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Baş.ııuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 1 

HAKKI OCAKOGLU SUvarllerlmlz Avrupaya gidiyor 
' 1 lstanbul 2 (Tefe/onla) - AvfUpan-n muh- 1 

~Yam mUddetı,Türkiye içinlHariç için 
_Sene/ık . . . . . . . 1300 2800 ' 

Alt . --
- ı avlık . . . . . . 700 1300 

Mi/ şeltirlerinde yapılacak binıcılık müsabaka
larına iştitak edecek olan b'ş süvari subavı
mızla on iki süvari erimiz, atlanyle bırlıkte 

Pazaıtesı günü ltareket edeceklerdır. TELEFON : 2697 

Flatl " s ,, kul"u,tur. t;ıtııınıırıyetiıı Ve Cuınhuriyet~Eser_inin Bekçisi, Saba1ıları Çıkar Siyas!._gaeetedir Yeni Asır matbaasında basılm-;st;;. 
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.. Küçük tant onseyi dagı ı 
•••••• • ................................................................................................................................................................................................................................................................... 

~cccrrro:zo:v-.rp;z=:?ZTJ777L7/f.LZ7LLJNEŞREDİLEN RESMİ TEBLİG ÇOK MANİDARDIR ' -Fransanın teklif ve Çekoslovakyanın tasvip ettiği karşılıklı yardım paktı, 
Yugoslavya tarafından kabul edilmedi. Roma bu neticeden memnundur 

Netice, Fransa • • 
ıçın hezimetmiş .. 

Belgrad, 5 (Hususi Muhabi- Üç nazır son toplaotılarıoı Paris, 2 (Ö.R) - Belgrad- diğer bir devletle hususi mü-
rimizden) - Küçük Antant saat 17,30 da, hariciye neza- dan gelen haberlere göre Kü- zakere yoluna girecek herhan-
hariciye nazırları konseyi bu reti salonunda yaparak gaze· çük antant hariciye nazırlarının gi bir küçük antant devletinin 
sahalı saat on birde toplanarak telere verilecek müşterek bu sabahki görüşmeleri iktısa- diğer iki küçük antant devle-
muhtelif meseleler üzerinde tebliği hazırlamışlardır. Teb- di meseleler üzerinde olmuştur. tine daha tam olarak malumat 
görüşmelerine devam etmiştir. !iğde Küçük Antant cam'.asını Dün yapılan siyasi müzakere- vermesini istediler. Yugoslavya 
Bu toplantıda B. Kamilo Krof- teşkil eden devletler arasında )er hakkında mevcut malumat başvekili bunu kabul etmiştir. 
tanın bir buçuk saat devam tam bir tesanüt mevcut olduğu az oldug· u için şimdiden bir !lu da Macaristanla Yugoslavya 
eden iyzahatı, bilhassa Avus- "k d"l k A ı d zı re 1 ere vrupa mese e· hüküm yürütmek güçtür. Fakat arasın a muhtemel görülen 
turya ve Habsburg hanedanına ı · · · d · t tk•k k erının ınce en ınceye e ı Belgrad'dan gelen telgraflara müza ereler itibariyle mühim-
inhisar etmiştir. d'ld" · "k d"l k d" 

1 k e ı ığı zı re ı me te ır. go"re şu noktalar kaydedile- dir. 
Saat 13 te, Yugos avya ral G 20 d y 1 

ece saat e ugos avya bilir : Romanya ve Çekoslo- ikinci nokta şudur: Küçük 
naibi Prens Pol tarafından ka- başvekili tarafından Belgrad · ·ı f 
bul edilen iki nazır, öğle ye- zabitan yurdunda bir ziyafet vakya hariciye nazırları Italya - ıha ı teşkil eden üç devlet, 
meğini Prens Pol'un nezdinde verilmiş, bunu bir resmi kabul Yugoslavya anlaşmasını kaydet- evvelki vaziyetlerini teyid 

.. ~~---m~~2:ııııiAıZn:zt:z:;ant devlet reisleri bir arada yemişlerdir. takip etmiştir. tı•er. Fakat anlaşılan istikbalde - Sonu altıncı sahifede -
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Gençlik 
A.tatürk'ün 
Yolunda ••• ·-
""Sızler. yeni Türkiyenin genç evlad

~ Yorulsanız dahi beni takip cdecek
~i~ Dinlenmemek üzere yürümeğe 

ra.r verenler asla ve asla yorul
"'->Iar:· 

llu sözler ATATORK.ündür. Onun 

~nçliğe paha biçilmez bir iltifatıdır. 
~Ar.oruç ü bize gösterdiği müs~e~ 

dunyasında. takip etmek aaadetıru 
~•fi•lerinde duyanlar elbette ki yorul

~lar. ATA TORK, tarihimizin ve 
~· ita insanlık tarihinin en parlak aa-

lftlerini işgal edecek olan azametli 
'-erleriyle gençliğe dinlenmeden yürü· 
"'•nin ·· · 1 d" O n·· ıırnnı gostermış er ır. sır, 

ll;>ii.k Şefin mania tanımıyan azminde, 
~likle,miş iradesinde, fevkalbe~r 
ltı.lldretini yapan karakteıinde toplan
~-'ıtır. Gençlik. düıüncelerinde. teşeb
Q \J.alerinde, hareketlerinde hep onu 
tttek ittihaz edecektir. 

l;;,."r .;:ı;;.:;;~~. bi~·. d~h~. • ·k~~~·~;:a~ak 
•I '- açılan ikbal devrini dolduracak 
,. •n ATA TORK nesilleri karakterle
~'li inki,af ettirmek ihtiyacını duyduk

tit\i 0 nun karanlığa nur serpen vecizele
lıı, hatırlayacaklardır. Biz zafer yolla
•!· •n ancak böyle karakterli bir gençlik 

'Yle i J •· h k"k• k"'( .. . t... ş enecegıne, a ı ı u tur zengın-
l<ın;n k k · ı··· d "b ~ıd .. 1 ara ter zengın ıgın en ı aret 

1
1.ta:una kaniiz. 

Ilı ı"""'n yüksek mekteplerden mükem· 
)~ diploma alarak çıkabilir.llim dün
liJ ltıın en muğlak meselelerini anlıya· 

~t:ek kudrette bir şahsiyet te olabilir. 

,. a.kat kelimenin hakiki manasıyle 
1l~n.1> olmak için elzem bir vasf olan 
~ <lr<lkter> ini inkişaf ettirmemişse asla 

ın;ı b" . 1 S ır c.ınsan> o amaz. 
ı,.,.~~lık, zekavet. bilgi, servet .. bütün 
~lı: ar ıcvilen, cazip olan varlıklardır. 
~;.l.:ınla beraber nefsimize, insanlara, 
>,ı "<lere hakim olabilmek kudretini 
1. nı, ka k · · d b 1 b·ı· · c· . ı;;· ra terımız e u a ı ırız. ırış .. ... ırıı· 
ı:ı )' 1tı. İ lerde muvaffak olabilmek için 

; nız başına yeter. 

l,.d~k1dı~1mız büyük adamların hayatını 
~'l b·· edelim. Tarihin her safhasında 
~il? Uy :l milletlerin mukadderatını 
lqltı~, e~en müstesna şahsiyetlerin ya .. 
t'lc.t • rı hariktilil.de eserJede hep ka
b,,_l;ı~t :Zenginliğinin canlı bir ifadesini 
bİıli~akıL. Tarihten alınan bu derslerle 
l~ti tc içtimaiyat alimlerinin tedkik

ltı~tı:ö•~riyor l.i gençlerin ruhlarında 
~"'•b•tıııç olan kudretli varlığı meydana 
ı.,. ılınek İçin ilk hedefleri ckarak
&;, k terbiyesini yapmak olmalıdır. 
tt~ .~rre hu kanaat yerleşti mi irişile-

ı •ali, muhakkak surette hedefe 

- ~onu ikinci sahifede -
ŞEVKET BiLGiN 

B. Antonesko' un eyanatı Ankara tıp fakültesi 

------- . .. . Yedi milyon sarfiyle mo-
Yugoslav-Bulgar paktı uzerındeBal-dern müessese olacaktır 
kan antantı devletleri anlaşmışlardır Dahiliye vekili Çarşamba günü 
Macar tadilciliği ancak muvaffakıyetsiziikler kaydetmiştir 

Paris, 2 (A.A) - Roman• ~ ile genişletilmesidir. Bu, 
ya hariciye nazırı B. Anto- üzerinde düşünülmeyi icap 
nesko Petit Journal gazete- ettiren bir meseledir. Bu 
sinin hususi muhabirine aşa- mesele daha ziyade Tuna 
ğıdaki beyanatta buluna;uş· havzasını alakadar eden bir 
tur: İştir. 

- Umumi harbın nibaye- Romanya Çekoslovakya 
tindenberi zaman zaman ile olan samimiyetini arthr-
Küçük Antantın dağılması mak için elinden geleni yap-
hakkında şayialar çıkarılır maktadır. Kültürel ve eko· 
Küçük Antant kuvvetini ıs- nomik münasebetler faz!a-
pat etmiş siyasi bir varlıktır. ştırılmlfjtır. Romanya Çe-
Sulh yapılalı on sekiz koslovakya ile üç silah-
sene oluyor. Macar tadi ci- lanma mukavelenamesi im-
liği ancak muvaffakıyetsız- za l amıştır. B. Tatareskonuo 
likler kaydetmiştir. Bugün p 

son rag seyahati de mü-
mevzuu bahis olan keyfiyet nasebetlerimizin mülrem-
Küçük antantın temelinin 1 

me ı iğini tebarüz ettirir. Ro
üç devlet arasında umumi 

manya silahlanmasında Çe-
bir karşılıklı yarciım pa ktı B. Antonesko Haıicıye Vekılımızle - !,;ıo11u 3 ncıl sa/atede -._ ............... ızmtr·ae ....... Türk ....... üşu .................. .. 

-
/ .nkaradan dün akşamki trenle 
planör ve iki muallim gelmiştir 

Bır paraşütçü ktıdtn 

Türkkuşu uçuşlara başlıyor. 
Ankaradan Türkkuşuna dün 

akşamki trenle üç planör ve 
ve iki mu~llim gelmiştir. 

Muallimler Hüseyin Uçar ile 
Hikmet Yaydır. 

Halkapınardaki tayyare han
garı Hava kurumu emrine ve
rildiğinden hangarda her türlü 
hazır!ık_lar yapıimış, saha temiz
leomıştır. 

Türkkuşuna kaydedilerek 
muayeneleri ve muameleleri 
tekemmül etmiş olan gençler 
derhal gruplara ayrılaraic ameli 
tedrisata başlanacaktır. 

Gruplar on ikişer kişilik ola
cak ve her grup bir muallimin 
idaresinde bulunacak ve üye
lerin esas vazifelerine, dersle-

- Sonu ikinci sahifede -

Kamutayda izahat verecek 
Istanbul, 2 (Telefonla)- Bu 

yıl Ankarada yapılacak tıp fa
kültesi binasının inşasına ya
kında başlanması muhtemeldir. 
Bütçeye, inşaat karşılığı olarak 

bir miktar tahsisat konmuştur. 
Ankara tıp fakültesi en mo
dern bir ilim müessesesi ola
cak; tesisat ve bina yedi mil
yon liraya çıkacaktır. Binanın 
birkaç yıl içinde, kısım kısım 
ikmal edileceği anlaşılıyor. 

Istanbul, 2 ( Telefonla ) 
Cenup hudutlarımızda emniyet 
ve şakavet hadiselerine karşı 
alınacak tedbirler hakkında, 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel 

Sekreteri B. Şükrü Kaya'nın 
çarşamba gunu Kamutayda 
izahat vermesi muhtemeldir. 
Emniyet Umum Müdürünün de 
mahalline hareket ederek, 
oradaki emniyet işlerini göz· 
den geçireceği bildiriliyor. 

······~~···~~~·~~~·~~········································ 
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Yarın Kızılçullu saha-
sında yapılacaktır 

'l ' 

• • 

Yazısı 4 Uncu saylzda 
······· ·········· ········· · ··········· ················ ·····~···························· 

Bu hlssı, a,k romanını salı gUnU "Yeııl Asır,, 
sütunlarında bulacak, seve seve okuyacaksınız 



Sahife 2 
Wi 

Atatürk'ün 
yolunda ... 

••• 
-Baıtaralı birinci •ahilede-

•annak azmini bu1mak kolaylaşır.He-

le ATA TORK gibi eşsiz bir Şefe malik 
olmak saadetini duyan bir gençlik için 
önündeki oaheser örneklerin telkinle
riyle fıtri olan karakterini inkişaf ettir
mek daima mümkündür. Çocuklukta 
rnüsaid bir terbiye fırsab kaçınlmış 
olsa bile gençlikte ve hatta bütün öm
rumuzce karakterimizi işlemek ka
bildir. ATA TORK,ün inkılap tarihimizi 
baştanbnşa dolduran nutuklarını , ve
cizelerini, hasbihallerinde ortaya koy
duğu düşüncelerini, duygularını, ve ni
hayet chasta adama• ebedi hayat ve
ren hamlelerini, jestlerini ruhlarımıza 
sindire sindire okuyarak, tekrar ede
rek onu hiç yorulmadan takip etmek 
kudretini daima içimizde bu]acağız. 

Böyle yenilmez bir irade ile mücehhez 
olan gnçlik, nefsine, fakültelerine ve 
ef aline hakim olmasını temin eden bir 
tekniğe sahip oldul:.tan sonra, yann· 
dan hiç korkmıyarak ATATORK'ün 
işaret ettiği hedeflere doğru muttasıl 

koşacaktır. 

ŞEVKET BiLGiN 

Çocuk balosu 
Bu akşam Gazi ilk okulu 

himaye heyeti tarafından lzmir 
palas salonlarında bir "Çocuk 
balosu" verilecektir. Balonun 
her türlü hazarlakları tamam
lanmıştır. Çok neş' eli geçeceği 
ümit ediliyor. 

Demir çalmı, 
Kemer Halkapınar istasyo

nunda Recep oğlu Mazlum, 
Devlet demiryollanna ait de
mir alitını çaldığmdan yaka
lanmıştır. 

Hakaret 
Çorakkapı Gaziler mahalle· 

sinde oturan Mustafa kızı Ayşe, 
Mehmet karısı Safinaza haka
ret ettiğinden yakalanmışhr. 
.~AITZH>i&r_.OJ2721 

Gazetemiz~ 
~ 

Ankarada satış teş-
kilatı yapmıştır 
Gazetemizi okumak isti

yen birçok zevat "Ankara,. 
da "Yen Asm" bulamadık
larını matbaamıza bildirmiş
lerdir. 

Yeni Asır gerek Ankaralı 
okuyucularını tatmin etmek 
ve gerek lzmirden Ankaraya 
giden okurlarını alışhkları 

" Yeni Asır " dan mahrum 
bırakmamak için Ankarada 
teşkilat yapmıştır. " Yeni 
Asır " Ankarada aşağıdaki 
yerlerde satılacaktır : 

Akba Kitap evi 
Karaoğlanda AH 

Saman pazarında Dur 
AH 

Yenişehlı-de bayi 
Mustc:la 

TUtUncU AH Ekber 
Ahmet Enver bakka

llyesl tutun glfesl. 
Tafhanda gazeteci 

Ya kup 
TUtUncU 

pazarı 

P• stacıda 
Ömer 

gazeteci 

Köylere 
Gezintiler ve kır 
eyJenceleri tertip 

ediliyor 
C. H. Partisinin Burnavada· 

ki Erzene ve Ergene ocakları 
köylü kardeşlerJe temaslar te· 
min etmek ve halka neş'eli 
günler yaşatmak için önümüz
deki pazar günü Doğanlar ve 
Pmarbaşı köylerine bir gezinti 
tertip etmiştir. 

Buroavadan yüzlerce kişinin 
iştirak edecekleri bu kır ey-
lencesi için güzel program da 
hazırlanmıştır. Sabah sekizde 
oc ·ıklar binasından hareket 
e .ecek olan kafileler Cumhu-
rh•et parkında Atatürkiin büs
tune çiçek büketleri koyarak 
gençliğin şükranını ifade ettik
ten sonra iJkönce Doğanlar, 
sonra Pınarbaşı köylerine gidi
lecektir. Her iki köyde çok 
temiz ve neş'eli saatler geçi
rilmesi için tertibat alınmıştır. 
Bo vesileden istifade edilerek 
ocaklara mensup gençler köy· 
lü kardeşlerle temaslar yapa
rak onların da bu umumi neş'e
den istifadelerini temin ede
ceklerdir. 

._ ...... . 
Bir falcı 

Falcılık ve büyücülük yap· 
makla maznun Eminenin Asti
yecezada 3 ay hapsine ve elli 
lira para ceıasma mahki'ımiye· 
tine karar verilmiştir. 

1 •••••• ,. 

panıuklart 
Şehrimiz Ticaret odasından 

aJdığımız malumata göre bu 
sene Yunanistanın Pamuk mah· 
sulü hastalıklı olduğundan fena 
bir duruma düşmüştür. Bu va
ziyete göre rekolte geçen se
nekinden noksandır. Yunan 
pamuklan 48 drahmiye satıl
maktadır. Makedonya pamuk
ları vagona teslim 47,50 drah
midir. Devletin, aldığı tedbir
ler sayesinde bazı mmtaka· 
Jarda pamukların fiati 50-51 
drahmiye çıkanlmışhr. 

·-·····- 1. 
Fuar işleri 

Kültürparkta mevcut hazır 
pavyonlar ihtiyaca kafi gelme
diği için yeniden pavyon İn· 
şasına fuar komitesince karar 
verilmiştir. Yakında inşaata 
başlanacak br. 

• il ••• il • 

Kuzu derileri 
Bu senenin ilk kuzu derisi, 

bir firma tarafından Filipo Gri
mani vapuruna 47 balye olarak 
yüklenerek Avrupaya sevke
dilmiştir. 

Bir cinayet oldu 
Sir ada~, fabrikada çalışan eşini 
yaraladı. Kadın 7 aylık himile · di 

T oplanh terbiyesi 
1 - Bu akşam saat 20,30 d~ 

Halkevi salonunda Hıılke11 

TemsiJ kolu tarafından (Hülleci) 
piyesi temsil edilecektir. Bu 
temsile bütün vatandaşlar ge· 
lebilirler. 

2 - Bugün saat· 15 def eoı· 
sil şubesinin komite toplanh51 

vardır. 
3 - Bugün saat 17 de Ar· 

şubesi komite toplantısı vardır· 

lzmirde Türkkuştl ......... 
Evelki akşam Bahribaba par- kalede Erenko-ye ı"sl1aAn edı·ı- - k · b ~ çagını çe mış ve aşının üç 

k1 önünde bir cinayet olmuş mişlerdi. Bir müddetten beri yerinden !iaplamıştır. 

- Baştarafı birinci sahif cde -

rine halel gelmiyecek saatlerd~ 
çalışarak talebeyi A bröyesiıı• 
alacak şekilde yetiştirecektir., ve Bulgaristan muhacirlerin- lzmire gelmişler ve çalışma- Söylendiğine göre Habil yedi 

den Habil, bir müddetten ğa başlamışlardı. Fakat karı ayhk hamiJe olan karısının 
beri kendisinden ayrı yaşa· koca son zamanda geçimsizlik karnına da tekme ile vurmuş-
yan karısı Fatmayı başından neticesi olarak ayrı yaşıyorlardı. tur. 

Halen Ankaradan gelen ilci 
muallime beraber Türkkuşund• 
başmuallim bulunduğundan teŞ' 
kil edilecek gruplar beşi tec•' 
vüz edince Ankaradan ibtiy•' 
yaca göre tekrar planör •• 
muallim gönderilecektir. 

bıçakla ağır surette yarala- Habil evelki akşam karısını tü- Habil karısının başkaları ile 
mıştır. Vak'anın sebebi kıs· tün mağazasından çıktığı bir yaşadığını ve kendisinin buna 
kançlıkbr. sırada görmüc ve beraber git- tahammül edemediğini iddia 

B ı ~ etmiştir. 
un ar. karı koca BuJgaris- mel erini teklif etmiştir. Kadın Yaralı kadm hastaneye kal-

tandan hıcret ederek Çanak· bu teklifi kabul etmeyince bı- dırılmıştır 

···········~-~~-~~~~~·····~·~····c:'.:~~~i····~i'i~~~·······················~~~~~·········· 
Bugüne kanar Türkkuşuo• 

kaydedilenlerin miktarı yiiıt 
tecavüz etmiş bulunmakla be' 
raber mekteplerde imtihan do: 
layısiyle bir çok talebenin dahi 
kayıt için vak1t bulamadığı arı• Dün ikinci konferansını 

Halkevinde verİniştir 
Gece profesör şerefine verilen 

ziyafet neş' eli geçmiştir 
Üç günden beri şehrimizin general Bürhanettin, hukukçu-

konuğu bulunan lstanbul üni- lar, avukatlar, muallimler ve 
versitesi rektörü profesör bay beşyüzü mütecaviz münevver, 
Cemil Bilse! dün saat 17 ,30 büyük alaka ile dinlemişlerdir. 
da Halkevi salonunda Bo- Konferanstan sonra H:ılkevi 
ğazlar anlaşması mevzulu tarafmdan profesör şerefine 
jkinci konferansını vermiştir. Egepalasta mükellef bir ziyafet 

verilmiştir • 
Değerli profesörün konferan- Ziyafet geç vakte kadar ve 

sanı başta vali B. Fazlı Güleç, çok samimi hasbıhaller ara-
müstahkem mevki komutanı sında geçmiştir. ........... 

Vilayet eclisi toplandı 

Nafıa bütçesi 575.350 
lira olara tesbit edildi 

~~~~----~------~~--~ Vilayet meclisi dün öğleden diği izahat üzerine, beledi· 
sonra valir.in başkanlığında yece tesis edilecek çocuk 
toplanmıştır. Memleket hasta- hastanesine on bin lira yar-
nesinde vazifeli memurlann sa- dımda bulunulması karar-
ba-qt an akşama kadar çalışta- laşmıştır. Bu tahsisat, muh-
rılarak maaşlarının tezyidi hak- telif masraflar bütçelerine 
kında yapılan teklifin tervicine ilave suretiyle tevzin edilecek-
imkan ~örülememiştir. Nafıa tir. Umumi nafıa bütçesi 575. 
bütçesinde yol, köprü ve bara- 350 liradır. Okunmağa başla· 
kalar inşa ve tamir işlerine nan beş yıllık nafıa progıamı, 
114000 lira, yenic\en yapılacak bütçe encümeninin tesbit ettiği 
yollara 193000, ldarei hususiye şekle uygun görülmediğinden 
namına yapılacak mübayaat tekrar tetkikine karar veril-
ve tamir işlerine 115000 lira miştir. Meclis pazartesi günü 
tahsis edilmiştir. Valinin ver· toplanacaktır. 

Ziyaret 
Şehrimiz Alman General 

Konsolosu dün belediyeye ge-

lerek reis Doktor Behçet Uzu 
ziyaret etmiştir. ··-·····-·. Belediye encümeni 

Belediye encümeni dün öğ

leden sonra Dr. Behçet Uz'un 
başkanlığında toplanmıştır. 

B. Rıdvan Nafiz 
Şehrimizde bulunmakta oJan 

Maa_rif ~üsteşarı Bay Rıdvan 
Nafız dun Buroavadaki mek
tepleri tetkik etmiştir. --- ... 

Kıdem zamları 
Maarif vekaletinden dün tel

grafla gelen bir emirde bütçe
ye, mualHmlerin kıdem zamları 
için tahsisat konulması bildiril
miştir. 

Dünya zeytinyağı rekoltesi )aşıldığından bava kurumu bıt 
hakkında Ticaret odası şu ma- gibilerin müracaat ve arıu1•'1 

Zeytin rekoltesi 

lumatı veriyor: karşısında kayıt müddetini uı•~ 
ispanyanın bu yılki zeytin mışhr. 

rekoltesi iki milyon kentaldır. Gençlerimiz bundan istifad• 
ltalyada kuraklık mahsul üze- ederek kendilerine parlak bit 
rine tesir yapmıştır. Fakat re- istikbalin yolunu gösteren Tiir1'' 
koltesi, geçen seneden yüzde 
25 fazladır. Yunanistanda muh· kuşunun kanatları altına koş~ 

malıdırlar. 
telif hastalıklar zeytinleri tah- .......... .. 
rip etmiştir. Portekizde de ku- Hakaret etmiş 
rakhk rekolte üzerinde tesir Kemerde Havuzlu sokağınd• 
yapmıştır. Yugoslavya ve Ar- bakkal Ali oğlu Veli, SüleY' 
navutlukta, rekoltesi vasati de- man karısı Fatmaya hakaret 

. receyi bulamamıştır. ettiğinden yakalanmı,tır. •• 

..................................................................................... 
(. c. 

KISA BOYLULARA MOJDE 
Losancclos'ta bir mektep muallimi

nin boyu birdenbire hayret edilecek 
derecede uzamağa ba~lamıı ve altı ay 

içinde 1,75 den 2 metre 10 santime çık
mıştır. Zavallı adam büyük bir korku 
ve telaşa düşerek doktorlara koşmuş 
buna bir çare bulmaları için yalvar
rnıştır. En büyük mütahassıslar bile, 
dünyada şimdiye kadar ilk defa vuku 
bulan, bu gayri tabil ve esrarla dolu muştur. 

hadise hakkında, bir tek kelime söyle- DENiZ YARIŞINDA 
mckten Aciz bulunuyorlar. Genç bir DOöURMUS... ~· 
'üniversite t.nlebesi hadise ile fazla alü- Florida plajlarında, bu serıt: 1,ıı 
kadar olmuş ve üstatlarının alaylarına dınlar arasında yapılan deniz ysftf ~ 
bakmıyarak, bir ip ucu elde etmek esnasında, çok garip bir vak'a oltı" ~ 
maksadiyle, muallimin aldığı gıdalan tur. Müsabakalara iştirak eden btı>" 
ve ya§ayı§ tarzını tetkik etmeğe ba§la- Patcrson, 200 metrelik yüzme yarı~ 
mıştır. Neticede hru;tanın nebatları da en ön sırada gidiyordu ve bifitld' 
çok sevdiğini ve her pazar kırlara çıka- geleceği muhakkaktı. Fakal bu s~~cı1 
rak, bulduğu garip otları midesine atış- biı-dcnbire sancılanmış ve deııiı r;e' 
tımuık hastalığına tutulduğunu mey- çıkmağa vakıt kalmadan bir kıt dpe 
dana çıkarmıştır. Genç Ünversitcli- cuğu dünyaya getirmiştir. Bu ~§ ?" 
nin ifadesine göre, terkibinde insan bnynn Patersonun müsabakayı ıcıı cJPİ' 
bünyesi üzerinde büyük değişiklikler masına mani olmakla beraber ~c.P 1. 
yapan, meçhul ve garip bir otun bu ne bir çocuk kazandırdığı Jçitl rlliııf 
hMise ile büyük alakası vardır. Mual- memnun olmuştur. Dünyaya Jdı" 1'11 
liı. ı şimdiye kadnr bin türliıi. ot yedi- kavuşmaz kendini tuzlu dcniı sııd~ 
ğ nden hangisinin bu hassaya malik ol- arasında bulan, bu küçük k~ııı :ııı1" 
duğu bclli değildir. Belki de birkaç merasimle cMavi Deniz> }toyıt'~ 
muhtelif nebatın birleşmesiyle kiınye- dır. Bir Amerikan gazetesi bu ııa ıto) 
vi bir hadise vukua gelmiş ve kemikler den bahsederken «Mercan balığıt , ;ı • rO•' 
üzerinde hayret edilecek bir değişik- salardı daha münasip olurdu, ~1> ••• ~ 
lik vücut bulmuştur. Bütün dünya- ...... • • ••••• .... • • ••••••••• • • ••• • ••• ••" : Flklrler : ! 
nın kısa boylu kalmış betbaht insan- : ............... 1n· • • ~ ı ı/1 • 
ları n.7ü.ceyi. mı:~kJa bckl!yorlar. Eğer : § lJu mtlllubum11n ı~zuıı ı iffl· ! 
genç unıversıtelının gayretı boşa git- : dall do/OJ'I a/fllllZt llCO ct/CI /P : 

TAYYARE. 
• ç- ı. •· k ,;; kt· ;•oft · ' 

mcz de, bu esrarengiz ot meydana çı- : un .. u ısa ı1azma1::a va ını ! 
karsa, çok garip hftdiscler basaöstere- : PASKAL ,1••': :ı.:o • § . ıJllı"' • 
ccl.'iir. Mesela gece yatağa yatarken : Kadm/aı sevilmek ı(' ! 
bu ottan bir mikdar yediniz mi sa- : anlaşılmak lf.in deijıl. ıO : 

SiNEMASI 

Moris Şövalye - Marie Glory - Aodre Lasaür fevkalade nefis bir filim 

----~~~~~~~~~~~~-~~===:========================------

Ay r ı~a PARAMUNT DÜNYA 

tarafından temsil edilen 

havadisleri 
IZ.llZ'T...zzmr Yı/~.;ızr..LZZZZ7..LZ.7.7'"..mcmzr2zz-zLZZ'lzrrL&Cq,zz/Z72J'Z22ZJ 

SEANS SAATLERi 

' • AO ' 
bahlcyin uyandığınız vakıt, ayaklan- S OSKAR V'. ftPŞ ! 
nızın karyoladan bir metre dışarı sark- : § Büttin lıapva!llat Jıayafı /tıf : . . . ı b ·ı · it ı·11safl , 
makta olduğunu hayretler çinde göre- : f!C(lfllltnın ı•o tınu ı u ı, ı&R: 
ccksiniz .• Tanrı oburları korusun .. In- : müstesna. SAMUEL BUl k w = 
san bu otun lezzetine doyamayıp ta bir : § Yaşlı bir adamım,· bııÇOıarıft ~ 
kaç kilo birden atıştıracnk olursa, akı- : ftr~p/ari bı/uım: fakat _b

11
'
1 

i 
beti düşünün nrlık.... : (Ogll başımdan geçmemışfı/. 'f.Yf'/ = 

ELASTiKiYETi OLAN : MARK T~ 1 ,,,11· ! 
BiR TAŞ : § Kompı/man 11edir bıM0 ~,11;ı i 

An:ıyatla uğraşanlar, cenubi Ameri- : sunuz? Bit kımseve söy/edlC dtf• ! 
kada gaıp bir+,., .. madenine tesadüf t- : zaman doğru olmadı.ftnt on

1111 
; 

~ e • b . ..1 ,;; rz ' 
mişlerdir. Buradan çıkarılan taşlar : ızını ue a11/adı5ımız so · • i 
tıpkı lastik ibi '~-ı·ki ıı l.t\' d' • Bir Japon tabiri· : g C.lil:> ı ye uwZ ır. : ••n••n•n••••n•••••••••• /J/ıfll 1 

Arzıyatçıların söylediğine göre, bu : /aponlaı, ıçıleıı ıçkintn az (lfliJI i 
taşla yapılan binalar her türlü tehlike- : şövle an/atv/aımış: ''Bil stf, ,• 
d 5. 

• b ı · ı.ada ·;lı• 
=======~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r~ı~u~u~n~a~~k~v~e~~~kb~orlu~~ :e&~~ ~mhmn~s~··••' ····························i• 

9.15 cumartesi ve pazar R"Ünleri • 
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Bulgar, Balkan 
Tuna ... 

$ 

YENi ASIR 

Bizim Bulgar kardeşler, kız
bıışlar yine Türkçeye... Kendi 
adlarına kızmış!ar Bulgar kar
deşler ne tuhaf .. 

Mecliste B. Antonesko'nun beyanatı 
Finans bakanlığı 

Yugoslav-Bulgar paktı üzerinde Bal- m~steşar~ığın~ B: 
Kırk yıldır yanlış yolda At 

sürt!n dolu dizgin Bulgar milli
YetçiJiği Bulgar köyler!nin, Bul
gar adlarının (kırkta otuz do
kuzu)nuo Türkçe oluşunun hik
hıetini arayıp sorup bulacak 
kıtdar soğukkanla olamadı ne 
Yazık ... Ve hali aynı sakat 
Yolda dolu dizgin koşup gidiyor. 

-------------------------------------------------------------------

kan antantı devletleri anlaşmışlardır F:n·k~ra ~a<rA~ :d;~~! 
Hilmi Uranın başkanlığında 

Macar tadilciligv i ancak muvaffakıyetsiziikler k. aydetmiştir yapılan Kamutay toplantısmda 
Kayseri saylavı Faik Baysalın 

* • • 
liulgarlık, Ortodoks kilise-

-Baştaralı birinci sahi/ede
koslova kyanın büyük bir rolü 
bulunması bir tesadüf eseri 
değildir. 

ı 
tam surette anlaşmıştır. Küçük 1 istikbalin meselelerinden biri· Fmans bakanlığı siyasi müşa-
aotant devletlerinin karşılıklı dir. Benim harici siyasetimin virliğine tayini hakkmdaki Baş-
olarak göstermekte oldukları esas hatları şunlardır: vekalet tezkerc:si ve B. M. 

aiyJe, lslav ıhtırasmın yoldan 
~e baştan çıkardığı eski bir 
Türklüktür. Bu hakikati bilmek 
İçin ne tarihçi o1mağa, ne filo· 
log olmağa ihtiyaç var. Apa
çıktır bu.. Besbellidir bu ... 

dürüst battı hareket na.zarı ah- Mev.cut dostlukları idame Mnclisi 1937 yılı şubat ayı he· 
mrsa bunların içlerinden biri- . etmek ve lüzumu takdirinde sabı hakkındaki meclis hesap-Romanya ile Yugoslavyaya 

ge!ince, bu iki memleket hane· 
dan bağları ile ve karşılıklı 
dostluk hisleri ile birbirlerine 

sinin kendi komşularından bi- bugünkü şeraite en iyi tevafuk Jarının tetkik encümeni maz-
risi ile münasebetlerinin iyileş- eden muahedelerle bunları tak- batası okunmuş ve 1936 yılı 
mesi ancak sulha yardım eder. viyc eylemek, bu suretle hare- muvazenei umumiyesine dahil 

· Surasını da ilave etmek isterim k bazı daireler. bütçeleri tertip-

* • • 
b v 1 d St d' · K ~ • · et ederken Romanyaya lüzum-ag ı ır. oya ınovıç anu- ki Bulgaristan ile Romanya leri arasında 36,720 liranın 

Balkanların ortasında küçük 
Jd 1 B ı Y suz yere husumetler beslenme• k nu evve e yapı an u gar· u· arasında iyj komşuluk müna- münakalesine dair kanun a-

hacimde bir Almanya gibi ça
lııan organize, sağlam, gay
retli Bulgar milletini takdirle 
•e1am1arız. Fakat (şöven) liğin; 
İlimle, hakiki milliyet mefhu· 
llluy)a, mantık ve hissi selimle 
alakası olmadığmı bir daha ha
tırlar ve hatırlatırız. Bulgar; 
Türkçe söylemese de Türkçe 
gülen, Türkçe ağhyan bir mil
lettir. Bulgarın TÜRK düşmam 
olması kadar acaip birşey ta· 
savvur edilebilir mi? 

goslav paktından beni haber- sebetleri vardır. Ve bu müoa- sine meydan vermemeyi de bul edilmiştir. 
hesaba İ<atıyoruz. Sulhu mu- k 

dar etmişti. Nitekim Çekoslo- sebetler daha ziyade iyileşme h Bugünkü toplantıda gümrü 
afaza için Jnzumlu şartlar k 1. k 

k d b h d d h temayu .. lu" ao"stermektedir. tasarruf anunuoa e~ anun 
va ya a u mua e e en a- " dairesinde dostluklara sadakat ıA 'h d b' · · m" ake 
b d d 1 Halen Fransa ile bir dost- ayı asının a ırıncı uz -

er ar e i miştir. . göstermek ve müzakereleri resi yapılmıştır. 
Atina'da balkan antantı . luk _mua~edemiz vardır •. Di~lo- kolaylaştıran bir beynelmilel Kamutay pazartesi günü top· 

azaları bu mesP.le üzerinde matık baglarımızın takvıyesı de hava idame eylemektir. ]anacaktır. 
···································································;··:················~························································································· 

K. Antant buhran mı geçırıyor? Bir Atman mütefekkirine göre 

* • • 

Yugoslavya düşmansız " 
bir Avrupa'memleketidir 

Şimdilik hakiki millet 
gölge içindedir ••. ,, 

Kendi adını, yurdunun adını 
ve ona sımsıkı bağh olan (Tu· 
na) yı ne yapacaksın ey kar
deş oğlu ... 

B. Stoyadinoviçin muhacirlere hitabı 

(Bulgar), (Balkan), (Tuna) ... 
llk adını Türkten ve Türkçe
den alan üç varlığındır senin ... 

K.ERGVNES 
••• 

Garip şey 
l(oca, karısı aleyhinde 
dostunu müdafaa ediyor 

Paris, 2 (Ô.R) - "Debats 
gazetesine göre küçük antan
hn bir buhran geçirdi~·i mu· 
haklrnkhr. Yugoslavya geçen 
sonkanunda Bulgaristanla ve 
bir bafta evvel de ltalya ile ayn 
bir pakt imza etmekle Roman
ya ve Çel&s!ovakyayı birer 
emri vaki karşı~ında bırakmış
tır ve B. Krofta bunu hiç 
şüphesiz söylemekten geri 

..... Kasabasından şöyle bir kalmamıştır. Keza Belgrad-
lllektup aldık : la Budapeşte arasında gi-
Kasabamızd~ eşine pek en- rişilen hususi muhavereler-

der rastlanan bir dava görül- den Prag'da hasıl olan heye-

rtıiiştür. Belediye parkına nazır canı da hHdirmiştir. Yugoslavya 
olan evinin penceresinde otu· ve Macaristan arasında ayn 
ran bir dava vekilinin karısı iki taraflı bir pakt akdı vahim 
b olurdu. Zira küçük antantın 
ayan ( .... ) yoldan geçmekte tesisine en mühim saiklerden 

olan kocasının dostu hir bayan biri Macaristana karşı hareket 
tarafından çok kaba ve çirkin birliği tesis etmekti. 

bir lisanla hakarete maruz kal- 0 lntransigeant,, gazetesi ise 
lnıştır. Meşhut cürümler kanunu Küçük antantın asla inhilal 
lnucibince m ütecaviz kadın etmediğini kaydediyor. Yugos-
derhal muhakeme edilmiştir. lavyanm Bulgaristan ve Yugos-
Fakat davanın asıl şayanı dik- lavya ile yaptığı paktlar Küçük 
kat olan tarafı dava vekili • anlantın esasını genişletmekte, 
( .... ) ın hakarete uğrıyan karı· Alman siyasetinin nüfuzundan 

kurtulmak isliyen memleketler 
••na karşı dostu olan bayanın 

B, Stoyadinoviç muhacirle~ 
rin YugosJavyanm kurtuluşu
nun mücadelesindeki hizmet
lerini kaydettikten sonra 
kendilerinin devlet idare mes-

ile bir mukarenet tesis etmek-
llıiidafaasını deruhte etmesidı'r. B Si d" · V k tedir. Budapeşte ve Viyana ile · oya lnOlltÇ 

e il dostunun masıım oldu- böyle bir mukarenet tesisi her uliyetini deruhte etmiş olan 
f~nu iddia ederek beraatini, halde Alman siyaseti tarafın- naip prens ile niyabet mec-
lfakis hayat yoldaşı olan ka- dan bir muvaffakıyet olarak !isine itimat edebileceklerini 

dının da cezalandırılmasını is· kabul edilemez. temin etmiş ve demiştir ki: 
:trniştir. Bu davayı takip eden- Belgrad. 2 (A.A) - Gaze- - . Yugoslavya düşmanı ol· 
tr hayretten kendilerini ala- teler dün sabah Belgrad rad- mıyao nadir Avrupa memle· 
lnaınışlardır. Fakat mahkeme yosunda kısa mevce üzerinden ketlerinden biridir. Yugoslav-
~daleti temin ederek mütecaviz başvekil Stoyadinoviç tarafın- yanın vaziyeti hiçbir zaman 
~dını on beş gün hapse ve dan Yugoslav muhac"rlerine şimdikinden kuvvetli ve hariç· 
t1'ıni lira para cezasına mah- hitaben söylenen nutku neşre- teki prestiji de d1tha parlak 
••• 6.nı etmiştir. diyorlar. olmamıştır. 
~··········································· ···•··································•···············•····•···········•···••••·•··• 

asarabya meselesi yine ortaya Ç!ktı 1 lrlanda 
Varşova, 2 (A.A) - Pat Ajansı, Sovyet Rusyanıo Bük

I t.tş hüki.imetine Romanyanm Basarabya üzerindeki hAkimiye

~ni tanımaya mütemayil olduğunu bildirdiğine dair çıkan 
aberJeri tekzip etmektedir. 
Pat Ajansının Bükreş muhabiri Romanya hariciye neıaretinden 

"1dığı malümata istinaden mezkur haberin hakikate kat'iyyen 
\iygun olmadığını bildirmektedir. 

BAŞLADI 
DUHULiYE 10 KURUŞ VE 15 KURUŞ 

PROGRAM: 1 - ·YILDIRIM KAPTAN 
2 - MOJiKA SAADET GECESi 
3 - GöRUNMEYEN ADAM 
4 - KOKARAÇA 
e - TURKÇE FOKS JURNAL 

Bunların hepsi bu2ün LALE sinemasında "' 

Konferansa 
iştirak edecekmiş 

Londra, 3 (Ô.R) - Siyasi 
mabafildeki kanaate göre bii· 
tün şayialara rağmen lrlan· 
da imparatorluk konferan• 
sına işt.rak edecektir. Yal-
nız murahhasların isimleri-
n in şimdiden ilan edilmesi mu

. vafık görülmemektedir. 

Sovyet sefiri 
Paris, 3 (Ö.R) - Sovyetle

rin Roma sefirinin Paris sefir
liğine tayin edileceği haber ve· 
riliyor. 

' ' Fakat bu gölge istenildiği 
kadar kalın değildir ,, 

Paris 2 ( Ö . R ) - Büyük etmektedir. ŞimdiJik hakiki 
Alman mütefekkiri Heinrich millet gölge içindedir. Serbest 
Mann "Depeche de Toulouse,, ka!an milletler bu gölgenio ne 
gazetesinde " karanlıklar içm- kadar için i~in mücadeleler, 

~e n b~bğı altında yazdığı bir... ıstıraplar ve haksızlıklar gizle-
makalede Almanyanın dahili diğini asla bilmiyeceklerdir. Ve 
vaziyetinde dikkate değer çal- ayni zamanda, sert tazyiklere 
kanlılar müphede ediyor ve karşı ne kadar cesaretli muka-
diy\)r ki : vemetleri örtbas ettiğini. .. Fa-

" Bir tarafta göze çarpan kal bu gölge istenildiği kadar 
kalın değildir. Alman umumi 

alevli şiddet yanında, daha ar- efkarma, İspanyada tezahür 
kada, hakiki memleket gölge-

eden Alman silahlarının gerili-
dedir. Rejim kendini bu ka- ği ve idare makinasının fesadı 
ranlık içinde emniyette hissse- hakkında emareler hülul ede-
derek tebaalarını bu karanlık bilmektedir. Nasyonal sosyalist 
içine hapsetmiştir. Milletin ha- rejiminin kendisi de şimdi göl-
yatı " gizli ,, olarak cereyan ge içine girmeğe başlıyor. ,, 

...... A;ıü·;y·~···~·~ph~~i~d;··hii~~;··;·~;······ 
Katalonyada kabine 
buhranı halledilmiştir 
Paris, 2 (Ö.R) - Bugün is

panyadan gef en haberler, 
Astürya cephesinde asilerin 
bir hücumunu bildirmektedir. 
Havas Ajansının Viktoria da 
asiler nezdindeki muhabiri 
tarafından bildirildiğine göre 
dün yağmurlu havaya rağ
men yapılan bu taarruz mu-
vaffakıyetle devam etmek· 
tedir. Gün sonunda hükü-
metçiler Nevada vilayetinden 
Vikoya vilayetine atılmışlardır. 
Nasyonalistler Gordea dağını 
işgal etmekle Viktoriaya doğru 
giden yolları hükümetçilerin 
tehdit edebilecekleri bir mev· 
kie hakim olmuşlardır. Şimdi 
asiler Dohango kasabasmdan 
13 kilometre mesafede bulu
nuyorlar. Nasyonalist tayyare
lerin bombaları bükümetçilerin 
bütün İstih?.:imlarını mahvet· 
mişlerdir. 

Paris, 2 (Ô.R) - Barsefo· 
nadan bildirildiğine göre Ka
talonyadaki kabine buhranı 
halledilmiş gibidir. Meselenin 
esası anarşist temayüllü olan 
milli iş konfederasyonu ile 
marksist temayüllü işçiler bir· 
liğinin de müzaheretine daya
nan •ol cenah cumhuriyet-

l 
çileri arasındaki güçlükle-
rin nasıl halledileceğinden 
ibaretti. Bu ihtilaf hükümet 
şekli hakkında idi. Milli iş 
konfederasyonu icra kuvveti· 
nin " Meclislere ,, verilmesini 
istiyordu. Cumhuriyet solcenahı 
ise nazırlardan mürekkep ka
bine şeklinin muhafazasana 
tarafdardı. Nihayet hükümetin 
bu şekli muhafaza edilmiş, 
fakat bi~ taviz olarak iş ba
kanlığı da milli iş konfe
derasyonuna verilmiştir. Tah-
min edildiğine göre, yeni 
kabin~de milli konfederas· 
yona mensup 4, işbirliğine 

mensup 4, Katalonya sol cenah 
cumhuriyetçilerine 3 ve ortak· 
çılar birliğine de 1 nezaret ve-
rilecektir. Böylece nazırla
ran sayısı on birden on ikiye 
çıkacaktır. Kabine reisi B. Ta
lllveyos maliye nazırlığını da 
muhafaza edecektir. Hüküme• 
tin bu yeni ıekilde kurulma
sından sonra askeri harekatan 
idaresinde ve dahili nizamın 
muhafazasında daha fazla 
enerji ile b rcket edilip edil
miyeceği yakmda anlaşıl~

caklır. 
FiRARi NEFERLER 

Cebelüttarık, 2 (A.A) - Ge-

AS 
....... -

' 
[, K~ŞE!~- ] 

Züppe kibar 
Kibarlığı; riyazi değil, içti

mai bir muadef e ile hallede· 
cek olursak, müsavisi züğürt-
lük çıkar. · 

Ekseriya başka manaya alı· 
nan bu tek kelimenin hayali· 
nizde canlandırdığı, tipler, o 
süsün, o alayişin, o: Kırdam, 
kırdamlığın içinde meteliğe kur
şun yerine can atan soyundan
dır. 

iki dirhem bir çekirdek gör· 
düğünüz saçı briyantinli, tır• 
nakları manikürlü, oldum olası 
şık züppelerin farzı muhal cep· 
}erini yoklasak, parmaklarımız 

deliklerine saldırır. 
Gerçi bu işin çeşitleri var• 

dır. Ben müvazenesiz kibarla· 
ra yükleniyorum. Tarizlerimi 
sözünde, halinde, tavrında; ke
pazeliğin manasını değiştirerek 
onu kendisine, kalp fethetmek. 
adam dolandırmak, insan al• 
datmak için kullananlara hasre
diyorum. 

Züppe kibarların bir de alim 
geçinişleri vardır! 

ilimden anlarlar, fenden an· 
larlar! Gözlerini süzerek söı 
söylemek, güzel gördükleri 
her kadına kur yapmak ise 
mükemmel hünerleridir. 

İş adamı olmak mı? •.• Nesi· 
ne lazım onun... insan gibi ça• 
hşmak kibarlığına dokunur. 

Mübareklerin laübalilikleri de 
yamandır, hesaba, kitaba gel-
mez, sığaradan tulun da, iğreti 
simokine kadar istedikleri çok 
görülmüştür. 

izah ettiğim şu [züppe kibar] 
zümresi, [tam züppe] zümresin
den başka bir alem yaşar ••• 
Sa km birbirine karıştırayım 

demeyin bunları ... 
Zira tam züppelerin vasfı 

başkadır, böylelerinin en güzel 
vasfı da, biraz manah olmak 
şartiyle: 

" Ko ! desinler şah budağu 
bağı var,, 

.. Üzümü yok yaprağı var" 
dır. 

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

Amerika 
Beynelmilel bir sulh 
l<onferansı toplamak 

niyetinde değildir 
Vaş:nglon, 2 (Ö.R) - Hari· 

ciye na2.1rı B.Cordel Hull Ame
rika hükümetinin beynelmilel 
bir sulh konferansı top'amak 
teşebbüsünde bulunmağa asla 
niyeti olmadığını söylemiş ve 
şunları ilave etmiştir:Reis Roo· 
sevelti temsilen B. Norman Davi 
Londraya hareket ederken ken
disine resmen verilen vazifeden, 
yani beynelmilel sulh konfe· 
ransmda birleşik devletleri tem
silden başka hiçbir vazife ile 
memur edilmemiştir. 

Roma, 2 (Ö.R) - Amerikan 
tekziplerine rağmen Londrı 
mahfellerinden bazıları B. Nor
man Davisin beynelmilel eko· 
nomik işbirliği ve silahların 
tahdidi meseleleri hakkmda 
teşebbüslerde bulunacağını tah
min ediyorlar. 

.. ~ZTEPEôE"" 
Satılık Ev 

Gözteped~, tramvay cad· 
desi üzerinde 831 numaralı 
ev satılıktır. 

içinde elektriği, havagazı 
tesisatı vardır. Yeni denile-

K bilecek haldedir. Havadar· 
dır. Talip olanlar "Yeni 
Asır 

11 
idare müdürlüğünden 

arzu ettikleri tafsilatı ala
bilirler. 9 - 10 S.4 

mııııaı .. !2111111m1Barz7.J7LL7J~ 
uta ve Tetuan garnizonlarından 
on asi nefer geçen gece kaç-
mışlar ve bir kayıkla bu sa
bah Cebelüttarıka gelmişlerdir. 
Bunlar durmaksızın 8 saat kü· 
rek çekmiılerdir. 
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ldişleme, idişlemecilik ve hukuk ilistin ikiye a rılaca 
rofesör Dr. Saim Ali . . 

1
. · 1 r 

o ter 
Hukuk, ehemmi
yet ve tarihçesi 

-
fikirlerini anlatıyor Tah ık komısyonu muhte ı proje e 

ve raporlarını hazırlamıştır ... Cemiyet halinde yaşayan insaıllnrın 

kendi aralarındaki medeni muamele 
ve münasebetlerinde - vüsuk - ve res
miyet vermek istedikleri, yahut buna 
:mecbur oldukları nk:ıtlerin müstenidi 
bulunan evrakı tanz.im ve tevsik et-

k vazif csiylc mükellef umumi halk 
kAübi ve müşaviri olan noter ve noter
lik tcşkilAtı, medeni bir memleketin iç
timai çehresini belirten çizgilerin en 
kuvvctlisidir. Medeni muamelelerin ve 
bunların oturduğu ve doğuracağı mü
ruısebetlerin tam bir emniyet ve düzen 
altında yürüyebilmesi ve akıt taraf
ların hukukt vaı.iyetlerinin korunması 
iQin bu çehreyi belirten çizgiler, bilgi 
ve tecrübenin bütün kuvvet ve kabili
yeti ile çizilmeli ve istenilen iş tam ma
nasiy le açıkça belirtilmelidir. 

- Binaenaleyh noter kendisine tev
di edilen bir işi yaparken evvelemirde 
Ukıt taraflarının hukuki vaziyetlerini 
kendi vicdan terazisinde tartmalı ve 
yapılması istenilen iş, iki tarnflı kendi
sinin işi imiş gibi benimsenmelidir. 

Bu kaideler göz önünde bulundurul
mıyarak hizmet mukabili bir alış veriş 
tarzında ve yahut her hangi bir hasis 
menfaat gayesi düşünülerek yapılan 

iş, noterle iş sahibi arasında o muame
leden mütevellit karşılıklı vecibeleri 
bn:z.irglinlığa dökmek-ten başka bir şeye 
yaramaz. 

BEYNELMiLEL ANLAYI~T A 
NOTERLiK 

Bugün dünya medeniyetinin eriş-

Bu aralık Avrupada ve bizde cemi· 
yet için muzır olabilecek çocukların 
meydana gelmesine mani olmak ıçın 

bir çare aramak isteniyor, bu çare bu
lundu deniyor. Hem bulunmuş, hem de 
biz geri kalmışık. 

Bilhassa Almanyada bu iş çoktan 
başlamış, sinirleri hasta insanların so· 
yunu kesmek için husyelerini hususi 
bir tnrzda köreltmek ameliyatı rnede· 
ni prtlar dahilinde yapılmağa başlan· 
mış olmasıyle, bizim gazetelerde dahi 
(ldiııleme) tarafdarı doktorların ya
zılan görüldü. 

Zannediyorum ki herkesin aklına 
geleni söylemesi, her mesele için doğ-
ru olmaz. 

Evvela Almanyndan başka yerlerde 
hattfı Almanyanın kendisinde bu iş 

ne nispete yapılıyor, bunu bilmek la
zımdır. Mesele gayetle hukuki mahi
yette. son derece içtimaiyata taalluk 
eder bir keyfiyettir.. Marazi cibillcti 
olanlann soyunu kesmek için baba ve
ya anayı idişetmck fikri yeni değildir. 

Almanya hakkında şimdiye kadar bil
diğimiz malumat şu idi : (Zorla bir 
adam idi11 ve (asexualise) edilemez.) 
bu mesele Rayhıştah ·da konuşulmuş 

idi. Ehil komitelerde tetkik edilerek 
reddedilmiş idi. Biz böyle biliyoruz. 

ldişetmek vaktiyle ltalyada yapılır· 
dı. Demek isterim ki uşaklık, harem İş· 
leri için idişetmek başka birşey , eski 
ltalyada yapılan (Castration) başka 

birşey idi. ince ve güzel sesli musiki 
adamları yetiştirmek maksadı Üe ya
pıyoruz. derlerdi: bunu aldannuyorsam 
kilise adamları yaparlardı. Halbuki ha
kikatte bir ahlaksızlık, bir nevi mede
ni barbarlık idi. Orada ( Castro ) larm 
sonu neye vardığını (Casanova) yı 

zel, ne erkek ne de kadınınkine ben· 
zemiyen bir ses, idiş sesi, (hubride) bir 
ses h&sıl olurdu. Meşhur ( Cafarelli), 
(Marchesi), (Scnesimo) lar v s., Kas
tro idiler. 

Bu zamanda böyle bir şey mevzuu
bahs olamaz. Bu zamanda düşünülen 

şey, deli, cani, ruban muhtel, krimincl 
doğuşlann neslini ortadan kaldırmak 

gibi medeni ve insani sebepler ortaya 
sürülür. 

Ve lakin. bu sebepler ne de olsa, 
(Assexualisation) hukukta yer bula-

maz. Çünkü hukuk son tahlilinde. man
tık ve tecrübe demektir. Ben de ancak 
hu bakımdan meseleyi tahlil etmek İs· 
tiyorum. 

Bu ameliyat ile beşeriyeti tasfiye 
etmek istemek, ve bu nazariyeyi mü
nakaşa sahasına dökmek istemek için-

den çıkılmaz bir yoldur. Bir kerre ( te
reddi) nin önünü almak, sebeplerini 
kaldırmak ile olur. bu sebepler ise bin 
bir türlüdür. Sinirleri ve ruhları sanıan 

amiller yer yüzünde bu kadar çok iken, 
ve gittikçe çoğalırken çarei hallini hus
yelerde aramak abestir. 

Ondan sonra asabı muhtel anadan, 
babadan nice büyük insanlar çıkmıştır. 
Ve, dehayı normal adamlarda aramalc: 
eekidenberi münakaşalı olup akıllı ile 

akılsızı kimse iyi tefrik edemediği gibi, 
eğer her caninin yav:rusu mutlaka cani 
olsaydı bu usulü babalarımız çoktan ka
nun yaparlar, keza her cinayet her vakit 
birbirine ben:ziyen ayni iş olsaydı hu 
mecellelere lüzum kalmazdı. 

Kanun yüzde beıı iyilik veya fena
lık ihtimali gördüğü yerde (leh veya 
aleyhte) hüküm verir, ve kim ne dese, 
ne kadar fikir sarfedilse (Asexualisa-

tiği tekamül medeni memleketler 
arasındaki uzaklığı kaldınruş olınası 

itibariyle içtimai hayat ve medeni mu
ameleler nrnsındaki fark ta mütenasi
ben kalkmış olduğu cihetle hemen he
men her memleketin bu gibi murunc
lclcrini bir düzen altına alan kanunları 
da o nisbette birbirine yaklaşmış bu
lunmaktadır. Halbuki noter kanunları 
nrnsındaki yakınlık ve benzeyiş bun
lardan daha üstündür. Bazı küçilk 
fnrklar istisna edilirse hemen her me
deni cemiyet ve içtimai varlık, isüklAI 
ve kültürüne sahip her memeleket no
ter mefhumunu nyni manada anlamış 
ve onlara birbirine çok bcnzcyişll hak 
ve vazifeler vermiştir. 

okumuş olanlar bilirler. Güzel sesli tion, Entmannung) hiçbir kanunu me-

çocuk koyun gibi burulur, sonra te· deniye bu şekli ile giremez. 
nasül guddesinin körletilmesi neticesi Ancak ferdi sıhhat sebepleri ona 
şekil ve şemaili değişen delikanlılar müsaade edebilir. 
sefil bir hayat geçirirlerdi .. , Bununla be· O vakit ise bu müsaadeyi hazan 
raber ekseriya (Castro) da gayet gÜ· alınz, bazan alrnağa lüzum yoktur. 

Bir memlekette noter mefhumu ne 
kadar yüksek bir miinada anlaşılmış 

ve ehemmiyet ne derece yüksek bir 
kavrayışla takdir edilmiş ise o mem
leketteki içtimai varlığın ve medeni se
viyenin o nisbette yüksek bir tekftmüle 
erişmiş olduğunu anlamak güç birşey 
değildir. 

Hak ve adaletin tecelligahı olan 

At koşuları 
sahasında 

yarın Kızılçullu 
yapılacaktır - ··-·-·· Yarın ilkbahar at koşularına 

Kızılçullu alanında başlana 
cakhr. 

Birinci kqşu : 3 yaşmdaki 
y~rli yarım kan lngiliz erkek 
ve dişi taylara mahsustur. ik
ramiyesi 320 lira, mesafesi 800 
metredir. 

ikinci koşu: 3 yaşındaki yerli 
halis kan logiliz erkek ve dişi 
taylarma mahsustur. ikramiyesi 
405 lira mesafesi bin metredir. 

Üçüncü koşu: 4 ve daha yu· 
karı yaştaki yerli yarım kan 

logiliz at ve kısraklanna mah· 
sustur. İkramiyesi 275 lira me
safesi 1400 metredir. 

Dördüncü koşu : Dört ve da· 
ha yukarı yaştaki halis kan 
lngiliz at ve kısraklara mahsus, 
ikramiyesi 445 lira mesafesi 
1800 metredir. 

Beşinci koşu : 4 ve daha 
yukarı yaştaki yerli yarım kan , 
Arap ve baliskan Arap at ve 
kısraklarına mahsustur. ikra
miyesi 170 lira ve mesaf ~si 
1800 metredir. 

mahkemeler; akıt taraflar arasında ih
tilaf çıkmadıkça ve kendilerine bir id
dia yapılmadıkça işe el komazlar. Her 
hangi bir ihtalafı ancak hüdusundan 
sonra hal ve istenen hakkı onun mü
eyyitleri marifetiyle yerine getirirler. 
Halbuki noterler bir iş yapılırken son

radan çıkması muhtemel ihtilafları ön
ceden ortadan kaldırmak üzere kanu
nun çizdiği yolları alakadarlara gös
teren ve hatta tatbik eden müessese
lerdir. 

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

Nasıl ki, sağlık şartlarına ayak uy
durmak insanı hastalıktan ve nihayet 
hastanelerde sürünmekten ve bir sürü 
masrafa boğulmaktan korursa, yapaca
ğı medeni muamelelerde noteri vazi
felendırmek, hiç olmazsa önceden fikir 
ve mütalun almakta insanı mahkeme 
kapılarına koşmaktan, icralarda yorul
maktan o nisbette kurtarmış olur. 

Ne yazık ki bugUn birkaç müessese 
ist.isnn .edilirse memlekette her yıl yüz 
binlerce. liralık iş yapan müessese ve 

ticarethanelerin hemen hiç birisinde 
ne bir hukuk müşaviri vardır, ne de 

ve o akıtle tarafların üzcrlerine aldık
ları vecaip ve taahhüdatın rneriyeti 
için tan:z.im edilen mukavele ve senet
lerin noterlerce tasdik ve bazı ahvalde 
ezcümle ölüme bağlı tasarruflarla 

menkul mülkiyetinin ipkasmcla no
terlik siciline kaydedilmek mecburiye
ti vnrdır. 

Hülasa noter ve noterlik, haklın ve 
mahkeme ile birlikte kurulmuş ve on
larla birlikte uzun nsırlardanberi 

halkın hizmetini ifa edegclmiş ve var-

lık ve ehemmiyeti çok eski zamanlar
danberi her cemiyette kayıtsız ve şart
sız kabul •edilmiş içtimai ve medeni 
bir teşekküldür. 

MUASIR NOTERLIK 
bu kaideye riayet eden bulunabilir. Bu Avrupacla noterlik, on altıncı asrın 
yüzden çıkan ihtilafJarın memleket son yıllarında Fransa kralı dördüncü 
sermayesine vurduğu darbe ve kaybet- Hanririn bnbadan oğula geçmek Uzere 
tiği zamanın bir istatistikleri yapılsa ihdas ettiği teşkilat sayesinde Jptidai 
heı· halde hayretten hepimizin ağzı şeklinden kurtularak daha mütekamil 
açık kalacağı şüphesizdir. bir müessese hnline girmiştir. Bundan 

NOTERiN TARiHÇESi sonro onsckizinci asrın ilk yıllarında 
Haklın ve mahkeme teşkilatı gibi on dördüncü Lui noterlere kral arma-

çok eski bir tc-şekkül olan noterler, sını taşıyan mühür kullanmak ve bun
cski Mısırlıların ve Yunanlıların z.a- lan müstekilen evraka basmak ve sı
rnnnında çok iptidai bir şekilde ve son- fan vüsuku böylece ikmal etmek sa

radan Roma medeniyetinde daha der- l!ihiyetini vermiştir ki o zamanlarda 

li topfu bir müessese halinde halkın noterlik krallık , sinyorluk ve kilise 
muamelelerini kabul ve hizmetlerini noterleri olmak üzere üç sınıfa ayrıl-
yapmışlnrdır. ı mış bulunuyordu. 
. O zamanlarda da ukıUerin sıhhati ve Krallık noteri bütün Fransada, sin
ıltızaın olunan wcibelerin ifası mcc- yorluk not.eri yalnız mensup olduğu 
huri. bulunması için bu teşekküllcrce : sinyorların nrazisindc ve kilise notcr
tasdilc edılmek ve şahitler tarafından fori de münhasıran papaslarla kilise 
imuı olunmak lazımgelirdi. l umurunda vazife alıyorlardı. 

Roma medeniyetindeki tekamül sı- Uzun yıllar süren bu vaziyet niha-
rasında da bu nkıtlerin resmiyet ifade )'et Fransa büyük ihtiialinden sonra 
edebilmesi için hususi bir deftere tcs-1 tedvin edilen bir kanunla tamamen hal 
cil edilmesi mecburiyeti vardı. Nite- 1 ve daha sonrn da muhtelif zamanlar
kim bugün de nkıtl0rin «ıhhatini temin 

1 
cia ~·anılan tadilat ile bugünkü şeklini 

almıştır. 

Bizde hnlkın medeni işlerinde kul
lanacağı evrak ve mukaveleleri evvel· 
ce kadılar ve daha sonra şer'iye mah
kemeleri tasdik ederken mecelle, tica· 
ret ve ceza kanunlarının tedvini sıra
sında bu gibi muamelat için de cTica
rct deavi kalemi> kurulmuş fakat bu 
yalnız ticari işlere hasredilmiş olduğu 
cihet.le halkın muamelatını yapmak 
üzere de bu kaleme iki arzuhalci veril
mi:,<rtir. 

Bundan sonra Fransa noter kanunu 
tarzında kaleme alınıp 1295 yılında neş
rolunan mukavelat muhnlTirleri ni
zamnamesi ile halen birçok maddeleri 
tadil edilerek meriyet.te bulunan 1329 
tarihli muvakkat noter kanunu bu ni
zamnnmeden mülhem olmuştur. Bu
giin elimizde bulunan modern kanun· 
larla çok iyi bir tarzda zaptü rapt altı
na alınmış olan medent muameleleri· 
miz.in yolunda çevrilmesine hakkıyle 

hizmet edemiycn ve bu muasır kanun· 
lar karşısında büyük bir boşlukla sı
rıtan bu kanunu muvakkatm yerine 
onlara uygun bir noter kanununun 
tedvini düşlinülm~ ve 15yıhası Kn· 
mutaya sunulmuştur. 

Bu yeni noter kanununun bir an 
evvel meriyetc konulmasının, halkımı
zın medeni muamele ve münasebetle
rine ve birbirine muarız kanunlar ara
sında bucalayan mesleğimize ne kadar 
büyük yardım olacağı bittabi aşikar
dır. 

Eline aldıkları her işte halka 1izami 
derece müfit olabilmek gayesiyle çalı

şan noter mensuplarının da bunu çok
tanberl bütün istekleri ile bekledikle
rine şüphe yoktur. 

RAiF GlRAY 
!kinci Noter Muavini 

Londra, 2 (Ö.R) - Filistinde 
araplarla yahudiler arasında 
daimi olarak tekrarlanan kav
ga ve çarpışmaların kat'i şe· 
kilde önüne geçmek için lazım 
gelen t~dbirleri tayin etmek 
üzere Filistine gönderilmiş olan 
logiliz krali tahkikat komisyo
nu azaları yakında Londrada 
mesailerini bitirmiş ve rapor· 
lannı hazırlamış olacaklardır. 

Komisyonunu Filistinde karı· 
şıklıkların önüne geçmek için 
yapılacak teşkilat hakkında 

neye karar vereceği henüz res· 
mi olarak belli olmamakla be· 
raber komisyon mahfellerinden 
bnzı haberler sızmıştır. Bu ha
berlere göre tahkikatçılar Fi· 
listin için iki şekilden birinin 
kabulünü teklif edeceklerd:r. 

Birinci şekilde Filistinin bir· 
birinden tamamiyle ayrı ve müs· 
takil iki devlete aynlmasıdır. A1ap liderler 
Bunlardan biri muhtariyet sa- brrakılacakbr. Burada bir mil- J bir şekil alsın, ister biri. ~a· 
bibi bir Arap devleti olac:ık, yon Yahudinin iskanma imkan hadi, diğeri arap olarak ıkıye 
diğeri ise bir nevi Yahudi olduğu tahkik ediliyor. Filistin- aynlsm, mühim bir mesele ~a: 

d d'k" h ld 400 000 Y ki kalmaktadır. Bu da FJistııı dominyonu haline sokulacaktır. e şim ı ı a e , a· . 
ikinci teklif ise bu iki devletin hudi vardır. Yahudiler bu kı· deki mukaddes maballferıP~ 

d sımda yerleştiriJincP., memleke- Kudüs şehrinin ve etra ırı~ 
lsviçre gibi bir fe erasyon d k . l F'l' kı"me aı"t olacagvı meselesidıt· tin iğer ısmı, yanı ası ı ıs· 
halinde birleştirilmesi ve şu Tahkikat komisyonu burasının 

kd. d 1 ·ıt · ı"daresı· tin, Şarki Erden Emiri Abdul- d ıı 
ta ır e ngı erenm laha bırakılacakbr. Esasen Milletler cemiyeti tarafın 8 

altında kalmasıdır. Emir Abdullah çoktanbt:ri ha· lngiltereye verilmiş olan oıan"' 
Eğer birinci teklif kabul kikt bir Arap kralı olmak daya tabi olarak doğruda" 

edilirse Filistinin sahile komşu emelini takip etmektedir. doğruya lngiliz idaresinde .Ulu' 

ovahk bir kısmı Yahudilere Fakat Filistin ister federal hafazasını teklif etmektedır .•••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Be graddaki görüş __ _ 
riste ok te aşlı ve e dişe i bazı 

te sirlere yol açmıştır 
Paris 2 (A.A) - Gazeteler 

Belgradda toplanan küçük an· 
tanl konferansı ile meşgul ol
maktadır. Eko Dö Paris gaze
tesinde Pertinax bu mesele hak· 
kında diyor ki: 

- Bulgar-Yugoslav ve Italyan
Yugoslav paktlarını imza et
mekle Dr Stoyadinoviç küçük 
antanta çok mühim bir darbe 
vurmuştur. Bundan başka B. 
Stoyadinoviç Macaristan ile de 
müzakere halinde bulunduğunu 
itiraf etmiye mecbur kalmış 
bulunmaktadır. Prag ve Bük· 
reşe nikbinlik talimatı verilmiş 
ise de bu iki şehrin hiç birin· 
de bu talimat hakkıyla tatbik 
edilmemiştir. Eğer orta Avrupa 
ve şarki Avrupadaki milli dev· 
Jetler ayrılmaya başlarlarsa 
Pangermanist davasının çok 
mahsüs bir surette ilerliyece
ğioe herkes kanidir. Fakat 
Fransız sisteminin inhilalinden 
faydalanacak olan ltalya de
ğildir. 

Ôvr gazetesinde bayan Ta
bouis ise şöyle yazıyor: 
-Sonuncu Benes-Stoyadinoviç 

mülakatı yalnız Çekoslovakya 
için değil, fakat aynı zamanda 
Fransa için de mühim ve kat'i 
bir dönemeç teşkil edecektir. 
B.Benesin kat'i izahat talebi 
karşısmdaB.Stoyadinoviç F !an· 
sız karşılıklı yardım projesini 
kat'i surette acaba reddede· 
cek mi? Bundan korkulur. Ve 
o zaman denebilir ki Fransa 
Balkanlarda büyük bir parti 
kaybetmiş ve hakikatte Yu· 
goslavya, ltalyan - Yugoslav 
muahedesinin ikinci maddesini 
umumi bir anlaşmazlık ibtima· 
linde bitaraflığı muhafaza için 
aşağı yukarı bir bahane olarak 
ele almıştır. 

Balkan siyasetinin bu inki
şafları bugi!n Fransa noktai 

nazarından kötü olmakla bera
ber haddi zatında Yugoslavya, 
Italya ve Bulgaristan tarafın
dan şimdiy" kadar imzalanmış 
bulunan ve bundan sonra da 

yanın ittifaklarının idam esi v.e 
bu memleketin milletler cerD1"' 

yeti azası sıfatiyle taabhütlerin.e 
sadakati hakkındaki bütün suı
tefehhümleri izale edebilir. Ve 

imzalanacak olan bütün bu an- etmelidir. 
!aşmalar acaba bu kad1tr ehem· Jour gazetesi ise Belgrad 
miyetli midir? Bu sorulabilir bir hususi muhabirinden aldığı şıa 
sualdir. telgrafı neşrediyor: 

B d . bit' Eğer Paris - Londra mihveri Bükreş ile u apeşteyı . 
birkaç zaman en kuvvetli mih- birinden ayıran meseleler bıt 
ver olarak kendini gösterirse kerre halledildikten sonra nıu· 
balkanlar muhakkak surette hakkak ki 3 Mart 1936 d• 
Berlin·Roma mihverini terke· küçük antant ekonom ık koose 
decektir. yanın Prag toplantısında Sa. 

Ekselsior gazetesinde Mar- Hodzanın küçük antant devlet 
sel Pays ise şu mütalaayı ileri leri ile Roma anlaşmaları blo 
sürüyor: ku devletleri arasında inşası~ 

Italya· Yugoslavya anlaşması teklif ettiği köprünün yapıloı~ 
herşeyden evvel bir tefsir me- sına başlanacaktır. Zannettik' 
selesidir. Romanın, Belgradın mize göre bu köprünün inşa~· 
resmi tefsirleri arasında bazı ihtimalleri ve tarzı Belgrad kO" 
farklar görülmüştür. Dr.Stoya- nuşmalannın en esaı;lı ınevı~-
dinoviçin bir tavzihi Yugoslav- larından birini teşkil edecek~~:. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hindistanda matem •• •• 
gunu 

--------------------------8 om bayda ve Delhi e 

büyük nümayi ler ol 
BOMBA Y 2 (A.A) - Dün Lartal 

ismi verilen dini matem günü idi Hin
distanın yeni kanunu esasisi rejiminde 
eyalet rnuhtariycsi bugün tesis edil· 
mİ;-itir. 

Kongre kanunu esasiye karşı bir nü
mayiş tertip edilmiştir. Saat 14 • e ka
dar nümayişçiler sükünetle sokaklar· 
dan geçmşlerdir. Yolları kapamak cür
müyle Bombayda 6, dahilde 25 kişi 

tevkif edilmiştir. 
Borsa, mahsulat piyasaları birçok 

mağazalar, Milliyetperver gazeteler ve 
bir kaç iplik fabrikası kapılarını kapa· 
mışlardır. Bankalar muntazaman işle· 
meğe devam etmektedirler. Kongre 
mensuplannın teşkil ettikleri alaylar 
Boınbayın iç ınahallesinden geçerek 
nvrupalılarn ait mağazaların ve Banka· 

s»~ 
ların önünde durarak kanunu esıı 
boykot ediniz diye bağırnuşlnr<lı~ııit' 

BOMBA Y 2 (A.A) - !{on l! rtfır· 
liderleri inkisarı hayale uğranııŞ··nıtclC" 

. ktJ 
Çünkü ekalliyet hiikümetlcrı l< içit' 
rin hayat şartlarını eyilcştirıne J.t}cri· 
yakında yeni planlar tatbik cdee<?d li• 
ni vadederek muhtelif cynlcılcr J3ıl 
d 1 . . ·L- d d" .. ;;.,ıcrdır· ,,,. er erı ıtıUilr an usurm....... ı.t;)•· 

~ ço"' 
şekilde propağanda yapılrnnsı . •C' ccıJ· 
beri kongreler tarafından ınvsı: }lc1lii' 
mişti. Bwıunla beraber kongr ·c: 0tdıl' 
mücadele plfuunı tesbit ctıneını:ı c;c~ 

. nc .. jO 
ğundnn istikbalde vazıyct.ın 'hcttctl 
alaca"'ı mcşküldi.ir. Diğer cı :ı 1 ' tJlt 

li . btı)'""' ıJ 
Nisanda yapılacak içtını~a ilılki b 
ehemmiyet at.fedilmektedır. Ç sfı~ 

d·tdıgıne toplantıda Gandi zanne 1 

yeni plfuu izah edecektir. 
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Bugün saat on . yedide 

Takımları uz 
Istanbulda Oyna 

a 
aca 

Akşam üzeri nasıl neticelerle 
karşılaşmamız mümkün olacak? 

Izmirli gençlere bugün iyi Bu maçlardan önce en menfi 
Şans ve iyi oyun temenni ede- konuşan kalemlerin bile müta-
riz. Futbolun yüzde yirmi şanı laalarına kıymet vermek iste-
ve bu nisbette bir gün mese- riz. Daha iki gün evvel lstan· 
lesi olduğu nazarı itibara alı- bula avdet eden Beşiktaş an-
nırsa, bugün yapılacak oyunla- trenörü B. Refik Osmanın, bil-
rın hangi şartlar altında oyna· miyoruz hangi tesir altında 
nacağı anlaşılmış olur. lzmir takımları hakkında söy-

Bugün saat on yedi suların- lediği sözleri teessürle okuduk. 
da Taksim stadında Fene.r- Beşiktaşı mağlüp eden Üçok· 
bahçenin karşasında yer alacak sporu beğenmiven, yine Beşik-
olan Üçok sporla, ayni saatte taşla Lerabere kalan Doğanspor 
Ankara stadında Gençler bir- hakkında en ufak bir takdir 
liğinin karşısına çıkacak olan cümlesi kullanmıyan bu zat, 
Doğanspor, belki de yeni for- Beşiktaşlı oyuncuların lzmirin 
ına:arı altında milli küme maç- tazyikinden kurtulmak için topu 
larının en zorlu o'anlarını ya· minare boyunca kaldırdıklarını 
pıyorlar. unuttu mu? 

Dün geç vakte kadar bek- Böyle müşkül şartlar alhnda 
led ığimiz halde, bu oyunları oynayacak olan Üçokspordan 
idare edt:·cek hakemler hak- bugün bir galebeden ziyade 
kında malümat alamadık. lstan· şuur lu bir oyun bekliyoruz. 
bul maçları için hakem derdi- Neı 'ce ne olursa olsun, bunu 
nin lzmir aleyhine tezahürle· beı ınsemeye çalışacRğız. 

rini çok gören lzmir mıntakası, l :oğanspora gelince; bu maç 
bu yandan maalesef talisiz ta ilki kadar ehemmiyetlidir. 
bulunuvor. lstanbul sahasında, Bu yıl Ankaragücüne daima 
lstanbulun müfrit fenerli taraf- faik bir oyun çıkaran ve geçen 
tarları önünde lstanbullu bir hafta Fenerbahçenin karşısında 
hakem önünde, en çetin bir azımla oymyan Birlik, bugün 
karşılaşma yapan Üçok spor Doğaospor karşısında iyi bir 
takımından iyi, kötü bir gali· oyun çıkarmağa çalışacaktır. 
biyel beklemek mümkün mü? Doğansporun çok ahenkli olan 
Ortada yalnız kuvvet farkı müdafaası, eğer Üçokspor ma-
rnevzuubahs edilseydi, iki ta· çında olduğu gibi güzel bir 
ktm arasında büyük bir fark oyun çıkarırsa Ankaradan c.la-
elde etmek imkansız bir şey cağımız haber galibiyet ola-
olurdu. Bahusus ki Beşiktaş bilir. 
rnaçının kudreti lstanbul mın- Gençlere, yapacakları maç-
takasında oldukça derin akis- )arda muvaffakıyet dileriz. 
ler yapmış bulunuyor. S. N. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türkiye ve Romanya ·-. YAZAN: N. Batzarla 
Unlversul gazetesi başyazanı 

Romanya dış bakanı B. V. 
Antonesko'nun Ankarayı ziya
reti, iki hükümet ve millet 
arasındaki samimi münasebet 
ve duyguların tekrar belirtilmesi 
için iyi bir fırsat teşkil etti. Bu 
bara retli münasebetler -ki ifade
sinden sevinç duyuyoruz-yalnız 
Romanya ile Türkiye arasmda 
bir ittifak anlaşması bulunduğu 
için olmayıp, dı~ bakaoımızın 
da söylediği gibi, kağıt üze
tinde tesbit edilen dostluk 
Türk ve Romen milletlerinin 
kalplerinde en sağlam yerini 
bulmuş olduğu içindir. 

Gerçekten, Türkiye Cumhu· 
riyetinin çok dirayetli Dış ba· 
kanı B. Aras'm da ifad~ ettik
leri gibi, Türk-Romen dostlu
ğu, miJletlerarası münasebet· 
lcr için, çok iyi ve yerinde 
bir örnek olarak ahnabilir; 
lira bu münasebetlerin hiçbir 
aafhasmda menfaatler tebayün 
etmemiş ve etmiyecek olduğu 
gibi iki millet geçen asırlar 

İçindeki uzun hatıralarla biri· 
birlerini çok yakından tanımış 
oldukları için karşılıklı saygı 
Ve sevgi h isleriyle kaynaşmış
lardır. 

Evet; bir hakikattir ki, Türk· 
ler cihangirlik devirlerinde, 
Romenlerle çarpışarak bunları 
haraca kestikleri gibi, Eflak 
Ve Boğdan da idareleri altına 
geçmiştir. Lakin, hu mi\nase
betıe, diğer bir tarihi haki· 
kati de gözönünde tutm~ k 
gerekli ve doğru bir harekL : 
olur. 

Eflak ve Boğdanda yaşıyan 
Rornen köylüleri, bunları doğ
rudan doğruya idare etmiyen, 
lürklerden tazyik ve işkence f Örmemişlerdir; belki çekirge-
er ~ibi bu iki ülkeyi istifi 

edip Türk ve Romen milletleri 
arasında vasıta rolünü gören 
ve halkı merhametsizce ezen 
yabancı, tufeyli ve istismar 
edici unsurlar yüzünden çok 
kara günler geçirmişlerdir. 

Gerçi, Balkan yarım adasın· 
daki eski hristiyan hükümetler, 
Türkler tarafmdan zaptedile
rek birer "paşalık., haline ko· 
nulmuş ve her türlü eğemen· 
liklerini kaybederek " Reaya ,, 
adı altında bir koyun sürüsü 
gibi her türlü haklarmdan tec· 
rid edilmişlerdir. Bununla be· 
raber, maddi ve içtimai bakım
dan, Balkanların d iğer kısım
larında yaşayan köylüler, Ro· 
manyada en kork•mç bir sefa
lete düşen köylülerden çok da
ha rahat ve refah içinde bu
lunuyorlardı. 

izahat mı istiyorsunuz? Bu· 
nun sebebi fıtreten ruhi bir 
asalet ve necabetle muttasıf 
olan Türk milletinin, kendi 
eliyle ve vasıtasız idare ettiği 
yerli halkm canına, malına as
la el uzatmamak alicenabhğıdır. 

Gayri insani istismar rubu 
Türke yabancıdır. 

Türk milletinin diğer bir 
vasfı da idaresi rJltındaki yerli 
ve gayri Türk halka milliyetini 
kaybettirmek siyasetini hiç
bir vakıt takip etmemiş olması· 
dır. Türkler, tebaaları bulunan 
balkın etnik varlıklarına el sür
medikleri gibi bunlara içti
mai, ilmi ve dini saha
larda tam serbestlik ver· 
mişlerdir. Bu sebepten dolayı, 
Balkanlardaki Türk idaresi, 
huıstiyan milletler için, kışın 
şiddetinden hububatı koruyan 
bir kar tabakasına beozetilebi
Jir. işte bu sebeptendir ki, Os
manlı id;ue~ çekilince, bu ınil00 

- -- - ~ - - - - - --

Y'ENr ASIR Sahife s _. 

Teklifimiz kabul edildi -
Hatay anayasasını tanzime 

komitesi 22 Nisanda 
memur eksperler 
toplanacak 

Murahhaslarımız on sekiz veya on dokuz Nisanda Cenevre}'e gidecek 
lstanbul, 3 (Yeni Asar - Telefonla) - Hatayın ana yasasını 1 den çıkmış ve bu akşamki trenle Ankaraya gitmiştir. B. Mene· 

tanzime memur konferansta Başvekilimiz Hariciye vekaleti genel mencioğlu hareketinden evvel gazetecilere beyanatında şunları 

sekreteri B. Numan Menemencioğlunun rahatsızlanması dolayısilP. söylemiştir : 
9 Nisandaki toplantının 22 Nisana tehirini istemiştik. Milletler - Dokuz Nisanda yapılacak anayasayı tanzime memur eks-
Cem;yeti genel sekreterliği bu talebimizin kabul edilerek eks- perler komitesi topJantisının 22 nisana tehirini is ~edi k. Bu ak-
p\!rler komitesinin 22 Nisanda topJanması muvafık görüldüğünü şam Ankaraya gidiyorum. Onsekiz veya ondokuz nisanda arka-
bildirmiştir. daşlarımla birlikte Cenevreye giderek 22 nisanda toplantıda 

2 bulunacağız. 
Eksperler komitesi 2 nisanda Cenevrede tekrar çalışmalarına Cenevre, 2 (A.A) - Milletler cemiyeti sekreterliğinin bir 

başhyacaktır. tebliğine göre Hatay ana yasasını tanzime memur mütahassıslar 
Rahat~ız bulunan ve kendisine küçük bir ameliyat yapılan ko- komitesi Türk delegesi cerrahi bir ameliyat geçirdiğinden 22 

mitedekı başmurahhasımtz B. Numan Menemencioğlu hastane- nisana kadaf toplantılarını tehir etmiştir. 
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ara ük fabrikası temeli 
Bugün Başvekil de hazır olduğu halde atılıyor 
Başvekilin nutkuna büyük ehemmiyet veriliyor 
Ankara, 3 (Yeni Asır ·Tele- · reket etmişlerdir. çiı.i B. Persi Loren ile fabri- lngiliz sefiri B. Persi Loren'in 

fon!~) - Ka~abükt~ kurulacak Başvekil General ismet Inö· kayı yapacak lngiliz firmasının de bir nutuk söylemesi kuv· 
demır ~e ç~lık fabrıkası temel nü ile lktısat Vekili Bay Celal direktör ve mühendisleri de vetle muhtemeldir. 
atma torenı yarın saat 11 de iki buçuk sene zarfında 
yapılacaktır. Bayar ve vekillerle mebusları hazır bulunac:ıktır. ikmal olunacak demir ve çelik 

Merasimde hazır bulunacak- hamil tren de s~at yirmi iki· Başvekil ismet lnönü'nün fabrikamız, şarkın en büyük 
lar dün akşam tahrik edilen de hareket etmiştir. Karabükte söyleyeceği nutka ve en mükemmel demir ve 
bir treni~ saat yirmi birde ha- Merasimde lngiliz büyük el- büyük ehemmiyet verilmektedir. çelik fabrikası olflcakhr. 
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Amerikada Suriye - Filistin le telefonla konuşacağız v adler 
Grevler bit'birini 

takip ediyor 
Paris, 2 (Ö.R) - Amerikada 

sosyal ihtilaflar birdenbire art· 
mıştır. 400.000 maden amel~si 
yarın gündeliklerinin artırılması 
için gt eve başlıyacaklardır. 
Diğer taraftan yeni bir fabrika 
amelelerinin de iştira kile oto· 
mobil endüstrisi grevcilerinin 
yekunu 100 binden yukarı çık· 
mıştır. 

Detroit, 3 (Ö.R) - Grevler 
devam etmektedir. Bugün de 
on iki bin amele işini bırak· 
mıştır. General Motörs patron
ları ile amelesi arasında müza
kereler devam etme:ktedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jetler, kendi milli benlik ve 
şuurlarına hiç halel gelmemiş 
ve belki tekamül etmiş bir şe· 
kilde, siyaset sahasında mey
dana çıktılar. 

Bilhassa, Makedon unsuru 
ve Makedonya, Türk idaresi 
bir lütuf olarak telakki oluna
bilecek bir mahiyettedir.Bunun 
için, Makedonyalı roınenler, 
Türklere karşı minnet ve şük· 
ran borçlarını her vakıt hatır· 
lcımalıdırlar. 

Bununla birlikte, Eflak ve 
Boğdan Romenlerinin de Türk
ler hakkında fena bir fikir ve 
kanaat besledikleri söylenemez, 
mesela Romen darbı meselleri 
arasında, Türkler hakkında is
yan ve nefreti ifade eden en 
küçük bir iz bulmak mümkün 
değildir. 

" Türkler gidince, doğruluk 
da gitti ,, darbı meseli, bir 
müddet için, Türkler çekilip 
de yerlerini Ruslarla Avustur
yalı lara h•rakmca derhal dil· 
ıerde dolaşmıştı. 

Romanya ile Türkiye arasın
da bugün ve yarmki münase
betlere geJ:nce, menfaat ve 
tehlike ayniliği, her hangi bir 
sebeple kavga ve münc.kaşaya 
meydan verecek pürüzlü mese
lelerin mevcut olmayışı, iki mem· 
leket devlet adamlarının idare 
işlerini tam bir muvaffakıyetle 
~ürütüp karşılıklı saygı ve 
sempati duygularının sami
miyetini idame ettirmekte
ki hünerleri, bu münasebet
lerin istikbalde daha sağlam 
ve daha dostça oJacağma en 
aşikar ve inandırıcı bir delıldir. 

15 Nisandan itibaren hat
tın inşasına başlanacak 

lstanbul, 3 (Yeni Asır - Telefonla) - Yapılması kararlaştırılan 

Sivas ·Adana telefon hattı hazırlıkları bitirilmiştir. inşaata 15 
Nisanda başlanacaktır. Bu hat en kısa zamanda ikmal oluna· 
cakhr. Bu hat sayesinde' Suriye - Filistin'te telefon muhaberesi 
temin olunacaktır. 

lngiltere silahlanmak için şimdi 
milyarları seferber kılıyor 

Paris 2 (Ö.R)- "lntransigeant,, gazetesi son 4-5 sene içinde 
daima varidat fazlasiyle kapanmış oJan lngiliz bütçelerinin bu 
sene ilk defa olarak hafif bir açık vermesini yeni teslihat prog
ramının lüzumlu kıldığı fevkalade masraflara atfediyor ve 
diyor ki : Silahlanma yolunda Fransa yalmz kalmışken harp teh
likesi lngiltere için daha az mevcut görünüyordu. Şimdi logiltere 
silahlanmak için istikrazlar yapıyor ve milyarları seferber kılıyor. 
Böylece lngilterenin basireti ve umumi siyaset üzerindeki nüfuzu 
bir kat daha artmıştır. Endişeli bir Avrupa içinde borçlanan, 
fakat silahlanan bir lngiltere, borçsuz, fakat silahsız bir lngilte
reden daha ziyade otorite ile sulh kartını oynıyabilmektedir. 

Romanya milli köy]ü partisinde buhran 
haşgösterdiği bildirili yor 

Paris 2 ( Ö.R ) - Bükreşten bildirildiğine göre Romanyada 
kollektif emniyet sistemini daima müdafaa etmiş ve Alman 
Nazi nüfuzuna • mühim diğer bazı partilerin hilafına olarak -
daima muhalif görünmüş olan milli köylü partisinde bir buhran 
haşgösterroiştir. Partinin milli kongresi münasebetiyle reis B. 
Mihalaki riyaseti birkaç sene evvel ayni vazifeyi görmüş olan B. 
Maniumun emrine bırakmıştır B. Maniu dahili ve harici siyasette 
partinin kendi prensiplerine sadık kalmasını ve taviz yoluna 
girmemesini istediği için riyasetten çekilmiş ve o ıamandanberi 
partinin birliğini muhafaza etmek ve parti ile taht arasında 
münasebetlerin gerginfeşmesine sehep olmamak için h içbir işe 
karışmamıştı. Tekrar partiniıı riyasetine: geçmesi Romen siyaseti 
için inkar edilmez bir ehemmiyeti haiz olabilir. 

Romanyada 
Milli köylU partisi ikiye 

mi ayrıhyor? 
Roma, 2 (Ö.R) - Bükreşten 

bildirildiğine göre milli köylü 
partisi reisinin istifası üzerine 
partide şiddetli ihtilaflar çık
mıştır. Parti reisliğine eski baş· 
vekil B. Manin namzet göste· 
rilmiş ise de bu namzetlik 
partinin sağ ve sol cenahların
da şiddetli muhalefetlerle kar
şılanmıştır. Bu sebr.ple bu nam· 
zetlik muhafaza edilirse parti· 
nin ikiye ayrılacağı tahmin edi
liyor. 

B. Avenol 
Taç g;yme törenine 

çağırlldı 
Londra, 2 (Ö.R) - lngiliz 

hükümeti Milletler Cemiyeti 
genel sekreteri B. Joseph Ave· 
nolu lngiliz kralının taç giyme 

merasimine davet etmiştir. Ma· 
jestenin hükümeti Milletler Ce· 
miyetinin en yüksek memuruna 
!>u daveti yapmakla Cenevre 
beynelmilel müessesesine karşı 
saygılarını ve bağlılığını bildir· 
mek istemiştir. 

Tahakkuk 
edecekmiş 

Roma 3 ( Ö.R ) - Duçenin 

T rablus seyahatindeki nutuk

larında müslümanlara vadlan 

hakkında salahiyettar bir zat : 

- yapılan bu vadlar ya

kın bir zamanda tahakkuk 

edecektir. Müslümanların müs

takbel parlamentolarda mü

messilleri bulunacaktır. De· 

miştir. 

Bir ltalyan 
tayyarecisi 
surat rekorunu kırdı 

Roma 2 (Ö.R)- ltalyan tay

yarecisi Vukli yüz kilo!Detrelik 

bir çevrede tayyare sürat re
korunu kırarak yeni bir rekor 

tesis etmiş ve saatte vasati 

olarak 517 kilometre 836 met

relik bir sürat temin etmiştir. 

Bu uçuş kapalı bir çevre üze· 

rinde, ltalyan tayyare fabrika

ları tarafmdan seri halinde inşa 

edilen bir muharebe tayyare· 

siyle yapılmıştır. Evvelki rekor 

Fransız tayyarecısı Maurice 

Arnon tarafından tutuluyordu 

ve saatte 476 kilometre 316 
metre idi. 

Tavzih 
Gazetenizin 10-3-937 günlü 

nüshasının beşinci sahifesinde 

hılafı ·hakikat rapor veren adli 
tıp işleri Baştabibi Fahrinin 

işten el çektirildiği yazılı gö· 

rülmüş ise de, işten el çektiri
len baştabip değil, başkat:p 

_, __ _ 
Raif olduğu anlaşılmış olmakla 

keyfiyetin bu dairede gazete
nin ayni sahifesinde tavzihan 
tekzibini Adliye Vekaletinin 
iş'arlarına atfen isterim. 

C. Müddeiumumisi 1821 
Asım Tunçay 
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Neşredilen resmi tebliğ çok manidardır Mekkeye 50 bin ziyaretçi gitti 

F ransanın teklif ve Çekoslovakyanın tasvip ettiği Hacılar Nisan sonunda 
karşılıklı yardım paktı, Yugoslavya tarafından Mekkeden ayrılacaklar 
kabul edilmedi. Roma bu neticeden memnundur Kral lbnissuut ve Filistin meselesi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
- Baştarafı birinci sahifede -

ederek, Macaristan tarafından 
hak ve müsavatın ve silahlan
mak hakkının elde edilmesine 
muhalif olmadıklarını bildirmiş
lerdir. Şu şartla ki Budapeşte 
hükümeti lazımgelen teminatı 
versin. 

lendirilmesine itiraz " veto ,, 
hakkına malik olduğu gibi Yu
goslavya ile Fransa arasındaki 
bağların sıklaştırılmasına da 
mani olabilir. Keza Yugoslav
yanın birçok taraflı herhangi 
bir beynelmilel mukaveleye iş· 
tirake muhalefet hakkı vardır. 

Halbuki milletler cemiyeti pak tı 
da birçok taraflı mukaveleler
den biridir ve Yııgoslavyaya 

için yapılan ve Çekoslovakya lavyanın yeni dostluklar için 
hariciye nazırı tarafından mü- eski dostluklarını terke.tmek 
dafaa edilen t~klifier akim fikrinde olmadığıDI yazıyor. 
kalmıştır. Elefteron Vima gazetesi da-

"Politika,, gazetesine göre ha ileri giderek ÇekGslovak 
B. Stoyadinoviç bu Fransız reisicumhuru B. Benesin Bel-
planınin küçük antant devlet· gradı konsey toplanhsınm aka-
leri için tatbiki mümkün olma· binde ziyaret etmesinin Küçük 

Nihayet Avusturyada Habs
burg saltanatmm iadesi ihtima· 
line karşı konsey evvelce 
kaydettiği muhalefeti kat'i ola
rak muhafaza etmiştir. Şim· 

dilik üç küçük itilaf devletinin 
kendi aralarında ve diğer dev· 
Jetlerle karşılıklı yardım taah· 
hütlerini genişletmeleri muhte· 
mel görünmemektedir. Eğer bu 
mesele ortaya konulursa hiç 
şüphesiz bütün Avrupa ıçın 

emniyet meselesinin lngiltere 
ve Fransa tarafmdan tahriki 
münasebetiyle olacaktır. 

dığını B. Kroftaya anlatmıştır. Antant arasındaki bağların gf · 
Alman gazetelerinin konfe- nişletilmesi v~ bugünkü şartlara 

ranstan çıkardıkları netice Fran· uydurulması zaruretine rağmen 

GAZETELERE GÖRE 
Paris, 2 (Ö.R) - "Oeuvre,, 

gazetesinin diplomasi muhabiri 
Bn. Genevieve Tabois şunlara 
yaııyor: Küçük antant konfe
ran'iının ilk içtimamda esen 
hava oldukça dikkate de2"er 
bir hava olmuştur. Konferansa 
iştirak eden Hariciye Nazırla
rından biri, Çekoslovakya Ha
rıcıye Nazırı B. Krofta giz· 
lem eğe lüzum görmemiş· 
tir ki, bu - müzakerelerden 
Küçük antant hesabına istik
balini koruyacak bir inanca 
çıkması için neticeleri şüphe 
ye tereddüde yer bırakmayacak 
mahiyette olmalıdır. 

B. Krofta Italyan-Yugoslav 
paktı hakkında konferansta 
yapılan müzakerelt!re hakkın· 
da demiştir ki : 

"Küçük antant makanizma· 
smın iyi şekilde işlemesine 
esas olan kaideler hilafına, 
8. Stoyadinoviç Yugoslavyanın 
ltalya ile anlaşmak niyetinde 
olduğunu • icap ettiği gibi -
önceden Çekoslovakya ve Ro· 
manyaya bildirecek yerde Bük
reş ve Prag müttefik kabine· 
lerini ancak anlaşmanın akdin· 
den sonra bu neticeden haber
dar etmiştir.,, 

Diğer taraftan "Populaire,, 
gazetesi dt: bu mühim mese
leye uzun bir makale tahsis 
ediyor ve şu neticeleri çıka
rıyor: 

"25 Martta Belgrad'da akte· 
dilen Yugoslavya-Italyan anlaş-

ması ltalyan mahfilerince Yu
goslavyanm beynelmilel cep
hede bütün siyasetini bağlıyan 
bir taa hhüt şeklınde tefsir edil
mişbr. Bunlara göre Italya kü .. 
çük antant blokunun kuvvet-

-.: ; wq;:çg fi· &Q A 

Cenevıeden bir {[öriiniiş 

muayyen taahhütler yükle- sanın cenup şarki ve merkezi 
mekte ve garantiler vermekte- Avrupada nüfuzunun geriledi-
dir. 5 Nisanda Çekoslovakya ~idir. Kedorsey tarafmdan Kü· 
Cumhurreisi B.Benes Belgrada çük Antant devletlerile Fransa 
gelecek ve Yugoslavya kral arasında karşılıklı yardım paktı 

naibi Prens Potun misafiri ola- için hazırlanan ve Çekoslovak-
caktır. Belki Romanya Kralı ya tarafmdan terviç edilen plan 
Carol ile de buluşacaktır. Bu neticesiz kalmışbr. Bükreş bu 
görüşmelerin mevzuu yalnız plana karşı ne lehte ve aleyhte 
merkezi Avrupaya ve balkan- vaziyet almamışh. Befgrad ise 
lara şamil bir hududu geç.. açıkça muhalefet etmiştir. Esa-
mekte ve bütün Avrupaya şa- sen Bulgaristan ve ltalya ile 
miJ olmaktadır. yaptığı anlaşmalar neticesinde 

Nihayet " Homme Libre ,, Yugoslavyanın hiç bir hududu 
gazetesi de - hususi bir müta- tehlikeye ma ruz bulunmadı· 

laa şeklinde okunması lazımge- ğından böyle bir plana İştirake 
len • şu mülahazaları yürüt- lüzum da olmad1ğt Almanlar 
mektedir : " ltalya ve Y ogos· tarafından müşahede edilmek-
Ja vya arasındaki paktın aktio- ted r. Alnıan gazeteleri bir 
den, Roma pek zıyade sev n- müddettenberi tamamiyle menfi 
miştir. Bununla beraber unut· bir mahiyet almış olan küçük 
mamalıdır ki Yugoslavyar.ın antant siyasetinin Yugo<ilavya 
ltalya ile barışması, ancak h er tarafından Bu!ga6stan ve Ital· 
hangi emperyalist emellere de· ya iJe aktedilen anlaşmalar 
ğil de, sulh davasına h zmet sayesinde yeni bir istikamet 
etmek şartiyle faydalı ve te- aldığın ı kayde1mektedirler.· 
sirJi olabilir. Dtışünmelc caiz- YUN AN MATBUATI 
dir ki Roma - Ankara müna- Atina, 2 (A.A) - Atina 
sebetlerinin fren edilmesi, Ajansı bildiriyor: 
Avusturya Şan3Ö yesi Schuss- Küçük Antant konferansını 
chnigg'in Roma ziyaretinin te- mevzuu bahsed en Yunan mat-
ahhürü, ltalya Kral ının Buda- bualı merkezi Avrupa devlet-
peşteye yapacağı z ıyaretin da· leriyle küçük antanta ittifakla· 
ha sonraya bırakılması ltalya riyle bağlı bulunan diğer dev· 
bükümetine teşebbüs!er inin an- Jetlerin son siyasi hadise ler 
cak hegemonya yolunu hazır· dolayısi l e bu lop!antıya gös-
Jamak şart iyle iyi bir kabule terdikleri şiddetli alakayı ehem-
mazhar o lacağını anlatacaktır. miyetle kaydetmektedir. 

Roma, 2 (Ö.R) ltalvan Katimerini Fransız noktai na-
gazetelerine göre Fransa tara- zarına iştirak ederek yeni mu-
fından küçük antant devletle- ahedeleri eski taahhütler çer-
riyle karşılıkh yardım paktı çevesi içinde imzahyan Yugos-
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- Mahşerde öğülür, mezarda çürür 
hey dede efendi, sen bana bir nefes 

ı tifürsen a! Otur şu baş ucuma da bana 
bir yasin oku! Eğer iyilik yapacaksan 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: 133 

bunu yap! Ben dağları, taşları delen, 
geçen, bir kurt oğlu kurttum, lakin 
işte Allaha can teslimine geldik, kurt-

' 

!ar beni yeyor, h ey gidi dede efen di, 
sen iyi bir adama benziyorsun, Allah 
seni bana son demde yolladı. Hadi ba-Diye adeta yalvannl§tı. Doktor bu Vezir içeri girer girmez, yerden bin 

yalvarışa dayanamayıp bir tarafa çe-

1 

temennalar çakan 'Üsküdarlı Hıristi-
kildi yan doktora: 
Haydaroğlu, yarasının pansuman.iyle - !yi mi? 

az çok rahat olarak yorgun bir uykuya Diye sordu. Doktor, acı bir dudak 
daldı. buruşuyle kafasını salladı. Bu ölüm 

kalım, bu h erifler, benim canım çık
masa bile çıkarırlar, takatım yok, sen 
benim yerime dua ediver.. Dedi. 

Vezir Sofu Mehmet paşa, hiç istifini 
bozmadan: 

. . . . . · haberi idi. 
Vezir Sofu Mehmet paşa, 

Ertesi günü ikindi vakti; veziri azam oğlunun yatağına ilerledi: 

- Oğluın, ben dedeyim ama, devle
Haydar tin sadrazamıyım. 

Sofu Mehmet paşa, Haydaroğlunun te- - Nasılsın yiğit? 

davi olunduğu yere çıkagelmişti. Onun 
şöhreti ve onun üzerinde yapJ}an şe

faatler ayağına kadar gitmeğe mecbur 
etmişti. · 

İhtiyar vezir, içeri girince, Haydar
oğlu, yapılan tedaviden biraz rahat , 
sükUne dalnı!§, hatta sağ elini ba.5ının 
altına koyarak, rahat rahat lakin acı 
acı düsünmeğe koyulmuştu. 

Diye hatırını sordu. Haydaroğlu ya-
vaşça başını çevirerek, karşısında 

mevlev1 külahlı b irisini görünce: 

- !yiyim dede efendi, iyiyim .. 
Cevabını verdi. Vezir: 
- Yaran nasıl oldu? 
Diye sordu. Haydaroğlu: 
- Hmh! 
Edip güldü: 

- Ne olursan ol! 
- Efe! Yavrum sen neden devlete 

karşı geldin, n eden devlet askerlerini 

mahvettin, neden ortalığı haraca ver 
din, üstüne gelenleri korkuttun? Di
ye sorarken Haydaroğlu gülmeğe baş
ladı, dirseğinin üstüne kalkarak: 

- Dede efendi! Bir hayır dua et 
dedim. Şu sorduğun şeylerin cevabı 
ancak mahşerde olur, çıkası bir canım 
var, onu da eziyet çekmeden alın: da-

sağlamlığını ıspat eylediğini 
yazmaktadır. 

ALMAN MATBUATI 
Berlin, 2 ( A.A ) - Berlin 

matbuatı Belgrad 'da toplanmış 
olan küçük antant konseyi 
hakkında uzun uzadıya tefsi· 
ratta bulunmaktadır. BerJiner 
Tageblat diyor ki: 

Konferansın halledeceği me
sele şu olacaktır. Küçük an
tant Fransanın eHnde bir alet 
olarak mı kalacak, yoksa müs-
takil bir siyaset mi takip ede
cektir. 

Deutsche Algemeine Zei
tung şöyle yazıyor: 

Yugoslavya herne bahasma 
olursa olsun Balkanlarda sulhu 
idame etmek, Balkan memle .. 
ketlerini hertürlü Avrupa ihti
lafından korumak ve berşey
den evvel de Yugoslavyanın 
istiklal ve bitaraflığını temin 
etmek emelindedir. 

Berliner Borsen Zeitung ga
zetesi ise A vusturyanm bu 
mesele ile alakadar olmak 
üzere bazı emeller peşinde 
koşduğunu ve ltalyan Yugos
lav anlaşmasına karşdık olarak 
Avusturyada Habsburglarm 
tahta çıkmalarma müstenit bir 
Viyana - Prag anlaşmasını te
mine uğraştığını yazmaktadır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ruzvelt 
Kapitoldan dünyaya hitap· 

edecek ••• 
Roma, 2 (Ö.R) - Vaşing· 

tondan bildiriliyor: Kapitol mah
fellerinde söylendiğine göre 
Cumhurreisi Roosevelt beynel· 
miJel bir silahsızlanma konfe
ransının toplanması için bütün 
dünyaya hitapta bulunacaktır. 
Bu hitabe Amerika Birleşik 
devletlerinin dünya harbine 
iştira lderinin 20 nci yıldönümü 
olan 9 Nisanda neşredilecektir. 

Londrada 
i k i tren çarpıstt 6 ölU 

& ağır yara'h v ar 
Roma, 2 (Ö.R ) - Londra· 

nın Croyden tayyare limanın
dan hareket eden bir elektrik 
treni diğer bir trenle çarpış
mıştır. 6 ölü 6 ağır yarah var· 
dır. Hafif yaralılar pek çoktur. 

ha hayırlı olur, gün akşamlıdır, dün 
doğdum, bugün ölürüm. Sen vezirsen 
hemen işini gör, dede isen duanı oku! 
Vazgeç sorgu, sualden! 

Dedi ve yatağına tekrar uzandı So-
' fu Mehmet paşa, bu son sözle dolup, 

Haydaroğlunun başında, kemali vecd 
ve istiğrakla bir iki dua savurarak, yü
züne üfledi. 

- Cenabı hak seni bana şefaatçi et
• 1 

sın ... 
Diye ayrıldı. 

Akşam ezanları okunurken saray
dan ferman çıkmış, Haydaroğlunu bi
tap ve mecalsiz halinde, yine iki at sır
tına konulan sedye ile alıp, Atmeyda
nında bir ağacın altına götürmüşlerdi. 

Ağacın dalında sallanan bir ipe boy
nunu geçirip altından atları çekiver
diler , h enüz bıyıkları bile bitmemiş bu 
taze ve kahraman efe, dalın altında 

boynundan ipe takılmış, yarasından 

kanlar akarak sallanıp kalmıştı. 
... . .... . . . . . .. 
- ikinci kısmın sonu -

Mekkedetı bir manzaıa 
Londra, 2 (Ö.R)- Ciddeden lemiştir. Sunula beraber 1927 

bildirildiğine göre şimdiye ka- senesindeki yekunu bulmaktan 
dar Mekkeye hac için muhte· uzaktır. O sene Mekkeyi ziya· 
lif memleketlerden 50 binden ret edenlerin yekunu 132 bindi 
fazla müslüman gelmiştir. Bun· ve ne daha evvel, ne daha 
ların 13 binden fazlası Hind sonra bu rakam elde edilmiş 
müslümanJarıdır. Habeşistan• değildir. 
dan gelmiş birçok müsli.iman- Roma, 2 (Ö.R) - Küdüsten 
lar da vardır. Bunların bari- alınan haberlere göre Suudi 
cinde Fas ve Mısırdan gelen- krallığı Filistin araplannın vaz-
ler de büyük bir yekiin teşkil iyeti ile çok alakadar olmak-
ediyorlar. Bu ziyaretçiler Nisan tadır. Kral Ibnissout Filistindekı 
sonlarında Mekkeden ayrıJa-
caklardır. Geçen sene bu ta- galeyanın daha vahim bir infi-
rihte ilk ziyaretçiler yekiinu lak halini almaması istenirse 
13 bin olduğuna göre bu sene yahudi muhaceretinin önü alın· 
hac hareketi daha fazla geniş- ması lüzumuna kanidir. 

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

Hindistandaki yeni meşrutiyet rejimi 

" 350 milyon için kat'i 
bir yenilik tarihidir ,, 

•• Mahatma Gandi Nobel sulh mu-
kafatına namzet gösterilecek 

Roma 2 ( Ö.R ) - Hindis
tanda karışıklıklar çıkmış, 16 
kişi yaralanmışhr. 

350 MiLYON iÇiN BiR 
YENiLiK 

Paris 2 ( Ö.R ) - " Marse
ille Soir ,, gazetesinin Londra 
muhabiri Hindistanın yeni ana
yasası hakkında şu mütalaaları 
yürütüyor: 1 Nisan 1937 tari
hi Hint milletinin bütün sınıf
ları, bilhassa şimdiye kadar 

bunca fena hatıraların esiri ka
lan bunca hakla taleplerde bu· 
lunan halk yığınları için bir 
kurtuluş ve sevinç tarihi olma· 
fadır. Zira yeni meşrutiyet tari
hi Hintlilerin bütün arzularını 

yerine getirmese bile 350 mil
yon nufus için kat'i bir yeni· 
lik tarihidir. O nufus ki şim· 
diye kadar sefalet ve hacalet· 
ten başka hiçbir şey tanımı

yacakhr. Şimdi bu mille' İn 
on bir devlet ve eyaletinden 
mürekkep gen iş bir fede
rasyon iç n le mahalli muh

tariyet haklarından ve meşru
tiyet rejiminden istifade etmesi 

az bir şey midir? Fakat kongre 
partisi bu eseri kifayetsiz bul
makta ve tahrip etmeği iste-

mektedir. 11 Vilayetten 6 sında 
ekseriyet kazanan bu parti; bu 
eyaletlerde mahalli hükümet
lerin başına geçmekten istioltaf 
ediyor. Şimdi yeni rejimle bu-

Tokyo - Londra 
Hava seyahati akim kaldı 

Tokyo, 2 (Ö.R) - Tokyo -
Loodra arasmda. rekor teş kil 
edecek bir zamanda muvasala 
tesisi için hareket eden iki 
Japon tayyarecisi havaların 
muhalefeti sebebiyle Formoz 
adasından geri dönmüşlerdir. 
ileride yeni baştan hareket 
edeceklerdir. 

nu yıkmak isteyenler arasında 
mücadele başlamıştır. Fakat 

yeni anayasa valileri bu istin• 
kaf ( ultroksiyon ) karşısında 
büsbütün müdafaasız bırakmış 
değildir. 

Malıatnıa Oandi 

GANDI VE NOBEL 
MÜKAFATI 

Paris, 2 (Ö.R) - Stokbolm
den bildirildiğirıe göre Hint 
miJliyetçilerinin reisi Mahatma 

Gandi 1937 senesi Nobel sulh 
mükafatı için namzet gösteri· 
Jecekmiş, bu namzetlik ismi 
ilan edilmeyen bir şahsiyet ta
rafından konulacakmış. 

Ad en 
Hindistandan ayrlldı 
Londra, 2 (A.A) - Hiodis• 

tanın yeni anayasası dün me· 

riyete girmiştir. Bunun ilk ne· 

ticesi olarak Aden Hindistan· 

dan ayrılmış ve imparatorluk 

içinde müstakil bir müstemle

ke haline 
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( Kültür Bahislt•ri ) 

Dilimizin istiklali 
Ya.zan : NiYAZi iLHAM/ 
Dar yıllara genit asırları sığ

dıran , günef kadar parlak ve in
kar olunmaz bir hakikat halinde 
ruhundaki enerjiyi ve asaletinde-
ki büyüklük ve ferefi cihana bir 
defa daha tanıtını, olan Türk'ün 
tüphe yok ki bu devir içinde ba
ta.rdığı en zorlu, fakat en ehem
miyetli itlerden bir tanesi de dil 
İti olmuştur. Bu İf kısa bir za
ına.nda büyük muvaffakıyetler 
'Verdi. Atamızın sihirli eli, çelik 
zekası ve azmi bu yolun güçlüğü
nü eritmeğe kafi geldi. Siyah 
tahta başında; elinde tebetir biz 
zat hocalığını yaptığı bu çok bü
Yiik savaş yedi sekiz senede tah
rninlerin üstünde bir semere ver
di. 

Latin harflerinin kabulüle 
okuma nisbetinin bu kadar kısa 
bir zamanda yüzde elliye kadar 
Yiikselmiş olmasının ehemmiye
tini bu işle uğraşanlar kolaylıkla 
anlıya bilirler. En ıssız köyleri
rnizde bile yeni nesilden başka, 
fakat beli bükük ak sakallı ihti
Yarların baş köşeden kalkamıyan 
ihtiyar ninelerimizin gazete oku
lllalarını görmenin büyük sevin
cini; Arap harfleriyle yirmi bet 
ıenede bile tamamiyle okuma ve 
Yazma öğrenememit eski nesil 
daha kolaylıkla anlar ve takdir 
eder. 

Bugün göğüslerimizi kabartan 
bu canlı misaller yanında endi
telerimizi tahrik eden bazı se
"İnısiz tezahürata da ,ahit ol
nıaktayız. Bu acı tezahhürat oku
illa ve yazma dilimizde hasıl olan 
kararsızlık ve bunun neticesi hu
sule gelen anartidir. Bu anarti 
hem konutmamızda ve hem de 
ilim süzgecinden geçmeden ulu
orta kelimeler bulup bunları yaz 
illa dilimize ilave etmemizdedir. 
konuşmalarımızdaki ahenksiz
lik eskidenberi olmakla beraber 
Yeni harflerin yazma tekliyle 
büsbütün ortaya çıkmıttır. Hu
susiyle «malu ve «mek» ile ni
hayetlenen masdarlarm istikbal 
sıgalarında bunu diğerlerin

den çok bariz farkediyoruz. Bu 
ltıasdarların istikbalini her mın
taka hatta bir tehrin muhtelif 
semtleri başka başka telaffuz 
eder.. Fonetik itibariyle ne ls
tanbuldaki tzmire, ve meıela ne 
de Ankaradaki Adanaya uymu· 
'Yor. 

Gelecim, geleceğim, gelece
Yim, bunların arasındadır. Ve 
bu misalleri sayısız bir kesretle 
•ıralamak mümkündür. 
imlamız da henüz kat'i şeklini 

almış olmaktan çok uzaktır. En 
açık bir nümune olmak üzere 
Cumhuriyet kelimesini alalım : 
Paralarımızın üstüne bakarsanız 
aılı ve yazılışı Cümhuriyet ol
llıaaı lazımdır. Fakat diğer ta
raftan en ağır başlı tanıdığımız 
Cümhuriyet gazetesinin başlığın 
da Ü yerine u kullanılmıştır. 

Ayni bir resmi dairenin muh
telif iki şubesinde numara iki 
başka .şekilde yazılmıştır. Bir ta
hnfta Nümero görüyorsunuz. Bir 

<lfka yerde bu Numara olmuş
llır. Ve biliyorum siz de böyle 
~~~a birçoklarını buraya ekliye
b ılı~siniz. Fakat bu mevzuumun 
u ılk kısmında fazla durmak is

temiyorum. Bu nihayet bir ihti-
İ~'. İşidir. Ve muvazzaf ve sa
ihıyyettar bir komisyonun me

•a.isiyle bu iş hallolunabilir. Ve 
~ veya bu şekil kabul edilir. 

lur biter. Fakat benim asıl te
llıas etmek istediğim nokta, ulu
Orta turadan buradan bulduğu
~uı kelimeleri keyfimata kul-
llnrnakta gösterdiğimiz lüzum
:~ı 'Ve bel ki de zararlı işgüzard tır. En küçük mekteplerimiz
ti en tutunuz, üniveriste kürsüle
\o ll.h kadar hepsinde, gazetelerde 
iıe e~ kitap çıkaranda • tabir ca
d ıe .hır kelime icat etmek huy al
t~ Yti:rüdü. Ve maatteessüf iki or
bu l'llektep arasında, hocalarının 
) rnescleye verdikleri ehemmi
h:~ n.~sbeti_nde ayrılıklar bile te
İat 

1
dus ediyor. Tamamen yeni 

bi 1 ahatla derslerini takip eden 
bir. talebe lüzum olur da mekte
d i~~ değiştirirse bu defa yeni gir
~ tı dershanenin havasına alıta
)o•Yor Hattı müstakimi anlamı-

r D·· h -~:. uz at derneğe ahtmııtır. 
uaelle1» tabirine yabancıdır. 

YENi ASfR 
• 

ispanyada kırılmış bebek 
gibi yatan ölüler 

ispanya genç bir ordu haZırlıyor 
Silahlara veda ismi altında 1 başının bir kısmı kopmuştu; 

güzel bir harp romanı yazarak ücüncüsü ise cebinizdeki bir 
şöhret kazanını~ olan edip Er· çokola çubuğu gibi kırılmıştı. 
nest Hemingvay ispanyayı çok Cephe irtifalı bir arazide 
sever. Şimdi bu sevdiği mem· meşe ormanları içinden geçi-
lekette yapılan sivil harbı ta• yor ve her tarafta bir ı:c'at 
kip etmek üzere Madridde hareketi görülüyordu. Guada-
bulunuyor. Bu muharrir, Gua· lajara' da ki asi zayiatını tam 
dalajara cephesinden Deyli olarak sayıp söylemek mümkün 
Herald gazetesine gönderdiği değildi. 2000 ile 3000 arasında 
mektupta diyor ki: ölü ve yaralı tahmin ediliyordu. 

''Yağmurlu ve karın serpele- Bu muharebenin esaslı neti-
diği bir günde Guadalajara cesi yalmz Guadalajara yolunu 
cephesine vardım. Burada bat- almakla kalmamış, aynı za-
taniyelere bürünmüş lspanyol manda sekiz aydan beri bir 
askerleri ile esir edilmiş ltal- yabancı istilasına karşı koy. 
yan askerleri vardı ve ta ile- mak ve müdafaada bulunmak 
ride Brihuegada de kaçan ltal· üzere milleti bir araya topla-
yanlarla temas haline gelmek mak işiyle uğraşan hükümet-
için harekete devam olunu- çiler bu maksadlarmı kifayetli 
yordu. bir bale de getirmiştir. 

Hükümetçi piyadeler, Sara- Yeni orduya kura efradı 
gossk yolunun sol tarafında almak faaliyeti hararetli bir 
mukavemetle karşılaşmışlardı devreye girmiştir. 
ve Utande kuvvetli bir topçu Valansiyayı sabahleyin saat 
ateşine maruz bulunuyordu. beşte terkettiğim zaman asker-

Bunların dışında Madrid ha- lik şubesinin önünde 2000 den 
ritasını değiştirmeğe karar ve- fazla genç, şubenin açılmasını 
rerek taarruz etm\ş olan düş· bekliyorlardı. 
man kı1vvetlerine karşı devamlı Bütün mem!eket içinde bü-
bir ileri hareketi yapıhyordu. yük bir heyecan ve alaka ha-

Y olların üzerine bırakılmış vası esmektedir. En ufak ka-
makineli tüf en ki er, tayyare saba ve köylerde oturanların 
topları, gülleler, makineli tü- bile verdiği hediyelerle erzak 
fek cephanesi sandıkları yığıl· her gün büyük kamyonlarla 
mıştı ve bozulmuş kamyonlarla Madride taşınmaktadır. Bu ara-
bafif tanklar ve otomobiller da harp eden askerlerin de 
iki tarafı ağaçlı yolun kenar- morali her gün biraz daha 
farına çekilmişti. yükselmektedir. 

Harp meydanının üzerinde Madride karşı saldırdığı Faslı 
Brihuega'da birçok kağıt par- askerleri yıpranmış ve tüken· 
çaları, aletler yığılmıştı ve her miş olan General Franko, şim-
tarafta ölülere rast geliniyordu. di bu işi başarabilmek ıçın 
Sıcak hava bütün ölüleri biri- ltalyan kıt'alarına da güvene· 
birine benzer bir hale koyar. miyeceğini anlamış bulunuyor. 
Fakat soğuk yağmur altında Trijuek muharebelerinde ba-
buralarda serilip yatan ölüler şından sonuna kadar bulunmuş 
balmumu rengi almış çehrele- olan on birinci hükümet livası 
riyle pek küçük gorunuyor, subaylarından birisi ile konuş· 
pek acınacak bir hal arzedi- tum. Bana dedi ki: 
yorlardı. - Asilerle beraber çarpışan 

Bunlar, insan cesetlerine ben- yabancı askerler bizim müda-
zemiyorlardı. Bir yerde bunla· faa hatlarımıza doğru dört sü· 
rın üç tanesi üzerinde bir g61- tun halinde ilerlediler. Bunların 
le patlamış ve kalan parçalar, hiç bir müdafaa ve mukave· 
kırılmış bebek par\alarını an- mele uğrıyacaklarını hahrların· 
dırmıştı. dan geçirmedikleri anlaşılıyor· 

Bu bebeklerden bir tanesinin du. Biz ateş açtığımaz zaman 
ayakları kopmuştu ve zavallı karmakarışık oldular. 
ifadesiz kalan yüzüyle uzan- Ondan sonra yabancı esirle· 
mış, yatıyordu. Bir başkasının riyle görüştüm. Bunlar Malaga· 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

«Üçlük» ü öğrenmiştir. 
Bir başkası bir yabancı dil bi

liyordur. Ve lisanında bu keli
melerin hakimiyetini görüyoruz. 
Bilerek kahve demez, guya daha 
kibarcası cafe'yi tercih eder. Ge-
çit y erine pasaj daha uyğun gelir 

Biz ne birinci şekli ve ne de 
ikincisini kabul etmek için man
tıki bir sebep bulamıyoruz. Ve fa
kat bir çırpıda reddetmek salahi
yetinden de uzağız. Bununla he· 
raber bir şekil üzerinde fakat her 
kesin kullanmağa ve öğrenmeğe 
mecbur olacağı bir tek şekil üze
rinde karar vermek zamanının 
gelmit olduğunu tebarüz ettirmek 
istiyoruz. ilk dil kurultayından 
sonra hele bu cereyan pek fazla 
ilerlemişti. Fakat günet - dil teo
risinin ilmi mesaisi kanaatlerimi
zi bazı noktalardan sarstı. Ve bu
nun neticesi olarak bu ifrat ham
lede durur gibi oldu. Hiçbir mil
let tamamiyle kendi kaynakların
dan bir dil vücude getirmiş oldu
ğunu iddia edemez. Yeni keşifle
rin ve bazı ihtiyaç ve istılahatın 
lüzumu halinde başkalarından ör
nek almak gayet tabiidir. Fakat 
bu, ekseriya bugün için tarihe ka
rı~mış dillerden seçilmektedir. 

Aslı latincc universum olan üni 
versite kelimesini alalım: Bu şe
kil Fransız lisanında üniversite, 
Almancada universitok olmuttur. 
Aslı Arapça olan Elküul, Fransız 
dilinde Türkçe okunutiyle alkol, 
Almancada alkobol olmuıtur. El· 
celer, El'eksir de bu izah kata.ro-

rısme girer. Demek oluyor ki 
garpten kelime alınsa bile bu kli
fe halinde olmıyacak, fakat o ke
lime Türk yazısına ve diline uy
gun bir şekle sokulacakbr. 

Edebiyat tarihini okuyanlar 
pek ala bilirler ki meşhur bir 
Fransız muharririnin uzun sene· 
lerin mesaisiyle husule getirdiği 
eserinde münekkitler yalnız ya· 
bancı bir kelime kullanmaktan 
başka kusur bulamadılar. Ve bu 
hal uzun münakaıalara yol açtı. 
Ve neticede muharririn «Yerine 
batka bir kelime bulamadım» de
mesi üzerine mesele hallolundu. 

Dil tasfiyesinin ancak yılların 
ve hatta asırların süzgeci ile kahil 
olacağını biliyoruz. Fakat yine 
tahmin ediyoruz ki eğer bugünkü 
tekilde herkes istediği gibi ko
nuşmakta ve yazmakta devam 
ederse ileride rastlanacak zorluk 
kat kat artmıf olacaktır. 

Dilimizin istiklalini yalnız ve 
yalnız mütehassıa bir komisyonun 
mesaisi tahtı emniyete alabilir. 
Bu komisyonun ismi Akademi, şu 
veya bu olmuş ehemmiyeti yok
tur. Yeter ki asırlardır dilimizde 
köylü ile ıehirliyi birbirinden ayı
ran konufma anlatmazhğını or
tadan kaldırmıt ve Vanda, Ada
nada, lstanbulun en lükı yerle
rinde konuşulan dil bir olsun. 
Ve fU kelimenin karşılığı tam ve 
kat'i olarak budur diyebilinsin 

Dilimizin istiklali için milli 
bir haıaaıiyet göıtermeğe mec
buruz. 

ya biç bir mukavemete uğra• 

maksızın girmişlerdi. Ve Mad
rid'de mukavemet görmiyecek· 
Jeri kendilerine söylenmişti. 

Bunlar, taarruzun ikinci günü 
Guadalajara'ya, üçüncü günü 
Alkala ete Henares'e varacak
larını, dördüncü günü de Mad
rid kuşahlmasmı tamamlıya
caklarını umuyorlardı. 

Bana denildi ki: 
- İlk iki gün yabancı gö· 

nüllüler iyi harbettiler. Fakat 
lspanyol askerleri ısrarlı hir 
mukavemet göster:p, lspanyol 
taayareleri bombardımanına 
başlayınca bütün moralleri kı· 
rıldı ve bizim kıt'alanmız taar
ruza kalkınca kaçmağa baş· 
ladılar. 

Guadalajara ve Valansianın 
cenup yolu için yE"niden şid
detli muharebeler olacağı bek
lenmektedir. 

Hükümet askerlerinin moral· 
leri o kadar yüksektir ki bu 
yüzden fazla nikbinlik göster· 
meleri tehlikesi bile vardır. 

Şurasını da hatırlamak ge
rektir ki Madrid, kötü olan 
ikliminden ve ekonomik va· 
ziyetinden dolayı değil, Kas
tilya yaylasımn ortasındaki as~ 
keri vaziyetinin mükemmel 
oluşundan dolayı hükümet mer
kezi olarak seçilmiştir. 

Madrid, bugün okadar fazla 
tahkim edilmiştir ki onu doğ
rudan doğruya bir hücumla 
zaptetmek imluinsızdır. Argan
da'da Madrid ile Valansiya 
arasındaki yolu kesmek için 
yapılan ilk teşebbüs General 
Franko'ya kanlı bir mağliibı
yete mal olmuştur. 

Guadalajara yolunu kesmek 
için yapılan taarruz da yabancı 
gönüllülerin Kaporctto'dan son
ra uğradıkları en büyük bir 
hezimet ile neticelenmiştir. 

Bununla beraber eğer kilo
metrelerce süren tabii arızalar
dan faydalanarak müdafaası 
mümkün olan Arganda ve Al
ka da zaptedilseydi gene tan
zim edilmiş ikinci derecede 
yollar vasıtasiyle münakale te
min olunabilirdi. Bu suretle 
Madridi Valansiyadan ayırma· 
ğa imkan kalmazdı. 

Franko, harbı kazanabilmek 
için Madrid'i ne pahasına 
olursa "olsun tamamiyle muha
sara etmek mecburiyetindedir. 

Fakat hükümet, ordularını 
Kastilya yaylasında toplu bir 
halde bulundurdukça orada 
esaslı bir muharebeye tutuşmak 
zarureti vurdır. Aynı zamanda 
hükümet, hergün yeniden mal-
~~me almakta ve bir iki ay 
ıçınde büyük bir taarruz hare-
k;tine geçmeye muktedir genç 
hır ordu yetiştirmektedir. Gu-
adalajara cephesinde makinalı 
yabancı kıt'aların bozguna u~
ramasından sonra ispanyada 
haıp taliinin istikametini qeğiş-
tirmiş olduğuna hükmetmek 
lazımdır. 
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(BORSAj 
uzum 

Çu. Alıcı Fiat 
101 S Riza H 

49 F Solari 
42 D Arditi 
40 J Taranto 
30 H Alyoti 
13 P Paci 
10 S Berksoy 
10 Vitttl Şü. 

10 
11 25 
11 
9 50 

12 50 
11 
14 
12 75 
14 8 Şınlak oğlu 

303 Yeki'ın 
424 İ98 Eski yekü:ı 
424489 Umumi yeküo 

Zahire 

13 25 
11 25 
11 25 
14 
13 25 
11 
14 
12 75 
15 

Çu. Cinsi Fiat 
605 Buğday 6 
12 ba. Pamuk 43 
48 ton P.ç ekir 3 25 

111 ke. Palam 255 

6 50 
43 
3 25 

420 

~ad o 

lstanhul radyosu 
12.30 - 14 arasında Türk rnu· 

sikisi,halk şarkıları,havadis 
18.30 Plakla dans musikisi 
19 Mandolin orkestrası 
19.30 Konferans, çocuk esir· 

geme kurumu adına dok
tor Bay Kutsi tarafından 

20 Fasıl heyeti 
20.30 Bay Ömer Rıza tarafın-

dan Arapça havadis 
20.45 Fasıl heyetinin devamı 
21.15 Stüdyo sa!on orkestrası 
22.15 Ajans ve borsa haher1eri 
22.30 Plaklarla müntehap par-

ça la r 

Ankara radyosu 
12.30 - 13.30 Plakla Türk mu

sikisi, halk şarkıları, da
hili harici haberler 

18.30 Muhtelif plak neşriyatı 
18.35 Çocuklara karagöz, kü

çük Ali tarafından 
19.10 Bay Servet Adnan ve ar

kadaşları tarafından Türk 
musikisi, halk şarkıları 

19.30 Arapça havadis 
19.45 Bay Hikmet Riza ve ar

kadaşları tarafmdan Türk 
musikisi 

20.15 Hususi konuşma 
20.30 Türk musiki heyeti, tan

buri bay Süreyya ve bay 
Salahattin tarafından 

21 Ajans haberleri 
21.15 Stüdyo salon orkestrası 
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Yavuz lzmir nak-
liyat umumiye 

birHğinden' 
Görü!en lüzum üzerine 

taklardan Bay Haydar ve 

Mazharm 1·4-37 tarihinden ~ 
itibaren müessesemizden ala- !'\ 

kalan kesilmiştir. 
Keyfiyet malum olmak N 

üzere muhterem müşterileri· ~ 
mize arı ile yüksek saygı· 

larımızı sunarız. 

Sahife 7 
F 

Müzayede ile fev
kalade büyük satış 

Nisanın 4 ncü Pazar günil 
saat 11 de Burnovada Atatürk 
caddesi istasyon karşısında 55 
No. lu büyük bahçeli evde Bay 
V arıpahye ait fevkalade lük~ 
ve nadide mobilyaları açık ar-
tırma suretile satılacaktır. 

DiKKAT: Yolların tamiri 
dolayısile bugünlerde Burnova· 
ya otobüs çalışmamaktadır. Sa-
bahleyin hareket €"decek tren 
saatları, 8,5 geçe ve 10,15 ge-
çedir. 

Satılacak mobilyalar me
yanında maundan mamul alh 
aynalı büfe, Kontre büfe, Masif 
maundan anahtarlı kare yemek 
masası, 12 adet çok kıymetli 
maruken sand:ılyeleri, emsalsiz 
maundan mamul yatak odası 
takımı aynalı dolap Tüvalet 
Lauman ve komodinosu, bir 
buçuk kişilik üç adet lngiliz 
mamu1atı Bronz karyola. lzmir
de emsali bulunmayan içi kuş 
tüylü maroken kanepe ve iki 
kolluk, ttkrar maroken kane-
pe ve iki koltuk ve deri şenz
lonk, cevizden mamul yatak 
odası takımı, üç kapılı aynalı 
dolap tuvalet lamnan peşkirlik 
ve komodinosu 2 adet Şömine 
aynası, poker masaları, StalJe 
Dresden markalı Alman piya
no. 10 parça kanepe takımı, 
şemsiyelikler, heykelli saat, ye
ni bir halde fevkalade güzel 
Bilardo ve istekalar1, madeni 
soba1ar, emsalsiz maun camh 
Vitrin, çiçeklik, kolonalar, muh· 
telif boyda çok kıymetli yağlı 
boya tablolar büyük aynalı jar-
dinyer, Ruston Horsley marka 
4 beygir kuvvetinde motor. 
AEG beş lambalı Radyo, iki 
adet paravan, etecerler, ve bir 
çok kıymetli seccadeler, ve 
hah ve saire bir çok eşyayı 

nefise müzayede suretile satı
lacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. 
Fırsat arttırma ı:ıal,,nu 

Aziz Şımk. Telefon: 2056 
s. 7 1-3 

• • 
azmırcı 

A. Hüsameddin Eren 
1Zl\11R Ş BESi 

LCILARDA: Mimar PEŞ TEM 
Kemaleddin caddesi No. 43 

Telefon 2555 

PEllAl\.ENl)E 
( Bir defa gidip görünüz ) 

A. Hüsameddin Eren kumaşları sağlam 
solmaz, şık ve ucuz ..... ur. 

·········::::1:::1:11:11 ••••••••• 
SA 1,JŞLAll IS1,ANHUL :FIA'rl 

Pazarlık Yoktur. 

~ ' 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

Ôtedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb
relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

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

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

IZMIR 
Telgraf adresi: KARADAVUT Telefon 3809 

----·---------------.. ı "Mesuliyeti Mahdudeye tabi,, 
lzmir Memurları istihlak Koope

ratifi idare hey' etinden: 
21 - Mart - 937 tarihli Y. Asır gazetesinde 7 Nisan 937 Çar

şamba günü saat 17 de Halkevinde toplanacağını ilan ettiğimiz 
fevkalade Umumi heyetin devair mesai sanlının değişmesi sebe
bile ayni günde saat 12,30 da toplanacağını ilan ederiz. 

1013 (589) 



Sallffe • • -------,. 
Şikayetler::::::::: ı 

:::::::::Temenniler 
• • Maceralı bir mektup 

Bir kariimizden aldığımız 

uu~ktupta deniliyor ki: 
- 27 Mart Cumartesi günü 

mühim bir ticari iş için Berga
madaki müşterime mektup yaz
mıştım. Kendisiyle münasebetle 
bulunduğum zat, ayn• günde 
mektuhumu almış ve cevabına 
vermiş olduğu halde bu mek
tup ancak ayın otuz birinde 
elime gelmiştir. Mektubun zarfı 
üzerinde "Bergama 27,, tarihi 
ve"lzmir 31,,tarihini ihtiva eden 
posta damgaları vardır. 

Şimdi meraktayım. Şu bizim 
mektup dört günü nerede ge
çirmiştir. Yer yüzünde en uzak 
mesafeler tayyare postalariyle 
azami 36 saatte katedildiR'i 
halde, burnumuzun dibinde 
olan Bergamadan bir mektubu 
dört günde almak çok acıma 
gitti. Salabiyettarların nazarı 

dikkatini celbetmenizi rica 
ederim. 

Zabıta hahcrleı·i: 

Stlahı kim ath 
lkiçeşmelik Mısırlı cadde!'İn-

de havaya iki el silah atılmış
tır. Yapılan aramada keresteci 

Mchmedin bahçesinde bir a~a
cm dibinde beş ateşli lspanyol 

markalı bir tabanca görülerek 
alınmıştır. Si!ahı atanın tesbit 

edilen eşkale göre aranmasına 
başlanmıştır. 

Keskin sirke ••• 
Kemerde SürmeJi sokağında· 

Mustafa kızı ikbal ile Himmet 
oğlu Sadrettin aralarında çıkan 

kavgada Sadrettin ikbali vur
mak için teşhir ettiği çakı ile 
itişme sırasında kendi kendini 

yaralamış ve her ikisi yaka
lanm1ştır. 

Karısına hücum etmiş 
Çorakkapı gaziler mahalle-

sinde çolak sokağında oturan 
Emin oğlu Bahaettin sarhoş 

<llduğu halde evine giderek 
karısı Pakize ile kavgada bu-

lunduğundan korkup komşu
suna kaçan Pakizenin arkasın
dan gittiğinden yakalanmıştır. 

SuçUstU yakalandı 
Keçeciler caddesinde Bay 

Şükrü Kaya bulvarında Tabir 
oğlu Aptullah, Hilal kereste 
deposu önünde kereste çal
mağa teşebbüs ettiği sırada 
yakalanmıştır. 

DOKTOR 

HANDAN 
K. SARACOGLU 

Doğum ve kadın hastahklara 
Mütahassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü rapur iskelesi 
Berat apartmanı No. 6 

Telefon No. 2545 

Yazı makineleri için toz tut

mıyan, ve maldneleri daima te· 

miz tutan en elverişli yağ 

,.UNİC" markalı makine ya
ğıdır. 

Yegane deposu Gazi Bulva
ıında Küçük Kardiçah banda 7 

numarada yazı ve hesap ma
kineleri tamirhan~si sahibi 
KALOMENI de bulunur 

YENf A81R s Nisan ıe•7 

VATAN OTELi 
ızmlr Slclll Ticaret J 

memurluOundan : Sigara da içseniz 
VZZZZTL7..Z.Z:ZYJZ7..ZZT./"J:Y~~LZ7.ZJ 

Keçeciler C' ellalbaşı sokağında 
5-VE7 •>E 

Yen iden tanzim ve tefriş edilen VAT AN oteli müşteri

lerinin her türlü istirahatini temin eyfemeği düşünmüştür. 

Sıcak ve soğuk banyoları geniş ve havadar bahç~si vardır. 
Fiatler tasavvurun fevkinde ucuzdur. 
Temizliği ve ucuzluğu bir kerre tecrübe ediniz. 

1-26 (357) h.3 S.7 
_ ... -. .·.,. .... .. 
Haraççı KC!rdeşler 

MOBiL YE MAGAZASI 
KARYOLA En zarif ve 

sağlam çeşitleri 

Çocuk Arabaları Avrupanın en şık ve en. 
dayanıklı modellerı 

Hasır takımları Yerli malların en zengin 
koltuk ve masaları 

M b· ı l Türkiyenin en modern ve en çok beğeni-
0 ı ye er len çeşitlerini daima .................. : 

• • . ., ••.....•.....•...................•................................... 
• . 
: ...... Jzmir ve Ankara mağazalarımızda 

Hazır bulabilirsiniz ... 

•• . . 
.... ~ • • • •• • "•'' 1 • •• • • • • • 

Türk hava kurumu genel merkezi 
başkanlığından: 

Ereğli Konya şubemizde kaybolan 2680 sayılı ve 100 yapraklı hiç 

kullanılmamış bir cilt vezne makbuzunun kurum1Jmuz tahsilat 

işlerinde kullanılmamak üzere hükümden ıskat edildiği ilan olunur. 
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Tescil edilmiş olan (lzmir • 
Kasaba ve temdidi demiryolları 
memur, işçi ve müstahdemleri 
istihlak kooperatif şirketi) nin 
28-3-937 tarihinde toplanan 
umumi heyeti zabıtnamesi tica
ret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 1956 numarasına kayıt 

ve tescil edildiği ilan olunur. 
İzmir Sicili Ticaret memur-

luğu resmi mühürü ve 
F. Tenik imzası 

1 : ZABITNAME 
ZABITNAME 

1. K. T. M. 1. M. istihlak 
koop~ratifinin lzmirde çıkan 
Ulusal Rirlik S!'azetesinin beş 
mart 937 tarihli nüshasında 

ilan edildiği veçhi'e mutat se· 
nelik top 1;ıntısı 28 mart 1937 
tarihinde Tılkilik Halk partisi 
evinde yap1lmış ve sermayenin 
ücte birini temsil eden asaleten 
53 ve vekaleten 26 ki ceman 
79 hissedar =ştirak etmiştir.Hü
kümeti temsilen lktısat Veka
leti komiserlerinden Bay M. 
Şevki huzurunda ruznamei mü
zakerata geçildi. 

Ruznamenin birinci madde
sinde yazılı idare heyeti ve 
mürakıp raporfarı okundu. İkinci 
maddesiyle blanço ve karuza
rar hesapfarı tasdik edilerek 
idare meclisi ibra edildi. Dör-
düncü madde'i mucibince yeni 
idare heyeti azalarile murakıp-
ların seçimine başlandı. Neti-
cede idare heyeti azalıkf arına 
79 reyle B. Tah~in Sezen, 79 
reyle B. Akif, 76 reyle B. Ne
cati, 73 reyle B. Cevat 45 rey 
ile B. Ali Riza, 44 reyle bay 
Mümtaz, ve 43 reyle B. Sadet-
tin ve murakipliklerine de 44 .. 
reyle B. Mehmet Ali, 43 reyle 
B. Sadettin ve 42 reyle bay 
lbrahim seçilmişlerdir. 

Taze Tenıiz Ucuz ilaç 
Hissedaranın dörtte üçü ha-

1 zır bulunamadığından ruzname-

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 

Karştsında 

•••••••••••••••••••••••••••••••••mı•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

An on· m Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tip 
mensucatına fa,ktir. 

Telefon No. 2211 Vt:: ·3067 
Telgı·at adresi: Bayrak lzmir 

• 

BEYOGLUNDA 

Bristol Otel· 
••••••••••••••• 

SIRKECJ oe· 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tilrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
reıile bütün· Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde mi1&fir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar mllthiı ucuzdur. 

nin beşinci ve altıncı "laddeleri . 
müzakere edilememiştir. 

1936 senesinde tahakkuk 
eden safi karın ortaklara da
ğıtılmıyarak sermayeye ilavesi 
kabul olunmuş ve toplantıya 
son verilmiştir. 

Izmir - Kasabıı ve Temdidi 
Demiryolları Memur, işçi ve 

müstahdimleri istihlak koope-
ratif şirketi 

imza okunamadı 
Komiser M. Şevki 

1008 (586) 
(r°L7~/"LZ7.7.Y.7.7r/:J~...;l',.zzr~ 

~ Göz Hetimi 
~MİT AT OREL 

Adres - Beyler Numan ~ 
N zade sokağı Ahenk mat· 

yanında. 

N Numara:23 
N Telefon : 3434 
N (229) 

Q!T..D.Y...zzrLr...e-..L221t7..7...r...;CO""'./.Z"/'/,7-J 

lzmir Sulh Hukuk Mahke
mesinden: 

Müddei İbrahim Edip tara• 
- fmdan şayian mutasarrıf oldu-

ğu Izmirde Akdeniz mahalle· 
sinde ismet Kaptan sokağında 
kain 10 No. lu mağazanın iza
lei .~~yu bakkınd~ ikame ey
Iedıgı davanın mliddeialeyhle-
rinden ve hissedarlarından olan 
Safiye ile Halil kızı Fatmanın 
ikametgahlarının meçhuliyetine 
mebni davetiye ve gıyap ka
rarının ilanen tebliği suretiyle 
yapılan mahkeme neticesinde 
müşterek mülkün kabili taksim 
olmadığı anlaşılarak açık artır
ma ile satılarak bedelinin 
hissedarlara hisseleri nisbe- , 
tinde taksim ve tevziine dair 
29 - 12 • 934 tarihinde temyiz 
yolu açık olmak üzere gıyaben 
karar verilmiş olduğundan ka· 
nuni müddet içinde mahkeme
ye müracaatle temyiz yoluna 
gidilmediği takdirde bu bapta 
verilen hükmün kat'iyet kesbe
deceği tebliğ makamına kaim 
olmak üzere iliIJen ihbar 
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•• 
Oksürenlere : 

Daima RADYOLIN 

' HüSEYIN K A YıN .. 
Mobilye mağazası Şekerciler No.26 

Bir defa gelip görünüz 
Modern, temiz malzeme 

Birinci sınıf işçilik sipariş kabul eder --·----
Vatandaş patanı, 
~i.ctı ~inerneJt 
tam~ 

EMiR EMiR 
8 9 e Tıaş BLÇ<* kuUanmaklaolur 

Yc l li B - h.ec: yeıc.14 cu:a. 
er 1 raş ıçagı, g>erakczndq. lO tanczsi 1~ kuruştur. 

~ , .:h(arr,P..ı/ ~ ~ 'COlaz~ 

---· 

lzmlr Sicili Ticaret memurluğundan: 
Tescil edilmiş olan ( lzmir - Kasaba ve Temdidi Demiryollar• 

memur, işçi ve müstahdemleri istihlak kooperatif şirketi ) nirı 
936 yılma ait blançosu ticaret kanunu hükümlerine göre sicilifl 

1957 numarasına kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 

1 : Blanço 

lzmir Sicili Ticaret Memurluğu 
resmi mührü ve F. Tenik imt•51 

1936 senesinin kat't Blinçosudur 
Hesapların isimleri Zimmet Matlup 

Vezne 

Ziraat Bankası 

Emt. ureum. h. 
Ortak. H. C. 
Borçlu. H. C. 
Demir baş eşya 

iş Bankası 

Esnaf ve Ahali 
lkrazat H. 

Bankası 

Lira Kmuş Lira Kurut 
2963. 15 

47. 72 

2163. 40 
4608. 83 
118. 42 
262. 53 

163. 60 
61. 20 

446. 85 44 
Sermaye 7237. SO 
ihtiyat akçesi 1024. 

26 
ikraz sandığı 736. oO 
Cilzdan bedeli 218. 59 
Alacaklı H. 902. 91 
Hissedarlar H. 716. 1o 

10853 70 10835. . b •• 
Koop. mubbe murah 1 

A. Altmsoy 
imza : -okunamamıştır 

lzmir - Kasaba ve Temdidi Demiryolları 

memur, işçi ve müstahdemleri 
istihlak kooperatif şirketi 

T. Sezen 
1009 (585] 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
Roy ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

BACCHUS vapuru elyevm 

limanımızda olup Rotterdam 

Hambµrg ve Amsterdam liman

ları için yük alacakbr. 

HERCULES vapuru 21 martta 

Burgas, V arna ve Köstence 

İmanları için yük alacakbr. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

kumpanyası 

AASNE motörü 29 martta 

beklenmekte olup yükünü 

tahliyeden sonra Rotterdam, 

Hamburg ve Skandinavya li

llıanla~ma yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME 

ROUMAIN kumpanyası 

SUÇEAVA vapuru 23 

llıarta doğru beklenmekte olup 

Pire, Malta ve Marsilya liman

ların;ı yolcu ve yük kabul 

edecektir. 

PELES vapuru 9 nisana 

doğru bekleniyor. Pire, MaJta 

•e Marsilya limanlarma hareket 
edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

Daha Fazla tafailit için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRA TELLi 

SPERCO vapur acentahğına 
llıtiracaat edilmesi rica olunur. 

Navlunlardaki ve hareket ta

rihlerindeki değişikliklerden 
•centa mesuliyet kabul etmez. 

Telefon : 4142-4221-2663 

N. \'. 
W. F. il. Van İ)er 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ANGORA vapuru 29 marta 

doğru bekleniyor. Rolterdam 
Hamburg ve Bremen limanla· 
rına yllk alacakhr. 

.. ..a.. .. 
American l:.xport Liues 

The Export Steamsbip Corpo
ration - Nevyork 

EXAMELIA vapuru 30 mart-
ta bekleniyor, Nevyork için 
yük kabul eder. 

Pire aktarması seyriseferler 
EXCALIBUR vapuru 9 nisan

da Baston ve Nevyork ;çin 
Pireden hareket edecektir. 

Seyahat müddeti : 
Pire - Boston 16 gün 
pj}e - Nevyork 18 gün 

~..-c;ıo~-

Service Maritime Roumain 
- Bucarest -

DUROSTOR vapuru 3 ni
sanda Köstence, Sulina, Ga-
latı ve Galatı aktarması Tuna 
limanları için yük alacaktır. .. ~ , .. 

Johnston Warren Lines 
Liperpool 

DROMORE vapuru 11 nisan
da bekleniyor. Liverpool ve 
Anuers limanlarlndan yük çı-
karacak ve Burgaz, Varna, 
Köstence, Sulina, Galatz ve 
ıbraile limanları için yük kabul 
edecektir. 

••• 

~lJRAN Fabrikalan mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 

1 "alet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik kremer- • 
tı ~· ~ullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa-
t 1 r ıçin lımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen-

~lik Nef'i Ak ya' ılı ve j. C. Hemsi ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. a2• Telefon a••• 

Sahife • 

Olivier Ve Şü. 1,-----, ANSIZIN Y AKALIY AN ACiRILAR 
D. H k. · LıMITET 

Vapur Acentası 
IRlNCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

LESBIAN vapuru 19 martta 
Londra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkaracak ve ayni za
manda Londra ve Hull için 
yUk alacaktır. 

GRODNO vapuru 8 nisanda 
Londra, Hull ve Anversten 
gelip vük çıkaracak ve ayni 
zamanda Londra, Hull için yük 
alacaktır. 

OPORTO vapuru Jimanı
mızda olup Liverpool ve Svan
seadan yükünü tahliye ediyor. 
Ayni zamanda Liverpool ve 
Glasgov için yük alacaktır. 
ı;'LAMINIAN vapuru 5 ni

sanda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çı~aracak ve 
ayni zamanda Lıverpool ve 
GlaS$!OV için yük alacaktır. 

The General Steam 
Navigation Co. Ltd 

AD JUT ANT vapuru nisan 
nihayetinde gelip Londra için 
yük alacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va-
purların isimleri !e n~vlun üc- ı 
retlerinin değişi~lıklerınden me
suliyet kabul edılmez. 

ış e ımı 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir.Hastalarını müs
takil olarak kabui ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

1-26 [2101) 

'Bc:>N<>l 
· Mübadil ve gayri mübadil 
bonoları bilumum banka ve ~ 
şirket hisse senetleri Ergani N 
Sivas ve yü~~e .beş ve i~~ N 
faizli ve eskı ıstıkrazı dahılı 
tahvilleri ve buna mümasil 
her nevi esham satın alır. 

Adres : lzmir Kemeraltı 
Hacı Hasan oteli No. 60 

C AV 1 T 
T eJefon 3903 

(77) S.7 h.3 
rzn.~J91 .. İlll .... Sllmr.lt~ 

Beş Çiçek, Krep Jorjet 
VE 

Nergis Nuvar 
Leylak hlam 
Revdor Ferit 

işte size 

s. Ferid 
eçr.acıbaşının 

5 şaheseri daha 

Tecrübe edin!::ı:, takdir 
edeceksiniz. 

Alırken 

S. Ferid 

(Nasırdan) şikayet ayıphr 

Eczacı Kemat Aktaşın 
( Nasırol Kemal) diye bir 

Nasır ilacı vardır 
( Hilal Eczanesi ) vardır 

30 kuruştur 

En Parlak 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri diinyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kulJanan hiç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu ban cıvarında 28 - 9 Hüsnü Ôz 

udemiıli. 

~Y~i~~~·"i)i;····k·~·ş~··G·RIP]N~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almakla derhal izale edilebilir 

GRIPIN 

Bütün ağr1, sıı.ı ve ıstırapların panzehiridir. GRiPİN varken 
diş, baş, ve romatizma ağr1ları çekilmez. Gripin nezle ve gribi 
geçirir : Harareti düşürür, hastalıkların önüne geçer. 

kabında günde üç kaşe alınabilir. 

GRIPIN 

Sağlam kefaletle herşey taksitle verlllr. 

Balcılarda NECİP SADIK No. 156 I 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 - 12 J. Perplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir 

KREM • BALSAMIN 

Kumral, sarışan, esmer her tene tevafuk eden yegane ııhh 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen .111.:ei 
eder. Yanm asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullaudıkları 
sıhhi güzellik kremleridir: 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
1ıuriliz Kamuk eczanesi Bevoilu lataabul 
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Paris ve Londraya birer nota verdi 

Notalara bazı vesikalar merbuttur 
Bunlar arasında • 

esır Italyanların fotoğrafları var 
ispanya topraklarının Italya tarafından istilasını protesto ediyor 

Madrid, 2 ( ö.R ) - Madrid mü-
.. .Jafaa komitesi tarafından dün akşam 

aaat 22 de ıu tebliğ ncşrcdilmiıtir: mad
rid cephesinde bugün neticesiz silah 
ateşi ·ve ıiper topu düellosu olmuştur. 

Cuadalajara cephesinde şiddetli top 
atc~i taati edilmiş ve cumhuriyet ha· 
tarya1an fesatç•ların toplarını sustur· 
mn,Iardır. Dün ve bugün yaptıkları bir 
çok istik~aflarda cumhuriyetçiler mÜ· 
hirn malzeme ve mühimmat ele geçir· 
mi lcrdir. Asilerden birçok kaçaklar 
hcftlarımıza müracaata devam etmişler

dir. Diğer cephelerde kayde değer bir 
şey yoktur. 

Bilbao, 22 ( ö.R ) - Başkanlık hu
su,i sekreteri tarafından bildirildiğine 

göre asiler Bi!kaya cephesinde Mardi

nada geniş bir hücum yapmışlarsa da 
bu taarruz başlar başlamaz durdurulmuş 
ve pü!!!kürtülmüştür. Hasım kuvvetleri 
arf\sında görülen hareket ve hatların

daki faaliyet yeni muharebelerin yakın 
olduğunu tahmin ettirmektedir. 

iSPANYA FRANSA VE 
INGIL TEREYE BiRER 

NOTA VERDi 
Paris, 2 { ö.R ) - ispanya oefiri 

dün sabah Kedersoya giderek hariciye 
nazın B. Y von Delbos tarafından ka
bul edilmİf ve kendisine ltalyanuı la
panya dahili harbini i§tirakı hakkında 

hüküm etinin bir notasını vennİ§tir. 

Ayni zamanda ispanyanın Londra se
firi de F orayn Ofiae ayni metinde di
ğer bir nota tevdi ediyordu. ispanya 
hariciye nazırı B. del V ayonun imza-
11ru tqıyan bu nota Guadalaraja cep• 
hesindeki son muharebelerde cumhu
riyet kuvvetlerinin ispanyada bu cep
hede ltalyan kuvvetlerinin harekatını 
idare eden ltalyan fırkalarına ait vesi
kaları ele geçirdiiini iddia etmektedir. 
Bu sebeple lapanyol bükümeti •Bey
nelmilel hukuku, yüksek ademi müda
dahale taahhütlerini ve Milletler Ce
miyeti paktmm onuncu maddesini çiğ

neyen• ltalyan müdahalesini protes
to etmekte, ltalyanın hakiki bir muha
sun devlet gibi hareket ettiğini bildir
mektedir. 

Pariıı ve Londraya tevdi edilen no
talara yüzlerce fotografi ili§tirilmİ§tir. 
Bunlar arasında 1 7 ve 18 Martta esir 
edilen ltalyan zabitleri üzerinde bulu
nan ltalyan erkanı harbiyeaine ait ve
sikaların resimleri vardır. Bu arada 
Duçe tarafından Trablus seyahatine 
çıktığı eanada, o vakit Guadalajara 
cephesinde henüz muzaffer gıbi görü
nen ltalyan kuvvetleri baıkwnandanlı
ğına gönderilmİf bir tebrik telgrah 
vardır. Fotograflardan bir diğeri Du
çenin ispanyada ltalyan kuvvetleri baı 
kumandanlığına gönderdiği bir tebrik 
mektubudur !.lspanyol hükümeti bu ve
sikalardan lapandaki ltalyan müdaha
lesinin zabitleri, erkanı harbiyeleri ve 
silihlanyle tam kadrolu ltalyan teıek
külleri vaaıtasiyle yapıldığı neticesini 
çıkarmaktadır. Diğer çıkarılan netice
ler de sırasiyle ıunlardır: 

1 - Italyan askeri kıt'aları 
ispanyada işgal edilmiş bir 
memlekette imişler gibi hare
ket ediyorlar. 

2 - lspan~·ol arazisinde ltal
yanlar umumi servisler tesis 
etmişlerd ir. 

3 - ltalyaıı rej iminin en 
yüksek şahsiyetleri İtalyan 
kıtaatnın lspanyadal<i hareka
tını takip etmekte veya doğ· 
rudan doğruya idare, yahut 
teşvik eylemektedir. 

4 - ispanyanın ltalya tara· 
fından böylece istilası yapılmış 
olan anlaşmalara muhalif bu
lunmakta ve gerek garbi Av
rupaoın emnıyeti, gerekse 
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Mussolıni /talvan e1ktınıharbiyesine mensup bLr zabitle eoruşuvor 

umumi sulh ıçın vahim bir taryalarının ve deniz kuvvetle- < 
tehlike teşkil eylemektedir. rioin kuvvetli mukabelesine 
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Paris, 2 (Ö.R) - Hariciye maruz kalacaklardır. 
nazırı B. Delbos Fransamo ISPANY ANIN TEŞEBBÜSÜ Bılbaodu ası/ere karşı vuruşan mi/ıs/er Madrıd 
Brüksel sefirini kabul ederek Paris 2 (Ö.R) _ispanya se- mümessillerine yaptığı emniyet olmak imkanı bulunsa, bunun 1 

verıcı beyanatla bunu teyit bile mükemmel bir netice ola-
kral Leopoldun son Loodra firi tarafından Fransa Hariciye 

ederek ltalyanıo ispanyaya ye- cağını kaydediyor ve şunları 
seyahatinden sonra Belçikanıo nezareti nezdinde yapılan te-
b f ni gönüllü sevkiyatı hazırlama- ı'la"ve ed" or Bu netı' ~ şı"mdı' itara lığı meselesinin aldığı şebbüs münasebetiyle "Petit ıy : ~~ • 

k dıg" mı temin etmiştir. Bu temi do elde ~dı"lm"ş san 1 rsa bü u"k şe il hakkında görüşmüştür. Parisieo., şu mütalaaları yürü- •0 ~ 1 1 1 Y 
nat memnuniyetle karşılanmış- bı'r hayale sapılmış olur lspao 

FRANSIZ BAHRiYE tüyor: "Bu teşebbüs hadiseler • • 
NEZARETiNiN TEBLIGI tarafından bir derece geçilmiş tır . ., ISPANY A DAV ASINDA ya davasında iki meseleyi bir-

Paris, 2 (Ö.R) _ Asi lspao- gibidir. Loodra ademi müda- iKi MESELE birinden ayırt etmek lazımdır. 
yol harp gemileri tarafından hale komitesinde ltalyao dele- Paris 2 ( Ö.R ) - Fransa Birincisi ispanyada çarpışan 
F ' k t G d' t f d iki tarafa adamca takviye kuv-ransız ticaret gemilerine ve gesı 00 ran 1 ara ın an Hariciye nazırı B. Delbos Is-
kara hudutlarına karşı yapılan yapılan malüm beyanatı üze- panyadaki ecnebi gönüllülerin veli göndermek ve silah yetiş· 
taarruzlar dolayısile bahriye rine Loodra ve Paris hükümet- memleketlerine geri alınması tirmek meselesidir. Diğeri de 
nezareti şu tebliğı neşretmiştir: !erinin Romada yaptıkları te· ıçın bir anlaşmayı emniyetle şimdiki halde ispanyada bulu-

lspaoyol harp gemileri mu- şehbüs gerginliğinin azalması gözöoünde bulundurmaktadır. nan kuvvetlerin ıceri alınması-
hasım devlet hakkını ileri sü- neticesini vermiş ve ltalyao " Debats " gazete~i sadece Is- dır. ilk noktada alakadar bü-
remiyeceklerinden açık deniz- matbuatı ve propaganda nazırı panyaya yeniden insanlar ve tün devletler mutabık olduk-
de Fransız ticaret vapurlarının B. Alfieri de ecnebi matbuat malzeme geçirilmesine mani l:ırını iddia ediyorlar. ikincisin-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lspanyol harp gemileri tarafın-
dan tetkik ve muayenesi mil· 
Jetler hukukuna ve denizlerin 
serbestliği prensibine muhalif
tir ve muhalif kalmaktadır. Bu 
sebeple Fransız harp gemileri 
ancak denizde tevkif edilecek, 

Fraosı:r. ticaret vapurlarına yar
dım etmek ve icabında kuvvet 
istimal ederek hertürlü muaye
neye ve yoldan çevirmeye mani 
olmak için emir almışlardır. 
Fransız ticaret vapurları bir 
yanlışlığa sebep olmamak için 
milliyetlerini gösteren işaretleri 
pek görünür bir şekilde taşı· 
yacaklardır. Yardıma ihtiyaç
ları olduğu takdirde bütün 
Fransız harp gemilerine telsiz 
ile bulundukları mevkii bildi
receklerdir. Aynı yardım hare
keti icabında l~panyol karasu· 
larında da gayrı meşru bir 
araştırmaya mani olmak ıçın 

yapılabilir. Fransa karasularına 
gelince; burada lspanyol harp 
gemilerinin taşıdığı bayrak ne 
olursa olsun hiç bir vapura 
karşı hiç bir şekılde hareketi 
müsamaha edilemez. Beynel
milel hukuku ihlal eden böyle 
bir hareket halinde buna te· 
şebbüs eden gemiler sahil ba-

Nahas Pş. Parlamentoda 
Montrö konferansı hakkında mühim 

bir nutukla tezini izah edecek 

Başve/11l Nalıas paşa 

ve K.afı11p şımendi/rt. 

Kahire, 2 ( Ö.R ) - Mısır 
delegasyonunun Mootrö konfe
ransına hareketi arifesinde 
Başvekil Nahas Paşa parla

mentoda büyük bir nutuk söy
liyerek Mısır delegasyonunun 
müdafaa edeceği programı ve 
tezi izah etmiştir. Mısır dele
geleri Mısırda ecnebilerin isti• 

fade ettikleri milli imtiyazların 
feshini, konsoloshane mahke
melerinin ilgasını istiyecek ve 
muhtelit mahkemelerin kapan-

masına tekaddüm edecek olan 
intikal devresinde takibedile-
cek usul ve şartları tasrih ey
liyecektir. 

Montrö 2 ( A.A ) - Kani-

tülasyonlar konferansı, Mısırda 
kapitülasyonlar rejiminden is
tifade etmekte olan devletler 
mümessillerini bu ayın 12 sin
de burada bir araya getirecek
tir. Bu devletler şunlardır : 

logiltere, Fransa, Belçika, 
Danimarka, Yunanistan, Italya, 
Felemenk, Norveç, Portekiz, 
lsveç ve şimali Amerika. 

Harp yü7ünden kapitülasyon 
imtiyazlarını kaybetmiş olan 
Avusturya, Almanya ve Sov
yet Rusya bu hale rağmen 

Kahire hükümeti tarafından 
Mootröye davet edilmiş olduk
ları gibi Isviçre, Lehistan ve 
Çekoslovakya da çağırılmıştır, 
Diğer devletler müşahitler 
göndereceklerdir. 
Mısır hükümetioin kapitülasyon

lar yerine aşağıdaki tedbirleri 
teklif eyliyeceği zannolunmak
tadır. 

Ecnebilere ticarE't ııerbestisi 

cephRsınde mahatazalı sıperler 

de ise henüz bir anlaşma eına· 
resi yoktur. • 

Roma, 2 ( Ö.R ) - Ademi 
müdahale komitesinin bu hafta 
sonunda Londrada toplanarak 
İspanyada bulunan yabancı 
gönüllülerin geri alınması ınes• 
elesiyle meşgul olması muhte· 
meldir. 

ispanya tarafından ademi 
müdahale anlaşmasına ltalyaoın 
muhalif hareketlerde bulundu· 
ğu hakkında Forayn ofise gön: 
derilen nota lngiliz gazetelerı 
tarafından tefsir edilmemekte, 
sadece ihtiva ettiği esasların 
kaydile iktifa edilmektedir. . 

Cebelüttarık, 2 (A.A) - Ik• 
hükümet tayyaresi öğleden 
sonra Geutayı bombaya tut~ 
muşlardır. Buradan kuvveti• 
bomba sesleri duyulmuştur. 

Londra, 2 (A.A) - J,pall' 
ya kara ve deniz muhare· 
besi planının on gün zar• 

·ı 
fında tatbike başlanac~8'1 ümit edilmektedir. Beyoeloııle 
ademi müdahale ofisi beaıell 
hergün Londrada toplanmak• 

ro• tadır. Deniz murakabe P Ve 
bir müddetteoberi hazırdır. 
lngiliz müşahitleri ispanya ~:;: 
tekiz hududunda vazifelerı 

1 şında bulunuyorlar. Bunun 
8 

ı- 0 ıa· beraber kara ve deniz P a d 
rının her tarafta ayni zaaıall il~ 
tatbiki arzu edilmektedir. fra.t 
sız - lspanyol hududu ınüşda~Pı; 

d d"r u )erinin e ayın on o 1ıı· 
doğru vazifeleri başında bUdil• 
nacağı kuvvetle ümit e 

mektedir. ·····~· 
••••• . 1 ••• ı ıı ••• ı ı •••• •• ııı ı ı •••• •••• b stt9 

ile dın ve tedrisat ser :eıer 
ilah .. temin eden ınuab~ bir 
akdi, ecnebilere müessır ıte 

. d k sure himaye temın e ece •tü18S' 
polisin tensiki, mali kapı 

1 
ıe• 

·1 . ınese e J' yanların ı gası, vergı tiir il 
rinde zuhur edecek her • bir 
ihtilafları halle memur if,:~11b• 
mahkeme ihdası, mu~te 1 de\'11~ 
kemelerin faaliyetlerıne d qrefl 
edecekleri bir intikal e 
kabulü. 


