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Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
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1 .A.BC>N'"En Ş::E:RA..:i:Ti: 

Devam müddet Türkiye için Hariç ıçin 
Se11euk-.-.-. . . . . - 1300- - 2500-
-Altı avlık . . . ~ 700- - 1300 

1 - TEL -F N : 2GO? 

Hila slUih dağıbyorlar 
l Halep, 26 (Ö.R)-lstihbarat zabitleri 

Sancakta emniyet ettikleri şahıs:ara 
sil~h dağıtmakta devam ediyorlar. 
Iskenderun istihbarat zabiti, silah do lu 
otomobi lle şehirde dolaşarak alenen 
sılah dağıtıyor. _, 

Fiatl " s ,, kl ruştur. Cunıhm·inctin l7c Czınıhııriyct Escriııiıı J?e1~çisi, Saba7ıları Ç17.-ar Siyası Gacetcdfr Yeni Asır matbaasında basılmışhr. 
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karada Başvek ·ı smet Ön·· Ün evinde Mareşal Çakmağın da iştirakiyle "yedi 
saat" devam eden bir Heyeti Ve i e iç ·maı yapılırken, Elize sarayında Fransız nazırlar 

meclisi toplanarak Sancak işinde elde edilen neticeyi tetkik ediyordu 

Fransa tarafından neşredilen 
A 

resmı tebliğ şudur : 
Paris 26 (A.A) - Resmi bir tebliğe gôre, lskenderun san- 1 Meskfıkit rejimi Posta telgraf ve telefon idaresi ile müobuıran devletin 
v ait itilaf ~unları derpiş etmektedir: salahiyeti daires!ne .. dahil olaca_kh~. Şam pa~laıı_ıentos.u ile Sancağın .parlam!n-

cagı?~ ~ . . . .. . . . . . tosu aralarındakı munasebetlerı bıızat kendılerı tanzım edeceklerdır. Surıye 
ltılafname Surıyenın Sancak aı-azısı uzerındekı otorıtesını devletinin huduttan Fransa - Türkiye ve Suriye arasında aktedilecek &ç. taraflı 

.ilga etmektedir. Maamafih Sancak kat'i bir idari muhtari- bir itilaf ile zıraan altına alınacaktır. ~~;~~~t<: 
Münaıiünfih olan yegane nokta lisanlar meselesidir. Milletda,Jar Sancak 

yete sahip olacakbr. Milletler cemiyeti tarafından tayin edi- ahalisinin ekseriyetini teıkil etmekte olan Türkiye, münhasıran Türkçenin 
lecek bir Fransız ali komiseri mezkur cemiyetin zımanından resmi lisan olarak tanınmasıaı istemektedir. Fransız heyeti bu meselede kendi 
müstefit olacak olan Sancak arazisinde kontrol icra ede- noktai nazarm_dan v.azgeçmi1ec.eği~i sarih ~a~et~e. beyan etm.ekt~dir. Tahmin 

k · S .. · d.k. · t t F ·ı T ·· k. t olunduğuna <Tore Mılletler cemıyctı konseyının ıçtı01a devresınden sonra mü-
ce tır. ancagın şım ı ı arazı s a usu ransa 1 e ur ıye a- tahassıslarda~ mürekkep bir komisyon Sancağın statükosunu ve kanunuesasi-
rafından müştereken zıman altında bulundurulacaktır. sini tanz"me memur edilecektir. 
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Ankara enevre, an aşma an memnun KONSEY euGuN • • gru u top an ı 
1 

C 1 d SANCAK ışı ETRAFINDA 1 c H p b 1 d 

Konsolosluğumuz önün- FRANSA /Şükrü Saraçoğlu Sancak ·-· Sesini dünyaya 
duyurmuştur 

.Anlwra v<mi «f«klara geçid 
tılweıı bir ctlcmitı merkezidir. 
Bımılatı 1ıc1Ui ~üv1zesi t>lan
lm· vaı·sa gözlerini eyice aç
sınlar. 

de nümayiş yapacaklardı 
8

. . meselesini izah etti 
ızımle dostluk 

taşkınlığın 
•• •• •• onunu aldı Polis, 

Türkiyenin inkılapçılığı bir 
alayişten ibaret değildir. 

Siyasetimize veche veren İn· 
kılap mefkuresi iç politikamız
da olduğu kadar dış politika
mızda da nüfuzunu kuvvetle 
hissettirmiştir. Biliyoruz ki si-
yasette muvaffak olmanın l.Jaş
lıca şartı her fırtınaya göğüs 
gerecek kadar kuvvetli olmak
tır. Tabiat ıaif olanlara karşı 
ne kadar inHfsızsa siyaset te 
onun kadar merhametsizdir. Ct•ııcv1e ko!luşmalannda Dr. Aras 

Bunun için herşeyden evvel İstanbul, 26 (T defonla)-Bu 
kendi kuvvetine güvenen Tür- gün Ceuevrede elde edilen 
kiye, davalarında daima dürüst anlaşma, Milletler Cemiyeti 
olmayı bilmiştir. Ve dürüst, va- mabafilinde derin akisler uyan-
zih olmıyao bir siyasetin irticaa dırmışbr. Hukuki esaslara is-

tl·nat eden davamızda, dele-giden bir siyaset olduğuna 
gasyon heyetimizin gösterdiği 

inanmıştır. Türkiyenin dünyaya d 1 
gayret takdir e .i miş. ve.su.lhçu 

telkin ettiği saygıda bu sağ politikamız takdır edılmıştır. 
duygunun, bu inkılapçı ruhun Beyrut, 26 (Ö.R) - Cenev-
tesirini görmemek imkansızdır. reden gc!en haberler üzerine 
Kendileriyle normal müoase- Suriyenin muhtelif şehirlerinde 
betlerde bulunduğumuz mem- nümayişler olmuştur. Beyrut-
leketlerden hiç biri hassasiye- taki nümayişlerde Türkiye Cum· 
timizi tahrik eden meselelerde huriyeti konsoloshanesi önünde 
gizli kapaklı bir emelin buluna- bazı küstahça tezahürat yapıl· 
bileceği zehabına düşmemiştir. mışsa da zabıta kuvvetinin ted-
Filhakika böyle ahmakça bir birleri sayesinde nümayişçiler 
kuruntuyu yaşatmağa çalışanlar hemen dağıtılmışlardır. Bir 
olmuşt'-r. Fransız gazeteleri, Türk kadını Antakyada çeteler 

tarafmdan öldürülmüıtür. 
- Sonu 2 nci say/ada - Sam. 26 ( A.A ) - Sancak 

......... iii •• ,, .. ~.-.. ~.El .. :lI ... iiiii1n.iiiiillllliıl ........ 

ve fransız llatidye. nazm Deıbos 

hakkındaki Türk-Fransız anlaş· 
masına dair olan haber siyasi 
mahfillerde az çok ihtiyatla 
karşılanmıştır. Bu mahfiller 
Sancak'ın tamamen muhtar bir 
hale getirilmesinin Suriye men
faatlerine aykırı olacağı kana· 
atindedirler. 

Bazı üniversite talebesi bu 
sabah tezahüratta bulunmuş

tur. Tezahüratçılardan Türkiye 
konsolosluğuna doğru gitmek· 
te olan bir kolun polis tara
fından önü kesilmiş ve teza
hüratçıla~ dağıtılmıştır. 

lzmltte kar ya§ıyer 
lzmit 26 ( Yeni Asır ) - ilç 

gündenberi kar yağıyor. Ada
pazarı, Hendek ve lzmit -
Kandra aras1Dda münakalat, 
tasavvurun fevkinde giiçlükle 
,apıla or. 

anlaşması yapacak 
lstanbul, 26 ( Telefonla) -

Lo:ıdrndan bildirildiğine göre, 
Cenevre' Je elde edilen anlaş-

ma üzerine, Konsey yarın top
lanarak Sancak meselesini mü
zakere ve kararmı verecektir. 

F ran"a ile Türkiye arasında 
bir dostluk ve ademi tecavüz 
anlaşması yapılacağı ve bu an· 
Jaşmada Akdeniz meseleleri
ne de yer verileceği söyleniyor. 
. Paris, 26 (A.A) - Acadoıu 
Ajansanın huıusi muhabiri bil· 
diriyor: 

- Sonu 4 üncü salıi/edc _. 
lı.9:1D!~~l!'i5it~~~J.. 

Nergiz'li oda 
Hissi, aşk romanı 
Bugün altıncı sayfamızda 

hazin ve içli bir aşkın ro
manını bulacaksınız. "Ner
gizli Oda., hayal mahsulü 
bir roman değildir. Mevzuu 
yakın zamanlarda adliyede 
rüyet edilen hazin bir ma
ceranın davasından alınmış, 
şahıslar üzerinde bazı değiş-
meler yapılarak roman hali
ne getirilmiştir. 

Kahramanları . aramızda 
yaşayan bu huin ve sürük
leyici roman cazip bir fislüp
la kaleme alınmıştır. Tavsiye 
ederiz. 
Altıncı sayfamızda 

için hayatidir 

Sa11cak ışuule mutavassıt rolünü ovmva11 Mr. Edrn söz sc"iyliJ •oı 
Ankara, 26 (A.A) - C. H. mahiyeti h11iz olması ihtimali 

partisi kamutay grubu bugün Türk balkının kültürel mevcu-
(26· 1-1937) öğleden sonra An- dıyetine fiilen bir tehlüke ika 
talya saylavı Dr. Cemal Tun- edecek mahiyette görülmüştür. 
canın başkanlığında toplandı. iyi bir anlaşmayı ümitlendi-

Dı, bakan vekili Şükrü Sa- ren bir çok müsbet işaretler 
raçoglu söz alarak Sancak mes- meselenin esası olan Türk kül-
elesinin safhaları hakkında iza- türünü ihlal etmelc için bir perde 
hat verdi. Bu izahattan an.a· olmsı ihtimali ciddi endişe 
tıldığına göre: uyandırmıştır. 

Eli? hallolunmamış w l.alan Dil hususunda bugünkü mü-
mütkülit noktası Sancagın res- zakerelerin ihtilafın neticesi 
mi d!l !11eselesidir:. .!ürkçenin fizerinde kat'i mahiyeti haiz 
resmı dıl Mması butun Sancak olduğu anlaşılıyor. 
davasmın emelini teşkil eden 
ve 921 denberi teslim olunan 
kültür haklarının icabı olan bir 
meseledir. 

Sancaktaki diğer dillerin her 
türlü kolaylığa mazhar olması 
anlaşılır bir şeydir. Fakat diğer 
bir dilin Türkçe aibi resmi 

Oeorge VI KordlplomatlAI 
kabul edecek 

Londra 26 (Ö.R) - Kral 
George VI. 4 şubatta kordip
lomatiği kabul edecek ve bü-
tün sefirler yeniden hilklimdara 
ilimabıamelerini vereceklerdir • 



Ankara 1 
·-· Sesini dünyaya 

duyurmuştur 
- IJllltt11ah I itıd say/ada 

fatllnp edilemirecek Wr hafif· 
likle liJueti•hiw miliwerp Os
...... imparatorhlimnm pnmaz 
İllleri 

0

lzerine dla•lt ianede• 
cek kadar pilet ga.termitler
•· Fakat ba ipe .. pa ıelmi• 
1• tatarlltlta laanma1r için, in· 
Anın 1a ...,ıa dltllnme im· 
klamı ıel1'edecek derecede bir 
pruklrlata dltmeli, phat ta 
• bet 1enedenberi TBrkiyede 
ne kadar çok ıeylerin defitti· 
tladen bhbltla haheniz ol
... lkmdL 

Kemalizmin bllt&n yakan 
prkta •Yll Ye teref tophyan 
kanetinl, nllfumna bir mı .. 
tcaYiz kanet pk&nde ılıter
mek iatiyen ba nefri1ata ehem• 
miyet •eren olmadı. Biz aiya· 
•etimizin tecrlbe edilmit olda• 
tuna f6•enerek Hata,.. istik· 
illinde 11rar ettik. Bir mugalata 
iY.-mi içinden bakikah meydana 
çıkardık. Doıtlanmıs TORK 
dlyaaıaa tevecclblerinl eairıe
mediler. Nihayet, bizi anlama• 
makta ısrar eden FruA da bak· 
la teıftm etmekten daha prefl 
IMr yol olamıyacainu •lar fibl 
olcla. Baglakl •ui,.t pdar: 

- HataJ Tlrlderl ..ı.. 
pmceaiadea karhllarak keadl 
badilerhli i~ laalds11a b· 
qpcaklanLr. 

- HataJ topraflan Tlrki· 
yeaia basar ye emniyeti .ıe, .. 
bindeki tertiplere ..ı..e olmı· 
yacakbr. 

Ba iki netice blklmetia bize 
vaa

1
d ettiil .. kilde talaakkuk 

ederse bitin bakh wr aniaç 
ve iftihar d.,.caj& Fakat 
daha timcliclea baza lopaettar 
miphedelerle ka,..1..-kta
~ o..w.a da ... IUl'etle mı. • a. ... : 

1 - Dlnyanın en as maJ6.. 
mattar balaadajw meıelelenle 
bile. Aalwa. tesiai bala et.ekte 
mlfklllta afra•amlfbr. 

2 - Haftalarca bir p»k be-
yecanh ba•rler çıkara Fru· 
11z propaıancla netrlptma 
rağmen dlnya daha bir defa 
anlallRfhr ki Ankarama glt
ttliO yolda beynelmilel emniyet 
•e ıulb dlvHI zaranna birpJ 
bulunamaz. Bu mllplledeler 
Kemalt.mia prutijlni baralimi· 
Iİll fnldwe çıkana mlphecle
lerdir. 

3 - Fnauam kaqlhldı bir 
anlaJlf n •Jll yohma cllua&f 
olma11 pya• temn•iclir. R..a 
bir doıtlulc dnreaiae fİrmllDİz 
için F ranm deYlet adamlanmn 
bu adamı Alllllf balaamalanm 
ideriz. Platonik clodfaklarclu 
UADllllf bir milletls. Şana ka· 
niiz "'· kepdi kwliari lmpa
la11e1 n qmdına .....,..,._ 
bade o._,.. do.thlldar lmlrll 
olamular. 

.. ,,ke'& Bilaba 

Yanım 
E•Yelki ... Lıceciler' .. 

Sama• ~Wr,..... 
çabufbr. Atet. ıc-•• 1at 
der.-da 1•1 •ihzıek ._. 
plaln aletin iJice .a.Mrll
memeaiadea pkmıp. Derlaal 
Jetifilerek ateı .aadlrllmlftlr. 
Zarar mikdan 2S-30 Ura rad· 
deaindedil'. 

= 

Okaliptüs 
• 

Ormanı 
yetiştirilecek 

Maden ocaklanamda katla• 
ndmak kere ea clayaaaldı olan 
Okaliptlls ağaçlanııa fevka· 
lide ibtiyaç olclap malAmclur. 
Bu ihtiyaa auan dikkate alaa 
allkadar vekllet, memleketin 
muhtelif ... .takalanada Ok,Uip
tlil ormaalan r.etiftirmelr içia 
icap eden tedbirleri almağa 

baılamııtır. 
Ba meyaDda vill7etiaaiıde 

ObJiptOs ormanı yetiftiriJmete 
mlsait yerler de ıorulmuıtur. 
Zanaedildiğine gire CellAt ıl· 
hl •eyahut Menemende bir 
mtaka bu ip elveritliclir. ......... 

Fidanlıkta 
ı..ir Meniali fidulıtmda 

retiftirilea mabtelif cim ajaç 
&cl•alarmdan lzmir villyeti 
için 280 fııbk çam1, 50 un 
çam, 675 Halep çamı, 260 ma· 
m, 500 dağınık servi, 500 top 
seni, 400 okalfpflll, 600 isfea• 
dan, 40 katalpa, 11425 dut, 
200 gladi~,.. 6075 akasya, 
4170 .... 500 ıe.bih. 160 
erıaa •faca atnllDlfbr • ......... 

Adliye teftişi 
Şehrimiz aallddeiamaml mua· 

YİDlerillde• Na/.,., Urla adliye
... Hzl t~ftiflerda balan· 

dalda aoara ıelarimia dla
•lttlr· 

2463 
Tatil flahtri ile geceleri 

emniyet mldllrllğilne bltla 
mlbacaatler 2463 telefon na
m•ruiyle yapdmalıchr. 

Vefat 
Te ... rle t.IMr aldıjlmı· 

za fire mukayq kata atelye· 
ai .... jW ŞeYket Y ejill'la efi, 
uld llaliJe Nuarlanadaa (Fa· 
ik Nlabet ) m bemfirea Ye 
p.._is tahrir lilesİlldea 
Ani Uluaym balclm Ba1aa 
Seaiba dlla rece yefat et
.... K•dlll çok lileperY• ft ... ,.. .... bii Q• 
cim& Mılı ..de llJem ef. 
radma ınıl 111 tuiyetlerimili 
~ 

Mlteyeffaaaac ... aiKar
f1JÜadaki baaelİlldea kal· 
clanlarak SojakkaJU kabris
taamcla Hedl metfenine tn-
di edilmiftir. S. 2 

su FZ -
Köyleri hazırlı1' 
Galinos çiftliği kö 

tevzi edilecektir 
G&çmenler için ya 

yeni klyleria yerlerini 

1937 f • . n Ad için çalqan heyet Tor . Uan lÇI ) ana fitmifti. Heyet tetkilrab9 • 

d • il mıt ve diln aktam fC Romanya emıryo arı Seyıapzedelerine yardım ~~:ıı:~imBami~~.:: 
1 k • • Adana seyllp:ıedeleri için sılçmea ~etirilerek ialrl9 

tenzi ita arar vermışbr ~~:.dö"ı::'dedAd:'a:':;;!:: :::-:k•e;::;;..~0:~~~':.i~ 
·d d deleri için Kızılay kurumu yakmda ba,lanacakbr. Dig"" e·r vapur kumpanyaların an a ıehrimis ~er~eziae dört yl:ı Seferibisarda Galraoı • 

ıd• seksen sekız lira ıekaen ku111f araziıi glçmenlere teni 
tenzilat yap,m_ .a_la, 11 İstenİ I yatBın0lmya''rhdrım. , Fnra merkez ka.. mek &zere iıtimllk ec1· 

- - - - - - -y Bu çiftlik arazisine 7500 
2J Ağustosta açıhp 20 ey· bildirilmiıtir. zaaında!l y&z yirmi, Y: e.ni. F~a kıymet takdir olunmuıtur. 

illide kapanmak ilzere bir a7 Fuar milnasebetiyle muhtelif nahiye11nden yOz ellı ıkı lira nemen kazasındaki Arap 
devam edecek olan 1937 Izmir ecnebi vapurlarında yolcu ve tyet~!..1 beı 1k6~rk~~-G~:~'i,!11 liii arazisi de bu makaatla 

· · R · · 1 k t ·ııtla- arannaan e 1 111n• yı t' 14 k d'I k~· enternuyonal fuan ıçın o- eıya ıçın yapı aca ea:ıı • • kuruı Bağlararaıı köyiindea ım a e ı ece ~ır. 

manya devlet demiryollan ida· nn bUdirilmelİ, Fuar komıt.esı elli li;a. lbpınar klylnden otuz me~inllez!~:~mıe:!~tyzii 
re11am yolca naYlunlanada reisliğinden Yapar aceatelerıne alh lira, Çakmakh kCSylinden aine ait arazi de tespit 
yDzde elli, eıya navlunlannda 10rulmuıtur. Bufllnlerde bu yirmi alh lira doksan bet ku· mektedir. 
ylzde yetmit bet tenzilit kabul acentelerden ce••P belden· r'!f, !Coc;a Mehme~ler köylin~e~ Tahrir k;,;i~'J~';.u rel 

tt.,;,; F k •t • isl:..rn•e mektedir. 11rmı. lirli, Yenıköyden yumı 
e 1•• uar omı ea1 re • ..., be1 lira seluea bet kuruı, Bal· Kemalpap kaza11 arazi 

VekaA let maaŞ! nasıl ver·ııı·r?. ÇUVa ilk okulu &ğrenrileri ta• rir komisyonu reisliiiae 
rafından da bet lira verilmek iskin memurlanndan Sait 

k 
ıuretiyle yapılmqbr. edilmiftir. Maliye ve ileti buna .. _ ............... ~-~ ............ _ ...... -..... " ......................... .. 

dair bir tamim gönderdi 
2919 Namarah kanmıaa içlin· 

eli maddesi htlkllmleri dahitia-
de •erilecek azami 2 veya 3 
aeaelik •ekllet emri maqlan-
11111 batJangıca hakkında Mali· 
ye V eklletind• Yiliyete bir 
tamim gelmiştir. 
ın7 Sayılı kanunun Dçlndl 

maddaiae iatiaadea vek&let 
emrine abamıı olanlara 2919 
S&Jıh kananun netrinden -aoara 
mtMldeti hismetlerine gire bu 
kanunun Dçüncll maddesi mu· 
c:iblnce Yerilecek azami 2 •eya 
5 1melik •ekllet emri maaı· 
lamnn bqlangıa hakkında buı 
yerlerde JUhı muamele J 
dıtı ............... Vekllet 
riae alınan memurlardan hfF 
meti mllcldetlefi lS 1eaeye kad• 
olanlara 2 HDe •e lıismetlsl 
15 aeaedea JUW• ~alara J 
aeae mllddetle nlıllet emri 
maa• yerilecektir. 

Ba mllddetleria memuru 
Yekllet emrine alındıfl tarih• 
ten bath1acait da kaaunda 
tasrih edilmiştir. 

Ba b&kme gire tn7 nama· 
rah kanunun llçllncB maddesine • 

iatin•dea Yekllet emrine aha· 
iDii olanlardan : 

1 - 2919 aayili kanunun 
,nepi tarihi olan 21-3-935 e 
kadar aldıklan vekllet emri 
"JDaaılan, hizmet müddetlerine 
nazatan 2 veya 3 seneye balii 
olanlara arhk bu tarihten iti· 
haren •ekilet emri maap ve· 
rilmiyecektir. 

2 - 21-3-936 tarihine ka· 
dar aldtldan vek&let emri ma· 
aılan hizmet mllddetlerine na· 
zaran 2 veya 3 seneyi g•çmif 
bulunanlara bu tarihten itibaren 
baıkaca vekllet emri maap 
Yerilmemelde beraber eıki· 
iha aldlkıan ........ ia bir 
giaa iıtirdat muameleli yapı
lamaz. 
5- 21-3-936 tan"hine kadar 

•elııllet emri maaılan hizmet 
mlcldetleriae nazaran 2 veya 3 
aeneyi bulmamaı olanlara, ilk 
•ekllet emrine ahndıklara ta
rihten itibaren bu mOddetleri 
dolduruncaya kadar vekllet 
emri maaıı tediye edilecek ve 
bu mOcldetleri ikmal ettikleri 
tarihte mutlan keailecektir. 

Alsancak cinayeti davası 

Şükrünün isap buhranı 
geçirdiğj .... ~?yleniyor 

Alsancakta bakkal Sıtkı ve - .Si~ beni itimden Çlkar· 
metresi H•ıibeyi tabanca ile mak iltiyononm, fakat çakara• 
ve boğmak ıaretiyle yarahya• ~Wanuı~1 cli.!hr ~ "!~ 
rak fect aurette &lcltbmellle rıi ; m ..... e ~iı 
maznun Şllkrlnb muhakeme- lialde Wlllaare lcrete çenilcD. 
ıiae dlla atırcezada de••• bft keaclWade bu teldldc m; 
eclilmiftir. Şahit mfati7le din• '9k -w haller ....-. 
leae_a •. ~b~ mlcUul ..__ latanbalda Top 
Nan cleamıtir ki: tq1 bmarlaueaincle bmadu 15 

- Maznun Ştlkrünla aaabt aeae enel tejlan glrdljll 
haUeriai birçok defalar gir• baklaadaki iddiaya muk6r 
dllm. Bir ılla ustabaıı kendi· mlı•ue mldilrllijilDdea be
sine yapmaaı için bir it ver· ala ceyap ıelaaemif oldapa· 
mitti. Birdenbire laiddedeaea dan H ce•abua beldemaune 
Şükril yerden 20 kilotak bir karar •~rilmiı ve muhakeme 
demiri kaldırdı ve: batka b., aline . bırakslmıtbr. 

lnglllz ırkından kraliçe ' 
/ngillz /ualiçesi Ellzabd on bitind 

asuda ıskoçya luab olan Matbeıh 
hanedanına mensupt"'. Şallspilin bu 
ismi taşıyan eseılyle Macbdh'l ebedi· 
leşlildiji malumdıu. Şayanı dillkol
tu lci 1714 senesltttlm lltll ~len bü
tün Jtı(!iliz ktaJiçe/eri Cermen zıkzna 
mensuplt11/ar. Yani Alman pnnses· 
lmdu. 1714 fe B!Jyüi Bıltanva kralı 
olan büznci]orj, Sop/de Yon Zeii ileıv
lenmişti. 1720 de Tahta geçen ikınci 
/orj pine Alman hannianındatı Ca11r 
üne Von Anspdı namında bır pırn

snle ev/mmıştu. 11(J(J da 1 ahta ge
fl'A llçihıdl /oıj Me/tlmb•rg Sllelilz 
ltanedanmdan Pıensts Sop/ue Cluır

lotte ile tvlenmı#l. 1810 dan 1830 a 
udtzT sal/anili SIİl'tn d41du1tdl '"' İllR 
luulSI lbuns11ig halltdllllından ptt•ses 
C<Uoline'ttir. J(ıabçe Yilctoıyanın kı.,_ 
cası Ptens Albett Alman lıanedanırı
dandt. J<..ıal yedinci Edvaıd Şlezvil! 
Jf tilstayn hanedanzna mensap olan 
pttnses Altksandıa ile evlenmışli. 
Yani bir AJman Pmtsesiy/e nlenmrlt. 
itiyadını /Jualunamıştı, /(/al beşinci 
Corc'un halen bnhavat bulunan uv
tal 111111 Kraliçe "l(ee11 M111y,, de 
Holllnst"11 Alman lıa11eda11ıntı mm· 
sup/ili'. 

OltDlliYOI' ki 1714 tobeli /11giJU 
viuulluı i~ lllgtliz lualiini ual/çl 
Baabdtir. 

8emller için mUltlm 
bir k .. lf 

Deniz nakliyab ilmi aratbr· 
malar enatitld, Iİllİ ve karaa-
Lk ba•alarda gemilerin yolla· 
nm f&tll'IDalarma mini olabile-
cek bir buut makiae Ylcada 
ıetirmittir. 

Ba maldae, J•lunJarda a.a.
aan berbaasi bir ciaimdea İll· 
tİf&I' eda eleldro-mapetik 
dalplana siptediı.e.i premi· 
bine c1a,....aktadar. Gemi, bu 
auretle ıb içinde 1ohma de•am 
ederkea, bir ıemiye, bir ka7a
,. Ye 1abat md•G ylkaelen 
lıerlıaaıi bir muia1a yald8flr· 
aa, bu makine harekete ıel· 
melde ve gemiye yolunu deiit· 
tirmelİ IUZU1Daaa bildirmekte-
dir. 
:········································ı 

Amerika halkıma beyaz 
de kraliçelerinİll laayahna 
yanıa laer yeriadu fUla 
ıöıterdiii mal6mdur. Ame 
blar bu allkalanm buen 
çıl11nbk telikki edeceğimi• 
dereceye vardınrlar. Bir 
ma Jıldızına dlhtyaınn en 
hlklmdanna yapdmı1acak 
dar muht.,em tesablrat 
parlar, sempatilerini bu 
bildirirler. Fakat bunmı 
de vardar. Buen de llOl.-. 
fitmey.ea bir 7slcha, iyle 
·~ yere Yururlu ki 
mak elden ıelmez. Am 
blarm tiu huylsnaı iyice 
ram11 olan ba11 yıldızlar, 
le Greta Garbo b,lk ile 
etmekten mBmklhı olduiG 
recede Aklamak suretiyle 
retini muhafaza etmek 
tercih etmiıtir. Mia1on 
filminde. kendisini en ÇO 
nıtmıt olan Katbarine Hep 
şimdi bu alaka ile karş 

TAYYARE SiNEMASI [ •-:r-E_L_E_F_O_N_•_ı_•_• ..... 1 : Fikir kırınbları : i 

!Kadın berşeydiri 

Gazeteler, bu yıldızın 
bur tayyarecilerden fi 
Hugeı ile aık hiklyesine 
)arını tahsis etmiflerclir.lkl 
iki ıene enel Hollind'cll 
IUflllUtlardı. O gladea 
birinden hemen biç ay 
Katbariı.e Hepbum ile ~ 
Hugeı birkaç gündenbetı 

J~ KIPU'R.A.'nın en son ve en büyük filmi 

AŞK G 
Her filminde güuJ sesi, yüksek sanatı ile kalpler teshir eden K l P U R A bil
h8888 bu filmi iJkıRal derecesini göstermiş dünyaya bir şaheser hediye etmiştir 

........................................................................................................................................................................... 
AYRICA : Paramuat " Dünya haberleri ,, Miki • W yan adamlar diyarında ,, 

llEAR8 SAATLERi He 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Camarteai ve azar inleri 1,15 de baflar. 

lnaanı yaratblına piıman 

olan Allah bchnı yarathğına 
piıman .,ımamııhr. 

( Malhrrbe ) 
• Heır kadın daha vakit var· 
f ken ihtbrar ohaayı Bğrenme
! lidir. Bu, hiç te boı bir bil
f gi ıayılamaz. 
! Gençken çok uslu idim. 
! Ve herşeyi iğrenmek isti· i yordum. Yazık ki bu kadar 
: uılulukla hiç bir ıey öğren
i meden ıon çağlma geldim. 5 
i ( Fenell'n ) j ..... -... ,." ... -... " .............. . 

goda bulunayonar. G 
bundan bilistifade mttbtd' 
yarecinin sevgili Katba 
eYlenecegini ya:ııyorl•r· 
riae Hepburn hali bu izdi 
berini ıizlemeie çab 
de artık buna muhakk 
zariyle bakılıyor. Bial~ 
kagolu iki nipabnan ot 
ları otel önllnd~ h!_t 
toplanmakta ve 11k ..., 
hllrat yaparak penc 
....... ;,t .. t_. . 



Fratelli Sperco \ N. V. iki tehlike işareti: Nezle ve baş ağnsı 
V A 

W. F. H. Van l)er 
apur centası 7~e & CA ~ 

ROYALE NEERLANDAIS DEUTCHE LEVANTE µNil 
KUMPANYASI G.m.~ff. 

S/ı AGAllEMNON vapwu 
25-1-937 - 31-1-957 ye ka:lar 
Rotterda.·Amaterdua-Breaea 
Ye ffam'""'r fimanhm İçİlt )'tir 
alacakbr. 

S/a HERMES vapuru 7-2-37 
de beklenmekto olup yllklnll 

tahliyed• ıonra 8-gaı, Var· 
na ve K8ıtence U-lan içia 
y8k alacakbr. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

SiS GUNBORG vapuru 8 
ıubata doğru beklenmekte olup 

yllk&nn talaliyetl• ıoara Rot
terdam, Hamburw, Gdynia ve 
lıkandinavya limanlan için ylik 

alacaktır. 

SiS NORRUNA • .,. ... 18 
ıabatta beklenmekte olap yll• 

ft&nü tahUyeden aonra Rotter
dam, Hambur•, Norveç ve lı
lwadinavya limanlaruaa yük 

kaba& edecektir. 

ANDROS vapWl'll 20 soa 
kinaada beklenilmektedir. 23 
son klnuna kadllr Rotferdam, 
Hambarg ve Bremeta için ,ak 
kabal eder.; 

MANISSA vapaıu 3 pbatta 
gelecektir. t "f&blltta bclar 
Rotterdam, ........... •• Bre
men içın yGk kaimi edecek6r. ....... 

A .. rican Export Lineı 
The Esport SteameWp C.,O· 

ration • Nevyork 
EXllOOR vapuru 21 ikiaei 

lrhGnda he1deaiyor. Nevyork 
için yDk alacaktır. 

EXMINISTER vapuru ikinci 
klamı sonniacla beklenilmek• 
tetlir. N,91ork için Jlklve· 
cektW. 

EXILON A vapuru 3 ıubatta 
bekleeilmektedrr.- Nev10rk ~ 
ylk kabul e~, - .. Ameriaa Espoıt Unea • ne 
Esport Steamabip Corporatioa 

Pireden aıktarmah 
EXCAllBION ......,. 15 ildlac:i 
klmada Pireclea Ba im n 
Nnywka hareket edeeekfir. 
EXCHORDA ..,_. 29 ildad k•·-- Pired• ...... .. 

~ '~ 
lejak ...... ıimm IMa ,ilk mJtmea&ııiai aRIPIN ile bera.ıef 

...,., ..... ~ ağlp ... taMrlara ......_. teh6lletil ........ 
lc-rmİf demektir. ORIPIN BIH:iha airt, 8111 ve aaacaJarı derhal 
...................... ya. dit. .... adale, bel atnJuile lo
nldlfa ..... .. ..... .....umr. 

GRiPi • 
ı arayınız. 

SERViCE MARITUIE 
ROUlfAIN 

.., ............... ldir. 
BXCAUBUR ..,...12..-1 ....... lllliil .. ._mw .. iiliiilii.-.iiill ...... lililllilillill.-.iliiiili ... 

blltta Pıreclea ...._ n NeY• 
SUCEA VA va.,_.. 'Z1 ildDd 

·Jcanand• Pire-Malta Ye ~ 
1• &manian için yik alacaldlr" 
SiS PEl.Eş •apara 12 fUbat• 

ta be"'--kte olup Pire, ..... 

ta.• llanilP. hmlan içim 
y&k ataakbr. 

Sis J\LBA JULIA npaav 
28-2-9$7 urilüade bekleamek· 

~· ~P Pq. Mal~ ,e 11.-.ıilıa .• , ........ "" .... ~" 
Yölta ........... . 
Daha Fasla aal hlıt ~ 

kordonda Talımil •• Tahliye 

binuı arkuıacla PRA TELLi 
ŞPERCO vapur acentahğma 

nı acaat edilmesi rica olm•. 
Navlanlaifili ve BUebt la" 

........ Rl detiti~ 
aceata •eiall1et kabul ...-. 
Tetefôn: 4142-~2'd 

Hortaçsu 
11aa~ am 
Be~ IObja 36 ••• m,. 
- '-iftir.Ha ........... 
tüil olarak kahal ve teda9i ..... 

Telefoa 2N6 
1-2' (2101) 

yerb hareket ecleeektlr. 
Seyahat maddeli : 
Pin - 8-t• 16 r: 
~-N:r-ı ... 

1*._ •wanea Liaea Lbl. 
UYerpoel 

~:U!e:;:: 
~ ,. ptirecek " 
Bars-. Vaıaa we KWw-e 
limaalan .. ,. alacakbr. 
Cie ~ Danube 

Maritime 8udapefte 
DUNA vapuru fUbat ortat· 

1111da-beldeDilareldectir.BefaTad, 
M..-., Bwdepeıte BratWan 
Viyana ve Linz için ,&k ala• 
cakbr. 

- .. •Hl~~~tH•~
Armement H. 5cbuldt • Hamhurg 

TROYBURG vapuru otuz 
ikiaei kln•dc belrleafyer. 

~~ .. 
GL KS&m'··'npant 8 

ıubatta bekJeniJmekteclir; Rot• 
twd-. Hambu• Ye Bicme• 
için fllk kabul eae~ 

llARn'ZA ... 28 ...... 
ta ~ra belniilmeldedir. Rot· 
tiırdmli, ffaabarr M .Bremen 
.. ,. alaeakbr. 
Senice ıı::tt::::a~:aa':xR:=-.-• .., 
DUROSTOR ..,.!'~ "lw .. 

• ...... ICWıaH itfa ,ek ....... .......... , .......... . 
......... - .... tadfeleri 
laalrlrwda .. lilr ......... si· 
rifilmHs. 

N. V. W'. F. Hami Va Der 
Zee. c.. 

8iriMi ıc..... Telefea No. 
2007 • 2808 

Ferit Ecıacıbaşımn 
lflteW•il ............ 

..f'erit .. ••can. ..,., to-z- w ....... illc:i ....... 
len, ..... , .,.... .. etleriae ............. 

At- lufaa••·· ic;aplaraaa maliktat.. 
Bllyik tipi 

15 
kuruştur 

Ull. O.,.. 

• FERiT 

Türk Kardif Kömurü 
Zoaguldakt.D aobalar ~ mabluı getirildi. 

Müracaat yeri : keıtue paıamda eardakfllar .ekalr 
No. ıo - ta J. P..,.lnt•nl 

TELEFON. ft87' 

RADYOLiN 

Y.apmak içhı cliıli, halt& hal allıel laeaa aailam diıli 
olmak llzımdır. GGmde iki defa diflerinili RADYOUN'le 

fırçalayum. lfutaffaluyet bt'iclir. 

MEYVA TUZU 

OPTf .. 1 
MUS 
Fenerleri 

Geldi 
&c•nt .. ı 

Hüsnü 
ldeMn 

ikinci 
Kordon 

5513 

. JZMIR 
5-10 (84) 

Gôz Betimi 
llİTAT OREL 

Adrea • Beylv NDman 
........ M.lc ... .... , __ 

Namara:23 
Telefoa : J434 

(229) 

Olivier Ve Şü. 
LIMlTET 

Vapur Acentası 
İRfNd KORDON REES 

B•NASI TEL ~O 
Ulermaa Lla• Ltd.. 

Londra ı..ttı 

' 

GRODNO •P91• 25 •i•ci 
lamda Lonclra .. 11.U ,.. lf.n-

•erateil gelip ~---k ve 
ayni zamanda Loadt• ve Hal 
için y&k alacaktır. 
FLAMINIAN vaparu 25 ikinci 

kia11nd2' Lo..dra, Hull ve Aa
veraten gelip 1lk pkuacaktır • 

THURSO vapura 7 pbatta 
plip Loadra ve Hail içha ylk 
alacakt ... 

POLO npun .... ba •o
nunda Lonma, HuU ve Aa· 
....-.ten srelip yUk çıkaracaktır. 

Liverpool h 
THURSO .. ,... 25 ikinci 

kbaacla Liverpoel n Svaue
adan gelip yllk çıkaracaktır. 

DRAGO vapuru 15 ıubatta 
Liverpool ve Svanaea'dan gelip 
ylik çı•aracaldır. 

De.tclle-Levante • Linie 
GALILEA vapuru 2 tabatta 

u...a.rı. Bremen Ye Aayera
ten ytılıi çlkaraakbr . 

NOT : V&rut tarihleri. va· 
parlama iaimleri ve navlun lc
retJerinia defqiklilde riDden me 
ıaliyet lrabaf edilmez -HüSEYIN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yem k ve yaa..k •s.n. takımları ıdparit ilzerine- lıabal edi&r .. 

Eczacı Kemal Kmail 
AKTAŞIN 

lıhırkeD Kemeralta eadcleıi Beyler 
aobfl klfeai 

Süyük Hilal 
Eczanesi 

Wainlea •ltlıtlecek ea pk .ea 
bıce •• ea makbul laedi,...q 

ECUCJ Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
~ol~yasr 

oJacakbr. lzmirde- HiJAI eaaaeai 
kok.uculuk lll•riDe ckhtl Jlrly• 
bir miuleae olmue, kalcucuı..'k 
lleminl ~f bulanmaktaclar 
HiWecıaneaiDi, ecsıtca Kemal 
K&aaili ifiDdeld cidcli1oti .. kola· 
r~ları!ı lı..UrJil'en ...... .., 
YalEuı ve benıef isideıie 

aldananamaaıaiçin 
.. Jer ÜMI iacle ıce..ı 

kfmH adım ,atmeliSiniz. 

:' .................................. ~·········~·· ................. ---c 
! SIHHAT BALIKYAGI . 
• i Noneçya ~h'kyatlarınm en halaaidir. Şerbet Jilti 
5 ıça1ir. iki clefa ıllzGlmDftGt. 

i Hamdi Nüzhe Çançar 

1 Sıhhat Eczanesi 
• • • • • • 

• • • • • • • • • • • 
i ••••••• 
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Rayştag toplantıya davet edilmiştir .. -~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Blumu k u nasıl karşılandı ? 
Hareketlerin sözlere uygun olması bekleniyor 

Hitlerin Londra yı ziyafeti ihtinıaline Londrada ihtjmal verilmiyor 
Bertin 26 ( Ö.R ) - Reichs

tag meclisi 30 Son kanun ta
rihinde içtimaa davet edil
miştir. Saat 13 te Şansölye be
yanatta bulunacak ve saat 17 de 
mühim kararlar ittihazı için 
kabine toplanacaktır. Bu ka
rarlar bir beyanname ile Al
man milletine bildirilecektir. 
Propaganda nazırı Göbels şun
ları söylemiştir : 

- Saat 13 te Reichstag kür· 
süsündeki beyanatile Führer 
Alman miJletine hitap edecek 
ve bütün Almanlar bu Lutku 
radyoda dinliyeceklerdir. Umu
mi yerlere hoparlörler yerles
tirileceği gibi Şansö!yenin söz· 
leri her evde duyulacaktır. 

Bertin, 26 (A.A)- Hitlerin 
bu aym otuzunda Rayiştagda 
;öyliyeceği nutku Eden ve 
Blumun nutuklarına bir cevap 
teşkil edecektir. 

Paris, 26 ( Ô. R ) - Lyon 
nutkunda Blum'un ltalyadan 
biç bahsetmemesi Romada 
Mussolini'nin Milano nutkuna 
bir karşılık telakki ediliyor. 
Böylece iki memleket arasında 
münasebetlerin Duçe'nin nut
kunda kaydettiği emniyetsiz 
intizar safhasında olduğu an
laşılıyor. 

"Oeuvre" gazetesi vaziyeti 
şöyle anlatıyor: 

- Uk defa olarak bir Fran
sız devlet adamı büyük bir 
siyasi nutukta ltalyadan hiç 
bahsetmemiştir. Cenevre'de 
Blum'un nutku söylediği şey· 
ler için olduğu gibi söyle
mediği şeyler için de tak
dir edilmiştir. Almanyaya karşı 
kullandığı lisan da tasvip edi
liyor. Zira AJmanyaya kıs11 te
ferruat münakaşasma girişmek 
için hiçbir fırsat bırakmamış, 
Fransız- Alman meselesini man
tıki bir genişlikle ortaya koy
muştur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lngiltere 
Milli takımının maçları 

Londra, 26 (Ö.R) - lngiliz 
milli takımı 14 mayısta beynel
milel maçlarına başlıyacaktır. 
Danimarka, F enlandiya ve ls
veç milli takımlariyle çarpış
tıktan sonra 25 mayısta Alman 
Aıilli takımıyle karşılaşacaktır. 

, 

Beynelmilel havanın ceyid
Jendiği gizlenmiyor. Şimdi artık 
hareketlerin sözlere uygun ol
ması ve onları takip etmesi 
beklenmektedir. 

Umumiyetle hükümeti tenkit 
eden "Petit Journal,, da BJu
mun nutkunu iyi karşılıyor ve 
şunları yazıyor: 

- Blum ' Führeri ekonomik 
vaatlarla avutmağa çalışma
mıştır. Böyle bir hareket umumi 
harp esnasında neşredilen ba21 
karikatürleri hatırlatırdı . Bun
lar da Fran!ız askerlerinin bir 
konserve kutusunu yem gibi 
kullanarak Almanlan esir et
tik leri temsil edilir ve Fra"nsız 
askerlerini de böyle karikatür-

ler çok kızdırırdı. Alman mil
letinin bugün de böyle bir 
yemle taleplerinden vazgeç~ 

meye niyeti olmadığl muhak
kaktır. 

Blum doğrudan doğruya mü
zakere serabını da dağıtmıştır. 
Fransa ve Almanyanın birbiri 
nezdinde sefirleri vardır ve bu 
yoJla hükümetler daima temas 
halindedir. Bunun yerine siyasi 
adamlarla müzakereye giriş
mekten Fransa birşey kazan
maz. Müzakerenin muvaffakı
yete ermesi için nazırlar vası

tasiyle yapılması icap etmez. 
Ancak iki tarafta emniyet ruhu 
olmalıdır. 

"Figaro" lngiltereyi, Berfin 
ve Romanın kabul cevapların
dan sonra, bu cevapları oldu~u 
gibi kabul ederek hemen Lon-

i 1 
bir tarih olabileceğini kay 
liyor. 

Londra, 26 (A.A) -
gazett:ler lngiliz kralının 
giymesi münasebetiyle HitJ 
Londrayı ziyaret etmesi İdl 
nından bahsetmiş oldukların 

resmi mahafil bu mera 
bizzat devlet reislerinin 
r1lmalarmın mutat olmadı 
zira bnkümdarların, reisi 
burların bir arada bulunaı 
rından birçok halledilmez 
seleler doğacağını beyao 
mektedir. 

Paris, 26 ( Ö.R ) - 8 
Fransanın Londra sefiri 
bini kabul ederek lsp 

~ Solda; Hitkr hariciye nazuı Neurath ile beraber meselesi ve Fransız - A1 
Saifda: Fransız haficıye nar.m Fla11sanuı Betlin seflli Poncet ile görüşüyor münasebatı hakkında görOfdl 

dra komitesi vasıtasiyle yeni ı tayin ve tatbiki için isticale ( batın bu tedbirleri her memle- bundan sonra ltalya sefiri 
ademi müdahale tedbirlerinin davet ediyor ve mesela bir Şu- kette birden tatbik için müsait rutti'yi kabul kabul etmitbt• 
.......................................................................................................................................................................... 

Milletler cemiyeti konseyinde 
ispanya hariciye nazırı Delvayo bugünkü rejim 

karşı yapılan 
Cenevre, 26 ( Ö.R ) - Mil- afet olarak vatanlarına karşı en 

Jetler Cemiyeti konseyi dün vahim cinayeti işliyen lspanyol-

hücumlara verdi 
Çin delegesi ve Paris sefiri lardan meraretle bahsetmiştir. 
Vellingtoo Koonun riyaceti lspanyol milleti, kanunu esasi 
altında toplanmış ve Milletler esasJarı dahilinde birJiğini 
Cemiyeti tarafından Madride kurmak istemektedir. ~"adri-
gönderilmiş olan sıhhi heyetin din bombardımanına rağmen 
vazifesinin verdiği netice hak· ispanya Milletler cemiyetine 
kında görüşmüştür. ispanya bağlılığını muhafaza etmek-
hariciye nazın Alvares del te ve sulha sadık kalmak-
Vayo memleketin beynelmilel tadır. ispanya 4 llkkanun 
imar ve inşa eserine iştirak tarihinde Milletler cemiye· 
için insani bir siyasete devam tinin tavsiye ettiği kontrolü ka-
azminde olduğunu ve ecnebi bul ediyor. Fakat bazı hükü-
kuvvetlerinin Madride karşı metler barba devam için asi-
yaphklan hücumlara ve bom· lere askeri fırkalar göndermek-
bardımanfar.tt rağmen halkın tedirler. 
gündelik hayatının devam et- lspanyol nazırı MilJetJer ce-
tiğini söyJemiş, ispanyayı mü· miyeti sıhhi heyetine riyaset 
tearrızların kontrolü aJtına düş- e.den Dr. Laneye teşekkür et-
müş bir memleket gibi gös- tıkten sonra Şili delegesi ec-
tereolerin iddialarını şiddetle n~bi sefaretlerine sığınmış olan 
red<lederek demiştir ki: kımselerin tahliye edilmesini 

-Hakiki ispanya bir demok· istemiş ve Lehistan. delegesi 
rasi ve adalet rejimi istemekte de bu teklifi kabul etmiştir. 
ve parlamenter, demokratik bir Del Vayo bu hususta her hü-
cumhuriyet için mücadele edil- kümetle müzakereye hazır ol-
mektedir. Cumhur reisi Azana makta beraber lspanyol hükü-
son nutkuyla milletin bu rejime metine kabul edebileceğinden 
bağlılığını göstermiştir. Müşa· fazla bir taahhüt yükle· 
rileyh ecnebi tahakkümüne yecek bir kararı meclisin tas-

-~ 
vip edenıiyeceğini bildirmiştir. 

Hakkı Türegün ve Şsı. 
IZMİR MINT AKASI 

Bu meselenin ayni zamanda 
raportörü olan meclis reisi de
legelerle görüştükten sonra 
geiecek içtimada tekliflerde 
bulunacağını bildirmiş ve gele-
cek içtima için bir tarih tes
pit edilmeden celse tadil edil
miştir . • 

RESMİ FORD BA Yii 
Muhterem Ford mOşterllerlne : 

937 Modeli• Otomobil ve kamyo~larını ~~rmek üzere meşherimizi 
şereflendırmelerını reca eder. 

Birinci Kordon : Cumhuriyet meydanı Akdeniz apartmanı Telefon : 3892 
Hakiki Ford parça ve aksesuvarlarını bayiliğimizden hakiki 

fiatlerine temin edebilirsiniz. 

Londra, 26 ( A.A) - Royter 
ajansı bildiriye r: 

Londraya vasıl olan ltalyan 
ve Alman cevaplan lngiliz res
mi mahafilince şayanı memnu
niyet telakki olunmaktadır. 
Zira bu cevaplar İspanyaya 
gönüJlü sevkinin men'i prensi
bini kabul etmektedirler. Bu 
suretle ademi müdahale komi
teainde temsil edilen bittin 

Oeneral rranko Alma!lyaı,ltı asiler nezdtndeki elçısı gmual Ta •ııe! ili 
devletler arasında bu esas edecektir. 
nokta üzerinde bir anlaşma Bu hal Mussolini ile lı 
husul bulmuş olmaktadır. Frankoyu müdafaa etaı;., 

Londra, 26 (A.A) - Ortada kullandıkları başlıca . 
dolaşan bir şayiaya göre Va- den mahrum edecek~ır. 
lensia bilkilmeti yakında yeni lspanyol eyaletleruıe 't• 

bir kanunuesasi neşrede- bir muhtariyet verilecİlıtl 
cektir. Bu kanun hiikiimet ıek- panya bir nevi federa 
linin komilniat olmıyacağını ilin riyet halinde tensik ol 
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r: 

Çocuk ınezarJarı 
Mahkemeye çekmişler kadını 

habire soruyorlar: 
- Sen mi attın bu çocuğu 

denize... diye. 
- Ben attım... diyor, ben 

atbm. Kapı kapı dolaşbm. Ce
miyetin sinesinde bir yumruk 
hacmindeki çocuğumu barın· 
dıracak yer bulamadım. Benim 
adım (kahpe), onun adı · (piç) 
di. Üç gün aç yattım, dör
düncü gün gözlerim döndü ve 
attım onu işte ... .... 

lstanbulda iki çocuk bir ol
muşlar, bir aylık küçük kar
deşlerini diri diri bir arsaya 
gömmeğe çalışıyorlarmış. Etraf· 
tan görmüşler. • • Karakol .•• 
Mahkeme ... .... 

Çocuk mezarları: Arsalar, 
çöp tenekeleri, kanlı bohçalar, 
deniz ve lağım çukurları .. Kim
bilir hangi günahımızı doldur
mak için bu küçük kurbanları 
hergün görünmez bir ejderin 
karanlık ağzına atıp duruyoruz. 

Sonra: (Nüfus) diyoruz. (Mil
liyetçilik) diyoruz. (Yurt mü· 
dafaası) diyoruz. Daha kimbiJir 
neler söylemiyoruz. Ve çocuk 
mezara sadece (Mahkemelik) 
bir iş gibi geliyor bize .. 

Kı ErgUneş 

YEMi AISDI 

Kardan hareki·~~ yapılamıyor 
w W* WCZZ7..7Jlı,_,. L" 

ralcılar Valansiya ve Burgos hükümetleri 
ar asında ara bulmağa · teşebbüs etmişlerdir 

bir tesir yapmıştır 
Madıid, 26 (Ô.R) - Madrid bazı lspanyol unsurları -muha- yan ve Alman cevapları umu- rafından ispanyada ademi mü-

müdafaa komiteısinin saat 21.30 fazakiir cumhuriyetçi!er veya miyetle mükemmel tesir yap- dahaleyi kontrol jçin hazırla· 
da neşrettiği tebliğdir: kralcılar VaJensiya ve Burgos mıştır. Bununla beraber kont- nan projeye itirazlar yaparak 

Eslcuryal cephesinde düşman hükümetleri arasında ata bul- rol meselesinde serdettikleri tatbik tarihini geri bırakmağa 
mevzilerjmizi b~mbardıman et- mağa teşebbüs etmişlerdir. şartlar biraz memnuniyeti azalt- çalışmalarını imkansız goru-
miş ise de cumhuriyet batar- Ceneral Franco bu teşebbüsü maktadır. Bazıları bu yüzden yorlar. Halbuki bu iki hükü-
yaları müessir b;r mukabelede hemen reddederek dahili harbı müşkülat çıkacağını tahmin met kontrolün ana hatları bak-
bulunmuşlardır. Merkez cephe- kazanacağını ve o vakıt sosyal ediyorlar. kında mutabık olduklarım 
sind~ ehemmiyetsiz top ateşi. adaleti ıslah edeceğini bildir- .. Daily Te1egraph ., bu ce- bildirmişlerdir. Şekil de pek 
Guadarama'da düşmanın tüfenk :niştir. va:plar sayesinde ispanya ihti- yakında vaziyet kati olarak 
ateşine şiddetle mukabele ettik. · Roma, 26 (Ô.R) - Lizbon· Jifandan bir Avrupa harbı belli ohacaktır. ispanyada ademi 
Aranhuez cephesinde asiler dan bildirildiğine göre geçen çıkması tehlükesini~. Tb~r~araf müdahale prensibinin tatbikıni 
bütün gün küçük hücumlarda haftaki tethiş suikastleri üze- olduğu! nu y~z't~·r. ld ~mek " kontrole memur komite önü· 
bulunmuşlarsa da her defasın- rine bu gibi hadiselerin teker- cevap arı m~m un ~. ugu a· müzdeki perşembe günn içtima 
da püskürtn'müşlerdir. Asi ko- rürüne miİıi olmak için hükü.; aar me0>~unıyet verıcı buluyor. edecektir. Komitede tatbik 
Ju firara mecbur kalmıştır. · " Mornıng Post " cevapların d'I k .. 

d k 
met çok şiddetli tedbirler al~ 

1 
.. 'd' d'" .. k e ı ece kontrolun anahatlan 

Mevkilerimizde hiçbir eğişi • an aşma umı ı ver ıgmı ay-mıştır. Kabine suikastlerin ec- d d' u D·. H ld kon hakkında aza olan altı devletin 
lik olmamıştır. d e ıyor. .uy era ,, - . . . 

Ô 
nebiler tarafın an hazırlandı- trol ı'ç"ın hazır bı'r nlan muvafakatı ıstenecektır. Al-

Madrid, 26 ( .R) - "Ga- r ğına emin olduğu h;in Por- mevcut otdug" unu kaydederek manlar ve ltalyanlar da bu 
zeta del Republica,, 15 TeDl- tekizde ikamet eden ecnebile· Almanya ve ltnlya, eg" er iyi esaslan kabul ettilderini bil-
muz 1936 dan evvel işl~nmiş 

Alman ve ltalyan cevapları 
m 

umumiyetle iyi 

rin dosyelerini yeniden tedkike niyetli iseler, bunu kabul ede- dirirlerse komite ıçın gö· 
siyasi veya adi suçları topye- h 11 h k 

Telgraf 
ve şüpheli olanları tarda karar ceklerini ta min ediyor. En zen· nü ü arc etlerini menedecek 

kim affeden bir kanun emir- vermiştir. gin olan (Nevs Chronicle) böyle tedbirlerin tatbik tnrihini tayin 
namesi neşretmiştir. 6 ö 

K 
Avilla, 

2
6 (Ö.R) _ Havas Roma, 2 ( .J~) - Pazar yazıyor: " Cevaplar nnmuskar etmekten başka bir iş kalmı-

oneresi toplanıyor ve pazartesi günleri bütün Le- görülmekle beraber şüphe yacak ve böylece bu mesele 
'-' Ajansı Madridde havanın çok Istanbul, 26 (Yeni Asır mu- histanda birçok komünist aleyh- uyandırır. Göring ispanyaya kat'i ve kutlu bir şel<ilde hal-

fena olduğunu, mütemadi kar 
babirinden) - Şehrimizde kü- fırtınası yüı.ünden hiçbir hare- tarı mitingler yapılmıştır. Yal- 80 bin kişili'< muntazam ıtalyan !edilmiş olacaktır. Eğer Alman 
çük anlaşma ve balkan antanb nız Varşovadn yapılnn miting- ve Almnu kıtalarmın sevkini ve ltalyan delegeleri beyhude 

ket yapılamadığını bildiriyor. D b k k murahhaslarının iştirakiyle bir ler sekiz tanedir. iste~işti: uce_ U?~ anca ço. itirazlarla işi uzatmağa çalışır-
" T 1 f k . 1 Aıilcr bu sükiitu Cumhuriyet- Romn, 26 (Ö.R) - P tehlükeh oldugu ıçın reddettı. ıatsa gönu"'llu~ sev'-ı'y.,tının men-

e gra ongresı " top ana- çilerin tbitkin bir halde bulun- ariste B 1 b b 1 "k' • K ... 

caktır. Murahhaslar şehrimize d ki ki' d f · d' çıkan "Jour" gazetesine göre unun. 3 .era. ~~ - cevap ar, 
1 ı ini tatbik mevkiine koymak 

gelmişlerdir. u arı şe ın ef te sır e ıyor- lspanyaya gönüllü göndcriime- dev}etm ış bırlagme hazır ol- istemedikleri hissi uyanacaktır. 
lar. Esirlerin i adelerine göre mesi hakkındaki lngiliz nota- d~klarını ~ö . .st~rmek. itibariyle Parls 26 (Ö•R) _ lspanya-

Orman kanunu beynelmilel kuvvet hemen he· sına ltalyanın cevabı Londrada bır terakkı ıhôtıva edıyor. da askeri hareketler dün bü-
Ankara, 26 (Yeni Asır) - men mahvolmuttur. çok iyi bir tesir yapmıı ve Ital- Parıs, 26 ( .R) - Londra yOk mikyasta otm•mııbr. Mad· 

Yarın toplanacak Kamutayda Salamank karagihı cumbu- yanın ispanyada umumi ve Ye Pariste dip'.omasi m3hafilin rid müdafaa komitesinin öğleyin 
riyetçilerin son Oç hafta içinde bal<iki bir b:tarafbk aiyasetine Alm_ a. nya ve Jtafya . tarafından neıııredilen teblicrı'nde ıu malu" -

yeni orman kanunu müzakere ... • 

5 

lstanbul gazetelerinden biri 
birkaç jlÜn evvel eski bir Türlı 
cambazı ile yaptığı mülikah 
neıretti. Bir vakıllar Yaldız 1a

raymda gösterdiği muhtelif hü
nerlerle Abdülhamidin takdir
lerine mazhar olmuş kıymelli 
san'atldirın ince bir tel üzerin
de bisikletle gezişlerini falan 
anlattıktan sonra bu san'atın 

öldüğünü yazıyor. 
Bize göre bu düşünce yan

Jışhr. Cambazlık dünyanın hiç 
bir tarafında ölmemiş bilakis 
ilerlemiş. Yalnız oyun' ve hü-
nerlerin şekli değiştiği için eı
kHere rağbet kalmamıştır. 

Şimdi iple gezmek, telde 
dolaşmak, diktiği canlı hedefe 
dokundurmadan ctrafma bıçak 
saplamak gihi marifetler kim· 
seyi tatmin .etmiyor. 

Bugünün cambaıları öyle takla 
atıyorlar, öyle yerlere çıkıp 

öyle hünerler gösteriyorlar ki 
bununla mahdut bir şehir balkı 
değil, bütün dUnyadaki insan
lar aliikadar oluyor. 

Oyunlar bahçeli kahvelerde 
çadır içlerinde değil, milletleri~ 
sırtında oynanıyor. Hele bir 
kere Avrupanın haline bak,n, 
bir müddet evvel içlerinden 
birisi, ( bir, iki, üç, hop) dedi, 
çizmeden fırlayıp Habeşistanm 
göbeğine oturdu. 

D.ğer ikisi lspanyolJarın 
omuzlarında öyle t(!hlükeli hü
nerler gösteriyorlar ki bütün 
cihan göz kırpmadan, heye· 
canla onları seryediyor. 

Bir üçüncüsü el çabukluğuyla 
Hatay'ı arap oğlunun boğazına 
sokmağa çalışıyor, herifi boğa
cak farkında değili 

Dünya yüz.ündt böyle heye· 
canlı oyunlar yapılır, hünerler 
gösterilirken ip üstündekilere 
bakan mı olur? 

N. Özeren 
••• 

lzmitte k!Ş 
şiddetlidir 

d B 
3000 telefat, 7000 yaralı ver- iştirak arzusu hakkında hiçbir lngılız notasına veralen cevap· mat vardır: 

e ilecektir. u kanun yeni ı h .. . .. . diklerini iddia ediyor. şüphe bırakmamıştır. "Petit ar. _akkın_ dak.i intiba .. ları mü· Şiddetli bir topçu hazırlı-
mudüru umumılik ihdası Ye R 26 (Ô R) ı 1 t lk f bük 1 't 26 (A A) B k ormanların muhafazası ve da- oma

1
•. 

1 
. . - spanyoA Parisien,, gazetesi ise Roma ve saı tır. ı a§ıst umet, no- ğmdan ıonta asiler gece Mad- d zbmı. h . · . d- ir aç glin· 

. . . J . nasyona ıst ermın son resmı Berlinin az çok haklı bazı ih- talarmdaki ifadeye göre, Is- ridin şamali garbisinde Elpar· en erı şe rımız e kısa fasıla-
ha kbar.dı' maddelerı ıbtıva et- . tebliğine göre KuıHar Aran- tiraz kaytlan serdettikleini, panya için gönüllü ve askeri dodaki mevzilerimize lıücu:n )arla kar yağmakta ve kışın 
me te ır. kuez cephesinde hücum etmiş- fakat hulara mutlak kabul edi· müfrezeler hareketine mene etmişlerse de sert bir muha- şiddetli günleri devam etmek· 

Runcİman !erse de püskürtülmüşler ve lecek bir şart mahiyeti verme· hazırdırlar. Loodra ademi mü- reheden sonra püakürtülmüt· tedir. Bu müoasehetle Halke•i 

H
arp borçlarını ağır zayiata uğratılmışlardır. diklerini yazarak harp teb· dahale komitesi bu tedbirin !erdir: Mad,idin diğer cepbele· içtimai yardım şubesi delile· 

Dün Madridde Telefonika rad- Jükesinin kat'i olarak bertaraf hep birlikte tatbik edileceği rinde Eskuryal cephesinde tiyle Çocuk esirgeme ve Kızıl· 
görUfmemlş yo binası alevler içinde idi. edildiğini memnuniyetle kayde· tarihi tespit edecektir. şiddetli top ateşi. Diier cep- ay kurumları fakir ve yoksul 

Londra, 26 (Ö.R) - Ame- R 26 ÖR) B'ld" ·ı d' Fakat bazı mahafil Roma ve helerde kayde degw er hiç bı"r halka ekmek, para ve kömür 
'k d b 1 1 ·ı· t" t oma, ( · - ı ırı • ıyor. vermek suretiyle yardımda 

rı a a u unan ogı ıı ıcare diğine göre Pariste bulunan Londra 26 ( Ö.R ) - ltal- Berlinin Londra komitesi ta- hareket olmamıştır. b 1 nazırı Runciman Auıerika ••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••u•••••••••••• ...................................... ••••••••••• .. •••••1111uı•1•11""•1•n••••11ı••ı••ı•••••••ı•ı u unmnlctadır. Şimdilik 350 
cumhur reisi Roosevelt ve na· Şanlı T .. k d K t d d" il k •ı m .. ak 1 aileye bin kilo kömür verilmesi UT Onanması amu ay 3 UD U UZ ere er karar.aştmlmıştır. Ve tevziata 

aş anmıştır. Şehrimiz tüccar zuları ile yeni bir para istik- b 1 

rarı meselesini görüştüğünü 937 b h k d D b • T •• ki • • f d 
kabul etmekle beraber harp son a arına a ar o rıce ur erının mu- . ;:kı:d::~lakad~~oı!~:~·~~k~ 
borçları ve silahsızlanma me· e · t b ··ı d b ı 

:i1;i:~'~!7:ü~~:t:;i~;·.k~;!: takviye edilmiş olacaktır hacereti paktı onaylandı t:~~r:i:r;::re ıu:::~·~: 
rikan ticaret muahedesi ak ti • - • - • nası yapılması kararlaştırılmış-
T.;u~=ki7:.:•l01=\~ti:~as bul· Cüz'ü tama ait 14 kruvazör ve .Ba:ıı kanunlarda değişiklikler yapıldı ~~.~0~: ~~·r,~0:~!~:~ 1~:: 
M·ıı· tahtelbahirf er sİparİŞ ettik Ankara, 26 (A.A) - Kamu- 1 aıukavelesile tediyatın tanı.i- pit ediJ_miıt.ir. Parti ba,k.aD.lığı 

ı ıyetperver tay dün Refet Canıteıin baı- mi?-: ait itili_f~a~~ler bükü~- Halkevı bınasmın proje Ye 

l"e,klUitlar dajiıtdacak Bclgrad 26 (Radyo) - An- siparişleri verilmiştir. Türkiye kanlığında toplanmıştır. Celse· ler~nın temdıd~ ıçı~ ı;nubtehf k~ntratolarını yapmak üzere 
Paris, 26 (Ö.R) - Bakanlar on dört cüzütama ait kruvazör, oin başlangıcında lstanbu1 meb· tarıhlerde teatı edılmıı olan mımarlarla müzakereye başla· 

karadan bildiriliyor : uslug~ u .1 At f B karşılıklı notaların ve anlaşma· mıştır. 
Kurulu, Cezayirde silah tica- Yarı resmi Türk mehafilinden dört hafif kruvazör, d~rt deniz- d na seçı en ı a1yın· ların tasdikine, adliye: teşkilat K k .1 k I 
retinjn men'i, ayrılık hareket- altı gemisi sipariş etmiştir. ırın mazbatası kabul edi miş ve kadrolarında yapılan tad'- er 11 e sürü 111 üş 
ı ögw renildig" ine göre Türk do- ve ta hl'f' ı ı 

1 

erine karşı tedbirler ve Arap- Bunlar ecnebi deniz tezgahla- 1 1 yapı mıştır. Ata, post;\ ve telgraf kanunu- Kudüs, 26 (A.A) - Gazete-
larm Şima! Afrikasındaki mil- nanmaslDın takviyesine karar rında yapılacaktır. Ayrıca Türk Bundan sonra şeker istihlak nun bir maddesinin tefsirine ler Filistin arap asiluioin ıefi 
liyetperver teşkilatlarının dağı· verilmiştir. Bu hususta bir de tersanelerinde iki denizaltı ge- ve gümrük resimleri kanunun- ait liyihalarm birinci müz.ake- olan ve Bağdad'a iltica eden 
tılması hakkındaki kanun layi· proje hazırlanmııtır. misi yapılmaktadır. Bunlar en da bau değişiklikler yapılması re'eri yapılmıştır. Feyzi Kankacbin Irak hükümeti 
hasını müzakere etmiştir. Öğrenildiğine göre Türkiye kısa zaman zarfmda inşa edi- ve yeni hükümler konulması Kamutay çarşamba günü top- tarafından Kerklike sürüldü-

Romen veliahdı Cumhuriyeli hilkümeti tarafın' lecek ve 937 yılı sonbaharında hakkındaki kanun lıiyibasiyle laoacaklır. ğünli bildiriyorlar. 

Roma, 
26 

( Ö.R ) _ Hasta dan muhtcl;f tersanelere deniz hazır olacaktır. ~uend~::ı ;~~~l:~er~~:ad~g~i:;i:~~ Ati~~d~ki'''kil~'P";·~·· .. ·;;.;j·~~";;;gi'~i-~ 
bulunan Romanya veliahdı iyi- Romanya Erka,. n" ıharbı·ye Reı·sı· ... leşmiştir. Doktorlar hastanın masine, Türkiye-Romanya ara• Başta kral olmak u·· zere 
sıhhatinin salaha yüz tuhnuş istifa etti. Başmüfettiş oldu sında Dobricenin Türk ahali-
olduğunu bildirmişterdir. sinin muhaceretini tanzim Bükreş, 27 (Ô.R) - Romanya Erkanıharbiye Reisi istifa et- eden muk~l\·elenin tasdıkine, m erası•mıe açıldı 

Rusya da miş, Romen Ordusu Başmüfettişliğine tayin edilmiştir. Ordu ha zerde yarsubaylardan yüz-
y eni tevkifler mi var? Kumandanlarından General Midsin, Umum Erlcnnıharbiye Reisi başıya ve seferde bütün Atina, 26 ( A.A ) _ Atina ı 

Ô R 
olmuştur. subaylatn elbise ve kabut ajansı bildiriyor : 

Rıga 26 ( . ) - Rusya- ] 1 d G l Yllg()~ aV)'H - ta ya :ırasın a adeınİ verilmesine dair kanun hüküm- nete er, Krnl, Başbakan 
dan haber alındıg"ma göre ye- .:7 M t k d'w h"k" lerinin ı'andarma ve au-mru"'- e a sas, ıger u umet azn-
ni bir komünist aleyhtarı SUİ- 1 ı• • k •• k eros•ı o] " K 1 • l k d 
k 

ccavuz nusa J nıuza 'l. nııyorınıış muhafaza kıt'alarnıa da teşmi- nrıy e or iplomatik tarafın-
asta keşfedilmiş ve 500 kişi d · t d"l T" k k 

k Roma, 26 (Ö.R) - Almnn Aı'ansı bildiriyor·, Salahiyettar tine ait '-anun ı~yı"balarının an zıyare e 
1 

en ur itap 
tevkif edilmiştir. Rus onso- K n • 

1 
mahafil Yugoslavya - ltalya arasında bir ademi tecavüz misakı ikinci mÜ7.akeresi yapılarak ve resım sergisi açılma mera-

oshanelerine Moskovadan ruh· siminin müstesna bir parlak-
sat 1 k R 

· · kı'ın mu" '"akerelerı' yapıldıg-ına dair olan haberleri yalanlamıc:tır. Fakat kabul edı"lmı'•tı"r ı k a ma sızın usya ıçın • '" ... v • ı la yapılmış olduğunu kay-
seye vize vermemeleri emjr iki memleket arasında anlaşma fikirleri gün geçtikçe fazlalaş- Yine bu toplantıda 1934 ta- detmektedirler. 
edilmiıtar1 maktadır. ribli Türkiye • ltalya ticaret Bu hususta Etbnoı ıazeteai 

ezcümle diyor ki : 
Ediplerinin mütekabil temas 

ve san'at eserlerinin mütekabil 
tanınması ile bu sergi heriki 
milleti birbirine yakınlaştır· 
makta ve Türk· Yunan dostlu· 
ğunun yeni bir delilini teşkil 
etmektedir. 

Ziyaretçiler Parnesse salo· 
ııuna dolmağa devam etmekte• 
dir)H. 



:Sabite• .fEfW A511t E > K n"'Jnusa -
Dört yıllı plin üzerinde 
Alman tekniği harikalı neticeler 

almak için büyük gayrette bulunuyor 

(SANCAK iŞi ETRAFINDA1 
KONSEY BUDUN 

KARARINI VERECEK 

Bu1anık suda balıtc avlıyorlar 

Türk-Alman klerıngiiıi 
feshi haberi yalandır 

AŞK, MACERA ve ESRAR TtFiRİKA No: 53 ... u: ...................... Vil .. ~·ONQA_ .... l 
l 1MH~ C31r iDIH~ 

... :kiiiiiizce .. ıieii .. çeVir&fi"=·· .......................... z.ii/a·~ar .. 
Evde kimse yotc.. Elektrlkler yanıyor ve 

salon karmakarışık •1nuış •• 

gelmesinden çe'teiniyordu. Cad
.de.,Ye ~e.bilmek 'çin .müsait .bir 
ıyer rama'k !aır:amdı.. Bereket 
versin buradaki binaların hepsi 
birbirine bitişık olauğunaao, 
sanki bir caadede yürüvormuş 
gibi kollaTmı -sallıya saUtya 
bir müCldet yürüdü. Nıha
~et bir binanın en üst IJ<at
ta i>ulunan a_çık bava ga
zinolarınaan hfri imdadına 
yetişmemiş olsaydı, yolculu
ğu belki de akşama .kadar sü
recekti. 

Sabah erken olduğu için ga
ıiooda kimsecikler yoldu ve 

garsonlann ~i masaların 
üzerinde uyku kestir.iyOl'laraı. 

A'Sansörlerden birine atladı .. 
Ayakları yere değer değmez 

tekrar nhat v.e derin bir ne· 
fes aldı ve bütün kuvvetiyle 
E-dison caddesindeki eve ıdoğ
ru koşmağa başladı .• 

'Kimbilir Hardi iki güoden
be~i :ke.ıı.dilerinin <1önmediğini 
.görünce ne kaaar büyilk bir 
meraka düşmü§tü.. Şimdi Hak
kı~'l görünce der!ıa1 boynuna 
•arılacajına şüphe !)'oktu •. ~a
kat Robert. .. Robertin döume
diiiai ve -..n ... Wiıre lfeli· 

ketler geldiğini işidince ue 
kadar .müteessir olacaktı". 

Bu düşünce ile kapıyı yarım 
saatten fazla çaldığı halde 
açan olmadı • • • • Fakat 
belki dııarı çıkmı§tır diye 
düşündü.. Pençerelerin bir 
kısmı açık duruyordu ve 
salonaaki elektrikler kimilen 
yanmakta idi.. Babçede1d ka
nape1ertlen birini pençerenin 
a1tına getirerek içeriye aik
'katlice baktı.. 1Sa1on karma 
'.'karışık olmuştu.. skemlel.er, 
masalar ve halılar hep bir ke
nara yığflmışh .. 

Ak'.lına bintür)ü fena ihtimal· 
ler geliyordu... Hardinin evde 
olmayışı ve sonra evin bu garip 
ıbali ... 

Kapıyı !tekrar uzun uzun 
.çaldı. Yine hiçbir cevap ala
mayınca, aoluğu Şirleyio apar
hmamnda aldı. 

•*• 
O kadar bUyük bır meraka 

aüşmüştü ki, 8ADIÖr elli ye• 
dinci icat• cakıncatra kAdar. cıe-

- BaştaraJı 1 uıcı sa/u/tlle -
Reisicumhurun refikaları ev• 

wclki gün sefaretimize .gelerek 
ıı&efiremiz lJayan Davası ,ziyaret 
etmiı, bu münasebetle sefire· 
miz 'Madam Lrebr.un şerefine 
bir ~esmi kabul ertip ey.le-ı 
miştir. 

Paristeki bilcümle s.efirlerin 
ıve siyasi ricalin refikalariyle, 
kadın nazırlar kabul resminde 
hazır bulunmuştur. 

••• 

ı çen bir kaç dakikalık vakıt, 
ona elli ıJedi uat kadar uzun 
geldi •• 

Şirley ve Marlen oturmuş ga
zete okuyorlardı. Hakkı Sabriyi 
görünce sevinç ve şaşkınlıkla 
yerlerinden fırlıyarak boynuna 
sarılC:lılar .• 
Hakkı -ayakta cduramıyacak 

!kadar bitkinai. Kendini koltuk
lardan birine atb. Kolundaki 
yara Marlenintgôzferintlen kaç
mamıştı. 

- Sana ne oldu, diye sorau. 
ATkasındao ..Şirley atıldı : 
-Ne o, yara!anaım mı Hak-

kı ? Başınıza bir felaket mi 
geldi? Robert nerede ? 

Hakkı Sa'bri söze nereden 
başlıyacağını şaştrmıştı. Bir su
al ıde o sordu : 

- Hardi nerededir biliyor 
musunuz? 

ikisi Cle cevap verdiler : 
- ıHardi mi ? Biz de onu 

merak ediyorduk.. lki günden 
beri evde yok.. Siz de görün· 
medioiz, meraktan adeta deli 
olacaktık... Llikin gazeteler8e 
bir Gangeaterin yakalandığına 
dair çıkan yazılar 

.., 

Bu g.ibi şayiaları çıkaranJar hakkııı' 
kanuni takibat yapılacaktıır 

Türk • Alman kleringinin 
feshediJdi '1i hakkın<la dün piya
samızda kuvvetli bir şayia de-
veran etmiştir. Piyasanın gidi
şini ;bozmak i_çin ekseriya fır
saltan istifade etmek istiyen 
bazı kimseler tarafından çıkarı-

ringi, aklı tarihi olan 
ayı sonuna kadar dev.Jll 
cektir. 

2 - Türk - Alman 
ginin, Türkiye tarafınd~ 
manyada kalan f~zl~ ... ~ 
neticesinde fesbedıldığl Jı. 
kındaki şayialar tamaıne0 :;ı., 

lan bu şayianın esası olmadığını sızdır ve hiçbir esasa llfl'r 

bildiğirr;iz halde derha1 resmi etmemektedir. I 
makamlara baş vurarak bu hu- .Alakadarlar, memleket~ 
susta izahat rica ettik. Elde sadiyatına karşı ıböyle ~ 
ettiğimi: malumatı şu iki nokta karane thaberJeri 'şaa ~ 
üzerinde toplayaniliriz: şiddetle tak:p ede.rek ~ 

1 - Türk;ye - Almanya kle· takibata maruz bırakacJ -· ........ . 
Urla cinayeti tahkikatı 

.hayretimizi uyandırdı. • . Bu 
~dam10 İlmi lilardi imiş ••• 

- Olabilir ya ••. Fakat şimdi 
ben de evden -geliyorum. Ka
pıyı uzun müddet çaldım, biç 
bir ses yok ... !işin garibi salon· 
daki elektriklerin kimileo açık 
~e bertarafın karma kar11ık 
olmasıdır. Demek Hardi iki
gündenberi meydanda değil... 
Başına bir~eliket gelmiı olma
'Sın? 

- 'Biz de !öyle tahmin edi· 
yorduk. Hatta polise bile haber 
verecek idik. Lakin sonra 
siz dönünceye kadar beklemeği 
daha muvafık gördük. 

- Haber vermediğinize iyi 
ettiniz. Gazetelerde ne yazıyor? 

Şirley masanın lizerinde du· 
ran (Şikago Tribune) yi Hakkı 
Sabriye uzatırken tekrar sordu: 

- Fakat söyle allahaşkına 
Robert nerede? Roberte ne 
oldu? 
Hakkı genç kızları birden· 

bire meraka düşürmek istemi
yordu. Sakin bir tavırla ko· 
nuıtu : 

- Hakkın ~8T Şirley, dedi. 
Robert nicio dönmedi deiil mi? 
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Sancak itilafı ncisıl eld-e edil 
Sahife & 

Dün Milletler Cemiyeti büyük bir imtihan geçirdi 
-------------------------------------------Çetin müzakereler esnasında lngiltere, Fransa, YugoSlavya ve Romanya 

delegasyonları mühim roller oynadılar. Nihayet anlaşma elde edilebildi 
Ankara, 26 (Yeni Asır mu

habirinden)- Cenevreden bu· 
gün gelen haberler Sancağın 
tetkilitı eaasiyeaine ait olan 

·meseleler Ozerinde müzakere· 
lerin • sırf Fransızların mana
ıız bazı ısrarlan yüzünden -
yeni mllşkülit arzettiğini ve 
yeniden nazik bir safhaya gir
diğini göstermektedir. · 
Sancağm idari istiklalinin su 

götürmez bir surette tam ve 
kamil olmasında ısrar eden 
murahhaslarımız, biJhassa lisan 
ıneselesine büyük bir ehemmi
yet atfetmişlerdir. Üç yüz 
bin Türk'ü ihtiva eden San
cağın lisan ve kültür ba• 
kınımdan zerre kadar tiip· 
heye imkan olmadığına g6re, 
Sancakta resmi lisanın yaln1z 
Türkçe olmasını istemekteyiz. 

Fransızlar akaUiyttlere ait 
bazı manasız demagojileri bir 
siper ittihaz ederek arapçanın 
da resmi dil olmasını istiyorlar. 

ANKARA YA GÖRE 
Burada bakim olan kanaate 

göre Fransız delegasyonunun 
bu manasız ısrarlan büyük 
güılükler bahasına elde edilen 
uzlaşmayı suya düşürebilir. 

Maamafib Fransız delegeleri
nin vaziyeti böyle bir çıkmaza 
sürüklemek mesuliyetini kabul 
edeceklerine ihtimal verilmiyor. 

Devam eden görüşmeler ne
ticesinde pek sarjh ve hakh 
olan Türk noktai naz:an· 
nın kabul edileceği ümitleri 
çok kuvvetlidir. 

Başvekil ismet Lıöoüoilo 
evinde, Büyük Erkanı Harbiye 
Reisi Mareşal Fevzi Çakmağın 
iştirakile gece yanımdan son
raya kadar yedi saat devam 
eden bir toplanb yapılmıı, va
ziyet tetkik olunmuıtur. 

Bir aralık Cenevrede Hari
ciye Vekilimiz Tevfik Rüştü 
Arasla telefonla görüşülmüştür. 

TOPLANTILARDA EDEN 
DE BULUNDU 

Cenevre, 26 ( Hususi muba· 
birimizden ) - Buglln lngiliz 
Hariciye Nazırı Sir Antoni 
Edenin de iştirakile Tnrkiye 
ve Fransa murahliaslan ara" 
sında çok çetin müzakereler 
olmuştur. Tevfik Rüştü Arasla 
lvon DeJbos aras1nda münaka
şalar hararetli idi. Varılan ne
ticeler hakkında heniiz hiçbir 
haber alınamamııtır. Ibtilifh 
noktalar tizerinde vuzuhsuzluk 
devam etmektedir. 

Dostlarımız uzlaımanın suya 
düşmemesi için gayret sarfe· 
diyorlar. 

ANKARANIN TASViBi 
Cenevre, 26 (Ô.R) - isken• 

derun ve Antakya meselesini 
inceleyen Türk - Fransız ko· 
ıniıyonu toplanbaında lnigiliı 
hariciye nazırı Eden de 
hazır bulunmuştur. Dr. Tevfik 
Rüştii Araı Sancağa mUteallik 
ınüşterek teklifin prensip iti
bariyle Ankara tarafından tas· 
vip edildiğini ıaylemiı, bu ha· 
ber Cenevre mahafilinde derin 
bir memnuniyet uyandırmııhr. 

Dr. Ar•• halk eksekiyeti 
Türk olan Sancakta resmi lisan 
olarak Türkçenin kabuliinil, 
Ankaradan aldığı talimata uya· 
rak istemiıtir. Franıız heyeti 
nıurabbaıasının itirazlan (beri
ne Balkan Antanh mDmessili 
ve Yugoılavya bq murabbua 
Puriç konQflllalara iftirlki hak· 

1 
kında yapılan daveti kabul 
ederek tavassutta bulunmuş ve 
Fransız murabhaslariyle yirmi 
dakika devam eden görüşme· 
lerde bulunmuştur. 

Doktor Aras, konuşmalar 
hakkında kendisinden izahat 
rica eden Röyter Ajansı mu· 
habirine: 

- Fransa ile her hususta 
anlatma hisd olmuştur. Ancak 
resmi lisan meselesi etrafrnda 
Sancak halkınan çok sarih olan 
hakları münakaşa ediliyor. Bi
zim için değişmez bazı noktalar 
vardır ki bunun halli icap et
mektedir. 
KONUŞMALAR DEVAMDA 

Cenevre 26 (A.A) - Ana· 
dolu Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Türk-Fransız heyetleri ara
sında logiJizler de hazır olduğu 
halde dün sabah ve akşam 
müzakerelere devam olunmuş
tur. Bu hususi konuşmalar ha-

DELBOSUN ZIY AFETi 
Cenevre 26 (Ô.R)- Fransız 

Hariciye nazm lvan Delbos 
Türk murahhas heyeti şerefine 
b;: ..:.iyafet verdi. 

SON DAKiKADA BiLE •• 
Cenene, 26 (Ô.R) - Millet

ler Cemiyeti mabafiJini bugün 
de başhca işgal eden iki bü
yllk mesele Sancak ve Dantzig 
işleri olmuştur. Her ikifli İçin de 

GARiP BiR TEZ 
Fransızlar bunu kabul etme

mişler ve şu garip tezle mu· 
kabelede bulunmuşlardır: 

Dil meselesinin böylece mu
allakta kalmasını Fransa kabul 
edemez. Sancakta yalnız Suri· 
yenin resmi dil olmaması Suriye
deki ekseriyetin ve batti Mil· 
Jetler cemiyetinin üzerinde ft:na 
bir tesir vapacak ve hir '1ekal-

Cetıcvıeaen güzel bır göı ümiş 

Gazetecilerin sordukları ıu
allere cevap olarak Rüştü A ras 
Sancak'a ait bazı meseleler 
hakkında anlaşma basıl oldu
ğunu teyit etmekle beraber 
daha birçok noktalarda gDç· 
iliklerin baki kaldığını tasrih 
etmiıtir. 

ELIZE SARAYINDA 
Paris, 26 (Ô.R) - Elize aa· 

rayında yapılan Nazırlar Mec· 

yavaşça bir hal tarzına doğru Jiyetin,, kendi dilini hakim ol- lisi içtiınamda Cenevrede Is-
yol alındığı intibaı mevcuttur. ması anlaşılamayacaktır. kenderun meselesi jçin hfisıl 

lskenderun sancağı m~se'e- (Bunu ancak Fransızlar, da- olan anlaşma esasları derin bir 
sinde Fransız mahafilinden şu ha doğrusu delegeleri anlamak memnuniyetle kar~ılanmışhr. 
haber verilmektedir: Türk ve istemiyorlar. Sancağın dili ko- Bununla baraber yeniden 
Fransız delegasyonları arasında nuşulurkeo Suriye ekseriyetin- ufukta kara bir nokta hasıl 
anlaşma hemen hemen tamdır, den bahsetmekte ne mana l 11.A'll l C vardır? Biz Türkçenin Şamda 0 muştur. mı et er emiyeti 
daha doğrusu, eğer Sancagv m k · · k b ( d v · k degv il, bütün halkı Türk olan onseyının a u e ecegı arar 
resmi dili meselesi Türk dele- · · 'h · d v · 10 12 Sancakta resmi dil olma- suretının ı liva e ecegı -
geleri tarafmdan tahrik edil· k d b' · d A :Sını isti ·oruz. fürkçe ko- no ta an ıri üzerm e, n-
meseydi böy:e olacaktı. ouıan halka arapçayı resmi dil kara ife inkıtasız temas halinde 

I 
Din da resmi dil olmasına iste
mekte ve mandater devlet sı
fatiyle bunun Suriye ab:tlisine1 • 
kartı Fransanın vazifesi oldu
ğunu kaydetmektedirler. Vio
net sabah Tevfik ROıtn Aras
la tekrar görüşmüştür. Mesele 
çok nazik o!up çok ciddi dik
kate lüzum göstermektedir. 

FRANSIZ GAZETELERiNE 
GÖRE 

Paris 26 (A.A) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bil~ 
diriyor: 

Ernuvel gazetesi dünkü baş 
yazısında Ceııevrec!e Türk ve 
Fransız heyetJcri arasında ya
pılmakta olan müzakereler mü
nasebetiyle şunlara yazıyor: 

Fransanın menfaati Türkiye 
ile namuskar bir anlaşmaya 
varmaktır. Birinci Fransuva 
Sultani"' anlaşmak için pap.ı
dan :,,.ın almadı. Soğuk kanla 
ve siyasi olalım. Sancak için 
Türk clodluS?"unu kaybetmevi 

Tnrk Delegasyonunun bu d. h ·ı k · k' J ıye ta mı etme t~r ı an atı· olan TOrk delegasyonu kat'iy-
1 meselede müdafaa ettig· i tez Ja k b" h k t J ) mıyaca ır are e o ur. yen ısrar etmektedir. Bu da 

şudur: Sancak Halkı ezici Cenevre, 26 (Ô.R) - isken· Sancaktaki resmi dil mesele-
bir ekseriyetJe Türk oldu- derun Sancağın;n yeni vaziye- sidir. Türk delegasyonu Türk-
ğundan ve Türkçe konuıtu- tine ait esaslars tespit eylemek 

/11f!İllZ ltaııcıı•r 11azm ğundao burada biricik resmi üzere Türk ve Fransız delege- çenin Sancakta biricik resmi 
Etie1tin kaıikatiitil dilin Türkçe olacağı şimdiden Jeri başlarmda Rüştü Aras ve dil olmasanı istiyor. An1rnra 

zan çok çetin olmaktadır. Bir tasrih edılmelidir. ileride San· Delbos olduğu halde Isveç ileride mahallinde yapılacak 
çok meselelerde itilaf hiııl ol· cağm dahili statüsünün tetkiki hariciye nazırı Sandler'in riya- tahkikattan sonra ikinci bir di-
muş ise de mühim bir iki nok· şırasında ve Türkçe yanında seti altında toplanmışlardar. Bu le resmi mahiyet verilmesini 
tada henüz mutabakat yoktur. Arapçaya da bir mevki ayır- müzakerelerde lngiliz hariciye kabule hazırdar. Bu da mese-

Hususi mDzakerelere bu sa.. ~ak lüzu~u olup olmadığı gö· nazırı Eden de hazır bulun· Ji Fransızc~ olabilir. Fransızlar 
bah devam olunacaktır. ruıOlecekbr. muştur. ise Türkçe ıle beraber arapça-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •·••••••·••·••···•••·••••••···•·····•··••······· ····························································ı 

T.Rüştü-K.Ciano mülikatı · 
Akdenizde menfaatleri olan iki mem
leketin dostlukları ehemmiyet taşır 

Italya sefiri Başvekil ismet Inöııünü ziyaret etti ----Cenevre, 26 (Ö.R) -Türkiye 
Hariciye vekili Tevfik Rüttll 
Aras yakında ltalyan hariciye 
nazırı Kont Ciano ile yapacağı 
mülakat hakkında gazetecilere 
mlihim beyanatta bulunmuştur. 
Kont Ciano ile ilk defa olarak 
görüımek ve tanı('mak fırsabnı 
kendiıiae verecek olan bu mii
IAkatın Milino şehrinde birkaç 
güne kadar yapılacağını hatır
lahrkea doktor Aras Duce 
ile de ilk defa Milano'da 
buluştuğunu ve bunca ha· 
diselere mukavemet edr.n 
Ttirk - ltalyan dostluğunun 
esaslarını orada kurduklanm 
hahrlatmış ve Mussoliniyi çok 
takdir ettiğini söylemiştir. 

Doktor Tevfik Rf1ştü Aras 
ltalyanın Montrö Boğazlar mu
kavelesine iıtirik etmesi için 
Türkiye tarafmdan yapılan tek· 
life ltalya hükilmetioin çok 
dostca bir lisanla cevap ver· 
melinin Aukarada yüksek bir 
takdir hissi uyandudığıaı söy· 
lemiı ye b0: mlzakerelerin da-

ha umumi bir mahiyet alabi· 
Jeceğini ilave etmittir. 

Türkiye baridye vekili ln
giltere ve ltalya arasmda Ro
mada bir centilmen anlaşma
sın1n aktedildiği haberinin An· 
karada memnuniyetle karıılan
dığmı habrlathktan sonra rea
list siyasetinden dolayı Duçeyi 
tebrik etmiıtir. Habeşistanın 
ltalya tarafmdan fethinin ka· 
bulü meselesine gelince, Dr. 
Ar as Türkiyenin Adis· Abeba 
elçiliğini ilga eden ve oradaki 
menfaatlerinin himayesini işgal 
otoritelerine tevdi eden ilk dev· 
let olduğunu ve bunun işgali 
fiilen kabul mahiyetinde sayı· 
labileceğini söylemittir. 

Ankara, 26 (Yeni Asır) -
ltaJyanın Ankara büyük elçisi 
dün de Başvekil l..uet lnönünü 
ve Hariciye Vekaleti Vekili 
Şükrü Saracoğluuu ziyaret ede· 
rek uzun bir mülakatta bulun-

f muştur. 
Roma, 26 (Ô.R) - Türkiye 

Haricive vekili Dr. Arasla 

Kont Cianonuu Milinoda 3 
ıubat tarihinde yapacağı mü
lakatı ınevzuu bahseden Ciyor
nale D.talya diyor ki: 

- " Türk - ltalyan doıtluğu 
yeni ve kuvvetli bir safhaya 
giriyor. Akdeniz:de müıte
rek menfaatleri olan iki 
memleketin dostluklara hu
susi bir ehemmiyet taıır. Bü· 
tün dünyaca bayranhkla takdir 

.edilen Atatürk idaresinin nü· 
fuz ve tesiri bütün prkta gün
dengüne genişlemektedir. Bu 
nüfuzun genişlemiş bulunması 
ltalya için zararlı değil, kazanç· 
bdır. Zira iki bükiimetin teşriki 
mesaisi için Türkiyenin kuv· 
vetli olması elzemdir. 

Atina, 26 (Ô.R) - Yunan 
gazeteleri yakmda yapıla
cak Tevfik Rüştü Aras -
Ciano mülakatını memnuniyetle 
kartılıyorlar. Bunlardan biri 
Türk • ltalyan münaıebatınm 
girdiği yeni safhadan bahisle 
diyor ki: Sulh'la alakadar olan
lar Ankara ve Roma arasmda 

ita/ya sefm Cm/o /'allı 

hisıl olan emniyet havasından 
ancak memnun olabilirler. Di
ğ~r ~ir gaıete şunlara yazıyor: 
Turkıye • Italya itilafı Iogiltere 
v_e ltalya arasında yapılan cen
blmen anlaımaauun bir neti· 
cesidır. 

Roma, 26 (Ô.R) - Tevfik 
Riiştii·Ciano nıGIAkab 3 ıubatta 
Milanoda olacaktır. Fakat bu 
tarih henüz kat'ı dejiJdir. Her 
şey Cenevre milzakerelerinia 
cereyanına bağbdır. Siyasi ma
bafilde kaydedildiğine göre 
bu mülikatın ~ayesi sadece 
ltalyanm Montrö boRaılar mu
kavelesine iltihakı değildir. Ay-
ni zamanda lngiliz·lta!yan cen
tilmen anlatması üzerine yeni 
bir safhaya giren Türk-ltalyan 
münasebatının umumi heyeti 
mOzakcrc edilecektir. 

/ta/kan tfev/t't/{'fl hafİCİl'e. nı/Zlf/Qtt 
bir mada 

aklı selim kabul etmez. 
Paris, 26 (A.A) - Anftdolu 

Ajansmm hususi muhabiri bil
diriyor: 

Bütün gazeteler Cenevrede 
elde edilen ptensip itilafındaa 

dolayı memnuniyet izhar et
mektedir. Gaıeteler vanlan bu 

neticeden dofayı Delbosu teb
rik ve Eden'i methn .. ena eyle
mektedir. 

Pöti Jurnal, proje Ankaranın 
tasvibine bağlıdır. Tadile uğ
rayabilir. diyor. 

Le Jurnal da Türk teklifi 
radikal bir hal tarzıdır. Yeni 
sistemde nazara Suriye vahdetile 
fiili bir inkısamm telifine ça-

hşıh)ior . Himayemiz yerine 
Cemiyeti akvam kontrolü geli
yor. Kısacası yeni bir Danzig 
yaratıyoruz, diyor. 

Humamite ve Eko Dö Paris 
gazeteleri de Tilrkiye ile teı· 
riki mesaiye yol açan itiliftaa 
dolayı memnuniyetlerini bildir
mektedirler. 

Repubfik, Franaız·Suriye iti
lafında ekalliyetlerin ihmal 

edilmesini tenkit ediyor ve 
Cenevre müzakerelerine karıı 
takındığı kayıtsız vaziyetinden 
dolayı Sovyetler birliğine çab· 
yor. 

ANLAŞMA OLDU 
Cenevre, as - Telefon

la (A.A) - "MUstacaldlr., 
Havas Ajansı blldlrlyor: 

lhlllltta kalan Lisan 
meselası de halledllmı,. 
tir. TUrk ve Fransız he
yeti murahhasaları ara
sında lam bir ltlllf var
dır· Sancak meselası 
hellolunmuttur. 
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Bir bar ten bahse • 
ıe ilir mi? 

l nya ve ltalya Akdenizde lngiltere ve 
F ransanın n evkilerini tehlükeye düşüremezler 

Bir lngiliz muharriri bugünkü vaziyeti tetkik ediyor 

TEFRiKA No. t Yazan : Adnan Bllget 
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Nergiz'li Oda 
HiSSi, AŞK ROMANI 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Umlt bey, neden gizi eyim? Sizin haıa odanızda 
Nergiz çiçeği bulundurmanız, böyle bir gecemde 

bile bana sevinç veriyor 

Yorgun gözlerini kitabından 
ayırarak düşündü. 

Gecenin bu saatinde kendi
sini ziyaret ihtiyacım duyacak 
bir tanıdığı bulunacağını hatır
Jıyamıyordu. Çoktanberi arka
daşlariyle teması kestiği için 
bir arkadaş ziyareti de bekli
yemezdi. Telgraf müvezzii ise 
şimdiye kadar kapısına uğra
mış değildi. Tam bu düşün
ceye kafasında yer verdiği 
sırada annesini hatırladı. Belki 
de, belki de annesinden kötü 
bir haber alacaktı. 

Alnını zorlayan dilıünceleri 

I 
genişleterek aşağıya indi. Bir 
kaç dakika önce işlcmiyen 
kafasında şimdi sayıs•z istif-
hamlar dolaşıyordu. Acaba kim 
diye? 
Kapıya dokundu. Karşısında 

siyah örtülü, solgun yüzlü genç 
bir kadın vardı. Genç adamın 
kaşları çatılmıştı. Bu ziyarete 
hiçbir mana veremiyecek kadar 
yorgundu. Derhal kapıyı ört
mek ve bu gece ziyaretçisine 
.. Burada ne arıyorsun?" demek 
istiyordu. Genç kadın da belki 
muhatabmın kafasında yer ya• 
Dan düıüncelerin nev'ini an-

Alman bahriyesi henüz hazır
lık devresindedir. Şimdiye ka
dar hazır bir tek zırhlısı yok
tur. Zira elindeki üç cep zırh
lısı bakik&tte hafif zırhla ve 
ağır teslibatlı kruvazörlerden 
ve modern bir drednota karşı 
koyama7. Almanyanın . anca.k 
6 hazır kruvazörü, yirmı sekız 
torpido muh
ribi vardır ve 
36 tahtelbahi· 
rm ekserisi de 

lamıştı. Bardaktan boşanırca

sına yağan yağmura rağmen 

içeri girmek üzere en ufak bir 
hareket bile yapmıyordu. GePÇ 
adam: 

- Buyurunuz, dedi. 
Genç kadın şömineden yükse

len alevleri işaret ediyordu: 
- Belki de Ümit bey, bu 

vakıtsız ve manasız ziyaretim
den canınız sıkıldı. Daha tu
hafı ziyaretime hiçbir mana ve
remiyeceksiniz. Bu manasızlığı 
sizin kadar b~n de farkediyo· 
rum. 

Genç kadın tereddüt edi-
yordu. Kısa bir tevakkuftan 
sonra konuşmasına dl!vam etti: 

- Ben, dedi. Buraya gelir
ken bir çok düşündüm. Düşün
düm ki bu ziyaret sizi zerre 
kadar memnun etmiyecek. 
Hatta nezaketiniz müsaade et
seydi, beni görür görmez ka
pıyı yüzüme kapamak bile is
terdiniz. 

Bunu yapamıyacağınızı ve 
belki de son de.fa olarak. yalan 

cesaret ederse mahvolmaktan 
kurtulamaz. Umanda kalırsa 
tayyarelerin müthiş darbelerine 
maruz kalacaktır. Şüphesiz, 
bilb.assa Malta ile Sicilya ara-
sında ve Fulon Fransız deniz 
üssüyle Ceneviz yakınındaki 

Specia ltalyarı deniz üssüne 
karşı karşılıklı birçok hava 
hücumları olacaktır, fakat 
Fransız hava kuvvetlerinin üs
tünlüğü sebebiyle ltalya bava 

har'1ında galip gelemiyecektir. 
Buna mukabil ltalyamn en 

diye kabul ettiğiniz sözlerime ta
hammül edeceğinizi tahmin etti-
ğim için buraya geldim. Sizi daha 
fazla meşgul etmemiş olmak için 
maksada giriyorum Ümit bey •• 
Ben ayrılıyorum ondan .. 

Genç kadın ayağa kalkmış· 
tı. Köşede, komedinamn üze
rinde duran çiçek demetini 
eline alıyordu. Ümit, gözleriy!e 
onun her hareketini takibedi-
yordu. Çehresi bir haylı sol
muştu. Bakışlarındaki eski can
lılık artık kaybolmak üzere 
idi. Bununla beraber hali es
kisi gibi pozör, eskisi kadar 
esrarengizdi. Mat rengine dü
şen sarılık onun derin bir te-
essür içinde bulunduğunu an
latıyordu. Genç kadın konuştu: 

- Ümit bey, nedeı:. "gizliye
yim. Sizin hala odanızda ner
giz çiçeği bulundurmanız böyle 
bir gecemde bile bana sonsuz 
bir seviç veriyor. Demek hali 
Nergizi sev;yorsunuz. 

Genç adam: 
- Hayır, dedi. Sevmek mev• 

zunbahis değil.. Eski bir alış-
kanlık.. Öyle bir ahşkanhk ki 
bir türlil kurtulamıyorum. Cok 

> ; -
Üzüı:iı kongresi etrafında 

Martın 
herşey 

sonuna kadat 
halledilmelid~ 

• 
haleflerinden Selahatti' Şerif Riza 

Sanver mütalaasını bildiriyor ti 

tuhaf bu.. Hayretimi gi:ılemeye 
ne lüıum var .. Gece vakti, hem 
de böyle bir gecede hiçbir zi
yaretçi bekliyemezdim. Bahu· 
sus sizi biç hatırımdan geçire
mezdim. Hesap ediniz ki ben, 
evimde yalnız başıma bekar 
bir erkek olarak yaşıyorum. 
Bir bekar erkeğin yalnız başt
na yaşadığı evde evli bir ka
dının bulunması .. 

- T ehlükelidir, değil mi 
Ümit bey? 

- Yalnız tehlükeli değil, 
Seniha bamm.. Ayni zamanda 
büyük bir tedbirsizlik. Eğer 
beni ve kendi vaıiyetinizi dü-
şünürseniz bana hak vermekte 
tereddüt etmezsiniz. Beni müş
külden kurtarmak için .• 

- Derhal evinizi terketmem 
lazım, değil mi? Hayır Ümit bey. 
Ben bilhassa bu gece, sizinle 
konuşmak için gelmiştim .. Ne 
bahasına olsa bile mutlaka 
anlatacağım. 

Genç kadın arkasındaki ör
tüyü atmıştı. Şöminenin yanına 
yaklaşarak ayakta konuşmıya 

basladı: 

rıştırmıyacak şekilde uıu;; 
kikten sonra resmilet 
doğru olur fikrindeyiın· :; 
darizasyon tane ve renk ef/J. 
mandan standarize edilın~ 
Renk pek kolay sta~ tJ 
edilemez, fakat uf ak bır 
bazı ark~daşlarımızın d~ 
dükleri gibi standariıasy~~ 
pılması mü~kül olduğu fi~ 
rine esas teşkil ed kİ 
Senede iki, azami üç ~ 
tiplerin renk cihetinde~·ıı' 
ğiştirilmedi müşkül deJltJ 
Esasen müşterilerimiz bu 'ti 
ları bilirler. Mühim fark o 
dıkça memnuniyetle dJ9 

kabul ederler. Standariıas~ 
yetiştiriciler tarafından Y.ıJ' 
ması şayanı arzu ve tercJ 
HaurJanmış bir vaziyette ' 
saya arzedilmesi çok ınu 

olur.sa da bunu yetiştirici~ 
mizin şimdilik yapmaları dJ f. 
kün değildir. Yeter ki ~ 
tiştiriciler maHarı taş ti 
büyük çöplerrlen taın• ~ 
temizi enmiş bir halde 
siz borsaya getirsinler ... 01 
ler paçal yapılmadan yeJ 
tiricilerin koydukları çu t1J 
lar içinde getirilmelidir. Ye 
tirici tarafından standariıa•~ 
yapılmaması müşkülatı ber " 
rin üzümleri renk ve dane 
kımından, hatta nefasetce rl 
diğerini tutmasından staPdP°' 
zasyonun ihracatçılar tar•' 
dan yapılmasını daha fay 
kılmaktadır. Kanaatimizce ıttl 
darizasyon mut!ak yapı)ına~ı~ 
hatta gecikmiştir. Standar•:,, 
yonla bu kıymetli mahsul~ ' 
üzerinde vakıtlı vakıtsız doJr 
hakikate uyan uymıyan d ti 
kodular ortadan kalkacak t 
Kontrol ihracah zorlaştırın•~ 
cak bir şekilde olmalıdır. 1' 1' 
grede uzun uzadıya tetkik b" 
sonra daha eyi bir şeklib11l. ti 
lunacaktır. Bu kongrenin bt~ 
evvel toplanması, kararl•IJ 
memleket üzümcülüğünüP 
kınması hakkında faydalı o~ 
sını temenni ederim. 
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Diller 
lllm llglsl ile bir B$la 

irca editebllir mi ? 

- 23 -
Yazan: Avni Ulusay 

Dil varhğı da; ipek böceği
nin hayabna benzer girişme

ler, uyuşwalarla nemalanır, in
kişaf eder. Sanki başka başka 
varlıklara kalbolur. Hakikatte 
ise ayn kaynaklardan ve tabi
at kanunlarma uyarak çıkmak
ta ve sonradan bususilikler al· 
maktadır. 

Bu varlığın, ilk doğuşundaki 
şartlar ve kanunlar ile, derece 
derece nemalanıp gelişmelerine 
yardımı olan tesirlerin müna
sebetini ve dilin inkişafı prt 
ve suretlerini bulup tahkik et
mektir ki dil ilmine vücut 

verir. 
Yukarıdanberi, dil varlığı ile 

o varlığı ifade eden insanın ve 
bu işle ilgili figijo - pisikolojik 
kanunların mütalaası ile ukra
şırken Türkçe dediğimiz var
lığın ilk atomlarmı; ilk söylen
mesi icap eden dile uygun olarak 
buluyorduk.. Bu buluşu tah• 
kim ve tahkik edebilmek için, 
mütalaalaramızı biraz daha de
rinleştirelim; bir yanden diJin 
ilk unsurların1, bir yönden de 
Türkçenin ilk atomtarını lhece) 
ele alıp tetkik edelim; görece· 
ğiz ki : dil varlığı doğarken 
Türkçe olarak vücut buJmuştur .• 

SÖZÜN İLK NÜVELERi 
TÜRKÇENiN İLK 

HECELERIDIR 
Yukarda gördük ki; hece: 

sesin ilk tevettOri hareketidir. 
ikinci devrede tevettürt hare
ket ise, dıı Alemin hareketi 
ile bariz bir ilgi g<Ssteren sa
lımlı harekettir. Harfler, yalnız 
başına, tam sezim veremez:, 
yani insan varlığında tevettüri 
bir idrak doğuramaz olcluğu 
için, harf mahiyetleri beşer 
~uurunda, hecelerle tayin edil
mek gereklenir. Hecelerledir 
ki, harfler için gösterdiğimiz 
zümrevi ve ferdi mahiyet ve 
vazifeler ve onların ilgilendiği 
kanunlar anlapbr, ve bilinir. 

Böylece, heceye ıeıin ve 
nutkun ilk n89eleridir, diyebili
riz. Her varhk gibi, seı varlığı 
da ilk doğuıonda hayat ile vü
cut sahasına çıkar; yavaş yavaı 
ve ilk deminden başlıyarak, 
hareki hayat ile ilgilenir ve 
ondan hisse alarak nema 
bulur.. Bu nema ile, tevet
türi hayatta tedrici nema· 
Janmalara tabi olur •• l§te bu 
hal, hayatın - tekamül deme 
olan - yaşama kanununu tahkik 
ederken de - görllyoruz ki -
Türkçenin ilk heceleri ve ilk 
sözleri yaşatılmış oluyor. 

Samit + sait = hece söz 
Düstürü ile, sesin ilk sezinli 

nüvesini vücuda getiren hece
nin: B + E = be olması gayet 
tibiidir. Çünki enfüı b&rflerinin 
ilki (B) dir. Ona tevettiirü ve
recek olan ilk hareket te, dış 
ilemde hareketin ilk barfı olan 
(A)"nın hafıfi (E) nin hareke
tidir. (Be) hece5İ Tlirkçe ola
rak doğmuştur ve öylece ya· 
şıyor. Yine Türkçedir ki idrake 
en yalun tevetlürü varbk 
olan beşeri enfüse " baba ,, 
demiştir. Türkçedir ki, cici, 
bebe, meme, bibi, dt>de gibi 
ayni cinsten, veya kaya, dere, 
kıyı, deve, sürü, ağa, ege, 
karı, ece gibi başka cinsten 
iki sez.imli ilk fehimlerden pek 
çok isimler yapmış kendısine 

mnletmiştir. 

Yine Türkçedir ki, dış ale
me ait hareketin ifadesi o'an 
ilk sa 'ımlı heceleri "endıfiine 
fiil kaynakları yapmıştır; ve bu 
ilkin hecelerin de i:ki olan 
"ağ" hecesi ile mastarJarı ve 
isimleri gereklemişf r. 

Sait + Samit = salım söz 
Düsturu ile vücut bulan ve 8 sa
itX21 samit-=168 salımlı hece-

Iran maarifine toplu bir bakış 

On üç yıl içinde büyük 
işler görüldü 

Iran mekteplerinin, öğretmenlerinin 
· ve talebesinin sayısı on misli arttı 

ilan Şalunşalıı 1 aluan muaJJim mektebmdcn çık01ken 
Tahran, ] 5 (!kinci kanun-Hu· beden terbiyesi için jimnastik 

ausi muhabirimizden) - Aşağı okulları, ruh terbiyesi için mu-
yukarı bir yıla vakın bir az· zik dershaneleri ve yeni neslin 
mandanberi bu komşu ve dost sağlığı ... için sıhhiye lkurs!an 
illkede her gün, her hafta ve meydana getirilmiştir. 
her ay görülen bir ekonomik lctimai büyük bir hadise ve 
kalkınmayı ve bu kardeş ulusun hareket olmakla beraber neti-
killtürel ilerileme ve sağlık cesi itibariyle ve dolayısiyle 
yükselmesiyle Iranda yapılan maarifi alakadar ettiğinden son 
bayındırlık işlerini muntazaman kadın inkılabı keyfiyetini bu 
Yeni Asrın sayın okuyucula- başnrılan işlerin en başına ge· 
rına bildiriyorum. Geçenlerde çirebiliriz:. 
konulan Iran iktısadiyatma top· 1923 - 24 de yarım milyon 
la bir bakı$ adlı yazıma ek Türk lirası olan lran maarif 
olarak hu defa da Iran maa• bütçesi bugün altı milyon Türk 
rifine toplu bir bakış başlığı lirasıdır. Iran devlet bütçesi 
altmda bir makale yollıyorum. bir milyar riyal yani yüz mil-

Bütün öteki vadilerde olduğu yon Türk lirası olup ve bunuo 
ğibi ıimdiye kadar Kültur sa- altıLış milyon riyali yani alta 
hasında yapılan bütün işleri milyon Türk lirası maarife 
teferruatına kadar yazıp gön- tahsis olunmuştur. iki ay sonra 
dermiştim. Ve Yeni Asırda da Iran yılbaşısı münasebetiyle 
konmuştu. Bu defaki yazım umumi bütçenin artacağı ve 
rakamlara dayanan bir istatis- kültüre ayn!acak paranın da 
tik şeklindedir. Son zamanla,.. kabaracağı fiipheıizdir. 
da Iran maarifinde yapılan Bu alh milyon liranın beı 
işler cidden dolğundur. Bunla- buçuk milyondan biraz fazlası 
rın en mühimleri olmak üzere müvazenei umumiyeden ve geri 
şunlar göze çarpar: 11" mek· kalanı belediyeler varidatiyle 
teplerin çoğu mubte.it olmuş Iran petrol tirketinin maarife 
izcilik teşkilata kurulmuş, gece ayırdığı hisse gibi bir gelir-
dershaneleri açılmış, kitaplar ter- den temin edilmektedir. 
ceme edilmiş ve kiitüpbaneler Şimdiye kadar hükümet be· 
kurulmuştur. Çocuk bahçeleri ve sabına Avrapa ve Amerikaya 
dil akademisi kurulması bun- tahsile gönderilen talebe ye-
Jar arasındadır. Mevcut kütüp- künu altı yüz kırk olup bun-
baoe ve müıeler islah olun· lardan başka ve ayrı olarak 
makla beraber yenileri açılmış on dokuzu kız ve seksen üçü 
ilkten üniversiteye kadar muh- erkek olmak üzere yüz iki ta-
telif derece'i mektep binalan lebe kendi hesaplarına hariçte 
yapılmı~, yenileri küşat edilmit tahsil görmektedirler. 
tarihi bina ve kabirler tamir On üç yıl önce Iranda bü· 
ve hafriyat işlerine ehemmiyet tün okul adedi ( 612 ) iken 
verilmiştir. Nazari yüksek bil- bugün ( 5339 ) dur. 
gi) e kıymet verilmekle bera- Un üç yıl önce biHün tale· 
her çocuklann ve gençlerin be mecoouu 55131 iken bugün 
ameli surette yetişme~eri için 255673 dür. 
Jaburaluarlar meydana getiril- On üç yıl önce bütün ınu-
mi§ ve aynı zamanda el ve göz allim adedi 3034 iken bugün 
ve zevk terbiyesi için sanat ıı 9oı dir. 

k 1 On üç yıl önce alh •ınıfh 
" Sanayii nefise me tep eri ,, ...... .................................... ilkmektepleri tamamlayan ta-
den ibaret olan ilk fiil kaynakla- Jebe 5887 erkek ve 309 u lı.ı:ı 
rını aşaği, yukarı hepsi Türkçe· olmak üzere 1] 96 iken bugün 
nin öz mala olan salamlı heceler; 6631 erkek ve 2253 kız olmak 
.. emri hazırlar" dır: üzere 8884 tür. 
Aımak • aş. Atmak • at. Öl- Yiae on üç sene e9vef ta.m 

mek _ öl. Almak _ al. Ezmek - devreli lise meıuou yalnız er· 
u.. Urmak _ ur. Eşmek • eş. kek olmak üzere 37 kişi iken 
Akmak • aki. Aymak - ay. Er· bugün 537 erkek ve 211 kız 

k 1 k · "b' olmak üzere 748 dir. me - er. nme • m ..... gı ı. 
Bu ilk salımlı hecelerin bir Nihayet yülu~k mektepten 

takım• aynı zamanda isim id- çıkanlar o tarihte 15 iken bu-
raki verdigw inden, onlarla doa- gün 183 kişidir. 

A Of/CZiLZ7.JOfTL7.zT..L7JU7.ZT.LZTLX7,;Z; 

rodan dcğruya mastar yapıla- Salihlide büyük 
maz. Onlar yeni vasıflar aldık-
tan sonra fiil mayası olabil r- ~)eve gürt~şlcri 
ler. Uz • uıa - uzamak. Ek - 311Kônunusani/937 Pazar 
eklemek. iz - izle - izlemek. J<Unü Salihlide metJsimin en 
gibi. beyecanh deve güreşi yapı-

Scıimleri ve manaları Türk- lacakt r. Bata 45, ortaya 20, 
çe olarak belirli olan ilk hece ayağa 10 lira ikramiye: ve 
ve salımlı hecelerin birleşmesi güreşten iki gün evvel Sa-
ile de emribazırlar, birle~ik sa- lihJi'de bolunncak develere 
lımlı htceler yapılır. masraf kar~lığı olarak ikişer 

Bak, saç, yak, kaç, yaz, kaz, Lira v1:rilecektir. • 
dur, bil, gör ... gibi.. S.7 4-6 (117) 

- Sonu vaT -

aa11ne 7 

Yugoslav-Bulgar dosti;ğ~ 
Paktın bir 

ile kral 
nüshası hususi kurye 
Borise gönderildi 

Pakt, Balkan sulhuncı en ümit verici bir delil sayılıyor 
~1 

.,u{!oJ/av milli ltoyaltna ait iki intıba 

Sofya, 26 ( A.A ) - Bulgar ralarda değil, yaııh metnin ala- metkar muameleden dolayı 
ajansı bildiriyor : kadar milletierin yüreklerinden memnuniyet izhar ctmektedir-

Yugoılav-Bulgar muahedesi ve akıllarından doğana ihtiva ler. 
blitün Bulgar matbuatında mü- ettiği kanaatindedir. Bulgar ve Paktı çok müsait bir şekilde 
sait bir şekilde karşılanmakta Yugoslavlar müstakil mukad- tahlil eden Bulgar mahafili bu 
devam ediyor. deratlanna hakim olacak, bu paldın iki kardeş milletin müs-

Mir gazetesi Belgradda dün muaheduye bütün yürek ve takbel refahına ve Balkan sul-
iınza edilen ve iki memleket akıllarını kovmuşlardır. h una en ümit verıcı emin bir 
arasında ebedi dostluk tesis Sofya, 26 (A.A) - Bakanlar delil olduğunu beyan etmekte• 
eden bu muahedenin herşeyden beydi Bcfgrad'da imza t!dilen dırler. 
evvel iki kardeş milletin vic- paktın neşri için dün öğleden B 1 d 

sonrc toplanmı•hr. e gra • 26 ( A.A ) - Bul-
danından ve aralarında kar- .., Resmi gazete bu sabahkı' gar - YuguslaY paktının bir 
deşçe münasebetler tesis et- · h h hususi aayısıoda pakt metn·ın"ı mis ası ususi kuriye ile Sof-
mek arzusundan doğduğunu d ı neşretmiştir. Bütün sabah ve yaya gön eri miş ve Kral Bo-
yazmaktadır. · t fı d öğle gazeteleri Bulgar. Yugos· rıı ara n an tasdik edilmiştir. 

Slovo, Bulgaristanla Yugos- lav daimi dostluk paktının Bu ıuretJe pakt dünden iti-
lavya arasında takip olu· · b · ımzası mümısebetiyle Belgrad- aren merıyet mcvkiine girmiş 
naa ve dostluk paktının da yapılan merasim hakkında bulunmaktadır. 
imzasma müncer olan siyasetin tafsilatla haberler vermekte.. Roma, 26 (Ô.R) _ Sofya-
iki milletin sulh arzularına ta- dirler. dan bildiriliyor: Bulgar. gaze· 
mamiyle uygun olduğunu kay• Yugoslav hükümet merkezi- teleri Bul~ar - Yugosfay dost-
deylemektedir. nin ahalisi ve resmi mahafili luk pnktmın imzuını sc9inçle 

La Parole Bulgare gazetesi tarafından Bulgar heyetine tefsir etmekte ve iki devletin 
de paktın kısa olduğunu yaza- karşı yapılan hüsnü kabulü hararetli bir dostluk ~cvrinden 
rak diyor ki : kaydeden gazeteler Bulgar baş- ne kadar istifade edeceklerini 

Bu muahedenin kıymeti fık- bakanına karşı gösterilen hür· göstermektedirler. 

........ A;;:;:ik;·J~"krt·~·ğy·~;;··f~lii"k~·t'i" ........ İ ........... J;·p~·~······ .. ·" 
Kaybolanlar bin kişidir kabinesini general 

Yüz dört ölü vardır. Muzaki teşkil 
edecek 

Morgan üç yüz bin dolar verdi. 
Nevyork, 26 ~-:::::;;.;ı~~~ .... , 

(Ô.R) - Tuğyan 
baı lan gı cın cian
beri ölenlerin sa· 
yısı 104 olarak 
tesbit edilmit'tir. 
Kaybolanlar bin 
kişi kadardır. 650 
bin kişi yurtsuz 
kalmışlar. Obyo 
nehri 38 kadem 
yükseklik tutmuş· 
tur. Cumhur re· 
isi Ruzvelt feli 
kete uğrayanlara 
ilk yardım olmak 
üzere Kızılbaç 

teşkilatının muh
taç olduğu dört 
milyon doları te
min için balkı 
ianeye davet et- ' : ' \. . \ . i.; . . ı'· \· '~ • 

miştir. Banger NcvJ'ol/c umum! tnıniı•et miidiiı/17ğii 
Morgan ve ortakları felaket ~ıntakaıındaki tuğyanlar git-
kurbanları için 300 bin dolar trkçe daha korJmnç bir şekil 
vermişlerdir. Su altındaki hava· almaktadır. Cincin11tide 300 bin 
linin üzerinden uçan tayyare- litrelik yeni bir petrol deposu 
ciJer, felakete uğrayanların patlamış ve ateş almıştır. Bir 
yüksek tepelere vt;ya evlerinin çok merkeılerde yardımın da-
çahları üzerine sığındıklarını ha iyi yapılması içln arfi idare 
ve imdat beklediklerini bildir- ilan edHmiştir. Felaketin dcre-
miş'erdir. Yağmurlar durmaş cesi fU nkamlıudan anlaşıhr: 
ve bu iyi haber memnuniyetle Tamamen ~ urtsuz katanlar 500 
karıılanmıştır. Meteoroloji daj- bin kişi, ev'eri kmı.en hasara 
releri havanın yarıo kat'i ola· uğrayan'ar 2 milyon, maddi 
rak açacağını bildirmektedir!er. zarar 9 milyar dolar, Kızılhaç 

Sidney 26 ( Ô.R) - Şehir için istenilen müı acel luedi 
üzerinden müthiş bir kasırga 100 milyon dolar, tamamile su 
geçmiş ve baıı evlerle abide- altında ka'an şehir \'e lcasaba-
Jer yıkılmıştır. Birçok çatıları lar 150. 
yel sürüklemitlir. 5 Kilometre ......................................... ~ 

murabbaı bir sabada kasırga ffa Vacılık Ve spor 
bütün ajaçlan köklerinde sök- Havacılık ve spor mecmua-
miıtiir. sının 183 üncü sayısı çılcwışbr. 

NeYyork, 26 (Ö.R) - Olbyo Tan're ederiz. 

Tokyo, 26 (Ô.R) _ Domei 
Ajansı bildiriyor: Vaziyet ya
vaş, fakat muntazam bir şekil-
de yeni kabineyi teşkil vazife
sini ~zerine alan general Mu-
ı.aki lehinde inkişaf etmektedir. 
Geoeralıu askeri şeflerle gö
l'Üf medcn evvel bazı s:yasi un
surların muhıJJcfetioi izale et
ınek istediği ve esasen ordu 
mnhafilinin gösterdiği muhale
fetin de mahdut ve sathi ol
du~u kaydedıliyor. 

To~yo, ~6 (A.A)-Asahi ga-
7 tesıne gore prens Kanin ile 
eski Sü bakanı general T ernnsi 
ve askeri talim ve terbiye cos· 
~tilsU enspekt5rü general Su
J•yama neşrettikleri müşterek 

b!r be~annamede general Uza· 
kı yenı kabineyi teşkil ettiği 
takdirde ordunun bir Sü bal anı 
göstermiyeceğini bildirmitler
dir . 

General T eransi şahaen ge
neral Uzak~ye blitün askeri 
ıahaiyetJerin kabine tetkilinde 
kendisiyle tqriki aıeaai etme
meğe karar verdiklerini bildir
miştir. 

iyi ma 'ümat alan mahfi ler 
bu beyanatın bir muvafflkı· 
yetsizlik olduğu kanaatinde
dirler. 

Rus gazetecisi 
Pariste öldürüldü 

Rom 26 ( Ô.R ) - Par oıte 
Manokin adh bir beyaz Pus 
gazetecisi öldürülmüştür." jo r,, 
gaJetcsi bu cinayetin Kom 0 • 

ternin bir intikunıı olduğunu 
iddia ederek bu teşekku ün 
Parisin ortasında, Moskonda 
imiş gibi, kan davalarını b:.y
Jece aütmesine tee11l1f ediyor. 



........ _: _______ _ 
( B O R S A f ';~~~e ~i:~~uf I!::. 

Uz Um 
Çu. Alıcı 
77 Y 1 Talat 

45 P Klark 

Fiat 
13 50 14 50 

15 50 16 50 
26 H Alyoti 15 16 50 

25 D Arditi 14 25 14 15 

20 Ş Riza Halef 19 25 14 25 

8 J Taranto M 17 17 
201 Yekun 

398279 Eski yeku~ 

398480 Umumi yekUıı 
incir 

Çu. Alıcı Fiat 

21 J Taranto M 11 50 12 50 

Zeytinyağı 

Kilo Alıcı 
50000 A Muhtar 
50000 A Lafont 
40000 inkişaf 
20000 F Solari 
10000 R Kohen 

7800 M Mihalef 
3500 A C Kap. 
3500 A Z Fahri 

184800 Yek ün 

49 
49 
49 
49 50 
36 
49 
49 75 
50 

Fiat 
49 50 
49 
49 50 
49 50 
36 
49 
49 75 
50 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
370 Buğday 6 20 6 50 

50 Susam 18 50 18 50 
23 Kumdarı 5 25 5 25 
66 ba. Pamuk 47 50 49 50 

Zabıta haberleri: 
Karısını dövmu, 

Çorakkapıda Kemer soka
ğında oturan Mehmetoğlu Se
lim, karısı Güllüyü dövdüğün
den yakalanmıştır. 
Kimse yokken girmiş 
lkiçeşmelikte Uluyol soka· 

ğında oturan Mehmet kızı Afet 
evinde bulunmadığı sırada giren 
hırsızın on yedi lirasını çaldı
ğını iddia etmiıtir. Afet, bırsız
lağın Ali tarafından yapıldığını 
söylediğinden Ali yakalanmış 
ve tahkikata başlanmıştır. 

Memnun olmamıf lar 
Bayraklıda bir yaralama vak' -

ass olmuştur. Mehmet oğlu Mus
tafa ile oğlu Ali, mahkemede 
kendileri aleyhinde şahadette 
bulunan Burnava yolunda otu
ran F ehimenin önüne geçerek, 
F ~himeyi bıçakla yaralamışlar
dır. ikisi de yakalanmıştır. 

Aleni teşekkür 
Sevgili babamız KaJfaoğlu 

AbdulJahın ölümü münasebe
tiyle gerek cenaze törenine 
iştirak eden ve gerekse tahri
ren !taziyette bulunan dostla
rımıza ayrı ayrı teşekkürde 

bulunması teessürümüzün faz
Jalığı mini olduğundan bu hu
sustaki saygılarımızın iblağma 
gazetenizin tavassutunu rica 
ederiz. 

Oğutları: Şaban, Ahmet, 
Cemal ve efradı ailesi 

269 (159) 

Zayi 
L. K 
168 00 
175 93 

No. 
419 
665 

Tarih 
18-6-932 
29-6·932 

lzmir Belediyesine yatırmış 
olduğum paraya ait yukarıcla 
yazıla iki makbuzu zayi eyledim. 
Mezkur makbuzların hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

264 [161) 

, 1 

Mühendis 
Ferruh Atav 

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 yerine baş 
vursunlar. 

H3 8-13 (35) 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü t apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, T eJefon No. 2545 
~-ı.o:: ·~. • 

bmir Sulh Hukuk hakimli
ğinden: 

Tilkilik Kabasoğan sokağın
da 37 No. lu hanede Osman 
oğlu Enver tarafından Ayvalık 
Büyük han müsteciri Arnavut 
Kazım vasıta siyle ve eski F o
çada barr aras:ndaki kasap 
Ferit yanında Cemal vesaire 
için açılan izaleyi şuyu davası
nın cereyan etmekte olan mu
hakemesinde Cemal namına 
tastir ve tebliğ irsal kılınan 
davetiyelerin bifa tebliğ iade 
edilmesi üzerine gaz~te ile il~nen 
tebligat icrasına karar verıl~
rek bu baptaki muhakemenın 
5 Şubat 937 tarihine müsadif 
Cuma gürıüne tayin kılınmış 
olduğundan yevmi mezkurda 
saat 14 de mahkemeye gelme
diği veya bir vekil gönderme-
~iği takdirde hakk nd• gıyaben 
karar verileceğinin davetiye 
makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 266 (157) 

Paris fakültesinden diplomalı 

oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kenıal ~;.~tindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

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

Tef efon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar mem eket hastanesinde 

lzmlr b : ledlyeslnden: 
1 - Attı yüz doksan beş 

lira bedeli keşifli Kokhca me-
zarlığı muhafaza duvarının açık 
eksiltme ile ihalesi 12-2-937 
Cuma günü saat 16 da icra 
edilecektir. Keşif ve şartname-
sini görmek üzere başniühen
disliğe, iştirak için de elli iiç 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya Banka teminat mek-
tubu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
yüz elli kuruştan yedi yüz elli 
lira bedeli muhammP.nle 62 sa· 
yılı adanın 500 metre murab
baındaki 13 sayılı arsasının sa· 
tışı başkitiplikteki şartname 
veçhile 12-2-937 cuma günü 
saat 16 da açık artırma ile 
ihale edilecektir. lştitak .. için 
57 liralık muvakkat teminat 
makbuzu Yeya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

27-30-4-9 275 (162) 

Türkiye Mensucat Fabrikaları 
Şirketi Türk Limitet 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmı,. 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster
lenir, katlanır lurmızı ve mari boyaların çeşitleri. 

FIA TLERIMIZI iSTEYiNiZ 

!"'ENi A•IR 

Liman işletme müdürlüğünden : 
idaremizde çalıımak üzere müracaat edenlerin boş yere külfet 

ve masrafa katlanmamaları için kadromuzda açık yer bulunma-
dığı ilan olunur. 270 ( 160 ) 

Yeni Telefon Kılavuzu 
lzmir ve civarının bütün te)efon abonelerinin öz ve soy 

adlarını ve telefon numaralarında vaki olan bütün değişik .. 
Jiklerin son vaziyetini gösteren 1937 yılı telefon kılavuzu 
neşredilmiştir. 

Bütün aboneleri ilgilendiren bu yeni kılavuzdan alakadar
Jarm behemehal birer dane edinmelerini tavsiye ederiz. 

Şirket veznesinde satılmakta olan bu telefon kılavuzları
nın bedeli yalnız ( 25 ) kuruştur. 

. l .· • . • . • ·. ~.,. ·;: • -
lzmir T e]efon Şirketi 

27-29-30 (155) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından : 
iz mirde Kasap Hızır mahallesinin Ref aniski sokak 3 numarada 

dökümhaneci Andon Leondraki namına 936 yılı için yeni şubece 
88 lira kazanç ve 17 Jira 60 kuruş buhran vergileri tarhedilmiş 
ise de kendisinin Atinada olup ikametgah adresinin bilinememesi 
basebile tebliğ makamına kaim olmak üzere usulüne tevfikan 
keyfiyet ılan olunur. 267 (158) 

Kudreti 

Bağcılar!. Tütüncüler!. 
Ötedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa giib• 

relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
R A H M i K A lt 4t\ il A V U T 

• 
Sun'i gübreler Anadolu Merkez Deposu 

Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMJR 
1 - 13 (23) Pa. Cu. Ça. 

' •ı ............................ ~ 
lzmir vilayeti defterdarlığından: 

Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Ahmet ağa oır 
hallesinde Saman çarşısında l<ain 4 numaralı dükkan tahsili e;i 
val kanununa tevfikan haczedilmiş ve tarihi ilandan itibaren t' 
gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan almak ve ~ 
zayede şartlarını öğrenmek istiyenlerin defterdarlık taksilat ı~ 

müracaatları. 15-21-27 132 (67) 

Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

lstanbul 

9 lzmir 
Telefon 

3778 

1 
Daimon elektrik pilleri dünyac ... tanınmış pillerdir. Daimon ,_. • • 

pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 1 ucuz SATILIK FiDANLAR 
Um•!rn deposu : Sulu han cıvarmda 28 - 9 Hüsnü Öz · · • 

Odemişli. ._ En eyi damızlıklardan aşılanmış meyve fidanları ( 15 - 10) 1 

,._ çok eyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar ( 5 ) kuruşdao 

T O L satılmaktadır. Topdan mübayaa olunduğu takdirde ayrıca BBI 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu-

• lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

Ziraat Bankasından: 
Mıntakaanız dahilinde bulunan kooperatıflerde çalıştırılmak 

üzere ellişer lira maaşlı iki muhasibe ihtiyaç vardır. Taliplerin _ 
bankamıza müracaatları ilan olunur. 27-29-31 268 (163) 

Sıhhat ve ictimai muavenet veka- . 
Jetinden: 

26 Mayıs 1928 tarih ve 1267 sayılı isp.ençiyari ve tıbbi mü'J
tahzarlar kanunu mucibince ru!ısatnameyı haiz yerli ve yabancı 
tıbbi müstahzarların bazslanndan adı geçen bu kanunun 12 nci 
maddesi ahkamına tamamiyle riayet edilmiyerek müstahzarların 
üzerinde yazılı bulunması icabeden şartlardan bazılarının noksan 
bırakıldığı yapılan incelemeden anlaşılmıştır. ispençiyari ve tıbbi 
müstahzarlar kanununun 12 inci maddesi aşağıya aynen yazıl
mıştır: 

Müstahzarların harici ambalaj aksamı üzerinde ve ambalaj . 
derunundaki tarifnamelerinde vazih o~arak amilinin ismi ve imal 
edildiği mabal ve ruhsatname numarası ve sureti istimali ve fiati 
muharrer olacak ve terkibinde müessir ve semmi edviye bulun
duğu halde cins ve miktarı nazarı dikkati celbedccek surette 
kayt ve işaret edilecektir. 

Tabip reçe tesiyle satılmasına müsaade edildiği takdirde bu 
husus dahi sarahaten yazılacaktır. 

Kanunun bu maddesine tamamiyle uygun olmıyarak noksan bir 
şekilde piyasaya çıkarılmış tıbbi müstahzarların satışına müsa: 
ade ediimiyeceği gibi ayni kanunun yirminci maddesine göre de 
muamele yap•lacağının yerli ve yabancı müstahzar sahiplerince 
malum olmak üzere keyfiyetin ilanına lüzum görülmüştür. Kanu· 
nun bu maddesinde yazılı hususalı noksan olan müstahzarların 
ilan tarihinden muteber olmak üzere iiç ay zarfanda tamamlan
ması ve yabancı müstahzarları ambalajla'tı içindeki prospekiztüs
lerin birer Türkçelerinin de bulunması lizımgeldiği ilan olunur. 

27-29-31 265 (164) 

% 10 tenzilat yapılacaktır. İstiyenlerin İzmirde Başdurakta 
İmam hanında SEBZE ve MEYVA satış kooperatifine 

H 2 Ça. Pa. 

Torbalı Mal müdürlüğünden : 
Cellat gölü suyunun tamamen akıtdacağından gölde me•C 

ve 1 SOO lira kıymet tahmin olunan bütün balıklar avlanmak Dı 
re 15 kanunusani 937 tarihinden S şubat 937 tarihine k.ıd 
yirmi gün müddetle açık artırmağa konulmuştur. Verilen bed 
layik hadde görftldüğü takdirde Maliye Vekaletinden alına . 
mezuniyet üzerine ihalesi icra edileceğinden isteklilerin şera• 
anlamak ve pey süımek üzere Torbalı Mal müdürlüğüne miir 
caatları ilan olunur. ____ 22-27-1-3 (124) 217 

Sevincin bir ifadesidir. 
GOzel ve sıhhJ dişler her insanı ziyade
aile memnun edar. 
60zellik ve sıhhatınızt muhafaza etmek 
Jsterseniz siz de emsalsız olan 

.. PERLOOENT" 
dl? macununu kullanınız Bundan elde 
edeceğiniz mükemmel neticeden çok mem· 
nun olacaksınız 

~ w ""1~ · P~. OÜ4 ~ ot- ~1"'4 
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TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı 2amanda Tura~ 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik kre111 _ 
le rini ltullanınız . Her yerde ntıJmaktadır. Yalnız toptan - _ 
tıılar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numara<la umum acell 
t~lik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. ,,-
. · .. · Pôata Kut.••• Telefon 84 
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