltalyan bandıralı 
mıyetı~ın teessusü.ne ıs.t~nuye- Beppe vapuru dünkü gün tipi 
rek musaade etmışlerdır. Hll· fırtınasından Çanakkalede Ki-
kümet ve emniyet müd&rfüt8 lidı"Jb b. d ı. t t .. . . . a ır e Karaya o urmuş ur. 
azası mufrıt mılfıyetperverler-
den müteşekkil olan ba cemi- f.-•ı• • 
yete evveli müsaade etmişse l lplD 
de cemiyet temyiz mahkeme- Ad . . ... . 
aİDe miiıacaat etmiş ye bu a1arJ010 JStıklah 
mahkemede cemiyet ıtatusunuo Nevyork, 19 (A.A) - Ma-
kanunuesasi hükümleriyle telif nilden bildirildiğine göre, FJli-
edilebilecegine karar ver- pin adalan başkanı Manuel 
ıniştir. Hüküm et bunun üze- Kuezon 15 bin genç zabit 
rine bu statuyu tasvip etmiftir. 6nünde verdiği bir nutukta 

Statu Alman fikri faaliyeti- Filipinlirerin istiklallerini te-
nin heyeti umumayesini 'fC Al- mine ahdetmiş olduklarım ve 
man milletinin şimdiki İ9tiha- bnnoğ için bütün imkanlarını 
lesini kolaylaştırmağa matuftur. kollanacaldıtrıoı bildirmiştir. 
Cemiyet komünizm ve Monar- R C h A 
ıist temayüle karşı mücadele • um ur zana 
edecektir. Baraelona gitmek 
Jmparatorluk fikrindedir 

Barselon 19 (A.A)- Azana· 
konferansı nın yakminde bulunanlann bil-

Londra, 19 (A.A) - Taç dirdiklerine göre ispanya Rei-
giyme ıenliklerinden ıonra bir sicumhuru kendisi için Valao-
lmparatorluk konferansı top· siaya gitmek zamanı geldiği 

lanacaktır. Ba konferan11n 1932 fikrindedir. Zira kendisinin 
ottoYa konferansından daha Valaasiac:la bulunması hükümele 
milhim olacağı s8ylenmektedir. daha ziyade otorite 'ferece~tir. 

-F'ransız muhribine 
kinı ateş etti? 

Paris, 19 (A.A) - Ôğrenil
digine göre Maille Lerere 
Fransız torpido muhribi Akde
nizde milliyeti meçhul kalan 
bir tayyare tarafından bombar· 
dıman edilmiştir. Tayyare ge
mi üzerine altı bomba atmış. 
maamafib bombaların hiçbiri 
isabet etmemiştir. 

Resmi mabafil bu hususta 
başka hiçbir şey söylememek
tedir. 

Suikast mı idi? 
Londra, 19 (A.A) - Hong

kongda resmi menbadan alman 
bir habere göre, geçen cumar
tesi günii Kantoa Honkong 
ek.presinde çıkan yangında 
ölenlerin adedi 17 dir. Kanton 
demiryolu kumpanyası hidie
om meçhul kimseler tarafından 
yapılan bir suikast neticesi 
olduğunu bildirmiştir. 

Bunlar iki hususi vagon 
içinde naklettikleri maddelerle 
treni en bııb yoluna devam 
ettiği sırada havaya atmışfardrı. 

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

(BORSA 1 
Uzum 

Ça. Alıcı Fiat 
694~ inhisar ida. 8 50 11 75 
336 Alyoti bi. 12 50 14 75 
266 Ü Kurumu 19 20 50 
254~ Y 1 Talat 13 50 18 

66 J Kohen 13 25 17 75 
37 H Avni 12 50 12 75 
15 Ali Molla Z 14 15 50 

8 Befikçi l 16 25 16 25 
1677 Yekün 

392411 Eski yekü:ı 
394088 Umumi yel.ün 

incir 
Çu. Abcı Fi at 
l 50 A H Nazlı 4 75 4 75 

ZeytlnyaGı 
Kilo Alıcı Fi at 

140000 M J Taran. 47 50 49 50 
96000 A Lafont 45 45 
19500 A Rıza 50 50 
3700 Ş Melih 48 50 49 
2500 E Sami 48 50 49 
700 A Kohen 50 50 

2400 M Kıbar 29 53 
265100 Yeküa 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 

3119 Buğday 
250 ton " 

6 50 7 

300 Arpa 5 
5 Bakla 5 
7 Kumdan 4 
5 M darı 5 50 

156 ton P. çekir. 3 25 
156 ba. Pamuk 47 50 

1494 ke. Palam. 210 
36 ba. Yapag 60 

5 125 
6 50 
4 
5 50 
3 25 

50 
470 
60 

Paralarının lstlkran için 
Londra 19 (Ö.R)- lngiltere 

bankası direktörü sir Altona 
Meyer tıırtıfından Amerikaya 
yapılacak seyahatin ticaret na
zırı Runcimanın Vaşington zi
yaretiyle oyoi zamana düşmesi 
borçlar meselesinin halli ve 
Aoglo-Saksoo paralarının istik· 
ran için müzakerelere girişile
ceği haberlerine yol açmışhr. 
Mali mahfcller bu mahiyette 
bir teknik hazırhğı inkar edi
yorlar. Neşredilen bir teb!iğe 
göre ecnebi tahvilat hamilleri 
mccJisinde aza o 'an sir Altona 
Meyer Amerilun hamilleriyle 
müzakerede bufunacalctır. Bu
nunla beraber ayni daireletde 
.:şu da ilave ediliyor ki sir Al
tona Meyer Milletler cemiyeti 
finans lcomi ıyonu azası ve bey
nelmilel tediyeler bankası idare 
meclisi azası olduğundan böyle 
bir phıiyetin seyahati şüphesiz 
Amerika finans ve hükümet 
mahafilinde de g6ze çarpmıya
cak bir hadise olmayacaktır. 

lzmlr Belediyesinden: 
1 - Bayıodırhk sahaaanda 

Özdil, Günay, Erol, Poyraz ve 
Suv.1ri sokaklariyle 54 sayıh 
ada arasında mevcut moloıların 
kaldmlarak bu sokakların açıl
ması işi 26-1-37 salı günü saat 
on altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. işin bedeli keıfi 
488,43 liradır. Keşif ve şartna-
mesini görmek üzere baş mn
hendisliğe, iştirak için de otuz 
yedi liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatle encümene gelinir. 

2 - Belediye sokak tenvi
ratıoda kullanılmak üzere on 
iki adet otomatik entöröptör 
alınacaktır. Bedeli nıuhammeni 
beheri yüz yirmi liradan bin 
dört yüz k1rk liradır. 29-1-937 
sah günü saat on altıda açtk 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartnamesini görmek üzere ma
kina ve e!ektrik mühendis!iğine, 
iştirak için de yüz sekiz liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

9-13 - 16-20 74 (43) 
1 - 32 sayılı adanın 1418,00 

metro murabbamdaki 7.8,9,10, 
11 25,26,27,28 ve 29 sayıh ar
salan beher metro murabbaı 
dört yüz elli kuruştan afh bia 
üç yüz seksen bir füa bedeli 
muhammenle baş kitiplıktelıi 
şartname veçhile 22-1-1937 cu
ma günü saat on altıda kapalı 
zarflı arttırma ile ihale edıle
cektir. l~tirik için dört yüz 
yetmit u .kiz lira elli sekiz ku
ruşluk muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile 2490 sayıh kanunun 
tarı~i dai~esinde hazırlanmıı 
teklıfler ıhale günü snt on 
beşe kadar encümen reisliğine 
verilir. 

2 - 57 sayılı adanın 506,no 
metro murabbamdaki 4 sayılı 
arsası beher metro murl\,bli ııı 
iki yüz yirmi bet kuruftan ~ "n 
yüz otuz sekiz Jira elli ku u, 
bedeli ıuuhamme.nle başk :'t· 
tiplıkteki şartname veçhı!e 

22-1-1937 cuma günil saat on 
altıda açık arthrma ile iba e 
edılecektir. lştirik için seksen 
alb lirahk munkkat teminat 
mı.J<buzu veya banka temiı at 
melctubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

7-12-15-20 (27) 48 
- Şehir meclisi Şubat top

lantılarına 1 - 2 - 937 Paz.arte•İ 
günü başlayacağından apğıda 
yaııh ruznamede gösterilen ş
leri mUzakere etmek üzere 
sayın üyelerin o gün saat 16 
da bef edıyeye gelmeleri rica 
olunur. 

RUZNAME: 
1 - Geçmiş zabıt hulasa"• 
2 - Riyaset makamından 

yeniden verilecek işler. 
3 - Eııcümenlerdeki itler. 

179 (99) 



9anffea 

Yalnız 5 7 kuruş 
masrafla 100 kilometroya 7 
kişiyi rahat rahat götüren 

maıotlu 

MERCEDES - BENZ 
tenezzüh otomobilleri geldi. 
Lüks - Konfor - Sürat. (Tek
sim Bahçesi karşıst No. 25 
Is tan bul) Telgraf adresi: Di-
zel-lstanbuJ, Telefon: 40.835. 
Adresinizi yazınız, kataloğ 

gönderelim. Yedek parça ser
gimizi ziyaret ediniz. 

'• AA , 
lzmir lkinci Hukuk Mahke-

mesinden: 
lzmirde ikinci aziziye M. te

rakki so. 12 No. Fatma tara
fından Kemahta aşağı çarşıda 
bakkal tosun delaletile aşar 
oğullarmdan Mustafa oğlu Ali 
Haydar aleyhine açılan boşan-
ma davasında müddeialeyhe 
açılan boşanma davasında müd-

YENi ASlll 

deialeybe çıkarılan davetiye 
varakasile arzuhal surdinin 
müddeialeyhin ikametgahının 
meçhuliyetine binaen bili teb
liğ iade edilmiş ve bu baptaki 
t~bligabn ilanen icrasına ve 
tahkikatın 8-2-947 T. Pazarte· 
si günü saat 14 e talikine ka
rar verilerek bu baptaki arzu· 
hal suretile davetiye varakası 

En lüks ve sağlam mohilyeleri HARAÇÇI KARDAŞLARda 
bulabilirsiniz. 1937 modelleri ile evlerinizi, yazıhanelerinizi 
süsleyiniz. Memurlara ayrıca k.olaylıklar gösterilir. 6 taksitte 
mobilye verilir. 

=:::==:::==~~~am~~~~~~~~~~~~~~~~~~~&&~Mll~l&S;:-::=:==~ usulen mahkeme divanhanesine 
asılmış olduğundan müddeialey
hin yukarda tayin olunan gün 
ve saatte mahkemede hazır 
bulunması veya bir vekil gön
dermesi aksi taktirde hakkın
da gıyap kararı ittihaz edilece
ği tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilin olunur. 

177 (100) ..................... ,. 
Y urd Şarapları 
Şarap ve sirkesini saygı 

değer müşterilerine tavsiye 
eder. 
Yapım yeri : Yol bedestan 

Küçük hamam sokak No.3 
Satış yeri : Yol bedestanı 

ağzında tütüncü Bay Ethem 
Ruhi. 
Taşra bayilikleri için istekli 

olanlar yapım yeriiıe Laş 

vursunlar. 
H 3 1-13 (35) 

Regina - Perma 
En mütekamil ve en şık 

san·fil bir ondülasyon makine
sidir. Kullanan ve müşteri için 
katiyen tehlikesizdir. Tü,kçe 
katalok isteyiniz. 

Türkiye umum acentası : 
Hüsnü f demen, ikinci Kor

don 55/3 lzmir. 
3 - 10 (59) 

Doktor 

Kemal atir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 . 

Evi: Köprü rapur iskelesi 
Berat apartımam No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 
irmm=~~~~ ~~~~:nm·· 

Paris fakültesinden diplomah 
Diş lablplerl 

~luzaffer- •:ro~ul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
num.rah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

lzmir Ticaret mahkemesin
den: 

lzmirde Alsancakta Mes'udi
ye caddesinde 115 No. lu dük-

kanda tuhafiyecilik yapan An
don Kapodanunun alacaklarına 

teklif eylediği konkordatoya 
müteallik yapılan işlere dair 

konkordato komiserliğinde tan

zim kılınan rapor lzmir icra 
reisliğ;nce mahkememize tevdi 

kılınmış ve bu hususta karar 

ittihazı zımnında mahkemece 
10-2-937 Çarşamba günü saat 

15 için güu tayin kılınmış ol
duğundan gösterilen günde iti-

raz edenlerin haklarını müdaw 
faa için celsede hazır buluna
bilecekleri icra ve iflas kanu

nunun 296 mcı maddesi hük

milııe tevfıkan ilan olunur. 
178 (101) 
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SillHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlarmın en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~-· ... 
ı.-- •• PER°LODENT • .' dlt macununu ,J' 
ı \ercih edeceksiniz, ( 

'Zira a~ızın bllcOmle- •erattı sıhhlyeslnl 
haiz olan bu macun dlşlerl çOrQmekten 
'korur, diş etlerini kuvvetlendirir, nefesi 
'lerlntetl~ ve insanın gOrOnOt efesint 
1 
,artarır. 

- A 
a 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem

lerini kullanımı. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tış lar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen

telik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

-
1 LAN 

lzmir ili daimi encümeninden : 
Kapalı eksiltmeye konulan iş : Menemen • Muradiye yolunun 

7 +544 - 11 +960 kilometreleri arasında şose yaplSI. 

Keşif bedeli : (23949) lira 36 kuruş. 

Bu işe ait şartname ve evrak aşağıda gösterilmiştir : 
A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Fenni şartoame 
!:: - Proje - grafik 

istekliler bu şartname ve evrakı lzmir - Ankara • t~tanbul 
bayındırhk direktörlüklerinde görüp inceliyebiJirler. 

Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, gün ve saati: 

8 Şubat 937 pazartesi saat 11 de lzmir daimi encümeninde. 
Muvakkat teminat : 1774 liradır. 

Eksiltmeye girebilmek için gereken belgeler: 

Bayındırlık bakanlığından 937 takvim yılı için ahnmış belge 
ile ticaret odası belgesi . 

T eklifnameler üçQncü maddede ,yazılı saatten bir saat evveline 
kadar lzmir ili daimi encümeni başkanlığma makbuz mukabi-
linde vereceklerdir. 145 (97) 

iki tehlike işareti: Nezle ve baş ağ 

Soğuk algınlığının bu dk alametlerini GRiPIN i e berta~ıf 
etmezseniz birçok a~ır hastalıklara tutu!mak tehlike~i baş g~ 
termiş demektir. GRIPiN Bütün ağrı, sızı ve sancılan derb 
dindirir, gripe, romatizmaya, diş, sinir, adale, bel ağrılarile kı-' 
rıklığa karşı bilhassa müessirdir. 

GRiPiN • 
ı arayınız. 

1626 FOC 1611 FOC 
Daim on marka bu fenerler ilci yüz e)Ji metre mesafeyi 

gösterir, ayarlıdır. Şuleyi dağılır ve toplar, Yıldırım marka 
yassı pil!e yanan bu fenerlerin siyah ve renklileri vardır. 
1936 senesi icadı olan bu fenerler çok beğenilmiş ve takdir 
edihniştir, herkese laMe ede~•-·~· 

Umum depoları: lzmirde Suluhan civan No. 28-9 Ffüsnü 
Öz Ödemişli. lstanbulda: Tahtakalede Jak Dek lo ve Şsı. 
wı:uı &R 

.·,. -;\ .' . ..... . .. ··' , . . ,. . 
UCUZ SATILIK FiDANLAR .......................................... 
En eyi damızhklardan aşılanmış meyve fidanları ( 15 - 10) 

çok eyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar ( 5 ) kuruşdao 
sablmaktadır. T opdan mübayaa olunduğu takdirde ayrıca 
% 10 tenzilat yapılacaktır. İstiyenlerin İzmirde Başdurakta 
İmam hanında SEBZE ve MEYVA satış kooperatifine 

H 2 Ça. Pa. 

En hot meyva luıudur. lııkıbaıı def eder. Mide, bağır••"' 
karaci~erden mütevellit .rahatsızlıklara önler. Hazmı kolaylaıtırıt• 

. İn~ilizKanzuk ee1auesi Beyosrlu - f•taobul 



F atelli Sperco 
Vapur Acenta 
ROYALE NEERLANDAIS 

ICUMPANY ASI 
SiS SATURNUS ftıPiii• el-

1en1 im•·=- .... 1'-1· 
937 _..,,Is.._ A• t11•s• 
Rott.tlaa n tka•aıı ltia 
J1k alacakbr. 

SiS TIBERIUS Yapan 14-
1-937 re clop. beldemaekte 
olap ,akla& talali,..._ 10Dra 
Rotterd-. A.lt• I- •• 
Hambaıır ......... ,ak .... 
cakbr. 

SiS UL YSSES ••para 22-
1·937 tarihiae dofra beldea-
me~ olap ,aklal ....., .... 
..... Biırtas v ...... ~
lence için 1\1' alacaldlr. 
SVENSKA ORIENT UNIEN 

M/S ERLAND lllftlrl 21 
ikllld 
olap ,._ ta1a1,...ıı11-1 

Rett•• •• lllMMB'~U9.I,_. 

Telefft*' 
1-26~ 

bir 
oe~n·mden 
ederek al

.k. 

Ferit Şifa 
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Göringle Mussolini dörtler paktını görüştüler 
~~~~...;._~~~~~~~~~~~~rw~~~~~--~~~~~~~~~....;_~ 

Sovyet eri ecride çalışıyorlar 
Fransa Sovyetler birliğinden ayrılmayı kabul etmez 
Berlin ve Roma Londra ile bir üçler paktı akdine çalışacakların 

Roma 19 ( Ô. R. ) Duce 
tarafından .. Völkische Beoba· 
cbter " Alman gazetesine ve· 
rilen mülakat Fransız gazete
leri tarafından alaka ile tefsir 
edilmektedir. 

" Ekselsior " gazetesi bu 
beyanata bakarak Romada 
Mussolini ve Göring arasında 

d&rtler pakb meselesinin gö
rütüldilğünil tahmin ediyor. 
Fakat onun fikrince Almanla
rın ve İtalyanların bahsettikle
ri dörtleı paktı Franaa tara• 
fından kabul edilemez. Ancak 
bu pakt diğer devletlerin de 
iıtirakine açık bırakılarak Av· 
rupa siyasetinin bütün bütüne 
istikranna hizmet edebilecek 
bir ıekilde dütlin~lilr ve mil· 
Jetler cemiyeti kadrosunda 
müzakere edilirse - ve ancak 
o zaman - F ranaa böyle bir 
tetebbOse İftİrlk edebilir. 

FRANSA SOVYETLERDEN 
AYRILAMAZ 

" Petit Parisien " gazetesi 
de mahut dörtler paktı bahis 
konuşu oldukça birbirinden 
ayrılmağa temayül gösteren 
lngiliz ve Fransız siyasetleri 
arasındaki ahengi daha ziyade 
ııklaıtırmak için Paris ve lon• 
dra arasında yeni fikir müba· 
delelerine lüzum olacağı kana
atindedir. Bu gazete Fransa .. 
nın Sovyetler Birliğinden ayrıl· 
mağı asli kabul edemiyeceğini 
ve Cenevrede Delbos ve Eden 
arasında yapılacak görüşmele· 
rin de bu esası biç değiştir· 
miyeceğini ilave ediyor. 

BiR ÜÇLER PAKTI 
YAPACAKLARMIŞ 

" Action F rançaise " gaze· 
tesi ise fatistler lehinde tef
sirler yapmakta ve Franunın 
vaziyeti hakkında bedbin gö
rünmektedir. Bu kralcı gazete
nin fikrince Londra, Bertin Ye 
Roma arasında Parisi uzak tutan 
bir üçler paktı imza edilecektir. 
• Fransada itbaşında olan halk 
cephesi hükümeti buna layıkbr 
ve bu netice ispanya işlerinde 
Fransız kabinesinin takip ettiği 
caniyane ve riyakAr siyasetten 
ileri gelmektedir!" 

Ayni gazeteye g6re lspan· 
yada milisler galip gelirlerse 
Akdeniz statükosu bozulacak
tır. Halbuki Frankonun zaferi 
bilakis sükuneti iade edecektir. 

Ayni gazete, Alman ve ltal• 
yan ithamlarını kabul ederek, 
anarşist ve sindikalistlerio 
Fransanın cenubunda Perpig
nan şthrinde hakiki b!r d ik
tatfülük kurduklarını iddia et· 
mekte ve bu vaziyete nihayet 
verilmesini istemektedir. 

DUÇENIN BEYANATI 
VE AKiSLERi 

Roma, 19 (Ö.R) - Avrupa 
gazetelerinde Duçenin son be· 
yanalı ehemmiyeti~ tefsir edil· 
mektedir. Faıist dostu gazete• 
ler ltalyanın ıulh istediğini 
kaydederek demokrasilerin bol
ıevizme ıemin lıuırlacbklarou 

Staiin 
iddia etmekte ve bu rejimlerin 
zayıflıklannı meydana vurmak· 
ta Muuolininin haklı olduğunu 

yazmaktadırlar. 

ALMANYA MÜDDEIY A TiNi 
ARTIRACAK MI? 

Paris, 18 ( A.A ) - Roma 
mülakatları ne gibi bir netice 
verecek? Almanya bir dörtler 
m sakı ve müstemlekelerinin 
iadesi mukabilinde ispanyaya 
karşı takip ettiği siyasetten 
vazgeçecek mi? 

Fransız matbuatı bu hususta 
birbirine uymayan mütalaalar 
yürütmektedir. Matin gazetesi
nin Roma muhabirine göre 
Göring ile MussoHni lngiltere 
tarafından evvelce tasvip edi
len bir dörtler misakı projesini 
tetkik etmiılerdir. 

Eko dö Paris gazete!lioin 
Londra muhabiri ltalya ile Al
manyanın kat'i bir ademi mü
dahale siyaseti talep etmeğe 
karar vermit olduklannı ve 
Sovyetler birliği Valaoaiya hii· 
k6metine yardam etmeğe de· 
vam ettikçe g&nllllll sevkiyahnı 
menetmeğe razı olmıyacak
laranı bildirmektedir. 

Esasen ltalya ispanyada bir 
Sosyalist hükümetinin tetekk&
liloe muvafakat etmiyecektir. 
Diğer cihetten Hitler de is
panyaya kartı takip ettiği ai· 
yaseti terketmek için vesile 
arıyacak ve bu fırsattan isti
fade ederek Alman müstemle-
kelerini geri almak için pazar
lığa girişecektir. 

Figaro gazetesinin Roma mu· 
habiri şu satırları yazıyor: 

ltalya il~ Almanya, lngilten 
ile bir itilaf zemini bulmağa 
gayret ediyorlar. ltalya ricali
nin ispanya solcenah müfritleri 
hariç olmak üzere bütün aiyasi 
temayülleri temsil eden bir milli 
cephe bükümetinin kurulmasını 
kabul edecekleri zannedilmek
tedir. 

INGILTEREYE GÜLERKEN 
Ôvr gazetesi bu hususta di· 

yor ki: 
Romanın takibettiği gaye in· 

giltereDİD Jldae gllmek Ye 

Alman hava nazuı Qöıing' Massolini ve Ciauo arasında 
umumiyeyi daha geoiı mikyaı
da tenvir etmek üzere harp 
yeniden canlaoacakhr. 

Le Populaire gazetesi do 
şunlan yazmaktadır: 

Romanın, Berlinin ve Lizbo· 
nun cevaplanna inti:!:ar ediliyor. 
Fakat bu üç faıist bükilmet 
büyük Britanyanın teşebbüsüne 
engel olruak isteseler dahi bu 
tamir edilmez bir hareket sa• 
yılmaz. Çünkü bir kerre daha 
tekrar edelim, Londra ile Pariı 
kat'iyetle isterlerse ademi mü
dahale ve kontrol itlerini te
min etmek kabil olur. 

ALMANLARA GÖRE 
BiRiCiK MANiA 

Le Jour gezetesinin Cenevre 
muhabiri de Hitlerin 30 Kinu· 

Fıanko oıdusana Faşist dlemdtn giden gönüllüleri ka1şılamak 
için Buıgosta yapılan bır şenlik nusanide söyliyeceği bir nu• 

Sovyetler birliğini Avrupa man• misakın akdinden evvel ltalya· tukla Fransaya bir iktıaadi it· 
zumesioden dıırarı atmakbr. nıo arzusu ile bir Alman lngiliz birliği teklif edeceğini kayd-
ltalya ile Almaoyamn ce•apları muvakkat anlaıması yapılacak· ettikten sonra Fransız·Sevyet 
prta muallak, Londraya karşı tar. ispanyada iıe son Roma muahedesini Almanya aplmaz 
mültefit ve Fransa ile Sovyet· anlaşmalarının maddi bir delili bir mania olarak telikki ettiği 
ler birliğini uzaklaıtuacak ma· olmak ve Hitler ile Mussolini için bu teklifin siyasi sabaya 
biyette olacakbr. arasında kararlathrılan son faa• intikal edemiyeceiini tasrih et· 

Dörtler mis.ıkına gelince, Bu liyet plAnı hakkında efkin mektedir. .................................................................................................................................... 

lngiliz parlamentQsu açıldı 1 

lngilterede niecburi as
kerliğe lüzum var mı? 

Harbiye bakanının istifası bekleniyor 
Londra, 19 ( Ô.R ) - Par

lamento ~ugün yeni içtima 
devresine girmiştir. Harbiye 
bakanı Duff Cooper bir nutuk 
söyliyerek, t imdi hazeri vazi· 
yette yeniden silah altına asker 
celbine lüzum olmadığını söy-
lemiştir. . 

Londra, 19 ( Ô.R) - Har• 
biye bakanı Duff Coc.per'in 
istifa edeceği söylenmektedir. 
Buna ıebep olarak, kabine ile 
arasında görüş farkı bulundu
ğu gösterilmektedir. Harbiye 
bakanı, Kral Edvardın tahttan 
feragatine taraftar olmayanlar 
arasında bulunuyordu. Daha 
ozaman mevkii tehl&kede sıö· 
rilltıyordu. 

Haıbiye bakanı Dal/ Cooper 

LondrL 19 (A.A)- Harbiye 

Sianfudan 
Ecnebller l•JJarelerla 

çıkarllacak 
Nankin, 18 (A.A) - Nankin 

ile Sianfu asileri arasında bir 
nıütareke aktedilmiıtir. Miita
reke ihtilaflı noktalann mer· 
kezi icra komitesince mll
zakeresi Şubat 937 tarihine 
kadar devam edecektir. 

Sianfuda kalan 600 ecnebi
nin Nankin makamatı tara• 
fından tayyarelerle tahliyesine 
Yangusen muvafakat etmiıtir. 
···············~·························· bakanı Dı:!.i' Coper Meırutiyet 
kulübündeı iradettiği bir nutuk· 
ta: Mecburi ve umumi askerlik 
hizmeti meselesinden bahsede· 
rek ezcümle demiştir ki : 

- Sulh zamanında böyle 
bir hizmet ihdas eylemek ni· 
yetinde değilim. Zira bu su
retle hakikaten mütahauıs bir 
ordu vücuda getirelemez. Fa
kat umwnl harp gibi bir harp 
takdirinde lngilterede 1eniden 
mecburi ve umumi askerlik 
hi:uneti koaacakbr. 

l FRANKONUN ZA 
DEN SONRAN 

UM UY O 
Roma, 19 (A.A) -

resmi salahiyettar ma 
Göring ile Mussolininin 
katlan esnasında havacıl 
bahsettikleri ve Frank 
zaferinden sonra teesslla 
cek ltalyan, lıpanyol ve 
lspanyol minuebetleriyle 
gul olduklannı bildirm 
dirler. 

Bu mahfeller ispanya 
nın ltalyan tayyareciliğinİD 
man tayyareciliğinden 

olduğunu ispat ettiğini idclit 
mekte ve Haziran anlatma 
kararlattanlan ltaJya ile A 
yanın bavacı'ık aahaaa 
itbirliğinin teknik sabaya 
teımil edileceği ileri an 
tedir. 

G6ringin Muuoliniye 
tinle Burgos araaandaki 81 

kabil taahhiitlerin mabi 
açıkça anlattığı &ğrenflm 
Bu taahhlltlere j(Öre la 
madenlerinin iatihsalitiyle 
manyanın Franko'ya g611 
diği harp mal::emesinin b 
kısmen ödenmiş olacaktır. 

Ayni mahfeller G&ri 
ltalyaya ispanyanın iptidai 
deleri hakkında malümat 
mesini tabii telakki etme 
çünkü ltalyan1n iptidai ma 
lere ihtiyacı olduğu m&dd 
Almanyanın ispanya mad 
rini inhisara almasını k 
etmiyeceğini aöylemektedi 

BEDBiN 
Berlin 19 (Ô.R)- Fra 

lngiliz notasına verdiği 
ihtiraz kaydiyle karşılan 
Siyasi mahafil bedbinlik 
takınmaktadırlar. Notanın 
ret uyandırmadığı ve la~ 
gönilllil kayıt ve sevkini 
için hllkllmete aalihiyet 
kanunun kabulllnden 6nc• 
vekil Blum tarafındaD 
pılan beyanabn teyit 
tiği kaydedilmektedir • 
lomaai mahafilleri dün 
bah Komadan hareket 
Almanya sefiri Von H 
buraya gelmesini beki • 
dirler. Sefir general G&~ 
Mussolini ve Kont Ciaoo 
aında yapılan mlizake 
neticelerini hiikümete b 
cektir. 

Von Hasıel Berline fJ 
Mllnihte duracak ve blll' 
ilkönce Berchtesgatene gi 
Fübrere Roma milzake 
hakkında izahat vereC 
Alman cevabi notasının 

tamba gilnünden evvel 
miyeceği muhakkaktır. 

Bu nota hakkında g&•• 
pan biricik müsait emare 
man ıt•zetelerinin itiyatl-" 
IAfına Sovyet cevabına 
daha ihtiyatlı bir lisan ~ 
malarıdır. Bu cevap talll ~ 
mahiyetinde görülmelll~..ı 
sadece kaçamaklı teJiklP 
maktadır. Gazeteler b• _..a 
Sovyet hariciye koaıi1111• 
Yiaofatlrialerdehnl .... ~ 


