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Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürti: • DUk dö Vlndsor evleniyor 
Paris, 4 (Ô.R) - Viyanadan öğre

nildiğine göre sabık lngiliz kralı 
Viodsor dükü pek yakında bayan 
Simpsonla evlenecektir. Yeni çiftler 
şubat ayında Viyana civarındaki Roçild 
şatosunda yerleşeceklerdir. 

HAKKI OCAKOGLU 
l .A.EIC>1'T:E Ş~:R..A..:i:T:t 
Devam mUd detilTürkiye için,Hariç için 
Selle/ık . . . . . . . 1300 2500 
Altı avlık . . . . . . 70(} - 1300 

TELEFON : 2697 

FiaU " --..., " kuruştur • Cımıh ııriyetiu Ve Oıonlııtriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkm· Siyasi Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
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Mücadeleye ~Dr. TEVFİK RÜŞTÜ ARAS ANKARADA KARŞILANDif;Y.NJA"-· ~··zr"/_.)f" ...... 

Müsp~t Yollarla Paristen dönen Fransız sefirinin mühim taliniatı 
girişmeliyiz ld "" d•J• A t k d 

himil 
Vapur navlunlannın yeniden 0 ugu zaone J ıyor. n a ya a 

~::~:.0k:~~.c~::!:~.~~m.:~~~ müşahitlerin ikametgaA hı ı· andarma kordonu 
nnde yapacagı fena tesırlera 
bu sütunlarda izah etmiftik. 
Vilayet makamı da alakadar· 
lan toplamıf, bu mesele üze· 
rinde ehemmiyetle tevakkuf 
eylemiştir. 

Vapur kumpanyalarının nok
tai nazarına göre arz ve talep 
kaidesine tevfikan navlunlar 
) r ':se)tilmiştir. Çünkü bütün 
dünyada iş hacmi genişlemiş, 
vapurlar çok yük bulmağa baş
lamış. 

itiraf edelim ki bizim bu yol
daki müdafaaya aklımız ermedi. 
Vapurların tam hamule ile sefer 
yapmak fırsatını elde etmeleri 
navlonların arttırılmasını değil, 
eksiltilmesini mucip bir hadi
sedir. Mantıkan bir vapurun 
üç bin ton veya beş bin ton 
yük ile ıefere çıkması masraf 
bakımından bir değişiklik yap· 
maz. Fakat tam hamule ile se
fer, varidatını arttırır. Varidatın 
artması ise tarifelerin tenzili 
için bir seLep teşkil eyliyebi
lir ~ Vapurcu olmadığımız için 
hu hesaplara belki akhmız er· 
miyebilir. Fakat mantıkın icap
lan bizim mU!alaamıZI haklı 
göstermeğe müsaittir. 

Bununla beraber vapur acen
telerinin müdafaaları doğru ve 
yerinde ise bir teferrukun arsı
uluCJa l olması, dtınyada bütün 
tarifelerin yilkselmesi icap eder
di. iş hacminin genişlemesinin 

tesiratı yalnız şarka ve Akde
nize münhasır kalmazdı. 

I::ıgiJiz gazeteleri borsa ha
berleri gibi vapur navlunlarının 
tarifelerini de daima neşret
mektedirler. Burada böyle ar-
11ulusal bir yükselme hareke
tine tesadüf eylemediğimize 

göre vaziyeti daha başka nok· 
talardan ele almak doğru ola· 
caktar. 

Biz ötedenberi biliyoruz ki 
yakın şark sularına işleyen 
vapurların tarifelerini tanzimde 
bizim aramızda yetişmiı bazı 
yabancıların rolü büyüktür. 

Yani bu iş üzerinde müessir 
olan ve bu ıekildeki birleşme
leri vücuda getirmek suretiyle 
büyük servetlere kavuşan bazı 
adamlar vardır. Tadmı aldaklan 
işin arkasını bırakmak iste
mezler. 

Nitekim üç beş sene önce de 
Başvekil ismet lnönüoün emri .. 
le vapur navlunları etrafmda 
tetkikler yapan bir heyete 
karşı tenzilat imkansıhğmdan 
bahseden acenteler, birkaç ay 
sonra lsveç vapurlarının reka
beti lrnrşısında yarı yarıya fiat
leri kırmakta tereddüt gös· 
termenıi~lerdi. 

B"naenaleyh onların kıymet 
verdiği hükümetin temennisi, 
tavsiyesi değil , rekabetin fili 
tesiratıdır. lsveç vapurlarını da 
bugün halka arının içine aldık
larından yen:den kafa tutmak
ta beis görmüyorlar. 
Şu hale göre temenni, tav

aiye ve ricalardan birşey bek
liyemeyiz. 

- Sonu 2 nci savfada -
~alLk:a c:>o..,k.o*ıu 

altındadır. 
lstanbul, 4 (Hususi Mubabirim;zden) - Fran· etmekte olan Hariciye nkilimizi teşyi etmişler· 

sız sefiri Ponso, sabah P'lriıten geldi. Doğruca dir. 
Haydarpaşaya geçerek Toros eksperesile An- Ankara, 4 (Hususi muhabirimizden) - Hari• 
karaya hareket etti. ciye Vekili Tevfık Rüştü Aras lstanbuldan geldi. 

Fransız sefirinin Sancak meselesi hakkında istasyonda vekiller, Hariciye vekaleti erkana 
ba:zı mühim talimatı hiimil olması ve Hariciye tarafından karşılandı. 
veld limiz Tcvfık Rüştü Arasla görüşmelerde de- Tevfık Rüştü Aras Başvekil ismet lnönünü 
vam etmesi muhtemeldir. ziv1tret etti. Kendisine Cenevı e ve Paris görüş-

lstanbul 3 (A.A)- Reisicumhur Atatürk Ha- me!eri hakkında uzun izahat verdiği zannedihyor. 
riciye vekili doktor Tevfik Rüştü Arası bugün Hariciye V ekilimizin önümüzdeki günlerde Parti 

grubunda çok mühim beyanatta bulunması, Ha-
saat 17 de Dolmabahçe sarayrnda kabul buyur· tay meselesinde noktai nazarımızı izah etmesi 
muşlar ve bir müddet görüşmüşlerdir. bekleniyor. 

Mülakatı müteakip Atatürk Dr. Arası oto- Paris, 4 ( Ô.R ) - Havas ajansı bildiriyor: 
mobillerine alarak şehir içinde bir gezinti yap· ~~ii~~~~ Milletler cemiyeti tarafından Sancağa gönderilen 

~ tıklan sonra hep beraber motörle Haydarpaşaya ~ müşahitler Antakyaya varmışlardır ve orada 
geçmişler ve rıhtıma çıkarak Ankaraya hareket /skeıulenında!l bir f!Öıiiııi$ ( So1111 üçüncü sa/t i/ede ) 
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Ziraat mütahassısları dün Ankaraya gittiler lstanhul bahçavanlarının müracaati 

Yarın Ziraat Vekilinin riyasetinde lzmir veAdanadan sebze 
Ankarada mühim bir toplantı olacak gönderilmesi istenmiyor 
Ziraat .nel{tepler;ne ve~ ilecek yeni şeki ;e devlet çiftlikleri 
tesisi hakkında mühim kararlar alınacağı zannediliyor 

Yarın Ankarada Ziraat ve
kili Muhlis Erkmen'in başkan• 
lığı alb11da mühim bir toplantı 
yapılacaktır. Bu toplantıya Zi-
raat enstitüsü şefleri, ziraat 
mütabassısları, Ziraat mektep· 
leri direktörleri, Ziraat vekaleti 
şefleri ve Burnava ziraat mü· 
cadele istasyonu direktörü işti· 
rak edeceklerdir. 

Müracaat kabul edilmedi, sevkiyıata 
geniş mikyasta devam edilecektir 
lıtanbul babçavanlan lzmir, sebze ve meyvalar1nı bulmak 

Adana ve lçel gi!>i vilAyetler- kabil olacaktır. Bu tasavvurun 
den mevsiminden iki ay c:vvel tatbikinden itibaren turfanda-
lıtanbula fazla miktarda tur· cıltğıo şekli değişecektir. 
fanda gönderilmesi hasebiyle Diğe:r taraftan ıimendifer 
kendi sebzelerinin para etme· battı Antalyaya vardıktan son-
diğini bildirerek bunun men'ini ra bu mmtakadan da mühim 
istemişlerdir. miktarda sebze 4evkiyatı yapı· 

Salahiyettarlar böyle bir ta· lacaktır. Taze sebzecilik ihra-
Burnava mücadele istasyoııu k b ı · k 

direktöriyle Ziraat mektebi di- Jebi a u e ım in görmemiş· cat bakımından da mühim bir 
rektörü ve Ziraat mektebi )erdir. Zaten Istanbulda ve iş halini almıştır. Almanyaya 
muallimlerinden Fasih Ankaraya memleketin diğer bazı m6bim mühim miktarda taze sebze 
gitmiılerdir. Haber aldığımıza noktalarında soğuk hava mab- nakline imkin görülmektedir. 
göre Ankaradaki toplantıda nnleri (Frigorifik Mahzenleri) lktısat vekaletinin ikinci beş 
Ziraat mekteplerine yeni veri- yapılması mukarrer bulundu- ydlık planında soğuk hava de· 
lecek ıekil ve diğer zirai işler ğuna göre, büyük şehirlerde polariyle Uç büyük konserve 

- Sonu 2 ncı sav/ada -- Bufllava ziraat mektfbi bi11ası kış mevsiminde dahi yaz fabrikasman yapılması dahildir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Adana felaketzedeleri menfaatine 1 

Pazar günü iki muhtelit 
takım statta karşılaştılar 

Göztepe K.S.K. muhteliti güzel 
bir oyunla galip gelmiştir 

Ailay takımı 
Adana felaketzedeleri men- diği kadar ıeyirci toplanma· 

faatioe tertip edilen muhtelit- mlfh. Halbuki bir tarafta AJ-
ler maçı pazar günil oynan· tırnordu • Altay, diğer tarafta 
mıştır. Havanın müsait olma- K. S. K. • Göztepe muhtelit· 
ıına rajmen aahada llmit edil· - Sonu 4 ilneü ıovJ11da -

Papa Py 
•••••••••••• 

Yavaş yavaş sönmekte 
devam ediyor 

• P apa Py 

R'ama, 4 (Ö.R) - Papa on 
birinci Py'in hayatından kat'i 

ümit edilmiştir. Son rapora 
göre l<anımn zehirlendiği anla-

şıldı. Kan nakli yapılmışsa da 
faydası olmadı. Papa enerjisini 
muhafaza etmektedir. 

Doktorlar yavaş yavaş sön
mekte olan Papanın daha iyi 

-&1111 3 üncü ıoJUtetk-

1 Fransanın Lehistana yardımı 

2 Milyar franklık istik· 
razı meclis kabul etmiştir 

Pa11sten bır 001111wş 
Varşova 4 (Ô.R) - Fransa ve ekonomik bakımdan müda-

tarafından lehistana veıilen 2 faa etmiştir. lstikrazın ittifakla 

milyar 600 milyon franklık bir kabulü Fransız-Leh ittifakının 
istikraz mukavelesi Diyet mec- sarsılmazlığını ispat etmiştir. 
lisi tarafından tetkik edilmiştir. Fransamn finans yoliJe yap• 
Finans bakanı ve başvekil mua· tığı bu yardım Leh milli mll-
ırini hararetli bir nutuk söyli- dafaasına bağlıdır ve Leh Bat· 
yerek finanı anlaımaıına politik - Sonu 4 nt/J Sayfada -
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üs e yollarla 
girişmel.yiz 

- Başlata/ı 1 11ci Salıifede -
Mücadelemizi müspet yollar

a yürütmeğe mecburuz. O da 
şu olabilir: 

1 - Derhal üç beş vapur 
al ralt kar lann dikilmek, 
Türk mallarını Türk vapurla
riyle ihraç eylemek. 

2 - Klearing anlaşması yap· 
lığımız denizci memleketlerden 
biriyle anlaşarak muayyen ih
racat maddelerinin naklini bir 
imtiyaz halinde onlara vermek. 

Birinci ekil esasen devletin 
programına dahildir. Nedense 
vapurların inşa ve mübayaası 
keyfiyeti çok uzamış ve bu 
mes'ut netice elde edilememiş
tir. Fakat on vaziyetin bizi 
bu yolda isticale sevkeylt!di
ğinde şüphe yoktur. Vapurların 
mübayaasında biraz fazla öde
me mecburiyeti hasıl olsa bife 
na\'Junların yükseltilmesinden 
mütevellit zararlar bunu karşı
layabilecektir. Zira navlun• 
lann yükseltilmesi ihracat mal
larımızı rekabet sahalarında 

darbelediği gibi o miktar dö
vizin de memleketten kaçması 
neticesini doğurmaktadır. Bu 
itibarla vapur mübayaasında 

istical göstermekte büyük fay· 
damız vardır. 

Bu neticeye çok acele vara
mazsak ikinci şekli asla göıö
nünden uzak tutmamalıyız. 
u:usal. ekonomimizi ehemmi
yetle alakadar eden bu dava 
üzerinde lktısat Vekaletinin 
büyük hassasiyet göstereceğine 
inammız vardır. 
~al-Lkı C>caı~o€;1u. 

Tarikat ayini 
tahkikatı 

Müddeiumumilik başmuavini 
Mu.har ile ikinci sorgu hfıldmi 
Hasan Günal dün Bulgurca 
köyüne giderek icapeden keşif 
ve tetkikleri yapmışlardır. 

ikinci sorgu hakimliğinde ö~
leden sonra başlayan tarikat 
iiyini tahkikatı akşam geç va
kıta kadar devam etmiş ve bir 
çok şahitlerin müvaceheleri 
yapılmıştır. 
'7T/.7Z7.J<Z77.77~ ~..zxz; 

"' Zayi Kasa Anahtarı 
Çakı sisteminde bir kasa 

anahtarı kayboldu. Bulanlar 
~ "Yeni Asır,. idarehanesine 
l.'i getirirse memnun edilecektir. 
G'LZ/.OLZ7JZ. r.zzzz.7..ZZZ.~'7-Z~ıti 

Beyannameler işi 
Bazı ticarethanelerin işlerini 

takip için ''bilhassa ihracat 

ruhsatnameleri işinde,, doğru
dan doğruya vekalete telgraf 

veya telefonla müracaat et
mekte oldukları ve bu yolda 
müracaat etmekten ise ticaret 
oda ı kanalıyle müracC' tlerin 
yapılma mm daha faydalı ola
cağı lkbs t Vekaletinden ala· 
kadarlara bildirilmiştir. 

Sırt arında yük 
taşıyamaz 

Dahiliye vekaletiı:ıin emri 
mucibince hamallar sırtlarında 

yük taşımıyac klar ve götüre
cekleri eşyayı el arabalariyle 
nakledeceklerdir. Bunun için 
şehrimizde hamallara verilen 
mühlet bir hafta sonra bitecek
tir. Ondan sonra hamallar an• 
cak el ar basiyle yük taşıya

bilecel..lcrdir. 
ı tlUI ı ı WSI 

Hayvan vergisi itirazları 
Eski senelere ait hayvanlar 

vergisi itirazlarının tetkik mer· 
cii hakkında Maliye Vekale
tinden Vilayete bir tamim gel
miştir. Bu tamime göre, 1935 
ve daha evvelki senelere ait 
itiraz evrakının da 2397 numa
ralı kanunun 62 ci maddesinde 
yazılı lrnzanç tetkiki itiraz ko· 
misyonlarınca tetkik ve intaç 
edilmesi zaruridir. -··· ..•.. 

Vilayet encümeni 
Vilayet daimi encümeni dfin 

öğleden evvel vali Fazlı Gü
leç'in başkanlığmda toplanmıı 

ve birçok işleri karara bağla
mıştır. 

Fuar pi nı 
Belediye reisi dün öğleden 

evvel belediye fen heyeti men• 
suplarile birlikte Kültürparka 
giderek y ni fuar pi nı üzerin
de mahallinde tetkiklerde bu· 
Junmuştur. 

Ballkçı Yaşar mahkemede 
Değirmendağında manifatu

racı Muammeri yarahyarak öl
dürmekle ve belediye tahsildan 
Ragıbı yaralamakla suçlu ba· 
lıkçı Yaşarın muhakemesine 
dün ağır ceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. 

Dünkü celsede şahitlerden 
yedi kişi dinlenmiştir. Mubıtke
me başka bir güne bırakılmış• 
tır. -

Yerlere tükürenler 
Bugün belediye tenbihatına 

rağmen yerlere tükürenlerden 
17 kişi belediyece para ceza
sına çarptırılmıştır. 

~ ....... ,. 
Ca ları mand rln iste iş 

lkiçeşmelik caedd inde sar
hoş olarak dolaşan Recep oğlu 
Mecep oğlu Necip, idris oğlu 
izzet, manav Alinin mandarin
lerini almak istediklerinden 
ve Aliyi dövdüklerinden ya
kalanmışlardır. 

YENi ASIR 

uar çalışmaları 
• 
ı 

ütü hanen·n at kısmında bir de 
osta me kezi ulunaca tır 

Belediye Kültürparlc'ta umu· 
ma mahsus bir okuma odası 

ve fuar 2am..ınında enfarmas
yon bürosu ve seyyahlara her• 
türlü mnlumat verecek ve broşür 
dağıtacak ve Bergama Ef ez 
ve diğer asarıatikanın maket
lerini mutevi bir betonarm 
yer yapılacaktır. 

Fuardan hııriç zamanlarda 

- Baş tara/t I inci salli/ede -
görüşUlecek ve kararlar alına· 
caktır. 

Ziraat mekteplerinin şimdiki 
talebe kadrolarının genişletil-
mesi arzu edilmektedir. Ziraat 
mekteplerinde köy çocuklarına 
kurslar açılması, devlet çiftlik
leri tesisi, ziraatte kullanıla
cak makinelerin nev'i işleri de 
Ankaradaki toplantıda müza
kere edilecek ve mUtahassısla
rın fikirlerinden istifade edi
lecektir. 

Mühim 

burada berlces birçok asarı 

okuyabileceklerdir. Burası bir 
nevi fuar lcütUpbanesi olacaktır 
Bu bina 2 büyük salon, 3 kü-
çiik oda üzerinde fuar komi
tesinin çahsmasına yarıyacak 
iki odayı muhtevi olacaktır. En 
alt k tta kyrı bir yerde de bir 
posta, telgraf ve telefon dai
releri olacaktır. 

ar 

Ziraat mekteplerinden mezun 
olan gençler, ihtiyaca tekabül 
etmediği için önümüzdeki yıl 
içinde ziraat mekteplerine da-

ha fazla talebe kabulü için ted
birler ahuncaktır. Burnavadaki 
zirnat mücadele istasyonuna 
dnha geniş salahiyetler veril· 
mesi ve her mahsulün hasta
Jıklarile uğraşacak fen memur
larının kndroya eklenmesi icap 
etmektedir. Bu noktalar hak
kmda da kararlar ahnacaktır. 

V g·kaça ı ğ 
··himte b. le al 

Muamele ve buğdayı koruma 
vergileri kaçakçılığına mini ol
mak üzere alınacak tedbirler 
hakkında Maliye Vekaletinden 
alakadarlara dün bir tamim 
gelm! tir. Bunda bilhas a deni
niliyor ki: 

Mu mele ve buğdayı koru
ma vergilerine tabi bulunan 
fabrika ve değirmenlerde muh
telif şekiJier altında vergi ka
çakçılığı yapılmakta olduğu ve 
bunun bilhassa bu vergilerin 
tarh, tahakkuk ve kontro· 
Jüyle alakadar bulu an me· 
morların vazifelerine Jayik 

Karşıyaka telefonu 
Geçenlerde çılrnn fırbnada 

Tan vapuru demir atarken Kar

şıyaka telefon kablosunu ko

parmıştı. Karşıyaka ile telefon 

muhaveresi hala münkatidir. 

Tamirat daha bir hafta devam 
edecektir. 

l olduğu ehemmiyeti vermeme• 
lerinden ve mevzuubahs mües· 
seselerin imalôt ve satış1arının 
kontrolünde müracaat edilmesi 
IAzım gelen menabiden IUzumu 
kadar istifade edememelerin· 
den ileri geldiği Maliye veka
letince anlaşılmıştır. 

Vekalet tamiminde bu yüz· 
den mühim mikdnrda hazine 
hukukunun ziy ına sebebiyet 
veren bu vaziyet üzerine alın
ması gereken tedbirleri sıra0 

siyle göstermektedir, 
Keyfiyet ve tedbirler bütün 

alak d rlara bildirilmiştir. 

Şoförler hakkında 
Otobüslerle tramvaylarda, 

bilha sa tevakkl1f zamanların· 
da, vatman, şoför ve biletçi· 
lerin sigara içerek arabaların 

içini duman doldurduklnrı be
lediyece haber alanmış ve bu 
hususta alakadarlara kat'i 
emirler verilmiştir. 

~ 

temsil ettikleri senenin en bUyük fı m ni takdim ediyor 

fZ/.h 

Bu eıer ınemanm ıbda ettiği şaheserler arasında mevkii almıştır 
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A YR CA : Paramunt "Dünya havadisleri" - Miki renkli ve canlı karikatürler 
SEANS SAATLERi 

Cuma, cumartesi, Pazar günlc.?ri 1.15 - 3.15 - 5.15 - 7.15 - 9.15 Diğer günler 3.15 - 5.15 - 7.15 - 9.15 
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Felaketzedelerine soOO b" ': 

lira yardımda bulund\1 t~~ı 
lzmir liman işleri umum nıil• VA 

dürJüğü, içtimai muavenet fas· 
lından ayırdığı 5000 liralık bit ma 
tahsisatı Adann felaketzede· " 
lerine hediye etmiştir. Lima• biri 
işleri umum müdürlüiü dil• nuo 
Kızılay merkczıne 5000 lir lık A '\1 
havalenameyi göndermiştir. lima 

Dün Ağırceza mahkemesin- kinci hukuk 
de lnebolu faciası maznunları· 

il 

biri1 

nın muhakemesine devam edil- a kem es. de 
miştir. A 

nun 

lzmir ikinci hukuk mabkt' )im 
Istanbolu yazılan talimata ce- · d b ı b" · t r 

vap gelmediği için tekidine ve mesın e azır nan ır ıs a ıs- SV 
tiğe göre 936 encsinde bo , 

muvazzah adresleri öğrenilmiş mahl<emeyc 2945 evrak gelmiş, . 
olan lstikbal vapuru süvarisi bunlardan 2372 si karara bağ" rın 
Mustafa, ikinci kaptanı Ömer lanarak çıkmışhr. ikinci hukuk but 
ile lnebolu vapuru ateşçilerin- mahkemesinde 936 yılı faali• lim 
den Davudun istinabe suretiyle yeti, dli bir rekor teşkil et" 
ifadeleinin ahnma!ına ve ine- mektedir. 
bolu aleşçilerinden Hnsıın oğlu ........... . 

Kaç in at H 

bel 

Mustaf~nm arattırılmasına ka- Koçak inşaat yapan iki usta ma 
rar verılerek muhakeme 8 Şu- yakalan rak belediyece karkat 

-~~.~~ .. ~!!~~!!~!~~!~: ..................... !!~~ .. ~:.~~!.~ .. ~~~~.t~:!!~!~~!~: ........ K: 

Japonya 
mUcadel 

ntiharla 
e ı teri 

japom•ada"Şinjoda,, uşık/al/lı iki 
başlı iıılillarlaıı c11dişeltr uva11duacak 
derecevı b11/mıışt11r.Mtlınta ;•aııaıdr.ğı 

aşıklarıtı son ziyarelglilu ı•c mezar
/aft olmaktadır. Bu MZİ'/et koı şısm
da f edbtr almağa 111cchı11 kala il /a· 
potı hükümeli Milıara tcpl'si11c gidm 
bü/iıfl geçıtlerc polis kmakollatı ılw· 
mc rdetek buralarda dolaşan/an göz 
/tapsrnc almak suırtiy/c meşum jcı;fc 

m6ni olmalanm emutmiştir. 
/apo/l psikologlamıdo!l Rl'o110-

suka K.oba~·aslzi lıaslalıkla daha 
es...slı bu mücadelede ba'ıJlllllOk içi11 
"lntlluv/ara kaışı koıuı•ucıı bir kli
llUı,, armıştır. japon t!t/Mc bu kli-
11iğc "/i'satsll !Joslli K yolıaı•i,, de
nüiJ•or. 

J(obaJ'as/u, bütün ha ~·awu fa· 
ponpada lıüluimsüım intıltlll" !tasta· 
lığıylc nıücadcleve lıasretmıştir. Onun 
söz/etine bakıla sa bedbin/er asili 
illtlfıar ctmezlCI', Zira bir /elıikete 

uğradık/atı zaman şaşkmlıga düş

mezler. in/ıltar !lamzrtleıilıi trşkıl 
edenler a11cak lza val inkısamıa 11gn
raıı nikbmleıdir.japoıı lıfıkümeli, bu
giine kadar, 11ıeJ•11sları !tarata baJ]/ı 
kaJmaifa daı•et eden üti11/aıı asmakla 
bir mücadele yaptığına /:ani bulurıu
yordu. 811 mı7cadele tarzuwz boş/ıı· 
ğ1Jn11 a!l/11·aıı KobaJıashi şimdi mil· 
!zatlar aleı•ltinde şıddetli mıicadelefe 

güişnzıştır. Dukaç ay ıçtndc tnlthar 
luzsfalıl{ma düça1 o/a11/ardan J üz oll 

dokuz kişi bu klimjfe başl'llımuşlar. 
orada hayata ba§lılılllanru iade edt· 
rek rıkmı#ardır. 

Oü11Qn /Jinnde kat'i bir J risc 
dıirar olaıak fıapatla111ıa mlwıct 

vr.rnıek isi/ren bir baba ı•e ana ılc 
yedi eocuklaıJ bu klttuqe başvwmuş
laıtlır. KobaJ'aslıı küçı7k bir tetkık 

11etıcesi11de anladı la baba ışsızdır. 
A ıa ve ço ukla1ı açlıl.taıı ~·c so. ulr 
f, ıı muzfa11pl/.rler. /11tılıarlar miJta-
1. ıssısı dcı/Jaı tedavi çaıesini bulmuş, 
ışsız baba •a bır iş ltdarıkı sm tıı ·le 

on11 !ıafala ba1'/anİıştır. 
Bambaşka bir vak'a kııı şısmda 

Kobayas/u tızkalsm ııarlıJ•t knybede
cektı. Tıcali bir teşebbüste bu/11/l seı
vetl11i kaybede!l bir f!: ııç llllıllara 

karar vtrml$ bulunn ordu. falı at bu 
ka1a11nı talbıklcrı ö11ce J(obayaslumız 
lı liıziğıne 11gm aca mı bır ntkada ına 
vaad bmşli Kobavaslu ltmatfafl 11 ~·
mit olan ence 5ord11 : 

- Siz hır nikblnsl11iz, n ti mı? 
Bahtsız a4am cevap ~·vaı: 
-· Nıkbi11dlrn. Fııkal atlık tl 'J!ı

/1111. 

•• Şıı lıalde bedbm oldı11111z. l!al
b11ki bedbin/er i111ilrar etmrzl r. 

Kobavaslu ge11cııı bır ha/la dalın 
sabulmesİlıi ısitdi. Bu miiddrt zaı
fmda ke11disıne Maııçukoda bir ış 

buldu. 
JJ11 Japon doklo11w1111 /c/se/esln

t!e11 şu 11efım•i rıkarnhılıriz : 
•. Nıkbinlık lıaJ ata ba "f/a11/11ım 

ilk şarildır. Fakat mkbm olanlar, 
ııe o/111sa ahım hu mu kav met f;i/ftlı
lmmm z(iaja 11g1a11 aswa mu~acıdt 
d11ttmelir111 ler, 

Bu a ın yedinci UnU 
Hol anda'da ya nız iki 

Julic. a evlenecek 

ve 
yü 

ka 
c~ 

nu 
hn 

Önümüzdeki ikincikanun pe~ 
şembe günii Holanda'da iki "it 

Yalnız iki Juliann evlenecektir. k 
Bunlardan biri saltanat süreo bi 
hanedanın veliııhdı Wilhelmioe S 
juliana, diğeri de bir köyld w 
kızı olan jufiana'dır. Prense-' N 
Juliana yedi yaşında ikell ri1 
Oegstgeest köyünde kendi iylı 
aynı senede aynı günde, battl 

ac 

ynı tt o bir ikini' 
J ian d h mevcut olclu"'&J 

h ber alınmı tır. lJ zam 
prenses bu sevimli köylü kı" 
zmı tatil mevsimini kendisiy!c 
birlikte geçirmek üzere saraya 
davet etmişti. 

O gün bugün iki kız ço~ 
samimi dost olmuşlardır. Veh" 
aht Juliana, köylü arkadaşını 
hiçbir zaman unutmamıştır• 

Köylü Prenses te Prensesle 
aynı zamanda, hattiı nyni gün-
de nişanlanmıştır. Veli htı~ 
izdivaç günü Holandada milh 
bayram günfi sayıldığından o 
gün memlekette başka bir · e'V" 
lenme resmi yapılmaz.Hayahnıo 
her safhasında prenses Julia
naya adım adım bağlı katarı 
köylü luzı evlenmelerinin de 
ayni günde olmasını istiyordu. 
Fakat nişanlısı buna imkiıt 
olmadı .. mı bildirdi. Genç kıt 
bu imlcfmsızhk karşısında ds 
yeise düşmiyerek prensese 
başvurdu. Veliahtın müdaha!csİ 
zorluldarı ortadan kaldırdı. lk1 
julinn lnrın evlenmeleri ayııf 
günde y pılmasına karar ve• 
rildi. Holandanın biltün falCJ" 
Jarı uynı günde aynı saatte 
dUnyaya gelen H<i genç ktz1t1 
mevkileri arasındaki muazznl11 
farka rağmen talıierindeki a)'" 
niyete şaşmaktadırlar. 

•' ·······································• : . ' . ' 
~ ' c ' 

o gibi ~ 
Day!i Mail gazetesinin aç• ~ 

tığı bir ankete ce\1ap veren : 
okurlarından biri "Kadın ma· : 
tisini koc sına ıtiraf etme"'1 
li midir?,, sualine şu cevobf ~ 
vermiştir: . : 

- Kadın " Jokond ,, gibı i 
muammalı knlmnlıdır. ltir11f ~ 

' edecek birşeyi olmadığı ıa" : 
' mnn bile kocasının suallerine ; 

ya susmalı veya müpheııı i 
cev2Jl vermelidir. O zamao, i 
koca esrarı delmeğe çahşır" i 
ken kadın esrarını ve tebes" : 

' sümllnü muhafaza edecektir. ' 
1 

P. E. M. ··" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Fratelli Sperco · 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
o0 " ORESTES ., vapuru 10 

dd birinci kanunda gelip yükünil 

~tahliyeden sonra BURGAZ, 
faı V ARNA ve KÖSTENCE li· 
bif manları için yük nlacaktır. 

dr' " l>ACCHUS ,, vapuru 14 
il birinci kanundan 19 birinci ka-

di': nuna kadar ROTTERDM, 
ati. A 'VJSTERDM ve HAMBURG 

limanları için yük alacaktır. 

" ORESTES ,, vapuru 28 
birinci Jdinundan .3 ikinci ka

e nune kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAMveHAMBURG 

kr ı· l · · "k 1 tir ıman arı ıçın yu a acaktır. 

ba SVENSKA ORIENT LINIEN 
it. "SMALAND,, motörü 10 Bi

ağ" rincikanunda Rotterdam - Ham
uk burg .. Gdynia ve Skandinavya 

ali- limanları için yük alacaktır. 
et" "ISA., 21 Birincikiounda 

beklenmekte olup Rotterdam • 
amburg ve Skandinavya H

ta manları için yük alacaktır. 

at "AASNE,, vapuru 4 ikinci 
.... Kanunda Rotterdam - Hamburg 

ve Skandinavya limanları için 
yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

SUÇEA VA vapuru 16 birin
kiinunda Malta - Marsilya ve 
Cezaire hareket edecektir. 

PELEŞ vapuru 24 biriocika-
1 nunda Malta ve marsilyaya 

hareket edecektir. 
Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha Fazla tafsilat için ikinci 

N. ''· W. F. lf. Van i)er 
Zee & f:o. 

DEUTCHE LEV ANTE LINIE 
G. m. b. H. 

CHIOS vapuru 23 birinci 
kaounda beldeniyor. 26 birinci 
kanuna kadar Rotterdem,Ham
burg ve Bremen için yek ala
caktır. --.... ~ ..... -

American Export Liucs 
Thc Export Ste:ımship Corpo

ration - Nevyorlc 
EXMOUTH vapuru 19 ilk 

l:anunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXECUTIV vapuru 3 ikinci 
kfınunda bekleniyor. Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

EXMOOR vapuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
İçin yük alacaktır. 
~~~ 

Service Maritime Roumain 
Bilkreş 

DUROSTOR vapuru 23 1 ci 
kanunda bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar· 
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana 
ve Linz için yük alncakhr. ---·e:ne·---American Exporl Lines - Tbe 
Export Steamship Corporation 

Pireden ıtktarmalı 
EXCALIBUR vapuru 18 bi

rinci kanunda Pireden Boston 
ve Nevyork için harek~t ede
cektir. 

Seyahat müddeti 
P~re • Boston 16 gündür 
Pıre - Nevyork 18 s,tündOr. 

•t---®ml• 
Den Norske Middelhavslinje 

Oslo 
BOSPHORUS vapuru 19 ilk 

kanunda bekleniyor. Iskende
riye, Hayfa, Dieppe ve Norveç 
limanları için yUkliyecektir. 

YENi A:SIR 

LiN 

Yaşamak için dişli, hatta hem güzel hem sa~lam dişli 
olmak lazımdır. Günde ilci defa dişleriniı.i R DYOLiN'le 

fırçafayınız. Muvaffakıyet kat'idir. 
~~,....,.....~rı: 

r .. ·······s·İ·H·HAT ..... iij~LJK0

YAGi .......... ~ 
~ Norveçya balıkyağlarının en balisidir. Şerbet gibi ~ 
• içilir. iki defa süzülmüştür. 

amdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büylik Salebçioğlu hanı karşısında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

r. kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur accntalağına 
roüracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta-

.. • 18).-4• ık· 
Armement H. Schuldt - Hamhurg 1 tehlike işareti~ Nezle ve baş ağrısı 

• rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 4142-4221 

TROYBURG vapuru on se
kiz ikinci kanunda bekleniyor. 
Rotterdam, Hamburg ve Bre· 
men için yük kabul eder. 
~ 

Johnston \VJ arren Linen Ltd. 

1DzleilmT 
Liverpool 

DROMORE vapuru, 10 ikin
ci kAnun, Liverpool ve Anvers· 
ten bekleniyor. Burgas, Varna 
ve Köatence için yü{c kabul 
eder. 

. 
MITAT OREL 

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

Numara:23 
Telefon : 3434 

(229) 
~~rz7JZZZ7.ZZ7h 

V apurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

' hakkında hiç bir taahhüde gi· 
rişilmeı. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Daima sabit daima tabii 

Olivier Ve Şii. 
LIMITET 

Vapur Aeent sı 
iRiNCİ KORDON REES 

BtNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

Londra hattı 
AD JUT ANT vapuru 22 ;kin

ci kanunda gelıp Londra için 
yük alacaklır. 

LESBIAN vapuru ikinci ka
nun iptidasında Londra ve 
Hufldcn gelip yük çıkarıp ayni 

zamanda Londra ve Hııll için 
yük ainc~ktır. 

GRODNO vapuru 15 ikinci 
kanunda Londra, Hull ve An
verst~n gelip yük çıkaracak ve 

ayni znmanda Londrn ve Hull 
için yük alacaktır. 

Liverpool hattı 

EGYPTIAN vapuru 26 bi
rine: ldinunda Livcrpool ve 
Svanseadan gelip yük çıkara
caktır. 

ALGERIAN vapuru on ikioc; 
kanunda gelip Liverpool ve 
Svanseadan yük çıkaracaltbr. 

Deutsche Levantc-Linie 
ANGORA vapuru limanı· 

mızda olup yüklerini çıknrmak
tadır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

11·-----aım--, 
Diş hekimi 

1 

1 ortar.su 
~ 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağ• 36 numaraya 
nakletm · ştir. H ıstalarını müs· 
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Tele fon 2946 
1-26 (2101) 

Diş tabibi 
Muayenehanesini 2 ıncı 

N HeyJer So. Hamam karşısın· 
da 37 No. ya nakletmiştir. 

Telefon: 3774 

---... --~llWll~:3ml ... 

Hususi muallim 
Iik ve orta okul talebele

rine hususi dersler vermek
tedir. lstiyenlerin hergün sa
at 16 • 18 e kadar Yeni Asır 
idarehanesine müracaatları. 

13-13 H3 

Eczacı Kemal Kamil 
AKTAŞIN 

Bahar çiçeği 
KOLONYASI 
Merkeıi Kemeraltı caddesi 

sokağı köşesi 

l)üyük Hilal 
Eczanesi 

lzmirden götürüJecek en şık en 
ince ve en makbul hediyeniz 

Eczacı Kcmnı Kamilin 

Bahar çiçeği 
koionyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerin~ ciddi yürüyen 
bir müessese o muş, kokuculuk 
alemini şaşırtims bulunmaktadır 
HilaJcczanesin · eczacı Kema 
Kamili işindekı ciddiyeti, kolon
yalarım lzmirliJere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere 

aldann1amanız için 
şişeler Üzerinde Kemal 
Kamil adını gormelisiniz. 

Beyler 

Soğuk algmhğıoın bu ilk aiametlerıni GRIPIN ile bertaraf 
etmezseniz birçok ağır hastalıklara tutulmak tehlikesi baş gös
tnm~ demekti~ GRiPIN Bilfün ağn, suı ve ~ncılnn dcilial e~~a~~~-~~~--~~~~~~~~~~~~s~r~~~~~~~~s 
dindirir, gripe, romatizmaya, diş, sinir, adale, bel ağrJiarile kı

/· 
Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju
vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iiri 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleercle ve ıtrıyat ınağ'aza 'arında arayınız. 

rıklığa karşı bilhassa müessirdir. 

G iPiN 

Türkiye Mensucat 
Türk Limitet 

• 
ı arayınız. 

F abrikaiarı 
Şirket! 

Şehitler Caddesı Makara Sokak 
Posta Kutusu 12s fzmir 

Tek ve mülenddit katlı pamuk iplikler, boyanır, knster· 
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMIZI JSTEYINIZ 

Devlet Demiryollarından ~ 
21-1-37 Perşeme günü saat 9 dan itibaren işictmemiz AJsan

cak ambarları içinde takriben 20 ila 30 ton mikdarınd~ muhte
lifü!cins lopraldı hububat ile 1100 kilo hurda incirin dellaüye 
ve belediye rüsumu alıcıya ait olmak üzere, açık arttırma usulü 
ile satılacaktır. 20 (16) 

§ 8 inci işletme mıntakasındaki Trenlerde bulunup nizami 
müddetlerini dolduran muhtelif cins ve kıymetle sahipsiz eşyalar 
18-1-37 tarihinde Pazartesi günü saat 9 da Alsancak garında 
8 inci işletme komisyonu tarafından açık artırma usulile ve peşin 
bedelle satılacaktır. Delfaliye ve Belediye rüsumu alıcıya aittir. 
E~yanın cins ve kıymeti hakkında malumat istiyenler Alsancak 
varma müracaatlart ilan olıınur. 21 (15) 

Bir Hediye ver
mek istiyorsanız onu 

S. Ferid 
Eczacı başının 

Meşhur Kolcfiya, 
E an , Pu<!r&>, 
Kreminden inti
hap ediniz. 

Beğeneceksiniz 

M. Depo 

o rid 
Şif A 

• 
eczanesı 

Türk Kardif Kömürü 
Zongu!daktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarmda Bardakçılar sokak 
No. 10 - 12 J. Perplnyani 

TELEFON : ::-~a7 

Kalorifer, eilindir ve her istenilen kömür vardır. 
(2299) 
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Akdeniz anlaşmasının mahiyeti nedir? .. ----------~------------------------• e 
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Ha 

H 
olan 
ketJ 
varlı 

harfi 
hu v 

Hı 

Italya hangi noktalar a · Ingiltereye teminat d·' ver ı~ 

vard 
A 
B 
c 

Roma hükümeti Boğazlara ait bulunan Montrö mukavelesine iştiriK edece(~ 
Londra, 4 (Ö.R) - lngiliz -

ltalyan centilmen anlasmasının 
imzasiyle alakadar olarak Fo
rayn ofis 31 ilkkanun tarihinde 
lngilterenin Roma sefirile Ital
ya hariciye nazırı arasında ta
ati edilen şu notalarm metnini 
neşrediyor: 

Sefirden nazıra: ' 1Ekselans, 
)talyan hükümetinin şüphesiz 
malümudur ki on altı son 
teşrin tarihinde Avam ka
marasındaki bir müzakere es
nasmda hariciye nazmn
dan ltalya hükümetioin Balear 
ndalarmm ltalyan tebaaları 
tarafmdan işgali hakkmda ln
giliz hükümetine verdiği temi
natın metnini meclis bürosuna 
tevdi eylelmesi rica edilmişti. 
Eden bu husustaki teminatın 
ıifabi olarak verildiğini bildir
di ve şunu da ilave etti ki: 
Aldığı hususi talimata uygun 
olarak hareket eden lngiltere· 
nio Roma işgüderi 12 eyiül 
tarihinde ltalya Hariciye nazı
rına Garbi Akdeniz statüko
sunda hertürlü değişikliğin ln
giliz hükümetini başta alaka
dar ettiğini bildirmiştir. Eden 
meclise şunu da bildirmiştir ki, 
bu notayı kaydeden ltalyan 
hnriciye nazırı ltalyanın ne 
ispanyada ihtilal çıkmazdan 

evv"'I, ne de ihtilalden beri 
garbi Akdeniz statükosunun 
değiştirilmesi ıçm general 
Franko ile müzakereye gı· 

rişmediğini, istikbalde _ bu 
gibi müzakerelere girişmek 
niyetinde olmadığım kendisine 
temin etmiştir. Bu teminat da
ha sonraları ltalyn bahriye na
zırı tarafından da, kendi arzu
siyle lngilterenin Roma ataşe
navaliııe tekrar edilmiş ve bir 
çok vesilelerle ltalyamn Lon
cJra sefiri de hariciye nazırına 

buna benzer teminat vermiştir. 
Bu sebeple birleşik krali
yet hükümeti şunu farzedi
yor ki : ltalyaya ait olan 
kısmı itibariyle, ispanyanın 

şimdiki hükümraniyet tama· 
miyeti asla tebeddüle ı:ğra

mıyacaktır. Majeste hükümeti 
ekselansınıza bu teminata tekit 
etmcği muvafık görürse min
nettar olacaktır.,, 

Bu notaya Kont Ciaııo şu 

cevabı vermiştir: 

.. 16 Sonleşrindc Avam ka
marasında sorulan bir sual do
Jayısile garbi Akdeniz statüko-
una ait olmak üzere ltalyanın 

verdiği şifahi teminnt hakkın

da Edenin verdiği bir cevaba 
diklrntimi çekmek için gönder
diğiniz bugünkü tarih!i notayı 

nldım. lngiliz işgüder'nio yap
tığı tebliği lrnydederek ltalya 
halkının ispanyadaki ihtilalden 
ne evvel, ne de sonra garbi Ak
deniz statükosunun tebdili için 
general F ranko ile müzakereye 
girişmediğini ve girişmek ni
yetinde de olmadığı hakkında 
teminat verdij?imi kaydediyor
snnıız.. Sıt Maje le hükümt:tinin 

ıtaıyan başvelllli Mussolinı 

faraziyesioin doğru olduğunu 

ltalyn hükümeti namına tered· 
dütsüz teyit ederim. ltalyaya 
ait olduğu mikyasta, ispanya
nın şimdiki toprak hükümra
niyetinin tamamiyeti hiçbir 
arızaya düçar olmıyacaktır.,, 

ALMAN GAZETELERiNiN 
MÜT ALEALA RI 

Roma 14 ( Ö.R ) - lngiliz 
matbuatı İspanya hakkındaki 
lngiliz-ltalyan beyanatını mem
nuniyetle karşılamakta ve bu
nun diğer memleketler tarafın
dan uyul.acak bir örnek olabi· 
lece~ini yazmaktadarlar. 

Berlinden bildirildiğine göre 
• Alman gazeteleri de umumiyet 
itibarile ltalyan-lngiliz anlaşma
smın imzasını memnuniyetle tef-
sir etmektedir. Frankfurter Zei-
tungun Londra muhabiri şurı

ları bildiriyor : ' 1 Hem ltalya
nın, hem lngilterenio dostu olan 
Almanya böyle bir muahedenin 
imzasından ancak kazançla çı· 
kab;l;r, ,, 

0 B. Z. am Mitag ,, gazete
si de şu mütalaayı yürütüyor : 
0 ltalya yeni seneye iyi başla
mıştır. Şarki Afrikada silah 
kuvvetile zafer kazandıktan 
sonra Avrupada da bir diplo
masi zaferi kazanmıştır. Şimdi 
bir an evvel ltnlyanıo da dost
luğunu kazanmak için bütün 
milletler birbirleriyle yarış ha
lindedirler. ,, 

iTiLAFIN ANA HATLARI 
Londra, 4 (A.A) - Londra

da çıkmakta olan Observer 
gaıetesine göre logiliz - ltalyan 
itil5fı aşağıdaki hususları ih
tiva etme' tcdir: 

1 - Şarki Akdeniz devlet
lerinin menaf.ine riayet. 

2 - ltalyanın Balear adaları 
üzerindeki her türlü emellerin-
den vazgeçmesi. 

3 - ltalyan radyolarının bil
hassa şark ve yakın şark tara· 
fındao ernisvonlars alınrnakta 

/IZ(!İllZ ltancıve nazın Ellen ve kansı 

olan Bari istasyonunun lngil· 
tere aleyhindeki neşriyatına 

hitam vermesi. 
4 - ltalyanan Mısırın Millet

ler cemiyetine girmesine mu
halefet etmemeği vadetmesi, 

5 - Mısırda kapitülasyonla
rın ilgası husu~unun ltalya ta-

tebliğ ediyor: 
Romada imzalanan lngiJiz • 

ltalyan beyannamesinin metni 
şudur: 

Sulh ve emniyeti umumi da
vası menafiine kendi aralann
daki münasebetlerle bütün di-
ğer Akdeniz devletleri arara-

l.ondtada /·01am Ofis önünde lta/kw bir toplantısı 
rafından kabul edilmesi, ı rındaki münasebetlerin iyileş-

6 - Italyanm bilabara Mon• mcsine gittikçe dahR fazla su-
trö muahedenamelerine ve Lon- t d · ı 
d d · b d · · t• ·k' re le yar ım etmek arzusu ı e ra enız mua e esme ış ara ı 

nazarıdikkate alınması, mütehassis bulunan ve bu dev· 
7-MilJetler cemiyetine karşı letl~rin hukuk ve menafiine 

yap ı lan hücumlardan vazgeçil· 
mesi ve Cenevre müessesesi 
ile tekrar teşriki mesai edil-
mesı. 

iMZALANAN BEYANNA
MENiN METNi 

Londra 4 (A.A) - Royter 

hürmete azmetmiş olan büyük 
Britanya ve ltalya hükümetleri 
Akdenize giriş, çıkış ve transit 
serbestisinin Büyük Britanya 
imparatorluğunun muhtelif ak
samı için ve ltalya için hayati 
bir menfaati haiz olduğunu ve 

lsveç ve iniandiya hariciye nazaıları 
oskovayı ziyaret e eceklerdir 

Paris, 4 (Ö.R) - lsveç hariciye nazırı Sandler ile Finlandiya 
hariciye nazırının yakında Moskovayı ziyaret edecekleri bildiri· 
liyor. Bundan anlaşıldığına göre Almanyanın Sovyet aleyhtarı 
haçlı seferi propögandası Rusyanın komşularını endişeye düşür
müş ve bu devletle münasebetlerini daha normal bir bale sok
mağa sevketmiştir. Bilhassa Fıolandiya hariciye nazırının ziyareti 
çok dikkate şayandır. Zira Finlandıya son zamanlara kadar Al· 
man siyasetinin teveccühünü gizlememişti. 

Bahriye Nazırı Tunus'a gidiyor 
Paris, 4 (A.A) - Bahriye Bakanı Gasnier Dçpare bugün on 

gün için Cezair ve Tunus'a hareket edecek ve orada bahri üs· 
Jerin UlÜrtafaa ~ertibatını teftiş 11\decP-ktir. 

İ11giliz başvekili Baldvm 

bu menfaatlerin hiçbir surette 
birbirleriyle gayri kabil telıf 
olunmadığını kabul ederler. 

iki hükümet Akdeniz mın-
takasmda milli veyahut arazi 

tamamiyeti mülkiyesindeki sta
tükoda herhangi bir değişiklik 
vücuda getirmek veyahut ala

kadıtr bulundukları takdirde 
herhangi bir değişiklik vücuda 
getirilmesini görmek hususunda 
hertürlü arzuyu reddederler. 

Bu mıntakada her iki tara
fın hukuk ve menafiine hür· 
met elmeği taahhiit ederler. 

Ve bu beyannamenin takviye· 
sini hedef tuttuğu iyi müna
sebetleri haleldar edebilecek 
hertürlü faaliyeti boşa çıkar· 
mak için en ıyi gayretlerini 
sarfetmeyi tekarrür ettirirler. 

Bu beyanname sulh menafi
ine hizmet etmeyi istihdaf ey
lemektedir. Ve hiçbir başka 
devlete karşı müteveccih de
ğildir. 

Ayni zamanda 31 Kinunuev· 
velde lngiliz büyük elçisiyle 
ltalya dış işleri bakanı arasında 
taati edilen notaların metni 
de neşredilmiştir. Bu notalarda 
Ciano ltalyanın alakadarlığı 
takdirinde halen ispanyaya ait 
arazilerin tamamiyeti mülkiye· 
sinin masun kalacağını ve hiç 
bir şerait altında değişmiyece· 
ğini teyit eylemektedir. 

YUGOSLAV GAZETELERi 
NE DiYORLAR? 

Belgrat 4 (A.A) - Yugoslav 
matbuata lngıliz-ltnlyan anlaş· 

ması hakkında hiçbir tefsirde 
bulunmamakta, fakat ecnebi 
menLalardan gelen haber ve 
tefsirlere geniş bir yer ayırmak
tadır. 

Vreme gazetesinin Paris mu .. 
habiri Akdeniz anlaşmasını bü
yük devletlerin anlaşma yolun• 
da yeni bir muvaffakıyet olarak 
kaydettikten sonra bu anlaşma-

nm Avrupanın küçük devlet ~: 
lerin emniyet hi !erini çoğalt •aıB 
mıyacak bir şeldlde Habeşistaı le, l 
meselesini kapattığını ilave et 
mektedir. ı 

FRANSIZ MAHAFILININ 2 
NOKT Al NAZARI Sa 

Paris, 4 ( A.A ) - lngiltetf sai 
ile ltalya arasında aktedilnıİ E 
olan muvakkat itilafname Fral1 dı, 
ıız siyasi mahafili tarafında• 
memnuniyetle karşılanmıştıt 1 
Bu mahafil lngiliz - ltalysı 
itilafnamesini Avrupa sulhll' 
nu tersin edecek bir amil te 

açıl 

ötr 
2 -

Jakki etmektedirler. 
Maamafih bazı mahafil bu jlİ' 

lafm müessir olmasından şüpb' 
etmek?e ve Jtalyanın lspanyJ 
işlerile fail bir alakası olsf 
Almnnya ile itilaf siyasetinde' 
vazgeçmesinden korkmakt•' 
dırlar. 

FRANSA HARICIY6 
NAZiRi DA MEMNli 

P ri , .A) - Fran9 
dışişleri bakanı Delbo ava 
Ajansının kendisine lngiliı' 
ltalyan anlaşmasının imıafl 
bal<kıoda sorduğu suallere ce• 
vaben şu beyanatta bu)uo• 
muştur: 

-lngiltere bükümeti ile Ital~ 
hnkümeti kendi aralarıudakl m 
münasebetlerin dostane mabİ' 
yetini tebarüz ettirmek husu· 
sunda mutabık kalmış görmekle 
bahtiyarım. Fransaya sıkı men• e 
faaller ve ananelerle bağb u 
kalmış olan bu iki büyli~ 
devletin anlaşması Fransa' hı 
da daima Akdenizde bir oİ' Z( 

zam unsuru ve bir sulh unsurı' k 
olarak telakki edilmiştir. 0 

Londra hükümeti tarafıncJatı 11 

bu mesut müzakerenin esa5' 
ile ana hatlarından malumatt•' d 
edilmiş olmakla Fransa hükU' }\ 
meti, son Roma anlaşmasıoıtl 
imza ının bütün Avrupada do• s 
ğuracak sempatiye tam bit J 
ıuurla iştirak edebilmektedir. ti 

HOMME LiBRE ITILAfl 
NASIL BULUYOR 1 

Pariı 4 ( Ô.R ) - Fransı• 
gazeteleri Romada imza ve bil' 
gün metni ilan edilen lngiliz ' 
ltalyan centilmen anlaşmasıol 
pek hararetle karşılamamışlar: 
dır. " Homme Libre,, gazetel1 

şunları yazıyor : . . I 
" lspanyol facıası beynehnıle 

sabaya tnşımağa devam edet' 
se sulhun daha uzun müddet 
korunabıleceğini kimse cid' 
diyetle zanned~mez. Akdenizdt 
son günlerde çıkan vahim bn' 
diseler tekerrür ederse bütuı1 
korkulacak neticeler çıkabilif• 
Bizi lngiliz-ltalyan anlasmasıO' 
dan memnun olmağa davet 
ediyorlarsa da önce yeni an~ 
Jaşmanm hudut ve şümuliifl 
bilmemiz lazımdır. Bu vesik•' 
nın sulha hizmet etmesi içi" 
buuzlaşmanın bir Fransıı - ıtal• 
yon uzlaşma ına mukadde01e 
olması icap eder.Bu hadise Lo0' 

drada ve bilhassa Ro01ad• 
bövJa tefsir edilmelidir.,. 
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Diller 
Um ilgisi ile bir asla 

irca edilebilir mi ? 
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Yazan: Avni Ulusay 

Harflerin hece ve 
" 

çelinıleri 
Hece, samit = sait -- söz 

olan sezimli sesin aldığı hare· 
keti erdir. Hareketlenmeden 
varlığını duyuramıyan lıamit 
harflerin bilinen ve duyulan 
hu varlığına çelim deriz. 

Harflerin üç ürlü çelimi 
vardır: 

A - Üstün çelim. 
B - Esre çelimı 
C - Ôtrö çelimi 

ÜSTÜN ÇELiMi 
iki türlüdür: 1 - Büyük üs

tün, 2 - Kiiçük üstün. 

e Büyük üstün herhangi bir 
aamitten sonra (A) aaiti kabl· 
ması ile olur. Knç&k üst6n (E) 

..-111• .. • ile yapalar. 
Ba, be, ca, ce, da, de, la, 

le, ka, ke gibi. 
ESRE ÇELiM 

iki türlüdür: 1 - Büyük esre. 
2 - Küçük esre .. Büyük esre: 
Samitlere (ı) küçilk esre (i) 
saitlerioin katılması ile olur: 

Bı, bi, h, li; kı, ki; cı, ci; 
dı, di: gibi, 

ÖTRÖ ÇELİM 
Dört türlüdür: Bunların \kisi 

açık, ikisi kapalı ötrödü: Açık 
ötrö: 1 - Büyük açık ötrö. 
2 - Küçük açık ötrö olarak 
yeniden ikiye bölünür. 

Kapalı ötrö de büyük ve 
küçük olmak üzere ik\ tane 
olduğundan ötrölerin sayısı 
dört olur ki öncekı çelimlerle 
beraber samitlerin her birisinin 
sekizer çelim ile hecelenebile
cekleri anlaşılır. 

Ötrö çelimlerin örnekleri : 
Büyü!~ açık öt"ö : bo, co, de, 

ko ... 
Küçük ,, 

" bö, cö, dö, 
kö ... 

Büyük kapalı" : bu, cu, du, 
ku ... 

Küçük 
" " 

: bil, cü, dü, 
kü .•• 

Bunlar gibi, salımlanan sa
mitlerde; üstün, esre, ötrö 
çelimlere maliktirler. Onlar da 
her samite takılan sekiz sait 
ile, sekizer türlü salım teşkil 
ederler: at, et, ıt, it, ot, öt, 
ut, üt ... gibi. 

Her samit bö lece, sekizer 
heceli üçer çelim ve yine seki
zer salımlı üçer çelim almak 
kabiliyetiyle, natıkaya hadim 
olan birer unsurdur ki; bunlara 
"sözün özleri,, deriz. 

Sözün özleri olan samitler
den her birinin varlıkları - şüp· 
he yok ki - başka, başka kıy· 
met ve kudretler, vasıf ve bas
salar taşırlar. Onların benlik
lerinde yaşıyan bu varlığın ma
hiyeti nedir?Vücutlarının sebep 
ve illeti, menşei ne olmak ge
rektir? Nelere ve ne şekilde 
delalet ederler? .. 

Namütenahilerle dolu bir 
çokluk arzeden iç ve dış alem
lerin ifadesine, sayısı ( 21 ) den 
ibaret olan samitler nasıl olup 
ta yetiyorlar? 

Bütün bu sorul&.rı ışıklandı
rabilmek için; önce, harflerin 
menşe ve mahiyetleri üzerinde 
ilmi bilimler derip, devşirmeğe 
çalışalım!. 

Harflerin mense ve 
mahiyeti' 

Harflerin vücutları, bezim ve 
çözümleri, idrakimiz ile olan 
ilgiieri, bağlandığı görütem, çe
limleri anlam sistemi gibi ba
hisler üzerinde konuştuk. 

Dil ilmi hakkında tam bilgi 
edinebilmek içio, hepsinden 
ebemli olarak, dilin ilk özü ve 
temeli bulunan harfleri; eni 
konu tanımamız gerektir. Bu 
11ebeol~. harflP.rin ınetıse ve 

f'~NI ASIR 
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ariciye vekil. Cenevre, Paris 
nıüzakereleri hakkında izahat verdi 

Bugün parti grubu başvekilin başkanlığında toplanacak 
Ankara, 4 (Yeni Asır - Telefonla ) - Parti 

grubu yarın başvekil ismet lnönü'nün başkan
lığında toplanacaktır. Bu toplantıda hariciye 
vekiJi Tevfik Rüştü Arasın, siyasi vaziyet, 
Cenevre ve Paris müzakereleri hakkında iza
hat vereceği anlaşılmaktadır. 

Ankara, 4 ( Yeni Asır ) - Şehrimize gelen 
Fransız sefiri Ponsonun Hatay hakkında yeni 
talimatı hamil bulunduğu söylenmektedir. 

Ankara, 4 ( Yeni Asır - T defonla ) - Ve· 
kiJler heyeti bugün batbakan ismet lnönünün 
r·yasetinde ve bugün şehrimize gelen hariciye 
vekili Tevfik Rüştü Arasın da iştirakiyle top· 
lanmıştır. Müzakereler geç val<te kadar devam 
etmiştir. Bu toplantıda, haric'ye vekili doktor 
Tevfık Rüştü Arasın Cenevre Milletler Cemiyeti 
müzakereleri ve Pariste Fransız hariciye neza• 
reti ile yaptığı müzakereler hakkında izahat 
verdiği anlaşılmaktadır. . ......... 

Türk -Bulgar anlaşması 
Temdit edildiği haber verilmektedir. 
Bulgaristan Y unanistanlci anlaşacak 

lstanbul 4 (Telefonla) - Bükreşten bildiri!- ladıktan sonra Yunanistan ve Romanya ile de 
diğine göre Türkiye ile Bulgaristan -hükümeti ayni mahiyette bir anlaşma imzalıyacaktır. 

Edvard 8 
Ankaraya g·elerek 
şehrin misafiri 

olacak 
Ankara, 4 (Yeni Asır Tele

fonla) - Burada yüksek ma
hafilde kuvvetle söylendiğ'ne 
göre sabık lngiliz kralı Dük 
dö Vindsor bir ay sonra lstan· 
buldan geçerek Ankaraya ge· 
leceldir. Dük dö Vindsör bir 
müddet Ankarada oturacak ve 
şehrin misafiri o'acal tır. 

lstanbul yolcu 
salonunda 

Istanbul, 4 (Hususi)-Liman 
idaresi tarafından devralınmak
ta olan yolcu salonunda bazı 
yenilikler yapılacaktır. Bundan 
sonra hamallar, naklettikleri 
eşyanın parasını yolculardan 
değil, liman şirketinden alacak
lardır. Yolcular hamaliye ücre
tini şirketin memurlarına öde
yeceklerdir. Böylece hamalların 
fazla ücret almalarına meydan 
kalmıyacaktır. 

Artvinde kar arasında 929 yılında Ankarada akt ve imza edi- Bu suretle Bulgaristan Balkan paktı çercivesi 
len ademi tecavüz ve dostluk anlaşması bugün- tahtında,fakat bu ·paktın haricinde bütün Balkan Artvin, 3 ( A.A ) - On st!· 

hükümetleriJe anlaşmış olacaktır. nedenberi görülmemiş bir şid-
lerde temdit edilmiştir. k d ti .. .. d b k 

Bu anlaşmaların imzasını mütea ip Bulgaris- e e uç gun en eri yağan ar 
Öğrenildiğine göre Bulgaristan hükümeti tanın Balkan paktına girmesi, bir seremoni ma- şehirde birbuçuk metreyi aş-

Yugoslavya iJe ebedi dostluk anlaşmasını imza- hiyetinden ileri gitmiyecektir. mışlır. Zayiat ve telefat yok-
• M • •.. • tur. Gaz, şeker, un gibi zaruri 

T R k 1 d 
ihtiyaç maddeleri kontrol altına 

• üştü A ras An arada karşı an 1 alı~:;:~~a ~e Hopa ile telefon 
muhaberah kesılmiştir.Ardahan 

·Baştara/ı biwıci sa/uf ede- l olmamalarına pikkat edilmektedir. Müşahitlerin telgraf hattının tamiri · çin mer· 
ikamet edeceklerdir. VaıifelPrİ Anl<a a n• ; ~ri yanı··- sol:u! ..': l :i!. .. :-i:.i söylemE k. sancak- kezden JDüfrezeler çıkarılmıştır. 
sürdüğü meseJelerden müteveliit vaziyeti tetkik taki tedhiş rejiminin Türk halkını ne kadar ez- Bugün bava açıktır. 
etmektir. mekte olduğunu anlatmak i.tiyen Tür1clcr da-

yak, hapis, sürgün gibi zorlama hareketleriyle Mussolini 
ISTANBUL 4 ( Yeni Asır Muhabirinden ) - tedhiş ediJmektedirler. 

Sancakta Türk halkın müşahitlerle temasta hu- Müşahitler dün Antakya şehri dahilinde bir Peşteye gidecek 
lunmamaları için Fransız mümessili Doryönün gezinti yapmışlardır. Halk bitaraf müşahitlerin 
emrile mahnl i hükümet memurları ve Fransız bu boğucu çenberi yarmalarını bekliyor. Bükreş 4 ( Ö.R ) - Musso-

IstaDbu), 4 (Yeni Asır) - Milletler Cemiyetı' Jini 937 sonbaharında Peşteyi idarecileri akla gelmedik hilelere tevessül etmek- · t d k · M ı· · · 
tarefından Sancakta tetkikata gönderilen mü- zıyare e ece tır. usso ınının 

tedirler. Müşahitlerin hu!undukları evlerin etra- şahitler, Antakad~ işlerine başlamışlardır. Mü· Peşteyi ziyareti esnasmda Bel-
fı polis ve jandarma kordonu altındadır. şahitler, dün şehrı ve civar kasabaları gezmiş- grada da uğraması ihtimalin· 

"Bu memnu mmtakaya., gireceklerin Türk ferdir. den bahsediliyor. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sofya elçiliği ana vatana gelecek göç·! Usküdarın imarı için 
menler hakkında bir tebliğ neşretti bir program tatbik 

muntazam 
edilecek 

lstanbul, 4 (Yeni Asır) - Bulgaristandan memleketimize ge· 
lecek muhal·irler hakkında Sofya elçiliğimiz neşrettiği bir tebliğde 
göçmen olm'lk istiyenler, ikinci Kanundan itibaren, bulundukları 
~ev~ilerin Türk konso~osluğuna müracaat ederek göçmen olmak 
ıstedıklerini bir istida ile bildirecek:erdir. Bu istidalarda aile 
reislerinin isimleri, aile efradı, herbirinin ciheti karabeti mali . . , 
vazıyetı yazılmış bulunacakhr. 

Budan böyle konsolusloklardan vesika alınmadıkça hiç kimse 
göçmen olamıyacaktır. 

Bu sene içinde memleketimize gelecek göçmen mikdarıaa 
göre vesikalar verilecektir. 

Binaenaleyh vesika almadıkça kimsenin emval ve emlakini 
satmaması, göçmen pasaportu almaması tavsiye edilmiştir. 

Türkiyeye · serbest olarak gelmek isteyenlerin hilkümetten 
hiçbir yctrdım beklemiyecekleri hakkında bir istida vermeleri 
lazımdır. 

F enerbahçe Güneş takımını bir 
gol farkla mağlup etti 

Istanbul 4 (Yeni Asır muhabirinden) - Dünkü lik maçları çok 
hararetli geçti. Günün en mühim maçını yapan Güneş ve Fener· 
bahçe takımları ful şekilleriyıe sahaya çıkmışlardı. Heyecanlı 
safhalar arzeden maç Fenerbabçenin 0-1 galebesiyle neticelendi. 
Gol Güneş kalecisinin hatasından olmuştur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mahiyeti üzerinae, inceden in
ceye, derinde11 derine tetkik
lerde bulunmamız lazımdır. 

Bundan evvelki bahisleri, 
dilin elimizde bulunan ve bu
gün de yaşayan unsurlarıoı gö-

rüp araştırarak, ilim gözü ile 
- mümkün mertebe - tayin ede
bildik. Harflerin men_şe ve ma· 
hiyetlerinin tayini ışı bu 
kadar mOspet değildir. Bu 
bahsı, ancak, diğer ilimlere 
dayanan bir takım faraziyeler 

ile tespite uğraşacağız ki çok 
nazik bir iştir. Çünkü Ademin 
yaradılışı zamanına ve ondan 
evvelki demlere kadar, geri 
dönmemiz ve idrakimizi o vak-
tin mucipleri üzerinde uyanık 
bulundurmamıza tevakkuf eder .• 

Fakat, tutumlu bir metotla 
hareket edersek bu araşbrma-
da da muvaffak olmamız umu
lur. Çünkü, elimizde 6n6müzü 
ve arkamızı nurlandıracak ışık
lar yok değildir. 

- - Dtv0/11 edea> -

··-·-· lstanbul 4 (Yeni Asır)- Son günlerde Üsküdarda bir kalkınma 
hareketi başlamıştır. Tabii afetlerden ve bakımsızlık ylizlinden 
kötü bir. halde kalan şehrin bu parçası az zamanda güzelleşe
cektir. Üsküdarın imarı birinci planda yer almıştır. Altı seneden
beri tatbik mevkiine konulamıyan projenin hükümleri tatbika 
başlanacaktır. 

lngil!z - ltalyan anlaşması 

Italya siyaseti hakkında
kişüphelerj kaldıracaktır 

Londra 4 (A.A) - Londra 
gazetelerinin ekserisi halkı her 
türlü mübaligaya kapılmaktan 
sakınmağa davet etmekte, ln-

giliz-Italyao itılafının muhtevi
yatını müsait bir surette kar
şılamaktadır. 

Dailyi Telgraf ltalya hariciye 
nazırınm ispanyanın mülki ta
mamiyetine ltalya tarafından 

mutlak surette riayet olunacağı 
Balear adaları, lspanyol Fas'ı
nın istikbalinden artık bahse· 
dilmiyeceği yeniden beyan ve 
tekit edilmesi fö:erine ve iki 
taraf arasında teati olunan te
minat dolayısile iki memleket 
beynindeki anlaşmamazlık se· 
beplerinin ortadan kalkmış ol
duğunu yazmaktadır. 

Akdenizio diğer aksamında 
ıtatükoaun muhafazası taah
hüdü diier bir takım memte
ketl~rin lt•l.vu aiyaıeti h•k· 

kındaki şüphelerini de ortadan 
kaldıracaktır. lngilterenin Ak
denizde menafii seyrisefain ha
reketinin ıerbestisiyle • hulasa 
olunur. 

. ·-·····-· 
Tahranda 

Heyet reisimizin 
ziyafeti 

Tahran, 3 (A.A) - Pars 
Ajansı bildiriyor: 

Yılbaşı gı.:cesi Türk heyeti 
reisi Cemal Hüsnü ikametga
hında muhteşem bir ziyafet 
vermiştir. Bu ziyafette Iran 
hükümeti azası, meb'uslar, elçi
ler heyeti ve hükOmet merkezi 
mümtaz zevatı olmak üzere 
dört yüze yakın davetli hazır 
bulunmuştur. 

Suvare sabahın saat yedisine 
kadar devam etmiıtir. 

l<.llo.1'.-· 

' 
Sanııe a 

~h""'""J2s~ ~Y.11:Y ""'' « .>~ 
Konuşmak 

Konuşmak, insanların değe
rinde mühim rol oynıyor. Hele 
kadınlarda b:.tşh başına bir 
cazibe menba'ı. 

Gözleri kamaştıracak kadar 
giizel öyle kadınlar varki ko
nuşmağa başladıkları zaman 
birdenbire hayalinizle beraber 
yuvarJan:p sukut ettiklerjni 
görürsünüz. Hisleriniz düğüm
lenir. adeta hastalanırsınız . 
-Bu güzel gözlerin.bu emsal

siz vücudun sahibini neden 
böyle konuşturuyorsun. 

Diye tabiata karşı isyan eder
siniz. Kovalanan bir köpeğin 
kuyruğuna bağlanmış, taşlara 
çarpa çarpa sürükle.nen bir te
nekenin sesiyle konuşan bu ka
bil tipler maddi güzelliğin iti
barına inanmışlar, bu teselli ile 
yaşayıp giderler Bereket ver
sin tabiat felaketi verirkt:n te
sellisini de eklemeyi unutmıyor • 

* . .. 
Bir gün bir kadına tesadüf 

edersiniz. ilk görünüşü çirkin 
denecek derecededir. Konuş• 
mağa başlayınca bütü• çirkin
liklerinin birer birer eridiğini, 
cana yakın bir kadın karşısın
~a bulunduğunuzu duyarsınız. 
Böyle kadınlar dilleriyle açtık
ları yoldan kalbinize ılık bir 
sevgi ve heyecanla akarlar. 
Tatlı dil yılanı delikten, bun-
ların dili de insanı zivanadan 
çıkarır. 

. ~u sefer yine isyan eder· 
sınız: 

- Bu kadar tatlı konuşan 
kadını neden biraz güzel ya-
ratmadın Allahım .. 

Dersiniz . 
Ya bazı erkeklere ne diye

Jim? Bunlar konuşurken insan 
ısırıyor zanneder. Ağızlarındaki 
32 diş faaliyettedir. Kullan
dıkları her kelime ile insanın 
•µhuna diş1erinin birini sap ar
lar. Bu gibilerle konuşurken 
ruhunuzun, kalbinizin ötesinde 
berisinde derin sızılar hisse
dersiniz. Bunların yazıları da 
bir nevi tekmeye benzer. Hok
kaya kalemlerini değil, b&cak
larını batırırlar. Bir adamın 
kolunu yaralayanlar adaletin 
önünde hesap verip dururlar
ken konuşmaları ısırmağa, ya• 
:zıları tekmelemeğe be01eyen 
bu (ruh yaralayıcı) ların l~ol
larım sallaya sallaya aramızda 
dolaşma arına o kadar kızarım 
kı .... 

A. Murat Çınar 

Mecliste 
~ 

Dünkü müzakereler 
Ankara. 4 (Yeni Asır - Tele

fonla) - B. M. Meclisi bugün 
toplanarak yeni yapılacak 
Başvekalet, hariciye vekili ve 
diğer devJet daireleri için 4,S 
milyon liraya kadar taahhüde 
girişilmesi hakkındaki anun 
layihasının müzakeresini yap· 
mıştır. Bu layihanın müzakere
sinde Dahiliye vekili söz almıı 
ve Ankaranm imarı hakkında 
söz söylemiıtir. 

Meclis Çarşamba günü top
lanmak üzere dağılmıştır. 

Papa Py 
•••••••••••• 

Yavaş yavaş sönmekte 
devam ediyor 

- /Jaştarn/ı 1 urcı sav/ada -
yaşayabilece~ini çok şiipheli 
görmektedirler. 

Roma, 4 (Ö.R) - Papa bir 
aydanberi yatal"ta kalmaktadır. 
Bu müddet içinde Papanın sıh· 
bi vaziyeti normal bir şekil 
muhafaza etmiştir. Her ne ka· 
dar bu hususta nikbinlik İm· 
kanı yoksa da bir çok memle· 
ketlerde yapılan pek fazla en· 
dişeli haberler de yersiı8ir. 
Vatikan yann resmibir sıhhat 
~aporu ne,redecektir. 



1"'rakya kalkınma programı 

Elli örnek köyde 
harfiyen tatbik ediliyor 
Edirne 4 ( Ôzel ) - Umum 

Müfettis General Kizım Diri
ğin hazırladığı beş senelik kal-

Edirne genel müfettişi Kfizım Dillk 
kınma program111a göre Trak
yada 200 e yakın r.irai kredi 
kooµeratifi kurulmuştur. Ko· 
yunculukla iştigal eden ve ara
larında talimatnamelere uygun 
mandıra birlikleri kurmuş olan 
köylülere geniş mikyasta kre
di verilmek suretiyle faizciler
den kurtulmalarına yardım edil
miştir. 

Bölgenin hertar!lfına halis 
kan boğalar gönderilmiştir. Mü· 
him bir kısmı Edim~ ıan'allar 

okulunda yaptmlmış olan fenni 
ve asri arı kovanlarının 2000 
tanesi ilk verimlerini vermeğe 
başlamışlardır. Trakyayı ağaç· 

landırma işlerine önem verilmiş 
ve geçen yıl olduğu gibi bu 
yıl da Edirne nüaıune fidan
lığına 10 - 15 bin meyvalı ve 
meyvasız fidan hazırlatılmışhr. 

Umumi müfettişlikçe örnek 
köyü haline getirilmiş olan 
50 kadar köyde kalkınma 
programları barH harfine tat
bik edilmektedı r. 

ESKi ESERLERi SEVENLER 
Edirnede ( Eski eserleri se

venler ) kurumu düzenli çalış· 
malarım günden güne ilerlet
miştir. Köy bümsu tarafından 

köylere dağıtılan broşürlerle 

köylümüze eski eserler hak
kında esaslı fikirler ve önemli 
öğütler verilmektedir. 

YATI EVLERi 
Edirne füıesine ve orta okul· 

larına devam eden kız ve er· 
kek talebe için 50 mevcutlu 
bir yatı evi açılmıştır. Kızlar 
Karaağaç'taki loz yatı okuluna, 
erkekler de Kale içndeki yu
vaya yerleştirilmitlerdir. 

BiR TAYIN 
Trakya umumi müfettitliği 

yazı işleri müdürü Raşit Demir
taş terfian mülkiye müfettişli
ğine tayin ediJmi,tir. Raşit De
mirtaş Bergama, F etbiye, Dikili 
kaymakamlıklarında bulunmuı 
bir idarecidir. 

Manisanın Siyekli köyünd.e 

ilbay ve kültür direktörü 
bir okulu açtılar • 

yenı ------------.... --~ .. --------~ 
Bor kazasında bir cinayet işliyen 

adam Manisada yakalandı 
Manisa, 3 ( Ozel ) -
Gece Halkevi salonunda 

sayın ifüay Lütfü Kırdarın baş-
kanlığı altında toplanan .. Sa
karya spor kulllbü" yıllık top
lantasmı yaparak yeni idare 
beyelini seçmiıtir. 

Yeni idare heyetine : 
Öğretmen Enver Toktamış, 

Necdet Atik, gençlerden Na
dir, Ali Riza, Nezihi Turgut, 
fen memuru Necati seçilmişler
dir. 

BiR KÔY TETKiKi 
ilbay Lütfü Kırdar yanlarm-

da kültür direktörü, baı

mühendiı, ilk 8ğretim es-
pektörü olduğu halde "Siyek
li" köyüne gitmişler, bir oku
lun açalıı töreniyle yeni bir 
okulun temel atma törenini 
yapmışlardır. Sayın İlbay cum
huriyetin kOltüre, köyclilüğe 

verdiği değer hakkında köylü
lerle konuşmalar yapmış ve 
okulun bir an önce bitmesini 
diliyerek ayrılmışlardır. 

KONFERANSLAR 
ilimiz ilk okul iiğretmenle-

AŞK. MACERA ve ESRAR TEFRİKA No: 37 , ..................................................................................... . 
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lnglllzceden çeviren : ZIYA NEBi 
Şimdi onun yegane dUfUndUiU şey ylllarca 

hasretiyle yandığı vatanı va sevglllsl idi 
cm -·-Dedi ve cebinden bir çek 

çıkararak uzattı. 

Hakkı Sabri evveli çeki ka
bul etmek istemedi. Fakat 
direktörün ve iki genç kızın 
ıararları üzerine aldı ve teşek
kür etti. 

Hep berab~r dışarı çıktı:ar. 
Üçü de Hal..kı Sabriyi bırak-
mak istemiyorlar ve eve davd 
ediyorlardı. Robert bir taksi 
çağ1rdı. Beş dakika sonra eve 
vardılar. 

YENi MACERALARA 
DOGRU 
- 10 -

Robert uzun umatJde"N:ri 

kafasında yaşattığı mert ve ce
sur arkadaşı işte nihayet bul
muştu. Fakat onun bir haftaya 
kadar Amerikayı terkedece· 
ğini düşündükçe üzülüyordu. 
Hiç olmazsa bir iki ay daha 
Şikagoda kalmıı olsaydı her 
halde Robert için çok iyi ola· 
caktı.. Halc'.kı Sabri kuvvetli 
olmakla beraber ze~i ve kabi
liyetli bir gence de benziyordu •• 
Hem aoora Robert ona bir
denbire ısınıvermit ve ona 
hakiki bir kardeş gibi aevmeğe 
baflamııh. Robert ona her ıeyi 
açrrıeia Yf: bu yolda bee-aher 

Adana f eliketzedeleri menfaatine ı 

Pazar günü iki muhtelit 
takım statta karşılaştılar 

Göztcpe K.S.K. muhteliti güzel 
bir oyunla galip gelmiştir 

1 Baştaratı hmnci sa!ıi/ede
leri gibi memleketin en seçme 
ve tamnmış oyuncularını karşı 

karşıya getiren bir maç vardı. 
GÖZTEPE K.S.K. 

Mahmut, İsmail, Kimrlln, Se· 
lim, Hakkı, irfan, Hikmet, 
Asım, Mehmet, Süleyman, Lüt· 
fü. 

ALTINORDU-ALTA Y 
Hüseyin, Ali, Fuat, Cemil, 

Enver, llyas, Kemal, Sait, Şük
rü, Basri, Namık. 

Takımlar görülünce herkes
te bir kanaat basıl oldu. Esa
sen r.ayıf olan Göztepe - K. S. 
K. mubteliti Fuadın da oyna
maması ile bütün bütün zayıf
lamıştı. Hele muhacim hattı 

lzmirspor oyuncularımn oyna
dığı takdirde bu oyunculann 
hiçbirisinin yer alamıyacağı 
elemanlardan teşekkül etmişti. 

Karşı tarafta ise Adilin yok· 
luğu nazara çarpıyordu. Fakat 
bu yoksulluk bu takımın diğe
rine nazaran görünen faikiyeti
ni indirecek kadar ehemmiyetli 
görünmiyordu. Nitekim oyur•un 
daha ikinci dakikasında [A.0] 
muhtelitinin yaptığı gol bu ka
naati takviye etmekle kalma
mış, neticenin tahmin edildi
ğinden farklı olarak bu kom
binezonun lehinde tecelli ede
ceğini tebarüz ettirmiı sayıldı. 

Fakat karşı taraf bu kana
ati silmek istiyormuş gibi oy
nıyordu. Beş dakika sonra 
beraberlik hasıl olmuştu. 

Bundan sonra oyun zevkli 
bir mecra aldı. Bir tarafın 
yaptığı gole diğer taraf az 
sonra mukabele etmekte de
vam etti. Ve her yedi sekiz 
dakikada bir gol yapılarak 
devre bittiği zaman tarafeyn 
3-3 berabere oldular. 

Göztepe - K.S.K mublelitinin 
yaptığı goller senenin güzel 
gollerinden sayılabilecek kadar 
ustalıklı yaptlmıı ve seyirciler 
tarafından uzun uzun alkışlan
mışbr. 

terek ümit edilen galibiyet ne
ticesini alacağını ve ortaya ko
nan iki kupayı da müzelerine 
katacakları kanaati galipti. 

Fakat oyun başhyala hayli 
olduğu halde netice değişmi
yordu. Altay - Altınordu kom• 
binezonunun fena oyunu devam 
ediyordu. Oyunun bu tecelJiya• 
hm h~r iki tarafın muavin hat
larının oyununda aramak lazım• 
gelir. (A.O) muavin hattı bo· 
zuk, karşı tarafın muavin hattı 
ise gittikçe eyi oynamakta de-
vam ediyordu. Bir takımın oyu
nu üzerinde muavin hatları 

en müessirdir. Takımın ga· 
libiyet veya mağlubiyetinde 
hafbek hattının iyi veya fena 
oynaması kuvvetli •eya zayıf 
olması en başta düşünülecek 
bir meseledir. 

Bu sırada (G.K.) mubteliti 
penalhdan dördüncü ve az ıon
ra beşinci golünü yaptı. Bu 
vaziyet ilıerine karşı taraf ken• 
disini topladı. Hakimiyeti ele 
aldı ise de neticeyi değiştire• 
medi. Bir k111m oyunculann en 
ıon enerjilerini sarfederek oy-
nadıklan meydanda id;. Ve 
işte oyun bu 3-5 netice ve 
K.S.K - G&ıtepe muhtelitinin 
galebesiyle bitti. 

ÖNÜMÜZDEKi HAFTA 
Dün akşam toplanan lik he

yeti &nümlbdeki• hafta maçla
rının hakemlerini tespit etmiş
tir. Buca - Altay maçını Feh
mi, G&ztepe - Burnava maçını 
Şahap, Altınordu • Demirspor 
maçını Ahmet, lzmirspor -
K.S.K. maçını Ferit idare ede-
cektir. Sahanın gözcüsü Ali
ettindir. 

Amerika elçisi 
hafriyatı gezdi 

Amerika biiyiik elçisi Mah
vey ve eşi ile kızı ve Atina-
dan elçi ile birlikte febrimize 
gelen Amerika sefirlerinden bir 
zat dün lzmir Amerikan kon
solosu ile birlikte lzmir hafri-
yatını zıyaret etmiştir. Mür.e 
direktörü Salibettin Kantar 

iKiNCi DEVRE rahatsız olduğundan hafriyat 
Bu devrede Altay - Altınordu hakkında müze memurları ken-

ekibinin bozuk oyununu düzel- dilerine izahat vermişlerdir. 
••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rinin öğretim ve eğitim ala- pılması için ihtiyar heyeti U-
nında verimli sonuçlar elde bayhkla temasta bulunmuş ve 
etmek için kurmuş oldukları yeni ıene köy bütçesine gere-
mesai birlikleri çalışmalan• ken tahsisat konmuttur. 
na devam etmektedir. Verilen BiR KATIL YAKALANDI 
bir karara göre her on beş Niğdenin Bor kazasında bi-
günde bir mesleki konferanslar riıini 61diirerek kaçan Salim 
verilecektir. Manisa zabıtasının uyanıklıiı 

YENi BiR OKUL ıayeainde yakalanlDIŞ ve Bora 
ilimize bağlı • San hanlı " gönderilmiştir. 

köyünde de yeni bir okul ya-

çalışmaları için razı etmeğe ka
rar verdi. Bu fikrini Hardiye 
ıöylememişti. Fakat herhalde 
o da bunu çok makul bulacak
tı. Her ne pahasına olursa ol
sun, herşeyi göze alarak Ro· 
bertin hayatını kurtarmağa ko
şan bir gence, hem de böyle 
cesur ve centilmen bir gence 
itimat etmemek nankörlükten 
başka ne olabilirdi.? 

Yemekten sonra Şirley ve 
Marlen gidince yalnız kalddar. 
Robert, Hakkı Sabriye : 

- Doıtum, dedi. Seni ce
sur, zeki ve itimat verici bir 
Türk genci olarak biliyorum .• 
Hayatımı kurtardığın ve çok 
cana yakın bir çocuk olduğun 
için seni bundan ıonra kendi
me hakiki bir kardeş telakki 
edeceğim. Zaten hayatta kim
sesiz ve kardeşsiz kaldığım 
için buna çok ihtiyacım vardı •• 
Bugün ıana kavuıtuğum için 
cidden bahtiyarım.. Fakat bwıu 
kabul edeceğini bilmiyorum .. 

H•kkı Sabri Robertia ~htD 

- AKIN -

gelen bu samimi sözlerine bil
hassa alika gösterdi. ve: 

- Kabul ediyorum delikan
lım, dedi. Ben de seni ölünce
ye kadar hakiki bir kardeşim 
olarak bileceğim.. Lakin ne 
yazık ki, bir haf ta ıonra birbi
rimize veda etmek mecburiye
tindey z .. 

Robert zaten hep buna &zil· 
lüyordu. Deminden beri aöyle
mek istediği de bu idi. Hazin 
bir aeıle konuştu: 

- Fakat ah.. Hiç olmazsa 
bu yaz tatilini Şikagoda bizim 
yammızda geçiuen.. Sana söy
lemek istediğim o kad11r çok 
şeyler var ki... Şimdiye kadar 
kimsenin bilmediği gizli sırla
rımızı sana açmak için sanki 
manevi bir kuvvet bana emre· 
diyor.. Halbuki bunlar yıllarca 
yalnız babam Hard.i ile benim 
aramda gizli olarak kalmıı 

ve en yak nlarımıza bile açıl
mamıfb... Ôyle zannediyorum 
ki, ıenia bize büyük bir yar• 
duma dokuaabilir. Bu yolda 

FUAT PAŞANIN KONAGI 
- Nasll Maliye dairesi oldu? -

1284 senesinin Ramazanında Diye ilk gelen davetçiyi 
bir gün, AbdülAziz, sadrazam savmış... Arkasından bir daha 
Kamil paşanın meşhur Zeynep adam yollamışlar ve nihayet 
hatun konağında iftara gidece- paşa çıkmış, gelmiş .•• 
ğini söylemişti. Bu haberi bir Abdülaziz •ofrada çehreyi 
cami çeşmesinde abdest alırken asmış, Fuat paşaya iltifat et· 
duyan Kamil paşa hemen bir medikten başka sarayına gi· 
koıu konağına gitmiş, hazırlık- derken yanına Kamil paşayı 

lar yapılmasını emretmişti. almış ..• Kimi~ paşa; ertesi gil· 
O sıralarda Kamil paşa ile nü huzura çıktığında bulfts 
Fuat paıanın arası açıkmış... çakmak için: 
Fuat paşa, sarayın her işe ka· - Hünkarıma konağım feda 
rıştığından bizar olarak sadrA· olsun! 

zamlıktan istifa etmiı, arka
daşlanm da kandırıp içlerinden 

kimsenin sadareti kabul etme
mesini yeminle temin etmişti. 
Abdülaziz, sadrıizam seçmekte 
sıkıntıya düşünce mevki kap-
mak uğruna yemini bozup Ki
mil paşa aadriıamlığı kabul 
etmişti. Fuat paıamn Kamil 
paıanın araları iıte b~radan 
açılmıştı. 

AbdülAziz cemile olsun diye 
Ki mil paşanın konağına iftara 
gidince Fuat paıayı da çağırt
mışh. inat bu ya ••• Fuat paşa 
geç vakte kadar sofrayı bek
letmiş, gelmemiş, padişah adam 
y1Jllayıp çabuk gelmesini em• 
redince: 

- Yahut Hastayım! Banyo 
ediyorum. Elbet gelirimi 

Diye anahtarlarını uzatmış .•• 
Aıiz: 

- Allah sahiplerine bağış· 
lasın! diye reddetmiş, fakat 
daha erteıi günü Fuat paşaya: 

- Konağın masraf defter· 
lerini bazinei hassa nezaretine 
göndersin! 

Emrini yollayıp, hazineden, 
onun konağının masrafını öde
terek elinden konağını almış. 

Fuat paşanın, konağına ken
di cebinden yapbğı masrafları 
ahp geriıini reddettiği rivayet 
edilir. işte bu vak'adır ki Fuat 
paşanın, bir gün bile barınama
dığı yeni konağının lstanbulda 
maliye daireli olmasına sebep 
olmuıtur. 

Nakleden 
TOKDIL 
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Fransanın Lehistana yardımı 

2 Milyar franklık istik .. 
razı mec]is kabul etm • 

- Baştaratı 1 inci salıifede -
kumandanı Mareşal Ridz Smigli 
tarafından Parise yapılan se
yahatin bir neticesidir. lstikra
zın en mühim kısmı Lebista• 
nın askeri teçhizat programı· 
nın tahakkukuna tahsis edi-
lecektir. Askeri mnıfın bey
nelmilel ibtilitlara müsait 
bir zemin bazuladığlm da kay-

dettikten ıonra Maliye na:un 
şu sözlerle nutkunu bitirmiftir: 

Kuvvetli bir Lehistan bir sulh 
unsurudur. Fransa anlamışhr ki 
daha kuvvetli bir Lehistan da 
ıulbu daha devamlı kılacakbr." 

Varşova, 4 (A.A) - Polonya 
parlamentosu maliye encüme
ninde Fransız istikrazı hakkın
da verdiği izahatta başbakan 
vekili 8. Kviat Kovski ezcümle 
demiştir ki: 

-Polonyaya yapılan istikraz 
hakkındaki kanun projeainin 

beraber çahtacak olursak so· 
nunda mutlaka zafer bizimdir. 
Hem o vakit yıllarca geri kal
mış bir intikam ahnmış olacak 
ve hem de milyonlara kavu
tacağız ... 

Hakkı Sabri, Robert'in bu 
hazin, fakat heyecanlı sözlerin
den hiçbir mana çıkaramamış 
idi.. Merakla sordu: 

- Anlat, dedi. Mademki 
bana bllyük bir itimat besliyor
sunuz. Herhalde bu itimada 
layık olmağa çahşınm.. Elim
den gelen herttırlll yar· 
dımı esirgemiyeceğimden emin 
olabilirsiniz. . • Hatta icap 
ederse bir müddet daha 
burada kalabilirim. Likin de-
diklerinden hiç birşey anlıya• 
madım. 

Robcrtin yüzü gülmeğe bat· 
lamııh.. Kendini tutmasa az 
daha, Hakkı Sabrinin boynuna 
ablarak 

0

yanaklarınclan ıapur 
fUpur 6lecekti.. 1

' Ver elini! ,. 
dedi ve Hakkının uzattığa eli 
ıvtce 11khktaı\ IOor& ya•ae , ... 

Fransız parlamentosunda Fran· 
aız - Polonya ittifak1D1n sar1d
mazlığıoı göstermek suretiyle 
bütün reylerin ittifakı ile kabul 
ediJmesi keyfiyeti bütün Polon
ya milleti arasında geniş 

akisler uyandırmaya değer 
bir keyfiyettir. Ayrıca şura
sı da nazarı dikkate alın-

malıdır ki bu mesele Po
lonya için hassaten ehemmi
yetli bir mesele teşkil eyle-
mekte idi. Bu istikraz işi Po
lonyamn müdafaası meselesi ile 
çok yakından alakadardır. Ve 
doğrudan doğruya Mareşal 
Smigli Ridzin Fransay• ziya
retine bağh bulunmaktadır. Bu 
istikraz herşeyden evvel Po
lonyanın askeri bakımdan tec
hizi programının tatbikine tah
sis olunacaktır lstikrazın aynı 

zamanda umumi finansal ve 
ekonomik ehemmiyeti de var· 
dır. 

vaş anlatmağa koyuldu. Biltnn 
maziyi, Mişiganda ofan vakalan, 
kendilerine yardım eden meç· 
bul sevgili dftşmam ve şimdi 
içinde bulundukları son vazi
yeti birer birer izah etti .. 

Hakkı Sabri hayretler içinde 
kalmıştı .. Robertin an!attıkları 
uzun bir romana mevzu ola
bilecek kadar esrarlı ve he· 
yecanlı idi. Bu ideta bayatta 
olmuş veya olabilec:ek kakiki 
bir vaka değil, muhayyeiesi 
çok geniş bir m1ıharrir tuafın· 
dan uydwulmuş bir macera>·a 
benziyordu .. Hakkı Sabri 
arasara okuduiu Edgar Wal'a· 
ce'in veya H. G. Vet:s'in 
romanlarında bile böyle mev· 
zulara tesadüf etmemişti .. 

Gözlerini yumarak bir müd
det mülAhaıaya daldı.. Şimdi 
karfimnda hiç beklenilmiyeD 
yepyeni fakat her an ölülD 
tehlükeleriyle dolu bir yol açı
byordu.. Ne yapmak IAzımdı? 

- Bitmed« -



ita) an-in a 
Kedorsey bu anlaşnia yı ltalyan- l an doshuğuna 
iyi bir teminat telikki e 

Paris, 4 (Ö.R) - Centifm~n 
anlaşmasının akti münasebelile 
" Marseille - Matin ,, gazetesi 
ispanya işlerinin ihtilaflara yol 
açtığı bir sırada bu vesikanın 
Akdeniz havasını açtığına ya· 
zıyor. 

"Prugres de la Somrr.:e,, ga
zetesi ise ltalynn gazetelerinin 
Fransaya hücumlarını kayde
derek Fransamn Amcrikada 
Italya lehinde yaptığı mühim 
tnvizata rnğmen yakmdn Fran
sanın Roma ile açacağı müza
kerelerde Italynnın uysnl gö
rünmesinin beHenemiyeceğini 
tahmin ediyor. 

"Debats,, gazetesi Ingiliz -
1ta1yan mukarcnetinin Fransaya 
müsait bir netice vermesi için 
icap eden şeyi yapmanın Fran
saya ait olduğunu yazıyor. 

Bn. Tabouis "Pelit Mar· 
seillais,, gazetesinde centilmen 
anlaşmasının Kcdorseyde iyi 
karşılnndığıoı, zira Italya ile 
Almanya arasında çok sıkı bir 
dostluğa karşı en iyi bir te
minat telakki edildiğini bildi
riyor. Bu muhabire göre an
f aşmaya zeyl olan bir ve belki 
iki mektup ta Akdeniı. statü
kosu diğer miJlctler için de 
müşterek bir kararla muhafa

za olunmaktadır. Balear adala· 
rının İtalyanlar tarafmdan tah· 
!iyesi muahede de birinci mev
kii işgal etmiştir. 

"Depeche de Toubouse,, şu 
müşahedede bulunuyor: lngiliz 
bahri teslibatmın en vüksek 
dereceye çık:nası, hav~ kuv
vetlerinin terekkisi, Anglo-sak
son dünyasının tesanüdü, Fran
sız - logiliz münasebetlerinin 
kuvvetlenmesi Düçeyi düşün
dürmüş ve Ingiliz imparator
luğunun her zamandan ziyade 
sayılacak bir kuuvet olduğunu 
göstermiştir. Mussolini müza
kere yoluna girmeği tercih et
miştir. 

F ransanın da aynı gayreti 
göstermesi ve ittifaklarile dost
lııklarmın verdiği kuvvete gü
venerek aynı yolu takibetmesi 
lazımdır. Ademi müdahalenin 
takviyesi ve yeni bir Lokarno 
paktı akti için Fransa ve ln
giltere yalnız Almanyaya değil, 
hem de ltalyaya sarih teklif· 
Jer y~pmışlardır. Bu umumi - -

Avrupa emniyetini alakadar 
eder. ltalyanın vereceği cevap 
ltalyan siyasetinde değişmiş 
birşey olup olmadığını göstere
cektir. 

Paris 4 (A.A) - Fransız si
yasi mabafilinde Hnbeş muha
rebesinin neti~esi olarak lngil-

tere ile Italya arasında hasıl 
olan gerginlik ve bunun üzerine 
Strassa cephesinin yıkıfması ve 

bunu Italyan-Alman mukarene
tinin takip eylemesi Pariste 

sulh sistemine indirilmiş öldü
rücü bir darbe gibi telakki 
edilmektedir. 

O andanberi siyasi mahafil 
Italyan - lngiJiz münasebatının 
yeniden normal bir şekil alma-

sını halin pek yakında vukua 
geleceğini ümit ediyorlardı. 

Halya ile Almanyannı lspanyol 

işlerinde faal ve müşterek bir 
siyaset takip etmeleri üzerine 
Pariste endişe ve huzursuzluk 
artmıştır. 

ltalya ile Afmanyamn müş
terek gayretleri ademi müda· 
hale siyasetini kısmen akamete 

uğratmaşbr. Bununla beraber 

Italyanm Ingiltere ile mukare
net tesis etmesi ilzerine yavaş 

yavaş lspanyol işlerinden elini 
çekece~i bekleniyor. Ve ltal· 
yanın bu sure' le hareketinin 
Almanyamn da ispanyaya karşı 

takibetmekte olduğu siyasetini 
değiştirmesi gibi bir netice 
vereceği ümit olunuyordu. 

Kont Rossin Ba!ear ada
larından hareketi ve llalyan -
lngiliz itilifnamesinde Italyanın 
Balear adaları üzerinde hiçbir 
emdi olmadığım beyan etmeht~ 
olduğuna dair olan şayialar 
Parisin ümitlerini takviye et· 
mişti. 

Aynı zamanda Italya ile Al-

Yazan : Tok Dil Tefrika No: 76 

- Hepsini ynkaladmız mı? 
Haydaroğlu Katırcının omu

zuna vurup: 
- Uçan kuş bile bizim eli

mizden l urtulmaz.. Sen bunu 

yeni mi biliyorun. Kurtulanları 
varsa cehennemde, lrnrtulmayan
Jarı elimizde ... 

Dedi.. 
Efclerden birkaç kişi ayrıldı. 

Kahrcıoğlu ateşin başına geçip 
önünü, arkasını çevirerek ısı

nıp başı yerde düşünürken, 
ateşin karşısına elli, altmış eli 
bağlı eşkıyayı getirdıler .. 

Katırcı başını kaldmp bir 
baktı: 

- Alın şu ateşe biraz çala 
çırpı ! Mehmet ! Gel hele ya-

nıma ! oğlum l bunlar mı de
dikleriniz ! 

- Evet ... 
- Hre Haydaroğlu! Yiğit 

efesin! Tevekkeli değil, sana 
Haydaroğlu dememişler! 

- Sen onu bırak ta neye 
getirttin bunları karşımıza? 

- Dur hele! Soralım! 
Katırcı h'ç istifini bozmadan 

ateşe arkasını vermiş bir halde 
sordu: 

- Siz nenin nesisiniz? 
- .... ? ! 
- E? Nenin nesisiniz! Söy-

leseniz a! Diliniz mi tutuldu! 

Katarcıoğlu ses vermemcz
likten kızmıştı, elini arkasına 
koyup yürüdü. önden birisini 

ve · yi gözle karşı adı 
manya ispanyaya gönüllü gön
derilmesinin menedilmesi me

selesi hakkındaki lngiliz- Fran
sız teşebbüsünün muvaffakı

yetle neticelenmesi i1rin kapıyı 
açık bırakıyorlardı. 

Diğer taraftan Fransa - in-

..-_ 

ltalJ'anın Akdr.nız Jılnsu 

giltere - ltalya ve Almanyaya 
karşı muslihane bir hattı hare
ket takibetmişler ve bunun 
için Habeşistanın fethini fiilen 
tanımışlar ve siyasetini cezri 
surette tadil etmesi takdirinde 
Almanyaya iktısadi menafi te
min etmek teklifinde bulun
muşlardır. 

Ancak bazı siyasi mahafil 
daha az nikbin davranmakta
dır. Bu oıahafil son hadiselerin 
beslenilen ümitleri boşa çıkar
mtş olduğunu bı:yan etmekte 

dirler. lspanyol - Alman de· 
niz hadiseleri Almanyanm 
İspanyaya karşı asla uzlaşma 
yoluna gitmek niyetinde olma• 
dığım ispat etmiş olup daha 
dün ltalyan askerlerinin geldi· 

ğine dair Cebelüttanktan gelen 
haberler son zamanlarda ileriye 
sürülmüş olan nikbinane müta
laaları tekzip eder mahiyette 
idi. 

Zanno1unduğuna göre lngiliz
Italyan itilaflan bilhassa şarki 
Akdeniıe mütaallik bulunmakta 
ve Balear adaları müstesna ol
mak üzere ispanya vekayiinden 
bahsetmemektedir. 

Siyasi mahafil ltalyan gaze
telerinin Ingiliz·ltaly<.n muka
renetinin Almanya ile teşriki 

mesaiye mani olmayacağı sure· 
tindeki yazıları hakkında da 
uzun mütalaalar serdetmekte
dirler. Hatta bazı mahafil ln
gilh~-Italyan itiJaflarmı bir nevi 
iğfal diye tavsif etmekte ve bu 
itilafların herhangi esaslı bir 

yakaladı, yakasını tutup, sarsa
rak: 

- Söylesenize!, Dilinizi kedi 
mi kaptır 

Herif merhamet dilenir gibi .. 
- Aman affet diyordu. 
- Amanı, zamanı yok. Siz 

kimsiniz, ne diye bu köye gel
diniz ? Ne dem,~ye bu köyü 
yaktmız .. Ne demeye köylünün 
canına kıydınız? .. 

- Aman efem bırak! Aman 
efem! Bırak!. .. 

- Söyle? 
- Dur! Dur! Biz başımızın 

narma yandık! 
- Başmız kimdi? 
-Kara deli .. 
Kara deli l Sözünü işiden 

Haydaroğlu, herifin yakasına 
yapışıp sarsb, gözleri açılmış 
bir halde: 

- Nerede bu kara köpek! 
diye bağırdı .• Şaşıran esir, göz
leriyle bağlanmış arkadaşlarını, 
ateşin kızıl ışığı altında 
biran süzdü, beşinci arka-
~aşının arkasında kafasını 

taviz mukabilinde olmaksızın 

Italyanm Akdenizdeki vaziyetini 
tarsin etmesine medar olac:ık 

mahiyette olduğunu ilave eyle
mektedirler. 

Ayni mahafil ltalyan siyase
tinin Almauy:mın es·ri v 

tinde kalmakta olduğunu zira 
Almanyanın merkezi Avrupada 
ve bilhassa Avusturyada ltal
yan menafiine şiddetli darbeler 
indirebilecek bir mevkide bu· 

lunduğunu ehemmiyetle kay
detmektıısdirler. 

Umumi intiba Temps gaze
tesinin bir başmakalesinde ifa· 
de ve telhis edilmiştir. Bu ya
zıda ezcümle deniliyor ki : 

lngiliz - Italyan itilafnamesi 
lngiliz - Fransız siyasetiyle hem 

ahenk olan ve Habeş buhranı 
üzerine yıkılan ve yerine müş· 

-terek ltalyan - Alman faaliyeti 
formülU kaim olmuş bulunan 

eski ltalyan siyasetine rücu 
edebileceğinden bahsedilme

mektedir. Maamafih bu itilaf 
ltalyanın iki bilyUk garp de-

mokrasisi ile sulhun muhafaza
sına matuf ve faal bir teşriki 

mesai yapmasına medar olacak 
manevi şeraiti yeniden ihya ve 

tesis etmiştir. Avrupada hali
hazırda mevcut olan nhval ve 
şerait dahilinde bu hal nazarı 
dil<lrnte alıomağa şayandır. Ve 
hatta bundan birkaç hafta ev
vel makul bir surette ümit ve 
tahmin edilebilecek bir netice
den çok daha fazla bir şeydir. 

•••••••••••••••••••••••• 
Türk-Sovyet ticareti 
lstanbul, 4 (Hususi) - Türk

Sovyet ticaret anlaşması müza· 
kerahna bugün başlanacaktır. 
Sovyet ticaret mümessili bu iş 
için Ankaraya gitti. 

yere veı en birisini görünce, tit
redi, sarardı, morardı. Y utgun
mağa başladı ve nihayet: 

- Yold burada! yok! bilmi· 
yorum ne oldu! 

Diyebildi amma Haydaroğlu 
bu zavallının hareketlerinden 
şüphelenerek arkasına döndü; 
bakındı. 
Kahrcıda bile ses yoktu. 

Haydaroğlu ilerledi. Bağlı, eş· 
kıyaların yüzüne baka baka 
ilerledi, herifler korkudan göz· 
leri dört açılmış, bir Haydnr
oğluna, bir Katırcıya, bir :ır
kadaşlanna bakıyor!ardı. Hay
daroğlu dördüncüyü geçtikten 
sonra, beşinci eli bağlının ba
şını yere eğmiş, toprağa bakan 
çehresini sezince, eliyle çene· 
sini tutarak kaldırdı. 

- Şöyle dur! bakalım senin 
de yüıünü! ... 

Derneğe kalmadan sözünü 
kesti ve eğildi baktı, çevirdi, 
baktı: 

- Sende sakal bü,) ümüş 
amma! sen! sen! Kara delisin! 

Yugoslav - Bulgar dostluğu paktı 

Bulgar gazeteleri paktın 
ehemmiyetini anlatıyor 
Balkan binasının temeli olacal<mış 

Bulgar 
Sofya, 4 ( A.A ) - Bulgar 

Ajansı bildiriyor: 
Gazeteler yakında imzalana

cak olan Bulgar - Yugoslav 

dostluk paktı hakkında uzun 
yazılar yazarak bu hadisenin 

b~yük ehemmiyetini tebarüz 
ettirmektedirler. 

Mir gazetesi diyor ki: 
Bulgar - Yugoslav yaklaş

ması beynelmilel büyük ehem
miyeti olan bir hadi~edir. Bir 

sulh eseri olması hnysiyetile 
.bu yaklaşma Balkan memle

ketleri münasebetlerine daha 
ziy;ade bir vüzub verecelitir. 

Bulgar - Yugoslav dostluk 
paktı karşılıklı emniyet ve mü
tekabil hürmet üzerine yükse
lecek olan yeni balkan binası-

körllıieı i 

nm lemclinı teşkil eyliyecektir. 

B. Çnnkof ile sıkı alakası 
bulunan Slovoda ezcümle di
yor ki: 

Bu yeni pakt umumi sulhu 
takviye edcceldir. Tamamiyle 

eminiz ki diğer komşularımız 

bu pakt:n hakiki manasını anla 

yacaklardır. Hiç kimsenin adet 
ve lisan itibarile bu derece bir

birine yakın iki milletin dostlu
ğundan endişe lıissetmiyecek
tir. 

Bu iki millet nras\nda şim

diye kadar devam eden reka
bet Balkanlarda sulb için dai
mi bir tehlüke teşkil eylemiş
tir. Bu rekabet bitince sulh 
diğer balkan memleketleri le
hinde istikrar kcsbeyliyecektir. 

lngiltere-F ransa birliği kuvveti ,, 
Hiçbir diktatör huna 
karşı çıkamaz ,, 

Londra, 4 (Ö.R) - "Sunday 
Pictural" gazetesinde 1937 se
nesine girerken Avrupanın si
yasi vaziyetini tetkik eden 
eski bahriye naıın Vintson 
Churchi!I şunları yazıyor: 

"Ne muti~ bize ki Frnn~a 
1 silahları azaltmaması için 1933 

de verdiğimiz nasihatleri din· 
lememiş ve mükemmel ordu

' sunu hafifletmemiştir. Bugün 

1 
E? Kara delisin! dei!il mi? dedi. 

Gerildi, pir aşkına bir tokat 
1 attı: 
f - El Kara deli! Kara deli! 

1 
ha! alçak deli! Ne demeye ar
kaya geçtin sen? 

Haykırışiyle geri dönüp: 
- Çözün şunun elini, ateşin 

başına getirini c\iye kızanlara 
bağırdı: 

Katırcı: 
- Buldun mu? 
Diye Haydaroğluna yürürlcen 

yeğen Ha!lan atılıp, belinden 
bir hançer çıkardı. Herifin ba
ğını keserek boynundan yaka
layıp ateşin kenarına getirdi. 

- Al! efeı..d diye Haydar
oğlunun kucağına fırlattı. 

Haydaroğlu arlmsından bir 
nara allı: 

- Atın! Şu kcpazenin üs
tüne çalı çırpı! yakm! mel'unul 
canı bu cehennemde yansın! 
yakın!. Bre ne demekmiş öğ
rensin kerata yanmayı! Adımızı 
verip dört bir dağda eşkıyalık 
edip köylünün anasını ağlattı-

bu ordu Ingiliz filosiyle 
birlikte A vrupada hürriyetin 
en iyi l..:minatıdır. iki bü
yiik demokrasi birliği de 
1937 de sulha hürmet edilece
ğine en emniyetli bir ümit 
vermektedir. lngiltere ve Fran
sanın birlikte temsil ettikleri 
kuvvet o kadar büyüktür ki 
hiçbir dıldatör kendi arzusiyle 
buna karşı çıkamaz.,, , 
ğını! ... Yakın şu keratayı!. 

• 
Bu dehşetli emirle; ateşin or· 

tasında feryadı köklere çakan 
eşkıya reisinın üstüne kuru çala 
çnpı alnn efeleri Katırcı meb
hut ve lal seyrediyordu, heri
fin üstlinde cayır cayır yanan 
çalı n!evlcri dumanım savurur-
ken, Haydaroğhma sokuldu: 

- Be adam! bu ne iştir? 
dedi. , 

- Canım bırak şu sö:r.leril 
keratanın canı cehenneme .. 

- Anlamadım? .. 
- Senin anlan atlığın şeyler 

de var .. 
- Ne gibi? 

1 Hayclaıoğlu Katırcıya cevap 
1 vermeden bağırdı: 

1 
- Kızanlar hepsinin ellerini 

çözün, kar muza dizin!. 
Bu emir bir an içinde yerine 

gelmiş, ateşin ortasında bağıra 

bağıra can veren Haydudun 
arkadaşlarını ateşin etrafına 

dizmişlerdi. Hnydnroğlu homur• 
danıp, bir ileri, bir geri yüriı· 
yüp dönerl'k: 

nmı ı ıır -
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a arp gemılerının leri arasında isyan var 

z hareketine 
ay ak adır. o 

gı -
Paris 4 ( Ö.R ) - Königs

berg kruvazörü Santander açık
larında yeni bir Ispanyol vapu
runu daha zaptetmiş ve hükü
metin yaphğı teşebbüslerle bir 
çok lspanyol tahtelbahirlerinin 
hazır olmasına rağmen vapuru 
serbest bırakmasını rcdetmiş
tir. Bunun üzerine Santander 
valisi Königsberg lcumandanına 
şu telsiz telS!rafı göndermiştir: 

" Meşru lspanyol hükümeti 
namına 11 Marta Juntero " adlı 
lspanyol tüccar vapurunun der
hal serbest bıralcılmnsmı isle
rim. Yolua bu hareket bizi 
ciddi tedb'rler almaüa mecbur 
kılmak maksadiyle y.ıpılmış bir 
tecavüz telakki edilecektir. 

"Marta Juntera,, 607 tonluk 
bir vapur olup Santander lima
nına bağlıdır. Vapur patates 
ve dij?er gıda maddelerinden 
mürekkep bir hamule ile Bil
baodan Santandere hareket 
ediyordu. 
Diğer taraftan lspanyol hü

kümetinin matbuat bürosu şu 
tebliği neşretmiştir: 

11lspnuyol su!armda meşru b!r 
şekilde Palos Alman vapurunun 
tevkifi ve harp malzemesi ma
hiyetinde olan bir kısım ha
mu1esi üzerine ambargo ko
nulmasiyle hüviyetini isbat 
edemiyen bir lspanyol tebaa
sının tevkifine karşı mukabele 
-bilmisil tedbirleri iddiasil~ Al
man harp gemileri birkaç gün
denberi lspanyol vapurlarına 

lc:arşı doğrudan doğruya taar
ruz hareketine girişmişlerdir. 

1 So11kanunda sabah saat 11 öe 
Soton vapuru Königsberg kru
vazörü tarafmdan lspanyol su
larında tevkif edilmiştir. Ayni 
günde ''Transmediterane,, kum
panyasına mensup Aragon va
putu Adarya ve Alikant'tan 
erzak ve harp malzemesi yü-
küyle Malagaya gitmiş ve Ma
lagadan hareket ederken 
.. Amiral Fritz., adla Alman 
zırhlısı tarafından tevkif olun· 
muştur.3 son kanunda 11Königs
berg" kruvazörü yine lspan
yol sularmda BHbaodan 600 
ton hamule ile Santande
re giden diğer bir vapuru tev
kif etmiştir. Bu hareketler bey
nelmilel hukukun ap açık ihla
li olup hükümran bir memle
kete karşı harp hareketlerine 
muadildir. Bugün şu tels!z tel
graf alınmıştır : 

" Cumhuriyet hükümetine; 
~imdi ispanya sularında hazır 

bulunnn ben 
Alman Ami
rh," Polos ,. 
vapurun un 
yolcusu ve ~ 

hamulesi ia
de edilir edil
mez Aragon 
vapurunu ia
deye ve di
ğer mukabe
le b i 1 misil 
t e d bir lerini 
teldife hazı
rım. Königs
berg kruva· 
zöriinde rad-
yo ile cevnp 
be1diyorum. 11 

Cumhuriyet 
halk hükü-
meti veziyeti 
tetkikten son 
ra, beynel
milel hukuk 
usullerine mu 
gayir olan 
tazyikine bo
yun eğme

meye karar 
vermiştir. 

Çünkü bu 
bayağı bir 
taarruz ha-

'""""'' .. """~ 

reketidir. Esasen yalnız şekli mıyan devletlere bu şekilde 
itibariyle değil, aynı zamanda hitap edilir. Bu hadiseler 
muhteviyatı itibarile de bu tel- karşısında ihtilaf tehlükelerinin 
grafa cevap verilemez, zira gittikçe daha ziyade arttığına 
ancak hükümraniyet sahibi ol- dair olan lspanyol tezi teeyyüt 
....................................................................................... 

Fransa Kamerunu neden veremez? 

Sevkülceyş bakımdan 
çok ehemmiyeti varmış 

Paris, 4 ( Ö.R ) - Fransız 
gazeteleri Almanyanın eski 
müstemlekelerini geri isteme
sini haksız göstermek istiyen 
neşriyatta bulunuyorlar. Eski 
nazırlardan Guernut Alman 
müddeiyatım tahlil ederek bu
nun ekonomik ıaruretlerle 

alakası olreadığım ve an .. 
cak prestij (nüfuz ve şöh

ret) gaye!'ioi takip ettiğini 
idJia etmektedir. Muharrir di
yor ki : Dünyada herkesP. yete
cek kadar ilk madde vardır. 

Bunların tevzii sulhperver an
laşmalarla mümkündür. 

11Depeche Coloniale., gaze
tesinde Pierre Mille Fransanın 
eski Alman müstemlekesi olan 
Kamerunu ne sebeple geri ve
remiyecej!ini izah ediyor. 

;] 

Kamerun Tramblus Garbın 
cenubu garbisi ile Kamerunuo 
şimali şarkisi ara9ında 500 ki· 
lometrelik bir saha vardır ki 
sevkülceyş bakımından son de
rece ehemmiyetlıdir. Bunun bir 
tarafı Kamerun, diğer tarafı 
Tibesti memleketidir. Kamerun 
Almanların elinde olursa Trab
Justaki ltalyanlarla Kamerunda
ki Almanlar elele vererek Fran
sız malikanelerini logiliz mali
kanelerinden tamamile ayıra · 

bilirler. Garbi Fransız Afrika
sının nüfusu 35 milyondur. 
Bunlardan ileride 2 milyonluk 
bir ordu teşkil edilebilir. Fransa 
Togo ve Kamerunu bırakırsa 
Kamerun Tibesti Lloku Fran
saoın Afrjkadaki vaziyetinin 
bütün emniyetini kıracaktır.,, 

TARU-JTE iLK TURK K~OIN l<UMAND~tilNIN 

tiri JEFERi 

imkanını ona verseydi.Rüstem B. 
küçük Semi-Hanı j?Örünce kim 
bilir, ne kadar neş'elenecek ve 
onu kucağına oturtacaktı. 

Ve ana Semi-Han, mert 
akıncı beyile, kalbinin bir par
çası demek olan çocuğunun 

sevişmelerini ne kadar hazla 
seyredecekti. 

.......••...•••............••..•....... , .............•.............••.................. 
No: at Yazan : ADNAN BILGET 
•••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

S&ml - Han: Evet, dedi. Yurdumuzu çiğnemişler, 
Gök Türk sancc:ğını çamurlu yollar Uzerlnde 
bırakmı~lar, tıaçahlar hududu bile aşmışlar ••. 

Semi-Han karlı dağlarda ıs
tırapla dolu bir hayat geçir
mekte devam ediyordu. Yaşı 

otuzu bulmuş, daha genç ya
şında saçlarına kır diişmüştü. 

Genç ana, saçına diişen kır 
rengi eterin bir bedbini ile kar
şılamıştı. Kısa bir zaman için
de hüviyetini saran değişiklik 
ona "arllk ihtiyarlıyorsun,, ih· 
tarını uzatıyordu. 

Genç kadının çehresini doldu
ran 1'evimli çocuk çehresi, neş'e 
izlerile doldukça Semi - Han 
neş'esine tekrar kavuşuyor,ha
vata <l:ıh~ lcuvvetle s•nılmak 

için damarlarında taze bir kuv
vet buluyordu. 

Yavru, ne kadar yaramaz 
bir mah!fık oluvermişti. Çıplak 
ayaklarilc karlar üzerinde oy
naşırken, annesinin derin bir 
tevekliül içinde kendisi için 
çalışmalarına seyrediyordu. 

Genç ananın gözleri arada 
sırada çocuğuna takılıyordu. 

En meşgul zamanlarında bile 
çocuğuna baktıkça Rüstem beyi 
hatırlamaktan geri kalmıyordu. 
Ne olurdu, tali Rüstem beye 
de bu mes'ut günlerden hiç 
de1'ilse bir danesini göstermek 

••• 
Semi-Han bir akşam çocu-

ğuna gıda temin etmek için 
çadırdan uzaklaşmıştı. Hiç um
madığı bir sırada, kendisine 
sadık akıncılardan biriyle kar
şılaşınca vücudunu gizlemek 
için bir hareket yapmak istedi. 
Fakat bu hareketinde çok geç 
kalmıştı. 

Merd akıncı, yaşlı gözleriyle 
Semi-Hanın yanına yaklaştı. 

Ellerini kaldırarak Tanrıya sena 
etti: Ve Semi· Hana bitap etti: 

- Semi • Han, dedi. Nere
desin? Olan bitenden haberin 
var mı? 

Genç kadın, bu sesi tanı

yordu. Kendisi için. ınüşterv 

etmiş bulunmaktadır. Hükümet 
bu ihtilaf sebepleri tesviye 

olunmazsa, tamir kabul etmez 
neticeler çıkmasından kork
maktadır. Binaenaleyh son de-
rece vahim olan bu yeni vazi
yet karşısında lüzumlu olan 
diplomatik teşebbüslerde bu
lunmağ-a karar vermiştir. 

Berlin, 4 (Ö.R) - Berlin 
diplomasi mahafili Almanyanın 
Jspanyacfa daha sıkı bir bita
raflık tatbiki ve hatta lngiliz -
Fransız tekı:fine vereceği ceva
bı beklemeğe devam ediyorlar. 
Bu cevabın 11 son Kanundan 
evvel mi, sonrn mı verileceği

ni kimse bildirecek mevkide 
değildir.Fakat"Journale d' Ita

lia,, nın bir makalesini nakle
den Alman ~a7.eteleri ltalyan 
cevabının 11 Son Kanundan 

evvel verilmiyeceğini kaydedi
yorlar. Bu belki Alman ceva
bının verilec~ği tarih hakkında 
da bir işarettir. 

Berlin, 4 (A.A ) - Königs
berg kruvazörünüo Blakchil 
ismindeki lngiliz yük gemisini 
tevkif ettiği hakkındaki haber· 
ler resmen tekzip edilmektedir. 

Paris 4 ( Ô.R ) - Almanya 

ile hükümetçi ispanya arasında 
çıkan deniz faciaları münase
betiyle" Ordre ,, gazetesi şun
ları yazıyor : Hidiselerin feci 

bir şekil almaması için Alman 
harp filosu tarafından lspanyol 
vapurlarınm tevkif ve müsade-

resine nihayet verilmelidir. Bu
nun için birçok yollar vardır. 
Fakat şunu bilmek lazımdır. Al· 
manya sonunda sulhu boğaz

lamak üzere parça parça bir 
tuzak kurmıyor mu? 

Eğer mesele sadece şüp
heli bir hamulenin iadesin
den ibaretse ihtilaf Uhey ada
let divanına havale edilebilir. 
Nasıl ki mazide ayni suretle 
fena netice vermek istidadında 
olan Anschlus (Avusturyanın 
Almanyaya ilhakı) davası için 
de öyle hareket edilmişti. 

Berlio 3 (A.A)- Diplomasi 
mahafili Königsberg Soton ha
disesi dolayısiyle son derece 
endişe izhar etmektedirler. Bu 
ma hafil bu bac\isenin Alman
yanın ispanya dahili harbinin 
beynelmilel bir ihtilaf haline 
gelmesine mani olmak için 
diğer devletlerin izhar etmekte 
oldukları arz.uya iştirak etmek 
istememesinden korkmaktadır
lar. 

ülküleri için yanıbaşında silah 
kullandığı zamanları da hatır
lıyordu. Cevap verdi: 

- Evet, dedi. Her şeyden 
haberim var. Yurdumuzu ezip 
geçmişler, Gök Türk sanca
ğını çamurlu yollar üzerinde 
bırakmışlar.Canlarını kurtArmak 
üzere hududu geçen kaçaklar 
şimdi Çin ülkesinde sultan gibi 
yaşıyorlarmış .. Kelpleri biç mi 
hiç sızlamıyormuş.. Ne kadar 
acı bir netice ki içlerindeki 
mert çocuklar bile bu ilhaka 
razı olmuşlar .. 

- Hayır Semi-Han .. Bunlar 
yanhştır. ilhakı kabul eden 
yoktur.Yalnız Tulu-Han ulusun 
şerefi babasına Çin imparato
rundan bir taç satın aldı. 

- Ne oldu? 
- Gök Türk Hakanı! 
- Nerede? 
- Çın ülkesi içinde .. 
- Müstakil mi? 
- Hayır, Çin imparatorunun 

halayığı gibi birşcy oldu. 
- Bunu nasıl kabul etti? 

.... " 
.. - Adı nıe oJdu ? 

Askerler tek cephe hükümeti istiyoı 

Çınlı 

Şanghay, 3 (A.A) - Mevsuk 
haber alan menabiden ö~renil
diğine göre Sianfuda Çang 
Sue Liang ve Hang Su San 
askerleri arasında isyan hare· 
keHeri devam etmektedir. Şa
yialara göre bu askerler Lütfü> 
partileri ve ezcümle komünist 
partisini de ihtiva eylemek üze
re bir tek cephe hükümeti ku-
rulmasını istemektedir. 

kızlan 

Nankinin kendisini bu isya-

nın muhakkak suretle bastır

mak mecburiyetinde hissetme
si muhtemeldir. 

Sensi eyaletine bitişik Ko
nan eyaleti aslteri valisi gene-

ral Liusze karargahı umumisi
ni Lungi Sianfu demiryolu üze-

rinde kain Loyang şehrine nak
Jetmiştir. .......... 

TATARESKO 
iki vekAletl Uzer•ne aldı 

Bükreş, 4 (Ö.R) - Hülcüm
dar hava ve bahriye nazıri 
Krenfilin iıtifasmı kabul etmiş 
baıvekil Tataresko bu nezare· 
ti muvakkaten üzerine almış
tır. Kabinenin yakında istifa 
edeceği hakkında çıkarılan şa
yialar resmi daireler tarafından 
kat'i olarak tekzip edilmek
tedir, 

Btıkreş, 3 (A.A) - B. Ta
taresko hava ve bahriye na21rı 
B. Krenfilin istifasım kabul 
etmiştir. Başbakan bu iki ne
zareti vekaleten idare edecek
tir. 
Mekslkanın teminatı 
Vaşington 4 ( A.A) - Mek

sika hükümeti Amerikadan sa
tın alınan tayyarelerle harp 
malzemesinin ispanyaya sev-

f ~ad "O . 
Saat 12.30 - 14 arasında 

plakla Türk musikisi, havadis
ler, hafif musiki. _ 

Saat 17 Üniversiteden nak
len inkılap dert1i. 

Saat 18,30 plakla daos mu
sikisi. 

Saat 19,30 Doktor Esat ta
Hfından konferans. 

Saat 20 Nezihe ve arkadaş
ları tarafından musiki. 

Saat 20,30 Kamil ve arka
daşları tarafından Türk musi· 
kisi. 

Saat 21 Şehir tiyatrosundan 
bir temsil nakli. 

Saat 22 ajans ve borsa ha· 
beı leri, musiki. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kedilmiyeceği hakkında Ameri .. 
ka hükümetine resmen teminat 
vermiştir. 

münasebetiyle 

HAMZA RÜSTEM 
Fotograf atölyesi "e fotograt malzemeslnde 

Yılbaşından itibaren bir ay için büyük tenzilat yapılacaktır. 

FIRSATTAN iSTİFADE EDİNİZ 
BAŞDURAK - EMiRLER ÇARŞISI No. 28 

- Gimin-Han ... 
- Kemik yalayan köpek ... 
- UJus inim inim inliyor, 

Semi-Han. 
- Kıvranır tabii.. Es~rete 

alışmadı ki ? 
- Ulus hala senden ümit 

bekliyor • 
- Çok geç.. Ben şimdi 

böyle işlere kalkışamam • 
- Neden? 
- Çünkü muvaffak olamam. 
- Semi-Hanın böyle konuş-

tuğunu hiç duymamıştık. 
- Semi-Han ihtiyarladı. Da-

ha fenası şimdi çocugu da 
vardır. 

- Ulus, Semi-Hanın çocu
ğunu sıyanet etmesini bilecek
tir. 

- Daha vakti gelmedi ... 
Hemen git .. Ulusa deki: Birgün 
olacak, Semi-Han silaha sarı
lınca yine Çin kapılarına gele
cek, el etek öpen sıkılmaz baş
ları kıracak.. Gimin Hanı Çin 
ülkesinde bırakarak tebaasını 
tophyacaktır • 

...., .. ' 
~ . . , 

* • • 
Gimin - Hanın ölümü duyu· 

lunca akıncılar arasında büyük 
bir hareket oldu. ulus Moban 

Hanın şanlı devrini hatırlıyarak 

harekete geçtiler. 
Öte taraftan da Semi - Han 

esk~i gibi vazifesinin başında 

idi. Çin tahakkümü altında 

kıvranan Türkler birer birer 

Çin ülkesinden firar ederek 
Semi-Han'ın etrafını sardılar. 

O bala eskisi gibi genç, 

Atının üzerinde akıncılarına 
aert emirler veriyordu.Bu defa 

gözleri biraz daha sönük, saç

ları biraz daha akdı. Tavrın

daki eski hoppalık, yerini ağır 
bir tevekküle bırakmıştı. 

Sesine sinen ana şefkatı, 

ordusunun başında iken tannan 
bir şekilde ufuklara aksediyor 

ve bütün ordu tek bir insan 
gibi Çin ülkesine doğru yürü
yordu. 
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Madride yapılan hücum Fen zaman ve mesafeye belkim oluyor 

Şimal Atlas denizi Üzerinde 
muntazam hava postaları Fikri 

hayalden hakikate inkılap ediyor 
Asiler tayyarelerin, tankların 

himayesinde yığınlı bir hücum yaptı 
Hükümetçiler Madrid üzerinde 3 asi tayyareyi düşürdü 

Paris, 4 ( Ö.R ) - Madrid tan " Ditrih ,, lngi iz vapuru- 1 na götürülmüş ve bir saat son-
cephesinde muharebeler en hü- nun bir nasyonalist harp ge- ra serbest bırakılmıştır. 
yilk bir şiddet kesbetmiştir. misi tarafından araştırılması ( Roma 4 (Ô.R)- Dün Mad-
Nasyonalistler cephesinin bir- üzerine bir lngiliz torpidosu rid·n muhtelıf cephelerinde 
çok noktalarında ve bilhassa Kadiks limanına gelmiş ve nasyonalistler muazzam bir u•i-
Pozuello - Guadilla cephesinde nasyonalist otoriteleri nezdinde cuma girişmişlerdir. Varella 
şiddetli hücumlara başlamışlar- protestoda bulunarak bugibi ordusunun Madrid önüne gel-
dır. Bu cephede 8 gün evvel hadiselerin bir daha tekerrür diğindenberi şehri zapt için 
hükümd kuvvetleri mühim bir etmemesini istf>tniştir. yaptığı en büyük gayret budur. 
ileri hareketi temin etmişlerdi. Londra, 4 (~.R) - "Man: Ş~.~~iye kadar nasyonalistl~r 
Ôg• ley"ın ha 

81 
a· A • 1 chester Guardıan,, gazetesı butun cephelerde 3 kilometre 

v 1ansımn ası er ·ı ı d·kı · · ·dd. d. 
d . d k. h b" . h . ispanya sularındaki hadiseler ı er e ı enm ı ıa e ıyor!ar. 

nez ın e ı mu a ırı cep enın 1( ı h"" k·· • 
k · d ~ .1 . .1 . b hakkında şunları yazıyor; ata onya u umett bu aya· 

mer ezm e cdn erın ' erı are- . . ı · h · A • • • 

k •. · 7 k"l t . b ld • "Palos vapuru hadısesı üze- etın arıcı ışlennı kontrol ve 
e.ıoın ı ome reyı u ugu- B ·ı 1 'd k ·· 

b"ld" . d F k _d rine Almanya eynelmı el bü c- ı are etme uzere bir hariciye 
nu ı ırıyor u. a at mu a- .. -' k . '- · ı·· · t · 
f k 

. . . ··-ı . me muracaat ecıere taunınat KOmıser.ıgı esıs etmiştir. 
aa omıtesının og eyın neşre- . t 1. "d· 8. f b' d , M d ·d 4 (A A 
d·ı t hı··· b"l-k" ce hü ıs eme ı ı ı. ıtara ır ev et a rı , . ) - Madrid 

ı en e ıgı ı a ıs ge - fı h · 
cumlar!a püskürtülmüş olduğu· tara odan dahili harp halinde cep esınde, Valdemoril's ve 
nu bildirmektedir. Bu tebliğ bir tarafa karşı ınukabelei ~ozuel~ ~mtalrnlarında asilerin 

bilmisif tedbirlerinin ihtiyari şıddetlı hır hücumu lıükümet-aynen söyledir: 
"Şiddetli bir hazırlıktan son

ra asiler, tayyarelerin ve hü
cum arabalarının ( tankların ) 
himayesi altında yığınh bir hü
cum yapmışlardır. Bu hareket 
Pozuello·Bsunet hattında yapıl
mıştır. Bu hücum için general 
Organın idaresi altmdaki Fas 
kıtaatına Alman takviye kıt'a
atı ilave edilmiştir. Fakat bü
tün bu hücumlara cumhuriyet 
kuvvetleri bütün gece mükem
mel bir surette mukaemet etmiş
lerdir.Nasyonalistler her noktada 
şiddetli zayiata uğratılarak püs
kürtülmüşlerdir. 3 asi tayyaresi 
dünkü gün yapılan bava muhare
belerinde düşürülmüştür. Cum
huriyet tayyareleri Toledo cep
hesinde hasım mevkilerini bom· 
bardıman etmişlerdir. Guada
l&raha cephesinde Elmadronet 
mevkiini zapteden Cumhuriyet
çiler 21 esir almışlardır. 

Paris, 4 (Ô.R) - Havas 
ajansının Madrid muhabiri 
bildiriyor: Madridin cenubunda 
hücuma geçen bükümet kuv
vetleri yüzlerce metre ileri git
mişlerdir. 

Paris 4 ( Ö.R ) - ispanya 
sularında deniz hadiseleri bir
birini takip ediyor. Şimdi de 
Koniles Pu!; vapurunun bir nas
yonalist topçekeri tarafından 

tevkif edildiği haber alınıyor. 
Alman donanmasının şiddet ha
reketleri ldgiliz ve Fransıt ma· 
hafilinde fena bir tesir yapmıştır. 
Almanyamn bu hareketlerle ne 
neticeye varmak istediği soru· 
luyor. Fak at endişeleri izale 
eden iki unsur vardır. 

1 - ltalya Almanyaya gös
terdiği teveccühe rağmen Al
ınanyanın takip ettiği şiddet 
usullerine müzaheret etmemek
tedir. Bu saate kadar Italyan 
lıabriyesi tarafından Almanların 
hareketine benzer hiçbir hadise 
çıkarılmamıştır. Diğer taraftan 
Roma hükümeti son günlerde 
6000 ltalvanın nasyonalistlere 
müzaheret için Kadiks Jima· 
nma çıkarıldığı haberini kat'i 
olarak tekzip ediyorlar. Bu 
emarelerden anlaşıldığına göre 
ltalya gittikçe artan müdahale 
yo.unda Almanyayı takip et· 
mekten istinkaf etmektedir. 
Bu da vazİ)'etin inkişafı için 
mühim Lir unsurdur. 

Diğer taraftan Ingiltere ken
di vapurlarının serbest seyri 
seferıoın ihlal edilmesine göz 
) ummıyac'"ğını \'e Almanların 
h:ıreketler ' ni de müsamaha i!e 
görmiyeceğıni ihsas etmiştir. 
lngiliz vapurlarını himaye için 
Hendaye'da bulunan lngiıtere 
sefiri son günlerde " BJack 
Head " lngiliz vapuruna kar
şı vukubulan hadiseyi Bur
gos bükümeti nezdinde şiddetle 
protf"slo r.tmiştir. Diğer t.l\raf-

haklı olamaz. Diğer devletlerin çiler tarafmdan püskürtül-
gösterdikleri ihtiyat karşısında müştür. 
bu caniyane teşebbüs bir kat Londra, 4 ( A.A ) - Daily 
daha göze çarpmıştır ve Al- Mail gazetesi önümüzdeki cu-
manyanın diğer milletlerle iş ma günü yeniden birtakım in-
beraberliğini reddettiğini ispat giliz maıl,sistlerinin ispanyaya 
etmektedir. Palos vapuru ha- nakledileckleri haberini ver-
disesi gibi hadiseleri hallede- mektedir. Bunlar Glasgovden 
b hareket edecektir. 

ilecek beynelmilel bir kontrol 
komisyonu tesisi hakkında 
Londra ademi müdahale ko
mitesi tarafından yapılan tek· 
liflere Almanyanın daima mu
halefet gösterdiS?i hakiknttir." 

Bayonne 4 ( A.A ) - Asi• 
lerin üç gemisi llanchevein tak· 
riben beş mil açıklarıoda sefer 
etmekte olan bir Fransız ge
misini takip ve bombardıman 
etmiştir. lspanyol gemileri yir· 
miden fazla top atmişlardır. 
Hükümet tayyareleıi meseleden 
haberdar eailir edilmez hemen 
bunları 

)ardır. 

araşhrmağa çıkmış-

Roma, 4 ( Ô.R ) - ispanya 
Nasyonalist kaynaklarından dün 
gelen haberler şunlardır: Nas
yonalist harp gemileri birisi 
Belçika, diğeri Sovyet bayrağı
nı taşıyan iki vapuru tevkif 
ederek Ceuta limanına sevk 
etmişlerdir. Nasyonalist tayya· 
reler Malaga üzerine yangın 
çıkarıct bombalar atmışlardır. 

Bayonne, 4 (A.A) - Pcher 
Ronge ismindeki Fransız vapu
ru Santanderaç ıklarında Is
panyol hükümetine mensup bir 
harp gemisi tarafından aran
mış ve bazı sualleri müteakip 
yo'.una devam etmesine müsa
ade edilmiştir. 

Cebelüttarık 4 (A.A)- Se
vilden bildirildiğine göre son 
üç gün zarfında ltalyan harp 
gemileri Cadikse beş binden 
fazla asker ihraç etmişlerdir. 
Bunlar derhal Sevıl Cordoba 
cephelerine sevkedilmiştir. 

Bu haber resmen teyit edil
memiş ise de dün Cebelütta
rıka giden Jurez ahalisinden 
bir kaç kişi Cordoba ve Sevile 
gitmek üzere Cadiks yolunda 
Jere'Zden geçen ltalyan kıt'ala
rına rast gelc!iklerini bildirmiş· 
Jerdir. 

Londra, 4 (A.A) - Bahriye 
bakanlığı Blackhil vapurunun 
Alman kruvazörü Königsberg 
tarafanden teklif edıldiği babe~ 
rini kati surette yalanlamakta 
ve Fearless destroyerile Blach
hill vapurunun halen Santan
derde bulundukları bildirilmek
tedir. 

Moskova, 4 (A.A) - Ôğre
nildığine göre Alman kömürii 

' yüklü olarak PremendenNapo-
liye gitmekte olan Krassiy 
projintern adlı Sovyet gemisi 
1 lkincikanunda Cebelüttarık 
boğazından bir lspanyol asi 
harp gemisi tarafından durdu
rnlmuştur. Gemi Centa limanı-

Bu işi Iskoçya komünist fır
kası tertip etmiştir. 

Paris, 4 (A.A) - Miller ce
miyetinin ispanyaya göndermiş 
olduğu doktorlar heyeti dün 
Madride varmıştır. 

Meksika, 3 (A.A) - ispan
ya sefiri Orgaz zevcesi ve kızı 
ile birlikte tayyare ile Vaşing• 
tona gitmiştir. Sefirin Delosri .. 
osa iltihak ederek Ruzveltten 
ispanyaya silah gönderilmesine 

müsaade edilmesini ve bazl 
memleketlerin asilere yaptık
ları yardım bakkmda tahkikat~a 
bulunmak üzere ispanyaya bir 
heyet gönderilmesini isteyeceği 
zannedilmektedir. 

Valansia, 4 (A.A) - Harici· 
ye vekaletinin matbuat kelemi 

tarafından n~şredilen bir teb .. 
liğinde Alman Königsberg kru .. 
vazorunun bu ayın üçünde 
Puota Ajox açıklaranda 

hamule ile Bilbaodan Santan
dere gitmekte olan bir lspan· 
yol vapurunu tevkif etmiş ol· 

duğu bildirilmektedir. 
lspanyol sularındaki Alman 

filosuna kumanda eden amira-

lın Valence hükümetine bir 
telgraf göndererek Bask hü· 
kümeti tarafından tevk•f edil
miş olan lspanyol yolcusuyle 
Bask gemisine ait hamulenin 
müsadere ~dilen kısmı iade 
edildiği takdirde Aragon yük 
gemisini serbest bırakacağını 
ve aldığı mukabele bilmisil 
tedbirlerinden vazgeçeceğini 
bildirmiş olduğu bu tebliğde 
teyit edilmektedir. 

Soton ve Aragon vapurla .. 
rının Alman harp gemileri ta
rafmdan tevkif ve aranması 
hakındaki tebliğ şunlara yaz
maktadır: 

Hükümet düvel kaidelerine 
muhalif olan bu hareketler ay
ni zamanda ispanyanın haki
miyetine bir tecavüzdür. Cum
huriyet hükümeti vaziyeti tet
kik ettikten sonra Alman ami· 
ralının tazyikine boyun eğme
ğe karar vermiştir. ispanya hü
kümeti Königsbergin radyo tel
grafına esasen devletin haki
miyetile kabili telif olmıyan ro
lü dolayısile cevap vermiye
cektir. 

Beyne!milel Lir ihtilaf teh-
lükesi:ıin gittikçe artmakta 
olduğu hakkındaki ispanya 
hükümetinin tezi tamamiyle 
teeyyüt etmektedir. Hükümet 
ihtilafın sebepleri süratfe izale 

_ l11Jtlıanza tav)•aıc ıstasvo111111u11 gece gönlnlişü 

BERLlN (iKiNCi KANUN)- arasında kurnlacak bir hava bu istinat noktaları mevcut o!-
Hususi muhabirimizden) - Al- postasının ne kadar mektup madan yapılmıştı. 
man Luflhansa şirketinin en- vesaire nakledeceğini doğ- Muntazam bava postaları için 
düstri muhiti ile senelerden ru olarak evvelden hesap ikinci şart b uzun mesafeleri 
beri müştereken hazırladığı etmek mümkün değildir. Ha- aşabilecek büyük, fakat süratli 
planlar sayesinde nihayet Şi- kikat şurJur ki hava postası bava gemilerinin kafi miktarda 
mal Atlas denızi üterinde mun- mikdarınm çok olması için en mevcudiyetidir. ULun mesafeli 
tazam hava postaları kurulmak mühim şart tayyarelerin mun- hava gemilerine ihtiyaç, ka-
üzeredir. Alman Lufthansa şir· tazaman ve ınüm~ün olduğu ka- 1 aya, yahut denize inmeden bu 
ketinden " Joacbim Matthias ,, dar sık uçmasıdır. Lufthansa mesafelerin aşılabilmesi lüzu-
buna dair çok dikkate değer şirketi, cen!.!p Atlantik hattını mundan iJeri gelmektedir. Bu· 
beyanatta bulunmuştur. da ancak postaların muntazam nun için de tayyarenin kafi 

Mattbias diyor ki: ve günü gününe nakledilece- miktar gaz ve benzinden başl<a 
" Alman Lufthansa şirketi, ğine teminat verdikten sonra postayı ve dört kişiden ibaret 

kurulduğundanberi. şimal atlas alabilmişti. Yani bu postalar olan pilotları da taşıyabilmesi 
denizi üzerinde muntaum ha- başlar başlamaz muntazam şarttır. Junkers fabrikasının 
va postaları temini büyük bir bir program dahilinde havanın 

b ki ağır yağ motörleri sayesinde 
gaye idi. Avrupa ve Birleşik ozu uğ~ ~az.?rı itibara alın- Alman hava postaları sıkleti 
Amerika devletleri arasandaki madan gunu gunüne ve kayde-

d·ı f k çok olmıyan makina yağı ile 
sıkı münasebet ötedeoberi iki 1 en saatte mü are at ve 

l.c. • d I u:ıun mesafeleri aşabilmeğe 
lut'a arasında süratli rabıta te- muvasa ut temın e i mişti. 

Ş. l Ati t•w · h muvaffak olmuşlardır. Tayyare-. · "bti' h" tt• · d ıma an ıgı ava pos-
mını ı yacını ısse ırıyor u. 1 d · k"ld nin uçacag· ı mesafe nekadar uzun 
Ş. d" k d b "f . bO ta an a aynı şe ı e ( bu-
~m ıye . a ar ~ vazı eyı .• : rasının engüç bava yolu olursa tayyarenin de değişecek 

yuk ı.:-emıler ellerındeo geldıgı olmasına rağmen ) muntazam havalardan o kadar az mütees-
~adar y~ri~e getirmeg çalıştı- bir program dahilinde çahşa· sir olma ı lazımdır. Buj?'iin fen-
ıar. Yenı bır bava postası hat- caktır ki, postanın ve onu kul- nin terakkiyatı sayesinde fena 
tı kuru.labilmek i~in ilk ş~r~ lanacak olanların uçuş vasıta- havamn nerede olduğu ve rüz-
posta ıle nakledıJecek kafı larına tam bir itimadı temin g4rların i'tikameti evvelden 
mikdar mektup ve sairenin edilebilsin. intizamı temin için öğrenilebildiğind ~n. uıun me· 
mevcut olmasıdır. Cenup at· uçuş planmın geniş esaslar safeli tayyareler, kolayca isti-
l~n~ik hava ~os.tal.ar~ tecrübe- dahilinde yapılması ve bertürlü kametlerini değiştirerek ve 
s~n .en öğrenı mıştır İ kara ve ihtiyacın hesabedilmesi lazım- fena havanın haricinden uç· 
deoız p~stalarının yekununa dır. Eylfıl 1936 da yspıJan ilk makla, hatta rüzgar istikame-
~ıyas edılerek çıkarılacak ne- uçuş tecrübeleri bunun ne şe- tini kendi istıfadelerine göre 
tıce yanlıştır. Üç sene evvel kilde yapılması Jazımgeldiğini uydurarak tehlükeferdcn ma· 
Lufthansa, cenubi Amerika ha- göstermiştir. Muhtelif hava sun kalabi'irler. 
va ~ostalarına başladığı zao;'an cereyanları ve ıklimJeri üze- Okyanusları aşacak tayyare-
denıt postalarına kıyas edıle- rinden aşacak olan bu uzun lerin çok yi:ıksek bir sürate 
rek 14 günde s.~ -. 10,000 yolun, bilhassa beklenmiyen malik olmaları lazımdır. Çünkü 
parça mektup vesaırenın nak- bir ıamanda ani olarak vukna ancak bu sayede uzun mesafe-

~:~~ec~~ib ~.ahmin b_editllmişt!ki. gelebilecek hava değişikliklerı leri tehlükesizce
1 

kısa bir za-
u 1 ugun cenu 1 a an 1 ile uçuşun güçlenmesi her za- manda aşarak beklenilen saatte 

hava postalarından yalnız Al· man muhtemel olduğundan bu- limanlara varmak mümkündür. 
man hava postası hesabına nun diker uçuş yollarından ayrı Karşıdan gelen rüzgarlara ga-
haft~da 4~.0-00-50.000 mektup Şl!rait tahtında idare edilmesi lebe ederek yine zamanın-
vesaıre duşuyor. Bu hayrete lazımdır. Bu güç ve uzun me- da beklenilen yere vara· 
d~ğtr büy~k havA ~ostası ye- safeyi emin ve kat'i bir şekil- bi mek içın de süratin bü-
kununa ragmen denız postası- de muntazaman aşabilmek iç"n yük bir ehemmiyeti var-
n~n naklettiği mektup adedi bir çok teknık meselelerin hHlli dır. Mesela şimal Atlan-
hıç azalmamıştır. Demek olu- icabetti. Şimal Amerikasına tiği üzerinde 500 kilometrelık 
Y?r ki hava postasıom bu şe- uçacak olan Alman hava pos- bır mc afe boyunca saatte 100 
kılde artması, ancak fıkir ve taları irin serbest yüzen hava kilometre süratli bir rüzgar ıle 
dü Ü l . - ı ki" d .. .. ş nce erın surata na 10 en istinat noktalarının mevcud.yeti l<arşılaşhğı zaman 200 kilo-
7u~evellit rabıte sıkılığından en mühim şarttır. Bu istinat metre süratli bir posta tayya-
1 erı gelmektedir. noktaları iiç seneden beri ce- resinıo ancak 100 ltilometre 
PROGRAMLI BiR ÇALIŞMA nup haltı iizerinde vaıifelerini bir mesafe kesebiJeceği unu-
·ı Bbu. da. gösteriy_or ki Avrup~ çok iyi gördüler. Bu gemiler tulmamalıdır. Demek oluyor ki 
ı e ırleşık Arnerıka devletlerı sa e i d d · · h b b k J d t ....................... , ... , ....... , ...... y sn e enızın ve ava- u gi i va a ar a ayyare süra· 
edilmediği takdirde tamiri ka- nın vazıyeti göze alınmadan tinin yarısını kaybediyor. Hatta 
bil olmayan neticeler karşısında uçuşların muntazam tatbiki eğer saatte 50 kilometre daha 
kalmaktan korkmaktadır. Bu- mümkün olmaktadır. Demek süratle uçan bir t.1yyare lle 
nun içindir ki Valancia bükü· oluyor ki bu suretle lufthan a uçuluyorsa o zaman 500 ki o-
meti bu hususta icabeden dip- hava gemileri hareketsiz µçuş rueh elik rüıgar!ı mesafeyi aş· 
lomatik teşebbüslerde bulun- limanlarına tabi değiJlerdir. mak için, beş saat değil, «n-
mağa karar vermiştir. Cenup Af antik hava hattı cak \ki buçuk saat kafi gel r. 

Paris, 4 ( A.A ) - Journal üzerinde çok faydaları görülen Bu misalden bilhassa uzun me-
gazetesinin Roma muhabiri bu seyyar hıwa ist.nat nokta· safeli ve fena havah yollarda 
Cadiks'e ihraç edildiği iddia farının Şimal Atlantıki hizme- tayyaı e sür atinin ehemmiyeti 
edilen 5 bin ltalyan askeri tinde de ayni işi görebilecek- iyice anlaşılıyor. Jşte Lufthaıı-
hakkında salahiyettar resmi bir leri aşikardır. Ônümüzdeld sanın mesaisi sayesinde Şin al 
şahsiyetten izahat istemiştir. ilkbaharda Şimal Atfontik hava At'antiğini aşacak muntazam 
Bu zat şu cevabı vermiştir: hattı için bu şekilde iki seyyar hava postaları bu teknik iler-

- Bu mesele hakkında hiç istidat no~tası temin edilecek- Jemesı neticesi pek yakında 
birşey bilmiyoruz. Bu gibi ha- tir. Eylül 1936 da yapılan son hayalden hakikate inkılap 
herler~ inanm~roak l.b.ımdır. şimal Atfantik uçuş tecrübeleri edivor. 




