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Saıicak .. -. 
Bir Afrika 
kolonisi değildir 

Bddiseler, birbirinden daha 
feci hadiseler, Smıcağın is· 
tikldli için göslerdiğimia is· 
licaı ve hassasiyetin tıe ka· 
kadar haklı, ne kadar ye· 
rinde oldıtğıuııı ispat etliler. 

Sancaktaki ırktaşlarımızın 

hakları, hürriyetleri güya mua· 
bedelerin zımam altında idi. 
Şuursuzca bir husumetten zevk 
alan eller yalnız bu siyasi var
lıkları tehdit etmekle kalmadı
lar. Saldırışlannı daha ileri gö
türerek silahsız bir halka karşı 
silah kuUanc!ılar. Masum insan• 
ların canlarına kıydılar, kadın· 
lara tecavüz ettiler. Düne ka· 
dar arktaşlarımızm siyasi emni
yetleri yoktu. Şimdi en tabii 
emniyetten de mahrumdurlar. 
Zira canlan, ırzları tehdit ed:
liyor.Bütün bu caniyane taşkın· 
hklarda bir kast eseri vardır: 
Ter&rle bir halkı yıldırmak isti
yorlar. "Türküm,, diye haykı
ran ve milli hliviyetini korumak 
için her kahra, her zulma kat· 
lanan temiz kalpli insanların 
heyecanını kanla boğmak ve 
belki de çılgınca bir emrivaki 
yaratmak istiyorlar. 

Milletlerin en mukaddes baL
ları olan hürriyetleri namına 
sesimizi yfikselttiğimiz bir za
manda karşımızdakilerin ne bu 
asil kaynaktan ilham alan si
yasetimizdeki dürüstlüğü, ne de 
kan kardeşlerimizin emniyet
Jerine karşı pek tabii olarak 
beslediğimiz yüksek alakayı an
lamamış bulunmalarma hayret 
ediyoruz. 

Fransız gazeteleri, meselenin 
Milletler cemiyetinde halledi
leceği güne kadar Sancağın 
Suriye gibi hürriyetlerinden is
tifade edeceğini yazıyorlardı. 
Bu ne biçim hürriyet ... Ne kötü 
bir alay ... 

Fransa gibi hürriyet mefkü
resinin en hararetli mürevviç
lerini kendi sinesinde yaşattı
ğına kani olan bir memleket 
için gözlerimiz önünde duran 
sahneler isyanlar uyandıracak 
sabnelıerdir. En evvel böyle bir 
takbih sesi Fransadan yüksel
meliydi. Halbuki içimizi yakan 
feryatların Fransada en küçük 
bir aksi sada bile uyandırma
dığını görüyoruz. Yoksa San• 
cağı bir Afrika koloni~i mi 
zannediyorlar ? 

Hissiyabmızla oynıyanlar işin 

ıuur yolu olan müzakere yo!u 
ile halli fikrini terketmemişler
se Sancağın istiklaline ait da
vamızın milletler cemiyeti kon· 
seyinde noktai nazarımıza uy
gun bir şekilde halledileceğine 
kaniiz. Tezimiz'n hukuki mes
netleri o kadar kuvvetlidir ki, 
hundan şüphe etmek için hak 
ınefhumunun bir hayal oldu
ğunu kabul etmek lazımdır. 
Efkara umumiyemizde büyük 
heyecanlar uyandıran bir mese· 
lenin biç olmazsa milletler ce
llliyetinde kat'i şeklini alaca.ğı 
ı&ne kadar Hataydaki Türk 

- Sonu 2 na sayfada -

t r~• --HALK KOYLERINI .TERKE MECBUR KALDI 

Hataylılar arpa ekmeğinden başka birgıda bulamıyorlar 
..................................................................................................................................................................................................... 

Saylav Ismaiı Müştak söyliyor: ••Biz hakkımızı aramak için Sancağa 
gitmeği bildiğimiz gibi Cenevreye de yürümeği biliriz Ve temin ederiz 
ki külfet itibariyle bu iki yolculuk bize hemen ht:men müsavidir" 

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

N" Biz sulhu sevdiğin.iz kadar silah oyunundan da hoşlanırız,, 
"Bir gün ansızın iş çığırından çıkarsa hadisatın seyrini sözle, nasihatle durdurmak imkaoRız olur. Her 
ne bahasına olursa olsun, Antakya ve Iskeod~runun istiklaline kıl hile dokundurmayız,, 
lstanbuJ, 3 ( Yeni Asır mu

habirinden) - Sancakta zu üm 
devam ediyor. Türkler, yapılan 
bütün işkencelere rağmen, me· 
tanetlerini, so~ukkanhhklarını 
muhafaza ediyorlar. istiklal 
aşkını biran bile kaybet· 
memişlerdir. Üzerlerine çı lgın 
bir kinle ateş açılırken bile 
"Yaşasın Atatürk, Yaşasın Ha
tay,, diye bağırdılar. Tazyik 
köylerde daha fazladır. Köy-

hakaretlere dayanamıyarak 
köylerini terkediyorlar. 

lstanbul, 3 {Yeni Asır) -
Cumhuriyetin başmakalesinde, 
saylav lsmail Müştak, şunlara 
yazıyor: 

- '
1 Biz sulhu sevdiğimiz 

kadar, silih oyunundan da 
hoşlanırız. Bir gün ansızın 
iş çığrından çıkarsa, hadisa
tın seyrini sözle, nasihatle 
durdurmak imkansız olur. Her 

lüler, yapılan işkencelere ve <J11zel Jskmde1U11dan iki ıröıünüı.. 
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-Sonu 3 üneü salıitede-
s+•• ttC'• 

Şanlı donanmamız dün limanımıza geldi 1 Fransız heyeti geliyor 

Halkımız donann .. amızı ve kahraman Şarkşimendiferlerimüza 
denizcilerimizi sevgiyle karşıladı keratı yakında bclşlıyor 

Belediyece bu gece donanmamız şerefine yüz kişilik bir ziyafet verilecektir. 
Amiral Okan da yarın gece ıçın bir donanma balosu tertip etmiştir 

Dost lngiliz ve Yunan ~ ler, ufuklarda beliren du-
sularmdan Türkiye balkma manlarla alakadar olarak: 
selamlar ve sevgiler geti· - Geliyor, işte görün· 
ren şanlı donanmamız dün dü .. 
öğle vakh, bayrağımızı dal-
galandırarak büyük bir in· 
tizam içinde limanımıza gel· 
miştir. Donanmamızın Malbı 
ve Falerde lngiliz ve Yu· 
nan donanmalarına yaptığı 
bu ilk ziyaret, Cumhuriyet 
hükümetinin denizcilik ale· 
minde ilk ziyareti olduğu 

için denizci memleketlerde 
derin akisler bırakmışlar. 

Dün daha sabahtan iti
baren, bardaktan boşanır· 
casına yağan yağmura 

rağmen binlerce lzmirli 
kordonu doldurmuştu. Göz· 

Çok degef!ı donanma kumalldam Amuat 
Şükni Okan 

Diye heyecana kapılı· 
vordu. Filvaki saat ona 
doğru Erkin ana gemisi sü
zülerek limana girmiş, saat 
on birden itibaren denizaltı 
gemilerimiz, ha kımızın coş

.~ kun ve içten tezahüratı ara
~ sında limanımıza gelmiştir. 
, Başta Zafer olmak üzere 

dört torpidomuz limanda 
güzel bir kavis çizmiş ve 
tam bir intizam içinde, saf 
halinde mendirek haricinde 
demirlemiştir. 

- Sonu 3 üncii say/ada -

.Şaık şınwıdıjCJ/mmn Sukeci Oan 
lstanbul, 3 ( Yeni Asır ) - müşlerdi. Şimdi ahnan haber· 

Şark şimendiferlerinin satın lere göre, Fransız heyeti yarın 
alınması müzakereleri için An· şehrimize gelecek ve pazar ak-
karaya gelen heyet, Parise dön- -Sonu 3 üncü salıi/ede-

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

Fransız parlamentosunda Fransız dış bakanının nutku 

Bir komünist saylavı M. Cemiyeti prensibi mucibince biz 
Sulh hiçbir zaman bu kadar büyük !daima anlaşma imkanını görüyoruz. 

tehlüke geçirmedi, dedi Türkiye buna bir örnek verdi 

Asi ordusımun dıişilrdüğü bır lui kiimet tawaıesı 
Paris 4 (Ö.R) - Mebusan layı ihtilaf halinde olduğunu 

meclisinde harici siyaset müza· ıöyliyerek demiştir ki : 
keresi komünist Gabriel Pery'- - Sulh hiçbir zaman şim-

nin bir nutkuyle açılmıştır. Bu diki kadar hakiki tehlükeye 
mebus komüniflt partisinin ha- maruz kafmamışbr. Avrupanın 
rici vaziyeti nasıl telikki etti- ve Fransanın ispanyaya karıı 

Paris, 4 (Ô.R) - Delbos 
tarafından Mecliste söylenen 
nutuk şudur: 

- Avrupa endişe içindedir. 
Bunun sebebi şimdiki vaziyetin 
mua\ıedelerle yapılan vaziyete 
hiç benzememesidir. Gerçi hu
dutlar bakidir. Fakat tehdide 
maruz bulunuyorlar. Demokrasi, 
hürriyet, istiklal ve hiç 
bir zaman kuvvete müracaat 
etmemek gibi müşterek bir 
e!las şimdi mün'akittir. Fakat 
F ranıa taarruzdan sakınacak 
kadar dirayetli, taarruza kartı 
kendini koruyacak kadar da 
kuvvetlidir. 

Delbea - Fraua doat· 

··································••4••······································· 
luğundan bahsederek Edenin 
son sözlerini hatırlattıktan 

sonra şunu söylemiştir: 
- Şunu bildirmek isterim 

ki, lngiltereye tahriksiz bir 
hücum yapılırsa Frausanın bü
tiln deniz, hava ve kara kov· 
vetleri hemen logilterenin yar
dımına tahsis edilecektir. Bel· 
çika için de ayni bal vardır. 

Bundan sonra Delbos yeni 
Lokarno paktı teşebbüsünden 
ve Ruzveltin beyanabndan bah
setmiş ve demiştir ki: 

- Burada sola dayanmıyan 
bir hOkümetin Fransız - Sovyet 
paktını daha kolaylıkla tatbilıı 
- 8oKu 8 üncü soyfada -
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Sancak 
Bir Afrika 
kolonisi değildir 

- Baştara/ı birinci sahi/ede

halkın emniyetine saygı gös· 
teren teennikar bir siyaset gü· 
dülmeıi, memleketimizde1d be
yeca111 arttıracak bidiseler tah
rikinden sakıoılıua11 doğru ol· 
ıuaz mıydı? Mahalli fraı:aız 
otoriteleri bu kadar baıit bir 
nezaket, bir insanhk eserini 
olsun ihmal etmiyeceklerdi. 
Fransız dostlarmız bilsinler ki, 
bu kabil faciaların tevalisine 
artık tahammülümüz kalma· 
mıştır. 

Sancakteki terörden mesut 
olan Fransadır. O Fransa ki 
biz bala kendisine karşı en 

samimi duygular beslemekten 
vazgeçmiş değiliz. Silahsız kar· 
deşlerimiz aleyhinde kıtaller 
tertip ederek emrivakiler ya
ratmağa çalışmak şuurla ifade 
edilemiyen bir teşebbüstür. 
Fakat bu teşebbüsün ilk kurba

nı iki büyük millet arasında 
yaşamasını arzu ettiğimiz dost· 

luk olabilir. Biz Fransayı nasıl 
anlıyorsak Fransa da bizi öyle-

ce anlamağa çalışmalıdır. Bu 
davanın daha ötesi yoktur. En

dişemiz Sancağın mukadderatı 
için değildir. Bu hususta müs· 
terihiz. Cihan yıkılsa davamızın 
zaferini yine göreceğiz. Bugün 
yapılan cinayetler istenildiği 
kadar ileri götürülsün... San
cağı istiklaline kavuşmaktan 
mennetmek imkansızdır. 

Bugünkü didişme en çok 
Fransa ile dostluğumuzu saran 
havayı zehirliyebilir. Kedorse· 
yin bugüne kadar takip ettiği 
( temporistion ) tavik ve talik 
siyasetinin en kötü bir neticesi 
de bu olabilir. Fransız gazete
leri arasıra Fransanın Balkan· 
!ardaki mevkiinin zaafa uğra· 
dığından bahsederler. Bugün· 
kü politikada ısrar edildik
çe bu politikanın avakibine 
ne Fransız gazeteleri ne de ef
karı umumiyesi şaşmamalıdır· 
lar. Zira ektiklerini biçiyorlar. 

Şe"Vke1. Eu.ıısı.:o. 

Ödemiş 
Ticaret odası 
Ödemiş Ticaret ve sanayi 

odası idare heyeti müddeti bu 
ay sonunda bitmektedir. 

Bu ay içinde birinci derece· 
de intihap yapılmak İcab et
mektedir. Ticaret ve sanayi 
odaları nizamnamesinin 52 inci 
maddesi ahkamına tevfikan 
Ödemiş ilçebaylığı başkanlı· 
ğında intihap heyetini seçmek 
üzere vekaletçe bir komiserin 
tayini için lktısat Vekaletine 
müracaatta bulunulmuştur. 

Muallim tayinleri 
Kuşadası muallimlerinden 

Cazibe lskender 48 inci mek· 
tep muallimliğine, Alsancak 
muallimlerinden Nimet istifa 
ettiğinden yerine Adana vila· 
yeti muallimlerinden Macide, 
Necatibey mektebi muallimle· 
rinden Fahriye lstanbul 36 ncı 
mektep muallimliğine tayin 
edilmişlerdir. 

Ne kadar et yedik? 
ikinci Teşrin ayında lzmir 

mezbahasında kesilen hayvanat 
hakkında alikadarlarca bir İs· 
tatistik tanzim edilmiştir. Bu 
istatistiğe göre 7529 koyun, 
336 kıl keçisi, 812 kuzu, 38 
oğlak, 54 manda, 1117 öküz, 
860 inek, 547 dana, 4 malak, 
8 deve, 13 domuz olmak üzere 
10618 baş hayvan kesilmiştir. 

• & 1:1•· I~ 

Bir muakkip 
hakkında 

Tepecikte Halit oğlu kömür· 
cü Mehmedi. hükümetten pa
rasız ev alacağını söyliyerek 
kandıran ve esasen dört yüz 
liradan ibaret olan sermayesini 
ceste ceste elinden çeken Ya· 
şar oğlu muakkip Mebmedin 
Asliye ceza mahkemesine sev· 
kine müstantiklikçe karar ve• 
rilmiştir. 

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

Otobüs kazalarına karşı 
Dahiliye vekaleti 

ciddi tedbir 
belediyelerden 

alınmasını istedi 
Dahiliye vekaleti otobüs ve 

otomobil kazaları hakkında vi

layetlere mühim bir tamim gön· 
dermiştir. Bu tamimde, son 
zamanlarda çoğalan bu kazalara 
makinelerin bozukluğu ve şo
förle rin ehliyetsizliği, istenilen 
evsafı haiz bulunmamaları, kon
trolsüzlük, birbirinden evvel 

maksut mahallere ulafmak is· 
temeleri, daha evvel müş

teri almak için azami sür· 

atte gitmeleri sebebiyet ver
diği kaydolunduktan sonra 
seyrüsefer talimatnamesinin 

ehemmiyet!e tatbiki emredil
miştir. ,r, ' 

Bir veznedar 
bayaıı aranıyor 
Ankarapalas pastahanesin· 

de veznedarlık yapabilecek 
bir bayana ihtiyaç vardır. 
Kendisinden kefalet istene· 
cek ve lisan bilen tercih 
edilecektir. 

lstiyenlerin Ankarapalas 
pashhanesi direktörlüğüne 
müracaat etmeleri. 

S.2 1-4 

Otobüslerin tahammülünden 

fazla yolcu ve eşya almalarına 
müsaade edilmemesi, şehirler 

arasında sefer eden otomobil
lerle otobüslerin sıkı surette 

kontrol edilmesi, şoförlerin 
sıhhi vaziyetlerinin daimi kon· 
trole tabi tutulması, arabaların 
sık sık muayene edilmesi la
zımdır. 

Bunu yapmıyan memurlar 

tecziye edileceklerdir. Şehirler 
arası ~eferleri yapan otobüs
lerin kaç yolcu ve ne kadar 
eşya alabilecekleri hakkındaki 

levhalar mütterilerin görebile· 
cekleri yerlere talik olunacaktır 

··-····· il 

Üzüm fiatleri 
Son günlerde üzüm fiatle • 

rinde yine tereffüler kaydedil

meğe başlanmıştır. Son bir 
hafta içinde kalitesine göre, 
her numarada birer kuruı yük
seklik görülmüştür. Bunun se· 
bebi, Noel yortuıuoun çok yak
laşmıı olması dolayısile angaj • 
mana girmiı olan tüccarlar 
son partilerini yetiştirıı:ıek mec· 
buriyetinde bulunmuş olmala
rındandır. 

Gümrüğe bir ihbar yapıldı 
----·~----...;--------------------------~ 

Kabulü muvakkat suretiyle giren 
kanaviçelerin depozitosu geri alınmış 

Halbuki ihraç edilen çuvallar eski kanaviçelerden 
yapılmıştı. Bunların gümrü2-ü 60,000 liradır 

Yapılan bir ihbar üzerine darda depozito bırakmışlardı. 
gümrük müfettişleri, bir vol· Bu depozito, ihtiyaç halinde 
suzluğa elatmışlardır. Haber gümrük resmine mahsup edi· 
aldığımıza göre yapılan ihbar, lecekti. 
kabulü muvakkat suretiyle Bazı pamuk fabrikatörlerine 
memlekete giren kanaviçeler satılan bu kanaviçelerin güm· 
hakkındadır ve hazineyi ızrar rük depozitosunu kurtarmak 
edecek şekilde hareket edildi· 
ği iddia edilmektedir. ıçın gümrüğe beyannameler 

iddiaya göre bazı musevi verildiği söyleniyor. Yine id· 
çuval tacirleri, iki sene müd- diaya göre eski kanaviçeler, 
detle ve kabulü muvakkat su- pamuk ve diğ<'lr balyaların am-
retiyle hariçten getirdikleri balajında ihraç edildiği halde 
kar1aviçeler için muayyen mik- bazı komisyoncular yeniden it· 

hal edılen kanaviçeler ihraç 
edilmiş gibi göstererek bu ka
naviçelere ait depozito akçesini 
geri almışlar. 

Bu suretle geriye alınan de· 
pozito akçelerinin 60,000 lira
lık bir yeküna baliğ olduğu 
iddia ediliyor. Eğer bu muva· 
zaa Ş•!kli tahakkuk ederse 
alakadarlar suiistimal suçuyle 
r.:ıabkemeye sevkedileceklerdir. 
Bazı tüccarların ifadelerine mü
racaat edilmiştir. 

Dokuz ayda 
Dış ticaretimiz 130 

milyon liradır 
Dış ticaret po;idkamızda ta

kip edilen "karşılıklı genişlik 

ve kolaylık" prensibi son yıl· 
!arda ticaretimizi, gittikçe art
tıran bir inkişafa doğru ilerlet . 
miştir. 

929 yılından sonra dünya 
ticaret Aleminde başgösterea 

krizin memleketimizde de do
ğurduğu düşüklük 933 senesi
ni arkalıyan yıllarda, hükllme
timizin aldığı tedbirlerle yine 
salaha doğru yürütülmüş ol

duğu içindir ki, içinde bulundu
ğumuz 936 yı ' ının 9 ayında mem• 
lektimizin dış ticaret kıymeti 

130,800,000 liraya yükselmiş· 

tir. Bu rakam, üç yıldır bariz 

bir inkişaf vaziyetinde olan 
ticaret nıuvazenemizin yıl so
nunda, geçen senelere kıyasla 
daha mühim aktif ve sold ile 
neticeleneceğini pek iyi anlat
maktadır. 

•••••••••••• 
Milas müddeiumumisi 

Milas müddeiumumisi Fahri 
mezunen şehrimize gelmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ................••.................••.••........•..................................... " 

Kantarcılara verilen ücret 

Uray, tüccarın ayrıca üc-
• • • • ret vermesını ıstemıyor. 

Oda bu hususta tahkikat yapacak 
Bazı tiiccarların belediye kan· 

tarcılarına vezoettirdikleri emtaa 
için kanunen muayyen olan be
lediye resminden başka ayrıca 
kantarcılara açıktan bir ücret 
vermekte oldukları belediyece 
haber alınmış ve icabeden 
tahkikata başlanmıştır. 

Belediye bunun için t:caret 
odasına yazdığı bir tezkerede, 
1609 numara ı kanun mııcibin· 
ce memurların açıktan aldık· 

!arı hediyeler ve paralar rüş· 
vet teliikki edilmekte ve 
rüşvet verenlerin aytıı alan
lar gibi ceza görecekleri 
Türk ceza kanununda yazılı 

bulunmaktadır. Bundan başka 
tiiccarın açıktan verdiği bu 
paralar müstahsil hesabına ve
rilmekle beraber nihayet tica· 
retbanenin masarifi umumiye· 
sine ithal olunmak suretiyle 

flakkı V eral 
Geçenlerde alakadar ma· 

kamlarla kurum işleri etrafında 
temaslarda bulunmak üzere 
Ankaraya gitmiı olan "Tariş,, 
üzüm kurumu direktörü lsmail 
Hakkı Vera! icabeden temas· 
ları yaptıktan sonra şehrimize 
dönmüştür. 

Belediye encümeni 
Belediye daimi encümeni 

dün öğleden sonra doktor 
Behçet Uzun başkanlığında 
toplanmış ve icabeden karar
ları almışt ı r. 

Elhamra 

devletin kazanç vergisine 
ve bu vergiden ayrıl an 

belediye hiJsesine de mües
sir olduğundan bu cihet
ten de ayrıca devletin takiba· 
tına uğrıyarak cezaya çarpıl
mak ihtimali mevcuttur. Esa
sen çok büyük Lir hassasiyetle 
takip edilmekte olan bu iş 
hakkında icabeden devlet 
makamatı da haberdar edile· 
ceğinden nihayet tüccarın men

faatına uymıyan bu fazla tedi· 
yatın bundan böyle yapılma

masının ve belki de hüsnü ni
yetle yapılan bu muavenetin 
binnetice bu parayı alan kan· 
tarcıyı telafisi mümkün olmı

yacak vahim akıbete sürükle
mekle beraber verenin de hay· 
siyeti ticariyesini ihlal edeceği 
muhakkaktır. 

1 Çekler tütün aldı 
Çekoslovakya tütün monopo

lüne tütün teklif eden firmalar
dan münakasada kazananlarla 
satılan tütün mikdarlarını göste
rir bir liste şehrimiz Türkofis 
müdürlüğüne gönderilmiştir. --Ofis müdiri 

Samsun türkofis müdirliğine 
tayin edilmiş olan şehrimiz 

Türkofis müdürü Mitat pazar
tesi günü Ankaraya gidecek 
ve oradan da Samsuna geçe· 
cektir. 

Sineması 
BUGUN matinelerden itibaren Bayramı karşılama haftası 

şerefine eşi görülmemiş muazzam program. 

1 - Korkusuz Kaptan 
Senenin en muazzam, heyecan, zenginlik ve güzellik 

ıaheıeri. Baş rollerde : Amerikalıların Emil Jannigı'i 
CHARLES LAUGHTON, KLARK GABLE ve 
FRANCHOT TONE. 

2 - MUAZZAM İZMİR FİLMİ 
2600 metre uzunluğunda türkçe sözlü şaheser filim. 

3 de 
7 .. 

Cumartesi 
ile başlar. 

SEANS SAATLARI 
lzmir filmi, 5 de Korkusuz Kaptan 

" " 9 da tt n 

ve pazar saat 1 de Korkusuz Kaptan 

AUSTRIA BRÜKSELLE 
KARŞILAŞACAK 

ilk kanunun 13 üncü pa· 
zar günü Avusturyaoın en meş
hur takımı o!an Austria Brük
selde Belçika milli ta
kımı ile karşılaşacaktır. Bu 
maçı Spartanın tanınmış for
yeti Bren idare edecektir. 

MADRIDE BiNLERCE KAM
YON GÖNDERiLMESi 

iSTENDi 
Madridde bulunan muhafa

zakar, mesai ve liberal meb
uslardan müteşekkil heyet 
lngiliz ve Fransız bapekiline 
telgraflarında Madrid balkının 
en korkunç bir kıtalden kur
larılınası ve şehrin sivil aha
liden tamamen boşaltılma11 için 
lngilterenin bin, Fransanın bin 
kamyon göndermelerini iste· 
mişlerdi. Heyet bu talebini 
tekrar eden beyanatında diyor 
ki: " lngiltere ve Fransa yeni 
kıtallere müsaade edemezler. 
Henüz bu teblükenin mahiye
tini· bilmiyen lngiliz ve Fransız 
kadınları ve çocukları namına 

tekrar haykırıyoruz: Kamyon· 
!ar... Kamyoular gönderilme· 
lidir. ,. 

AYRILIYORLAR MI? 
Holivud'da sevişen kalplerin 

sadakat yeminleri ve bunu ya· 
lanlıyan hadiseler başdöndü

rücü bir süratle birbirini ta
kip eder. Bir hafta evvel 
Amerika gazeteleri büyük man
şetlerle Lifi Damitaoın Errol 
Flynn'den boşanacağını yazmış
lardı. Altı yıldan beri ideal bir 
yuvayı temsil eden sevimli ar
tistle kocası daha bir gün fazla 
birlikte yaşayamıyorlarmış s;;n
ki .. Gazeteler bir artist yuva~ı 
daha çöküyor şeklinde yazıla
rında hep bu imkansızlığı te
barüz ettirmişlerdi. Birgün ıon
ra ayni haberleri tekzip ede· 
rek Lifi Damita ve kocasının 

birlikte yemek yediklerini ve 
birbirlerinden ayrılmaları im
kansız olduğuna karar verdik
lerini ilin ettiler. 

PARIS .:'~AGI YENDi 
Geçen pazar günü karşılaıan 

Paris ve Prag takımları arasın
daki maçta Pariı bire karşı iki 
sayı ile Pragı yenmiştir. Bu 
maça seyirci bulunan Macar 
milli takımındaki kanaat Pragın 
galip geleceği merkezinde idi. 
Fakat Paris mükemmel müda
faasiyle gol yaptırmamış ve 
galebeyi temin etmiştir. 

KABALLERONUN OGLU 
KURŞUNA DiZiLMEMiŞ 

General Gepo De Liano 
Sevil radyosundaki son beya
natında lspanyol Başvekili Ka
balleronun oğlunun kurşuna di
zildiğini tekzip etmiştir. Asi 
general s ilahı elinde o'arak 
asiler eline düşen genç cum
huriyetçinin idama mahküm 
edilmiş bulunmasına rağmen 
bugüne kadar kurşuna diıil

mediğine göre bu kararın tat
bik edilmemesi de muhtemel 
olduğunu söylemiştir. 

MUSSOLINININ SEYAHATi 
Mussolininin Şubatta Buda· 

peşteyi ziyaret edeceği yazıl· 
mıştı. ltalyan başvekilinin bu 
fırsattan istifade ederek Viya
nayı ziyaret edeceği ve oradan 
Bavyeraya geçerek Münibte 
Hitlerle görüş'eceği de haber 
verilmektedir. 

1779 DAKI MODALAR 
1779 da F ransada kadın 

modaları ne idi? O günün ba
yanları bir gazete sütununda 
son modaya ait şu fıkrayı 
okumakta idiler: 

"Roblar için son moda "Bo
ğuk inilti,. renginde satenden 
ibarettir. Bu robun garnitürleri 
"safvet,. , "tatlı tebessümlere 
duygusuzluk,. veya "aiık arzu" 
olabilir.,. 

Bütün bunlar o zamanlar 
muhtelif süslere ve kumaşlara 
verilen isimlerdir. Bir zamanın 
kadınları şimdikilerden de hafif 
meşrep olmasını biliyorlarmış .. 

ZAHAROFUN OGLU iMiŞ 
Loodrada ikamet eden Hyram 

Barnet Zaharof namında bir 
Lituvanyalı, milyarder Zabaro
fun oğlu ve varisi olduğunu 
iddia etmektedir. Barnet Za
harof kunduracıdır. Bu ;ddia 
lngiliı matbuatında büyük ali· 
ka uyandırmıştır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
: Saadet reçetesi : 

: Saadet ekilir 
~ Saadeti kendi içinize ek· 
! medikçe onu ba,ka yerde 
; aramak beyhudedir. 
: ( /ea11 • /acQıu R.oııssraıı ) 

Sıhhatli bulunmak, saadeti • • 
elde etmek, etrafınıza nete : 
saçmak ister misiniz ? Da· ; 
bili hayatmızı hergün bira~ ; 
daha süsleyiniz. E 

( H. Var![ııieı ) : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



• Kanunuevvel •••• 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 24-11-936 

günl gelip yükllnl bOf&lthk
tan aonra Bargu, Varna •e 
Kö.tence içia ylk tahmil edip 
ayni gtın hareket edecektir. 

UL YSSES vapuru 30-11-936 
iBnü beklenmekte olup 5-12-
936 gününe kadar Rotterdam 
Amsterdam ve Hamburg liman-
lan için yük alacakbr. 

SVENSKA ORIENT Linea 
NORDLAND mot6rü 22-11-

9'6 günü gelerek tahliyeden 
sonra Rotlerdam, Hamburg ve 
Stokholm limanlarına yük ala
caktır. 

AASNE motörl 21-12-936 
tarihine doğru beklenmekte olup 
26-12-936 ya kadar Rotterdam 
Hamburg ve Skandinavya li
manları için yük tahmil ede
cektir. 
Finska Agfertygs kumpanyası 

SAVONMAA motarn 28-11-
936 günü limanımıza gelerek 
3-12-936 gününe kadar Anvers 
ve Finlandiya için yük ala
caktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
Kumpanyası 

SARMACJA vapuru 7-12-
936 günü beklenmekte olup 
12-12-~36 gününe kadar An
vers ve Gdynia için mal yük
liyecektir. 

Servici Maritim Rumen 
Kumpanyası 

SUÇEAVA vapuru 16-12-36 
günü gelerek Malta, Marsilva ve 
Alger limanlarına yükliyecektir. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki d"ğişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

DOKTOR 
ABDÜLKADİR 
TAŞTAN 

"' MERKEZ hastanesi 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

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

kinunda beklenmekte ve 12 
birinci kanuna kadar Rotter· 
dam, Hamburg, Bremen liman
larına yük alacakhr. ••o•• 

American Eıcport Lines 
EXPRFSS vapuru 30 son 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için vük alacaktır. 

EXELLO vapuru 6 ilk ki· 
nunda bekleniyor. Nevyork için 
yük ala<'11ktır. 

EXMOUTH vapuru 10 ilk 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
EXAMELıA vapuru 26 ilk 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXT A VIA vapuru 5 ilkki-
nunda bekleniyor. Nevyork için 
için yük alacakbr. 

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

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXOCHODRA vapuru 4 ilk 

kanunda Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapuru 18 bi
rinci kanunda Pireden Boston 
ve N evyork için harek~t ede· 
cektir. ___ .. ,_,183183-4••·--
Den Norske Middelhavslinje 

Oslo 
BOSPHORUS vapuru 16 ilk 

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

•Bn&• 
Service Maritime Roumain 

Bükreş 
DUROSTOR vapuru 23 1 ci 

kanunda bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Vıyana 
ve Linz için yük alacaktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhtıde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

H. T a~sin Tan 
asabiye mütahassısı o· t b. b. 

Hergün ikiden sonra hasta- iŞ a 1 1 
)arını kabule baılamışbr. Muayenehanesini 2 mcı 
Muayenehane: ikinci Beyler Beyler So. Hamam karşısın· 

sokağı, şerbetçinin karşısın· da 37 No. ya nakletmiştir. 
da No. 81 Telefon: 3315 Telefon: 3774 

15-26 (2196) (1924) 
·~:r;rl,%.D:l"n ....... llİlll ................ ~m.l!İlllı• 
~ ..................... ,, ' 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalarını müs-
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon 2946 
1-26 (2101) 

Dr. Mitat Baran 
Operatör 

Muayenehanesini Gazi Bul
varında Basmahane istasyo· 
nuna giderken Yeni Asır 

matbaasına varmadRn Sağlık 
sokak batındaki yeni bicaya 
nakletmiştir. Hastalarını ber
gün 11 den 17 ye kadar 
kabul eder. 

Telefon : •070 

19-26 (2166) 

RNI ASIR 

• 

8 JO ID 
kullanınız ! 

·e:·ii~'ri;;··içr~·i;;~;·;;~ .. i·;; .. ;.11·:·~ 'ı 
ler için de RADYOLIN odur. E 
Hasta ciğerler kadar sağlam : 
ciğerlere de hava lazım oldu
ğu gibi, bakımsız dişler kadar 
temiz ve beyaz dişlere de 
RADYOLIN lazımdır. Hava 
kanı, RADYOLiN ağzı temiz- j 
ler. Havasız kala o en sağlam 5 • 
vilcud nasal zehirfeoirse, RAD- :

1
1 

YOLIN ile fırçalanm•yan te- : 
miz ve beyaz dişler de öylece a 1 

sararmağa ve çürümeğe : 
mahl<ümdurlar. : 

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

Krep Jorjet, Nergis Nuvar 
Revdor Ferit, Leylak Blan 

4 ayn ayrı koku harıkası 
ve S. Ferit eczacı ba1ının son 
yaptığı şaheserler. 

Sabit, latif hakiki çiçek ko
kuları. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

S. Ferit 
• 

1 
ECZANESi 

Hükümet sırası 

SIHHAT MEMURU ARANIYOR 
1 - Bir tirket için diplomalı bir Sıhhat memuru ahnacakbr. 
2 - Sıhhat memuru amele ile beraber sabah işe başlayacak 

ve akşam amele ile işten çıkacaktır. 
3 - Amelenin gece servisi hKlinde servisin devamı müdde

tince fabrikada kalacak ve icap ederse yatacaktır. 
4 - Sıhhat memuruDun hastanelerde çalışmış, askerliğini 

yapmıt ve evJi bulunması hakkı rüçhan verdirir. 
lstekliJerin açık adresleriyle (106) posta kutusuna yazı ile 

müracaatleri. 3-7 (2294) 

11 
1 
i 

' 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 çıkarılmıı pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde küıpeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlannıza (Öküz batı) markalı Turan mamulib 
kliıpe yedirerek onlann ıayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği aütlin fazla 
mikdarda çoğaldığmı göreceks~niz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalanmız ma
mulih lzmir ve civan umum acenteliği Nef'i Akyazılı 
ve J. C. Hemsiye milracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 

Telefon - lzmir 3465 

Olivier Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentssı 
İRlNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

THURSO vapuru 20 ikinci 
teırinde Londra, Hull ve An
verıten yük çıkaracak ve ayni 

zamanda LiYerpol ve Glasıov 
için yDk alacaktır. 

POLO vapuru 3 bitinci ka
nunda Londra, Hull ve An· 

versten gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda Londra ve 
Hull için yllk alacaktır. 

DRAGO vapuru 1 O birinci 

kanunda Liverpool ve Svanse
adan gelip yük çıkaracaktır. 

GENERAL STIM 
PHİLOMEL vapuru 18 ikinci 

teşrinde gelip Londra için yük 
alacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Bu sene ihlamur 
azdır kışlık ihtiya
cınızı şimdiden te
min ediniz. SALEB 
ADAÇA YI, PA
PATYA 'nın yenisi 
geldi. 

ARTI kumaş bo
yalarını, firmamızı 
taşıyan çeşitlerimizi 

Karşıyakada ( Bin
bir Çeşit) magaza
sında da bulabilir
siniz. 

Karpit, çivit, n!
kol, çiçek, saç, sa
bun, tahta boyaları, 
traş bıçakları, diş 
macunları, krem, 
podra V.s 

Telefon 3882 

9 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastaııesi 
Dahiliye Müteh•11w 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel 3956 

Evi: Köprü r apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Parla taknltesinden diplom ı 
oı, tablplerl 

I\ıluzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

Beyler • Nm"lan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya bahkyağlarmın en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Salı bç 'lğlu hanı karşısında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eczacı Kemal Kam il 
AKTAŞIN 

Bahar çiçeği 
KOLONYASI 

Merkezi Kemeralta caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

f,üyük Hilal 
Eczanesi 

lzmirden götürülecek en şık en 
ince ve en makbul hediyeniz 

Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

. . . 

olacaktır. lzmirde Hilil eczanes• 
kokuculuk üzerine ciddi ylirüyen 
bir müessese olmuı, kokuculuk 
alemini ıaıırtm•ı bulunmaktadır. 

No. 3001 F Daimona el feneri 1 • C h • t M •• dd • • Hilileczaneıini, eczacı Kemal 
Daimon markalı bu fenerler ıeceleri gündüz yapan hem zmır Um Urıye U eJUDıUml- Kimili işindeki ciddiyeti, kolon-

elde hem velespitte kullan,lan fenerlerin en iyisidir, porta- Jiğinden: yalarını lzmirlilere sorunuz. 

tiftir, yassı pille ışık verir. Çok d•yanır, çok sağlam ve Adliye dairesi için açık eksiltme suretile 48 ton Semikok Yakın ve benzer isimlere 
çok ucuzdur. kömürü satın alınacağından beher tonunun Muhammen fiyati 23 aldanmamanız için 

Bilhassa mahalle arasında miıafirlik dönüıünde çok iyidir. liradır. lıteklilerin % 7,5 pey parasile birlikte 11-12-936 Cuma şişeler Üzerinde Kemal 
Tavıi e edeirz. günü saat lS de Mnddeiumumilikteki komisyonu mahsusaya ,. • 

~~~~~~~~~~~~-----------~..:::....~~--~~~~~~-..:l.L---44--.A--c....~~l4-~-1A~U.-:~..LM~nu"'-.l:a.d_LDJL.cınr 
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Amerikanın sulh undaki rolü mühimdir 

uzveltten • 
ır areket ekleniyor 

P~namerikan kongresinde Arjantin C. reisinin sözleri 
''Dünyanın gözleri size dönmüştür. Milyonlarca insanın ümitleri size baglı .. ,, 

Paris, 4 (Ö.R) - Amerikan 
klübüode lngilizce bir nutuk 
vrren başvekal et müsteşarı 

François de Teoan son Ame
rika seyahatinden bahsederek 
Amerikanın Roosevelt tarafından 
tatbik edilen ekonomik rejimin 
muvaffakıyeti namına göster
diği birliği takdir etmiş ve 
Rooseveltin asil karakterini ve 
alicenab fikrini methederek 
demiştir ki: 

- Cumhur Reisinin Buenos 
Ayres konferansında söylediği 
aözler de hunun bir delilidir. 

Dünya, demokrasinin en bü
yük liderlerinden birinin ağzın
dan bu sözleri iıitmeğe muh
taçtı. Amerika beynelmilel em
niyet meselesinden alakasını 
kesmekte ve sulhun sağlam

laştırılması işine iştirake hazır 
bulunmaktadır. Bu beyanat, 
bazı milletlerce bir kuvvet na· 

1 ~;~::i~~ ;::~ ... I .. s .... p .... a ..... n .... y ..... a .... d ..... a ...... 
Pan Amerika 
sulh kongresi 
delegeler: ne hô
tap ederek şun
ları söylemiştir : 

- Dünyanın 
gözleri size dön
müştür. Milyon 

!arca İnsanın ü- l'E~!\"~~ 
mit ie ri size bağ 
lıd ı r. Son harp ',~Y!\t~i;· 
fe l l ke tin d en 
sonra bu mil-
yonlarca insıtn· 

lar sulhün istik-
rarını ve in· 

Harp haberleri 
Paris, 4 ( Ö.R ) - ispanya• 

dan gelen haberler Madrid 
cephesinde vaziyetin hiç de
ğiş01ediğini, diğer cephelerde 
ise hükümet kuvvetlerinin fa. 
aliyetini göstermektedir. 

Sevil radyosunun tebliği ,u. 
dur: - Sovja fırkası Guade· 
rama'da ileri hareketi yapmış· 
tır. Şimal cephesinde düşma· 

nın gösterdiği faaliyetin şid· 
deti azalmıştır. 

Siguenza cephesinde biz mil· 
tekabilen faaliyet gösterdik. 

sanlıg" ın daha d Madrid cephesin e mevzileri· 
iyi günler gör- mizi takviye ettik. Caraban• 
mesini istiyor- ehe!' de düşmandan eser kal· 
lar. Konferan- Am.:rıka cumhur ıeısı Ruz•elt •e sıyası aostıatı madı. Kuatro Kaminos ve üni• 
sın biran bile imanının sarsılma- toya minnettarlık hissi besli- versite mahallesinde hükümet-
masını ve şiddet usullerine son yoruz. Sulh Nobel mükıifatıoı çilere ağır zayiat verdirdik. 

' · b 1 1 b Beyaz saray Madrid müdafaa komitesinin zariyesinin ileri sürüldüğü ve vermeıe ıçin es eni en emelleri kazanan Arjantin ariciye na• luk münasebeti takibetmekte- Amerika kıt'asındaki memle· 
b k 1 ıd b• d t h kk k tt" · · d'I · S d L d lh teblig" i ise şudur: Madrid cep• tat i ine ça ışı ığı ır sıra a a a u e ırmesını 1 er ım. zırı aave era aması a su a dirler. Amerika harici memle- ketler arasında takviyesi la· besinde değişiklik yok. Guade· 

yapıldığı için tam pisikolojik Şili hariciye nazırı, Şili dele- olan hizmetlerinden dolayı tak· ketlere karşı da siyasetleri zımdır. Konferanstaki Ameri- rama cephesinde hatlarımız 
bir dakikada duyulmuştur. gasyonu namına cevap vererek dir ediyoruz. aynı ve sade olmalıdır. kan delegeleri talebe ve pro· üzerinde bir bava muharebesi 
Roosevelt bu suretle insanlık demiştir ki: Amerika sulha Montevideo, 4 (Ö.R) - "İn· Roosevelt ziyarete gittiği fesör mübadelesini teklif ede- esnasında üç motörlü bir ltal· 
davasına hizmet etmiş ve bun- bağlıdır ve bunu tesise muvaf- dianopolis,, vapurunda Pan- Uraguayın parlak istikballi bir ceklerdir. yan tayyaresi avcı tayyareleri· 
ca güçlükler arasında Avrupa fak olmuştur. Altı Amerika Amerikan konferansının muh· memleket olduğunu söylemiştir. Roosevelt nihayet yeni ve miz tarafından düşürülmüştür. 
aulhunu korumağa ve teşkilat- devletinin müdahalesiyle Şako temel netic~leri hakkında ga- Amerika milletlerinin birleşmesi süratli deniz münakalatının te· Molino mevkiinin zaptından 
laodırmağa çalışan demokratik harbının nihayet bulması ve Pa- zetecilerle görüşen Roosevelt fikri hakkında da şunları söy· sisini ve malların mübadelesini sonra kuvvetlerimiz Burgos vi· 
milletlere Amerikanın manevi raguay ile Bolivya arasında çok memnun olduğunu söyle- !emiştir: Müşterek olan bir çok kolaylaştırmak üzere Amerika- !ayetine girmişlerdir. Siskaya 
yardımını bahşetmiştir. sulhun tesisi bunun delilidir. miş ve demiştir ki: Amerika fikirler vardır. yı baştanbaşa katedecek bir cephesinde Los Tines tepesini 

Buenos Ayres, 4 (Ô.R) - Bundan do!ayı Roosevelt ve Jus- milletleri birbiriyle iyi komşu· Kültür ve ticaret bağlarının yol yapılmasını tavsiye etmiştir. işgal ettik. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• •••• ••••••• •••• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r ,_,,,.....,. ,... ' -

J<,.ocaıatının ve kardeşletının cenaze/en başınaa 
af/ayan genç kızlar ve kadınlar 

le panyada asller tara
fından cumhurlyetçllere 
yapılan müthiş f:lclalar
dan hergUn bahsedll
mektedlr. Asiler, koca 
bir milletin cumhuriyet 
sevgisini, ilanla ve ateş
le boymak için ellerln
den gelenl yapmaktadır
lar. Bir vakıtlar enJlzl
törlF.rin vatanı olan ls
pany&ıda şlm ... I de müt
hiş işkenceler tekrar 
edllmeCtledlr. 

lspanya<la bulunan bl
tara f gazetecilerin ve 
mUşahlllerln gönderdik· 
lerl raporlar bu ficlala-

elte es· Halkın umu_mi matemini gizlemek müm!ı.ün mü? 

a ı an 
• s m er 

~f~ 
Kaca,.rakt çocuk/ata kadar lıa/k intıkanı 

diye yumruklarını sıkıyor 

bit etmektedirler. Bil· 
hassa aşaöıdakl resim· 
ler çocuklara kadar ya· 
pılan lasadrlllerln vahşe· 
tini meydana koymak• 
tadır. 

Bfıtfın bir haya/111 acılarını çehre hatları11da toplıyan şıı ihtiyar lıaılı111n haline bakınız 

Fotoörafların bir kısmı 
öldUrUlen çocukları, bir 
kısmı tacıa kurbanı olan 
babalarının, i. ocalarının, 

kardeş.erinin çocu. la· 
rının matemlerlnl göz· 
yaşları ile içlerine sin· 
diren insanların yum· 
ruklarını sıkarak aslle· 
re karşı hınçlarını nasıl 
gösterdiklerini canlan· 
dırmaktadır. 

l --
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1 
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Halk köylerini terke 
mecbur kaldı 

Hatayhlar arpa ekmeginden başka 
bir gıda bulamıyorlar •• 

- Baş tatafı J incı sahifede - nabiyelerioden bazılarında do· 
ne bahasına olursa olsun; An- )aşmış olan bir zat Ordu nahi-
takya ve lskenderunun istikla- yesinin Bayır bucağı mmtaka-
line kıl kadar dokundurmamaya sında gördüğü manzarayı şöyle 

kaei olarak karar vermişizdir.,, anlatmıştır: 
"Müzakere ve sulh yoluyla "Evler kısmen harap bir hale 

husul bulacağına emin olduğu· gelmiştir. Bu harap evlerden 
muz bu karar hilafında bir emri birinin tahtaboşunda ekmek 
vaki ihdas veya iJan edildiği gün pişiren bir kadından şoförüm 
diplomasinin vazifesi hitam ekmek istedi. Kadın önündeki 
bulmuş olur. O vakit, bizim ekmeği verdi, parasını kabul 
için ortada ne müzaker., edile- etmedi. Şoför katık olacak 
cek bir mesele, ne de riayet olu- birşey de istedi. Kadm yok, 
nacak bir formalite kahr." dedi. Şoför çökelek te yok 

.. Biz hakkımızı aramak için mu diye sorunca kadın ağ-
şimale gitmeği bildiğimiz gibi, Jayarak cevap verdi. İşte 
cenuba da yürümeği biliriz ve elimizdeki şu arpa ekme• 
temin ederiz ki külfet itiba· ğinden başka bi~şey yok. 
riyle bu iki yolculuk bize he· Dün mebus seçimi için köyü 
men hemen müsavidir. bastılar. Evlerde, ambarlarda 

Kilis, 4 (A.A) - Sancaktan ne varsa hepsini alıp götürdü-
kaçıp buraya gelenlerin mik- ler. Esasen 16 senedir bu mm· 
darı artmaktadır. Sancakta taz- taka aşar ve vergi yüzünden 
yik azalmamış, artırılmıştır. Hiç kafi derecede harap bir hale 
kimse malından, canından emin konmuştur. Son soygun halkın 
değildir. elinde avucunda kalan son eş-

KÖYLERDE VAZIYET yanın da kaybolmasına sebep 
Kilis, 3 (A.A) - Sancak olmuştur. ........... 
Fransız dış bakanının nutku 

- Baş tarafı ı ınci salıi/ede -
tdebileceği söylendi. Alman
ya ve ltalya buna ihtimal 
verdirecek deliller olmasa ge
rektir. Fakat Fransa yalnız 
kalmamıştır. Bilakis dayandığı 
dostluklar çoğalmıştır. 

Her halde kıymetini muha
faza eden Millerler cemiyeti 
prensibleri mucibince bir anlaş-
ma imkanını daima görüyoruz. 
Bu prensibin müessir olduğuna 
en güzel deJi1 Türkiye hüküme
tinin, aksi yolda giden diğer 
bir çok milJetlere örnek ola-

rak, BoğaıJar meselesini Mil
letler cemiyeti içinde ortaya 
koyması ve halJi imkansız far
zedilen bir meseleyi Monröde 
halle ruuvaffak o)masıdır. 

De!bos Fransanın .Milletler 
cemiyeti paktmı müessir kıl
mak için tekliflerde bulunacağı· 
na söylemiş ve ispanyada ade
mi müdahale siyasetini lspan
yot dahili harbini bir Avrupa 
dabiJi harbı haline sokmamak 
kaygısiyle izah ve müdafaa 
eylemiştir. 

Vefat eden Siirt saylavının cenazesi 
bugün kaldırılacaktır 

lstanbul, 3 (Yeni Asır) - Siirt saylavı Mahmut Saydam'm 
Fransız hastanesinde vefatı burada, Ankarada büyük teessür 
uyandırmıştır. Mahmut Saydam, Kamutayda ve Matbuat haya
tında ciddi hizmetlerile tanınmış arkadaşdı. Bütün gazeteler, 
kendisinin temiz, nazik ve mütevazi hayata hakkında uzun 
yazılar yazmaktadır. Cenazesi, yarın (bugün) merasimle 
kaldırılacaktır. 

' . ~-·: , . ; ·.~· ., ... ',· ~:-~- .... _ .- ""':···.·~··.~~:----- ... <.·· ~. ~)>• :·,,;._, 

EY TÜRK GENCİ .•.. 
Beklednğin ANl'AKYA 

TÜRKÇE filmi bugün geldi 
Bugün bunu LALE'de görürken heyecanını durduramı

yacak.. Helecanını zabtedemiyecek, coşacak ve taşacaksın. 
Ayrıca : .~ • 

HUSUSi TEŞKI!LAT 
Gangsterler barbı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
LUKRES BORJiYA 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Türkçe Jurnal 

Hepsi de lzmirde ilk defa bugün 

L.A.LEI >E 
Bu bir program değil bir sinema bayramıdır. 

lllYUbtAW 

'Y'ENI ASIR 
$ 

Köy kalkınma pl&nı 
Ziraat vekileti mühendisleri tetkikler 
yaptı. Gereken tedbirler alınacak 

-------------------····--------------lstanbul 3 (Yeni Asır) - Köy kaJkınma planı biJhassa sermaye fıkdanma, bazı köylüJerin top-
ile köylerimizde alınacak tedbirlere dair lktısat raktan mahrum bulunmalarına, bazı köylerin de 
ve Ziraat vekaJetlerince hazırhkJar devam et- büyük borç altından bir türJü kalkmağa imkan 
mektedir. bulamamış olmalarına dayanan sebeplerdir. 

Ziraat vekaletinin dört mıntakada sondaj ya- Ziraat ve lkhsat vekaleti mütahassıslar komis-
pan mühendisleri, tetkiklerinin neticesini rapor- yona, şimdi mevcut raporlar üzerinde çabşmak-
Jariy)e bildirmişlerdir. tadır. Tetkiklerden almacak neticeye göremem-

Bu raporlar, köylümüzün yaşama şartlarındaki leketimizde mevcut kırk bin köyün,Göçmen nü-
güçlüklerin sebeplerini izah etmektedir. Bunlar, mune köylerine benzetilmesi için çalışılacaktır. 

Fransız notasına cevap 
Milletler cemiyetine gitmeği kabul 
ettiğimizi cevabi notamızda bildirdik 

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

Kont Martele yeni protesto telgrafları çekildi 
lstanbul 4 (Yeni Asır-TeJefonla) - Halcpten Milan Türklerinin reyleri olmadığı bildirilmiştir. 

bildiriliyor : Suriye fevkaJade komiseri kont lstanbul 4 (Yeni Asır - Telefonla) - Fransa 
Martele Antakyadan yeni protesto telgrafları ' 

hükümetinin son notasına hükümetimizin cevabı, 
gelmiştir. Bu protestolarda, Antakya seçiminde 
kendilerinin temsil edilmediği beyan edilmekte- Hariciye Vekaleti vasıtasiyle Paris sefirimize 
dir. gönderilmiştir. 

Milandan, Kont Martele gönderilen protesto- BJJ notada, Akvam ·cemiyetine gitmeği kabul 
da, ayın otuzunda yapılacak mebus seçiminde ettiğimiz bildirilmektedir. -······ Mülkiyenin açılma töreni 

aaa M">*M ;ıwpır:we; 6Mf+•;5ew; * '*E*fi*i*'i#AA M#E• 

Başvekillnönü,meclisin ve hükümetin 
mülkiyelilere sevgisini anlattı 

Ankara 3 (Yeni Asır) - ls
tanbuldan buraya naklediJmiş 
bulunan Mülkiye mektebi bu· 
gün saat on beşte Başvekil is
met lnönünün huzuriyle ve bü-
yük merasimle açılmış ve nu· 
tukJar irat edilmiştir. 

Mektebin açılma töreninde 
Meclis Reisi Abdülhalik Renda 
ile vekiller ,mebuslar ve birçok 
eski Mülkiyeliler de hazır bu
lunmuştur. 

Başvekil ismet ln6nü, irad-

ı ettiği nutkunda Mülkiyelile· l 
rin memlekete yaptığı hizmeti 
tebarüz ettirmiş ve Mülkiyeli-
lere karşı meclisin ve Cumhu-
riyet hükümetinio sevgi bes· 
lediğini anlatmıştır. 

Başvekil nutkunu şu suretle 
bitirmiştir: 

-Memleketin iyi idare olun
ması, muktedir ve faziletli un
surlar elinde bulunması o mem-
leket hayah için teminattır. 

Mülkiyeliler, kurulmakta olan 

yeni Mülkiyenin istikbali, aşkla , 

idealle vücudunuza vakfetme· 
nize bağlıdır. Mülkiyeliler ça
hşmak için yarm geniş saha 
bulacaklardır. 

Memuriyet hayatında, bü-
yük devlet hizmetlerinde ya· 
rarlık göstermekle, mamur 
vatan vücuda getirmekle ere
cekleri şerefler ve edinecekJeri 
zevkler insanlara nasip olabi
lenlerin en büyükleri ve en tat· 
hları olacaktır. 

Şanlı donanmamız dün limanımıza geldi 
- Başta1af ı 1 inci sahi/ede -
Gözler "YAVUZ,, u arıyor

du. Kadınlar ve çocuklar ara
sındaki alaka, daha şümullüdür 
denilebilirdi. Yavuzun duman· 
larını ancak saat yarımda kale 
açıklarında görebildik. Şanb 
Yavuz, büyük bir süratle kale
den girerek Karşıyaka sahille
rine doğru yaklaşmış ve o li
manı baştanbaşa dolaşarak, 

-----·----------------------mendireği yalamak suretiyle 
Karataş açıkJarında demir at· 
mıştır. Yavuz, mendirek yakın
larından geçerken halkımız te· 
zahürat yapıyor ve "Yaşa Ya
vuz,, avazeleri kordonu doldu
ruyordu. 

Filo amiralı Şükrü Okan ma
iyeti erkanile birlikte karaya 
çıkarak vilayeti, Müstahkem 
Mevki kumandanlığını ve be-

tediyeyi ziyaret etmişlerdir. 
Vali muavini Cavit, Belediye 

reisi doktor Behçet Uz, Emni
yet direktörü Salahettin Arslan 
Korkut saat üçte, Müstahkem 
mevki kumandana saat üç bu
çukta Yavuza giderek iadei 
ziyaret etmişlerdir. 

Donanmamızın kumanda he
yeti erkanına bu akşam saat 
yedide belediyemiz tarafandan 

Balıkçılar kongresinde 
•••••••••••••••••• 

Bir balık 
Konserve fabrikası 
kurulması muvafık 

görüldü 
Ankara, 4 ( Yeni Asır ) -

Balıkçılar kongresi encümenleri 
bugün öğleden sonra çalışma• 
larını bitirdiler. Kongre yarın 
umumi bir içtima yaparak en• 
cümenlerjo rapor farını tedkik 
edecek ve nihai kararlarıDI 

al::.caktır. 
Öğernildiğine göre kongre, 

memleketimizde bir balık kon• 
serve fabrikası tesisini esas 
itibariyle muvafık bulmuştur. 

lstanbul telefonu 
Ankara 3 (Yeni Asır) - Is

tanbul telefon şirketi müdürlü
ğünün aboneleri ile olan mü
nasebetleri, abonelerin borçla• 
nnı ödeme tarzları hakkında 

Nafıa vekafetince hazırlanan ta· 
limatname İcra vekilleri heye
tine verilmiştir. 

Askeri 
Paşanın eşi 
Kahire, 4 (A.A) - Royter 

Ajansından: 
Bağdatta son hükümet dar

besi esnasında katledilmiş olan 
Irak Hat bive Bakanı Askeri 
Paşanın refikası bayan Fahriye 
He 11 yaşındaki oğlu Kays 
Bağdada gelir gelmez tevkif 
edilerek bir zırhlı otomobile 
bindirilmiş ve meçhul bir semte 
götürülmüştür. . ...................... . 
Fransız heyeti gellyer 

- Başta1a/ı ı mcı saJıjada -
şamı Ankaraya gidecektir. Pa
zartesi günü Nafıa Vekaletinde 
müzakerelere başlanması muh
temeldir. 

Fransadan gelecek heyet, 
dört murahhastan ibarettir. 
Şehrimizde bulunan bir murah
has ta kendilerine iltihak ede· 
cektir. 
·······································••t 
Kültürpark gazinosunda yüz 
kişilık mükellef bir ziyafet ve
rilecektır. Bu ziyafette donan
mamııın güzide orkestrası da 
çok latif parçalar çalmak su
retiyle umumi neşeyi çoğalta
caklı•. 

Yarın öğleden sonra donan
mamızııı kıymetli bandosu bava 
müsait olduğu takdirde Kül
türpafkta halka müzikal bir 
konser verecektir. 

Yine yarın akşam Kü1türpark 
ga:.inosunda donanmamız ami
rah Şükrü Okan tarafından 
lzmirliltre, tatlı hatırası uzun 
zaman yaşayacak bir balo ve
rilecektir. 

TAYYARE SiNEMASI 4 birinci kanun cuma gü
nünden itibaren mevsimin 
en güzel en heyecanlı filmi 

ö OM PERİSi 
F RE D R İ C M AR C H, M ERLE O BE R O N'un yarattıkları şaheser film 

:AYRicA·:···PARAMUNT .. '(Dü~y·a .. ·ha·~adi'Siefi)"'Mikf'(~a~Ii ... k.arikatürıe~)" 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DİKKAT: FiJim uzun olduğu için SEANS SAATLARI şu suretle tertip edilmiştir : 
Hergün 2 - 4,20 - 6,40 - 9 Cumartesi ve pazar günleri 12 de başlıyacaktır. 

'•••••••••••••••••• • aıı••••• • •• • • • ••••••••••••••ıııııeıı•ı••••••ııııııaıııı•ıııııııı•••••••••••••••••ııııaıııııııııııe•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıııııııııaıııııııı•ı•ıııaıı••••••••ııııııııııaıaaıııııııııııııııaeııııaıwaaııııaı••••••••••••••••••••••• 
Kültür direktörlü v ünün tensibi ve mekteplilerin arzuları üzerine 
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Dr. G. Ali Çalımlının ölümü 

Bu acı münasebetiyle 
hatırlanan bir vak'a 

Doktorlarımız için unutulmaması iycap 
eden kıymttli bir medikal müşaht~de 
"Na Umld etme tabib hastayı dermanından" 

YAZAN: Dr. ESAT HA7iPOÔLU ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Şu son günlerde tıp alemi 

büyük matemlere uğradı.Birbiri 
ardınca birkaç kıymetli ada
mımızı kaybettik. 

Kilisli Rifatan vakitsiz ölü
munun gönüllerimizi yakan 
acısı biraz olsun hafifleme
den Esat Paşa Hocamızm 

ölümü yüreklerimizdeki elem 
ateşini biraz daha körükledi. 
Dün de insanlığın kamil bir 
nümunesi Sakızlı Ali paşa 
hocamızın vefatı haberini, zapt 
olunamıyarak gözlerimizden 
akan teessür yaşları içinde, 
kalbimiz burkularak lstanbul 
gazetelerinde okuduk. 

insanın hayatında baıan öyle 
vakitler olur ki alınan bir 
haber, acı veya tatlı, zama
nın unutturucu külleri altında 
kalan hatıra ateşini bütün par-

laklık ve yakıcıhğıyle alevlen
dirir. Ali paşanın ölümü de 
benrle böyle bir tesir yaptı. 
Tam otuz sene evvele ait bir 
hadiseyi zihnimde canlandırdı. 
Hocama ait bu vakayı yazmak 

arzusunu yenememekliğim, bun
da bütün meslekdaşlarım için 
alınacak hisse olduğunu sandı
ğımdandır. 

Evet tam otuz sene bitti; 
1906 da ben Gülhanede stajımı 
yapıyordum, Bir senelik he
kimdim. Kilisli Rifat da tabbı
yei askeriyede jeoloji muallim 
muavini idi. O benden iki sene 
evvel mektepten çıkmıştı. O 
sene 7 em muzunda karantinalar 

idaresine almacak doktorlar 
ıçın açılacak müsabaka imti
hanına girmeği Rifat)a k.arar
laşbrmıştık. O zaman müsaba
ka imtihanı Fransııca yapılıyor 
ve bu imtihana yabancı mem
leketler doktorları da giriyor
du. imtihandan korkumuz yok
tu, fakat Fransızcamız çok 
kuvvetli c\eğildi, lisandan kay
betmek korkusu vardı. Rifat 
Büyük Adada oturuyordu. Ba
na şöyle bir teklifte bulundu : 
" Evimin yanında küçük bir ev 
var, sana kirahyalım, geceleri 
beraber çalışırız ,, Derhal kabul 

ettim! Ve evi tuttum. Ali paşa 
da ·o zaman kaymakam Ali bey
pek yakınımızda cami yanında 
bir evde oturuyordu ve basta 
idi. Hemen hergün kalp buh
ranları geliyor ve ölüm korkusu 
zavallı hocamızı evinden çık
mama2-a mecbur ediyordu. 
Rifat gecenin büyük bir kısmını 
hocanın evinde geçirmek zarure
tinde kalıyordu.Naçar müzake
relerimizi hocanınevinde bir 
odada yapıyorduk. Zava!Jı hoca 

diinyamn en s;cüzel bir kısmında 
oturduğu halde evden çıkama
yarak vaktınr, ziyaretine ge· 
Jenlerle hoş geçirmeğe çalı
şırdı. Istanbuldaki vazifesine 
aylardanberi gidemiyordu. Ne 
vakıt Rifatla beraber Ali pa· 
şayı Istanbula götürme~e kalk
sak mutlaka hoca iskeleden 
eve dönerdi. Hasılı her dakika 
ölümü bekliyerek müthiş bir 
korku ve azab içinde ömür 
geçirirdi. 

inceliğin, kibarlığın müşahhas 

bir nümunesi olan Ali paşanın 
dostları çoktu. Memleketin en 
yüksek seviyesinde bulunanlar 
hocanm ziyaretine gelirlerdi. 
Meclisinde neş'~, sohbetlerinde 
manevi zevk kemal derecesini 
bulurdu. Daima başı ucunda asılı 
duran güzel bir yazıyı, Fuzu
linin şu kıt'asım: 

Birdır mastan cdô.lü amdL 
Bir {Jı/it lütfü kahrı elzü kemal 
Oeıri ahvali nwhteltf çok olur 
ldkuı bırdu asıl /Jnkaı1ıkı ahval 

Göstererek, hikmet bunu an
lamaktad\r, der ve Rifatla uzun 
edebi münakaşalara, Fuzu· 
liye, Mevlanaya dair bahislere 
girerdi. Ve bu konuşmalardan, 
etrafındakilerin gaşyo1dukları 
bir anda hoca birden sarsılar: 
Ay bitiyorum diye haykırır, 
buhranın zorlu peuçesine düşer, 
hepimizi şaşırtır korkuturdu. 
O vakit ( Dystonie ) ve sympa
ticotonie, vagotoni bilinmezdi. 
Bu se-ndromlar neşrofunduktan 
sonradır ki, Ali paşanın has
talığını anlıyabildik. Vaktin 
yüksek bir hekimi de hocada 
( ebher l iltihabı teşhis ederek 
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YILSONQA 1 

rMJ es es u M ~ 
....................................................................................... 

lnglHzceden çeviren: ZIYA NEBi 
Hallrllyorıııun ya •• Geçen gUn past2cı dükkanında 
seldz pastayı birden arka arkaya yuvarladın da 

bana mı demedin •••• 

- Bizi yalnız bırakıp gitmek 
ilıa .• Vefasızlık bu kadar olur 
doğrusu.. Hem sen sözde ka
labalık şehirlerden nefret eder
din.. Şimdi sözünden geri mi 
dönüyorsun? Şıkago'da çok 
canın sıkılacak.. Halbuki bu-

rada kalırsan ne güzel ve ne 
mesut günler yaşayacağız .. 

Şirley : 
- Doğru söylüyorsun ama, 

muJaka gitmem lazım, diyor
du. Bir senedenberi annemi ve 
babamı örmedim .. Sonra bili-

hastadır. 

Robert bu hususta hiç ses 
çıkarmıyordu. Şirley biraz güce
nir gibi oldu : 

- Bravo Robert t dedi. De
minden beri bir tek kelime 
söy!emedin. Galiba benim bu
radan uzaklaşmamı arzulıyor
sun .. 

Robert : 
- Buna imkan var mı Şir

ley ! Diye cevap verdi. Susma
mın sebebi çok müteessir olu
şumdandır. Hem canım bunda 

YENi ASIR 

Menemende faaliyet vardır 

Be ediye Atatürk heyke
lini meydana 2'etir • 

1 

radan binlerce kilometre uzak Şirley söze kanşb: 
bir yer değil ki •• Eğer akhmı· - Kabahat Marleode.. Ben 
za eserse Marlenle trene atlar şaka söylüyorum. Birkaç hafta 
ve birkaç hafta orada misafir değil, birkaç sene bile kalsanız 
kaJmz.. bilakis memnun olurum.. Hıem 

Şirley gülerek itiraz etti : şimdi bu lafları bir tarafa bıra-
- Y oook.. işte buna gele- kalım.. Benim gitmeme daha 

mem doğrusu.. Birkaç hafta çok vakit var. Marlen sen bu 
misafirlik mi? Ayol, evde yeye- gece hangi elbiselerini giye-
cek namına ne varsa hepsini ceksin? 
siler süpürürsünüz.. Hele Mar- Genç kız gülerek cevap 
lenin oburluğuna diyecek yok· verdi : 
tur 1 - Vallahi hangisini giyece· 

Marlen ahldı: ğimi ben de şaşırdım. Fakat 
- Sen onu afedersin, dedi. beJki mavileri.. Biliyorsun ki 

Kendi kabahatini başkasına mavi renk beni daima açar .• 
yüklemek istiyorsun. Hatırlıyor· Ya sen? 
sun ya, geçen gün tatlıcı dük- - Ben mi ? .. Bu hususta 
lıanıoda sekiz pastayı bir- daha hiçbir karar vermedim. 
den arka arkaya yuvarla- Sonra ikisi birden Roberte 
dm da, bana mı demedin.. dönerek sordular : 

Kızların harçın!aşmağa ba~- - Bir de seni sormalı Ro-
ladığını gören Robert: ı bert.. Sen hangi kostümünü 

- Amma tuhafsınız bel De· giyiyorsun? 
di. Ortada fol yok, yuı.ııurta l Robert bir kahkaha koyu .. 
yok, yine bir kavga çıkaracak- verdi: 
sıoız.. Zaten kadın dedin mi, - Hoppala .• Bizim ka!İ.nıiar 

s nunu'-yve 
.. --- - --d 

HOVARDALIK 

Naümid etme tabıfJ lıastayı deıma

nınr/.an 

İlıtitaz üzre bulun lıis ile iz'anından 

damız ve binbir türlü elbisemiz 
yok ki... Siyah caketimle, pan
talonumu giydim mi iş oldu 
bitti demektir. 

• •• 
Salon rengarenk elektriklerle 

süslenmişti. Kırmızı, sarı ve 
yeşil abajurI..ırdan sızan ışıklar 

ortalığı tatlı bir renge boğu· 
yordu. 

içerisi oldukça kalabalıktı. 
Herkes türlü türlü kıyafetlere 

girmişti ve birer maske taşı
yordu. 

Hardi, Robert ve Marlen 
masalarma oturdular. Şirley 

meydanda yoktu. 
Robert : 
- Bu klza ne oldu; rledi. 

Şimdiye kadar çoktan gelmesi 
lazımdı .. 

Marlen gülerek: 
- Kimbilir, diye cevap ver

di, belki gelmiştir de bir sür· 
priz yapmak istiyor. Eğer ta
nınmıyacak bir şekilde giyindi 
ise, bu kadar kalabahğıo için-

- Alemleri -
paşanın karısı da eninde, so· 
nunda kocasının bu güzel met· 
resini anlayınca, paşanın ba
şında kıyametler koparmış ..• 
Nihayet paşa karısıoın zoruna 
metresini feda etmiş... Etmiş 

ama, bu güzel odalığını terk 
eden Fuat paşanın gönlünde 
adamakıllı bir yara açılmış .• 

Bir gün; Ali Paşa; yalısmda 
arkadaşlarına bir ziyafet çeker. 
Ziyafette Fuat Paşa da davetli 
olarak bulunur. 

Rifat çok beğendi. Birkaç 
gün sonra Musullu Hafız Osman 
merhum bunu bestelemişti. 

işte bu ani şifadan sonra 
hocamız daha otuz sene ya
şadı, memlekete, insanlığa de
ğerli hizmetleri dokundu. Onu 
ölüme mahkum eden doktor 
kendisinden on yaş kadar da· 
ha küçük iken Ali paşadan 
oniki sene evvel öldü. 

Ne vakit hocamı görsem hür
metle elini öperdim, o da bana 
hayır dua ederdi. Son do
kuz sene içinde hiç görüşe
medik, senede bir iki defa 
Istanbulu ziyaret eden şair Ali 
İffetle bana selam gönderirdi. 

Artık bu selamlara alamaya-
cağtm. 

Dr. Esat Hatlpoğlu 
:::5 

Robert atıldı: 
- Ben bulurum .. 
- Biraz şüpheli .• 
- Şüpheli mi? istersen bir 

bahsa girelim. 
- Hayhay .• Nesine? 
- Bir takım elbise, bir çift 

pabuç ve bir çift çoraba .. 
Mar1en bir kahkaha basarak 

itiraz etti: 
- Yok •• O kadar uzun değil .• 

kaybedersem beni iflas mı et· 
tireceksin? En iyisinden bir 
çift çorap kafidir. 

Robert kabul etti. Şimdi 
mesele eğer burada ise Şir
leyi bulmağa kalıyordu. Birer 
birer bütün masalardaki kıı-
ları gözden geçirdiği ha'de ona 
benzer birine tesadüf ede
medi, Herkeı;;in yüzü kapah 
olduğu için kimse kimstyi ta· 
mmıyordu. Bu sırada, cat 
(Felizitasyoni) valsini ça rnağıı 
başladı. ilk dansa kaH<mağs 
kimse cesaret edemiyordu. Sa: 
lonun büyük kapısından içerı 
yüzünde siyah bir maske \f~ 
üzerinde ( Roz Mari ) elbisesi 
olan genç bir kadın girdi. 

- Deıram edecek 
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Prens Polon teşebbüsü 
Yugoslav - Hırvat_ birliğini meyda
na getirecek görüşmeler yapılıyor 
Yugoslavya Kral naibi, Londrada bulunduğu sırada 

Hırvatların reisiyle bu meseleyi görüşmüş 
Kelgrad 4 {Ô.R) - Yugos- \ k~ziyeti prensibini reddetme-

Javyada Hırvat meselesinin mekle beraber federal devlet 
kat'i olarak halli için ç.ahşıh- şekline temayiil göstermiyor. 
yor. Bir anlaşma zemini hazır Zira bunu bugiinkil şartlar 
gibidir. Kral Aleksandnn ağır içinde bukadar elzem olan milli 
verasetini üzerine almağa da- vahdete aykırı buluyorlar. 
vet edildiği dakikadan itibaren Fakat Hırvatlar tam bir şevkle 
prens Pol, bu meselenin hallini devletin birliğine ve hanedana 
aklma koymuştu. Fakat o sıra- sadakatlerini bildirdikten sonra 
da Sırplar ve Hırvatlar arasın- bu gilçlükler artık ehemmiyetli 
da bazı emniyetsizlikler sebe- telakki edilmemektedir. 
biyle iş pek kolay görün- Fakat .ı1on ve kat'ı bir an-
müyordu. Fakat prensin ıs- )aşma hakkında en çok iimid 
rarı sayesinde bu soğuk- veren hadise şudur : Parlamen-
luk zail oldu ve başvekil to harici Sarp muhalefet par-
Stoyadinoviçin drayetiyle Bel- tileri birliği ve Zağrepteki Hır· 
grad - Zağreb arasında mu- vat demokrat partisi hükümet 
karenet tahakkuk yoluna tarafıodan müzakere haricinde 
girdi. İngilterede tahsil eden tutulmalarına ve kendi fikirle-
ve lngiliz lıberal müesseseleri- rince reylerini dinletmeğe haklı 
nin takdirkarı olan prens Pol olmalarma rağmen, hasıl olacak 
en iyi yolun Hırvatlara tam bir bir anlaşmayı kabul ettiklerini 
itimad telkin etmek olduğunu bildirmişlerdir. Muhakkak olan 
hissetti ve Hırvatların siyasi şudur ki artık sağlam bir an-
ve milli hürriyetlerini tedricen Yugoslav Başvekili StoJ•adilıo~·iç )asma esası kurulmuştur. Prens 
iadeye başladı. Onlann, kral- devletin federal şekle sokul- Pol'un teşebbüsü, hükümetin 
lığm diğer milJetleriyle müsa- masını ve kendilerine -ayrı drayeti ve Hırvatların vatan-
vatını temin etti ve siyasi fikir- milliyet hakkı tanınarak- ma· perverliği sayeıindeYugoslavya 
lerinin ifadesi için tam bir halli muhtariyet verilmesini milleti lüzumundan fazla ıür-
serbesti vererek bütün lahdi- istiyorlar. Belgrad Hırvatista- milş olan dahili bir ihtilAftan 
dalı ortadan kaldırdı. nın idari bakımdan ademi mer- kat'i olarak kurtulacaktır. 

Birkaç hafta evvel, Londra
ya hareketi arefesinde prens 
Pol, Hırvat lideri Maç.eki hu
susi olarak kabul etti ve 

onunla Huvat meselesinin halli 
için bazı esaslar kurdu. Bu 
görüşmede verilen kararlar 
malum olmamakla beraber bunu 
takip e:den hadiseler meselenin 
halli esasmın bulunduğunu 
göstermiştir. 

Maçek kral naibine Hırvat
ların iki şarta sadık kalarak 
taleplerini ileri sürdüklerini 
söylemiştir. Yugoslavyaaın şim
diki arazisinin tamamiyetinin 
tasdiki ve Karajoyi hanedanı
nın tasdik'." 

Gerçi daha bazı gOçlükler 
vardır. Hırvatlar bugilnkü ka· 
nunu esasi yerine daha liberal 
bir diğerinin ikamesini istiyor
lar. Belgrad ise krahn rüşdüne 
kadar buna imkan olmadığı 
kanaatindedir. Zira kral naibi 
mevcut kanunu esasiye sadakat 
yemini vermiştir. Huvatlar 
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Mecliste dünkü müzakereler 

Askeri tekaüt yaşları 
kanunu kabul edildi 

Ankara,4 (Yeni Asır - Tele
fonla) - B. M. Mecfüıi bugün 
reis vekili Fikretin başkanlı

ğında toplanmışbr. 

Ruznamede bulunan maddeler 
müzakeresine geçilerek Devlet 
hava yollan işletme idaresinin 
maaılı memurlan hakkındaki 
kanun tezkeresi okunarak ka· 
bul olunmuştur. 

Bundan sonra Havdar Rüttil 
(Denizli), Cemal (Konya) nın 
teşrii masuniyetlerinin kaldırıl

ması hakkındaki tezkereler gö
rüşülmüş ve bu iş devre sonu
na bırakılmıştır. 

Sübay ve askeri memurların 
tekaütlüğünü gösterir yaşları 
hakkındaki kanun layihası-

nın milzakeresine geçilmiş 
ve mtinakaşalı olmuştur. Gene
ral Şefik, general Zeki ile 
Milli Mtıdafaa Vekili KAzım 
Özalp slSz slSylemiılerdir. 

General Şefik: 
- imparatorluktan müdev

ver orduda gerek umumi 
harpta, gerek Millt mü
cadelede (rlitbelerle makam• 
lar arasında ahenk yok
tu. O zaman bir yilzbaşı bir 
alayı idare, bir l·aymakam 
da bir farka kuma .ıdanhğını 
yapabiliyordu , Bunlar yavaş 
yavaş normal şeklini aldı. De
miştir. 

Milli müdafaa vekili Kazım 
Özalp da kanunu müdafaa 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: 53 

lık düşüncemle mukayese edi
lir mi, edilmez mi kestire
mem, bana bunu gelip ha
ber vermek doij'ru değ-ildi. 
Vicdanınız ne emrediyorsa onu 
yapın. Size Allah rahatlık ver
sin, buyurun! dedi. 

. . . . . . 

. . . . . . 
Fetvayı koynuna sokan Aziz 

efendi, gece yansına yakın geç 
vakıtta vezirin sarayından ay
rıhrken: 

- Adamlanm kapıda bek
liyor, hadi hep beraber saraya! 
Diye haykırıp, atıldı .• 

Arkasından, Müftü, Vezir, 
Kara Murat ağa, Muslahittin 
ağa sökün ettiler, arkalarına 
takılan bir haylı Yeniçeri zor
bahlar saraya vanp, Kösem 
Sultana selim ve hürmet yol
layarak içeri girdiler ••• 

Kösem Sultanın· bu cevabı, 
V muvafakat cevabı idi. Heyet . ezirio emrine baş eğip sara-
ya gelmişti. taht odasından ayrıldı. 

Gelen heyet, Kösem Sulta- Dışarıda bekliyen kara Aliyi 
oın kabul etrği taht oJasında yanlarına ahp ta deli Sultanın 
belki bir saat kadıar görüştü- hapsedildiği odaya birkaç Ye-
ler. Kösem Sultan heyetin me- niçeriyle dayanan heyet, odadan 
ramını anlayınca, evveli kor- hiç ses sada işitmediler. Müftü 
ku ile reddetmiş, razı ol~amıı yavaşça ilerleyip, deliye yemek 

verilen pençereden içeri baktı. 
fakat gelenlerin kandırıcı söz- içeride; isli bir kandil yanı-
leri, kendisinin serbest kalmak yordu. Deli lbrahim bir köşt ye 
sevdası ve deli Sultanın hapis· sokulmuş, gözleri tavanda, eli 
te kalıp ta haykırıp, ağhyarak sakalında koyu koyu diişünü-
etrafta uyandırdığı merhametin yor, iki cariye de birbirlerine 
akıbeti düşüncesiyle oturduğu sarmaşmış vaziyette bir köş,ye 
yerden ayağa kalkıp Vezire: uzanmışlar, uyuyorlardı. Müftü 

- Paşa 1 Ben bu iıe karış- başını çevirdi : 
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Çin-Japon 
Müzakeratı yarıda 

mı kaldı? 
Tokyo, 4 ( A.A) - Japon

yanın Nankin bllyllk elçiıiaden 
gelen ıon haberlere gare, Çin, 
Japon milzakereleri pek ya
kında keailecektir. 

Çin Dııiıleri Bakanı prensip 
itibariyle bir anlaımıya varan 
meseleler iizerinde dahi müza • 
kereden imtina eylemektedir. 

Çin Dışişleri Bakanı ayni 
zamanda Japon metalibatı hak
kındaki muhtırayı da reddet .. 
miıtir. 

Domei ajansına göre Tok-
yoda bu hal çok fena bir hava 
uyandırmıştır. Burada söylen· 
diğine göre şimdiye kadar 
Çinde Japonya aleyhinde ya-
pılmakta olan tahrikit hak .. 
kında Japon müşavirlerinin ta· 
yini üzerinde, Çin gümrük rü
sumunun indirilmesi bahsmda, 
Çin - Japon servısı ihdası 
hakkında ve Çiode oturan Ko-
relilerin tahrikatı bahsında 

prensip itibariyle mutabakat 
hasıl olmuş bulunuyordu. 

Ayni zamanda bolşevizme 
karşı birlikte mücadele mesele
lerinin tedkiki için hususi bir 
komisyon kurulması da karar
laşhn 'mıştı. 

Domei Ajansının bildirdiğine 
göre Çin, ıimdiye kadar varı
Jan anlaşmaları kabulden istin
kaf ettiği takdirde Japonya 
müzakerelere nihayet vermeye 
hazır bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Domeı ajan· 
sının öğrendiğine göre mareşal 
Çan Kay Şek Japonya i!e baş
lamıı olan müzakereleri Sui
golan hadiseleri &zerine keetir· 
miftir. Nankin Mogolistandaki 
hadiselerden dolayı Japonyayı 
mesai tutmaktadır. 
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ederek şunları söylemiştir: 

- Bu kanun bir tasfiye ka
nunu değildir. Bugünkü vazi
yeti tesbit eden bir kanundur. 
itiraza uğrıyanlar Tümgeneral 
ve Tuğgeneralin aynı yaıta te
kailde tutulmalan keyfiyetidir. 
Aynı ainde tekaüdleri gayri 
makul g6rtıl11rae de hakikat 
ayle değildir. 

Eskiden Tuğgeneral yoktu. 
Ancak Miralay vardı. Yeni 
vaziyette Tuğgeneral yeni bir 
rütbe olarak glSsterilmiştir. 

Milli müdafaa vekilinin bu 
inhatından sonra kanun kabul 
edilmiıtir. 

Ankara, 4 (Yeni Asır • Te
lefonla) - Maarif Vekaletinin 
bazırlamıı olduğu teknik okul 
teşkilatı hakkındaki kanun 
layihası bugnnkü ınecliste ka
bul edilmi,tir. 

- Nerede olacaktı ya 1 Tah· 
tın üstünde mi olacaktı. Elbet
te burada~ Lakin buradan 
kurtaralım bu adamı hele .. 

Vezir, yeniçerilere : 
- Yıkm şu kapının üzerin

deki duvarı! Diye emir verdi. 
Gelen yeniçeri neferleri, kaz

ma, kilrek bulup duvarı 
yıkarlarken cellat Kara Ali 
işin nereye varacağını an-
lamış, bu tellt arasında 
sıvışmış, kaçmııtı. Duvar gü
rül gürül yıkılırken, saraym 
insanlan gece yarısı beliren 
bu glirilltü ile uyanmışlar, dı· 
pra fırlamıtlar, fakat gürültil· 
nün geldiği yere sokulup da 
işi anlayınca hepsi de sessizce 
bir tarafa dağılmışlardı. Dağı· 
lan saray adamları, kendi oda
larına değil, sarayın daha uzak 
bir semtine topranap, titreşe· 

rek, korkuşarak, birbirlerine 
afal afal bakınıp: 

- Gidiyor? 

Sallıfe 11 

Yarım adam yaşıyor •.• 

Tıp alemini alakada 
eden mühim bir vak: a 

Simplicio korkulan şoku da atlatmı 
ve tamamen kurtulmuş sayılmaktadIJ -·-·-· New - Y ork (Son Teşrin) - nursa kardeşinin ölümüne s 
Amerikanın bütün tıp alemi ve bebiyet veren enfeksiyon ke 
umumi efklrı Kübalı bitişik vücuduna bulaşmamıı deme 
kardeşlerden Simpicio Godino· tir. Bu müthiş ameliyata r 
nun Akıbetine büyük alaka gös- men Simpicionun harareti 
termektedir. Evvelce de bildir- nabzı normale yakındır. 
diğimiz gibi Luicionun ölümü nunla beraber doktorlar 
ilzerine yapılan bir ameliyatla çok ruhi şoktan korkuyorla 
Simpicio kadeşinden ayrılmıştı. SIMPLICIONUN SÔZL 
New • York operatörlerinin ilk Yine gazetelerin rivaye 
düşünceleri hilifında oluak rine ba?. ıhrsa Simplicio dün 
Simpicio gilnden güne eyileş- beyanatta bu~unmuştur: 
mektedir. Tıp akademisi de - Kardeşimin hayata v 
bu şaşırbcı vak'a ile meş· ettiği dakikada ona dönme 
guldiir. Hasta çok yakından ve nasıl olduğunu da izah ec 
nezaret altmda tutulmakta miyeceğim bir şekilde Lui 
ise de hp akademisi tam nun öldüğünü anlamıştı 
bir kanaat hasıl olmadık- Simplicio ve Luicio amuduf• 
ça sıhhat b itenleri neşranı riden bitişik olmalarına rağ 
arzu etmediğinden gazetelerde pekaz birbirlerine doğru dö 
bu hususta yalanyanhş bir çok bilirlerdi. 
şeyler çıkmıştır. Ameliyatın HASTANIN BAŞIND 
feci bir netice vermesinden OLANL 
ve gazetelerin böyle bir kötü Herşey tc:.:aminin 
neticeyi uzun uzadıya takbih iyi gidiyor. Simplicio iştiha 
etmelerinden sakınılarak ayırma yemeğini yedi. Karısı Victo 
ameliyatını yapan operatörlerin ile kardeşinin dul karısı 
isimleri gizli tutulmuştu. Bir ay aynı zamanda Victorina 
geçmeden bu isimler ortaya hemşiresi olan Vativ:dad ya 
atılmıyacaktır. O zaman da dadırlar. Simplic;o rab 
ameliyatın tıb gözüyle ehem- uyudu. 
miyeti ve onu muvaffakıyetle 

yapan operatörlern: şahısları lstanbul 3 ( Hususi ) -
ilkönce tıb akademisinin aylık lu bir ameliyattan sonra y 
mazazininde intişar edecektir. yıp yaşamıyacağı uzun uza 

Hastayı tedavi etmekte olan· münakaşa mevzuu olan Si 
lar gazetecilere beyanatta bu- licionun hayata etrafındaki 
lunmaktan kat'i surette men- dişeler artık dağılmıştır. 
edilmişlerdir. Bununla bera- deşini kaybeden yarı adam 
ber doktorlar hastahğın en şıyor ve sıhhati eyidir. Siı 
son se)'rini yapabileceği gün, licio'ya kurtulmuş nazariyle 
31 Sonteşrin Salı günü ol- kıldığından hadise bütün d 
duiana kanidirler. Eğer Salı ya tıp alemini alakalan 
gtlnl Simpicio llmem ş bulu- mııtır. 

Yunan vapuru karaya çarparak parçala 
~~~------·---* 

latanbul ~ ( Yeni Asır ) - Geçen ay içinde Ereğlide ka 
oturan bir Yunan vapuru bugüne kadar kurtarılamamıştı. 
mi dünkü fırtınadan kayalara çarparak parçalanmıştır. 
lisiye gemileri büyük bir fedakarlık göstererek parçalanan 

minin kaptanı ile 25 tayfasını kurtarmışlardır. Gemi kap 
tablisiyenin fedakirane mesaisine teşekkür etmiştir. 

Ademi müdahale komitesi Kadik 
çıkarılanAlmanlar meselesini görü 

Londra, 4 (Ô.R) - Ademi müdahale tali komitesi bu s 
içtima etmiş ve geçen umumi içtimada karar verildiği üıere 
Alman gönüllüsünün Kadikse çıkarıldığı haberiyle hasıl 

vaz!ycti tedkik etmiştir. Tali komite gönüllülerin ispanyaya 
mesine mani olacak tedbirleri düşünmüş, fakat henüz m .. 
bir neticeye varmamıştır. Gerek ispanyaya gittikçe daha 
mikdarda ecnebilerin girmesi, gerekse meselenin diğer saf 
hakkmda umumi bir fikir taatisi yapılmıştır. Tali komite, k 
tenin 7 ilkkinun pazartesi günü yapacağı umumi içtimaa 
dilecek bir anla,ma projesinin ana hatlarını hazırlamışbr. 

- Yazık! 
- Sussa! Duymasınlar .. 
- Dinleyin bak bak, ferya· 

dal. diye söylenmeye koyul
muşlardı. 
. . . . . . . . 
Kapının duvarına ilk kazma 

vurulup, rUmlerken, deli lbra
him yerinden sıçramıı, koıarak 
kapıya atılmıı, pençereden 
gözünü dışarı Yerince, ellerin
deki meş'alelerle ortalığı çatır, 
çutur dalgah hir aydınlığa 
garkeden yeniçerileri ve onla
nn arkasında da müftnyü, ve
ziri, Abdilll&izi, Kara Murada 
ve ağaları görtince derhal itin 
farkma varmıştı.. Geri dönüp, 
iki ellerini batına vererek: 

- Amanın 1 Beni öldüre· 
cekrer l 

Diye dehıetli bir feryat sa· 
lıverdi. Bu feryat cariyeleri de 
uyandırdı, onlar sersem, ser
sem yerlerinden kalkıp bakı· 
nırlarken, deli yıkılan kapıya 

- Bre katiller ! Beni 
nünimetimi yeyenlerden 
yokmu bana merhamet ed 
beni göz göre göre öldür 
geldiler. Amanın imdat, i 
imdat f Canım elden gid 

diye baıtı fer yadı ... 

Yeniçeriler, feryadın t 

duraklamışlardı, fakat 

duraklayan neferlerin beti 

birer tekme ıavurup: 
- Ne duruyorsunuz, 

ıu duvarı .. yokıa canınıu 
mermerlikte bulursunuz 

Diye bağırdı, yeniçerilet 
daha sarıldılar, duvarı yı 

Duvarın arkasından me 
çıkan kapının, kurşun dol 

muş, kilidini kırdılar, a 
içeri girdiler. En önce 
berce giren müftü ile 
arkasından odaya dolan 
deli sultan duvara dav 
gözleri deliklerinden fı 



lngilterede bir kanunuesasi buhranı muhtemeldir 
Baldvin Avam kamarasında kürsüye çıkarken şiddetle alkışlandı. 
Muhalefet reisi A,ttlee ''Bu alkışlar niçin yapılıyor?.,, diye sormuştur. 

Londra, 3 (A.A) - Domin
yonlar bakanlığında büyük bir 
faaliyet büküm sürmüş ve do· 
minyon delegeleri ancak gece 
yarısı bakanlı~ı terketmişlerdir. 
Delegeler herhangi bir beya
natta bulunmaktan kat'i surette 
istinkaf etmişlerdir. 

Baidvin, Chamberlain ve do
minyonlar bakanı Malcolm 
Makdonald, cenubi Afrika bir
liği delegeleri ve diğer domin
yonlar delege!eri ile müteaddit 
mülakatta bulunmuşlardır. 

Dük Dö Y ork ve Düş'!s dö 
York valide kralıçe Marinin 
yanında akşam yemeğini ye
mişler ve Marlbo ongh şato
sunu ancak gece yarısı terket
mişlerdir. 

Baldvin dün akşam sııat 
21115 den 22 ye kadar kral 
i'e görüşmüştür. Kral saat 
22/45 de Marlborongh şatosuna 
gitm~, valide kraliçe ile bir 
kaç dakika görüşmüş ve saat 
23125 de Buckingham sarayına 
dönmüştür. 

Daily Telgraf gazetesi bu 
mesele etrafında diyor ki : 

lngiliz kabinesinin ve do
minyonların teşebbüslerine rağ

men kral fikrini değiştirmemiş
tir. Bu mesele etrafında hiçbir 
uzlaşma teklifi ileri sürülmemiş
tir. Kanada, Avusturalya, ce
nubi Afrika ve Yeni Zelanda 
hükümetleri başbakanları vası• 
tasiyle endişelerini Baldvine 
bildirmişlerdir. Britanya impa
ratorluğunun hukukan müsavi 
azası olmak sıfatiyle bu hükü
metler, imparatorluk noktai 
nazarından tehlükeli gördükleri 
bu vaziyete bir nihayet veril
mesi hususunda ısrar etmekte
dirler. 

Dominyonlar bükümetleri, 
gerek kraliçe olarak, gerek 
kralın Morganatik zevcesi ola
rak Simpson aleybindedirler. 
Her yeni teşebbüsten evvel 
Baldvin bütün dominyonlar 
şefleri ile temasa geçmektedir. 

işçi partisi icra komitesi dün 
hükümetin bu husustaki be
yannamesi neşredilmeden ev
vel işçi partisinin vaziyetini 
tesbit etmeğe kınar vermiştir. 
işçi partisi mebuslarına hafta 
sonu nutuklarında bu meseleye 
kat'iyyen temas etmemeleri 
tenbih edilmiştir. 

Morning Post gazetesi bü
tün imparatorluğu alakadar 

eden bugiinkü buhran için an
cak üç hal çarı:si görmektedir: 

1 - Kral evlenme proje'.e
rinden vazgeçebilir. 

2 - Kral parlamentonun 
Dük dö Y ork lehine kendisi
nin tahttan feragatini talebet
mek haklcını tanımak suretiyle 
Pv'<'nme projesinde ısrar ede-

Başvekıl Baldvin 
3 - Kral parlamentonun 

muvafakatini almadan evlenme 
projesini mevkii file koyabilir. 

Bu üçüncü takdirde milli hü
kümet bilmecburiye istifasını 
verecektir. Siyasi kanaati her 
ne olursa olsun bütün halk ge
rek krala karşı, gerek Baldvi
ne karşı derin bir sempati his
setmektedir. 

iki bakan, dahiliye bakanı 

Sir John Saymen ve harbiye 
bakanı Duff Cooper hariç ol
mak üzere kabinenin bütün di
ğer azası yakın bir zamanda 
kral tarafından bir beyanna
me neşredilmezse istifa etme• 
ye hazır olduklarını bildirmiş
lerdir. 

SIMPSON HASTA 
Londra, 3 (A.A) - Öğre

nildiğine göre .Simpson son 
günlerin verdiği heyecan neti
cesinde rahatsızlanmıştır. 

GAZETELERiN NEŞRlY A Ti 
Londra 4 (A.A) -'- Kralın 

izdivacı projelerinden bahse
den Times gazetesi diyor ki: 

Sekizinci Edvard herhangi 
bir Büyük Britanya vatanclaşı 

gibi kendisine istediği bir ha
yat arkadaşını seçebilir. Fakat 
lngiltere kralı ve Büyük Bri
tanya imparatoru olmak sıfatiyle 
her istediğini mevkii file ko
yamaz. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
No:ı..ıa Yazan: ADNAN BILGET 
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Semi - Han yUz bin akıncıslyle blrllkte Pekini işgal 
ederek ihtiyar Çlnll kumandanı da esir etmişti 

Çinli esir Semi-Han'ın yanı
başında tirtir titremeğe baş• 

ladı. Fakat o henüz son kozunu 
oynamadığı için hala hayatın
dan ümitvardı. Semi • Han'a 
yaklaşarak söyledi : 

- Ben, dedi. Bir mektup 
getirdim. Bunu kime verebili
rim ? 

- Kimden, ne mektubu ? 
- Kumandanın oğlu gönde-

riyor. 
- Ver bakalım. 
Esir Çinli, ayı postekisinden 

yapılı postalının içinden bir 
kararak e ·- an'a 

uzattı, Genç kız mektubu oku
yunca bir an için düşündü ve 
adamlarına emir verdi : 

- Bu adamı sıkıca neza
rette bulundurun. Yanında bir 
nöbetçi bulunsun. 

Semi-Han'ın neden fikrini 
değiştirdiği anlaşılamamıştı. 
Harp bütün şiddetiyle devam 
ediyor. Yüzbin akıncı Pekin 
kapılarını zorluyordu. işte bu 
sırada Semi-Han beraberindeki 
akıncılarla birlikte şehrin şimal 
kapısından içeri girmiye mu
vaffak oldu. Semi-Han şehre 
2iıince Türk akıncılariyle bir· 

Milli kabinenin istifa etmesi ihtimalinden hala bahsedilmektedir. 

Londta!fa11 /Jıı munzaıa 

Times gazetesi hükümetin bu aleyhinde bulunarak diyor ki: 
mesele etrafında ancak pazar- lngilterenın bugün bu derece 
tesi günü beyanatta bulunaca- şiddetle bir şefe ihtiyacı bu-
ğını bildirmekte ve Baldvinin lunduğu bir günde lngiliz mil-
muhalefet şefleri ile bugünkü Jeti kralından ayrılmak veyahut 
temaslarının, almak mecburi- onu hususi hayat menfasına 

sorunca, çok sararan Baldvin 
J şu cevabı vermiştir: "Attle~'nin 

sualine cevap vermiyeceğim.,,Bu 
sözler üzerine Baldvin avam 
kamarasından hemen çıkmıştır. 
Avam kamarasının nizamname
sine göre böyle bir vaziyet 
müzakereleri hemen tatile uğ
ratır. 

Avam kamarasından çıktık-

yetinde kalabileceği tedbirler yo!lamayı arzu etmemektedir. 
için bunların müzaheretini elde Londra 4 (Ö.R) - Dahiliye Muhalefet lidLri Attıee 
etmeyi şimdilik daha istihdaf nazırı Sir John Simon ile gö- tan sonra Baldvin, bir çolı: meb-
etmediğini de ilave etmektedır. rüştükten sonra Baldvin avam uslarla görüşmüştür. Baldvin 

Telgraf gazett"si, ne partile- kamarasına gitmiştir. Kürsüye kabinesi istifa edecek olursa 
rin, ne dominyonların, ne de çıkacağı sırada başvekil ekse- ekseriyet partisinden diğer hiç 
milletin böyle bir izdivacı arzu riyet sıralarındaki mebuslar bir zatın onun yerine kabineyi 
etmediklerini yazmaktadır. tarafından alkışlanmıştır. Mu- teşkil etmeyi kabul etmiyece· 

Daily Mailise kralın tahttan halefet partisi reisi Attlee bu ği bildirilmektedir. 
feragat etmesinin şiddetle alkışların ne demek olduğunu Londra, 4 ( Ö.R ) - lskoç-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gazetelere göre 
Lüksenburg dukalığı, Alman hudu
dunda hazır1anmağa mecburdur 

Paris 3 (Ô.R) - Bu akşam 
Avam kamarasında harici siya
set hakkında yapılacak müza
kereler dolay;siyle gazeteler 
umumiyetle bir tiyatro darbesi 
bekliyorlar. Sol cenah gazete
leri komünistlere atfedilen bazı 
lliyetler dolayısiyle, halk cep
hesi ikiye ayrılacak olsa,bunun 
halk yığınları arasında geniş 

bir harekete yol açacağını 
kaydediyorlar. "Homme Laibre,, 
gazetesi, Blum kabinesinın iyi 
başladığı tecrübeye devam 
için serbest bırakılmasını tav
siye etmekte ve Delbosun bu 
akşam mebusan meclisınde 
müdafaa edeceği ispanyada 
ademi müdahale siyasetinin 
Fransanın menfaatlerine uygun 
olduğunu yazmaktadır. 

Paris 3 ( Ö,R ) - Lüksen
burg büyük dukalığı başvekili 

likte rastladığı Çin akıncılarına 
kılınç sallıyor,kadınlara ve ço· 
cuklara dokunulmasına razı ol
muyordn. Çin balkı, Semi- Hanı 
adından o kadar ürkmüştü ki, 
kadınlar çocuklarını kucaklarına 

alarak Semi-Han'ın yoluna 
düşmüşlerdi. Artık en ufak bir 
müdafaa vaziyeti bile yoktu. 

Bir kadın, kucağındaki ço· 
cuğu Semi-Han'ın ahnın önüne 
fırlatınca genç akıncı kuman
danı hemen atından atlıyarak 
çocuğu kucağına almıştı. Ço
cuğun anası suçlu suçlu bir 
köşede duruyordu. Semi-Han, 
bu kadına yaklaşarak çok fasih 
bir Çince ile sordu: 

- Çocuğunu neden atıyor 
dun? 

- Siz onu kesecek olduktan 
ıonra .. 

- Bizim insanları boğazla
dığımızı size kim söyledi? 
-Söylemiye ne hacet.Herkes 

biliyor. Türk, rastladığını keııer. 
Semi-Han, bu cevaptan bü-

Parıse gelmiş ve hariciye na
zırı Delbosla görüşmüştür. Bu 
görüşmeler, Ren havzasının 

Almanya tarafından işgalinden 
sonra Lüksenburg k>üyük du-
kalığı için ortaya çıkan vazi
yetle alakadardır. Bu küçük 
memleket Fransanın Belçika ve 
Almanya hudutlarının amudi 
olarak birbirile birleştiği nokta 
olup kendini müdataaya yete
cek bir askeri kuvveti yoktur 
ve Alaıanyaya karşı hudutları 
açıktır. Lüksenburgun vaziyeti 
lngiltere, Fransa ve Belçikayı, 
bilhassa şu son iki devleti pek 
ziyade alakadar eder. Belçika 
ise 50 sene müddetle bir güm
rük ittihadiyle büyük dukalığa 
bağlı olduğundan bu işe ver
diğı ehemmiyet bir kat daha 
büyüktür. 

yük bir teessüre kapılmıştı. ı 
Kucağındaki çocuğu anasına 
teslim ederek konuştu: 

- Kadın, dedi. Bl:ı: Türkler 
masum kanı dökmekten hoşlan
mayız. Bize ters yüı göster• 
miyenin başımızın üzerinde 
yeri vardır. Haydi, çocuğunu 
al ve evine giderek rahatın:ı 

bak.. Ortada, sizin için değiş
miş birşey yoktur. 

Semi-Han ve akıncılar orada 
daha fazla kalamıyarak şehrin 
diğer kapılarını da işgal tdi
yorlardı. Şehrin işgali tamam· 
landıktan sonra Semi - Han, 
kapısında Türk nöbetçiler bu
lunan Pekin kumandanının ota
ğına gitti. ihtiyar kumandan 
hünll'Ür hüngür ağlıyordu, 

Genç kız ve erkanıharbiyesi 
kapıdan girince hep birden ih
tiyar kumandaaı selamladılar. 
Semi - Han, ihtiyar kumandanın 
önünde eğilerek elini öpüyordu. 
Çinli kumandan şaşırmıştı. O, 
hemen idam edileceğini zan-

Bir bayan 
Paris, 4 (Ö.R) - Bayan 

Simpson lngiltereden hareket 
ederek gece saat 2,15 de Di
eppe Fransız limanına çıkmış 
ve buradan otomobille Bouen 
şehrine gitmiştir. Oradan da 
Versaya gittiği zannediliyor. 

Harp oluyor 
Pekin, 4 (A.A) - Çin me

nabiinden öğrenildiğine göre 
Mogol-Manço kuvvetleri Pailin 
Gamiacyi yeniden ele geçir
meye teşebbüs eylemişlerdir. 
Halen bu mintakada muhare
beler cereyan etmektedir. 

•••••••••••• 

Azerbaycan 
hükümet konağı 

Azerbaycan Sovyet Cumhu
riyeti hükümet konağının temel 
atma merasimi Baküda yapıl

mıştır. Bu konak 12 kat üze
rine inşa edilecek ve 560 odayı 
ihtiva eyliyecektir. 

nederken bu ihtiram karşısın
da mephut kaldı. Semi - Han 
ihtiyara: 

- Taliin yaver olsun, dedi. 
Harp taliinde. herşey başa ge· 
lebilir. Pekin'de tek Çin teba
asının kılına dokunulmıyacağı 

gibi, askerlerinize de en ufak 
bir hareket yapılmasına müsa
ade edilmiyecektir. Size gelince; 
görüyorsunuz ki, şu karşınız
daki nahif ve tecrübesiz Türk 
kızı, oğlunuzu kandırmaktansa 
Pekin'i Gök Türk hakanlığı 
bayrağı altına almayı tercibetti. 

ihtiyar kumandan, Semi • 
Han'a kılıcını uzatırken de 
hüngür hüngür ağlıyor ve idil 
Türk akıncılarına teşekkürle

rini bildiriyordu. Semi - Han, 
ihtiyar kumandanın kılıcını 

;ı-eriye çeviriyordu: 
- "Siz ihtiyorsınız, diyordu. 

Kılıncınız sizde kalsın. Biz hiç 
bir zaman mağlübumuzun kı

lıncını almadık. Belki de bir 
gün, genç oğlunuz'a IAzım 

yada bulunmakta olan kralın 
kardeşi Dük d'york acele Bal• 
moral şatosuna gelmiş ve an' 
nesi kraliçe Mary ile uzun bir 
mülakatta bulunmuştur. 

Roma, 4 (Ö.R) - VIll Ed
vard yeniden Buchingham sa
rayından ayrılarak Fort Bel
vedere gitmiştir. Gazeteler 
ortaya çıkması mümkün olan 
kanunesasi buhranı hakkında 

mutalaalar serdine devam edi
yorlar. 

Anglikan kilisesinin resmi 
gazetesi olan "Cburch Times" 

. şunları yazıyor: "insan yalnız 
kendi şahsını düşünmemelidir, 
Kral Edvard için bu zaruret 
bir kat daha mevcuttur.,, 

Roma, 4 (Ö.R) - Avustu
ralya mebusan meclisinde de 
mübim müzakereler olmuştur. 

Başvekil, Avam kamarasında 

Baldvin tarafından yapılan be
yanata benzer beyanatta bu
lunmuştur. Londradan haber 
beklendiğinden tatiller feshe
dilmiştir. 

Paris 4 ( Ô.R ) - lngiltere• 
de bir meşruti buhran ihtimali 
İngiliz umumi efkarını hararet
le alakadar etmeğe devam edi
yor. Fevkalade bir hadise ara
ya girerse Kral Edvardın kar
deşi lehine saltanattan feraga
ti zaruri görünmektedir. Lond
radan bu hususta şu telgraf 
gelm;ştir: 

" Avam kamarasında bu hu
susta yapılacak resmi beyanat 
ancak Pazartesi günü beklen
mekte ise de Kralın hüküm
darlıktan feragati şimdiden iç
tinabı imkansız bir hal telakki 
edilmektedir. ,, 

ikinci bir telgrafta da şöyle 
deniliyor: "Kral VIll Edvard 
ile kraliçe Mary, dük d'York 
ve Baldvin arasında yapılan 
görlişmelerden hasıl olan neti
ceye göre kralın kararı avam 
kamarasında yapılacak beya
nattan sonra fiili bir şekil al
maktır. Bir mucizeden başka 
hiçbir şey vaziyeti tanzim ede
mez.,, Hatta, resmi beyanattan 
önce Tahta veraset meselesini 
halletmek lazımgelmeseydi , 
kralın kararı yarın ilan edile
cekti. 

Londra 4 (Ö.R) - Başvekil 
Baldvin avam kamarasında do
minyonlar nazırı Malcolm Mak
donald ve cenubi Afrika ve 
Kanada fevkalade komiseıle· 
riyle görüşmüştür. 

olur ,, 
• • • 

Semi - Han'ın zaferi bütün 
Asyada derin akisler uyandırır
ken To-Po Han, Semi-Hanın 

teııhir ettiği Pekini ziyarete 
geliyordu. O zamanki Türk 
adetleri mucibince bizzat Se· 
mi-Han, şehrin anahtarlarını 
hakana teslim edecekti. "Hakan 
Pekine gelirken bütÜn şehir 
ayağa kalkmıştı. Yollar Türk 
ve Çin halkıyle dolmuştu. 
Akıncılar Hakanın yolu üzerin· 
de hazırol vaziyette bekleşi· 
yorlardı. Gök Türk hakanı be
yaz bir at üzerinde karargaha 
yaklaşınca Semi-Han allar gi· 
yinmişti. Genç kız, muzaffer 
bir kumandan gururuyle şehrin 
anahtarlarını Gök Türk haka
nına teslim ederken borazanlar 
boru çalıyor ve yüzbin akıncı 
Semi-Hanı ve Gök Türk ha· 
kamnı alkışlıyorlardı. 

-Somı Var-



s Kanunuevveıt93& "'ENi ASflf' aanne-, 
... ---

A __ n_ad_o_ı_u_A__...ja_n_sı_n_ın_v_er_d_iğ,_i_h_ab_e_rJ_er Lik maçların 
lngiliz nazırları kanunu esasi buhranı- .. . 

başlanıyor 

nın icilen halledilmesini talep ettiler Haf anın en muhım maçını K.S.K ve 
Yetmiş bin kişi Londrada yaptığı nümayişlerde .. ltay yapacak. Hakemler tayin edildi 

"Kralımızı feda edemeyiz,, diye bağırdılar 

Londra, 4 ( A.A ) - Kralın 
otomobili saat 8,35 de F ort 
Belvedereden Londraya hare
ket etmiştir. Krnlın otomobilde 
bulunduğu zannedilmektedir. 

Pretoria, 4 (A.A) - Cenubi 
Afrika birliği muhalefet mat
buatı lngiliz kralının izdivacı 
meselesinden doğan kanunu
esasi buhranı münasebetiyle 
Cumhuriyetçi yazılar yazmak
tadırlar. 

Hükümet gazetesi olan Rand 
Daily Mail de mevzuubabs iz
divacın cenubi Afrika için 
gayri kabili kabul olduğunu 
bildirmektedir. 

Orange eyaletinde bulun
makta olan general Herfıog 
Pretoriaya dönmü~tür. 

Londra, 4 (A.A) - Kabine
nin kanunuesasi ile alakadar 
vaziyeti müzakere için bugün 
yeniden toplanması beklen· 
mektedir. 

Loodra, 4 (A.A)- Anglikan 
kilisesinin resmi gazetesi olan 
Gurok Times Kilise ve Salla· 
nat başlıklı neşrettiği bir ma
kalede ezcümle diyor ki: 
Eğer kral Bayan Simpson'la 

evlenirse kilise ile devlet ara· 
undaki müoasebat bundan 
çok kuvvetli surette müteessir 
olacaktır. Hatta morganatik 
bir izdivac takdirinde dahi 
kilisenin hattı hareketi değiş
miyecektir. 

Londra 4 (A.A) - Dük Dö 
Yorkun hususi katibi Sir Eric 
Meville bu sabah saat 10 da 
Baldvin tarafından kabul olun
muştur. 

Londıada kalabalık bıt haık 

Londra 4 (A.A) - Havas 
ajansından : 

Öğrenildiğine göre kralın 
taç ve tahtından feragati içti
nabı gayri kabil bir hale gel
miştir. 

Kralın vereceği karar ancak 
pazartesi günü resmen parla
mentoya bildirilecektir. 

Londra, 4 tA.A) - Bugün
kü buhrandan bahseden Press 
Association diyor ki: 

Bu sabah nikbin bir hava 
esmekte idi. iyi haber alan 
mahafilde söy!enildiğioe göre 
kralın valide kraliçe ile kar
deşlerile ve başlıakanla yaptığı 
konuşmalar sonunda vaziyet 
mühim surette iyiliğe yüz tut
muştur. 

Sanıldığına göre halen mü
zakere edilmekte olan bir tek
lif bütün alakadarlar tarafın
dan kabili kabul bir mahiyeti 
haiz bulunmaktadır. 

Baldvin bugün yeniden do· 
minyonlar mümessilleri ile gö
rüşecektir.Maamafih hükümetin 
bugün bir tebliğ neşretmesi 
mevzuu bahis değildir. 

Londra 4 ( A.A ) - Avam 
kamarasında bugün celse açı'ır 
açılmaz muhalefet lideri Atlee 
başbakanın kanunuesasi vazi
yeti hakkında bir beyanatta 
buluoabilip bulunamıyacağı hak
kında dünkü sualini tekrar et
miştir. 

Baldvin verdiği cevapta de
miştir ki: 

Dünkü beyanalıma halen biç 
bir ~telime ilave edemem. Ma
amafih bu hususta alınacak ,. ' 

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

ANKARAPALAS 
PAS1'AHANESi 

Hükümet karşısında yeni yapılan 
ANKARAPALAS oteli altında 

Çok yakında açılıyor 

13..A. ~Fl..A.1\1.[ 
Şt•ker)erinizi buradan temin ediniz 

ISTANBULUN 

par- HACI BEKİR 
Müeısesesi şeker ve şekerlemeleri bulunduğu gibi 

bilumum büyük ve tanınmış fabrikalarm da 
şekerleri mevcuddur ... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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herhangi bir kararın deı hal 
bildirilmesi lüzumuna kani bu
lunmaktayım. Buna emin o'.a
b lirsiniz. 

Londra, 4 (A.A) - Kabine 
Avam kamarasının içt'mamdan 
sonra derhal toplanmış ve iki 
saat müzakereden sonra saat 
12,40 da dağılmıştır. 

Bakanlar her dakika topla
nabilmek için bugün vermiş ol
dukları bütün sötleri geri al
mış'ardır. 

Loodra, 4 (A.A) - Havas 
Ajansından: 

Siyasi mabafil lrnnunuesasi 
buhranının husule getirmekte 
olduğu heyecan dolayısile aci
len hal'edilme•i lüzumunun na
zırlar tarafından krala arzedil
miş oldui;unu ve nazırlarm bu 
bapta iki gün zarfmda bir ka
rar vermesini hükümdara bil
dirmiş olduklarını beyan etmek· 
ted 'r. 

Bu mahafil daha uzun bir 
mühletin huzursuzluk tevlid 
edeceği mütalaasında bulun
maktadır. 

Öğrenildiğine göre, nazırlar 
kendi noktaı nazarlarınm bal 
tarafından kabulü takdirinde 
bu mühlet uzatılabilecektir. 

Kanunuesasi buhranının çık
mış olduğu haberi üzerine dün 
sabah burada fiatler mahsüs 
derecede düşmüştür. Öğ:e
den sonra fiatlerde biraz sa
lah hasıl olmuştur. 

Londra 4 (Ö.R)- 70,000 kişi 
Haydp: r'.ta toplanarak şehir 

sokaklarına yayılmışlardır. Nü
mayişçiler "Kralımızı feda et
meyiz" diye bağırmışlardır. 

Romanya kralı 
Varşova, 4 (A.A) - Gaze

telerin yazdığma göre Roman· 
ya kralı Karo! Kanunusani 
aonlarmda Varş'>vayı ziyaret 
edecektir. 

Ademi müdahale işi 
Londra, 4 (A.A) - Malüm 

olduğu üzere ademi müdahale 
anlaşması ispanyaya siiab ve 
mühimm:.t gönderilmesini men 
etmektedir. 

Maamafih lngiliz hükümeti 
yeni yeni meselelerin çıkması
nın önüne geçmek üzere ade
mi müdahale komisyonuna da
hil memleketlerin kendi vatan· 
daşları arasından Ispanyaya 
gönüllü gitmesini menetmeleri
nin çok iyi olacaığı fikrinde 

Hakem eme itiraz yoktur. Kararlar değişemez. 
girmiştir Hakem komitesine beş hakem 

Senenin lik maç'arına yarın 
başlanıyor. Buseneki hk maç
larının bir devre üzerinden alı
nacak neticeye göre kulüpleri 
tasnife tabi tutması, yapılacak 
maçlara ayrı bir ehemmiyet ve 
o nisbette hususi bir kıymet 

vermektedir. 
Mevsim zarfında en çabuk 

formuna girebilecek ve ayağına 
en çabuk takımı bize tanıta· 

cak olan yeni lik sistemi, tali
in fazlaca rol oyoıyacağı bir 
şekildir. 

Herhangi bir takıma karşı 
ikinci devrede şansım deneme 
imkaoını vermiyccek olan bu 
tarz maçlar dolayısile bütün 
takımlar azami kuvvet ve kud
retlerile çalışmağa mecbur ka
lacaklar ve oyunlar hususiyet-

. leri itibariyle ayrı bir zevk ta
şıyacaklardır. 

lzmir lik maçları ve ötedeo
beri şahit olduğumuz birtakım 
sürprizler bir devreli maçlarda 
kimbilir kaç kulübün işini al
lak bullak edecek ve yine 
kimbilir kaç kulübün ekmeği
ne yağ sürecektir. 

Yeni şekliyle kulüplerimiz 
için cidden büyük bir sürpriz 
olan lzmir lik maçları kim ne 
derse desin bize hararetli bir 
mevsim yaşatacaktır. Bütün 
kulüplerimize muvaffakıyetler 

dıleriz. 

* • • 
Futbol ajanlığının daveti üze-

rine dün akşam toplanan ha
kemler kendi aralarından şu 

beş arkadaşı hakem komite
sine seçmişlerdir: Mustafa, Esat, 
Fehmi, Aliieddin, Hüseyin. 

Hakem komitesi her hafta 
fotbol ajanı Adnanın başkan
lığı altında toplanarak o hafta 
yapılacak olan maçların hakem
lerini seçecektir. 

Dün akşam çağrılan 32 ha
kemden 17 si gelmişti. Topl;ıo
tıda şu kararlar verilmiştir: 

1 - Hakemler her hafta 

pazartesi akşamı saat 18,30 da 
toplanarak birgün evvelki maç
larda yapılan yanlışlıkların mü

nakaşasını yapacaklardır. 

2 - Her hafta pazar günü 
sabahı futbol ajanı veyahut da 

bu iş için futbol ajanının memur 
edeceği kimse o gün için Al
sancak sahasının vaziyetini tel
ki k ederek maçların yapılıp 
yapı!amıyacağıoı kararlaştıra

caktır. Bu sahada oynanama
dığı takdirde halk stadındaki 
(B) takımları maçları tehir edi
lerek birinci takımların maçları 
bu sabada oynanacaktır. 

3 - Maça çıkacak sporcu
ların formaları yeknasak ola
cak, akııi takdirde hakem 
oyuncııyu oyundan menede
cektir. 

4 - Takımlar tayin edilen 
saatten on beş dakika zarfın
da sahaya çıkmazlarsa hük
men majllıip addedileceklerdir. 
Oyuncular bundan müstesna
dır. Geldiği ı:aman girebilir. 

5 - Bi'ümum itirazlar ha
kemlere maçtan evvel yapıla
caktır. Aksi takdirde hiçbir 
it raz mesmu o!mıyacaktır. 

6 - Hakemlerin kararları 
kat'i ve layetegayyirdir. 

7 - Hakemlerin vereceği 

kararlara bütün oyuncular har
fiyyen itaat edeceklerdir. 

8 - Sporculuğa yakışmıya· 
cak hareketleri görülenler ve 

Altay 

futbolcu!ar hakkında asgari 
altı aydan başlamak üıere 
ebediyyen boykota l<adar gi
dilmek üzere cezalar verile
cektir. 

BU HAFTAKi MAÇLARIN 
HAKEMLERi 

A!sancak stadyumunda: 
Göztepe - Egespor hakem 

Baha, yan hakemler Şahap, 
Fehmi saat 9. 

Buca - fzmirspor hakem Ha
san, yan hakemleri Fehmi, M. 
Şenkal saat 11 

Burnava - lzmirspor hakem 
Esat, yan hakemler Baha,Şev-

takımı 

ket saat 13 
Altay - K. S. K. lıakem Sab

ri, yan hakemler Fethi, Nuri 
saat 15. 

Alan gözcüsü: Mustafa 
HALK ST ADlNDA 

Altay-K.S.K hakem M. Şen· 
kal saat 9. 
. Burnava - lzmirspor hakem 
Hamdi saat 11. 

Buca-Demirspor hakem Ah
met Özgergin ııaat 13. 

Göztepe - Egespor hakem 
Şahap saat 15. 

Alan gözcüsü Ahmet Öz
gergio. 

Fransız parlamentosunda 

Bir komünist saylavı 
Sulh hiçbir zaman bu kadar büyük 

tehliike geçirmedi, dedi 
- BaştaıaJı I 11ci Sahifede -

vaziyetleri Avrupa sulhuoun 
istikbalini tayin edecektir. 18 
temmuzda ispanyada intiha
battan doğan meşru hülcümet 
bir askeri isyanla karşılaştı. 

Bu hareket hariçten kazırlao
mıştır. ispanya şimdi istiklalini 
müdafaa etmeklt>dir. Fransa bu 
işte ispanyaya yardım etmediği 
için yarın kendisi de hücuma 
uğrıyacaktır Eğer hükümet 
hu siyasette ısrar ederse Millet
ler Cemiyetinin idam hükmünü 
imzalamış olacaktır. Biz ispan
ya ile normal ticaret münase· 
betlerinin iadesini istiyoruz. 

Sulhun müdafaası da bunu 
emrediyor. 

Radikal partisi namına Mar· 
gaine Blumdan ispanya işlerine 
karşı istikbalde nasıl bir siya
set tasavvur ettiğıoi, Almaoya
nın komünist aleyhdarı miica
delesioe karşı nasıl davranaca
ğıoı, uzak şark için ne düşün
düğünü sormuştur. 

Sağ ceııaht20 Reynaud de
miştir ki: Bir. ene evvel kollek
tif emniyet prensibinin feda 
edilmesiyle tehlükeli bir vazi
yet çıkarılmıştır . Almanyanın 
7 Mart l:uvvet darbesi bunu 
ı~pat etmiştir. Almanya şimdi 
kendisiyle hududu bile olmıvan 
Rusyanıo onunla harp düşiln· 
cesi besliyecek kadar defi ol
duğuna dünyayı inandırmağa 

çalışıyor. 

Hatip, Edenin ve Ru7Vt>:tin 
son beya11atını hatır:atmış ve 
demiştir ki: 

- Ruzve t deırokras'ye ina
nıııı bildirdi. Aynı zamanda 
diktatörlüklerden ve har bın 
snlbten naba az babalı o'aca
ğmı düşünmeğe sürüklenen 
milletlerin ıstırabıodan da bah
setmiştir. Fakat bunlar istik
qale ait sôzleı dir. Bizi meşgul 

ise Ceoevrede yapılan hatanın 
neticesidir. Zira ltalyaya veri
len söz tutulmamıştır. 

Blum - Bu bir hatadır. Hü
kümet Cemiyeti Akvamda ya
pılan teşebbüsten haberdar 
bile olmamıştır. 

Reynaud - logiliz-F raosız 
antantı siyasetimize esas olma
lıdır. Fakat kısa bir mühlet 
içinde logilterenin bize yapa
bileceği yardım mahd:ıttur. Şu 
halde ya Almanya ile anlaş
mak, yahut Fransız - Sovyet 
paktını müenir bir hale getir
mek lazımdır. 

Blum,şimdıki hükümefn, ko
münistlere ka şı istiklalini elde 
etınedikçe, bu iki siyasetten 
hiçbirini tatbik edemiyeceğini 
söylemiştir. 

Kısa bir inkıtadan sonra ha
rıcıye nazırı Delbos kürsüye 
çıkmıştır. Saat llS,10 da başlı
yao beyanatı devam etmek
tedir. 

Yeni bir lokomotit 
Moskova cıvarındaki Kolruna 

lokomotif fabrikası, şimdııik 
tecrübe mahiyetinde, yeni hir 
tip lokomotif hazırlamaktadır. 

Bu yeni tip lokomotifin 100 
havayinesimi tazyıkınde dirc'<t 
cevelanlı bir kazanı kullanılmış 
buhar iç.in bir koodansatl, rü 
ve pistoo .u motör yerine de 
bir türbini mevcut o 1acaktır. 

Bu tecrübe 'okomotifi, S v
yet mühendiıı!~rio n teknik ve 
ekonomık bakımından yap ••Ş 
olduk:arı hesdp arın doğr • •J· 
~u~u tedk k ve ıspata y nr ı
yacak ve bundan sonra is l 1:

ba 'de 4000 beyg r kuvve . ~e 
kadar bu sıstem lokor ,,. 
tıf:er.n in~a.,nı miimkün kı-
lataktır . Bu yenı sıs • m 
lokomot.fler, bu~üo ar<' •k 
25()0 beygır kuv Ht'nı ı ı z 
bu.unan lokomot f e ıden :ı ._ •k 
y.rnıi fon cl a lıa a ğ ır o:aca l •e 
aynı 2aır.ar. da yü1de GO ıııs ' ;!• 

tinde daha az mahrukat ya ' ı
cal<t.r. Aynca bu lokomot:f ·r, 
yeniden su a 'madan on n 
kilometre me••fe katedeb: e• 
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- Onları size teslim ediyo

rum; fakat, evvela beni dinle
yiniz. Buraya bir mukaddes 
adam gelecektir. O adam bu 
ihanetten haberdardır. Merkum 
bu iki caniyi tecziye etmeği 
deruhte etti. Onun tarafından 
telef edildikleri halde allabın 
eliyle öldürülmüş olacaklar ki 
böyle olması daha hayırlıdır ..• 
Benim ıırzum da budur.. Mu· 
radı ilahi böyledir! 

Titremeler, itirazlar hemen 
sükünet buldnlar. 

- Hazreti Mesibin intikam 
alatı olan rahip Pani Garola 
sizin intikamını:ı.ı alacaktır. Bu 
muradı ilahinin bini husulünde 
siz büyük kapıya karşı topla
narak kendinizi göstermiyeceksi-ı 
niz .. Ben öyle istiyorum .. F akat.. 

Kızlar, tehevvürle sık, sık 
nefes alarak kraliçenin dudak- 1 
!arına yapışacak kadar mibra- J 
ha yaklaşmışlılar. 

- Fakat, Pani Garola te- 1 
reddüt ederse .. Ya eli titrerse, 
güzelBearnlı kızla Mariyak ken
dilerini pek iyi müdafaa ederler
se, o vakıt yavrularım vereceğim 
işaret üzerine hepiniz koşacak 
ve işi bitirivereceksiniz.. işa

ret te .. 
Katerin hançerini çekerek 

bir salip gibi havaya kaldırdı. 
- işaret işte budur! Muradı 

ilahi böyledir! Diye bağıraca
ğım. 

Bu sözleri öyle sert ve vah
şiyane bir şive ile söylemişti 

ki elli kız da birdenbire kor
ku ile geri çekildiler. 

Fakat hemen, sanki müthiş 

bir kin ve gazep fırtınasiyle sil
rüklencıişler gibi kollarını, sa
lip saplı hançerlerini uzattılar 

ve ağızlarından: 

- Murat böyledir! Sözleri 
fırladı. 

Katerin, kollarını havaya kal
dırarak siması, sadası görenleri 
ve işidenleri korkutacak dere
cede değişmiş olduğu halde: 

- Ey Mesih! Senin hizme
tine amade olarak yükselen bu 
silahları gör! Rabbiml Beni bu 
son dakikada affet... Beni in
tikamını alan bir vekilin ma
kamına kaim eyle!.. Kızlarım, 
ellerinizde bulunan hançerler 
birer saliptirler, sizi takdis ede
rimi sözlerini söyledi. 

Bütün başlar eğildi... Mih
rapdaki mumlar sönmekle ma
bed birdenbire kapkaranlık 
oldu • Kraliçenin kızları 
doğruldukları zaman, mumları 
söndürerek mihrabın merdive
ninden İnen Katerini gördüler. 
Kraliçe, kilisen'n zulmeti içine 
karışarak uzun bir zincire mer
but olarak yanan bir yağ kan
dilinin yandığı cihette gözden 
kayboldu. 

Bu elli kız dahi, titriyerek, 
intikam almak maksadiyle ken
dilerine tayin edilen mahalle 
gittiler ve hançerlerini çekerek 
beklemeğe başladılar. 

* • • 
RAHİP 

Aradan yirmi dakika geçti. 
Geniş kilisenin etrafında şid-

detle gürliyen fırtına içerdeki 1 
süküte daha ziyade bir şeamet 
bahşediyordu. 

Çünki, bütün gece herkesi 
korkutan bora başlamıştı. 

Bazen parlıyan bir şimşek, 
pencere camlarını aydınlatıyor 
ve bu seri, donuk ziya elli 
kızın müteheyy:ç simalarını mey
daua çıkarıyordu. O vak ; 
kilisenin üstünde boğuk bir 
inilti işitiliyordu. 

Saat onbiri çaldı. Sonra da 
onbir buçuğu vurdu. 

u anda bir adam mihraba 

ve iki solda olmak üzere dört 
mum yaktı. Merkum bunu mü
teakip akan terlerini silmek 
için elini alnına götürdü. Si
ması sapsarı kesildiği gibi ba
cakları da titriyordu; yüzünü 
dönünce kraliçenin tazimkar 
bir vaziyette secde ettiğini 
gördü. 

Bu adam, mihraptan inerek 
Katerine yaklaştı. 

Ve eğildi : 
- Madam! decli. 
Fakat, kraliçe cevap verme

diği için merkum eliyle onun 
omuzuna vurarak: 

- Katerinl Diye mırıldandı. 
Kraliçe başını kaldırdı, si

ması pek korkunç bir hal 
kesbetmişti. Katerin: 

- Rene, herşey hazır mı? 

Diye sordu. Rojiyeri ellerini 
bitiştirerek kısık b:r sesle: 

- Madam, hu pek müthiş 
bir rüya .. Oh! Onu affedecek
siniz de!lil mi? Merhamet edi
niz melikem! Oi!luma acıyınız! 
Sizi, bir emrinizle her cinayeti 
irtikap etmek derecesinde se• 
ven, bana acıyınız! Pu adam 
yaşarsa size ne zararı dokunur? 
Madem ki buradan da gidiyor. 
Artık bir daha Parise avdet 
etmiyecekl. Sözlerini söyledi. 

Kraliçe ayağa kalkmıştı: 
- Rene yemio ederim ki, 

buqün onu kurtarmak istedim. 
Alis'i isticvab ettim. Hakikati 
öğrendim... Bu hakikat pek 
müthistir. Deoda. benim oi!
lum olduğunu bildiği gibi bu
nunla da tefahür ediyor! Alis 
bu sırrı biliyor 1 Eğer aşıkı 
bunıı ifşa etmemiş o!aydı, nasıl 
öij-renecekti? Kendilerini bura
dan kaçırdıktan sonra bu sırrı 
ifşa etmiyecekleri ne malüm? ... 
Hayır, Rene. . . Bu işde 
artık merhamet o!amaz. Çünkü 
ben de kalbimde böyle biraz 
merhamet bulamıyorum .. Hatta 
sen bile onu itham etmedin 
mi? .. 
Göğsü delinerek ölmüş gör

medin mi? .. Hayali, kulede sa
na görünmedi mi? . • Pekala 
biliyorsun ki Cenabıhak onu 
benden evvel itham etti! dedi. 

- O, benim mariz olan 
muhayyelemde vücut bulan 
bir hayal idi.. Merhamet 
madam! Ben de onlarla bera
ber giderek kendilerine neza
ret edeceğim ... 

- Sus Rene... işte bak ... 
Şu kapıdan işaret verildi. 

- Hayır, gök gürültüsüdür! 
Size lanet eden sadayı asüma
nidirl 

-- Sana git kapıyı aç diyo
rum! 

Rojiyeri diz çöktü. 
- Katerin!.. Ne! Kanınızdan 

mutahassil bir kana, lahminiz
den mütevellit bir lahme, mer
hamet etmiyor musunuz? 

Kraliçe eğilerek müneccimin 
kolundan tutup, sanki bu anı 
fecide kuvveti on misli artmış 

gibi bir hareketle onu 
kaldırdı. 

- Sonu var -

~iZRBiınll 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon : 3434 

• 1229) 
CL///7/////".Q0'/7/L:Lr/.LJ'd/ZZZ ,. ~ 

Hususi muallim 
ilk ve orta okul talebele

rine hususi dersler vermek
tedir. lstiyenlerin bergün sa
at 16 - 18 e kadar Yeni Asır 
idarehanesine müracaatları. 

3 - 13 H 3 

DUn Borsada 
Çiçekçi Macar 
MITER F. MAGGIAR 

Fleııriste Yapılı:ın Satışlar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 

Alsancak Mesudiye caddesi No. 70 
TELEFON 3367 

ll:it .. ııc.ı:~~//7.//7L7./L7..z7~ 
574 F Solari 15 375 18 25 ilan 
180 S Süleymano14 75 15 75 

70 A R Üzümcü15 375 16 50 Müddeiumumi otomobilleri 

67 M J Taranto 21 21 
55 K A Kazım 16 25 17 50 
52 H Alyoti 15 75 16 25 
28 K Akyiğit 16 25 16 25 
21 inhisar 10 375 10 375 
15 D Arditi 18 18 25 
12 H Albcrti 13 75 12 75 

8 O Egli 13 25 13 25 
1082 Yekün 

için açık eksiltme suretiyle 255 
teneke dökme benzin satın alı
nacaktır. Beher tenekesinin 
Muhammen fiatı 391 kuruştur. 
isteklilerin yüzde yedi buçuk 
pey parasiyle birlikte 11112/936 
cuma günü saat onbeşte Müd
deiumumilikteki komisyonu 
mahsusa müracaatları. 

361172 Eski satış 26 - 29 - 25 { 2250 ) 1344 

362254 Umumi satış 

lzmir ikinci icra Memurlu
ğundan: 

Dahiliye Mütehassısı 

DOKTOR 

Sua~a Emin 
Kağıtçılar 

Nuriye borç~u Mezrukanın 

bağının satılması hakkındaki 
ilan 4-12-936 tarihli gaıeteni· 
zin 7 nci sayfasının 6 ncı sütu
nunda kayıtlı 1323 ve 2304 nu
maralı ilanın sehven ikinci ar
tırması 25-1-937 pazartesi günü 
saat 11 den 12 ye kadar diye 
yazılmıştır. Halbuki 22-1-937 
cuma günü saat 11 den 12 ye 
kadar yapılacağı tashiben 
ilan olunur. 

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

1-13 h.3 (2298) 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar İçin mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 - t2 J. Perplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 
1 26 (2299) 

iZ Mi R 

t. 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekba,, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi bercevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tip 
mensucatına faıktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

TOL 

••••••••••••••• 
Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

Doyçe Oriyantbank 
DRESONER BANK ŞUBESi 

IZMiB 
MERKEZi : HRRJ,l.N 

Alnıangada 175 Şubeal Mevcuttur 
Beı ıuaye ve i h ti yat akçesi 
165,000,000 Raybsmıırk 

Türkiyedo Şnbeleri: ISTA.NBUL ve lZMlR 
MısırJıı Şubeleri : KAHlRE ve lSKENDERlYE 

Her türlü bnnkıı. muaıoelatnı ifa ve kabul eder 
c ALMANYAl>.J.. seyahat, ikamet, tahsil ve saire 

ehven ~eraltle REOISTERM.ARK satılır. > 

GÜNÜN 24 SAA TiNDE HASTA 

Baş ağrılarına karşı 

GRiPiN 
kaşelerini kul!anıoız ! 

Grlpln : Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

Grlpln : En şiddetli baş ve 
diş ağrılarını sür
atle dindirir. 

Grlpln : N ez!e, grip ve ro-
matizmaya karşı 

çok müessirdir. 
GRIPIN kaşelerinin 10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz 

KREM BALSAMIN 

Kumral, sarışın, yegane 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik krem!eridir. 

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

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoğlu lstanbul 

lzmir ili Vakıflar direktörlüğünden: 
Lira Vakfı 
300 Aziziye camii vakfı 
250 Aziziye camii vakfı 
100 Aziziye camii vakfı 

50 Aziziye camii vakfı 
100 Aziziy.? camii vakfı 
200 

500 
600 
250 
120 
800 

Aziziye camii vakfı 

Kılcı mesçit vakfı 

Kılcı mesçit vakfı 

" Jt 

tt n 

tt " 

Hacı Mahmut camii 

Mevkii No. 
Kırım s. 29 
Gülizar S. 28-32 
Kırım sokağında 22 
Kırım sokağında 35 

" .. 66-70 

Cıusi 

ev 
ev 
ev 

arsa 

ev 
Kırım sokağında 33 ev 
Damlacık yokuşu 84,84,84-1 ev ve 

altında dükkan 
Samancı S. 13 ev 

,, 15 ev 
Kabristan S. 3 ev 
Abbas ağa S. 24 ev 
Numan zade S. 28130 ev altında 

dükkan 
300 
400 
250 
350 
120 
200 
150 

Haremeyn muhteremeyn Beyler sokağı 8 arsa 

1000 

Kılcı mesçidi Damlacık yokuşu 94,84-4 ev 
arsa Kılcı mesçidi Necip ef. S. bila 

Pazaryeri camii vakfı At pazarında 3 
,. ,, Alireis S. 17-19 

ev 
harap ev 

ev Kasabalı Halilağa vakfı Kırımlı S. 30 
,, ,, 

Kamile Nusret vak. 
.. 32 

Hastane Arap 3 ve 
fırını caddesinde 

ev 
1 ,47 ev ve al
tında dükkan 

Yukarıda mevkii, vakıf, numara ve cinslerile muhammen be
delleri yazıl ev, dükkan ve arsalar paraya çevrilmek üzere 
mülkiyetleri yirmi gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

2490 sayılı arttırma eksiltme ihale kanunu dairesinde muame· 
leleri bitirilecek olan bu akaratın ihalesi 28 - 12 - 936 pazartesi 
günü saat onbeşte Kemeraltında Evkaf direktörlüğü binasında 
yapılacaktır. Satış peşin para iledir. istekli olanların hususi 
şartlarını öğrenmek üzere hergün Evkaf direktörlüğü varidat 
memurluğuna ve ihale günü de yüzde 75 teminat akçeleriyle 
birlikte toplanacak olan komisyona müracaatları ilan olunur. 

5- 5-?2- R 1401 2307) 


