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Sem;~ 
Akdeniz devletlerlntn tebrl•I 
lstanbuJ, 5 4 Telefonla) - Türkiye, 

1 Yunanistan ve Yugoslavya hükümetleri 

I Akdeniı misakının imzası münase.be

'iyle Roma ve Londra bükümetlerini 
ı 
1 resmen tebrik etmişlerdir. 

t.umJuıriyetitJ Ve Cnnı1ıurtyct Eserinin Be~ri, Sal>n'hlar• f,t.,,ar 34yalli fıtueledir Yeni Aım matbaasında basılmı~tır. ;;;=s;s;;- ""'OF il 
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Bir dostluğa ~ .... Fransız 
Suikast 
yapanlar var •. 

•••••••••••• 
1 ih·kiyc - Yunanistan ara
$ıtıda hayatı men/aallet• 
~irliğindetı kuvvet alarak 
wctıd bıılon bir dostluk 110r
Jır. Jki memlekelitı -umutnt 
e/kdrt, dünyanın bu parrası 
iuerinck m innmınıaa ltılr.t· 

Mvtardmı biritıi lc.cıkil eden 
Zıu dostluğım ne kadm· lm· 
yü7~ himmetler mahsulii '>1-
dutJmm bilirler. 

Dostluklar, sadece diplomasi 
1&hasında kendilerini göster .. 
mekle kalmazlar. Milletlere mal 
edilen, psikolojik noktaJar1 ih
mal etmiyen dostluklar, bütün 
faaliyet sabalannda aynı bayır· 
habbkla görlinmeğe mecbur
durlar. Sosyal mllnasebetlerde 
iki candan dost arasında, ıüphe 
kaynağı olan teıvirahn nasıl 
yeri yoksa beynelmilel mlina
ıebetlerde de iki müttefik mil
let ara11nda bu kabiJ dUfünce
Jere yer •erilemez. 

Biz dostlanmız için b6yle d&
ıtınlirüz. Daima açık ye ıamiml 
elmayı isteriz. 
Komşumuz Yunanistan da milli 

birliğe, ikb::adi ve sosyal kal .. 
lnnmaya delilet eden hareket· 
ler gördüğümllz zaman bunla
rı inşirahla kar~ılarız. Biliriz 
ki dostlanmızın zinde ve kuv
vetli olması bliyük nmitlerle 
bağlandığımız dostlukları kıy· 
metleudirir. Dahili kavgalarla 
yıpranan, ikti.sadi vaziyeti peri
tanlık manzarası arzeden dost· 
luklar ise hir külfet olmaktan 
iJeri geçemezler. Türk - Yunan 
dostluğuna mütekabilcn kıymet 
veriyoruz. Zira memleketleri
mizin her bakımdan bir kal
kınma devresine girdikleri mu
hakkakhr. Vaziyeti hüsnü ni
yetle mütalea edenlerin başka 
tekilde düşUnmesine ihtimal 
yoktur. 

Yunan gazetelerinde, mem
leketimize tahsis edilen yazı
larda vaziyetin bôyle mütalea 
edilmediğini bayretJe g6rmek· · 
teyiı. Matbuatı sıkı bir kontrol 
süzgecinden geçiren Otoriter 
bir rejimde Elefteros Anbopos 
gibi gazetelerin haL.ikatlan bir 
maksadı mahsus tahbnda tah
rif ettiklerine şahid ıılmakta
yız. 11 Elefteros Antropos " iz. 
mire aid ilk yazısmda şeh
rımızm sosyal sefaletinden 
bahsediyordu. Bir ikinci yazı
sanda ikhsadi düşkünlüğün 
yeisaver bir derecede olduğunu 
iddia ediyor. Bu neşriyatta bir 
hakikat zerresi bulunsaydı 
dost bir memleket gazetesinin 
•azivetiıpizi bu kadar kötü şe
kilde tefsirine müteessir of· 
malda bt>raber ıes çıkarmamayı 
tercih ederdik. Elefteros Ant• 
ropos eski bir gayzın kokusunu 
taşıyan yalanlarına başlamak 
için zamaoı fena intihap etmiş
tir. Zira lımirde elle tutulur 
mesud bir kalkınma vardır. Bu 
yıl mallarsmız daha çok para et
miştir. Daha çok istihsal yapıl· 
aıışhr. Müstahsilin de, satıcının 

- Son• 2 na sayjada -
&e-vke"& Eail~ 

Sefiri Ponsot 
• ••••••••••••••••••••••••••••• 

Kedorseyin yeni teklif-
lerini hükümetimize 

bildirecek .. 

Bursa 
yont gölü 

Altı balıkçı kayığının 
ümitler kesilmiştir 

1 rakyada bir köprü -VAZISI 3 ÜNCÜ SAHlrEDE· 

Ankara, 5 (A.A)-Telefonla: 
C. H. Partisi kamutay gru· 

bu bugün Trabzon saylavı Ha· 
san Sakanm baıkanlığında 
toplendı. 

Doktor Aras Ceoevrede ve 
Pariste Sancak meselesi Oze· 
rinde geçen müzakereleri ve 
murahhas heyetimizin çahşma· 
sını C. H. P. içtimaında hula
sa etti. Bu hulasa geçen hafta 
P. G. tebliğinde zikredilmiştir. 

Doktor Aras buna i ive ola· 
rak Paristen ayrılırken Fransız 
başvekili ile görüıtüğiinü ve 
mUprileybin iıakiki bir bGınü 
niyet ıaıt~rer k iki •emleket 

•ı:ı:•r rme• 

Müş~.~!.! .. !!~yeti 
Antakyanın muhtelif 
nahiye ve köylerini 

dolaştı ..• 

-arasında iyi müoasebah muha-
faza edecek bir hal sureti bul
mak lüıumunda ısrar ettiğini 

yılbaşı münasebetiyle birka~ ~ün 
istirahatten sonra Sancak ışıylc 
kendisinin de iştigal edeceğini 
söylemiş ve diğer taraftan San-
cak için Fransa ha~i~iyesince 
tasavvur edilen ve fıh sahada 
bizi tatmin edebilecek mabi· 
yette zannedilen (Rejimi, Adı 
bilahare görüşlilmek nıere) 
esas itibariyle mütalaa etmek
liğimizi istemiş ve böyle bir 
sarih teklif alınca azami hüsnü 
niyetle tetkik ve mütlai edece
ğim\z.in kedisine söylenmesi 

- Son• 3 f;neü sahi/ede -

• • 
ıçın 

~.rl:l..l! 

Dr. Aras 



Bir dostluğa 
.. -. 

Suikast 
yapanlar var •• 

•••••••••••• 
- B~taıatı 1 ind ıalıi/ede -

tla Jlzli glllmG.ttür. Dünya buh
ranının kötil günlerini çok tllkür 
reride bıraktık. Kemaliıt Ttlr· 
kiyenin ikbsadt kalkınma ıa
lauanda elde ettiği maYaffala-
1etler meydanda dun1rken Ati-
11alı gazetenin ılitaolanada 
rutladığuaız glllüaç neşriyat 
feyizli bir doıtluğu baltalamak 
kaıbndan baıka bir şeye atf
edilemez. Etefteroı Antropoı 
bir silsile halindeki uydurma 
aeşriyatiyle dostluk havasını 
&ehirJemeğe çalışıyor. Salibi· 
yettar Yunan ricali böyle bir 
suikasta milsamaha edebilirler 
mi? 

Şevke'&: I3llsJ.n. 

Balkan -Ve Küçük antant 
başvekilleri 

- Baş tara/t 1 inci sahl/tde -
sız borçlar adıyle açılan yeni 
fasla fevkalade tahsisat konul
masına ait kanun liyıhalarıaı 
kabul etmiıtir. 

Kamutay ruznamesine giren 
diğer maddeler ile kazanç ver• 

gisi kanununun 3 üncü maClde· 
sinin bazı fıkralarının tefsirine 
ait mazbata Adliye encümenine 

verilmiş, zabıtai sıhbiyei hay· 
vaniye muayene rüsumuna ait 
tarifenin değiştirilmesine ait 

kanun layihasıyle B. M. Mecli
sinin 1936 yılı ikinciteşrin ayı 

hesabı hakkındaki encümen 
mazbatası tasvip edilmiştir. 

Ankara şehri iymar plinı 

mahallesinde inşa edilecek olan 
Kamutay, Riyaseti Cumhur, 
Başvekile:t ve Hariciye veki-
1eti binaları inşaatı için Dört 
Milyon 500 bin liraya kadar 
taahhüt icrası için salahiyet 
veren kanun, Kamutayın kabul 
ettiği kanun layihaları arasında 
bulunma~ta idi. 

Bu sonuncu kanunun müza
keresi sırasında Süleyman Sım 
(Yozgat) tarafından ileri sürli
len bazı mütalialara karşılık 
olarak Dahiliye vekili Şükrü 
Kaya ıunları a6ylemiştir: 

Ankaranın plinı, kendi ka
nunu• şeraiti dahilinde yapıl
mış ve heyeti vekile tasdik et· 
tikten sonra bir kanun mec· 
buriyeti olmuştur. Ankaranın 
planı uzun mllnakqalardan 
sonra kabul edilerek o esas 
dahilinde tatbik edilegelmek· 
tedir. Devlet binalarının bir 
ar&da teksifi o planın icraahn· 
dandır. Eğer hatırlanan mah
zurlar varit ise o mahzurun 
müdafaayı bir arada toplamak 
bakımından burada daha eyi 
olacağını askeri mütahassıslar 
mütalaa etmektedirler. 

Şehri güzelleştirmek mese· 
lesine gelince, cumhuriyeti ku
ran neslimizin bOtllo kudreti 
insaniyeıini bir arada glJster 
mek itibariyle bura11 bir nii· 
mune olarak gösterilebilecek· 
tir. Ankaranın bir tarafının 
harap olması inşaabn eski nok
ıanlarını gösterir. Yoksa An· 
karanın diğer taraflara da plan 
mucibince günden güne imar 
edilmekte ve güzelleımektedir. 
Ben gelecek nesillere Ankara
nın eski halini gösterecek bir 
nlimunc !Julamıyacağu diye 
kork•yorum. 

Zayi nahtan 
Çakı siateminde bir kasa 

anabtan kayboldu. Bulanlar 
"Yeni Asır" idarehanesine 

elirirae • ._ ... edilecektir. 
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Bir hidise 
Döğülen kadın 
çocuk düşürdü 
Çorakkapı Mirali maballr 

sinde bir vak'a olmuştur. Mela" 

Bir rüşvet hidisesi met oğlu Hüseyin Merih ff 
Mehmet oğlu Emin ayni mr 
hallede oturan Hüseyin kardl 
Fatmayı dövmüşlerdir. 

Şoförler -imtihan ediliyor 

Belediye mühendislerinden Hurşide 
rüşvet vermek istiyen şoför yakalandı 

Zabıtaca yapılan tahkik• 
göre Fatma, hamile bulunda• 

ğundan dayak neticesi sanca
laşmış ve hastaneye kaldınl· 

mıştır. Fatma, tr.daviden sonra 

Belediye makine mühendisli
ğinde otobüs şoförlerinin imti· 
hanlarına devam edilmektedir. 
Haber aldığımıza göre bu im· 
tibanlar on beı güne kadar 
bitirilecek ve andan sonra 
taksi şoförlerinin imtihanlarına 
başlanacaktır. Belediyece bu 
imtihan işine büyük ehemmi
yet atfedilmekte ve tam bir 
eleme yapılmaktadır. Bilgisi 
nok1an olan ve bu sebeple bir 
çok feci kazalara sebebiyet ve
ren bazı foförlerin ehliyetoa
meleri istirdat olunacak ve 
kendilerine başka iş yapmaları 

söylenecektir. 

S•ıçlu cürmü meşhut mahkemesinde mahkum Oldu 
hastaneden çtkarılmış ise de bir 
müddet sonra sekiz aylık iki 

., 1 •• 1 •• 

Tayin 
Yeni şube tahakkuk memuru 

Cemal Djyarıbekir varidat mü· 
dürlüğüne tayin olunmuştur. 

Tebrik e<\eriı. -···••9'• 
Bir ayda 

Ne kadar et yedik 
lzmir mezbahasında son ay 

içinde 8203 koyun, 298 keçi, 
654 kuzu, 41 oğlak, SS manda, 
430 öküz, 820 inek, 348 dıtna, 
beş malak, 11 düve, 27 domuz, 
olmak üzere 11132 bas hayvan 
kesilmiştir. 

Geçen bir yıl içinde de lz-

man, 3836S dağlıç koyunu, 
2054 keçi, 67699 kuzu, 1569 
oR-lak, 487 manda, 4981 öküz, 
8173 inek, 5088 dana, 49 ma
lak, 39 deve, 87 domuz olmak 
üzere 141589 baı hayvan ke· 
ailmiıtir. 

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

Ankara 
Günden güne 
güzelleşiyor 

-Baştata/ı buüıd saJıi/tde

la vya, Balkan antanb çerçevesi 
dahilinde ba yıl da uğurlu me
sa sine devam edecektir. Bunu, 
kendi biikümetimin siyaseti 
imiş gibi Yugoslav hükOmeti 
adına bile beyan etmek saii
hiyet ve cesaretini kendimde 
buluyorum • ., 

Romanya başvekili T atares
ko ıunları söylemiştir: 

"Dost Yugoslavyayı idare 
eden baılaran Balkan ve Kü-
çük antant siyasetini idare 
hususunda gösterdikleri siya-
seti takdir ettiğimi bildirmekle 
şeref duyanm. Romen milleti· 
nin selimlarıoı Yugoslav mil
letine iblağ ederim . ., 

ÇekoıloYakya başvekili adına 
hariciye nazın Kroft;ı şunları 
ıöylemiştir : 

"Beynelmilel politika ~aba
sında gürültülü bir sene geçir· 
dik. Yeni seneye girerken 
ufuklarda salah emareleri se
ziliyor. Bu yıl içinde barışı 
baltalayan kaynakları yok et
mek iıtiyeceğiz. Küçük antant 
politikasmın esası budur.,, 

Diln belediye dairesinde bir ( re uzatmıştır. Tam bu sırada 
rllşvet verme hidiseıi olmuş meydana çıkan polis, şoförü 
ve suçlu suçüstü yakalanarak cürmümeşhut halinde yakala· 
adliyeye verilmiş ve mahküm mıştır. Şoför, hakkında tutulan 
olmuıtur. zabıt varakasile Müddeiumu· 

Hadise şöyle olmuştur: miliğe ve oradan da Asliyece-
Ôdemişli Süleyman oğlu za hakimliğine verilerek der-

Mehmet adında bir şoför umu· hal muhakP.mesi yapılmıştır. 
mi imtihanı yapılmağa ve mu- Şoför Mehmet mahkemede : 
vaffakıyeti takdirinde ehliyet- _ Evet ebliyetnamemi ça· 
name almak üzere lzmir bele- buk alabilmek ve Ödemişe dö-
diye makine mühendisliğine nebilmek için beş lira verdim. 
müracaat etmiştir. Mehmet im· Yalnn: beni hapsedecekseniz 
tiban olmak üzere yanaştığı 

beş liramı veriniz, çünkü bapis-
zaman makine mühendisi Hur· hanede ycyecek beş kuruıum 
şide elinde sıktığı beş lirayı 
uzatarak: bile yoktur demiıtir. Hakim 

- Bunu alın da benim ehli· Kemal, muhakeme netice-
yetnamemi çabuk verin.. De· sinde suçlu, 18 yaşını doldur• 
miştir. Mühendis Hurşit bu va- madığı için kendisini 50 lira 
ziyetten çok müteessir olmuş para cezasına mahkum etmiş-
ve kendisine: tir. 

- Peki evveli seyrü sefere Suçlu mahkeme salonundan 
git işini bitir ondan sonra bana çıktıktan sonra makina mühen· 
ge1, demiştir. Şoför Mehmet disi Hurşit ile seyrüsefer amiri 
seyrüsefere gitmiş, Hurşit te Hüseynin ellerine sarılarak 
vaziyetten derhal polisi ha- öpmek istemiş ve beni affedin 
berdar etmiş, bir polis me- demiş, Hurşit kendisine nasi-
muru belediye makine dai· hat ederek: 
resine gelerek gizli bir yere - Bir daha böyle şey yap-
saklanmıt ve Mehmet tekrar ma git çalış, öğren ve ondan 
makina mühendisliiline gelmiş sonra gel ehliyetoameni al, 
ve tCl\1"111" p•r•yı v"e.-wça ..... "" uıcaaı,Lıc. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmirde şiddetli soğuklar 

Geceleri sühunet derece
si sıfırın aşağısına iniyor 
Portakallar zarar gördü. Sebzeler 
de soğuklardan nıüteessir olmuştur 

On gilndenberi devam eden 
ve bazı geceler sıfınn altında 

ilçe kadar inen soğuklardan 
açıkta bulunan sebzeler ve 

ağaçlardan toplaumamıı olan 
portakallar zarar görmemiştir. 

Yalnız meyvesinden ziyade 
parL larda, ev bahçelerinde ye· 

şillik ve süs olsun diye dikilen 
portakal ve mandalin fidan· 

larmın (pek açıkta bulunan 
yerlerde) filizleri ile taze yap• 

ralda rı solmuştur, açıkta yetiş
tirilen sebıelerJe soğuklardan 

müteessir olan ağaçlar bedenle
rindeki su çekilmeden gelen son 

bahar ıoğuklarile yine bedenleri
ne su yürümeğe başladığı zamana 

rast gelen ilkbahar soğuklaran· 
dan fazlaca korkarlar. Yastık-

larda ve saksılarda bulunan 
çiçek fide ve soğanları cinsle-

rine göre her mevsimde don
dan müteessir olurlar. Şu ka
dar da soğuktan ve dondan 
biraz hırpafonmış olan genç 

ağaçlarda baharda bir temiz
leme yapılıp diplerine gübre 
şerbeti verilirse bunların kıı 

ve ıağuk sersemliği giderilmiş 
olur. Sebze ve meyve bakımın· 

dan soğuklardan lıorkacak bir 
vaziyet yoktur. Ancak bir ay· 

danberi yağmur yağmadığın· 
dan ekilen hububat tarlaları 

sıkılmağa başlamışhr. Bilhassa 
su tutmayan bayırlara kır tar· 

lalara ekilen buğday ve arpa· 
ların kökleri pençelenmek, di-

ğer bir tabirle karveşlenmek 
için yağmura muhtaçtır. 

Mıntakamızda havalar bu
günlerde açık ve rüzgarlı geç .. 

tiğinden arasıra düşen kırağı 
ve çiğ hububatm istediği rütu· 

beti temin edemiyor. Binaen
aleyh bugünlerde hububat ba· 

kımından ılık ve kapalı havaya 
ve biraı da yağmura ihtiyaç 

vardır. Yoksa, bağ, bahçe ve 
tarla işleri için bu havalara bir 
diyecek yoktur. 

. . ,,. : (' ~ : . . . .... 

s ikinci Kanun 
en büyük filmi, Senenin 

KAPTAN 

1937 
sinemacılığın bir harikası 

BLOOD 
KIZIL KORSAN 

Akdenizin coıkun 

Geçenlerde belediyede buna çocuk düşürmüştür. 
benzer diğer bir hadise de Fatmanın kocası Hüseyin za-
olmuştur. bıtaya mürac .. at ~derek kan-
Ôdemişten imtihan olmak sının bu dayak neticesi olarak 

üzere lzmire gelen bir şoför vi- iki çocuk düşürdüğünü bildir· 
layet encümeni daimi azasından miş ve Hüseyin Merih ile 
avukat Ekreme müracaat ede- Eminden şikayetçi olduğunu 
rek, arkadaılarının kendisine bildirmiştir. 
belediyede memurlara imtihan Fatma tekrar hastaneye kal· 
olurken para vermesini tavsiye dırılmış ve tahkikata başlan· 
ettiklerini haber vermiştir. mııtır. 

Avukat Ekrem beleniyeye • ...... ,_. 
telt>fon ederek bu noktaya Zabıta teşkilat. 
alakadar makamın nazarı dik· Polis ile belediye vezaifinio 
katini celbetmiş ve böyle birleştirileceği ve bunun için 
küstahça tekliflerin yapılmasına bir kanun liyıhası hazırlan· 
da mini olmuştur. makta bulunduğu duyulmuştur. 
....................................................................................... 

Eğer ba,ınıza gelirse 
/11samn br.şma en bekle11111cdık 

şeyler gelcbilır. 

Yolda gideıkm " ıliihi guul , 
denilecek kodaı gıizel, atcşlı bir ka
dının boı•nwwza atılmak kıpkızıl 
dudaklaıını dudaklallntza J apıştudı· 

ğını görseniz ne vaparsımz? Mulıak· 
llUI\,. iıı1 V&.-4' u-• ~~ """-"-~-.... g...,....:.-

nıeklen kuıtulamazsınız. 811 co k11n
l11ğu bir ya11lışlığa, ıteJ a hır rılgın· 

lığa af/elmeğe 11akıt kalmadan bir 
1ulfe cebinizi yoklayınız ... 

Bu kabil hddiset.eıitı en mebzul 
nldağu. ~·eı San Dominik cumhwive
titiiı. O nıahıtte Jspam•ol kanını fa· 
şwan ov11ak kadtlllaı atasında börte 

tip/et tiitcmlşfir. San Dominik ştlııi-

11m mo11t/ tacutaindcıı Don Anfo11io, 
da/lfın dateın l!idetkcll rn/es b11 ka
d1111n boynuna sa11Ja10k ke11disi11i 
lıa1aıelle sıklığım, ağzından, yanak
faırnda!l şapv ş11p11r öplüifünii cöı-

mllştür. IJ01t Arttonio dalra kr.ndıne 

f!e/meden şaşulıcı lıam/e;•i J'apa11 gene 
kızın hir kuş gibi 11çluğımu, uzak
/aştığını görmüştür. Anf onio hemen 
ltükmı1nü vr.ımıştu: 

- Cana yakın şey .. Mutlaka be11i 
seı•dif ine benzetti. 

Yüz adun kadat ileıleJ•ince lnr ar· 
kadaşma ıasllaınış, başından /!C(Clll 

anlatmıştır. flavret... Arkadaşı da 
avm hfidise1•lc karşılaşmış ... 

00lfl$tlilcı... Fakat bu trhesstim· 
lrti cok sOımedi. Arısızm ıclrrine gl· 

ren bir ~lJpheyle t/leıim ran crpfrrine 
soktu/ar. 

O zarna11 hapdleri ıki kat oldu. 
Zua poıt/öylui t1{muştu. 

San Domimk zabılasmın tahki
katı, bu kahil güzel ve zati/ kızlar 
fata/ından poıt/örlrıi rarpıla11 toy
lamı sayısı oldukca kabank bit rr· 
kılrı f u/t11~U1t11 fes bit rlmiştır. Polrs 
!tdtd bu11la11 aıamaktaaır. 

Yani tiyatrolar 
Sovyetler Birliğinin muhtelif 

şehirlerinde hilen 28 yeni ti-
yatro binası iop edilmektedir. 
Bu tiyatrolar1a ekserisi 1200 
ili 1500 kiti alacak büyüklük
tedir. Leningrad ve fJarkovda 
yapılmakta olan binaların halen 
içleri boyanmaktadır. Diğer 
muhtelif şehirler arasında, Ka
zakıstanın merkeı.i olan Alma
Atada, Moldavyanın merkezi 
olan Tiraspolda ve Buryato· 
mongoliıtanm merkezi olan 
Ulan - Udede de birer tiyatro 
binası yapılmaktadır. 

Bu tiyatroların inşaata biter 
bitmez derhal gerek milli 
lisanla gerek klasik bir tarzda 
te!IHillel'e bqlaaacaktır. 

Bir yUksUk içine 
giren ipekli elbhıe 

Çocukluğumuzda ninelcrimiı 
bize pni hikayelerinden çok 
bahsederlerdi. Bağdat halife· 
lerinin ve lran saraylarınan ıa
şaasındım çok baiMederfC',. 
J ___ ı. ı..:. t" "'".,c~in bir fınaık 
kabuğu içine girebilen ipekli 
elbisesinden hararetle bahse· 
derlerdi. O zaman hayal uf· 
kunda erişilmez bir nokta gibi 
duran bu masallar şimdi baki· 
kat olmuştur. Los Angeleste 
terzilerin açtıkları muazzam 
sergide birinci mükifab bir 
yüksük içine girebilecek kadar 
hafif olan bir tuvalet kazan· 
mışhr. 

Falcllıklar 

Dük de Windsorun misafir 
bulunduğu En:zesfeld şatosunaD 
garip hir hikiyesi vardır. Şato 
1885 te baron Natbaniel de 
Roçild tarafından satın alıa .. 
mıştı. Baron şatoyu genişlet· 
meğe, mühim bazı tadilata ka· 
rar vermişti. Viyanalı meşhur 
bir mimar tadilat planlarını 
hazırladı. Nathanile Roçild 
bir gün şatoyu ziyaretinde bir 
çingene kızı avucuna bakmlf 
ve şatonun ikmal edileceği •e· 
nede öleceğini söylemiştir. Şa
tonun muhtelif kısımlaranda 
yapılan tadilat on sekiz sene 
sUrmüştür. Nihayet 1903 sene
sinde Baron Viyanah mimann 
projesi yerine geldiğine kanaat 
getirince in9aatı tatil ettirmit 
ve ayni sene içinde ölmüştllr. 
Enzesfeld'de, bu hikayeyi Dük 
de Vindsora anlatmışlardır. 
Dük biraz teessürle bu hikaye-
yi dinlemiş ve Kanada seyahati 
esnasında bir falcı kadının ken· 
disine saltanatının p~ kısa 
olacağını söylemiş olduğunu ha
tırlamıştır. 

·········································: 
Fikir kırıntlları : • • • • • 

Ümid dakikası i 
• 

Bizi bergün bir sevdiği· S 
mizden, bir şercfimizden mah
rum eden hayat, istikbale 
aid olan vaadlarmdan hiç 
birini tutmıyacak olsaydı pek 
sevimsiz birıey olacakh. 

( A1ilabtau ) 
Her adamın bayabnda. 

ümidle beklenecek bir meı· ! 
ud dakika vardır. ! 

( Oaıdannt ) i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Dil bahlslerl: 
•••••••••••••••••••••••• 

Diller 
llm llglsl ile bir aala 

irca edlleblllr mi ? 

-7-
Yazan: Avni Ulusay An ak~~~~~ ... ~~!.~~~erler J 

ıLK ~'b~~~~A~E ıtK Arap jandarmalar 
Harflerin menşei hakkında, T •• • J • 

kanaat verebilecek bir fikir ur ( erın ev erıne 
edinmemiz için; ilk insan ile, t • 
sezindiği ve söylediği ilk sesin aarruz e ıyor 
ve ardınca bulduğu seslerin Antakya 4 ( Hu~usi ) - Bu-
ne olması icap ettiğini aşağı rada tazyik devam etmekte-
yukarı bilmemiz gerektir. dir. intihabat esnasında, An-

Ilk insan nasıl b1r mahluktur? takyenin Türkoğlu Türk o1du-
Bu soruyu ynlnız muhayyelemi- ğunu, Suriyelilerin intihaba-

ze, muhakememize ve mantığa tına iştirak edcmiyeceğini ve 
dayanarak ce\•aplandırmak, he- Antakye marangozlarını inti-
defe varmağa yeter bir yol habata iştirak etmemeleri 
olamaz. için beyanatta bulunan maran-

llmin bugüne kadar vardığı goz Osmanın evinin kapısı arap 
neticelerden de faideleneceğiz. jandarmaları tarafından mavzer 

Aklın reddetmediği, ilmin dipçiklerile kırılmış ve içeriye 
erdiği son bilgi verimleri bize girilerek işkence yapılmıştır. 
- v d · Bundan başka Habibülnecat 
ogretiyor ki, ilk insan - te rıç camii civarındaki Akbaba ma• 
ile - hayvanların en mütekami-
Jinden bir mertebe daha ke- ballesinde Mustafanın evi de 
male ermiş bir mahluktur. başlarına Fransız zabiti bulunan 

bir arap miifrezesi tarafından 
Onun kemal mertebesi, tabia- basılmış ve Mustafa bulunama-
tın maddi kuvvetlerine muka-

YENi ASIR 

az r ca 
. 

Ankara 5 (Yeni Asır)- Vilayetlerin mahalli ram lan vücuda getirilecek ve bu programlar 
ihtiyaçlarına göre metodlu ve plnnlı çalışmaları derhal umumi meclislerin tasdikinden geçirildik-
için Dahiliye vekaleti tarafından alakadar ma- ten sonra tatbikata başlanacaktır. 
kamlara mühim bir tamim gönderilmiştir. iş programlarında yollar ve yeni mektepler 

Bu .tami~e .g~re 937 mali yıfından _itibaren sağlık müesseseleri en mühim yeri işgal etmek-
her vılayetın ıhhyacına göre bc>ş yıllık ış prog- tedir. 

~~·····~·~···························~·········································································· 

eş 
• • 
çı 

en ı rogramı tatbik· 
üç milyon lira sarfedilecektir 

yınca karısına hakarette bulu- •· 
vemet keyfiyetinde hayvanlar- nulmuştur. Bu baskından kor· Onü·nıüzdeki sene 250 kombine faaliyt•te geçmis bulunacak 
dan daha az mücehliez olma- k M f ~ an usta anın hamile bulunan · A '- 4 (Y · • z· · . . sına karşı, kendisine "nutuk k 

7 
, k w d'' .. n11ara, enı Asır - Telefonla) - ıraat Bu kombınalar, büyük, orta, küçük olmak 

" arısı ay.ı çocu~unu uşur- k-ı t' · - k Ik h ı " .. k ı imtiyazını veren "idrak" kud- - .. .. . ve a e ı, zıraı a anma programlarını azır a· uzere uç ısma ayrı mışhr. 
muştur. MutearrızJar, bu vazıyet K b' ı d k. ı · h ı·f 

reti ile bezen:niş bir zeka şu- k d D b'l . . k mıştır. Bu programa göre memleketin hertara- om ına ar a ı a atlar mu te ı çaplarda 
a:şısın a r. ı e getırmıyere . . ' ) k k b' ı 'k · 

lesi ile münevver olarak yara- çekT . k . . 
1 

d fanda bıo tane Zlraat kombinası kurulacaktır. 0 ac~ Ye om ına ar ekonomı şeraıte göre 
1 ıp gıtme ıs~emış erse e ·· .. . . . . . . . taksım olunacaktır. 

tılmış bulunmasındadır. halk bu zavallı kadın için dok- Onumilzdekı sene zarfında ıkı yüz yırrnı kombına At·tı fi . h l' d • 
Fakat, bu kemal mertebesi tor getirmeye teşebbüs etmiş kurulmuş ve faaliyete geçmiş bulunacaktır. Bu 1 at ba)~ıvn vd~lsı. at~ı tamım a ın e alakadar• 

fak t • ara e ıg e ı mış ır. 
ile, bugün, insanlığın erdiği a arnplar buna da mani kombinalar, köy civarlarında vt! ovalarda kuru- Beş senelik zirai programın t tb'k· · · .. 
kemal t b · d k. olmuşlardı ı k 5000 d- .. . a ı ı ıçın uç mer e esı arasın a ı .............. ::.... aca onum arazıde çalışacaktır. milyon lira sarfedilecektir, 

m~a!:d:: ~~di~~ b~:::~ı~:; en j a p~~······~·~·~;;·;~~·~····· ~~tk~ .................................. K·;;· ... f~;ı;·~~~·~·· .. b~·şr~~r~············· ... .. 
mükemmel hayvandan pek az 

;=:~~~";;!nu:··;~im°!.~ •• ~:~; lngiltere, meri aya si- Bursa civarında Apol-
ı:ekanın şekil ve mertebesini 

::yasb:t:::~ü m~:r~: :ı:'::::. yasetimiz değişmiyecek yont gölü donmuştur 
ilk insanların, insani liaslet Tokyo, 9 (A.A) - Dışişleri bııkam Arita bugün Radyoda 

ve kabiliyetlerde -atavu·~~~~-""-~n2e~rcdilen nutkunda Alman - Japon ittif akmdan bahsederek bu 
gcli§mİş- mevrus bir kudrete ittifakın birinci derecede ehemmiyette bir diplomatik .hadise 
sahip olamadıklan gibi, hay- olduğunu ve beynelmilel münasebetler tarihinde yeni bir merhale 
vanhktan intikal etmiş behime teşkil ettiğini söyliyerek demiştir ki: 
va hırslardan beri kalamadık- Kominterc karşı mücadele ancak be}nelmilel teşekküller 
larına şüphe yoktur. tarafından bilşarılabilirdi. Almanya ile Japonya komintern en 

Böyle bir mablüktaki idrak şiddetli hücumlarına maruz bulundukları için bu mücadelede 
ve harici aleme karşı ilgi ka- birleşmiş olmaları pek tabiidir. Fakat bunun japooyanın dış 
biliyetini pek ilkin, istida· siya!lasım bilhassa İngiltere ve Amerikaya karşı hiç bir surette 
dınm pek zaif bulunması değiştirmiyeceğini kaydetmek lazımdır. 
tabiidir. Bununla beraber 

1 

düşünülmeJidir ki bu idrak ve 
ilgi kabiliyetinin hamuru, bu~ 
gün vardığımız, bundan 
sonra da birçok inkişaf ve teali 
edecek olan insani zekanın 
ilahi ateşi ile m:ıyalanmış bu
lunuyordu. 

O zeka ateşinin kudretine 
payan olmadığına ise, beşerin 
bugün derdiği ve daha ereceği 
eserler açık delildir. 

Parti grubunda Dr. Aras izahat verdi 
- Roşta101ı ı na saı•Joda -- karı umumiyesinin daha ziyade 

üzerine derhal Fransa huici- takdir edeceğini söylemişlerdir. 
yesine bildirerek böyle bir tek- Hatipler hayret ve infiallerini 
lifin verHeceğ:ni vadetmiş ol- gizlemiyorlardı. 
doğunu nakletmiştir. Doktor Aras tekrar kürsüye 

Bugün Paristen avdet etmiş gelerek beyanatma ilave ede· 
olan Fransa büyük elçisinin bir cek birşey olmadığım, mecrayı 
teklifi hamil olmadığını ve hü- fırkaya sadıkane n:ıkletmekle 
kümetinden keyfiyeti derhal şimdilik iktifa ettiğini ve ha· 
sorarak iki üç güne kadar bu disatın almış olduğu cereyanı 
hususta bir cevap verebileceği- nihayete kadar soğuk kanlılıkla 
ni bildirmiştir. takip etmek muvafık oldujunu 

Doktor Arasın beyanatından söylemiştir. 

meselenin nasıl bir revis ala- Bnıı hıttiplerin iki tarafa 
cağmı tasavvur etmek mümkün dostluk gösteren devletlerin 
olmndığı anla~ıhyordu. bu meseledeki hareketleri bak-

Bursa 5 ( Hususi muhabiri
mizden ) - Bursa civarındaki 
Apolyont gölü soğuktan dondu, 
Balıkçı kayıkları buzlar arasın
da mahsur kaldılar, Yirmi dört 
saat süren çalışmadan sonra bir 
yol açabilen tahlisiye kolları 
buzlar arasında feci bir ölüm 
teblükesiyle karşılaşan 13 ba
lıkçı kayığını kurtardılar. 

Diğer altı kayığın akıbeti 
meçhuldür. Bunların tayfaları 
ile birlikte mahvoldukları 
zannediliyor. Gölün donması 

ilk defa vaki olmuştur. 
Apolyont civanoda oturan 

lar içinde en ihtiyar elanlar 
bile, elli .senedenberi Apolyont 
gölünün donduğunu hatırla-

mıyorlar. Hararet sıfınn altın
da yirmidir. 

lstanbul 5 (Ô.R) - Bütün 
Anadolu ve T rakyada şiddetli 
kar fırtınası büküm sürüyor. 
Trakyada dereler donmuştur. 
Şimali Anadolu bilhassa Erzin· 
can mıntakası karlarla kaplı
dır ve burada sekiz gün
denberi münakalat inkıtaa 
ugıamıştır. Bursa civarında
ki Apolyont gölü bir asır· 
dan beri ilk defa olarak ta· 
mamile donmuştur. Göldeki ka
yıklar buziar içinde mahsur kal
mıştır. Bazıları da parçalanmış
tır. içlerinde bulunanların Akı· 

beti malum değildir. Hararet 
sıfırdan aşağı 35 dereceye ka
dar inmiştir. 

Mersinde kurtuluş bayramı 

Dün Mersinliler kurtuluş 
günlerini tesit ettiler 

Sabite 3 

~~Jgii!Y,] 
Talisizlik 

Ne vakıt talisizlikten bahse
dilse hatırıma Abdurrahman 
Şeref merhum gelir. Mülkiyede 
bize tarih dersi verirdi. Ben de 
takrirlerini kelime kelime not 
ederdim. S<'ne nihayetinde 
bunları kitap halinde tabetmek 
hevesine düş • üm. Kendisine 
müracaat cttım. Memnun oldu , 
yalnız bu notJarı berabeıçe 
okumamızı, yapacağı tashih ve 
ilavelerden sonra tabettirilme
sini istedi. 

Arzusu veçhile haftadn iki 
üç gün evine gidiyor, yazdık
lar1mı okuyordum. O ırada 
üstndın gözlerine perde inmiş, 
görmiyordu, Ben okudukça 
hoşuna gidiyor, gülüyor, şunu 
da, şunu da yaz diye hikaye
ler ilave ettiriyordu. 

Kitap bitti "Haydi Allah 
muvaffakıyet versin,, temenni
sinde bulunurken; oğlum, dedi, 
hayatta en büyük ıstırabım 
hiçbir eser bırakmadan dünya
dan gideceğim düşüncesidir. 
Kör tali beni birtürlü buna 
muvaffak etmedi. 

On, oniki büyiik cilt tutacak 
bir " Osmanlı tarihi ,, yazdım. 
Mel'un bir yangın evimi de 
eseri mi de kül etti.Biraz son
ra ona yakın bir tane daha 
hazırladım. Siyasi badiseler, 
hususi dertler tab'ma mani 
oluyordu. Fakat bunu evde 
değil, Ayan meclisinde saklı
yordum.Günün birinde koskoca 
Çıragan ~arayı da yanmasın mı, 
o da orada mahvoldu gitti." 

Bu iki felaketi de öğrendik
ten sonra ben not defterlerini 
büyük bir itina ile muhafaza 
ediyordum. O sırada asker ol-

dum, Bursaya gittim. Babam 
Bursa maden mühendisi idi. 
Notlnrı ona vPr~im ..... ~~•· L

yaz kağıtlara tebyiz edilmesıni, 
eyi saklanmas1uı tekrar tekrar . 

rica ederek ayrıldım. 
Aradan altı, yedi ay geçti. 

Kudüste idim. Babamdan aldı

ğım mektupta; sarı defterler· 
deki tarih notlarının tamamen 

beyaz kağıtlara geçirildiğini, 
fakat çok fena bir te~adüf 
eseri olarak bir akşam evvel 

Bursa hükumet konağının yan
dığıoı, ve bu köhne binadan 

hiçbir şey kurtarılamadığını, o 
meyanda benim notların da yan
dığı,, bildirilıyordu. 

lstanbula avdetimde ziyaret 

ettığim üstada bu kara haberi 
verdiğim zaman evvela acı, 

acı güldü. Bir kaç saniye 

dalgın dalgın bıyıklarını elle
dikten sonra gözlerinde beliren 
iki damla gözyaşını silerek, 
"Müteessir olma evladım bu 
benim kör taliimin kahrolası 
cilvesidir., dedi. 

Bu kahn ve titrek ses hala 
kulaklanmdadır. Ve ben tali 
veya talisizlik denen ve insan-

Bir baştan, hayvani behime
lerle ilgisini saklıyan, bir uçtan 
da, terakki ve tekamül kade

melerinin evcine varmağa müs
teit olan bu mahiôkun, harici 
alemi bilip anlamakta tutabi
leceği yol ne olabilir ? Kendi 
iç varlığım şümullü bir şekilde 
ıeıinmesine ihtimal var m1dır? 

Söz alan hatipler, Fransanın kındaki suallerine Doktor Aras 
takip ettiği müzakere usulünü yakın bir zamanda izahat ve· 

Mersin 5 ( Hususi Muhabirimizden ) - Mersin halkı, kurtu- lara hakim olan bu meçhul 
luş gününü coşkun bir neş'e içinde kutluladı. Törenler yapıldJ, kuvvetin ne olduğunu hala an-

Bu iki soruya bulacağımız 
cevap, bize harflerin menşeini 
bulup, görmek imkanını vere

cektir. 
Atavizm ile intikal etmiş ru

hi sermayesi, zaman ile ken· 
disioe kadar gelmiş, ba~kaca 
mevrus tecriibesi olmıyan, fa
kat zeka şulesini ve idrak fey
zini taşıyan bir mahluk, elbet
te ki, ilgilemeğe başladığı dış 
alemi, en mürekkep şekli ile 
en basit bir hamlede duyup 
ifade etmek istiyecektir. Bu 
ihtiyacı tatmin ve ifade için de 
- şüphe yok ki - bünyece en 
basit, fakat:, tazammun ve te
kabül ettiği manaca en mürek
kep olan bir ses arayacaktır .• 

Bu arama sonunda bulacağı 
ses ( A } dan başkası olabi
lir mi? ilk insan da, insiyaki 

şiddetle tenkit etmişler, açık ve receğini vadederek cevabı şiın· 
anlaşılır bir usulü Türkiye ef- dilik tehir ettiğini arzetmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
( A ) deye söylenmiştir, sı ardmca, böğrümüzden ko· 

Metsiz ve tam kıvamında pup gelen bir ses yazılır ve 
olarak söylenen sade bir (A) yükselir; sanki bütün çevremizi 
seslerin ilki ve en basiti ol- kaplar •.. 
duğu gibi en şümullüsüdür de... ilk insanlar, "A,, sesini çı· 

Niçin ? karırken bu St!Sin, harici alem-

Onun için ki, fıtret, (a) se- den aldıkları tesirler üzerine 
sini bu mahiyette halketmiştir. başka başka tonda, başka baş-
Onun için ki en vasi olduğu ka kudret ve ahenk ile söy-
kada r en kolay söylenmek lendiğini yavaş yavaş sezmeğe 

1 
başlamışlar, her sesin her to· 

üzere yaratı mıştır. Bunu, "A" nunda baş~a başka duygular 
sesini söylerken kolayca tah- ve ilgiler basıl ettiklerini yine 
kik edebiliriz. Dikkat edersek yavaş yavaş idrak etmişlerdir. 
görürüz ki, (A) yı söylerken, Bu fehim, kendilerine ilk 
ses cıhazımızda hiçbir külfet ilmi vermiş, "A,, sesi ile iç ve 
belirmez. Bu cıhazı terkip eden dış alemlerin eser ve ;Jgileri 
d!I, dudak, diş, damak, geniz, arasında bir münasebet bulun-
gırthık gibi uzuvlarımızda açık· doau anlaşalmıştır. Gittikt;e bu 
ça sezilebilen ne bir hareket, münasebetin nevi çoğaldığı, 
ne iz, ne teessür görülmez.. ıtthası genişlediği görülmüştür. 
Av zımızın tabii hali ile acılma- - S01m Var -

Halkevinde umuma bir müsamere verildi. Milli bir piyes te:msil 
edildi. lıyamamışımdır. 

Geceleyin çocuk esirgeme kurumu tarafından güzel bir balo N. Ozeren 
verildi. Telgraf verdi~im saatte balo devam etmektedir. Ç k ! • • # •• , ocn esırgenıe 

TAYYARE S
• kurınııunun yardınıı 
ıneması _Ankara s (A.A) - çocuk 

esırgeme kurumu genel mer-
TELEFON 31&1 

••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yeni . ene şerefine 

HANRY BAUR - GABY MORLAY ve diğer 12 yıl· 
dızın temsil ettikl«!rİ senenin en bUyük filmiui takdim ediyor 

SAMSUN 
Bu eser sinemanın ıbda ettiği şaheserler arasında en 

yüksek mevkii almışhr 

AYRICA • Paramunt .. Düuya havadisleri" 
• Miki re.nkli ve canlı karikatürler 

SEANS ~SAATLERi Cuma, cumartesi, Pazar günleri 
1.15 - 3.15 - 5.15 - 7.15 - 9.15 Diğer günler 3.15 
5.15 - 7.15 - 9.15 

. ' .... . . . . . . . ·. .. .... \{ .. ~ ......... 

kezi tarafından l • 12· 1936 tari
hinden 1-1-1937 tarihine kadar 
2981 çocuğa yardım edilmiştir. ...... _,... 

Fransız sefiri,T. R. 
Aras'ı ziyaret etti 

Ankara 5 (Yeni Asır-Tele
fonla)- Fransız sefiri Ponsot 
bugün Hariciye vekili Tevfik 
Rüştü Arası ziyaret ederek 
2 saat kadar görüşmüştür. Mü
lakatın Sancak meselesi üze
rinde cereyan ettiği kuvvetle 
tahmin olunuvor. 



••••• 
lzmirde dağcılık hareketi 

Mahmut Dağın karlı 
tepesinde bir tetkik 

Yirmi kadar terbiyeci, doktor ve gazeteci 
bu tetkike iştirak ettiler 

Kemalpa,anın iki cenneti olan Kızılcaların kly 
kahvesinde köylülerle hasbihaller 

Ha•a müthiı soğuk.. Civar 
daglarıo kan, şehir içine yal
nız soğuk dalgalarını taşıyor. 

işin şiir tarafı olan kar ise 
dağların zirvelerini süslemek
ten başka bir işe yaramıyor. 

Sabahleyin kalabalık bir ka
file halinde, Nif s ı lsilesinin en 
yüksek tepesi otan "Mahmut 
Dağı" nın karJı sivrisine ulaş• 
mıya gidiyoruz. Karı başımız 

üzerinde değil, ayaklarımız 

altında çiğnemiye heveslen· 
dik Kafilemizi teşkil edenler 
arasında yirmi kadar kadın ve 
erkek öğretmen, bir terbiyeci, 
iki doktor, bir kimyager, bir 
de hakiki alpinist var. Bu so
nuncu arkadaş Kanadada kış 
sporlariyle uzun uzadıya meş
gul olmuş... Mahmut sivrisine 
çıkışının sonuncusunu bizimle 
yapıyor. 

Otobüs ve güneş Belkahve· 
de buluştular. Yeni Türkive
nin tarihini yapan büyük şef 
istiklil savaşımızın son merha
lesinde, lzmiri ilk defa bu gü
neşli tarih köşesinden seyret
mişlerdi, Güneşi, bizi ısıtması 

için beraberimize alarak yolu
muza de•am ediyoruz. 
Yarım saat sonra Kemal

paşa merkezini gerimizde bı
raktık. Etrafımızı çerçeveliyen 
dekorda şimdi bariz bir deği
şiklik var. Toprak rengi artık 
o.. .. '., ·- U~- f..a•a4! haıh., .. 
çemenleri içinde .. Aksi şeytan, 
yolumuza çıkan köprü adeta 

"sizi taşıyamayacağım,, demek 
istiyor. Otobüsün şoförü, şo
förden ziyade makinenin sahibi 
gibi titizlik gösteriyor. 

- Buradan geçilmez. Maki
nayı harap edemem .. 

Diy.ı>r. içimizde toförün titiz
liğine hak verenler de, aiuilik 
etti diyenler de var. Naçar şo
förün arzusuna boyun eğdik. 
Yarım saatlık bir çalışmadan 
sonra köprünün alt kısmını taş
larla, çakıl ve kumlarla doldur
duk. Artık tehlüke kalmadığı 
için, şoför köprüden geçmeğe 
razı oldu. Makine bizi yukarı 
Kızılca köyüne kadar getirdi. 

IKI CENNET 
Kızılcalar, Kemalpaşa kaza

sının iki cennetidir. Son kanun 
ayı içinde orada her yer ye
şildir. Bu iki köye hükmeden 
tepeler çamlarla ve zeytinlikte 
örtülüdür. Köylerde hiylesİ7 ve 

Y zan: Adnan Bllget 
çok mcrd bir bava esiyor. Ha
va ya daima ıoğuk. yahutta 
daima ılıktır. Soğuk yaphğ1 
zaman olsa olsa kara çevirir, 
lodos yapar, bava biraz daha 
sertleşir. Yahutta sühunet de
recesi iner. zaman tabii sey
rini takip ettikten sonra yağ· 
mura çevirir. 

Köye gelmişken, Yukarı Kı
zılcanın k6y kahvesine girdik~ 
G ünlerden pazar olduğu için 
kahvehane pek tenha da değil .• 
Birkaç köy delikanlısı saç so
bamn yambaşıoda oturmuş'ar, 
şundan bundan bahsediyorlar. 

Sobamn yanışı oldukça 
neş' eli.. Bundan anhyoruz ki 
odun fiatleri şeh irdeki gibi 
ateş pahasına değil .• llkmektep 
baş öğretmeni bize hoş gel
dine gelmiş.. Kendisiyle gö
rüştük. Bakışlarmdan anltyo· 
ruz ki bize birşeyler ikram 
etmek emelinde.. Kahveciye 
sesleniyor: 

- UMAR, BiZE KAHVE 
YAPSANA .. 

Umar, yani 45 yaşlarında, 
saçlarma kır düşmüş bir köy 
genci.. Köydeki adam kırk be
şinden sonra gençleşiyor. Çay 
satmıyor, çünkü yabancı mem
leketten geliyormuş diye .. Nar
gile de yapmıyor, bu da köy 
çocuklarını tenbelliğe ahşbnr• 
mış .. 

Birşeyier içmek isti yenler 
WUUc&hc& ~Q\lC 'b.ula. "'J 1,.. el..I ........ 

dan birini tercih etmek mev· 
kiindedirler. Kahvehane sahibi 
Umar bize köyün iyi havasını 
iyi suyunu bot bol reklam edi
yor. 

AMERiKALILARIN EN 
ÇOK SEVDiKLERi YER 

- Bu suyu başka yerde bu
lamazsınız ha, diyor. Köyümü

zün havasına diyecek yok •• 
Elin Ameri kalıları sık sık bu
raya gelerek Murat dağına çı· 
kıyorlar. Suyun yanına peynir 
ekmeği kattılar mı keyif keka .• 
Bizim ekmeğimiz şehrin tatlı

sından az daha tatlı imiş .• 
KÖY KAHVESiNDE 

SiYASET 
Köy kahvesinde her şeyden 

bahsediliyor. ltalyan şunu yap• 
mış, Fransız şunu istemiş, San
cak meselesi yakında görüşil· 

lecekmiş. lngiliz yeni gemiler 
yaptırıyormuş.. japonun sesi 
esk•si kadar çıkmıyormuş •• 

Köy adamlarının dünya h!· 

AŞK, MACERA ve ESRAR TEFRiKA No: 38 
•••••••••••••••••• ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1/,. YIL SOriRA 1 
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lnglllzceden çeviren : ZIYA NEBi 
Robertln gözle ri ya,armıştı. O kadar hUzUn ve 

elem dolu bir sesle anlabyorciu ld Şlrleyıa 
Marıenln de gözlerl ya~[a doldaı 

Onun ölümden ve mücadeleden 
yıldığı yoktu, onun yegane dü
şündüğü şey yıllarca hasretiyle 
y.ındığı vatanı ve orada ken
disini bekliyen ailesiyle daima 
hülyalariy'e yaşadığı sev~ilisi 
'd' 1 ı .. 

Ya ölürse ... O vakıt kendine 
ula acımıyacakh .. Fakat deniz 
aşırı uzaklarda kendini hasretle 
bekleyenler bu acı haberi al
dıkları zaman kim bilir nasıl 
üzülecekler ve ne kadar g6z
yaşı dökeceklerdi. Bir mftddet 
karara.1zlık içinde çırpındı.. Ro-

bertin büyük bir ıstırap içinde 
çırpmdığmı farketmiyor değil
di.. işte şimdi gözlerini göz
lerinin içine dikmiş, oradan bir 
ümit, bir yardım ve nihayet 
bir "evet,, bekliyordu.. Ona 
bağrını açan, onu bir kardeş 
gibi kucaklamak istiyen ve 
ondan bir yardım bekliyen bir 
genci yıkıp geçmek ne kadar 
acı olacaktı.. Ve belki kimbilir 
arkasmdan (korktu .. ) da diye
ceklerdi.. Birdenbire ani bir 
kar.r verdi: 

- Uzat elmi Robert, dedi, 

t'Blli A&l'll 

Fransız 
Sefiri Ponsot 

•••••••••••••••••••••••• 
- Baştaıafı ı uıd saJ1/ada -
Vaziyet bugünlerde kat'ı ola• 

rak tebellür ed~cektir. Ônil· 
mOzdeki mOukere içia daha 
yedi, sekiz gllnJük bir müddet 
vardır. 

Ankara, 5 ( Yeni Asır ) -
Bugün öğleden ıonra ıaat on 
beşte parti grubu toplandı.Ha
riciye vekili Dr. Aras Hatay 
ihblAfının son safhası hakkında 
grupta çok beklenen, ehem• 
miyetli izahatını vermittir. 

Ajans bu izahatın mübim kı
sımlar1nı tebliğ edecektir. 

Ankara, S ( Yeni Asır ) -
Fransız elçisi Ponsot Toros eks
presiyle geldi, Sabah hariciye 
vekilimiz Tevfik Rüştü Arası 

ziyaret ederek kendisiyle uzun 
boylu görüştü. 

Büyük elçinin hükümetimize 
yeni bazı tekliflerde bulunduğa 
zannediliyor. Ponsot ayın on 
üçünde Ankaradan Cenevreye 
hareket edecektir. 19 ikinci 
kanunda Hatay meselesini tet· 
kik edecek olan Milletler Cemi· 
yeti konseyinde Fransayı temsil 
edecek heyete iltihak ede· 
cektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
d iselerine gösterdikleri bu se
vindirici alaka eski bir ah~
kanhğın netic~sidir. Bizim köy
lümüz daima olup bitenlere 
alaka gös~ermiş, düşmanın ke
deriyle kederlenmiş, tabii afet
ler önünde heyecana geloıiştir. 
Bunu menetmiye kalkışmak 
niye yarar.. Köylümüz, insan 
oğlunun acısı önünde daima 
hayıflanmasını bilmiştir. Başka

sının acısından kendisine pay 
çıkarmıştır. Bunun köylümüzün 
meziyet hanesine kaydetmek 
te mümkündilr: ..... 
KÖYÜN DÜŞÜNEN KAFASI 

Köy mektebinin baş öğret• 
meni, köyün düşünen kafa
sı ve akıl hocasıdır. Muhtar 
bile yapacağı işler hakkın
da onun bilgisine başvurur, 

ilminden istifade yollarını 
arar. Baş öğretmenden öğre

niyoruz ki Yukarı Kızılca 

ilk okulunda 233 öğrenci var• 
mış .. Beş dershaneli ilk mek
tebe göıterilen rağbet son se
nelerde sevinilecek bir hadde 
çıkmış.. Hatti bir zaman Kı
zılcada bir Rüşdiye mektebi 
bile varmış .• 

Köyde hayat ucuz değildir, 
deniliyor. Kömürün kilosu yüz 
para, odun 15 para imiı .• Ek:· 
meği bizden daha ucuza yeyor
lar. Bu pahahhk iddiası önün· 
de durmak bile IAzım.. On'ar, 
son zamanlarda sebepsiz paba
lılandırma hadisesine işaret et
mek istiyorlar. 

- Sonu var -

kabul ediyorum. Bu işte ölün
ceye kadar sizinle beraberim .• 

• • • 
O gün Hakkı Sabri, otur-

duğu pansiyondaki bütün eşya-
larını Edison caddesindeki 74 
numaralı eve taşıdı. Artık be-
raber Çahşmağa karar verdik
leri için ayrı oturmakta hiçbir 
mana yoktu,. 

Şirley ve Marlen bu hadise· 
den hiçbir mana çıkaramamış
lardı. 

Hakkı Sabri bir hafta sonra 
gideceğini söylediS?i halde aca
ba niçin fikrinden vazgeçerek 
buraya yerleşmişti? Maamafih 
ikisi de ve bilhassa Marlen 
buna çok seviniyordu. Şirley 

çoktanberi Robertfe Hardinin 
vaziyetlerinden çok şüphele-

niyordu. GizlidP.n gizliye bunun 
sebebini meydana çıkarmak 
için uğraşmış ve hatta bir çok 
defalar Robertin ağzını ara• 
mağa çahşmış olduğu halde 
hiç netice elde edememişti .• 
Bu hadise şüphelerini b6ıbl
t6D a1eYlendircli •e nihayet 
Marleni bir kenara çekerek 

Bitaraf 
Müşahit heyeti 
- Başf (Jfafı I net Sahifede -
Paris, 5 (Ô.R) - Hariciye 

müıteşarı Viennot lsveçin Pariı 
sefirini kabul etmiştir. Muha· 
vere Sancak meıeleıile alaka· 
dardı. M1tl6m olduğu Ozere lı· 
veç sefiri, Milletler Cemiyeti 
konseyi tarafından Sancak me• 
selesi raportörlüğüne tayin edi
len lsveç hariciye nazın Saad· 
leri temsil etmektedir. 
T AZYIK, T AZYIK, T AZYIK 

Ankara, 5 (A.A) - Tele
fonla: 

Gazeteler Sancaktan bugün 
de mühim haberler almışlardır. 
Bu haberler intihap yüzünden 
Türk balkı üzerinde tatbika 
başlanmış olan tazyikin bütün 
şiddetiyle devam etmekte ol· 
duğunu bildirmektedir. 

intihapta Suriye lehine reyini 
kullanmayanlann birer vesile 
ile evleri basılmakta, mfitera
kim vergileri bahane edilerek 
malları zaptolunmakta ve ken
dileri işkenceye tabi tutulmak
tadır. 

Gaıeteler bu tazyıka uğra
yan Türklerin isimlerini ve 
hangi bahanelerle tazyike uğ
radıklarını bütün tafsilatiyle 
yazıyorlar. 

Fransız 
Hükümeti mu
vaffak olmuştur 
Londra, 5 (Ö.R) - "Tioıes,. 

gazetesi Fransız hükümetinin 
başardığı işler hakkında yaz
dığı bir makalede evelki hü
kümetlerden kalan mirasın 

ağırlığm• rağmen Blum'un 
zaaf göstermediğini ve ekseri
yeti teşkil eden partiler üze
rınae konuoıuou kaybetmedıgını 

yazıyor. Esasen kabine sosya• 
list programını değil, ekseri· 
yet partilerinin müşterek halk 
cephesi programını tatbik et· 
mektedir. iş meselesi dahili 
gerginliği azaltacak şekilde 
halledilmiştir. işsizliğin azal-

ınası ve ağır endüstri istihsal• 
lerinin ıartması ekonomik vaz
iyetin iyileşmekte olduğunu 

gösterir. Dış siyaset için defe
laket peygamberlerinin keha
netleri tekzip edilmiştir. Şüp
hesiz Fransada harici vaziyet 
hakkında endişe vardır ve Al
ınan filosunun son müsadere 
hareketleri bunlan artbrmışbr. 
Fakat buna rağmen Fransanın 
lngiltere ve alelumum sulhçu 
demokrasilerle münasebetleri 
biç bir zaman bugünkü kadar 
mükemmel olmamıştır. Hükü
ınet dahili sulh için gösterdiği 1 
casaretle harici sulh için de 
çalışmaktadır. 

onun da fikrini sormağa karar 
verdi . 

Robertfe Hardinin, gayri ta
bii görünen bir çok halleri 
uzun %amandır Marleni de me
rakta bırakmış, fakat bir türlü 
bu mesele hakkında Şirleye bir 
şey söylemeye cesaret edeme
mişti. işte nihayet Şirleyin lafı 
açmasiyle, iki genç kız yanyana 
bu mesele hakkında uzun boylu 
mfitalaalar yürüttüler. Robertle, 
Hardinin böyle ansızın ve hiç 
kimseye haber vermeden Şika-
goya ge:melerinin sebebi ne 
olabilirdi. Eğer bunda gizli bir 
maksat yoksa, niçin saklı tut· 
muşlar ve Şirleyi aramamış· 

fardı •• Hem sonra her ikisi de 
pekala biJiyorlardı ki Hardinin 
Şikago gibi çok pahalı bir şe· 
birde böyle mllkemmel mobilye 
takımlariyle mücehhez bir ev 
sabo alacak veya kira ile otu· 
racak kadar parası yoktu .. 
Öyle iıe bu evi •e bu mobilye 
takımlarını nereden bulmuılardı. 
Robertin Hakkı Sabri ile 
birdenbire canciğer arkadaş 
oluıu ve onu yolundan vaııe-

BEYİNSİZLİK ÖRNEKLERİ 
- Ferit pa,anın başına gelenler 

Abdülhamit devrinin dahiliye 
nazın Ferit paşa "'ıııyışı seven 
bir adamdı. Arabasının teker
leklerine listik taktırmıştı. Ona 
gelinceye kadar hiçbir nazır, 
hiçbir kimse bunu yapama
mııh. 

1 
- Vükellnın yekdiğeriniD 

arabaıına binmeleri mutad de
ğil iken Tevfik paşanın araba· 

Birgiln mabeynde vükeli 
odasında otururken, mabeyin
cilerden birisi içeri girer, Ferit 
paıaya dönüp, alenen: 

- Efendimiz, arabanızın te· 
kerleklerine lastik taktırmış 
olduğunuzu haber almışlar .• 
Hemen timdi çıkartılmasım 
irade buyurdular. Sizi huzuruna 
bugün kabul edemiyecekler ... 

Diye bir irade [ l ? ] getir
miş.. Ferit paşa : 

- Allah! Allahl Bu ne baU 
diye lastiklerin arabadan çıka
rılmasını emretmiş ve lastik,,iz, 
oyuk tekerleklerle takır tukur 
gidemiyeceği için Tevfik paşamn 
arabasma binip Bab1eiliye git· 
miş... Buou duyan kızıl sultan 
hemen hususi bir tabriratla: 

sına binip beraber Babıiliye 

gitmeniz mucibi tevbihtir ... 
Kılıklı saçma sapan bir ihtarda 
bulunmuştur. 

• • • • • • • • • • 
Kızıl ıultamn Ferit paşaya 

karşı bir afkesi daha vardır. 
Ferit paşa lstanbulda gezmek 
için her naııl!Sa bir otomobil 
almış... Bunu duyan Abdülha· 
mit, otomobili başına dar eder· 
cesir.e Ferit paşayı yanına ça· 
ğırıp: 

- Bu ihanettir! Sen şöyle· 
sini Sen böylesin! Diye vermit 
küfürl\.. Zavallı Ferit, inkar 
yoluna sapıp: 

- Nuru nübüvvet hakkı için 
ben getirtmedimf Diye yemin
ler ederek elinden ancak kur
tulabiJmiş •• 

Nakleden 
TOKDIL -···· Sovyetlerde kış sporu 

Moskovada jimnastik 
şenlikleri yapılacaktır 
Sovyetler birliğinde kış spor 

mevsımı başlamış ve bütün 
memlekette kayak ve patinaj 
istasyonlan faaliyete geçmiştir. 

Memlekette kayak ve pati
naja hliyiik ehemmiyet atfedil-

mektedir. Her şehirde müte
addit patinaj yerleri ve kayak 
sporu istasyonları mevcuttur. 
Y alon~ Moskova şehrindeki 

patinaj yerlerinin adedi 40 tır. 
Kış ıporları için ayrıca kapalı 

kortlar ve havuzlar da vücuda 
getirilmiştir. 

Kış spor mevsiminin ilk ve 

eo mühim hadisesini, "Sovyet
ler birliği kupası,, için 20 er
kek ve 12 kadın ekipleri ara
smda ayn ayrı vukua gelecek 
buz üstünde hokey maçlarıdır. 
Bu maçlar, 30 kanunusanide 
b..ışhyacak ve bir ay kadar 
sürecektir. 

Sovyetler birliği patinaj şam
piyonası müsabakaları, 110 at-
let arasında 9 ila 12 şubatta 
yapılacaktır. 15 ıubata doğru, 
uzun bir inkıtadan sonra ilk 
defa olarak busene buz üs
tünde artistik patinaj şampiyo· 

çirmesi de oldukça üzerinde 
durulması lbımgeJen bir nokta 
teşkil ediyordu. Bu meselenin 
bu şekilde bir ~nr olarak da
ha fazla devam etmemesi ve 
her halde aydınlanması lazım-
geliyordu. Mademki onlar bir· 
birlerini çok seven birer temiz 
arkadaş ve ha.tta kardeştiler, 
öyle ise Robert ni{·in bu gizli 
hadiseleri onlardan saklıyordu .. 
Ortada halledilmesi lizımgelcn 
bir mesele varsa buna hep be
raber canla başla çalışamazlar 
mıydı? Robert Şirleyle Marleni 
niçin bu kadar yabancı tutmuş 
ve berşeyi saklamıştı .. 

Bu vaziyetin daha fazla de
vam etmesine artı!< tahammül 
edilemezdi. 

BütUn bunları gözönüne ~e
tiren iki genç kız, münasip 
bir zaman ve fırıat bekliyerek, 
Robertin ağzını aramağa karar 
verdiler. 
Eğer Robert, bu meseleyi 

yine gizfi tutmağa çalışarak 
hiçbirıey saylemezse, artık bir 
daha yanına uğramayacaklar 

1 Ye hayatlanmn ıoauaa kadar 
da yüzOne bakmıyacaklardı •• 

naları yapılacaktır. 22 ill 24 şu
batta Moskovada 200 kayakçı 
Sovyetler Birliği şampiyonluğu 

için müsabakalara başhyacak
lardır. Aynı tarihlerde Sverd· 
lonk'ta da Sovyetler Birliğinin 
75 büyük fabrikasında çalışan 

sporculann iştirakiyle yapılacak 
Sendikalar merkezi konseyi 
şampiyonalan başlıyacaktır. 

Kış spor mevsimi, Moskova
da yapılacak Jimnastik şenlik
leri ve müsabakaları ile Mart 
ve Nisanda 16 en iyi Sovyet 
tenisçisinin iştirak edeceği 

kapalı kort tenis maçları ye 

Tifliste icra edilecek ağır atle· 
tizm müsabakalart ile nihayete 
erdirilecektir. 

Satılık ev 
Doktor Mustafa Enver 

caddesine çıkan Voroşilof 

Bulvarı üzerinde yeni bir ev 
satılıktır. 

Müracaat yeri Büyük Kar· 
dıçalı hanı 68 numara. 

Telefon 3854 

Nihayet birgün, Hakkı Sabri 
ile Hardinin dışarı çıkmaların· 
dan istifade ederek Roberti 
ıorguya çektiler. ikisi de bu 
hususta bütün gayretlerini 
ıarfederek çok kuvvetli ve 
makul suallerle şaşırttılar. Ro-
bert evvela hiç anlamamaz· 
hktan gelerek birçok do
lambaçlı yollara sapmak istedi 
ise de bir tUrlü muvaffak ola
madı. Sorulan sualler ve gös· 
teril'!n deiiller o kadar ınlkuldu 
ki, bir yalan uydurmanın veya 
meseleyi başka bir mecraya 
dökmenin imkanı J. almamıı· 
tı .. Nihayet kurtulamıyacağını 

anlayınca, ikisine ele büyük bi• 
il'er yemin ettirerek her şeyi 
olduğu gibi nnlath.. ili genç 
kız Roberti dinlerken hayret
ten hayrete düşüyorlar ve bit 
türlü kulaklarına inanamıyor" 

lardı. Robertin gö%1eri yaıar· 
mııtı. O kadar hür.ün ve elelD 
dolu bir ıe1le anlatıyordu ki. 
Şirleyle, Marlenia gözleri d• 
yatla ~oldu •• 

- Sonu var -



Madrid şiddeOe müdafaa ediliyor 
Alman amiralı Valansiyeye yeniden muhlet v~rdi 
hidiselerin devamı halinde kötühidisel r olurmuş 

Italyan askerlerinin Kadiks'e çıkanlması Londrada elim bir tesir 
yaptı bu hareket Centilmen anlaşmasına uygun değil mi? 

Paria 5 (Ô.R) - bpuJada 
dahili harp ıon günlerde artma 
fiddetiyle devam etmektedir. 
Nuyonaliıtler, Madridia w..a 
garbiıinde en •• aid- ...., 
vamtalariyle •• 
Almaalar.__.._.._otluta 

......... ..,-..1nnvetlerle ho
cama geçmişlerdir. Milli mü• 
clafaa komitesinin tebliği cum .. 
huriyet kuvvetlerinin çekildik
leri ikinci mlidafaa hatta tlze
riade uilerin ileri hareketleriai 
kudretli bir tekilde d.nl--k
larını kaydetmekt1:clir. 

Asiler bu ric'ıat eınamad& 
hlldlmetçileria 1400 111, 3 
zıtlık otomobil, 3 tanare •• 
y&zlerce aillh lnnkbklanm 
haber veriJOr. 

llliılrlldea bildirilaijiae ıı
re (;aadillaya uileria ....... 
üç gilndeaberi pddetle de••• 
etmekte iıe de, bllamfali mal· 
zemeaia ve lataaba ehemmi· 
yetine....._.,~.__ 
vetleriaia mukavemeti kualma
mlfbi'. ?a;lillıtal 
emulaiz bir heyecanla deYW 
etmektedir. Motlrlll kuvvetle-

a.ı11ı11........ Hl
lun'ftllert .... 191 Koto 

İflalet• 
z'ıl..,. 

ALllAN PROTESTOSU 
r-., S ( Ô.R ) - lapaya 

•alanndaki deniz laldUeleriae 
~ kablma•ı Ye ,......_ 
lüçbir lapanrol ••para Almaa 
harp gemı"leri tarafıadaa mi· 
sa dere ecliJmemiftir. Yan remi 
••11 ajauı D. N. 8. ıu lıa
.,.ı aepebaiılir. 

:Lpuya ıalaruu:laki Alaau 
dliliı kqyyetleria, k1uaaada 
cclea amiral Klaiı~rı kru
•ulfl •uatui7'e Valaui1e 
• Ele ~- " .. telaizi 
~--fttlr: 11 Aras- Ye 

Maita ...... ,.. ••parlarmm Al· 
.... • .. kan.etleri tarafm· 
....... dereei ....... P ..... 
A'-• ....... •••sll±d• 
blmlı• .lawaa " tevkif ecli· 
... ,...... iadeli için 3 .... 
ilk yeni bir mühlet Yerilmiftir. 
Bu mühlet 8 ıon klanda A· 

meti prp fllaı- lunket
leri karf181Dda ecaebl memle
ketlerde .,._ •difeleri ela· 
idmalr aıaumclaclar.Ba ..._.. 
, ............... batblHr 
aetice9_11W.11acaldır • 

ıTALYAN ASKERLERi 
MESELESi 

Loaclıa 5 ( Ô.R ) - 10500 

...,,,__ fSllOS_. Ntlllllll '*""4 .uıtı .uz.,.. 
bala ... t aelriıde nihayet lfalyu uİi'.erlaia Kapibe çı· 
balacakbr. O •alda kadar ba· kanllDlf olmaa lıabe,ri, blllıaısa 
male •• 1.ıc.t _. eclilmelle C*l'ihıia nlatma•ma ima•• 
Alman hlke..ti .oıaclere edi· akabhade, Loadracla mllait ol· 
len vapslan Nttaracak Ye he- nuyua bir tuir JaPllllfbr.Çlnldl 
aabım Almanya taıVuaclaa ta- ltalyanm Akdeniz ıtatnkoaana. 
mnm•ı biricik ı.,..,.ı lalka,. cletittirmete Ç& ..... J•oaiı 
meti oı. Bargoı lı&ldlmetiae hakkındaki teminat Lpaayada 
tenlfe ... ıcektlr. Dit- taraf.t mM-laalede llahmmap .aiJ.9fA 
tın Alman vıparlanaa Dl'I' olmadıfl manaai1le kabal ~ 
yeni koraalık hareketleri ya• mitli. Halbuki timdi ıialWii· 

PJ1lacak .. .... ... """' .... ~ .. ile·-
• .. iti ... 

~ ......... •• be,..,.. • ........ 
.. atat ... ,.. ~ 
dilrbtl .......... ........., 
.... ....... terk ••ete 
aebep oleaas. Neteldla Haw 
.;.-................... 
pafta ftllı• ıM ' il llllla· ................ 

YENi ~ 
OLMIYACAK ..... ., ......... .. 

••••llfıe ... A'm• fllo. 
........ Alllnlm 

Valuliya hlldlmetiae pder
diii teWaia ı•Jelİ PalOI 
Vaplln lııWiıeliaiD aetieeleriai 
tahdit etmektir. lapuıol ~ 
klmeti A-.. lltimatomaau 
kabul et.he bile, Almu hll
klmetiaia nparlana mllade· 
ruiae de•am llİJ•ti-.le :oı.a~ 
dıfl 1ı1ai nnlar. A.._ lalkl-

., ....... 
_.. •ft1Ja1mua cııiltll'. ...... ..,._ ......... 

lace ,.,..... ka,.ı.dllllıkte 

" ltal,a • la,Utere aratilda 
kanla• ••kareaete a1lan ola ._...,_._•cau•ca-
la lallt .... ktedir. <;... 
iek Loaclra lılklmetl, P" 
ıek aclemi •Mehale a.1-
telİ YulJ9ti dikbtJe ~ 
et.ekteclirler. Ademi ...... .. 
kı•ltul lllecl• .... içtir• 
ecleftk ..... _ ... ,.. ~ 
.... lalcliaeleria tetWlrWe 
batfa-.br, Diler tarafta dla 
ak .. m FonJD Ofiae avdet edea 
Eden de aJDı hlcliaelere ait 
doıyalarla meıpl olmaktadar. 
Ba allka ve Fraua ile lap• 
terenia İf beraber&ji l7le sa• 
adıyor ki hakh olarak dop.a 
eadifeleri pbfhrmaja yuaı.•· 
eakbr. 

aız evlerde, kaçaeaedir ele•· 
lete •erıi vereyi• diye 
., kalan babalar •tefi• .... 
ti, patla.la, lll'bllcla 1anula 
ftlU tafa.r8ll ............. .,. .. •t J•mduuu ...... yalabp 
rakb••.. Dercliais pua • it1i1 
~ ......... k•••b' 
SilİD ,..... .... ,... --
bacak bacak ....... 'n .. . 
ad k.,...... ...... . 
Jaldlla•a .,_ .. ,., •• , ..... ...... beri..,.. ....... 
........... .... Kabrcıioil••• ..,... .. .. -·· . ..,. 
.,. ........... AMdfi-................... ................. ~ 
laramithisllli•rtmda,... 
...... Vı ..... , .,. ... .. .,. ....... , ~""· ... 
1aealr, lardac:ilk .. ... .... 
.. .u biz, ..,.. '• ....... 
........... ZI 

• 

Vaqon S ( 0.R ) - Hari· 
ca,. ....... n Albay Bek Fraaa-
-.Lelllmaa "' .... illtkns 
... rıbetile llflcliii Mr •· 
tillda demittir ld : Fraa• • 
l.Jelal ta• ittifalaiua .......... 
•- lberiatle Fr11DR ve Le· 
w.e- lalldimetleri tamamile 
.._fikirdirler. Yeal bir Lo
!"'91• paktı yapdaeak olursa, 
,..w.iade oldutu slhi, iki mem .. 
leketilt gerek ... emniyet .. 
l..t, ,..aı.. Av...,. aalhu için 
..... olu bu ittifak mGnue· 
~ mabafau,. imktn a.
•crk bir teldi w baWe 
.... caktır ... 

•ARnK YETER" 
PlllİI 5 (0.R)- Alman filo

.... hpaap ıulamclaki ha· 
ftketleri ,,... paeteleri ta· 
rafaadaa eaclife ile tehir edili
JOlt• .. Proıru de la S..me .. 
AWaa telididine D'fl koJ111ak 
~ Frl•• ft latilhreala bir· 
lilde 11arbk yeteri. lhtannı 
kat'ı olank ppmalatl klfi ge
....., o ..... Berliain aksi 
n itidal JOlana d&aecetini ,..,.r. 

Klermon F eraa' da ~kan 
'\Montaıae. ıazelesi de ıunlan 
... Je'J ...... ~ 
lat'I ......... ..,. iıııl ~ .... ~, 

• •••hıllrl pbıink bi
tar.afhk .,...... tatbikini 
liıtktam lalmak ma istiyor? 
Yqlma W..1• ettlll Fraako,. 
·~ bir imkla dalaa •ermek mi 
İlti)'Of? Ba ilatlmalleria lıer biri 
api derecıMe telallkelclir. flit. 
lerlD •abatlan apta nral
dakça eacllteler artmaktaclar. 
a.,.. kattumda clelaokratik 
milletleria Ulaa aU.k&r bir 
ta~r tôıamalan llıamchr. ln
ıiliz • ltalJaa aala..... iki 
faWt de•letia İf b~e Dİ• 
laaıet Yerecek cleflldir. 8-lar
daa ae Wrlaha •aitlerine iaaa-
~. ae ~· telac:litlerine 
boraa ej'melclir. Demokrat 
A~ ı.;a.1aDlli A1mu !al
kiml1et1 altiacla bir fıılat 
mlbleailekesi oliauına razı 
olaliaaz. 

•T_,.. 

Dire aon feyeraal,te ablan 
Ha1c1atotl9, liepal ele blldlm 
blklam blrltiriae i0blan qld
yalana ort- llopladı •e 
salladı ııman ... SallHI .... n .• . . . . .. . . 

.. • ııf • .,. - • • 

~ ........... tel• 
kla etilli Ha,aarojhaaa Wr 
tarafa çekerek, OD6 aolB 
loliatatelmifleliahlb ... 
•oii- duyıqli,le a,aldaadirclr. 

- Mehmet! De4L .._. balıl 
'Btmlan biıia JIJlaaadald .. 
at*- ,-..,.ı.m. «»ölen, 
yakbtdan klJlb ortaw, 1*ft 
~b...,.Aereklallaa-

4ınp tleme ilff9t " ., 

Ada u uş 

Dün Adanalıların co kun 
tezabüratiyle kutluland 
Hataylı •llardeşle i iı de Adananın 

bayramına iştirak ettiler 
Adaaa. 5 (Yeel Allı) -
Ka~ .. , ...... ~ •ifer 
,.m.rdaa çok daha cotk• bir 
-~ btlaluda. Mellleketia 
m•btelif yerleıhaclea selen be
Jetltr ._,, ... ıftirlk ettiler. 

Aduama inamı..... mllh 
mDcadelf taribimisde alba b· 
te.le yamlaeak bir zafer deı· 
tamdar. iptidai ailllılarla mi• 
cadtle eden Adanalılar, lralıra· 
maalalmnnı Fransızlara ve ~ 

th cilaaa tuıbmflar, KiJik
J•JI lfsal albnda tataa Fra.
sa nnetJeriai Çakuronda 
b&y&k mağlübiyetlere ajratm .. 
lardı • 

BuglnkO merMime ffatayli 
kardeşler, he1ecaalar1D1 sem• 
bolizo edea levhalarla iftirlk 
etmitlerdir .Bir otomobilde 8İjala 
örtü içincle Hatayua matemini 
paterea bir le-.laa, dit- bir 
otomobilde iltildlli ifade edee 
............. ....,onla. 

S. ild lnlla ftata1 lzeriade 
dotu sllllfl, Atatll'kl gla
teriyord•. 

Meı ntl. Ha a rılt nlllt mtUJ'el 
bına tna lultn Halay bovuı ı 

lak merasimle kutJulaaclı. Şela
rimizdeki ToruluJar merni8'tle. 

....._dular. Adaaa kwtalat la· 
Rlaini cantaadsraa .. taklar~ 
le.eli. T oroslu ıe8'1er t....,._ 
cin bir komer verildi. M!aaflt.. hbmbal S (Yeni Aaır) -

Toroalalar cemiyeti tanflndaa lere Toroalann gazel meJY~leri 
Adnanm lnartahq glnl par- iknm edildi. 

Paris civarında faşistler için bomba 
yapan fabrika keşfedildi -

Roma S ( 0.R) - Pariatea bilcliriJdijiae g6te LMJi bia- mi· 
bendiı Paris varoılannda le içlik bir f altrikada bir mliddetteabe-

ri Franıız fqiıtleri için bombalar imal ecli1erda. Polil ba - •,:"'':MI 

rikaya bir baskın yaparak tulim edilmek tıere otan 2000 Ha..: 
ba11 ele ... ~ .. 8a tiomballlrai FrWact* Mil!~ 
~k fda .;, ,.-., ,.p. .... ,.,. •ı aeYkedileeeii 
................. e•l•emilllr • 
......................................... ..,.. .................................. . 
n.elmilel ftllJetia 90D de.is I ... ...._. ltelİllde telallbde 
..... ... •beYle alHll&ve ... ofaa AYn1paaea veı .,.._ a• 
laa zı,a•e kaJP ftlici Wr ••· ,... nlhadear. 
W,et aldı'8aa gizlemi7or. Sallı "IJlterte., paetesi9e ~ 
lapaJ• aulanacla Ja h&klaaetçl, ademi mlclaliale meaeluiaia 
ya ui barp geaailerinba diret· halli rlçtllr. 18giliz-F1'anm te-
klraae bir bareke'tblİD kar- ıebbiiılae fİmdİJ• bclar Wr 
baaı olUilir. Qlter taraftaa tek rumi cenp ..wtlir. 
Walerce ltaı,.n ghlllld· O da R•1•mn cewabuhr, fa
nla ı.,_,.,. harelıeti ha· kat fazla imit verecek ma~ 
beri ...,.._ilel mallafiltle, yette detildir. Alman blkllae
b•alD Lonclrada e,_.. tinin ee•ablaa geliace, .....,. 
.,. .... Ye launaa ceatıı.ea leri n11tamyle verdiii .._ 
aata..-aile nasal telif e.utebl· hamlar Ye irili lerecede cen 
lecefi nali soralllUlfhar. Batar ı.ı .. dlfı Amiral F~er ,... 
ufka kaiartaa Watlarchr. Fa· riae bir bafk•••• taJia et.eıi 
kat Alaiaa Ye lta1Jan cenp• ba bDkDmetia tema1D11eıtlli 
lanDJD kendilerim daf* DJa• kafi derecede flatermefc~ 
de bekletmiyeceldeii ve alal Nihayet lta11a da IDgiliı 
ile itidale a.,ancaldan laait Hflertne pek meyal r&I' ıe· 
edilebWr. Yeni bir tadı yapa mektedtr. BtHOa hu ıe~ 

1er kaliıaımaıbr. ilıtimaller olchaqa ~. 

...ııi W.letee ....... unu., 
lft 1 t .. ~,. .. 

.. ,... .. bn. 
ortahk ~ •fi bafladı. 

Efeler ,. ... n iciaden y.,.ı. 
olarak yarı canla kwtanfak· 
laram alm1tlar, iileaterinia de 

ske ,.. .. e•leri ..,.. ·-· 
,... ---~·'· ,... ,.,.,. 
pldlip Wrer tarafa ıew-• 
argaa uzaa ......... . ...... 



TARtt-JTE: iLK TURK K~DlN KUMAHDAHININ 
Cili ./EFERi 

·······································~··············································· No: az Yazan : ADNAN BILGET 
•••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BütUn Çin Ulkesl Türk akınctlarının çfzmelerl altında 
ezilmiş ve gök Türk hakanh!iı hudutları genlşlemlttl 

Şipi Han Gök Türk hakan
lığını kabul etmezden önce 
Semi-Hana başvurarak yardı
mından istifade edip edemiye
ceğini soruyordu. Semi-Han, 
gençken kendisine karşı derin 
bir sempati besliyen genç akın
cının bu vazifeyi kabul etme
sini f aydah görüyordu. Çünkü 
Sipi Han merd, cesur, heye• 
canlı bir Türk çocuğu idi. On
dan ulusuna ihanet etmesini 
bekli yemezdi. 

Semi-Han arkasına 40,000 
kadar akıncı topl&yınca, ıarka, 
(!İmale vo cenuba doeru akın-

Jara kalkışıyordu. O, ordusuna 
mağlubiyet tadı tathrmıyaca
ğını vadedecek kadar da cesur 
hareket ediyordu. Semi-Han 
Tataristamn üzerine kuvvetli 
bir ordusiyle yürüyerek cenubi 
Tataristam kimiJen zaptetti. 
Ve Gök Türk sancağını tek
rar göklere çıkardı. 

Türk ordusunun ve Semi
Hanm bu zaferi bütün Çinde 
derin akisler uyandırdı. Türk 
çocukları ıenlikfer yaparken 
Çin sarayı bu müthiş Afete! 
karıı tedbirler aramakla meı· 
sruldü. 

çıkan hadise derin akisler uyandırmıştır 
Amsterdam, 5 (Ö.R) - Hol

landa ile Almanya arasında 

çıkan hadise hakkmda neşre
dilen bir tebliğe göre, prenses 
Juliananın prens Lippe ile 
izdivacı merasiminde Lippe 
prensliği bayrağınan çekilmesi
ni Almanya protesto etmiştir. 
Hollanda hükümeti bayrağm 

sadece Hollanda krallık ailesi 
arasana giren prense saygı eseri 
olarak çekildiğini bildirmiş ve 
Alman bükümetinin hoşnutsuz
luk göstermezden evvel vazi
yeti Hollanda hükümeti nez
d:nde tahkik etmeslnin mürec· 
cah olduğunu kaydeylemiştir. 

Lahey, 5 (Ö.R) -Hollanda· 
nın Berlin işgüderi hariciye 
nezaretime murlariyle Prenses 
Juliananın izdivaciyle alakadar 
olarak Alman ga;ıeteler~nin 
yaptıkları neşriyat hakkında 
görüşmüştür. Bu neşriyata 

ehemmiyet veriliyor, zira At
man gazeteleri prens Bernard 
de Lippeyi ana vatanım inkar 
etmekle itham ettikleri gibi 
kraliçe Vilbelmi'nin misafirle-
c ____ -~- --------

Semi-Han bu f ırsah daha 
eyi kullanarak uygurJar mem· 
leketini, Tukohlinler ülkesini 
zaptetti. Onun her geçtiği yer
de, kılıcım salladığı ülke Semi
Hanın adm~an ti!riyor, asyıt. için 
için yanıyordu. Bu müthiş 1avaş• 
Jar tam altı sene devam ede
rek Türk ülkesi Çin denizine 
kadar genişledi. Ve bütün 
şarki Tataristan Türk idare
sine geçti. 

Artık Türk ulusu, arkasına 
geçirilmek istenilen zencirleri 
kırmıştı. Ve Semi-Han, ufak 
bir emirle bir milyon akıncıyı 
emri altında bulundurabiliyordu. 

Akıncı ordusu Semi-Han'a 
kavuşalıdan beri daha engin bir 
arzu ile ıilab kullanıyor ve her 
seferden zafer neticesiyle ayrı- · 
Jıyordu. Semi-Han'ın adalet 
mefhumları çok şayanı dikkıttti. 
Akıncının bile yapacağını, ka· 
çakçılığa ve kaça.kçıhğa kalkı
ıacağsnı kabul etmiyordu. Her 
akıncı. aiır hir hareket &nün· 

Pımses /u/iana ve zevcı Pnms lippc 
rınm huduttan geçmesine de Merasimde Lippe prensliği-
müşkilat çıkarılmıştır. nin bayrağı çekildiği halde 

Prens Bernard şansölye Hit- Alman kamah haç bayrağının 
lere bir mektup göudererek çekilmemesi dolayısiyle Alman· 
vaziyeti bildirmiş ve gazeteler- yada yapılan itiraz yersir telakki 
deki neşriyatın kesilmesi için ediliyor. Zira kraliçe merasimin 
yardımını ıstemiştir. hususi olmasını istediğinden 

de cezasım kendi eliyle veri
y'l)rdu. 

Semi·Han h:ç beklemediği 
bir anda Sui imparatorunun 
beklenmiyen bir lütfüyle karşı
laşmıştı. Sui imparatoru Semi
Hanı elde etmek ve gök Türk 
bakaniyle arasını açmak için 
60.000 top ipek hediye etmiş 
ve sarayın aeJimlarını gönder
mişti. Bunları derin bir nefret 
içinde reddeden Semi-Hao, 
Çin imparatorunun liltüflerine 
muhtaç olmadığını bildirdi. 

Bu haber Çin imparatorunu 
fena halde hiddetlendirmişti. 
O bili Türkleri kendi tebaası 
xanneWği için Semi-Hanın sa
ı aya gönderilmesini Şipi Han
dan istiyordu. Şipi Han, bu 
talebin evveJiyahoı bilmediği 
için derhal Semi-Hanla görüş
mek üzere onun karargahına 
gitU. 

Semi-Han, Gök Tilrk haka
nını çadırı önilnde karşılıyor
du. Onlar llç aya yakın bir 
umandanberi görüımemişlerdl. 

Şipi Han, Semi-Hanın ordu 
hakkmda verdiği izahatı din· 
lerken dilşünceli görünüyordu. 
Şipi·Han, genç kadının sözle
rini kesti: 

- Semi-Han, dedi. Sui im· 
paratoru fepa halde hiddetlen
miş • Senin teslimini bir mek· 
tupla benden talep etti. Ken
<lisine henüz cevap vermedim. 
Ancak ordunla kendisini ziya .. 
ret etmeni tasarlıyorum. Nasıl 
ordu haz\r mı? 

- Nokıııanları var hakanım .• 
- Ne kadar zamanda ha-

zırlanabiliriz. 
- Tam bir ay vakıt kazan

mak lazım. 
Onlar tam iki saat kadar 

görüştüler. Daha o gün harp 
hazırlıkları başlamıştı. Ancak 
Semi-Han bu hazırlıkları iki 
haftada tamamlıyarak derhal 
harekete geçti. Semi-Han or
dusu bütün müstahkem mevki· 
)eri birer birer zaptederek 
otaiını Yenmen ıehri cinrmda 

Belediye, satın aldığı kCSmDr
lerden mllhim bir miktannı 
muhtelif semtlerde kilosu beş 
kuruıtan ve bir kişiye azami 
beş kilo zerilmek üzere aatbr• 
mıştır. icabında bala yine ucuı 
kömür sablabilmesi için timdi· 
den kömür tedarik edilmesine 
başlanmışbr. 

Korneler için 
mühlet verildi 

Belediye, otobüs ve otomo· 
bil'erdeki yüksek sadalı ve 
halkı iz'ac eden kornelerİD 
kaldırılması için şoförlere kat'i 
olarak bir mühlet verilmı~tir. 
Bu mühletin hitamında yine 
böyle korne kullananlann işle· 
melerine müsaade edilmiyecek 
ve muhakkak bütün otobüs ve 
otomobillerde vak vak tabir 
edilen hafıf sadalı korneler 
kullanacaklardır. 

Baytar müdürü 
Vilayet bayta müdürü Adil, 

göçmen bayvanlaıının muaye
nesini yapmak üzere Seferibi· 
sara gitmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
resmi ve hususi binalara Hol· 
landa bayrağı yanında Alman 
bayrağıoın da çeki mesine bir 
lüzum yoktu ve yalnız Llppe 
ailesinin kendi renkleri çekil-
miştir. Keza Ho!Janda marşın
dan sonra Alman milli marşı• 
nın çalınmasıoa lüzum görül· 
mcmiş ve yalnız Lippe prens 
ailesinin en çok tercih ettiği 
sanılan bir bava çalıomışbr. c 

kurdu. Yenmen 150,000 nufus
lu bir şehirdi. Fazla olarak 
Sui imparatoru da bu şehirde 
idi. Şehrin erzak ambarları 
bomboştu. Harp hali durumuna 
ancak 48 saat mukavemet ede-
bildi. Sonra açlık başladı. Bunu 
Türk akıncı ordusunun kah· 
ramanca tazyiki tamamladı. 

Artık şehirde açlık ve ölüın 
vukuatı adiye haline gelmişti. 
Meşhur koyunlular impara

toru (Mete) nasıl Han impara
toru Kao·ti'yi muhasara ile 
tehdit etmişse Semi-Han ordu· 
ıu da şimdi bu tarihi hadiseye 
nazire yaparcasına Çin İm• 
paratorunu muhasara altında 

bulunduruyordu. Semi-Han, şe• 
hirde kadınların ve çocukların 

açlıktan öldüklerini haber alın· 
ca büyük bir teessüre kapıldı. 
Ve ordusunu şehrin önilnden 
çekerek kocaman bir gayeyi, 
sırf İDsanhk hislerine kurban 
verdi. 

- Dtı•am edecek -
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Yeni Akdeniz anlaşmasının neticeleri 

YAZAN : MI EL ZEVAKO 

ltalya Cenevredeki yerini alacak 
Akdeniz sulhu bozulmıyacaktır •. 

-100 -
Taşan oyuk Jerinde daha bir - Siz Mezarcı mısınız ? A

çınız! lngiltere Habeşistanın işletilmesine iştirak edecektir kaç beyaz toz parça• göreli. 
Bir muammayı halleden bir 

Alim gibi gülllmıedi. 
Tozun bakıyeainin d6klllme

meıi için yllzllğtın tq yuva11 
kenarlarını dOzeltti. Ve yllzüğii 
en uf ak parmağına taktı. Ke· 
111ali metanetle : 

- Niıan yüzüğül dedi. 
Bonuu nzerine tekrar Alisin 

yanına geldi. Cesedi iyi kötü 
örtmeğe çahştı. Zavallı kııın 
yırtılan elbiselerini yan, yana 
getirmek imkanını bulamayınca 
arkasındaki kendi örtüsiinü 
çıkarıp cesedi sardı. 

Rahip, şimdi, Jantiyum elbi
se11iJe kalmııh. Zahmetsizce, 
papas cübbesine unb cesedi, 
kucaklayarak kilisenin kapısın• 
dan dııan çık.ti. 

Orada bir yol arabası bek
liyordu. " Bu da Kraliçenin ha· 
zırlattığı bir araba idi. ,, 

Arabacı elbiıesini giyen bir 
adam Marki Pani Garolanın ya· 
nına gelerek : 

- Monsinyör, yol arabası 
hazardır. Dedi. 

Marki: 
- Bu araba benim için mi 

bekliyor? Diye sordu. 
- Evet monıinyör, emir al

dım. Livon ve ltalyan yolundan 
gideceğiz. Hemen bininiz. 

Marki, cevap vermeksizin; 
Alisi arabaya koyup düşme
mesi için de d6şeme üzerine 
yatırdı, kapıyı da iyice kapadı 
ve hemen hayvanların dizgin• 
)erine sarılarak arabayı ha~eket 
ettirdi. 
Arabacı bu halden şaşırmış, 

koşa, koşa arabayı takibedi· 
yordu ve hem de kendi ken• 
dine: 

- Kraliçenin bana söylediği 
karı koca bunlar. Kadın ara
bada, fakat niçin rahip elbisesi 
giymiş? .. Diye dOşDnOyordu. 

Bu esnada, sa\>ahın ikisi ol
muş ve bu gece Parisi altüst 
eden fırhna da son derece ıid
detini artbrmıştı. 

Arabanın arkasında ve fır

hoanm şiddetinden ve koş
maktan kendinden geçen ara
bacı: 

- Nereye gidiyor!.. Nereye 
gidiyorud .. , Balayı seyahati 
diyeyim. Fakat bu pek garip 
vaziyet... Adeta korkuyorum! 
diye mmldamyordu. 

Pani Garola birdenbire ara· 
bayı durdurdu. Arkadan gelen 
arabacı etrafına bakınca be· 
men istavroz çıkararak: 

- Sen lnosan mezarhgıl 
menrhğıl Sözlerini kekeledi. 

Pani Garola, arabacmm mev
cudiyetine biç ehemmiyet ver· 
miyerek hemen arabanm ka-

pıstnı açtı. Ve kolları arasına 
Alisin naşını alarak arabay• 
ter~ etti. 
Naşı kabr is•anın alçak du

varının dibine koydu. Orada 
bulunan kulübe gibi bir mahal
lin pençeresini vurdu. 

Arabacı, korkudan fal taşı 
gibi açılan gözlerite g-eline ba
kıyordu. 

Şıddetli esen bir rüzgarm 
tesiriyle naşın üzerindeki Ra
h p man'osu açıldı.. Ölünün 
dor:uk siması göründü. 

Zat <'n korkudan aptallaşmış 
olan arabacı bunu görilnce, ba
ğırmak istedi. Fakat buna mu
vaffak cı lamadı. Zira gırtlağı 
da lcorkudr n kurumuşt'.l. Deli 
gibi arahaya at!ıyarak hayvan
lan kamçıladı. Ve bir iki sa
niye sonra karanlıkta kayboldu. 

Pani Garolanm pençereye 
wurduğu darbeye cevaben tit

rek we hafif llir tel: 
- Kimdir o ? Dedi. 

Kulübenin kapısı açıldı. 
Elinde tüten bir lamba ile bir 
ihtiyar ~ıkb. Merkum kendi· 
sini böyle münaıebetsi~ bir 
vakitte uyandıran diri tepeden 
tırnağa kadar sOzdü ve ıaşıra
ra k: 
-Rahip Pani Garo'.a! Hem de 

nasıl elbise ile ha!... Diye ba-
ğırdı. 

Pani Garola: 

Londra 4 (A.A)- Daili Mail gazetesi lngiliz
ltalyan anlaımasınm iki memleket arasında iti· 
madı iade ettiğini yazmakta ve bu bidisenia 
ıümulü Milletler cemiyeti tarafından tiddetle 
arzu edilen diğer paldJannkinden feı'a olduğunu 
kaydettikten sonra ıu satırlara illve etmekte
dir: 

Milletler cemiyeti davası uğruna lngiftere 
şimdi b5yle iyi bir dostu bir kere daha kaybet· 
memeğe gayret etmelidir. Bu mesele de bu su-
retle halledilmiş olduğundan diplomatik ~aaliy~t 
bundan sonra Almanya ile de bu şekılde hır 

- Beni tanıyor musunuz? anlaıma yapıfması noktasında temerküz etme!i· 
- Sizi kim t'aoımaz? Vazu· dir. Bu yolda bir anlaşma dünyanın müteaddit 

nasibatioizi iıitmiyen kimse endişe membalarından birini kurutacaktır. 
var mı ? YENl ANLAŞMANIN NETiCELERi 

- PekalA? Benim kim ol- Londra, 4 (A.A)- lngiltere-ltalyan itilafı hak-
kında Daifi Mail gazeteıi bu itiJAfJarın iki doğumu biliyorsanız emrime 

itaat etmemenizin cezası ne 
olduğunu da bilirsiniz ya değil 
mi? · 

- Mon:1inyör; benim gibi bir 
fakir ... Kulağıma geldiğine göre 
saray halkının bile önünde tit· 
rediği ve papanın vekili olan 
bir mukaddes zatın emirlerine 
itaat etmemek mümkün mü? .. . 
Efendimiz... Emir buyurunuz .. . 

Pani Garola: 
- Öyle ise kazmanı, küre· 

ğini, ve aletlerini al ••• 
- Demek ki ... 
- Bir mezar kazmak (azım! 

Sakın hayret, isticvap, muka· 
v.emet gibi ıeyleri aklına ge
tirme. Hemen kazmanı al ve 
yürü! 

Mezar~ı. titredi. Beyaz saç· 
larmm dıbınden soğuk bir ter 

memleket arasında müzakereler yapılmasma 
medar olacağı ve bu suretle yapılacak müzake-
relerin Habeşistamn iktisadi inkişafını teshil 
etmek maksadiyle aktedilece1' bir istikraz hak
kında cereyen etmesi pek muhtemel bulunduğu 
mütalaasındadır. 

Daili Ekspresin siyasi muharriri ayni imkanı 
derpiş etmekte ve lngi[tere hazinesinin ecnebi 
memleketlere ikrazat yapıl~asının memnui
yetine dair olan kararınan reffedileceğini tahmin 
eylemektedir. 

Morning Post gazetesi Akdeniıde Ossü bab
riler meselesi ile iki memleket filosu aratmdaki 
nispet meselesine temas edilmemiş olduğunu 
yazmaktadır. Bu gazete ilave ediyor : Akdeniz sıliannda 

lngiliz • ltalyan gerginliğinin psikolojik esba- 30 ve 31 Kinunuevvelde teati edilen mektup· 
bı zail olmut olduğundan iki devlet bu mesele larm metni pazartesinden evvel gaıetelerde 
hakkında müzakereler yapmaktan vaıgeçmit· çıkmadığından ancak bugün öğle üzeri halk 
lerdir. tarafından öğrenilmişlerdir. izhar edilen mah-

Times gazetesi lngiliz - ltalyan itilifının ma- zuziyet çok derindir. Bu anlaşmanın bütün 
ziyi tasfıye edecek mahiyette olduğunu yaz- diğer Akdeniz devletleri arasındaki münase-
makladır. Milletler cemiyetinin sarfetmiş olduğu betlerin iyileşmesine yardım edeceğini bildiren 
faaliyetler akamete uğramıştır. Çünkii her mü· birinci fıkrasınm sarih surette Frnnsayı istihdaf 

_ Bitmedi_ tearrız devlet cemiyet azasmdan olan devletlerin eylediği bildirilmektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• d de şı'ddetl' t db' 1 "racaatten 

boşandı. 

son erece ı · e ır ere mu Anlaşma Italyaya ticareti ve doğu Afrikası 
tabii olarak imtina etmelerini hesaba katabilirdi. ile münasebetleri hakkınd~ istediği temina.h 
Laval Habeşistanm ziyaını Streza cephesinin vermektedir. Fakat bilhassa siyasi mahafı l bu 
muhafazası ile telifi etoıek fikrinde bulunmuı· anlaşmayı lngilterenin doğrudan doğruya Sov· (BORSAi 
tur. Pek yakan bir istikbalde müttehit bir lngiliz yetler birliğinin nüfuzu altında bir Ispanyol 

üzüm imp$ratorluğunun Milletler cemiy~tine bu cemi· komünist cumhuriyetinin kurulmasına muhalefet 
Çu. Alacı Fiat yetin lngiltereye olan lüzumundan fazla lazım edeceği tarzında tefsir eylemektedır. Romada 
384 inhisar 10 75 12 75 olduğu gözden kaçırılmamak lizım gP.lecektir. milli hakimiyeti mülkiyeye ait statüko kelime· 
183 H Alyoti 14 625 15 75 Times gazetesi ltalyan haricO-e nazırının lspan· leri bu suretle tefsir olunmaktadır. 
81 K A Kium 13 75 15 50 mülki tamamiyetine müteallik olan tekliflerini FRANSA MÜSAiT KARŞILIYOR 
63 Esnaf Bank 16 18 şimdıki ademi müdahale siyasetinin esasmı teHİ Paris 4 (A.A)- lngiliz·ltalyan itilifı hakkm-
19 A R Üıilmcü13 13 edecek mahiyette addeylemektedir. da miitalia yürOten Le jotırnal ezciimle diyor ki: 
9 Y l Talat 18 50 18 50 AKDENİZ DEVLETLERiNE Bu işte Fransanın ne gibi bir rol oynamakta 
4 Beıikçi O 19 20 YAPILAN TEBLiGAT olduğu suale ıayandır. Eğer Fransa bu işte 
2 Vıtel Ş 15 15 Londra, 4 (A.A) - Royter bildiriyor: gafil avlanmamak istiyor ise hemen siyH~tine 
745 Yekün Fransa, lngiliz, Jtalyan beyannamesinin imzası yeni bir istikamet vermeğe teşebbüs etmelidir. 

385509 Eski sabt münasebetiyle neticelenen müzakerelerden ha- Fransa ile ltalya arasında husule getirilmek 
3862l4 Umumi satıı berdar tutulmuş ve beyannamenin neşrinden ev• istenilen bir mukarenet ltalyan·logiliz itilafıudan 

Çu. Al~:clr Fiat vel bu teminat teatisi Türkiyeye, Yugoslavyaya evvel daha kolay ve daha faydah olurdu. 
ve Yunanistana bildirilmiştir. Le Populaire diyor ki : 

22 M J Taranto 13 50 16 Sanıldığına göre ispanya ihtimal dahili harp ltilif müstakbel müzakerelere yol açmaktadır. 
Zahire dolayısiyle hu meseleden haberdar tutulmamış- Filvaki henüz her tfırlü taarruz imkanını ve 

Çu. Alıcı Fiat tır. Londradaki kanaat Roma anlaşmasından arazi staUikosunun tadili ibtioıallerini ortadan 
2928 Buğday 6 25 1 sonra Italyanın Montrö mukavelesi ile Loodra kaldıracak mahiyette umumi bir misaktan çok 

14 Arpa 4 75 4 75 deniz mukavelesine iltihakı için de geniş ibti- uzak bulunuyoruz. Fransız hariciye nazın Fran· 
13 M darı 4 875 4 875 mailer açtığı merkezindedir. samn devamlı bir lngiliz - ltalyan itilafından an-
22 Börülce 10 10 Malum olduğu üzere ltalya zecri tedbirler cak istifade göreceğini söylemekle doğru bir 

6 Fasulya 9 9 dolayısiyle bu iki meselede tam rolünü oyna· söz söylemiştir. 
100 Çavdar S 375 5 375 yamamıştı. Le Homme Libre, lngiliz • ltalyan itilafının Fran· 
100 Bakla 5 5 ROMADAKI AKiSLER sızlarla ltalyanlann uzlaşmalarını teshil edeceği 

50 ton P Çek\r 3 3 Roma, 4 (A.A) _ Havas muhabiri bildiriyor: mütalaasındadır. Ancak bu gazete diyor ki : 
5358 ki. Yapag 43 59 50 2 Kanunusani tarihli lngiliz • ltaly;m beyan- Yalnız acaba Londra ve Romada da ayni fi-
2536 ke Palam 250 480 namesi ile Kont Ciano ve Drummond arasmda kir besleniyor mu? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Amerika kongresi toplanıyor 

R. cumhura silah ambar
gosu salahiyeti verilecek 

Muvakkat buhran kanunletrının 
ıslahı için tedbirler alınacaktır 
Vaşington 5 (A.A)- Bug ~:m 

kongre pek mübim bir içtima 
aktedecektir. Bitarafhk kanunu 
muarız!arıyle bu kanunun daha 
şidcletle tatbikini istiyenler 
$İmdiki kanuna itiraz edecek· 
lerdir. 

İdare reisicumhurit l 11panyaya 
gönderilecek silihlara konacak 
ambargonun tatbiki hakkmda 
tahriri salahiyet veren bir 
tadil teklifi verecektir. 

Reisicumhur bundan ıonra 
memnu eıya listesini intihap 
etmek laaklam iatiıeciek " · 

' aaahariplere ·~• kredinin 

t kesilmesini talep edecektir. 
1 Bundan maada demokrat 

partisi muvakkat buhran ka· ı 
nunlarınm ıslahı için mücadele 
edecek ve şuolın istiyecektir: 

1 - Amelelerin hayat şart· 
larınııı ıslahı, 

2 - iş saatlerinin ıı'abı, 
3 - Yevmiyelerin arttırıl· 

masa, 
4 - ihtilaf vukuunda fede· 

ral hakemliklerin bir niıamna· 
meye bağlanmaaı, büdçe hak· 

. kandaki miizakereler daha top· 
lantmm- bidayetinde ipizlijia 
tamiaab. b&Jllk mikJaıtaki 

Amcıika Reisi c11111/ıuıu Aı1a11ti11de 

işler ve hususi teşebbüslere isicumbur federal yardım mü· 
yardım mevzulara etrafında esseseleri iç·n yeni tahsisat is-
münakaşalara sebebiyet vere· teyecektir. Bu ,ııüzakerelerin 
cektir. hazirandan evvel bitmiyeceği 

Tahmin edildiğine göre re- zannedilmektedir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yunan manevraları 
lıtanbul, 6 ( Yeni Aau ) -

Yunan erkinıbarbiyeainde veri
ı.,n kmrara gire Yanan dooan

~an ilkbaharda maaevralanaa 
• 

baınyacakbr. 

Zelzele oldu 
Çankırı, 5 (A.A) - Bu sa· 

bab bete oabeı kala yer dep

rentisi olmuıtur. SarS1nh bir 

çok kimseleri uykudan uyan· 
ılırmıttır. Hasar yoklar. 

Saat 12,30 • 14 arasında 
plakla Türk musikisi, havadia
Jer, hafif muıiki. 

Saat 18.30 Dans musikiıi. 
Saat 19,30 Suat Derviş ta

rafından konferans. 
Saat 20 Cemal Kamil ve 

arkadaşlafl tarafmdan musiki. 
Saat 20,30 Tilrk musiki he· 

yeti tarafından musiki. 
Saat 21 Stüdyo orkeıtraaa 

tarafmdan musiki. 
Saat 22 ajans ve borsa ha

berleri ve musiki neşriyatının 

devamı. 

lzmlr Beledlyeaindan: 
1 - Şehrin Bayraklı, Turan, 

Mersinli, Naldöken ve Salhane 
mevkilerinin haritası yaptmla· 
caktır. ı,in keşif bedeli bin 
dokuz yüz doksan yedi liradır. 
Açık eksiltme ile ihalesi 12-1· 
937 Sah günü saat on altıda· 
dır. Keşif ve şartnamesini gör
mek ve malümat almak üzere 
baş mühe11disliğe iştirAk için 
de yüz elli liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene geli
nir. 

2 - Karşıyaka Yamanlar 
suyu için muhtelif ölçüde font 
horu ve hususi parçalar müba
yaa edilecektir. Heyeti umumi· 
yesinin muhammen bedeli üç 
bin üç yüz bir lira on kuruştur. 
Açık eksiltme ile ihalesi 12-1-
937 Salı güoü saat on altıda
dır. Keşif ve şartnamesini gör
mek üzere baş mnbeodisliğe 
iıtirak için de iki yüz kırk se
kiz lira 'ık muvakkat teminat 
makbuzu veya ban1'a temiaat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene j{elinir. · 

3 - 83 sayılı adanan Yüz 
yirmi sekiz metro murabba'ın-
daki 10 sayıh arsasmın belier 
metro murabbaı yüz elli kur9ş· 
ta;ı yüz doksan iki lira mu
hammen bedelle başkatiptikteki 
şartname veçbile 

0

12-1-937 ~alı 
günü saat on altıda ihale edi
lecektir. iştirak için on beş 
liralık muvakkat teminat mak-
buzu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

27-2-6-9 1604 (3420) 
1 - Beher metre murabbaı 

yirmi kuruştan 88 sayıla ada.nın 
6633,20 metre murabbaında 
1 ili 95 sayılı yetmiş parça 
arsaları 1326,64 lira bedeli mu
hammenle baş kitiplikteki ıart~ 
name veçbile 19·1·937 sah gü
nü ı;aat on altıda açık artırma 
ile ihale edilecektir. iştirak için 
yüz liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - lkiçeş1Delik caddesinde 
480, 482 sayıla bioalarm en~azı 
roüteahhide aid olmak üzere 
yıkılması 19·1·937 Sala günü 
saat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. Bedeli ke~fi 
kırk üç lira otuz kuruştur. Ke
şif ve şartname:sini görmek 
üzere baş mllbendisliğe iştira't 
için de altı buçuk liralık movak· 
kat teminat makbuzu veya ban
ka teminat mektubu ile söyle
nen gür. ve saatte encümene 
gelinir. 

3 - Kahramanlarda Leble
bici sokağında 6 sayılı evin en
kazı müteahhide aid olmak 

üzere yıkılması 19-1-937 Sah 
gönü saat on altıda açık artır-
ma ile ihale edilecektir. Bedeli 
keşfi yüz on altı lira kırk bir 
kuruştur. Keıif ve şartnamesini 
görmek ibere bat mübendiılı 1.{e 
işt irak için de dokuz firıthk 
muvakkat teminat makbuzu ı le 

söy enen gün ve saaite encü· 
mene gelinir. 

3-6 - 9-13 12 (10) 
6/1/937 T11rıhinden itiba reı 

birinci nevi ekmeğin kiloıunuı 
10 kuruş 30 paradan ve ik nci 
nevi ekmeiio kilosunun da ~e· 
kis buçuk kur114taa aabla~it 
alikadarlarca ~ilinain. 

42 ( 22, 



................. _. .................. : 
[Alp R. Karadavut ve 1. M. 

Franko] ticaret unvanile lımir-
de Yemiı çar11111nda Cezayir 
hanında 11 numarada ithalit, 
ihracat ve alelumum ticaret 
iflerile uir8f8n i•bu şirketin 
ticaret unvanı ve şirket moJca
velenamesi t icaret kanunuDun 
hlikllmlerine göre sicilin 1902 
numarasına kayt ve tescil edil
diği ilin olunur. 

lzmir sicili ticaret nıemurluğu 
re raiib6r resmisi ve F. Tenik 
imzası. 

1: Mukavele 
şlRKET MUKA VELESI 

1 -ALP R. KARADAVUT: 
lzmirde Karfıyakada Selimiye 
ıokatanda (3) Nu. da mukim. 

2 - ISAK M. FRANKO: 
bmirde Sadıkbey caddesinde 
(804) No. da mukim. 

Aralarında aıağıda yazılı 
bDkOmler ve fartlar dairesinde 
bir kolektif Şirketi teşkil et· 
mitlerdir. 

Madde 1 - Şirketin unv•nı, 
Alp R. Karadavut ve l. M. 
Fıanko'dur. 

Madde 2 - Şirketin mevzuu: 
lthalit ve ihracat ve alel'umum 
ticaret itleriyle ittigal etmek
tir. 

Madde 3 - Şirketin merkezi 
lzmirdir. 

Madde 4 - Şirketin ıerma
yesi (9,000) TOrk lirasıdır. 

Bu sermayenin: 
(6.000) TDk Lirası Alp R. 

Karadavut 
(3.000) T&rk Liram lsak M. 

Frank o 
Taraflanndan taahh&t ve va

ıedilmittir. 
Madde 5 - Şeriklerin kir 

ve zarardaki ittirikleri yan 
Janya olacakbr. 

Madde 6 - Şerikler ancak 
mDıtereken imzaya ve ıirketi 
temıile ulabiyettar olacaklar• 
dır. 

llaclcle 7 - Şirlcetia iptidası 
bir Kinunuıani 1937 tarihidir. 

Şirketin mOddeti: 0~ aenedir. 
ltba ıirket mukaYelelİ fzmirde 
7/ 1. ci KJ936 tarihinde tan• 
.U. olan•Uffur. 

Tarih: 7 • 1. ei K. • 936 
lmn: t .. k. il. Fnnko 
Tarih: 7 • 1. ci K. • 936 
lmıa: Alp R. Karadavut 
Buailn dairede okunup an· 

lablan itba tirket mukavele· 
Mmeıinde yanımızda imzala
m11 koyan ,ahıaJannı tanı· 
dıtımız Alp R. Karadavut ve 
laak M. Fnnkonu11 m&ndere
cabaı ikrar eylediklerine teha· 
det ederiz. 

Şahit : lzmirde Aluncakta 
Çelikel aokağmda 33 numaralı 
evde oturan lbrabim oğ. tüccar 
kitibi Sairi Perk. 

imza : Saki Perk 
Şahit : lz~irde Halimaia 

çarttıında 22 numarada çuval 
tlccan Refael Levi. 

imza : Refael Levi 
Umaml No. 9659 
Hutml No. 10-234 
Bagln dairede okunup ma• 

uaa anlatılan ifbu 7 -12 • 936 
tarihli firket maJ..veluameain· 
deki imzaların, zat ve hüviyet
leri 111kancla İlim ve adreaJeri 
JU11ı .. bitleria tarif ve teba· 
detlerinden anlaplan lzmirde 
Ka'flyakada Selimiye sokajan
da 3 numarada oturan tüccar-
claa Alp R. Karadavut ve iz· 
mirde Karantinada Sadık bey 
caddeıinde 804 numarada otu• 
ran tOccardan laak M. Franko
DDD olup ber biri mDnderecabnı 
tamamen kabul ve ikrar eyle· 
diklerini taıdik ederiz. Bin 
dolun Jlz otuz alb senelİ bi
rinciklnun ayının yedinci pa· 
zarteai glbıU. 

lzmir Oçnncil Noteri T abıin 
Amur resmi m&b&rO ve namına 

Ali Ghyer imzası 
Umumi No. 10275 
&ıuıi No. 
Bu firket muluı......._i 

ıuretinin daire doıyaııada Aklı 
96S9 umumi numarala ve 7 bi
rinci kinun 936 tarihli aslına 
a,pn olcluja tumk luJıacb.Bin 
dokuz yilz otuuıltı meaesi ki· 
nunuevvel ayının otuzuncu çar
pmba gthlD. 

lamir lçlncl aoteri Talilin 
A .. ramlmllalrlnmmma 

Ali Gllı,-er --
37 (19) 

Bağcılar!. Tütüncüler! . 
Ôtedenberi erişilmez ün kazanmıt kimyevi Avrupa güb

relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
1J A H 1\1 i K A il A O A V U T 

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

IZMIR 
Pa. Cu. Ça. 1 - 13 (23) 

'~J•tmaıden evvel PERLODENT dit 

.,.cununu kullanmall suretUe alızınızı 

:11umaJ1 kendlnıze bir vazife billnla. 

PERLODEN1'. •• , •• ubul •ttmeı bar) 

.aauzaddı taaffandor. 

TU~AN Fabrikaları mamafAtıd11. Ayin zamanda Turan 
malet 18bunlaruu, tzq aabunu ve kremi ile glzellik krem• 
)erini kullanınız. Her yerde •ahlmaktadar. Yalnıı topta• sa• 

. tatlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada 111DUm acen· 
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat edinis. 

Poel• Kut. aa4 Telefon a••• 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcundan dolayı Karata,ta Turgutlu sokaiın· 

da kiin 51 sayalı ev tarihi ilindan itibaren 21 gün m&ddetle 
mllzayedeye çıkanlmıtbr. Müzayede ıartlarını öirenmek ve an
lamak iateyenlerin defterdarlık tahsilit kalemine müracaatlart. 

25-31-6-12 1579 (3411) 

lzmlr slclll· llcaret me
murıuıundan: 

lımirde Cezair ban•nd• Uca
ret yapan Mirzan ve Misir tir· 
ketinin 31·9·936 tarihinden 
itibaren fethine mfttedair be
yuaame ticaret kanunu bil
klmlerine g&re sicilin 1199 
namaraıına kayıt •e tescil 
eclildiii illa olunur. 
ı.. Sicilitieatet memurlQ_u 
F. Tenik imas~ 
No. 1 Beyanname 

BEYANNAME 
hmir Biiinci noterliğinden 

taldik6 29 • 12 • 932 tarih ve 
9690 numarala ve merkezi iz. 
mirde Cezair hanında 7 numa
ra& yazıhanede olarak Ye 11Mir 
na Ye Miuir .. unvaalJle te· 
pkkll eden ye ıiciW ticaretin 
943 numara11Dda kayıt Ye tes• 
cil edilen kollektif firket mu• 
kavelenameai ahkimının komis· 
yoncu'uğa ait kısmına 31 Ma· 
111 936 ve ticaret kıtmıaa da 
31 EylOI 936 tarihinde nihayet 
vermit ve t»u suretle firlret 
mukavelenameai abkimıaı fesh 
we iptal ettijimize dair bugön· 
kB tatihle yine birinci noter
li\ten tudikli fethi firket be
yaanameıi mucibince aicilli ti
caretçe olan kaycbma ticaret 

it•-•&& ··- ........... 
..,.._ .... teılriD .. 

.. _. apjıclald ... 

zalarımızın taadikını isteriz. 
30 KAnvnuevvel 36 

Bacada istasy"n caddelİİide 
oturan Kristiyan Mirzan •e yi· 
ne Bucada lzmir caddeılade 
oturan Jak Missir. 

Kriatiyan Mirzan Ye Jak 
Miuir imzaları 

U•umt No. 9331 
Dairede yazılan ve okunup 

anlablU bu 30-12-936 tarihli 
beyanname altındaki imzaların 
phıs ve bhiyetleri dairemizce 
..,..f Ye lzmirde Bacada la
ı..,.. cadcleainde obaraa ~İl· 
tiyan Mirzan ve -,ine Bacada 
bmir eaddeiinde oturan Jak 
lliuir'in imzalan olup mlade• 
recatmı tamamen kabalclen 
10ara bizzat yanımızda imu 
eylediklerini taadik ecı.im. 
Bin dokuz ylb otuz altı yıla 
kbunuevvel ayman otmmcu 
çarpmba pnO. 

bmir birinci noteri reımi mll
h6r6 ve M. R. Bayraktaroj'la 
lmza11. 

Umumi No. 9332 
ltba beyanname suretinin 

dairetle aakh 30-12-936 tarih 
vıe 9331 am91DI 1M11D11r•h uhaa 
aygua olclup taidik kıh•da. 
Bin dokuz ylz ohız alb ,.h 
birinci klan ayımn otaımacu 
ÇUfUDba glnO. 

lmair w.md aoteri r-.i .a
hiri ~· M. R. ~ 
..... 35 de> 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin . 

• 

Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

Sıl.GI~AJI .. ------- -. ZABIF 
·- _IP'.l _ __ _ 

-VE ycuz • >:UE' tıı 

Yeni yaptıracağınız. elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

:::::::::::::::::: SATIŞ YERLERi :::::::::::::::::: 
H 11 llM E e -----:::::::::::::::::: . :::::::::::::::::: .................. . ................. . 

Birinci ·Kordonda 186 Numarada 

ŞARK HALI T. 1'... Ş 

lzmir birinci icra memurla· ı 
fundan: 

Akıehir bankuının Refail 
Levi ve kardaıları Ha)'lm Levi ve 
&alamqn Levide~ alacaiından 
doJayı mezkir bankıya ipotekli 
bulunaa Ha•nhoca mahallesi
qin arap hanı sokağında sata 
Ye e., ... ti qdd.e .-knı ve soJ9 
Levi fabrikaıı ile mahdut 1eni 
~ aumarali ta fani i'i bap 
diikkln ve fevkani bir sofa il~ 
iki odayı mllıtemil 1750 lira 
kı~ m11hammeneb hir b.p 
ef 2·2·937 t•rihine misadif 
.Sah glln& 11at 11 de icra d•i· 
re•i divanhanesinde açık att
hrma ıuretiyle aatahğa çıkarı· 

Jacakbr. Bu arbrmada satıı 
bedeli muhammen kıymetin 
ylıde 75 tini bulmadığı tak· 
dirde en çok artıranın taah
hlldO baki kalmak ıartiyle aa
taı 1 S gün daha U7.atalarak 
ikiaci artırmaaa 17-2-937 .tari· 
biae milsadif Ça11amba gtınü 
IUt 11 de yapalac:akbr. Bu 
artırmada dahi aataı bedeli 
muhammen kıymetin yiisde 
75 tini bulmadıiı takdirde 
gayri menkullln eatııı 2280 nu• 
maralı kaDuna tevfikan teecll 
olanacak tar. 

lıbu gayri menkul &zerinde 
herhangi b;r tekilde bak tale
binde bulunanlar iıbu illnın 
neırinden itibaren 20 gilD için
de ellerindeki ve•ikle birlikte 
dairemize mliracaat etmeleri 
lhımdır. 
Aklİ takdirde hakları tapu 

sicilleriyle ubit olmıyanlann 
paraların paylapnaıından hariç 
baralalacaklardır. 

Şartname 12· 1·937 tarihin
den itibaren herkese açak 
bulundanılacaktar. 

Ylzcle 2.S telWiye mqteriye 
aittir. MDterakim Yerıi tenvi· 
riye ve tan&ifiyeden olan bele· 
diye rlıuma ve •akıf icareai 
arttırma bedelindeD tenzil olu
nur. 

2762 numaralı kanun muci· 
bince tediyeıi icap eden taviz 
bedeli m6fteriye aittir. Artbr· ma,. iftir&k etmek ilti,..ler 
lliuhammen kaymetia ,Uıde 7 ,5 
m.betiade pey akçesi •eya 
miUI bir blınkamn teminat mek
tabunu getirmeleri lizımclır. 

Daha fazla malümat almak 
iatiyealer 95113815 .... ,ah 
.,_,. . mlraceat e~eleri 
illa •••• ,M (~ 

-
lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Sahibinin •ergi borcundan dolayı Kest:t;lli mahallesinde 8 

tarak sokağlnda klia 38 a11lı diikkin tarihi ilandan itibar 
21 giln mllddetle mllzayedeye çıkanlmıtbr, 

MOzayede prtlar1nı Oirenmek ve anlamak iatiyealerin deft 
.rlak tabailAt kalanine m6rauatJ4r1 

~3-6-9 1630 (3431) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından 
l11111nın vergi borcundan dolayı Tepecik mahalleıinde SOrm 

ıokağıada l&Ain 60 ıayalı ev tarihi ilindan itibaren 21 g(in mi 
detJe mllzayedeye çıkardmıthr. MBzayede ıartlannı &ğrenm 

•e amamak iatiJenlerin Defter.darlak T abailit kalemine milra 
atlan. 25-31-6-12 1577 (!4409) 

lzmir Liman işletme idaresinde 
937 takYim yılı içinde lzmir limanına gelecek vapurlann m 

ba11ran k6mlr, kereste yllldll olaalarla motlrler hariç o 
Dzere yllldeme Ye botaJtma amele itleri 30-12-936 tarilt" 
11·1·937 taribine kadar on iki ıtın mlddetle ekailtmeye ko 
DIDftDr. Eksiltme Şefler enc8meninde yapalacakbr. Talip el 
lann f8rhlameyi pmek ve fazla maltmat almak kere Li 
ltletme Semai Şeflifine m&racaatleri IAı:Hndır. 38 (21) 

En eyi damızbklardan a11laamıı meyve fidanlan ( 15 -10 
çek eyi bakalmıt a ... ız ve g&rblz fidanlar ( S ) kuru 
Atdmaktadır. Topdan mliba1aa olunduğu takdirde ayn 
" 10 tenzilit yapılacaktır. lmyenleria lzmirde Bafdm 
imam hanında 8EBZE ve llEYVA ıabı kooperatifi9' 
mlkacaatleri. H 2 Ça. PL 



Fratelli Sperco · 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
" ORESTES ,, vapuru 10 

birinci kinunda gelip yükünü 

tahliyeden sonra BURGAZ, 
V ARNA ve KÔSTENCE li
manları için yük alacakhr. 

" BACCHUS 11 vapuru 14 
birinci kanundan 19 birinci ka-
nuna kadar ROTTERDM, 
AMSTERDM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

" ORESTES ., vapuru 28 
birinci kanundan 3 ikinci ka
nuna lmdar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanlar1 için yük alacaktır. 

SYENSKA ORIENT LINIEN 
"SMALAND,, motörü 10 Bi

rincikanunda Rotterdam - Ham
burg - Gdynia ve Skandinavya 
limanları için yük alacakbr. 

"ISA,, 21 Birincikinunda 
beklenmekte olup Rotterdam -
Hamburg ye Skandinavya li
manları için yük alacaktır. 

"AASNE" vapuru 4 ikinci 
Kanunda Rotterda.m - Hamburg 

ve Skandinavya Umanları için 
yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

SUÇEAVA vapuru 16 birin
klounda Malta - Marsilya ve 
Ce%Rtre hareket edecektir. 
PELEŞ vapuru 24 birincika

nunda Malta ve marsilyaya 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil Ye Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Nav!un!ardaki ve hareket ta
rihlerindeki değiıikliklet"den 
acenta mesuliyet kabul etme~. 

R 

Telefon: 4142-4221 

Göz H8timi . 
MITAT OREL 

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

Numara:23 
Telefon : 3434 

1 5 
(229) 

N. V. 
W. F. il. Van ;)er 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
CHIOS vapuru 23 birinci 

kiouoda bekleniyor. 26 birinci 
kinuna kadar Rotterdam.Ham
burg ve Bremen için yük ala· 
cakhr. 

••o•• 
American Export Liues 

The Export Steamship Corpo· 
ration - Nevyork 

EXMOUTH vapuru 19 ilk 
kanunda beldeniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXECUTIV vapuru 3 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
limanı için yük alacakbr. 

EXMOOR vapuru 13 ikinci 
kanunda be"leoiyor. Nevyork 
için yUk alacaktır. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bükreı 

DUROSTOR vapuru 23 1 ci 
kanunda bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana 
ve Linz için yük alacaktır. 

•Bır&I• 
American Exporl Lines - Tbe 
Export Steamsbip Corporation 

Pireden Hktarmalr 
EXCALIBUR vapuru 18 bi· 

rioci kanunda Pireden Boıton 
ve Nevyork için harektıt ede
cektir. 

Seyahat müddeti 
Pire - Boaton 16 gündllr 
Pire - NeYyork 18 ıcOndiir. 

•• 181 •• 
Den Nonke Middelhavalinje 

Oslo 
~ BOSPHORUS vapuru 19 ilk 

kanunda bekleniyor. lsk~nde-
r.iye, Hay~a! Di~ppe ve Norveç 
lımanları ıçan yukliyecektir. .... ~. 

Armement H. Schuldt - Hamhurg 
TROYBURG vapuru on se

kiz ikinci kanunda bekleniyor. 
Rotterdam, Hamburg ve Bre• 
men için yük kabul eder. 
~ 

Johnston Warren Linen Ltd. 
Liverpool 

DROMORE vapuru, 10 ikin· 
ci kinun, Liverpool ve Anvers· 
ten bekleniyor. Burgas, Varoa 
ve Kö3tence için ytlk kabul 
eder. 

Vapul'lann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

KREM BALSAMIN 

Kumral, sarı,ın, eımer her tene te•afuk eden yegine ııhht 
kremlerdir. Cildi beiler, çil, leke ve sivilceleri kimilen izale 
eder. Yarım as11danberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhht güzellik kremleridir. 

Krem Balıımin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamia yağ'h gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağ11ı gllndtlz için beyaz renkJi 
3 - Kre111 balıamin aa badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Balsamia acı badem glladliz için beraz renkti 

laıiliz Kaazuk eczaneti Seyoilu lıtaaHI 

RADYOLiN 

Yaşamak için dişli hatta hem güzel hem sağlam dişli 
olmak Jizımdır. Gü~de ilci defa ditferiniıi RADYOLIN'le 

fırçalayınız. Muvaffakıyet kal'idir. 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlarmın ea balisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa ılhillmlltUir. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Blylk Salebçioğlu hanı karşısında 

• 

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

iki tehlike işareti: Nezle ve baş ağrısı 

Soğuk algınlağının bu ilk alimetlerini GRIPIN ile bertaraf 
etmeueniz birçok ağır haıtabklara tutulmak tehlikesi bat gös
le-rmiı demektir. GRIPIN BütlD ağrı, aızı ve sancılan derhal 
dindirir, gripe, romatizmaya, ditt ıinir, adale, bel ağnlarile kı
rıklığa karşı bilhassa mnesairdir. 

GRiPiN • 
ı arayınız. 

Parlak 

Daimon elektrik pilleri dilnyada tanınmıı pillerdir. Daimon 
pili kullanan biç baıka pil kullanmn. 
Umum depoıu : Sulu han cıvarında 28 - 9 Hüsnü Öı 
Ödemiıli. 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Sahibinin vtrgi borcundan dolayı Hasanhoca mahallesinde 

kiin 74 saY,.Jı mağaza tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle 
müzayeclere çıkanlmıthr. Miiıayede şartlarını öğrenmek ve anla
mak istiıenlerin defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 

25-31-6-12 1578 (14tO• 

Olivier. Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
iRİNCi KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

Londra hattı 
AD JUT ANT vapuru 22 ikin· 

ci kinunda gelip Loodra için 
yük alacaklar. 

LESBIAN vapuru ikinci ki· 
nun iptidasında Londra ve 
Hullden gelip yük çıkarıp ayni 

zamanda Londra ve Hull için 
yük alacakhr. 

GRODNO vapuru 15 ikinci 
kanunda Londra, HuU ve An
Yerst~n gelip yük çıkaracak ve 

ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacakhr. 

Liverpool hattı 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numara ya 
nakletmiıtir. HutalaraD1 müs· 
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon 2946 
1-26 (2101) 

H.Ta~Sin Tun 
Diş tabibi 

Muayenehanesini 2 mcı 
ıieyler So. Hamam karşısm· 
da 37 No. ya nakletmiştir. 

EG YPTIAN vapuru 26 bi
rine: kanunda Liverpool ve 
Svanıeadan gelip yük çıkara
cakhr. 

ALGERIAN vapuru on ikinci 
kanunda gelip Liverpool ve 
Svaoseadan yük çıkaracakbr. 

1 
Telefon: 3774 

(1924) 
~..T..a.7~ 

Deutscbe Levaote-Linie 
ANGORA vapuru limanı· 

mızda olup yüklerini çıkarmak
tadır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve naTlun lic
retJerinin deiifikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Yazı makine şeridi 
Yazı makinelerfoiz için AL

PAD markalı şeritleri kullanınız.. 
Kopyalı şeritleri bir taraftan 

mürekkepli olduğu için buru· 
f atı pislemez. 

Satış mahalli: J. KALOMENI 
yau ve hesap makineleri atel
yesi Gazi Bulvarı Küçük 
Kardiçalı Han No. 7 lzmir. 

Eczacı Kemal Kamil 
AKTAŞ iN 

Bahar çiçeği 
KOLONYASI 

Merkezi Kemeraltı caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

Lüyük Hilal 
Eczanesi 

bmirden götiirüJecek en tık en 
ince ve en makbul hediyeniz 

Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacakbr. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yihilyen 
bir müessese olmuı, kokucalu k 
alemini ıaıı rtmış bulunmaktadır 
Hilileczanesini, eczacı Kema 
Kimili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere 

aldanmamanız için 
şişeler Üzerinde Kemal 
Kamil adını görmelisiniz. 

Bir Hediye ver
mek istiyorsam% onu 

S. Ferid 
. Eczacı başının 

Meşhur Kolonya, 
Esans, Pudra, 
Kreminden inti
hap ediniz. 

Beğeneceksiniz 

M. Depo 

S. Ferid 
Şif A 

• 
eczanesı 

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

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

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

TELEFON : 3937 

Kılorifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 
(2299) 
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Madridde kanlı muharebeler yeniden başladı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. --~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Doyçland fırkası hücum ediyor 
Hükümetçiler bütün hücumlara kahramanca dayanıyo 

Paris 5 ( Ô.R ) - lspan1a 
dahili harb1nın tiddetlenen son 
aafhası hakkında Cumhuriyet· 
~iler ve asiler birbirine zıt ha· 
herler vermeğe devam ediyor· 
lar. Bununla beraber, hükümet 
tebliğinden de, asilerin Madrid 
cephesinde bazı muvaffakıyet
ler kazandıkları istidJAI edile
Wlir. Bu tebliğ ıu malfımah 
ibtiva etmektedir: 

ASKERi VAZIYET 
Merkez cephesinde, Taj neh· 

l'İnin cenubunda sükünet. 
Guadalabara cephesi : Neti· 

ceaiz topçu düellosu, hükilmet 
kıt'atı Masilyo ve Villa Nou
wayı iıgal etmişlerdir. Asiler 
•ir ~ok hay•an, gaz mAskeleri 
miba)J6zler, ıiper toplan b1rak· 
11111lardır. 

Madrid cephesinde, asiler 
tiddetli topçu hazırlığından 
IODra yığın halinde htıcumlara 
ıe~m.iılerdir. Muharebe saat
lere~ devam etmiştir. Hükümet 
•a••etleri kumandanı tarafın
dan önceden tayin edilen mev
lTiere çekilen cumhuriyet kuv· 
Yelleri asilerin ileri hareketini 
ifardurmağa devam ediyorlar. 
Aıi tayyareler Rozales ile 
Madridi bombardıman etmiş
lerdir. 

Diğer taraftan asilerin teb· 
liğinde şunlar kaydediliyor: 

Madrid cephesinde ileri ha
reketi parlak şekilde devam 
ediyor. Dtın yeni muvaffak•yet
ler kazandık. Villa Nuova cep· 
•esinde iki mevkii işgal ettik. 
Hüklimetçiler bir takım ölüler 
bırakarak çekildiler. 

Madrid, 5 ( Ô.R ) - Şehir 
dnn asiler tarafından bombar
dıman edi lmiştir. Bilbao mey
danında bir ağaç, geçmekte 
olan bir otomobil üzerine yıkı· 
larak birçok kurbanlara sebe
biyet vermiştir. 

150 kiloluk üç bomba eski 
kralın amca oğlunun sarayına 

dilşmüştür. 9 ölü, 9 zu ağlr 

yaralı olmak üzere 15 yaralı 
kaydedilmiştir. Sarayın haki~i 
bir san'at cevheri olan ve kıy
meti birbuçuk milyon pezeta 
tahmin edilen kapısı yıkılmış
tır. Bombardımanlar neticesin
de şehirde birçok yangınlar 
~ıkmışhr. 

HÜCUMU ALMANLAR 
YAPIYORMUŞ 

Bern, 5 (Ô.R) - iyi haber 
alan mahafilde tasrih edildiğine 
göre general Frankonun Mad· 
ride karşı giriştiği büyük taar-
ruz Ooyçland admı taşıyan 
üçüncü S. S. fırkası tarafından 
yapılmaktadır. Münib hava mü
dafaa mıntakasının eski ku-
mandanının idaresi altında bu· 
lanan Doyçland fırkasl mün· 
hasaran S. S. kıt'alarından mü
rekkeptir ve bütün kıt'alarına 
Doyçland zabitleri kumanda 
etmektedir. 

HÜKÜMETÇİLER 
iLERLiYOR 

Madrid S ( A.A l - Ko111G· 

' • ,., . ,;, 4'~,,; · . . -. 1 .. .. ~~~~ ~ ~?Ji"-'5 ;. ~ 
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11çmaları neticesinde 35 kiti 
&lmüş, 200 kişi yaralanmaşbr. 

ASiLERE GÖRE MADRIDDE 
VAZlYET 

Toledo S (A.A)-Tamamiyle 
itimada tayan bir membada• 
verilen bir habere göre Mad• 
ıid'in vaziyeti gittikçe tabam· 
mül edilmez bir bal almaktadır. 
Hükilmet halk kütleleriyle ba .. 
çıkamıyacak bir hale gelmip. 
Madridde çıkan Sindicaliıta 
gazetesi ıebrin ıokaklaruıcla 
dün anarıistlerle komOoiatler 
arasında kanlı çarpışmalar 
olduğunu yazmaktadır. Her 
iki · taraf tan da 61üler •• 

Stgovi köpıüsünden Madıidin bir g6ıiJnDşii Bombart!ımanlarda hatap olan şthıin son manzarası 
nistlerin radyosu Goadalabara reketlerine devam etmekle ol· ı iıgal etmitler ve m6him mik· top Yardır. 

ı yaralalar yardır. Açbk ye 

mıntakasıoda harekit icra eden duklannı bildirmektedir. Bu tarda malzeme elde etmiıler- Madrid, 5 (A.A) - Aıi tay· 
kargatabk halka llmitaizliğe 
dltlnalttllr. Kalababk bir halk 
k&Ueai 1reee g&ndllz Metre 
iataıyoolannda yatıp kalkmakta-

hökümet kuvvetlerinin ileri ha- kuvvetler yeniden liç kasaba dir. Bunların araıında on bee yareler dlla Madrid Gaeriadeld 

··xınl'an·····fiıosunun··nxmıraı..-.. aegışmiş- dırlar. Hiçbir aıbhl tedbir ahr 
madıjıadaa sari bir baatalljıla 
çıkmaıaadaa korkuluyor. Mad• 

ıspanyoı sularında daha vahim birçok bidiseler 
rid kumandanı genenal Man 
gadanın tehri te11im ~ mil• 

ı.akereler açbiı iğrenilmittir. 
General Fraako ıebrin bili çıkarılmasından çok endişe ediliyor 

Alrrian rge~çliği bir barba hazır mıdır ? 
kaydliıart teslim edilmeıind• 
ısrar etmektedir. 

Paris, 5 ( Ô.R ) - Fransız 
gazetelerinin verdikleri haber
lere göre ispanya sularındaki 
Alman filosu kumandanı, Ak
deni!de ve Atlas Okyanosunda 
Alman harp gemileriyle lspan
yol vapurları arasanda çıkan 
hadiseler hakkında Hitlerle 
aynı fikirde olmadığından isti· 
fasını bildirmiştir. Onun yerine 
" Deutschland ,, kruvazörünün 
eski kumandanı Amiral Revel 
Alman filosu kumandanlığana 

tayin edilmiştir.Bu tayin Hitlerin 
hususi bir emrile yapılmıştır. 

Palos vapuru bAdiıesi, bunu 
takip eden diğer hAdiseler g6s
teriyor ki eğer Almanya bu 
iti nizamına koymağa karar 
vermezse bu amiral daha bir
çok hadiseler çıkarabilecektir 

ve bütün bunlarda Almanya 
hiç te hoşa gidemiyecek bir 
rol oynayacakbr. 

FRANSIZLARIN HÜCUMLARI 
Paris 5 (Ô.R) -"Populaire" 

gazetesi Akdenizde ve Atlas 
Okyanosunda birbirini takip 
eden deniz hAdiseleri hakkında 
tunları yazıyor: 

Alman harp filosu cumhuri
yet bükümetine sadık kalan 
lspanyol ticaret gemilerine kor
sanca hareketi reva görüyor. 
Dığer taraftan general Fran
koya tabi olan asi lspanyol harp 
gemileri de demoluat milletlerin 
ticaret vapurlarını tevkife cür'et 
ediyorlar.Hatırlar<fadır ki Fran
ko geçen temmuzda, bir hezi
meti lıabul etmektense Avru• 
payı ateşe ve kana bulamağı 
tercih edeceğini söylemişti. 
Acı.ba Almanya bu maksatla 
mı hareket ediyOI' Ye himaye 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
KOMÜNiSTLERiN 

DiLEKLERi 

Madtidden kadınlar ve çocuklaı /J6yle kaçwoılar 
ettiği generahn muvaffakıyet• sebetlerinde göze çarpan mu· 
sizliğini mi tahmin eyliyor. karenettir. 

Fakat dikkate şayandır ki HARP HALI VAR MIDIR? 
Alman gençliği barba hazırlan- Vaşington 5 ( A,A ) - Res-
mağı pek istememektedir. Füh· mi mahafil Almanya ile lspan-

rer Alman g~nçlerinin yabancı 
memleketlere göç etmelerinin 
önüne geçmek için tedbirler 

almağa mecbur kalmıştır. Sul· 
hun kurulması için en kuvvetli 
teminat, Fransada halk cephesi 
hükilmeti it başına geldiğinden 
beri Lı,ınz • Fransız müna-

ya arasında harp hali mevcut 
olup olmadığına bir karar ver
mek Ozere ispanya vekayiini 
dikkatle takip etmektedir. Ma
lim olduğu veçhile böyle bir 
halin mevcudiyeti takdirinde 
Amerika reiıicumhura bitaraf
hlı kanana mucibince muha· 

riplere karşı ambargo tedbiri· 
ni tatbika karar verebilecektir. Madrid, 5 (A.A) - La Pa· 

Bununla beraber ispanyadan sionaria dün buraya gelmiı ve 
gelen haberler böyle bir vazi- z:ıferi elde etmek içiil komtı· 
yetin mevcut olduğunu kanuni nist partiıine elzem addedilea 
olarak tespite müsait addedil- şartları tebliğ etmiıtir. B• 
mektedir. Resmi mahafil Av- şartlar tunlardır: 
rupa hükümetleri mütaiialarını 1 - H&kümet\o her tirli 
bildirmeden evvel Amerikanın ıalibiyete aahip olması, 
bu bapta bir tedbir ittibaı et- 2 - Mecburi askerlik hiz· 
mesinin akıl ve siyasete mu 0 

vafık olmıyacağı fikrinde bu
lunmaktadırlar. 

Hatırlardadır ki Amerika 
Italyan • Habeş mahaıemab 

metinin derhal tesisi, 
3 - Sıkı bir disiplin tesisi, 

4 - Ana endüstrilerinin mil-
lileştirilmesi. 

5 - Umumi endüstri •• 
baılar baılamaz ıtlratle hare- f 
k 

ekonominin tanzimi ile mükelle 
et etmiş ve haUA Avrupa 

devlelierinden evvel zecri ted- bir mecliıin teıekkülll. 
birlere müracaat etmiıti. Bayle 6 - lstibsalibn bir amele 
bir tedbire timdiki ahval ve teıekkOlü tarafından kontroıı. 
şerait içinde Amerikayı iti- 7 - Zırai ve iıtihaallbn tek 
dale davet eder g6rllnmek· hedefi zafere doflru teveccllb 
tedir. edecek tekilde tanzimi. 

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

Bir asi lspanyol vapuru, lngiliz 
gemisini topa tutmuştur 

Bayonne, 5 (A.A) - Baık meoabündeu gelen haberlere g~re 
BlakhiU logiliz vapura Leguneto limanı CSnünde müsellih bir asi 
lspaoyol vapura tarafından topa tubalmuıtar. lngiliz vapuru Ba· 
yonneden Santandere gidiyordu.Vapurda lngiliz bandrası açık bir 
surette görülmesine ve kaptan bir yanhıhğa hamlederek mutat iıa· 
retleri vermeıine rağmen top ateşi devametmit ve civarına bir· 

kaç obüs dOımOştür.Maamafib npura iıabet olmamışbr. 
Bu esnada Bask hlikümetine ait bir müıellih vapur lngiliı 

gemisinin imdadına yetiıerek himayesi albna almıt ve Santandere 
kadar g6türmüştilr. 

Londra, 5 ( A.A ) - Siyasi mahafil hali hazırda Hendayede 

bulunmakta olan logilterenin Madrid bOylik elçisi Sir Henry 

Chiltonua Burgoı hükBmeti nezdinde Blakhill hAdiseai dolay11ile 

ıiddetle protesto etmeai için bikl\metiadeD talimat alnuı oldu· 
ğua teJit etmektedir. 
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