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Bizden hakikat 
istiyor ••• 
Şa weya ba ifte '-an alr••lr

•klara rastlanma••• biz gayet 
tabii sr6r&r&z. ÇOnlrU insanız 
Ye hatadan silim olamayız. Bu 
aksakbğı g6rmek, tamiri çare
lerini aramak hepimiz için bir 
Yazifedir. Cumhuriyet rejiminin 
bize bahşettiği haklardan biri 
serbest konuşmak, serbest yaz
mak, memleket işleri üzerinde 
açık ve Hrih olm&khr. Eğer 
samimi isek, hususi maksatlar 
gütmiyorsak neden ve kimden 
~ekineceğiz ? 

Başımızda bulunan, meıul 
idare mevkilerini İfgal eden 
adamlar bu yurdun eyiliğini, 
••adetini istiyen inıanlard1r. r 
Onlar teferruata kadar berşeyi 

Dış bakanınıız beyanabnda "Beynelmilel işlerle Balkan 
antantı konseyi ruznamesi,, ni görüşeceğini söyledi 

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

Befgrad, 28 ( Yeni Aıır ) - Boraya gelen 
Türkiye harıciye vekili doktor Rüştü Aras 
Atinaya bareket.nden evYel Yugoslav gazete· 
cilerine aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

- " Bu sefer söy iyecek sözüm yoktur. Ha
libazuda sulhun en sağlam oldo:,u yer Balkan• 
Jardır. Atinaya geçeceğim. Paiste alelade bir 
formalite işini bitirdim. Bu sözlerimle herşeyi 
aöylediğ.mi zannediyorum,,. 

SelAnik, 28 (Ö.R t - Paristen gelen TOrkiye 
hariciye vekili Dr. Teufık Rüştü Aras dün akşam 
Selinikten geçmiş ve Atmaya doğru yo!una 

Heyetin diğer erkanı dün Ankaraya dönmüşlerdir 
.................................................................................................................................... 

Atiaa elçili Raten t!ıref taraf.adan Ye Sellaik 
gar1nda Maradaki otorıteler tarafından kabul 
edilmit ve •elimlanmışbr. 

Gazetecilerin sorduklan suallere cevaben beya-
natında Tevfik Rüıtü Aras, Ankaraya hareketten 
önce Atinadan geçmek istediğini ve giinün mes· 
elelerile 1937 Şubatında Atinada top'anacak 
olan Balkan antanb konseyinin hazırlığı hakkında 

Yunan bükümetiyle gCSrüşeceğiai bildırmit ve •bı
lün Avrupa için bir misal olman lizımgelen. 
Balkan milletleri arasındaki samimiyetten bahset· 
mittir. 
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g&rmek kudretinde değildirler. 
G6remediklerini g3stermek, 
aksayan noktaların d&:ıeltilme
ıini istemek hepimiz için bir 
hak •e bir yazifedir. Bunu 
rapmadıjumz gln o hatada 
••dimiai mlflerek meni ••1· 
.ak ~ok ,...U.de bir hareket .... 

Dük Dö Vindsor .• Ve 1 

Bn.Simpson 
Bir müddet Büyük 
Adada kalacaklar 

Yepyeni bir ideal ... 
Şükrü Kaya nutKunda 
rejiminin üstünlüğünü 

Atatürk 
izah etti 

' Akdeniz anlaşmasına 
doğru 

iki devlet 
••• 

Akdeoizde sulhun 
idamesioi tekeffül 

~.-eekler ........... , ...,.., iri 
prip bir haleti rabi)'911İa tesiri 
albnda ba kabil ..,r.11 sittle
meği bir vazife uymaktadırlar. 

Bu yanhı glrllf ve düıDnllt6 
biz zararla girenlerdeniz. Hiç 
bir mütalla ilive etmeksizin 
ha hafta cereyan eden Hd hl· 
diseyi misal olarak ileri ıüre• 
ceğiı. 

• •• 
Geçen gGn azı Ye ı&zli doi

ra olan ve memleket iıterinde 
gayet açık ye sarih olmağı her 
ıeyin llstünde tutan bir mebus 
arı. adaşımdan ıu blcli•eJİ din
lediın: 

.. - Çocuğum Kız Hıeıinde 
okuyor. Bu mllaasebetle mek· 
tepte sotuk algınhklarmın fada 
olduğuna ltrendim. Bana ıe· 
bep olarak, mektebin kamllr 
tabıiaah gelmemeli ve mekte
bin teıbin edilememeti glste
riliyor..Ju. Derhal mektebe te• 
lefon ettim. N6betçi muallim· 
den izahat iıtedim. 

Bana hakikati bitOn çıplak· 
hiiyle aalattl. •Tirtir titriyoı uz,. 
dedi. 

GOzel. Hemen Maarif Vekl· 
leline bir çocuk yeli•İ 11f atiyle 
telgraf çekere:k k&mUr tabıi· 
ıatının gecikmesinden doğan 
yaziyetin 6nlenmeıini rica et· 
tim. 

iki glln sonra, yapbğun te• 
ıebbilstın neticesini iğrenmek 
için tekrar mektebe telefon 
ettim. Bu dda karşıma müdilr 
çıktı. Eıaıen havaların iyi git• 
tiğini, arasara kömftr yaktık· 
larmı s6yledi. Kömürsilz'ükten 
doğmuı bir vaz'yet meYCut bu
lunmadıiını ifadeye a jra~tı. 

- Sonu 2 na sa~tada -
~akkı C>oakok1u. 
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Viliyet 
Parti kongresi 
dün toplandı 

- Yazıaı • ncl uıfada -

Bn. Sinıpson 
Belgrad, 28 (Yeni Asar) -

Vreme gazetesi •ıstanbul., 
mebaziyle husaai iıtibbarahna 
atfen apğıdaki haberi bagüakl 
1ayısında veriyor: 

- Elyevm Viyanada bulun
makta olan sabık lngıltere 

- Sunu 8 tlttcü 1Jo.yfada -

------------------------------------------Balkın murakabtasi bil- referandum şeklinde kendini p.te ·yor 
Ankara, 27 iA.A) - C. ~. ferin mlbalWe diler, ecliJOr-

P. Aakara wiJlyet kongresi lar. MGzakere menaa meıele· 
vesilesiyle ko .. gre marahhaslan ler memleket idareme taa!16k 
şerefine vali ve parti baıkanı edee bitin iflerdir. Ba itler 
Nevzat Tan doğan tarafından aruında en icra ismi bilin.mi• 
dün akıam ıebir lokantaaında yen k&ylerin Ye lı&ylüleria bile 
verilmis olan ziyafette Dahiliye itlere ait tenkitleri, düıünceleri 
vekili ve parti genel sekreteri ve dertleri, ltiye ait fikirleri, 
Şükrü Kaya ıu nutku a6yle· idealleri Ye görllmekte olan 
miıtir: itlere ait tenkitleri, m&tlbaza· 

Arkadaılar, lan vardır. 
Sizi C. H. Partisi Ankara KÖYLERDEN KAMUT Ay A 

viliyeti knngresi 6yeleri olarak 
hilrmetle ve muhabbetle se im• 
laram. Tiirkiyenin bütün villyet 
parti üyeleri, viJiyet kongre• 
lerinde toplanm•; bulunuyorlar. 
Sizin yllksek pbıiyetiaiade 
onlan da ıellmlamakla müf
teb~rim. 

MEMLEKET IŞLERl 
Btlylik Tiirk kiitlelinin si

yasi Ye idari itlerinin mes
aliyetini !izerine alan halk 
partisi mlmeasilleri mem· 
leketini küçük b6y6k b&Uln it· 

Da/ımye veklll ve Palll genel uk11:ıe11 
Şükl IJ J<.a va 

Bu Tilrkiyede g6r61en ve 
görülmekte olan her İf, geçen 
her b&diae ve vlkıa g3riltlll:nlf, 
tekrar yeni baıta:ı müı&lia, 
muhakemeden geçirilmit de
mektir. Kay ocaklanndan baı· 
lıyarak nahiye Ye kazalarda 
konatulan tetkik, tenkit Ye 
takdir edilen her İf, nihayet 
wil&yet konpelerinde g&ruınl
müıtilr. Ve •on olarak Biiylk 
Kamatayda slrlf&leceııdir. 

- ~·• 4 lbıdl aa•Jada -

........... 
ftıtqbal, 28 (Telefala)-

Londradan bildirildiiine g6re 
lngiltere ile ltal1a arasıada 
'akdedilen Akdeniz anlaıma· 
sının lnlm6zdeki haftanın 

iJk dnlerincle imza edilme· 
sine intizar edilmektedir. 

Mauoliai ve BaldYin an· 
latmanın imzasını miiteakip 
miiıterek bir tebliğ neırede
rek etatakooun mubafaıa• 
sını Ye Akdenizde sulhu 
meaalemetin idamesini tekef
fül edeceklerdir. Tebliğde 
Tiirkiye, Yugoslayya ve Ya-
naaietanın Akdeniıde mllld 
tamamiyetleri de tekeff61 
edilecek Ye Akdeniz devlet· 
leri arasında tam bir abeak 
busulline çalı,a 1acakhr. 

General Antano 
Madrid 28 ( O .. R ) - Ra 

Generallanndan Antano, lıpaa
ya ordulan uıkamandanbima 
tayin edilmiştir. 

·············~············ .. ········· .. ···· .................................................................................................................................................................................... .... 
6500 göçmen yerleştirildi •Tarikat iyini suçluları 
.. .... Sekız suçlu mahkemece 
Ünümüzdeki yılda mıntakamıza gele- tevkif edilmiştir 
cek göçmenler 20 bine çıkarılacak Bir suçlu ayin yapıldığını ve 

horoz kesildiğini iddia etti 
Bulgarcada tarikat iyini 

yapmak ıuçiyle maznun olarak 
müddeiamumiliktea nlb ceza 
mahkemesine verilmif olanlar• 
dan pyb Helil, ıe1h Martau, 
ıeyh Sami, molla Halilia kındeti 
Mehmet, çakal lsmail, feyh Ha• 
lil a daJ'IZ Halil, arabaa koca 
kafa Hüseyin ve Apdullab oğ· 
lu Haydar sorgulı1rı yapıldıktan 
aonra tewkif edilmiılerdir. 

Muharrem, Mubarrem'in ka· 
n11 Naciye, luzı Nadire, Dar· 

Romanıala glçmenler Aleancak mlaaflrhanealnda mut, Aydmh lamail, Hamza ve 
Alaancak ı&çmea miufirba· Romanya Ye BaJgariıtandan rimiz Urladaki tahaffuıbaaeye Fetbi1e adındaki kadınla ıeyb 
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Rejim .. ~. 
Bizden hakikat 
istiyor ... 

- Baı tara/t 1 inci sahi/ede -
Hayret içinde kaldım. Tamik 

ettim. HAii kömUr tabıisabmn 
gelmediğini öğrendim. " 

••• 
UD.ci Wise k•di. başım

dan ı• Bir iki &J evvel 
Memleket hastanesinin du· 
rumu Ozerinde tevakkuf ey· 
lemif, zaman zaman hasta· 
ların ta~lar üzerine serilen 
yataklara yatırılmak zarureti 
ile karııJaşatdığını ileri sürerek 
buna bir çare bulunmasam İs· 
temiştim. Hastanenin ihtiyaca 
kafi gelmediğini, bu Yaziyetten 
kimsenin mes'ul olmadığını, hat• 

ta en büyük ıstırabı hastane 
erkammn çektiğini de sarahatle 

ifade ederek yeni gelir meeı
baları bulunmasını da müdafaa 
etmiştim. 

Geçen gün topJanan C'. H. P. 
kaza kongresinde bir avukat 
arkadaş ya bu neşriyattan mül-
hem olarak veyahut kendisi de 
bu manzaraya şahit olarak has
taneye yeni gelir memba!an 
bulunması için bir teklif ileri 
sürdü. 

Değerli valimiz bilmiyorum 
ne gibi bir düşünce ile bu neş· 

riyatıa yalan olduğunu, basta· 
nede vaziyetin iyi olduğunu 
söylediler ... 

* • lf 

Bu iki hadisede de hikim 
olan zihniyet birdir. Mektebin 
kömürsüzlUkten sıkınh çekti-

ğini inkar suretile tabsisatan 
geç kalmasmdan doğan vazi· 
yeti gizlemek, müşahedesini 
yu~an bir gazeteciye yalancı

lık atfederek hastanenin kifa· 
yetsizliiini örtmek ... 

Güıel. Eğer ''Tirtir titıemi
yoruz,, "Falan yalan söylemiı,. 
deınek çocuktan soğuk algın· 

lığından koruyabilse ve mem· 
leket hastanesindeki yerde 

yatakları karyolaya çıkarabilse 
biz bu neticeden çok memnun 
olurduk. Maalesef sözle haki
katler örtülemiyor. Lisede ço
cuklar, tirtir titreyor, ve has
tanede tasvir cttiğimi:ı feci 
vaziyet de devam ediyor ... 

• • • 
Dertleri ve ihtiyaçları bütün 

çıplaklığıyJe ortaya dalrmeliyiz 
ki çareleri bulunabilsin... Daha 

geçenlerde Ba~vekil General 
ismet lnönü yurt içinde diyar 
diyar dolaşmış ve köylüniln 
derdini köylünün ağzmdan biz
zat dinlemişti. 

Bunun ifade ettiği büyük 
manayı idareciler gözönline ge
tirirlerse kendi muvaffakıyet
lerini kolayJaştırmı~ olurlar. Bir 
derdin bütün çıplaklağıyle or· 
taya konulması, onua yüzde 
elli tedavisinin elde edilmesi 
demektir. 
~a.kkı C>ca.k.oğ·J.u. 

•• 

ı 

Baro 
idare heyeti seçildi 

Baronun ylllık idare heyeti 
intihabab yapılmı~tır. Baro reis· 
liğine tekrar Münir Birsel itti
falda intihap edilmiılir. lk\nci 
reislığe Tevfik Fikret Atman, 
inzibat heyeti azalıklarına Ali 
UJvi, Murat Çmar, Huliisi Se .. 
lek, Halil Sabri Güleç, Saffet 
Henlü, Süreyya ve Osman Nuri 
seçilmişlerdir. 

inzibat heyetinin raporu da 
ittifakla kabul edilmiştir. 

Hal santral 
Sofya elçiliğimiz Sofya bil 

santralmm bir planını ıehrimiz 
belediyesine göndermi~tir. Bun
dan belediyenin yapbracağı 
hil santral işinde istifade edi· 
lecektir. Hil yerinin ankazı 
yakmda belediyece temidetti· 
rilecektir. 

Nihat Eğriboz 
Ankaraya gitti 

Haşerat enstitüsü direktörü 
Nihat Eğriboz, evvelki gece 
acele işaretli telgrafla Ankara• 
ya davet edilmişti. Nihat Eğri· 
boz dün sabahki Ankara eks
presiyle hareket etmiştir. 

Bu davetin, Ziraat vekile· 
tinde yapılmakta olau zirai 
tetkiklerle alikadar o!duku 
ve Ege çiftçiliğini alAkadar et· 
tiği tahmin edilmektedir. 

Gıda maddelerine 
rağbet var 

Nevyorktan bir firma Türk
of ise mü&acaat ederek memle• 
ketimizden mühim mikdarda 
peynir, balık ve daha birçok 
gıda maddelerinden külliyetli 
mikdarda almak istediğini bil· 
dirmi4tir. 

Afyon saylavı Haydar 
şehrimizde 

Afyonkarabisar saylavı Hay
dar, parti llyön kongresinde 
hazır bulunmak üzere ıehrimize 
gelmiştir. 

Ölüm 
Muharrir arkadaşımıı Ce

lal Ôzbaşın valdesi Bayan 
Sıdıka Sökede vefat etmiş-
tir. Kendisi çok hayırhah bir 1 
kadındı. Kendisine taziyetle-
rimizi beyan C":der, acılarına 
iştirik P.deriz. 

'•ı•·~ı .... 11111111~~~~~~ 

TAYYARE 

c·. H~ p·. ~Viliyet kongresi 
Parti başkanı Fazlı Güleç'in ·başkan
lığında toplandı, encümenler seçildi 

C. H. P il kongresi dün 
saat 17 de ilyönkurul başkanı 
Vali Fa21ı Güleç'in başkanlı· 
ğmda toplanmıştır. 

Kongrede mllşahit ~ olarak 
Afyon aaylavı Haydar ile 
belediye reisi doktor Behçet Uz, 
llyönkurul azaları, müddeiumu
mi, sıhhat müdürü, defterdar 
muıvini, sekizinci işletme mD
dürii, borsa komiıeri, Nafıa, 
Ziraat. Orman, Baytar ve Maa· 
rif müdürleri ile poıta ve tel
graf müdilrü de hazır bulun• 
muşlardır. Başkan Fazlı Güleç 
murahhaslara yoklamanm yapı
lacağını söyledi ve Parti baı
sekreteri Zühtü tarafından iz· 
mir ve kazalardan gelen mu· 
rahhaıların isimleri birer birer 
okunmağa başlandı. 

İlbay - Ekseriyet olduğuna 
nazaran kongreyi açıyoruz. 
Muvaffakıyetler dilerim, dedi 
ve işari reyle bir birinci reis 
vekili seçilmesini teklif etti. 
Kabul edildi ve birinci reis 
vekilliğine avukat Baha Nasuh, 

1 •• 

Çekoslovakya 
malları 

Çekoslovakya ile 12-5-936da 
imzalanan Ticaret anlaşmasının 
birinci maddeıinin ikinci ben
dini tadil eden Tekiller heyeti 
karan ,ebrimizdeki alakadar
lara bildirilmiştir. Kararda de· 
niliyor ki: "Şurası mukaner• 
dir ki Çekoslovakya menıeli 
mahsullb, bir ve iki numarala 
liıtelerde tadat edilmiı veya 
edilmemit olmaları naıan iti
bara alınmaksızın Türkiyede 
mer'i umumi ithalat rejiminden 
ayrıca istifade edeceklerdir.,. -
Otomobil 
kornaları 

Bir taksi otomobili y6ksek 
sesle korna çaldığından ıofiSril 
belediyece beı lira para ceza· 
sına çarphrılmışbr. 

Bundan sonra gerek hususi 
gerek taksi otomobilleri llıtik 
korna kullanacaklardır. 

1\lütahassıs gitti 
Ekmek fabrikası hakkında 

tetkikat yapan miltahassıs Rus
yaya dönmüıtür. 

Belediye heyeti feoniyesi, 
mütahassısın sorduğu suallere 

ikinci reis vekilliğine avukat Edip (Tire), Hasan (Bergama), 
Ekrem, kAtipliklere Menemen• Necmi Aras (Bayınd1r), Hüse-
den eczacı Kenan ve Çeşme· yin Avni \Urla) seçilmişlerdir. 
den Mehmet Aldemir seçildiler. Dilek encümenine: Bayan 

Müteakiben ilyönkurulun se- Belkis, bayan Şehime, ecıacı 
nelik faaliyet raporu okundu. Faik, Reşat, · Ekrem, Nafiz 
Ve rapor ekseriyetle kabul (Bergama), Cevat Sümer seçil-
cdildikten sonra dilek, bütçe diler. 
ye hesap encümenlerinin seçil- · Atatilrke; ismet lnönüne. Par-
mesioe geçildi. ti genel sekreterliğine kongre-

Avukat Ekrem söz ala- nin tazimlerinin bildirilmesi 
rak: müteaddit kazalardan Mehmet Aldemir tarafından 
ayni dileklerin istenmiş ol- teklif edildi ve bu teklif alkış-
ması çok muhtemeldir. Bi- icarla kabul edildi. 
oaenaleyh dilek encümenmıo Ruznamede görüşülecek baş-
bir encnmen olmasını istedi. ka bir şey olmadığm<lao celse 
Mehmet Oç encümenin olması bu akşam saat 17 de tekrar 
daha faydalı olacağmı söyledi toplanılmak üzere tatil edildi. 
ve yedi kişilik bir dilek encü- Encümenlere aynlanlar bugün 
meni seçilmesi teklif edildi. saat dokuz buçukta parti bi-

Hesap ve bütçe encümenine nasmda toplanarak i,leri akıa· 
Şevki Demir, Muharrem, Se- ma heyeti umumiyeye baz.rh· 
feribisardan Mehmet Fahri, yacaklardır. 

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

5ovyetler Blrlljllnde 
Tiyatro 

Sovyetler Birliğinde halen, 
192 isi kolkhozlarda olmak üze
re, 752 tiyatro çalışmaktadır. 

224 tane milli tiyatro, 57 li
sanda temsiller vermektedir. 

Milli tiyatroların ekserisi 
dramatik eserler oynamakta
dır. Aynı zamanda opera tiyat
roları da yUkıelmekte berde
vamdır, Rsfsr'nio, Ukranyanm, 
Gürcüstanm, Azerbaycanın ve 
Bielo Rusyanın meşhur eski 
operalarının yanıbaşında ın· 

kılaptan sonra inkişafa baş
hyaa ve bug6n çok iyi bir 
mevki alan Özbekistan, Kaza· 

opera 

•••••••••••••••••••••••• 
Telefon 3taı 

•••••••••••••••••••••••• 

Evlenme törenini kaçır· 
manın cezası ••• 

Amerikanın Cincinati şehrin
de oturan maruf zenginlerden 
biripin kı:ıı Miu Atkioıon 

nişanlı bulunuyordu. Evlenme 
töreninin yapılacağı glln gelince 
akrabası ve dost!an nikah 
dairesinde ıspah vücut ettik
leri halde erkeğin gelmemesi 
yüzünden merasim yapılama-
dı. izzeti nefsi ceribadar 
olan genç kız mahkemeye mü· 
racaat ederek 50 bin dolar taz· 
minat istedi. Miss Atkinıon 

talebinin esassız olmadığını 
göstermek için nişanlanma ve 
izdivaç törenlerinde yapılan 

masrafları ihtiva eden koıkoca 
bir listeyi de mahkemeye ver-
di. Bu listeye göre istenen 
taı.minabn 300 do!arı suvarcde 
sarfedilen elektrikler için, alh 
yüz dolara yenilip içilen şeyler 
için, 3000 doları güzelleşme 
masrafları içindir. Mütebakisi 
de manevi tazmioathr. · 
Prenses Jullananın por-

takal rengi fistanı 
Portakal rengi Holandada 

YILBAŞINI kar,ılamak için senenin en bUJUk iki fllml 

milli renktir. Filhakika saltanat 
süren hanedan da "Orange
Nassau,, baned•nıdır. ''Orange" 
portakal demektir. Holandılı
larm portakal rengine muhab
betleri hanedana muhabbetleri
nin bir nişanesi sayılabilir. Ga· 
zetelerin yazdıklarına göre bu
günlerde düğünü yapılmak üzere 
olan Veliaht Prenses juliana
nın gelinlik elbisesi de ananaya 
göre portakal renginde olacak
tır. Yeryüzünde gelinliği beyaz 
olmıyan biricik Prenses juliana· 
dtr. Bu gelinliği kıymettar be
yaz ipekli danteller süsliye
cektir. 1 - ÇiNGENE BARON 

ADOLPHE WOHLBRÜCK - GABRİELLE GABRİO tarafından temsil edilen fevkalade filim 

2- KADINLAR KLUBU 
MAYERLİNG KATRANAVİ büyük yıldız DANIELLE DARİEUX'nun eserı 

AYRICA PARAMUNT ( Dünya haberleri ) 
SEANSLARA : l,lS -· 5,15 - 9,15 Çingene Baron 3,10 - 7,10 Kadınlar Klubu 

Kırım Tatarları 

destani f llrleri 
Kmm milli kalkmma ilim 

enstitüsü, Kmm Tatarlarmın 
hamaset destanlarından alınmış 
eski masallarmm en ·güzel ve 
en iyilerini bir araya toplamış 
bulunan bir kitıp çıkarmakta
dır Bu destani masalların bü· 
yük bir kısmı, ananaye göre, 
14 üncü ve 15 inci asırlaı da 
yafamıı olan kahramanlardan 
Ediıe ile Çor·Ratar'a aittir. 

Kırmızı renk, lspanyoJfardın 
daha akıllı boğalara kızdırdığı 
sıibi insanlan da hislerinde 
(pıikolojilc] mağlübiyetlere ıo-
k•yor. _ .. 

Nedea mi di;.Yeceksi.~. Pek 
ilci anlanHı&.. 

Zira kim: . ' Dudaklar1, yanakları kırmızı, 
mantosunun altında kırmızı bir 
rop, kırmıu bir örgü, kırmızı 
bir şal taşıyan, terliklerinden 
tutun da, iskarpinlerine kadar 
kırmızı. teni penb~ bir kadına 
zaaf göstermez, bakıp, bakıp ta 
türedi edebiyabn:"' 

- Penbe hayaller, knmızı 
rüyalar! diye şiirler, nesirler, 
fJkralar, romanJar yazdıklan 
hislerle dolup boşalarak: 

- Abl demez ... 
Sözün do~rusu gerek .. Ka

dınlar, Allah için dünyayı biz
den ziyade anlamış .ar, ( saçı 
uzun akh kısa ) dediklerimiz 
inadına saç kesip, akıllarını 

uzatarak, bize hakim olmuşlar
dır .. Renklerde, sözlerde, his· 
lcrde ve hepsinde bile ... Zaten 
kadınların bu kırmızı modası, 
erkeklerin siyah modası gibi 
hükümfermadır, biz siyahtan 
boş!anmr, onlar k1rmızıdan ..• 
Biı: siyahtan hoşlannken; ken
dimiı için mi, etrafımızdakiler 
içiıı mi, yoksa kadınlar için mi 
bunu intihap ettij?imizin asla 
farkında deiiliı. Kadmlar bu 
penbeJik, bu kırmızılıkla süı

lenişJerinin kimleri teshir etti
ğini dört başı mamur an'arlar. 

Lokantalarda, evlerin yemek 
odalarında güzelim çerçevelere 
konulan, kırmızı renkli Karpu1, 
Domates ve k1rmtıı renkli mey
vaların tablolarını sanki kadın
lar için mi yapılmış sanıyorau
nuz, lafl.. Onlar hep erkeklerin 
iştib:ılarmı kabartmak uğruna, 
yine erkekler elinde; resmedil
miştir. 

Kırmızı bir bahyı bile seven 
erkektir, l<admlarm bizim his
lerimize bakim olduğu şu coş
kun demlerdeki modaları: 

( Ortalığı kan kırmızı göre
lim!) 

Aşkına kapılan dünya dev
letlerinin kıı:gın ve azgın er
keklerine bir timsaldir, kırmıu 
renk boğuşmağa, azmağa, az
dırmağa alamet bir nesnedir, 
hatta, kırmıı:ı: Tehlüke işareti 
olarak kullanalır. Dünya, kani 
kan! diye için için bırslamrlar• 
ken akhma ne geldi biliyor 
musunuz? 

- Ya! devletler ortadan 
kaybolan altının, sihirine mu
kabele ıçm paralarının 
rengini kırmızı yapmış olıalardı 
acep halimiz nice olurdu... Za
ten onun arkasında delicesine 
koştuğumuz yetmiyormuş gibi 
azıp, kudurup şimdi o Tavşan, 
biz Tazı koştuğumuz kafi gel
memışçesıne, çileden, zıvana

dan çıkar: 
- Kırmızı da lurmııtl diyel 
- Çarşambadır, Çarşambal 

divaneliğini ele almaz mıydık?. 
TOKDiL 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fikir kırınbları : 

Bir ölçü 
Kadınlar bii aşkın kuvve

tini onu elde etmek için sar· 
fedilcn zaman ve sabırla er
kekler ise telkin ettikleri 
aşktaki sukutun süratiyle öl
çerler. 

*** 
Etrafındakilerin tebessüm

leri, sana senden bekledik
leri hiznı etleri hatırlatmalıdır. 
Riyanın zamanımızda en mü
him rol oynadığı muhakkak
tır. Fakat müra'liğin mey
dana çıktığı ~ün, bu çareye 
tevessül eden adam en gü
li:nç, en acınacak adamdır. : 

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



ae Kanunuevveı 1e3e 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLA.NDA~ 

KUMPANYASI 
" ORESTES ,. vapuru 10 

birinci kiounda gelip yüklinl 

tabli1edea sonra BURGAZ, 
V ARNA n KÔSTENCE li· 
manian için yük alacakbr. 

" BACCHUS ,. •apuru 14 
birinci kanundan 19 birinci ka-
nuna kadar ROTTERDM, 
AMSTERDM ve HAMBURG 
limanlan içia JÜk alacaktır. 

" ORESTES ., npuru 28 
birinci kinundan 3 ikinci ki
auna kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM Ye HAMBURG 
limanlan için yük alacakbr. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"SMALAND,. motörü 10 Bi
rincikanunda Rotterdam - Ham
burg - Gdyoia ve Skandi!'avya 
limanları için yük alacaktır. 

"ISA,. 21 Birincikiıumda 
beklenmekte olup Rotterdam -
Hamburg ve Skandina\')'a li· 
mantarı için yük alacakbr. 

"AASNE.. vapwu 4 ikinci 
Kanunda Rotterdam - Hamburg 
ve Skandinavya limanlan için 
yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

SUÇEA VA vapura 16 birin
kinunda Malta .. Mar•ilya ve 
Ceıaire hareket edecektir. 
PELEŞ vapuru 24 birinciki

nunda Malta ve marsilyaya 
hareket edecektir. 

Y ofcu ye yük kabul eder. 
Daha Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tabliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığma 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki deği§ildiklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
Telefon: 2004-2005-2663 

Doktor 

Kemal Satir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütebusısı 

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

Evi : Köprü '"apur iskelesi 
Berat aparbmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

7~e & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
CHIOS vıpuru 23 birinci 

klounda bekleniyor. 26 birinci 
klauoa kadar Rotterdam.Ham
burr ve Bremea için ylik ala
c•ktır. 

•mıı•• 
Americuı Esport Lines 

The Export Steamıhip Corpo• 
ration • Nevyork 

EXMOUTH vapura 19 ilk 
kanunda bekleniyor. Ne.york 
için yük alacaktır. 

EXECUTIV vapuru 3 ikinci 
kanunda bekleniyor. Ne·tyork 
limanı için yük alacakhr. 

EXMOOR •apuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor. NeYyörk 
için yük alacakbr. 
~ 

Service Maritime Roumaia 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 23 1 ci 
kanunda bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar
muı olarak Belgralf Noıriaad, 
Budapeşte, Bratislava, Vi1ana 
ve Linz için yük alacaktır. ....... 
Americau Esport Lines - The 
Export Steamıbip Corporatiou 

Pireden 1tktarmalı 
EXCALIBUR vapuru 18 bi

rinci kAounda Pireden Boston 
ve N evyork için barckfJt ede
cektir. 

Seyahat müddeti 
Pire - Boston 16 gündür 
Pire - NeYJork 18 eüadür. 

-· ı0!3 ,. .. Den Norske Middelhavslinje 
Oslo 

BOSPHORUS vapura 19 ilk 
kanunda bekleniyor. lskende· 
riye, Hayfa, Dieppe ve Norveç 
limanları için yüklirecektir. 

... -@ .... 

Armement H. Scbuldt - Hamhurg 
TROYBURG vapwu on se· 

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

Jobnston Wanen Linen Ltd. 
Liverpool 

DROMORE vapuru, 10 ikin .. 
ci kanun, Liverpool ve AnYers .. 
ten bekleniyor. Burga11, Varna 
Ye Köstence için yük kabul 
eder. 

Vapmlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkmda biç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Türk Kardif Kömürü 
Zooguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. to - '12 J. Perpinyanl 

TELEFON: 3937 

• 

B JO ID 
kullanınız ! 

Y'Eltl A&IR 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CiğerJer için hava ne ise dit· 
ler için de RADYOLIN odur. 
Hasta ciğerler kadar sağlam 
ciğerlere de bava lazım oldu
ğu gibi, balumsaz dişler kadar 
temiz ve beyaz diılere de 
RADYOLİN lazımdır. Hava 
kanı, RADYOLiN ağzı temiz· 
ler. Havasız kalan en sağlam 
vücud nasd zehirlenirse, RAD· 
YOLIN ile fırçalanmıyan te
miz ve beyaz dişler de öylece 
sararmağa ve çürümeğe 

mahkümdurlar. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir Liman işletme idaresinden: 
lzmir limanına gelecek otuz rüsum tonilatosundan fazla motôr· 

lerin ve kendi tayfalarife yüklerini tahmil ve tabliye et:niyecek 
olan yelkenlilerin yükleme ve boşaltma işleri 5-1-937 Sala gilnü 

saat 15 de eksiltme ile isteklisine ihale edilecektir. Taliplerin 
ıartnamcyi görmek üzere levazım servisine müracaatlan ilin 
olunur. 2S-29 1590 (3414) 

Daima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlannda hazırlanan Ju• 

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki. tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi-

Kalorifer, silindir Ye her istenilen kömür vardır. len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
(2299) çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

• Eczanleerde ve ıtnyat mağazalarında aray1D1ı. 
GÜNÜN 24 SAATiNDE HASTA ~ ı 

Baş ağrıfarıoa karşı 

GRiPiN 
kaıelerini kultanmız l 

Grlpln : Bütün a'ğn, sııı Ye 
ıancdarı keıer. 

Orlpln : En şiddetli baş ve 
dit ağnlarını siir
atle dindirir. 

Grlpln : Nezle, grip ve ro
matizmaya karı• 
çok müeısirdir. 

BRIPtN lı:aıelerioi• 10 tanelik yem ~aıbalajlumı tercih ediniz 

Daim on 
Dinamoları 

No. 888 

lzmir inhisarlar başmüdürlüğünden: 
Başmüdürlüğümüıce 6 teneke gaz ve 60 teneke adi motör 

benzini dairemizde mevcut şartnamesine göre pazarlıkla alına· 
caktır. 

isteklilerin 41, 50 lira temioatlariyle 30-12-936 giinü saat 15 
de ba müdürlüiüınllıdeki komis oua e)meleri. 1615 13425) 

Olivi~r. Ve Şii. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
lRiNci KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Lllerman Lioes Ltd. 

Londra bath 
AD JUT ANT vapuru 22 ikin• 

ci klnunda gelip Londra için 
yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru ikinci ka
nun iptidasında Londra ve 
HuUden gelip yük ç•karıp ayni 
zamanda Londra Ye HııJI için 
yük alacaktır. 

GRODNO vapuru IS ikinci 
kanunda Londra, Hull ve An
•ersten gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Lo?dra ve Hull 
için yük alacaktır. 

Liverpool battı 
EGYPTIAN vapuru 26 bi

rine; kanunda Liverpool ve 
Svaoseadan gelip yük çıkara· 
cakhr. 

ALGERIAN vapuru on ikinci 
kanunda gelip Li•erpool ve 
Svanseadan yük çıkaracaktır. 

Deutscbe Levante-Linie 
ANGORA vapuru limanı· 

mızda olup yüklerini ç•karmak
tad1r. 

NOT : Vürut tarfüleri, va
purlann isimleri ve nav!un üc
retlerinin değişikliklerinden me 
ıuliyet kabul edilmez. 

SahHe e , ..................... ~ 
Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birillci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Haatalaranı müs
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon 2946 
1-26 (2101) 

ı•SZ.A Mi rn . 

~ H.Ta~sin Tan 
Diş tabibi 

Muayenehanesini 2 mcı 
• Meyler So. Hamam karşıs1n· 

da 37 No. ya naldetmiıtir. 
Telefon: 3774 

(1924) 
~X.V~JDi>JZS&:: &:i!lbi!iilJ&i 

Hususi muallim 
ilk ve orta okul talebele

rine hususi dersler vermek
tedir. lstiyenlerio. hergün sa· 
at 16 - 18 e kadar Yeni Asır 
idarehanesine müracaatları. 

13- 13 H 3 , 
Bir Hediye ver

mek istiyorsanız onu 

S. Ferid 
Eczacı başının 

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

Beğeneceksiniz 

M. Depo 

S. Ferid 
ŞiFA 

• 
eczanesı 

1936 -1937 • • 
senesının 

Taze bir asliti 
ekistra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

Kamil 
Aktaşba
lıkyağıdır 
Gıda kuvveti yük 
sek, içmesi hafif 
bir şerbettir. 

Hilil 
Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver
miş değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

lzmir Liman işletme Müdürlügün
den: 

Mendirek lh:erinde bulunan kömür depolarından 39 - 55 No. lı 
deponun çah inşaat. 25 Kanunuevvel 936 tarihinden itibaren bir 
hafta müddetle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 30 kanunuev
vel 936 Çarşamba günü saat 11 de Liman işletme ieiaresi bina
sında yapılacaktır. Çatı inşaatmın bedeli mubammeni 1615 lira 
20 kuruştur. Muvakkat teminat akçesi 121 lira 50 kuruştur. 
Taliplerin bu parayı nakden idare veznesine yabrmaları veyahut 
Milli Hankaların birinden bu miktarda bir teminat mektubu ge
tirmeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair vesika ibraz 
eylemeleri mecburidir. Fazla izahat almak istiyenlerin Levazım 
Servisi şefliğine müra~aatlıırı ilan olunur. 

27 - 29 ( 3418) 1600 
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Palos vapurunu kurtarmak • • 
emrını aldılar 

Alman filosu Bilbao .su arında 
Vapur serbest bırakılmazsa vahim neticeler olacakmış 
Fransızlar hala A.lmanyanın aderr!.i müdahale hakkında cevabını bekliyor 

Madrid, 28 (Ö.R) - Tale- 1 
vera cephesinde hükümetçiler 
hücum etmişler ve tayin edi1en J 
hedeflere varmış!ardır. Yapılan , 
keşif hareketlerinde düşmana 

tesadüf edi l memişti r. Süvariler 
ve tayyareler parlak keşif 

hareketleri yapmışlardır. 
Madrid cephesinde Albay 

Brada kuvvet!eri bir baskın 

yaparak tayin edilen hedefleri 
elde etmişlerdir. Diğer mınta
kalarda topçu faaliyeti olmuş 
ve Cumhuriyet bataryeleri düş· 
manın muhtelif noktalarda ta
başşütlerini bombardıman et
mişlerdir. Asi topçu da ısrarla 
mukabele etmişlerse de batarye
lerinin hüküm et bataryelerinden 
daha az olduğu görülmOştür. 
Diğer cephelerde birşey yok
tur. 

ASiLERiN TEBLilil 
Salamanga 28 (Ô.R) - Asi

lerin tebliği : S inci ferka, Ara• 
gon cephesi : Hücum eden düş
man hemen tardedilmiştir. Bir 
çok ölü Ye esirler bırakmıştır. 
6 ıncı fırka; birşey yok. 7 inci 
fırka; Madrid cephesi; hücuma 
teşebbüs eden düşman biri za
bit olmak üzere esirler bıraka
rak çekilmeğe mecbur kalmış· 
tır. Cenupta Kordu eyaletinde 
ileri hareketimiz devam etmiş
tir. 

FRANKONUN 
SEFERBERLIGI 

Avila 27 (A.A) - General 
Franko 1936 senesine me:nsup 
efrattan 1915 senesinin ikinci 
ve üçüncü üç ayında do2'muş 

olanlarla 1931 sınıfının 1910 se
nesinin birinci altıncı ayında 
doğmuş olanlano seferber edil
mesini emretmiştir. 

ALMAN ASKERLERi 
Bero, 28 ( A.A ) - Royter 

ajansı Fransız mahfillerinin 
general Franko kıtaatiyle bir
likte ispanya muharebelerine 
iştirak eden Almanların adedini 
20-25 bin olarak tahmin ettik
lerini bild irmiştir. 

Berlinin salahiyettar mahfil
leri bu haberin tamamen uy
durma olduğunu bildirmekte
dirler. 
TEVKiF EDiLEN ALMAN 

VAPURU 
Berlin, 28 (Ô.R) - Bir Al· 

man vapurunun lspanyol hükü
metine ait harp gemileri tara
fından açık denizde tutu larak 
Atlantik sahilinde Bilbao'ya 
nakli dolayısi fe yarı resmi D. 
N. B. Ajansı şu malümatı 
verıyor: 

Mevsuk haberlere göre, Kı
zıldeniz lmvvetleri bir A lman 
vapurunu lspanyol karasuları 
haricinde tevkif edip Bilbaoya 

bankonun asketlui 
bu vapurun hamuJesi ve üç bütün hamuleıiJe ve hasarsı• Jspanva Noeli boyte kar altında Jtci blf llaıdt~ 1ta11easıle gtçınti 
yolcusu ile birlikte serbest bı- olarak iade edilmez ve tayfası- Bilbaoya doğru gitmekte ol~ Palos gemisinde üç yolcunun rederek gönüllüler meselesinin 
rakılacağı umuluyor. na iyi muamele olunmazsa bun- dukfan Jaoılmaktadır. Alman buluoduğÜ ilave edilmektedir. Alman hükümetini de ehemmi• 

ALMANYA ŞiDDETLE dan vahim neticeler çıkabiJece- müşahitleri lspanyol hüküm.:t HllLER ISPANY ADAN yetle işgal etmiş olduğunu 
HAREKET EDiYOR ğini kPydetmektedirler. Şu da harp gemileri tarafından Bil- V AZGEÇMIYOR hatırlatmıştır. Bu kısa tefsir 

Yarı resmi D. N. B. Ajansı ilave olunuyor: Almanyanın Iı- bao açıklarmda kara sulan Paris, 28 (Ô.R}- Gazeteler Hitlerin timdili" sert bir inkı-
ıadece vapurun serbest brakıl- panya sularına harp gemileri hududu haricinde durdurularak Almanyanın ispanyada müda- taa yürümek niyetinde olmadığı 
ıoası için tedbirler alındığını göndermesi tebaalarının mal ve Bi!baoya götürülen Palos adh baleden feragati halinde geniş ve bilakis lngiltere ve Fransa 
kaydetmekle iktifa ediyor. canlarıDI korumak içindir. Bu· Alman gemisinin kurtanlması müzakereler için müsait bir ile müzakereye girişmeği ka-

NasyonaJist mabafilinden öğ- nu bir Alman vapurunun müsa- için makamatın lazım ~elen iklim basıl olacağı kanaatinde- bule mütemayil olduğu ümidini 
renildiğine göre de lüzumu ha- deresile ala~<adar görmek ha• tedbir!eri almış olduğunu söyle- dirler. uyandırmaktadır. Bu şartlar 
linde nümayişte bulunmak tadır. Bu ancak tabıi bir jesttir. mektedirler. ..Republik., gazetesi şu i:ıahab içinde alakadarlar arasında mü-
üıere harp gemilerir. ı n gön- ALMAN F .LOSU BILBAODA Tebliğde itimada şayan şa- veriyor: lngiJiz ve Fıaosız sefir- zakerelerio açılması muhtemel· 
derilmesi muhtemeldir. lyı ha· Berfin 27 (A.A) - A lman bitlerin söylediklerine göre biç !erinin teşebbüsünü müteakıp dir. 
her alan mabafil A 1man vapuru harp gemilerinin son sür'atle harp levazımı taşımamakta olan D.N.B. hemen bir tebli;l neş-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .............................................................................................................••...... 

Kar, fırt~na, soğuk Çinde diktatör değişiyor mu? 

Midilli 
vapur 

açıklarında bir Çan - Kay- Şek kendi 
battığı şayi oldu me~uliyetinden bahsetti 
• Bu şayıa teeyyüt etmedi Asi mareşal Çan - Kay- Şek'in hatıra 

defterini okuyunca göz yaşları dökmüş 
Nankin, 28 (Ö.R) - Başku

mandan Çan Kay Şek ile ma
reşal Çang - Sue Liangın bir· 
Jikle buraya movasalatleri 12 
ilk kanunda başkumaod;.oıu 

Çang • Sue - Liang tarafından 
tevkifi ile açılmış olan buhranm 
kat'i şekilde neticelendiğini 
göstermektedir. Siang Fu hi-
c!iselerinin siyasi bir neticesi 
o ~up olmıyacağı ma!üm değildir. 
Çinin harici siyasetinin değiş
ıoıyeceği unnediliyor. 

Çang - Sue - Liaog kendine 
karşı kanunun tatbikini 
ve müsamaha gösterilmemesini 
istediğini söylemiştir. Çang -
I" ay - Şek de Santral - Niyus 
Ç n Ajansına demiştir ki : • 

0 Başkumandan sıfatile ordu
yu doğru yolda tutamadığım-
dan dolayı mes'ulüm. Merkez 
komitesi lazımgefen tedbirleri 
a acaktar. " 

Mareşal Çang - Kay - Şek" 
tevkifi hadisesini şöylece izah 
etmiştir : 

12 ilk kanunda Çang - Sue
Liang benden bazı tedbirler al
mamı istedi. Ben de Çinde 
şahsi diktatörlük olmadığın1, 

bu tedbirleri almağa salahiye
tiı:u olma<lığ1nı ve bu şartlar 
dahilinde müzakereyi ret ettiği· 
mi bildirdim. Çang - Sue - Li
aog bu!ldan sonra uysal dav
ranmış, hatasını itiraf etmiş ve 
hususi batıra defterimi okuya
rak kendisı hakkındaki eyi his
lerimi de öğrenince göz yaşları 
dökmü~l:.Jrl " 

Şanghay, 28 (Ô.R) - Çan 
Kay-Şek yerine Çin bankası 
direktörü ve kendi kayınbira · 

d1::ri olan Sungun geçeceği 
kat'i o1arak tekzip ediliyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
da Alsaııcak iske.esi önünde böyle bir badıse tesbit edıt-

EN BÜYÜK MAHARET 
..Populaire,, sosyalist gaze

tesi bilakis bedbindir. Alman
ya ispanyada elde ettiği hu
susi şartlardan ve daha da elde 
etmeği ümit ettiklerinden ko
layca vaz geçmiyecektir. Bu 
yolda ne kadar uzağa gitmek 
mümkünse o kadar ile:lemek 
kararındadır • lngiltere ve 
Fransa buna mini olmak 
istiyorlar. ltalya 'ya gelince, 
Mussolini de çok ehemmiyet 
verdiği lspanya'daki mev
kiini korumak niyetindedir. En 
büyilk maharet bükümetleri 
şiipbeli vaziyet arkasında gı z

leomekten menetmektir. Bu da 
sarıb bir hareket tarzile temin 
edılec~ktir. O zaman müttefik· 
terinin müzahereti ümidini kay
beden Franko düşündüğü gibi 
ispanyanın yarısını mahvetmek 
bayaıini bırakmağa roecbur 
kalacaktır. 

HUMANITENIN TAHMiNLERi 
.. Humanite,. komünist gaze

tesine göre ise lngilter e ve 
Fransanın azımkar görünmek 
şartiyle müzakere eyi bir neti-
ceye varabilir. Bu gazete di
yor ki: 

" Öyle ümit etmek isteriz ki 
Fransız sefı ri, Almanya çabuk 
bir cevap vermezse, F ransanın 
ispanyaya karşı münasebetleri· 
ni normal şekle iade edece~ini 
muhatabına bildirmiştir. Böyle 

sevketmiş'erdir. Vapur Ham· Üç gündenberi karada ve 
burg'dan Roterdam yo'uyfe Is- denızde büküm sürme ı.. te olan 

saat on üçle on altı ara~ında 

şebire iki defa kar serpmiş ve 
civar kazalara fazlaca kar düş· 

demir tarayarak Babribaba ön- memiştir. 
lerine doğru gelmiştir. lzmir - lstanbul, 28 (Yeni As•r) -
Karşıyaka arasındaki telefon Hava dün olduğu gibi bugün 

bir ihtar ispanyada faşist mü
dahalelerine nihayet vermeğe 

kafıdir. Almanya, ltalya ve 
Portekiz kendilerine yapılan 

teklife çabuk •• evet " cevabını 
vermelidirler. Böyle olmazsa 
birkaç saat içinde ispanya iJe 
normal münasebatını hemen 
.iadıe eyleınelidir •• 

panyol limanlarına mütevecc"hen fırtına evvelki gece şiddetlen-
bareket etmişti. Yapılan tahki- miş, bu arada şiddetlj bir so-
kata göre hamulesi içinde hiçbir ğuk başlamıştır. Evvelki gece 
harp maddesi yoktur. Vapurun Şt"hrimizde bazı evlerin kire-
ıerbest bırakılması için Jcizım mitleri uçmuş ve camları kı· 
gelen tedbirler ahomışhr. Ta- kırılmıştır. 
111amen haksız olarak tqtuJao Pazar günii öileden ıonra 

!~e~i;;i kocası önünde \ mcfıli;d~ genç bir kız var11u. ı 
__ _.._.._ oş-

müştür. Kema paşa kazasında 
kar fazladır. 

Pazar günü limanımıza gelt"n 
Ege vapuru, Çanakkaleden 
sonra fuhnaya tutulmuıtur. 
l.imanunııa 2eleo Tan vapuru 

kablosu kopmuşsa da bilahare de çok serttir. Kar devam edi-
tamir edilmiştir. yor. Denizde kaza olmamıştır. 

Pazar günü öğleden sonra Etraf dağlar kesif karla örtül-
bir ltalyan vapurunun Midilli müştür. 
açıklarında kazaya uğradığı Ankara, 28 (Yeni Asır) -
hakkında bir şayia deveran et- Kar yağmakta devam ediyor. 
Pıekte idi. Tahkikabmıza 2öre Soğuk tiddetJidir. 



ag ~anun~evvel t9se 

Dil bahlslerl : 
•••••••••••••••••••••••• 

Hayat -söz 
•• •• • 

gorutemı <·> 
••••••••••••••••• ••••••• 

Diller ilim ilgisl ile bir 
asla irca edilebilir mi? 

•••••••••••• 

Dillerden hangisi 
diğerlerinin 
kaynağıdır? 

AT ATURK 'ün ge~ eşi
ğine ek sunağ -

Sütunlarımızda ve dil bahis
leri üzerinde ilmi yazıları ile 
tanınmış olan Avni Nafiz 
Ulusay; yukarıda gösterilen tez
ler hakkmda bir sıra makaleler 
yazacaktır. 

ilk konuşulan dilin Türkçe 
ve bunun tabii neticesi olarak 
ilk medeniyetin TÜRK mede
niyeti olduğuna şerh ve ispat 
imkanını veren bu yazıların ya
raşan ilgi ve dikkatle okuna
cağına eminiz ... 

Avni Nafize sorduk: 
- Niçin Dil-güneş teorisi 

üzerinde işlemiyorsunuz? 
Cevap verdi: 
- Her göz güneş ışığına 

dayanamaz.. Aynı hakikati 
kendimce kolayca anlaşıhr bir 
yol ile iblağ için Hayat-söz gö· 
rütemini buldum.. Türkiyede 
her yol Ankaraya gider, yeter 
ki hakikati beraberinde götür-
sün ••• 

Sorduk: 
-

11 ATAÜRK'ün gen eşi
ğine ek sunağ,, tabirini izah 
eder misiniz? 

- Kur'anda "insan demek 
saay demektir " mealinde bir 
ayet Yardır. Dünyanın bugünkü 
hayatında ileri gelen çalışanlar 
arasmda bir şanlısı ATA TÜRK-
tür. 

cc Gen eiik " enıne boyuna 
vasi faaliyet sahası demektir, 
"ek sunağ,, da tamamlamak 
için ona katılan tubfe anlamm
dadır. 

Sorduk: 
- Yazınızda kullandığınız 

dil Öztürkçe midir? 
- Türkçe kaidelere bağlı 

insiyaki Ôztiirkçedir. Özled!ği
miz ve dilediğimiz şuuri Öz
türkçe ancak teknikçi d il bil
ginlerinin vücut vereceği TÜRK 
dil akade1Disi tarafından de
vamlı saaylt!r ile meydana ge
tirilecektir. Bugünkü savaşma 
ve çalışma mesai usullerini ta
yin edecek görütemi tamam
lamak içindir. 

Bu makaleler serisine yarın 

başlıyoruz. 

7 eori. nazarire a11/a111ında 7 üıkce 
kelime .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Saat 12.30 - 14 arasında 
plakla Türk musikisi, havadis
ler, hafif müzik, muhtelif plak 
neşriyata. 

Saat 18.30 Plakla dans mu
sikisi. 

Saat 19.30 Doktor lbrahim 
tarafından konferans. 

Saat 20 Musiki. 
Saat 20.30 Cemal Kamil ve 

arkadaşları tarafınd•n musiki. 
Saat 21 Şehir tiyatrosu dram 

kısmı tarafmdan bir ter:ısil. 
Saat 22 Borsa haberleri, ha

vadisler, musiki. 

~ /. 

~~~~~~~~§~~~~' 
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1 eş 

1aşı da 
kurslar 

ca 
• 
ı e 
a e e 

izcilik kurslarına devam mecburidir. Liseye devam 
edenler spor · ~ulüpJeı-ine girecekler 

Ankara 28 (Yeni Asır) - Yeni Maarif tali- 1 Maarif vekaletince a lakadarJara tebliğ edilmiş-
matnamesine göre 13 yaşında olan her genç tir. 
tahsilini bitirinceye kadar izcilik kurslarına de- Ankara, 28 (Yeni Asır) - Maarif vekaleti, 
vama mecbur tutulacaktır. doğu illerinin en mühim merkezi olan Erzurum-

Talebe haftada bir saat izcilik dersi görecek· da bir akşam san'at mektebi açmışbr. ihtiyacın 
tir. Bundan maksat talebeyi hayatla mücadeleye derecesi şundan anlaşılmalıdır ki, mektep binası 
hazırlamaktır. Muhtelif mıntakalarda hocalar yazılan talebeyi istiap edemiyecek bir hale gel-
için de izcilik kursları açılacaktır. miştir. Gece san'at mektebine büyük yaşta bir 

Ankara, 28 (Yeni Asır) - Liselerin ikinci çok kadınlar kaydedilmiştir. Açılan san'at kurs-
devresine devam eden talebelerin spor kulüp- larından maada ev idaresi, çocuk bakımı, çama-
lerioe devamlarında hiçbir mahzur olmadığı şır ve saire kursları da iJave olunacaktır. ........ 
Doktor Ar as Atinada · karşılandı 

--------------------(Baş tarafı binnci salıi/ede) ı da Yunan hükümet erkanı tarafından karşılandı. 
Tevfik Rüştü Aras bugün Atinaya varmıştır Saat onbirde başvekalet binasında General 

ve Çarşamba gününe kadar orada kalacaktır. Metaksası ziyaret etti. Uzun süren mühim bir 
ATINADA mülakatta bulundu. Atina siyasi mahfilleri bu 

lstanbul 28 (Telefonla) - Atinadan bildiri- görüşmeye büyük ehemmiyet atfediyorlar. 
liyor: Mülakatın Paris ve Cenevre müzakereleri 

Doktor Tevfik Rüştü Aras istasyonda başve- etrafmda cereyan ettiği tahmin ediliyor. Gene-
kiJ general Metaksas, Hariciye müsteşarı Mavri· ra\ Metaksas yaran (bugün) Hariciye Vekilimiz 
dis, Türkiye elçisi Ruşeo Eşref, Yugoslav ve şerefine bir ziyafet verecektir. Tevfik Rüştü 
Yunan elçilerjyle görüşmüş, otelde Yunan ve Aras çarşamba günü Atinadan ayrılacak ve 
~cnebi guete muhabirlerini kabul etmiştir. Dok- perşembe günü Istanbulda bulunacaktır. 
tor Aras beyanatında demiştir ki: DİGER ERKAN ANKARA'DA 

- • Pek sevdiğim Atina şehrinde Yunan Istanbul, 28 ( Yeni Asır , - Türk murahhas 
hükümet crkiniyle beynelmiJel meseleleri görüş- heyetinin diğer azası Hericiye Vekaleti genel 
mek üzere geldim. Şubat ayı içinde Atinada sekreteri Numan Menemencioğlu ve Riyaseti-
toplanması mukarrer bulunan Balkan Antantı cumhur genel sekrnteri Hasan Riza lstanbula 

lzm·r 
Lises·nin mührü
nü taklit edenler 

lstanbul, 28 (Yeni Asır) -
lzmir lisesinin mührünü taklit 
ederek sahte şabadetnameler 
dağıtan adam hakkındaki tah
kikata bugün de devam edil· 
di. Yakalandığı evvelce bildi
rilen adamın hüviyeti hala g izli 
tutuluyor. Tetkikat için 1zmir 
lisesinin beş senelik mezunlar 
listesi isteomiştir. 

Bn. Makbulenin 
yardımları 

lstanbuJ, 28 (Yeni Asır) -
Atatürk'ün hemşireleri bayan 
Makbu~enin himayesindeki 19· 
ncu ifkmektep himaye heyeti 
toplandı. Bayan Makbule, te
şekkürata layık yardımlarda 
bulunmuşlardır. 

Riket ve 
l-la beşistan 

Budapeşte, 28 (Ö.R) - Ha· 
beş hükümetinden, son mağlü
biyete tekaddüm eden günler· 
de petrol imtiyazları alan meş
hur banker ve iş adamı Riket 
noel yortularını Peştede geçir· 
miştir. Riket beyanatında ya
kında tasarrufunda olan ma-
den imtiyazlarını işletmek üzere 
ltalya hükümetiyle temaslar 
yapmak üzere Romaya gidece
ğini söylemiştir. 

Bir takrir 
Dış işleri bakanlan konseyi ruznamesi hakkın- geldiler. Ve al<şaf\l Ankaraya hareket ettiler. Ncvyork, 28 (Ö.R) - Ame::.-
da da müdave!ei efkarda bulunacağım. ,, Menemencioğlu gazetecilere birşey söyliyecek va- rika tebaasından olup lspaoya 

Doktor Aras Atinada iki, üç gün kaldıktan ziyette olmadığım bildirdi. Hariciye vekili gelince dahili harbına iştirak edenle-
sonta lstanbul yoluyle Ankaraya dönecektir. Parti grubunda son görüşmeler hakkında izahat rin Amerika vatandaşhğından 

BUGÜNKÜ ZIY AFET verecektir. iskah hakkında Amerika par-
Atina, 28 (Yeni Asır muhabirinden) - Tev- Fransa elçisi Ponsotda aym üçünde memle- Jamentosuna bir takrir veril-

fik Rüştü Aras, sabah A.tinaya geldi. istasyon- ketimize gelecektir. miştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Şair Mehmet Akif 

Dostlarının gözyaşları 
arasında göçüp gitti 

lstanbul, 28 (Yeni Asır)- Üstat şiir Mehmet Akif dün 
gece sekizi çeyrek geçe vefat etti. Yedi safahatın 

eşsiz şairi ciğerlerinden muztaripti. Ölümü derin teessür 
uyandırdı. . 

Mehmet Akifin son vazifesi Mısır Üniversitesi Türkçe 

müderrisliği idi. Birkaç ay evvel memleketimize dönmüş 

bulunuyordu. Mehmet Akif ilk Kamutayda Burdur mebusu 
idi. istiklal marşını Türk milletine hediye eden şairdir. Ce
nazesi sayısı pek çok olan dostlarının ve takdirkarlarmın 
omuzlarında Beyazıt camiinden alınarak Edirne kapısındaki 
şehitliğe gömüldü. 

Adis-Abeba 
konsolosluğu 

re 

Bükreş, 28 (Ö.R) - Roman

ya hükümetinin Adis-Abebada 

bir konsolosluk ihdas etmek 

üzere Italyan hariciye nezare

tiyle temasa geçtiğini gaze· 
teler haber veriyor. 

Gecesi 

• 
1 ''" iki tayyare kazası 

Paris, 28 (Ô.R) - Var§O· 
vadan bild i rildiğine göre bir 
yolcu tayyaresi yere düşerek 
parçalanmış, 4 ölü, 8 yarala 
vardır. 

Nevyork, 28 (Ö.R) - içinde 
12 yo!cu olan Amerikan posta 
tayyarelerinden biri kaybol
muştur. 

Hind· 

Ankaranın büyük günü 

Sokak koşusunu atletler 
parlak derece ile bitirdi 

Anlı:ara, 27 ( A. A ) - Atatürk'ün Ankaraya ilk defa ayak 
bastıkları günün şerefine Ankara bölgesi atletizm ajanlığı tara
fından tertip edilen 12 kilometrelik sokak koşusu bugün öğle
den sonra yapıldı. 

Atletier saat 13 de Halkevinde toplanarak hususi otomobil
lerle Dikmen sırtınrla kayak sporları için yapılan sığınağa gitti
ler. Soyunduktan sonra tam saat 14123 de koşu başladı. Muh
telif ku lüplerden 12 atlet iştirak etti. 

Çelik vücutlu kuvvetli atletler Dikmend'?n itibaren çok mun
tazam bir manzara arzediyordu. Bakanlıklar arasındaki asfalt 
caddeyi tak ip eden koşucular Kızılay bahçesi önünden, Atatürk 
caddesinin sağ tarafından, Sıhhiye vekaleti, ismet lnönü Ensti-
tüsü, Tayyare cemiyeti ve Sergicvi önünden, iş bankasJ önün
den geçerek bükümet meydanında biten koşuyu 41 dakika 8/10 
saniyede Gal:p birincmkle, 41 dakika 18 saniyede Küçük Şevki 
ikincilikle ve pek az bir farkla da Büyük Şevki 42 dakika 35 
saniyede üçüncülükle kazandılar. 

Müsabakaya iştirak eden 12 atletten dokuzu koşuyu bitirdi
ler. Halkevleri reisi Ferit Celal kısa nulkuyle müsabıklardan 
Galibe gümüş kol saati ve küçük Şevki ile büyük Şevkiye de 
yine birer kol saati verildi. 

Otomobillerle Halkevine gidilerek gayet iyi bir rekor tesis 
eden atletler şerefine Halkevi tarafından bir çay 2iyafeti verildi. 

Çok mühim bir teşebbüs 

KüJtiirparkta F U A il gazinosu 
Sayın müşterilerine sabaha kadar açıktır 

Flat&e r : Günlük llstelerln aynıdır. 

Milli kongresi 
Londra, 28 ( Ö.R ) - Hind 

miJii kongresi, Gandi de dahil 
olmak üzere, 60,000 kişinin iş
tirakiyle toplanmıştır. Başkan. 

Sapanca ~ölüyle lzmit 
ara ında kanal açılacak 

lstanbul 28 ( Yeni Asır ) - Sapanca gölüyle lzmit körfezi 
arasında bir kanal açılması fikri üzerinde tetkikler yapılmıştı. 
Gölün suları azalmakta olduğu iddiasile bu fikrin fayda vermi
yeceği söylenmişti . 

ZAM YAPILMAMIŞTIR. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni yıJa neşe ile girmek istiyenler 

Kültürpark FUAR gazinosunda 
Bu geceyi geçirmelidirler. 

.,,.,. 
.. ,.· ....... ~ t ',,,_ . . ~· ........... -:- ..... : •. ;';.. ..... "- · ·- ~ ....... , ..... ,,~-· 

ana yasa üzerinde beyanatta 
bulunmuştur. 

Varde krallçe Marl 
rahatsızdır 

Londra, 28 (Ô.R) - Soğuk 
algmJığından rahatsız bulunan 
velide kraliçe Marinin sıhhi 
vazıyetinde durszunluk vardır. 

ikinci kağıt fabrikasile Seliloz fabrikası yapılırken fabrikaların 
su ihtiyacını temin maksadiyle bu mesele tekrar ele alındı. Sü
m erbankın mahallinde yaptığı tetkikler iyi netice vermiştir. 

Gölün suları azalmakta değil, çoğalma1dadır. Yapılması mu
tasavver kanal Izmitin su derdini halledeceği gibi bataklıkları da 
kurulacaktı ... 

Bir intihap 
lzmir avukatları dün ......... 

ni intihap ederken yalım '91s 
yerinde bir kadirşinaslııc:A••: 
ayni zamanda meslek ifl1riliıe 
olan bağlılıklarının kunetmi 
gösterdiler. 

iki sene gibi kısa b·r m6d· 
det deva m e den reisliği etna• 
sında bütün mevcudiyetiyle 
çalışa rak büyük muvaffakıyet• 

ler göstermiş, on iki seneclen
beri yapılmamış ve görülmemiı 
işleri başarmış olan aYUbt 
Münir Birsel; fedakarhklarla 
dGlu hizmetinin müklfablll 
-bütiin meslekdaşlan tanfua• 
dan tam bir ittifakla- tMrs 
reis intihap edilmek s\8reti11e 
gördü. 

Bir teşekkülün başına ,..... 
kuru oir hatırla, manaSll btr 
sevgi ile de~il, sırf kaaat. 
vicdan ve takdirin ittifak• 
geçmek kadar kıymetli ile WM 

Münir Birsel; kıymetine 1Ndaii 
biçilemeyen bu mükafatı IMeCıe 
sevilmiş bir arkadaş oktap 
için değil, iki senenin ..... 
gündüzlerini, hatta ba.,. .. 
gecelerini dolduran çah .. ıla
riyle kazandı. 

Bu intihap münaselleti,te: 
lzmirin faal ve sempatik ~ 
reisini can ve gönülden teblllt 
ederken ona, iki senelik ...
saisinde samimi ve k11..m 
birer yardımcı olarak _...,,_ 
fakıyetlerinde hisseleri bi11ina• 
arkadaşlarına da ayrı arn ı.
şekkür elmeği vicdan lt.r• 
biliriz. 

Bn.Simp~ 
Bir müddetB· .... .. 
Adada kalaca .... • 

- Baştara/ı 1 ind sahi/tdl -
krala dük dö Vindsor 
yakında lstanbula gelere'k ftlr 
müddet Büyük Adada o twmak 
niyetindedir. Mısırda ve Y• 
nanistanda mevsim geziab1erl 
yapmakta olan Vindsor ~ 
sının yakın dostu Bn. Slmp• 
nun da Atina dönüşü ı.ta.

bula geleceği ve Düli: Dl 
Vındsor'la birlikte Büyük A~ 
da ikamet edeceği haber ..... 
mıştır. 

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

(BORSA ) 
Uzum 

723 J iro ve şü. 13 
242 Ü. Kurumu 14 So 
214 AR Üzümcü 15 25 
144 inhisar 
84 H Alyoti 
55 Esnaf Bank 
20 S Emin 
8 Kadı o.Abm. 12 
7 J Taranto M 14 25 

1497 Yekun 
381732 Eski satış 
383229 Umumi satış 

Zeytinyağı 
Kilo Alıcı 

33500 A Lafont 43 50 
25000 M Mihalef 47 
20000 A Muhtar 48 
20000 Ö.Mubarrem46 50 
10000 Ah. Mutia z 48 

5000 A Saffet 49 
3700 Harun z. 50 
3000 Çolak o.N. 39 
2000 Tevfik Naz. 50 
1000 Emirler z. 49 

Zahire 
Çu. Alıcı Fiat 
130 Buğday 6 4375 6 

7 Araka 8 50 8 
62 Susam 18 

227 Kepek 3 0625 
113 B Pamuk 48 50 
768 K.Palamut 260 
250 ton ,, 



bir Yepyeni • 
1 ••• ea 

Şükrü Kaya nutKunda Atatürk 
izah etti •• • • 

reıımının 
- Baştarafı 1 inci saJUtede -

HERŞEY HALK iÇiN 
Türkiye cumhuriyeti Halk 

partisinin kurduğu ve yürüt
tüğü rejim böyle demektedir. 
Biz halkın halk için ve halk ta
rafından idaresi diye andığımız 
Atafürk rejimini böyle anlıyoruz 
ve böyle tahakkuk ettiriyoruz. 

ATATÜRK REJiMiNiN 
ÜSTÜNLÜGO 

Bize demokrasinin en yük
sek payesine vasıl olmuş diye 
gösterilen Yunan, Roma ve orta 
ça~ ve Avrupa demokrasileri
nin ve bugün içinde bulundu· 
ğumuz çağın demokrasi diye 
yidettiği rejimlerin esasını bi
liriz. Atatürk inkılabına kadar 
demokrasi ve halk idaresi de
mek milletin reylerinin ekseri
yetini bir araya tophyarak 
mebuslarını seçtikten sonra mu
ayyen bir devre içinde mem
leketi idare etmek demekti. 
Bunda en çok muvaffak oiana 
en iyi demokrat denirdi. Ve 
hali da böyledir. 

DEMOKRASi DIŞINDA 
KALANLAR 

Dünyada demokrasi bari· 
cinde sistemler kurarak muvaf
falnyet arayanlar vardır. Ve 
olmuştur. Sınırlarımızın dışmda 

geçen dahili hadiseleri dikkat 
ile takibetmekJe beraber kim
senin iç işlerine kar>şmak şia
rımıza uymadığı için bunlan 
ilmi bakımdan, batta ve hatta 
objektif de olsa daima milli 
mütalaalarımızın haricinde bı
raktık. 

TÜRK TARiHi 
Beşeriyet taribile başlayan 

Türk tarihinin hususi icapları 

Türkleri binbir tecrübeden 
sonra, yani otokrasi teokrasi
nin tatlı ve acı neticelerini gör
dükten sonra arızi birtakım 
sebeplerle memleketi istila 
edilmiş . istiklali, hürriyeti elip· 
den alınmış bir hale getiril
mişti. Bu hazin ve elim devir
leri hep beraber yaşadık. Ve 
bu tarzı idarelerin fel!jefesini 
birlikte yaptık. En büyük hRki
kat büyük milJetlerin asırların 

teakubiyle nesilden nesile yap
tıkları büyük tecrübelerdir. 

Tarihte bu tecrübeyi yapan 
ve yaşatan milletler de çok 
değildir. Türk milleti bu mil
letlerin nadirlerinin başında 

gelir. On binlerce sene pek 
çok rejim inkılapları geçiren 
Türk milleti ve Büyük Önderi 
tarihin en müşkül devrinde 
tutacağı yo!u, kurtuluş yolunu 
gösterdi. 

üstünlüğünü 
P ARTININ ŞiARI 

Halk için halk ile memleketi 
istiladan kurtaran Atatürk, 
memleketi idare için bir parti 
kurdu. Adına Cumhuriyet Halk 
partİ3i dedi. Ve bütün rejimi 
bu ifadelerin manasına, mef
humuna ve bunların tefsirine 
bırakmadı. Bunun şeklini ve 
teşekkülünü tayin etti. 

YEPYENi BIR IDEAL 
Bu beynelmilel ilmi ve umu· 

mi tabiriyle demokrasi de olsa 
manası, mefhumu ve tatbiki 
itibariyle yepyeni bir idealin 
ifadesidir. Bu ideale göre hal
kan ekseriyetinin intiha bıoı ka
zanmak, memleketi idare için 
kafi değildir. intihabı kazana
rak memleketi muayyen bir 
müddet için Atatürk inlcılabı 
her nevi diktatörlüğü reddeden 
bir rejimdir. 

Halk her zaman her yerde 
kendisini vekil ettiği mebu!lla
rmm ve hükümetin işlerini mu· 
rakabe edebilmelidir. Atatür
kün kurduğu halkçılık budur. 
işte biz bu yolun yolcusu ola
rak burada toplanmış bulunu
yoruz. 

HALKIN MURAKABESi 
Memleketimizde her sene 

toplanan kaza ve vilayet kon
greleri Atatürkün bu işaretini 
takibederek bütün memleket 
işlerini birer birer müta
laa ve tenkit eder. Her vilaye
tin idare amirleri, partinin en 

büyük memur!arı kongrelerin 
huzurunda bütün işler hakkın .. 
da lazımgelen her izahatı ve
rirler. Parti~in mümcsşil'eri 

icap eden her mütalaayı beyan 
ederler Ve icap eden her 
suali sorarlar. Tatmin edi'miş 

olan izahat lcarara geçer. Tat· 
min edilmemiş olan merkeze 
gelir. Ve merkezde dikkat ve 
hassasiyetle tetkik edilir, mec
lisine ve icap ederse büyük 
!Kurultaya arzolunur. 

Arkadaşlar, 

Bütün bu dilekler, mütalaa
lar nihayetüllisi icabeden ka· 
rar)arı alır. Eğer B. M. Meclisi 
kararlarında isabet ediyorsa ve 
bu memleketi daima ileriye 
doğru götürüyorsa onun sırrmı 
memleketin en ücra köşelerin
den aldığı dilek ve düşünce· 

leri bir araya top'ıyarak bu
nunla hareket etmesinde ara· 
malıdır. 

Arkadaşlar, Parti demek 
muayyen, sarih, içtimai. siyasi 
bir takım fikirlerin ve formül 
lerin etrafında mümkün olduğu 
kadar fazla millet fertlerini 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lnglllzceden çeviren : ZIYA NEBi 

Herdeki masada oturan Uç adamın arada sırada 
kendilerine bakıp bir 

şeyler fısıldaması Hardlnin nazarı dikkatini çekti 

Hep beraber mutbağa indi· ler. Bak şimdi sana güzel bir 
Jer. Robert iki dane önlük bu- yemek p!sire1im de g5r .• 
larak Ş rleyle Mar?ene uzattı Marlen bu hususta kendinin 
ve: pek usta o'duğunu söylüyordu· 

- Haydi bakalım gösterin -Sen kırk altı türlü yemek 
kendinizi, dedi. Sızin gibi genç pişirmesini bitirim.. Hele keyk 
bayanlar için yalnız ünlversite ve pasta yapmakta üstüme 

4
diye-

imtibanlarında muvaffak olmak cek yoktur. Yalmz bulaşık yı-
kMi değildir, mutbak imtihanı kamağa gelemem.. Bak onu 
herhalde ötekinden daha mü- şimdiden söyleyeyim .. 
himdir. Kadın kısmı tuhaftır. Ne 

iki genç kız Robertin bu sö· kadar yakın ve ne kadar sa· 
züne kahkahalarla gülmekten mimi olurlarsa olsunlar yine 
kendilerini aJamıyarak: birbirlerini çekemezler. Hiç 

- T .. ı..;;r n:., .. l'ı>Jr!>n IT_D•Ji... ~irlJ:.11 MatlFtH~l>tl. tTPri..JL:;lır mı? 
r.em w uıau-- ~ , .. .. d mekteou • b" kız vardır. ~ ...... 

. . kocası onun e fıl"ı-de genç ır 
rlönerımı -

toplıyarak onu meşru yollardan 
realize etmek demektir. 

C.H.PARTISIN N ROLÜ 
Bizim partinin yaptığı rol 

bu kadar basit değildir. De· 
mokrasilerle halkan reyleriyle 
hareket ettiklerini söyJiyerek 
öğünen devletler ancak bu ka
darını yapabilen veya yapabil
mekte olanlardır.Biz yalmz mcm• 
leketimizin ameline ve ihtiyacı
na muvafık düşüncelerde rey· 
lerine müracaatle yapılan işler· 
Je iktifa etmiyoruz. Biz istiyo
ru:ı ki millet muayyen mesele
ler üzerinde reyini vermiş ol
makla beraber yapılan işlerin 

de birer birer bütün safahatile 
reyine uyup uymadığmı bizzat 
gorsun ve her fırsatta mura· 
kabe etsin. 

REFERANDUM ESASI 
MilieUer her zaman hakimi

yet, mesuliyet şerefini taşısın. 

Atatürk demokrasisi hem re
f eranduıo ve hem de kanuni 
teşebbüs esas1anm ihtiva eden 
bir rejimdir. Ocak, Nabiye, ka
za, vilayet kongreleri ve niha
yet Büyük kurultay bunu te
min eden esaslardır. Buna ria

yet ~denlerin hata4lı az olur. 
Bizce yapılabilecek en büyük 
hata memleketin sahibi olan 
milletin reyine muhalif olan ha

reketlerdir. Kongreler ve hep
sinin fevkinde B. M. Meclisi bu 
hareketlerin yanılmaz nazımı

dırlar. 
EN MAKUL BiR GiDiŞ 

Milletin hata gördr ğünü de
ğiştirmekte, bata görmediğini 
devamda her zaman kendJ;Je
rinde kudret ve kuvvet gören 
bir miUetin çocuklarıyız. 

Arkadaşlar, nıillet dendiği 
zaman batmma büyük ve coş· 
kun bir ırmak gelir. Teşkil 
eden su zerreleri daima deği

şir, daima akar ve gider. Biz 
fırka efradı. zerreleriz. Bize 
düşen vazifeler arasında da 
hiçbir fark yoktur. Türk mil
leti öyle bir kütledir ki onun 
fertleri o kütlenin ne fi için ça
hşmağa mecburdur. Biri çalış
madığı vakit diğeri daima 
müteessir otur. Mil!etler kum 
yığınları gibi birbirine iltisakı 
olmıyan yığından ibaret olursa 
onları herhangi bir rüzgar sa· 
vurur, götürür. Tarih böyle ca· 
miaları kaydetmiştir. 

KUDRETLi BiR CAMiA 
Türklerin de böyle bir hale 

düştükleri bir zamanda onlara 
bir araya toplıyarak beşer ta
rihinin huzuruna kudretli ve 

Hele Robertin yan1nda.. O da 
atıldı: 

- O o •• Benden çok geri· 
sin kardeşim •. Hemde pek çok •• 
Ben tamam 143 çeşit yemek 
yaparım .• 

Marlen gülerek: 
- Pek yukardan gittin, de· 

di. Deyme aşçılar bile bunu 
beceremez .• Peki sorarım sana, 
levrek mayonez yaparken 2ey
tinyağm1 dondurmak için ne 
yaparsın? 

- Dondurmak için mi? Ay 
bundan kolay ne var, buz do· 
labı ne güne duruyor •• 

- Bravo.. işte buna diye
ceğim yok... Peki balığı nasıl 
pişirirsin? 

- Kaynar suyun içine atar, 
sonra da alır ıskaraya korum .• 

Robert kahkahadan knıh· 
yordu: 

- Y ook, bayanlar dedi. işte 
buna gelemem. Burası münal<a· 
şa yeri değil.. Hele siz doğru 
dürüst şimdi bir yemek yapın 
rl~ ~•ra ötekilere rrelsin .•• 

Harfendazhk 
lkiçeşmelikte tuzcu sokağın· 

da lbrahim oğlu Hüseyin, Sadık 
kıu Fahriyeye harfendazlık 
ettiğinden yakalanmıştır. 

Yaman hırsız 
Malbzlarda Ezineli Sadık, 

Ahmedin evine girmiş ve 37 
lira para ile iki adet yarımşar 
altınlık küpeyi çalarak kaçar
ken kendisini Ahmedin karısı 
görmüş ve feryat etmiştir. Bu
nun üzerine hırsız elindeki sus
talı çakıyı kadına göstererek 
tehdit etmiş ve Kömürcülere 
doğru kaçmıştır. Az sonra 
araştırma memurları kendisini 
çaldıkları ile ve bıçağı ile bir
likte yakalamışlardır. Hırsız, 
adliyeye verilmiştir. 

H1r51zhk 
Göztepede tramvay c:addesiode 

966 sayılı evde oturan Mehmet 
İzzet, Ayduıdan gelerek eşya
larım evinin kapısından içeriye 
koyarken eşya dolu bir bavulu 
çalınmıştır. 

Zabıtaca yapılan tahkikat ve 
takibatta bu hırsızlığın Tevfik 
oğlu Mehmet Ali tarahndan 
yapıldığı tespit ediimiştir. Ya
kalanan hırsız cümünü itiraf 
etmiş ve çaldığı eşya dolu 
bavulu vali konağı yanında 

deniz kenarına saldadığını söy
lemiştir. Eşya orada bu~unarak 
sahibine teslim edilmiştir. Hu
sız adliyeye verilmiştir. 

•••••••••••••••••••••••• 
Yunan konsolosu 

•Yunan konsolosu dün öğle
den sonra vilayete gelerek Vali 
Fazlı Güleçi ziyaret etmiştir. -·· .... ""' 

lVlal istiyorlar 
lsviçreden bir firma her sene 

beş bin kilo diş bademi ve kül
liyetli miktarda zeytin almak 
istiyorm-:ış, bunun İçin Türkofise 
müracaat etmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kuvvetli bir camia halinde .çı· 
karan Atatürk bütün beşer ta
rihinin seyrini beşeriyet ıehine 
olarak değiştirmiştir. 

Eğer tarihin hakil{i gidişi 

nazan itibara ahmn=a anlaşılır 

ki Türk milleti daima yiikse· 
lecek ve dünyanın d 'ğer mil
letlerine misal ve ayni zamanda 
beşeriyetin saadetine hadim 
mümtaz bir heyet olacaktır. 

Türk tarihinin bu kifayeti 
ve bu akıbeti kimseye meçhul 
değildir.Türklerin idealleri ma· 
lumdur. Bu ideaJlerde ne kıs
kanç ne de iohisarcıyız. Biz bütün 
mil!etlerin müstakil, müreffeh, 
mesut ve hür olmalarım istiyo
ruz. Ve buna çalışıyoruz. 

Arkadaşlar, sizi tekrar Tür
kiyenin idare mesuliyetini üze· 
rine alan Cumhuriyet Halle 
partisi adına seıamlar, bu me· 
sainizin bütün memleket ve 
bütün beşeriyet için mesut ne· 
ticeler vermesini temenni ede· 
rım. 

Yarım saat sonra yemekler ı 
hazırJanmışb. Fakat ne yemek .• 
Kimisinin tuzu çok gelmiş, ki
misinin dibi yanmış, bazısı· 
nın da suyu çok konduğundan 
çorbaya dönmüştü. Robert ile 
Hardi birkaç lokma almca 
yüzlerini buruşturdular. Robert 
alaya başladı: 

- Demindenberi biribiriniz 
ile üstadhk yarışı yapıyordunuz. 
Hani ya?. 

Marlen kabahati Şirley'e, 
Şirley de Marlen'e atıyordu. 
Yemeklerin pek hoşa gidecek 
tarafı o1mamasına rağmen gü· 
)üş, çığrış karınlarını doyur
dular. 

BiR TÜRK GENCi 
-9-

Gece hep beraber bir dan
sige gitmeğe karar verdiler. 
Şirley Şikagonun her tarafını 
gayet iyi bildiği için birçok 
isim saydı. Nihayet San Fran
sbko~.J münasip bularak bir 
taksiye atladılar. 

Pazar 2ecesi oldu2u icin içe· 

ALLAHTAN iMDAT ··-·-·-- izzet Mollanın cevabı -
Kendisini; edebiyat tarihimiz

de ve siyasi tarihimizde hatırla 
bir mevkie sahip eden, zekfi· 
siyle yaşamış olan keçeci hzet 
Molla, Fuat paşanın babasıdır. 
F akruzaruret içinde yetişip 
devrinin kamil bir şahsiyeti ol
masına rağmen, Hayat ansik· 
lopedisinde adı bile geçmiyen 
bu adamı, Lfıgatinaci (nadirül-

vücut bir şair idi.) Diye kay
deder. Yine bu lügatte şey

hislam Arif Hikmetin : 
.. izzeti şaire de kıydı cihan,, 
Mısraına tesadüf edilir. 

. . . . 
izzet Molla, babası öJünce, 

babasından kalan mirası kar• 
deşiyle beraber yeyip bitirdik-

ten sonra, fakruzarurete düş
müştü. Düşünmüş, taşınmış ..• 
O devrin kepazeliği içinde yer 
bulamıyacağını anlayınca bak
kaldan bir binlik rakı almış, 
ver elini Göksu diye aldığı 
rakı ile Göksuya giderek 
orada hayatına son vr.rmek 
istemiş.,. Akıl bu yal.. 

Hançerli bey denmekle maruf 
yüksek bir şahsiyet onu yolun
dan alıkoymuş... izzet molla, 
hançerli beyle Saibin divanı 
üzerinde bir münakaşaya tu-

tulmuş... intihar fikrini unut· 
muş... Ertesi gün yine han· 
çerli beyle görüşmeye gitmiş, 

izzet molla o zaman genç ol
duğu için hançerli beyin dela
letiyle; Merzifoni Kara Mustafa 
paşanın torunlarından Mekki 
beyin kızı ile evlenmiş ..• 

izzet mollanın bu karısından 
dört erkek çocuğu olduğu gibi 
ikbal mevkiine de ulaşmış .. 
Evlatlarının birisine Fuat, biri
sine Reşat, birisine Murat, bi· 
risine Sedat d1ye ad koyup; 

Budur lzule çar bal! ola şad 
Fuat 11e Reşat ve Murat ve Sedat 
Diye bir hatıra beyit te ka-

r~lamış. 
Bir gün sultan Mahmut; her 

zaman sık sık çağırıp görüş

tüğü gibi, izzet molla ile görü· 
şürk~n sormuş: 

- Senin kaç evladın var? 
- Dört l 
- Erkek mi? Kız mı? 
- Hepsi Erkek •.• Birisi Fuat, 

birisi Reşat, birisi Murat, birisi 
Sedat .•• 

Sultan Mahmut gülmüş: 
- Peki! demiş ya beşincisi 

olursa ne ad koyacaksın! 
- Allahtan imdat! korum. 
Cevabını vermiş! 

Nakleden 
TOKDIL 

Vapur navlunları meselesi 

Dün Valinin riyasetinde 
m ··him bir toplantı oldu 

ihracat maddelerimizi ecnebi 
memleketlere t'şıyan vapur 
acentelerinin Viyanada verdik
leri bir kararla vapur navlun-
larını birdenbire arttırdıklanm 
yazmıştık. Yüzde kırk hir art· 
ma arzeden bu kararın ihraca
tımız üzerinde elim tesirler ya· 
pacağı muhakkak olduğundan 
icap eden teşebbüslere girişil
miştir. 

Dün Valimiz Fazlı Güleçin 
başkanlığında vilayette mühim 

Çocuk hastanesi 
Belediye tarafından inşası 

tasavvur edilen çocuk hastanesi 
ile doğum evı ıçın münasip 
arsa belediyece hazırlanmıştır. 
Belediye riyasetinden vilayete 
yazılan bir tezkerede çocuk 
hastanesi ile doğum evinin in-
şası ıçın lazım olan 150 bin 
liranm beş seneye taksim edil
mek suretiyle vilayet ve muha· 
sebei hususiye bütçelerine tah
sisat konulmasmm temini rica 
edilmiştir. 

risi oldukca kalabalıkb. Kapı· 
dan girerken, cazın sesini du
yan Robert: 

- Ne iyi ettik, diyordu. Bi
liyor musunuz son balo gece .. 
sindenberi hiç dansetmedim .• 

Dip taraftaki masalardan 
birine oturdular. Onların gelişi 
birçok kimselerin, bilhassa 
erkeklerin dikkat nazarmı 
çekmekten geri kalmamıştı. 
Şirleyle Marlen hiç şüphesiz 
salondaki büt~n genç kızlan 

kıskandıracak kadar fevkalade 
bir güze!Jiğe maliktiler. Penbe 
abajurlardan sızan ışıklar altıo
da bu gece iki genç kız da 
bir kat daha güzel vesevimJi 
görünüyordu. 

Birer bira ısmarladılar. Caz 
başlıyacağı zaman Robert ce· 
hinden bir on sent çıkararnk 
genç kızlara takıldı: 

- Bu gece ikiniz de o kadar 
güzelsiniz ki evvela hanginizle 
dans edeceğimi kestiremediğim 
için yazı mı tura mı atacağım. 

Marlen kaslarını kalduarak 

J 
bir toplanh yapılmıştır. Bu top
lantıya ecnebi vapur acentaları 
ve mümessilleri, ticaret odası 

birinci ve ikinci reisleri, Tür· 
kofis müdilr muavini ve borsa 
komiseri de iştirak etmişlerdir. 

Ecnebi vapur acentelerinin 
aldıkları karar uzun uzadiye 
görüşülmüş ve bu kararı icap 
ettiren sebepler üzerinde du· 
rulmuştur. Keyfiyet lktısat ve· 
kaletine arzedllecektir. 

Alman tahşidatı 
Paris 28 (Ö.R) - Almanya· 

nın lsviçre hudutlarında tahki
mat yaphğt ve Ren hudutlarına 
yeniden asker yığdığı haber 
veriliyor. 

•••••••••••• 
Gülyağı istiyorlar 

Avusturyada güJyağı ithali· 
tile meşgul oJan bazı firmala-
rın gülyağı tüccarlarımızla te
masa geçmek istcdıkleri Tür-
kofise bildirilmiştir. 

Roberte dik dik baktı ve Şirlcyin 
Hardi ile konuşmasından isti
fade ederek: 

- Robert, dedi, böyle söy
leme, ŞirJey çok · içli bir kız .• 
Hem sonra evvela onunla dan· 
sa kalkman lazam •• 

- Neden? 
- Neden olacak a canım .. 

Sen de amma tuhaf çocuksun 
be Robert .. Zavallı kız senin 
ıcın çıldmyor, sen ise hiç 
ehemmiyet vermiyorsun .• 

Caz başladl. Şirleyle Robert 
kalkblar. Diğer masalardan bir 
çok kimse'er <lansa bazırfonı
yorlardı. Fakat Şirleyin k~!1'
tığım görünce, sanki hep bı;
den sözleşmişler gibi, kimse 
yerinden kıpırdamadı bile .• 

Anlaşılan erkekler genç 
kızı yakından v~ dans ederken 
görmek istiyorlardı. Buna bü
tün diğer kadınlar fena halde 
sinirlenmişti .• Ayıp olmasa he· 
men ortaya gelerek birbirlerile 
dans edecc-klerdi .. 
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Fransız nazırları .•• 

Hürriyetten, haktan 
·güzel güzel bahsederken 

Bir sual dudak ucuna kadar Londra - Paris - Berlin görüşmeleri 
geliyor: Ya Antakya, ya lskenderun •• 

Pariı 28(0.R)Meb- Bu meaele bizim 
usan mecli.li hariciye için çok mühimdir, 
komiıyonu reiıi B. zira emniyet ve hiir• 
Miatler söylediği bir · .. ,:z. ' ti .. ; -t.f;ı; .. ııA-{% . riyetimize doku-.ur. •k• • d . 'Y-%;~,,'§...<x.~ ,.-:.·::: .. ı· ~ ·--:;:,;::::. -> ·1 
nutukta ı 111 e ıi~>::. · ~ _y, · ,..ı ''S· .· Harba vest e ver• 
hn. • ft ~m: " · . « k. . F urrıyete me un "' ,,. :· t%.;:(,~/,,~, ,.,'o! me ıstemıyen ran 
olan ve ıerglb:eşt ·~· :: ,-~? • ' l sa kendisine asgari 
fiki l • •d 1 •• ~· "" :,,, . :ı:"',~;,.s ~i;I • .. k 

r enyle ı eo _oJı ,,;t\*- · w··. ;Afi .. ~i: · >·~ temıo~t .. gosterec: 
Haçlı sef erlerıne ~ ::)ı ·· ·. ):,' . her hükumetle mu· 

muarız olan lngil- , "f·.~; ·İ:' < zak~reye hazırdır. 
tere ve Fransanın .~J.;;:~f1 .ffil""',.. Nıhayet hava na• 
birbirine yakınlı· . zırı Cot Lyonda 
ğından bahsetmiş , söylediği nutukta 
ve ispanya mesele· '< demiştir ki : Yarm 
sinde Londra ve Fransa bir hücuma 
Parisin temayülleri Fıa11sız Ha.milsteşatt Vie11ot uğrarsa, hürriyeti 
arasındaki müvaziliği göster• temsil ettiği için olacakhr 1 
miştir. Ademi müdahale siya- Bizim tezimiz sulhçuluk tezidir, 
seti kanlı ve e lim Larbı ispanya fakat antimilitarizm değildir. 
hudu~Jarı içinde tutmuştur. Al· Bunu kabul edemeyiz. 
manya ya ekonomik iş bera· Ayni içtimada Herriot:uSulh-
berliği yoluna girmek veya çuluk bir nevi müphem bey· 
ispanyada neticesi meşkuk bir nelmilelciHk olmamalıdır, sulh 
sefere ablmak şıklarından bi- ancak insanlar kendi vatanla-
rini ibtiyare mecburdur. k 

Hariciye müsteşara Vienot ta rma bağlı olurlarsa müm ün· 
Reims şehrinde demiştir ki : dür. • · '' demiştir. 

Y. A. - Fransız naz1rlan 
ispanyada müdahale etmek 

hürriyetten ve haktan güzel 
istiyenlerin bizim sırbmızda 
yeni bir cephe kurmağa teşeb· güzel bahsederken bir sual 
büs etmeleri gibi bir aldatmaca tabii olarak dudak ucuna 
pazarını kabul edemiyeceği· geliyor : 
m izi Cenevrede söyledim. Ya Antakya? .• ............ 

Çok mesut bir yıldönümü 

Pazar günü Ankarada 
parlak tören yapıldı 

Atatürke şükran duyguları bir 
sevinç dalgası halinde belirdi 

........ -.. 1 

Ankara, 27 ( A.A) - Ata- Ankarahların sevincini anlatan 
türk'ün Ankaraya ilk ayak bir hitabeden sonra Ankara 
basışmm 17 ınci ysldönümü halkı en büyük hemşehrilerine 
münasebetiyle bugün bütün karşı duyduklan sarsılmaz bağ-
Ankara bayraklarla süslenmiş lıhğı belirtmek için Ankara va-
ve halk dün gec.?denberi yağ· lisi ve C.H. partisi ily8nkurul 
makta olan kara rağmen so- N T d 
kaklara dökülmüş bulunuyordu. başkanı evzat an oğanı me-

mur etmiştir. 
Bu münasebetle halkevinde dil, Ankara, 28 ( A.A ) _ Ata-
tarih, edebiyat komitesiyle türk'ün Ankaraya ilk ayak bas· 
Dumlupınar ocağının birJikte tıkları günün yıldönümü olan 
yaptıkları bn mesut güne ait 

h H b. ı h lk · · • k bugün şehrimizde yapılmış 
teza urata m erce a ışhra tezahürat müoasebetile Ankara 
etmiş ve bu tezahürat bir söy· 
levle açılarak Ankaradaki şi· valisi ve belediye reisi Nevzat 
irler tarafından Atatllrk ede- Tandoğan şehir balkının bu 
biyatı gününü yaşatacak şiir· içten sevgi ve saygılarını Ata-
ler okunmuş, milli rakıslar Uirke şu telgrafla bildirmiştir: 
oynanmıştır. Bu saatte en büyük hemşeh-

Yine bu güzel günün hatıra· rilerine duyduklarr sarsılmaz 
sıoı yaşamak için Ulus meyda- bağlılığı belirtmek için farsat-
nında Ankaralılarla vilayet 
parti kongresi delegelerinin Jarın en güzeline kavuşmuş bu-
iştirak ettiği büyük bir toplaob lunan Ankarahlar ve parti 
yapılmıştır. Bu münasebetle kongresi delegeleri candan 
abideye çelenkler konulmuş ve duygularını yüksek katımza 

Yazan: Tok Dil Tefrika No: 7i 

Diye fı-ılldadı .• Kız bu şa· 
marla aklanı başına toplamıştı. 

Olduğu yerde zmk diye sustu. 
Katırcı yavaşça devam etti: 

- Bak! dedi! baki Y amnda 
bir çocuk var, ağlayışma acıt 
Ben seni ve onu kurtardım! 
Şimdi sana soracaklarım var, 
siz ne oldunuz? 

. ? 1 1 1 
- Ne oldunuz kız? .. Söyle? 

- Ne bileyim ben siz bas-
bnıı, yakhnaı ortalığı! 

- Kim basb. 
- Siz eşkıya değil misiniz 1 
- Allahallah •• 
Diye ba~ sallıyan Katırcı bu 

şaşkın kızdan töz alamıyaca• 
ğını anlamıştı. 

Bir iki adım ilerleyip, elini 
ağzına vererek dehşetli bir 
ıslık saldı, bir, bir daha .. 

Ses yoktu .. 
Kabrcıyı merak sarmışb, 

döndü: 
- Sen burada biraz beni 

bekle, çoğa kalmam gelirim, 
hele şu kuytuya çekil, şu ço
cuğu da bağrına basl Korkut
madan onu teselli et! 

Dedi, ileri koştu .. 
Karanlıkta bir hayli koştuk

tan sonra, durdu, ortalıkta in
sandan eser yoktu. Köyün hila 
cayır cayır yanan evleri çökü
yor, ateş harılbsı ile, arasıra 

bir çöküntü gürültüıü du
yuluyordu. Köyün ~teıi kö· 

Bertedgadende siyasi bir konferans haberi 
gibi Almanyanın yeni bir tiyatro darbesi 
hazırlamakta olduğu haberi de tekzip edildi 

-....rm••ınuu .. nı..-ınt111111nl9ll1RUH1annnm•111111111t1ın111111mm111111._..11nırurm11nnı....,.. .. 11111urnuıııu111111111u11nntuımı111nu 

Berlin . 28 (Ô.R)- iyi haber Hitler, sevdiği inziva mahallinde Neuratb'ın orada olmaması se- bu neşriyatın aslı fash olma· 
af:::ı Alman mahafilinden bil· biç şüphesiz bu meselenin bütün bebiyle vazifesini siyasi daire dığına görebilmişlerdir. Fnhrer 
dirildiğine göre şansölye Hit- safhala~ını . tetki.k etm~k~e.di.r. şefi n~z?inde görmüştür. Fran· Noel yortusunu sıkı bir hususi-
lerin bulunduğu Bertedgadende Temayullerı daım~ b~rbır_ının sız sefm tarafından v.er len n~- yet içinde geçirmiştir. Yanında 
hiçbir konferans yapılmamış ve aynı o!r~ııyan .. ask.en, . s:y~sı. ve t.anıo ve buna benuyen ln~ı- ancak Nasyonal sosyalist par-
Fu .. h er sadece N 1 t t"l' . ekonomık muşavırlerıyle ıstışa- lız notasının von Neurath ıle t" . f' . d b . . . r oe a ı mı ısı gurup şe ıerın en ınsı ve 
orada geçirmiştir. Devlet erka- nezaret müşavirlerinden Stern 
nından hiçbirisi Hitlerin yanın· ile diğer bir takım hususi ta-
da bulunmamış_lır. nıdlklara vardı. Siyasi ve resmi 

Paris, 28 ( O.R ) - Alman şahsiyetlerden biç kimse Ber-
kayoakları Bertedgadende H it- ted G aden'e gitmemiştir. 
lerin askeri, siyasi ve ekono· Berlin, 28 ( Ö.R) - Temin 
mik müşavirleriyle müzakerede edildi ğine g öre Londradan av-
bulunduğunu ve guya kendisi· det eden Von Ribbentrop ile 
ne lngiltere ve Fransa ta rafın· general Taubel tarafından Hit-
dan y;ıpı lan teklifleri te tkik lere yapılan hbliğler ispanya 
ettiğini t ekzip ediyorlar. Bu- meselesiyle alakadardır. Diğer 

nunla beraber Hitlerin bn taraftan lngifiz • (ta lyan centil-
meseleyi düşünmekte olduğu men anlaşma~n. Almanyayı Ak-
şüphesizdir. "Petit Journal,, d · · t• d b t d·r·t 

~ . enız sıyase ın e azı a ı a ı 
bu hususta şu malumata venyor: b t · ti K .. • ti 

"B'lh Al b' mec ur e mış r. Gmunıs ere 
ı assa manyaya ıtap Reıtedf!adende Hitlct ill sn•dıf!i köşk 

ederek ispanyada herhangi bir rede bulunmaktadır. Her halde sefirler arasında yakında görüş· kar~ı nefretin~ . ve g~rbi ak-
tarafa ihtilaflara sebep olacak birkaç günden önce netice!eri me mevzuu olması muhtemel· denızde Komunıst nufuzunun 
şekilde yardım ve müdahale- öğrenmek ihtimali yoktur. dir. yerleşmesine müsaade etme-
den ictinap edilmesi lüzumunu Paris, 28 (Ö.R) - "Huma- Bertin, 28 (Ö.R) - D. N. B. mek kararına rağmen Al-
bildirmişlerdir. Fransa kendi nite ,, gazetesi Almanya !Je Ajansının bir tebliğine göre manyamn bir aslteri sergüzeşte 
hesabına umumi bir gevşekliğe bir işbirliğinin şartlarım şu su· şu son günlerde Şansölye Hit- ahlmakta tereddüt göstereceği 
yardım edecek herşeyi yap· retle kaydediyor: lngiltere ve lcr hususi bir faaliyet sarfet- tahmin ediliyor. Bahusus ki, 
mağa hazır olduğunu temin Fransamn, Almanyanm lspan· memiş ve Bertedgaden'de ta- ltalyan müzaheretine de güve· 
etmiştir. Eğer bu teklifler ka- yada her müdahaleden vaz- dil müddetini hususi şekilde nemiyeceği böyle bir sergüzeıt 
bul edilirse Londra. Par·s ve geçmesi şartile, yaptıkları tek· geçirmiştir. Almanya içio vahim tehliike-
Berlin arasında, belki Romanın ·· 
d 

· · "k' 1 d b lifler Bertinde memnuniyetle Berlin, 28 (O.R) - D. N. B. 
a ıştıra ıy e a a geniş mü· 

zakerelere imkan olacaktır ve karşılaumışhr. Bu pazarlak teh- yarı resmi ajansının tehliği: in· 
Almanyayı bilhassa meşgul 

eden kredi, ilk maddeler ve 
müstemleke mandaları mese!e-
lerioi yeni bir ruhla müzakere 
etmek mümkün olacaktır. Nik· 
bin bazı mahafilde temin edil· 
diğine göre bu surette Avru· 
panın sulh bakımından diplo
matik teşkilatlandmlması mese· 
lesi yeni bir şekil alacakhr. 

lükesiz değildir. Üçüncü Ray• giliz ve Fransız hükumetleri 
hın siyasi tarihi çok ihtiyatlı bir müddetten beri Londra 
davranmak lüzumunu göste· ademi müdahale komitesince 
rir. Bu bakımdan bazı şart• münakaşa edilmekte olan gö· 
lar elzemdir. Buoların birin· nüllüler meselesinin ehemmiyeti 
cisi Almanyanın lspanya'da üzerine alakadar hükümetlerin 
silablı olarak müdahaleden diklcatiıti çekmişlerdir. Ma!fım 
kat'iyyen sakmacağım taah· o .duğu üzere Alman hülsümeti 
hüt ~tme8idir. ikincisi de, bu- de, kendi hesabına, aylarca 

sunulmasına 
tiler. 

nun karşılağı olarak Almanya· evvel daha bu işin ispanya ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
beni memur et· ya verilecek kredi ve ilk mad- işlerine müdahale meselesinin 

Ankaraya ilk ayak bastığı· 
DJZ mukaddes an gelince ko· 
nuşmamıza bırakarak aoıtınızao 
önüne koştuk. Ankarayı ve 
Türkiyeyi yaratan Atatürke 
duyduğumuz şükran bizi görül
memiş bir vect içinde yaşatı· 
yor. Sizi başımtzda görmenin 
emsalsiz sevinci gözle~ lmizi dol
durmuş, göğüs'erimizi kabart• 
mış, hepimiz büyük devrimle .. 
rimizin birer bekçisi olarak bir 
ağızdan haykmyoruz. 

- Varol Atatürk. 

yün etrafında geniş bir sa• 
hayı aydınlatıyordu, ama o sa· 
hada bir tek canlı bile yoktu. 

Katırcı oğlu elini ağzına gö· 
türüp yine tiz ve korkunç bir 
ıslık saldı ve eli ağzmda durdu. 
Kulak verdi, ses yok .. Bir daha 
çaldı, yine dinledi, ses yine 
yok, bu sefer ıshklarıuı bir bir 
üstüne uzun uzun öttürdü, fa. 
kat gelen giden, ses veren 
yoktu. Katırcmın ıshğı ortalığa 
ayrı bir korku serpmişti. 

- Lahavle! bunlara ne oldu! 
uçdular mı bu adamJar! nereye 
gittiler. 

Diye söylene söylene kızı 

bıraktığı tarafa doğru yavaş 
yavaş geri dönüp ilerledi. 

Köylü kız bir tarafa çekil· 
miş, çocuğun yanak yerlerinin 
acısıyle ağlamasını dindirmek 
için kendi acısını unutup, ku
ru, sütsüz memesini vermiş ve 
bağnna basmıştı. 

Katırcıoğlu, yangmın ışığı ile 
bu muhteşem ve kutsi manza· 
rayı yüre2i sevincle bo lı a 

de kolaylıklarının ve hatta en mühim tarafı olduğunu bil-
müstemleke mandalarının Al- dirmişti. 
manya tarafından harp imalatı Berlin, 28 (Ö.R) - D.N.B. 
süratini artırmak için kullanıl- tebliğ ediyor: Bazı ecnebi ga-
mıyacağı hakkında teminattır. zeteler Noel bayramı günlerin-

Paris 28 (Ö.R) - Paris ve den istifade ederek Führerin 
Londra bükümetlerinin lspan- hnrki ve askeri ve ekonomik 
yada ademi müdahale mesele- işlerde salahiyettar şahısları 
siyle alakadar notaları sefirleri yanında toplayarak yeni bir 
vasıtasiyle Berlin, Roma, Liz- tiyatro darbesi haıulamak ni-
bon ve Moskova hiikümetlerine yetinde olduğuna dair bir takım 
verilmiştir. Fran&~nın Berlin haberleri ısrarla neşretmişler· 
sefiri Poncet Vilhelmeştraseye dir • 
giderek hariciye nazm von Bu gazetelerin muhabirleri 

hoplıya bir müddet seyretti. 
Sonra öksürdü ve : 

- Kız!. Hadi kalk 1 Kalk
mağa takatin var mı ? 

Diye seslenince kız gözünü 
birdenbire kaldırıp, Katırcıya 
bakarak: 

- Bizi burada bırak 1 Ne· 
reye gideriz. Köyümün yanın· 
da kalmalıyım. 

- Köy kamifen yandı t.. 
- Sabah olsun, hayır olur, 

yakm köylerde akrabam var, 
oraya giderim. 

- Olmaz 1 
- Neden olmazmış. . . Sen 

de mi onlar gibi alçakhk yap· 
mak istiyorsun. Anam öldU, 
babam öldü, onlan cayır cayır 
yaktımz t Benim canımı, beni 
ahp götürmek için mi kur· 
tardın. Öyle ise o da feda 
olsun, ben asla gitmem.. Şura
dan şuraya kıpırdamam. 

Diye hağıran kıza hayran 
hayran bakan Kabrcı: 

- Kız yanılıyorsun! Ben 
q renin dediklerinden deyilim 

bP.m onlar kimdir, bilmiyorum 
bile, var sen bu akıldan vaz 
geçi Çocuğa günah etme, hem .. 

- Ben çocuğft süt anası 
bulurum. 

- Hem kızım, senin için iyi 
olur, düşiincem kötü değil, 
seni götüreceğim yer 1:...ötü 
değili 

- Neresimiş? 
- Orasını sen bilmezsin! 
- Gitmem! 
- Peki ne olacak? 
- Sabah olsun! Sen madam 

ki canımı kurtardm, şu komşu 
çocuğunu kurtardın, eyiliği ta· 
mam yap! Bizi barak! yarıo sa
bah ben kolayını bulurum .. 
Buna da razı değilsen, İşte ca-
nım al! zaten köyün bütün ca· 
mna kıydınız, gitti!.. 

Kabrcıoğlu dayanamadı,yere 
diz çöktü, kızın çıplak kalan 
kollarını tutup : 

- Sen kaç kerredir, bize 
kıydmız, yaktınız, öldürdünüz! 
deyip, duruyorsun. Söylesen al 
kö ü sizi kimler akta ? 

lere sebep olabilir. Fakat ga
zetelerin neşriyatı Almanyamn 
şimdilik Frankoya müzaheret· 
ten feragat niyetinde olduğu
nu tahmine müsait değildir. 

Londra, 28 (Ö.R)- lngiltere 
ve Fransanm Almanyaya, Is· 
panyadaki Alman gönüllülerini 
geri alması şartiyle ekonomik 
bir yardımı gözönünde bulun
durdukları hakkında çıkarılan 

şay i;.ı lar bugün iyi haber alan 
mabafil tarafmdan tekzip edil
miştir. Almanya ancak silih
lanmağa devam etmiyeceği 

hakkında teminat verdiği tak
dirdedir ki böyle bir yardım 
düşünülebilir. 

"Financial Nevs0 gazetesi 
bu münasehetle şunlan yazı· 

yor: Eğer Almanya kendisine 
ödünç verilecek parayı silah
lanmaya değil, müstahsil i şlere 

tahsis edeceği hakkında temi
nat verirse ekonomik yardım 
meselesi başka bir şekille ne· 
ticelenebilecektir. 

S. ' - ·~··· 
- Biz kimiz? 

- Eşkıyalar .. 

- Allahallah ! Kizım kula-
ğım aç, gayri sana anlatmak 
zamam geldi.. Ben kimim bi
liyor musun ? 

- A! A!... 
Kızın yanına daha ıiyade 

sokulan Kabrcıoğlu: 

- Hiç lüzumu yoktu amma, 

. yine söyliyeyim.. Ben Kabrcı
oğluycml.. 

Dedi, kız, şiddetle dönüp 
Katarcının yangın alevile beli· 
ren yüzüne baktı: 

- Yalan! 
Dedi. 

- Peki yalan olsun! Diye 
ayağa kalkan Katırcı: 

- Nereye gitmek istiyorsun 
sen ? O köy yakın mı ? Hadi 

bakahm, sabah olmadan seni 
oraya kadar götüreyim, rahat 
et ! 

1W. Var-



Sanlfe e <ENi ASIR ae K.anunuevveı ıo•s 

Bükreşte neler görüşüldü?! Yeni Akdeniz anlaşması 
Yugoslavya Bulgarlarla dostluk mua
hedesi yapacağını Bükreşe bildirdi 

lngiliz - ltalyan filoları arasında 
edilecektir .. statuko muhafaza 

Paris, 28 (Ö.R) - Dün Bük
reşte bir taraftan Yugoslavya 
başvekili Stoyadinov;ç, dığer 
taraftan Romanya başvekili 
Tataresko ve hariciye nazırı 

Antones!rn arasında mühim 
görüşmeler olmuştur. Bu mu
havereler esnasında Stoyadino• 
y;ç, hüki.imetinin Bulgaristanla 
bit dostluk muahedeqi imza 
etmek niyetinde olduğunu Ro· 
manyaya bildirmiştir. 

Paris mahafiJ\nde bu husus· 
ta şu izahat verilmektedir: 

1934 de aktedilen Balkan 
pakta ile Türkiye, Romanya, 
Yugoslavya ve Yunanistan hu· 
dutJarın tebdiline karşı her te· 
ıebbüsü müştereken reddetmeği 
ve üçüncü bir devletle muahe
de akdı halinde birbirini ön
ceden haberdar etmeği taah
hüt etmişlerdi. Pakt yapılırken 
Bulgaristanın da iştiraki isten
mişti. Fakat bazı sebep!erle 
Bulgariıııtan Balkan Antanta ha
ricinde kalmıştır. 

Yugoslavya şimdi bu mem
Jek~tle bir muahede akdine ka
rar verince, Balkan paktına 
uygun olarak Romanyayı ha
berdar etmiştir. Aynı ıekilde 
Ankara ve Atina'yı da haber• 
dar ettiği tahmin edilebilir. 
Romanya bu muahedenin ak
dine karşı bir itirazı olmadığını 
bildirmiıtir. Türkiye •• Yuna
nistanıo da önüne geçilmez 
itirazlarda bulunmıyacakları 
tahmin edilebilir. 

Fak1ııt bazı rnahafil, Bulgaris
tanın yalnız Yugos!avya ile bir 
mukarenet tesis etmesi fikri
nin Yunani5tan ve Türkiyeyi 
endişeye düşürmesinden kor
kuyor gibidirler. " Herhalde 
Paris mahafilinin bu mütalaası .................... , 
IZMIRPALAS 

Salonlarında 
Yllbc.'ı gecealnl Aza

mi zevk ve nefe için
de geçirmelerini temin 
için bUyUk tedaklrhk 
lhttyarlle 

lstanbuldan 
Mükemmel bir Rus 

orkestrası 
Getirildiğini muhterem müş

terilerimize tebşir ve ilan 
ederiz. 

IZMIRPALAS 
mUdUrUyetl 

Masalarm evvelden tutul
ması rıca olunur. 

1-2 (S 6) ,,, 

lavyanm Bulgaristanla bir mu· 
ahede imza etmekle beraber 
Balkan antantında birini tadil 
ettiğini ve dolayısiyle hudutların 
tadili hakkında herbir teşebbüse 
karşı koymakta müttefikleriyle 
bir olacağını kaydediyorlar. 
Harptan sonra uzun seneler 
ara1arında itimatsızlık hülcüm 
süren Bulgaristan ve Yugos
lavya arasında dostluğun mem
nuniyetle karşı!anması fazımdır. 
Y almz temenni edilir ki buna 
benzer bir mukarenet te Bul· 

Roma 27 (A.A) - ltalyan • 
logiliz muvakkat itilifnamesi, 
tasvibe müteallik bazı noktalar 
ikmal olunduktan sonra Romada 

garistanla diğer komşuları ara- imza edılecekt ı r. Halen Lond-
smda hasıl olsun. 

Y. A. _Fransız radyosunun radan gelecek cevap belden-
mektedir. Fakat projenin kat'i hemen terkedilmiş ve yerine 

unuttuğu bir nokta Yugoslav-
metni üç gündenberi müzake- daha alastiki olan statuko fikri 

Yueoslavva Haıbn·e naz111 yadan evvel, Türkiye il~ Bul- recilerin elinde bulunmaktadır. 
Oenual Nf'dıtdı garislan arasında bu şeKil bir 

k d 1 h I ~ Metin dört veya beş madde-
Türkiye için vnr1d oiamaz. " muahedenin a te i ip a a mev· 

ikame o!unmuştur. Bu statuko 
esası yalnız tonajlara değil aynı 
zamanda üssübahrilere de tat-d B h den mürekkeptir. Bunlardan 

Bulgaristanın Yugos'avya He cut o uğudur. inaena ey 
Y 1 .. tt f•1_· • · B l statukoya müteaUik olanının bik olunacaktır. Halihazırda dostluğuna güvenerek d ğer ugos av mu e IKJmızıo u -

komşuhmna karşı daha müfrit gar:arla dostluk tesis etmele- tanzimi çok nazik olmuştur. Bi- lngiliz tonajı Italyan tonajından 
bir tavır takmması ihtimali gö- rını Ankaraoın .. endişe" ile dayette her iki tarafın Akde- yüz, yüz yirmi ton fazladır-
zönünde tutuluyormuş. Bunu karşılamasına bir sebep tabay- nizde mütekabil bir muade!~t Halihazırda yapı!makta olan 
kaydeden mabafif kendi kcn- yül etmek için vaziyeti bak- tesis etmeleri fikri ileri sü- işlere lngiliıler Hayfada, ltal• 
dilerine cevap vererek Yugos- kıyle takdir etmemek laznndır. rülmüştür. Fakat Akdenizde- yanlar da on iki adarla devam 

····xsı···erın······muvarraki"Yetıerı ........ kes .. ııaı .. . 
Yaptıkları taarruzlar akim kaldıktan başka cephe
lerde ric'at etmekten başka çare bulamıyorlar 

Paris, 28 (Ö.R) - Almanya 
henüz müşterek lngiliz·Fransız 
teşebbüs haberini bildirmemiş· 
tir. Bu teklifte iki bükümet 
lspanyol buc\utlarında müessir 
bir kontrol tesisi için Alman• 
yanın iş birliğini istemektedir· 
ler. Berlin matbuab şimdihk 
yaf mz şunu kaydediyor ki ~an
sölye Bertedgadende siya
si müşavirlerini toplamamış-

Paris, 28 ( Ô.R ) - Madrid 
cephesinde yeniden çok mühim 
hareketler olmuştur. Dün asi
lerin btıyük bir taarruza giriş
tikleri bildirilmişti. Gece gelen 
haberler Cumhurivetçilerin mu
kabil hücumda bulunduklarmı 
gösteriyordu. 

Vaziyet şudur: Asiler Eskur· 
yal yo.unu kesmek için Mad· 
ridin şimali garbisinde hücum 
etmişler ve Koronya yolunda 
birleşmek istemişlerdir. Hükü
metçiler buna Madridin cenu
bunda bir taarruzla mukabele 
ederek Otr;\ya doğru ilerle
mişlerdir. 

Şimdi öğrenildiğine göre, 
asılerin taarruzu akim kalmış· 
tır. Cumhuriyetçiler asilerin 
hücumlarını ilkönce durdurduk-
tan sonra kendilerini geri at· 
mışlardır. Cenup cephesin e 
ise bilakis cumburiyetçi!er mu
vaffak olmuşlar ve iki kilo
metre ilerlemişlerdir. 

Madrid müdafaa komitesi-
nin bugün öğleyin neşrettiği 

tebliğ şudm: 

" Asilerin Madrirl cephe· 
sinde yığın halinde yaptıklara 
hücu:n bütün hatta tamamile 

akim kalmıştır. Bunların sar• 
f ettikleri gayret bi!hassa Mad
ridin ıimali garbisinde Caza 
del Kampo mıntakasında şid
detli olmuştur. Asiler ilkönce 
Koronya yolu fizerinde yer al
mış'arsa da Cumhuriyetçiler 
mukabil hücuma geçerek asi
leri çekilmeğe mecbur etmiş

lerdir. Geceye kadar muhare· 
be çok şid!letli olarak devam 
etı.niştir. Koronya yo u asiler
den tamamile temizlenmiş ve 
Amarağa 'ile lmera müdafaa bat
tile muvasale iade edilmiştir. 

Cumhuriyet bataryalarının şid
detli ateşi altmda gerili yen asiler 
çok zayiata uğramışlar, birçok 
ölülerle 7 tank bırakmışlard11. 

Cenup cephesinde yapılan 
mukabil taarruzun hedefi ise 
Toledo yo'uoun şarkında, Vi· 
Javerde ve Cetafe arasında 
mühim bir sevkulceyş nokta· 
sım ele geçirmekti. Saat
lerce süren şiddetli bir 
muharebeden sonra bu mev· 
ki cumhuriyetçiler tarafındi'n 

süngü hücumile zaptedilmiştir. 

Faslı kuvvetlerle Lejyon Etran
jer tarafmdan müdafaa ediliyor
du. Guadoraha cephesinde 

bu heyecanlı sahneyi derin bir 
alaka ile takip ediyorlardı. 
Rüstem bey söylendi: 

- GaJiba dışi kuş mağ'.up 

oldu. 

Cumhuriyetçiler Alaminot mev
kiini almışlardır. Tayyare kuv
vetleri bütün bu harekatta kıta
ata çok faal şekilde müzahir 
olmuştu. 

Asilerin ha beri eri: Asiler hiç 
bir haber vermemişlerdir. Yal-
nız hususi menbadan öğre· 
nildiğıne göre ikinci derecede 
ehemmiyeti olan Anda!ozya 
cephesinde Falamo mevkiini 
ıaptetmişlerdir. 

Sevil radyosu biç bir haber 
vermemiştir 

Paris, 28 ( Ô.R ) - Sevil 
radyosunda general De L'ano 
Pariste gülünç telakki edilen 
beyanatta bulunmuştur. Fran
sayı Madrid hükümetine yar
dım etmekle ve cumhuriyetçiler 
ıçın Pariste gönüllü kayd:yle 
itham eden asi general bu hal 
karşısında milli lspanyanmda di 
ğer dev!etlere aolaşmağa ve on· 
ların yardımı mul< abilinde kcm
dilerine ticari ve sevku!ceyş 
menfaatler temin <etmek bak
kma malık olduğunu söylemiş-
tir. Paris mahafili, general 
de L'anonun bu tehditte ileri 
sürdüğü şeylerin ayla•danberi 
esasen Franko hükümeti tara
fından yapılmış olduğunu kay· 
dedivorlar. 

fedakarhk yapmıya razı olacak 
demektir. 

- Maalesef öyle Rüstem 
bey .• Dişi kuş kanatlarını in
dirdi. Şimdi erkeğinin yaoında 
mağlup Mr leş gibi duruyor. 

tır. Gazeteler Alman hükümet 
reisinin yeni yıJ tatiline hür• 
met etmek niyetinde olduğunu 
ilave ediyorlar. Buna göre, 
Almanyanın hem düşünm~k, 
hem de Roma ve Lizbona 
damşmak, di~er taraftan da 
ispanyada askeri vaziyetin 
nasıl inkişaf edeceğini S?Örmek 
üzere vakit kazanmak istediği 
anlaşılmaktad1r. 

Londra, 28 (Ö.R\ - Buraya 
gelen haberlere göre Majork 
adasında bulunmakta olan 
ltalyan amiralı Sicilyaya dön
müştür. Keza Balear adaların· 
da bulunmakta olan ltalyan 
tayyareleri de Sicilyaya geri 
alınmıştır. Bu hareketler ltal-
yanın ispanya dahili harbıoda 
müdahalesini kesmek temayü
lünde olduR-unu ~östermektcdir. 

rüzgarları bir an için hızlarını 
kestiler. Onları gölgelendiren 
kara yapraklı ağaç güneş:n ışı· 
ğmı kesti ve iki AsyaJı gölge 
derin bir heyecan içinde orada 
birleştiler. 

• • . . . . . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Görünüşe aldanma Rüs· 
tem bey, o ağzından akan kan
lara rağmen yine kuvvetlidir. 
Bak hali erkeğine karşı müca
delededir. O belki de erkeği 
kadar kuvvetli değildir. Fakat 
kalbintieki ateş her ha.ide er-

- Buna neden mağiubiyet 
adını verdin Semi - Han.. Er
keğine ioanan dişi için böyle 
bir neticeyi kabul etmiyor mu
sun? 

Asya ovalarında doğan gü
neş o gün, her günkünden biraz 
daha parlak ve ciaha şaşaalı 

idi. Ve ilk defa olarak o sa
bah ovalar neşdenmiş, bir 
Leyli İfe Mecnun macerası 
başlamıştı. Eşini bulan Mecnun 

No: 2" Yazan : ADNAN BıLOET 
•••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Oltl ku, kanadını indirdi, RUstem bey.. Şimdi 
erkejilnln yanıbasında mağlOp vaziyette kenara 

ataımı, bir le• gibi duruyor 

- Rüstem bey, ben senden 
korkmaya başladım. 

- Korkacaksın Semi - Han. 
Korkmazsan cidden acımrım. 
Diişmanın karşısında korkuyu 

tanımıyan yüreğin, benim aş· 
lum önünde elbette kork11cak
tır. Seni o kadar seviyorum ki, 
bu aşk beni, kendimi bile 
korkutuyor. Öyle sanıyorum ki, 
senin damarlarıma aşıladığın 
enerjiyle herş~yi kolayca ba
şaracağım. 

- Rüstem bey, şöyle gel •• 
Genç akıncı, Asyalı Türk 

n w111e11.a1 ... - - , _ _ meKO:oıı· 

. i kocası onunde • mde genç 

kızının mevzun vücudunu ileri 
RÜrerek gösterdiği yere bakı

yordu. Adını bile bilmedıkleri 

iki yırtıcı kuş, yuvalarmda 
derin bir mücadele halinde 

idiler. D;şi kuş daima istiğnah, 
erkek eşi daima hnçın hare· 
ket ediyor ve ara 'arın da he
yecanlı bir savaş devam edip 
duruyordu. Dişi kuşun ağzı ve 
dili kan'ar içinde kalmıştı ve 
eşi erkek kuş henüz hmcını 
almamış olmalı ki, hala dişi
sile uğraşıp duruyordu. 

Semi - Han ve Rüstem bey 
bir kız vardır. ~ , ... --

keğinden fazladır. • 
- Görünüşe göre hakkın 

var, Semi-Han.. Bu neticede 
erkeğin biraz da kabahati var. 
Gururu ve alakası onu, eşine 
karşı tamamen vahş.yan~ ve 
sarhoş bir hareket yapmamıya 
teşvik ediyor. Fakat dişisinin 
yanında mağ'iibiyete de bir 
türlü kendisini alıştıramıyor. 

- D.şi kuş için de vaziyet 
ayni değil midir? Onun da bü
tün kabahati gururunu kurtar
mak arzusunda toplanmıyor 
mu? 

- Şu halde iki taraftan biri 

- Maalesef hayır •• Mağlubi
yet nasıl ve nerede olursa ol
sun acıdır. iki taraf ta ayni 
acının mecalsızhğı altında çır

pınıp dururken neden biri mağ
lüp, dığeri mağrur kalsın. Beni 
üı.en en büyük sebep te bu 
değil mi? 

Semi - Han, yanıbaşında ken· 
disini acı içinde süzen adama 
döndü. Rüstem bey bu haliyle 
büsbütün başka bir insan o:u
vermişti. OmuıJarı her zaman
kinden kavi, bakışları normal 

':"m:n~rı~d:ki:d~n d .. b~ •:•tl:· ı 

artık Leylisı için inlemiyor, 
neşesiyle ortalığı velveleye 
veriyordu. 

On'ar tam iki ay orada mes· 
ut dakikalar geçirdiler. Yalnız 
birbirleri için yaşadılar. Kai
natla alakalarını kestiler. Yal· 
nız uçan kuş~arı seyrederek 
kararan ve açılan günü düşü
nerek, dolgun gön~lle zevkli 
dakikalar geçirdıler. 

Bir sabah, Semi • Han yeni 
uyanmıştı. Ufukta tozu dumana 
katarak bir akınca kafüelİIÜD 

edeceklerdir. ltilifname bu 
tasrihatın şereflerini bilen ın· 
sanlar arasmda girişilmiş bir 
taahhüt kıymetini haiz oldu· 
ğunu ı.ikretmektedir 

ltilafnamenin bilhassa psiko
lojik ehemmiyeti vardır. Zira 
geçen sene doğmuş olan ihti· 
lafa nihayet verecek ve esa· 
sen salaha yüz tutmuş olan 
vaziyetteki gerginliği büsbütün 
izale edecektir. 

Muwakkat itilifname hiçbir 

devlet aleyhine müteveccih 
değildir. Her iki taraf müteka

bilen kazanılmış vaziyetleri 
taoımakta ve sulhun muhafaza

ıınm teminini taahhüt eylemek· 
tedirler. 

lngiltere için Hindistan ve 

ltalyan için ıarki Afrika yolu 
müte'kabilen ııman altına ahn
mışhr. 

Paris, 28 (Ö•R) - .. Repub-

lik,, gazetesi lngiltere - İtalya 

arasındaki centilmen anlaşma· 

sıoı memnuniyetle karşıhyor. 
Böylece ltalya Almanyadan 

ozaklaştırıJmıı olacaktır. Gerçf 
Fransız - ltalyan anlaşmaeı da
ha evvel yapılmış olmalıydı, 

fakat buniarm biri diğerini 

hazırlar. Pariı ve Londra ara
ıandaki samimiyet o kadar 

büyüktür ki Londra ve Roma 
arasında gerginliğin yahşması 

zarureti olarak Paris ve Roma 
arasında dostluğun canlanma

sına yol açar ve aradaki bu
lutlar kendiliğinden dağılır. 

Şimdiden, ltalyan gazetelerinin 
Fransaya karşı lisanı birkaç 

gündenberi dikkate çarpacak 
kadar değişmiştir. ltalya, in· 

giltere ve Fransaya yaklaş
makla ictinabı imkansız bir 
şekilde Almanyadan uzaklaşa· 
eakbr. 

Londra, 27 (A.A) - Obser-

ver gazetesinin dip!omasi mu· 
habiri, lngiliz - ltalyan itilafı

nın yılbaşından evvel neşredil
mesine ihtimal vermemektedir. 
Çüukü muvaklcat itilifname 
metni henüz hazırlanmış de· 
~ildir. 

Üzerlerine geldiiini gördü. Bu 
ıırada Rüstem bey uykuda idi. 
Genç Asya ı kız Rüstem beyin 
yanına giderek yatmakta oldu• 
ğu ayı postu lizerine eğildi ve 
incecik parmaklariyle onun 
uyku halinde olan gözlerini 
aradı . 

GeDç adam sanki rüyalar 
ilemine dalmııı gibi seslendi: 

- Semi - Han ..• 
- B~n'im Rüstem bey. 
- Söyle kızım. 
- Seni rahatsız ettim •• kalk· 

manı istiyordum. 
- Dereye ~ideceğiz galiba •• 
- Yanlış karşıdan atlılar 

geliyor. Acaba kimdir, dersin? 
- Kim olacak.. Muhakkak 

tatarlar •• 
- Bunlar tatara benzemiyor• 
Filvaki atlılar bir müddet 

sonra yanlarına gelmişti. SeıPİ" 
Han görününce atlılar toplana" 
rak onun yanına vardılar. V~ 
hep birden askerce kendiıiP1 

aelimladılar. 
:- Bümıdi-
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Bir delikanlı bize anlatıyor 

- Baştaıa/ı birinci sahi/ede
uğradıktan sonra buraya geli
yorlar. Burada kendilerine sı• 
cak bir kabul yüzü gösteril
mekte, soğuğa karşı vücutla
rını barındıracak tedbirler alın· 
makta, iaşeleri temin olunmak
tadır. Göçmen, burada ancak 
yirmi dört saat kalabiliyor. 
Sonra, vekaletten gelen emir 
llzerine mürettep mahalli tayin 
olunuyor ve tayin olunan yere 
bükümetin müzaheretiyle gidi· 

Solda : Ar.avU1da lwıı11ştuğwzdan dolayı sevimn 
göçmen kizlan. 

Odada : Oöçnun/eıe pulluk dağdılıvor. 
Sağda : Anavuıd lıasıefini ı•ıllaıra (~.kmiş olan 

bir ilıtivar rav11ılanle. 

cevaplar göndermişlerdir. Çan· yeti gözönünde tutulacaktır. 
darlı merkeziyle Bergamanm ,, "" 
Kınık nabiyes:nde göçmen ev- GÖÇMEN DEL1KANLILA-
leri inşası kararlaştırılmıştır. RlYLE BiR HASBIHAL 

Diğer yerler henüz tesbit Alsancak misafirhanesi önün-
edilmiş dı:ğildir. de uıun boylu, genç bir deli-

GÖÇMEN KÖYLERi kanlı ile görüştük. Romanyadan 
inşa edilecek göçmen köy- gelmiş Sökeye mürettepmiş ... 

lerinin ve göçmen evlerinin sa- Oraya gidip yerleşmiş .•• Tür-
yısı henüz kat'i surette belli kiyeye iki ay evvel gelmiş .• 
değildir. Ancak vilayetimize Adı Ahmet Hakkı Türksoy ..• 
ve cıvardaki vilayetlere şimdiye Bükreşte ilk ve orta tahsilini 
kadar 6500 göçmen yerleştiril- yapmış .•. Sonra Bükreş üniver-
miştir. ilkbahardan itibaren sitesine devama başlamış ... Ana 

Sökede muvakkaten yerleştik. 
Şimdi tahsilimi tamam~amağı 
düşünmiyorum. Evvela annemle 
babamla beraber çalışarak müs
tahsil hale geleceğiz. Ondan 
sonra da tahsilime devam et
meği düşüneceğim. 

Benim bir de küçük karde
şim vsrdır. Yedi yaşındadır. 
Türkçe konuşmasını bilemiyor. 
Onun ilk tahsiliyle fazlaca uğ
raşmamız icabedecek. Biz ça· 
hşkan insanlaraz. Kısa bir za
man içinde kendimizi lıurtara-

Bu mini mini göçmen. çocuğunun gözleıindekı encıji ateşine bakınız. Oö{menler ~e göçmen atabalatı 
Valimiz ve Parti reisimiz yeniden göçmen kardeşlerin vatana avdet meselesi mevzuu 1 cağımızı sanıyorum. Bereketli 

Fazlı Güleç göçmen işleriyle nakline devam edilecektir. babsolunca üniversitedeki lah- bir yıl bizim vaziyetimizi dü-
çok yakıudnn alakadar olmak- Önümüzdeki yıl içinde mınta· sil hayatını terketmiş. zeaebilir. Anavatana ayak 
ta, bunların iskanlar:nı bizzat kamıza gel~cek göçmenlerle Münevver bir Türk genci bastığımız dakikadan itibaren 
takibetmektedir. Şunu iftiharla bu yekun yirmi bine çıkarıla- olan Ahmet Hakkı Türksoy bize bize gösterilen sıcak kabul 
söylemek mümkündür ki ya· caktır. Göçmen evlerinin şunları anlattı: yüzünü gururla anmak isterim. 

hancı illerden kalkarak ana azami surette ucuza yapıl- -"Ana vatana dönmek ben- Ancak bize yapılanı fazla bul· 
vatana iltica eden göçmen icar- ması tçın her daire bu de daha çocuk yaşımda iken mıyorum. Bu şefkati gösteren· 
deşlerimizden hepsi de başla- işe müzahir olacaktır. Daha sonsuz bir arzu, bir id~a!di. 
rını sokacak birer çatı bulmuş- Daha iptidai mektebinde asi 

şimdiden kereste ve diğer mal-
ler bunu yapmağa mecburdur
lar. Çünkü biz, büyük milleti-lar; muvakkat ta olsa Kızılayın bir c_:ocuk olarak tanınmıştım. 

ı.emenin teminine çalışılıyor. · d b" d v ·ı · · yardımilc birer kap sıcak ye· Etrafımda gördüğüm herşey mız en ır parça egı mıyız,,. 
Zl.raat veka~ letı• lzmı"r ve cı· b k ••••••c•ı••••••••••••••• •••••••••••••••••• mek temin etmişlerdir. ' • ana soğu ve yabancı geli· 

MÜSTAHSiL OLMALARI varında yapılacak göçmen köy- yordu. Muhitte birbir yükselen Tarikat ay. ni 
iÇiN: lerinde kullanılmak üzere bazı binalar benim gururumu okşa-

Vilayet şimdi bunların müs- mahdut yerlerde kat'iyata mü- mıyordu. Romanyayı sevmek 
tahsil haline gelmeleri ıçın saade edecektir. Kat'iyat yapı- istiyordum. Onlar fena insanlar 
ciddi surette tedbirler almakla lacak yerler tesbit ediliyor. değildi.Fakat bana çok yabancı 
meşguldür. Istanbuldan, göç- Göçmen evleri 937 yılı bütçe· idiler. Orada doğmuştum, ora· 
menlere tevzi edilmek üzere sinden yapılacağı için llkba· da büyümüştüm. Ne de o!sa 
gelen otuz bir ton traktör vila- hara kadar keresteleri ve di· kendilerine karşı kalbimde bir 
yet iskan idaresince gümrükten ğer malzemesi hazırlanmış ola- sempati beslemem lazımdı. Fa-
çıkarılmıştır. Vilayet bunların k kat yurdumu 0 kadar 0··zıemı·ş-ca tır. inşaat işleri için veka-
nasıl ve kimlere tev7.i edilece· 1 t"ım kı" kendı'lerı' hakkında 1·y1• etle muhabere edilmektedir. 
ğini acele Sıhhat ve içtimai birşey düşünemiyordum. 

k ~ı t· d GÖÇMEN EVLERiNiN muavenet ve a e ın en sormuş- Öz yurda dönmemiz karar· 
t E . ı· d b l PL.~NLARI ur. mır ge ıncc er a laştığı zaman orada bayram 
tevziine başlanacaktır. Göçmen evlerinin planları yapbk. Ben o zaman üniversi-

ARAZI TEVZii hazulanmıştır. Bunlar üzerinde tenin ilk smıfmda idim. Her 
Bu yıl göçmenlerin müs· tetkikler yapılmakta ve ma· halde üniversiteyi bitirmek İs· 

tahsil hale gelmelerini temin halli ihtiyaca uygun olup ol- tiyordum. 
için arazi tevzii işi de göz madıkları araştırılmaktadır. iz· Babam da benim gibi düşü-
önünde tutulmaktadır. Hükü- mir ve civarında yapılacak nüyordu. J-\ncak anavatana dön-
met, temlik ve d;ğcr ıuretler?e göçmen evleri iki şekildedir: mck arzusu bütün program1arı-

suçu arı 
••••11117.»> 

- Başfaıa/ı 1 mcı sav/ada 

Salibin karısı Şehriban, Esma 

ve Fatma serbest bırakılmış
lardır. Bunlar hakkında da 
gayrimevkuf takib:ıta devam 
edilecektir. 

Suçluların evralu ilk tahki· 
katın açılması için ikinci sorgu 

hakimli2ine verilmiş ve tevkif 
olunanlar hap!shaneye gönde-
·ı . 1 d" rı.mış.er ır. 

Sorguları yapı!cmlardan hepsi 
inkarda bulunmuşlar ve yalnız 

Haydar!a Hüseyin itiraf etmiş
lerdir. Şeyh Halil, bir ay evvel 

geniş araz yi göçmenlere tevzi A) Bir oda, bir mutbak ve mızı altüst etti. Önce annemi 

edecektir. bir ahın iht:va eden tek evler. kandırdım. Babam bizim için nıası hasebi!e rıkraboıfarmın 
GÖÇMENLER Bunlar az çocuklu aileler ikinci derecede ge?iyordu. Çün- kendisini ziyarete gelmiş o!ma-

ev"nde yapılan lop~anhnın se
bebini, Ankaradan J?elmiş ol· 

Ôte taraftan göçmen evleri içindir. kü 0 biz m sözümüzden çık- Jarı şeklinde göstermiştir. Hü· 
ve göçmen köyleri için tetkik- B) Çift oda. mulbak ve ahırlı mazdı. scyin ise itirafında ôyin yapı!-
Jer yapılmakta ve kazalardan evler.. Bunlar daha kalabalık Annerne, anavatanda bizi dığını, horoz kesildiğini söyfe-
bu hususta cevaplara intizar aileler içindir. yepyeni bir hayatın beklediğini miştir. Haydar da o akşam hcp-
edilmektedir. Şimdiye kadar Bu evler meydana getirilir- anlattım. Fazlaca hayale sap- sini diz çökmüş bir halde dua 
ÇandarJı merkeziyle Bergama ken ziraat şartları, tren yoluna mıyordum. Birkaç sene için zor· ederlerken gördüğünü söyle-

a isa vilayet • 
ongresı 

B g·· 
topla 

sonu c 
ısını ya ca 

~~~~~~--~--....... --~~~~~~ 
Vali Lütfi I\.ırdar kongre eki 
nutkunda yapılması bt~klenen işleri anlattı 

Manısadan bır mam~aıa 

r.nanisa, 27 (Ozel) ettiği, memleket işlerine ken· 
Vilayet Cumhuriyet Ha!k dini vermiycn miinevverin, mü-

Parlisi il l::ongresi halkevi !a· nevverlik ıddiasının kendisinde 
Jonunda bugün saat onda bil- kalacağını, partinin istediği 
yük bir törenle açıldı. Halkevi münevverin kendi kafasından 
:zarif bir şekilde süslenmişti. kendi faaliyetinden yurdu da 
Kongrede, müşahit sıfatiyle ge· istifadelendiren münevver oldu· 
len Konya saylavı Kazım Ukay, ğunu anlattı. Bir yıllık çalışmanın 
kazaları temsil eden 45 dele- verimlerini, gele-cek yıllar için• 
gc, daire müdürleri, belediye de yapılması dü~ünülen işleri 
ve şehir meclisi üyeleri, öğret- ayrı ayrı izah etti ve nihayet 
menler ve birçok halk bulun· büyük şefimize Manisa halkı· 
muştur. nın şükran borcu olan hey· 

Törene şehir bandosunun kel işinin bu yıl başarı'a-
çaldığı istiklal marşiyle baş· cağmı müjdeledi. Su, elektrik, 
landı. Part; başkanı ve vali ağ~çlandırma, yol, köy kalkın· 
Lülfii Kırdar kürsüye gelerek ması, kitapsarayı, stadyum,okul 
kongreyi açtığını bildiren de- ihtiyacı, sağhk işleri, sosyal 
ğerli bir söy!evcie bulundu. lrnrum'ar v.s. gibi önemli yurt 

Hatip " Türk ulusunu yük- işlerinin biran önce ~aşarılaca-
sek bir hıı.la ~ar!ığına l.oştu- ğını ve bunda bütün Partili 
ran ve ona bütün ulusların arkadaşların özverenliklikle ça· 
üstünde bugün·· v~ren büyük hşacaklarma intizar edildiğini 
önderin kurduğu devrim par· söyledi. I(ongreye muvaf fakı· 
tisinin Manisa il kongresini yet dileyerek söylevine nihnyet 
açarken lrn1pledmizde yereden verdi. 
içli bağhhk \'C saygının bu Bundan sonra i!yön ku· 
vesile ile de tekrarl&ınmnsını, rulun raporu okundu, mü-
büyük Atnmızm yüce var:rğma nal:aşalar yapıldı. Birçok de-
karşı şükran borcu sayar, bütün lege1cr söz aldı.. Ezcümle 
arkadaşloırımızın bir dakilrn 1' ula delegesi Haşim Gür'ün 
ayağa lrnlkarak tazimlerini samimi tenkitleri ve Partimizin 
göstermderini teklif ederim, Montrö zaferi ve "Hatay,, du-
dedi. rumu karşısında aldığı vaziyete 

Bu teklif büyük alkışla kar · ait söı.leri çok alkış topiadı. 
şılandı. Atatürke, ismet lnönü, Hesap, bütçe, dileklerle tek-
Parti genel sekreterine tazim Jifleri tetkik için encümenler 
telleri çekildi. Lütfü Kırdar seçımı yapıldı. Saat 14 de 
Manisa ilinin feyizli toprakla- toplantıya son verildi. 
riyle ön safta gelen illerimiz- Akşam saat 8 de- Halkevinde 
den olduğunu, yurda faydalı delc:gelere bir ziyafet verildi. 
olabilme!· ve bu işte muvaffa- Toplantı 29 akşamı bitecektir. 
kıyet elde etmek için münev- Memleket hı:ıyali işlerini ve 
ver küt!en=n samimi bir hava dılek!erini yüksek mal amatn 
yaratmaları ve bu ahenk içinde aksettirecek olan kongre top· 
çalışmalarının elzem bu!undu- lantısı dolayısiy:e büyük sevinç 
ğunu, bu çalışmalar ıçın içindedir. 
Hall<evinin S?"eniş bir saha teşkil AKifi 

eı- °1!!I 

Pazar günkü maç ar 

Al - rd , Altay 
epe galip geldi er 

Lik maçlarının en hararetli 
devresine pazar güzü Stad
yumda yapıian maçlarla girmiş 
bulunuyoruz. Likin dört kuv
vetli talumınm maç yapması 

güne· başka bir hususiyet ver
mişti. Havanın s'>ğuk o'rnasına 
rağmen S!arlda seyirci vardı. 

Buca· Egespor maçı hararetli 
S?eçti. Genç Buca!ı!ar oyunu 
3-4 kaznndılar: 

Göztepe - lzmirspor maçında 
Göıtepeli!er 1·2 galip vaziyette 
sahayı lerltetti 

Sıra K.S.K.-Altınordu maçına 
gelmişti. Ankar:ıda muvaffakı· 
yetli bir oyun çıkaran Altınor
dunun K.S.K. takımı karşısında 
alacağı neticeye hususi bir kıy
met veriJiyord•ı. iki taraf ta ful 

Oyun büyük bir hararetle 
başladı. Aynı şekilde devam 
etti. Neticede lzmir ~ampiyonu 
Altmordu 1·2 galip geldi. 

Günün son maçı Altay ve 
lzmirspor takımları maçı · di. 
Bazan heraretli safhalar ane· 
den Altay - lzmirspor maçı, ba
.zan de kaçan fırsatlar ara~ n· 
da, iki tarafın gayri muntazam 
oyunile geçti. Neticeyi Alt ay 
kazandı. Altığı gol adedi 2, 
yediği gol adedi 1 dir. Altay 
sol açığı oyun esnasında uf k 
b:r kaza geç"rmiştir. 

KIR KOŞUSU 
Pazar sabahı Buca civarmda 

yapılım Cross Counlry koşuo;u 

çok hararetli oldu. Altmou!u· 
dan Riza Maksut birinci, Kar· 
şıyakadan lbrahlm ikinci, Altın2 
-.. ... ....1 •• ..la .. D .... : ..... :~ ... :; .. .--:: ~ı.-r .. •.-.. kaymakamlığı sorulan suallere olan vaUınh2"ı ve mahsul vazi· · Juk (ekcc -imizi · bilivorclum. midir_ 
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Arkitekt (Mimar) 

YAZAN : MIŞEL ZEVAKO 

------ıııİııııiıiılıiııi .... ı:am ... ~-----------------

Bu derginin 69 ncu sayısı 

mimari, şehircilik ve tezyini 
san'atlara ait yazılarla ve ya
pılmış bina ların fotoğrafilerile 

çıkmıştır. Bu sayıda mühendis 
Dr. Wagnerin İstanbulda mü
nakalat mese!esi, Mimar Zeki 
Sayım Devlet inşaatında plan 
tip meselesi, Muallim dekora· 
tör lsmail Hakkı Oygarın tez
yini san'atlar ve kumaş yazı

larile müteaddit yapılmış bina
ları ihtiva etmektedir. Alaka
darlara tavsiye ederiz. 

- 95 -

- Daha hesaba katmıyo

rum ... 
- Neyi 

sunuz? 

hesaba katmıyor• 

- Bana vermeğe borçlu ol
duğunuz parayı... Amca, bunu 
bana içl<i parası diye verdiği• 
nizi söylemi ştiniz .. Fakat şimdi 
bakıyesini de vermeğe mec
bursunuz ... 

- Hangi bakıyesini? Jil bu 
sözü söylerken kaşlarım çat
mıştı. 

- Ben işittim: Mareşal üç 
bin Ekü emretti ... Üç bin altın 
Ekü! Haydi amca, üst tarafını 
kasanızdan sayalım) 

Titreyen ve kan ter içinde 
kalan Jil: 

- iç bakalım ahmak dedi. 
Jillo itaat ederek boşalan 

· kadehi müteakip döşeme taş
larının üstüne yuvarlandı. Am
cası ayağa kalkmıştı. Gözleri 
dönmüş, ekü kömesi zihnini 
altüst etmişti. 

- Ahmakl Üç bin altın ekü 
senin mi? Zannedersem sarhoş 
oldun! Diye homurdandı. 

- Monsinyor böyle emretti! 
Hey amca) Paraları ver, yoksa 
Mareşala gidip şikayet ede
ceğim ... 

- Paraları vermek mi? Ya 
vermezsem! Sefil beni mahvet
mek mi istiyorsun? Jillo, benim 
güzel Jillocuğum onlar bende 
kalsın... Bu bin ekü sana ki
fayet eder. 

Jillo, beyhude yere ayağa 

kalkmağa çalışarak: 
- Peki, peki 1 Görürüz, 

monsinyor ne yapacaktır bak •. 
Diye söylendi. 

- Jillo kendine gel! 
- Ah ne tuhaf gülüyorsu· 

nuz .. Adeta korkuyorum .. 
Jil, korkunç gülüşüyle, gü

li.lyordu. Siması kül gibi olmuş
tu. Üç bin eküyu vermek onu 
delirtiyordu. Hele, Jillonun ma
reşala şikayet edeceğini dü
şündükçe büsbütün kuduru
yordu. Birdenbire : 

- Dinle Jillo, senin ışıne 

yaramıyacak bu parayı tatlılık

la bana verecek misin dedı? 
- Amucam çıldırdı 1 Amu

cam delirdi ... Oh 1 Bu da pek 
iyi bir iş; mahut büyük kasa 
bana miras düşecek 1 Ben ... 

]ilin sözünü bitiremedi. ihti
yar üzerine atılmış ve elile 
ağzını tıkamıştı. Şüphesiz ev
velce hazırlamış olduğu bir ipi 
de alarak yeğenini iskemlesine 
bağladı. Bu işi okacfar çabuk 
yapmıştı ki, birdenbire korku
sundan ayılan Jıllo kımıldan
manın imkanı olmadığını gördü. 
Kendisini müdafaa etmek is
tedi ise de buna da muvaffak 
olamadı. Gözlerini dehşetle 
açtı. Evvelce mahzende amu
cası kulaklarını kesmek için 
kendisini direğe bağladığı za
manki gibi bir korkuya duç.ı.r 

olmu~tu. 
ihtiyara gelince, bir yaramaz 

çocuk gibi dolaşarak, Jıllonun 
masa üstüne döktüğü eküleri 
bir küçük istif müstesna olmak 
üzere bir dolaba koyarak kendi 
kendine söylenmeğe başlamıştı. 
Ve Jılin yanına gelerek ağzın
daki tıkacı çıkardı. 

Jıllo bundan istifade ederek 
bağırmağa başlamıştı. Jil buua 
hiç ses çıkarmıyordu. Birkaç 
dakika böyltce bağıran Jillo 
SUJnıağa mecbur oldu. 

Jıl sükunetle : 
- işte nihayet yola gel

di:ı. Bak, şu istifi goru
yor mu un? Bu senin hissendir; 
elli ekü... Mirasa konan sen 
değil benim... Gördün ya; ne 
kadar kolay birşey ..• Dedi. 

lhtivıır ırülümseverek bir bar-

dalı şarap daha içti. 

- Bu elli ekü ile başka bir 
yere gider, para kazanmanın 

çaresine bakarsın. Fakat bir 
daha elime geçmemeğe gayret 
et... Yoksa o vakıt zerre ka
dar merbamet etmem; vücudunu 
ortadan kaldırırım. 

Jillo çabucak karar verdi: 
- Madamki amcacıji-ım böyle 

arzu ediyorsun ... Ben de başımı 
alıp giderim ... Bu elli ekü bana 
yeter. 

Yeniden korkunç bir kahka
ha koparan ihtiyar: 

- Nereye gideceksin diye 
sordu. 

- Nereye gideceğimi şim

dilik bilmiyorum. Yalnız Parisi 
terkedeceğim. 

- Evet ~una eminim, Fakat 
Parisi terketmezden evvel ma· 
reşala gidip beni birazıcık ol
sun şikayet edeceksin değil 
mi? .. 

Hay hay!.. Seni pek iyi 
bilirim .. Sen de benim kadar 
hasissin ... Canım üç bin altın 

eküyü ele geçirmek ümidiyle 
hançerimden kurtulmak istiyor
sun! Bu paralar sana öyle ıni? 
ahmak; git .. Lakin gevezelik 
etmekliğine razı değilim. anlı
yor mısın? 

- Amcacığım sana yemin 
ederim ki hiçbir şey söylemi
yeceğim. 

- Evet... Öyle amma bu işe 
ben nasıl inanayım. Benim ra· 
bat olabilmem için şimdi senin 
dilini keseceğim? Çünkü başka 
türlü em·n olamam. 

Jil tekrar bir kahkaha salı· 

vererek sözilne devam etti: 
- Evvelce kulaklarını ke~

mek fıkrini verd ı ğin gibi bu 
sefer de dilini kesmek fıkrini 

bana veren yine sensin .. Yav
rum, bu pek güzel bir fikir .. 

Jıllo bu sözlerden o kadar 
korkmuştu ki başını arkasına 
salıvererek bayıldı. 

Jıl hf"men bir mutbah bıçağı ile 
çekmeceden kuvvetli bir ker· 
peden a 'arak zavallı J ı llonun 

yanına yaklaştı. 

lzmlr Belediye!>lnden : 
Bütün ölçü sahiplerine ilaP 

Ellerinde bulunup 35 senesi 
damgasını taşıyan el kantarları, 

baski:l masa ve el terazileri, 
tartılar, kurular ve akıcılar öl
çüleri ve metre gibi ölçü tartı 
ve aletlerin 937 yılı senelik 
ınuayenelerinin zamanında ya
pılması için 1782 numaralı öl
çüler kanununun 18 inci ve 
14826 numaralı ölçüler nizam· 
namesinin 17 -19 ve 20 inci mad
delerine tevfikan 937 senesinin 
ilk ayı ikinci kanun içinde bir 
beyanname ile lzmir grup mer
kezi belediye ayar memurlu
ğuna müracaat etmeleri lüzu
mu, bu müddet zarfında mü· 
racaat etmiyenler hakkında 
kanuni takibatta bulunulacağı 
ehemmiyetle ilan olunur. 
22-24-26-29 1538 (3384) 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 

Mnzalfer Erogul 
Kemal Çt>tindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket ha~tanesinde 

lzmir ikinci Hukuk Mahke· 
mesinden: 

Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLılll 
- - - - - - - - 1 ZABiF lii ______ _ 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
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Birinci Kordonda 186 Numarada 

ŞARK HALI T. ft... Ş 
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il\ 
Dahiliye Mütehassısı 

DOKTOR 

Sua~a Emin 
Kağıtçılar 

Avrupada yaptığı tedkik 
seyahatinden dönmüştür.Has
talarını hergün Karşıyakada 
Kemalpaşa caddesinde 127 
numaralı muayenehanesinde 
kabul eder. 

1-13 h.3 (2298) 
. . ..... ""'-. ...... :,) 

Tzifeiii. 
MİTAT OREL 

-. 

,r'1 '-t ~·-·.·- ~~---=--· - ·~-, . . --· . 
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SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlarının en balisidir. Şerbet gibi 

içilir. Jki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·;:;;~·.·~\ . . . 1 
Pamuk çıkrıkçı ustası aranıyor 
Pamuk çıkrıklarından ve motörden çok eyi anlar uzun mlid

det pamuk fabrikalarında çalışmış bir makiniste ihtiyaç vardır. 
Gazi Bulvarında Ahmet Ethem Buldanlı oğluna veya Saray-

köyde fabrikalarına müracaat edilmesi. 3-3 (3417) 
Fakat, o vakıt bir dili kes

mekliğin kulakları kesmekten 
daha çok güç olduğunu anladı. 
Bir elinde bıçak diğer elinde 
kerpeten olduğu halde bir sa
niye düşündü. 

lzmirde oturan Ali kızı Ha
lime tarafından lzmirde Gazi
ler mahallesinde 17 sayılı evde 
tekaüt binbaşı Hilminin evinde 
inhisar idaresi mütekait me
murlarından Birgili Mustafa 
aleyhine açılan dava üzerine 
icra kılman muhakeme sonun
da : Davacı Hı.limenin onüç 
ondört yaş!arındaki Şaziye na
mı diğeri Fatma adındaki kızı 
davacı müddialeyh Mustafanın 
yanına hizmetçi olarak vermiş Adres - Beyler Numan , 
ise de elan teslimden imtina zade sokağı Ahenk mat· 

(" ~· 
•• 

etmekte olduğundan ve bu kız baası yanında. 
davacı Halimenin öz kızı oldu· 1\ ur ara:23 

- Adam sende! Bu işi de 
y:ıpacağım ... Yine bu, mabut 
Jil!o'dur. Vücudu ortadan ka lk
mak lazım gelse parça, parça 
doğrarım ... Dedi. 

Telefon : 3434 
ğu tahakkuk eylemiş olduğun- , 1229) 
dan küçük Şaziye namı diğeri ~/7ZZZ:ZZZLXZıV .. ZZt"Lr.,cz:T71Jı 
Fatmanın müddeialeyh Musta· 13i 
fadan alınarak davacıya tesli
mine ve masarifi muhakeme 

AH i 

Jillonun kesbedeceği hali 
düşünerek gülmeğe başladı. 
Siması cellat s iması gibi kor
kunç bir şekil almıştı. 

Dışarda, fırtına olanca şid
detiyle gürliyordu, arasıra di
vanhaneleri inletiyordu. 

İhtiyar, titriyerek bu inilti
leri d nliyor ve sonra yine 
gülmeğe başlıyordu. 

Jillo birdenbire gözlerini açtı. 
Bağıracak kadar vakıt bulama
mıştı. Müthiş ihtiyar kerpeteni 
ağzına sokmağa çalışıyordu. 

- Sonu var -

olan 834 kuruşla dörtyüz kuruş 
büküm barcının ve davacı ve
kiline takdir o:unan on beş li-
ra vekalet ücretinin müddeia
leylıe yükletilmesine temyiz yo· 
lu açık olmak üzere Mustafa· 
nın gıyabında 15 - 10 - 936 ta
rihinde karar verilmiş olmakla 
H. U. M. K. nun maddei mab
susasına tevfikan tanzim kılı· 
nan ihbarnamenin müddeialey-
hin elyevm ikametgahının meç
buliyetine mebni tebliğ maka
mına kaim olmak üzere mah
keme divanhanesine talik kılı· 
nacağı ilan olunur. 

1614 ( 3427) 

Maliye Vekaletinden : 
2466 No.lı buğdayı koruma karşılığı kanununun 2643 No,lı 

kanunla değişen 9 uncu maddesinin B fıkrası mucibince vergiye 
tabi değirmen ve fabrikı.lardan buğday ve çavdar unlarının 
kurşun mühürsüz ve nakliye teskeresiz olarak ihracı ve nakli 
ve her nerede ö~ütülmüş olursa olsun bu unların mühürsüz ve 
teskt:resiz satışa çıkarılması yasak olmasına rağmen bazı kimse
lerin kanunun bu hükmüne riayet etmedikleri ve kurşun mü
hürlü unları nakliye teskeresiz nakleyledikleri görülmektedir. 

Nakledilecek unların hem kurşun mühürlü olması ve hem de 
nakil satıcının elinde usulüne göre verilmiş nakliye teskeresi 
bulunması şarttır. Bunlardan biri bulunmadığı takdirde sahih ve 
nakillerinin unları müsadere edilip vergileri üç kat olarak alı
nacağı gibi haklarında ayrıca da Türk ceza kanununa göre ta• 
kibat yapılacağı alakadarlarca malüm olmak üzere ilan olunur. 

KIN AK OL Kına Kına 

cevheridir. lştibasızlıkta, za
iflikte, sıracada, eski sıtmada 
bire birdir. 

Hazını Hapları 
Bir tanesi inkıbazlarda lint 

verir. Üç tanesi müshildir. 
Hazım bozukluğunda hazmı 
tashih eder. Her eczaneden 
isteyiniz. 

lzmir ahkamı şahsiye sulh 
hukuk mahkemesinden: 

Muhatap: lzmirde bahçeli 
han altında mukim iken halen 
ikametgahı meçhul Mahmut 
tabak tarafına. 

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

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

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

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

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 

Telefon - lzmir 3465 

~ 
günü saat 10 na bırakılmış ol
duğundan muhakemenin bıra
kıldığı mezkür gün ve saatte 
bizzat gelmeniz veyahut mu
aaddak vekaletname ile bir 

vekil göndermenizi aksi tak
dirde muhakemenin gıyabınızda 
bakılarak hükme bağlanacağı 

tebliğ makanıına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 1613 (3428) 

01 w ııııuu~ -·, __ de \ ınekteaır. b. kız vardır. • 1"'~-- -
- . . kocası onun F \' de genç ır 
onerıını b ı ıın 
kucaklaoıaktaP oş· 

1616 (.3426.) 

lzmirde Tilkilikte yokuşbası 
sokağında 6 No. lu evde otu
ran karınız Nevin tabak tara
fından aleyhinize açılan nafaka 
davası üzerine namınıza çıka
rılan da ve tiye vara!ıasının hali 
hazır ikametgahınızın meçhul 
bulunmasından dolayı tebliğ 
edilemediği anlaşılmış ve ilanen 
tebligat ifasına karar verilerek 
bu baptaki muhakeme 312/937 
hrihine rastlayan çarşamba 

• 


