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1 Başı11uharrir ve umumi neşriyat müdürü: 1 

: HAKKI OCAKOCLU i Dostane bir hareket 

! ..A.E3C>l'1"~ Ş~:R.A.i:Tİ ! Londra, 17 (A.A) - Avam lMma-1 
rası, yeni Türk ·lngiliz klearing anlaş
ması hakkındaki hazine kararnamesini 
tasvip eden karar suretini reye müra
caat edilmeksizin kabul etmiştir. 

~evam müddetl!Türkiye için Hariç için 
SeneLlk . . . . . . . 1300 2500 - -
Altı avbk . . . . . . 70() 1300 

TELEFON : 2697 ---

-- Fiatl " s " kuruştur. Cumhuriyetin Ve Cunı1ıııriyet Eserinin Bel~çisi, Sabahları Çıkar Siyası Gasetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
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Sanca ta 
.. -.. 

Manda idaresine 
emniyetimiz k;almadı 

Dünya matbuatında Kemalist 
Türkiye hakkında birçok yazı
lar çıkmıştır. AT ATÜRK'ün 
ölmez eserleriyle yakın şarkta 

yarattığı muazzam değişiklik

ler üzerinde hayranlıklar izhar 
edilmiştir. Her millet az çok 
b·za bugünkü hüviyetimizle 
an)aşmağa çalışmıştır. Yal-
nız Fransa, Türk demok-
rasısımn , Şarkta yepyeni 
bir alem yaratan Türk inkıla
bının nasıl bir ruhtan mülhem 
olduğunu aniaman:ıştır. Ta
rih! düşmanlıkları şuur kaza
nmda eriterek onun yerine 
mucizeli dostluklar ikame eden 
bir miJle(İn haksız bir dava pe
şinde koşa mıyacağmı,milletlerin 
kendi kendilerini idare prensi
bini zaafa uğratacak bir hare
kette bulunmıyacağını diğer 

milletler gibi Fransızlar da bil
meli idiler. Sancak mese!esini 
hayati meselelerimizden biri 
sayıyorsak bunu icap ettiren 
sebepler mevcut demektir. 
Fransa, kendisinden beklemek
te hakh olduğumuz bu geniş 
anlayışı samimiyetle göster
seydi iki büyük milletin ° mü
temayiz dostluğuna,. daha eyi 
hizmet etmiş olurdu. 

Niçin böyle olmıyor diye kafa 
yormağa hacet yoktur. Bir gün 
Almanların, bir gün lngilizlerin 
Türk dostluğuna atfettikleri 
kıymetten bahseden bazı F ran· 
sız gazeteleri Fransanın bu işte 
geri kalışına telehhüf ettikleri 
zaman bile öyle S?aribeler ya
ralmağa muktedir oluyorlar ki.. 
Donanmamızın Maltayı ziyareti 
münasebetiyle Journal' de 11Sa
int Brice,, in bir yazısı çıktı. 
Bu yazı köhnemiş bir zihniye
tin örneği sayılabilirdi. F ran
sanm en ciddi gazetelerinde 
Türkiyeden bahsedilirken ha.a 
"Osmanlı cumhuriyeti,, g:bi gil
lünç tabir!er kulJamlır. Bugüne 
bugün "Türk milleti,, diyemi
yorlar da "Ü!lnıaolı milleti,, di
yorlar. Osmanlı imparatorluğu
nun tarihe karışlığını, son as
rın en harikalı inkılaplarını ya
pan milletin Türk mılleti oldu· 
ğunu hiç duymamış gibidirler. 

işte Kemalist Türkiyeyi, layı-
kiyle tanımıyanları muhake
meferinde şaşırtan, yanlış yol
lara sevkeden bu zihniyettir. 
Kedorseyin demirbaş unsurları 
arasında bu zihniyeti taşıyanlar 
vardır. Ve onlar Blum kabinesi 
gibi bir solcenah hükümetini 
bile doğru yoldan ayırmışlardır. 
Sancakta karşılaştığımız feci 
sahneler hep bu zihniyetin mah
sulüdür. Fakat Fransız dostları
mız asıl burada yanılıyorlar. 

Sancak meselesini ele alan Ba· 
bıali değildir. Kemalist Tür
kiye, milli davalarda tec
rübe edilmiş bir kiyaste, 
bir hassasiyete maliktir. Baş· 
vekilimiz son nutkunda vekarh 
ve temkinli sözleriyle davamı
zan güneş kadar parlak olan 
mesnetlerini izah ederken bu 
divanın milli olduğu kadar bir 
insanlık, bir medeniyet davası 

- Sona 2 nci say/ada -
e-vk.e1; :BllKi.:n 

Konseyin verdiği karar Üzerine üç kişilik bir "Müşahede 
komitesi,, bugünlerde Sancağa hareket edecektir. 
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Dün gece aldığımız bir habere göre Fransız kuvvetleri Sancaktan çekileceklerdir. Hatayın~ 
hakiki ve öz Türk halkı, uydurma mazbata hazırlıyanlara mukabele ederek 300,000 

Türkün istiklal davasında bir tek insan gibi hareket ettiklerini bildirmişlerdir. 
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~ Fransız hükümeti adalete uygun bir hal sureti teklif ederse 
ff doğrudan doğruya müzakereler açılması Oa memuldür 

lstanbul 17 (Yeni Asır mu- HAKiKİ UATAYLININ 
~ habirinden) - Sancaktan ge- SES! 
~ len baberfor, bayramın matemli Mandater devlet memurları-

bir hava içinde geçtiğini bildi- nın, satılmış bazı adamlar va-
~ riyor. Hatay Türkleri, 1 Ka- sıtasile Sancağın, Suriyenin bir 
N nunuevvel hadisesinde milisle- parçası olduğuna dair mazba-
R rin kurşunlariyle şehit düşen talar toplamağa başlamaları 
~ gençlerin hatıralarını taziz için i~zerine Sancak halkı bunları 
~ matem tutmuşlar, bayram yap- protesto için hazırlanmıştır. 
S mamış1ardır. Antakya ve isken- Mukabil mazbataları tanzim 
~ derun gibi diğer küçük kasa- ederek Milletler cemiyetine ve 
~ balar ve köylerde de halk bu hükümetimize göndermişlerdir. 
~ mateme iştirak etmiş bulunu... Bunlarda 300,000 Türkün istik-
8 yordu. Milletler Cmuveti konseyi toplantı halınde • Sonu 4 ü11cii savfada -
tZX7J.L/./7TLZ::CA/ZL%ZZT'/ZZZZ'7~J777~V~Z7JfCEZZ.lMS:!!WUIJ.lö4Z"1CM~Cl"~fırnZn,zrzzczz7,LZ/2.ZLJlllZ'Z7..1GCL!ZZ7:/ZZ2%7.zz:z;:r..KY..a2!ZZ'XYZ%i'~~~ 

Milletler C. Konseyinde 
MHP •• • 

Ha. Vekilimiz beyanatında Sancak 
hakkındaki tezimizi anlatmıştır 

Milletler Cemiyeti Sancağın mukadderatını eline almahdır. Fransız kıt'aları 
ile Türklere aleyhtar unsurlara mensup kat'alar mUnaziUnfih araziden 

çekllmelidlr. Milleiler cemiyeti komiserinin fili emri alilnda ufak 
bir jandarma kuvveti bu mıntakay'3! gönderilmelldlr .. 

Cenevre, 16 (A.A) - Tür- ittihazını elzem bir hale gelir-
kiye Hariciye Vekili Dr. Tevfik diği emniyet tedbirlerinin kon-
R. Aras dün Milletler cemiyeti seyce en evvel müzakere edil-
J...onseyi huzurunda Islrnnderun mesi ve bilhassa bu mıntaka-
s~ncağı hakkında aşağıdaki nıo mukadderatına taalluk eden 
beyanatta bulunmuştur: ihtilafın esasınm görüşülmesi 

Fransa ile Türkiye arasında arzusunu bildirmişti. 
Iskenderun mmtakası hakkında Bugünkü dikkatinizin bu ilk 
tahaddüs eden ihtiiafa ait ve- uokt~ üz~ri?~.e t.eksifini rica 
·k ı · ı t d. d'I ·· ederım. Takı uzerınde duraca-

sı a ar sız ere ev 1 e 1 mış ğmız tarzah&:ıi meselesinin 
o]dugv undan bu ihtilafın inkişafı h kk d k' ·· k 

d 
esası a m a ı muza ere-

safhası sizlerce malum ur. lerde bu ehemmiyette mesele· 
Türkiye hükümeti meseleyi lerin halline en ziyade tevafuk 

konseyin bugünkü fevkalade eden bir sükun ve huzur ha-
içtimama tevdi etmek kararını vası yaratabilsin. 
aldıktan sonra genel sekretere HUKUKi VE SiY ASİ 
bir telgraf göndermiş ve bu VAZIYET 
telgrafında Sancağın Türk sa- Meselenin esası hakkında 

Boşaı1manın katrıleşmesi içın 

Bayan Simpson yedi 
ay bekleyecektir •• 

sahifede) kinlerinin müşkül vaziyetinin 7. R. Aıas - Sonu 7 ıncı sahifede -
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

··························································································································~································································· 
1 Ankara stadı törenle açıldı Çeki Karlin lzmirde 

ilk maçta Göztepeon biri 
1-1 berabere kaldı 

Dün yapılan 
lılar 1-3 

ikinci maçta Altay
mağliip oldu:ar 

Çeki Karlin takımı ilk ma
çını bayramın ikinci Çarşamba 
günü Göztepe takımı ile yapb. 
ilkbahar günlerini andıran bir 
havada yapılan bu maçı sey
retmek için gelenler ümid ve 
tahminlerin bilifına pekizdı. 

Böyle _şöhretli bir prof eıyo-

nel takımın seyircilerinin az 
olması lzmir için iyi bir not 

olamaz. Bu şerait tahtında iz .. 
mirin ecnebi takımlar temasın
dan mahrum kalması mukad
derdir. 

Misafirlerimiz halkın alkış
- Sonu 6 ıncı salu/eae -

Çinin Ankara 

Sefareti 
•••••••••••••••••••••••• 

Mareşal Çan-Kai-Şek'in 
katledildiğini tekzip etti 

• ••••••••••• 
Bu mesele ha.-ba doğru 

bir yol takip ediyor 
Tokyo, 16 ( A.A) - Nsin .. 

King'den Lislisi gazetesine bil
dirildiğine göre Kuantun or-

. dusu, Çangsu1yangın komünist
lerle mesai birliği yapmak ta
savvurunu kuvveden fiile çıkar
dığı takdirde şimali Çinde 
müsbet tedbirler ,alacağını bil· 
dirmiştir. 

Şanghay 16 ( A.A) - lhti
- Sonu 7 Rci say/ada -

Başvekil, gençliğe heye
canlı hitabede bulundu 

lzmir şampiyonu güzel oynamasına 
rağmen Fenere yenildi 

Ankara, 17 (Yeni Asır w te
lefonla) - Ankara da inşa edi· 
len büyük stadın açım töreni 
bayramın ilk gönü öğleden 
sonra, emsalsiz spor tezahüratı 
arasmda yapaldı. İlk gün, An· 
kara Vilayetinin kararile atada 
giriş ücretsizdi. Bu 4uretle 

Ankara stadı, Türkiyede ilk 
defa olarak yirmi bine yakın 
seyirciyi bir araya toplamıştı. 

O gün erkenden stad yolları 
insan kalabalıklarile dolu idi. 
Stadın açılışmda başvekil şu 
kısa hitabeyi iradetti: 

- Lütjen (tvifiniz -



.,.. 

- -«=>---
Manda ida ·esine 
em11iyetinıiz kal nadı 

- BaştaıaJı ı İlıri salıi/ede -
olduğunu aa ispat etmişlerdir. 

Milletler konseyinde tezimi
zin kazandığı alakaya güveni
yoruz. Gör- Jcr: iz e e di
leklerimizde i isabetin t sdik 
edileceğirıe eminiz. Y:nkın şar
kın sulh ve emniyet nizamını 
korumak için Sancağın istiklali 
şat'thr. Fakat şimdilik bizi 
müstacelen alakadar eden şey 
Ha taydaki millettaşlarımızın 
can, mat ve ırz emniyetJerinin 
temin edilmiş olmasıdır. Sabrt
mızı tüketen faciaların tahki-
kinden evvel asayişin istikra
rına hizmet edecek bitaraf bil' 
jandarma kuvvetinin Sancakta 
yerleşmesi 13ıımdır. Fransızlar 

bu bu u taki talebimi:ti henüz 
kabul etmemişlerdir. Noktai 
nazarımuda ısrara mecburuz. 
Zira Sancaltta1d manda idare· 
sine emniyetimiz kalmamıştır. 

Şev-ke1. EU.ıst.n. 

• 
iZ 

Ankaradan döndü 
Vilayetimizin birçok işleri 

etrafında alakadar makamlarla 
temas etmek üzere Ankaraya 
gitmiş olan vali Fazlı Güleç 
evelki akşam şehrimize dön
müş ve istasyonda birçok ze
vat tarafından istikbal edil
miştir. 

Valimiz Ankarada vilayet 
bütçesi ve lzmiri alakadar eden 
mühim işler üzerinde alakadar 
vekalc-tlerle temaslar yapmıştır. 

fE 1 A:i!lf 

Vakıf paralar • 
aresı 

Borç verme tali azı 
• 
ım a r 

Borç verme şekillerinde büyük kolaylık vaı-dır. 1 
edilen binalar derhal sigorta ettirilecek~ir 

o tek 

Va'lnf paralar idaresinin ya
pacakları borç vermelere ait 
talimatname vakıflar umum 
müdürlüğii idare meclisince 
tetkik ve kabul olunmuştur. 

Talimatname yarından sonra 
:meriyet mevkiine girmiş bulu· 
nacaktır. 

lar için senevi yüzde do
kuz faizi ve yüzde üç ~omis
yon alınacakhr. Faiz ve komis
yon yekünundan verUmesi la
:um ge!en yüzde iki buçuk 
muamele vergisi müşteriye aid 
olacaktır. idare en çok 1 S se
neye kadar ikraz.atta buluna
bilecektir. 

.t Sf;:G 

1~ekı~ar cuıuhur 

·ei ·i oldu 
Bern 17 (Ö.R)- hviçre fe

deral kurulu, yani iki teşrii 
meclis bir arada yeni cumbur
reisini seçmiştir. Siyasi daire 

şefi Matta 26 enelik federal 
meclis aza!ağında beşinci defa 

olarak 1937 eoesi için federal 
meclis riyasetine seçilmiştir. 

1'ahkik heyetinin 
raıJoru 

Londra, 17 {A.A) - Geçen
lerde ispanyada bir seyahat 
yapdıktan sonra buraya dönen 
6 lngiliz mebusu verdikleri ra
porda Madrid kapılarındaki 

kararsız askeri vaziyetin daha 
uzun müddet sürebileceğini ye 
binaenaleyh şehirdeki sivil hal
km nakli için enteruas;yonal bir 
teşebbüste bulunulması Jiizım 
geJdiğini beyan etmektedirler. 

Bu mebusların tahminine 
göre naklolunacak sivil balkan 
miktarı yarım milyondur. 

iş dairesinde Zabıta haberleri: Talimatname esaslarına göre 
vakıf paralar idaresi;gayri men• 
kul mallar, lstanbul borsasın
da kote edilmiş milli esham 
ve tahviller ile kıymetli mücev
her, a1hn, gümü~, meskiikit ve 
külçe eşya mukabilinde ödünç 
para verecektir. 

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

3008 Namarah iş kanununun 
hazırlık faaliyetine müteallik 
umumi talimatnameye tertikao, 
dördü teşkilatsız ve altısı teş
kilatlı olmak üıerc memleket 
on bölgeye ayrılmışbr. Merke
zi b.mir olan dördüncü bölge 
amiri Fars Ulubaydır. Bölge 
memurlarile birlikle Ankaradan 
gelmişler ve Ticaret odasının 
muvakkaten emirJerine tahsis 
ettiği mahalde faaliyete baş
lamışlardır. 

KötU ş 
Kemerde Pazaryerinde Ali 

oğlu Kazım sarhoş olduğu hal
de Zeki kili Zekeriyaya teca
vüz ettiğinden ve kendisini 
dfördüğünden yakalaomışhr. 

Yangın başlangıcı 
Evvelki gece Keçecilerde 

Sipahipazarınd yangın çıkmış 
ve derhal itfaiye yetişmiştir. 
Neticede belediye çöp sandığı 
içindeki kağıdlann tutuştuğu 
görülmüştür. 

Ayıp ey Yaralama 
Karşıyakada Sümer sinema- Türkpazarı sokağında Hasan 

sında Mustafa oğlu Ali Galip oğlu Şakir, araları açık bulu-
sinemada oturan lbralıim kızı nan Mehmet oğlu Abmedi to-
lsmete el ile sarkıntılık etti- katla döğmüş, Ahmet te Şakiri 
i!inden ve dövdüğünden yaka- çakı ile sol lrntçasından yara-
mamıştır. Ul&.Ul'!l • .,,. 3-a..-1---, ... _ 

~······················································································· 
"Ankaralılar, bize bu güze\ 1 şanslı ve daha enerjik oyunu 

eseri Ankara valisi Tandoğan karşısında 1-2 mağlüp oldu. 
verdi. Huzurunuzda da kendi· Ankara balkı, ·şampiyonlarmı 
sine karşı teşekl<ür ederim. uzun uzadıya alkışladılar. 
Türkiyeyi idare edenler stad- Bayramın ilk günü akşamı 
yomu en kıymetli mektep gibi lzmir şampiyonu Ankaraya gel-
her yerde kurmaya çalışacak- miş bulunuyordu. Kur'a muci· 
~ardır. Türkiyenin istikbat~i bince lzmir şampiyonu Alhn-
ıdare edecek olan genç nesıl ordu lstanbul şampiyonu Fe· 
açık havada, açık meydanlar- b b ·ı kt 
d t. kt' ner a çe ı e oynıyaca ı. a ye ışece ır. B 'k" . __ 

B t ı t d h · · · b ayramın ı ma gunu muay-
u opkantlı a e5.ı:ı~ıı.ınl b ay- yen vakitte San - kırmızı ve 

ramınızı u arım. ıun e era- . _ 
b b-t- T" k" • b lacıvert kırmızılılar halkın su-

er ku tul n 
1 
ur ıyemn ayra- rekli alkışları arasında sahaya 

mını u aya ım. 
B"'tü T"' 1ı:· ·ı b b çıkmışlardır. Maçta 15000 se-

. u 0 ur ıye 1 e era er yirci vardı. Altınordu takımı 
başımız ve canımız olan Ata- t k • · kh w • • • ı t b ı 
türk' e evgi ve saygılarımızı a vıresız çık gı ıçdın 5

1
an ~ 

şammyonu ar ısın a a acagı 
sunalım, bayramını kutlayalım. t' k d d 

A . ne ıce mera uyan ırayor u. 
-~kad~ş~ar, unutmamalıyız kı Bu maç ba§tan sonuna kadar 

bugun buyuk davamız Sancak heyecanlı geçti Fenerbabçeoin 
meselesi ce-.miyeti akvamda mü- f 1 tak ı : · . . _ • • u ımı, zmır şampıyonunun 
zakere edıJıyor. Yureklcramız karşısında güzel oynamakla 
heyecan ile doludur. Dost beraber bmirliler de takdir 
Fransad.an ve cemiyeti akvam- uyandıracak kadar güzel bir 
dan emniyet ve İ!liklal bekli- oyun çıkardılar. ilk devre birer 
yoruz.,, golle berabere bitti. 

Bundan sonra Ankara şam- Fenerliler ikinci devrede daha 
piyonu Gençler GSç takımı ile iki gol çıkardılar. Bu gollerden 
Galatasaray takımları kar~ılaş- birinin ofsayd olduğu söylen· 
tı)ar. Bu oyun başından sonuna nıişse de netice deği memiJtir. 
kadar hararetli geçti. Galata- Her iki tak1m d" halkımız üze-
saray çolc güzel oynamasma rind~ çok müsait bir tesir bırak-
rağmen, Ankara Gücünün daha mıflardır. 

Tiyatro, sinema binalan ile 
imalathane ve fabrika gibi 
kıymeti, binasından ziyade 
içindeki aletler ve vasıtalara 
tabi mülkler, bağ, bahçe bos
tan, tar) gibi zirai hususatta 
kullanılan yerler, eski kar ha
mam ve h olar ile bostan ve 
üstü kapalı çarşılardaki emlak 
ve hi se üzerine ipotek yapıl
mak istenilen hisseli ahşap 
evler ve arsalar, yarıdan aşağı 
hisseli kiirgirle alh veya üstü 
başkasının olup ayn ayn 
ipotek yapılDl K ıstenuen m • 
haller, hymetleri hissesiz 
binalarda beş yüz, bissesiz 
···········································································••t••······· 

stanhu) Enıniyet 
direktörü 

fstanbul Emniyet direktörü 
Salih Kılıç bir kaç gün kalmak 
üzere şebrimi1.e gelmiştir. 

l'IU ••••• .,. > 

Otobüs kazası 
ikinci kordonda Turkuvaz 

barı civarında bir otobüs ka
zası olmuş ve bir otobüs ara
baya çarpmı~tır. Hüseyin oğlu 
Mustafa, idaresinde bulunan 
343 numaralı otobüsU dikkat
sizlik neticesi olarak Ali oğlu 
Hüseyinin 10~ numaralı araba
sına çarptınntş ve Hüseyinio 
hafif surette yaralaomasına se
bebiyet vermiştir. Şoför yaka
lanmıştar. . . . . . . . .. 

Parasız arhoşluk 
Çorakkapıda Basmahane önün
deki Zekinin meyhanesinde 
Mehmet oğlu ffügeyin, Mehmet 
oğlu Abdullah ve Nuri oğlu 
Adnan içtikleri rakının parasını 
vermedikleri ve para istiyen 
garson Hüsnüyü de dövdükfe .. 
rinden yakalanmışlardır. 

ayındır a 
~ 

Yapılan maç 
Bayramın 2 inci günü park

spor klübü Bayıodıra gitcıiş, 

Gençlerbirliği ile çok samimi 

bir maç yapmıştır. Her iki 

takım ikişer goluyle berabere 

kalmışlardır. Bayındır gençle

rinin gösterdiği misafirsever

Jiği P rkspor genç.teri son 

derece mütehassis etmiştir. 

Kavganın sonu 
lkiçeşmelikte Hacı Süleyman 

sokağında Ahmet oğJu Yakup 

ve Abdullah oğlu Faik arala .. 

rında çıkan kavgada Yakup 

çakı ile Faiki sol kasığı ile 

diğer iki yerinden yaralamış 

ve yaklannıışhr. 1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fransız askeri heyeU 
Bükreı, 16 (A.A, - Gene

ral Geradin başkanlığı altında 

bulunan bir Fransız askeri 

heyeti bugün buraya gelmiştir. 
• • • - : •• • l'I • '. - .. ,.; . ' . . ' .,. '· ' ' ... . . . .. ; . . ~· . . . . -. . . ,, _________________________________________ -.. 

TAYYARE SiNEMASI 
Herkes tarafından çok beğenilen 

iŞEL STROGO 
Ayrıca: PARAMUNT Dünya haberleri 

llO ANMAMIZIN YUNANiSl,ANI ZiYAl(Erfij 

SEANSLAR : 3 - 5 - 7 - 9 

ve 

DUk o·vork - lnglliz t.rah 
Yeni lngiliz kralı delikanlı 

yaşına gelinceye kadar kekeme 
idi. Kekelemeden konuşama
mak onu muztarip ediyordu. 
Prens bütün iradesini kullana
ral< bununla mücadele etti. Ve 
nihayet bu lrnsuru yenmeğe 
muvaff al< oldu. Filhakika kra
lın birkaç sene evvel Avustu
ra)yayı ziyaretinde irad ettiği 
nutuk kekemelikten eser kal
madığını göstermişti. Yeni kral 
::aor \Lnnusu.r Jngili7.ler diyorlar 
ki: "Kralımız az konuşur ama 
öz konuşur, sözün kıymetini 
bilir,, 

Arilk niçin Vemlyormu ? 
Yeni Gine adalarında tef

tişte bulunan bir lngiliz ajanı 
Goaribari kabilesinin reisine 
rastgetmiştir. Şimdi seksenlik 
olan bu adam gençliğinde mın
takanın en yaman bir yamyamı 
olarak tanınmıştı. Şimdi yalnız 
sebze ile yaşamaktadır. 

ln}!iliz ajanı kendisine şun
ları sormuştur: 

- Vaktile insan eti yeyor-
dmız değil mi? 

- Evet .. 
- Artık yemiyor mısınız? 
- Otuz senedenberi yemi-

yorum. 
- Niçin? 
- O Zamandanberi dişlerim 

döküldü de ondan ... 

DUnyanın en zengin 
adamı 

Umumiyetle dünyaoın en 
zengin adamları Amerikahlar 
olduğu zannedilir. Bazılarına 
göre dünyanın en büyük zen· 
gini Rokfeller, diğer bnılarına 
göre de Forddur. Bu iddiada 
bulunanların hepsi aldanıyorlar. 
Zira dünyanın en büyük zen
gini Japonyalı Mitsin ailesidir. 
Bu aile japonyanın en büyük 
ticari ve sanayi müesseselerine 
sahiptir. Sermayesi vergi ka
yıtlarına göre on beş milyar 
franktır. 

Grip yeniliyor mu? 
Berlinde çıkan Umschau ga· 

zelesinin verdiği habere göre 
Berlin fizik <.::::titüsünü idare 
eden meşhur fizik alimi Gereke 
akciğer hastalıkları üzerinde 
uzun zamandanberi devam 
eden tetkiklerini ve araştırma
larını muvaffakıyetle neticelen
dirmiştir. Alim sahra kumla
rından istihsal ettiği bir mad
de ile buğu y parak verem, 
nefes darJı~ı. broo~it, batta 
gribi tedavı imkanmı bulmuş .. 

Müzeler için köpekler 
Amerikanın en meşhur mü

zelerjne, zabıtaca alınan bütün 
tedbirlere rağmen her sene 
hırsızlar girmekle, bir çok kıy
mettar eserler çalınmaktadır. 

Zabıta istatistiklerine göre mü
zelerden senede çalınan eşya

nın luymcti üç milyon dolardan 
az değildir. Müzeleri az zaman 
içinde en zengin eserlerindto 
mahrum edebilecek olan bu 
hırsızlıklara nihayet vermek 
için antikite eserlerini muha
faza vazifesini deruhte edeoek 
bir polis teşkilatı yapılmışlar. 

Miizede bulunan eşyadan, 

l{üçük statülerden ber hangi 
birine el sürecek olsanız der
hal hususi polis teşkilatını ha
rekete çağıran ziller çalmak· 
tadır. Fakat asıl şayanı dikkat 
olan şey müzeler zabıtasının 
son sene içinde bu işaret zilleri 
tarafından bir çok defalar ha
berdar edilmiş bulunmasına 

rağmen şimdiye kadar yalnız 

bir beceriksiz hırsızı yakalaya
bilmiş olmasıdır. Hırsızlıkların 
hala önü a!mmamıştır. Bu va
ziyet karşısında polis köpck
Jerinden daha geniş ölçüde 
istifade edilmesi düşünülmek
tedir. 
Kral Edvard Danimarka

da bir malikane 
satın c: hyor 

Dük de Vindsor namını alan 
sekizinci Edvard bir müddet 
A~usturyada ve Da!maçya sa
hillerinde kaldıktan sonra ya% 
mevsimini Dınimarkada geçire
cekmiş.. Dük de Vindsor'uo 
mabeyincisi Şarli Lamp Daoi
markada satılık bulunan birçok 
malikaneleri ziyaret etmiş, bun-
lardan birini eski kral namına 
satın almak üzere imiş .• 
·········································~ . .. 

• 

Saadet reçetesi : 

Bir çek 

.. .. .. .. .. . ... . .. .. 
Ümit beklenen saadet üze- E 

rine çekilmiş bir çektir. Da- ! 
• 

foıa hadiselerin tnotestosuna : 
uğrar, d:ıima hayalle yenile- ~ 
nir. : 

O. Comettant E 
Ümit servetlerin en fay· : .. 

dalısı ve en zararlısıdır. : 
l 'am•r.ıuugııts : 

Hakiki saadet hatırnlardan : 
• 

ve ümitlerden teşekkül eder. : 
• 

Sieflkm•irz : 
Saadet bahsmda emin ol· E 

doğumuz biricik şey hatırası ~ 
bize ait olan şeydir. : 

ber süıet : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Frate li Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
.. ORESTES ,. vapmu 10 

birinci kanunda gelip yükünü 

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

H BACCHUS ,. vapuru 14 
birinci kanundan 19 birinci ka
nuna kadar ROTTERDM, 

AMSTERDM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

.. ORESTES ,, vapuru 28 
birinci kanundan 3 ikinci ka
nuna. kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 

limanlan için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"SMALAND,, motörü 10 Bi

.riocikanunda Rotterdam - Ham-

burg - Gdynia ve Skandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

"ISA" 21 Birincikiounda 
beklenmekte olup Rotterdam -

Hamburg ve Skandinavya li
man!an için yük a:acakhr. 

"AASNE,, vapuru 4 ikinci 
Kanunda Rotterda.m - Hamburg 
ve Skandinavya limanlan için 
yük alacakhr. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

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

PELEŞ vapuru 24 birincika
nunda Malta ve marıilyaya 
hareket edecektir. 

Yolcu ıve yük kabul eder. 
Daha Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur cicentalığma 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta-
rihlerindeki değiştkJiklerden 
acenta mesuliyet kabul etmer. 

Telefon: 2004-2005-2663 

SARAÇOOLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane: ikinci Bey

ler sokağı 65. Tel. 3956 
Evi: Köprü ,·apur iskelesi 

Berat aparbmaoı No. 6 
Ev, Telefon No. 2545 

N ,,. 
W. ~,. H. Van l)er 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
SAMOS vapuru 7 birinci 

kanunda beklenmekte ve 12 
birinci kanuna kadar Rotter
dam, Hamburg, Bremen liman
larına yük alacaktır. 

•mn&• 
American Export Lines 

EXPRFSS vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
i~in viik alacaktır. 

EXELLO vapuru 6 ilk ka
nunda bekleniyor. Nevyork için 
yük ala«-aktır. 

EXMOUTH vapuru 10 ilk 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için vük alacaktır. 

EXAMELrA vapuru 26 ilk 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için vük alacakbr. 

EXTAVIA vapuru 5 ilkka· 
nunda bekleniyor. Nevyork için 
için vük alacaktır. 

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

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXOCHODRA vapunı 4 ilk 

kanunda Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapuru 18 bi
rinci kanunda Pireden Boston 
ve Nevyork için barek~t ede
cektir. .... ~ ... 
Den Norske Middelhavslinje 

Oslo 
BOSPHORUS vapuru 16 ilk 

kanunda bekleniyor. lskende
riye, Hayfa, Dieppe ve Norveç 
limanları için yükliyecektir. 

ı.aıaua• 
Service Maritime Roumain 

Bükreş 
DUROSTOR vapuru 23 1 ci 

kanunda bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratis!ava, Viyana 
ve Linz için yük alacaktır. 

Vapurlano isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkmda hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Keınal Çetindağ 
Hastalarmı her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve ıah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

lzmir Liman işletme idaresinden : 
Limana gelecek ve boıaJtılacak ve bu vapurlara yüklenecek 

maden kömürlerinin yükleme ye boşaltma amele işi 14-12-936 

tarihinden 24-12-936 perşembe günli saat onbeşe kadar müd

detle eksiltmeye çıkarılmışbr. İsteklilerin şartnameleri görmek 
üzere levazım servisine müracaatları ilan olunur. 

15--18 1501 (3360) 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL I 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halk1na ken
diıini sevdirmi,tir. 

Otellerinde misafir kalan]ar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar mnthit ucuzdur. 

VENi ASIR 

• 

a Jo ın 
kullanınız ! 

MEYVA 

K 

-··········································· Ciğerler içan bava ne ise diş· 
ler için de RADYOLİN odur. 
Hasta ciğerler kadar sağlam 
ciğerlere de hava lazım oldu
ğu gibi, bakımsız dişler kadar 
temiz ve beyaz dişlere de 
RADYOLiN lazımdır. Hava 
kanı, RADYOLIN ağzı temiz· 
ler. Havasız kalan en sağJam 
vücud nasıl zehirlenirse, RAD· 
YOLİN ile fırçalanmıyan te
miz ve beyaz dişler de öylece 

sararmağa ve çürümeğe 
mahkümdurlar. 

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

Ea hoı meyva tuzudur. lukıbaıı def eder. Mide, bağarıak, 
karacigerden mlltevellit rnhatıııhkları önler. Hazım kolaylafbnr. 

fnıiJizKanzuk ecıaneıi Beyoılu - lıtanbul 

Parlak ' 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tamnmı' pillerdir. Daimon 
pili kullanan biç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu han avarında 28 - 9 Hüsnü. Öz 
Ôdemif}i. 

Devlet Demiryollarından: 
Aşağıdaki gayrimenkuller 28-12-936 Pazartesi günü saat 15 de 

lzmir Alsancak 8 inci işletme Komisyonunda açık artırma sure· 
tile ayrı ayrı kiraya verilecektir. isteklilerin gayrimenkuller hiza
s1nda yazılı muhammen kira bedellerinin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde muvakkat teminat vermeleri ve işe girmeye mani 
kanuni bir halleri olmadığına dair beyannameler ve aramlan 
veıikafarla muayyen vakitte Komisyona müracaat etmeleri 
lazımd1r. Şartnameler Komisyondan ve Sütlaç istasyonundan 
parasız alınır. 

1 - Sütlaç komisyonu civarmda kain ve ankazı üç~ncü bir 
şahsa ait dükkanlarla fırının yalmz arsası muhammen kira bedeli 
15 liradır. Bir sene için kiraya verilecektir. 

2 - Alsancakta Şehitler Yadigar sokağında büyük kargir 
antrepolar içinde B. 8 ili 1 O ve C. 1 ita 1 O N o. 1ı depolar üç 
ay veya bir sene için kiraya verilecektir. Üç aylık muhammen 
kira bedeli 1910 ve bir senelik 6250 liradır. 

12-17 1479 (3346) 

Olivier Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentssı 
İRiNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd . 

THURSO vapuru 20 ikinci 
teoriode Londra, HuU ve An
Yersten yük çıkaracak "·c ayni 
zamanda Liverpol ve Glasgov 
için yük alacaktır. 

POLO vapuru 3 bi·~c~~ ka
nunda londra. H·~\Y ıe An
versten gelip yük çıkaracak 
v~ ayni zamanda i~ondra ve 
HuH ıçin yük alacaktır. 

DRAGO vapuru 10 birinci 
kanutıtfa Liver.pool ve Svanse· 
adan gelip yük. çıkaracaktır. 

GENERAL STIM 
PHİLOMEL vapuru 18 ikinci 

teşrinde gelip Londra için yük 

alacaktır. 
NOT : Vürut tarihleri, va

purların isimleri ve nav1uo üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

SafiUe & 

o·ş hekimi 
1 

1 acı 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. H utalarm1 müs
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon 2946 
1-26 (2101) 

~iVl~~~~~/ZJ~.Z-.AJ 

a~sin an 1 

Diş tabibi 
~ Muayeneh<:ınesini 2 inci 
~ tteyler So. Hamam karş1S1n· 
~ da 37 No. ya nakletmiıtir. 

Telefon: 3774 

~ .. '7..72-ZZ77Lz;rz.~~U 

GÜNÜN 24 SAA TiNDE HASTA 
• 

Baş ağrdarına karşı 

G iP.N 
kaşelerini kullanınız ! 

GripEn : Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

Gr!,ln ~ En şiddetli baş ve 
diş ağrılarım sür
atle dindirir. 

Grlpin : Nezle, grip ve ro· 
matizmaya karşı 

çok müessirdiı-. 
6RIPiN kaşelerinin 10 tanelik yeni ambalajlarını tercih edini% 

1936 -1937 
Taze bir asitli 

ekistra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemr\ 

Kamil 
Aktaşba- · 
lıkyağıdır 
Gıda kuvveti yük 
sek, ~çmesi hafif 
bir şerbettir. 

Hilal 
Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver
miş değildiv. 

Kendi sat 
maktadır 

Bir Hediye ver
mek istiyorsanız onu 

S. Ferid 
Eczacı başının 

Meşhur Kolonya. 
E.sans, Pudra, 
Kreminden inti
hap ediniz. 

Beğeneceksiniz 

M. Depo 

S. Ferid 
ŞiFA 

• 
eczanesı 

• • 
senesının 
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lspanyol asileri büyük 
f& ·-· 

hücumlarını da 
i 

yaptılar 

Fakat yine bir netice almadılar 
Asilerin iki hava filosu Madrid saldırdı •• • 

uzerıne 

Paris, 17 (Ô.R) - Madrid 
müdafaa meclisi tarafından öğ· 
leyin neşredilen tebliğdir: Asi· 
lerin Buadilla cephesini yar
mak için gayretleri devam 
ediyor. Lejyon etranjer kıt'a
ları cumhuriyet ordusu tarafın· 
dan tutulan mevzilere hücum 
etmişlerse de bertaraftan şid
detle geri atılmışlar ve nihayet 
ağır zayiat vererek hareket 
ettikleri mevzilere ric'at etmiş· 
lerdir. 

ASiLERiN TEBLIGI 
Diğer taraftan asilerin Sala-: 

ınanko karargahından saat 
20 deki vaziyet hakkmda şu 
tebliğ neşredilmiştir: Buadilla
da harekit devam etmektedir. 
Düşmamn terkettiği mevkileri 
işgal ettik. Buraları beynelmilel 
alayın 8 bölüğü tarafından mü
dafaa edilmekte idi. Bunlar 3 
mitralyöz, 26 makinala tüfenk 
3 zırhlı otomobil, 2 7 ,Slik top, 
bir siper topu ve 80 tüfenk 
bırakmışlardır. Bir çok esir ve 
82 ölü muharebe sahasında 
kalmıştır. 

ASiLERiN BÜYÜK 
HÜCUMU 

Paris 17 ( Ö.R ) - ispanya
dan gelen haberler fena hava
ların Madrid ve etrafında asi· 
lerin ilan ettikleri kat'i büyük 
hücumu geç bıraktığını göster
miştir. Şimdilik neticesiz mü
sademeler yapılmaktadır. Bu
adillada gözüken milliciler 
cumhuriyet topçusu tarafından 
şiddetli bombardıman aJtıca 
alınmıştır. 

HAVA HÜCUMLARI 
Dünkü günün en ziyade 

kayda değer hadisesi 23 bü
yük bombardıman tayyaresin
den mürekkep iki asi hava 
filotillasının Madrid üzerine 
yaptığı iki hava hücumudur. 
15 Üç motörlü bombardıman 
tayyares;ndcn birisi ilk filotilla 
T etuan ve Kuatro Kamino 
mahalleleri üzerine birçok bom
balar atmışlardır. Birçok tay
yareler canbazlık uçuşları ya
parak mitralyözlerini çıtırdat
mak ta idiler. Bombarduman 

neticesinde 16 ölü ve 60 yaralı 
vardır. 

YÜZLERCE ÖLÜ 
Madrid 17 (Ô.R)- Dün öğ

leden sonra Kuatro Kaminos 

ve Teluan mahalleleri üzerinde 
yapılan hava bombardımanı 
tahminden fazla kurban ver
miştir. Ölülerin sayısı 80-100 
arasındadır. Yaralıların hakiki 
ıayısı henüz meçhuldür. Yıkı-

lan evlerin ankazı altında ce
ıetJcrin aranması devam edi
yor.50 İşçi evi harap olmuştur. 

Bombardımandan sağ kalanlar 
Metrepolitten yeraltı demiryolu 
dehlizlerini istila etmişlerdi. 

Dünkü hava muharebeleri 
esnasında Cumhuriyetçi tayya
reler Oç Yunkers tayyaresini 
dllşürmüılerdir. 

Rır cumlıuıir·etri asker 
DEUTSCHLAND'IN 

KONTROLÜ 
Cebelüttarık, 17 (Ö.R)- Dün 

sabah buraya gelen lngiliz 
vapurunun kaptanı Porteldz 
sabili açıklarında geçtiği sırada 
vapurunun Deutschland kruva· 
zörü tarafından durdurulduğu-

nu bildirmiştir. Alman kruva
zörü vapurun nereden geldi
ğini ve nereye gittiğini sor
muş ve bu malumatı aldıktan 
sonra yoluna devamda serbest 
bırakmıştır. 

Paris, 17 (Ö.R) - "Ouvre., 
gazetesine göre Londra ademi 

Mad11dde Hm•a lıiicumla11111n bedbaht kutoanlall 

müdahale komitesi lspanvaya bunun tatbiki için Almanya ve bedbindi. Bununla beraber in· 
giden gönüHülerin men'i me- ltalyanın da aynı şekilde harew giJtere bevneJmiJel sulhun bir 
se:esiyle meşgul olmuştur. Bir ketleri lazamdı.BerJin veRomanın :ıımam saydığı ve ispanya bar· 
aralık, başka memleket ordu"' buna muvafakatleri ihtimali bini hpaoya hududla. ı tçmde 
forma göniiUü yazı?an lngiliz- olmadığmdan bu fıkir üzerinde tutmak için biricik çare telak· 
lerin milliyet sıfatlarını kaybe- ısrar edilmedi. Dün akşam ki ettigi Londra komitesinin 
deceklerine aid oJan eski bir rE>srni mahafil ademi müdahale muhafazası kararından hiçbir 
lngiliz kanunu hazırlanmışsa da meselesinin istikbali hakkında suretle şaşmamaktadır. 

ee•a1ea•l••••••lllale111••111aa1a1•1••11a1a•1a111a1a1•1aa1e1a1a11111ae111111e111aaae1aa1eaa1aa1111ea1a11e1aa11a1a1aa1111a1a111e1a1111111111a11111aa111a1all1111181Mlllll8a29011Ua•a•a•al•llllllaa11a1a1aa1ea11a•a1~C1•1~aa111e 

Yeni lngiliz Kr~lı Jorj VI 
Yeni İngiliz kralı alt1ncı Jorj çok mesud 
bir yuvaya maliktir. Hayatının en tatla 
dakikaları çocuklarile meşgul olduğu daki
kalardır. Kılişelerimiz yeni kralı kendi 
hassa alayını teftiş ederken ve ailesi ile 
bir arada gösteriyor. 



Ziyaretler 
Bayramın birinci gününden son 
lllnüne kadar bayram ziyareti 
eksik değildir. Üç gün llç 
gece; şeker, çikolata, Lokum, 
kahve, su, şerbet, likör, konyak 
fibi karmakarııık nesneleri 
vakıtla vakıtsız kursağına dol· 
durup yemek zamanlarını ziya• 
ıetlerde geçirenlerin, bir ra
nıazan yaptıklan perhiz havaya 
gitmiştir. Hele o dedikodular, 
hele o çekiıtirmeler, hele o 
havai m6sahabeler bu bayram 
ıiyaretlerinin badem tekerle· 
ridir. 

Bazı ziyaretler bilirim ki, 
daha garibtir: Hi9 tanımadı
İUJ, bilmediği!l birisi yanındaki 
bir bildiğe uyarak çıkar gelir, 
ıoğuk bir el sıkmaıı ve: 

- Nasılsınız efendim, arka· 
11ndan ılik6t.. Amma ne ıü
kat; aaat bkırbıından, kahve 
haport6ı6nden baıka ses 
duyulmaz. Kahve fincanı so· 
iudu mu, ıopdu, haydi ba
kalı• bir ayaklanınca : 

- Rahataız ettik, miiaaade· 
nizlel 

Bu bir numaralısı... Bir de 
bu ziyaretle:rin bir garip tarafı 
daha: 

Birisinin içeri girerken, ev· 
velce gelenlerin ayağa kalkıp 
gitmeleridir. Adeta ziyaret edi-
leni nöbetle, yerinden ayırma· 
nıak ve Oç gOn üç gece: 

- Buyurun! Bayramın mü· 
barek olsun! 

Nakaratiyle misafir odasına 
mıhlamak kaadiyle ziyaretçilerin 

•birliii eltili ....... Hrir. 
O, ıa dolabmm biriai boplu• 
ken birili dolan koğalanna 
döner ••• 

• • • • • • • • • • • 
Ehi Oç fln ,eç.tt, "'-p1blte 

geçmiı olsun! Horozlu dildOk
lerin kulak patlabcı azlamalara 
tlaha kırılıncaya kadar ıiirerıe 
de fazla titirilince patlıyan ba
lonlar gibi bayram, •••eli ke· 
ıelerin içini dııına çıkardı, 
ıonra kafayı kazana döndürdü. 

TOKDIL 
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Dr. Tevfi.k Rüştü Ar as 
Konseyin son celsesinde Fransız 

izahatına cevap verdi delegesinin 
Cenevre 16 (A.A) - MiJJet- t~adüf eseri olarak bu vesika 1 Vieanot ıu cevabı vermiştir: 

ler cemiyeti konseyinin bu sa- Adetlerinin bu kadar fazla ol- Şu meselede ekıelins Tilrk 
bahki toplantısında doktor T. doğunu sanmadığım yakından delegesi ile tamamen hemfiki-
Rüştü Aras Viennot'un uzun veya uzaktan 1921 muahedesi rim ki kısmen meselenin eaa-
irahatına şu cevabı vermiştir: maddelerini istihdaf eden vesi· sına temas eden iki izabname· 

"Fransız delegesinin izaha- kalara ilive olunmaktadır. den sonra müzakerelerin bepi-
tında kullandığı lisan ve ne- Milletler Cemiyeti i7-ası sıfa· miz için oldukça yeni bir tarz 
zaketten ve Fransa ile Türki- tile timdiden tebarüz ettirmek teşkil eylemesi sebebinden bn 
yeyi birleştiren dostluk hakkın· isterim ki konseyin ancak ida· mesele hakkındaki mülahaza-
da bizim kendi hislerimizin birer re bakımından tavsiyelerde Jarım biraz daha uzun bir şe-

b 1 b·ı d d kilde izah etmeğe mecbur aksi olarak verdiği te'kidi u una ı eceği man a altın a kaldım. 
teminattan dolayı Frrnsız dele- bulunan bir arazide iki mınta-

k · d Mazbata mabarririnin kartı· 
gesine teşekkür etmegw i bir a ıçin gayri miisavi bir i are 1 ki 

tarzı vazedilemez. FiJhakika ı ı hukuki iki teı üzerindeki 

1 Büyük 
•••••••••••• 

Su davası 
. '~·····-· Baraj ve kanal inşaatına 

50 mil yon sarf edilecek 
Ankara 17 ( Yeni Asır ) -

Memlekette su da•aıını esaılı 
bir surette halletmek için Nafıa 
vekAleti tedkiklere başlamııhr. 
Su iıleri için yedi senelik bir 
programın hazırlanmasına baş· 

lanmııtır. Memleketin muhtelif 
yerlerinde yapılacak baraj, ka
nallar ve saireye 50 milyon lira 
sarf edilecek tir. 

Londrada 
• vucibe biliıim. Şunu ipret et- b6yle bir vak'a konseyin aall· raporunu önümiizdeki kanunu· 

mek isterim ki, meselenin esa- biyetini aşmadan ve sebebi sanide konseye tevdi etmesine Grip salgını var 
llna girmekten kaçınmm ve mevcudiyetini inkar etmeden intizaren komeyin en faydalı 
meselenin konsey huzurunda hukuki ve siyasi esaslar teıkil olarak yKpabileceii •azife der· 
mevzuu bahsedildiği zaman edemez. •aı tatbildenebilecek pratik 

Londra, 17 (A.A) - Lon· 
drada oldukça vahim grip aal
gınlığı h6k6m sürmektedir. Ma
ğazalar mOstahdeminin yarası 

hastalıktan yatmaktadır. 

konseyi ikna edecegini limid Şimdilik bu k11a müdahale tetbirlerin nazarı dikkate alın· 
ettiğim sarih ve mufassal bir ile iktifa etmekteyim. Meılek· masa olacekhr. Eğer en kısa 
izahoamede bulunmak hakkını daşım Fransız delegesinin ta· bir umanda bu muvakkat ted-
mahfuz tutuyorum. Bu mü- şıdığı uzlaşma hissiyabnı ken· birler Tiirkiye delegesiyle 
nasebetle zikretmiş olduğu dimde duyarak şimdi kar•ımıza benim aramda vuku bulacagw ın• 

k d d ., Dö Gloucester ve zevcesi ve 
bir vesi a an olayı Fran• çıkan pratik meselelerin halli dan emin olduğum tam bjr 

Kraliçe Elizabeth ile Dnk 

la Ü ' Jı'ne t kkU avam kamarası reisi Fitzroy m messı eşe r için mazbata muharriri ile mü- anlaşma halinde a'ıoırsa ken-
etmeği arzu ederim. Burada zakerelere girişmeğe hazır dimi ziyadesiyle bahtiyar adde- hastalar arasında bulunmak-
izahını aramıyacağım garip bir bulunmaktayım. deceğim. tadır. 

·oü~kir ...................... Fr·a-.ısız .. · .. maaar aa .... · .. nazırı-· .. .. 
konuşmalar 

Paris, 17 (Ô.R) - Roman• 
ya hariciye nazın Antonesko 
bugün de Fran11z hükümet 
erkioile müzakerelerine devam 
etmiştir. Bu sabah Delbosla 
ikinci clefa '11hindc-* ti r 
mllakatta bulunmuı ve sonra 
Eliza sarayında cumhur reisi 
Lebrun tarafından şerefine 
verilen bir ziyafette hazır bu
lunmuştur. Aynı ziyafette Ro
manyanın Paris ıefirile Fransız 
iyan ve mebusan meclisleri 
reisleri, başvekil Blum ve ha
riciye nazırı Delbos ta davetli 
idiler. 

Demokrasi ve sulh hakkında 
mü~inı bey;ın~~~ bulunmuştur 

Radik~ı" parti bazı kararlar almışlar 
Paris, 17 (Ö.R) - Radikal nasebetlerini 11kla1bran, her· Fransa serbest ve mesut o!-

sosyalist partisi icra komitesi kese a~k ve her taarruz fi- mak için ku•vetli olmabd1r ve 
hükümetin ispanyaya karşı bi· kirlerinden uıak bir paktla ıulbu istediği için kuvvetli ol-
tarafhk siyasetini ve milli mü· 

1 bağla, olduğu Rusya ile samimi mak ister. Devrimize, geçen 
tlafaa nazırı Daladier tarafın• münasebet halinde bulanan devirler hilafına, bir farika olan 
dan memleketin müdafaasını deniz ve müstemleke men· mahsulit ve müstahsilit bolJu-

•·························· ........................................................... . temin için alınan tedbirleri f aatlerini korumak için em· 
ittifakla tasvip etmiştir. niyetli bir teyakkuz gös• 

ğundan berkesin istifade ede· 
bilmesi için arazinin tamamiye• 
tini muhafaza etmek ve karşı· 
lıklı yardım vazifesini ifa eyle
mek ıarttır. He.r memleket 
kendine en kudretli ve mlidhiş 
silahları yapmaktadır. Teslibat 
için 200 milyardan fazla para 
ayrıldığını görüyoruz. Bu siiib· 
lanma faaliyeti, akıl ve anlayıt 
davetleri duyulmadıkça, mllbrem 
bir zarurettir. Sulhu takviye için 
ve meruleketin m6dafaası için 

Asilerin tazyikı neticesiz kaldı 

Hükümetçiler sarsılmaz 
bir mukavemet gösterdi 

Cephelerde mühim birşey yoktur 
Pariı, 17 (Ô.R) - Madrid 

etrafında harp faaliyeti yeni
den canlanmıtbr. Bovilla del 
Monte cephesinde cumhuriyet
çilerin mlidafa batlannı yarmak 
için asiler çok kuvvetli bir 
tazyik yapmıılarsada gayretleri 
neticesiz kalmıştır. 

Havas Ajansının bildirdiğine 
g6re asilerin Sevil radyosile 
yaydıkları tebliğde askeri ha· 
reketlerden biç bahsedilme· 
IDekte, sadec maden iıçUerine 
ite d6nmeleri için bir davet 
Yapılmaktadır. 

Hükümetin tebliği daha faz· 
la tafıiJAtlıdır. Madrid müdafaa 
komitesinin bugiin atleyin neı· 
rettiği tebliğde şu izahal var .. 
dır: 

24 saattenberi asiler Mad
ridin biltün cephelerinde çok 
kuvvetli bir tazyik yapmıılarsa 
da bu teıebbüslere kartı cam• 
lıuriyet kuvvetleri sar11Jmaz bir 
lluıkavemet g6stermiflerdir. Mil
licilerin takip ettikleri maksat 
Bovilla del Monte'de girittik· 
~ri teşebb&ı 11ra11ada diğer 
11&tlarda Azami miktarda bikll· 
illet ka•vetlerini tatmak idi. 

Soa bava harbı da ittirlk 

~- mıkdan 

1 
itibarile lıpanya dahili harbı
nın baılangıcındanberi yapılan 
en büyük bava harbı olmuıtur. 
Hekel sistemi 28 avcı tayya
resinin himayesinde Bç motörlü 
20 Yunkers tayyaresi iki 
mahalleye hücam etmiş· 
lerdir. " Kuatro Kaminos " 
işci mahallesinde ıivil ahaliden 
pek çok kurban olmuştur. Hll
kBmetin 25 avcı tayyaresi asi 
tayyarelere hücum ederek har· 
bı kabule mecbqr etmiıler
dir •. Asilerin bet tayyaresi 
tahrıp ediln>if, bunların ikisi 
cumhuriyetçilerin hatlarına 
dliımüılerdir. Cumhuriyet tay· 
yarelerinin biç bir zayiatı ol
mamııtır. 

Aıturya cebbesinde Ovyedo 
ile münakalatı kt.ıen Olivores 
mevkiine karşı asilerin hücumu 
püskürtülmliştlir. Diğer cephe
lerde bildirilecek birtey yoktur. 

•••••••••••••••••••••••• 

Kredi Fonsiye 
Kahire 17 (A.A) - Yüzde 

3 faiz ve ikramiyeli Mııar kredi 
Fonsiye tahv ilerinin dünkü çe
kilitinde 1903 senesi tahville
rinden 762,857 aamaralı tahvil 
50,000, ·1911 ıenesi tahviHerin
. den 54,979 numarah tahvil 
50,000 frank ikramiye kazan• .......... 

Daladier bu münasebetle teren Fransa her sulh teşeb· 
demiştir ki: büsüne azam ve kararla hazır-

- Memleket mukadderatına dır. Bir tehdit ikliminde değil, 
yeniden bir charleroi ovasında • iş beraberliği fikriyle açılacak 
tehlükeye düşllrmek istemez. her müzakereye iştirake kor-
Bunun için, lüzumlu olan feda· kusuz ve kins'z hazırdır. An-
karlıklara katlanmak bir zaru· 

cak ıuna dikkat ederki müza
rettir. Bu akıam milli milda-
faa nazırı olarak kısa bazı kere usulleri cebr6 şiddete 
sözlerle iktifa edeceğim. Parti dayanmasın. 
mücabid ve mlintahiblerinin Hnkümet aynı itina ile sos-
dahilde ve hariçle birbirini 1al terakki eserine devam et-
takibeden hadiseler hakkında mektedir. G.eçmit imtiyazların 
partinin hissiyat;nı bildirme• m&dafileri arbk buna katlan· 
leri elzemdir. malıdırlar. Sosyal ıslahet çalı-

Dabili meselelerin ehemmiyeti tan kütlelerin ümitlerine, bli· 
ne olursa olsun, harici hidise• tün cumhuriyetçi!erin ruhunda 
!erin vahameti nasıl gözden kaynaşan adalet kaygısına ce· 
kaçırılabilir? Bütün münakata vap vermektedir. Bu ıslahata 
hararetine rağmen biz kendi artık kimse mahvedemez. Bun-
bakkımııda şu &diline hükibn· 
de bulunabiliriz ki, serbestçe 
kabul ettiğimiz bir taahh6de 
aildık kalarak halk cephesi 
hllkBmetine ve m6kemmel bir 
san'atla demokrasinin ve sul
hun asil davasını mOdafaa eden 
reisine her giin tam bir müza
harette bulunuyoruz. Onun ve 
Delbosua idaresi altında harici 
siyasetimiz akıl mantık yolunda 
kaldı. 
Müdafaamıza biiyük demok· 

rasi eserile tesanüdlimüze kar· 
t• bauasiyetini muhafaza et
mekle beraber ıulb imkinla
nnı tehlükeye dGtllrınemeğe 
azim ile çal11b. Memleketin 
birleşik bisaiyab bu Iİyueti 
taıvip etmittir. lngiltere ve 
Ameıika demokraıileriyle doat• 
ca bir teması muhafaza edea 
klclk .a.a dewJetleri• _.. 

lar cumhuriyetin vllcuduna ya• 
pqmışhr. 

iKTiSADi KALKINMA 
Daladier bundan sonra eko· 

nomi hayatında beliren kalkın· 
ma emmareleriaden babsetmit 
ve demiştir ki: 

- Eminim ki Fraasanın re• 
fah ve bayındırlık devrine av• 
deti, bazı noktalarda ekonomik 
faaliyetlerin en geniş faaliyet 
senesi olan 1929 senesi rakam• 
larana yaklaşmıt ve hatti bun· 
Lin geçmiı olan logiltere ve 
Amerikada olduju kadar ge· 
nit ve kudretli olacakbr. ~ko
uomi bayabndaki bu yeni can
lanmada bir taraftan memle
ketin mndafaa kudretinin en 
yiikaek dereceyi bulmuma, 
diğer taraftan IOIJal aulbaa 
......... INaihcbr. 

her fedakirlığa katlanmak 
lazımdır. Bu işe llbumlu olan 
blUün tahsisatı ayarmak sol 
cenah patilerinin milıterek ka
naatidir. 

Fransaoın mesut olması için 
diğer bir şart ta sosyal sulh
tur. Her an yeniden canlanan 
ihtilafların nihayet bulmasıdır. 
Demolnasi rejiminde kanun 
hakim olmalıdır. Blitlin istih-
sal kuvvetlerinin geoit ve 
bu!üslu it beraberliği olma
dıkça memleketimiz Asyada
ki ekonomik ve siyasal sırasını 
tutamaz. Partinin kanaabnın bu 
merkezde olduguna eminim. 
Bu kanaat Fransız demokrasi
sinin meıru kaygılarına ve de
rin limitlerine makes olmak
tadır. 

Paris 17 ( Ô.R) - Malife 
nazıra Vincent Auriol bir nutuk 
ıöylüyerek Fransızları ekono
mik intikal devrinde ellerinde 
toplamıı olduklara altınları hll· 
kümete vermeğe davet . etmiş 
ve tedavili harici para sakla
mağa hiçbir lllzum olmadığını, 
yeai ekonomik sisteme tam bir 
itimad bealenebileceiini lly· 

''Aşk ,, 
Cenahı Şababettin merham 

ona •Kalplerin saygısız bir 
misafiridir." der. Hakikaten ne 
zengin, ne fakir, ne dlitklin, 
ne asil demez. Biraz temaytH 
görür görmez derhal girer ve 
yerleşir. Ne davete, ne mera• 
sime lüzum göstermez. 86yJe 
de alçak gönüllüdür musibet. 

Girdiii yerde t1slu, akıllı 
otursa birıey driil. Misafirliji 
müddetince sahibine yapma
dığı ezayı, çektirmediği cefayı 
bırakmaz.Daha yerleşir, yerleş
mez yaktığı ateı zavallı kalbi 
hamam knlbanına benzetir. 
Yaptığı marifetler de ekseriya 
ev yıkmak, akıl kaybettirmek, 
sahibini ya meyhaneye, ya ti• 
marhaoeye çırağ eylemek gibi 
ıeylerdir. Bazan da azraile 
teslim etmeden bir tarafa in· 
mıldamaz. 

Bu hallerine rajınen uq 
kimse fena g6rmez. Dlinya ku· 
rulalıdanberi yaıalan şiirlerin, 
destanların, şarkıların yOzde 
doksan dokuzu ona dairdir. 
Hep o tereanlim edilir. Çok 
defa elinden 6l0mle bile kur· 
tulunmaz. Sahibini toprata g6· 
mer kendisi .. ab" la karııık 
mezar taıına geçer otufur. 

Gazetelerde okuduğumuza 
göre bu dert lngiliz krabna da 
musallat olmuı. Koskoca baı· 
vekil huzuruna bile merasimle 
girebilirken bu saygısız misafir 
biliteklif kralın kalbine kadar 
girmi, ve orada yerleşmif. Bli· 
tün etrafının ısrarlarına, yalvar• 
malarına rağmen kral bu tu· 
f eyli misafirin sözünden dışarı 

çıkamamıı, taç ve tahtını bir 
tarafa, kralltk, imparatorluk, 
debdebe ve baımetini di
ğer bir tarafa atarak aoa• 
sını, karde,lerini, sarayını; va• 
tanını bırakıp lngiltereden ay• 
rılmııtır. 

Bu ne müdhif bir kunetl .• 
Bu ne azıh bir kuvvet ki d&n
ya ordularının yapamıyacakla· 
nnı tek baııaa, ıessiz, aadasız 
yapayorl 

Gerçi bazı doktorlar bunua 
bir hatltahk olduğunu, nezle 
gibi tedavi edilebileceğini söy
lüyorlar, ama bence en sağlamı 
yine tutulmamaktadır. En kirh 
it te tahaffuz için keıf edilecek 
iliçtadır. 

Zehirli gazlardan korunmak 
için icad edilen maskeler gibi, 
kalp maskeleri mi, "anti aşk. 
komprime'eri mi ne yapıla
cakaa yapıJıa da insanlık bu 
derdden kurtulsa! 

Doğrusu ya böyle kazançlı 
ve bayırla itler dururken, ken• 
dini kaleme kaptırmış, okun• 
sun okunmasın, gazetelerde 
hanl, harıl slitun sütun yazı 
yazan eczacılara şal8nm. 

N.Ozaren 

Fransız - İngiliz 
lf blrllll emin bir 
f&kllde yUrUyor 

Paris, 17 (Ô.R) - .. Paris 
Soir" gazetesinin Londra mu 
habiri lnsciliz umumi efklrımn 
biiyiik bir ekıeriyetle Franıa 
ile iıbirliği •e mlltterek hareket 
ıiyasetine taraf tar olduğuna 
kaydediyor. 

AJmanyanan tehditleri, iiçftn
cü Reicb reisleri tarafından ı6y• 
lenilen tiddetli nutuklar, Yen 
Ribbentrop'un Londrada Ye la
giltere haricindeki tDpheli faa
liyeti buna Amil olduğu gibi 
Fransanın harici ıiyaıeti de bu· 
nu kolaylaştırmııtır. 

Blum kabinesi Fransanın ln
gilterede perestijini artbrmııtar. 
lngilizler Blumun ıulb se•er 
azmini ve cesaretini takdir et
mekte, ideallerine ittirik eyle
mektedirler. Mubafazakirlar
dan sosyalistlere kadar bittin 
lngiliz aiyuileri F ranıız baıve
kilini takdirde ve Fransanıa 
nihat dahili bir ıiyaıet istikra· 

llaYUflDUIDI clilemekt• 

'~··tedir 
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_ _, 
Mi 

Fransanın 
• • 

tezımıze cevabı 

Bir 
v 

gınm ga a e 
ha t• örtm • s ıyor 
Sancaktaki facialı tazyiki inkar edi
yorlar. Bitaraf bir jandarma kuvveti 

gönderilmesini reddediyorlar .. 
Cenevre, 16 (A.A) -Havas tiklale kavuşmağa namzet .d~v-

Ajansı bildiriyor: letler halinde. taazzuv ~tt·rıle· 
M'll ti c · t• k ·· cek olan Surıye cemaatı hesa-

ı e er emıye ı onseyı . d 
başkanı Edvards celseyi 10.30 bma. hareket edıyor u •• 

Nıbayet Sancak Surıye ce• 
da açmış ve Fransız murah- . . h · · d · t'kl·t · · 

maatının arıcın e ıs ı a ıçın 

Fransız /zaıidye nazm lvon Delbos 
hası Viennot'a söz vermiştir. 
Viennot lskenderun meselesinde 
Fransanın noktai nazarını izaha 
başlarken Fransamn Türkiyeye 
samimi ve derin dostluk bağ
lariyle bağb bulunduğunu ha
tırlatmıı ve sözlerine şöylece 
devam etmiştir: 

".Milletler cenıiyetinin istik· 
lale doğru götürmek vazifesini 
Fransaya vermiş olduğu mil
letin hukukunu ve menfaatini 
müdafaya davet olunan Fransa 
manevi olan ve mUstakbel 
menfaatine karşı olduğu kadar 
dostlarına karşı da ittihaz 
edeceği sadıkane bir dürüst· 
lük ile gerek birinin gerek 
diğerinin isteklerini uzlaştır-

mağı kat'i surette ümit eyle· 
mektedir • ., 

Viennot bundan sonra Türk 
tezine karşı 1921 ve 1923 de 
yakın Şark devletine ait ola
rak imzalanan metinlerin sıkı 
bir tahlilini yapmış ve şu neti
celere varmıştır: 

Fransa 1921 de Türkiye ile 
müzakere e~erken mandası 

mucibince hareket ediyordu. 
Ve bu suretle hareket etmek 
için başka sıfatı mevcud değil-
di. Fransa Suriye arazisi üze· 
rinde hiçbir müdahale, hiçbir 
hükümranlık hakkını kendis;nde 
hiçbir zaman görmemiş oldu
ğundan bu hakkı sırf bu arazi-
nin hududlarım tesbite yarıyan 
bir anlaşma ile bu hukuku 
iktisap edemeıdi. 

Fransa araz.i inin tamamı is-

hiçbir hususi namzetliğe malik 
bulunmuyordu. Bu prensiplerin 
tatbiki halk veyahut Türk hü
kümeti tarafmdan hiçbir tah· 
tiyeyi mucip oJmadığı gibi 
Türkiye Sancağm Suriye milli 
hayatına iştirakine karşı pro
testoda bulunmamışbr . ., 

Viennot bundan sonra 
Milletler cemiyetinin 1930 da 
yakın Şark devletlerinin organ• 
tik statülerini tasvip eylemiş 

bulunduğunu ve statü mucibince 
Sancağan Suriye kanunu esasisi 
ile ve hususi hir organik rejim 
i)e idare edilmekle bulundu
ğunu hatırlatmıştır. 

Viennot şurasmı bildir-
miştir ki Fransa - Suriye mua
hedesi ahkamı mucibince Suri
yenin bürrivetine kavuşması 
muahedesi ne Sancağın hukuki 
rejimine ne de ahalisinin Türk 
unsurlarmın hukukuna kaeiyen 
dokunmayacaktır. Bununla be
raber son Fransız - Türk fikir 
taatileri esnasında Fransa hü
kümeti Türk bükümeti ile bu 
rejim hakkında görüşmeyi tek· 
lif eylemiştir. 
Fakat Türk hükümeti kendisini 

tatmin olunmuş telakki etme
miş ve Sancağın siyasi tabiiye-
tini ileri sürmekte ve Suriye 
devletinin bu idari taksimat 
dairesinin müstakil bir dev!et 
haline getirilmesini elde etmek 
için ısrar eylemiştir. Fakat 
Sanca{!ın müstakil bir devlet 
haline getiri!mesi Ankara an· 
laşmasında mevcud değildir. 

Viennot konseyin kendi 
kararına sahip bulunduğuna 
işaret etmekle beraber konse· 
yin nazarı dikkatini meselenin 
pratik safhalarına çekmiş ve 
demiştir ki: 

"Konsey, Sancağı Sur\yeden 
aynmağa karar verdiği tak
dirde Arap Suriye efkarı umu
miyesi Suriyenin istiklalinin vü· 
cuda getirilmesini değil, fa
kat Suriyenin bir· devlet 
olarak mevcudiyetinden, yani 
on dört senedcnberi Suriyeye 
raptedilmiş bir arazinin ayrıl

mnsım tazammun eyliyeceğini 

kaydedecek tir.,, 
Vieonot Türk delegesinin 

Sancağı balen muazzam bir 
a keri tazyık altında gösteren 
beyanatım hayretle dinlediğini 
bildirm"ş ve dem;ştir ki: 

AŞK, MACERA ve ESRAR TEFRİKA No: 24 
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- Şuna inan ki Robert, bir küdın ne kadar çok 
severse sevsen, TehıUt.e ve öCU karşısında 

aş .ını feda etier .•• 
- ..... -«> ..... ~ ..... __ --

- Tüh .. Allah cezanı ver- 1 - Karşımda öyle somurdup 
sin, dedi. Ben de sizi yanıma 1 durma,. On üç öteki dairede, 
adamsmız diye aldım.. K im şimdi sen de oraya git ve 
oldu: unu ;mlıynmadın mı? rahatımı. bak. Sabahleyin saat 

- Anladım ya, yani şüphem beşle ht1ı.1r olmaiısmız .• 
kalmnsm d iye. soruyorum. - O - l<ev Sör 

- l elci, hım ders;n? Gordon yalnız kalınca kapıyı 
- Morgan galiba... kilid 'edi ve Robert!e Hardinin 
Gordon bağudı: yatıp yatmadığını öğrenmek 
- Bak yine (galiba )diyor... için, duvara yaklaşarak bir 

Sana kaç defa söyliyeceğiz. müd~et kulak verdi. Öteki 
Bizim prensiplerde ( galiba ), odadan hafif iki erkek sesi 
( zanedersem ) gibi çürük keli· geliyordu. Demek ki, daha 
meler yoktur... yatmamışlardı; fakat ne görüş-

• • • • tüklerini anlamak kabil de w il 
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- Başta1aJı 1 nci Sahifede -
lal davasında bir tek insan gi
bi hareket ettikleri yazılıdır. 

f 
esas müzakeresi son k5nunda 
toplanacak olan alelade devre
ye talikedilmiştir.Bu celsede ta-

DOKTOR ARAS PARISTE 
lstanbul, 17 (Yeni Asır mu· 

babirinden ) -Sancak mesele-
sinin Milletler cemiyetinde tek
rar görüşülmesi, konseyin ikin
cikanundaki normal toplanışma 
kaldığından hariciye vekilimiz 
Tevfik Rüştü Aras, Fransız 
hariciye nazırı lvon Delbosun 
daveti üzerine bugün Parise 
hareket ediyor. 

iki hariciyeci arasında dos
tane görüşmelerin iyi netice 
vereceği kanaati, Cenevrede 
hu kimdir. 

Fransızlar, adalete uygun bir 
bal sureti tekJif ederlerse yıl 
başından !lonra Türkiye-Fransa 
arasında doğrudan doğruya 
müıakereler yapılması muhte
meldir. 

MÜŞAHİTLER GiDiYOR 

Istanbul, 17 {Yeni Asır) -
Milletler cemiyeti konseyinde 
kabul edilen üç müşahit, bu
günlerde sancağa hareket ede
ceklerdir. Bir habere göre 
Fransız kuvvetleri, sancaktan 
çekileceklerdir. 

Istanbul 17(Hususi)-Halepten 
ahnan haberlere görP. Reyha
niyedeki arap tahrikçileri yeni 
hadiseler çıkarmağa teşebbüs 
ettiler. Antakyanın değerli şah-
siyetlerinden daha birkaç kişi 
tevkif edildi. Sancağın Suriye· 
nin bir parçası olduğu hakkın
da uydurma mazbatalar yapıl· 
maktadır. Sancak lıalkı bir 
Türkün imzasını bile taşımıyan 
bu mazbataları protesto etmek
tedir. 

HAVAS BiLDiRiYOR 
Paris, 17 (Ô.R) - "Havas,, 

bildiriyor: Milletler cemiyeti 
konseyi dün sabah 85 inci 
devresini kapatmıştır. Bu son 
içtimada konsey Avustmalya 
delegesinin Sancak meselesi 
hakkındaki ihzari raporuna 

kipedilen gaye muhtemel hadise 
lerin önüne geçmekiçin ahnacak 
muhafaza tedbirlerini tayinden 
ibaretti. Fransız delegeleri, 
Sancak ile Türkiye arasmdaki 
hududun iki tarafına birer tah
kikat komitesi gönderilmesi 
fikrinden Türk delegelerinin 
bu talebi reddetmeleri üzerine 
feragat etmişler ve konsey ta• 
rafından kabul edilen Türk te
zine tevfikan Fransa - Suriye 
muabedl!sinin tasdikini, mese-
lenin esası hakkında konsey 
hükmünü verinceye kadar ta-
lika muvafakat eylemişler
dir. Fransız delegeleri di
ğer taraftan Sancak arazisine 
bitaraf müşahitlerden mürek
kep bir komisyon gönderilmesi 
projesini muhafaıa eylemiştir. 
Fakat Türk delegasyonu bu 
projeye karşı mukavemet gös· 
tererek tesiri olmıyacağı aşikar 
bulunan böyle bir tedbirin 
mesuliyetine iştirak etmemek 
kaygısiyle buna ait reye iştirak 
etmemiştir. Neticede bu proje 
rnportörün ve meclisin tasvibini 
elde etmiştir. Bu "müşahede 
komitesi üç azadan ibaret ola
caktır. Azalar bir diplomat, 
bir müstemleke memuru, bir de 
milletler cemiyeti memurların· 
dan,, ibaret olacaktır. 

Sancak arazisine girecek 
olan bu " müşahid ,, )erin rolü 
vaziyeti müşahede ederek ah-
vali takip etmekten ve ihtiyaç 
halinde konseye ma:umat 
vermekten ibaret olacaktır.Bu 
komisyon mahalline varınca 

Sancak arazisine gönderilmiş 
olan takviye kuvvetleri geri 
alınacaktır. Şurası da şimdiden 
karar altına alınmışlar ki bu 
müşahitlerin vazifesi en geç 
31 Sonkanunda kat'iyyen niha
yet bulmuş olacaktır. Bu ko
misyona ait olan karar münha
sıran bir muhafaza tedbirinden tahsis edilmiştir. 

Türk ve Fransız hükümet· ibarettir ve ihtiJafm esası ta-
lerinin mütabakatiyle meselenin rnamen açık kalmaktadır. 
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"Eğer mandater devlet San· ı vüz eden ve bu mandanın kısw 
cakta bu!unan lut'alarını tak· I men taliki demek olan tedbir-
viye etmiş ise bu Sancak h:ıl- !ere müsaadekar olamaz. 
kının kendi iimme hulrnkunu Fraı sız hükümeti bu sebep-
icraden menetmeği arzu eden ten hududunun her iki tarafına 
bazı unsurların gayretıne ter· bitaraf müşahitler gönderilmesi 
cüman olan hadiselerin heyeti tavsiyesini ileri sürmektedir. 
umumiyesinden dolayı o 'muş· Eminim ki bu tedbirler derhal 
tur.,, alakadar mmtakalarda sükun 

EMNiYET TEDBiRLERi 
Viennot nihayet konseyin 

hakkında bir kaı ar alabileceği 
emniyet tedbirleti üzerınde 

Fransız hükünıetinin hissiyatı· 
nı bildirerek demiştir ki : 

,. F ranstz büküm eti hudutta 
ve Sancakta hadiseleri önle
meği istihdaf eden hükümiere 
muvafakat elmeğe hazırdır. 
Bununla beraber mandater dev-
let kendi salahivetlerine teca· 

idi.. 
içinde her müşkülü bal için 

binbir türlü Alet ve ede"at 
bulunan bavulu açtı. Uzun bir 
telle ahcı hoparlör ve bir ku
laklık çıkardı. Elektrikleri 
söndürerek pençereye çıktı 
ve bir bastonun yardımi'e 
alıcı hoparlörü 22 numaralı 
dairenin pençeresine koydu. 
Sonra tekrar İçeri girerek 
elektrikleri yaktı ve telin bir 
ucunu dıvardaki pirize r;;ptetti. 
Kulaklıklara başına geçirdiği 
zaman yüzü gülmeğe başlamıştı. 

Alet mükemmel işliyor, öteki 
odada söylenen her laf gayet 
açık olarak kulağına kadar 
geliyordu. 

Eline bir kiiğıl kalem alarak 
görüşülen sözlerin mühim yer· 
lerioi kaydetmeye bıışledı: 

- Üç güodenberi vaktimizi 
boşuna geç"riyoruz babacığım .. 
Biran evvel faaliyete geçmeli· 
yız .• 

rum ama 

tevlit edecektir." 
Doktor Tevfık Rüştü Aras 

Fransa namına Türkiyeye karşı 
ifade ettiği dostluk bissiyatm· 
dan dolayı Viennota teşekkür 
eylemiş ve meselenin hukuki 
ve siyasi cephesini konseye 
bildirmek hakkını muhafaza 
eylt:diğini beyan etmiştir. 

Eğer mazbata muharriri ra· 
porunu bitirebilirse konsey bu 
akşam yeniden toplanacaktır. 

kadar çabuk oiuvermez ki, ya
vaş yavaş herşey yoluna gire-

r cektir. Morgan teşkilatının bir 
ipucunu elde edebilsek.. Yarın 
seninle Mor.k ıokağaoı dolaşa
lım.. Onların en büyük faaliyet 
merkezleri oradadır. Külhan
beylerin devam ettikleri kah· 
velere ve barlara da gitmek 
lazım.. Birkaç gün sabır ettik
ten sonra herhalde bir ipucu 
elde edeceğiz. 

- Ya bizden ~üphelenir· 
lerse .. 

- işte bunu çok eyi düşün
dün. Onlar ne hin oğlu hindir. 
Gökten ku$ uçurmazlar. Onun 
için mümkün olduğu kadar ih
tiyatlı davranmalıyız .. 

(Hin oğlu bin) sözünü işiden 
Gordon, ağır bir küfiir savur· 
maktan kendini alamadı ve 
kendi kendine söylendi: 

- Yarın sabahleyin fare 
gibi bizim kapanımıza düştü
ğün zaman ben sana göste
ririm... Bak şunların yediği 

naneye.. Siz giderken biz ge-

iLE BE 

Sultan Mecit, bir gün Reşit 
paşaya: 

- Paşa! Senin bana ve 
devlete çok hizmetin oldu, 
buna karşı sana bir mükafatta 
bulunmak isterim, dile benden 
ne dilersen .• 

Demiş. Paşa, Padişaha: 
- Sağlığını dilerim! Deyince 

Mecit: 
- Resmi söz istemem, ne 

istiyorsan onu söylel 
Demiş... Paşa, düşilnmüş, 

taşınmış, aklına birşey gelme
yince söz olsun diye, Paris 
kongresinde Ali paşa ile bera
ber olan oğlu Ahmet CelAlı 
hatırlayıp, bu fırsatla Ali pa
şanın inadına hareket etmek 
kastiyle: 

Nasll vezir olurlardı? 
üzere babasıom eleğini öpmek, 
işaret edip, oturacağı yeri göG
terinceye kadar ayakta dur· 
mak tazimiyle eğilerek baba· 
sına iki büklüm sokulmuş, fakat 
Reşit paşa birdenbire ayağa 
kalkarak : 

- Buyrun efendim, buyrunl 
diye oğlunun elinden tutup 

. yanı başında bir sedire oturt
muş, hayretle babasına bakan 
Celalın: 

- Baba! Bu ne hali 
Demesine kalmadan, el çır· 

pıp, giren uşağa: 
- Bize iki kahve, iki çu· 

buk getirin l 
Diye emir vererek oğluna 

dönmüş: 
- Oğlum Ahmet... Padişa~ 

sana vezirlik rütbeıııini verdı. 
Benim bugünlerim en bahtiyar 
olduğum günlerdir. Sen benioı 
huzurumda şimdi bir vezirsin, 
şimdi seni oğlum olarak değil, 
vezir olarak görüyorum, yaran 
beş çifte kayıkla git, sarayında 
Hünkara arzışükran et! Demit·• 

Nakleden 
TOKDIL 

- Oğlumu vezir yapmağa 
müsaade edin! demiş, padişah 
derhal bir emir vermiş ve Re
şit paşanın oğlu Ahmet Celilı 
vezirlik rütbesine yükseltmiş, 
Reşit paşanın oğlu vezirlik 
rütbesini alıp Istanbula dö· 
nerek babasının yanına gi
rince, her zaman adeti olduğu 

"i~giit~·;~·'"'hiikü·;~ti'"h;~; .. ·;~···d~;;i~' 
kuvvetlerini acele fazlalaştırıyor 
Londra, 17 (A.A) - Hava bakanı Svinson dün Londrada 

söylediği bir nutukta her sene yirmi bin pilota ihtiyaç old~ğu~u 
halbuki geçen sene ancak bin beş yüz pilota diploma verdebıl
cliğini ve mamafih bava kuvetJerinin en mükemmel tayyarelerle 
techiz edilmekte olduğunu beyan etmiştir. . . . . 

Diğer taraftan bahriye bekanı Samuel Hoare sanayıcılerm hır 
toplantısında yapbğı bf;yanatta kendisinin lngilterenin e~ büyük 
sanayicisi olduğunu çünkü yeni bir donanma vücuda getırmekle 
bulunduğunu söylemiş ve demiştir ki: 

Yeni programın tatbikine ancak kısa bir müddet evvel baş· 
lanmış olduğu halde donanmam1z iki yüz bin tonilato . a~l?Jışhr 
ki, bu mik dar son üç sene inşaatı mecmuuunun beş mıslıdır. 

eye mile! buğday piyasası yüzde 
altmış derecesinde yükseldi . 

Paris, 17 (Ö.R) - Beynelmilel piy11sada b.azı fiatlerio .süratlı 
şekilde yükselmesi ekonomik kalkınmaya dehi sayılıyor. Bılhassa 
buğday fiatlerinde bu yükseliş g~z~ çar~maktadı~: Amerikada 
buğdayın buvasosu dün 127.50 fıatınde ıken bugun 134.50 ye 
çıkmıştır. Bu suretle Şikago borsasında buğday 6 ayda 85 deo 
134 e Çlkmış bulunuyor. Hu tereffü kısmen rekoltenin kifayet· 
sizli ğinden, kısmen de gündeliklerin. yükse~mesi ~aye.sinde ~ko· 
nomik kaikınmadan ileri gelmektedır. Bugday uzerınde yuzd~ 
60 derecesinde olan fiat yükselişi bu itibarla iyi bir işarettir. 
Zira az çok bütün piyasalara şamil olup ekonomile kalkmmaya 
daima esns olan umumi fiat tereffüü zümresine girmektedir. 

Milletler cemiyetinin takviyesi me· 
selesi eheıDmiyetle müzakere ediliyor 

Cenevre 17 (A.A) - Milletler cemiyeti paktı prensiplerinin 
tatbik edilebilmesi işiyle meşgul olan komitede Şili ve Kanad~ 

l 
delegeleri Milletler cemiyetinin dhanşümullüğü meselesinin birincı 
derecede mühim bir keyfiyet olduğunu ehemmiyetle tebarüz 
ettirmişlerdir. • 

Bunn mukabil Sovyet delegesi en mübrem işin paktı takvıye 

ı etmek olduğunu bey~n eylemiştir. . . . _ . 
Uruguay delegesi ıse paktın tadılınden zıyade taahhutlerıP 

tefsir edilmesi lazımgeldiS!ini ileri sürmüştür. _. 

liyorduk be • . Sağlı sollu iki 
tarafmızda Morgaoın adamlara 
var. 

Muhavere devam ediyordu. 
Gordon tekrar yazmağa baş
ladı: 

- Sirley'e kavuşalım mı 
dersin? 

- Bilmem ki., Fakat onu 
hiç görmesek bence daha iyi 
olur .• 

- Ya sokakta rastlarsak ... 
- Sende ama tuhafsın be 

Robert •. Milyonluk bir ;ebirde 
buna imkan var mı .• Farzı ma· 
hal olsa bi'.e, bir yalan atc:.rız .. 

- Meseleyi ona açsak, bize 
bir yardımı dokunabilir mi aca
ba ?. Çünkü o çok kurnaz ve 
ayni zamanda cesur bir kızdır .. 

- Çocuk o~ma Robert .. Dün
yada kadm kısmından erkeğe 
hiç bir fayda gelmez.. Bilakis 
büyük zarar görürüz.. Biz bu 
işi kendi kendimize başar
mağa bakalım.. Zaten bunun 
sonunda, ya ölüm ve yahutda 
zafer var •• Şirley nihayet ~enç 

bir kızdır.. Hem bilmem ki 
bizim için kendini böyle tebli· 
keli bir maceraya atmaz .. ~ 

- Sen bilirsin babacığım .. 
Hakikaten dediğin gibi bir ka
dından yardım beklemek bo-
şunadır. HeJe böyle sonun· 
da yüzde doksan dokuı 
ölüm muhakkak olursa ... Fakat 
ben bunu Şirleyin aşkına gü· 
venerek söylemiştim.. t 

- Sev:nek inan ki Rober ' 
bir kadın ne kadar çok sever· 
se sevsin tehlüke ve ölüm kar
şısında aşkını feda eder .. 

- ŞirJt>ydeıi böyle bir şe~ 
ümit eder misin? Onun beoı 
ne kadar çok sevd ' ğini her ın-
man söyleyen sens· o .. 

- Evet inkar etmiyorual·t 
Şir:ey seni se,ıiyor.. faha. 
( kadın) clediltten sonra beps~ 
birdir •• Bu mesele isti~na kabu 
etmez ki .. 

d . e
- Öyle ise şurada on ıç 

. k. - .. - a kadar 
rım ı omrumun sonun 
hiçbir kadını sevmiyeceğim vo 
hiçbir kadınla ev:enmiycceğilO• 

- Sonu ı•ar -
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Sancak işi görüşülürken 

a cağa bitaraf bir Türk 
~-~~~~~~~~~~~- ı~iişa~itg~~~sini!~tedik 

Romanya hariciye nazırı Pariste Türkiye - Suriye hududunda 

Dostane nutuklar teati edildi. Fransa dış siya- ~·'·~~~?.:ıt-~~~~i~~~:,i almışlar 
setinde K •• •• k A b •• •• k •• •ı• bilcliriyor: Ct:nevre, 16 (A.A)- - Ha· 

Uçu ntanta uyu o nem verJ ıyor • Sancakta ~ükün hüküm sür- va~ıll hmust suret\e gönder-
mektedir. Bununl• beraber die-i mub~biri biJqirivQr: 

------------------• muhtemel hidiselerin önüne Son Sandter - Rüştü Aras • 

A k 1 D lb t ki k •d d f sceçm~k için Türkiye • Suriye kk d ntones onun ve von e osun nu u arı ço manı ar ır. ransa hududunda emniyet tedbirleri Vlennot gö,.Hşmeleri ha ID • 
alınan ma'ümata göre Tevfik 

k 1 d k 1 k ittihı& cdilmi tir. Romanya için daima ıymet i bir ost a aca tır. Suriye mebusları Arap ve Rüştü Aras Ankara ile temas .. 
Ti.irk ahaliniu intihap müca- tan ııonra meselenin es~MQ 

Paris, t 7 ( Ö.R ) - Dün"ft miyetle tefsir ediyorlar. Bu lesi haline gelirse, Ren budu- ' başbata kalarak oynıyacağı dele.si eşnasmda iki lciı'nin tıtallö~ ed " tekliflerde bqlua" 
günün burada en mühim hi· münasebetle gaıetelerin bir dundaki Alman kıt'aları ve ltal· rol ancak ikinci derecede ola- ölümllne ve yirmi kitinin yar41- mu,tur. 
disesi Romanya hariciye naoırı çoğu Küçük itilaf devletlerinin yan anlaşması da buna ilive bilir. Halbuki Almanya ile iyi lanmısarıa ıebep olan hidiıe- Tevfik Rüştü Aras Sşnqkt~ 

Fransız cleleges
0

fıİn ikamet et-
Antoneskonun Parise muvasa- ve hususile Romauyaoın zihni· edilirse Fransa hemen hemen münasebetler muhafaza etmekle lerd~n dolayı mUttefikan müfe- mekte olduğunu ileri sürerek 
lah o!muştur. Fransa hariciye yeti hakkmda makaleler yaz• muhasara vaziyetine düşmllş beraber lnııiltere ve f1'anaa ile essif bu!unmaktadırlar. lskenderurı-1 gidecek olan bi-

d A k f . ı d Ctınevre, 16 (A.A) - Havas 
nezaretin e ntones 0 şere ıne mış ar ır. olur. Bunun için Italya meıe- de mOnsebetleri iyi olursa ita!- bildiriyor: taraf müşa1'tit!ere bir Tftrk de· 
verilen ziyafette Fransız bari. SEY AHA TIN ASIL GA YESI lesini Fransanın ye1'iden tetkik yan ıiyaseti hilcim bir mevki Mazbata mu\ıarriri olan ineç legesinin iltihakmı istemittir. 
ciye nazuı Yvon Oelbos de-

11
0rdre" gazetesi ıunlan ya- b , t k z· A dıııı ba'-anı Sııın..ı•·r ı·ıc Tevfı·k Sancaktaki Fransız dele,.ai 

etuıeai ir xaruret oıuıuı ur. azanır. ıra vrupa muvazene- ... K m" l k d A k d 
miştir ki: zıyor: Seyahatin asıl gayesi Rü•tü Aras ve Viennot arasında s cm erun ve o\a JI a 

_ Çok iyi tamdıgvınız ve Fransız _ Romen dostluğunun Muaaolioi Almanya ile ittifak- sini istediği tarafa doğru eğilte· b b . . . man(ia sıfatiyl~ mutat id~ro 
k d . · · · 1 f bı'lı·r. maz ata ma "rnrının raporu icılerini go-rmekte old11g· u aibi 

Akdeoizde Çok tevccühler sağlamlığmı ispattır ve hiçbir tan en 181 ıçın ya nız men •· müod~recatnu teşbite matuf " 't" " ~ 
1 d ğ ğ bT iki Bundan dolayı timdi münase- t d k d' frJnuz vaziyet:nin esas pr~n-

bırakmış olduğunuz Paris şeh- diplomatik mukavele yapılacak at er o mıyaca ını ı ır. g6rüşme er evam etmf' tc ır. sibi de konsPy tarafından ta-
rinde size boşgeldiniı demekle değildir. Romen nazm ve ma· sene evvel Venedikte Hitler - Letl~rdc ı;erginliğin bir derece Müzalterede henüz Tevfik memen tahaffu!İ mahiyette itti• 
mesudum. Sizin şabsımzda ge- iyeli Fransız nazırlarile geniı Mu11olioi mülika\ı eınas1ndaki azaldığı g~rülmektedir ve Rüştü Arasın kooseyde rey ve· haz edilecek o!an tedbirlerin 

b . f k d · caklardır rilirken istinkaf etmek fikrin- mandater devletı·n saıa·hı'yetle-rek harp sahnelerinde, gerekıe ır u u evn yapa • teıebbüı bu a.,bepten neticesiz Fransa, ltalyaya karşı münase- d il d k 1 
ADtonesko b 11 yle bı·r mu-zakere ~n müteve i mOı D ita te- rı·ne halel aetı·rm•m•ıı·dı·r. 

sulh eserinde hizmetler etti- için bilha.s.: sallhiyettardır. kalmıştı. Mussolini A1manya ile bellerinde bundan istifade et· sadilf edilmektedir. Bir Tlirk" dele;eılain mew-
ğiniz asil memleketinizin mü· Çünki Çekoslovakya ve Yugoı· bir menfaat izdivacı yapmıtbr. mittir. Eıaıen ilk örneği lo· Bununla beraber konıey ka- cudiyeti Türkiyeyi lskeaderua 
messilini selamlarım. Fransa lavya ile sıkı temas halinde B5ylece Habe~ meselesi giltere vermit ve ltılya ile bir rAarnn ~Dbtt~lilfcih dT~vfidk RdDt!ü ve Antakya üıerinde bir ne~i 

Ö b t ] 1 b .. 1 rasın 1 1 ın ogru an og- murakabe lıak'-ı verm'"'k n•t•·-
ona 1 nmez a ıra ara ag •- oldug~ undan yalnız kendi hli· esnasında Franıa ve logil· ticaret muahedesi bile aktet- kt · t t' · 1 

" ... "" 

Ş h d . d ruya no aı nazar ra ısı su- cesine varacaktır. 
dır. a sanız a aynı zaman a ku-metı·nı·n deıiril aynı zamanda t k t 1 an hınrları • ti·r Fransa d b na ı"mt's t• 1 1- ' b. · h il •. ereye arşı . op a~ . ~ - mıı · . • u 1 a- re ıy e Kat i ır ıureh a e Konseyin bugünkü celı~in-

. küçük antant devletlerinin de küçük antantın da fikirlerini m çıkarmak ıatemı~hr. Fakat len ltalya ıle temaalarına tek- raptı için Pariıe gilmeıinin ka- den evvel bir anlaşma basıl 
mümtaz bir mümessilini de bildirebilir. bT k. it J Al ·ı b 1 t 1 ld w 1 1 k 1 • ·· · d d 0 I kt d 
selamlar ve kadehimi majeste BiR NUTKUN AKiSLERi ... !~ı! ... ! ..... ~.~~.~!~ ...... ~.~~!.~ .. ~.~ ..... ~~! ... ~!!~!!.!~~ ... ••••••• ••••••••••• ... !.~~.~-~~~~ ... ? •.• ~.~!! .. ~.1!.~.~ı.!!1.~ •• : •••• !!.~~-~J.· .. ~.'!1.' •••• ~.~.~!; ... ~.!!.: ..... . 

Romanya kralmmsaadetine ve "Ere Nouvelle,.diyorki: Mi- Eden'ı·n nutkundan sonra 1 Pasaport 
sizin şahsi saadetinizle Ro- lano nutkunda Musaolini Maca-
manyanın refah •e baydırh- riıtamn parçalanmasından bah· 
ğma kaldırman. setmiı ve nazari bile olsa, 

Romanya hariciye nazın An- muabedelerin yeniden tedkiki 
tonesko şu cevabı \•ermiştir: lüzumunu ilin eylemişti. Bu be-

- Fransaya derin bir hay- yanal o vakıt Bükreşte derin 
ranhk beslemekte olan mem- heyecan uyandırdı ve Ronıan-
leketimde kuvvetli akisler uyan- ya devlet adamları Romanın 
dıracak olan teveccübkir sözle- beynelmilel mukavelelere hür-
rinizden son derece mütehas- met nazariyesine sadık devlet· 
sisim. Tarihimizin btıyiik saat· lerle anane halindeki dostca 
)erinde Fr•nsanın bize daima iş beraberliğini teyid eden be-
bahşettiği mUuberete hepimiz yanalla bulundular. Bunlardan 
samimi olarak minnettarız. Ro· kastedilen bilhassa Fransa ve 
manya Fransadan gördüğü iyi- Sovyet Ruc;ya idi. Bunu ta-
likleri ne yıepıa ona tamamiyle kip eden Paris seyahati bu 
iade etmi' olamaz. Avrupa sul- siyasetin ilk eseridir. Roman-
bunun istikrarı ve Romanyanın ya propagandacılariyle Av-
saadeti için kabul ettiği fedakar- rupamn şarkında itleri karış-
hklardan dolayı memleketinize tırmağa çalışan Hitlerin manev-
sadakatli bir muhabbet bes- ralarına mukavemet etmiştir. 
)emekteyiz. Romanya şimdi Cenevre naıa-

Bana karşı dostluğunu mu- riy1:sine, yani arazi mülkiyetinin 
hafaza elmiş olan Mareşal ve siyasi hikimiyetin el sürül-
F ranc~et Esperey'an emri al· mez birşey olduğu kanaatine 
tında vaktiyle Fransamn hiz- sadık devletlere dönmüştUr. 
metinde bir asker olduğumdan Zira bu prensip Romanya için 
dolayı mesudum. Bnunun unu- hayat me111elesidir. 
tutmaz hatıralarmı mu haf aza FRANSA - iT ALYA 
ediyorum. Kadehimi Fransa Paris, 17 (Ô.R) - "Homme 
cumhur reisine ve f ranı;anm Libre,. Fransanın ltalya ile 
saadetine ka1dmrım. münasebetlerini yeniden göz 

Periı, 17 (Ö.R) - Gazeteler önüne getirmesi lüzumunu kay-
Romanya hariciye nazırı Anto- dediyor. Bu gazeteye göre, 
neskonun Paris ziyaretini ehem· Pirene dağları bir Alman ka-

Yazan: Tok Dil Tefrika No: e2 

Mahmudun yuvası bozuldu .. 
Ağlayan anasiyle, ağlıyan ka· 
rısı günlerini ıssız ve matem1i 
geçirdiler. 

iki gün sonra da, Mabmudun 
anasını ve karısım saraya al· 
dılar. 

Bu delitcanlınm dükkanında 
ne kadar halı varsa; saraya 
aldıkları gibi ailesinin odasına 

serdiler, dıvarJannı, tabanlarını, 
tavanlarını halılarla döşettiler, 
fakat Mahmudu kösem sultan 
salmadı. Bir iki aylık gebe 
karı mm yanma da haftada bir 
gözetilerek izin verirdi. 

• 
Günler, sarayın içiodc deli-

cesine j?eçti, sarayın ıcı 

bir heyheyJe dolmuş, sal· 
lanat yedi ya~mdaki ço· 
cuktan ziyade şehvetine bel 
bağhyan Kösem Sultanın elin
de oyuncak olmuştu. Dördüncü 

Mehmedin anası Turhan sultan 
bu fecaatlere içini çekerek 
haremin bas odalarmdan biri
sine çekilip fırsat günlerini 
beklemeğe koyulmuştu. 

Hazinede para kalmıyordu. 
Sarayın debdebe ve ihtişamı, 
Kösem sultanın da ıehvet uğ· 
runa masraflarma karşı hazine 
sam yeli esmiş kar [?!) gibi 
eridi gitti. 

Taht odasında, tahtan arka
sındaki perde arkasından, Ve· 
ıir Sofu Mehmet paıaya kat'i 

Belçika, emniyet içinde rahat uyuya
bilir. Tecavüzü lngiltere takip edecek 

'------------------····--------------Bu mesele Fransa için olduğu l(adar bilmukabele 
lngilterenin 

Paris, 17 ( Ö.R) - Edenin 
dün avam kamarasındaki be· 
yanala münasebetile "Echo 
duNord,, gazeteıinin Brükıel 
muhabiri şunlara bildiriyor: 

Son 15 gUn jçinde Belçika 
için 2 mühim hAdise olmuştur. 
Birisi başvekil Van Zeelandın 
Londra seyahati, diğeri parla
mento tarafından askeri teıki
lit kanununun kabu1ildür. Van 
Zeelaod Belçika için elzem bir 
dostluğu takviye maksadiyle 
Loodraya gitmiş ve dün 
Edene gerek Belçika tari-
hinde, gerekse Avrupa tari
hinde mühim bir mevki tuta-
cak olan beyanatta bulunmak 
fırsatını verm·ştir. Belçika bu 
suretle evelinden, hatta 1914 
ten evelki senelerden bile çok 
daha kuvvetli bir emniyet 
kazanmıştır . lnıilterenin hava, 
deniz ve kara teshhat 
sahasında sarfcttiği dehşetli 

bir emir verildi. 
- Ne yapılıp yapılıp hazine 

için para tedarik edilecektir. 
Bu emrin doğurduğu fecaat 
yeni batta" deli sultanın sal
tanat günlerini iade etmişti. 

Veıir Sofu pata bunlara rağ
men saraydaki israfahn önünll 
almak maksadiyle saray iç oğ
lanlarından bazılarım fazla bu· 
lup atmış, oradan tasarruf et
meğe koyulmuş, cülüs bah,•şi 
o1arak yeniçeri neferlerine, si
pahilere verilen ulüfelerden 
kısmış ve cülus sırasında : 

- Bu falan sancağın muta
sarrıflığına layıktır. 

Diye, lbrahim zamanında ahp 
yürüyen rüşvetin önüne geçmek 
ve her işi JAyıkına vermek dü
şüncesile yaptığı bir tevcihi 
bozarak, yerine gidip rahatça 
ve meccanen!? mutasarrıflığı 

elde eden bir mutasarrıfa biJe 
adamlar salıp rüşvet istetmişti. 

Fakat Sofu paşanın bu ted· 
birleri btiıbUtün ortalığı karış· 
brda. Dumanı üıtünde tnte11 

emniyeti için de aynidir 
mesai dtitünülilrse takdir edi
lir ki bu beyanattan sonra her 
hangi bir hükilmet Be1çikaya 
taarruza cesaret duyamıya-
cakhr. 

" Progres de Lyon .. aynı 
nutkun garbi Akdeniz sta· 
tükosunun muhafazasına aid 
kıımı üzerinde duruyor. Bu 
statüko logiltere ve Fransa 
için hayati bir menfaattir. Ba-
lear adalan ilçlincU bir devle
tin eline geçerse Fransanın 
şimali Afrika sahiliyle müna
kalesi tehlOkeye dUşer. Halbuki 
Fransa ordusunun mühim bir 
kısmım buradan getirtmektedir. 
Keza lngiltere de ayni sebeple 
Londra - Hindistan yolu ıçin 
cndi4eye düter. IŞte bu sebep
ledir ki, Eden ispanya harbı 
nihayet bulur bulmaz, lspao· 
yanın tamamiyetini müdafaa 
edeceğini bildirmiştir. Kanarya 
adafarı da Atlantik için Bale-

Girit harbından haberler ge1-
meğe başladı. Serdar Hüserin 
pa§a mektup mektup üstüne 
gönderiyor, "Kandiye., den aç
tıkları barutlu lağımlarla kaleye 
hiicum ederlerken lağım terti
batile açtıkları kale methallerine 
atılıp şehri zaptedecekleri sırada 
düşmanın gizli lağım tertibatile 
kendilerine birçok telefat ver
dirdiklerini, ıekiz çorbacı, bir
kaç bin neferin berhava olduk
larım, düşmandan da bir o 
kadar telefat verilip şehre da
lacakları hengamerte düşman 
gemilerinin "Kandiye,, l°mamna 
dayanıp "Vafi kafi imdadı bu· 
ruç., eylediğini haber veriyor, 
ancak kendilerini müdafaa et
mek zorunda kaldıklarını an
latıyor, İmdad istiyordu. 

Sofu Mehmet paşa bu fitili 
de alınca etekleri iki taraftan 
tutuştu: Hem sarayın emrine 
para. tedarik etrııek, hem Girit 
harbına imdad tedarikine ko· 
yulmak telişiyle dört bir tara
fa dönerken sipahilerin isvan 

1 

ı 
1 

ar adalarının Akdcnizde ol· 
duğu kadar mühimdir. lngil· 
tere belki lspanyol Fası hak· 
kanda bile kaygılar beslemek· 
tedir. 

Nihayet "Petit Maraeillais,, 
gazetesinde Bn. Genevieve 
T obouis şu haberi veriyor: 

Dünkü Frasız nazırlar mec
lisinde Delbos Fransız • lngiliı 
münasebetlerini izah etmiıtir. 
Eden tarafından, harp netice
lenince, lspan)'anm arazi 
mülldyctini eski halinde ye
niden tesis etmesine lngiltc
renin dikkat edeceği hakkında 
yapılan beyanat Fransanın mü-
dafaa ettiği tezin aynidir. Del· 
bos bu nutkun iki millet 
arasındaki yakmhj?m bir de-
lili olduğunu göstermiştir. 

Ayni zaman ela, İngiltere 
tahriksiz bir tecavüze uğrarsa, 
Fransanın bütün kuvvetile onu 

ettiğini, yeniçerilerden de on
lara iltihak edenler olduğunu 
haber aldı. Sofu ne olduğunu 
şaıırmıştı. 

Sipahiler cülus babtişi isti
yorlar, kendi tahıiıatlarının 
azaldığını, geciktiğini ileri sü· 

rüyorlardı. isyanın artmaaına 
meydan bırakmamak jstiyen 

Sofu paşa ayağa kalkanları 
divana topladı, neyaptı yaptı 

biraz para buld:.ı, kenrli eliyle 
bu kıyamet günü gürültüsünü 
sipahilere, yeniçeril~re iki ıa· 
bit yananda para vererek: 

- Bu parayı veriyorum. Fa
kat Giride s-itmek şartiyle, 

harp orada devam ediyor, ım
dad lazım. 

Diye şart koşuyordu. 
Sipahi tayfası bu azacık bah

şişi,bu azacık tahsisatı aldıktan 

sonra toplanıp, Üsküdarda 1 
a.zim bir cemaat halini aldılar, 
her kafadan bir ıes çıkıyordu. 

- Bize iki paralık akçe l 
verdi, arkaıından canımızı isti-

·--~ .. -
Harçları inecek 

Ankara, l 7 (Yeni Asır) -
Dahiliye \'ekaletince hazırlanan 
bir ayıhaya göre pasaport 
harçları indirilmektedir. Ecne• 
bilerc verilecek ikamet teı~ 

kereleri 15 günlük, iki ve altı 
aylık olacakhr. .......................................... 
mildaf aa edcceiı hakkında 

Delbos tarafından yapılan be· 
yauata da bir cevaptır. Bu 
beyar.at yapıldığı sırada lngil-
terede kanunu esasi buhranı 
çıktağmdan kafi derecede dik-
kat çelcememi~ti. Şimdi buh· 
ran geçince lngiltere F ransanın 
beyanatını daha iyi takdir et
miş ve Eden cevap fırsatını 
butmuştur. 

11 lntransigeant ,, gazetesinin 
Londra muhabirine göre Ede
nin beyanatı geçen Eylül ayın· 
dan heri garbi Akdeniz st•
tükosunun muhafazası için in· 
gilizlerin kaygılarına terc:ü· 
man olmaktadtr. lngiltere bu 
maksatla Italya ile iş birliği 

tesisini istenıek~e ve diğer ta
raftan Sovyet Rusya, Almanya 
Fransa, ltalya, Porteki: ve ln
giltere. tarafından ispanya işle-
rine hiçbir suretle müdahale 
etmemek kararının teyidini ar· 
zu etmektedir. 

yor, öyleya! Biz Giride nası 

gideriz. 

- Gitmeyiz ..• 

- Gitmeyiz, oraya deliler 

gider. Nemelizım bizim! 

- Varsın kendi başlarının 

çaresine baksınlar ! 
- Görmiyor musunuz, bil

mi.yor musunuz saraydan adam 
koğdular. 

- Neden? 

- Neden olacak yeni padi· 
şah dünün çocuğu... Kösem 

Valide Kapahçar§ıd~n güul 
adam kaldırdı sarayma ..• 

- Hem onun uğruna diia· 

yanın parasını sarfediyor. 

- Olmaz! 
- Olmaz! 

-- isteriz! 

- Bahşiş i teriz. 

Bağrı maları arasında, Oı
küdarda toplananlar ortalap 

Yelvele} e verdıler .. 
- Blmtdı-
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Göztepe güzel bir oyun çıkardı 

Çek profesyonelleri lzmir takımlarını 
e · · · ar· v e takdir ettiler 

J 

Maalesef sahaya 
misafir takıma 
- Baş ta1a/1 1 İlıcı sa/ıifede -

Jarı arasında sahaya çıktılar. 

Aralarında büyük bir Türk 
bayrağı olduğu halde tribün· 
Jerin önüne gelerek Tiirkçe 
ve çok hoşa giden bir sere
moni ile halkı selamladılar. 

"Yaşasın Atatürk, yaşasın Türk 
milleti ve Türk sporculan,,diye 
haykırdılar. 

Sonra bir alkış tufana daha 
koptu. Göztepeliler saheya çı

luyordu. Hakem Mustafa ( Al
tınordu) idi. Göztepe takımı 
sahada şöyle dizildi: 

Mahmut, Fethi. Zıhni, lsmail, 
Hakkı, Selim, Mehmet, Reşat, 
Namık, Fuat. Sabri. 

Ender bulunur bir futbol 
havası içinde başlıyan bu ma
çm ilk dakikaları takımların 

karşı 

karşı 

f 

rağbet 
bir • • 

ıyı 

azdır. 
netice 

Pazar günü 
bekliyoruz 

Çek on biti bar1ağumzı a1aıamıa alaıak salıava (ıkmışıaıdı 

miz!e biteceğine hükmettiği bir l luştmyorlar ve ortada tam bir 
sırada, yani devrenin bitmesine Çek futbolü canlaıımış bulunu· 
"k' d k.k k ç ki b. yordu Bu zor oyun hatlarımııı ı ı a ı a var en e .er ır · 

lrnrıştırdı. Arasıra yaptığımız 

hücumlarda ahenk kalmadı. 
Fakat defans büyük bir gayret 
sarf ederek bütün Çek akınla
rını akim bırakıyordu. 

Devre sonlarında takımımızın 
yorgun luğu barizdi. Ancak bera-
berliğin verdiği şevk ve gayret 
ile oynıyarak vaz·yet\ kurtarı
yorlar ve hattft Çek kalesine 
kadar dayanan akınlar bile 
yapıyorlardı. 

Son!arda kalecimiz büyük 
bir muvaffakıyet göstererek 
muhaldrnk bir gol kurtardı ve 
oyun 1 - 1 berabere bitti. 

NASIL OYNADILAR? 
Profesyonel takım birinci 

7 üıkı}'ede lımiiz rmiimfrcn Çeki K.mlın'lılcr 
birbirini denemesi içinde zevk- firikikten beraberliği temin 

devrede gollük fırsatlar yarat
makta ve kaçırmakta bize taş 
çılrnr<lılar. Fakat bu fırsatlar,ın 

ıiz ve heyecansız geçti. Fakat ettiJer. 
iKiNCi DEVRE dördüncü dakiltada Çek sol 

içinin bütün müdafaayı geçerek 
'.kaleci ile karşı karşıya kalması 
bir beyecnn havası yarattı. 
Bereket acele çekilen şut ha
vadan boşa gitti. Üç dakika 
sonra bizim de soldan inkişaf 

eden bir akmımız buna yakın 
bir hava estirip müsait bir 
fırsatı kaçırmıştık. 

Artık oyun hızını almıştı. 
Göztepeliler dikkatle oyıııya
rak oyunu Çek nısıf sahasına 

intikal ettirdiler. işte tam bu 
aıralarda, oyunun sek;z:nci 
dakikasında bir pena!tı kaza
nıyor:.ız. Hakkı bunu sıkı bir 
şutla gole tahvil etti. 

Oyunun bundan sonraki kıs
m ında da Göztepe daha güzel 
oynamağa başladı. Akınlarımız 

halkın alkışları arasında Çek 
kalesine kadar vararak eri-
yordu. Fakat Çekler de 
bizim kadar müsait fusat-
lar kaçırıyorlardı. Ve her 
kes devrenin 1-0 ~alibiyeti
e 

Birinci devrenin ortasında 

Oöztepc foıması allmda 1;rı bu OJ'Ull çıkaıcm kuvveı/ı (Oll bu) 

Selimin yerine geçen İrfan bu kimisi acele yüzünden, kimisi 
devrede de sağ haf yerini iş- de şutların havadan gitmes·n-
gal ediyordu. Misafirlerimiz den kaçı rıldı. 
şimdi bütün hızlarife oynıyor- ikinci devrede hakiki kabi-
lar ve balkın takdirini kazanı- liyetlerini gördük. Ustaca pas· 
yorlardı. Filvaki bir devre ev- ları nazarı dikkati celbediyordu. 
velki Çek takımı ile bu ta- Göztepe takımı, kadrosuna 
kım arasında büyük bir fark aldığı lzmirspor oyunculan ile 
vardı. Bizi sıkıştırdıl<ça sı- cidden kuvvetli bir takım ol-

diyorlardı. O, şu veya bu se
beple gücenerek bütün bir ulu
sun akıbetini sırf bir hissi ;çin 
feda edemezdi. Bu sebeplerdir 
ki, çadırların toplanması husu
sunda en ufak bir hareket bile 
yoktu. 

, ...........................................•...................•.......•.............. 
No: 21 Yazan : ADNAN BILGET Semi - Han, kır ah üzerinde 

yorgun gözleriyle bu alakasız-•••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Semi - Han, yorgun gözleriyle akıncı beylerlnl 

dinliyor ve : Prenses Ta - yl, mutlaka otağı 
hümayundan uzakıa,mahdır, diyordu ·-·-·------Semi-Han, karşısındakilerin 

de Türk akıncıs\ olduğunu fark 
edince elinden silahını terk 
ederek meydanı harpten çe
kildi ve tam üç gün üç gece 
ağladı. 

* . "' 
Bu hnrbın teknik neticesi 

ıe olursa olsun, galip Türk 
ordusu on binlerce Türk çocu· 
ğuoun haftalarca harp meyda
mnad savaşmasına sebep olmuş
tur. Bunun pek tabii bir ne
ticesi olarak Şapolyo Hao, 
Türk bakanlsğının satvet ve 
ıerefini muhafaza edememiş, 

1 
en sonunda Çin imparatoruna 
bağlılığını bildirmiştir. Ancak bu 
esnada Semi-Han, kendisine 
sadakat derecesinde bağlılık 
gösteren 5000 kadar T!irk 
akıncısiyle birlikte şimale doğru 
çekilmişti Ufak bir ülke içinde 
hadisata intizar ediyordu. 

ikinci kısım 
- Çadırları toplayın .• 
Semi • Han, ah üzerinde 

görününce ovada sanki kıya• 

met kopmuş gibi telaş emare
leri göründü. Akmcılar artık 
Semi Han'a karşı iğbirarlarmı 
açı~a vuracak kadar ileri 2i· 

lığı tedkik ediyordu. Bakışla
rında bir azı istihfaf manasına 
gelen kalın bir teessür bulutu 
toplamıştı. O bu alakasızlığı 
başka bir sebebe atfediyordu. 
Akıncılar ordusunun artık 

kendi emirlerini benimsemedi
ğini samyordu. 

işte bu anda akıncı kuman
danları, aralarında Rüstem bey 
de bulunduğu halde Semi
Han 'ın bulunduğu yerde top-
landılar. Ve genç akıncılar ku
mandanını saygıyla selamladı
lar. 

Ovayı derin bir sessizlik 
kaplamışh. Adeta rüzgar bile 
kuvvetini kesmişti. Rnstem bey 
arkadaılarına tercüman olarak 
ıöze batladı: 

Katalonya'da 
Hükümet buhranı 

Paris 17 ( Ö.R } - Barse
londan bildirildiğine göre Ka
talonya hükllmet buhranı hal
ledilmek fizeredir. Rei2 Kam
panis yeni kabinenin listesini 
kat'i olarak kararlaştırmıştır. 

3 Nezaret : Milli müdafaa, umu
mi hizmetler ve sıhhiye anar
şist - sindikalist temayüllü olan 
milli mesai konfedera"yonu 
mümessillerine, diğer üç ne
zaret : Adliye, iaşe ve me
sai sosyalist temayüllü işçi
ler birliği ittifakı mümessHle
rine verilmiştir. Ziraat nezareti 
ortakçılar birliğine, diğerleri 
Katalonya sol cumhuriyetçiler 
partisine bırakılmıştır. Gazete
cilere beyanatında yeni ka-
binenin teşekkülünü izah 
eden Kampanis, birisinin 
sosyalistlerin umumi işçiler 
birliği mümessilleriyle kendile-
rini kabinede kafi derecede 
temsil edilmiş saydıklarını ve 
Katalonya hareket partisi ile 
diğer anti-faşist partilerin de 
kabinede mümessilleri olsun 
veya olmasm hükümetle teş 
riki mesai edeceklerini bil
dirdiklerini söylemiş ve diğer 
grupların da itimatlarını vere
cekJerı ümidini izhar ederek 
şu sözleri ilave etmiştir: Şimdi 
hulus ve sür'atle çalışmak la-
zımdır. Artık kıymeti olan eser· 
ler ve hareketlerdir. 

ispanya işi 
Londra 17 ( A.A } - Hari

ciye bakanlığı Fransa hüküme· 
t iyle anlaşarak ispanyada bir 
tavassut hareketi için teklifler 
hazırlanmaktadır. Bu teklıfler 
hazırlanır hazırlanmaz başlıca 
alakadar devletlere verilecektir • 

Boşanmanın kat'ileşmesi için 

Bayan Simpson yedi 
ay bekleyecektir •• 

Paris, 17 (Ö.R) - Paris-Soir 
gazetesinin verdiği habere göre 
bayan Simpson iki ay evvel 
aldığı boşanma kararımn kat-

iyet kesbetmesi için daba yedi 
ay beklemeğe mecburdur. Dük 
de Vindsor saltanattan feragat 
kararını telefonla S impsona 
bildirmişti. Bayan Simpson bu 

haberi göz yaşlariyl~ karşıla
mıştır. 

BIARRITZ T ANIŞMASJ 
Bir Fransız gazetesi Dük 

De Vindsor'un (eski kral se
kizinci Edvard) ın madam 
Simpsonla nasıl tanışbğını şöy
lece anlahyor: 

11 Dük de Vindsor daha veli
aht iken Biarritze gelmişti. 
Orada Amerikanın meşhur 

milyarderlerinden Gloria Van
derbilt'in hemşiresi Thelma 

1 
Furness Misters Simpsonu 
Prens dö Gala takdim etti. 
O güne kadar Prensin hu
susi hayatı pek sıkıntılı 

geçtiği halde bu tanışma 

bir inkılap yapmıştı. Simpson 
inkar edilmez cazibesile Prens 
dö Galin hayatını dolduran 
kadın olmuştu. Dilber Ameri
kalı, Prens dö Gal için Biar
ritz'in mesud tatil günlerini 
sembolize ediyordu. Bu ilk ta
nışmayı takip eden kışda 

bir akşam Covent Garden 
operasında Lady Cunardın 

locasında prensle Simpson bu
luştular. Bu ikinci buluşmayı 

Prens'in Fort Belvederdeki ma· 
Jikanesine ziyaretler takibetti. 
Ondan sonra da Misters Simp· 
son, Prens dö Galden, sonra 
da Kral Sekizinci Edvard'dan 
ayrılmaz oldu. 

Akdeniz anlaşması etrafında ltalya 
ve lngiltere anıaşıyorlar 

Londra, 17 (A.A) - Havas ajansının muhabiri Akdenize dair 
olan lugiliz-ltalyan muvakkat itilafın bilkuvve akdedilmiş oldu
ğunu, ancak bunun aşağıdaki sebeplerden dolayı resmen ilan 
edilmemiş bulunduğunu istihbaratına atfen bildirmektedir. 

1 - lngiJtere ile ltalya Adis-Abebadaki sefaret meselesini 
halletmek arzusundadırlar. Bu mesele hali hazırda Londra ile 
Roma arasındaki müzakerenin mevzuunu teşkil etmektedir. 

2 - lngiltere kendisi ile Italya arasında ispanya meselesi 
yüzünden hiçbir ihtilaf çıkmamasmdan emin o!mak istemektedir. 

Son günlerde Italya ispanyaya karşı hattı hareketini biraz 
değiştirmiştir. Bu bal ltalyanın Alman nüfuzundan ayrılarak bi
taraflık meselesinde Fransa ile lngiJtereye iltihak edeceğini 
ümid ettirmektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
muştur. Birinci devrede üstün 
bir oyun ile lzmirde takım 
olarak ta kuvvetli bir varlık 
ola bileceğini gösterdiler. Ve 
şurası muhakkak ki bu takım 
eğer formunda olsaydı lstanbul 
ve Ankaranın yenemediği çek 
profesyonelJeri burada mağ!iip 
olacaktı. 

Mrıçtan sonra Çek kafile 
reisi bize şunlan söyledi: 

- lzmir stadı çok güzel •• 
Ankaradaki büyük stadyomu 
bilmiyoruz amma lslanbul Vt! 

Ankarada lm l·adar ı!Üzel bir 
sahada maç yapmadık. 

- lzrnir talcımı ile lstanbul 
ve Ankara takımları arasında 
ne fark !,uldunuz? 

- fstanbul ve Ankara ta
kımları enerji ve sür'at itiba
riyle ileridedir. Sizin takım 
teknik itibariyle üstündür. 

- Hangi oyuncularımızı be
ğendiniz? 

- Sol taraf tamamen eyi .. 
Sol iç, açık, sol haf ve sol bek 
Avrupanın profesyonel takımla
rında yer alabilirler. 

ALTAY - Ç E.i IKARLIN 
ikinci maç dün Altay takımile 

- Saym kumandammız, de
di. Size maruzatta bulunmak 
için başınızı ağrıttık. Her şey
den önce bunun biJinmesini 
isteriz ki, biz akıncı ordusunun 
14 kol kumandanı, eşsiz başı
mız Semi-Han için bir saniye 
bile tereddüt etmeden herşe• 
yimizi feda ederiz. itimadımız 
bu kadar sarsılmaz bir durum
dadır. 

Akıncı ordusu küçülmüştür. 
Şimdi 15 bin atlıdan başka bir 
şeyimiz yoktur. Bu kuvvet, kü
çültülemiyecek bir durum or
taya koymuştur. Akıncıların 

talim ve terbiyeleri iyidir. Biz 
bu kuvvetle büyük işler başa
rılacağına inanıyoruz. 

Ancak, akıncılar kumandanı 
s~mi-Han'ın, gök Türk bakan
lığma gücenerek biz akıncıları, 
yetim bırakmasına razı olama
yız. Siz, Semi-Han, gök Türk 
bakanının işlediği büyük hata
lara ıahsen gücenebilirsiniz. 
Ancak bu ıebepten bizi yüz
llıtn barakmazaınız. Ricat et· 

yapıldı. Bu güzel havada saba 
birgün evvelkine nazaran ten
ha idi. Bu yüzden önümüzdeki 
pazar günü yapılacak maçta 
kadın seyircilerin ücretsiz ola
rak sahayn girmeleri kararlaş
tmlmıştJr. 

Altay takımı sahaya şu k:ı<f

ro ile çıkmıştı: 
Hilmi, Ali, Fuat, Haklu, En

ver, Şükrü, Saim, llyas, Fuat, 
Basri, Hakkı. Hakem Niyazi. 

Oyun yavaş başladı ve daki
kalar geçtiği halde bir türlü bek
lenen ~ür'ati bulamıyordu. Mi
safirlerimiz bugün karşılarında 
ltendilerini zorhyacak bir ta
kım bulamadıklarından onlar 
da gevşek oynamaktan kurtu
lamıyorlar. Fakat 35 inci tlaJ,i
kada llyasın Altay hesabına 
attığı gütel gol oyunu derhal 
kızıştırdı. Eğer bu sırada sağ 
muhakkak gol fırsatını ka
çırmasaydı oyunun neticesi 
başka olabilirdi. Nihayet devre 
bu suretle bitiyor zannedilirken 
Çekler 44 üncü dakikada be
raberliği temin ettiler. 

iKiNCi DEVRE 
Bu devrede Saimin yerine 

mekten bıktık.. Daha nerelere 
kadar gideceğiz. 

Semi-Han, engin bir teessür 
içinde bu kardeşçe sözleri din
ledi ve cevap verdi : 

- Nereye gideceğiz .• Onu 
ben de bilmiyorum. Devlet iş
lerine karışan Çinli prenseslerin 
bulunmıyacağı bir yer arıyorum • 
Artık sizden hiçbir şeyi gizle
mek istemem. Pre11ses Ta - Yi 
beni fena halde korkutuyor. 

- Onun vücudunu ortadan 
kaldıralım. 

- Böyle bir şeyi hatırım
dan geçirmem. Benim tanıdı
ğtm Türk akıncısı, kılıcının 
daima keskin tarafını kullanır. 
Onun mertlik aabasmda düş
manına karşı ortaya koyar ve 
kıl •nç kınına girdiği ana kadar 
şerefinden h;ç bir fedakirhk 
yapmaz. 

Prenses Ta-yi çok mütMş 
bir mahluktur. Henüz fikirle
rini aydın olarak bilmiyorum. 
Esasen 6ğrenmek de istemem. 
Ancak. kendi icimizde olduiu 

Ali oynıyordu. Çekler birinci 
devreye nisbetle daha seri oy
namağa başladılar ve daha oyun 
başhyalı üt dakika olmadan 
ikinci golü attılar. Bundan 
sonra oyun biraz daha heye
canlandı. Bir beraberlik arka
sından lrnşan Altaylılar biraz 
canlanır gibi oldular. Fakat 
muavin bath o kadar bozuk 
oynıyordu ki ne ileriye mu
hacim hattına, ne de geriye 
müdafaaya yardımı dokunmı· 
yordu. Bu vaziyet karşısında 

Altayın vaziyeti kurtarması çok 
güç'eşmişti. Nitekim Çekler 
devre ortalarında müdafaamızın 
ayağından bir gol daha kaza
narak 3 - 1 gibi garanti vazi
yete girdiler ve oyun bu netice 
ile Litti. 

NASIL OYNADILAR? 
Altay . takımı mağlup olmakla 

beraber ezilmeden oynadı. 

Eğer muavin hattmın bozuk 
oyunu olmasa ve muhacim hat 
biraz daha atak oynasaydı 
daha iyi bir netice mümkündü. 

Pazar günü kuvvetli bir muh· 
telit takımın çekleri Türkiye
den mağlup göndereceğini 
ümit edebiliriz. 

halde, kıhnç kuşanarak karşı
mıza geçmiş yüz binlerce kiıi
Jik bir ordu kadar tehlüke
lidir. 

- Şu halde Semi-Han? 
- Onun icrayı büküm ede-

ceği yerlerden çekilmek isti· 
yorum. 

- Bu, bir kaçaklıkhr. 
- Yüzüm kızararak bunu 

itiraf ederim. 
- Buna razı olmıyacağız. 

- Şu halde vazifeden affımı 
isterim. 

Akıncı kumandanları hep 
birden cevap verdiler: 

- Hayır, Semi Han, dedi
ler. O zaman bütün ümitler 
ölür. Son, müttehit akıncı or• 
dusu da dağılır. 

- Başka çare yoktur, arka
daşlar. 

Cidden heyecanlı bir sahne 
idi. Semi·Han, ilk defa olarak 
akıncı kumandanlarile içli, dışlı 
görüşüyor ve kalbinde, aylar· 
danberi gizlediği yaraları deıi· 
yordu: 

- Somı Vtır -
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Sümer Bank 
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Nazilli Basma Fabrikasından 
Fabrikamızda yapılmakta olan 

montaj ameliyeleri için 
Elektrikri (Tevzi~t.toblosu, k~vyei) 

~ eleLtrıkıye ve tenvırıye 27 
~2 
20 

Kazancı 

Tenekeci 
~9 Tesviyeci 

(Kazancı, borucu) 

ahnacakbr. Mesleklerine ve fahrikada yapdacak imtihanda 
tebeyyün edecek liyakatlerine göre 150-300 kurut yevmiye 
verilecektir. lstiyenlerin hüviyet, bonservis vesair evrakı 
ile fabrika direktarJüğilne tahriren veya bizzat milracaatları. 

Bu sene ihlamur 
azdır kışlık ihtiya
cınızı timdiden te
mia ediniz. SALEB 
ADAÇAYI, PA
PATYA'nın yeniıi 
geldi. 

ARTI kumaş bo
yalannı, finnamızı 

taŞ1yan çeıitlerimizi 
Karııyakada ( Bin
bir Çeşit ) magaza
ıında da bulabilir
siniz. 

Karpit, çivit, al
kol, çiçek, saç, sa
bun, tahta boyalan, 
traı bıçakları, diş 
macunlan, krem, 
podra V.s. 

Telefon 3882 

11-12-13-19-20-22 (2332} 

lu'"ilztn kiftdf bb8hat1nızdır-;-ztıe-dlffel'fnızt' '~ 
~I eldiniz. bunlara iyi bakmadtnız, halbuld' ~~;;;...,,,;a 
,IMtdan daha koı.y bir f8J roktur: Zira bu 
.ldiyaa temin edecek bir PERLOOENT ın 
.lr' dif ~ macvnu _vardı:.. 

TURAN Fabrikalan mamu1Ahdtr. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlannı, tnı ıabanu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde •atılmaktadır. Yalnız topt • 

1 • • 1 • d G . an sa 
bf ar ıçın zmır e azı Bulvannda 25 numarada umum . ,. acen-
tebk Nef ı Akyazılı ve J. C. Hemsiye mOracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon a4ea 

~ 

Doyçe Oriyantbank 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

ız•1a 
.M KHK ,14;z 1 : HJ1:1U.I N 

Aimangada 176 Şube•I Meoaıltar 
ijeı maye ve ıbtıyat akçeai 

165,000.000 lbyht1mark 
Tfırkiye(le Şubeleri : lSTA~BUJJ ve IZM f R 

MunrJa ~obeleri: KAHIRK ve ISKEND.ERIYE 
Her ttirlü banka moaıoelatnı if& ve kabnl eder 
c ALMAN Y AUA ıeyahat, ilramet, tabıil 'fe ıaire itin 

Phnn tıeraitle RJCOISTERMARK ıahhT. • 1)-h 

ı Sinir Netimi 
DOKTOR 

ABDÜLKADİR 
TAŞTAN 

MERKEZ hastanesi 
asabiye mütahassısı 

Herglin ikiden sonra hasta
lanin kabule başlamıştır. 

Muayenehane: ikinci Beyler 
sokağı, ıerbetçinin karıısın

da No. 81 Telefon: 3315 
(2196i 

1• A9Du...,,,,ea .... 

Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

Yazı makineleri için toz tut
mıyan, ve makineleri daima te
miz tutan en elveriıli yag 
" UNIC " markalı makine ya
ğıdır. 

Y egine depoıu Gazi Bulva
rında Küç6k Kardıçah handa 7 
numarada yazı ve besab ma
kineleri tamirhar..esi sahibi 
KALOMENl'da bulunur. 

En lüks ve sağlam ınobilyeleri .HARAÇÇI KARDAŞLARda 
bulabilirsiniz. 1937 modelleri ile evlerinizi, yazıhanelerinizi 
süsleyiniz. Memurlara ayrıca kolaylıklar gösterilir. 6 taksitte 
mobilye verilir. 

~---------------------------------------= 
Hususi muallim IZMiR YüN Mensucatı 

ilk ve orta okul talebele
rine hususi dersler vermek
tedir. lstiyenlerin hergün sa
at 16 - 18 e kadar Yeni Asır 
idarehanesine müracaatları. 

10- 13 H 3 

Türk A. Şirketinin 
' al -

Tarahndan mevsim dolayısi!e yeni çıkardığı kumaşlar: . 
MITAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
z:ide sokagı Ahenk mat· 
baası yanında. 

SAGI~Artı -------- :z.&BIF Numara:23 
Telefon : 3434 

(229) 
GıUJ1'!2! 1 1 l 1 1 maııın• t&C 71 

1 

Dahiliye 
ıra------

DOKTOR 

Sua~a (min 
Yeni yaptıracağınız. elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Kağıtçılar 
::.-.............. :::.-:::: SATIŞ YERLER 1 •••••••••••••••••• 
~Zil#.UI !lllB 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• • •••••••••••••••••• 
Wl 1 tlJrlll 1 T 

~ ................. . 
• ••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 

Avrupada yapbjı tedkik 
seyahatinden dönmüştür.Has
talarını bergün Karşıyakada, 
Kemalpap eaddeıinde 127 
numaraJı mu.Yenehanesiode 

Birinci Kordonda 186 Nunı rad~ 

ŞARK HALI T. A9 Ş 
kabul eder. 

1....-l:J h.3 (2298) 
.~~~~''° 

lzmir liman işletme idaresinden: 
Alsancak Demiryolu iskelesine yanaıacak vapurlardan kömllr 

ve keresteden maada eşyanın vinçten ahnıp vagonlara istifi ve 
vagonlardan vince verilmeai amele i~i 14-12-936 tarihinden 24· 
12-936 Perıembe glnü saat JS te kadar on glin müddetle ek
siltmeye çıkarddığından isteklilerin ıartnameleri görmek liıere 
levazım ıerviaine müracaatları ilin olunur. 

lS-18 1502 (3358) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • i SIHHAT BALIKYAGI 
i Norveçya balıkyağlarmın en haliıidir. Şerbet gibi 
i içilir. iki defa ıizülmllttilr. 

i 1-İamdi Nüzhet Çaqçar 

· Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

B&rlk Salebçiotla lumı kal"fltluda 
...................................... ..._ ........... ~·············· .. 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahıus getirildi. 

Mliracaat yeri : Kestane pazannda Bardakçılar •okak 
No. 10 - ta J. Parplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömilr vardar. 
10 - 26 (2299) 

1 LAN 
l2mr Ticaret ve Zahire Borsasın

dan: 
.. Borumn 1937 ıeneıine mahsus fiat cetvellerile defter, ki• 

ğıt scibi evrakın ba11mları mllnakaıaya konulmuştur. 
_ Mnnakasa; bu ayın yirmi birinci gtl'nll borsada yapılacaktır. 

Taliplerin bOrA idare.U.e mlracaatla bunlar hakkındaki isa• 
hat ve ıartlan lpeameleri. " 

15-18 
• 

( 3363) 1508 


