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Menemencioğlu "muvafakatımız olmadan sancak Türk 

.te\rredilemez bu mesele bir esasa bağlanacaktır" dedi 
0000 

rkler Fransız komserini protesto 

Başvekilimiz 9 37 de Lond· 
raya gidecektir 

•••• 
Alman menbaından gelen haberin 

asılsızlığı anlaşıldı 
Başvekilimizin Lon
rda seyahatinin asıl-
sız olduğu hakkın
da bir Alman ajan· 
sın ın verdiği haber 
teeyyüd etmemek-

iler.ve intihabata iştirak 
tedir. Adadolu 'a· 
jan11nın Londradan ı 

aldığı aşağıdaki ba-

e t meme , b.er bu haberi. tek-
zıb etmektedır. 

8\JıtW~ ğe karar verdiler 
~;; 

0

2~ze- Türk bayra~;smak yasak h· sokak edildi. Hıristiyanlar da Türk 
~~~~b idaresi istiyorlar 
~!tsız ev sahi
,_:. bastırır 
~~t~'clen gelen ha
li..~erimizi doğru 

' .\ntakya 'da bir 
~ iı .Parçalanmııtır. 
~ltte Ankaraya 
tt..!--. • edebiyatiyle 
~tir. 

'Sancak Türk
bi elen atlayarak 
t~~ arabbğındaa 

•r. Bilmiyoruz, 

mencioğlu Sancak meselesi 
hakkında bugün matbuata 
vukubulan beyanatında şun
ları ıöylemittir: 

"Fransa Suriye ile akdet· 
tiği yeni muaahedede, mua
bedeJere bağlı bulundu;u 
blitün vaziyetleri Suriyeye 

ldevretmektedir. 
Fransa ile aramızda 1~26· 

1929 tarihli protokollar ol
duğuna g6re bunların bizim 
muvaffakiyetimiz olmadan 
başkalarına devrulunmıyaca

ğı tabiiclir.•Vaziyet hilküme
timizle Fransa hükumeti ara
sında yapılmakta olan gö
rüşmelerle bir esasa bağla· 
uacaklır.,, 

Şam sergisinde Türk pav· 
yonunu süsliyen ve serginin 
medhaline ıeref veren bay· 
rağımıza bakarak "Bu bay-

- Sonu 4 üncüde -
-._.,;• ev sahibi 

, .. ,.~sı var mı
..._ •e k•fa 

"h -.tur görmek, 
la lckanlıhkla ta

ts111 gelir. San-

fngiltere deniz 
Bu şanlı bayrak Antakya ve İskenderun uf~k- siJahJannı 

Jarında yakında dalgalanacak ve oradakı 
kardeşlerimizi esaretten kurtaracaktır ha 'tt;~ •dilmez ek

~ U-ı "ı 1116dtır, değil 
~ "• l:i• •ili bin Tür
~ lai,ııı kadar bin-

8-ll ekalliyetler 
\...~tatın bu bu· 
'-~ .\nadolu he
' ~t, ~avgasında S1t t' d.evlet tara· 
' ~ •dılıııif midir, 

~ . ~nkara itilif
t~name ile 

~ İl.ti riyetin milli 
.._, ıı•çlarına uyan 
~l •re teabbtid 

, _ _, ,_.., ~ ~ deiiı midir? 

~ •tlar araıında 
tele itirazı. ola· 

'"'- . ictct· "Yetinin tiirk 
'- etınekl Biz 
.. Ylllakla de· 

~ ._)leriae dahi 
~••ine hemen 

..... ~.bildiriyoruz. 

._. ır toprağın 
~~Uete nisbeti, 

' oturmakta 
halleriyle 61çti· 

• tarihin han-

• ~i tlrk ·-

-lıtanbul 3 (Ôzel) - Alçak ı REYIAM 1 

felJahların Türke ve Türkün lstanbul 3 (Uzel) - Falihl 
bayrağına karşı aldıkları Rıfkının Antanya v~S;ffye7 
düıman v~ziyeti gittikçe ide reyiam yapılmasltekliff 
arttırmaktadır. burada çokl.müsaid-karşılaa· 

Azğıa fellihlar, Türkll mış ve hemaulbütün gaze~~: 
ezmek ve Tlirkti yoketmek cileri etrafına toplamışhr. 
için ellerinden geleni yap· Gazeteler: "En kestime 
maktadırlar. Efkirı umumiye yol budur,, demektedirler. 
bliyilk bir heyecanla fellih· Ankara 2 - Falih Rıfkı 
ların hareketlerini tel'in bugünkü Ulusta yeni yazısın· 
etmeğe devam etmekte- da Sancakta riyiima müra· 
dirler. caat edilmesi tekrar (tevsiye 

Türk gazetelerinin Antak· etmekte ve Sancak ekseri· 
ya ve lskenderuna sokulması nin Türk olmadığını iddia 
yasak edilmiıtir. Bu mınta· eden Suriyelilere şu cavabı 
kalardakl Türk ahali her vermektedir: 
vesile ile jandarm.a dipçiği "Biz yalnız nlifusu ıaymak-
altıada ezilmektedir. la iktifa edilmiyerek niifusun 
FELUH GAZETELERiNiN reylerine dahi müracaat edil-

y A YGARALARI mesine hemen heman muva· 
Fellih gazeteleri Antakya :fakatimizi bildiritoruz." 

ve lskeaderun hakkında lstanbul 2 - Suriye Ttirk· 
Türk matbuatının haklı neı· leri Şamda bulunan Suriye 
riyat ve galeyanına gôya fevkalade komiserine, Tilrk 

lcevab vermerğe yeteniyorlar. müme11illerine çektikleri tel
. Bu paçavralar her glln bir graflıuda: " Sancağımızm bir 

çok palavralorla dolu olarak süril gibi Suriyelelerin idare· 
Tilrk ve Tilrklllğe hllcum ıine veailmesini şiddetle ... pro-
etmeğe çalaımakta, ıiilunla- teıto ediyoruz. " demiılerdit·. 
nn4a kin ve ıaraz taımak· · lstaabul 2 - Hariciye Ve
ı.dır, klleti pnel .. kr.t•ri M~ 

artırıyor 

DENiZ BAKANI 
SAMUEL HOAR 

Margate 2 ( A.A ) - Sir 
Samuel Hoare muhafazakir 
parti kongresinde lngilterenin 
1936 tenesinde 2 zırhlı, 7 
kruvazör, 18 torpito muhribi, 
2 tayyare gemisi, 8 denizaltı, 
6 torpitoyu intaat tezgihla
nna koyacağını söylemiıtir . 

Gazeteler silAhlanma-
dan memnun 

Taymis gazeteıi Sir SamueJ 
Hoarın nutkunClan babaede· 
rek, hilkOmetin ıilihlanma 
programının derhal ve acele 
tatbikini iıtemektedir.I Deyli 
Teiıraf gueteai de hiikOme· 
tin bu karanaı alk1tlamak· 
tHaı. 

Londra 2 (A.A) 
- Star gazetesine 
göre Türkiyen Cu
muriyeti Baıvekili 
ismet lnönünün Londra ıeyabati 1937 ıeneıine talik .. 
miştir. General isme lnönll Kral Edvard'm taç ıiJlll• •e
raıiminden ıonra Landra'yı ziyaret edecektir. 
----------1!:!3 
Çelik fabrikası'lki Çinli idama 

Karabük't~ ıo ~in ı mahôm edildi 
nuf uslu hır şehır -··---

k l Şanhay 2 L(A.A) - &r 
uru uyor Japon bariye ıillW· ı 

_ CELAL BAY AR 

öldilrmiit olu iki Çiali ... 
radaki Çin mahakemel .... 
den biri tarafmeu .._ 

lmahküm edilmittir. Dijer lü 
Çinli beraet etmiftir. 

Canavar anal 
lıtanbal 2 - Baylk otel

lerden birinin kapıamcla .... 
lunmuı olan bir paket ap
lınca, içinden,..:kljıcla Mnl· 
mıt iki çocuk çıkmlfbr. Ço
cukları kimin baraktaja beli 
değildir. 

htanbüı-2-::.. DemirlÇelik 
lfab, ikalarımızın yakında ku· Kınlay haftam 
rulmasına batlanacaktır. Fab-
rikaların kurulacağı Kara· Ayın 22 isnde başlıyor 
btik'te on bin nufualu bir 
şehir tesis olunacaktır. Demir Her ıene yapılmakta ~ 
sanayiimizin kurulmaıı ile Kızılay haftuı ba yıl ba ara. 
memleket ıenede dokuz 22 ıında baılıyacak Ye Wr 
milyon lira kazanacaktır. hafta devam edecektir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDIR 
---------------oaao 

Basmanede oturan talebeler 
r.:'I asmanede oturan kız liıeai talebeaiad• bir reaciıl 
L:.I şarbaya yazdığı açık mektubu evYelki glln ba ,._.. 

larda yazmııbp. Bu mektubta bu mıntakada oturan kuılta
le benin iki nakil vasıtası defittirmeainden tiklyet eclillJW. 
ve bir otobllı tahrik edilmesi rica ediliyordu. Şarbay ba t.
lebenin ·mektubunu nazan dikkata alarak, Bumuede ebl-

lrup seki erkek muallim mektebinde açılan kaz rıu91İae ... 
mek mecburiyetinde olan talebeleri iki nakil vudua detir 
tirmek zaruretinden kortarmıı ve bir otobiale im talellenk 
liseye kadar gitmelerini temin etmiıtir. 

Dr. Behçet Uz'un bu talebenin dilıjini naıan iti..,. 
alması ... biitlln Baımahane mıntakaıında otura• km talı•• 
velilerini çok ıevineirmiıtir. Halk kendi· menfaatine ,.,... 
faydalı işleri daima alkıılıyor.. Neıriyabmııın hemen -
günilne, saati saatine nazarı dikkate alınarak emir Yeril..-, 
ve emrin derhal tatbik edilmeıi bizi çok ıevindirdl. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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MORFiNLE 
ÇILDIRAN 

Yuan: ~~R~~•NALI ADAM 

Yaprak dolması gibi kalın bir 
si2ara sardı. Bana uzattı 

İıticvabım epeyce uzun ı 
ıilrdü. Kendimi çok iyi mO
dafaa ettim. Babama ıaldır-
macbtimı ancak kendimi 
müdafaa makıadile ve iıte
miyerek babamı yaralamak 
m~cburiyetinde kaldığımı 
anlatmağa çalışhm. 

Morfin ve kokain mese
lesinde de zabıtaya bunların 
nerelerden ve ne ıuretle ve 
tekilde tedarik edildiğini 
haber verdim .. 

Beni tekrar bir odaya 
koydular.. Aıağı yukarı bu· 
rada mahpus bir vaziyette · 
idim. Benim gibi iki kişi 
dah! nrdı burada.. Biraz 
ıonra ötekil benim yanıma 
yaklaşhlar .. 

- Merhaba ağabey 1 De
diler •• 

- Merhaba dedim .. 
Onlar yılışarak benimle 

ahbaphğı ilerletmek iıtiyor
ler sabıkalı bir meslektaşla 
kartı ka11ıya geldiklerini 
2annediyorlardı. içlerinden 
birisi laubali bir tavurla 
ıorda: 

- Yankesicilik mi yaptın? 
- Hayır. 
- Dızdııcıhk mı? 
- Hayır .. 
- Çantarcıhk mı? 
- Hayır .. 
- urfçilık mı? 
- Hayır .• 
- Ev mi soydun? 
- Hayır .. 
- Adam mı öldürdün ? 
- Hayjr .. 
Herifin 1abn tnkenmiı ola

cak .. · 
- Eee Ne balttettin de 

buraya tıkıldın? 
Diye haykırdı. 
Ben mümkün olduğu ka

dar lifı kısa liesmek ve bu 
ıerseri heriflerle ahbab ol
mamak istiyordum. 

O, ısrarla gözlerimin içine 
bakarak: 

- Söylesene 1 Dedi.. Ve 
elife omuzumu tuttu.. Covab 
vermedim.. O yine ayna ta
vurla: 

"7i Esrar mı çektin ? 
- Hayır .. 
Herifin elinden kurtulma-

nın çaresi yoktu .. Kısaca : 
- Komain çektim .. : - 
Dedim .. 
- •Babamı yaraladım! 

Diyemiyordum .. 
Herif büyük bir alika ile : 
- Kokainde neti ? O 

nasıl fey öyle dedi .• 

Kısaca anlattım ... 
- Haaa!. Dedi.. Esrar 

gibi bir şey.. lçermisin bir 
esrarlı sigara vereyim ? .. 

Bu teklif hoıuma gitti .. 
Öyle burada bir tutam koka
in bir damla morfin bulma· 
oının imkanı yoktu.. Tiryaki 
kafam dönüyordu. Herhalde 
esrarda bu vazifeyi yapabi
lirdir •• 

- Ver bakayım dedim •• 
Herif paltolonun arka ce

binden büyük tabakasyı çı-
kardı. Yeleğinin cebinden de 
fındık büyüklüğüude siyah 
bir madde aldı. Herhalde 
earar dediği bu olacaktı. 

Bu siyah maddeden mer· 
cim ek büyüklüğünde bir paı -
ça kesti. Bu parçayı tütünün 
içine karıştırarak yaprak 
dolması gibi kalın bir siğara 
sardı, buna uzattı. 

- Yak bakalım! dedi. 
Baktım .. 

- Anasını satayım, dedim .. 
Ne olursa olsun .. 

Bir nefes bir nefes daha 
çektim.. Kafam dömeğe baş· 
lamıştı.. Biraz sonra bana 
bir hal oldu •. 

Olur fey değil yahu.. Me· 
ğer benim burnum ne kadar 
büyümüş.. Burnum büyüdük
çe büyüyordu. 

Elimi uzatbm. Burnumu 
tutayım dedim. Elim havada 
dolaıtınyordum. Bir türlü 
burnumu bulamıyordum. 

Vay anasını be ulan bur· 
num nereye gitti .. 

(Arkası Yar) 
---oo---

lmtihanda 
kazanan 
İzmirliler 

Ankara - Sanat mektep
lerine alınacak parasız ta-
lebeler için açılan müsabaka 
imtihanına muhtelif vilayet-
lerden 1389 talebe girmiş 
ve bunlardan 345 i kazan
mışhr. 

lzmirden imtihana girip 
kazananları gönderilecekleri 
mekteplori bildiriyoruM: 

Osman, lsmail, Mehmet, 
Adem, umer, Mustafa, Ha-
san, Salih, Ahmet, Mitat, 
Halil, Behzad, Ahmed, Er-
doğan (lzmir sanat mektebi
ne), Mustafa (Edirne), lsmail 
Nihad (lstanbul), Halil Fik-
ret (Aydln), Mustafa (An
kara), Ali Türkmen (Bursa 

Uiiat- mektebine). 

Kal'.adeniz Kıyılarında 
Soytari Oğlunun 

Bir Macerası 
YAZAN: .. 

Görcü Zeynel kuyvetli bir çete değildi 
r Fakat haki"atte bu Puntos· s.. fıçısı içinde göndermiı ! Q .. 
lunun bakim unsuruna kinden radan da 50 kilometre mesa-
doğuyor idi. Puntosluya bu safede bulunan kiliseye gön-
muhitte yardım edecek an- derilmiı, kilise de bunu Trab· 
cak bir Rum: bakkal vardı. zona sevketmit ve Türk za· 
Buna rağmen· katil, tutula· bıtaıının elinden kurtarmıı· 
mamııbr . ., Maktulun akraba hr. 
ve komıuları, katili takibe Puntoı akalliyeti bu sıkı 
koyulmuşlar,~ fakat katil ev- teşkilltla çok kuvvetli de· 

i veli bakkal --:. tarafından giz· mekti. Gürcülerde ekseriyet 
lenmiıtir . ..-r !Bakkal katili, en teıkil edecek adede malik 
yakın bir yerde bulunan deiildiler, fakat teksif edil-

Ru. ftiiratKiye bir aeytin miı.balde idiler. 

jltalyan 2azete
leti ve Litvinof 

Roma - Cenevrede ıon 
geçen hadiselere ve ltalyanın 
Habeş murahhaslarının kabu· 
lünded dolayı Uluslar sosye-

MikiMavs 
Hitl~r Miki Mavs ta§ınmasını 

men etti 
te&ini terkedeceği rivayetle· • • • • 
rine rağmen ltalya hüküme- Bu sinema faresini krallar ve başvekiller de 
tinin sosyetenen çekilmiye- seyrediyorlar 
ceğini ve Rusyanın ltalya Sinemalarda Miki Mavs lunmıyan sabun kalıplarını 
aleyhinde uyandırdığı bu ce· filimlerini seyretmekten hoş· almamağa başlamışlardır. 
reyanı müdafaa için konsey· lanıyor musunuz? Bir çokla- Fransa'da Granvil'deki 
}ere devam edeceğini bildir· rınız bu suale müspet cevap karnavalda Miki l\1avsın bü-
miştir. . verirsiniz. yük bir heykeli yapılmış ve 

ltalya gazeteleri bu meıe- Yedi senedenberi sine ua dolaştırılmıştır. 
leden bahsederken diyor ki: perdelerinde görülen bu Almanya'da B. Hitler 
Cenevre konseyinde ltalya acayip, gülünç ve sempatik gençlerin gamalı baç yerine 
aleyhine verilen bu kararın mahluk, medeni, vahşi bü- elbiselerine Mıki Mavs iş· 
imili Rus murahbassı Litvi- tün dünyayı fethetmiş bulu- }etmelerini yesak etmiştir. 
nof olmuıtur. Ve bu zat puyor. lsveçte ve Hindistanda 
ltalya hakkında böyle bir Duglas Fayerbenks, bir bir takım tiyatrolarda esas 
komplo vücuda getirmiştir, iki sene evvel, yaptığı dün- programdan sonra yedi, se-
sözlerinide aci bir lisanla ya seyahatinde vahşi kabile- kiz Miki Mavs filmi göste-
ilive ediyorlar. lerine ve bunların avcılarına rilmektedir. 

Ecn~bı• mem· Miki Mavs filimlerini göste- 1933 senesinde Miki Mav-
"° rerek kendini çok sevdir- sın oynatıldığı tiyatrolara 

ıeketıerde meğe, saydırmağa muvaffak giden insanların sayısı 
olmuştur. O dereceye kadar 468.000.000 u geçmiştir. 

Okuyan talebeye para ki şimdi Afrikanın cenubun- Bunların arasında İngiltere 
nekadar gönderilecek daki Kafir kabilesi, üzerin- kralı, kraliçesi, Mussolini 

de Miki Mavsın resmi bu- ve Ruzvelt vardır. 
Yabancı memleketlerde oooooooooooooooocooooooooooooooooo 

okuyan talebeye gönderile- Bir Mormon alayı propaganda 
cek paranın mıktarı tesbit 
('dilmiştir. h t• kt 

Rusyada okuyanlara ayda seya 8 IDe ÇI 1 
199,5, lsviçrede ve lngiltere- Amerikada Mormon deni- 1 Amerikadan Londraya hare-
de okuyanlara ayda 126, len bir s1D1f halk vardır; ket etmiştir. 
ltalyada okuyanlara 147, bunların kendilerine mahsus 1 Bunlar Londradan bütün 
Almanya Belçikada okuyan· adetleri, garib denilen bir Avrupa merkezlerini ve ora· 
lara 94,5 Avusturya, Çekos- mezhepleri vardır. Bunların dan yakın Şark ve Akdeniz 
lovakya, Macaristan ve Fran- arasında, nasraniyet aleminde şarki sahillerini gezecekler-
ıada okuyanlara 105, Ame- memnu olmasına rağmen ta- dir. 
rika ve Paria için de oku· addüdü zevcat da vardır. Grubun başında, Mormon· 
yanlara ayda 115,5 Türk Bu sebeble birçok tı.kiba· ların oniki büyük babasından 
lirası göndeıilecektir. Faıla · ta maruz kalmış, nihayet birisi olan !doktor Reymon 
ıına müsaade edilmiyecektir. Amerikanın bir köşesine çe- vardır. Bunlar, iki senelik 

i 
torna esnasında biç olmazsa Bir ngiliz lordu kilerek büabnuın ayrı yaşa- so.ooo taraftar elde edecek-

mıya icbar edilmişlerdir. leri umulmaktadır. 
Sinema artisti oldu Bir Mormon papasının şöy· 

le böyle bir düzine karısı, Çinde nekadar Londra gazeteleri 25 yaş· 
lannda bulunan Lord Orni
kin Ornik Kayr mt clisinden 
istifa ederek senede 10,000 
sterlin ücretle Holivodda ar· 
tiıt yazıldığını haber vermek
tedirler. 

Bu Lordun senelik ücrati
nin 40,000 sterline çıkabile· 
ceği de söylenmektedir. 
Meşhur sinema şirketi 

'' M etro-Goldrvi,, bu lordu 
sinema ıçın en mükemmel 
bir tip addetmiıtir. 

Kiralık otel 
Keçecilerde yeni boyanan 

her dürlü tertibat ve teşki
latlı 40 odalı (78) numaralı 
Manisa otdi ucuz fiatla kira
ya verilecektir. 

lstiyenler Basmanede Ma
garah sokağında 7 numaraya 
müracaat edebilirler. 1-10 

işte, bunun için gerek 
Puntoslulara ve gerek Gür
cülere Soytarı oğlunun böy
lece nefredi, Rumlara ve 
Gürcülere meydan okuması 
ve bütün teşeübfü.lerinde 
muvaffak olması pek ağır 
geliyordu. 

Gürcüler, kadıncı Zeynelin 
ketlini hazmedemiyeceklerini 
her ballerile ~östermeğe 
başladılar 1 IPuntoslular ise, 
başka bir nağme tutturmuş
lardı: 

- Gürcü Zeynel, kuvvetli 
bir çete değildi. Sarhoş he· 
rifin biri idı. Adamları da 
böyle i<liler. Bu çeteyi yok 
etmak ile Soytari oğlu övün· 
mesin. Gesin bizimle boy 
6lçüasünl diyorlardı. 

Halbuki, Soytaıi ojlu niee 

bir kaç düzine çocuğu ver-
dır. 

Mormanlar, kendi mezheb 
ve adetlerinin beşeriyetin ta· 
biatına ve ihtiyaçlarına en 
uyğun olduğu kanaatindedir
ler. Bunun için mezheplerin;n 
propagandasını yapmağa ka • 
rar vermişlerdir. 

Bunun için berbiri 21 ya
şını geçmemek üzere dört 
yüz genç Mormondan mürek
keb bir propaganda grubu 

• • 
ışsız var 

Çinde son yapıla bir ista
tistiklikte 470 milyon nüfus 
mevcud olup bunlardan 60 
milyonu işsiz olduğu tesbit 
edilmiştir. Kıtlık bu memle
kete musallat olan büyük bir 
afattır. Çin hükumeti vergi
ler tahakkuk etmeden avans 
olarak elli senelik vergileri 
tüccar ve zurradan defaten 
tahsil etmektedir. 

~oo~~~~~~~~~~ 

İtalya Milletler sosyetesinden 
ayrılmıvacaktır! 

Londra - Buradaki kanaata göre ltalya Uluslar sosyete
sini terketmiyecek ve fakat konseylere de devam etmiye
cektir. ltalyanın bunu böyle yapması hem sosyetedeki yerini 
kaybetmemek ve hem Habeşistanm ilhakını tasdik ettirin· 
ceye kadar sosyeteki rolünü oynamak ve propagandsını te
min etmektir 

Punros çetesi yok etmiş idi. 
Huifler bunu hesaba katmı
yorlardı. 

işin bir de tuhaf ciheti 
vardı: Buralarda oldukça mü
him miktarda Kızılbaş da 
vardı. Bunlarda nedense Soy
tari oğluna ilim harb ettiler; 
11 Artık bu kadar azğınhk 
yeter, elimize geçerse vay 
haline!,, 

Soytari ~ğlu, işin bir çete
cilikten çıkarak siyasi bir 
mahiye almağa başladıiını 
hissetmit idi. Bunun için di· 
ğer Türk çetelerile de birleş
miıti. Kuvveti, içabında bir 
kaç yüz kişi olabilirdi. 

Kendisi ana çeteyi kulla
niyor ve sıkı bir teıkilltla 
diğer çetelerden de istif ıde 
yoJUDu hulabili,ordu. Bwıun 

. 
için Puntoslular da, Gürcü-
lere ve Kızılbaşlara top ye
kun şu cevabı yolladı: 

" Dağbaşında silahla oyna
mak her yiğidin karı değil

dir. Kedilerin sirke içmesi, 
Puntos gavurlarile ağızları 
bile düzelmemiş Gürcü mel-
unların karı değildir. Kızıl
başlar ise.. Mum söndere 
kosunlar, er işlerine karış
masınlar. Er meydanı açıktır, 
cehennemi böylamak isteyen
ler buyursun meydana !.. ,, 

Soytarı oğlu lsmail ayni 
zamand bütun çetelere de : 

" At üzerinde uyumalısınız, 
eıleriniz silihlarınızdan biran 
ayrılmamalıdır 1 11 Emrinide 
ıönderdi. 

*** 
SoytarJ otla lımail, tub~f 

3 Birinei 'f ~ 

DUNYADA 
NELE~yoR1 
OLU~ 

En kıymetli pııJ ~ 
.-:'I ul meraklJ~f.r fPlf 
... araya topland dil" 

dı, söz dönüp dolat''' oJd" 
yanın en kıymetli p 
gelir. d• toP' 

Geçenlerde Loodr• 1ıooot' 
lanan pulculard• 

10 
e' 

konuşa sözü düoY~diJef ff 
kıymetli puluna getı• 1'1y111e~ 
karar veediler: En 0t~ 
pul, N ev Yor kta ~oı· 
Misis Costa Skala9•

10 bit 
leksiyonunda bulu0 '

0 

Yeni Gine puludur. ı,.ııldl'~ ~ 
Bu pul 1856 da k bi' 

bir buçuk kuruşhı geçe' 
puldur. Misis Co5t• d• iP; 
sene bu pulu Loodr• P . 
zayedeye çıkarıı:ııŞ~yi11' bİ' 
37,000 dolar gibi bU ,io ~·· 
flervet vermek berke 1' O'~ 
n değil. Bu işi 111~ ""·' 
yarderler veya ıeogı lıİ ~P' 
lar yapabilir. Nasıl, i' ~·; 
5 inci Jorj pulu aloı•Jı, ~1 , 

. . yaıı ~· t rar vermııtı, ne d 'le ~· 
sıralarda hastal~D ;ğe 6 ~ 
rarını yerine g.etırııı ( 4t 
rü vefa ctmedı. l 

••• 
l{aralarla ak,bıt•' 

enubi Afrik• .ı:di ~ 
cı " o( sına bir av . ıııb 

Çölde bir :ıeP:~ı1rıııd' 
sine rasladım, Ybit btf 
dört beş yatında . e# ~ ~l 
çocuk var. 1 "8bıl .rt' t. tt~ 

Zabıta derha reitİ '~ ·'~ 4 

peşine düştüler ve ocuill lı' '4\ 
kaladılar, beyaz ~ı İ>' b~'•I 
buldular. Sarı s~Ç 'aftll· 
beyaz, tombul bır ıilc!i: ~ 

Reis sorguya ~~uoııı 
- Nereden b I' 

çocuğu? hafta t ( ~ 
- Bır kaç d b" 1; 

~ıo • orv 
bir kadın kucag dol•şıY ~; 
cukla buralar~~ . 80yJüY0 1 
intihar edecegnıı b ,,ııııı' ~-· 
Çocuğu bize . 

1 
;yi b' ~ 

- 1 d"k keodisıoe aıt' 
soy e ı ' - rdik· "' 
cağımıza soz ve , 1"' 
ve rgitti. b Jde iY1 ~ı' 

Çocuk ber • 0 ,ilet ~ 
kılıyor olac.ıtk .ı.~ b~114' 
ayrılmak isteıı:ıeıı:ı• ~~tJeıi 
üzerine zabıta kUf r 

. .. l r çiçt 1 
gerı dönınuş e D ğl•r ~ 

"Uzibebu • 
8 beY'~ J 

ismini koydukları 1',bıl 
belki de bir gün ° ~ 
kraliçesi olur~ ~ 

--- • tıı" ~' Yunanıs ~~ l~ 
11.J' A• ~lb• 

d 8 ~ oli" " huğ ay yuo•O bl~I~ 
Atina 2 -ki buğ~ııY 41 

meti bu sene teJJl'o 
yacını bizden , 

k . ~' ce tır. Jat~' ~ 
ölP ~· 

bir tipti; adadl ııı•ıcl· f~' 
gözünü bile kllP (ibbe ~-· 

. 'd' auoS ş I•'' , 
ve canı ı 1

• erede 0 Jif' , 
bu cihetten 11 id•"'' ~,P 
nun harici ol~· f a1'•t. ~ef 
kat kespeder 

1~1• ıç1'İ ~~~et' 
}ara dokuoıı:ıa~ ,.ete<')I 1161' 

, JD " , 
di hırsızlık ıç disİPe ~, 

' lJ kell ~"' 4• miyordu. . i , ~~ 
- d le tıP . b'ç bir muca e ı. ·ıerı 

r de•1 d' ~ butip dahi ı :bertir J· ,sı , 
şünmedeo ~ }(at• ş•Y tJ'tJ'; 

1 . eP dık ~ı oııO jt~ 
şıo . oi u d·of ~ 

bedi Soytarı areO 1 oıııı' 
b .. kuın ' tlıi' .ı_,. 

tinde u riaYe tollıı,.ı 
katlara pek pu0 ett•~· 
·d' GQrcületı ı tı•'b ıJı ~" 
1 ı: 1 il,., ,.,. 14 

Kızılbatl•t 8 J{eteb ,_,) 

bu 11rııd• 1 
( .41Jı1'' 



ı=t *t~~**"~*ri ~ S.;Ferit eczacıbası 
c.l~' '-amra Tel. ~ r.l BütOn Türkiyemiz de büyük bir mevki ve şöhret kazanan n 25 7 3 ~ m her yerden seve seve aranılan ızmir kokuları hiç şüphesiz 
........... •dare1inde Milli Kiltiipbane ıinema11 >t ~ s. Ferit eczacıbası 

BUGÜN ~ ~ kolonya •e esanslarıdır. 
it aNUNDAN KAÇILMAZ ,. ~ Bahar, Altındamlası, Dal· '\I\ )t ~ ya, Yasemin, Ful, Mubah~ 

)t ~ betçiçeği, Unutmabeni, 
'- Silvia Sidney ~ ~ Senin i~io, Manuı!!;__ 

lllllet uir bir aşk mevzuu içinde heyecanlı Ye )t ~ Yen~ çıkan kokular 
>-, debıetli sahnelerle dolu enfeı bir film )t r.: ~ergız Nuvar, Revdor 

'aaunt Jurnalda: Yeni Kadın, Saç tuvaletleri mo- )t ~-F_e_r_ıt_. -------
dası ve son haberler. Mı ~ Yakmda çıkacak kokular 

Fi ti 30 o ""O 60 k it a Krepjorjet, Leylak Blan l ~ a ar: , 4 , D , uruştur w tiJm'"'""'"'"'""""""""'"ıııııııııuıııııııumııı ıııııııu 
~--r: 3 . --: .. a ~ bu ince ve yüksek eser-
~be · ?· 7. akşamları 9,15 de Cumartesı tenzılatlı [.j Jer tabii çiçeklerden istihsal 

ıııatıneıi ve Pazar günü umuma 1 de başlar ~ edilmiştir. Benzer ve ya-

"'~q~~A~~A~!r.f::V::W:~:W::W:~ ~ kın isimlere alda:mayınız. 

~ tnıenler1n dikkat nazar~na ~)isim .~;i!ı~er:i~k.ı. 
\ 'tllek· fi ~+] UMUM DEPOSU \.~b. 1 k ve Orta ve gerek Lisede okunan ve De - [+] 
~ .. ···.neşriyatından oıan umum kitabıarın s•t,ımasın• a Hükumet sırası Şifa eczanesi_ 
~. ~lt~lllız üzerine almıştır. ~ ,_.,~ ~:!'!!'!· t!)l!ll!!!!!!!!!!!!!!!!'! 

\ı,~ ı~, peyder pey kütübh•n•miıe a-eımekte ve sattı- eu·· Tu·· N .----------:::=ı~~ 
11 '-t · Sıparişlerin müsaid ıartlarla •e sür'atle gönderile-

ffarlı nıüşterilerime bildiririm. 

Gıııet caddesi Kemeraltında Mektebli kütübbanesi TÜRKİYE 
sahibi Abdullah No: 50 ------

-l~r.tlR KÜLTÜR LİSESİ HALKI 
lıl~ -gündüzlü : Kız ve erkek Aıa:eTÜ;k ;~:~~;·;;;i~idi ;~•n 
~Uessisi : Eski Kız lisesi direktörü ni kullanmaktadır. Bu çivid ile yıkanan çamaşırlar parlak 

. ~ Haydar Candanlar beyazlığını muhafaza eder. Tamamen saftır. İçinde çamaşır-
\.\ tn kıymetli öğretmenleri burada ders verirler farı barab edecek muzir bir madde yoktur. LEKE ve DAL-
~ h'e lise 11D1ftarına talebe kaydı başlamııtır. Ecnebi GA yapmaz. Eski çamaşirları adeta yenileştirir ve uzun 
~" ,.1~Uıi bir mevki verilmiştir. Sınıflara •O dan fazla müddet nescilerini muhafaza eder. 

~lllıı. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayrıdır. Bu çivid ile yıkanmayan çamaşırlar beyazhğını kaybedib 
h&.ı - il sarımtırak bir renk almaktadır. u Türk çamaşır çividi " ~"9tit ••ğlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir malümat suyun dibine çökmez boya kuvveti piyasada satılan diğer 

~'ltı 'Dek isteyenlerin berıün sabahtan akıama kadar ECNEBi MARKALI ve ISIMLl çividlerden binkat hada 
~ (~~· Birinci Beyler, Numan zade aokaiında 6 nu- iyidir. Ayni zamanda u Türk çamaşır çividi " hediyelidir. 

Ultür lisesi) ne milracaa tları. 
te B· Senede iki defa size zengin eşyalar takdim edecektir. He-

ırinciteırinin on beşinci günil baılanacaktır. diyeleri almak için çividin sarılı olan kağıdlarından 1 O 

D. 12 (t•) dane getirmek kafidir ve size derhal bir bilet verilecektir. 

~~~***l!t~********~~~~ 

o:oKTO~R ~ 
A. Kemal Tonay ~ 

~kteriyolog ve bulaşık, salğın ~ 
~ hastalıklar mütehassısı >t 
'lııı... lQ.._"-e iatuyonu karııamdaki Dibek ıokak baıın- ~ 
~ ._1ıh ev ve muayenehanesinde ıabah saat IJiden M
~- •t 6 ya kadar baıtalannı kabul eder. )t "t "-t eden hatalara yapılması lizımgeleıı ıair 1ı( 
~ ..,_p'fe lllikroskopik muayeneleri ile veremli huta- 1j 
~ 

1111 
11..ıaıına cevaz görülen Paomotorakı muayene- )+ 
'-ntazaman yapılır. Telefon: 4115 )f 

:i:: -ili. ~~m~"·~~,. 
\t!erem müşterileri 
~IOti~~kkat nazarına 

ti' ~~,~İı •ıı ıon modaya muvafık, sağ 
~~ 1 "~ şık ıaptırmak istıerseni'ı, 
~ ct_ (~lllırde Alipaşa caddesi sarraflar 

Her türlü malumat ve hediyeler depomuzdan verilmekte ve 
toplan ve perakende sipariş kabul edilmektedir ... 

9 Eylul Baharat Deposu 
Belcılar caddesi numara 198 telefon 3882 dir. Müracaat 

ediniz. Bütün Türkiye kadınlarının kuJlandığı yalnız, 

• bir çivid vardır bu da 

,, Türklçamaşır çivididir '' 

~ f,bt' 1) No. da ( HASAN BASRi) 

~ :k•ıına dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olupE Kunduracı _ BirinciL Sınıf M•uta.hassıs • 

3 Birinci Tteıria 

BALÇOVA 
Ağamemnun 

Ilıcaları TeşrWevvel sonuna 
kadar açıktır _ . 

Havalar düzeldi. Banyolarını alamıyan muhterem muıten• 
lerimizin arzularını yerine getirmek için ılıcayı Teırine•••I 
sonuna kadar açık bulunduracağız. Oda ve banyo fiatlerin
de çok tenzilat vardır. Güzelyalıda her zaman uzuz yeaait 
bulunur. 

aıaa 66tııaıa1ııa.aaaaAa•e• 

DOKTOR 1 
M. Şevki Uğu~I 

BiRiNCi SINlF 
Dahili hastalıklar mütehassısı 

it 
! 

41 Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Haıta· • 
41 larını her sabah saat d.::-~uza kadar ve öğleden sonra • 
4 birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. 8 
fi Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhun labo- • 
fi ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenebaneıinda. it 
G [ Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, 1&· 9 

yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek haıtalıklan .. 

!J11mıllllllD·····.. tpj. ····qı···· .. •• 
Zengin kişesi 

Türk Hava Kurunıu 

İ. Na On 
Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENCJIN 

KIŞESI) inden bir bilet alımz. Bu suretle hem yurd~ma 
ve hem de kendinize hizmet etmiş oharıunuz. Miifterilen 
kolaylık olmak üz.ere günde on ve haftada elli kuruı tak
sitle bilet satıhr. Zengin kişesi birçok vatandatlari zen~• 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hükümet caddesi Kemeraltı karakol ittiaalbade 
ZENGiN KIŞESI 

mikroskop gösterir ki 

1 

.t 

lol DKTAH 

GÖZLERİN i\1UHAFAZA51 ANCAK 
<c PERFA PUNKTUELL ,> 

Gözlük camlarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
gözlük çerçiveleri ve güneş gö:z;lükleri İzmir Kemeralb 
Meserret oteli altında Nafız Gözgördıiren saat ve r6zllk 
evinde bulursunuz. 

iÇENLER BİLiR 
Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

daimi surette korunmasını temin edecek ancak 

Yüksel, Kabadavı rakılanclir. ı. it.~ 22 ; Alber Barub ) kumaşlarının en iyisinden 2 D D AJ 
~~., ... •rı, 3 provalı 24 liradır. ::ve tacirlere :tootan : .. r. emır 1 
'dıt, ;r çuliki bir provalı 10 lira 2 provalı nezaket llive-oerakende?:satış . KAMÇI O~LU c;ı-mmi 

'•!deri?,1D müşterilerimize bu fırsatı kaçırmamalarını MnhteremlmüşterilerimizlBul- CıJt ve Tenasu] fh~sta- ~ TAYYARE • 

---------~ --------
Dikkat 

''t '1ığazamızda son sistem ıihhi, fenni 
••, •: jide, hamile, böbrekldüşkünlüğü

V •otlu pelobuı lastik korseler. 
t'Pl ~~Is ve FLEBiT için liıtik ço-1:'· Son moda tuvalet korseler. 
litt 1 elistik ~KANDAL korseler Son 

F.eın KASIK - BAGLA~I 
tM'" ,,._:~ele korseleri • sutyenler hazır ve 
' p r aına yapılu. · 

'a.r. Kantarcılar No. 2 3 lımir 
S. D. ASER. 

varda yeni ve asri yaptır- lıkları ve elektrık ~ . sıne~a~ı 
ld - k ı b f b · tedavı·sı· re2 Bu hafta, aylardanberı beklenen ıkı büyuk 

TELEFON 
3151 

film birden mış o ugumuz a ı a rı- - E ..., 
kamız da zamanın en rso~ İzmir - Birinci beyler so- C*l 1 - A~k Ugrunda 
erkek ve kadın modellerı kag-ı Elhamra sı·neması ~ ~ . .. 

• . .. ~ E ·ı Y · bü ük bır şohret kazandıran tabuer havı ve ayakları zarıf gos- k d N 55 ~ mı anıngse Y 
~ ar asm a 0

• : ~ f l' ...,A na Bella - Jean Gabin - Fernand Gravey terek fennı surette yapılmış· Telefon : 3479 ~ ım n 
tır. Kerestelerimiz gayet .. """" ~ E 2 -~Mumyaların Servetı• 
k ld - d k. · • f bedesteni arkasında1 Kemal-sı t;l uru o ugun an es ıyıncıye H ~ • • • •• •• • • ikil 
kadar formasını ve zerafetini • paşa bedesteni u ittisalinde ~ Zengın dekorlar ıçınde yuzlerce guzel kızın ııtır e 
muhafaza eder. n~a-·15 şübesi arasta 5ll çevrilen kahkahalar filmi - M Jdern. ve mheşhur. Ameri-

Bulvar : Yeni müzayede ~i;kfıib numara.,87 -R J ~ kan komiği Eddie Contor un ~a e~er~ . 
• ~ Ayrıca : Paramont Dünya HavadısJerı fılmı 

Z . hmet z kı E SEANS SAATLARI TER 1 m e ~ Hergün: 2.30 - 5.40' - 9.15 Aık Uğrunda 4.S -:- 7.30' 
~ .. .. ıg Mumyaların serveti Cumartesi ve pazar glbılen saat 

Kemeraltında Hukumet karş,sında numara 24 a 1 de Mumyaların serveti filmi ile b~ 
Hiç bir yerde şubesi yoktur BEIB rmlB-
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~üsamereleri 
Bu akşam ıaat 20,30 de 

Halkevinde güzel bir m6aa
mere verilecektir. 

Resmi 
dairelerde 
Çalışma saatları 

değişti 
Kıt mevıiminin gelmesi Oze

rine reımi dairelerde çalıı-
ma aaatleri vilayetçe değiı
tırilmiştir. Daireler sabahle~ 
yin 9 dan 12 ye kadar öğ
leyin bir saat istirahattan 
sonra ıaat 13 den 17 ye 
kadar calışacaklardır. 

Avusturya 
Memleketimizden 

"' tütün alacaktır 
Avusturya rejisi bu ıene 

gene memleketimizden tütün 
almağa karar vermiştir. Ali-

, kederlardan aldığımız malô -
mata göre Avusturya rejisi 
bu sene bir buçuk milyon 
kilo tütün alacaktır. 

Antakya 
meselesi 
Baıtarafı 1 incide 

raiı hlli batımızda tutacak 
mıyız?" diyen bir fellibı, 
o zaman halktan biri öldlir
miiıtn. Bu hadiseye yiizlerce 
kiti ıahid olduğu halde, halk 
6ld0reni ele vermemiıti. Hi· 
dise tahkikatı o gündenberi 
ilerlemiı değildir. 
1ÜRKLER iNTiHABATA 

GiRMiYORLAR 
lıkenderum sancağında 

520 bin Tiirk, Suriye meclisi 
meb'usanı için uapılacak inti
habata iştirak etmiyecek 
ve meclise meb'us gönderil
miyccektir. Sancak Türk'leri 
bu kararlarını Franıa'ya 
bildirmişlerdir. 

HIRISTIY ANLAR DA TÜRK 
iDARESi iSTiYORLAR 
İstanbul, 2 - Antakya 

ve lskenderundaki Hıristi
yanlar da, buralarda Türk 
idaresini istemekte ve Tür
kiye lehine tezahürat yap
maktadırlar. 

TÜRK BA YRAÔI ASMAK 
YASAK 

İstanbul 2 (Özel) - ls
kenderun ve Antakya' da 
Türk'lerin evlerine veya dük-
kanlarına Türk bayrağı as
maları yasak edilmiştir, Bu 
karara ; ykırı hareket eden· 
ler mahkemeye verilmekte
dir. Iskenderun Türk'Jeri, 
bu kararı şiddetle protesto 
etmiıler ve ana vatanın bir 
parçası olan bu yerlerde 
ıanlı Türk bayrağının dal· 
galanmasına biç kimsenin 
mani olmıyacağını bildirmit· 
)erdir. --·---·-----
Cumaovası 

müdürü 
Cumaovasından aldığımız 

müteaddid mektublarda yeni 
gelen Nahiye müdürü Cemi· 
J'ia köyltlere ve bilbrssa 
ashabu mesalihe göıtermi, 
olduğu suhuletinden mem· 
nuniyetle bahsedilmektedir. 

Bay Cemil Ege mıntaka
ıının hllrmetini kazanmıı bir 
idare m murlarımızdandır. 
Blıde kencliıini takdir ederi&. 

( .......... , 
TÜRKLERiN ALSAS LORENI 

Türk ~~~;;A.;tak 
meselesi .,. 

General Franko asilerin diktatörü iline.dildi 
-2-

Napolyon Bonauart'ııı 
------------------------~---00 .. 00 

Diktatör general hücumu- ilk hezimeti 

nun pliilarını hazırlıyor 
Dünkü yazımızda Antak

yada Türk bayrağının Arab, 
Ermeni, Rum çeteleri tara· 
fından ne sı:retle tahkir 
edildiğini yazmış ve Akka 
kalesi önünde vaktile Napol
yon Bonapartın nalız hezi
mete uğradını yazacağımızı 

vadeylemiştim. Fransa siya
setinin iç yüzünü gösterecek 
o)an bu hadiseyi herkesin 
bilmesi ve ona göre düşmesi 
lazımdır. 

Lizbon 2 (A.A) - Gene· 
ral Franko Burgosta asiler 
tarafından iıgal edilmiş olan 
mıntakaların bilkuvve dikta· 
tö, ü ilin edildikten sonra 
ispanyanın arazi tamamiyeti· 
ni lspanyon miJletinin şeref 
ve saadetini müdafaa ede· 
ceğine yemin ettikten sonra 
ıevk ve galeyan içinde bulu· 
nan halk tarafından çağnlan 
general pençereden görüne-

rek bir hıtabe söylemiştir. 
Mumaileyh her aile ocağı

nın bu yıl ekmeksiz kalma-
ması ve bu kıı için de ısına
bilmesi için elinden geleni 
yapacağını söylemiştir. 

Ecnebi memleketlerle ve 
bilhassa bizim siyasetimize 
karşı husumet göstermemiı 
olanl~rla ticaret itilifname-
leri yapacağız. Medeniyeti
mize karıı mücadele eden· 
)erle münasebette bulunma-

yız. 

Generalin yeğeni olan Al
bay Fracisco Franconun ge
neralin memleketi idare ede
cek bir askeri diktatörlük 
teşkil ederek reisliğini ve 
başvekilliğini deruhte etmek 
niyyetinde olduğnnu söylemiş 
olduğa rivayet edilmektedir. 

General Franko Madride 
karşı yapılacak taarruzu biz-
zat idare etmek tasavvurun
dadır. 

Bendan yüz elli sene evvel 
Fransızlar inkılab içinde çal
kanıb duruyordu. 

...... 00 ...... ---------------------------
Yüz elli kişiliş bir Direk· 

tuvar, yani Midiran hükumeti 
vardı. Bunların başında da 
topal (Taleyran) namındct 
meşhur bir başvekil bulunu
yordu. Rusya ve Avusurya 
ile Almanyayın taksimi için 
uzlaşmırtı. Osmanlı padişahı 
üçüncü Selim ile de bir iti
fak yaparak ( cezairi sebai 
Yunaniye) yide işğale başla· 

iskenderundaki Türkleri ez
mek için neler yapıyorlar? 
lstanbul 3 (Özel) - lskenderun Türklerinin feci bir şekil 

de idare edildikleri hakkında mühim ifşaat elde elde edil
mektedir. Bu mıntakadaki Türklerin ıztırabını artırmak için 
mahalli idare tanınmış Türk düşmanlarını mübin ve yüksek 
memuriyetlere getirmaktedir. 

lngiltere altın mikyasına 
dönüyor fakat 

Londra 2 (A.A) - Eski maliye nazın Sir Robert Horn.e 
lngilterenin A ltun mikyasına fakat eskisinden daha eleıh-
kiyetli bir tekilde rücu edeceği kanaatında bulunduğunu 

ıöylemiıtir. . . 
MumaıJeyh dünyadaki dövizlerin kambiyoların tanzımı 

sermayeleri ile meseli Amerika, İngiltere, ve F ı ansanın 
sermayeleri ile istikrar bulacağını ilive etmiıtir. 

Adliye Vekili İcra işlerini 
tetkik ediyor 

lıtanbul 2 - Adliye Vekili Saracoğlu Şükrü, icra itle
rini kolaylaıtırmak için tetkikat yapmaktadır. Vekil, bu 
akşamki trenle Ankaraya gitmiştir. 

Şükrü Kaya Cenevrede bir 
nutuk söyledi 

lstanbul 2 (Özel) - Milletler cemiyeti Asamble toplantı· 
ıında ikinci murahhHımız Dahiliye vekili Şükrü Kaya söz 
alarak bir nutuk şöylemiıtir. Şükrü Kaya, Türkiyede sulh 
prensibinin hakim olduğunu, dahilde tam bir asayış bulun
duğunu ıöolemiş, ittifaklara sadakatımızı dostlukları takviye 
ettiğimizi tebarüz ettirmiştir. 

Rusyaııın ispanya komünist
lerine yardımı 

lstanbul - (Özel) - Sovyer Rusya sandikası birliğinin 
ispanya kadın ve çocuklarına yaptığı yardım miktarı 14 
mi yon 11 bin rublaya çıkmıştır. 

Madrid çenber içine alındı 
Burgos 2 (Özel) - 150,000 kişilik bir kuvvet Madridi 

her taraftan çelik bir çenber içine almıştır. Madridin bir 
iki haftaya kadar düşmesi beklenmektedir. 

• 
Bir Şam gazetesinin edebiyatı 

-Baştarafı l incide-

1 

itilafname Fransa ile Türki-
oldu münakaşasını tarihçilere ye arasında imza edilmiştir. 
bırakalım: bugün orada 250 Bu itilafın. bütün mesnedle· 
bin tiirk kendi diliyle ko- rını takıb etmek Türiye 
nu•uyor! Sançak türklüğü, hükumetinin salahiyetli dev-

y Jet adamlarının sadece vazi· Anadolu tür klüğüne bitişik-
tir. Yani oranın hakkı ' ve- fesinden iba .. ettir. 

Biz miJletlerin hürriyetle-
rilmekle Suriyenin farzolunan rine sabib olmamalarını dava-
vahdeti hiç bir bakımdan 
sarsılmaz ve müteessir olmaz mız olarak almışızdır: Suri

yelilerin hürriyetine bundan 
Suriye gazetesinin, Tevfik dolayı hürmet ediyoruz 

Süştü Aras müzakerelerine AcabaPonlar Fransadan hür· 
neden kızmakta olduğunu 
anlamak imkinı var mıdır ? riyetlerini istemekte en aşağı 
Biz bir mesele çıkarmıyoruı. kendileri kadar bakh olan 
Biz muahededele ve kendi bir mıntaka ekseriyetine kar· 
taabhüdlerine riayet eden fi, bir teahhüd icablarının 
barıoçıhk poltikamızın icab- yerine getirilmtı!sini yalnız 
Janıu tatbik ediyoruz. San· bot görmek dejil, btırriyet-
eak Tlrklnto hakkındaki ılıliiin acı11aclan bentıı kur· 

Şimdilik 

dördüncüyüz 
lstanbul 2 - Yedinci Bal· 

kan olimpiyatları devam et
mektedir. Remenler iki puan 
farkla bizi geçmişlerdir. Bu 
suretle takımımız şimdilik 
dördüncülüğe dütmüştür. ... 
F oçada cinavet 
Ot meselesinden Mu
hammer Mehmedin 
kafasını oarçaladı 
F oçanın yeni köyünden 

mıştı. O esnada meşhür Fran· 
sız mubarrirlerden (Volney) 
Harabat namile bir kitap 
çıkardı, bu kitabta: 

Hamza oğlu Mebmetle Mus
tafa oğlu Muhammer ot at
mak meselesinden dolayı 
aralarında kavğa çıkmış Mu
harrem elinde bulunan bahçe 
çapasile Mebmcdin başına 

vurarak öldürmüştür. 

lngilizlerin (Ümid) burnu
nu iığal etmelerinden ve 
Hindistan yolunun ebediyen 
Fransızlara kapadıldığından 
bahsetti ve Fransızlar gale
yana getirdi. Nopolyon Pona
part ise bir kadın uyuncağı 

t f l olduğu için fütuhat tara ta-

Hırsını alamıyan Muharrem 
tekrar Mehmedin başını çapa 
ile ezmiş ve parçalamııtır. 

tuldukları için, b~nu teşvik 
etmek ve kolaylaştırmak 
mecburiyetinde değil midir· 
ler? 

Bu milliyetperverler. Suri
ye kıyısının ti bağrına gir
miş olan ve kendilerile aynı 
dili konuşan Lübnanlılar bak· 
kında Fransayı teabhiitlerin-
den vazğeçirmişler midir? 
Sancağa karşı bu manasız l 
tavrın sebebi burada oturan· I 
ların Türk olmalarından, kan
ca ve kültürce kendilerile 
asla münasibetleri olmama
sından mı ileri geliyor? 

rı bir ganeraldı. Taleyranın 

bu iki yüzlü siyasetine de 
vakıftı. Onunla gizlice mu· 
tabık kaldı Loton limanında 
üç ay hazırlık yaptı. Üçüncü 
Selim 'in müttefiki sıfatile 
evvela Malta adasını ve sonra 
da lskenderyeyi ·güya Mısırı 
isilerdeu temizlemek (!) için-
işgal eder'!k Kahire üzerine 
yürlidü. ( 1213 Muharrem ) 
ayında idi ozamanlar şimdiki 
gibi muvasala olmadığı için 
Mısırhlar şaşırmış kalmışlardı, 
Mısır halkını soyub soğana 
çevirdikten sonra ( Babıali ) 
işi anlamıştı. lngiltere ve 
Rusya ile bir ittifak yaparak 
müşterek donanma ile Mısır 
üzerine denizden bir yürüyüş 
yaptılar, müttefik donanmaya 
meşhur amiral (Nilson) ku· 
manda edi} ordu. 

Fransızların lskenderiye 
önünde bulunan bir kısım 
dunanmasını mahvettiler ve 
bir kısım doııanmasını da İlk yazımızda dediğimiz 

gibi, mademki bir Sancak 
meselesi ve onun idare şekli 
üzerindOJ bir anlaşma vardır, 
mademki bu anlaşmanın al
tında Türkiye imzasının mü
rekkebı bile henüz kuruma-

} Napo)yonu takiben denizden 
1 Hayfa, Yafa kalelerini zabt-
1 tetmekle meşğul bulunduğu 
l sırada kıstırarak ezdiler .. O 

mıştır. 

Hür Suriyeliler, bizimle 
yeni ve milsav · bir dostluk 
politikası devresine girdikle
rinjn ilk günlerinde, böyle 
bir politikanın gayretlerini 
mütemadiyen zehirleyecek 
olan bu _ davanın halledilme
sinde ancak ve yalnız men
faat tasavvr etmelidir. So
kak gazetelerini ve kaldırım 
nümayişçilerioi kışkırtarak 
faydasız ve lllzumsuz bir 
gerginlik havası yaratmağa 
heveı etmekten vazgeçmeli
dirler. 

FALiH RIFKI ATAY 

sırada Napolyon da Akki 
kalesini zorlayordu. Akkida 
da meşhur Cezar Ahmed 
paşa vardı. 

Sekiz bin cengaverle 21 
bin Fransız askerine karşı 
koydu ve üç gün üç gece 
kanlı cidal devaın etti. Ce
zarın kuvveti azdı ve muha
sarada idi. Bir akşam üstü 

muhasarayı yardı, 
çıktı. Napolyonun 
generalı Klober kale,. 
!aşmıştı. Napolyon buıa'-" 
tan gördü ve yanın• 
dı ve ona dedi ki: . blf 

- Kloberl ŞiDJdı ~ 
sırda, Arabistand• ~ 
Türk Tüpraklarınd• ~. 
yoruz. Türklerin öl:.. 1/1.. 
askerlerimiz için ba 
şet olur. Sonra bavfe 
ler, emir ver kıt'ay• 
sinler! .111/İ 

Klober ise ş~hri !,ı-ıl 
etttirerek askerıne Y 
şevk istiyordu. Cecar 
med paşa ise plioıaı e 
hazırlamışbf. . 
Mabadı yarın ~ 

Şark filoı 
HiDAYET ~ 

Müzay;de i1' 
fevkalade 

sa tıs 
4 llkteşrin Pazar dl 

sabahleyin saat tOA·-··--.,..,., 
rinci Kordonda .

0
_ 

vapur iskelesini geç.•ki ~ 
Mo. lu evde maruf iact- '!ı 
bi ailesine ait fevk• """' ,I 
mobilyaları milzayede 
le satılacaktır. .

1 
all' 

Satılacak mobı Y bik il" 
yanında 1 O parça kil .~ 
difeli kanape takuııı,all 
büfe anahtarlı ve ao -T_lıldt 

t 111~ 
dört köşe ye~ek ·ık........,. 
6 adet maroken H 

1f)ie~ 
Yeni l>ir halde 0 

0 ~~ 
· aP ' markalı Alman pıy iki 

roken bir kaoape. 8 ~ 
tuk, (Sahibinin Se•~,- il" 
balı kısa, orta ve dyo ~ 
galı lüks salon r•.ki 
mafonlu) bir ve 1br_. 
aynalı dolapl~r,kl. ,_ ·~ 
k. ·ı·k .k. dıre ı ~ışı ı ı ı ol• .JJI 
mamulatından karY 1111 ~ 
somyası, aynalı Dla~ki .~ 
let. komodinolar,. ~ ~ 
direksiz nikel ıkıl ... 

ya••·• 
karyola maa soİbiıe r-_~ 
siyeJik, mavun e .. nk~,r-.. 
dökme soba, buY. ~ 

Yeoı saati, yazıhane, 111 ....-~ 
de Türkçe yazı ~~ 
vantilatör, ayn•; /.~ 
birçok peraken ~k•• "~ 
iskemleleri, Ame~~i ~~ 
feli bir kanap~ 1 

bet fi"'.; 
Rus semaverı, 0 rtl ._.Jı, 
kılıflı oda takılll•· ~ 
sası, hasır kanaPe la~ 

d • ınasalar, ·:....ı.~ ma enı .. k p~ 
tuvalet, keşkırb ' ·~ 
bronz kornezalar, 
gal, iki salınc•~1!ıeo ~-'I 
buz dolabı, ko " ,.-,,, 
lar. halı, kili':° :k I_, Jil 
ler ve sair bırÇ d• ~. 
bilyalar bilaıilzaye 
caktır.~ aYaO ... 

Fırsatı kaçırlll ıo• 
Fırsat Arttzır şır~JIC 

AZI 
Telefon: 


