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İstanbul 1 ( Yeni Asır muhabirinden ) - Ce- " - Ahnan neticeyi biliyorsunuz. Hariciye ve-
nevreye giden murahhas heyetimizden Hariciye kilimiz Milanodan gelsin .. Bo1 bol görüşür, iyi ha-

k"l · N M · w ı berleri alırsınız ,, demiştir. 
ve a eti genel sekreterı uman enemencıog u e emencloğlu ayin 20 sinde tekrar Cene reye 
şehrimize gelmiş ve Ankaraya dönmüştür. gidecek vetlatayın anaya aamı hazırhyac~ heyette 
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!~.Prak siyasetimiz: 3 

Ta p~;~·~ .. t~~~·;~:~{ İ~ r 
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uyük davanın halli için 
birinci merhalemiz 

olmalıdır 

rn Türk köylüsfinün fiilen işle
ekte olduğu arazinin pek 

foklarının tapusuz olduğu yapı· 
acak küçük bir tetkikle anla-
şılacaktır. Ege bölgesinde ta
pusuz tasarrufların şekilleri 
şöyle hülasa edilebilir : 

1 - irsen intikal eyleyenler. 
2 - Muhtaç çiftçilere dağı

tılan, fakat dağıtıldıktan sonra 
ınübadil malı olduğu anlaşıl-
nınsından dolayı tapuya bağlan
nııyanlar. 

3 - iskan dairesince borç-
landırma yoliylc dağıtılan, fa
kat tapuya bağlanmıyanlar. 

Bunlardan birincisinin pek 
şümullü olduğu, Türkiyenin 
her köşesinde bu kabil mua· 
melelerin mevcudiyeti muhak
kaktır. Çünkü imparatorluk 
devrinde meşhur bir söz vardı: 
Allah hükümet kapısına kim
seyi düşürmesin. 

Bu korlcudur ki Tiirk köylü
sünü uzun yıllar tapu ve nufus 
dairelerinden bile uzak yaşat
~ı~tır. Bugün birkaç batın 
ıntıknl muamelesi görmemiş 
arazinin yekunu tasavvurun çok 
üstündedir ve bunlara varisleri 
filen vaziülyettirler. Fakat el-
lerinde en küçük bir vesika bile 
yoktur. Hatta Başvekil General 
ismet İnönü lzmirde çiftçilerle 
konuşur ~e tetkikler yaparken 
köylüler Ziraat bankasından 
yardım göremediklerini ileri 
sürmüşlerdi. 

Sebep~ cri tamik olununca şi
lcayetçi çiftçilerin ellerinde 
tapu senetleri olmadığı an
laşıldı. Dedesinin dedesinden 
in tikal iddiaları o kadar çok
tur ki bunl arı teselsül ettirerek 
tapuya bağlamak, arazinin de
ğerinden fozla masraf ve kül
feti göze aldırmağı muciptir. 
Ama tasarruf iddiaları doğru
dur ve yerindedir. Yalnız for
malitelerin çokluğu, keşif mas-
raflaunın azameti, köylüleri kor
kuttuğundan tasarruf senedi 
istihsalini akıllarından geçire· 
memektedirler: 

- Sonu 2 nd sav/ada -
~ak..kı C>ca1~oA'1u 

onuşan hatipler : Re6s Dr. Behçet Uz, öğretmen lhnan Ç tin, Hatayh Dr. lbrahim 

Atatürkün iki milyon uk Gençlik ordusu ayakta 

Mifng 
büyü 

yerini d lduran 50,000 lzmirli bir tek kalp gibi 
davaların daima yı maz bekçisi olduğunu hayk rdı 

H aya 
Daha sabahtan itibaren so· 

kakları doldurmıya başlıyan 
büyük bir kalabalık ••• Şehir 
bayraklarımızla silslenmiş .• Sa· 
at onbirden itibaren şehrin 
başlıca sokakları, miğferli polis 
memur1arının kordonu altında. 

Miting var ... 
Cenevrede cumhuriyet hükü

metinin lrnzandığı diplomasi 
zaferle dahili istikliiline kavu
şan Türk Hatay için gençlik 
miting yapıyor. fferköşenin 
başında ayrı bir trampet sa· 
dası, heryolun ağzında bir 
başka gençlik kütlesi aynı akışa 
uyarak toplantı yerine gidiyor. 

Heyecanlı gençlik sokaklara 
dökülmüş.. Bugün yalnız Ha
tay için, Halayın istiklali için 
konuşacağız. Bu tarihi günü 
bize kazandıran hükümetimizi 
alkışlıyacağız. Ağızlar hep aynı 
moral ve diplomatik zafer neş
esi içinde ... Dudaklar hep aynı 
kelimelerle, kalpler aynı heye
canla dolu .. 

Genç mektepliler mitinge ko
şuşuyorlar.. Bu bir ko~uş değil, 
akıştır. Kamalist rejimin sadık 
kadrosu derin bir inançla he
defe akıyorlar. Ayrı ayrı yol· 
lardan gelen heyecanlı kütleler 
ayni yol üzerinde toplanıyorlar. 
Toplantı yeri Tilkilik meydanı •• 
Saat tam on dört •• 

Genç mektepliler, ,uurlu 

1 • • 
1 · yolla dn 

Pazar gOnü yapıları nuting ten ıki intiha 

Türk işçileri, teşekküller men· bir tek adam gibi, bir tek kalp 
supları, halk tabakaları, Tilki· gibi büyilk davaların daima 
lik meydanından hareketle Me· yılmaz bekçisi olduğunu haykı-
zarhkbaşı, Arasta, Kemeraltı rıyor. 
ve Kordonu takiben oraya, iz- Gençlik konuşuyor. Ses yok .• 
mirlileri heyecana getiren bü· Şimdi onu dinliyeceğiz. 
yük toplantı yerine gidiyorlar. • * • 

Kordon boyu müthiş kalaba · BELEDiYE REiSiNiN NUTKU: 
lık... Cumhuriyet meydanının Sayın hemşeriler, Akdenizin 
taşıdığı gençlik kütlesi Kordon· uyanık ve imanla Türk çocuk-
da toplanmış bulunuyor. Baş !arı : 
ucumuzda "ŞEF,, in hedefi gös- Bir knç gündür, bütün Türk 
teren çelik eli, önümüzae onun ulusu zevkli bir sevinç dalgası 
çizdiği şuurlu yol var... Kaya· içinde yüzüyor. 3600 senelik 
lan bile eriten bakışlarını doya Türk Hatay istiklale kavuştu. 
doya seyretmiye vaktımn: yok.. Bu çok sevinçli bayram hepi· 
işimiz var.. Şefe minnetimizi, mize kutlu olsun .. 
bağhlığımızı, inancımızı anlat- Kanı bizim, tarihi biz.im, Türk 
mıya geldik. olan ve Türk yaşayacak olan 

Şuurlu gençlik tezahürat ya- Hatny ve oradaki kardeşler, 
pıyor. Kordonda biltün nakil bu zafer sizlere de kutlu ol-
vasıtaları durmuş .. Buglin miting sun .• 
yerini dolduran elli bin lzmirli Akdeniz.in neşe ve 11evinçle 

kabarıp coşluğu Ege sahille
rinden size yüz binlerce selam 
ve taşkın sevgilerimizi gönde· 
riyoruz. 

EGE ÇOCUKLARI 
istiklalin ne demek olduğunu 

çok iyi bilen İzmirliler, Egenin 
arslan ve yılmaz çocukları; 

Dün bizi esnrctten kurtarnn 
Büyük Atatürk bu gün de 
Hatayı ve oradaki kardeşleri-
mizi istiklale kavuşturdu. 

Türk u'usu, Atntürkün ön
derliğile 15 senelik zaman 
içinde ne yaman bir tarih ya· 
şadı, bir biri arkasına ne yüce 
milli davalar kazandı. 

Bütnn bunlar; Türk milletini 
daima iyiye, daima güzele ve 
biıyüklüğe götüren baha biçil
mez eserler bize aynı nmanda 
yarını da ferahlık ve emniyetle 
bağışlamaktadır. Biz, büyük 

- Sonll 6 ınez sairi/ede -

?'.727.Z ~, 

lzınir balkının ____ .. ___ _ 
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Minnet ve 
saygı te grafı 
ATATÜRK 

Türkiye Reisicumhuru 
Ana yurdun üzerinde kud

retli iradenden doğan istiklal 
güneşinin Hatayı dn nurlan
dırdığını gören on binlerce 
lzmirJi bu dakikndn heyke· 
linin önfinde toplanmış bulu
nuyoruz. Türk tarihine en 
parlak ve şerefli günleri ya
şatan ve Türkü medeniyet 
aleminde liiyık olduğu mev
kie yükselten kurtarıcı bü
yük adın dillerimizde coş
kun bir sevinçle kutladığı· 

mız bu bayram gUnünde de 
sana ebedi bağlılığımızı son
suz minnetlerimizi ulaştırıyo· 
ruz Atatürk. 

Izmirliler adına 
Dr. Behçet Uz 
lzmir Belediye Reis. 
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Eskişehir yolu bozuldu 
lstanbul, 1 ( Yeni Asır ) -

Eskişehir civarında yağan yağ

murlardan ve eriyen karlardan 

tren hattının iki kilometrelik 
kısmı bozuldu. Ankara treni 
dün onbeş saat tenhhurla geldi 
Hattaki tozukluk tamir edildi. 
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Tapusuz tasarruflar 
• l!!J .. 

Büyük davanın halli için 
birinci merhalemiz 

olmalıdır 

Başfaıa/l birinci sahi/ede 
Mademki köylü, arazi sahibi 

edilmek isteniyor. Şu halde her 
şeyden önce sahipli araziyi res
men ·de kendilerine bağlayacak 
imkanları hazırlamak zaruridir. 

Bunun için de gizli nufuslann 
meydana çıkarılmasında olduğu 
gibi hususi bir kanana ihtiyaç 
vardır. 

Bir defaya mahsus olmak 
üzere irsen intikal eylemiş, fa
kil t tapuca intikali yapılmamış 
arazinin resmi sicillerinin ta
mamlanması için muayyen bir 
milddet verilmeli ve bu mua
meleler her türlü pul ve re· 
simlerden istisna edilmelidir. 
Hatta keşiflere gidecek memur
ların nakil vasıtalarının ücretleri 
bile hususi veya umumi 
bütçelerden ödenmelidir. Bu 
mııamelelerin intacmda köylü
lere kolaylık göstermiyen veya 
zamanında vazifelerini ifa ey
lemiyen memurlar bir daha 
devlet hizmetinde kullanılma
malıdır. Yapılacak bu şekildeki 
tasfiye köylülere genit bir ne-

. fes aldıracakbr. Tapu senedine 
malik bulunmadıklarından do
layi kooperatiflerden ve ziraat 
bankasından yardım göremi-
yenler de mali müzaherete 
kavuşmak imkanlarını elde 
edeceklerdir. Sonra da yeni 
layiha mucibince bu arazi ha
zineye intikal suretiyle yeniden 
tevzie tlbi tutulmıyacak, bu 
iş devletin başına gaile olmak
tan kurtarılacaktır. 

ikinci kısım, muhtaç çiftçi• 
lere dağıblan arazidir. Bu ara
zinin mühim bir kısmı tapuya 
bağlanmamışhr. Çünk& müba
deleye tabi Rumlardan melrük 
arazinin muhtaç köylülere tev
ziine bugünkü mevzuabmız mü· 
sait bulunmıyor. Mübadil emla
kinin karşılıkları hazinece ay
rıca tayin edilmiştir. Tevziattan 
sonra mübadil emvalinden ol-
duğu tesbit olunan arazinin ye• 
kfınu yalnız lzmir vilayetinde 
yüz bin dekardır. 

Bunlar tapuya bağlanama· 
makta, bu araziyi işliyenler 
vergisini vermemekte, Maliye 
Vekaleti de bunları füzuli şagil 
tanımaktadır. 

Üçüncü madde borçlandırma 
yoluyla yapılan tevziatbr. Bu 
kısma dahil olanların pek çoğu 
iskandan borçlandırma kararını 
alı~ışlar, muameleli evrakı cep· 
lerıne koyarak köylerine git· 
mişlerdir. 

Bunla.r da borçlarını tapuya 
tesçil ettirmemişlerdir. Bunların 
mikdarı da yüz bin dekardan 
aşağı değildir. 

Maliye vekaleti bu iki kısma 
dahil yedi sekiz bin çifçiyi 
işledikleri topraklardan çıkarı• 
nız diye emir veriyor. Belki 
Maliye vekaleti mevcut mevzu
ata göre noktai nazarında hak
lıdır. Lakin ana prensip çiftçileri 
toprak sahibi yapmak ve top
rakları işletmek olduğuna göre 
mevzuata ihtiyaca göre tadil 
ve tanzim eylemek daha doğru 
ve daha ameli bir yol olur. 

Sekiz on senedenberi içinde 
çalışbğı topraktan çiftçiyi sırf 
formalite noksnnından dolayı 
çıkarıp atmak kolay ve makul 
bir iş sayılamaz. 

Bunun için de herne şekilde 
olursa olsun bir ihtiyacın ifadesi 
olarak yapılan tevı.iah, mevcut 
emrivakii kabul etmek işin 
en ameli hal yo!udur. Bu ne· 
ticeyi istihsal için de yukarıda 
lüzumlu gördüğünüz hususi ka· 
nuna sarih abkim illve edil· 
melidir. Ameli tasfiye yolile, 
tapu sicilleri düzenine konul
mahdırki toprak siyasetimizi 
beklediğimiz neticeye ulaşbr· 
mak için yapılacak hamlede 
bOyük zorluklara raslanılmasın 
ve bu muazzam iıin yükü ba-
fifletilmif 0111111. 
~•kk1 C>cak.ol(;ıu 
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Üçüncü umumi müfettiş Tah
sin Üzer dün belediye reisi 
doktor Behçet Uz'u ziyaret 
etmiş ve uzun müddet görüş· 
müştür. Üçüncü umumi müfet-

tiş, doğu illerinin bu yıl enter
nasyonal fuara geniş mikyasta 
iştirak edileceğini söylemiş ve 
büyük bir doğü illeri pavyonu 
inşa ettirmeyi vadetmiştir. 

Tahsin Üzer dün Bandırma 
ekspresiyle lstanbula gitmiştir. 

Kültür lisesinde 
Dün Kültür lisesi talebesine 

birinci imtihan devresi aonuç
lanm gösteren karneleri dağı· 

blmıttır. Bu devrede kınk nu
mara alan talebeye muallimler 
tarafından takviye dersleri ve-

rilmesi kararlaşmışbr. Takviye 
derslerine hemen başlanacaktır. 

Şehir haritası 
Dahiliye vekaleti vilayete 

gönderdiği bir tamimde, müs
takbel şehir haritaları, tanzim 
ve kanuni merasimi ikmal edil
miş ise tasdikli birer örneğinin. 
henüz başlanmış olupta ikmal 
edilmemiı bulunanlarla başlan· 
mamıı olanlann ne zaman ik
mal veya ihzanna iptidar edi
Jeceğinin cetvel halinde ve en 
kısa bir zaman içinde gönde
rilmesi istenmişbr. 
~ 

Yangın 
F evzipaşa bulvarında Gökten 

sokağında Mehmedin kiracısı 
bulunduğu 6 sayılı marangoz 

dükkanının yan tarafına depo 
edilen bot gaz sandığı ve 
tahta parçalarından çıkan ateş 
dükkinm çalısını tutuşturarak 
derhal büyiimek istidadmı gös
termiş ise de tavanı kısmen 
yandığı halde bitişiğinde ve bir 
çatı altında bulunan diğer bi
nalarla içindeki eşyaya ateşin 

sirayetine meydan verilmeden 
yetişen itfaiye tarafından sön
dürülmüştür. Dükkan sigorta
sızdır. Zarar yirmi otuz lira 
raddesindedir. 

Münir Nuıettin 
Bu haftanın seans saatleri : 

Kaliente. 

Şehir meclisi _ 
Topland1. Muhtelif en~ 
menler faaliyete geçll'İ~ 

Manisada canlılık vardır 

Şehir meclisi dün beledıf' 
reisi doktor Behçet Uz'uo 11" 
kanlığında Şubat içtima deftf" 
sinin ilk toplantısını yaprnatb'' 

Eski zabıt okunduktan so~ 
riyasetten gelen evrak tetlP" 

edilmiş ve muhtelif mütaba"" 
encümenlere havale olunrn~ 

Peynir frigosuna koıt•cP 
peynirlere ait tarife lı~ 
eti umumiyece kabul e k 
miş ve başka görüşüfect 

Pazar günü Muradiye köyünde, 
hasbıhaller yapıldı. llastalar 

köylülerle fayda:ı 
tedavi edildi 

bir iş olmadı~ından perşelD~ 
günü saat 12-30 da topf~ 
mak üzere celseye son veril
miştir. 

Belediye reisinin ricası üSe
rine mccl:s dağıldıktan so~ 

Manisaya tayin edildiği çok 
kısa bir %amandanberi halk 
arasında derin bir sempati ya
ratan Vali Lütfi Kırdar, tatil 
günlerinde Manisa münevver
lerini beraberine alarak köy 
köy faydalı geziler tertip et
mektedir. Bu ge:ıilerde dok
torlar köylünün hastasına ba
kar, ilaç verir, ziraatçılar köy· 
lülere bağlarını bakmağı ve 
budamayı öğretirler, onlara 
avcılık, dağcılık, at binicilik 
konferansları verilir. 

Bu cümleden olmak üzere 
Pazar günü vali Lütfi Kırdar, 
komutan AJi Riza Artunkal, 
Tuğ komutan Ismail Hakkı 
Alpan'ın da iştirakleri ile Mu
radiye köyü ile Horoz köyüne 
dağsporculan, öğretmenler, di
ğer Manisa münevverlerinin 
hazır bulunduklan mükemmel 
bir gezi yapılmıştır: 

Manisada dağcılık sporuna 
lüzumu kadar ehemmiyet ve
rilmektedir. Dağ sporculan tuğ 
komutanın yorulmak bilmez bir 
gayretle başta bulunması ve 
her işlerinde onlara önayak 
olması dolayısiyle hei sp°' f. 
besinden fazla muvaffaıJ~ -et 
göstermektedirler. Dağ sporcu
larının yeknasak dağ elbiseleri 
bütün gözleri çekmektedir. 

ilbay Lütfi Kırdarın ve 
komutan general Riza Ak
tunkal'in yüksek alika ve 
himmetleriyle yeniden teşekkül 
etmiş olan Manisa Atlıspor ku
lübü üyeleri de ciheti askeriye• 
nin kt;ndilerine tahsis etmiş 

olduğu atlara binerek geziye 
iştirak etmişler ve kültür direk· 
törü Ahmet Naili, mektupçu 
Şevki de kafilenin başında bu
lunmakta idiler. Kafile önde 
Manisa sivil muzikası olduğu 

halde Horozköy ve Muradiyede 
civardan gelen binlerce kadın 
ve erkek köylüler tarafın· 
dan hararetle karşıJanmış!ar· 
dır. Kafilede bulunan doktorlar, 
ilk iş olarak köyde hasta olup 
olmadığını sormuşlar ve derhal 

hastaların bakımına koşmuş
lardır. Vali ve komutan yolda 
biriken binlerce köylü tarafın
dan: 

- Yaşa, va rol sadaları ile 
karşılandıktan sonra Muradiye 
ilk okul binasına gelinmiştir 

ve orada Tuğ komutan lsmail 
Hakkı Alpan tarafından sporun 
faydaları ve doktor Şevket tara
fmdan sağlık, mektupçu Şevki 
tarafından da köy kanununun 
faydaları ve hükümetin takip 
ettiği toprak siyaseti hakkında 
mükemmel birer konferans ve· 
rildikten sonra bir saat kadar 
yemek istirahati yapıldı. lstira~ 
bati müteakip davul ve 2urna 
ile milli oyunlar oynandı ve 
mütahassıs bir bağcı tarafından 
bağ budaması ve bağ bakımı 
hakkında bir konferans verildi. 

Manisadan gelen bayanlar 
köylü bayanlarla hasbihaJde 
bulundular ve onu müteakip yi
ne coşkan tezahürat ile köy· 
den ayrılındı. Her on beş gün
de Halkevinin köylere tertip 
ettiği bu seyahatlerden çok 
faydalı neticeler alınmakhldır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kızılay balosu 
Kızılay kurumunun her sene

kinden ba sene büsbütün baı
ka yenilikleri cami olarak ya· 
pılacak 937 balosu pek parlak 
olacaktır. 

Balonun çok mükemmel ol
ması için hiçbir fedakarlıktan 
sakınılmamaktadır. 

lstanbuJdan sureti hususi yede 
temin edilen orkestra, bir haf-
t:- evvel şehrimize gelecek
tır. 40 kişilik, şehrimiıin en 
maruf ve güzide Türk ve Ec
nebi ailelerinden mürekkep 
gruLun vereceği ne:ıih nwna
ralara bir iki güne kadar baş· 
lanacaktır. 

Balonun tertip heyetine ay
nlan bütün kollar kendilerine 
t~~d~ olunan işlerle geceli gün• 
dozlu alakadar olmaktadırlar. 

De:korasyon işleri, maruf 
dakoratör ressam Riza tara· 
fından deruhte edilmiştir. 

Dekorasyon işleri bu yıl çok: 
kübik bir tarzda yapılacaktır. 

MÜNİR 
NU ETTiN 

TAYYARE sinemasında 
iki filim birden 

1 - Kırl< Gün Kırİ< Gece 
lstanbu!da çekilmiş olan tamamen Türkçe 
sözlü olan bu filimde MÜNiR NURETTiN 
ile DENiZ KIZI EFT AL Y Ayı dinliyecek çok 

zengin numaralar göreceksiniz 
~u~..ı.r.a•a:cmzı-ııi'VJOD 

2- KALlENTE 
Dolorea Del Rio tarafından temsil edilen 

bu filim Fransızca sözlüdür. Kaliente cinsi 
cazibenin timsalidir.Bu filimde kıvrak 

0

lspan
yol dansları - Büyük bir aşk - Kahkahalı bir 
macera göreceksiniz. 

Ayrıca PARAMUNT dünya haberleri 
Hergün 2-3·30 - 6-S.30 9.15 seanslarında yalnız 

Cumartesi ve Pazar günleri saat 1 de başlar 

········~~~~~~········ muhtelif encümeiller der ... , 
toplanmış ve havale edııt; 

Bu hafta bir balo işler etrafında geç vakta kacfjf 

verilecek çalışmışlar~!~'•••••• ' 

ÖnümUzdeki Cumartt!si gü»ü Muzikseverler konseri 
akşamı Buca C. H. P. sosyal " Karşıyaka Muzikse\•erlcl 
yardım komitesi tarafından fa- sosyetesi ,, yedi şubat paıfl 
kir çocuklara yardım menfaa- günü senenin dördüncü kon!e" 
tine Buca belediy~ dairesinde · · bO' 
mükellef bir balo verilecektir. rıni verecektir. Bu konsere 
Balonun çok eğlenceli olmasını yük ehemmiyet veriliyor. BcsO' 
teminen Bucanm tanınmış aiJe- takip eden haftalar iç;nde ,ol' 
!erinden mürekkep bir komite yetenin bir ai'.e eklencesi td" 
geceli gündüzlü çalışmaktadır. tibi kararlaşbrılnnşhr, ,,,, 

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

Edebiyata seven astı 
ruhlu bir hırsız 

Fransız edip ve ıomancılanndan 
Madam Qıletta geçen lıafta Nice 
şehrinde cüıetkfiıane bir taa11uza uğ
ramıştır. Promenade des Anglais cad
desindeki. konağına bir muhibbesıp/e 
bulikte gideceği s11ada, ka1anlfkt.an 
bir adam sırramış, çantasını elinden 
kapmış ve son sür'atle kaçnıştı.Çarr 
tada 300 frank va1dı ve Oı/dla ha
diseyi zabıtaya bill/irdi. 

Fakat iki gün soma sa/Jalıleyin 
mtıhartil hir mek!llp aldı ve irlnde 
binlik birkaç kaime olduğunu gfüeıck 
şaşa kaldı. Aşağıdaki teskeıe de liay-
ıelini bir kat daka aTtudı. na mekfu· 
bun altına okunmaz bir imza atmış 
olan şahıs şanları raz1Porda: 

'' Madam. bıı zaı/ı açınca şüp
hesiz hayret edeceksiniz. "Sevgili,, ve 
'' Klodin,, gibi - bana mesat günleri 
lıatulatiıkları için - hı/hassa seııcliğim 
romanlann muhamıine ait bif parayı 
mulıafaza edemezdim. Bu sebeple, 
çantanızı kapmağa beni r;e.vkedm 
Ü('l~tsiz ~·aziretime rağmen, ihtiva et
tiğı parayı ciu.'i bir faıkla size ia-
dql. vazife büiyoıum. Bunu llendt 
elimle W!ltbilsem mes11t olardum. Ne 
sebeple tasdiden salwıdığunı takdir 
buytlrursan11z.,-

Bu mektup muhaniıinin atfını bil
difmPmcsi ne razık. Samımi olarak 
tebıilıe ldyık bir adanı! 

ıranda intihabat 
Iran Millet Meclisi onuncu 

devresi haziranda biteceğinden 
intihabata başlama hazırlıkları 
için emirler verilmiştir. Millet 
Meclisi Reisinin bağı ve köşkü 
Tahran sıhhiye idaresince sa-
tın alınarak ,.Razi,. adlı mu
trzzam bir hastane şekline 

konulmak için tamir edilmekte 
ve daha bir çok paviyoolar ili· 
ve olunmnktadır. inşaat bitmiş 
gibidir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E KUçUk fıkralar : ~ 

i Küçük bir fark ~ 
• • 5 Şarlonun dostlarından bir : 
5 kadın bir gün kendisini gu- S 
: rurla itham ederek : : • • 
; - Bu bilyük bir lıusurdurr, : 
: diyordu. 5 
5 Şarlo biç istifini bozmadan: ~ 
: H k . b' k • : - er esnı ır usuru : 
: var. Sanki sizin yok mu dedi. E 
5 - Benim mi ? itiraf ede- E 
: rim, yüzümün güze1liğini do- 5 
5 ya doya seyretmek için ayna : 
5 karşısında fazla kalırım. Is- 5 
5 terseniz buna bir kadın gu- E 
5 ruru deyiniz. E • • 
: Şarlo hemen bir şen kah- : 
E kaha salıverdi: E 
S - Bu sizinkisi gurur de- E 
: ğil bayanım bir iddia... E . . • • .......................................... 

- Bayan Violette ~e~ 
Norton namında bir kadını~ 
görmedim. lngiltereye aıla aY 
atmadım. 

"Kadınlardan korkan acl~ 
Clark Gable sayısız kalp 
nezdindeki şöhretini ihlal ~ 
biJecek mahiyette bir itba 
karşı kendisini ne kadar bar" 
retle müdafaa ediyor. 4' 

Davamn mevzuu pek boş 
ğildir. lngiliz tebaasından as: 
Norlon admda 47 yaşında 
bayan kı:ıı GvendolineoİD ~ 
bası Clark Gahle olduğun~ 
dia ederek babahğm tasd· ti 
istemektedir. Holivudun 111 ,
bur yıldızı ile Mrs.. Vio&e 
W eHs Norton arasında ~ 
Angeles tahkikat hakimlik~ 
en heyecanb bir mü11•"ı.;,ı 
olmuştur. Amerikan gaıete ~ 
şimdi de bu davaya sütunl,..,.. 
tahsis etmişlerdir. 

Cfark Gable itiraz ediYof. 
- Yanıhyorsuncz ba~ 

Bu söylediğiniz şeyin İıPk ,JI 
yok.!. Zira ben sizi ilk d 
olarak görüyorum. ilJ 

- inkarda bu kadar 1
,,, 

gidişinizi size yakıştıramıyor;' 
1922-1923 senesinde logilt.J 
nin Esseks şehrinde kO ,y 
olduğumuzu da inkar ede' 
siniz? ~ 

-Elbette ki inkar edece~ 
Ben lngiltereye ayak b• 
değilim. ~ 

- Çitten yapılmış se ~ 
bir bnl~an başka arasın.el• ~ 
bir mania olmıyan bitişık , 
bungalovda oturduğulll?ı" f 
mı inkar edeceksin? sı:ıe. ; 
yanı hayret derecede beoı•1 
11 ızınıza bakınız. ıA 

NAZİK DAKiKA sJ 
itham o kadar kuvvetli 1ı'

ki Clark Gablenin ~ 
eli kendinden şüphe ede IJ 
gelmişti. Hatırasını bu 1'• 
mı kaybetmişti? ~ 

Avukatlar pişkindirler· ,,! 
işlerde soğukkanlılıklarıDI ~ 
hafaz' etmesini bilirler· tli '1 
Nortonun o kadar barare -_ı_ 
aşktan bahsettiği günlerde~ 
ekkilleri olan Clark Gab~ 
Pasifik oseam kıyıJarıııd• ~ 
ğunu ispat ettiler. Ba d•f~ 
neticesi Mrs. Nortoouıt ~ 
koparmak maksadıyle ifi /. 
yapmak suçundan te•1' · 
muştur. Hüküm tebliğ rJI 
Clark Gable geniş sol 
mıştır. 



ayat yo iı 
Istırap; bir tencere kapağı 

gibi üstüme kapanır. Ve insan, 
'bir borunun içine düşmüş (si
nek) gibi acz içinde vızıldar .. 
Kanatların olmuş ne fayda .. 
Bir sineğin ıstıraplı feryadı da 
kimseyi :ılakadar etmez. 

Önümüzde hep böyle derin 
hendekler ve uçurumlar var. 
Elinden tutup yürüttüğün (kör) 
hile seni bir çukura atmaktan 
zoevk ve menfaat duyar. 

••• 
Bu dikenli, çakıHı ve dik 

hayat yolunu tırmanmak için: 
Bir kertenkele zekası, bir yılan 
serinliği, bir lağlm sıçanı ta
hammülü lazım. 

insan buna nasıl katlanır bil
mem ... 

K. ErgUneş 
••• 

aponyada 
Buhran bitti 
Yeni kabine 
teşekkül etti 

Tokyo, 1 ( A.A ) - Japon 
buhrana bugün nihayet bulmuş 
Ve yeni kabine Hayaski tara-
fından teşkil edilmiştir: 

Japonya'nın Vaşington sefiri 
Haiaito hariciye nazırlığına, ge· 
neral Kotarono Kumaro harbiye 
nazırlığına tayin edilmişlerdir. 

Son sözü ordu ve donanma 
söylemiş ve muvaffaluyetini 
elde etmiştir. 

Müfreze 
Meydanda yok 
Troino, 1 (A.A) - Bir mü· 

liıırn ve iki küçük z;abitin ku
mandasında yirmi kişilik bir 
ltalyan avcı müfrezesinin kar 
Yığmları altında kalarak kaybol
dukları bildrilmektedir. Hepsi· 
nin ölmüş oldukları zannedif
ınektedir. 

Sovyetler 
Affı reddetti 

Moskova 1 (A.A) - Sov
yetler birJiği merkezi icra ko
mitesi Troçkistler mahkeme
sinde idama mahkum edilen 
13maznunun af taleplerini ret 
etmişledir. 

Çin de 
()rdularını çekmek 
için ne istiyorlar ? 

Nankin, 31 (A.A) - Şimali 
şarki ordusunun eski rüesası 
ve general Yangusen kendi 
kuvvetlerinin geri çekilmesini, 
diğer bir takım yeni metalibin 
is'afına mütevakkıf tutmakta
dırlar. 

Hükümet kuvvetleri vaziye· 
tin muhtemel inkişaflarını dik
katle takibetmektedirler. 

Ruzveat 
Beşinci yıh tes'it edlllyor 

Nevyork, 1 ( A.A) - Reisi
bumhur Ruzvclt'in beşinci yıl-
cönümü bütün Amerikanın 
büyük şehirlerinde parlak 
bir tarzda tes'it edilmiştir. 
Bu münasebetle bir çok ba
lolar ynpılmışt:r. Bunlarıa ha-
sılatı çocuk felcine karşı 
mücadele teşl:ihithmna tahsis/ 
edilecektir. 

Sar est Uman açlldı 
Nevyork, 1 (A.A)-Nevyork 

serbest limanı açılmıştır. 

Zonguldak a 
Ankara, 1 ( Yeni Asır ) -

Ziraat Vekaleti, kömür havza
sının direk ihtiyacını temin 
edecek ormanların tefriki için 
Zonguldağa iki heyet gönde

f r 

e o 
co oe 

a_ rr; g 
dol su halk büyük önderı sel" mlad 

Atatürk halkın coşkun teza Üratına karşı saray 
balkonundan el sallamak suret.yle mukabele ettiler 
Istanbul, l ( A.A) - Hatay Bu sırada Büyük Önder sa- Hatay'daki Türldcrden, cemi-

zaferi münasebetiyle Beyazıtta rayın balkonunda göründüler yet ve müesseselerden ve 
yapılan mitingt~n 8onra Halk A- ve halkın gittikçe şiddetlenen yurdumuzdaki Hatay Erkin-
kayın Burgaz, Şirketi hayriye· tezahüratına el sallamak sure- lik cemiyetlerinden Atatürke 
nin 78 numaralı vapurları ile tiyle mukabele ettiler. gelen sayısı pek çok tel-

Dolmabahçe sarayı önUne gel- Boğazda kısa bir gezintiden graflarda ırkdaşlarımızın yük-
miş ve büyük önderi selamla- sek heyecan ve asil duygufa-

mıştır. sonra gemiler köprüye dön- rını ve bağhlıklarını ifade et· 
düler. 1 

Saat 12-de iki gemi donan- mektedir er. 
lstanbul, 1 (A.A) - Cumhur · • t b·' tt ·· mış bir halde Dolmabahçenin Bu samıruı eza ura an mu· 

önüne gelmişlerdi. Muzika is- biişkanhğı genel sekreterliğin- tebassis olan Atatürk Hatayh-
tikJaf marşını çalıyor ve halk den : )ara teşekkürlerinin bildirilme-
büyük sevinç teıabüratı içinde Milli Hatay davasının lehi- sine Anadolu Ajansını memur 
Atatürkü selamlıyordu. mizde neticelenmesinden dolayı etmişlerdir. 

·I~g·üi~ .. ·;~ ..... ~f ~ .. i' .......... f" ........ ~ .... ;üi~.k~t;·~~ ... 
E e 

- Baştara/ı ı i11d salu/ede -
Istanbul, 1 ( Telefonla ) -

Hariciye vekilimiz 15 şubatta 
Atinada inikat edecek olan 
Balkan antantı konseyinde 
Sancak meselesi hakkında 

dost ve müttefik devletler ha· 
riciye nazırlarını tenvir edecek 
mühim beyanatta bulunacaktır. 
Doktor Arasın, cumartesi günü 
lstanbufa dönmesine intizar 

• • ye yor 
Bu toplantı 15 şubatta Yflpı- rinin mevzuubahs edileceğini 

Jacakbr. haber veriyor. 
Londra, 1 (Ö.R) - Siyasi Berlin, 1 (Ö.R) - Gazetc-

mahafilde Türkiye Hariciye ler Türk·ItaJyan münasebetle· 
Vekili Dr. Arasın Milanoda rinin yeni bir dostluk dcvreNi 
l<ont Ciano ile mülakatına b2şlangıcında o!duğunu mem-
ehemmiyet atfediliyor. nuniyetle kaydediyorlar. Bugün-

Dr. Arasın Cenevredc, Millet- kü halde Avrupanın en tecrü-
Jer Cemiyeti müe!ısesesini tak- f 

beli ve en maru diplomat. 
viye etmek için bezlettiği işbir-

d d olan Dr. Arasın, ltalyan 
Jiği daima tak ir e ilmiştir. 

a ay 
eniz seferle i 

lstanbul, l (Yeni Asır mu
habirinden) - Bayram günle
rinden itibaren Hataya sefer· 
Jere başlanması için Denizyol
ları idaresi hazırlıklara başladı. 

Tarif esi hazırlanmıştır. Ayni 
günlerde Haydarpaşadan kal
kacak hususi bir tren Hatayı 
ziyarete gidecekleri götüre
cektir. 

Bayramda Hataydan bir he-
yetin memleketimizi ziyaret 
edeceği öğrenilmiştir. 

M 1S1 R' DA 
lstanbul, 1 ( Yeni Asır ) -

Mısır hükümeti, Mısırın tarihi 
eserlerini modernize etmek iç;n 

mimarlar arasında beynelmilel 
müsabaka açmıştır. Türk mi
marları da bu müsabakaya 
girecektir. 

Afgan 
aşvekili 

Londrada 
Londra, 31 (A.A)-Afganis

tan başvekili prens serdar 

Mehmet Nagim han refakatin
de Afgan milli bankası direk
törü olduğu halde dün Lond
raya gelmiştir. 

Prens yarın Bnldvin ve diğer 
nazırlarla öğle yemeğini yeye· 

cek ve salı günü kral tarafın
dan kabul edilecektir. 

Bu ziyaretin Türkiye ile ltalya- hariciye nazırylc mülaka-
cdiliyor. yı birbirine dahn sıln bağlarla tında lngiltere • ltalya nra· Dobrice Türkleri 

Bilk eş 31 (A A) Rador s· Jda aktedilen " Centilmen r • · - sarmak istidndını kazandığı 
A · b"ld' · anlacıması ha'-k d · b t Ankara, 1 (Yeni Asır) -Jansı ı ı11yor: ileri sürülüyor. :.. ,, " ın a ıza a 

H A 1 J - d'f" it J Dobrice Türklerinin ana va-ariciye nazırı ntcnes rn Aiakadar mahfiller bu mü- a acagı zıtnne ı ıyor. n yau 
Türk hükümetini resmen ziya- )akalın yalnız Türkiye • ltalya hariciye nazırı bu anlaşmanın, tana nakli hakkındaki muame-
ret etmek üzere 8 Şabatta An- münasebatı için değil; Cenevre diğer Akdeniz devletlerine de leyi Romen parJamentosu ya· 
karaya gidecektir. müessesesinin iş birliği için de açık olduğunu teyit edecek ve kında tasdık edecektir. 

Bu ziyaretten sonra Antenes- faydalı olacağına kanidir. ağlebi ihtimal ltalya ile Tür- Sıhhat Vekaleti, Haıirandan 
ko Atinada toplanacak olan United Press Atas - Ciano kiye arasında Akdenizde in· itibaren gelecek muhacirleri 
Balkan antantı konseyinin içti- mülakatında ltalyanın Milletler gilterenin dahil olacağı üç iskiin için esaslı tedbirler almış, 
maında hazır bulunacaktır. · Cemiyeti ile olan münasebetle· taraflı bir anlaşma yapılacaktır. bir program hazırlamıştır. 
••••••••••••••1•1a111e1ae11e•eıaaıa•e11aeeaa11ıa•1a11a•C•l8lll•ae1aa1 aae1ae11aeeı•••••l•8alala1aa1aa1aa11aaa1a1a111111aa11a11111111a111aıa111111•a11eaaaa111111111aaaa1aaaııa1aaa 

Hariciye nazırı Bekin beyanatı alaga için gayret sarfediliyor 

Danzig e onomik in işa
fı iki taraf için m .. himdir 

Varşova, 1 (A.A)-Hariciye 
nazarı Bek Alman Volkisher 
Beobahter gazetesine verdigi 
beyanatta Alman-Polonya ade · 
mitecavüz muahedesinin bundan 
üç sene evvel olduğu gibi 
bugün dahi Avrupa istikrarının 
en mühim unsurlarından biri 
olduğunu söylemiş ve demiş

tir ki : 
Heriki taraf da bu anlaşmayı 

Fransız-Po'.ooya ittifakının mev-

1 
cudiyetini tamamiyle müdrik 
olarak aktedilmiştir. Binaen· 
aleyh Avrupa sulhunun bu itd 
mühim unsurunun birbiriyle te· 
zat halinde bulunmaması ka
Öar tabii birşey olamaz. 

Danzigin ekonomik inkişafı 
bu memleket için olduğu gibi 
Polonya için de mülı?mdir. Öyle 
zannediyorum ki serbest şehrin 
istikbalini bu sahada aram&k 
lazımdır. 

Kral Güstav yanında Hariciye 
Sandlerle rüksele hareket 

nazır• 

etti 
Stokholm, 2 (A.A) - Kral Beşinci Güstave yanında hariciye 

nazm Sandler olduğu halde bugün öğleden sonra Berlin yolu 
ile Brüksele hareket etmiştir. 

Hariciye nazırı Sandler beyanatında evvela Brükselde ve 

sonra da Lahayede lsveç - Belçika ve Hollandayı aliikadnr 
eden mesele!eri görüşeceğini söylemiştir. Bilhassa ticaret mua
hede!erinin inkişafını temin imkanları hususunda noktai nazar 
teatileri yapılacaktır. 

>o "il ınilli han ası direktiirii klering 
·şlt~ri için Vaı·şova( a bul nuyor 

V nrşova 1 (A.A) - Romanya milli bankası direktörü Bons· 
tantİnt!sco dün akşam buraya gelmiştir. Üç gün devam edecek 
olan ikameli esnasında bu zat Romen -Leh kleringinin işlemesi 
meselesi hakkında tctkikatta bulunacak ve reisicumhur tarafın· 
dan kabul edilecektir. 

On gündenberi burada bulunmakta olan Romen heyeti kon• 
ten ·aa meselelerini tetkik etmektedir. 

buranın zaptı 
• A 

ı ansız 
Madrid, 1 (Ö.R) - Son 24 

saat zarfında harp faaliyeti 
hiç o!mamış gibidir. Merkez 
mıntakasmda cumhuriyet kuv
vetleri dün Madridin cenup ve 
cenubi garbisinde elde ettik· 
leri mevkileri tahkim ile meş• 
gul olmuşlardır. Havanın bo
zukluğu sebebiyle tayyareler 
iki taraftan da harekata mü
dahale etmemişlerdir. 

Aragon cephesinde düşmanın 
hücumları büy!ik zayiatla red
dP.dilrniştir. 

Madrid, 1 (Ô.R) - Meçhul 
bir tahtelbahir Akdenizde DeJ .. 
fin vapurunu torpillemiştir. Kor .. 
du cephesinde Santa Mariaya 
düşman hücum etmiş, birçok 
cesetler bırakarak çekilmege 
mecbur edilmiştir. Bir ltalyan 
pilotu isabet vaki olan tayya
resinden paraşutla athyarak 
Cumhuriyet hatlarına inmiş ve 
esir edilmiştir. 

Avila 31 (A.A) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

lspanyol faşistleri reisi He-

görülüyor 
dilla 30 kanunusani bayramı 
dolay1siyle Hitlcre bir telgraf 
göndererek garbın düşmanına 
karşı iki memleketi ileride bir-

leştirecek olan istikbal hakkm
da Almanyaya ve nasyonal 
sosyalistliğe hararetli temenni
lerde bulunmuştur. 

Madrid, 1 (Ö.R) - Askeri 
vaziyet hakkında salahiyettar 
mahafil nikbin görünüyorlar. 

Şimdiki halde dikkat Cenup 
cephesine çevrilmiştir. Burada 
düşman Malaga şehrini za pli· 
çin büyük bir gayret salfediyor. 

Fakat Akdeniz sahilinde birkaç 
kilometre çekimiş olan cum
huriyetçiler Malaga etrafında 

çok kuvvetli mevzilerde yer
leşmişlerdir ve burasının zaptı 
hemen hemen imkiinsıı telnkki 
olunuyor. 

1 .... 1 mrr,'!I 

1.,alıkik 1 omi yonu 
Londra. 31 (A.A) - Filisline 

gönderilmiş olan tahkik k·.>mis
yonu Lon draya dönmüştür. 

Cezayir heJediyc reisleri y rlilcre intihap 
lıa1 kı vcrilınesini protesto ediyorlar 
Paris, 1 ( A.A ) - Başbakan Blum Ceznyir belediye reisleri

nin bir heyeti murahhasasını kabul etroiştir. Bu heyet Şimali 
Af rikada yerlilere intihap hakkının verilmesine dair oJan kanun 
projesini protesto etmi~lerdir. 

Sahl1a a 

!Qii~-9g}.:~l 
Yeni ve eski 

ilbaylar 
Bir kaç gün evvel sevgiJi 

ilbayın odasındaydım, bulundu
ğum 2aman ıarfında fakir, 
pejmürde orta halli bir çok 
kimseier teklifsiz, tekellüf süz 
içeriye girdıler, çaktıl;:r. Kimisi 
lrnrşısınd ki iskemlelere, kimisi 
koltuklara, kanapelere oturup 
görüşmek için sıra beklediler. 
O hepsinin derdini dinledi. 
iş arıyan yarı çıplak zavallıyı 
tütüne, üç aylık maaş havalesi 
gelmiyen nineyi muhasebeye 
gönderdi. 

Dün Manisa'da saym ilbaym 
odasında idim. Orada aynı hali 
gördüm. Köylü, şehirli herkes 
girip ona derdini söylüyor. 
O da candan alaka ile dinli
yordu. Hangi tamdığa rast 
geldi isem onu methediyordu. 
Onun pekaz zamanda kendini 
çok sevdirmiş ve saydırmış 
olduğunu gördüm. 

Her iki ilbayın odasında 
gayri ihtiyari gözümün önüne 
eski valiler geldi. Önde ve 
arkada silahlı süvari jandar
malar, yaverlerle pürazamet 
maknmına gelen o günün vali
leriyle görüşmek bir meseleydi. 
Onların huzuruna memleketin 
eşraf denilen cahil, fakat zen· 
gin tabakası, Hicaz demiryo
luna elJi lira verdiği için ağa
lıktan, efendilikten (paşa lığa 
yükseliveren okumao;ı yazması 
olmıyan mütcgnllibeler çıkardı. 

O vakıt ne halk bugünkü 
gibi hakkını istemesini bilir , 
ne dünya, ve hükümet işleri 
bu kadar dağınık ve çetindi. 
Nişanlı, sırmalı azametli valile· 
rin gördüğü işlerin çok fazla
smı bugünün mütevazi evlatları 
sessiz, sadasız görüyordu. 

Bir aralılc: iş talcibi için ka
deme, kademe küçülen memur
larla temas ederken görülen 
müşkill5t bahrıma geldi, kendi 
kendime ''ne olur dedim küçük 
memurlar da valiler gibi mü
tevazi olsa ... ,, 

N. Öz-.ren .. ' 
Karşıyaka 
Hayırlı bir gece 
Eğlencesi 

Sev'nçle haber aldığımıza 
göre Karşıyaka ilk mektepleri 
himaye heyetleri birleşerek fa
kir çocuklara bayramdn elbise 
dağıtmak maksndiyle şubatın 
altısına tesadüf eden cumarte
si günü akşamı için dansla bir 
gece eğlence i tertip etmi !er
dir. Değerli llbayımız Fazlı 
Güleç, eğlenceyi himayeleri al
tına almışlardır. Bu sebeple 
Karşıyakada hayırsever kadın· 
lnr ve erkekler faaliyete başla· 
mışlar ve çok güzel hazırlık
larda bulunmuşiardır. Bu gece
nin ~msalinden parlak olacağı 
ve sürprizlerin herkesi mem
nun edeceği anlaşılmaktadır. 

Yine istihbaratımıza göre bu 
bayırlı maksadın sarsılmaması 
için lzmir atJı spor kulübünün 
o gece Ankarapalasta vereceği 
balo da tehir edilmiştir. Buçok 
canlı feragat ve cemile mü.; 
tcşebbis kurulları derın min
netler altında bırnkmış ve her 
iki hayıra koşmak isteyenleri 
de tereddütten kurtarmıştır. 

Mektepli fnl<ir yavrular eyi· 
liğine çalışanları ve tebcrruatta 
bulunanları tebrik eder, kurul
lnr için hayırlı neticeler tcmen· 
ni ederiz. 

ı c ı • ı ı ı r 

1.,iranda intiha bat 
Tirnn, 1 (A.A) - intihabat 

sükfırı içinde cereyan etmiş ve 
hükümet namzetleri kazan• 
mıştır. 
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Lik maçları h!2 .. ~--- ·U geçtı En ayre verici falcı 
~.S.K. azdaha Gözle- ·~~~~~~~~~~ 

peye galip geliyordu On alt~~~~ asırda yaşa?1ış olan. Nost'." 
ikinci devrede dört gol çıkaran radamusun kehanetlerınden mısaller 
Göztepe neticeye doğru ilerliyor Nostradamüs manzum eserinin her kıtasını zamana 

göre mana verilecek surette yazmasını bilmiştir 

D!Jnkü maçta galip gelen Oöztepe takımı 
Futbol birincilik müsabaka· 

lar1 Alsancak stad1n1n ça
murlu olmas1ndan bu hafta 

.... halk stadında yap1lmışhr. Bu 
yüzden burada yapılması lazım 
gelen (B) takımları maçları geri 
kalmıştır. 

Bu haftaki maçlann en mn
himi Göztepe • K.S.K karşılaş
ması idi. Milli küme namzedi· 
nin bugün K.S.K takımına ye
nilmesi imkan dahilinde görü-
lüyordu. Netekim oyunun 
cereyan tarzı bu kanaati 
takviye edecek şekilde tecelli 
etti. Ve O • 3 birinci devreyi 
mağlup bitiren Göztepe ikinci 
devrede güç halle dört gol atarak 
gaHp çıkabildi. Bunda K.S.K. 

takımının bir müddet 9 ve 10 
kişi ile oynaması gibi avanta· 
jın tesiri şüphesizdir. Buna rağ· 
men yaram saat içinde dört 
gol atarak maçı kazanan Göz
tepe takımının enerjisini ve gol 
atmak kabiliyetini de inkar 
edemeyiz. 

Bundan evvel yapılan maç-
lardan Altmordu 0-1 O Eğe 
sporu, Altay da 1-10 Burnava· 
yı yenmişlerdir. 

llk lzmirspor - Demir spor 
maçı yan hakemi Babanın orta 
hakemini beklemeden nizamsız 
ve salahiyetsiz müdahalesile, 
bu havada oynanmaz demesile 
oynanmam,şbr. 

Takımların bu günkü puvan 
vaziyeti: 

Gol 
Tak•m maç galip berabere mağlüp attığı yediği puan 
Göztepe 6 6 o o 29 7 18 
Altay 6 s 1 o 27 4 17 
Altın ordu s 4 o 1 23 3 13 
K.S.K. 7 2 1 4 11 14 12 
Demirspor 6 3 o 3 6 12 12 
lzmirspor 4 2 o 2 13 10 8 
Burna va 6 1 o 5 8 24 8 
Ege spor 6 1 o 5 8 40 8 
Buca 6 1 o 5 3 24 7 

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

Kız Lisesinde yetişenler cemiyeti 

F evkal3de toplantısında 
mühim karar vernİiştir 

lzmir kız lisesinden yetişen
ceroiyetinin kongresi Pazar 
günü külfür lisesinde toplan
mıştır. 

Kongrede cemiyetin başka
nı Haydar Candanlar tarafın
dan senelik mesai raporu okun· 
muş, lzmirde ve lstanbulda 
açı lan kız lisesi yurtlarmın · 
günden güne aldığı tekamül 
vaziyeti anlatılmı' ve alkışlarJa 
karşılanmıştır, Nizamnamenin 

l 
bazı maddelerinin tadiline lüzum 
görülerek bundan sonra yurdu 
idare eden lstanbul grubunun 
doğrudan doğruya lzmir mer
kezi tarafından seçilmesine 
karar veri lmiştir. 

Bilahare yem idare heyeti 
seçimi yadılarak kültür lisesi 
Direktörü Haydar Candanlar 
kız lisesi direktörü Necmiddin 
Halil, Almanca muallimi Tah
sin Abdi, Riyaziye öğretmeni 

AŞK.MACERA ve ESRAR TEFRİKA No: 58 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DA 
1 

""iii!iiii~a:!~tif;ii""~~·~i·~t;·r1·:····························~·i~ji··~·f::iji"". 

Şlrleyln gözleri yaşardı. Ne demek istiyorsun, 
dedi. Robertl öldUrdUler mi? 
-------•411-...+ll -------

Morg sokağmm gece gündüz 
ne kadar t eb lükeli bir yer 
o!duğunu söylemeye hacet yok .. 
Yol iJstü olduğu için, Edison 
caddes·nde oturan'arın çoğu, 

kestirme olduğ undan, ekseriya 
Morg sokağrndan geçerler. 
Şikago gibi haydutların 
bol olduğu bir şehirde 
geceleri silah taşımamak kabil 
mi? Hele arasıra Morg soka
ğına uğrıycınlar için, bu çok 
yerinde bir ihtiyaçtır. 

Hardi o gece saat bir bu
çukta, eve gelirken Morg so
kağından 2eçiyordu. Jste tam 

o sırada, polisler Morg soka
j?'mı kuşatmıştı. Kaçışmalar ve 
gürültüler ar.asmda niye uğra
dığı ve ne yapacağmı şaşırmış 
bir vaziyette idi. Dışarıda ka
lıp, bir serseri kurşunla vurul
maktaosa orada açık bulduğu 
kapılardan birinden içeri girdi 
ve korku içinde bir köşeye sak
landı. Kimin binasına girdiğini 
bilmiyordu, fakat her halde, 
gangester teşkilatlatından biri
nin evinde bulunuyordu. Bunun 
için her ihtimale karşı, sila
hını ihtiyatta bulunduruyordu. 
iste bu sırada, polisler ani bir 

Falcılık Şarktadır. Bizde de· 
ğil ya, Avrupa memleketlerin
d e!.. Müneccim, falcı ilanları 
gazetelerde bol bol yer tutu· 
yor.Bu müneccimlerin arasında 
en harikuladesi 16 ıncı asırda 
yaşamış olan Nostradamüs olsa 
gerek! 

Bu adam kendi zamanına 
ait kehanetlerde bulunmakla 
kalmamış, Centureis adlı man
zum bir eser neşrederek yaşa• 
dığı asırdan binlerce sene son-
ra vukubulacak hadiseleri ev
velden bildirmiştir. Tabii, her 
fal gibi bunlar da oldukça 
bulutlu bir lisanla yazılmıştır 

ve her istenilen manaya çeki
lebilir. Fakat bunların içinde 
-hayret verici tesadüflerle· ta
hakkuk etmiş olanlar da vardır. 

N ostradamüsü meşhur kılan, 
Fransa kralı ikinci Hanrinin 
ölümünü dört sene evvel bil· 
dirmiş olmasıdır. Buna ait olan 
kıt' ası şudur : 
Oenç arslan ihtiyarı vwacak 

Er meydanında başbaşa çarpışmada 
AUın kafeste gözünü patlatacak 
İki yaradan hirile ölümüne sebep olacak 

Filhakika, kız kardeşi Mar
geritin düğününde şövalyeler 
cirit oynarlarken kont de Mont
gomerinio mızrağı Henri il nin 
gözüne çarparak ölümüne se• 
bep olmuştu. Ne denirse den
sin, hayret verici b'r tesadüfi. 

Diğer kıt'alar daha az şaşır· 
tıcı değildir. Mesela Fransa 
kralı 18 inci Luinin idamı hak
kındaki şu kıt'a: 
Btr Burhon prensi kuvvette (tahtta) 

iken 
Adalet nişanını şahsında göslerecel{. 
Sonra kanının adını taşuken 

[Şunu hatırlatalım ki Lui XVI 
hanedan1nın müessisi olan Ca
pet'in adiyle muhakeme edil
miştir.) Ve haksız kararla iı
kence edilecektir. 

[Filhakika Lui XVI Paristen 
kaçmış ve Varennes ka!'aba
sında yakalanarak hapsedilmiş, 
neticede başı kesilmiştir!] 

Daha iyisi var: Meseli Na
poleon hakkında: 
Jtalya taraf ındOJı bir imparator (lkacak 
Ve imparatorluk palıalıya mal alacak 
Öyle işler görecek 
/(i lıükümdatdaıı ziyade kasap denecek! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Asaf ve kimyaker Melehat 
yedek azalıklara da edebiyat 
muallimi Esat, Fransızca mual
limi Zübeyde, edebiyat öğret-
meni Ubter seçilmişlerdir. Ye
ni idare heyetine sonsuz mu
vaffakıyetler dileriz. 

baskın yaparak içeri girmişler 
ve bir köşede neticeyi bekle
mekte olan Hardiyi bir haydut 
zannıyle yakalamışlardır. Ve 
hakikat bundan ibarettir. ister
seniz Hardinin nasıl bir adam 
olduğunu Mişigan polisinden 
de öğrenebilirsiniz .• 

Polis direktörü, artık bu işte 
büyük bir yanhşhk olduğuna 
kanaat getirmişti: Uzun boylu 
tahkika lüzum görmedi. Çünki 
Hakkı Sabriye karşı büyük bir 
itimadı vardı. 

Hardiyi derhal serbest bırak
tılar. Ayrılırken: 

- Çok rica ederim. Diyor
du. Bu mesele gizli kalsın, 
bilhassa gazetelerden çok ür
küyorum .. Eğer haber alırlarsa, 
ortahğı velveleye verirler .. 

* • • 
Eve geldikleri zaman, Hardi 

kendini koltuklardan birine attı 
ve derin bir nefes aldıktan 
sonra: 

- Anlat, dedi. Roberte ne 
oldu? 

1914 - 1918 UMUMi HAR
Bi HAKKINDA: 
Bu zamanda iiçıindi insall kanı tu~ 

/anı olacak 
Ve sonra çok zaman rahat yüzü gö

t iilmiyecek 
[Hu ikinci mısra da ekono

mi buhranını gösterse gerek!] 
DAHA SONRA: 

Birbüindm avn üç nımtaka 
Roma ili, Oermania ve ıspam•a 
Askerlerin eliyle 
Mulitellj ta1ikatlaıa ayrılacak! 

Acaba bu da Mussolini, Hit· 
lcr ve F ranko tarafından ku· 
rulan diktatörlükler mi? 

Fakat asırlardan asırlara 
uzanan bu falcılıklara inanmak 
lazımsa demokrasiler diktatör
lüklerin kudreti önünde eğile
cek, sonra lngiltere ve Italyada 
cumhuriyet ilin olunacak ve 
Rusye nüfuzunu deniz aşırı 
yapacaktır. 

miyle tutulacak, sarı ırk 
Avrupaya saldıracak her şeyi 
yıkacaktır. 
Büyük şehir (Par is) malıvolacak 
7 ek ahalisi kalmıyaaık 

Bi11a, kadın, mabed, bakite tecavıize 
uğrayacak 

Demir, ateş, veba, topla lıalk lJlecektir 
Fransızlar için eyvahlar ol

sun! 
Av derirı karanlıklara dalacak 
K.ardeşi demir rengine geçecek 
Büyük gizli (şeytan) karanlıklardan 
Çok zaman yarada hançerini ayn atacak 

Nostradamüsün fa!cıhklarına 
bakılırsa Fransada üçüncü cum• 

huriyet 73 sene ve yedi ay 
devam edecek, sonra Burbon 

hanedanından 50 inci derece
den bir prens (Belçikadan) 
Fransaya geçerek krallığı iade 
edecektir. 

Bütün bu falcılıklar tabii az 
çok eğlence ile kar~ılanacak 

TÜRKIYENIN şeylerdir. Yalnız büyük falcının 
iKBAL DEVRi kat'alannı - doğru çıkabile-

0 zaman, "Edirne" tarafla- cek kadar • maharetle yazdığı 
rında hıristiyao olmıyan büyük itiraf edilmek lazımdır. Çünkü 
bir devletin dünyaya hikimi· bunlara zamanına göre mana 
yeti başlıyacaktır. Bu falcılık ta verilebilir. 
Türkiyenin günden güne artan Bu kehanetleri kaydeden 
kudret ve nüfuzunu göstermi- 11 Ueuvre11 gazetesi şu alaylı 
yor mu? cümle ile makalesini bitiriyor: 

Fakat bundan sonra Avrupa Bizim için bir tek ümit kah-
için işler bozulacaktır. 1999 yor: Nostradamüsün burnun-
senesinde güneı tama- dao ötesini görememiş olması!.. 

••••• 
Manisa da 

• 
Gençlik ve spor 
Hareketleri 

Modern bir spor sahası 
Haz•rlanıyor 

Manisa 1 (Özel) - Manisa 
Yıldırım Spor kulübü Ilbayımız 
LUtfü Kırdarın gençliğe gös
terdiği büyük ilgiden hız ala· 
rak çalışmasını genişletmiş ve 
hafta tatillerinden istifade ede· 
rek musiki, temsiJ, spor kol
lariyle köylere giderek oralar• 
da Cumhuriyetin verimli sonuç
larını gösterir temsiller vermiş 
ve muhtelif sporlar hakkında 
nazari ve ameli gösteriler yap· 
mıştır. 

Spor sahası 
Gençliğin fikren ve bedenen 

kuvvetlenmesine büyük ehemmi-
yet veren IJbayımız,Vilayetimizde 
modern bir spor sahası yaptır-
mağa karar vermiştir. Saha ya
pılacak yerin istimlak edildiği 

Hakkı Sabri genç kızlara 
oturmalarını söyledi. Sonra bir 
sigara ateşledi ve odanın için· 
de, asabi adımlarla ileri geri 
dolaşarak vakayı en ince te
ferruatına kadar anlattı. Üçü 
de hayretle dinliyorlar ve bil
hassa iki genç kız ara sıra bi
rer sayha yükseltmekten ken
dilerini alamıyorlardı .. 
Hakkı: 

- Birçok esrar içinde bulu
nuyoruz, diyordu. Bu vak'a ile 
Sevgili Düşmanın, Morganların 
adamı olduğuna kat'i surette 
inanmak lazım .. Koridorda eli
mize sıkıştırdığı mektubun 
muhteviyatı oldukça garıp .• 
Bizim goruşmemızı istediği 
adam kim olabilir ? 

Hardi, sevinçle yerinden fu
ladı ve : 

- Eğer yanılmıyorsam 1180-
yer,, olacak dedi. Boyer.. Bo
yer .. Demek ki Robertin babası 
hala sağ.. Fakat kendisiyle 
görüşemediğioize yandım doğ
rnsu .• 

(BORSAi 
uzum 

Çu. Alıcı Fiat 
351 inhisar 6 9 25 
161 Esnaf Bank 11 75 20 25 
118 AR Üzümcü13 25 16 50 
79 Alyoti bi. 13 25 13 75 
58 Ş Riza Halef14 75 15 
13 S Emin 16 50 17 50 
13 Müftü Z Ah. 11 375 11 75 
· 3 Kaptan Nuri 18 18 

796 Yekun 
400151 Eski yekun 
400947 Umumi yekün 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
120 Buğday 6 50 5 30 
100 ke. Palam. 350 350 

1 vag. Çavdar 5 75 5 75 
172 ba. Pamuk 47 50 47 50 

13 ton P. çekir 3 25 3 25 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
haber alınmıştır. Bugünlerde 
toprak tesviyesine ve bir ay 
sonra da diğer nizami ve teknik 
kısımların inşaatına başlanacak
tır. 

H. GUrcan 

Hakkı: 
- Olabilir, dedi .. Lakin çok 

yazık ki yüzünü görmek nasip 
olmadı ... 

Hardi büyük bir heyecan 
içindeydi: 

- Şimdi ne yapmak lazım, 
diyordu. Sen düştükten sonra 
Roberti herhalde ele geçirmiş
lerdir.. Zavallı çocuk.. Şimdi 

kimbilir ona ne fena işkenceler 
yapıyorlardır .. Ve yahut belki 
de •.. 

Şirley:n gözlerinden yaşlar 
boşanmağa başladı: 

- Ne demek istiyorsun Har
di? Dedi. Evet belki de öldiir
dü ler mi, diyeceksio ... 

Marlen ve Hakkı, Şirleyi te
selliye çalıştılar. Hardi sözüne 
devam etti: 

- Ona ne şüphe.. Fakat 
eğer hala sağsa bir an evvel 
zavaUı çocuğu kurtarmak lazım. 
Gizli yolun bu hususta bize 
büyük faydaları olacaktır. Hay
di vakit geçirmeden derhal faa-
liyete geçelim .• 

- Bilmedi -

2 Şubat t93~,,,.. 
se 
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Pisi pisiler 
.Penceremin önüne ne vakit 

otursam - sabah, öğle, ikind~ 
akşam, - onları sürü sürü görO• 
rilm. 

Herbiri bir çeşit renk '' 
tüyde ... Tekir, samur, kapl'°' 
pamuk, benekli ila ... 

Hele şimdi tam mevsiınİ· '' 
Kanunuevelden beri gıcıktaO• 
dılar, kızıştılar, şahlandılar. 

Ne dam, ne kiremit, ne cb• 
var üstü bırakıyorlar. Mavla" 
malar, mırnavlamalar; pen~ 
pençeye gelişler. Birbirlerioill 

tüylerini halaç pamuğa gibİ 
atmalar .• 

Hele bizim mahalle, kedile~ 
diyarıdır. Bir bakkal vardır k• 
her gün önünde 14 ita 22 taoe 
toplanır. . 

Bu bakkal onlara öteberi 
yedirir. Ne merhametli adaiPL 
Amma bir aç insan gidip bet 
on zeytin tanesi istese par•91 

peşin deri. 
Kedilere muhabbeti anlara.., 

Hayvan sevmek, insanlık şan.O" 

dandır. Fakat böyle sürOlet 
halinde türeyenler muzır de
ğil midir?. 

Şehirde pekiz köpek vat• 

Lakin kediler bölük bölük, ta" 
bur tabur ••• 

Yoksa bizimki ile berabe' 
kedi dola mahalleler beledif' 

sınırından dışarı mı edilmiştir~ 
Bir vakıt belediye çöpçüleri 

ellerindeki kıskaçlarla buolatl 
yakalayınca çuvala tıkarlar, sal· 
lasırt edip götürürlerdi. 

Birisi diyor ki kedilerin d'1" 
rileri de para eder. Ben bet 
bir kedi derisine 25-50 kurllf 
para veririm. 

Eğer 11ahih ise, şimdi Jzınit"' 
de mevcut binlerce kedileri• 

derisinden epi bir varidat bi" 
sıl olacağında şüphe yoktur• 

Ne için müzayedeye konul" 
mıyor? 

Şu anda hatırıma, lzmiriınİ" 
zin meşhur alim ve şair)erindeO 

bir zatın kedicıi hakkında yaı" 
dığı bir mersiye geldi. O met"' 

bumun ruhuna karşı kedilef 
aleyhinde yazmaktan p:şnıaO 
oldum. 

Bakınız mersıye ne kadar 
güzeldir: 
Kedimin heı gece böbıekledolardıstptl~ 
Yok idi rahatının nimetinin lıİ{: ndldS 
Uykusunda kedimi dtin gece bit /tt~ 

yffJ' 

Beni ağlattı kedim, ah kedim vaiz kcdiJll 

Çeşmi şeltla, bakışı sevgıli, lıoş rd-, 
vaı ıtl' 

7üJııi pamuk gibi, bmnunda sİY~ 
bm var ı 

Hele /ın<lık sıçatundall bile pek k~~ 
kar "" 

Beni ağlattı kedim, alı kedim y~/I 
ktdifll 

Fakat zamane kedileri, nıet" 
siyedeki eski kediler g ibi öde1' 
değildirler. Fındık sıçanını şöY" 
le dursun, belediye memurl•" 

rından bile korkmuyorlar. Ma" 
hallelerde ordular kurmuşlar, 
adeta Hanıbarp ediyorlar. 

Hergilfl 

Q&SWIC '*-~ • Si# 

Fransızca 
Hususi ders 2ımah 

isti yenlere 
Fransızca tedris usulü çol< 

mükemmel ve tecrübeli bit 
zat ht.ısusi ders vermektedir· 
Çocuklarına mütahassıs "e 
ciddi bir mua!limden ders 
aldırmak istiyen babalar.•" 
nuarıdikkat!erini celbederıı· 

Yeni Asır'da ( Ynkup K~: 
nan ) adresine müracaat ed6 
melidir. 8-8 (133) 5 .. 
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1. Delbos Bitlere cevap verdi 
hesap hata· 

eti • 
ı 

,, 

Fransız Hariciye nazırı "Harp bir 
sıdır,, dedi ve Fransanın siyase i 

"Sovyet eri Avrupanın haricine bırakmağa çalış· ak teh ü erd·r.,, 
''Bizim kaygumuz harp endüstrisini s::lh endüstrisi ha ine koymaktır.,, 

'' )manyaya uzatılan i 
için her gayreti sarfa hazırız. 
Bütün dünya devletleri arasın
da dostluğun tesis ve istikrarı 
için ticari anlaşmalar yapmak 
ve her ihtilafın hakem usulile 
kabulü esasmı kabul etmek 
lazımdır. Dünyada bütün mil
letlere kafi yer olması için 
geniş bir iyi niyet göstermek 
müessir bir çaredir. 

Daladier 
Paris, 1 ( Ö.R ) - Hariciye 

nazırı Ivon Delbos ölüler abi· 
<!esini açarken Şatoru şehrinde 
mühim bir nutuk söyliyerek 
Fr&nsanın harici siyasetini tas
rih etmiş ve Alman Şansöl
yesi Hitlerin son nutkuna 
umumi olıırak cevap vermiştir. 
Hariciye nazırınm nutkundaki 
başlıca noktalar şunlardır: 

- Biz harici siyasetimizde 
daima sulhun teşkilatlandml· 
ması işine devam ettik. Mil
letler Cemiyetine hararetle 
bağlı olduğumuz için kollektif 
emniy..etin takviyesini iltizam 
ettik ve hilii da ediyoruz. 
MiJJetler Cemiyeti konseyinin 
son devresi güçlüklerle dikenli 
benziyen bir nizam hallini kay
detmiştir. Fransa ve Türkiye 
bu suretle Cenevre müessese
sinin müessirliğini ıspat ey- . 
}emişlerdir. 

FRANSANIN SULH 
INANCASI 

Fransanın lngiltere ile muta
bakatı, Küçük Antant devlet
leri, Lehistan ve Sovyet Rusya 
ile tesanüdü bir sulh inanca
sıdır. Amerika demokrasisine 
bağlılığı da ayni mahiyettedir. 
Bu dostluk dairesini bütün 
dünyaya şamil kılmak için, sulh 
teşkilatı yolunda mümkün olan 
bütün müspet adımları atmak 

<>w 

HARP BiR HESAP 
HATASIDIR 

Kabul etmek lazımdır ki harp 
bir hesap hatasıdır ve onun 
temin edemiyeceği hak ve hak-

akniyet barışıcı bir iş birliğiyle 
hakikat olabilir. Bunun için ge
rek Alplerin ötesinde, gerekse 
Ren nehrinin ötesinde yapılan 

Patis 
yüksek beyanatı memnuniyetle 
karşıladık. 

AYRILIK METOTLARDA 
Daha dün Hitler sulh irade

sini illin ve tekid etti. 
Bundan da anlaşılıyor ki ara
mızda bir ayrılık varsa takip 
edilen gayede değildir. Bu 
gayeye varmak için kullanıla
cak metotlardadır. Bu usuller 
birbirinden çok ayn ve uzak 
bile görünseler, birbirine 
yaklaştırmağa çalışmalıyız. La
yık olduğu kadar ciddi ve 
derin bir şekilde tetkike he
nüz imkan bulamadığım böyle 
bir nutlta burada cevap ver
mek istemedim. Yalnız bazı 

Tefrika No: 97 

Dışarınm gürültüsü arhp, or
talık ta eyiden eyive kararmağa 
haşladığı bir saatte Y eoiçeri 
başı, çavuşunu alıp geri kalan 
kalabalığa ilerledi: 

- T osunlarıml Haydi savu
lun şimdi! keselerimiz kalmadı, 
ulufeleriniz verilecektir, siz se
sinizi kesin, biz size haber yol
lıyacağız. Sizin de ulufenizin 
tedarikindeyiı:. Akşam oldu, 
yarın görüşürüz, sizler de alır
sınız uliifenizi .. 

Diye haykırıp bu tatlılık ve 
mülfiyemetle güç bela onları 

başlarından savabildi. 

Sofu Mehmet paşanın yanma 
vardılar. Saatlerce görüşüldük
ten sonra Cuma namazına ya· 
kın, Yeniçeri ocağına bir emir 
saldılar: 

- Yeniçeri tayfası müsellıih 
dursunlar, işaret edince hemen 
atılsınlar. 

Yeniçeri ocağının içinde bu
lunan bir casus bu haberi bir
denbire sipahilere ulaştırdı. 

Ağalar ve erkan camiden 
çıkıp ta sipahilerden ve acemi 
oğlanlarından Celp yapmak 
perdesi altında birer birer öl
dürmek maksadiyle bıyıklı 
Mahmuda: 

el, 
noktaları kaydedeceğim. 

iNSANLIK TAKA Ti 
Hitler demiştir ki: "Almanya 

ve Fransa orasında halli insan
lık takatinin üstünde hiçbir 
ihtilaf yoktur.,, Bizim de dü· 
şüncemiz budur. Alman şansöl
yesi mazide atılan bazı imza· 
lann kıymeHni inkiir etmiş, 
fakat istikbal için hulus ve 
saffetle işbirliğine hazır oldu
ğunu bildirmiştir. Bu işbirliği 
zaruri olarak arada müzakere
leri istilza:n eder. 

HER YAKINLAŞMADA 
SOVYET RUSYA DA 

VARDIR 
Bize gelince bir anlaşn:aya 

vasıl olmak için hiçbir tarafı 

bundan hariç bırakmağa lüzum 
görmiyoruz. Her yakınlaşma 
gayretine hazır olduğumuzu 

söylerken Sovyet Rusyayı dü
şünüyorum. 200 milyonluk bir 
devleti, daima sulh niyetini te· 
yit etmiş olan bir milleti Av· 
rupa ailesinden hariç bırakma· 
ia kalkışmak tehlükeli olur. 
Fakat, Fransız - Alman müna
scbatını alakadar etmekle be
raber daha umumi diğer bir 
meseleden bahsetmek isterim. 

TESLIHA T VE SULH 
HAVASI 

Avrupada sulh havası tesli
lıatın kontrol altına alıomıısı, 
tahdit edilmesi, tedricen azal-

sunlnr, Celp yazmhk için boca
lar hazırdır diye haber gön· 
derdiler: 

Fakat bıyıklı Mahmut, gelen 
adama: 

- Sen beni gözü kapalı mı 
sanıyorsun? Ben adamlarımı 

kendi eJimle teslim edip öldür
temem, var git de ki: Elimiz
den geleni yapıp, paşahklarını, 
ağalıklarını başlarına dar ede· 
ceğiz. Ne halleri varsa görsün· 
]er, gelmiyoruz. 

Diye tersleyince, Vezir ve 
ağalarda şafak attı. Fakat si
pahilere verilen: 

- Hepimizin katli için fetva 
verilmiş: 

Fitili tekrar isyan bombasını 
patlatmıştı. Ve tekrar lstanbul 
velvele ve naralarla doldu: 

. . . . . . . . 
Ertesi günü bir Cuma idi. 

Kadı askerler, ağalar, toplanıp 

- Sipahilerini alsın gelsin, 
acemi oğlanları da beraber ol· 

- Müftünün başını isteriz, 
Veziriazam azlolunsun! Bu fo
sitlerle başımız derde yandı, 
ayak divanı ıstiyelim, bu ne 
haldir. 

1 Sesleri bucak bucak şurada, 
burada dalgalanırken isy ka• 

Dtlbos 
tılması şarbon bağlıdır. Berlin 
nutkunda bundaki vaziyetimizc 
ait imalar görüyoruz. Fakat 
biz ancak - kendimiz de dahil
ht:!r memlekete şamil olacak 
müşahedelerde bulunduk ve 
hiçbir memleketten kendi ka
bul edeceğimizden fazla birşey 
"stemedik. Bu yolda iş birliğine 
hazır olduğumuzu ilan ederken 
hakkaniyetli bir şekil düşünü
yoruz ki kimse buna gücene
mez. Bizim kaygumuz sulhun 
hakim olması ve harp endüs
trisinin tedricen sufü endüstrisi 
haline ifrağ edilebilmesidir. 
Avrupada karşılıklı emniyetin 
teessüs ve istikrariyle refah ta 
yerleşecektir. Almanyayı davet 
ettiğimiz büyük vazife işte bu
dur. Bu meselede her kes alın
ganlığını yatışdırdı. Bu yabş
mada eyi netice almak için 
bütün kuvvetimizle iş birliğine 
hazırız. Hnrp bizce mukadder 
bir zaruret değildir. Fazla ola
rak medeniyeti mahvedecek 
bir felaket olur. Bu maksatla 
uzlaşma usullerinde biz sonuna 
kadar gideceğiz, Fakat her hü
cumn karşı kendimizi müdafa
ya hazırız. Ve taahhütlerimizi 
t?mamı tamamına yerine ge
tırmek azmindeyiz. Bize mert
ce uzlaşacak her eli sıkmağa 
dn hazırız. Bu harbde ölenlere 

bardıkça kabardı. Akşam da 
olmuştu. Buna rağmen bıyıklı 
Mabmutn rkasına birçok sipahi 
takarak saray kapısına dayandı. 

- Sultanı göreceğiz, görü
şeceğimiz var! 

Dedi. Fakat Bostancıbaşı: 
- Olama:ı ağa! meramın ne 

ise söyle de huzura ulaştırahml 
Cevabını verdi. Bostancıbaşı 

ile başa çıkamıyacağını anlıyan 
bıyıklı Mahmut: 

- Bak ağa dedi, biz ayak 
divanı istiyoruz. 

- Neden? 
- Neden olması var mı? 

Kafanı kapıdan çıkar da şu kı
zanların haline bir bak! Onlar 
sipahi oldularsa Allahın kullu
ğundan da dışarı değiller a! 
Keseriz, asarız, biçeriz, u!iif e 
vermeyiz, aç bırakırız diye 
ocnğn dayanıp yapmadıklarını 
bırakmıyorJar. Buna can derler, 
bıçak kemiğe dayanınca işte 
ayağa kalktılar. Sipahilerin, 
acemi oğlnnlnrının katledilmesi 
için fetva veren adamları iste-

,....,..-

enizyolları idaresiyle Alman heyeti 
arasında anlaşma yapıldı 

. lstanb~', 1 .(Yeni Asır)- D~~izyolları idaresiyle Alman vapur 
ınşant şırketı arasında on ıkı vapur inşası hakkında yapılan 
konuşmalar mOsbet bir netice verdi. Anlaşma, bir haftaya kadar 
lktısat vekili tarafından imza edilecektir 

. Va~~rların i~ .. isi ı.z~i.r-Karşıyaka. arası~da işlemek üzere sipa
rış edılıyor. Dıger ıkısı de Akay ıdaresıne aittir. Diğer sekiı 
vapur Akdeniz ve Karadeniz seferlerine tahsis edilecektir • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
karşı bizim vaıifemizdir. hariciye nazırı Oelbos ;~İh··;~: 

Siyasetimiz şu üç kelime ile lunda te adüf edilen güçlükleri 
hUIAsa edilebilir : vatan, sulh, habrlatmış ve demiştir ki : 
ve hüriyet 1 - Bun!an bertaraf etmek 

DALADIYE'NIN NUTKU için evvelii cesaret lazımdır 
Diğer taraftan harbiye nazırı ve bundan mahrum değiliz. 

Daladier de bir nutkunda şun- Sonra meseleleri cüretlc ortaya 
lnrı söylemiştir: koymak ve teblükeye karşı 

- Bayrağımızda ldifi dere- ihtiyatkar ?areket etmelde be· 
cede şan vardır. Yenilerini ~nber tehd~t karşı ında da so-

w "ht" kt guk lrnnlılıganı muhafaza eyle-
aramaga 1 ıyacımız yo ur. k . d e·· .. k 
H 1

. l 1 1~b me ıcap c er. utun onuş· 
arp ~o ıy e so~ya sa a ara- malarda geçilmez bir hudut 

mnk bJr ha yaldır. Bununla be- vardır Bu da rne ı k r ·· k 
rnbcr ~erbcst kalmak için her sek b~ldarıdır. Eğe~ f.::n~:y~ 
gayreti sarfa h:.zmz. MilJi mü- harp 7.orla yu""kle ·ı· b b l 
d f · · t · d"I · · · nı ırse, u a t-a namız ıyıce emın e ı mıştır. Jnrın müdafaa · · ·ı 
Istihkfımlarımız mükemmel inşa bı"r ku v t .. 

5ıt ıçınl t~enı mez 
1 t F 

. . v e gos erece { ır. 
o unmuş ur. ransız mılletı ISPANYOL y 
harptan uzak lmlmak ister. . ~.NGINI 
Bunun için herkese dostça el . lspa~y.ada ademı mudabale 
uzatıyor. Fakat bu bir dilenci sıyasetını ortaya çıkarırken 
1• d w "ld" o·· lh yangını körükleyecek yerde 

e ı egı ır. unya su unu onu tahdit t k ·ı h 
teşkilata bağlamak isteyen bir . e me gayesı e a· 

·ıı t• l"d' rekct ettık. Alınan taahhütlerin 
mı e ın e ı ır. t tb"k" · ı ı 

DELBOSUN NUTKU VE a .1 ~n: rnntrn alt~na almak 
1NGILTERE ve ıhtılaf sahasmdakı hakları 
. . • muhafaza eylemek istedik. 

Parıs, 1 (Ô.R)-Harıcıye na- Bu gayretimiz boq ç k d 
D lb Ş t "J"l b" "' ı .ma ı. ı:ırı. e.. ~sun a _ oru ~ w ~ er a ı- Bugün umumi bir gevşe!me 

desı onunde soyledıgı nutuk başgo··sterı"yor V ·· · k 
1 

"Jt d · · :ı_ • e muessıt on-
ngı e~e e ıyı ıı;arşılanmıştır. trol hakikat yoluna giriyor. 
Umumıyetl~ ~aydedildiğine gö- Böylece ispanya kendi mukad-
re Delbos ıtıdallc Hitlere ce· d t h~k· k J A 

• • 
11 

era mn a ım a ıyor. vrupa 
va~ ";trGıştır. Oeuvre,, gaze- milletleri vazifelerini anlıyor-
t~sm e enevieve Taboius in- Jar. Bu da bu bctbaht harbıo 
gıltere~e h~sıl olan tesiri şöy- sona ermesini tacil etme-
Jece gösterıyor· ı·d· F k w · ı ır. n at eger ispanyada 

~fazar.ol;':lasına rağmen, muh- şu veya bu rejimin teessüsü 
telı hükumet merkezlerinde r;ıddedilirse ade · "d h ı 
h 

. . mı mu a a e 
nrıcıye nazırının nutkunun iyi prensibi tehlükeli bir teca-

karşılnndığım gösteren haberler vüze ugw ra ı B b 
l 

. mış o ur. u u-
a mmıştır. Bılhassa lngiltereoe susta karar vermek ancak 
nutuk derin bir alaka uyandır- lspanyol milletine "tt• s· mıc.tar aı ır. ız 

" • bu kararın nkd ve idrake 
CESARETLi VE ZARiF A NE uygun olacağını ümit ederiz. 

. BiR CEVAP ALMANLAR MEMNUN 
Foreıgn Off!ce mahafiline DEGILDIRLER 

göre DcJbos Hıtlere cesaretle B 1. l Ô R . . ' er ıo ( • )- "V"Jk" h 
tam yennde ve zarıf bir cevap B b h't . 

0 ısc C! 
vermiştir. Ve Fran.sanın Al- e~ ~c er" gazetesı Fransa 

manya ile muhtemel müzake- ~:d~~e d~:zırı _ ~el~os tarka· 
relerde iki esaslı noktayı k .. 8

_
0 Y e~ı en nut o 

.. .. .. d w ço musaadesız bır şekilde 
gozonun e tutmaga mecbur ol- karşılamakt I 
duğunu hatırlatmıştır. Rusyanın kt d a ve şun arı yaz-
A 

.
1 

. d ma n sr: 
vrupa aı esın en hariç hıra- "B 

kılmaması ve Fransayı Lehis- u nutuktan anlaşılıyor ki 

Ç 
Fransanın emniyet telakkisi 

tan ve ekoslovakyaya bağ-
Jıyan muahedelerin muhafaıası. Almanyanınkinden bambaşka-

D ıb dır. Fransa bu suretle bir sulh 
e osun nutku Almanyaya 

karşı serbet bir davettir. Fakat jrades: göstermiş olmaktan 
bitmez tükenmez konuşmalara uzaktır.,, 
dalacak değildir. yapılacak Yarı resmi Alman gazetesi 
başka şey vardır. Eğer Al· Fransa ve Almanya arasında 

b işbirliğinin ancak miUetler ce-
manya u işbirliği teklifini miyeti ve Frnnsanın dostlukları 
kabul etmezse cebrü şiddete kadrosunda tahakkuk edebile-
knrşı Avrupa sulhunu kurtar- ceği telakkisini tenkit ederek 
ma teşkilatına girmcğe hazır Fransanın dostlukları kndrosu-
olanlarıo bir nevi sulh paktı na Sovyet Rusyanın da dahil 
yapmaları lazımdır~ 

EVVELA CESARET olduğunu ve bu kadro içinde 
müzakereyi AJmanyanın hiçbir 

Paris 1 (Ô.R)- Chatenurout zaman kabul edemiyeceğini 
da s8ylediği nutkun başınd~ynzıyor. 

miyoruz gayri. Buna ne AJlab 
r: zı olur, ne devlet!.. Eğer bu 

işte Sultanın da eli varsa bize 

haber versinler, başımızın ça
resine bakalım .• 

Bıyıklı Mahmut ~anki Sultan 
karşısında imiş gibi açtı ağzını, 

yumdu gözünü, ağzına ne gel· 
diyse söyledi, söyledi, söyledi. 

Bu kalabalık ağızın ifade ettiği 

derdi yarı anlar, yarı anlamaz 

haliyle ayrılan Bostancıbaşı, 
bilvasıta bıyıklı Mahmudun der

dini Kösem sultana kadar ye
tiştirdi. 

Kösem sultan, zaten ilk vel
veleden kuşkulanmış, falrnt az 

sonra isyanın bastırıldığını du
yunca, yine kendi taze der
dini (l?) dilşUnmeğe koyulmuş
tu. Ne oldular, nasıl oldu sual

leriyle beynini yorarken gelen 
bu son haber üzerine birden
bire öfkelendi: 

- Çağırın bana Sofo Meh
met paşayı, müftü de beraber 

Q 

gelsin, ne bu kepazelik! diye 

emir verdi. 

Kapıda haber bekliyen bı· 

yıkh Mahmut arkadaşlariylc 
Saray karşısında akşamın eyi

den cyiye çöktüğünü, ortalığın 
karardığını seçince: 

- Kardeşler! çekilelim yer· 

lerimize, buradan da hayır yok1 

gece bir düşünelim. 

Diye arkadaşlarını alıp Yeni 

cami imaretinin büyük bir oda
sında toplandılar •• 

. . . . . . . . 
Vezire giden davet • haberi 

Sofu Mehmedin: 

- Anlıyoruz, davetin neye 

müstenit olduğunu biliyoruz, 

nmma, kalpleri müster:h olsun 
biz istişare edip, vukuu hali 

bertaraf edecek maslahatın ne 

olacağına !rnrar vermeden da

vete icabetimiz faydasızdır, 

şimdilik bizi af buyursunlar •• 
-Somı Var-
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Yazan: Avni Ulusay 

Bu sözlerimle, Arabın ne 
hülyasındaki vüs'atı, ne hisle
rindeki inceliği, ne de zekasının 
kıymetini inkar etmeği düşünü
yor, ne de Arap aleminin vak
tinde ilm nünyasına ettiği bü
yük hizmetleri küçültmek isti
yorum .. Demek istediğim şu ki 
Arap medeniyeti gibi; Arabın 
kendisine malettiği dil de sıcak 
iklimlerin icap ettiği tevettüri 
ve hülya memzuç, fikri idrake 
müstenit bir medeniyet ve bir 
dildir; Hareki, tatbike el
verişli şuuri idrake müstenit 
değildir. Bu dil, o vadide 
ilerilemiş, zenginleşmiştir. Arap
lar bu dil üzerinde - yine inkar 
edilemez ki - çok işlemişler, 
mazbut kaideler kurmuşlardır. 

Şimdi yine bahsıınıza döne
lim: 

Yukarıda: "Harici alemden 
ilgilenerek aldığımız teessür ile; 
müfekkire üzerinde tahsil etti
ğimiz teessürü birbirinden ayı
rarak ifade etmek lazımgelince: 
birincisine "ilim., ikincisine: 
"llm., dememiz uygun düşer 
demiştim. 

Böyle olduğu içindir ki "ilim" 
müessirin bizde uyandırdığı 
bir vasıf; " ilm " dımağımızın 
Yaşattığı bir mefhum, bir eser, 
bir varlıktır. Müşahede ve ta
biat dili olan Türkçe "ilim., 
sözünü müessirin üzerinde gö
rünen vasıfları ile tanımış ve 
"ilm" mefhumu ile kendisine 
maletmek için, enfüsün ilk harfı 
olan (b) yi onun başına geçir
miştir. Türkçede "ilim., alaka 
anlamındadır. "ligi,. sözü ile 

bunu açıkça görürüz.. "Ilm" 
mefhumunu "bilim., sözü ile 

anlarız. Bu sebepledir ki "ilmi" 
Türkçeye tercüme etmek iste
yince "bilgi,, deriz. 

Bu durum - yine yukarıda 
söylediğimiz - Türkçenin bağlı 
olduğu seciye icabıdır. Bu se
beple, enfüsün, kuvvede değil, 
(b) harfinin takılması ile fiilde
ki alakasına Türkçecle "ilm,. 
denmiştir. Arapçada ise, bu 
mefhum, mutlak olarak kabul 
edilmiş; enfüsün alakasına gir
miyen henüz giremiyen, fakat 
kuvvede olarak mevcut bulun
ması lazımgelen "ilmi,. bugün 
anladığımız manada " ilm " 
olmuştur. Bu bir kıymettir 
ve Türklük alemi ile Türk 
dili de .. ilim ,, sözünü kendi
sine yabancı tutmamış, kendisi 
ile birlikte yaşatmıştır. 

Fehimi zikr ve mefhumu 
irade suretiyle elde edilen bu 
" ifm .. kelimesi ile • intibaki 
ve iştikaki bir dil olan - Arap
çada yeni kelime ve yeni mef
huml~r ibda edilmiştir. 

" Alem, alim, alim, ulum, 
malum, talim, istilam, müsteal
lim, muallim, gibi kelimeler hep 
bir asıldan, Türkçe, "ilim.,den 
Üretılmi~tir. Bunların türesi de 
Yine Türkçenin tekniğinden 
alınmıştır .. 

Bu keliıııelerden, beş evvel
kisi, yukarıda saitlerin çelim 
ve salımları bahsinde gördüğü· 
müz kaidelere uygun olarak, 
a'.dıkları febimler ile vücut 
bu muş Türkçe kelimelerdir. 
Ancak, Tür~çenin ·kendınden 
ayrılmaz bır lazıını senılan

ahenk kaidP.sİne uygun görül
mediği iç n arapçaya mal edil
miştir. 

- Baştaratı 6 ına sav/ada -
Bu mitinglerde Hatay davası 

ve Hatay Türkleri bakkında 
halk hatipleri söz alarak Ce
miyeti Akvamca Hatayın ayrı 
bir varlık ve Türkçenin esas 
resmi dil olarak kabui edilmesi 
her yerde hüsnü telakki edil
diği kaydedildikten sonra Ce
miyeti Akvam ve orada Türk 
davasına müzahir o!an mütte
fik ve dost devletler hakkında 
cemilekar sözler söylenmiş, 
Suriye ve Arap istiklali için 
de dostane temennilerde bu
lunulmuş ve hatiplerin sözleri 
halk tarafından alkışlanmıştır. 

Mitinglerin kaffesinde Ata
türke, Başvekil ismet lnönüne 
ve hükümete, Mareşal Çamak'a 
Hariciyeye ve C. H. P. Genel 
sekreterliğine teşekkür ve teb· 
rik telleri çekilme kararları 
heyecanlı alkışlarla kabul edil
miş ve bu teller çekilmiştir. 

ANKARADA 
Ankara, 31 (A.A) - Hatay 

davamızda elde ettiğimiz neti
ceyi kutlulamak için yurdun 
bertarafında olduğu gibi bu
gün burada da büyük tezahü
rat yapılmıştır. Bu münasebetle 
bütün Ankara milli renklerle 
donanmış bulunuyordu. 

Halkevi önünde toplanan bin• 
lerce halk önlerinde muzika ol· 

duğu halde Samanpazarı yolunu 
takiben Ulus meydanına gele
rek burada toplanmış bulunan 
halka iltihak eylemiş ve Zafer 
anıtına müteaddit çelenkler ko
nulmuştur. 

Merasime muzikanın iştira-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bu sezimler Arapçaya nakle
dilirken, ya doğrudan doğruya 
ya "kalb,, edilirken alınmıştır. 

"em" sezimi: "me,, "et" sezimi: 
"te,. geçirilmiş: is, in gibi ıe
zimler ise doğrudan doğruya, 

fakat katım değil, takı halinde 
alınmıştır. 

Biliniz ki; em, im, um, üm 
gibi salımlı heceler Türkçede 
kelimelere, tayin, tahsis ve 
temlik anlamlarını katar .. Ba· 
kım, alım, sezim, duyum, gö
rüm kelimelerinde olduğu gibi. 
Arapçanın "malüm,. kelime

sinde ise "ilim,. aslının başka 

siitler ile aldığı al+um hece
lerine ma hecesinin takılması 
ile meydana gelmiştir ki ihata 
edilen bir ilginin malum ve mu· 

ayyen olması anlamını vermek
tedir. 

Türkçenin: Et, it, üt, ut gibi 
salımlı hecelerindeki maddi te· 
sir ve teaddi manaları da te, 
ta, tu şekilleri ile arapçaya 
nakledilince "talim,. ilimlendir
mek manasını alıyor .. 

(ilim) in, "ilm,, oluşu gibi 
Türkçenin daha pek çok keli
meleri de • küçük bir değişme 
ile - arapçanın kelimeleri ol
muştur. Bu işte enikonu araş
tırma, tarama ve dermeleri za· 
manına ve ehline bırakarak 
birkaç örnek daha gösterelim: 
Akl=akıl=ak+ıl 
Kayd=kayıt=-ka +ay+ıt 
Akd=akıt=ak+ıt 
Vecd=vecit=ve+ ec +it 
Cer=cer=ce+er 
Fı'l=fıil=fi+il 
Vehm=vehim=ve+ eh+im 
Fehm=fehim=fe+eh+im 
Hayat=hayat=ba+ay+at 
Elem-=elem=el+em 
Enıel=emel=em+el 

Ma'üm, talim, müteallim, 
isltlam kelımelerine gelince: 
"ilim., a,!ının başka başka çe· 
J;mleri ürerine katılan bir ta
kım sessiz harfler ile iştikak· 
landırılmışlardır ki, bu harfle-
rin hecelerindeki sezimler yine 

Türkçeden iktibas edilen ma· 
Dalarda kullanılmıştır. Yalııız 

Yüzlerce ve binlerceye vara· 
bilecek o!an bu misaller, b:ze, 
şunu ·ve pek sarahatle- ib 1ağ 

eder ki Türkçe ile Arapça bir 
asıldan doğma dillerdir. Bu iki 
dilden eskisinin Türkçe olduğu 
ise, diğer iki veche ile daha 
ıspat edilebilir : 

- Bilmedi -

kiyle söylenen istiklal marşiyle 
başlanmış ve bunu takiben bir 
çok hatipler söz alarak elde 
edilen büyük muvaffakıyeti 
kutlulıyarak Atatürke ve ismet 
lnönü hükümetine karşı duyu
lan minnet ve şükran hislerini 
ifade etmişlerdir. 

Toplantıya nihayet verilir
ken halktan bu içten duy 11 u
larının büyüklerimize telgrafla 
bildirilmesi arzusu izhar edil
miş ve bu cihet karar altına ylın
mıştır. 

Bu gece Ankaradaki bütün 
resmi ve husu•i binalar baştan 
başa elektrikle donatılmıştır. 

ANKARA V ALiSiNiN 
TAZIMLERI 

Ankara 31 ( A.A ) - C.H. 
partisi ilyönkurul başkanı Tan
doğan Hatay davasında elde 
edilen muvaffakıyeti kutlula
mak için bugün burada yapıfan 
büyük mitinge halkımızın gös· 
terdiği coşkun sevgi tezahüra
tına ve şükran duygu'arına 
başta ATATÜRK olduğu halde 
büyüklerimiz nezdinde şu tel
graflarla tercüman olmuştur. 

KAMAL ATATÜRK 
Cumhur reisi 

lstanbul 
Ankara halkı Hatay dava

mızı bütün Türkleri ve bütün 
insanlığı memnun eden bir hal 
şekline bağlamakla milletine ve 
dünya ıulhuna bir eşsiz eser 
daha kazandıranAT ATÜRK'ün 
bu eserini duymak ve benim
semekle ATATÜRK'ünü bağ· 
rına bastığı günlere benzer bir 
coşgunluk içindedir. Halkın her 
adımda bir kerre tekrarladığı 
ve bir ağızdan istediği sonsuz 
şükranlarını size bildirmek öde
vini yerine getirmek için ke
lime bulamamak aczi içinde 
dünyanın en kudretli ve en 
sevgili insanına derin ve sar
sılmaz saygılarımı sunuyorum. 

ismet lnönü Başvekil 
Ankara 

AT ATÜRK'ün her büyük 
düşünce ve müjdesini yerine 
getirmekte her zaman en bü
yük yararlığı ve tedbiri gös· 
teren sevgili Başvekilimizi Türk 
milletini Hatay davasında da 
Türkleri ve bütün insanlığı 
memnun edecek şekilde mu
vaffak eden ve Türk devleti
nin emniyet ve itibarını bütün 
dünyada bir kat daha yücelten 
bir mesut neticı:ye varıldığı bu 
sırada tekrar şükran ve min· 
netle tebrik etmek ödevini Ulus 
meydanında toplanan Ankara 
halkı bir ağızdan coşkun bir 
dilek halinde bana tevdi 
ediyor. 

Halkın gönülden, kafadan ve 
vicdanından kopan müşterek 
ve eşsiz tezahürünü tazimle
rimle arzederim. 

C. H. Partisi genel 
sekreterliğine Ankara 

Türk ulusunu Atasının ar· 
dında birbirine kenetlenmiş bir 
enerji ve iman safı halinde 
tutan hükümet ve parti işlerini 
birbirleriyle kaynaştıran mem· 
leketin rahatlık ve yükseklik 
amaçlarına görülmemiş bir hızla 
yönelen C. H. partisine büyük 
bir siyasi zafer daha kazanmanın 
sevincini tattığımız bu sıralarda 
bir daha bağlılığımızı ve say· 
ğımızı ifade etmeği bütün An· 
kara balkı borç biliyor. 

Halkın bu candan du)·gusu· 
nu bildirir ve derin saygı?arımı 
sunarım. 

Dr. Tevfik Rüştü Ara~ 
Cenevre 

Bir yeni milli davamızı daha 
Türk millet ve devletine olan 
emniyet ve itibarı bir kat da
ha tarsin ederek tahakkuk et· 
tiren murahhas heyetimizin ve 
hariciyemizin başını Ankara 

halkı sevgi ile kutlamaktadır. 
Halkın bu candan duygusunu 

bildirir ve saygılarımı sunarım. 
Yine bu toplantı sonunda 

Ankaradaki Hataylı gençler 
adına da büyüklerimize şu tel
graflar gönderilmiştir. 

ULU ÖNDER ATATÜRK 
Dolmabahçe - lstanbul 

Bizlere kazaodırdığımz istik
Jal ve bürriyetin Ankarada te
zahüratla kutlandığı şu sırada 
anılınıza çelengimizi koyarken 
Ankaradaki Hataylıların say
gılarını ve bağlılıklarını elleri
nizden öperek yüce katınıza 
sunarım. 

Sayın ismet lnönü 
Başbakan Ankara 
Kazandığımız yüce zaferin 

istiklalimiıin tezahüratla kut· 
!andığı şu anda Ankaradaki 
Hataylılar Cnmhuriyet hükü
metine ve onun başkanı olan 
size bağlılık ve saygılarını su· 
narken ellerinizden öperiz. 

Abdülhalik Renda 
Kamutay başkanı 

Ankara 
Ankarada istiklalimiı: için 

tezahürat yaparken bu mutlu 
günde ellerinizden öperek ıay
gılarıınızı sunarız. 

Şükrü Kaya 
Dahiliye vekili ve C.H.P. 

genel sekreteri 
Ankara 

istiklalimizin tezahüratı ya
pıldığı şu sırada bu neticenin 
istihsalinde çok büyük emek
leri bulunan ıize ellerinizden 
öperek saygılarımızı bildiririz. 

MANiSA DA 
Manisa, 1 ( Özel ) - Hatay 

mitingi Manisanın fevkalade 
günlerinden biri oldu. Yakın 
köylerden gelen halk ile bir
likte otuzbin kiti (Hatay) istik· 
!ilinden duydukları heyecanı 
yaşattılar. Doktor Necdet, kiil
tllrclllerden Celil ve birçok 
gençler nutuklar söylediler. 
Atatürke, hükllmete ve partiye 
şükran hislerini taşıyan bu nu• 
tuklar coşkunlukla alkışlandı. 
Şükran ve tebrik telgrafları çe
kildi. 

Burnava, 1 (Özel) - Hatay 
ve ağaç dikme töreni Pazar 
günü Burnavada büyük bir halk 
kütlesinin iştirakiyle ve muaz
zam tezahüratla tes'it edildi. 

Saat tam on dörtte parti 
ocak heyetleriyle kalabalık bir 
halk kütlesi heykelin Cumhu
riyet meydanında Atatürk'ün 
büstü önünde toplandılar. Me
rasime gençlerin hep bir ağız
dan söyledikleri istiklal mar
şiyle başlandı. Parti ocaklarının 
hazırladıkları bir çelenk Ata
türk büstüne kondu. 

Bazı gençler söz alarak hi
tabelerde bulundular. Sonsuz 
bir sevinç içinde merasime 
nihayet verildi. 

AGAÇ DiKME TÖRENi 
Parti ocaklarının tertip ettik

leri bu törene kıymetli ilba
yımız Fazlı Güleç namına Zi
raat okulu öğretmenlerinden 

Fasih başkanlık etmiştir. Bu 
törene bandonun da iştiraki 
temin edildiğinden parkın çam 
ağaçlan dikilmesi için çukurları 
evvelce hazırlanmış olan yerine 
gidilmiştir: Burada Parti ocak
ları üyeııinden eczacı Osman 
Acun bir hitabede bulunarak 
her sene tekrar edilecek olan 
ve yurdun ağaçlandırılması için 
ilk adım sayılabilen bu törene 
iştirak edenlere teşekkürde 
bulunduktan sonra ilk ağacı 
dikmek lütfunda bulunmasını 
ilbayımızı temsil eden bay Fa
sihten rica etmiştir. Bay Fasih 
le ilk ağacı dikmiş ve bir bi· 
tabede bulunmuştur. 

Gece saat 8 de Parti ocak
ları ders salonunda eczacı Os-

man Acun tarafından halka 
bilhassa gençlere [ sosyal du
rumda gençliğin vazifeleri J 
mevzuu üzerinde bir konferans 
verilmiştir. H. G. 

URLA DA 
Urla 31 (Hususi) - Bugün 

Urlamız da Hataylıların istikla
lini kutluladı. 

rak etmiştir. Parti ve şehir na
mına parti reisi ve şehir mec• 
!isi azasından Nuri Görelli 
Halkevi namına başkan dokbı; 
Seyfi Poyraz tarafından hara
retli nutuklar irat edilIDiştir. 

Doktor Seyfi Poyraz tarih, 
ırk, dil balıımından Türk olan 
taşı, toprağı ile Türküm diye 
haykıran bu kıymetli ülkenin 
istiklaline kavuşmasında bü
yüklerimizin şükranla karşılan• 
ması icabeden muvaffakıyetle
rini anlatmıştır. 

Bu sözlerden galeyana gelen 
halk, partiye ve kudretli bükü-

Program mucibince Urlaya 
bağlı Kızılbahçe nahiyesi ile 
Özbek ve daha birçok köyler de 

davullarla gelerek yapılan mi
tinge iştirak ettiler. Saat 14 le 

halkevinde yapılan toplantıda 
lzmirden gelen Esnaf bankası 
direktörü Atıf inan halk kürsü-
süne çıkarak Halayın istiklali metimize bağlılığını coşkunluk 
hakkında bir söylev verdi. ile izhar etmiş ve yirmi bini 

mütecaviz ağızdan çıkan yaşa 
Bunu müteakip avukat Hak- b k üyü Atatürk sesleri 

kı Ural, şube reisi M. Ali, baş gökleri dakikalarca çınlatmış-
öğretmen Bedri Tanyeri de bi- tır. Miting esnasında Atatürke 
rer söylev verdiler. I t ' smet nönüne ve hükümete 

Ayni zamanda Urla namına partiye, Tevfik Rüştü Arasa: 
Ankaraya telgraflar çekilerek Hatay egemenlik kurumuna 
Hataylılara istiklal verilmesi şükran, tebrik, takdir ve bağ-
için çalışan ve muvaffak olan lılık telgrafları çekilmiştir. 
büyüklerimizi tebrik ettiler. Halkın sürur ve heyecanı 

TURGUTLU gözleri yaşartacak bir mahi· 
Turgutlu, 1 (Özel) - Bugün yette idi. Tezahürat gece geç 

şehrimizde muazum milli Ha- kt k d va e a ar geniş bir sürur 
ta! ~itin~i ~ap~lmış, tezahürata içinde devam etmiştir. 
koylu, şehırlı, bınlerce halk işti- Rlza Ka 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ya ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Küçük Ayten I lskenderiye ticaret ate. 

Kuyuya cUşerek öldU şesi şehrimizde 
Kemerde a~keri tüfenkçi hkenderiye ateşe komersi-

Mehmet. oğlu Nurinin üç yaş· yalı Sıtkı Nemli lstanbuldan 
lar~ndakı Ayten a.dındaki ço- Şl'hrimize gelm'ştir. Sıtkı Nı:mli 
cugu, mahal!elerınde oyna- Mısır Sudan H" y k "k • , ıcaz ve emen 

ma ta ı dı:n ~ğtzüı aççık bir ku- de ticari muameleleri olan tüc-
yuya uşmuş r. ocuğunun 1 1 h . 
ku d .. t-... - .. car arımız a asbıhaller yapa-yuya uş ugunu goren an- k . . . 
nesi koşarak yetişmiş ve çu· ca ve kendılenne ızahat ve-
cuğunu kuyudan çıkarmıştır. recektir. 
Etraftan yetişenler de çocuğu ...,.._ .............. .._.._..,.....,.._.._,.... 
alarak Emrazııariye hastane- Nazilli Asliye Hukuk Mah-
sina götürmüşler iae de çocuk kemesioden: 
ölmllştllr. Tahkikat yapılmak- Nazillinin Burhaniye kö. den 
tadır. Kürt Abdullah kızı Haoifenin 

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

~ad o 

Jstanbul radyosu 
Saat 
12.30 • 14 arasında plakla Türk 

musikisi, havadis ve muh
telif plaklar 

18.30 Plakla dans musikisi 
19.30 Halkevi neşriyat kolu na

mına Safa tarafından kon
ferans 

20 Vedia Riıa ve arkadaş· 
ları tarafından musiki 

20.30 Ömer Riza tarafından 
Arapça havadis 

20.45 Cemal Kamil ve arkadaş
ları tarııfından musiki 

21.15 Şebir tiyatrosu operet 
kısmından bir temsil 

22.10 Ajans ve borsa haberleri 
22.30 Müntehap plaklarla mu· 

siki 
f11CllZlil'Z'Z/7ZZZlf'Zt:rzr///J!7.,, __ _ 

J:3C>~C> 
Mübadil ve gayri mübadil 

bonoları bilumum banka ve 
şirket hisse senetleri Ergani 
Sivas ve yüzde beş ve iki 
faizli ve eski istikrazı dahili 
tahvilleri ve buna müınasil 
her nevi esham satın alır. 

Adres : lzmir Kemeraltı 
Hacı Hasan oteli No. 60 

C AV 1 T 
Tele fon 3903 

. 1-13 (771 S.7 h.3 
l!I'~,,,,..,.----,,..~ 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey· 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü ı apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 254'.i 
·* = ....:..ı·r.a.ı:::.."'--'>::::?':~ 

o köyden Kazık oğullarından 
Mehmet oğlu Hüseyin aleyhine 
Nazilli Asliye Hukuk mahke
mesine açtığı boşanma dava
sında: Müddeialeyh haklı bir 
sebep yokken üç. aydan fazla 
karısını ve ikametgahını terkle 
savuşup gitmiş olduğu ve yeri 
de belirsiz olduğu anlaşılmıştır. 
Kanunu me-:leninin 132 nci 
maddesi mucibince bir ay zar
fında kanunun kendisine yük
lettiği vazifeleri yapması ve 
evine dönmesi makamına kaim 
olmak üzere ilan o!unur. 

317 (190) 

Manisa sulh hukuk mahke-
mesinden: 

Esas: 9361148 
Karar: 204 
Manisanın Yarhasanla• ma· 

hallesinden arabacı Hüseyın 
oğlu Süleyman ve Medine i:e 
Mustafa kızı Safiye aralarında 
müşterek Yarbasanlar mahal
lesinde pehlivan Ahmet solıa
ğında 205 ada 29 parsel No.lı 
ev izalei şuyuu için kesbi kati
Y"t etmiş 28-2-936 tarih ve 
147-204 No lı karara müsteni
den açık artırma suretiyle •a· 
!ılıktır. 

1 - Kıymeti muhammer.e: 
150 liradır. 

2 - Kıymeti muhammenen .n 
•;, 1.5 ğu depoıito olarak ma l
keme veznesine teslim oluna
caktır. 

3 - Delliiliye ve bilcür.ı'e 
masraf ve rüsum müşteriye :ııt 

o up ihale bedeli peşin o!arnk 
mahkemr. vtznesine teslim 0 11• 

nacaktır. 

4 - ihale günü 4.3.937 11• 
rihine müsadif Perşembe g··, ü 
saat 11 dedir. Taliplerin i u 
sureti~ pey sürmeleri ve alaka· 
darların bir diyecekleri var a 
usulen müracaat etmeleri il~n 
o;unur. 318 1191) 



lzmlr Beledlyeelnden: 
Beher metre murabbaı 150 

kuruştan bin üç lira elli kuruş 
bedeli muhammenle başkatip
likteki şartname veçhile 61 sa
yılı adanın 669,00 metre mu
rabbaındaki 13,14 sayılı arsa
ları 12-2-937 Cuma günü saat . 
16 da açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için 76 li
ralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

ithalat Gümrüğü müdürlüğünden : ' 

Kapların 

Adet Nevi Marka No. 
Sıkleti Kıymeti 
Kilo g. 

Cinsi eşya Tesbit 
No. 

2 Sandık AW 361-2-4 71 55 
350 
30 

100 

Müstahzaratı tıbbiye 

Safi yün mensucat 
Esans anatol ve zurufu 

barice 233 
fi60 
241 

2 Sandık ASF 781/82 234 200 
13 400 
85 

28, 2, 5, 9 286 (168) 

14 
1 
2 
5 
1 
1 

6 
7 
1 
1 

1 

Kap 
Varil 
Varil 
Sandık 

Sandık 

Sandık 

Sandık 
Sandı 

Sandık 

Sandık 

AA 

p s 
M S C 50 

HN 

TTE 

200 
çeşit 
çeşit 

293 
9267 

7747/52 
117 
158 
o 

o 

68 
466 
30 

140 ~00 

980 
635 

1 
1 

16 
71 

adet 

100 

10 
200 

400 
50 
25 
20 
24 

100 

Kırmızı havyar 
Tuzlu balık 
Kuru balık 
Kutuda sığır dili 
Safi yün mensucat 

) 
) 
) 
) 

512 

661 

Hamur makinası 677 
Adi demir mensucat 654 
Eski Brik (araba) 493 
M.S.mürettep lastik maske) 
M.S.müreltep lastik boru ) 456 
Fotoğrafçılıkta müstamel 406 
müstahzar 

..... 
o 
1 r 

V> 
-..ı 

1 - Beher metre murabbaı 
yüz dli kuruştan 61 sayılı 

adanın 667,25 metre murab
baındaki 15 ve 16 sayılı ar
saları bin lira seksen sekiz 
kuruş bedeli muhammenle baş 
katiplikteki şartname veçbile 
9-2-937 Salı günü saat on al
tıda açık artırma ile ihale edi
lecektir. iştirak için yetmiş altı 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

Yukarıda yazılı eşya 8-12-2-937 günlerine rastlıyan günde saat 14 de açık arttırma suretiyle 
birinci kalem doğrudan doğruya harice ve müteakip diğer kalemler dahile satılmadığı takdirde ayni 
günde ecnebi memlekete götürülmek üzere satılacağından işine gelenlerin ithalat gümrüğü satış 
komisyonuna müracaatları ilan olunur. 24-2 229 (144) 

2 - Beher metre murabbaı 
yüz elli kuruştan 58 sayılı ada
nın 283,00 metre murabbaında
ki 15 sayılı arsası dört yüz 
yirmi dört lira elli kuruş bedeli 
mubammenle başkatiplikteki 
şartname veçhile 9-2-937 Salı 
günü saat on altıda açık ar
h rma ile ihale edil~cektir. iş
tirak için otuz iki liralık mu-
vakkat teminat makbuzu ile 
ııöylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

3 - Beher metre murabbaı 
yüz elli kuruştan 63 sayılı ada
nın 313,5 metre murabbaındaki 
26 sayılı arsası dört yüz yetmiş 
lira yirmi beş kuruş bedeli mu
bammenle başkatiplikteki şart
name veçhile 9-2-937 Salı günü 
saat on altıda açık arlırma ile 

·ihale edilecektir. iştirak için 
otuz altı liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ge-
linir. 24-28-2-6 240 (143) 

1 - 54 sayılı adanın 2 sa
yılı arsasının 8 metre murab
baındaki köşesi beher metre 
murabbaı 400 kuruştan 32 lira 

bedeli muham:ııenle baş katip
likteki şartname veçbile 12-2-
937 cuma günü saat 16 da 
açık artırma ile ihale edilecek
tir. iştirak için üç liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
250 kuruştan bin üçyüz otuz 
yedi lira elli kuruş bedeli mu
hammenle 61 sayılı adanın 
535,00 metre murabbaındaki 
3() sayılı arsasının satışı baş 
katiplikteki şartname veçhile 
16-2-937 salı günü saat 16 da 
açık artırma ile ihale edilecek· 
tir. iştirak için yüzbir liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya Banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en· 
cümene gelinir. 

29-2-5-9 (171) 296 
1 - Beher metre murabbaı 

iki yüz yetmiş beş kuruştan 
bin ikiyüz el •i dört lira mu
hammen bedelle 61 sayılı ada
nın 456,00 metre murabbaın
daki 9 sa.yılı arsanın satışı 
başkatiplikteki şartname veç
hile 19-2-937 Cuma günü saat 
16 da açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için doksan 
dört liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve ----

Açık artırma ilanı 
Salihli icra memurluğundan:: 
Bahtılımana borçlu Zeynep 

ve Haticenin Salihlinin istas
yon mevkiinde 3/932 tarih ve 
37 numaralı tapuya merbut 
sebze bahçesinin 1440 hissede 
540 Zeynep ve 210 Hatice his
seleri satılığa çıkarılmış olup 
8·3-937 tarihinde Pazartesi gü
nü saat 15 te Salihli icra daire· 
sinde satılacaktır. Artırma şart
namesi 937/492 numaralı dos
ya ile 1 ·2-937 tarihinden itiba
ren her kes tarafından görüle
bilecektir. Artırma gününde 
artırma bedeli muhammen kıy
metin yüzde yetmiş beşini bul
madığı takdirde en son 
artıranın taahhüdü baki kal
mak üzere artırma 15 gün da
ha temdit edilmiş olacak ve 
on beşinci gün ayni saatte en 
çok artırana ihale edilecektir. 
lpotek sahibi alacaklılarla di
ğer alacaklıların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını husu· 
siyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbiteleriyle 
ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde icra dairt:sine bil
dirmel~ri lazımdır. Aksi takdir· 
de hakları tapu sicilliyle sabit 
olmadıkça satış bedelinin p.:ıy
laşılmas:ndaıı hariç kalırlar. 

(187) 

ilan 

saatte encümene gelinir. 
2 - Beher metre murabbaı 

yüz elli kuruştan dörtyüz sek· 
sen lira muhammen bedelle 
62 sayılı adanın 320 metre 
murabbaındaki 23 sayılı arsa· 
sının satışı başkatiplikteki şart· 

name veçbile 19-2-937 Cuma 
günü saat 16 da açık artırma 
ile iha 'e edilecektir. iştirak için 
otuz altı liralık mu'7akkat te
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatle encümene ge· 
linir. 2-5-9-13 321 (193) 

lzmir Vilayetinden: 
Umumi Meclis Şubatın 15 inci Pazartesi ğ\lnü fevkalade olarak 

toplanacağından üyelerin mezkur giinde saat 14 de Hükümet 
konağında Meclis salonuna teşrifleri rica olunur. 

= 
iz mir 

den: 

320 (192) 

liman işletme ınüdiirliiğiin-

Karşıyaka volcularının soğuklardan istirahatlerini düşünmek 
kaygısiyle sefer programında ufak bir değişiklik ya?ılmışlır. Sa
bahları 6,20 de kalkan vapur önümüzdeki 3-2-1937 Çarşamba
dan itibaren 6,15 de ve 7,30 da kalkacak vapur 7,20 de ve saat 
8 de bir vapur yalnı? Alsancağa ve 8,05 te bir vapur Pasaport 
ve Konak iskelelerine gitmek üzere Karşıyaka iskelesinden ha-
reket edecektir. (194) 

----· ---

-
Daima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju· 

v:mtin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

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

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

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

• • 

SIHHAT BALIKYAGl 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
~ BAŞDURAK 
~ Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 
: .............•.•.••..••..............••.•.••.••...................... 

n ·BISTOL 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LÜTFiDiR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir ka !anlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
)urlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

1 LAN 

5 kilodan 30 kiloya kadar 
Satış mahalli: Suluhan civarında 

Özödemişli mağazasına müracaat. 

terazilerimiz gelmiştir a 
No. 28-9 Hurdavatçı Hü5D 

1-26 (172) 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

• 1 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi baz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küıoe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sülün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 
ve J. C. Henısiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon • Izmir 3465 

Fabrikatörlerin, fenni surette ma
kine kullananların ve değirmen-

cilerin nazarı dikkatine 
On milimetreden 100 milimetreye kadar muh
telif eb'ad ve kalınlıkta bilyalarımız gelmiştir. 

Adres : NAZiF PAK ve HAKKI ERDOGAN OGLU 
MUHTELİF MARKA OTOMOBİL PARÇALARI SATIŞ YERİ 

lzmir : Yeni Kavaflar çarşısı sayı 39 
1-13 (81) H 3 -· Türkiye Mensucat Fabrikaları 
Şirketi Türk Limitet 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu tzG lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster· 
katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

ve Eytam 

Ç. 

bankasından: 
Depozito 

Esas No. yeri No. su Nevi . T. ok 
C 83 lzmir kestelli Mab. Başdurak 97, 97, 77,77, 1 yem Ev 6 

. S. Pafta 33 Ada 192 parsel 32 99 Taj r 
Mevkii ve numarası yukarda yazılı gayri mcnkulü11 be~e; 

peşin veya taksitle, taksitte kalan mıktar senelık % 9 ~2. fİız i 
tabi olmak üzere 4 - 2 - 937 P9rşembe günü saat ONDA ıha es 
yapılmak kaydile artırmaya konulmuştur. k 

istekli olanların yukarda yazılı depozitoyu veznemize vatı~a!1~n artırmaya girmeleri ve yanlarında birer fotograf getirmelerı 1 a 
olunur. 

ll-2-3 306 (185) 



ottaçsu 
,enehaDelİDİ Birli.et 

ee,ter sokağı 36 aamaray& 
uldetmiftir. Ha•lamn ....... 
taldl olarak kabul ft teclavi 
edw. 

Telefon :2946 
1-26 (210J) 

kullanıyor 1 
Çocuklarınızı kü

çükten Radyolin 
kullanmağa, Rad .. 
yolinle g;inde iki 
defa diflerini fır~ ... 
lamağa alqbnnız. 
Gid>P yeJitmele
rini temin etmit 
ol\iniU1RIL 

Niçin daima 
Çünliü 

l 5 
ediliyor? 

250 den 1500 m_. ~
Acenteli • Htlmal -U.._ 

lldnal Kordoa 51-3 -laidr 
4-10 fl7S) 

·z Bekii 
MİTAT OREL 

Adrem • BeJlw NQalaa 
nele •kala Aheak IDat8 
bU11 1•DHMIL 

NamarasU 
Telefoa : S4S4 

f 

Be,ler 



haricinde Rusya Avrupanın 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bırakılamaz 

u rşılan • 
• 
ıyan eşte ve Roma nutku memnuniyetle arşıla 1 

aris - Londra ve Vaşingtondaki akisler hayal sukutu ile doludur •. 
Paris, 31 ( A.A ) - Salahi

yettar mahafil Hitler'in henüz 
tam metnini bilmedikleri nutku 
hakkında ihtiyatlı bir lisan 
kullanmaktadırlar. ilk intiba 
nutkun daha ziyade bitaraf bir 
eda ile söylenmiş olduğu ve 
ameli mütalaa ve neticeleri 
ihtiva eylediği merkezindedir. 

Halbuki Eden ve Blum'un 
nutuklarından sonra bu kabil 
mütalaa ve neticelere intizar 
ediliyordu. 

Salahiyettar mahafil Fransa 
hakkındaki cemilekarane f ık· 
ralardan Führerin iki memle
ket arasında ihtilaf mev::uları 
bulunmıyacağı yolundaki temi· 
natından dolayı memnuniyet 
göstermektedir. 

Hitler'in Rayşbank ve Alman 
demiryolları hakkındaki kara
.rının ne olacağı malum değil
dir. Fakat bu karar daha şim
diden Almanya tarafından giri
tilmiş bazı taahhütlerin yeni
den bir taraflı olarak ihlali te
lakki edilmektedir. 

Hitlerin Almanyanın büyük 
harpten mesul olduğuna dair 
olan Lokarno misakı yerine 
kaim o lması lazımgelen Ren 
misakı üzerinde bir takım akis
leri olabilir. 

Sovyet Rusya hakkındaki 
beyanat Hitlerin Avrupaya ait 
meselelerin halli sırasında bu 
memleketi hariç tutmak iste
mekte ısrar eylemekte olduğu 
manasına alınmaktadır. 

Führerin müstemleke hak
kındaki beyanatına kendisinin 
eski Alman müstemlekeleri 
üzerindeki emellerinden vaz 
geçmemi~ olduğu manası ve
rilmektedir. 

Nihayet ayni mahafil Hitle· 
rin Almanyanın ispanyada daha 
ziyade ticari menfaaatleri bu
lunduğundan babseylemiş oldu
ğunu kaydet~ektedirler. Bu 
sözler ispanya harbı dolayısiyle 
Avrupa vaziyetinin vahimleş

mesinden edişeye dü ımek icin 
şimdiki halde hiçb!r sebep 
mevcut olmadığını beyana mü
sait görülmektedir. 

ÇEKOSLOV AKYADA 
iLK iNTiBA 

Prag 31 (A.A) - Hitler ta
rafmdan söylenen nutkun bı
raktığı ilk intiba oldukça mü
saittir. Bu nutukta kullanılan 
lisanın mutedil tonu tebarüz 
ettirilmektedir. 

Cesko Slovo gazetesi, bu 
nutkun her halde beynelmilel 
vaziyette bir vahamet doğura
cağını yazmaktadır. 

ITAL YA MEMNUN 
Roma 31 (A.A) - Hitlerin 

nutku hakkında Italyan mat
buatında çıkan ilk tefsirler 
ltalyanın hundan memnun ol
duğunu ve nutkun muhteviya· 
tını tamamiyle tasvip eylediğini 
göstermektedir. 

Messagero diyor ki: 
Bu nutuk gerek şekil itiba

riyle, gerek muhteviyatı dolayı
•ivle tamamivle mutedildir. Ve 

J 

hiçbir şeyi imkan haricinde bı
rakmıyor. Diğer taraftan haki
katin doğru bir tefsirine müs· 
tenit bütün anlaşmalara da ka
pıyı açık tutuyor. 

MÜHiM BiR ADIM 
Bükreş 31 (A.A) - Gazete· 

ler mütalaa ilave etmeksizin 
Hitlerin nutkunu iktibas etmek· 
tedir. Yalnız demokratların or
ganı olan Dimineata müstesna 
olup şöyle demektedir: 

Führerin nutku herşeye rağ
men kıtamızın eyi surette 
sulha kavuşturulmasına doğru 
atılmış mühim bir adımdır. 
Hitler Almanyanın Avrupaya 
ait meselelerin halli için ha
lisane mesai birliği yapmak 
niyetinde bulunduğunu söyle
miştir. Bundan böyle Alman
yanın lngiltere ve Fransa ile 
birlikte çalışacağı ve HitJerin 
beyanatmm sözden ibaret kal
mıyacağını, belki bu sözleri 
takibedecek icraatın Avrupada 
hakiki bir sulh tesisine medar 
olacağını ümit ediyoruz. 

VtY ANA NUTKU 
MUTEDIT BULUYOR 

Viyana, 31 (A.A) - Sala
hiyettar mahfiller Hitlerin nut
kundaki sükünet ve itidali 
memnuniyetle karşılamaktadır
lar. Bu mahfiller Almanyanın 

tecrit edilmiş bir vaziyette kal· 

mamak ve sürpriz siyasetine 
nihayet vermek hususundaki 
arzusunu tebarüz ettirmekte ve 
nutukta Almanyanın umumi 
harptaki mesuliyetine dair söy· 
ler:en sözleri de fiili bir vazi
yetin tasdikı olarak telakki 
etmektedirler. 

Bununla beraber matbuat 
biraz endişe etmektedir. Neu• 
nes Viener Tageblat gazetesi 
diyor ki: 

Eden, Blum ve Hitler tara· 
fından söylenen nutuklar Av
rupada bir yakınlık hareketi 
husule ~~tirmemisler, bilakis 

milletler arasında yeni mesafe
ler ihdas etmişlerdir. 

MOSKOVA DAVASI 
VE GÖRING 

Berlin, 31 ( A.A ) - Dün 
HitJerden sonra Rayıştagda 
söz alan Göring bütün meb
usların Führere karşı şükran

larını ve Almanya aleyhinde 
söylenen yalanları protesto et
miştir. 

Moskovadaki dava hakkında 
Göring demiştir ki: 
-Bunu söylemeye hacet yok

tur. Fakat ben yine söylüyo· 
rum ki ne bir m"'s'ul nazır, ne 
oraya gönderdiğimiz sefirler
den biri, hatta ne kendini bilen 
bir Alman hiç bir zaman Troçki 
ile görüşmemiştir. 

Göring bundan sonra V on 
Ossistzky'ye verilen Nobel 
mükafatından bahsetmiş ve 
şöyle demiştir: 

Sulh. mükafatının bir haine, 
kürek cezasına mahkum edil
miş bir adama verilmesi Al
manya için ayıp değil, bu mü· 

SUKUTU HAY AL 
Vaşington 31 (A.A) - Hit .. 

)erin nutku Führerin daha em
niyet verici bir lisan kullana• 
cağını ümit etmiş olan bazı 
resmi mahfelleri sukutu hayale 
uğratmıştır. Bu mahfeller bu 
nutkun daha ziyade Almanlar 
için söylenmiş olduğunu tasrih 
etmekte ve Versay muahedesi 
hakkındaki kısmına büyük bir 
ehemmiyet atfetmektedirler. 

Bununla beraber Hitlerin es
ki Alman müstemlekelerinin 
iadesini istemesi lngiliz-Alman 
itilafma mini bir şart olarak 
telakki edilmektedir. 

Sovyetler birliğine yapılan 

hücumların şark memleketlerini 
ihtiva etmek üzere yapılacak 

bir Avrupa itilafına mani ola
cağı kanaatini tevlit etmiştir. 

HUiasa bu nutuk Ruzveltin 
Avrupa işlerine karışmasını is .. 
teyen Amerikalıların vazifeleri
ni kolaylaştırmıyacaktır. 

ALMAN TALEPLERi 
Londra, 31 (A.A) - Hitler 

Berlinin ışıklar içinde bil' manzarası 

kafatı verenler için gülünç bir tarafından söylenen nutuk si-
harekettir. yasi mahfellerde nisbeten mü-

Göring Führere sadakat ye• sait bir şekilde karşılanmıştır. 
mini yaptıktan sonra sözlerini Bilhassa sürprizlere nihayet ve-
bitirmiştir. rildiği hakkındaki cümle vasati 

PARTi AZALARI Avrupada ve bazı Alman talep• 

Berlin 31 (A.A) - Dün öğ
leden sonra nasyonal sosya
lizmin dördüncü yıldönümü do
la yısiyle merasimle akdedilen 
bir kabine içtimaında Hitler 

nasyonal sosyalist partisine 
mensup olmıyan bütün nazırJarı 
partiye aza tayin etmiş ve ken
dilerine partinin en yüksek 
rütbesi olan altın nişanlan ver· 
miştir. 

Bu suretle taltif edilen na
zırlar şunlardır : 

Von Nörat (hariciye nazırı) 
Schacht Sahaerin Von Krosigk 
münakalat nazırı Von Eltz Ru
benach ve adliye nazırı Gürt
ner. 

)erin~ hedef olan havalide fili 
bir müdahale vukubulmıyacağı 
şeklinde tefsir edilmektedir. 

Eden ve Blum tarafından 
söylenen nutukların bir dere· 
ceye kadar müessir olduğu 
zannedilmektedir. 

Hitlerin ısrarane müstemleke 
talep etmiş olması itilaf ihti
mallerini ıüpheye düşürmüştür. 

VALANSIY ADAKI ASKER 

V alansiya, 31 (A.A) - Si .. 
yasi mahfeller Hitlerin nutkunu 
teferruatiyle tetkik etmeğe he
nOz vakit bulamamışlardır. Fa· 
kat nutkun ispanyaya ait olan 
kıımı ve bilhassa Hitlerin la-

r"'~aoyol Cumhuriyetçilerini katil 

Hiiler ve 
olarak tavsif ettiği satırlar na
zarı dikkati celbetmiştir. 

Bu mahfeller B. Hitlerin Is-
panya ademi müdahalesi me· 
ıelesi hakkında hiç bir şey 
söylememiş olmasını hayretle 
karşılamaktadırlar. 

Resmi mahfeUer Londra ko
mitesi tarafından teklif edilen 

Oocriııg 

lik ,, gazetesi Hitler tarafın· 
dan verilen nutkun Ingilterede 
hoşnutsuzluk uyandırdığını ya

zıyor ve sebebini şöylece izah 
ediyor: 

Hitler Almanyayı ekonomik 
bakımdan kendi kendine yete• 
cek bir daire içinde kapamağa 
matuf olan dört yıllık planın 

kontrol sisteminin lı1panya hüc tatbikinde ısrar edeceğini bil• 
kümeti tarafından kabul edi- dirmekle lngilterenin heynel· 
lemiyeceğini, kontrol temin ede· milel münasebetlerinde en esaslı 
cek ·olan devletler arasında bir noktaya çarptığının far-
Sovyetler birJiğinin bulunma- kında olmamıştır. lngiltere bit 
dığını beyan etmektedirler. tacir millettir. Aristokrat tacir· 

INGIL TEREYE HIT AP !erden, lord tacirlerden mü· 
Varşova 31 (A.A) - Siyasi 

müşahitler, Hitlerin Blum ta- rekkep bir millet, fakat ne de 
rafından söylenen nutuktan ha- olsa yine bir tacir milleti. Her 
beri yokmuş gibi davranarak sene kral iş adamlarından bir· 
nutkunda hemen münhasıran çoğuna lordluk payesi verir. 
logiltereye hitap etmiş oldu- lngilterenin refahı beynelmilel 
ğunu kaydetmektedirler. ticarete dayanır. lngiltere diğer 

Ayni müşahitler Fransa ile memleketlere yaptığı ikrazlal' 
lngiltereyi birbirinden ayırmak ile ve aldığı komisyonlarla ya• 
hususunda yapılan bu yeni te- şar. Otarşi siyaseti ise beynel· 
ıebbüsün akamete mahkum milel ticarete imkan bırakmaz. 
olduğu, çünkü B. Hitlerin tez- Her memleket yola girecek 
leriyle bu husustaki lngiliz-Fran- olsa lngiltere mahvolur. Hitler 
ıız beyanatı arasında büyük hiçbir zaman Almanyadan ha· 
bir mübayenet bulunduğunu rice çıkmadığı için lngiltereniıı 
söylemektedirler. beynelmilel siyasetine hiç akıl 

Paris, 1 (Ö.R) - " Repüb- erdirememektedir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Büyük Rus Şairi Aleksandrın 
ölümünün yüzüncü yılı münasebetile 

Radyo konseri verilecek 
Mosko, 1 (A.A)-11 Şubat 1937 tarihinde Türkiye saatiyle 

saat 22 den 23 e kadar 1744 metrede R W 1 50 metrede 
R N E 40 metrede R W G 31,25 metrede R A N radyo istas· 

yonlan büyük Rus şiiri Aleksandr Puşkin ölümünün yüzüncli 
yıldönümü münasebetiyle verilecek bir radyo konseri neşre· 
deceklerdir. ·ıı 

Program Puşkinin tiirleri üzerinde muhteJif kompozitörlerı 
besteledikleri eserlerden terekküp eyliyecek olan bu konser 
esnasında izahat Tilrkçe olarak verilecektir. 


