
f,f ' fto. 94&3 KIRK-a iKiNCi- SENi! 
44 - Gazi Bulvarı· IZMIR - 44 ı 
İmtiyaz sahibi: ŞEVKET BlLGİN l 

l Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 1 

~~~~~~f" AZA R 31 KANUNUSANi 1937 r;:~~~~~z~~~~~~=-.. 
z Scrn,~ • 

1 HAKKI OCAKOGLU 1 
ı~~-~----~------ı ! .A..EIC>.:Nf:E Ş~~İTİ 

Devam müddetllTürkiye için,Hariç ıçin 
_§_etıelık. . . . . . . 1300 ~O-

Altı avlık . . • . . . 700 1300 

il TELEFON : 2&97 __ _ 

" & ,, kuruştur. 

ER gzgp 

il -

Cmnhwriyetitı Ve Cımılııır,iyet Eseri;ıin Bekçisi, Sabahlaf'ı Çıkaf' Siyasi Gazetedit" - -- __ ...__ -- -

' 
--. \ . , .. : ' ·. ... . ~--, ·- . ' . . . . . . 

Teşkilatı esasiye kanunumuz 
Ankara, 30 (Yeni Asır muhabirin

den) - Teşkilatı esasiye kanununda 1 
bazı tadilat yapılacaktır. Kıtnuna par
tinin devletçi, laik, cumhuriyetçi, halkçı 
miJJiyetçi, inkılapçı alh vasfı, devleti~ 
vasıfları olarak ilave olunacaktır. 

Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 
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Hariciye ·Vekilimiz Milinoya gitti. Çarşamba günkü. 
Ciano - Aras mülikatına ehemmiyet veriliyor 

Faşizm idaresi Türkiye-Italya dostluğuna büyük ehemmiyet • 
verıyor 

Romanya Hariciye nazırının beyanatı 

"Atat·· rke tazimlerimi arzetmek 
üzere Ankaraya hareket ediyorum,, 
"Sancak işi, müttefik ve dostlarımıza vazifeli bulunduğumuz 
samimi hisleri izhar fırsatını bize verdiği için hah ti yarız." 

İstanbul 30 (Yeni Asır-Telefonla) mesele olarak pek yakından alaka
Cenevreden Bükreşe dönen Ro- dar eden Iskenderun ve Antakya 

manya Hariciye nazırı Antonesko, meselesi, umulmadık bir surette fev-
,, .. gazetecileri kabul ederek şu beya- kalade kolaylıkla neticelenmiştir. Bu 
, netice müttefiklerimize ve dostları-

ı; i;.~;., natta bulunmuştur: ~- . . v.»o - ~--~. ~ mıza karşı vazifeli bulunduğumuz 
~ ·"' '·.: :_.... - ... · - - -" Dost Türkiye halkını milli bir - Soıw~alufe.ıfe - italı-a luuiciı'e. nazm kont Ciano 
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Bugün Bugün Antakyada da şenlik ygpılacak 1 Japonyada kabine buhranı 

Bütfuı f Ürkiyede Türk dostluğunu takdir edemiyen General Hayasi, nihayet 
bayram vardır Fransız sefiri değişecektir kabineyi teşkil ediyor 

Ba§vekilimiz, Kanıutaııdaki 
nutuklarında, Hatay dava· 
sını iıaalı ederken elde etti
!/imfa şerefli ca/erüı tıedeıı 
aynı 2amanda Milletler ce
tniyetini1ı bir ~rıfeı·i oldu· 
iiunu, tıiçin bitlütı milletle· 
rüı bıe eaferden inşfrah du
yabileceklerini belagatla an
lattılar. lsmet lnönütıihı 
ağzında başka bir kıvmet 
kazanan bu sözlerin hariç· 
teki akisleri de büyük olaca· 
ğma kaniiz. 

Biz Cenevreye bir kuvvet 
darbesini tasdik ettirmeğe git· 
medik. Murahhaslarımız, kalp· 
lere ferahlık veren bir sami· 
miyetle düşüncelerimizi, endi
şelerimizi ortaya koyarak ta· 
nıtmağa muvaffak oldular ki 
Hatay bir TÜRK memleketi
dir. Ve bu davanın başka su
rettt: halline imkan yoktur.Ada· 
let mefkfıresini çiğniyen bir 
Yolda ısrar edilseydi bundan 

ilkönce Suriye müteessir ola
caktı. istiklal eşiğinde olan bir 
devletin her zamandan ziyade 

emniyete, samimi dostluklara 
ihtiyacı vardır.MilJetler cemiyeti 
Hatayı istiklaline kavuşturmakla 
Suriyeyi tasavvurun fevkinde bir 
gaileden kurtardı. Milletlerin 
kendi kcndiler;ni idare prensi· 
hin:n boş bir sözden it,aret ol
tt:ıadığını, mede• i milletler ara
sında münasebetlerin ancak 
karşılıklı haklara hürmet esa· 
sına d~yanabi!eceğini gösterdi. 
Cenevre, yıldızının sönmek 
Üzere olduğ u bir sırada pres
tijini yükselten vesileyi kullan
masını bildi. Bunun içindir ki 
lbanevi zafer Cenevrenindir. 
TÜRK milJeti bu zaferin ka-

-- Sonu 2 nci say/ada -
!' P-"'P ~ P-t. B:ilp;in.. 

On •• uç 
ile 

Modern Rus ord11sanun müıJa/aa sildlılan 

deiumuminin itha~n:ame~inden miş ~e.dava vekillerini Troçkiıt başka birşey olmadıklarını bil-
sonra mahkeme reııı Knıazerv tethışçıler ve yabancı casuslar direrek mahkemenin bunlar 

Bu general müsaadesiz olarak kuv
vetlerini Mançuriye göndermişti. 

Japon ordusundan bir görüntiş 
Tokyo, 30 ( Ô.R ) - Ponei fet ettikleri için 29 Sonkaoun-

Ajansı bildiriyor: Gfıya Sov- da Ugaki kabineyi teşkilden 
yetJerin Japonyaya karşı devam vazgeçmiştir. 
edegel~n tahrik har.eketleri Tokyo, 30 (A.A) - General 
dol~rısıle .Japonya harıci ma· Hayasi kabine teşkilini kabul 
hafılınde ıgbırı:r vardır. ettiğini gazetecilere bildirmiş-

Tokyo, 30 ( Ö.R) - Gene- tir. Umumi kanaata göre mu-
~I Ügakinin kabineyi teş· tedil temayülleri . olan par!a· 
kılden feragati üzerine im- mentocuJar nezdınde endışe 
par~tor General Haraşi'yi uyanAdırmı~a.n general Hayasi 
bu ışe memur etmiştir. Mutedil cıddı manıaıarla karşılaşmıya-
fik~li olan bu generalin vazi- caktır. Or~~nun ~enerale iti· 
fesınde muvaffak olacağı sanı- mat edecegı temın olunmak-
lıyor. Ordu otoritderi general tadır. 1931 senesinde Kore 
Suyüyamaya bu yeni kabinede o~.dus~ ~umandanı Japon hü-
Harbiye nezaretini deruhte et- kumetmın müsaadesi olmadan 
mesi için ruhsat vermişlerdir. kuvvetlerini Mançuriye yolla-
Halbuki aynı generalin Ugaki dığı :zaman general büyük bir 
kabinesine girmesine muhale- şöhret kazaumıştı. 
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Bugünkü lik maçları 

Göztepe-K.S.K. maçının 
neticesi ne olacak ? Moskova, 29 (A.A) - Müd· ı Braude ve Kaznacayve sözver- ı reket etmiı birer vasıtadan 

ve Arnold'un vekili bulanan elinde gayrı ıuuri ıurette ha· - Sonu 5 ici Say/ada - , • - Zazısı 4 ncU sayfada -



~ahlle a 

Bugün 
.. ·-· Bütün 1'1ürkiyede 
bayram vardır 

- BaştaTa/ı 1 inci say/ada 
%anılmasına yardım etmekle 
müftehirdir. 

Bugün memleketin en küçük 
köyünden en büyük ıehrine 
kadar bütün Türkiyede muaz
zam tezahurat yapılacaktır. 
TÜRK milleti büyük davalan
mızda daima muzaffer olmanın 
yolunu bilen büyüklerimize şük
ran duygularını ifade ederken 
dünya sulhuna hizmet etmek
ten büyük bir sevinç duydu
ğunu da bildirecektir. 

Gelelim SuriyeliJer<": 
Başvekilimiz açık söylediler: 

TÜRK sevinç içindedir diye 
Suriye matem yaparsa cidden 
hayrete düşeriz. Bu aklın al
mıyacağı bir şey olur. Bi
ze göre Tüı kiye sevindiği 
zaman Suriye de sevinmelidir. 
Ve inanmahdır ki bu sevinç 
kadar hayati menfaatlerine uy-
gun olan birşey daha tasavvur 
edilemez. Suriyenin memleke
timizle siyasi, iktisadi milnase
bcllerinin inkişafında manevi 
sempatilerin çok müessir ola· 
cağına kaniiz. Harici telkinlerin 
yarattı~ı iğbirarlar geçicidir. 
Suriyede şuurun hikim olacağı 
günler elbette gelecektir. Ce
nup komşumuz bilsin ki biz 
Suriyenin mesud, müreffeh bir 
hayata kavuşmasını isteriz. Bu 
arzuda bizden daha samimt 
olan bir ikinci devlet tasavvur 
edemiyoruz. 

Sancak, dahili işlerinde istik· 
laline kavuştu diye Halepte, 
Şamda, patırdı gürültü yapan• 
lar Suriyeyi kötü yola sürükle
mek istiyen!erdir. Bir İnsanhk 
dav;ısının yüzünü zorbalıkla çe
virmeğe imkan olsaydı bugüne 
kadar yaptıkları şeyler bu ne
ticeyi verebilirdi. Hayır, zorba
lığın, tecavüz ve tesaddi sis· 
temlerinin para etmiyeceği gün
Jer gelmiştir. En hakiki vatan
severlik. insanlık mefkuresini 
çiğnemekten tehaşi eden bir 
vatanseverliktir. Bir milletin ya• 
şama haklarmı tanımamakta 
büyük tehJükeler vardır. Dün· 
yanın en büyük devletleri, en 
kuvvetli milJetleri bile bu baki· 
katı tanıdıkları halde daha bu· 
gün istiklale kavuşan Suriyenin 
bunu inkara kalkışması çocukça 
bir heves olmaz mı? Suriyeli· 
ler, Tfirkün bayramına iıtirak 
ediniz. Biz sevinirken siz de 
sevininiz. iki milleti birbirine 
yaklaştıran bu müşterek ssvinç-
t~ aldanmadığınızı göreceksi
nız. 

Şevk.e't EU.ıs:1ıı 

••• 
Göçnıen 

Köylerinin yerleri 
Heyet tarafından 

tesbit ediliyor 
Geçen sene içinde Romanya 

ile Bulgaristandan vilayetimi-
zin muhtelif mıntakalamıda is· 
kan edilmek üzere getirilmiı 

olan göçmenlerin iskinları için 
yeni inşa edilecek olan köy 
yerlerini tesbit etmek üzere 
tetkikler yapan heyet Foça ve 
Menemen kazalarında yeni köy 
yerlerini tesbit ederek lzmire 
dönmüştür. 

Yeni göçmen köyleri Mene• 
men, Torbalı ve Foça kazala-
rında inşa edilecektir. Bundan 
başka, geçen sene gelen göç-
menlerden bir kısmının iskan 
edildikleri köyler cıvarında yeni 
evler yaptırılması da kararlaş• 
tırılmıştır. 

Heyet bu hafta Bergamanm 
Kınık nahiyesiyle Çandarh na
lıiyesindede tetkikler yapacak 
ve en sonra Çeşmeye gidecek· 
tir. Heyet, Çeşmedeki tetkika
tından sonra raporunu vilayete 
verecek ve derhal göçmen ev
lerinin inşuına başlanacakbr. 

·-· __ .. . . .. _.. ---------· 

Viliyet 
• 

Meclisi toplanacak 
Vilayet umumi meclisi 15 

,Şubatta fevkalade toplanbya 
çağırılmıştır. Bu toplantıda 
umumi meclisin adi içtima 
müddeti de tayin edilecektir, 

Bunun için icabeden hazır· 
lıklara vilayetçe başlanmıştır. ............. 

Belediyeler işleri 
Vilayetimizin vilayet dahilin· 

deki belediyeler ve köylerin 
işleri programlanmakta.dır. Prog 
ramlara ilk defa olarak parti 
kongrelerindeki dilekler esas 
addedilmiş ve bu dilekler üze
rinden programların yapılması 
temin edilmiştir. Evvelki gece 
daireler müdürleri ve encümen 
Azası VaJi Fazlı Güleçin riya
setinde partide bir içtima yap· 
mışlar ve dilekler üzerinde bi
rer birer durulmak suretile iş
lerin programlanmasıt:ı görüş
müşlerdir. ...... ,,_, 

Tuz satışları 
1·1-937 tarihinde meriyete 

giren ve tuz fiatini indiren 
kanunun 37 nci maddesi mu· 
cibince tuzlu veya salamura 
halinde ihraç edilecek peynir, 
balık, zeytin, deri ve barsak 
gibi maddeler için sarfedilen 
tuzlar mµkahili bunların ihraç· 
Jarı esnasında mıntaka tuz 
fiatinin altıda beşi nisbetinde 
ihraç edenlere prim verilmesi 
münasip görülmllştür. Buna 
dair iktisat vekaletinden şehri
mizdeki alakadarlara emir gel· 
miştir. Verilecek prim tuz fia· 
tine göre Türkofis tarafından 
tesbit edilecektir. 

.... 1 •••• ,. 

iki ateş arasında 
lkiçeşmelik Eşrefpaşa cadde· 

sinde 48 sayılı evde oturan 
Ömer oğlu 50 yaşlarında Os· 
man müpteli olduğu albomin 
hastabğının şiddetlenmesi üze
rine kendini kaybederek yere 
düşmüı ve mangaldeki ateş 
yatağının yorganına sıçramıştır. 
Bundan Osmanın da göğsü 
yanmışbr. Bundan sonra yeti
şen komşular ateşi söndürmüş• 
lerdir. Yaralı, memleket has· 
tanesine kaldırılarak tedavi al
tına alınmıştır. 

VENi ASIR 

Türkkuşu kulübünde 
Nazari derslere başJanıyor. Mektep
lerde yakında konferansiar verilecek 

lzmir Tiirkkuşu kulübünde yaka kız öğretmen okulund.:ı, rekoru tesis ederek bu rekoru 
faalivc~e geçilmiştir. Bu hafta öbürgün erkek lisesinde, çaru beynelmilel tescil ettirmiştir. 
içinde Türkkuşu üyelerine na· şanba günü kız lisesinde, per- Çok değerli bir öğretmen olan 
.zari derslere hava kurumunda şen be günü ticaret lisesinde Ferit Urba:rm t<ooferans/arın-
haşlanacakbr. Ankaradan ge- konferanslar verecektir. Koofe- dan gerek Türkkuşn üyelerinin 
len mlltehassıs Ferit Urbay ranlar saat 12,30-13,30 arasln· ve gerekse diğer gençJerımiziu 
yanndan itibaren lzmirdeki dadır. mühim istifadeJeri olacaktır. 
liselerle diğer okullarda Türk· Ferit Urbay, Türkkuşunun Geçen seneki (C) brövesi 
kuşu ve havacılık, planörcülük ilk yetiştirdiği değerli genç afmış olan lzmirli gençler-

öğretmenlerdendir • Tahsilini den Şefik ve Namık Ay-
ve paraşutçuluk hakkında kon· Sovyet Rusyada birincilikle bi· pars, lzmirde açı1an Türkku-
feranslar vermeğo başJıyacak- tirmiş ve geçen sene lnönü şunun öğretmenlik kadrosuna 
tır. Ferit Urbay, yarın Karşı- kampında 4250 metrelik irtifa ahnmış1atdır. 
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Tahsin Uzer 
Şehrimize geldi 

Ankarada umumi müfettişler 

toplantısına iştirak etmiş olan 

üçüncü umumi müfettiş Tahsin 
U.zer şehrimize gelmiştir. 

,._.>ı $ .. o-•• 

1 Buğdaylar 
ihraç edildi 

Geçen hafta içinde ihracatçı 
tacirlerimizin satmış ve hazır· 
lamıı oldukln beşyüz ton huğ .. 
day ile 1200 ton palamut Av-

in hisarların 
Tütün mübayaatt 

lnhisarJar !daresi bmir baş
müdürlüğü tarafındac bu seneki 
tütün rekoltesinden yarım mil· 
yona yakın tütnn mübayaa edil-
miştir. Bu tütünler Alsancak
taki imalathanede işlenmeğe 
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! Burnovada 
~-...... __. 

Ağaç bayramı var 
Burnovahlar bugün ağa~ 

bayramı yapacaldardır. eugttt 
yurdun her tarafında Hata1 
milli zaferi dolayııile şeoliklel' 
yapılırken Burnovada da bl 
güzel gün tes'it edilecek ' 1 

Hatay şenliği ile ağaç bayradll 

hirleştirilerek Burnovada ild 
bayram birden tes'it olun•"' 
caktır. 

Bugün dikilecek ağaçlarla 
Burnovada bir batay ko:-usll 
tesis edilecektir. Burnovalılıll 

bu hayırlı teşebbüslerinden dr 
Jayı tebrik ederiz. 

Spor toplantısı 
Bu akşam saat on yedide 

Halkevinde spor komitesi top• 

Ianhsı olacak ve spor işleri et• 
rafmda kararJar alınacaktır. 

• 
Hatay müsameresJ 

Dün gece Halkevinde, Hı· 
tayhların istiklallerine kavut• 

maları şerefine bir konset 
verilmiştir. Konser çok kı"' 
Jabalıkb. Geç vakte kadar giY 
zel dakikalar geçirilmiştir. 
Bug~n yapılacak meting9 

bütün lzmir gençliği iştirik 
edecektir. Mitingte nutuklat Şirketlerde tetkikler 

Şehrimiz nafia komiseri Sırn 
Güngör ıehrimizdeki şirket· 

lerde tetkiklere başlamıştır. 

Yakında su ve elektrik altı 

aylık tarifelerini!l tesbitioe bat· 

!anacağı haber alınmıştır. 

rupa memleketlerine ihraç edil
miştir. 

başlamışbr. söylenecektir. .-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kız kaçırma 
Kemalpaşa kazasınm Armut

lu köyünden Ahmet oğlu Yu

suf ayna köyden Mehmet çavuf 
kızı Emineyi kaçırmış ve lnzin 

babasının şikayeti üzerine her 

ikisi de yakalanmıştır. 

-·····~ Kemalpaşa cezaevinde 
Kemalpaşa cezaevinde katil

den mahkum bulunan Hüseyin 

oğlu Mehmet Ali, Denizlili 
Rahmiyi çakı ile yanağından 

yaralamıştır. Yaralı, lzmir Mem· 

leket hastasine kaldınlmıştır. 
Suçlu Mehmet Ali hakkında 
kanuui takibata başlanmıştır. -
Kızılay balosu 
Kwlay kurumunun yılhk ba

losu için hazırlıklara devam 

ediliyor. Bu cümleden olarak 
Istanbuldan hususi surette an
gaje edilen mükemmel bir or
kestre takımı getirilece~i gibi 
memleketin en güzide Tnrk 
ve ecnebi ailelerinden kırk ki
şilik bir heyet tarafından da 

TUrkofisten aldığımız malô· 
mata göre vapur ihtiyacı ber
taraf edilmiştir. 

ihracatçıların yeni yapacak· 
ları satışlar için de vapur temin 
olunmuştur. 

.. >:••••• a 

Halk evi 
•••••••••••• 

Konferanslar serisi-. 
ııe haşlanacak 

Evvelce de haber verdiğimiz 
veçhile dün balkevinde bir ta
rih ve edebiyat toplantısı ya· 
pıiarak bazı kararlar almıştır. 
Toplantıya iştirak eden üyele
rin ihtisaslarına göre, .zümre· 
lere ayrılmışlardır. 

Müsababeler ve konferanslar 
verilmesi kararlaşmıştır. On beş 
günde bir müsahabe, ayda bir 
konferans verilecektir. Konfe· 
rans ve müsahabe verecek ıah· 
siyetler ayrdm1ştır. Her yeri 
kendi ihtisas dairesinde dil, 
tarih, Argeoloji, edebiyat, şiir 
ve ar il.zerinden konferanslar 
vereceklerdir~ 

•••r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hiç bir sene yapılmıyan nezih 
numaralar hazırlanmaktadır. 

Salonlarda bu seneki balo 
için hersenekinden başka yeni·· 
Jikler yapılmaktadır. 

•• • 
MUNIR 

1 

NURETTiN 
TAYYARE sinemasında 

iki filim birden 

1 -Kırk Gün Kırk Gece 
IstanbuJda çekilm!ş olan . tamamen Türkçe 
sözln olan bu filimde MÜNiR NURETTiN 
ile DENiZ KIZI EFT AL Y Ayı dinliyecek çok 

zengin numaralar göreceksiniz 
r7..zzzzzz;tzZ7.xz7,,ZZT.LZ.rz/JZZT~ 

2- KALIENTE 
Dolores Del Rio tarafından temsil edilen 

bu fiJim Fransızca sözlüdür. Kaliente cinsi 
cazibenin timsalidir.Bu filimde kıvrak lspan
yol dansları - Büyük bir aşk - Kahkahalı bir 
macera göreceksiniz. 

Ayrıca PARAMUNT dünya haberleri 
Hergiln 2-3·3b- 6-8.30 9.15 seanslarında yalmz 

Cumartesi ve Pazar ılünleri saat 1 de başlar 
':;, ~ . ~. -~w:i ~ l. • ~ ·-:.' ~ • • • ' , : 

1 

ingiUzierin merakı 
İ11gilizler Tandevularına cok sadık· 

/tTlar.Bir i!lgiliz içüı lzi{a/Jedilemiye
cek kusurlardan biti tandevmıa say
gısızlzll. göstemzektiT . .Hele bu ıandevu 
mühim bir petelj)Onide -i?patı vücut 
dmeğe müteallik bulunurs}ı bil hu· 
susta i!ımalkat otan adamın sözle
ıinde lziç kredisi kalmaz. 

Almanyanuı Lonılta elçisi Von 
Ribbentrop'un başmdan bövle biT 
vak'a geçtiği söyleııivor. Rıbbentıopp 

Leeds ticatel odasında biT konjetans 
vnmeyi vaadetmiş.. Oünü gelince si
yasi meşguliyetleri yüzünden ı•aadım 

unutmuş... l(on/vansı tettip eden 
Alman muhipleri bundan o kadat 
müteessir olmuşiar ki Ribbenfıopp 

yerine Almanyaya antipatisi ite tanm
mış olan Vinston Çurçılden bir kon
fe1ans veTmesini istemişler. Çmçıl el
bette Ribben/loptan çok başka şeyi.er 
sövliyecek.... Plotoltol mütehassıslan 
oları ln.gilizletin /oTmalileyle lııç şa
kaları yoktuT. Bu küçük ltfıdıse bü
yük dedikod11tar yapmışfıT. Bitcokla1ı 
Ribhentroppu Vo,z Pt.1ptnin istihla/ 
edeceğindm bile balzsediyoılcu. Rib
ber.tropa at/edilen kusur sadece sö
zünü tutmamış (llnıasındOJı ihMet de
ğildiT. Onun lüzumundan /azla mem
leket lıastalığına tutulmuş olduğu, 
BeTc/ıgeseadea sarayını altıncı /oıj'un 
sarayına teTcilı ettıği söylmiyoT. 

Centilmen/et kabesi sayıları I.ond
'anuı öyle anana/an vaT ki bu11laıa 
riayet etmiyen diplomatlar ayaklaıı 

altındaki topTağın kaydığım lıisse

derlet .. 
GUlmek ihtiyacı 

Zaman ve hadiseler ağırlaş
tıkça insanda gülmek, eylen· 
mek ihtiyacı artmıştır. Sine
ma ve tiyatrolar için dünyanın 
her tarafında yapılan statistik
ler en çok rağbet gören filim-
lerle piyeslerin komediler, hafif 
mevzulu ve eylenceli eserler 
olduğunu gösteriyor. 

Bir mllyonlnk elmas 
kaçırıyordu 

Barselondan Fransanın Per· 
pinyan şehrine gelen trende 
bir lspanyol tevkif edilmiştir. 
Bu adamın üzerinde muhtelif 
milletlere aıt 150 altınla, 50 
bin Peseta ve biıı milyon frank 
kıymetinde tabının edilen 35 
yüzük, 72 gerdanlık, iki inci 
gerdanhk bulunmuştur. Bir 
yağmacı olduğu anlaşılan L
panyol hapsa tıkılmış ve nıii· 
sadere edilen elmaslarla para· 
lar lspanyol hükümeti namına 

muhafaza altına alınmıatır. 

Relılim - k{ızlar 
Moda şimdiye kadar Avru· 

padan Amerikaya geçerkeo. 
Okyanosu öte yandan bu y•· 
na geçe:J modalar da görül-

meğe başladı; gangsterlik, si .. 
nema çehreleri, erodinamik oto-

mobiller, mksigörHer gibi... Bo 
sefer dt: reklam - kızların Pari• 

camekanlarında spor malzemeli 
çığırtkanlığı yapmağa başlr 
dıklannı gazeteler haber veri
yorlar. Reklam - kızlar kadıD 
güzeUiğinin örneği denilecek 
kadar zariftirler ve reklamıo• 

yaphklan spor malzemesinio 
icap ettiği şekilde giyinmiş ola" 

rak, mağaza vitrinleri içinde o 
sporun hareketlerini tekrar 
etmektedirler. 

Bir muharrir bunlardan biti• 

ne bu işin kendilerini sıkıp 
sıkmadığıoı sormuş. 

- Neden sıksın? Bilakis çok 
eğlenceli. Bazen mağazanıll 

önünden bir geçen yirmi defa 
geçiyor. 

Mavi gözler azallyor 
Londranın en tanınmış g3• 

doktoaiarından birinin iddia"' 
sına bokıhrsa mavi gözler git

tikç\! azalmaktadır. Bu kusur 
gözleri harap eden elektrilı 
ışıklarile fazla okumaktan ileri 
geliyor. Yine aynı doktor• 
göre, siyah gözler ışıkları0 

yarattığı yorgunluğa dah• 
ziyade mlltehammildirler. Ta" 
biat gözlerin rengini de yePİ 
hayatın şartJarına uydurındk" 
tadır. Bu gidişle bir zaınall 
gelecektir ki, mavi gözler b09 .. 

bütün kaybo!acaktır. Şu bald~ 
daha şimdiden azalan 01a\'I 

gözlere ağlayalım ve onlar kadıtl 
güzel olan siyah gözlerle de 
kendimizi teselli edelim. •• 
·········•······•···············•·····• : 

Fikir kırıntdarı: i 
Hayat ve Neş'~ j 

Evet hayat bir servet, nete İ 
bir sarhoşluktur. Bunları kor~ = 
kusu;ıı; ve kaygusuz kuUannıa ! 

= çok tatlıdır. • 
A/frct de M11ssrf ••••• s 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 



~ 1 KAnnnıısanl 1937 
c_ 

liiJKUllU/" • ~ 
~ VE:- DIHLCY]O 

~ • 
Vakıt: Kış, rüzgar poyra7, 

hararet sıfır ... 
Sahne: Bizim evin arkasında 

ağaçlıklı bir boş arsa .•. 
Eşhas: On atltı, on yedi, on 

sekiz yaşlarında üt; mektepli, 
ellerinde?: 

- Kitap... Hayır. 
- Kayak ... Hay1r. 
- Kazma kürek... Haaayır 

hayır. 

Ellerinde, çatal bi; değneğe 
gerilmiş lastik sapan; sinerek, 
sıçrayarak gfıya Rvlayacaklar 
serçecikleri.. Üşümüş, donmuş 
ıa valb serçecikleri. 

* • • 
"Yaşıt,, ları her memlekette; 

homba, top, gaz, tank, para· 
şut talimi yaparken enların 
bu masum eksersizlerini daha 
az tehlükeli sanmayın: 

Çat!! - Eyvah cam .. 
Patı! - Kiremitler gitti. 
Küt!! - Ahi Gözüm .. 

~*• 
On altı, on yedi, on sekiz 

.faşlarında üç mektepli.. Elle· 
tinde lastik sapan ... 

K. ErgUneş 

Si ---

Ankara ınülıiın . .... 
sıyası tr·nıasla ra sahne olacak 

Hariciye V ekilin1iz Milinoya ~itti. Çarşamba 1?Ün
k ·· Ciano - Aras ··ıakatına ehemmiyet veriliyor 

- Başta1a/ı birinci salti/edc - yazıyor: Hu iki Hariciye nazırı· antantı konseyinin arefesinde memnuniyetle karşıladık. Çün-
samimi hisleri izhar fır- · mn görilşmesi geçenlerde Ro- ltalya hariciye nazırıyle görüş- kü bundaki ruh bir.im dış si-
s~tını bize verdiği için mada yapılan Ingiliz • ltalyan müş olacağı hahrlablarak bu yasetimizin rüknü olan fikir ve 

Gentlemenş Agrementin tabii mülakatın ehemmiyetinin yalnız prensiplere tam muvafıktır. 
bahtiyanz.,, bir neticesi olsa gerektir. Al- Türkiye - ltalya münasebetle- Aras, Bulgar - Yugoslav mu-

"Atatürk'e tazimleri.mi arzet· b ı h h d · h 'k d d manyanın aş ıca istediği şey rine mün asır kalmıyacağı ve a e esı at<. ıo a a memnu-
mek üzere ayın on ü~ünde Türkiye - (talya münasebetleri- ltalya • Yugoslavya münase- niyetini göstererek buna ben-
Ankarada bulunacağım. Dr. nin azami inkişafıdır. 1928 de betlerine de aksedeceği saml- zer anlaşmaların lusa bir müd-
AraıJla birlikte, Ankara temas· aktolunan Türk - İtalyan doı;t· maktadır. det zarfında Bulgaristanla Ro-
larımdan sonra Atinaya geçe- luk muahedesi bir hakikat ol- Paris, 30 (Ö.R) - Tevfik manya ve Yunanistan arasın· 

k B ık k · 1 k k · K ld · A M'' d K C da da vukubulmasını temenni re a an ortseyı top antı- ma gere tır. a ı ki Itafya- Rüştü ras ı.ıino a ont i- etmiştir. 
sında bulunacağım. da faşizm iktidar mevkiine ge- ano ile görüşmek üzere Ce- Budapqte, 30 ( Ö.R ) _ 

Berlin 30 ( Ö.R ) - Alman çeli beri iki hükümet arasında nevreden hareketinden önce Tevfik Rüştü Aras H Nem?le-
gazeteleri yakında Miliinoda tam bir ahenk kurulması için "lntransigeant., muhabirine şun- nek ,, gazetesine 3 şubatta 
yapılacak T.Rüştü Aras-Ciano imkan nisbetinde ne yapmak farı söylemiştir : Milanoda Kont Ciano ile gö-
görüşmesinden bahsederken lazımsa yapılmıştır. - Milanoda yapacağımız gö- rüştükten sonra 5 şubatta 
ltalya - Türkiye konuşmalarının Belgrad, 30 (Ö.R) - Mila- rüşme Türkiye-Italya münase· Belgradda Yugoslavya Başve• 
böyle muvaffakıyetli bir inki- noda Türkiye ve ltalya harici- betlerinin iyileşmesine bir de- kili ile görüşeceğini ve 15 şu-
şafa uğramasına büyük bir ye nazırları arasında yapılacak Jildir. batta da Atinada Balkan an-
alaka ve memnunluk gösteri- mülakat büyük bir alaka uyan- lugiltere ve ltalya arasında- tanh konseyinin müzakerele-

Aı 
1 •' d yor. "Börser Zeitung,, şunları dırmıştır. Rüştü Arasın Balkan ki gentlemensı agremanh biz rinde bulunacağını söylemiştir. 

~ ~ ········································································•·····················•··•··················· .....•.............................•........................ 

~any Ankara ı ··pleri birleşiyor "~ak;:t; 
F akırlere yap!lan , teşekkur ediyor 

Aım!o~~?ı~~~~.~.i ipti· Parti k~;;;:i~ kar~d; yaln;z iki ;:f~;;~i:~~~~k~.-~~:; 
dasından 1936 senesi sonuna b k k ı c• k ı k davnsının milli arzulara uy-
kadar fakirlere yapılan yardım u·· yuGe p uru aca tır gun olarak hallinden d'>layl 
hakkında ( Rechenscbapts·Be· mulıtelif müessesnt ve cemi-

richt ) mecmuasında dikkate Ankara 30 ( Yeni Asır Muhabirinden ) - karada sayısı onu aşan spor kulüp!erinin yerine, yeller ve zevattan almakta 
şayan rakamlara tesadüf olun- Ankara spor kulüpleri jçin parti idare heyetin- biri yenişehirde, diğeri de şehirde olmak üze• oldukları tebriklere teşek· 
nıuştur. Bu mecmuanın resmi re iki büyük kulüp 1 urulacakhr. kürlerinin iblağına Anadolu 

de yapılan toplantıda çok mühim kararlar B nıakanıattan alarak .,neşreyle• u usulün tecrübesinde fayda görülürse Is- ajansmı tavsit buyurmuş-
diği bir blançoya göre, birsene alındı. Türk sp•lf kurumu erl<anının da iştirak tanbul ve lzmir gibi merkezlerde de kulüp sa- ]ardır. 
tarfında fakirlere yapılan yar· ettikleri hu toplantıda alınan karara göre An- yıları eksilece ir. fZZ7...7..ZZZ7 .. ZZZZZZZZ7-7.7-77J.ZA...,.XTJ:J 

dırnın yekünu 379.s61.t26 mar- ....... 1 ................ ::3········ .................... d ................................. c_, ... h .............................. d......... Enfioenzaya karşı 
ka baliğ olmaktadır ki, bizim spanyaoa ıarp yeni en ve bütün oe şetile başla 1 
Paranıızla yüz doksan milyon d bir SerU m 
Türk lirası demektir. Madrı·d cephesı·n e Londra, 30 ( A.A) - Star 

Bu para şu şekilde elde gazetesine göre, sir patrick 
edilmiştir: 15.

067
.
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Mark evvelki se- " SkW'"'WW'M Jaidlawin olduğu doktorlardan 

b d d k mevcudu G •• k •• •• "°' b J ti ı k J h mürekkep bir grup influanzaya 
2:3.~~;~2;v~::k :s:kdi teber~ o yuzu agır u u ar a ap 1 ve er karşı şimdiye kadar bulunan-

ruat 37.512.4S6 mark hayat f •• th • k ı kt )ardan daha müessir bir serum 
ucuzlaması yüzünden hasıl olan tara mu JŞ aran ) J keşfetmişlerdir. Ekseriyeti tıp 
kar ve parasız nakliyattan ya- talebesi olmak üzere kendiJik· 

pıtan istifade şekHyte ve Bu karanlık arasında bir hava fişengi gibi seınayı yaran ağır ıerinden talip olan altmış kişi 
92·131 ·874 mark da eşya te- İOJlların şinışekleri arasında Maclridin binaları göriinüyordu üzerinde yapılan tecrübeler 
berruatıdır. ... 

Ô 
"dd ı· d J · t• ı:k şayanı memnuniyet neticeler 

Bu hasılatın 365.829.716 Paris, 30 ( .R) - ispanyada şı et ı. i ~· Projo. ktörlerden ış ırcı etmiyecektir. 
S S b . d F bı·rı· 1 b t f B Jk• vermiştir. markı ile fukarc.~ara gıda mad· an e ashen en ransanın .şıma ı gar ı ara ını, e ı coğrafi sebepler bu 

deleri, yakılacak malzeme, el· Bayonne şehrine gelen haber- yani Üniversite mahallesi ile iştirake mani olmuştur. Sovyet 1'iirk • Alman 
lere göre lspanyol nasyonalist garp parkıoı tenvire bacladı R kJ • 

bise, lüzumlu ev eşyası, Y usya bir Akdeniz devleti de- p erı n ıri 
filosu Alehando adlı bir bükü- Gok yuzu ağır bulutlarla • "ld" ~ 

na'kdi yardım tevziatı yapıl- met vapurunu tevkife muvaf- kaplı idi. Bu karanlık ara· ~ı ~r. Fakat Almanya da Ak- Berlin 30 ( Ô.R) - Alman• 
mıştır. Umumi masraflar yew fak olmuştur. Hadise Santan- sında Arada sırada bir hava enız devleti olmadığı halde ya ve Türkiye arasında yeni 
künu da 6,114,191 marktır. der karşısında olduğundan be- fişengi gibi semayı yaran kon!rolün tatbikine teşrik edil· bir ticaret mukavelenamesinin 
Yedi milyon knsur mark ta men harekete geçen altı hü· ağır topların şimşekleri ara· mesı, bilakis Sovyetlerin hariç 

b 
imzası için yakında müzakere· 

önümüzdeki seneye devrolun· kümet tayyaresi Nasyonalist sında, Madridin en yüksek ırakalması garip değil mi? 
b 1 K 

lere başlanacağı söyleniyor. 
muştur. harp gemilerine hücum etmiş- ina anı göze beliriyordu. ara hudutlarında kontrole 

Fukaralara yapılan bu geniş l'l!rdir. Böylece bir deniz - bava Madrid, 30 (Ö.R) - Müda· gelince, bunun Portekiz hudut- Habeşistan 
yardımın umumi masraflarının muharebesi olmuş, neticede faa komitesinin öğleyin neş- larına teşmil edilemiyeceği an- harhı esnasında 
yüzde iki gibi ehemmiyetsiz harp gemilerinin ve bilhassa redilen bir tebliğine gl>re )aşıl kt d P t k" . . 11A 

A h 
. ma a ır. or e ız mı ı 

bir mıktar olması bilhassa dik- .. Espana,, zırhhsınıo top ateşi ran uez cephesınde Al01an ·k 
altında tayyareler kaçmağa kuvvetlerinin yeni bir hücumu vı ayesile kendi topraklarinda 

kate şayandır. Teşkilat kuv- reddedilmiştir. Cumhur·ıyet beynelmilel bir kontrol icrasını 
vetinin çok canlı bir delilidir. mecbur kalmışlardır. Bunu mü- k b 1 

teakip asi gemiler Alehando kuvvetleri Madridin garp par· ~ ~ etmemiştir. Anlaşılan bu 

İngilterede ordu 
ve gençlik 

Londra, 29 ( A.A) - Daily 
Mail gazetesinin bildirdiğine 

vapurunu Pasaja limanına sev· kında ilerlemeğe devam ede· mıllı vakar her vastta ile 
ketmişlerdir. rek sabah Debams müessese· asilere yardım etmeği ve 

Paris, 30 (Ô.R) - Havas sine ve hıfzıssıhha enstitüsüne tatbikini taahhüt ettikleri 
Ajansının Madrid muhabiri doğru bir çok siperleri işgal ademi müdahaleyi imza 
bildiriyor: 20 saatten beri etmişlerdir. etmeyi icap ettirmektedir. 
Madrid eehhesinde harp yeni· Paris, 30 (Ô.R) - Hükümet Fran11a gibi bir memleket Is-
den kudurmuştur. Toplar şim- başındaki Sosyalist partisinin panya hududunda ve kendi 
diye kadar görülmemiş bir şid- gazetesi olan 11 Papulaire ,. ls-
detle çalışıyorlar. Top gükre- panya meselesinin son safhası 

Kahire, 30 (A.A) - Neşret

tiği bir Londra mektubunda 

Elmisir gazetesi Mısır suların

da yapılan askeri nakliyat için 

Habeşistan muharebesi esna
smda gümrük resmi olarak 

alınan paraların ltalyaya iade 

edilmesi hakkında Munr bükü· 
metinin verdiği kararın lngiliz 

mahafillerinde memnuniyetle 

karşılandığını bildirmektedir. 

=-
Setanea 

'2~ !ıs~ 
iş başına giderken 

Bir tesadüf bana gösterdi. 
Kısa bir seyahat icabı Basma
neden yedide hareket ede• 
trene yetişmek üzere sabahm 
altısında evden çıkdım. Zifiri 
karanlık, gözgözü görmüyer, 
sokaklarda tek bir ışık yok ... 

Tramvay ve otobüs durak· 
lrında bir müddet bekledım. 
Neden sonra bir otobüs geldi. 

Balık istifi dolu .. Beni de içeri 
aldılar, ayakta bir yere sı• 
kışhm. 

Bu kalabalık fabrikalarda 
ÇAiışan ve düdükten evvel iı 

başında bulunmağa mecbur 
qlan amelelermiş .• 

Fabrikaların işbaşı saatinde 
bu bir tek otobüsten bHşka 

otobüs ve tramvay yokmuş .. Ba 
biricik otobüse açıkgözlülük 

edip atlıyamıyanlar göndeJikle .. 
rini kaybederlermiş. 

Şimdi düıünün. Yalı boyunda 
oturan 30, 40 amelenin işı>a-

şma yetişerek gündelikten mah
rum olmamaları Güzelyalıda 

oturan şoför Mehmedin Tak.
tinde uyanmasına ve o bir tek 

otobüsün arıza yapmamasına 

bağlıdır. Bir memlekette kırk 

amelenin bir günlük nafakası 

hir otobüse bağlanamaz. 

Işık işi de otobüsten sonra 
düşünülecek mühim bir mesele
dir. Amelenin iş başı saatında 

ne bir elektrik lambası, ne de 
bir bnvagazı feneri yanıyor. 

Dar sokaklardan, uzak mahal
lelerden tramvay yoluna inen 
binlerce amele bastıkları yeri, 
gittikleri yolu görmeden vere

siye gidiyorlar. Kış ortasında, 

gün ağarmadan yola çıkmak 
mecburiyetinde kalan ameleye 
biraz ışık, bir jki nakil vasıtası 
vermek İçin ne yapmalı? .. Bu
nun cevabını sayın şubay 

versin ... 
A. Murat Çınar 

Küçük evler 
kooperatifi 

Ankara 30 ( A.A ) - Ôte
denberi hazırlıkları yapılmakta 
olan küçftk evler kooperatifi 
müteşebbisleri bugün Halkevi 
salonunda taplanmışlar ve koo
peratifin teşekkülüne ait esas
Jarı görüşmüşlerdir. Müteşeb

bisler aralarında on kişilik mu
vakkat komiteyi seç~rek koo
peratif niazamnamesini bazır
lamağa memur etmişlerdir. 

Macaristan 
Dahiliye nazırı 
Budapeıte, 30 (A.A) - Da

hiliye num Kozma dün kral 
uaibi Hortiyı ziyaret etmiştir. 
Nazırın istifasını verdiği zanw 
nedilmektedir. 

Hortinin bu hususta ne ka-
rar verdiği malüm değildir. 

Eden 
Londraya döndü 
Londra, 30 ( A.A ) - Eden 

Cenevrcden buraya gelmiştir. 

Cenevreden vakıtsız hareketi 
hakkında beyanatta bulunmak
tan imtina etmiştir. Nazırın 

gripten muztarip olduf:u söy· 
lenmekteclir. 

göre ordu nizamatında bazı 
mühim değişikliklerin yapılması 
düşünülmektedir. Bu suretle se
nede dört milyon lngiliz lirası 
fazla masraf lazım gelmektedir. 
Se!ahiyettar mabafil ayni 
zamanda beden terbiyesi 
sisteminde mühim bir tebed
dül vücuda getirecek bir plan 
hazırlamakla meşguldürler. Ka
bine azasının mühim bir kısmı 
ınecburi bir beden terbiyesi 
sistemi kurulmasına mütemayil 

meleri müthiş bir taraka ile hakkında şunları yazıyor: 
birbirini tnlcip ediyor. kudretli Şimdi ademi müdahale siya-
infiliıklar duyuluyor. Mitralyöz· setinin kontro!ıı m~selesi kafw 
ler durmadan ateş püsl<ürü- mıştır. Londra komitesi tara-

topraklarında beynelmilel kon· 
trolü kabul ederken Portekiz 

başveleili Solazor bu milli ve
kar vesilesini ancak lspanyol 

cumhuriyetini öldürenlerle suç 

ortaldığını maskelemek için 
ileri sürebilir. Her ne kadar 

lngiltere ve Fransa Portekiz 

sahillerinde de lrontrolü tatbik 

edeceklerse de bu Portekizin 

Yugoslav milli müdafaa bütçesi 
alkışlarla kabul edilmiştir 

yodar. Saat 21,45 de siper fındnn hatırlanan plana göre 
toplarının infilakları korkonç asilerin işgali altında bulunan 
bir hızla birbirini takibe baş· araziye harp malzemesi ve gö· 
ladı. Ateş hattına en yakın nüllü sokulmaması için kontrol 
olan mahallelerde toprağın Jngiltere ve Fransa tarafından 
hafifçe titrediği hissediliyordu. cumhuriyetçilerin işgali altın· 
Bilhassa cenup mahallesi bu· daki araziye karşı ise ltalya ve 
dudunda Bario ve Carabanchel Almanya tarafından yapılacak-
istikametide mitralıö:derin ateıi tır. Sov.Y..et Rusya bu kontrola 

bulunmaktadır. Gençler her 
ıenc muayyen bir beden 
terbivesi yapacaklardır. 

kendi topraklarında Burgos 

dostlarına yardım etmesine ma

ni olmayacaktır~ 

·~·-..·----~~~-
Belgrad,30(Yeni Asır)Belgrad parlamentosu bugünkü celsesinde 

harbiye ve bahriye bütçelerini kabul etmiştir. Yeni harbiye ve 

bahriye bütçesi iki milyar 142 milyon 396041 dinardır. Bu yekün 
geçen yıl bütçesinden 13 milyon dinar daha fazladır. 

Parlamento, harbiye nazırının ikazı üzerine bütçeyi bilimüza· 
kere kabul etmiştir. Harbiye nazırı Birmariç nutkunda Yugoslav 
ordusunun kuvvetinden ve modern 'ilahlarla teçhiz edildiğinden 
babsetmiıtir. 
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VENi ASIR 

{*ARA Sl~~.21 Japonyada askeri . kabine 
Berbad şey - J U k• k b• • k•J 

Mükellef bir ziyafet sofra- Genera ga 1 a ıneyı teş 1 e 
suıdasmız. 

r.~e~;~ ~:;:;.:~:,!~~~m!!~ muvaffak olamadığını dün bildirdi 
kımlardaki çeşit mezeler işti- Tokyo 29 (A.A) _ Domei • l 
baoızı kabartıyor. Hu sofrada , 
bulunmak bir zevktir değil mi? ajansı bildiriyor: 

d Söylendiğine göre Ugakinin Bir de ziyafetin sonunu ü-
şüoüo. Ne perişanlıktır o ... Çi- muvaffakıyetsizliği milli müda-

faa bakanının tayini hususunda çekler vazolarından yerlere 
k kendisiyle askeri şefler arasın-düşmüş... Porselen ta ımlar in-

da mevcut anlaşmazhklann bir 
saoıo içine tiksinti veren yemek neticesi olmuştur. Kabineyi kur-
arbklariyle bir saat önceki çe- maktan vazgeçeceğini krala 
kici güzeliiğioi kaybetmiş... bildirmeden evvel Ugaki ihtiyat 
Gülerdenberi aç kalmış bir in- generalliğinden istifa niyetinde 
san bile olsanız bu perişan haJJi olduğunu söylemiştir. Ugaki 
sofraya içinizde bir sızı duy- gazett:lere şu beyanatta bulun-
madan oturamazsınız. muştur: 

Berbat şeydir bu artıklar... Vaziyet gerek japonyada 
Cemiyetin de böyle artıkları gerekse ecnebi memleketlerde 

var. çok naziktir. Şimdiki sosyal 
Bir serseri veya bir feh1şe şartla ve siyasal vaziyet o ka-

için hanginizin düşüncesi daha dar müşkül bir şekildedir ki 
müsamahakar olmayı bilmiştir? Japonyanın istikbaline endişe 

Fakat fuhşu veya serseriliği ile bakmamak imkansızdır. 
d 1 f h. l Eski Başvekil ffirota mey ana vuru mamış a ışe er Tokyo 29 ( A.A ) - Demei 

rilecek namzet için prens Sai- imparatorun prens tarafından ve serseriler az mıdır yer yü- AJ. ansı bildiriyor : 
d ? onjinin reyini almak üzere Oki- tavsiye edilen zatı yarın sara-

ziln e General Ugakin kabineyi d t t · ht ld" 
h k t t · r Yuasa ya ave e mesı mu eme ır. Hatti bunlar içinde saygı kurmaktan vazgeçtiğini lmpa- tuya . are e . e mış ır. I Gazeteler hususi başbakan 

g6renleri bile yok mu? ratora bildirmiştir. Bunu mü· prensın noktaı nazarını mpa- Bargn hitanumanın yeni kabi· 
Var elbette ... Bir izzeti nefis teakip imparatorun saray na- ratora bildirmek üzere akşama neyi teşkiJe memur edildiğini 

yarasına ehemmiyet vermeye zm Yuasa başbakanlığa göste- doğru Tokyoya dönecektir. haber vermektedirler. 
vermeye insanhklannı keybet- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ···--·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
miş olanların ne kadar çok oı- " Cezayir' de ayaklanma var 

~~!~:e:~~:~~!:i :,:;:~:~~~:ı Is la mlar a:·· .. ~it .. ··ı;;~; ..... hidi~·~İ~r siyasi 
aıka susamıştır. Şeref, mevki, 

:!\~;~:;i~e~,~~!;" ;:,e;1~~ hayatı karıştırmış hnlunuyor 
birteJ bulsunlar- B6ylelcri ce- Paris, 20 (Ö.R) -Cezayirde 1 
miyetin ihmali yüzünden fuhşa Fransaya karşı tahrikat hak- ,··, 
s&r81deneolere, bir çamur yığı- kında ayan meclisinde yapılan 
nından geçiyormuş gibi tiksinti bir istizaha cevap olarak baş-
ile bakarak *fahişe" dedikleri vekil Blum oradaki vaziyeti 
halde Fuhşu ihtişam içinde ya- şöylece tahlil etmiştir: 
şatanlara taparlar._ "Temps,. gazetesi şüphe ile 

:ı::>e:n::ı.f..r karşılanacak hadiseler nekletti. 
.................. •••••••••

11
•• .. •••111" 11 Halk cephesine dost olmıyan 

(BORSAi 
Uz Um 

Çu. Alıcı Fiat 
117 Esnef Bank 14 50 19 75 
99 F Solari 15 50 16 25 
49 Ü Kurumu 13 50 20 50 
47 Jiro ve Şü. 17 17 50 
39 M J Taraoto 19 SO 19 50 
37 D Arditi 14 25 15 75 
31 Ş Riza Halefl5 15 
27 Vitel 10 50 10 50 
24 S Gomel 13 13 50 
20 Şınlık oğlu 13 13 50 
10 K Taner 16 50 16 50 
500 Yekün 

J99651 Eski yekü::ı 
&00151 Umumi yekfuı 

Zahire 
Çu. Cinsi 
138 Buğday 7 

Fiat 
7 

25 Kumdarı 4 25 
161 ba. Pamuk 47 50 

s 25 
50 

bir gazetedir bu. Altı ay evvel 
Cezayirde her tarafta kar1şık
lık olduğunu gösterdi. Yerli 

halk yığınları kıtlık arifesinde 
idi. Biz bunların hayat şartla
rını ıslah için mücadele ettik. 
ispanya hadiseleri Fasta aksi 

tesirlerini göstermiştir. Islam
lara ait bazı hadiseler de siyasi 
hayatı karıştırmışb. Cezayir her 
türlü propagandaya ve bilhassa 
Fransız faşist propaganda111ma 
sahne olmuştur. Bütün bu se· 
beplere ve kargaşalıklara rağ

men memleketin bugünkü vazi
yeti daha eyidir. Açlığın önüne 

geçilmiştir. Sefalet şimdi daha 
aıdır. Asayiş temin edilmiştir. 
Hükümet Cezair meselesine hu
susi alaka göstermiştir. Cezayir 
yerlilerinden bazılarına Fransız 
parlametosuoa meb'us seçmek 
hakkının verilmesi de vaziyetin 

, yatışmasında mühim bir rol oy-

"'4ZAN: ll{)NAN DİLGE.T 

HiSSi, AŞK 
ROM ANI 

-s-
Umlt dUşUnUyordu ki, henUz on altı yafını dol
durmayan bu şirin kızın parmaklarından çıkan 

na§meler, duy~n bir kalbin aeslerldlr 
Hatırlıyordu. kadar yayılan bu sesin ahen· 

. . . . . .. . 
Sıcak Lir gecede arka

daşı Necmiyle birlikte mek
tepten dönüyordu. iki genç 
arkadaş o fı?'Ün epeyce yorul
muşlar, koJlej sahasında yap
tıkları bir maçtan yorgun düş
müılerdi. Gece vaktı üzüm bağ
lan arasından geçerken, uzak
tan, derinden derine haykaran 
bir kitara sesi duymutlardı. 
ikisi de duraklamışlardı, nedir 
diye .• 

Paradisonun üzüm bağlaraua 
••&'--UU 1 ıl-a..aaa .......... Mlt .. •-•a.- -- • 

ginde başka bir mana bulmak 
istiyorlardı. Asıl hayrete düşen 
N ecmide n ziyade kendisi idi. 
Duraklamıştı ve arltadaşına so-! 
ruyordu: 

Ne oluyor bu, Necmi? 
- Enfes bir kitara sesi .. 
- Asıl tuhafı, Cıpsy Air'i 

çalıyor. 

- Hakikaten tuhaf .• Fakat 
çok güzel. 

- Muhakkak olanı fU ki 
bunu çalan yüksek kültürlü, 
gün görmfiş, çileli bir insan .• 
Onu ne kadar tammak iater-

Cezayirde yerli kadınlar 
namıştır. Cezayirde Fransız hü- hükümraniyeti hiç bir zaman 
kümraniyetine karşı komünist- bugünkünden daha sağlam ve 
lerin tahrikatta bulundukların- itir!'zsız olmamıştır. 
dan bahsedildi. Temin edebi- Ayan meclisi bu izahatı kafi 
lirim ki Cezavirde Fransanın örmüştür. 

dim. 
- I1tersen gidelim oraya? 
- Nasıl olur, ayıp olmaz 

mı? 

- Ben kitarayı çalanı tanı· 
yorum. Bizim komşumuzdur. 

- Nasal siz burada mı otu
ruyorsunuz ? 

- Biıaz daha ileride ama •• 
Bu eve sık sık gelirim. 

Y ollarıoı değiştirerek ince 
bir yolu takibe başlamışlardı. 
Henüz iki yüz metrelik bir yol 
alamadan Ümit, Necminin ko
nuştuğunu duyuyordu: 

- işte şu çardakla bağ .. 
Kapısına dokundular. ince 

bir zil sesi bağın içinde gürül
tüler koparmıştı. Ümit gülü
yordu bu hale.. Nasıl gülmesin 
ki, tesadüfen, rastladıkları bir 
sesin arkasından gece vaktı 
yürüyecek kadar serserHeşmiş
lerdi. Mektepli elbisesi altında 
genç bir kız kapıyı açmıya ge· 
liyordu: 

- Ağabey? 

- Aç Seniha, ben'im. 

- Yanında kim var ağabey? 
- Bir yabancı .. 
- Muhakkak yabancı değil, 

her halde tanıyorum ben? 
O zaman Ümit söze karışı· 

yordu: 

- Muhakkak tanımıyorsunuz 
küçük hanım. 

Necmi kardeşine m'safirini 
tanıtıyordu: 

- Seniha, sana arkadaşım 
Ümidi taoıtıvorum. 

Genç delikanh elini uzatır· 
ken Necmi sözüne devam etti: 

- Sana gelince Necmi, kar
deşimi tanıyacaksın.. Hani de· 
min yaşını, başına tahmin etti
ğin, kitara çalan olgun insan .• 

Ümit, belirli bir hayret için
de kızaran çehresini giz!emeğe 
çalışıyordu : 

- Seniha hanım, diyordu .• 
Doğrusu kardeşiniz garip ço
cuk.. işin hakikatini bildiği 
halde beni sözlerimle yanlış 
yollara sevketti, Pekala, sizin 
kim olduğunuzu söyliyebilirdi. 
Öyle deiil mi ? 

Bugünkü lik maçları 

Göztepe-K.S.K. maçını 
neticesi ne olacak ? 
Bugün lik şampıyonasının 

yedinci hafta maçlarına devam 
edilecektir. 

Bugünkü proğremda Gözte
pe-K.S.K. maçı gibi milli küme
ye girecek takımların puanla
rına tesir yapan ve namzetleri 
alakadar eden bir karşılaşma 
vardır. 

Haber aldığımıza göre K. S. 
K. takımı bu maçtaazami kuv
vetile çıkacaktır. Eğer kazancı 

sürpriz sayılırsa itibarı bayiiden 
hayliye sarsılan K. S. K. takı· 
mı için güzel ve kıymetli bir 
netice olacaktır. lzmirspor gali· 
biyetinden sonra bir Göztepe 
galibiyeti; fakat bu, K. S. K'ın 
Milli Kümeye girecek kadar 
kuvvetli olduğunu ve uğradığı 

! sürprizlere acımak lazıoıgelr 
ceğini gösterecektir. 

Bunu bilen Göztepe takıotr 
nın geçen hafta Altınordof' 
oynadığı oyunu çıkararak ga~ 
gelmeğe çalışacağı şüphesiıdii'• 
Bu suretle Alsancak stadı bır 
gün enteresan bir karşılar 
maya sahne olacaktır. 

Sabah erken yapılacak o1aJ 
lzmirspor - Demirspor maçı dl 
mühimdir. Demirsporun geOC 
lzmirspor takamı karşısıııd• 
alacağı netice merak uyaııdr 
rabilir. 

Altmordu - Egespor ve Alt:,1.İ 
Burnova maçlarının nor 
neticelerle ve birincilerin g~ 
lebesiyle bitmesi muhakkP 
sayıla yor. 

Bugün Antakyada da 
şenlik yapılacaktır 

Türk dostluğunu takdir edemiyen 
Fransız sefiri değişecektir . 

- Baştara/ı 1 inci. salıi/ede - velkinden daha fazla teC~ 
Fransız resmi makamatının da edilmiş değillerdir. d,.. 
muvafakatile yüz kişilik bir lzmit, 29 (A.A) - Hatay 
halk polis teşkilatı yapmışlar- vamızın kazanıldığı haberi .şer 
dtr. Bunların vazifeleri Türk rimizde büvük bir sevıPF' 
unsurile diğer unsurlar arasında karşılanmıştır. Bu münatebe: 
kardeşçe ahengi bozacak ha- Pazar günü saat 15 te bir 111 

reketleri önlemektir. Hatay mitingi yapılmasına k•" 
Londra, 29 (A.A) - Royter rar verilmiştir. Halkevinde ~~ 

bildiriyor: Manchester guardian lal ve Türkyolu gazetesi sa~~ 
Rifat Yuca ile belediye üyeıP .. gazetesi lskenderun sancağı ek-

hakkındaki Fransız-Türk ihtila- den Hasan Behçetten mür 
kep bir heyet vilayete mür•" fmın uzun bir tarihçesini yaptık- J-

1 k caat ederek bir mitingin yap tan sonra Son an aşmayı ay· klat 
· ması için hararetli hazırla dediyor ve makalesini şu su-

retle bitiriyor:'' . ·· başlamıştır 
Türldye ve Fransa tatmin Çankırı 29 (A.A) - Hata 

edilmiş gözükmektedirler. San- davamızın halli haberi dün dal" 
cak Türklerinin istikbaline ge- yulur duyulmaz bütün Çaokırt 
lince kendilerinin vatandaşla- bayraklarla donatıldı. Milli ~ 
rından arzu edilmez bir t;ırzda rurumuzu yükselten bir mu~ t 
tecrit edilmesini hissetmiyecek- fakıyet dolayısiyle Pazar goO 
)erdir. Diğar taraftan gümrük büyük toplantı yapılacak~ 
anlaşmaları dolayısile Halep ve Tezahürata yak.ın köyler 
Şam da denizden harpten ev- iştirAk edecektir. ........... 
Istanbul radyosu 

Saat 
13.30 PJikla musiki ve havadis 
14.30 Bayezit meydanından Ha· 

tay tezahüratı 
18.30 Varyete 
19.30 Konferans 
20 Ömer Riza tarafından 

Arapça konferans 
20.45 Tem sil 
22.15 Ajans ve borsa haberleri 
23.30 Plakla muski ve dans 

Gülüşerek çardağa kadar 
gelmişlerdi. 

Misafirler yeni gelenleri kar
şılamak üzere ayağa l<alkmış
lardı. Bu defa teşrifatçılık va
zifesini Seniha görüyordu: 

- Şu yaşını başını almış, 
yetmişlik ihtiyar benim ve Nec
minin pederimiz Nedim dayı .. 
Dayı dediğimize bakmayın .• 
Hilesiz babamızdır. Ona herkes 
dayı diye çağırır da ondan .. 
Yanındaki hanım, Demir be· 

yin eşidir. Size onu iki adıyla 
tanıtmak mecburiyetindeyim. 
ikinci ve şimdiki adı Mualla 
hanım, ilk adı ise.. Neydi ba
kayım.. Hah hatırladım. Goy
poyca Saniska .. 

Nedim bey söze karışm~k 
lüzumunu hissediyordu : 

- Kızım, sen galiba misafi
rine nutuk söylemiye karar var
din Fena usul değil amma, 
bizim sabrımız tükeniyor. Bu 
takdim itini bana bırak •• 

- Şu sağdaki hanım Remin, 
yanındaki Günes.. Adına ha-

1 f]'*:&:m--ı::ill&ll:!IWWIE!lmlSl--

F r ansız ca 
Hususi ders almak 

lstlyenlere 
Fransızca tedris usulü ço" 

mükemmel ve tecrübeli bit 
zat hususi ders vermektedir'• 
Çocuklarına mütahassıs "' 
ciddi bir muallimden deri 
aldırmak istiyen babalaı:ı' 
nazarıdikkatlerini celbederi" 

Yeni Asu'da ( Yakup 1'~ 
nan ) adresine müracaat ed

6 melidir. 6-8 (133) S· 
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)itlerin nutkumühimesaslar taşıyor 
i'.JiJ.ik2i'Qi11 

~ührer diyor ki= Silahsızlanma teklifi yaptım F ran
sa ve Almanya için 300,000 kişilik ordu istedim 
Bunu kabul etmediler. Şimdi Mr. Eden de silahsızlanma için çalışıyor 

Balkan devletleri kendilerini kurdular ve yaşıyacaklardır 
Berfin, 30 (Ô.R) _ Şanselye D6rt ıene evvel hilkümet Bu noktadaki ınüe88if bir dır. Bolıevizmin gayesi bir 

iitlerin nutkundaki çok mlihim baııaa geçtiğim vakit vazife hatayi taıbih etmek iıterim. ibtilili yatnaı bir memlekete 
•azı kasımlar ıunlardır: olarak milletin milli şerefini Almanya kendinden başka dejiJ, biltlln dilnyaya zorla ka· 

- Nasyonal ıosyalist ibtilili iade etmeği kabul ettim. On memleket!eri alikadar eden bul ettirmektir. Biz memleke· 
adece bir ibtiJil değildir. Ih· beı sene bir vebalı hayatı ya· hidis~lerle allkadar olmamıt timiz etrafında ispanya gibi 
ilillerin ihtililidir. Bu kadar ıadık. iç sahada bunun birinci ve bunlara hiç dikkat etme- ç31 yapılmaması için bu veba 
~eniş bir mahiyet aldığı halc\e ıarh ordunun yeniden kurul· mek niyetinde ~eğildir. Esasen ile çarpı~mağa mecburuz. Biz 
~ski siyasi hasımlanna karıı ması idi. Bizi bağlıyan uta~- hiçbir devlet dilnyanın diğer Rusya itlerine karışmadık. 
>U kadar itidalle hareket eden dmcı zencirler karıldı. Şerefı- kısımlanndan alikaaını kesme· Onlar bizim işlerimize karıştı· 
>aşka hiç bir ibtilil yoktur. miz iade edildi. Şunları söyle- ğe hiçbir zaman niyet kura· lar ve hala da kanşmağa ça· 

ispanyada son aylarda 170bin meğe mecburum: maz. Bilhassa şimdiki Avrupa hşıyorla:-. K3t'i o
1
arak söyliyo-

ı:işi hayvanca öldürüldü. Al- 1 --: Almanyanın b~k ~Usa- k.adar küçük .. bir s~hada eğer rum l1•İ ~ü viz~ d~n!a iht.~liH 
nanyanın nüfusu ispanyadan vahnı ıade etmekle bız kımse• bır devlet boyle bır vaziyet ve tanr,p nazarıyesıdır. Boyl~ 
s misli fazla olduğuna göre ayni den bir ıey almadık. • • .. • • almağa mecbur kabraa bu an• b~r .~~zariye ye Avrupada bak 
ıisbeti kabul etseydik bizim4SO 2 - Alman bak bırligını cak .~abancı cebrü tazyiki ile bırligı tanımak, Avrupayı bu 
>İn vatandaıı öldürmemiz llzım- iade esası dahilinde, timendü- ola;.ıbr. t b k d b. nazariyeye teslim etmektir. 
lı.Demokr•si ve diktatörllkten ferl~ri v~ Reichıbank hususi Ale~~a~ekilO:e~% :~n •r~ma~~ Diğer memleketler bu tehlü-
>ahsederler. Bu memleketteki vazıyetlennden çıkarıyor ve 

8 
konomik b k d d keye maruz kalmağı kabul et· 

btilil demokrasinin astı ruhuna milnha11ran hlik6metin bilklim- ~ 1 ed ... ldir Al a :m an k a .eler bile biz Almanyayı buna 
.ıı th L--la • • 1 t k azedi· oy e egı • manyanın e o- k 1 k . b .ıayanır. En istida ~ n ranıyeti a boa e rar v nomik tecerrilt halinde oldu• maruz ı ma istemeyız ve u• 
1iikil~~tin .bqına geçırmek yorum. ğünu göstuecek tek bir bidise na karıı her vasıta ile mika· 
~ayesını ta.kıp e.~er ve b~a 3 - Böylece Alman mille- yoktur. Öyle bir intiba uyaa· dele edeceğiz. Alman milletine 

ki -H k tinden hak milsavatını almıı b 
0

k b k · m n verır. er aı erın dınlmak isteniyor ki gôya bil· u mı ro a arıı masunıyet 
~antasında bir Mareıal asası olan Versay muahedesinin en tün dünya bize ekonomik fay· vereceğiz. Bir Nasyonal Sos· 
var" sözll ıiyasi balomdan Al· son kısmı da kalkıyor. Nihayet dalar teklif ediyor da bi k b l yalist ordusu hiçbir zaman bir 
manya için en doğrudur. Bizzat zaif bir Alman hnkilmetine etmek istemiyoruz. ~ 1~ ~· Sovyet ordusuna yardım etmi· 
b b k• 0 11 ti0 0 ti k d0 k t• b0 14 f k b l a U 

1 
b' b ~n u .. mev ıe mı e . n ı. m~- en ı anaa ı ı • ına a u Almanyanın harici ticareti azal· yecek ve ıç ir zaman onun 

dıyle çagnldım ve mdletin ıı· ettirilmiı olan Almanyanın harp lf artmı•tır. yardımını kabul etmiyecektir. 
· d k 1 • " 1 mam ' y S LA Z nesın en çı bm. ıçı yıgın an meıuliyeti itirafını da red ve Ekonomik tecerrilt telikkiıi· 1 HSI LANMA 

bilirler ki Almanyanın batında ilga ediyorum. ne yol açan bizim d&t yıllık lngiliz hariciye nazırı silah· 
yabancı ruhi~ bir .ad~. vey~- ŞEREF VE PAZARLIK plinımızsa, son zamanlarda sızlanmadan da bahsetti. Ben 
but beynelmılel ıbtilllın bır Milli şerefin iadesi askeri b' · b ld .. k iiç defa silibsızlanma teklifi . . K d. a.. ıı.ı u yo an ayırmaga sev 
milrenıcı yoktur. en ı g g· hizmetin iadesile, bava ve de· d k b. b' hid. .. ya}\bm. Son olarak Fransa ve 
sünden çıkmıı bir adamdır. e. ece ,ıç ır ıae gorme• 

BEN KOMÜN!ST DElilLIM niz kuvvetlerinin icraıile ve dık. S~n t ola!ak kauçuk ve Almanyanm Dç y&s bia kiıilik 
8 k 

. t d ... 
1
. H Ren mıntakasımn iıgaliyle ta• beazin ımaH içın aenede 20·30 orduları olmaama teklif etmiı· 

en omünıı ~gı ım. . •· mamlandı. Bu neticeye mllza· milyon maden k3mllril kullana· tim. Bu recldecliJdi •• yerine 
yatımı nazariyelere geç rme• kere yoluyla varmak imkAnsız- caj'IZ. Eğer bundan vazgeçsek Rusya ile bir ittifak tercih 
dim Nazariyecilerin gazOnde dı. Milletlerin ıerefi pazarlık hangi memleket bu 30 milyon edildi. 
Almanya mabv?lmuftu• • Fak8.t mevzuu olamaz. Sadece alınır. tonun sablmasını bize temin Eden ıimdi silihların tabdi· 
bu telakkiyi fibyat t«:kzıpt~t~•· Ben eski hasımlarımızla istişa- edebilir? dini istiyor. Ben de teklif et· 
Bizim ekonomik 11yase ımız d 1 • • k ld bazı ana mlllAhazalara dayanır. re etme en ne izımse yaptım. Eden lngilterenin Avrupayı mişlim netıcesız a ı. Zira en 
Milli ekonomiyi kendi halinde Böylece ister istemez kabul iki kararglba ayrılmıı g3rmek bUyDk askeri devlet merkezi 
serbest bırakmak miimkün de- etmeleri lizım gelen karar- istemediğini söyledi. Bu arzu· Avrupaya hulal etmek istedi. 
ğildir. Bu hem siya1i, hem ların kabulünü onlar için ko· nun daha evvel biJdirilmit ol• Bir milletin muhtaç olduğu 
ekonomik !>akımdan imkinsız- laylaştırdım. Sürprizler devri mamasına teessüf edilebilir. silAblann mikdarını tayin için 
d1r. Yeni keıiflerin tatbiki en• artık kapanmıştır. Almanya Bugün böyle bir dilek bir ha· maruz bulunduğu teblnke de· 
düatriyi mahvedebilir. Bugün emniyetle Avrupa müzakerele- yalclir. Yalnız Avrupa değil, recesini takdir etmek lhımdır. 
bir endüstıinin mebvolmaıı yilz rine, diğer milletlerle mevcut bütün dünya ikiye aynlmıftır. Haluki bunu her millet ancak 
binlerce işçinin ve ailelerinin meselelerin halJi için ha11rd1r. Eğer. bundan sakınmak istenil· kendisi yapabilir. Diz hiçbir 
mabvolmasıdır. işçilerle kim ali· Bunlar hakkında Eden tarafın· seydı Versay muahedesi yapıl· zarnan bu takdiri bizim hesa· 
kadar olur? Milli birlik eğer ona dan söylenen nutka müraeaat mazdı. IJkönce o dünyayı galip· bımıza Londranın yapmasını 
ekonomi bir nezaret salihiyeti lazımdır. Bu beyanat Alman· ler ve mağluplar diye ikiye kabul edemeyiz. 
verilmezse her hangi bir feJA.. yanın Fransa ile münasebetleri a~ırmıştır. Bu bale nihayet ve~- Almanyanın mllıdemleke ar-
ketten nasıl mesul tutulabilir. hakkında en esaslı fikirleri ih· mıı olmak Almanyanın mezı• zusunu hpanya meseleleriyle 
Biz silih sanayiinde çalışan tiva ediyor. Bunlara cevap fır· ~eti~ir ve benim şahsi meziye· birleşririlmeğe çalışıldı. Fakat 
iıçilere e•conomik sirkil içinde sabnı bana verdiği için lngiliz tımdır. Almanyanın kendisinden müs• 
daimi bir meıgale bulmağa hariciye nazırına minnettarbğı· BOLŞEViZM iN GA VESi temleke almamış olanlara karşı 
mecbm uz. mı bildiririm. Fakat bili bolşevizm var· hiçbir milstemleke talebi yok-
s 

Hakkımızı istiyoruz, ayle de
ğil mi? Giride gidin diyormuı· 
lar size .•. Başınızda hangisi be· 
raber sıelecek, bani Yeniçeriler, 
hani ya Sofu? Biz başsız ço· 
ban gibi gider miyiz? Susun 
gitmeyiz! Oyle ise hepinizin 
ulufe haklar1nı vwaialer.. An· 
lad1Dız mı? Şimdi hepiniz zor
basınız demektir. Bap kopaaa
lara haber salalım, bizim ul6· 
felerimizi yetİftirip versinler, 
vermediler mi? Bakın ne yapa· 
cağız, doğru Saraya dayanınz, 
padiıahtan Sofu, müftOyll iste· 
riz, Y eniçcrileri kaldınp bizleri 
yerine a-etirmeaini dileriz. o ela 
olmazaa okunc:z, yayınız sağ· 
lam mı. kıhnçlarınızın çeliii 

sert mi, bileli mi, haydi yallah 
ocağı basanr, keseriz, asarız. 

- Keaeriz. 
- Asarız. 
- Olur. 
- Heyyyl 
Naralariyle Sultan Ahmet 

meydanı doldu. . . . . . . . . . . . 
Bu ııracla lstanbulun meıhur 

sarıkldanndan beı altısı arka
lannda bir ıürü uıaklariyle 
meydana gelmiıler' ancnleri: 

- Durun, durun! Size Ve.ıiri
izamdan haber var! 

Diye ortahğı teskin ettikten 
sonra, gelen elçi hocalar: 

- Hepimiz de mlalllmanıı, 
kan dökDlmek dotna detilt. 

muradınız nedir? 
Diye bıyıklı Mahmuda sual 

sorunca, bıyıkla Mahmut, bıyık· 
lar1nı iki tarafh burarak: 

- Muradımız mı? Muradımız 
hocalar! Şu askerin ul6fesi ne• 
den verilmiyor, bakunızal Oğ• 
lancıklar bile aç kalıp kapı 
depmiflerl 

Hocama birisi elini g6iılble 
götlirDp : 

- Bak ağal dedi. Onların 
ul6feleri hazırlanmak kayga· 
sunda idi, timdi hazırlanmıfbr. 
Yeter ki sen leıkeri teskin 
eyltıl Her birisine iıtihkalo olan 
ul6fe keıeler derunanda tealim 
edilecektir. 

Bıyıkh MabJUut: 
- Zaten davam111n bap bul 

Alll Hadi bakalım skDnOsl 
tutan! sajhlda gidin, ıu ojlan• 
cıklar aevinıin hele! diye ho· 
calan bırakb, ahaliyi teıkin 
ederek bir mllddet için cemaati 
s0k6nla yerlerine dafıtb .. 

• • • • • • • • • • • 
Aktam olmaia yls tutuyor-

du. Havanın kararmasından 
evvel ıipahilerin ortaıına bir 
dellll aaldıJar: 

- llinlenl dinlen, beni din· 
len, duymadık demeyin, bilme• 

dik demeyin! Veıiriizamın em· 
rllfermanı vardır. BlltOn sipahi 

askerleri, btltlln acemi oğlan:an 
blltOn Celpler çavuşbaşının ya· 
nına sıra gidecekler, duymadık 
demeyin, herkes ulQfesini hakkı 

haklunca alacak, sıra ile gidi· 
lecek baUI duymadık demeyin. 

iki llç deJlil sipahilerin, 
acemi otlanlannın barındıkları 
yerlerde birer sıra blyle ba· 
jırdıktan ıonra akpmın alaca 
karanbğmda hepıi de, birbirini 
iten kakan kiltle halinde Ça· 

vuıbqının odaıına hilcum et· 
tiler. 

- Darunl 
- Sıra ilel 
- Hllcum etmeyin! 
Ba;ırmalara araaında aipıhl· 

leri birer, ikifer odaya ıokup, 

Suçlular Rusyayı Almanya ve Ja 
ponya arasında taksim edeceklerd 

Başla1a/1 bifind JQ/ıifede 
hakkında rahim davranmasını 
rica eylemiıtir. 

Moskova, 30 ( Ô.R ) - Mu
vazi merkez davaıının Ruıyada 
amele te,kilib arasında uyan
dır~ığı heyecan çok gıeniştir. 
Nebcede anlaşdmııhr ki suçlu-
lar Sovyet Rusyayı Japonya, 
Almanya gibi mutaarrız dev· 
!etler arasında taksim etmek 
işini ilzerf erine almıılardı. Bun
lar Rusyayı içinden vurarak 
ordunun içine feaat ıokacak
lardı. 

Moskova 30 (Ô.R) - Muvazi 
merkez davası suçlularından 
13 il idama mahkum edilmiı
lerdir. Bunlar Piatakof, Veria· 
kof, Muardef, Lempet, Drvofİ, 
Vegolaçki, Niadef, Rabenisya 
Vorokiu, Şeta, Trov, Graş v~ 
Puçin'dir. Radek ve Sokolnikof 
onar sene hapse, diğer bir 
suç u da 8 sene bapıe mahkum 
edilmişlerdir. 

Moskova, 30 (A.A) - Troç· 
kistlerin muhakemesi netice· 
sinde Piatakov, Serebriakov, 
Murazov, Livcbilz, Orobnis 
Boguılanki, Kniaze, Radta
icbak, Norkine, Jouren, Gracbe, 

Poucbine, kurşuna dizilmerea 
Radeık Sakolnikow, Amold her 
biri on ıene; Stroilov da ıekfs 
sene hapse mahküm edilmip 
lerdir. 

Varşova, 30 (A.A) - Sabak 
Rusya çara Nikolanın katille
rinden olan Lobodereffun te•· 
kifini mevzuu bahseden Polon• 
ya gazeteleri bu eski bolıeri• 
ğin Çara öldürenler arasanda 
hayatta kalın yegine adam 
oldutunu kaydediyorlar. 

Lobodroff eıkiden Pravcla 
gazetesinde Çar ve ailesinhl 
idam kararını imza etmit ol• 
maktan iftiharla bahsetmiftL 
Loborodof l 927 de T roçki ile it 
bir.iğinde bulundujandan me• 
deni hukukundan mahrüm edil· 
ı.aiş ve Siberyaya nefeyedil· 
mişti, O zamandanbe i Lobo
droff hiçbir siyasal rol oyna• 
mamıştcr. Çarı öldürenleria 
ikincisi koltschakin emri ile 
kurıuna dizilmiş üçüncüsll Sov
yetler birliğinin Varşova elçi-
liğinde bulunduğu bir sırada 
genç bir Rus mültecisi tara
fından vurulmuş ve bir dar
dilnclisQ de bir otomobil kaza• 
ıında 6lmliştllr. 

H~tayhlar kurtuluş şenliği içinde 
Turk matbuatına teşekkürediyorlar 

Ank!!~a 30 (A;A)- Hatay m6messilleri heyeti imzasiyle basın 
genel darekt?rl.ügüne Antakyadan aşağıdaki 30 son kinun taribli 
te graf gelmışhr : 

Anavatan matbuatının Hatay davasını mildafaada g6ıterdiji 
asil varlık kalplerimizde ebedi minnetlerle yaşayacaktır. 
Kurtuluş sevinçleri içinde çalkanmakta olan Hataylılardan 

sonsuz saygı ve selimlar. 

Gümrük kaçakçıları yakalandı 
Ankara 29 (A.A) - Geçen bir hafta içinde Gümrük muha· 

faza orgutu ikisi ö ü biri yaralı elli beş kaçakçı, 282 kilo güm· 
rük kaçağı, 1900 t .. ne çakmak tqı, 42 gram uyuşturucu mad
de, 102 albn lira, 151 Tark lirU1, 3 si!Jh •e 26 mermi ile 26 
kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

....................................................................................... 
tur. ~rankonun galebMini İ•te· ı mOıtemleke almamıı olanlardan 
memrz l•panyada daha saflam hiçbir şey istemez 
normal bir vaziyetin kurulmasa Millt ekalliyet) • ı· • · d · ere ge ınce, 
ıçın ır. . . .. bunların milli duyguları giz 

Avrapada yenı mılletler dog· önünde tutulursa sulha hi t 
du. ltalyan milleti ve ltalyan edilmiş oiur ve örfi b d ztml e 
d 1 t . b" . d. . u u an 

ev e ı ır reahte ır. Alman mılli hudutlarivle tetabuk etmi-
ll!ilJeti ve Alı;nan devleti gi· yen devletleri~ vaziyeti kolay-
bı. Leh mılletı ve Leh devleti laştmlmış olur. 
gibi. Balkanlarda da milletler Mesul Avrupa bOkümetleri• 
kendi devl~tlt!rini kurdular. nin Avrupa sulhunu muhafaza 
Bu d~vletler ve milletler yaıa· edebileceklerini umanm. Iıte 
mak ısterler ve yaşıyacaklar· Alman milletinin programı bu· 
dır. . dur. 

Almanya kansız bır müstem· Dö t u k ı· t tb•k· h . r yı ı p anın a ı ' er 
leke ımparatorluğu kurmuştu. sahada · t 'h ı· tt kt 
El. d ı d O · · h ıs ı sa r ar ıraca ır. 

ın eo a ın ı. nun ıçın a· Bü -k f . 1 • _ 
kiki kıymeti yoktur deniliyor. Ş hy~I ~a .1~ ış erı .Y1apaca~z. 
F k b 

_ l k . . e ır erımızı genıt ebceğız. 
a at u mustem e elerı elınde p t bt ı B ı· ı 

1 
. • . • ayı a o an er ıne naıyona 

tutan ar ıçın bar kıymetı var· so ı· · d . . sya ızmın amgasını vuraca• 
dı~. Almanya. bıçbı~ zaman ğız. ~~ m~azz~m eseri başar-
mustemlekelerı asken maksat- mak ıçın bıze yarmi sene li:r.ım• 
larla istememiştir. Ancak dar. Bunu tahakkuk ettirmek 
ekonomik maksatla istemiı· için Tanrıdan bize sulh verme· 
tir. Her halde kendisinden sini dilerim. 

adlarını bir deftere yazarak: 
- Al Mahmut! 
- Al Mehmet! 
- Al Oımanl 

Diye keaelere girmiı u'üfe· 
lerini dağıtblar. 

Fakat o derece izdiham 
vardı ki: 

- Ben de ıipabiylm, 

- Ben de acemi ojlannnl 
Diye bazı lıtanbul çapulcu• 

ları da araya ıokuJup kete ala· 
rak tabanları yajlamıf)ardı. 

Bir zaman geldi ki Çavaı· 
bapnın odaaındakl ıayıh kete
ler t6kendi, l&k:n ul6fe bekli
yenler tDkenmedi. Dııarıda bir 
bayii daha kalabalık velvele 
içinde kaynaşıyorlardı. 

Son kese bir sipahinin eline 
aakııtırılırken: 

- lıte bundan ötellİ yokl 
Hadi bakalım! diye onu kapı 
dııarı ettikten sonra Çavuıbap• 
DID kap111 kapanc:IL 

Elindeki keaeıl aalhyaralq 

- Bitti, bitti, bu son kesel 
kalmamıı geriıil 

Diyen sipahinin bu ha&eri, 
kapın1n kapanmuı ıuaturulması 
zor bir g6rlllt0 uyandırdı: 

- Biı de iıteriz. 
- Bizim hakkımız nerede? 
- Olmaz! açın kapıyı, biz 

kaldık geride .. 
- Hakkımız lizım •• 

Çavuıbaşı baktı ki it fenaya 
varacak, hemen palupandıraı 
dııarı fırladı: 

- Ağalar! bele sabredin, 
keseler tilkendi, ben bir gidip 
haber vereyim. 

Diye oradan ayrıldı. Doğruca 
Çeribaıına gitti, vukuubali min· 

evvel, iliahir anlaUı, sakahm 
sıvazlayıp ayağa kalkan Yeni• 
çeri ağaaı: 

- Hımmml Dur bele Çavuı· 
baıı, bekle beni burda, ben bir 

Sofu paıanın yanına uğrayayım. 
Diye aynldı. 

-S.... V•-
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1 Si a yazısı 

r e kraliçesi "San' a sız sinema,, başlıklı 
yazı ında düşüncelerini anlatıyor 

"Dublaj.ar san'at gözüyle 
yakın zamanda sessiz 

sinemaya ruhunu kaybettirmiştir. Belki de 
sinemanın avdet ettiğini göreceğiz,, 

Yazan: Greta Carbo yeni bir ilem?e karşı karşı)·a 
Motio!l Pidure-ürı 937 yılı içi!l bırakırken san'atkarı da bir çok 

haz11/adığı fevkalade yulık malı/ırada müşküllerle karşı karşıya bıra
Oreta Oarbonutı güzel bir sinema kıyordu. Başlı başına bir ha
Jenkidi cıkmıştır. Motion Piclme mü- yat demek olan sesi, vücydun essesesi, aşağıya tercüme elliğimiz 
bu makaleyi 22000 dolara satın al- umumi ahengine, tenasübüoe 
dığım kaydedıyor: ve yükselişine göre uydurmak 

Sinemanın muhit ve _ _...,.......""::>!'ı".,.......='?''~~~,,_.. 
insanlar üzerindeki bes
leyici ve oldurucu rolü 
yavaş yavaş sönmiye ve 
asıl maksattan uzaklaş
maya başlamıştır. Böyle 
bir iddia jJe karşınıza 

çıkarken bazı mü· 
şabedelerimi or
taya atmaktan 
zevk duyacağım. 

Ben sinemaya 
inHsap ettiğim 

zaman sinemacı-

Yeni yıldızlardau ntanşa Vıçer'tn iki ne)is pozu 
Jık alemi henüz, bugün vardığı lazımge!iyordu. 
ilerlemeden çok uzaktı. O za- Bazı sinema direktörleri dub-
man daha iptidai vasıtalarla lajlardan istifade hevesine ka-
çalışır, yalnız gölgelerimi7.de pıldılar. Kısa bir tetkikten 
muvaffak olacak çareleri ta- sonra anlaşıldı ki, san'at gö· 
mamlamak isterdik. Sesi sine· züyle sinema duble edilen film· 

ler yüzünden ruhunu kaybet-
ma perdesindeki gölgeye göre miştir. Bu büyük noksanı ta-
akort ederken beyaz perde, 

mamlamış olmak için beheme-
Cbarlie Chapline'in iddia ettiği hal bazı yeniliklar yapmak 
gibi büyük bir istihale geçiri- şarttır. Filvaki bu iddiamla 
yordu. Sessiz perdenin yıldız· bizzat kendim bile filmlerimle 
ları için sesli sinemada yaşar· bir çok seyredici kaybetmek 
ken bir ölüş muhakkaktı. An- tehlükesini itiraf ettiğimi gö-

mıyacağına inanırım. Ben Al
man seyirci için, Çinli seyirci 
için konuştuğum lisanla anla
şılmamayı, san'at ruhunu kay· 
beden dublajlar önünde terdh 
mecburiyetindeyim. 

Sinemanın gösterdiği seri 
tekamül, san'atkarı ikaz ede-
ceğine daha ziyade ihmale 
sevketmiştir. Sonra, dikkat et-
tiğim başka bir nokta da he· 
men her memlekette, haik 
kütlelerinin beyendiği filimler
dir. Ciddi eserler, klasikler ve 
mevzulu filimler gittikçe rağ· 
betten <\üşüyorlar. Pinna Me· 
nikelli eğer sağ olsaydı, bu 
netice önünde ne kadar acı
nırdı. 

Sinemanın düşündürücü bir 
mevzu olmaktan çıkması, bu iş 
üzerinde kafa yoranları düşün-

başlamıştır. Sanatkarın muvaf
fak olması, sanatındaki gizli
likleri saklaınıısiyle öldürdü
ğüne göre yeni sahne, 
sanat ruhu için çalışanları 

sinesinden istiyerek veya iste
miyerek tardedecektir. 

Mücessem sinemanın aleyhin
deki kanaatim, kendimden zi
yade hepimiz içindir. Mesela, 
şimdi seyreden için eğlendirici 
bir vasıta olan sinema, yeni 
şekliyle yoran bir yer olacak-
tır. Seyreden birçok müşkül
lerJe karşılaşacaktır. Daha fe-
nası, eğlenmek için geldiği y~r
den çok defa neşesini kaybe
derek çıkmak istırarında kala
caktır. 

Ben, şahsen mücessem sine
ma için taraftar görünmekle 
doğruyu konuşmuş olmıyacağı-

cak, fennin ve makine asrının rüyorum. Piene Mignand ve /eanine Crispitı "Rtpronves,, fılmi1Zde 
icap ettirdiği bu fedakarlık Ben neticelerden ziyade, dürmeye başlamıştır. Bilhassa mı zannederim. Belki de yakın 
behemehal yapılmalıydı. mevzuun ruhunu konuştuğum mücessem sinema sanatkarı zamanlarda sessiz sinemanın 

Sesli sinema, seyirciyi yep için kaybımın fazla büyük ol- çok derinden düşündürmeye tekrar avdet ettiğini göreceğiz. , ............................................................................................................................................................................... . 
Sinemacılığın harikalı eserlerinden Erkek ( Hala ) filmi 

"Ateş . raliçesi,, ürkçe Şirin teyzeyi hatırlatan 
sözlü bir filmdir sevimli bir filimdir 

Sinemasever okurlarımıza 
önümüzdeki hnfta tamamen 
Türkçe sözlü ve büyük mizan-
senli bir film göreceklerini 
yazmaktan haz duyuyoruz. 

"Ateş kraliçesi., isimli olan 
bu filmde sinema aleminin en 
sevimli ve en kudretli yıldızları 
vazife almışlar ve sinemacılığın 
en büvük eserini ortaya koymuş-

lardır. Şimdiye kadar Türkçeye 
çevrilen filimlerde ufok tefek 
dublaj hataları oluyordu. Bun
lardan en muvaffak olanı hiç 
şüphesizdir ki "Ali baba11 filmi 
olmuştu . Temin edildiğine göre 
"Ateş kraliçesi,, nin dublaji de 
bir harikadır. 

Amerikada ve Avrupada en 
büyük şehirlerin en b~y:ük 

Şehir tiyatrosu r:---=~-':---:""""""."~Q~~~----r:;--:--:!tı;:;& 
Repertuvarın da 
"Ş'rin Teyze,, di
ye bir vodvil var
dı. Herkesi kah
kahadan kırar 
geçirirdi. Bu vod
vil "Erkek Hala,, 
don iktibas edil
mişti. 

Önümüz de ki 
hafta tayyare si· 
neması " Ateş 
kraliçesi ,, filimi 
ile birlikte Lüs
yen Baru tarafın
dan büyük bir 
kudretle çevrilen 
" Erkek Haia,, yı 
dn programa da
hil edecektir. Bu 
filme ait güzel 
bir sahneyi yuka
nya dercediyoruz. 
....................................................................................... 
sinemalarında haftalarca değil 1 iktifa ediyoruz, Gelecek hafta 
aylarca gösterilen bir filme ait film hakkında daha fazla taf· 
bu2Unlük bir resim koymakla silat vereceğiz. 

Paradisonun üzüm bağJarıoa 1 Onu ne kadar tanımak ııter- • - /"\\'= •• n:uıu .. , u ... u •u.• 
- J --

Çifte çenelet'e karşı 

Güzelliği bozan bir 
tehlükeyle mücadele 

Kaşların çehredeki eheınmiyeti büyüktür 

Rochelle Hudsorı 
aynada çeresini 
tetkik edıyor 

Hollivudun insafsız mak}·:ıjuları /anet Oay1torun kaşlannı çizmekle meşguldür 
Narin bir yüzün gözelliğini 

bozan çifte çenelerle mücadele 
edilebir mi? işte birçok kadın
ları işgal eden mühim bir mes
ele... Evet bununla mücadele 
edilebildiği gibi çifte çeneli 
olmaktan sakınmak ta kolaydır. 
Bunun için bu nahoş arıza 
başgöstermeden tetik bulun
mak kafidir. Kaliforniyada gü
zellikleriyle hayatlarını kazanan 
artistlerden bir çoğu tatbik et
tikleri ekzersizler sayesinde 
böyle bir tehlükeyle asla kar
şılaşmıyorlar. Tevessül ettikleri 
çareleri yıldızların kendi ağız
larından dinleyiniz: 
~ Iren Hervey her sabah ayak
ta kollarını sallıyarak ani bir 
hareketle kafasını arkaya atar. 
Sonra çenesi göğüs tahtasına 
dayanıncaya kadar başını öne 
alır. Bu küçük ekzersizi kırk 
defa tekrar eder. Bu şiddetli 
masajı tonifiyan kremlerle ta
mamlamak kabildir. Böylece 
cildin hayatiyeti bütün terave· 
tiyle muhafaza edilmiş olur. 
lren Hervey bununla da kal· 
maz. Birkaç dakika d;nlendik· 
sonra frijederden aldığı mun· 
tazam buz parçalarını çenesine 
tatbik eder. Biraz evvelce ya· 
pılan ekzeuizle ısınan adaleler 
buzun yaptığı aksülamelle hiç 
gevşemezler. 

Çifte çeneden sakınmak is
terseniz bu metodu kolaylıkla 
tatbik edebilirsiniz. 
KAŞLARIN ÇIZILIŞI ÇOK 
EHEMMiYETLiDiR 
Bir kadın çehresinde kaşla

rın teşkil ettiği hat büyük bir 
ehemmiyeti haizdir. Kadınlar 

ekseriya kaşlarındaki fazla kıl
ları yolarak çehrelerine en 
yakışan şekli vermeye çalışır
lar. Hollivudda tatbik edilen 
metod bambaşkadır. Oradaki 
makyajcılar kendi ihtimamlanna 
bırakılan çehrenin kaşlarını 
tamamen kazırlar. Sonra elle
rindeki makiyaj kreyonu ile bir 
az yukardan, biraz apğıdan 
mü.takim veya mUnhani hatlar 

1 
çizerek çehreye en çok yakı
şanı tayın ederler. Muhakkak 
ki çizilen kaşların şekli çehreyi 
bazan tamamen değiştirir. 

Maamafih kadın güzelliğini 
bir endüstri haline koyarak 
kaf alarmda yalnız beyaz per· 
deyi düşünen makiyajcıların bu 
tarzlarını taklit etmeleri bayan
lara tavsiye edilemez. Zaten 
bir kreyon hattından ibaret 
olan sahte kaşlar hiç te hoşa 

gidecek birşey değildir. Maa· 
mafih bu Amerikan metoddan 
elde edilecek biricik menfaat 
çehrenizin ahengi için kaşları
nızın kalınlığını aşağıdan mı, 
yoksa yukarıdan mı azaltmak 
daha muvafık olacağını kestir
mekten ibarettir. Makiyaj ile
minde büyük bir inkılap hazlr
lanmakta olduğu söylenmesine 
rağmen hala sevilen kaşlar na· 
zik bir ressam fırçasiyle çizil· 
miş gibi görünen ince kaşlardır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sinema haberleri: 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

1937 
Senesinin en 
güzel filimleri 
" Vicdansız zevce ,, filminde 

bilyük muvaffakıyet kazanan 
Ann Harding lngilterede yeni 
bir film çevirdi. Yeni çevrilen 
filmin adı " Kuvvet ve aşk ,, 
hr. Bu film için tanınmış lngi
liz sinema münekkileri harika 
adını veriyorlar. 

§ Balo filmi lngiliz stüdyo
larındR ikinci defa çevrilmiştir. 
Bu defa Balo filminde Ronald 
Kolman gibi klasiklerin büyük 
bir san'atkarı da başlıca rolü 
kabul etmiştir. Bu filim 937 
yılı haziran ayında tamamlan· 
mıs olacaktır. 

§ Meşhur lspanyol sinema 
san'atkarı Don Joze Mozika 
influenzadan ağır hastadır. 

§ A.lmanya hükümeti ~inema 
tenkitlerini menetmiştir. Sinema 
münekkitleri tenkitlerini pro
paganda nezaretine tahriren 
bildireceklerdir. 



Diller 
IHm llglsl ile bir asla 

irca edilebilir mi 1 
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Yazan: Avni Ulusay 

"Bildim" sözünü söylemek 
için, hangi se:ıimleri, niçin ve 
ne hallerde bezimlemek lazım 
geldiğini de araştmp, tahkili 
edelim: 

Bildim = hi+il+di+im dir. 
Bu kelime bir fiilin adı o!duğa 
için, mayası salımlı bir hece 
olmak gerektir. Kelimenin ma
yasını teşkil eden ilk salımlı hece 
( il ) olduğuna göre kelimenin 
"ök., ü bu hecedir. Başındaki 
"Bi,, hecesi onun takısı ve so
nundaki di ve in heceleri ka
bmlarıdır. "Bildim., sözü • ma· 
lümdur ki - mazi şuhud1 müf
ret mütekellim sıgasıdır. Bunun 

• aslım bulmak için, mastarını 

gözönüne almalıyız.. Mastarı 
"Bilmek,, tir. Bunun da çözü
mü şöyledir: Bi + il + im + 
ek... Bu dört hecenin, gördük 
ki ökü "il., dir. Fehim veren 
yani anlamlı bir sö:r olan kökü 
i~e il + im = ilimdir. Başmda
ki bi ile sonundaki ek heceleri 
de tak ve kabm halindeki ek· 
leridir. 

"ilim,, sözünün Türkçede bir 
kak söz olduğu • böylece -
meydana çıkar. insan müfekki
resi, dil varlığı üzerindeki ha· 
reki hayattan, bir mertebe 
tekemmül ile, tevettüri hayata 
intikal edince bu söz " ilm " 
şeklini almıştır. "Um,. sözünü 
ise bugüne kadar arapça ke· 
lime olarak tanımakta idik. 
Halbuki bu tahlile göre "ilm" 
de uilim" gibi öz Türkçe bir 
kelimedir. 

Dünya hayatına girdikten, 
Yani ana rahmindeki tevettüri 
hayattan çıkıp harici alemin 
~8Yahna intikal ettikten sonra, 
ı~s~nın gerek batmi gerek za
hırı her hareketi, harici alem
~en aldığı bir teessür, bir ilgi 
de olur.Bu sebepledir ki, insan 
ilimlenmeden " ilm ,, sahibi ol
ınaz.Yine böyle olduğu içindir ~i 
" ilim i kendisine mal etmış 

.. k d". 
olan Türkçe " ilim " i en ısı-
ne mal etmiş olan arapçadan 
daha eskidir. Dııha doğru ta
bir ile, Türkçe, Arapçaya kay
nak olmuştur. Bugün de, duy
gumuza ve müfekkiremize mü
racaat ederek, bu noktayı tah

kik edebiliriz : 
Alemde edindiğimiz her bil

gi - her malümat - bizde "ilm., 
halini alabilmek için, önce duy· 
gularımızı ilgilendirmelidir. Bu 
ilgi ile dımağımızın tevettüri 
harekete geçmesidir ki müfek
kireye vücut verir. Müfekkire
nin teessürlenmesi ise " ilm ,. 
lenmek demektir. 

Böyle o'unca "ilm" in "ilim,.
den sonra olduğu sabit olur. 
Harici alemden ilgilenerek al
dığımız teessür ile, müfekkire 
üzerinde tahsil ettiğimiz tees
sürü • birbirinden ayırarak -
ifade etmek lazımgelince; bi
rincisine 11ilim,,, ikincisine "ilm,. 
dememiz uygun düşer. 

Şimdi, bir sorunun düğümünü 
çözmeğe çalışalam. Bu düğüm 
şudur: 

"Ne içir. "ilim,, sözü Türk
çeye ve .. ilm,. sözü Arapçaya 
mal olmuştur? Bu düğümü çöz
mek için Türk ve Arap alem
leri, Türk ve Arap seciyeleri 
üzerınde - bizi ilgilendirecek 
kadar - tetkikler yapmamız la· 
zımdır: 

Bilir z l<i, Türklük bütün bir 
alemdir. Orta asyada do~duk
tan, yer yüzünde konuşulan 
ilk teknik dile sahip olduktan 
Türk sözünün delalet ettiği (") 
veçhilc ille medeniyeti kurduk
tan sonra - bugün tarih ve ta
bakatilarz ilimlerinin bize bil
dirdiği gibi - orta Asyadaki 
iç kurumağa, o havalinin çöl 
haline ge:nıeğe başlaması üze-

Amerikada bir boşanma 
endüstrisi de vardır ... 

AŞK MACERALARI 
PARDAYANLARIN ALTI 

YAZAN : MIŞEL ZEVAKO 

- 113 -
i•*HF" -

Morever saygile eğildi: 
- Emirlerinize itaat edece

ğim madam. 
Diyerek kapıdan çtkarken 

kendi kendine söylendi: 
- Niçin Parisi terkedecek

mişim. Tampel civarında bir 
yer temin ederek sekiz gün 
orada saklanırım \'e berşeyi 

görürüm. 
Kraliçe de, kendisini küçük 

kapıya kadar götüren bir ça
vuşla beraber gitti. Çünkü ge· 
rek Montlük ve gerekse Tam
pel'de bulunan diğer adamlar, 
bu siyah elbiseli ve peçeli ka
dının kim olduğunu bilmiyor
lardı. 

Katcrin kendi kendine : 
- Kralın metresi bu iki 

serseri ile niçin ve nasıl mü
nasebette bulunuyor? Mari Tu
şe bu tehir emrini niçin ve ne 
suretle istihsal etti? .. Bunu da 
birkaç gün zarfında öğrenme
liyim.. Pardayanlar ehmden 
kurtulamazlar... Bugünlük bu 
endişeyi bertaraf edelim de 
büyük işi düşünelim ... Diye dü
şünüyordu. 

•*• 
Şimdi Mari Tuşenin Kraldan, 

tehir emrini ne suretle istihsal 
ettiğini görelim : 

Kralın oda hizmetçisi, sa· 
bahleyin saat yedide dotrnzun· 
cu Şarlın odasına girdiği za
man Kralın soyunduğunu gördü. 

Kral: 
- Görüyorsun ya, geceyi ça· 

Jışmakla geçirdim.. Dedi. 
Hizmetçi laubali bir tavırla: 
- Hal ve simanız yoruldu

ğunuza delalet ediyor •. 
- Bu yergunluğu da gide

receğim. Saat on bire kadar 
uyuyacağım; buraya kimse 
girmesin; jantiyomlarıma söyle 
kendilerini öğleden sonra top 
oyununa beklerim.. Çık dışarı 
yalnız kalmak istiyorum. 

Hizmetçi odadan çıktı. Kral 
resmi elbisesini çıkararak orta 
halli ahalinin giydiği bir çoha 
elbise giydi; ve derakap 
gizli yollardan ve merdivenler
den ıssız bir avludan geçerek 
Senjermen Lükserva'ya müca
vir saray köşesinden uzak ol
mayan bir kapıya geldi. Ve 

•• :XJ: .. :t*Rrewll 

Yurd Şarapları 
Şarap ve sirkesini saygı 

değer müşterilerine tavsiye 
eder. 
Yapım yeri: Yol bea , ı 

Küçük hamam sokak No.3 
Satış yeri : Yol bedestam 

ağzmda tütüncü Bay Ethem 
Ruhi. 

yalnız kendisinde bulunan bir 
anahtarla bu kapıyı açtı; " Bu 
kapı Sen nehrinin ıszız bir kö
şesinin medhalidir.n 

Sen nehrinin ratıp havası 
kralın dar göğsünü ferablan
dırdı. Herkes kend sini sarayda 
zannederken, kral bir mektep 
kaçağı çocuk gibi sessizce sa
raydan kaçmıştı. 

KrRI Sen nehri boyunca gi
derek sola dönüp Debarre so· 
kağına vasıl oldu ve Mari Tu
şenin hanesine girdi. 

Kral ekseriya valdesiyle mü
cadele ettiği zaman alamını 
teskin için buraya gelirdi. 

ft'.Jar~ ~uşe, açık bir pençe
renm onünde sabah elbisesiyle 
oturmuş kucağında, penbe, 
tombul yanaklı yavrusuna me
~e veriyordu: Sessizce odaya 
gıren Şarl bırkaç dakika bu 
haJi seyretti. 

- Bilmtrli -................ ,i~~····· .. ······••11 
Kavalarlızade Şems 'ye 3520 

liraya borçlu Parsadan topçu 
Hasan çavuşun bu borç için 
birinci derece ipotek göstermiş 
olduğu Uluyol mevkiinde vaki 
şarkan Çakır oğlu veresesi 
tarlası, ve Gevgilili Ahmet Ga
lip bıtit, garben bakkal Etem, 
şimalcn Uluyol, cenuben Yiğit
lerden hacı Kumru oğlu hac\ 
Eyip bağı ile mahdut 2 hektar 
816 metre murabbaı 2935 lira 
muhammen kıymetli ] 7-11-934 
tarihli 77 numaralı tapu sene
diyle mutnsarrıf olduğu bağı 
müzayedeye çıkarılmıştır. 

2-3-937 tarihine müsadıf sah 
günü snat 11·12 de Kemalpaşa 
icra dairesinde yapılacak 1 nci 
arttırmasında teklif edilecek 
bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulduğu 
takdirde ihale edilecektir_ 

Noksan bir bedel teklifi ba
lind~ müşterinin mülzemiyeti 
bakı kalmak şaıtiyle arttırmb 
müddeti 15 gün uzatılır. 

17-3·937 tarihine müsadif 
Çarşamba günü ayni saatte 
yapılacak ilcinci artırmada tek
lif edilecek en son ve en fazla 
bedel mukabllinde ihale cdi'e· 
cektir. Delliiliye ıüsumu ve 
ihale pul masrafları müşteriye 
nittir. 

Almak istiyenlerin ibnle va
kitlerinde icra dairesinde mu· 
hammen kıymetin yüzde yedi 
huçuğu nisbetinde teminat ak
çesi veya milli muteber bir 
banka mektubuyla hazır bu-
lunmaları ve fazla izahat isti
yenlerin bugünden itibaren açık 
bulunan şartnameyi görüp tet
kik ey1emcleri ve bu mülk 
üzerinde bir güna hak ve ala
cak iddiasında bulunan!arın 20 
gün içinde icra dairesine mü
racaatla iddialarını bildirmeleri 

Taşra bayilikleri için istekli aksi halde tapuda müseccl 
olanlar yapım yerine baş o!mıy~n bu gibi hak sahipl~ri-
vursun!ar. nın paylaşmadan banç tutula-

H 3 8-13 (85) takları ilan olunur. Dosya No. 
................................... 36/451 dir 307 (184) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lerin Renoya akın ettikleri söy- ki boşanmak iç.in Reooya gc-
Jenemez. Fakat bir gün birkaç )enler kendisine uğramıyorlardı. 
kadın Renoya gelerek Senit- Sekiz aylık Ct:za silinmez uir 

zerin yazıhanesine gittiler. Son- suç gibi üzerine çökmüştü. Bili 
ra erkek, kadın daha bazı kim- o günden sonra evini, otoma· 
selerin geldikleri görüldü. Bill bilini satmağa mecbur o!du 

matbaa borcunu ödemekte ve Renoyu terketti. O giderken 

müşkülata uğramadı. Az sonra onun büyük fikri s 11yesinde 
daha büyük bir ev tuttu. Bir zengin olan Reno halkından 
otomobil satın aldı. Renonun hiç kimse kendisini uğurlamağa 
otelcileri ile tüccarlarının yüz- gitmemişti. O gündcoberi Re no 
leri gülmeğe başlamıştı. boşanma payitahtı oldu. l.!u 
SEKiZ AY AVUKATLIKTAN endüstriye daha büyük bir 

MENEDiLDi inkişaf vetmek için kanunlar<la 
26 ikincikanun 1911 de, yani daha müs:ı:t tadilat yapıldı. 

kitabın neşrinden iki sene sonrn Villinm Schnitıere gelince 
Nevada bnrosu Scl1nı" tzerı"n kı·- f .. k ·· f 1 tJ k · d .. ·ıu se a e e va tın en cv\el 
tabını tetkik ederelc ahlaA a ı" ht " 1 1 '" ld" E ıyar ı · ara< o u. serini b ii · 
mugayir kısımlnr gördüğünden Hin çıplaklığıyle meydana ko-
kendisini sekiz ay avukatlıktan yan ve fakat kendini mahv~. 
menneden bir karar ittihaz etti. den taliin bu garip cilves·ni 
Sekiz aylık ceza müddeti ge- düşündükçe asla kendini teselli 
cince Sc:hnitzer havretle ~ördü edemiyordu. 



Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: lngiliz Kanzuk eczanesi her cc%anede bulunur. 
Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

. ~- -- --·- ~ .Su sizin J<endl kabahatınızdır ztra dlşterrnızt 
1 ' 

ihmal etdinlz, bunlara iyi bakmadınız, halbuld 
> • 
bundan daha kolav bir şey voktur, zıra bu 
~ihtiyacı temin ei:fecek bir PERLOOENT en " . 
iy• diş macı,ınu _vardır.~ 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarım, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem

lerini kullammz. Her yerde ~atılmaktadır. Yalnız toptan sa- _ 

hflar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 

Bütün dünya POKER traş bıçaklarını kullanıyor 
Almakta hiç tereddüt etmeyiniz. Yalnız makasına 
dikkat ediniz 

Devlet demiryollarından: ~ 
Aşağıda cins miktar ve eb'adı yazılı garnitür malzemesi sari- . ~~Wcit Cf-PnlnC"i No. 1 

namesine tevfıkan 5-2-937 C::uma günü saat 16 da lzmir Alsan- -;.. .. \erı daho . ~ 1 

• --

cakta 8 inci işletme binasında işletme komisyonunda açık ek- 6.· "/ {:)\i .. ~•ı- 'Y..· 

t ~ "e. 0~.:J. G . . l . I . siltme suretiyle salın alınacaktır. steklHerin 19510 kuruş muvak- ~Virat\o ~ .. oz cr11ı uzu u~fazası içirı . daım<J 
kat teminet vermeleri ve aranılan vesikalarla işe girmeye kanuni [g} • 

1 b 1 d d . b 1 1 Osraın ~ anıındu /,·ullan 11ıa/ı. mani eri u unma ığına aır eyanname er e muayyen vakıtta i. l!J 

komisyona müracaatları liizımdır. Şartnameler komisyondan pa- • A);dı1llth tenzin eden bundan daha 
rasız alınır. 

Ticaret odasınca thmmin 
edilen fiat 

Miktarı 

Adet 
Beheri 

Cinsi, evsaf ve eb'adı Krş. 
Yekun 
Krş. 

500 

300 
5000 
200 

70 
50 

200 

Tampon gressör garnitürü lokmotif içiin 60 
240X200 m/m 

Aynişey tender için 240X170 mim 51 
Ayni şey vagon " 200X120 39 
Tampon gressör T.34 160Xt20 25 
avni şey ıoox100 121/2 
aynı şey 200X150 49 
Tampon gressör vagon için 57112 
N. 2 kenar dokumaları hariç 200X170 
kenar dokumaları dahil 220X210. 3010 tablo. 

300,00 

153,00 
1950,00 

50,00 
8,75 

24,50 
115,00 

2601,00 

26-1 227 (152) 

Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

-.., - .,... . . 
• 

Merkezi 

lstanbu. 

lzmir 
Telefon 

3778 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 
-·· : ,; ' . :lt.,.r~ .... ~ :. .... · .. : ~ , . ._ ·. - .,··:._ · .. .. ..... · ~ ' -- .• · . . .. 
Emlak ve Eytam bankasından: 

Depozito 
Esas No. Yeri No. su Nevi T. L. 

C. 83 lzmir kestelli Mah. Başdurak 97, 97, 77,77, 1 yeni Ev 600 
S. Pafta 33 Ada 192 parsel 32 99 Taj 

Mevkii ve numarası yukarda yazılı gayri menkulü" bedeli 

peşin veya taksitle, taksitte kalan mıktar senelık % 9 ,1; faize 

tabi olmak üzere 4 - 2 - 937 Perşembe günü saat ONDA ihalesi 

yapılmak kaydHe artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların yukarda yazılı depozitoyu veznemize yatırarak 

artırmaya girmeleri ve yanlarında birer fotograf getirmele ri ilan 

olunur. 
31-2-3 306 (185) 

( Mesuliyeti mahdudeye tabi ) 
lzmir memurları lstihUik kooperatifi 

idare heyetinden: 
16 şubat 937 tarihine musadif salı günü saat 16.30 da lzmir 

Halkevinde umumi heyetimiz fevkalade olarak toplanacağından 

ortaklarımızın ilan edilen gün ve saatte içtima yerintle hazır 

bulunmaları rica olunur. 
Ruznamei müzakerat: 
Nizamnamede umumi tidilaL (186) 

.. 
'istifadeli ~ nıenba 1 yoktur. t Ilerl,es . 
bizzat ne kadar. c_lelrtri~ cereyanı 

. ~ 

sarfettiğini kolaylı/da kontrol ede· 

bilir ... /fer _a111puliin anıbalajı üie"': 

~ rinde ayduılılr derecesi (DLnı) 'il~ 

_işaret edilnıiştir. Veichırcli elektrik 

sarfiyatuıı dcı T7<ıt -gösternıehtedir. ' 

05.ll:AM•f!J 
a~ııpulleri 15, 25, 40, 65, 100, 125 - - -ve 150 Dekalmnenlilıtir. 

1 LAN 

5 kilodan 30 kiloya kadar terazilerimiz gelmiştir 
Satış mahalli: Suluhan civarında No. 28-9 Hurdavatçı Hüsnil 

1-26 (172) 

_.mmm:m ... mm.-.-......... _..__._. .... 
En eyi damızhklardan aşılanmış meyve fidanları ( 15 - 10) 

çok eyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar ( 5 ) kuruşdan 
satılmaktadır. Topdan mübayaa olunduğu takdirde ayrıca 
% 10 tenzilat yapılacaktır. İstiyenlerin İzmirde Başdurakta 
imam hanında SEBZE ve MEYVA satış kooperatifine 

H 2 Ça. Pa. 

# ....... ._ ........................ 9' 

Bağcılar!. Tütüncüler!. 
Ötedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb

relerimizin geldiğini saym ahctlarımıza bildiririz: 

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

Sun'i gübreler Anadolu Merkez Deposu 
Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Pa. Cu. Ça. 1 - 13 (23) 

Torbalı Mal müdürlüğünden: 
Cellat gölü suyunun tamamen akıblacağmdan gölde mevcut 

ve 1500 lira kıymet tahmin olunan bütün balıklar avlanmak aıe" 
re 15 kanunusani 937 tarihinden 5 şubat 937 tarihi~e kad~ 
yirmi gün müddetle açık arbrmağa konulmuştur. Verıleo bed 

Jiyik hadde görüldüğü takdirde Maliye Vekaletinden alınac~~ 
mezuniyet üzerine ihalesi icra edileceğinden isteklilerin şeraıtl 
anlamak ve pey sürmek üzere Torbah Mal müdürlüğüne ınOr•"' 
caa\ları ilan olunur. 22-27-1-3 (124) 217 

IZM i R 
Pamuk Mensucatı Tür 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadıf 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekba "i 

Değirmen, Geyik ve Leylak markaları nı havi her.i.~ip 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın aynı 
mensucatına faiktir. 

Telef on No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi : Bayrak lzo1ir 

fi ~ ' .. -.... l. : ~ . ~ -~ . .. ~ .. ~. . . . ıi- ~-. ' ~ ... • .. . , 



F ra elli Sperco ı 
Vapur Ace tası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

Sis AGAMEMNON vapuru 

25-1-937 - 31-1-937 ye kadar 

Rottcrdam-Amsterdam-Bremen 

ve Hamburg limanları için yük 

alacaktır. 

Sis HERMES vapuru 7-2-37 
de bekienmekto olup yükünü 

tahliyeden sonra Burgas, Var

na ve Köstence limanları jçin 

yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

SiS GUNBORG vapuru 8 
§ubata doğru beklenmekte olup 

yükünü tahliyeden sonra Rot

terdam, Hamburg, Gdynia ve 

lskandinavya limanları için yük 

alacaktır. 

SiS NORRUNA vapuru 18 
şubatta beklenmekte olup yü

künü tahliyeden sonra Rotter

dam, Hamburg, Norveç ve ls
kandinavya limanlarına yük 

kabul edecektir. 

SERViCE MARITJME 

ROUMAIN 

SUCEA VA vapuru 27 ikinci 

kanunda Pire-Malta ve Marsil

ya limanları için yük alacakhr. 

S/S PELEŞ vapuru 12 şubat· 
ta beklenmekte olup Pire, Mal

ta ve Marsilya limanları için 

yük alacaktır. 
Sis ALBA JULIA vapuru 

28-2-937 tarihindıe beklenmek· 

tc olup Pire, Malta ve Marsilya 

limanları için yük alacaktır. 
Yolcu ve yük kabul eder. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkosınd FRA TELLi 

SPERco vapur acentalığına 
llıür caat edilmesi rica olunur. 

Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 4142-4221-2663 

iş hekimi 
1 

1 1 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalarını müs• 

, takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

N. v. 
W. i. • Van i)e 

Zee & :O. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ANDROS vapuru 20 son 

kanunda beklenilmektedir. 23 
son kanuna kads.r Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
kabul eder. 

MANISSA vapuru 3 şubatta 
~elecektir. 6 şubatta kadar 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men içın vük kabul edecektir. 

,_ .. CJ:%tCI -
American Export Lines 

The Export Steamship Corpo· 
ration - Nevyork 

EXMOOR vapuru 21 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. . . • 

EXMINISTER vapuru ıkıncı 
kanun sonnnda beklenilmek
tedir. Nevyork için yükliye
cektir. 

EXILONA vapuru 3 şubatta 
beklenilmektedir. Nevyork için 
yük kabul eder. 

American Exporl Lines - Tbe 
Export S!.eamsbip Corporation 

Pireden Hktarmalı 
EXCAMBION vapuru 15 ikinci 
kanunda Pireden Boston ve 
Nevyorkn hareket edecektir. 
EXCHORDA vapuru 29 ikinci 
kanunda Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapur 12 şu
batta Pireden Boston ve Nev
yorka hareket edecektir. 

Seyahat mUddeti : 
Pire - Boston 16 gUn 
Rire - Nevyork 18 gün 

... C8J •• 
Johnston Warren L1nen Ltd. 

Liverpool 
JESMORE vapuru 7 şubatta 

beklenilmektedir. Liverpul ve 
Anversten yük getirecek ve 
Burgas, Varna ve Köstenl'e 
Jimaolnrı için yük alacaktır. 
Cie Royale Hongrose Danube 
~ 
Maritime Budapeşte 

DUNA vapuru şubat orta· 
sında beklcnilmektedir.Belgrad, 
Novisat, Budapeşte, Bratislnva 
Viyana ve Linz için yük ala
caktır. 

..., • <>':) .... 4ilS 

Armement H. Schuldt - Hamhurg 
TROYBURG vapuru otuz 

·kinci kan 1nda bekleniyor. 
Rotterdnm, Hamburg ve Bre
men için yiik kabul eder. 

GLMECKSBURG vapuru 8 
şubatta beklenilmektedir. Rot
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yük kabul eder. 

MARITZA vapuru 28 şuba
ta doğru beknilmektedir. Rot
terdam, Hnmburg ve Bremen 
için yük alacaktır. 
~ 

Service Marilime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapnru 21 ikin
ci kanunda Köstence için yük 
kabul eder. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
Tele fon 2946 
1-26 (2101) 

, 2007 .. 2008 ., 

c c 
Müt ekamil eserlerinden 

u lanıyor ! 
Çocuklarınızı kü

çülden Radyolin 
kullanmağa, Rad
yolinle günde iki 
defa dişlerini fırça
lamağa ahştırınız. 
Gürbüz yetişmele

rini temin etmiş 

olursunuz. 

iç·n daima 
Çünk·· 

tercih 

Evvelki gün soğuk a]mıştı, 
dün yatıyordu, hu sabah 

dipdiri ayağa ka ktı 
GRi iN 
Bütun ağrı, sızı ve 
sancıları dindirir. 

GRi • 
1 

Soğuk nlgınhğına, 
nezleye, gripe, diş, 

bel, sinir, adele, 
ağrılnrile romatiz
maya karşı bilhas
sa müessirdir. 

ş AHLI 

ediliyor? 

iN G • 
1 
• 
ı 

tecrübe ediniz 

Her eczanede bulunur. Finti 7 1/2 kuruştur. 

Sı hat ve ict·mai m 
Jetinden: 

avenet veka-

26 Mayıs 1928 tarih ve 1267 sayılı ispençiyari ve tıbbi mUs
tahzarJar kanunu mucibince ruhsatnameyi haiz yerli ve yabancı 
tıbbi mllstnbznrların bazılıırından adı geçen bu kanunun 12 nci 
maddesi ahkamına tamnmiyle riayet edilmiyerek müstahzarların 
üzerinde yazıh bulunmnsı icabeden şartlardan bazılarının noksan 
bırakıldığı yapılan incelemeden anlaşılmıştır. ispençiyari ve tıbbi 
müstahzarlar kanununun 12 inci maddesi aşağıya aynen yazıl-
mıştır: 

Müstahzarların harici ambalaj nksnmı üzerinde ve ambalaj 
derunundaki tarifnamelerinde vazih olarak fimilinin ismi ve imal 
edildiği mahal ve ruhsatname numarası ve sureti iatimali ve fiati 
muharrer olacak ve terkibinde müessir ve semmi edviye bulun
duğu halde cins ve miktarı nazarı dikkati celbedecek surette 
kayt ve işaret edilecektir. 

Tabip reçetesiyle satılmasına müsaade edildiği takdirde bu 

Ferit diş macunu, suyu, to
zunu kullanmakla inci gibi diş
Jere, sağlam, pembe diş etlerine 
sahip olursunuz. 

Ağız hıfzıssıhlıasmm bütün 
icaplarına maliktirler. 

husus dahi sarahaten yazılacaktı~. . 
\ Kanunun bu maddesine tamamıyle uygun oJmıyarak noksan bır 

şekilde piyasaya çıkarılmış tıbbi mllst.n!ucrların satışma mllsa· 
nde edilmiyeceği gibi ayni kanunun yuın:nci maddesine göre de 
muamele yapılacağının yerli ve yabancı müstahzar sahiplerince 
malum olmak üzere keyfiyetin ilAnmn IUzum görülmüşUlr. Kanu
nun bu maddesinde yazılı hususatı no!tşan olan müstahzarların 
ilan tarihinden muteber olmak üzere iiç ay zarfında tamamlan
ması ve yabancı müstahzarları ambalajları içindeki prospekizlüs
lerin birer Türkçelerinin de bulunması Jfizımgeldiği illin olunur. 

Büyük tüpü 

ştur 
UM. Depo. 

.FE 1 

Zonguldnktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 - 2 J. Perplnyani 

TELEFON : 3 37 

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

27---29---31 265 (164) 

··hendis e <teb · a ırma 
ve e si omisyonundan : 

1 - Muhabere şubesi Jnbor tuvarı için lüzumu olan bazı olet
ler kapalı :zarf usuliyle eksiltmeye konulmu tur. 

2 - Eksiltmesi 17-2-937 çarşamba günü saat 15 de Gümüşsu
yunda mektep binası içindeki komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 18000 ve ilk teminab 1350 liradır. 
4 - Istiycnler artnamesini mektep idare ine mUracaatla para

sız alobilirJer. 
5 - Teklif mektupları ikinci maddede yaııh nttcn bir s at 

evveline kadar komisyon rcişli ·ine makbuz mukabilinde .verile
cektir: Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 2 incı ınad
dede yazılı sante kadar gelmiş olması ve dış zarfın mlibtir mu
mu ile iyice knpah'mış liulunması şarttır. Postada otncnk gecik-
m 1 r kabul dilmez. 30-15-3t-1S 1620 (3432) 

-
250 den 1500 muma kadar 

Acentesi • Hüsnü Idemen 
ikinci Kordon 55-3 lzmir 

1-10 (173) 

O l·vı·er e ş·· . u. 
LfMITET 

apur Acent sı 
İRlNCİ KORDON REES 

BlNASI TEL. 2443 
LJJerman Lines Ltd. 

Londra hattı 
GRODNO vapuru 25 ikinci 

kanunda Londra, HulJ ve An
vcrsttn gelip yük çılrnrncak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru 25 ikinci 
kanunda Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracaktır. 

THURSO vapuru 7 şubatta 
gelip Londrn ve Hull için yük 
alacnkhr. 

POLO vapuru şubatın so
nunda Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracaktır. 

Liverpool hatlı 
'"' THURSO vapuru 25 ikinci 

kanunda Livcrpool ve Svanse
adan gelip yük çıkaracaktır. 

Adres - Beyler Numan 
zade sokağı Ahenk mat

yanındn. 
Numnra:23 

Telefon : 3434 
(229) 

obilye evi E 
Üs v 

DRAGO vapuru 15 şub:ıtta 
Liverpoo! ve Svansea'dan gelip 
yük çıknrncaktar. 

Deutche-Levantc - Linie 
GALILEA vnpuru 2 şubatta 

Hamburg, Bremen ve Anver -
ten ylib.. çıkaracakhr. 

NOT : Vlh·ut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin deği iklikle.rinden me 
suliyet kabul edilm :ı 

Yemek ve yatak odaları takımları Rİpariş üzerine kabul edilir. 

czac e al 
AKTAŞIN 

ah 

Merkezi Kemeraltı caddesi 
sokağı köşesi 

Eüyük Hilal 
Ecza esi i 

iz.mirden götürülecek en şık en 
ince ve en mııkbul hediyeniz 

Eczacı K mal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolon yas 

olacaktır. lzmirdc Hilal eczanesi 
kokuculuk ilzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk 
alemini şaşırtm>ş bulunmaktadır 
Hilôlecz.anesini, eczacı Kemal 
Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını bmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere 

aldan maır1anıziçin 
şişeler üzerinde Kemal 
Kamil adını görmelisiniz. 

• 
arnı 

w• 

Beyler 

:····································································· .. . -• . 
E Norvcçy 

a 

ALJI YAGI 
bahkynğlarının en hnliıidir. Şerbet gibi 
içilir. iki defa silzlllmüştür. 

üzhet Ça çar 

c s • 

BAŞDURAK 
Bnynk Salebçioğlu hanı karşısında 

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

Mıntakamız dııb ~inde bulunan koopcrattffordc Ç4llıştmlmak 

üzere cJli er lira maa lı jki rnuhasibc ihtiyaç \' rdır. T Jjplcrm 

b nk mıı mllraca tları illin olunur. 27-29-31 268 (163~ 
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Berliiı dün heyecan dalgaları içinde 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~___;=-~~~~~~~~~~~~~ 

idi 

Hitler Rayştag meclisini açtı 
Dünyanın merakla beklediği büyük _nutkunu söyleıB 

Almanya ya müstemlekelerinin iadesini istedi9 ümitlerinden bahsetti 

Paris 30 ( Ö,R ) - Nasyo
nal sosyalistlerin Almanyada 
İ§ başına geçmelerinin dördün
cü yıldönümü dolayısile Berlin
de yapılan tezahürler hakkın· 
da " Ekselsior ,, gazet'!sinin 
Berlin muhabiri şu haberleri 
göndermiştir : 

Nezaretler ve Reichstag ma
hallesi bol bol donanmıştır. 
Başlıca köşe başlarına Hitlerin 
nutkunu dağıtmak üzere ho
parlörler yerleştirilmiştir. Ahali 
evlerini donatmak emrini al
dıklarından her taraf bayrak
larla süslenmiştir.Hitlerin radyo 
ile nutkun yayılması sırasında 
bütün mağazalar kapatılmış ve 
bütün Almanlar evl~rinde, 
umumi mahallerde veya sokak 
ve meydanlarda radyo ve ho
parlörler etrafına toplanmak 
emrini almışlardır. Yollarda ve 
meydanlarda soğuk şiddetli ol
duğundan buna katlananlar 
için seyyar mutfaklar sıcak 
çay ve çorba dağılmışlardır. 

Merasim sabah saat 8 de 
başlamış, askeri kıtalar başla
rında müzikalariyle şehri do
laşmışlardır. Propağanda nazırı 
Göbels bir mektep binasında 
nutuk söyleyerek imparatorlu
ğun bütün mekteplilerine hitap 
etmiş ve rej imin dört senelik 
başarılarını anlatmışhr. Saat 
onda hassa alayı Hitlerin önün
de geçit resmi yaparak Füh
reri slamlamışlardır Reichstag 
meclisi saat 13 te toplanmıştır. 
Ren işgalini takibeden 26Mart 
intihabatında seçilen 740 meb· 
us ilk defa olarak içtima ede
rek ilkönce riyaset divanını 
teşkil etmişler ve general Gö
ringi reisliğe seçmişlerdir. Hit
lerin meclise gelmesi son de
rece heyecanlı tezahürata ve· 
sile olmuş ve saatlerce süren 
nutku hemen her cümleden 

181"UUU 1 • a~aa -• .. - ... -• .. ••-

Ravştağın açılış cdsesı 

sonra hararetle alkışlanmıştır. 
HİTLERİN NUTKU 

Berlin, 30 (Ö.R) - Şansölye 
Hitler tarafından bugün Reic
hstag kürsüstinde Alman mil
letine hitaben söylenen büyük 
nutuk şu suretle hulasa edile
bilir : 

Führer ilk önce dahili siya
setten bahsederek herşeyden 
evvel milli vaziyeti tahkim et
mek ve aydınlatmak vazifesiyle 
karşılaştığını hatırlatmış ve de
miştir ki: Bu yolda Nasyonal
Sosyalist partisi birçok tedbir 
aldı. Almanyanın hayatından 
milli olmıyan unsurları bertaraf 
etti. 
Aynı tasfiye eserini harici 

sahada da yaptık. Almanyanın 
dünyadaki mevkiini iade ettik 
ve on beş seneden beri bir 
cüzzamh vaziyetinde tutulan 
Alman milletine kaybetmiş oJ
duğu milli şerefi tekrar verdik. 
Harici sahada şimdiye kadar 
yaptığımız işler şunlardır: Or
duyu ihya ettik, bava silahmı 
ve harp filosunu yeniden can
landırdık ve tamamile yenile
dik. Ren mıntkası üzerinde 
hükümraniyet hakkımızı tekrar 
kazandık. Bu benim hayatımın 
en çetin işi idi. Benim gibi 
büyük harbın bir askerine bu 
işi başarmak için bahşeylediği 
yardımdan dolayı tanrıya şük
rederim. 

iŞ BIRLIGI 
Hitler bundan sonra Alman

yanın asla müzakereye yanaş
mamak niyetinde olmadığını 

tekit ederek : 
"- Şimdi, demiştir, Alman

ya hak müsavatını tamamiyle 
ele geçirdiğinden diğer devlet
lerle iş birliği yapabilir.,, 

EDENE CEVAP 
Bu esas beyanatından sonra 

Fübrer Ingiltere hariciye nazırı 

Edenin son nutkuna cevap ver
miştir : 

- Herşeyden evvel bu nu
tukta kaydetmek istediğim 
müessif bir yanlışlık vardır. 
Almanya asla diğer 
devletlerden ayrı 

kalmak isteme::: ve 
ayrı kldığı hissi de 
yoktur. lngilterenin 
muhterem hariciye 
nazın herşeyden 
evvel bunu anla-
mahdır. Ec
nebi devlet
lerle yaptı-

ğımız birçok 
an 1 aşmalar 
bunu ispat 
eder ve bizim 
niçin bir te
cerrüd hissi 
duymadığı -

karşı Japonya ile yaphğımız 
anlaşma kayde değer. Görülü-
yor ki Almanya diğerlerinden 
ayrılmak istemez ve kendini ay· 
rıirnış sanması için de hiçbir 
sebep yoktur. Fransa ile uyuş-

masma gelince Almanya iki 
devlet arasında, halli insan 
gücünün üstünde müşkülat 

olduğu fikrinde değildir. Bel-
çika ve Holanda için de, hu 
memleketlerin tamamiyetini ve 
bu devletlerin el sürülmez bi
taraflık vaziyetlerini tasdik~ 

mızı göste- Almanyamn ikfıı;adi haratında mii/ıinı bir 
rır. · rol oymyan Dr. Sdıaclıt 
ALMANYANIN DOSTLUK- daima hazır bulunduğumuz 

LARI malumdur.,, 
Lehistanla Almanya arasın- EKONOMiK SAHA 

daki münasebetleri tanzim için Führer bundan sonra eko-
yaptığunız anlaşmayı hatırfatı- nomik sabaya geçerek Alman 
nm. Avusturya ile yaptığımız milletinin bu yolda da canlı· 
anlaşma, ltalya ile mükemmel lığını müşahede etmiştir. 
ve çok sıkı münasebetlerimiz, ALMANY ANIN HARiCi 
Macaristan, Yugoslavya, Bul- TiCARETi 
garistan, Yunanistan, ispanya, " - Harici mfinasebetlerimiz 
Portekiz ve diğer devletlerle filen iyi bir vaziyettedir. 1932 
tesis ettiğimiz dostluklar da ıenesindenberi harici ticareti-
böyledir. Bunları Avrupa harici miz ne hacim, ne de kıymet 
anlaşmalarla tamamladık. Me- bakımından azalmamışbr. BUA-
aela Kominteroin faaliyetine kis artmıtbr. Almanya nelere 

muktedir olduğunu göstermiş
tir, Dört yılJık planımıza ge-
iince : Milletin eJbirliğiyle bu 
işe savaştığımızdan dolayı müf-
tehirim, Bolşevik tehlükesini 
izale ettiki:en sonra bu sahada 

Hıttrr 

bjrçok gayelerimiıi tahakkuk 
ettirdik, logiliz hariciye nazırı 
nutkunda milletlerin ancak na
zari hayatım gözönünde tutmuş 
tur.Asıl pratik noktalara temas 
etmemiştir. 

"Meseli ispanya dahili har
binden bahsederken hiç düşün-
müş müdür ki bu hadiseler is
panyada oturan 15 Lin Almanı 
Almanyaya sürmüştür ve bun
lar şimdi anavatanda işsiz güç
süz l<almışlardır ? Komünizm 
lngiltere için Moskovada temer-
küz et~iş bh- hayaldir. Halbuki 
biz bu vebaya karşı mücadele
ye mecbur kaldık ve bu tehlü
kenin önüne geçmek için çok 
kıymetli bir kan sarfettik.,, 

HLl~ı: bundan sonra Milletle~ 
Cemiyeti ile işbirliği teklifine 
geçmiştir~ 

" - Eden dedi ki: Bana 
teslihattan bahsediniz. Fakat 
ancak silahların ' tahdidi için ... 
Almanya silahların tahdidini 
çok defa teklif etmiştir. Fakat 
teklifleı·i daima reddedilmiştir. 
Milletle:: Cemiyetine gelince; 
bu müessese eğer yaşamak İs· 
tiyorsa ilkönce akıl ve şuurunu 
artırmalıdır ve milletlerin umu
mi kanaatlerini gözönünde tut-
malıdır. ,, 

" - Alman hükümeti, ancak 
Alman milletinin gayreti saye-
sinde harp yapmadan ele geçir
diği ve imar ettiği müstemle-
kelere malikti. Bunlar onun 
elinden alındı. Hükümet bu 
toprakların Almanyaya iade 
edilmesini tabii telakki eder. 
Zira Almanya kesif nüfuslu bir 
memlekettir.,, 

HITLERIN TEKLiFLERi 
Başlıca meseleleri böylece 

göz önünden geçirdikten sonra 
l:litler dünya vaı.iyetinin salahı 
için şu telkinlerde bulunmuştur. 

1 - Devletlerin dahili vazi
yetleri ishkrar bulmalı ve her 
tarafta nizam hliküm sürme
lidir. 

2 - Her millet kendi hayat 
haklanoa riayet edilmesini 
S.tediği aibi kendiai diğerleri-

nin hayat hakkına riayet er 
lem elidir. 

3 - Milletler cemiyeti de
ğiştirilmeli ve bir ihtilal kurtr 
mu halini almalıdır. 

4 - Bütün devletler ar,-

sında hır hak müsavatı muti•~ 
olarak lazımdır. i.1-

5 - Umumi kadroda M 
Jetler birbirine yaklaşmalıdır• 

6 - Dünya umumi efkarı~ 
yanlış düşüncelere saplandır•01 larm faaliyetine bir nibaYe 
verilmelidir. ·ııt 

Fübrer en sonunda ıııd• 
akalliyetler meselesinden 
bahsederek millletlerin yalo: 
sun'i veya tabii hudutlarıo 

değil, aynı zamanda ırki b~ 
dutlarının da gözönünde tut~ 
ması Jazımgeldiğini söylemişt~ 

20 SENP 
Nutkunu bitirirken Hitl~ 

istikbale bir göz atmış 
demiştir ki: 

'
4 

- Berlin Nasyonal sosY'/ 
lizmin paytahb haline getiril~· 
cektir. Nazi milisleri için .b

1 
ı~ 

genel inspektör tayin edı ~ 
cektir. Nasyonal sosyaliı~~ 
bütün düşüncelerinin tatbı • 
ve böylece Almanyada ye~ 
hayatın istikrarı için 20 seO. 
lazımdır, Böyle geniş neticel~ 
başarmak için tanrı bize uz 
bir sulh nasip eylesin!,, 

0
,, 

Berlin 30 ( Ö.R) - Na~Y,, 
nal sosyalist partisinin iktıd O 
mevkiine geçmesinin yıldöo~.,. 
dolayısile "Berliner Börser .. 
tuog ,, Hitler diplomasisi tar: .. 
fından elde edilen parlak 11 

ticeleri müşahede ediyor : bit 
" Ancak, diyor, cüretkar bil"' 

irade, sakin bir karar ve .. 
yük bir siyasi fikir ki iııı1'~ .. 
sız olan şeyi mümkün kılıoad .. 
lirdi. Bu suretle hareket e : .. 
rek Almanyayı kurtaran tY~, 
set bu dört sene zar 111 Iİ" 
çür'etkar, azimkar ve ıııes~, .. 
yetlerini müdrik olduğunu g 19 
terdi. Almanyayı yaınıılıkt~ 
kurtardı. En cür'etli kararla 

1
.,. 

imkan verdi. Memleketin ao"' 
keri hürriyetini yeniden kaı;0 .. 
dı. Ren mmtakasında taıP t"' 
kümraniyet haklarını iade ~ 
ti. Bu seneler zarfında Al~ef"' 
milleti ve bütün dünya pe kll"' 
)erini tutarak neticeyi be 
diler. Ve işte netice! ... 


