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imtiyaz sahibi : ŞEVKET BıLGIN • Başı.Duharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
HAKKI OCAKOGLU 

I .A.EI<>~ Ş~İTİ 

Devam mUddetllTürkiye içinlHariç içirı 
Sene/ık • . . . . . • 1300 2500 
Altı avlık . . . . -. -. 700 -ıJoo 

TELEFON : 2&97 
1.---;;;;;;~~~------~;;;;;;~ 

l Sovyet hu~utlarında \ahklmal 
1 Londra, 8 (0.R) - Sovyet askeri 

ricali bugünlerde Kırımda bir toplantı 
yaparak Sovyet askeri kuvvetlerinin 
bir misli arttırılmasına ve hudutlarda 
müdafaa hatları teşkiline karar ver
mişlerdir. 

Fiatl _" s ,, kuruştur. Cumhuriyetin Ve OumJmriyet Eserinin Bekçisi, Saba1ıları Çıkar Siyası Gazetedir Yeni Asır matbaasında_J:_asılmıştır. 

seyllp çok korkunçtu Ada nada • 
1 

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

~~~~2'%':r~R%~ MESKENSiZ KALANLARIN SAYISI ELLi BiNi BULDU 

Adanada yağmur 
şehrini seller 

devam 
bastı. 

ederken 
Limanda 

zelzele de oldu. Mersin 
kırk mavuna battı •. 

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

Felaket mıntakalarında akrabaları bulunanlar dün telgrafla mahallinden malumat 
neşredilmediği için ölenlerin kimltr olduğu belli değildir. Kızılay kurumu 

faaliyete geçerek Adana felaketzedeleri için bir iane listesi açh. lzmir 
Adana belediyesine başsağlığı telgrafı gönderdi. lzmirliler yardıma 

istediler. Liste henüz 
lzrnir şubesi derhal 
belediyesi, dün 
koşuyorlar. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Felaketin başladığı saatlerden beri ölenlerin sayısı artmakta devam ediyor. Ovadaki bütün hayvanların su baskını esnasında telef oldukları 
haber veriliyoT,. Maalesef pamuk mahsulü de büyük zarara uğramıştır. Elim felaket haberi memleketin heryerinde derin teessür uyandırmıştır . 

• 
~ ~ ·~ 'm-y P Sili -~'; ıı as ~ 

Meısm llnıanında11 güzel bır göıü.nüş Oilze/ Adan adalı bil göıünliş 

Adana, 8 (Hususi muhabiri· Maddi zarar, ilç milyon lira sayısı elli bini bulduğu söylen- bütüu hayvanların mahvolduğu Yardım ve imdat kollan fe- şecek kadar çamaşır ve batta· 
mizden) - Çukurovayı baş· tahmin ediliyor. mektedir. anlaşılmıştır. Salahiyettar be- dakirane çalıııyorlar. Kızılay niye gelmiştir. Bunlar muhtaç 
tan başa inleten seylap felaketi, Adanada ve köylerde, ev· Felaketin başladığı saatler• yetler faci anın hakiki mahiye· umumi merkezi vasıtasiyle Es- olanlara dağıtılıyor. 
evvelce zannedildiğinden daha leri bu suların hücumile yıkıl· denberi her geçen gün öJüJerin tini ve ıarar mikdarını tesbite kişehir ambarından gönderiJen Adana Kızılay şubesi, bil· 
korkunç olduğu anJaşılmtşhr. dığı için meskensiz kalanların adedini artırmaktadır. Ovadaki çalışmaktadırlar. 300 çadır ve 1000 kişiye yeli· -Snnu 3 ünw salıitede-
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Çukurova 
·-· 

Geniş bir yardım 
bekliyor ... 

lki giindcnberi, bütiin mem
leket, felaketli bfr 1ıaberüı 

yası içüıdedir. Yur<lumuzıoı 

en bereketli servet kayuağı 
sayılan Çu7m r1·va, güzel 
Adaua, mftler azi 1wyatları 
1çinde 11arınm iimit yıldr:· 
la,.ı gibi glh·ünen l>fr yığın 

köy , Sey1ıanm a2yrn coşkuu
lufjuyla biiy ük bfr / el6kct 
geçirdiler . On binlerce insan 
sulann llılcumtma ırğı·ud ı. 

yüzlerce ev yıkıldı . Yüzlerce 
i>ısan öldü. Y it.zlcrce ocak 
8ôndii. 

Felaketi, tüyleri ürperten ge
nişliği ve dehşetiyle, gözlerimiz
de tecessüm ettirmeliyiı. Kulak
lar1mızda çınlıyan vatandan fer· 
yatlarını eyice duymalıyız. Düne 
kadar mesud bir kalkınmanın 
sevinci içinde olan yurddaşlar 
apansız derin bir ıstıraba, ta· 
hiatın insafsızlığından doğan 
bir mateme gömüldüler. Maddi 
varlıklarının enkazı üzerinde 
babalarını, analarını, evlatlarnıı 
kaybeden insan ların hazin göz· 
Yaşları Seybanın azgın sularına 
karışıyor. Fakat Çulrnrova bu 
&_cı da yalnız değildir. Türk mH:e
tı ferahlı günlerde olduğu kadar 
felalcetli günlerinde de tam bir 
bütünlük arzetmekt edir. 

Adana matem yaparken lz
lnİr neşe içinde yüzemez. Kın-
lan neşemizi kazanmak, i~imizi 
kemiren felaketin acılarından 
•ıyırmak için, Adanayı ve Çu
lturovayı feliket;n sademesine 

- Sonu 2 rıci sa ada --

Donanmamız dün limandan ayrıldı 

Şanlı-filo lzmirliler tarafından coşkun 
bir sevgi ve alikayla uğurlandı 

Beş gündenheri limanımızda, 
lzmirlilerin misafiri bulunmakta 
olan şanlı donanmamız, dün 
halkımızın tezahüralı arasında 
limandan ayrılmıştır. Donanma
mızın ve donanma mensupları

nın aramızda bulundukları müd
detçe bize yaşattıkları zevkli 
dakikalar lzmirlilerin hatırasm• 
da daima yaşayacaktır. 
Donanmamızın bir kısmı 

dün sabah limanımızdan ayrıl· 
mış, Yavuz ve torpidolar öğ· 
leden sonra limandan ayrıl· 
mışlardır. Yavuz, hareket eder
ken yüzlerce kişi Kordonu 
doldurmuştu. 

Öğrendiğimize göre, donan· 

lstanbulda merasimle karşılanacak 
......•............ , .......•••...........••....•........ , .....•.......••..••........ 

Yavuza son se/{ım 
mamız ÇanakkaJeye uğrıyacak, ı Filomuz lstanbulda parlak ıu· 
oradan lstanbula geçecektir. rette karşılanacaktır. 

Çeki Karlin takını! 

Dün Güneş'le oynadı 
netice 3-3 beraberedir 

Maç çok hararetli oldu 

D ün Oüneş/e oynıyan Çeki K.arlitı takımı 

lstanbul 8 ( Yeni Asır - Te- 1 li takımlarından Çeki Kar • 
lefonla ) - Pragın en kuvvet- ! - Sonu 7 ine say/ada -

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

Gece vaktı, iki Türk evine 
kundak koymak istem1şler 

Paris, 8 (A.A) - Anado!u 
Ajansının hususi muhabiri 
bild riyor: 

Blum meclisdeki nutkunda 
bizim için demiştir ki: 

Türkiye ile münasebahmız 

hiçbir vakıt bugünkü kadar 
dostlukla mütemayiz olmamıştır. 

Paris 8 (Ö.R) - Hariciye 
nazırı lvon Delbos diln öğle· 
den sonra Türkiye sefiri Suat 
Davası kabul ederek lskende-

T. R. Ar as Cenevreye gidiyor. 
IstanbuJ 8 (Yeni Asır Te· hakkında hiçbir karar ittib 

lefonJa ) - Havas Ajansı bil- edilmediğini tasrih etmektedi 
diriyor : Mamafih Fransız hüküme 

Paris salahiyettar mahafili Türkiye tarafından böyle b 
Sancağın statüsiı hakkındaki arzu izhar edilecek olur 
Türk • Fransız ihtilafının Mil- bu suretle harekette hiçbir ma 
Jetler cemiyeti konseyinin on zur görmemektedir. 
ilkkinunda toplanacak fevka· Ankara, 8 (Yeni Alllr • tel 



Çukurova 
Geniş bir yardim 
bekliyor ... 

- Baştaıa/ı 1 inci salıiJede -

uğrıyan şirin köyleriyle birlikte 
mateminden sıynlabilmiş, neşeli 
hayatına kavuşmuş görmeliyiz. 
Ancak o zaman kalplerimiz 
müsterih ola bilir. 

Şimdi Adanada ve sellerin 
tahribahna uğrıyan köylerde 
belki binlerce aile meskensiz· 
dir. Bu kış kıyamette binlerce 
yurddaş yardıma muhtaç bir 
hale düşmüşlerdir. Filhakika 
vatandaş ıstırabı karşısında en 
yüksek bir hassasiyet gösteren 
devlet, felaket günlerinin can• 
dan yoldaşı olan Kızılay acıları 
imkan nisbetinde tahfif etmek 
için acil yardımlarda buluna· 
caklardır. Fakat ihtiyaç o kadar 
geniştirki, yardımların müessir 
olabilmesi bütün Türk milleti· 
nin şefkat hazinesi olan vicda· 
nında aynı acıyı duyarak yar· 
dım elini uzatmasına bağlıdır. 
lzmir başta olmak üzere Ege 
halkı, bu şuurlu vazifenin ifa· 
sında memleketin diğer kısım· 
!arına örnek olacak surette ha· 
reket etmelidirler. 

Zenginler, orta halliler ve 
memleketin fedakar işçileri; 
Adananın bir facia olan vazi
yetini düşününüz. En kalpsiz 
İnsanları bile merhamete sevke· 
den ıstırap levhalarını dü· 
şününüz... Binlerce yurddaşın 
şimdi kederli gözlerinde biç 
eksik o!mıyan yaşlan dü~ünü· 
nüz. Ve hemen cevap veriniz: 
O yaşları silecek eUer vaardır. 
O etler sizin ellerinizdir. Ada· 
na için Kızılaya yardım edelim. 
Bu şefkat müessesenin vazife
sini kolaylaştıralım. lnsaniık ve 
yurddaşlık vazifemizi )apahm. 

Şe"Vke1' :Bil~ 

Federasyon 
lzmir takımlarına 

Bir İngiliz antrenörü 
gönderiyor 

Eutbol federasyonu tarafın· 
dan celbedilen Ingiliz antrenörü 
Mr. Cimvcll İstanbula gelmiştir. 
Federasyon bu antrenörün Iz
mir takımlarını yetiştirmesini 
münasip görmiiştür. lngiliz an· 
trenörü yakında şehrimize gele· 
cektir. Mr. Cimvell Barselon 
futbol takımını antrene etmekte 
idi. Orada çıkan isyan müna· 
sebetiyle bu vazifesini terket• 
miştir. 

Kömür yok mu? 
Bayındır Ticaret Odası şeh • 

rimiz Ticaret Odasına müra· 
caat ederek Cumaovası kö
mürü veya Zonguldak maden 
kömürü tedarik edilemediğin
den Bayındır fabrikalarının 
faaliyette bulunamadıklarını 
bildirmiştir. 

Odamız yaptığı tetkikler 
neticesinde Bayındır Odasına 
verdiği cevapta Cumaovası 
maden kömüründen toprlan 
alındığı takdirde ve Zonguldak 
kömüründen de Izmir piyasa· 
sında mebzulen bulmak müm· 
kün olduğunu bildirmiştir. 

Belediye encümeni 
Belediye daimi encümeni rlün 

öğleden sonra Dr. Behçet Uzun 
ba ~ kanlığında toplanarak bazı 
kararlar almıştır. ,. ' 

Bir veznedar 
bayan aranıyor 
Ankarapalas pastahanesin· 

de veznedadık yapabilecek 

bir bayana ihtiyaç vardır. 
Kendisinden kefalet istene· 
ct!k ve lisan bilen tercih 
edilecektir. 

lstiyenlerin Ankarapa!as 
pastahanesi d irektörlüğüne 

müracaat etme~eri. 
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ihracat 
Ruhsatnameleri 

geldi 
ihracat kontrol kanununun 

bu ayın 15 inden itibaren tat· 
bik mevkiine konacağı maliım· 

dur. Bu tarihten sonra ihracat 
ruhsatnamesi almıyanlann mal
ları gümrükten geçirilmiyecek 
ve harice sevkedilemiyecektir. 

Şimdiye kadar bu ruhsatna· 
meleri almak için 140 tan fazla 
ihracat tüccarı ticaret odasına 
müracaat etmişlerdi. Bunların 

muameleleri oda tarafından ik
mal edilmiş ve vekalete gön· 
derilmişti. Ruhsatnamelerin gel· 
mesi bekleniyordu. 

Haber aldığımıır;a göre dün 
bu ruhsatnamelerin birinci par· 
tisi olarak 84 vesika gelmiştir. 
Oda hunları imza mukabilinde 
alakadarlara tevzi edl!cektir. 
ikinci parti rubııatnamelerin 
gelmesi de bekleniyor. 

Tarih konferansları 
Tarihçiler dün belediyede 

tekrar toplanarak ve konfe· 
ransların mevzulannı aralarında 
taksim ettiler. Eski Şark mev· 
zuunu 'Ziya Şöleo, Yunan kıs· 
mını Haydar, Roma ve lzmir 
kısmını Süleyman, Bizans ve 
Osmanlı kısmını Mitat, Üzerle
rine almışlardır. 

Civar harabeler üzerindeki 
tatbikatı da kız muallim mek· 
tebi müdürü Rahmi Halaban 
ve müze müdürü Salaheddin 
Kantar tarafından kabul edil
miştir. 

Konferansl11ra pek yakında 
başlanacaktır. -----.. Mal istiyorlar 

Kıbrısdan şehrimiz Türkofis 
şubesine gelen bir yazıda arpa, 
buğday ve zeytinyağı alınmak 
istendiği ve bu işi yapanların 
adresleri arzu edildiği bildi· 
rilmiştir. 

ÇEŞMEYE 
Tayyare seferleri 

uğnyacak 
Yazın Çeşme plajlarına bal· 

kın rağbetini arttırmak ve bu 
plajlardan istifade edebilme
lerini temin maksadiyle yo!cu 
tayyaresi işletilmesinin alaka· 
dar/arca düşünülmekte oldu· 
ğunu memnuniyetle haber al
dık. 

lzmir-lstanbul arasında işle
meğe başlıyacak olan yolcu 
tayyareleri gidişlerinde ve ge· 
!işlerinde Çeşmeye uğrıyacak· 
!arı gibi ayrıca da birer sefer 
yapacaklar ve hu suretle bal· 
kı birkaç dakika içinde Çeşme 
p !ajlarına götürüp getirecek· 
!erdir. 

Ofisten malumat 
istendi 

Türkofis merkezinden şeh
rimiz şubesine gelen bir yazı· 
da Ege mıntakasının pamuk 
cinslerinden ayrı ayıı elde eni
len çekit mikdar ve nisbeti, 
mıntakada mevcut nebati yağ 
fa brikalannda sarf edilen ve 
tohumluk olarak kullanılan 
mikdarı ile, dış piyasalara 
sevkolunan mikdarı hakkında 
maliımat istenmiştir. 

Türkofis lzmir şubesi sorulan 
sualler hakkında hazırladığı ı 
esaslı etütlere müstenit mufas· 
sal raporunu merkeze gön· 

ermi tir 

9 Kanunuevvel t9E& 

••••........•.••.•.......•...•.••.••.... ,. 
Fitre 

odada top andı 

Dün yalnız şunun bunun 
kursağına giden ( fitre ) ile, 
bugün ocağı afetlerden birile 
harap o1an kardefltrimizin, 
açıkta kalan kimsesiz )'a•ru· 
larımızın imdadına koşuyo· 

ruz. Yoksul düşmüşlere, fe
lakete uğrıyanlara yardım 
etmenin kalplerimize verece
ği hoşnutluktan başka gök· 

Şekerden mamul maddeler· 
den alınan muamele vergisi 
hakkında iktısat vekaletinin 
mütalaa sorması üzerine şehri· 
miz Ticaret odası şehrimizdeki 
bilumum şekercileri bir top· 
lantıya çağırmıştı. 

Şekerciler dün öğleden sonra 
Ticaret odasında toplanmış· 
!ardır. 

lktısat vekaletinin bu hu
sustaki sorgulan toplantının 

menuunu teşkil ediyordu. So· 
rulan ııuallere göre 1718 nu· 
maralı kanunun 12 inci mad
desinde şekerden mamul mad
deler muamele vergisinden 
istisna edilmiştir. 

Bu maddedeki istisnai bü
küm " şekerden mamul madde· 
lere inhisar etmekte ., olduğu· 
na göre terkibinde teker bu· 
lunan sair şekerli mamulat 
2821 numaralı kanunla da le· 
yit edildiği üzere muamele 
vergisine tabi bulunmaktadır. 

Şekeri ihtiva eden mamulat 

•••• 

envaı muhteliftir. " Şekerden 
mamul ., maddelerle şekerli 
maddelerin tayin ve tefrikinde 
müşkülat vardır. Binaenaleyh 
terkipteki şeker mikdarı yüzde 
elliden fazla olanları " şeker
den mamul ., ve diğerlerini de 
" şekerli " madde olarak ka· 
bul etmek zaruridir. 

Her fabrikanın hernevi ma· 
mulünü her imalde tahlil etmek 
güçtür. 

Kanun hükümlerinin tatbi
kini temin edecek ameli bir 
şeklin tesbiti lazımdır. 

1718 numaralı kanunun 12 ci 
maddesinde kasdedilmiş olan 
" şeker " pancardan istihsal 
olunan şekerdir. 

Kanunun maksadına göre, 
vergiden muaf olanlar, ancak 
terkibindeki Pancar tekeri 
mikdarı yüzde elliyi mütecaviz 
olan mamullerdir. 
Şu hale göre terkibindeki 

pancar şekeri mikdan yüzde 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dün gece saat sekizde 

Keçeciler cıvarında bir 
kadını yaraladılar · 

Yaralı yan adam yakalandı. 
hastaneye kaldırıldı 

Yaralı 

Dün gece saat yirmide Ke• 
çeciler karakolu civarında bir 
yar~lama hadisesi olmu~tur .. 
Mesele şudur: 

Hanife adında bir kadın 
araba ile Keçeciler karakolu 
önünden geçerken; ansızın ara· 
banın önüne geçen bir şahıs 
arabayı durdurmuş ve arabanın 
içindeki Hanifeyi saçlarından 
tutarak, dışarıya çıkarmıştır .. 

Arap Hasan namını taşıyan 

bu adam, Hanifeye bazı sözler 
söylemiş ve üç yerinden yara· 

Sergi kağıtları 
lzmit kağıt ve karton fab . i· 

kası, bağcıların üzüm kurut

makta kullandıkları sergi ka· 

iıtlarını imal etmeye karar 

vermiştir. Fabrika, sergi ka· 

i?ıtları nümunelerini istemiştir. 

Türkofis istenilen nümuneler 

ile malümatı bir raporla alaka· 

dar fabrikaya bildirecektir. 

Elhamra 

lamııtır. Yaralar ağırca dır, 
Baygın bir halde yere yuvar

lanan Hanife: 
- Alçak adam, ben sana 

gösteririm! 
Diye feryat etmiş ve kendini 

yere atmıştır. 

Hadise zaten karakol önün· 
de olduğu için; zabıta memur· 
!arı derhal yetişmiş, Hanifenin 
iptidai müdavatı yapılmak üzere 
hastaneye gönderilmiş ve Arap 
Hasan da yakalanarak tabki· 
kata başlanılmıştır .. 

jKızılay'ın yardımı 
Kızılay kurumu lzmir mer· 

kezi, bayramda fakir ve kim
sesiz ilkmektep çocuklarını 
giydirmiye karar vermiştir. 
Tespit edilen liste mucibince 
1500 çocuğa yardım edilecek, 
hepsine de elbise ve ayakkabı 
dağıtılacaktır. Cemiyet, Cumar· 
teıi günü llkmektep çocukla· 
rına Hallı.evinde bu eşyaları 
dağıtmıya başlıyacaktır. 

Sineması 
BUGUN matinelerden itibaren 

şerefine eşi görülmemiş muazzam 
Bayramı karşılama haftası 
program. 

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

şaheseri. Bıış rollerde : Amerilrnlıların Emil Jannigs'i 
CHARLES LAUGHTON, ltLARK G'-BLE ve 
FRANCHOT TONE. 

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

• SEANS SAATLARI 
3 de lzmir filmi, 5 de Korkusuz 
7 ,, ., ,. 9 da ,. 

Cumartesi ve pazar saat 1 de Korkusuz 
ile başlar. 

Kaptan 

" 
Kaptan 

(50) den fazla olan mamulatı 

tayin ve tefrik etmek lazım· 
gelmektedir. 

Bu mevzu üzerine mütalaa 
yürüten ıekercilerin fikirleri şu 
esas üzerinde toplanmıştır: 

Şekerli ve şekerden mamul 
maddelerin çeşidi 300 kalem· 

den fazladır. Binaenaleyh, iz. 
mirde imal edilen şekerli mad· 
deler yüzde yetmişden fazla 
şekeri ihtiva etmektedir. Bunun 
için bunların tefrikine imkan 
yoktur. · 

Oda bu husustaki mütalea· 
sını ayrıca bildirecektir. 

• !erimizin de bu paradan kuv· 
vet a'acağını düşlinmek (fit
re) nin ne kadar değerli bir 
yardım oldugunu gösterir. • 

( Fılre ), Türk Hava Ku· 
rumu kuruluncıya kadar, hiç
bir eser vermeden boşu bo
şuna akıp giden bir yardım· 
dı. ( F ıtre ) yi milli derlle
rimiıe ilaç olabilecek bir 
kuvvet haline getirmeğe mu
vaffak olan Türk Hava Ku
rumudur. 

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

Pamuk tetkikleri 
Burnava e:nraz ve başerat 

enstitüsü direktörü Nihat Eğ· 

riboz, pamuk mıntakalarındaki 

tetkiklerine devam etmektedir. 
Direktör, telkilclerini tamam· 
lamak üzere bu sabah Mene· 

mene gitmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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HAZRETi ADEMiN ÇATALI 
Sakın Adem babamızın Ha· 

va anamızla birlikte modem 
bir bayat sürdüklerinden bah· 
sedeceğimizi zannetmeyiniz. 
Modernizmi bu kadar eskit· 
meğe çalışmak hiç te iyi bir 
şey olmazdı. Bizim anlatmak 
istediğimiz bir sinema filmidir. 
Meşhur artist Charles Laugh· 
tonun temsil et~iği sekizinci 
Hanri filminde mükellef bir 
ziyafet sahnesi vardır. Bu zi
yafette kralla davetlilerinin 
ne bıçak, ne çatal kullanmadan 
Adem babamız gibi parmakla· 
nnı yalaya yalaya yemekleri 
yedikleri görülmektedir. Filim· 
de Charles Laughton bir kuzu 
bacağını eliyle ağzına getire· 
rek sıyırırken inanılmaz dere· 
cede keyifli görünüyor. Mama· 
fih elle yemek yemenin de 
bir adabı vardır. Zavallı Cahr
les Laughton ve arkadaşları 
bu işte çok acemilik göster 
mişlerrlir. 

Y AGMURA KARŞI 
SiGORTA 

Yağmur sigortası gözlere 
ne kadar garıp gorunurse 
gorunsün lngilterede mevcut 
olan birşeydir. Bir e!iim mev· 
simi tabiatın hırçınlığı yüzün· 
den heba olmuşsa emegını 

sigorta eden adamlar hem 
sarfettikleri parayı hem de 
ıı:uayyen bir kazancı sigorta 
şirketinden alırlar. Havalar 
iyi gider de hiç afet olmazsa 
kumpanya primleri kazanır. 

MEKSIKODA BiR SERGi 
Sergiler bugünkü dünya sa· 

nayi ve ticaretinin bellibaşlı 

istinatgabı olmuşlardır. Her 

1 memleket kendi müstabselatını 
mümkün olduğu kadar iyi ta· 
nıtmak için büyük sergiler ha
zırlamaktadır. Meksiko şehrin-
de de hükümetin mürakabeıi 
a l tında olarak 1938 senesinde , 
büyük bir beynelmilel sergi 
açılaca!:tır. Senelerdenberi bu 
serginin iL uva f' akıyeti için çalı· 
şılmaktadır. Meıı.s:konun ticaret 
mahafili bu sergiyi ziyaret için 
dünyanın her tarafından en az 
bir mily1Jn ki şinin Mcksikoya 
geleceklerine kanidirler. Hükü
met bu ihtimali o kadar kuv
vetli tutmaktadır ki hazırlıkla
rını bep bu hesap üzerine yap· 
maktadır. Meksiko civarında 
serginin açılacağı yer muazzam 
yeni bir şehir olacaktır. Mühen-

disler serginin kurulacağı bu 
yepyeni şehrin o~anlarıııı hazır· 
lamışlardır. Meksika sergisiyle 
dünyanın nazarı dikkatini cel· 
betmeğe azmetmiştir. 

REKOR HASTALIGI 
Bir Macar şimdiye kadar 

tecrübe edilen rekorlardan 
bambaşka bir rekor kazan· 
mıştır. Debrecen kaplıcaların• 
da sıcak suya tahammül reko
runu kırmak azminde olan bu 
adam dört gün bila fası 1a sı
cak su içinde kalmıştır. Birçok 
kimseler kendisini görmeğe 
gelmişlerdir. Polis pişmiş hir 
tavuk halini alan adamı zorla 
banyodan çıkarmıştır. 

OYUN~AK SERGi::>! 
Nürenberg şehri eski bir an· 

aneye sadık olarak bu hafta 
içinde oyuncak sergisini aça
caktır. Sergi " Isa çocukların 

panayırı., adını taşımaktadır. 

Oyuncak fabrikaları ve san
atkarları bu sergi için koca 
bir sene çalışırlar. Çocukların 
tebessümlerini ve neşelerini 

arttıracak bir şey icadına ça· 
lışırlar. Rivayet edildiğine göre 
ilk cep saatleri bu oyuncak 
araş!ırmalı:ırı şeklinde vücut 
bnlmuştur. O zaman bu saat· 
lere Nürenberg'in canlı küçük 
yumurtaları denirdi. Busene 
sergi Adolf Hitler tarafından 

Noel mum1arı arasında açı
lacaktır. 13u panayırın en çok 
muvaffakıyet kazanacağı söy· 
!enen oyuncağı 1937 Otostradı 
olacaktır. Giıliş sreliş yolları, 
köprüleri, viyadükleri, otobüs, 
otomobil, kamyon ve motosik
letlerile cazip bir oyuncak ... 

Nürenberg oyuncakçıları kü
çük kızlar için elektrik mutfak
larından daba enteresan birşey 
bu lamamışlardır. Unutmamalı· 
dır ki üçüncü ra yş kadınlarında 
aranan en büyük meziyet e• 
kadını olmalarıdır. 
•••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 

S . adet reçetesi : 

Bir kabiliyet 
fç saadetimizin ölçüsü te

rakkimizin ölçüsüdür. 
( Svrclıine } : 

Saadet bir h5.dise değil, ~ 
bir k:tbi iyettir. : 

( La Rodıejoııcauld } E 
Büyük bir hedefe doğru ~ 

gitmek saadettir. Fakat ora· : 
ya bir dostla birlikte gitmek ~ 
iki kat saadettir. E 

( Soint - Rwve ) : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• 



Hortaçsu 
Muayenehanesini Birinci 

Beyler sokağı 36 numaraya 
.nakletmiştir. Hastalarıoı müs· 
takil olarak kabul ve tedavi 

Den Norske Middelbavslinje 
Oslo 

BOSPHORUS vapuru 16 ilk 
kanunda bekleniyor. lskende
riye, Hayfa, Dieppe ve Norveç 
limanları için yükJiyecektir. •Bna• 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 23 1 ci 
kanunda bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar• 
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana 
ve Linz için yük alacaktır. 

V apurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Opeı·atör 
Muayenehanesini Gazi Bul

varında Basmahane istasyo· 
nuna giderken Yeni Asır" 

matbaasına varmadan Sağlık 
sokak başındaki yeni biı. aya 
nakletmiştir. Hastalarını her
gün 11 den 17 ye kadar 
kabul eder. 

eder. 
Telefon 2946 Telefon : 4070 

, _______ 1 __ 2_6.(2.ıo.1)_._, ı,.~ ...... ı.9•2•6•(•21.66•)•' 

Parlak 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu han cıvarında 28 - 9 Hüsnü Öz 
ô .. 

1 - Bir şirket için diplomalı bir Sıhhat memuru almacakbr. 

2 - Sıhhat memuru amele ile beraber sabah işe başbyacak 
ve akşam amele ile işten çıka<:aktır. 

3 - Amelenin gece servisi halinde servisin devamı müdde
tince fabrikada kalacak ve icap ederse yatacakhr. 

4 - Sıhhat memurunun hastanelerde çalışmış, askerliğini 
yapmış ve evli bulunması bakin rüçhan verdirir. 

isteklilerin açık adresleriyle (106) posta kutusuna yazı ile 
müracaatleri. 7-7 (2294) 

a~ızt -yıkamak artık bir kOlfet deölldlr, 
~ira gayri kabUI kıyas otan PERLO· 
DENT diş macunu bu kOlfeU ortadan 
kaldırmı,dır. 

PERLOOENT çok ; ev\tll oldulfu ~gibi. 
Joluöunuzu da seriı. .. etlr. 

-·--1"~n~ ;~tl.,u,i.ı6f m~ ~-~·~ 
""'8 "~ol&« CAt.;tı.~ ~ ~lu:...(}{..)>ı 

TURAN Fabrikalar1 mamulabd1r. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarıDI, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
te lik Nef'i Akyazıh ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balakyağlanmn en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Sa' bç "'> ğlu hanı karşısında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

ARTI kumaş bo
yalarını, firmamızı 
taşıyan çeşitlerimizi 
Karşıyakadr.. ( Bin
bir Çeşit) magaz:::.· 
sında da bulabilir
siniz. 

Karpit, çivit, al
kol, çiçek, saç, sa
bun, tahta boyalan, 
traQ h•çaklan, diş 

macuutarı, krem, 
podra V.s 

Telefon 3882 

Bayramın en değerli 
hediyesi eczacı b:sşının 
Kolonya, Esans, Pud-

1 

ra ve Kreıni il~ olur. 
Yeni forma, zarif şişelerini 

görmeden başka birşey alm:ı-

~erk.ez 'Depo 

1 
ymız. 

S. Ferit 
• 

1 
' ECZANESIDiR 

, 1 

~ .... , .. 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane : ikinci Bey

ler sokağı 65. Tel. 3956 
Evi: Köprü '{apur iskelesi 

Berat aparbmaoı No. 6 
Ev, Telefon No. 2545 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 

l\'l nzaffer .EroğuJ 
Keınal Çetindağ 
Hasta!arını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler ·Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar mem1eket hastanesinde 

Türkiye Mensucat 
Türk Limitet 

Fabrikaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
PoEta Kutusu 12& lzmir 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, 
!enir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri . 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 
H. 1. Ç. 

· .. . . - ~;~ . ' ~ : . . . . . . . ; .·· , ·, . . . . . . 1 

kaster· 

Çırpn Zirai kredi kooperatifinden: 
428 sayıh Çırpı köy Tarım kredi kooperatifi ambarında mevcud 

300,000 kilo pamuk kozağı 30,000 kiloluk on müzayede kaime· 
sine taksim suretile müzayede çıkarılmıştır. 

Talipler şartnameyi Çırpı köyde Kooperatifden Bayındırda 
Ziraat Bankasından öğrenebilirler. Mektupla istenildiği takdirde 
a:!reslcrine gönderili&. Muvakkat teminat beher kaime için 202,5 
liradır. 

!hale 9-12-936 Çarşamba günü saat 14 de Çırpı köyde koope
r.ıtif binasında icra kılınacaktır. Kooperatifimiz Arıkbaşı ltas· 
yonuna çok yakmdadır. 

22-24-26-28-1-3-6- 8-9 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 - 12 J. Perpinyani 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardtr. · 
1 - 26 (2299) 

1 
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Milletler Cemiyetinden 
-~~~~~~~~~~~~.::;_~~~-1:11 

ne çıkacaktır? 

r • 
1 c e lenmiyor 

Konseyde hariciye nazırlarından çoğu bulunmıyacak 
ispanyadaki mücadeleyi daha vahşi yapan yabancı sergüzeştçilerdir. 

Eden diyo:r ki: ''Kadiks limanına çıkarılan Almanların mikdarı beş bin kadardır.,, 
Paris, 8 (Ö.R)- "Pelit Pa

risien., gazetesi Largo Cabal
lero kabinesinin ltalyan - Al
man müdahalelerine karşı pro· 
testosunu tetkik etmek üzere 
yarından sonra toplanacak olan 
mi letler cemiyeti konseyinden 
ne çıkacağını tetkik ediyor. 
Gazete hiçbir heyecanlı hadise 
beklememekte ve celsenin ol
dukça sükunetli geçecegını 

tahmin eylemektedir. Onun 
fikrince lngiliz kanunuesasi 
dramı sebebiyle Londrada 
kalmak mecburiyetinde olan 
Eden celsede hazır bulu
namıyacaktır. Sovyet hari
ciye komiseri Litvinofun da 
hususi bazı sebeplerden dola
yı celseye iştirak etmiyeceği 
muhakkaktır. Bu vaziyet kar
şısında Fransa hariciye nazırı 

Ivon Delbosun da mecliste bu
lunmaması muhtemeldir. Diğer 
kon•ey azası devletlerin hari
ciye nazırlarından bir çoğu da 
hazır bulunmıyacaklardır. Nite
kim Türkiye hariciye vekili 
Rüştü Arasla Romanya hariciye 
nazırı Antoneskonun müzakere
ye bizzat iştirak etmiyecekleri 
haber alınmıştır. Celse kısa ve 
sakin olacaktır. Çok muhtemel
dir ki Milletler cemiyeti kon
seyi bir rapor tanzimi için bir 
raportör ve belki de hukuki 
noktaların tetkiki için bir hu
kukçular komitesi teşkilile ik-
tifa edecektir. 

YABANCI SERGÜZEŞT
ÇlLERIN CINA YETi 

Paris, 8 (Ö.R) - "Ere Nou
velle., gazetesi ecnebi müda
halesinin ispanya dahili har· 
bına daha ziyade fecaat kat-
tığını kaydederek soruyor : 
"Acaba ecnebi müdahalesi ol
masaydı lspanyol dahili harbı 
daha az zalimane ve daha az 
ıstıraplı olmaz mıydı? Bir da
hili harp daima vahim bir ha
disedir. Fakat ecnebiler de 
karıştıkları zaman bu hadise 
tehditkar bir şekil alır. idea
list gönüllüler yanında sergü
zeştciler de vardır. Bunlar is
panyada sadece soymak ve 
öldürmek hırsiyle bulunuyorlar. 
Çünkü kana susamışlardır. Mü
cadeleyi daha vahşi yapan 
bunlardır. Albe dükasının sa
rayını, Cervantesin mezarını 

ancak bu gibi sergüzeştciler 
bombardıman ve tahrip etmiş
lerdir. Prado abidesini ve 
Kordu camiini lspanyollar na
sıl tahrip ederler? lspanyol 
sosyalistleri kendiliklerinden 
Madridi bombalamağa te• 
şebbüs etmemişlerdir. Zira 
Cervantesin mezarı yanında 
olsun, Prado etrafında olsun 
belki kendi tanıdıklarının, 
kendi akrabalarının bulundu
ğunu düşünmeğe mecburdular. 
ispanyada ecnebi müdahalesi, 
ister en temiz ideoloji namına, 

----~---
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Madridi bombardıman ede11 büyük asi topları ve General Lıano 

takibettiği bitaraflık siyasetini 
kuvvetle tasvip etmiş ve bu 
siyasetin sulh için bir nimet 
olduğunu söylemiştir. Hatip 
şunları ilave etmiştir: 

"Şüphesiz faşist aleyhdarıyız. 
Fakat her şeyden evvel sulbcu 
olduğumuzu da unutamayız.Esa
sen umumi mesai konfederu
yonu siyasi bir teşekkül değil
dir. Hiçbir siyasi partinin ta
rafını tutamaz.,, 

Azalardan bir diğeri, Raca
mon buna cevap vermiş ve 
hükümetin İspanyol cumhuri
yetçilerini l'Cnebi müdahaleleri 
karşısında yardımsız bırakma

sını şiddetle tenkit etmiştir. 

ister en bayağı menfaatler 
namına bir cinayettir. Bu cina
yet nihayet bulmalıdır. iki ta
raftan birine silah vermeğe 

ve yardımda bulunmağa ilk 
başlıyan kimse çok büyük bir 
mes'uliyet yüklenmiştir. 

EDEN'IN BEYANATI 
Londra 8 ( Ö.R ) - Avam 

kamarasında son zamanlarda 
ispanyaya çıkarılan Almanların 
sayısı hakkında sorulan bir suale 
cevap olarak Hariciye nazırı 

"Bize gelen haberlere l{Öre 
Kadiks limanına çıkarılan Al
manların mikdarı 5000 kadar• 
dır. Bu haberin doğrudan doğ
ruya Kadiksten geldijtini ve 
d ı ğer membalardan bu rakam 
hakkında bir haber almadığımı 
ilave ederim. Son haberlere 
göre birçok Rus ve diğer mil
letten gönüllüler de Madrid 
hükümeti saflarında bulunmak
tadırlar. lngiliz hükümeti bu 
ecnebilerin lspanyol mücadele· 
sine iştirakine son derece mü-

Asilerle asi saflarında !ıarp eden yabancı sergüzeştçi/er bomba/a1ile 
yıkıla11 tarihi nıezarla1da1Z Cisne1os'un mezan yıkilmadan evvel ve son1a 

Sağcenah gazeteleri, sosya
list ve komünist sindikaların 
son zamandaki birleşmesiyle 

vahdeti temin edilmiş o'an 
umumi konfederasyonun bu 
mesele üzerindeki sosyalist -
komünist ayrılığı yüzünden 
ikiye ayrılması ihtimalinden 
bahsetmekte iseler de hükü
met mahafili bunun asla varit 
olmadığını kaydetmektedirler. 
Ayni mabafil umumi konfede
rasyonun bugün kararını vere
ceğini bildirerek bunun beş 

milyon azalı mes'uliyetini müd· 
rik bir teşekküle yakıştığı gibi 
soğukkanlılık ve kardeşlikle 
verileceğini ümit ediyorlar, 

teessiftir.,, konseyinin dün akşamki içti-

Eden demiştir ki: 

UMUMi MESAi KONFE
DERASYONUNDA 

Paris, 8 ( Ö. R) - Uummi 
mesai konfederasyonunun milli 

maında ispanya meselesi hak
kında iki nutuk söylenmiştir. 

iptida söz alan umumi sekre
ter muavini Delmas hükümetin 

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

lngiltere - Fransa ve Amerika elele 
verirlerse tehlükeler azalacaktır 

Londra 8 (Ö.R)- Eski finans 
bakanı şerefine verilen bir zi
yafette bir nutuk söyliye!!. 
Vinston Churchill, kralın sıh
hatine kadehini kaldırmış ve 
demiştir ki : 

- Eminim ki bu temenni 
hususi bir samimiyetle karşıla
nacaktır. Bilhassa Fransız şah
siyetlerinin de bulunduğu böyle 
bir toplantıda ... Zira kral uzun 
harp senelerinde Fransız top-
rağının müdafaası için harp 
etmiştir. Öyle bir dakikadayız ki 
yalnız lngiliz milletinin değil, 

öyle diyebilirim ki dost bütün 
milletlerin bütün erkek ve ka-
dınlarının teveccühü onunla 
beraberdir. Hükümdar namına, 
nazırlarından başka bir kimse· 
nin söz söylemesi yersiz birşey 

olur. Fakat ben onu çocuklu
ğnndanberi tanıdığım için ne 
bir şekilde, ne diğer şekilde 
kanunuesasi ile tearuz eden bir 
kararın ondan sadır olamıyaca
ğını temin ederim. 

Bundan sonra lngiliz - Fran
sız münasebetlerinden bahse• 
den eski nazır şunları ilave 
etmiştir: 

ı..,!ıurc!ııl siyasi dostlarıle görüşıiıfıen 
- Hiçbir zaman lngiltere - Bu gibi beyanat ve bun-

ve Fransa arasınnaki dostluk dan çıkan mana bize sulhun 
münasebetleri şimdikinden daha muhafazası iç:n en kuvvetli 
sıkı o~mamıştır. ümitleri vermektedir. 

Delbos tarafından, Ingiltere Hazır bu!uıı:ın eski Fransız nazııı 
tahriksiz bir hücuma uğrarsa 
Fransanın derhal bütün kuvve- Reynaud cevabında dc:mokra-
tile ona yardım edeceği bak· silerin, daha yüksek olan ide-
kında Fransız mebusan mecli- allerini korumak için, diktatör-
sinde verilen teminatı ima ede- !er derecesinde fedakarlığa 
rek Churchill ilave etmistir: mütemayil olmadıklarını söyli· 

ediyorlar 

Fransa, lngiltere ile 
askeri ittifak mı yaptı? 

Almanlar endişe 

Paris, 8 (Ö.R) - Berlinden 
gelen haberlere göre Nazist
lerin resmi gazetesi olan "Vol
kischer Beobachter 11 lngiltere 
ve Fransa arasındaki münase
batın inkişafını Fransız dip!o
masisi için inkar edilmez bir 
muvaffakıyet gibi göstermek
tedir. 

Bu gazete İngiliz - Fransız 
dostluğunun bir askeri ittifak 
olduğu fikrini yaymak istiyor
sa da bu mütalaa hakikate uy
gun değildir, Alman gazetesi 
şöyle diyor ; " Londra ve Pa
ris arasındaki mukareneti bir 
askeri ittifaktan ayıran biricik 
nokta, yazıyla teyit edilmiş ol· 
mamasından ibarettir. " 

Fransız mahafili bu mütalaa
da lngiliz - Fransız dostluğu
nun Almanyada sebep olduğu 
hayal sukutunun bir delilini gö· 
rüyorlar. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yeı ek şu netıceye varmıştır: 

- Eger lngilız, Fransız ve 
Amerikan cıemokrasileri sela
metlerini birlikte temin için 
kafi bir kuvvet tahsis etmek 
azmini gösterirlerse idealleri 
diktatörlüklerin ideallerine kar
şı hükümran olacak ve sulhu 
tehdit eden tehlükeler azala
caktır. 

Fakat lngiliz gazeteleri 
bilakis vaziyeti hakiki şekli ile 
göstermektedirler. Bu cümle
den olarak "Yorkshire Post" 
gazetesi bu sabah şunları ya
zıyor: 

"Fransanın, lngiltere tahrik
siz bir hücuma uğrarsa bütün 
kuvvetile ona yardım edeceği 
hakkında hariciye nazırı vası

tasile verdiği teminat, hiçbir 
pazarlık mukabili olmadığı için 
bir kat daha kıymetlidir. Bazı 
Alman gazetelerinin lı arşılıklı 
lngiliz - Fransız bevanatını bir 
askeri ittifak mevcutmış gibi tef· 
sir edecekleri ve bunu Lokarno 
muahedesinin yerine yeni bir beş 
taraflı muahede akti için yapı· 
lan müzakerelere uygun düş· 
miyen bir vaziyet gibi göste
recekleri tabii idi. Fakat Delbos 
lngiltere ve Italyaya verdiği te
minatla birlikte şunu da ila
ve etmiştir ki bu F ransanı'l 
Almanya ile anlaşmasına mani 
değildir ve sulh için böyle bir 
anlaşmadan daha lüzumlu hiç· 
bir şey yoktur. Ancak bu va· 
ziyetin salah bulmasını ümit 
etmek güçtür. Böyle bir salah 
için Almanya, Fransanın diğer 
milletlerle olan münasebetlerine 
tahakküm etmek iddiasından 
vazgeçmelidir'" 



Madridin müdafaa plan!arı ve Sovyetler 

Madrid şehrinin müdafaa planlarını 
Sovyet generalleri hazırlamışlarmış. 
ŞiMDiYE KADAR soyYETLER iSPANYA HÜKÜMETINE 6 l\1İLYON 

STERLiNLiK MALI YARDIM VE HARP SiLAHI VERMiŞLER 
Londra, 8 (Ô.R) - Deyli Paris 8 ( Ö.R) - Mebusan müdahale kontroJünün takvi· 

Mirror ga~eteıi şu haberi ve· meclisindeki son harici siyaset yesini istemiştir. Çünkü. ~usy.a 
riyor: müzakeresinde komünistlerin ~u?un sulhu moh_afaza ıç~n. bı· 

Sovyetler, ispanyada si- hllkümet lehinde rey vermek- rıcık çare otdugunu .. b~lıyor: 
vil harp başlayalıberi ispanya ten istinkafa münasebetife "Po- S~v!et .. Ru~ya. .k?munıstlerı 
hükümetine altı milyon sterlin pulaire " gazetesi Fransız ko· butun ~uny.a ışçılerının l~pan~o! 
kıymetinde harp ailihı ve mü- cu. m. hurıyetıne te.veccu~l.erını 

münist partisinin Rosyadan baş- b t f f lr t b 1 
bimmat göndermiılcrdir. Sivil ka bir vaziyet takmdığını kay• ı ıyo.r ~r. a a yıne • ı ıyor· 
halktan toplanan ianeler bu lar kı, tik yapılacak ış sulhu 

b b b 
.. d kalır dediyor. Filhakika Tborez "Is- korumaktır. Şu halde Thorez 

esa ın arıcın e • R · 
Sov etlerin apbğı yardım panya için top ! " isterken us- ve d~stları komünist enternas-

• Y y. . ya bilikis ademi müdahale an· yonalıle acaba mutabık mıdır• 
say~sı~~e. Mad~ıdın mukave- laşma'iının tatbiki için kont· lar? Şüphesiz Rus komü· 
meta filı bır şekıl almışbr. Şeb- 1 db . lı · · · ti · 1 ö "tlü . • b 'I ro te irı a omasını ıstıyor. nıs crı spanyaya g nu 
rın müdafaa planlarını ı e . · d h 
S t il · hazırlamış Geçen cuma ademi müdahale gıtmek cesaretın en ma rum 

ovye genera erı • v . • k b k.k 
tır Bundan başka son sis- komitesinin içtimaında Sovyet degıldırler. Anca a ı at 

t · 5 t b t l murahhası ispanyaya gönüllü şudur ki, ademi müdahale esa-em ovye arp vası a arı, 
Madridin müdafaasmda kulla· ve harp malzemesi gönderil· sının bozulmamasında · Rusya 
nılmaktadır. mesine mani olmak için ademi menfaat görüyor. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pol Bastid Belgrad'da 
Fransız ticaret nazırı, dün Yugoslav -

Fransız anlaşmasını imza etti 
Belgrad, 8 ( Yeni Asır ) -- Yugoslav ve Fransız ticaret velenamesini imza etmişlerdir. 

r Çeki karliın takımı' 
-· Baştaratı birind salıi/ede

ekibi, ilk iki maçta iyi netice• 
Ier aldıktan sonra bugün üçün
cü maçını Güneş takımıyle 
yaptı. 

ilk iki maçta bu takım hak· 
kında elde edilen intiba ıu 
idi. 

- Tabm halinde, yani on 
bir kişiyle futbol oynıyan, oyun· 
cularının hepsi de top kontro• 
IUnU kusursuz yapan, iki 
ayağiyle topa hakimiyet iddia· 
sında bulunatt bir takım.. Sis
tem, bildiğimiz gibi çok seri 
ve küçük müselleslere istinıd 
ediyor. Ne denilirse den~in. 
Çek sistemi hala müsellesler 
sisteminde ısrar ederken bütün 
bir futbol rejimi kaışHında 
bili bir kıymet ifade etmek· 
tedir. 

Bilhassa Fener~abçe maçın
da Çekler, meşhur küçük paslı 
ve müsellesli oyunlarında cid
den muvaffak olmuşlardır. Bu 
maçta Fikretin ve Esadın gös
terdikleri sert inişler, Çekler 
tarafından kolaylıkla tevkif 
edilmiştir. 

Bugünkü maç, öğleyin vakh 
saat on ikiyi yirmi geçe baş-

ladı. Güneş takımı Çeklerin 
karşısına, ful şekliyle çıkmıştı. 

ilk akın Çeklerin.. Müdafaada 
kesilen hücumu Güneş forvet-
lerinin dikkatli bir hücumu ta
kibetti. 

Çeklerin hücumları daha sık 
olmakla beraber Güneş takımı 
hücumlarında daha müessirdi. 
Çekler ilk gollerini Güneş mü
dafii Faruk'un bir hatasından 

Paristen Belgrada gelmek üze- nazırlan saat on ikiye doğru imza merasiminden sonra 
Y 1 b d b k istifade ederek, serbest vuruş· 

re hareket eden Fransız tica- ugos avya aş ve ış a anı Fransız elçiligv inde, elçi tara-
s d k la yaptılar. Güneş buna ibra· 

ret na1ırı Pol Bastid bu sabah Dr. Milan toya inoviçi ma a- fından Franııı: nazm şerefine himin enfes bir golüyle muka-
erkenden Lublana, dan geçmit mmda ziyaret etmişlerdir. bir ziyafet verilmiş; ziyafette bele ettı. Neticede her iki 

f Fransız nazırı bundan sonra ve Yugoslav memurları tara m- Yugoslavya devlet erk~nı da takım Oçer gol yaparak bera· 
dan selamlanmıştır. Fransız sefarethanesine giderek h b l k b"I bere kaldılar. Fransız elçisiyle uzun uzadıya azır u unmuş ve müte a ı en ........ _,. 

Fransız nazm öğleye doğru Yugoslavya-Fransa ticaret mu· nutuklar söylenmiştir. F f d J • 
Belgrada gelmiştir. istasyonda ahedesi etrafında fikir taati Yugoslavya - Fransa ticaret OS at ma en eri 
Yugoslavya devlet erkim, elçi· etmiştir. Akşam saat onsekizde anlaşması dört noktaya istinat Belgrad, 8 (Yeni Asır) -
ler ve Yugoslav hariciye neza- Yugoslavya hariciye nezaretine etmektedir ve kJeariog esasına Bukulea'da zengin fosfat ma· 
reti erkanı tarafından hararetle gidilmiş; Fransız ticaret nazırı müstenittir. Fransa bu muahe- denleri bulunduğu öğrenilmiştir. 
karşılanan Pol Bastid saat 11 Fransa namına, Yugoslavya ti- de mucibince Yu~oslavyadan Bulunan madenler sayesinde 
de Yugoslav ticaret nazırını caret nazırı da Yugoslavya 15000 vagon buğday sabn ala- Avrupanın heryerine ihracat 
ziyaret etmiştir. kraliyeti namına ticaret muka- caktır. yapılacaktar. 
............................................................ •••······••·•····•·•··••·········••·••·••···•····••••••••················•···································••······ 

Hain Recep kumandasında I Delbos, sefirimizle görüştü 

iki bölük süvari Leon Blum, münasebatın 
Rey haniye ye ~ônderildi dostaneolduğunusöyledi 

ı • - • .. • • - Baş taıa/t I enci salıiJede - 1 merkezine götürmüşlerdir. Is-

An takyaya yeniden tank, top gitti rmu:ştmüre.seıesi hakkında görüş- ı tifa ettiklerini ve rey vermiye
ceklerini söyliyen müntchibisa-

Istanbul. 8 (Yeni Asır) lstanbul, 8 ( Yeni Asar ) -
Beyrultan bildiriliyor: Şamdan bildiriliyor: 

intihabat dolayııile Şama l{İ- iki bölük başıbozuk süvari, 
den fevkalade komiser Kont yüzelliliklerden hain Recebin 
Martel, Dürzülerler Cebeli Dürü kumandası altında Reyhaniye 
zün Suriyeye ilhakı etrafında ve şimal hududuna sevl<edil-
konuşmalarda bulunmuş ve bu miştir. 
ilhakı bildiren nizamname neşre- Antakya ya yeniden top, tank 
dilmiştir. ve küçük zabit gönc\erilmiştir. 

------------·· .. ·-·~·~·~·• ..... 4H• ... -----------

Müfettişler toplantısırıda 

Toplantıda müfettişlerin 
raporları konuşuldu 

Bugün K .. Dirik'in raporu okunacak 
Ankara 8 (Yeni Asır· Telefonla) - Umumi müfettişler bugün 

de Dabili)e vekili Şükrü Kayanın başkanhğındııt toplanarak ça-
lışmalarına devam etmişlerdir. . 

Bugünkü toplantıda üçüncü umumi miifettiş Tahsin Özer'le 
dördüncü umumi müfettiş general Abd:.ıllabın raporları üzerinde 
konuşulmu~hır. Yarınki toplantıda ikinci umumi müfettiş general 
Kazım Dirik'in raporu okunacaktır. 

lzmitte iskan edilen 4061 göçmen 
tamamen yerleştirilmiştir. 

lzmit, 8 (A.A) - Şimdiye kadar vilayetimize 4061 nüfus 
göçmen gelmiştir. Bu göçmenlerin 1783 adedi merkez, 316 sı 
Adapazarı, 493 ü Gebze, 800 nufusu da Karamürsele yerleştiri!
miş ve kendilerine toprak verilmiştir. 

Göçmenlerin yerleştirilmeleri için teşkil edilen yl!ni köyiercle 
1002 tane ev yaptırılmıştır. Evter iki oda, bir sofa, hala ve 
ahırdan ibarettir. Mwta.ıam bir plan üıerine yapılmış olduğundan 
modern köyler meydana gelmiıtiı. Göçmenlere bir senelik yeye
cckleri Yerilmiştir. Bu defa da tohamluklarmın dağıblmasına 
başlanmıştır. Yakında muhtaç olan göçmenlere hayvan ve pulluk 
venlecek ve bu aileler de müstahsil bir bıUc 2etiritecektir. 

htanbuJ, 8 ( Yeni Asır ) - niler cebirle mukabele görmüş-
Antakyada zulüm devam edi· lerdir. Ancak Jandarmalar gel-
yor. Milisler bugün de yağma· meden evvel evlerini terkedip 

gerliklerine ve taarruzlarına köylerden kaçabilenler bu taz-
devam etmişlerdir. Gece, iki yH .. teo kurtulmuşlardır. 
Türk evine kundak koymağa Müntebiplerin intihaba işti· 
teşebbüs edildi. Fakat muvaf- rak etmek istememelerinden 
fak olunamadı. 

Bütün dükkanlar kapalıdır. 

Milislerin azgınlıklarından halk 
bizar o'.muştur. 

Kilis, 7 ( A.A ) - Sancak 
intihabatında büyük haksızlık
lar yapıldığını gösteren mütem
mim haberler gelmektedir. 
Jandarmalar müntehibisanileri 
köylerinden teker tek~r top
lamış ve otomobilJerle ve bir
biı )eriyle temas ettirmeden kaza 

muğber olan mahalli otoriteler 
şimdi de halk üzerindeki şid
det ve tazyiklerini arttırmış

lardır. ileri gelenler tevkif ve 
tebit edilmektedir. Dün bir 
çok Türkler yeniden tevkif 
edilmiş ve kışlalara götüriil· 
ır.üşlerdir. Bu esnada şehirdeki 
bütün Türk mağazaları ve ev· 
leri de soyulmuştur. Yüzlerce 
Türk, şehri terkedip kRçmaf,. 
tadır. 
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Ankara palas 
Pastahanesi Açılıyor 

···············lll::::::ııı··············· 
Bayram şekerlerinizi buradan tedarik ediniz 
Sayın lzmir halkından ötedenberi gördüğümüz teveccüh 

ve alakaya olan minnetimiz dolayısile bu sefer 
ANKARAPALAS'ıN Pasta sz.lonur.da 

lstanbul'un en meşhur şekercisi 

ll A C 1 BEKİR 
Ue diğer tanınmış fabrika!ann her dns akide, kaymakh 

lokum, şeker!emelerini ve çukulatalannı taze olarak burada 
bulabilecekıioi:ı. Bilhassa ni1an ve düğünlcriniıde m~ssese· 
mize uğrarsanız fiyatlarımızdaki büyük farkları görürsünüz. 

;- . -~,.._,-~ 

içtimai yaralardan biri 

Bir evlat babası 
aleyhinde şahadet etti. 
Seksenlik ihtiyar, bir adama hırsız 
demiş diye muhakenıe ediliyor. 

·--·-·· 1 Dün asliye birinci ceza ba
kimi Kemal Akgümüş'ün kar
şısına seksenlik bir ihtiyar 
çıkarıldı. Ayakta durmağa bile 
mecali kalmıyan bu ihtiyarın 

auçu, yabancı bir adama karşı 
"Hırsız,. demesidir. Fakat asil 
meselenin dikkate değer nok
tası, suçlunun kırk yaşında bu .. 
lunan bir oğlunun ve Fehim 
adındak; kaynının bu davada 
amme şahidi olarak ,abadette 
buluomuı olmalarıdır ki bu 
hususu da kanun hükümleri 
şahidi serbest bırakmıştır. ister· 
.se şahitlik yapar. isterse yap
maz.Fak at bu şahitler, şahadet• 
te bulunmağı kabul ettikleri 
için, yeminli olarak dinlenmiş
lerdir. 

Hadisenin sebebi şudur: 
Fehim asker olunca bir san· 

dıktan ibaret eşyasmı küçük 
bir odaya yerleştirmiş ve kilit
Jemiş.. Vazifesinden döndüğü 

zaman, sandığına bulamamıştır. 
işte o zaman ihtiyar Mustafa, 
sandığm Abdullah tarafından 

aşırılmış olduğunu söylemiş .•• 
Fakat netice ihtiyarın aleyhine 
çıkmıştır. Zira sandığı Abdul· 
Jabın aşırdığı anlaşılamamlştır. 

Dünkü duruşmada, Abdullah 
dinlendi. Hakim şahide: 

- Doğru söyleyeceğine na· 
mus ve vicdanın üzerine yemin 

eder misin? 
- Bir defa değil, on defa, 

yDz defa ederim!.. 
- Bize bir defa lbım .• 
Fakat bu şahit açlt ağzını, 

yumdu g8xünü.. Dereden, te
peden ve hadise ile biç de 
alakası olmıyao şeylerden an• 
latrnağa başladı ve nihayet 
yilksek sesle: 

- Şu ihtiyatın top gibi sa• 
kalına bakanlar, bunun ne 
nurani çehreli masum bir adam 
olduğuna kani olurlar amma; 
onun ne hin oğlu hin olduğu· 
nu biz biliriz!.. 

Şahit, işi daha ziyade ileriye 
götürmek istedi. Hakim: 

- işi çok uzatma. Yalnız 
şahitliğini yap?. 

Dedi. Kağıtlar okunmağa 
başlandı. lbtiyann birbir arkası 
sıra verdiği uzun arzuhaller ve 
daha evvelce Abdullah hakkın· 
da yapılan tahkikat evrakı, 
fezlekeler, şahitlerin köyde 
verdikleri uzun boylu ifadeler, 
bu hadisenin hatırı sayılır ma
ceralarla dolu olduğunu göste
riyordu .. 

Nitekim muavin Ali : 
- Ben evrakı tetkik ettik

ten sonra mütalaamı beyan 
edeceğim .• 

Dedi ve evrakın müddeiumu· 
miliğe tevdiine karar verildi. 

BiR YOLSUZLUK 
lddi~~ının muhııkcnıc~i yapıhyur 

Geçenlerde Kemalpaşa tapu 
idaresinde bazı yolsuzfuklar 
vukubulduğu hakkında bir ih· 
bar olmuş, mahalline S?iden bir 
müfettiş, lizımgelen tahkikatı 

yaparak bir fezleke tanzim 
etmiş ve tapu memuru Remzi, 
muavini Yusuf mahkemeye ve
rilmişlerdi.. 

işin esası şudur: 

Ören köyünden lbrahim 
oğlu Mehmedin, tapu idaresine 
bir işi düşmüş, günler, aylar 
geçtiği halde l:ıu işini bitirmeye 
muvaffak olamamış... Bundan 

sini arzu ettiğini, fakat kanun 
haricinde iş yapmanın imkana 
olmadığını söylemiştir .• 

Şahitler sekiz kişidir. Hepsi 
de aynı tarzda şahadclte bu
lunarak: 

- Müştekinin alb kardeşi 
ile k~ndi arasında bir miras 
meselesi vardır. Kendisinden 
veraset vergisi aranmıştır. Müş· 
teLci vermek 1.itemiyor, yoksa 
hilafı kanun hiçbir şey yoktur. 
Demişlerdir. 

Suçlulardan Remzin:n ma
hallinde ifadesinin alınmasına 
ve gelmiyen bir şahidin zorla 
getiri lmesine karar verilerek 

bizar olan Mehmet de, işinin muhakeme başka bir güne ta-
bitirilmediğinden bahsederek tık edildi. 
şikayette bulunmuştur. • ................ . 

O zaman tahkikata giden Ahvali umumiye raporu 
müfettiş, Kemalpaşada tapu Vılayetçe hazırlanacak olan 
işleriyle uğraşan ne kadar senelik ahvali umumiye rcıpo-

runwı hazırlanmasına b•şlan· 
muakkip varsa hepsini dinlemiş, mışhr. Bunun için vilayet her 
bazı rençberlerin de maluma- daireden kendilerine ait bir 
boa müracaat etmiştir. senelik umumi ahval hakkında 

Dün Asliye birinci cezada malumat istemiştir. 
d 1 b d •••••••••••• 
uruşması yapı an u avanın 

suçlularından Remzi gelmemiş, lngiliz saylav)arı 
hazır bulunan muavin Yosufun Londra, 8 ( A.A) - Par:a-
sorgusu yapılmıştır. Suçlu, bü· mento azasından bu defa Mad· 
tün isnadları reddederek, m~ş- riddcn avdet eden beş ld~i 
tekinin usul ve merasimden Eden'e Madrid'in vaziyeti hak-
ayrı oJarak i~inin neticelenme- kında bir rapor vermişlerdir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SOBA 
Yeni Çeşitler Geldi 

Her türlü maden kömürü ve odun yakmağa müsait her 
büyükliikte sobal.ı1rımız gelmiştir. Mevcudumuz kalmadığı 
için gelecekten almak üzere isimlerini yazdıran lzmir ve 
taşra müşt erilerirni:ıi n ht!men müracaatları . 

SoLa tecforik etmek isteyenlerin de müessesem;ze baş vur
maları rica o:unur. 

KALORiFER 
Tesisatı yapı!ır, tamir edilir ve işletilmesi deruhte olunur. 

HAVAGAZI 
Ocakları ve her türlü levazimatı bu'unur. 

ADRES : Ahn•et Buldanhoğlu : Gazi Bulvarı 
Telefon : 399'1 Telgraf adresi : Ehem 
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YAZAN : MIŞEL ZEVAKO 

-86-
- Evet şimdi gelecek ! 
- Alis'Je beraber mi? Niçin 

madam? Niçin? 
- Maksat, kontun buraya 

gelmesidir. Eğer, bu mektuba 
rağmen Alisi yine siyanet eder
se? Ya onu bütün rezaletlerilc, 
kabulde ısrar eylerse? Onun 
ihanetlerini bildiğiniz halde 
nasıl muhabbetiniz, aşkınız 

paydar olduysa ya Kont ta ayni 
suretle onu sevmekten feragat 
etmezse? 

- Madam! Madam! 
Rahip dişlerini birbirine ~ar

parak titriyordu: 
- Herşeyi eve1den düşün

meli ... Ya Mariyak sizinle Alis 
için mücadele ederse,. 

Rahip, şiddetli bir hareketle 
elbisesini açtı. 

Bu elbisenin altında, gayet 
kibarane bir jantiyom elbisesi 
vardı. Eski haliyle, ipek caketli 
kıymettar danteli yakalıklı, 
koynunda bir altın zencir, 
kemerinde güzel bir hançer 
asılı olarak arzı endam etti. 

Surat astığı halde tehevvürle 
hançerini çekerek hafif bir sa
det ile : 

- O vakıt işi bu hançer ne· 
ticeleyecektir ! Dedi: 

fi 

• • 
-19-

NAMZETLER 

Pati Garola tekrar elbisesini 
k<?padı. Kukuletesini başına 
geçirdi. Ve diz çöktü. Katerin, 
bwıu garip bir tebes-
sümle bir kaç dakika si-
per etti ve sonra rahibin gir· 
diği kapıya doğru gitti. 

Bu esnada hemen gece ya
t•sı olmuştu. 

pıyı açtı. 

Araba kapıda durmuştu. Üç 
kadın indi. Bunlardan biri be
yaz elbise giyinen ve rengi 
uçan AJis dö Lüks idi. Mez
bure bidayette bir&z tereddüt 
ettise de badehu içeri girdi. 
Diğer iki kadın dahi tekrar 
arabaya binerek uzaklaştılar. 

Hafiye ktz kiliseye girince 
bir saniye kadar helecan içinde 
ve uzakta mihrapta yanan dört 
mumun sönük ziyasiyle yarı 

aydınlanan zulmetten istimdat 
eder gibi durdu. 

Fakat, bir el, elinden yaka
ladı. Bir ses kulağına: 

- Kızım hele geldin l sö
zünü fısıldadı. Alis lualiçeyi 
tanıdı. Duçar olduğu endişe 

zail oldu: 
- Onu arıyorsunuz değil 

mi? Sabrediniz. Şimdi gelecek. 
- Madam, nekadar iilice

nnbsınız ! Zatı haşmetanelerfoe 
nasıl arzışükran edeceğimi 
bilemiyorum? 

- Sizi götürecek arabayı 

gördün mü? 
- Dil<knt etmedim Madam .• 

Foıkat papası göremiyorum ..• 
Ne t Kilisede hiç l<imse yok 

mu? 
- Sana sabret diyorum ya ! 

Oh J Nen var ki öyle titriyor- 1 
sun? 

- Madam... Şmada Kilise-
nin nihayetindeki fısıltılar 
nedir? 

- Ruzgfir kapıları gıcırda-
tıyor ... 

- Madam, işte nısfılleyl de 
çaldı. 

- Evet... işte nişanlın da 
geldi. 

Fılhakil:o, s2at nısfılleyli 

- Kapıyı ben açacağım dedi. 
A 'is şaşırmıştı. Bir baş dön

mesi başını istila etmişti. Va
kıa, kraliçenin kilisenin bu ka
pısında beklemesi ve kapıyı 
hizmetçilerine açtırmaması ve 
bizzat kendi eliyle sürm~leri 
çekip tekrar siirgüfemesi gibi 
bir zahrııet ve lcülfeti ihtiyar 
etmesi pek R'arip idi. 

Katerin, bu bedbaht kıza, 
ördüğü ağın ortasında fırsat 
bekliyen müthiş bir örümcek 
gi6i görlindü. Kendinden ge
çerek: 

- Bu Mariyak olmamalı! 
diye düşündü. 

Fakat bu düşüncesinde al
danmıştı. Çiinkü gelen Mari
yaktı. 

Kraliçe kapıyı açınca, kon· 
tun yalnız ~elip gelmediğini 
anlamak için etrafı tara~sut 

etti, evet .. Mariyak yapayalnız 
s.relmişti. 

Katerin: 
- Nac:ıl! Yanınızda biriki 

arkadaşınızı getirmediniz mi? 
diye sordu. 

Mariyak, kraliçeyi tanıyarak 
hayrete düçar oldu. Derin bir 
heyecanla eğildi. Ah! bu kra

liçe kendisini kapıda beklemiş 
ve bizzat kapıyı açmıştı. Böyle 
bir hayrıhahlık ve şefkat bir 
vnlideden başka kim ibraz 
edebilir! 

- Madam 1 zatıu yalan, yal
nız gelmekliğim için vermiş 

oldukları emri unuttular galiba. 
Maahaza şunu da itiraf ede· 

yim ki, beraberimde benim 
için en muazzez bir dost olan 
bir adamı getirmeğe karar 
vermiştim. . . Fakat Şövalye 
ancak yarın sabah serbest 
kalacaktır ... 

Kraliçe birdenbire : 
- Evet, evet diye kontun 

sözünü kesip kapıyı kapadı ve 
sevincinden göğsü kabarmıştı. 

Hemen Alisi meydana çıkardı. 

lki namzet, karanlıkta yek
diğcrini görerek tanıdılar. H -
men birbirlerinin ellerini tuta
rak dünyayı unuttular. 

Hafif bir ziya neşreden dört 
mumun yandığı mihraba doğru 
sevki tabiiyle gittiler. 

Kraliçe ise, meş'um nazarin· 
rını Üzerlerinden ayır~ıyarak 
bunların arkasından yürüyordu. 

- Bitmedi -

~ENi ASfR 

Ze • • 
gın m 

iyen bir adam 
a eyhindeki dava 

Dün asliye birinci ceza mah-
1,emesinde mühimce bir dava
nın muhakemesine başlandı. Bu 
davanın suçlusu olarak çağırı
lan Abdullah adında elinde 
doksan dokuzlu bir tesbih bu
lunan bir adam... Salondan 
içeri girer girmez toparlandı. 
Tesbibini cebine yerleştirdi. 

Hakimin sorgusunu bekleme
den şöyle anlatmağa başladı: 

- Ben hamdolsun hali vakti 
yerinde bir adamım. Öyle kim· 
senin ne malında, ne topra
ğında gözüm yoktur. Allah 
bana vereceğini verdi. Malım 

da var, arabalarım da var, 
dedi. 

Okunan kağıtlara göre, Ab~ 
dullah Tepecikte Kançeşmede 
bir arazi almış. Topraklanma 
kanunu mucibince bu civarda 
birisi de bir parça araziye 
sahip olmuş. Bu arazilerin ya· 
nında da ecnebi kabristanı 

mevcut bulunuyor. 
AbdulJahın sekix, on kadar 

arabası vardır. Şimdi bel*!diye 
şehir dahilinde ahır bulundur
mağı ya~ak ettiği için bu adam 
da araba ve havvanları icin 
_şehir dışında büyükçe bir ahır 
vapmak mecburiyetinde kalmış. 
Biraz mezarlıklardan, biraz da 
komşusunun arazisinden be
nimsemiş ve komşusunun dik
tipi fidanları birer birer söke
rt!k oraya bir de ahır kondur
muş .. işte Abdullaha atfedilen 
suç, saydıkJarımızdan ibarettir. 

Şahitler dinlendi ve bunların 
ifadelerine göre suçlu Abdullah 
oralarını taşla tesviye ettirmiş 
ve ağaçlarla b;r ahır yapmış .• 

Hakim sordu: 
- Haniya sen malım, mül

küm var dediğin halde sana 
ait olmıyan araziye tecaviiz ve 
agaçıarı da koklemişsın, bu na· 
sıl iş? 

- Hepsi de yalan! Zaten bu 
işleri icat eden bu şahitlerdir. 
Şimdi ben de şahitlerimi geti· 
receğim. Dediğim çıkmazsa 

bana bir yerine beş fazla ceza 
veriniz.. Gelecek duruşmada 

suçlunun şahitleri dinlenecek ve 
karar ondan sonra verilecektir. 
,.. fi ?&MI• 

Hususi muallim 
ilk ve orta okul talebele

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

3 - 13 H 3 
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n 
Kağıtçı ar 

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

1-13 h.3 (2298) 
....=n~..,...,...~~ 

' Çiçekçi Macar " :\ 
MITER F. l\'IAGGIAR ~ ~ 

~ Fleurisle ~ 
~ 

~ Alsa11rak Mes11tlo 1r. raddesı No. 70 ~ 
~ TELEFON 3367 ~ 
~.e!X"LZCZZZ777."'7..LT.71////'/'//.;.ao~ 

Zayi 
lzmir nufus müdürlüğünden 

aldığım hüviyet cüzdanım ik 
askerlik şubesinden aldığım 
terhis vesikamı kazaen zayi 
ettim. Yen isini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Buca aşağı mahalle poyraz 
sokak No. 27 lbrahim oğlu 

Yusuf Darel 
1454 (2327) 

~~GOzRBiimr: 
MİTAT OREL~ 

Adres - Beyler Numan ~ 
zade sokağı Ahenk mat- N 

N baası yananda. ~ 
~ Numara:23 
}\ Telefon : 3434 ~ 
S (229) N 
C7.LZZZz.zz7.17JrzzI:ZZZ:XZZZLcr,zzı 

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

Yegane deposu Gazi Bulva
rında Küçük Kardıçalı handa 7 
numarada yazı ve hesab ma
kineleri tamirhanesi sahibi 
KALOMENl'de bulunur • 

çalarken hariçten kap1 muay
yen işaretlerle uruldu. 

Alis, yüreği çarpıntı içinde 
olduğu halde kapıyı açmak için 
kolunu uzattı. 

En lüks ve sağlanı nıobilyeleri HARAÇÇI KAl{DAŞLARda 
b labiJir iniz. 1937 nıodelleri ile evlerinizi, yazıhanelerinizi 

Kraliçe, sert bir tavırla bu 
kolu itti. 

süsleyiniz. ~1eınurlara ayrıca kolaylıklar gösterilir. 6 taksitte_ 
nıohi iye verilir. 

Baş ağrılarına karşı 

• 
ı 

kaşelerini kullanıoız ! 
Gripin : Bütün ağrı, sızı ve 

sancıları keser. 

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

Gripin : Nezle, grip ve ro-
matizmaya karşı 

çok müessirdir. 
GRiPiN kaşelerinin 10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz 

OL 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL i 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BA' OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
}urlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

.. ,. ' -.. :- .j -

-Do yç e O riyan t b a,n k 
DRESDNER BANi{ ŞUBESi 

IZlYliB 
.l\LERKEZ1 ! BltRIJlN 

Almangada 175 Şubeaı Mevcuttur 
8eı maye ve ihtiyat akçesi 

165,000,000 Rayhsmnrk 
Tiirkiyflde Şnbeleri: lSTANBUL ve lZI\IfH. 

~11t11rdn Şubeleri: KAHlRE ve JSf{ENDEHIY!i: 
Her tiirlii banka ıuuaıoelatnı ifa ve kabul eder 
c ALt\J ANYAl>A se_ abat, ikamet, tahsil ve saire için 

rh"eıı ~ernıtle Hli:GISfRR1\1ARK ı:ntılır. > (1)-h 

KREM BALSAMIN 

• 

Kumral, snrışın, esmer her tene tevnfuk eden 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
edct. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkJan 
sıhhi güzellik kremleridir. 

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

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoğlu lstanbul 
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1-layatın şartı (3) tür 
Düşünüp duruyordum. Bir 1 

türlü düğümünü çö.z~medi~im Yugoslavyada 
bayat muammaları ıçınde zıh· 
nimin içi karman, çorman ol- Komünisti er mahi\Om oldu 
muştu, doluya koydum olmadı, Belgrad, 8 (A.A) - Yalıın-
boşa koydum do!madı... Der- !arda burada birçok Komünist 
ken ne sihirdir, ne keramet, tevkif edilmiştir. Komünist pro-
masamın karşısındaki duvarda pagandasına müteallik iki kol-
bir dost çehresi belirdi: lektif dava dün hitama ermiş-

- Düşünme dostum ! dedi. tir. Devletin müdafaası mab-
Çözemediğin hayat düğümünü kemesi on dört delikanlıyı üç 
üç şartla çözersin: ay ile iki buçuk sene arasında 

- Hani; zekası olana zeki tehalüf eden cezalara mahkum 
derler, hafızası olana kuvvetli etmiş ve on kişinin beraatine 
derler, okumuşa alim derler. karar vermiştir. 

Her üçünü de kendisinde bir- Bir tayyare 
leştirip, bulana da dahi der-

ler ya.. kayboldu 
- E? Paris. 7 (Ö.R) 
- Bekar mısın? 

Cenubi 

- Paralı mısın? 
- Onu sormağa bile hacet 

yok! Sıfır numarayım ! 
- Hayatta dayanabileceğin 

kimse var mı? 
- ... ? 
- Anlamadın galiba, dur 

öyle ise hepsini bir bir sana an· 
la tayım, 

Beliren bu dost 
dinlemek iri11 elimi 
o devam elti: 

hayaleti eyice 
çeneme t•crdını, 

Amerika ile garbi Afrika ara· 
sında hava münakalesini temin 
eden Cenup Salibi adlı tayya· 
reden dündenberi haber yok· 
tur. Tayyareyi idare eden Mer· 
moz ile dört arkadaşının 
mahvoldukları muhakkak gibi
dir. Bu tayyareci cenup Atlan· 
tik denizini şimdiye kadar 113 
defa aşmıştır. "Cenup Salibi,,
nin bulunması için havadan ve 
denizden yapılan bütün araş· 
tırmalar neticesiz kalmıştır. 

Alman "Doıme,, tayyare ge· 
misi de bu araştırmalara işti

rak etmiştir. 

Münasip fırsat 
Tokyo, 8 ( A.A ) - Domei 

Ajansı bildiriyor: 
Gazeteciler ile yaptığı bir 

mülakatta Harbiye Bakanı Ja· 
ponyanın Çindeki Japon teba
asının bayat ve menfaatleri 
tehlükede bulunduğu takdirde 
derhal icabeden tedbirleri al
mıya hazır olduğunu söyle
miştir. 

Bir Alman kruvazörüı 

fENrASIR 

a cak işi grupta 
Tevfik üştü Aras son safhayı anlattı 

Cenevreye gideceğini bildirdi 
Grup, hükümetin hattı hareketini ittifakla tasvip etti 
Ankara, 8 ( Yeni Asır tele· 

fonla ) - C. H. parti grubu 
bugün toplanarak Hariciye ve

kilinin Sancak meselesi etra
fında verdiği izahatı dinlemiş

tir. 
Tevfik Rüştü Aras, bu iza· 

batında, Sancak meselesinin son 

safhasını anlatmış ve Milletler 
cemiyetinin 10 Kanunevvel 
toplantısında sancak meselesi· 

Şark 

nin konuşulacağını, bu iş için 
Cenevreye gideceğini b:ldir
miştir. 

Hükümetin sancak işindeki 
hattı hareketi parti grubunca 
ittifakla tasvip olunmuştur. 

Ankara, 8 (Yeni Asır) -
Münhal bulunan Parti grubu 
idare heyeti azalığına Erzurum 
saylavı Şükrü seçilmiştir. 

lstanbul, 8 (Yeni Asır • tele· 
fonla) - Öğrendiğirue göre 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
Aras, Cenevreye gitmek üzere 

yarın Ankaradan hareket ede
cektir. 

Hariciye vekiline, riyaseti 
Cumhur umumi katibi Hasan 
Rıza ile vekalet umumi katibi 
Numan Menemenci oğlu refa· 

kat etmekte ve bu zevattan 
başka mütahassıslar ve katip
ler de bulunmaktadır. 

Dem· ryolları • • 
şı 

Murahhaslarla konuşmalara başlandı 
Malzenle sat şında uyuşma hasıl oldu 

ilkbaharda 
satışlar 

hava 
Türk 

seferleri 
parası 

genişliyecek. . ihracatta 
Üzerinden yapılacaktır 

Ankara, 8 (Yeni Asır) - Muharrık ve müteharrik mal· Oiyarıbekir ve Edirne arasında 
Şark şimendiferlerinin satın zemenin satış bedeli üzerinde hava seferleri yapılacaktır. 
alınması için evelce başlıyan mutabakat hasıl olmuştur. Bir· Vana da ayrıca tayyare sefer· 
müzakerelere, muhtelif tali çok noktalarda tam bir itilaf leri tertip edilecektir. 
komisyonların mesailerini bi- vardır. Istanbul, 8 (Yeni Asır) - lh-
tirmelerine intizaren 23 llktcş- Mukavelenin yakında imza racat satışlarının Türk parasile 
rinde fasıla verilmişti. Tali ko- edilmesi bekleniyor. yapılması hakkındaki tavsiyeler 
misyonlar bu müddet zarfında Ankara, 8 ( Yeni Asır ) - piyasada çok.müsait tesir yaptı. 
vazifelerini ikmal ettiklerinden, İlkbahardan itibaren hava se- lbracatçılarımızın son devaluas· 
dün Ankaraya gelen şirk~t ferleri genişletilecektir. Daha yon vaziyetine bir daha düş-
murahhas!arı, fl!afıa vekaletin· iki yolcu tayyaresi sipariş edil- memeleri için bu hususta azami 

sanne 3o ....... 

tS!ar.z::~-~)i 
ZAHAROF 

Gazeteler haber verdiler: 
Dünyanın sayılı zenginlerin• 

den biri olan " Muğlalı Za· 
harof,, Montekarloda ölmüş. 

Ölülerin iyilerine rahmet, 
kötülerine de günahlarının af
fını dilemek adettir. Fakat bü
tün servetini döğüşen milletlere 
silah satmakla kazan:nış bu 
ölüye Allahın rahim davran· 
masını temenni edecek - zannet
mem ki - tek bir ferd bulun-
sun. 

Aşağı yukarı yarım asıra sı

ğan savaşlarda can vermiş yüz 
binlerce insanın kanlarından bir 
damla taşıyarak yaşamış olan 
Zaharof; dünyanın dövüşe su· 
sadığı bir zamanda ölmemek 
için kim bilir ne kadar uğraş· 
mış; Azraili ne kadar üzmüştür. 
Yalnız saltığı mermilerin ken· 
disine kazandıracağı parayı dü· 
şünen; ne o mermileri kullana
caklarla, ne de o mermilerin 
açacağı yaraların içine hayat· 
!arını gömeceklerle alakadar 
olmıyan Zaharof, döğüşen iki 
tarafa da silah satarmış. 

Beyoğlunun kaldırım simsar· 
lığından işe başladığı için iki 
taraflı oynamasını eyi beceren 
bu adam isminin dillerde fazla 
do!aşmasından ürktüğü ıçın 

gazetecileri biç sevmez, onlar
dan daima kaçarmış. Bu kor· 
kusu yüzünden de kendisine 
( Esrarengiz adam ) lakabını 

vermişler. 

Bence o; ne bir tüccardı, ne 
de esrarengiz bir adam. O, 
yalnız kesesinin ağzını insan 
damarlarına tutmuş bir "ôlüm 
simsarından,, başka bir şey 

değildi. Hesabını "ehli kubur,, 
görsün .... 

Ahmet Murat Çınar 

Antakyada yağma 
başladı 

- Bl'kilılrğ111 kmdine göıe bir 
lıarsireti vardıı. Bak sen şimdi hem 
evlisin, lıenı de, bu!!üıı rorabım yok, 
yarın pabucum yırtıldı, de/teıinı, kı~ 

tabım kalmadı, diyen çoluğa, çocuğa 

salıipsın. Haı•at azaak sana yüzünü 
çevirip te, gıilmedi mi, işin }"amandır. 

Havatın yüzünii güldürmek hayli 
emeğe, zamana baiflıdır. Yüzünü 
güldürmek istediğill /ıa)'atın arkasın
da, döıt nala koşaısa!l sırtındaki 

aile sarsılır ve çok dr/a olduffu ~ibi 
sırtında11 açacma düşerler. Müteenni 
olsan, lıayat senden uzaklaşır. Bu ıki 
mecburiyet seni ne rapar bıliyor mu
sun, ne yapar, çok yer/erde izzeti ııef" 
sinden Jedakbrlığa sokar. Seni zama
nmda mıirai kılar. Seni zamamnda 
melekeleıbıi bozacak bitçok gayri ta
biilik/ere sevkeder ve nihayet ha)'afı 

gücendimıemek için, ne döniir göste
reyım, ne kız vereyim şaşkınlığına 

sokar, 
- Hepsuıe de böyle mi? 

Kiel, 8 (A.A) - Hitler bu 
sabah 26,000 tonluk gemiler 
servisine dahil olup Gnedsenau 
adı verilen yeni kruvazörün 
suya indirme maruimindc ha
zır bulunmuştur. 

de müzakerelere başlamışlardır. mişlir. lzmir, lstanbul, Ankara, dikkat gösteriliyor. 
! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Istanbul, 8 (Yeni Asır mu· 

babirinden) - Antakyada mil
letdaşlarımıza karşı zulüm de· 
vam ediyor. Şehir, iki yüz mi· 
lis asker tarafından yağma 

edildi. 

- Acele etme dur! 
- Halbuki bekarların hali 

böyle değildir, düşsede kendi 
düşer, kalksada kendi kalkar. 

Yiğin at sürçdüğü yere yıkıl· 
maz kabilinden işini erde de, 
geçte de yoluna koyar. 

- Bunun tahlili çoktur. 
- Dur! dedik ya! 
Hayatın düğümünü çözmenin 

üç şartından bir:sini bekarlık 

dedik, ikincisi paralı olmaktır, 
paralı, mallı, mülklü müsün! 
dünya sana dümdüzdür. Zen· 
gin arabasını dağdan aşırır, 

:ı:üğürt yolunu düz yolda şaşırır. 
"Para,, kelimesi bile sihirli 

bir söz olduğundan ötürü, her 
düğümü çözen, her kilidi açan 
nesne hakkında hiçbir tahlile 
hacet görmiyorum, o tek keli
me başlı başıaa bir dünyadır. 

Gelelim üçüncüsüDe: Bunla
rın hiçbirisine sahip değilsen, 
Yardımcın var mı? Baban, anan, 
Yakın ve kanı sıcak akraban 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
birşeyin var mı? Var! işte o 
zaman bekar da olsan, evli de 
olsan, paralı da olsan, parasız 

r\a olsan, gönlünde hiç olmazsa 
azacık rahatın bulunur. Düşsem 
elimden tutup kaldıracaklarım 
var dersin. Eğer bu da yoksa 
yandın kara kara... Şimdi 
senin bayatın: "Korkak ba· 
zirgan, ne kar eder ne zi· 
yan,, fehvasına sapmış ..• Taliin 
de tavladaki zar oyununa ben· 
zer ... Düşeş gelirse ala, gel
mezse işte böyle koyu koyu 
dert yanar, acı acı ömür sürer· 
sin. Hadi Allaha ısmarladık! 

Son sözüyle kaybolan haya· 
!ete: 

- Dur bel Yanlışların var, 
bir de beni dinle diye atılır
ken elim duvara çarptı, buz 
gibi soğuk duvar, parmaklarımı 
acıttı. 

Türk Donanmasının 
Yunanistanı Ziyareti 

Bugünden itibaren 

TAYYARE Sineması 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• 

Donanmamızın Yunan limanlarında istikbali ve bu mü-
nasebetle ·yapılan bütün merasim. Majeste Yunan kralının 
şanlı Yavuzu ziyaretleri. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Büyük bir ragbet kazanan ve çok takdir edilen 

•• •• um Perisi 
Bugün ve yarın da devam edecektir. 

FREDRIC MARCH'ın bu şaheserini kaçırmayınız. 
Ayrıca: PARAMUNT ve Miki 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bu program çok uzun olduğu için gündüzleri saat ikide 

haşlıyacaktır. 

Adanadaki seylap çok korkunçtur 
Meskensiz kalanların sayısı elli 

- Baştara/ı 1 wcı sayfada -
kümetin de yardımiyle yardıma 
muhtaç olanlara umumi kazan· 
lar kaynatarak yemek tevziine 
başlamıştır. 

Memleketin bertarafında, 

bu felaket haberinin uyandır

dığ: teessür büyüktür. Kızılay 

şubeleri, Adana felaketzede
leri için, vatandaşların geniş 

yardımına müracaat etmişlerdir. 
PAMUK MAHSULÜ 

Adana, 8 (Yeni Asır - Hu-) 
susi) - Seyhanın tuğyanı yü
zünden bilhassa pamuk mah
sulü zarara uğramıştır. Bu 
seneki ıekolteyi ihtiva eden 
pamuk depolarının birçoğu su· 
lar içinde kalmıştır. 

Mersin, 8 ( Yeni Asır ) -
Fırtına ve yağmurlar Mersinde 
de mühim tahribat yapmıştır. 

Şehri seller kaplamıştır. Li
manda kırk mavna batmıştır. 
Zarar büyüktür. 

YARDl·'.1 LISTESI 
Adanadaki su baskını fela-

keti halkımız arasında şayi 
olunca, şehrimizde umumi bir 
teessür uyanmıştır. Adanada 
akrabası bulunanlar telgrafla 
mahallinden malumat istedik· 
leri gil:.i, ölenlerin listesini te· 
lefonla bizden de sormuşlardır. 
Henüz bu liste hazırlanma· 
mıştır. 

lzmirin çok hamiyetli halkı, 
bu hadise önünde tabii bir 
heyecanla, Kızılay kurumundan 
bir iane listesi açmasını isle· 
mişlerdir. Kızılay kurumu 
idare meclisi dün bir toplantı 
yaparak, halkımızın ve zengin· 
!erin bu hususla uzatacakları 
yardımı kabule karar vermiştir. 

Adanadaki felaketzede kar· 
deşlerimizin yardımına koşan

lar ve Kızılay kurumuna (Ada
na felaketzedeleri için) yardım 
edenlerin adları ve yardım 
mikdarları gazetemizde munta· 
zam surette neşredilecektir. Bu 
paralar doğruda!! doğruya 
Adana felaketzedelerine daii:ı· 

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

Sancak işi Milletler Cemiyetinde 
- Başatra/ı lıncı sahifede -

fonla) - Anadolu ajansı bil
diriyor: 

Türkiye ile Fransa arasında 
ihtilaf mevzuu olup Milletler 
Cemiyeti konseyine tevdi edil
mesi takarrür etmiş olan San
cak meselesinin Fransa hükü· 
metinin normal konsey iç
timaında konuşulması teklifini, 
Sancakta halkın hürriyet ve 
emniyetinin korunması kaydile 
kabul elmiş olan Türkiye hü· 
kümeti, yine Fransız hükümeti· 
nin on Kanunda toplanacak 
olan fevkalade konsey içtimaı 

1 
ruznamesine ithali teklifi üze· 
rine bu teklifi de kabule müsa· 
raat etmiş ve milletler cemiyeti 
genel katipliğine misakın on 
birinci ru:ıddesi etrafında 

bu fevkalade içtimaın ruzna· 
mesine Sancak işinin itbalini 
istemiştir. Hariciye vekili Tev
fik Rüştü Arasın 14 kanunu· 
evvelde Cenevrede bulunacağı 
haber alınmıştır. 

•••••••••••••••••••••••• 
Belgrad panayırı 

Belgrad 8 (Ö.R) - 937 
eylül ayında Belgrad' da 
panayır açılacaktır. 

yılı 
bir 

bini bulmuştur 
tılacaktır. 

BELEDiYENiN TELGRAFI 
Büyük felaket münasebetiyle 

lzmir belediyesi Adana beledi
ye reisine aşağıdaki baş sağlı
ğı telgrafını göndermiştir : 

- " Adanada vukua gelen 
felaketin lzınirliler arasında 
uyandırdığı derin teessürleri 
bildirir, felaketzede yurttaşla· 
ra bütün sevgimizle baş sağlı· 
ğı dileriz. 

Bir otomobil 
yo1cu1uğu 

Londra, 8 (A.A) - Kralın 
otomobili saat 9 • da F ort Bel· 
vederden çıkarak Londraya 
doğru yollanmıştır. Sanıldığına 

göre otomobilde Sir Edvard 
Peacok ve Neuckdon bulun· 
makta idiler. 

Nouckdon dün Londrada 
Baldvin ile görüşmüş ve gece 

lzmir Belediye reisi Fort Belvedere avdet etmiştir. 
Dr. BEHÇET UZ c b • h k 

YAGMUR VE ZELZELE e ren Jı a ı 
Istanbul, 8 (Yeni Asır) - tanımıyoı·lar 

Adanadan gelen mütemmim 
malumat şudur: Buenos Ayres, 8 (A.A) 

Adanada şiddetli yağmurlar Merkezi Amerika delega1yon-
cuma günü başlamış ve o gece lan konferansın 3-10-932 Nene· 
şiddetini arttırarak Seyhan lozada imzalanmış olan paktın 
nehrini ve Sarıçam deresini tatbikatına geçmek üzere uz· 
kabartmıya başlamıştır. Yağ· !aşma çareleri teklif etmişlerdir. 
mur şiddetle devam ederken, Paktı imza edenler, cebren 
gecenin saat on birinde on yapılmış herhangi bir toprak 
saniye kadar süren bir de ilhakını tanımamaya taahhüt 
zelzele olmuştur. edeceklerdir. 
lf'll:llı:::3m• .. ı .. _._..._._ ............ ııı:ıaı.-w' 

Bayram için 
Kolonya ve Esanslarınızı 

Eczacı Kemal Aktaşın 

Eczanesinden alacaksınız . 
ÇÜNKÜ: 

Gönül, Zümrüt Damlası, 

Bahar Çiçeği, Atınruya, 
Fulya, Yasemin, Menekşe, 

Leylak, Sonhatıra 
Kokuları yalnız orada bulacaksınız. 



8ehlfe .ıa 

Ekonominin 

lalmanya 
retinden 

siyasileşmesi 

dünya tica
ayrılamaz 

Yeni dört senelik planın Rayşbank 
müdürü Blessing tarafından iyzahı 

' < 

Alma11yanı11 erı mülıim tıcaret limanı Hanıburg 

Berlin, llkkanun (Özel) - lerde gösterilen Almanyanın 
Yeni dört sene planının ilanın- dünya ticaretinden çekileceği 
dan sonra bertarafta Alman· endışesi, kat'iyyen yerinde de-
yanın dış ticaretini asgariye in- ğildir. Alman milletinin yaşa· 
direrek dünya ticaretinden ay- yış standardı kabarıp artmağa 
nlacağı iddiaları başgösterme- o kadar müsaittir ki, Almanya· 
ğe başladı. H~r ne kadar mü- nın sun'i ham maddeler imali 
him Alman mahafili tarafından nekadar ilerilese Alman tica-
bu iddiaların yanlışlığı ilan edil· reti daima bu standarın yük-
mişse de Almanyanın dünya seldiği derecede yükselecek· 
ticaretinden ayrılacağı sözleri tir. Almanya eskiden olduğu 
hala devam edip gidiyor. Ni- gibi bugün de sınai mamula-
hayet Raybs ekonomi bakanı tını satın ı.lacak her mem'e-
ve Rayhsbank reisi Dr. Şahtın ketten, mu!cabilinde mal alma-
yakın bir arkadaşı olan Rayhs- S-ı taahhüt eden yeni muka-
bank müdürü Blessing yeni veleler yapmağa veyahut mev-
pli.nın sebep ve gayelerini da- cut mukaveleleri genişletmeğe 
ha açık ve kat'i olarak anlat- hazırdır. Eğer mecburiyet ol-
mağa karar verdi. masaydı kendi memleketi da-
Rayhşbank müdiri Blessing; bilinde elde edilen ham mad-

herşeyden evvel Almanyanm deler mikdarını artırmak fikri 
dört aene planı ilf' dünya tica- hiçbir Almanın aklından bile 
retinden ayrılacağı iddialarını geçmiyecekti. Dünya ticare· 
ret ile bilakis bu plan ile Al- timi tahrip eden son tarihi in-
manyanın dış ticaretinin tanzim kişafta Almanya bir sübjekt 
edileceği kanaatini besledi- deiril, bir objektir. 
ğini söyledi. Almanya bir otar· HA~ MADDE 
hi gayesile dünya ticaret sis- Dünyanın ham maddesi bol 
teminden ayrılmağa hayalinden olan memleketleri, dünya eko-
bile geçirmemiştir. Alınanyanın nomisinin bu sahadaki inkişa-
yegane gayesi başka milletler fını pekaz hissettiler. Bugün-
gibi gerek kendi memleket- kü ekonomi nizamı yüzünden 
leri dahilinde ve gerek müs- milletlerarası ticaretine çok 
temlekelerinden temin ettik- muhtaç o~an Almanya hunun 
leri bir çok maddeleri tek- acısını en çok duyandır.Alman-
nik ve kimya kuvvetile ken- ya dünya ticaret ve ekooomi-
di memleketi dahilinde yara· sinin aldığı vaziyete göre ha· 
tabi!mektir. Yabancı memleket- yatını korumak için herhalde 

AŞK. MACERA ve ESRAR TEFRİKA No: 18 ··!/: ...................... Yil ... SON.RA ...... l. 
1 [M] [S C'.S u [1l] ~ 
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lc~p ederse sokaklarda yatacalr, bir lokma ekmeğe 
kanaat edecek va birgUn mu.laka zafere ulasacaktı . .. 

- Mektup yazmayı unutma. / 
- Şi!.agoya selam.. Şika- ı 

goya .• 
* • • 

- Şikagov a ne zaman hare-
ket edeceğiz? 

- Bug-ün hazırlığımızı biti· 
rirsek, yarın eler hal gidiyoruz. 

- Para rnese'esi beni çok 
düşündürüyor. Allah bilir,bel!d 
Şikagoda uzun müddet kalmak 
lazım gelecek. OteJ, yemek ve 
daha birçok masrafları karşı· 
lıyacak kadar paramız yok ... 

Bu noktayı hiç dıişünme· 
Ea 

bir yerd<:n tedarik etmemiz 
lazım. 

- ı,te bu birPz güç o'acak .. 
En aşağı bin dolara ihtiyacı· 
mız var.. Bin dolar az bir para 
deği l.. 

Robert ayni zamanda üni· 
versi tede sekreterlik le yapı
yor ve buna mukabil babasile 
kendini geçindirebilecek kadar 
bir maaş alıyordu. Yaz tatille
rinde ge!iratları artardı. Çün
kü, üç dört ay bo~ durmak
tansa, Miş.iganın en büyük 
avukatlarından birinin yanında 

i i bir 

arn ASIR 

Esrar Ağaç 
Kesmek yasaktır Kaçakçıları mu

hakeme ediliyor Ağaç kesmek yasaktır. Her
kim müsaade almadan ister 

Kaçakçılık işlerile iştigal eden yaş, ister kuru, ister meyveli, .A.JL..1 >..A.. T1Vı:..A..:K: 
üçüncü asliye cezada, dün ister meyvesiz bir ağaç keser· - ldarecillk sayıhrdı -
yeni bir esrar davasının mu· se bir zabıt varakasiyle mah- Ahmet Vefik paşanın, tek fini bozmadan, kadının ricasını 
hakemesine başlandı. Bütün kemeye verilir. Nitekim, asliye gözlük (monokıl) takmak adeti kabul etmiş, saatinin bütün 
sabıkaları esrar almak ve sat- ceza mahkemeleri hergün bu imiş. Paşa Pariste iken alıştığı evsafını sormuş, öğrenmiş: 
maktan ibaret olduğu anlaşı- çeşit davalardan birçoğunu bu adeti terketmediği i~in, - Sen, §imdi git, yarın bana 
lan hu davanın suçluları Mus- karara baR-lamaktadır. Kavaklı- Bursada vali iken de bıraka- uğra I 
tafa ve Adem adında iki tanın• dere, Pınarbaşı, Naldöken ta· mamış. Fakat Bursa halkı; pa· Diye kadını başından sav· 
mış simadır. raflarında yaş ve meyveli ağaç şanın derin ve etraflı görüşü- duktan sonra, kadının tarifine 

En ziyade Tepecik semtinde kesenlere fazlaca rastlanmak· nü kendi itikatlarına uydurup: göre bir saat aldırmış, ertesi 
dolaşan bu esrarkeşler; zabı- tadır. ı d - Paşa tek gözlük takınca gün gelen ihtiyar kadına saati 

Dün de üçüncü as iye ceza a ~·b· d - n D · ı 
tanın bir tnrlil eline geçmez- böyle bir davanın duruşmasına g .. ı ı e gor yor... emış er. gösterip : 
!erken; ani bir tesadüf eseri Bu " gaibi de görüyor " - Bu mu senin saatini De-

başlandı .. Kavaklıdere köyün- sö " halk tabakası a inmiş ve olarak yakayı ele vermişlerdir, A b zu n miş. 
den Halil oğlu hmet, ir paşayı adeta keramet sahibi Kadın sevinerek : 

Suçlulardan Mustafa, okunan badem ağacını ve onun yanın- sanmışlar ... Paşa da bunu icra- _ Hay Allah senden razı 
sabıka kayıtlarını kabul ettik- da bı"r rınar ag" acını balta ı' le t " d""" · · .,. a ına uygun gor ugu ıçın ses olsun! Tam kendisi! Diye paşa-
ten sonra dedi ki: yere devirmiş, arabasına yük- çıkarmamış... Birgiln vilayet 

- Bu bir iftiradır. Bakınız leyip getirirken, orman memuru odasına ihtôyar bir kadın !~r!kaı:;rıı:~!~ sevinçle saati 
Şu zabıt varakasının altında hk girmiş: 

görmüş ve ma emeye ver- K d ld kt ra ke 
iki imza vardır. Halbuki hadise · · - Og" luml Demi• ben ced- a ın ayrı 1 an son n-

mıştır.. " disine: 
mahallinde bir çok vatandaşlar Zabıt varakası, bu suçlunun dimden yadigar kalan bir saa- _ Paşam, affedersiniz am· 

'd - h Jd h b" · · · d l d f d ı - timi kaybettim, çaldırdım mı, oı ugu a e •ç ırısının ım· müsaa e a ma an ay a ı agaç- ma, siz kadına paranızla saat 
1 t K b 1 t 1 1 k d. - · · ·· t · h ı kayıb mı ettim, bilmiyorum. zası yo • ur. a u e mem arı es ıgını gos erıyor, a • aldınız, yazık değil mi paranı· 

Diğeri de: buki suclu mahkemedeki ifa- Siz gözlüğünüzil takınca gaip- za.. Onu savsaydmız olmaz mı 
- Ben bu esrara müpte!ii- desinde:. !erden haber veriyormuşsunuz.. id? Diyen yakın bir arkadaşı-

yim, hergün bir kaç nefes çe- - Badem ağacı benimdir. Bana bir iyilik edin de şunu na, gülerek: 
kerim. Fakat hadise günü Dalın birisi yaş diğeri de ku- buluverin... - O saat 1 Demiş 60 kuruş-

k Ahmet Vefik paşa hiç isti-bende esrar bulunmamıştır.. rumuştur. Ben bu ağacın uru luktur, lakin benim gözlük hi-•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
Dedi. olan dalını kestim .. Çınar ağacı dinlendiler ve kuru dalın ke- kayesi 60 bin kuruşluk kıy-
Şimdi bunların ikrarlarını yanındadır. Badem ağacını sildiğini söylediler. metindedir. Benim gözlüğün 

işiden memurlar gelecek ve meyveli bir vaziyete ge!irmek Gelecek duruşmada orman halka verdiği kanaati bozar-
suçlularla yüzleştirildikten son- için çınar ağacından da biraz memuru da gelecek ve gördü- sam, icraatım noksan olur. 
ra, haklarında bir karar veri- kestim .. Demiştir.. ğü vaziyet hakkında kendisin- Nakleden 
lecektir. Köyün azaları şahit olarak den izahat alınacaktır. TOKDIL 
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icabeden tedbirleri almak 
mecburiyetindedir. işte yeni 
dört sene planı bu mec
buri tedbirlerden başka bir 
şey değildir . • Almanyaya 
kendi sömürgelerinden ken
di parasiyle ham madde 
almak müsaadesi verildiği gün 
dünya ham maddeler mese'esi 
kendi!iğinden halledilmiş ola
caktır. Lakin o güne kadar 
Almanya, kendi membalarından 
ham madde yaratmak yolun
dan başka bir yol tutamaz. 
Bugün her memlekette eko)lo
minin bir politika meselesi ol
duğu artık gizli birşey değil

dir, Politikanın te~iri yalnız 

iç ekonomisini değil, dış eko
nomisini de idare etmektedir. 

DÖViZ MUKAVELE Si 
Rayhsbank müdürü B essing 

üç devletin 26 eylülde yaptık
ları döviz mukavelesinden son· 
raki vaziyeti de anlatmaktadır. 
Nihayet paraların kat'i bir şe
kilde stabilize edilebileceği 
ümitleri de yavaş yavaş sön
mektedir. Üç devletin döviz 
mukavelesi adım adım bütün 
dünyada paranın stabilizesine 
yol açarken ancak Fransız 

fran~ının dü.şmesinden doğa
cak net:celeri zaifletmeğe ya
radı. Zaten bu hareketten, 
bundan başka bir netice hek
lemek bir nevi safkalblilik olur· 

kazanç temin ederdi. 
Bu yaz Şi kagoya gitmek 

zaruretinde oldukları için, hiç
bir yerde çalışamıyacaktı. fil
vaki tatil olmakla beraber üni
versiteden yine maaşını veriyor· 
!ardı, fakat bu para ile Şikago 
gibi bahalı bir şehirde iki kişi 
yersiz yurtsuz nasıl geçinebilir· 
!erdi .. 

işte , mücadelenin daha ilk 
safhalarında, şimdiye kadar 
hiç 1<kıllanna getirmedikleri bu 
para meselesi çok canlarını 
sıkmıştı. Şimdi ne yapacaklar
dı? imkan yaratmak için her 
çareye başvurmak ve hatta 
icabında küçük düşmek bile 
liııımdı. Fakat ya bulamaz· 
!arsa ... işte o vakıt fecaat baş
lamış demekti. Şimdiye kadar 
da:ma düşmanlara yar olan 
tali, Hamiltonlardan niçin ufak 
bir tebessümünü esirgiyordu .. 

Fakat bütün bunlara rağmen 
Robert yılmamıştı. Onun asla 
sarsılmıyan imanı karşısında 

bin doların lafı mı o!urda .. Icab-

du. Çünkü bütün dünya döviz
lerin; stabilize edecek hareket 
için bugün mevcut olandan çok 

başka ruhi esaslara ihtiyaç var· 
dır. Milletler kendi iç kredi ve 
konjukturlerini dünya ticareti
ne uydurmağı bir alçalış telak

ki ettikleri müddetçe dünya 
parasının stabiliza~yonu müm
kün olmıyacaktır. Bilakis gün 
geçtikce milletler, kendi döviz 
serbestilerini dünya stabilizas

yonu uğruna fedadan daha zi
yade ç ~kiniyorlar. Dünya dö
viz esasları bu şekilde bulun
duğu müddetçe Almanya için 

para meselesinde bir tebeddül 
meezuubahs olamaz. Yeni dört 
sene planı ve yeni döviz kont· 
ro lü, Almanyaya kendi serbes
tisini kaybetmeden dünyanın 
hertürlü vaziyetine uyabilecek 
bir elastikiyet vermektedir. 

Dört sene planı Almanya
nın iç ekonomisinin esası ol
duğu gibi ileride de yeni plan 
ve ona bağlı olan kararlar, 

dünya ekonomisinin bugünkü 
vaziyetinde Almanyanın dış 

ticaretine esas olabilecek ye
gane plandır. Ancak bu yeni 
plan sayesinde ihtiyat döviz 
ve altınlara el sürmeden iş 
bulma ve ekonomiyi kurtarma 
politikasını başarmak mümkün 
oldu. Alınanyanın genel borç-

edf'rse sokaklarda yatacak, bir 
lokma kuru ekmeğe kanaat 
edecek ve bir gün mutlaka za
fere ulaşacaktı. Zafer... Ona 
ulaşabilmek elbette kolay de
ğildi. Yumruklarını SLkarak ba· 
ğırdı : 

- Bu yoldan geri dönersem 
kahpeyim 1.. Sen ihtiyarsın ev
de kal • • Para bulunmazsa, 
Şikagoya yaya gideceğim, so
kaklarda yatacağım, fakat yine 
mücadeleden geri kalmıyaca
ğım .. 

Robert'in bu kat'i ve erkekçe 
sözleri karşısında Hardi bü
yük bir gurur duymaktan ken
dini alamadı: 
-Seni tebrik ederim, evladım, 

dedi. Bu uğurda ben de senin
le beraber her acıya tahammül 
etmeye hazırım.. ihtiyarlık .. O 
boş bir laf .. 

• • • 
Para hususunda bir çok yer-

lere başvurdukları halde menfi 
bir netice elde ettiler. Bu yüz
den volcalaklan birkaç gün 

lan -para düşmeleri hesaba 
katılmasa bile- yeni planın 
tatbikinden sonra artmamış, 

bilakis azalmıştır. 
Dış ticareti müvazenesine 

gelince, aon ıamıınlarda ihracat 
artmışsa da, ithalatı arttırmak 

mümkün olmamıştır. Çünkü ih
racatın fazlasından ancak 
1934 ün borçları ödenebilmiş 
olup bu kazanç para olarak . 
ele geçmiş değildir. Bu borçlar 
ödendikçe artık ithalatın da 
yavaş yavaş artırılabileceği 

ümit edilebilir. Son zamanlarda 
iç ticaret ve konjüktürünün pek 
çok artması yüzünden, ithalat 
ihtiyacı ile ithalat imkanları 

arasında büyük bir fark vardır. 
Yakında bu farkın ithalatın 
artırılması imkanı ile azaltıla

bilmesi ümit edilmektedir. 
Memleketin refahını temin 
edecek bu neticeden cidden 
memmun olmak lazımdır. 

iHRACAT iŞi 
Rayhsbank müdürü Blessing 

bundan başka diyor ki: Al
manya, dış ticaretinin pek 
masraflı ve pahalı olduğunu 
pek iyi biliyor. Lakin hiçbir 
zaman a1akadar şahıslara ve 
yahut gruplara ithalat fiatini 
tesbit hakkı verilerek bu farkı 
düzeltmek salahiyet ve serbes
tisi bahşedilemez. Çünkü bu 
farkı ortadan kaldırmaR'a mu-

geri kaldı . Nihayet ka
rarlarını verdiler. Ellerindeki 
parayı mümkün olduğu kadar 
iktısat edebilmek için, Şikago
ya yaya gidecekler, en ucuz 
otellerden birinde kalacaklar 
ve yalnız ekmekle iktifa ede
ceklerdi. 

Bir sabah, tarih kitabı da 
dahil olduğu halde en lüzumlu 
eşyalarını bavula yerleştirdiler, 
kapıyı bacayı güzelce kilitledi
ler ve sokağa çıktılar. Bu sı· 
rada Robertin aklına Mar
len geldi. Zavallı kız onla
rın böyle ansızın ortadan 
kaybolduklarını görünce kim· 
bilir nekadar üzülecekti. Ro· 
bert ona görünmek istemiyor
du. Fakat hiçolmazsa bir mek· 
tup bırakarak mazeret dilemek 
lazımdı. Geri dönerek tekrar 
eve girdi ve Marlen'e şöyle bir 

'

. mektup yazdı: 
" Sevgili Marlen; 
Bu mektubu okuduğun za-

1 

man çok üzüleceğini biliyorum. 
Birkaç gün evvf'I Şirley'i kay-
bettio, bugün de beni kaybe
diyorsun. Ben Hardi ile beraber 

hakkak ihracat tarafından 

başlamak lıl.zımdır. Bu mak-
sat ıçın 1935 yazında ku

rulan ekonomi kontrolü da
iresi lazım olan şeyleri orga
nize etmiştir. Bu kontrol 
teşkilatı, ihracatı tan1.im ve 
kontrol ve ihracat pazarlarında 
fiatlerin inkişafına hizmet va
zifesiyle mükelleftir. Bu orga
nizasyonun en mühim vazife
lerinden biri de ihracat pazar
larında vukubulacak kasden 
ucuz fiat tekliflerine karşı koy
mak ve Almanyanın hiçbir za
man arzu etmediği Dampinge 
mani olmaktır. Almanya dünya 
ticaretinden, yaşaması için la· 
zım olan ihracattan fazla birşey 
istemiyor. 

HUSUSi HESAPLAR 
Rayhsbank müdürü Blessing 

hususi borçlar ve hesaplar hak· 
kında da fikirlerini bildiriyor. 
1935 sonunda hususi hesaplaş
malan da epeyce tahdit et
mek icabetti. Bu sahada son 
tedbir olarak 50,000 marka 
kadar kompensasyon ticareti 
menedilmiş ve büyük aJış ve· 
ri,ler için döviz kontrol teşki
latı yakında hususi borçlar ve 
hesaplaşmalar işini tanzim ede· 
cek tedbirler de alacak ve bu 
sayede regiyonal bakımdan . hu· 

susi hesaplaşmalar işi de biraı: 

kolaylaşacaktır. -
çok mühim bir iş yüzünden 
uzak bir yere gidiyorum. Mi· 
şigandan acele ayrılmak mec
buriyetinde kaldığımız için seni 
göremedim. Beni affet. Sakın 

üzülme. Ne vakit dönec.,ğimiı 

belli değil, fakat herhalde er· 
ken avdet etmeğe çalışacağız. 

Şirleysiz ve bensiz geçen g<in· 
)erinin pek tatsız o!acağını 
bilmekle beraber sana güzel 
bir tatil temenni ederim. Hoşça 
kal.., 

Robıırt 
Sazan hayatta ehemmiyets'z 

bir tesadüf insanın başına bü
yük gaileler açabileceği gibi, 
hazan de büyük bir saad~t 
bahşedebilir. işte Robertıo 

Marlene mektup yazmak içirı 
tesadüfen geri dönerek, evde 
beş altı dakika kadar kalması, 
büyük bir fırsatın elden kaÇ' 
mamasına sebep oldu. Mektubıl 
zarfına koydu ve tam kapıdatl 
çıkacağı zaman postaciyle kar· 
şılaştı: 

Bir mektubunuz var .• 
- Devam edecek 

I 



Yazan: Tok Dil Tefrika No: sa 

Cesedin yıkanması tamam 
~lu~ca üstüne ipekli ve albn 
ı:Uı Lakmala örtüler konduk· 

n ıonra, sarayın en muhte
lea:a odasına naklettiler. 

Sabaha kadar, bir hafız, ce
•ed· ın baıucunda kur'an okudu. 

Sabah ezanlan okunmadan 
tteı, lstanbulun biitiin mina
'llerinde salilar verildi. 

~Sabahleyin sarayın kapııına 
1-t çok erkan ve ümera top• 
,~dı, vezir ve mllftü baıta 
ti rak önde gelerı ağalar içeri 
... tdiler. Kasem sultan; hazine· .. , .. c· . h 
~ ıncı oca parasiyle kaba-
~ n sermayesinden bir çok 
"-~eler çıkardı, ölen padişahın 

•reti için altınlar daiıbldı •• 

Dıpnda bekleyen bir sürü 
halka keselerle akçeler tevzi 
edildi. 

Tam ölünün tabuta alınaca· 
ğı sıra, Kösem Sultanın odası· 
na giren bir hafız, gözleri dört 
açılmış, korkulu haliyle, soluk 
soluğa: 

- Aman Sultanım ! Aman 
sultanım 1 

Diye atıldı. 
Kösem Sultan birdenbire bir 

şeyler olmuştu, onun yanında, 
Vezir Sofu Paşa da vardı, o da 
evbamlandı. 

- Ne var? 
Dediler. Hafız orta yere ge

lip bir arkasma, bir önüne dö
nerek: 

- Kara kedi! 

Diyebildi. Kösem Sultanla 
Vezir birbirlerine bakışhlar, 
Vezir elini oynatıp : 

- Aklını mı bozdu? 
işaretini verirken hafız tek .. 

ra.rladı : 
- Bir kara kedi, bir.. Bir 

kara kedi ölünün üstünden at· 
ladı l 

Hafızın bu sözü ikisinin de 
benzini attırmıştı, ikisinin de 
rengi kireç gibi olmuştu.. Ce· 
vap vermekten aciz bir halde 
hafıza bakıyorlardı. 

Hafız devam etti : 
- Odada kur' an okuyordum 

sultanım! Daha demin sarayın 
camisinde sala verilirken ka· 
palı kapı gıcırdayıp açıldı, ben 
birisi giriyor sandım, baktım ki 
kapınm aralığından bir siyah 
kedi göründü, yavaş yavaş 
yürüyüp cesedin üstünden at
hyarak karşı kapıya kadar 
ilerlet'i; kayboldu .. 

Ve7ir telaşla : 
- Sen ne yaptın? Dedi. 
- Okuduğumu yarıda bırak· 

YEl{I AllfR 

bm, kur'anı cesedin üstüne at· 
tım, kaçtım .. 

Kösem sultanla vezir birbi
rine bakıtarak sessizce, korku 
ile dururlarken içeri müftü 
girdi : 

- Müsaade ederseniz biz 
cesedi aldık, aşağı indirdik 
ceset haztrdır, vezir de bulun· 
sun, ona izin verin sultanım .. 

Dedi.. Müftünün sözü bir 
daha zihinlerini karııtardı. Kö· 
sem sultan,. korkudan sesi tit· 
riyerek : 

- Cesedi nasıl indirdiniz ? 
Diye sordu. 

Müftü tabii bir halle: 
- Cesedin bulunduğu odaya 

girdik, kimseler yoktu, kapı 
da açıktı, aldık aşağı indirdik. 
Şimdi tabuta yerleştiriyorlar. 

Vezir, müftüye doğru ilerleyip: 
- Sa km hortlak olmasın? 

dedi. 
Müftü şaşırmıştı: 
- Anlamadım? 1 

- Sen gözünle gördün mü 
ce,.edi? 

8a11He• 
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Kongrenin tazimat tellerine 
--------------------------------------ta türk ve ismet lnönü 
cevap lütfettiler 

ANKARA 8 ( A.A ) - lktısat Vekaletinde toplanan ve 
lkhsat Vekili Celil Bayann nutkuyle kapanan balakçılar 
kongresi Azası Reisicumhur Atatürke ve Başvekil ismet 
lninüne kongrenin tazimlerini bildirmiılerdi. 

Reisicumhur ve Başvekil tarafından verilen cevaplan 
yazıyoruz: 

Celil Bayar 
lktısat vekili ve bahkçılar kongresi başkana 

Ankara 
lktısat hayatımızda yeni bir hamle teşkil eden deniz 

" mahsullerimizin işletilmesini tetkik etmek üzere toplanan 
kongrede bana gösteri'en yüksek hisler~en. mütehassis 
oldum. Teeşkkür eder ve muvaffakıyetler dıJerım. 

K. ATATÜRK 
Celal Bayar 
lktısat Vekili ve Balıkçılar kongresi başk~n 

Ankara 
Yüksek başkanlığınızda toplanan balılcçılık kongresine 

memleket ekonomisi ve genliği ~in önemli olan çalışmasında 
muvaffakıyet diler, kongrenin hakkımdaki güzel hislerine 
teşekkür ederiıb. Başvekil 

~ iSMET INÔNÜ 
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aALIKÇILIK KONGRESi KAPANIRKEN 
CELAL B~YAR BiR NUTUK SöYLEDI 
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Başvekilin bir s_§zü 
"Biz Türk medeniyetini bugünkü seviyesinden 

daha ileri götürmek ve yükseltmek 
için denize İnmiye mecburuz,, 

Ankara 7 (A.A) - Balıkçı· nayiinde yükselmeğe mecbu-
lık kongresi bugün mesaisini ruz . ., 
bitirmeden önce lkhsat vekili Hükümet reisi büyük Ön· 
Celil Bayar şu nutku söyle- der'in ilhamiyle milletimizin 
miştir: medeniyet seviyesinin daha 

yükselmesi için denizciliği başlı 
ArkadaŞlar, 

başına bir mevzu olarak ele 
Sizi buraya toplamaya karar a!mıştır. Sizin burada verdiğiniz 

verdiğimiz zaman, acaba bir kararları yine bu fikir ile tat-
faydasız harekette mi bulunu- bika çalışacağız. 
yoruz diye ufak bir endişe ge· Arkadaşlar müsterih olabilir-
çirmiştik. Buradaki çalışmaları- ler. Yaptığımız kongrelerde 
nızı gördükten ve kararlarmızl verilen birçok kararlar meclise 
okuduktan sonra isabetli bir arzcdilmiştir. En son olarak 
karar verdiğimize kanaat geldi. sizden beş on gün evvel top-

Cumhuriyet hükümeti balık- lanan küçük san'atlar kongre-
çılığa ve alelumum deniz işle· sinin kararları bugün kanun 
rine, deniz sanayi ve ticaretine projesi halinde vekiller beye· 
b yük bir ehemmiyet vermek· tine arzedilmiş bulunuyor. Sizin 
tedir. Bu ehemmiyet, herşevde kararlarınızın tahrire ait kısım· 
olduğu gibi, büyük dibi ATA· larmı ikmalden sonra bir hafta 
TÜRK'ün ilhamından feyzal- sonunda kanun projesi halinde 
mışhr. Bana bir gün bükümet hükümete takdim edeceğiz. 

Ümit ederim ki kararlarıoı-reısımız ismet Inönü aynen 
zın bütün memleket için fay· 

şunu söyledi: 
dası tecelli etsin. Ben buna 

"Biz Türk medeniyetini bu- şahsen kaniim. Size ifa ettiğiniz 
günkü seviyesinden daha ileri vazifelerden ve bizi tenvir ettiği-
götürmek ve yükseltmek İçin nizden dolayı teşekkür eder ve 
denize inmeğe mecburuz. De· avdetinizde hayırlı yolculuklar 
nizcilikte, deniz ticaret ve sa- dilerim. 

Vefat eden general Ziya Narinin 
cenazesi lstanbula getiriliyor 

Istanbul 8 (Yeni Asır muhabirinden) - Ankarada vefat eden 
Kocaeli say!avı profesör general Ziya Nurinin ceoazt!si yann 
(bugün) htanbula getiriliyor. Cenaze büyük merasimle kaldmla
caktır. 

Yeni Asır - Profesör general Ziya Nuri, memleketimizin en 
tanınma~ kulak, boğaz ve burun hastalıkları mütahassısı idi. Fa· 
kültede, senelerce büyük hizmetlerde bulunmuştu. Ölümü Türk 
tababet alemi için büyük bir zıya sayılabilir. 

- Evet 1 
- lbrahimin cesedi mı idi? 
- Evet! 
Hafız atıldı: 

- Peki amma ! Efendi baz
retler i, onun üstünden kara 
kedi geçti! 

- Ne? ne? ne? 
Vezir tamamladı: 
- Kara kedi cesedin üstün· 

den atlamış. 
- Deme? 
- işte hafız söyliyor, o 

görmiif ... 
Müftü hafıza dönüp: 
- Sahimi bu? diye sordu. 
Hafız ellerini göğsüne kavuş-

turup, gözlerini tavana vererek: 
- Şuradan, şuraya adım at

mak nasip olmasın, vallahi 
böyle. 

- Hadi canım, biz lbrahi
min cesedini aşağı bile endir· 
dik. 

- Sakın! yerine cin, şeytan 
girmesin! 

Diyen kösem Sultan ortalığa 
korkunc bir evham salınca 

hepsi de oldukları yerde durup 
bakıştılar, yine bu sıra içeri 
Abdülaziz efendi girdi, kapıdu 
girerken: 

- Müsaade almadan bu1ura 
geliyorum, kusura bakmayın, 

cenaze bekliyor, biran evvel 
defnedelim, melaikt-.ler ayakta 
kalmasm! 

Dedi. fakat Müftü mırılda· 
mrcasma: 

- Sen melaikeleri barakta 
cinler, şeytanlar başımır.a top
lanmasın da! 

- Ne demek bu? deyen, 
Abdülazizin sualine cevap 

veren olmadı amma Kösem 
Sultan 

- Hadi gidin ~akalım, cena· 
zeyi soyun, hakikaten lbrahim 
ise defnedin, değişmif ise 
bocalar çağıralım .. 

Sarayı tütsülesinler, cenaze 
gömü!mesin dedi. Vezir, müftü 
ve ağalar çıktılar. 

• . . . . . . . ' . . 
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Avam ka 
büyü 

arasının son topla tısı Baldvin için 
muv fak yete sah e ol uştur ... • 

ır 

Chnrcbil'in 
Simpsonun 

her 

suali üzerine : 
Kandaki 

" Oturunuz, susunuz sesleri ,, yükselmiştir. Madam 
beyanatı Majesteye veya tahta zararl dokunabilecek 

hareketten çekinmeğe karar verdi~ioi göstermiştir 
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Londra, 8 ( A. A ) - Diin 
Fort Belvedere şatosunun en 
yüksek kulesine hükümdarın 

ikametgahı üzerine çekilmesi 
mutat olan krallık bayrağı 
yerine Cornval du'kahğının 

bayrağı çekilmişti. 

KRALLIK BA YRAGI 
Kralhk bayrağı valde kraliçe 

Mary'nin bulunmakta olduğu 

Marlbourg Hok~'in üzerinde 
dalgalanıyordu. 

Gazeteciler kralın kendi şahsi 
bayrağını çektirmemesi hak
kında bir sürü mütalaalar yü· 
rütüyorlardı. 

CHURCHIL KRALLA 
GÖRÜŞTÜ 

maksadiyJe kararını hafta ni
hayetinden evvel bildireceği 
söy!eomekte idi. 

Vaziyet değişmemiş addolu· 
na bilir. 

SiY ASİ ENDiŞELER 
Maamafib Cburchilin icraatı 

Kadıa mebus I.ady Aston bif 
göıüşme esnasında 

lediğini hatırlatmak isteyebi
lir miyim 1 Eğer kanunuesasi 
meselesinin kendisine arzedi
leceği hakkmda avam kama
rasına teminat verilmiş olsaydı 
endişe ve huzursuzluk ortadan 
kalkacak idi. 

Londra, 8 (A.A) - Cburc .. 
biljn dün F ort Belvedere gide
rek kral ile görüşmüş olduğu 
söylenmektedir. Churcbil dün 
akşarn Londradaki lngiliz-Fran
sız kulübünde bir nutuk söyli· 
yerek hükümdarın hiçbir veç
hile kanunuesasiye mugayir bir 
harekette bu:unmamış olduğu· 
nu söylemiştir. 

Avam kamarası /izasmdan Va/ter 
Ellıot bır nutuk esnasında 

BALDVININ MEVKii 
KUVVETLi 

Londra, 8 ( A.A ) - Avam 
kamarasının dün öğleden sonra 
yapmış olduğu içtimaı Baldvio 
için büyük bir muvaffakıyete 
sahne olmuştur. 

Lambertin başvekil hakkın· 
daki sempati sözleri başvekilin 
şimdiye kadar görmemiş oldu
ğu şiddetli alkışlar uyandır· 
mışhr. 

CHURCHIL SOGUK 
KARŞILAN Dl 

Bilakis şahsiyeti kamara ta
rafından fevkalade takdir edil
mekte olan Churchille soğuk 
bir tarzda karşılanmıştır. 

Dün şu noktalar müşahede 
edilmiştir: 

1 - Baldvin; avam kama
rasının hemen hemen ittifak 
ile müzaheretine nail bulun• 
maktadır. 

2 - Avam kamarası kat'i 
kararını bildirmek için hüküm· 
dara yeni bir mühlet verilme
sini tavsip etmektedir. 

HAFTA SONUNDAN 
EVEL KARAR VERiLECEK 

Avam kamarası koridorla· 
rında kralın müttehit krallık 
ve imparatorluğun istikrarı için 
pek nazik ve tehlükeli olan 
bir vaziyete nihayet vermek 

ve faşist grupların nümayişleri 
baıı mahafilde birtakım siyasi 
unsurların kralın davasım par· 
lamento ve kanunuesasi usul· 
leri aleyhine istismar etmeleri 
endişesini uyandırmıştır. 

Dün avam kamarasındaki 
alkışlar başvekilin şahsından 
ziyade onun temsil etmekte 
olduğu kanunuesasi prensip· 
lerine müteveccih idi. 

CHURCHILIN SUALi 
Londra 8 (A.A)- Dün Avam 

kamarasının öğJeden sonra ak
detmiş olduğu celsede Churc
hilin Baldvine sormuş olduğu; 

- Başvekilden Avam kama
rası yalnız şahsi meseleler hak
kında değil, ayni zamanda bu 
şahsi meselelerin istilzam et
mekte olduğu kanunuesasi me
seleleri hakkında tam bir be
yanat istima etmeden evvel 
geri dönülmiyecek bir karar 
verilmiyeceği hakkında teminat 
vermesini isterim, suali üzerine: 

- Ayıptır,· oturunuz, 
susunuz sesleri yükselmiştir. 

Sapsarı kesilmiş olan Cburc
hil söylediği sözü kat'i olarak 
bir daha söylemiş ve şu sözleri 
ilave eylemiştir: 

- BaJdvinden bu meselelerin 
halli, halihazırda tahtını işgal 
etmekte olan zattan ziyade bü
tün kanunuesasiyi alakadar ey-
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Çinli prenses füsunlu gtizlerlyle hakanın kalbinde 
fırtınalar koparırken To-kl-o hanhğını Çinle iyi 

geçlnmlye teşvik ediyordu. 

- Mert aluncılar, dedi. Siı· 
ler Kurt başı Gök sancağın ve 
onun sayesinde Gök Türk 
hakanının adı için savaş ya
pıyor, kı!mç kullanıyorsunuz. 
Ölümden korkunuz yoktur. 
Ölümü şerefiyle değişen adama 
Türk denildiğini bütün Asya 
ulusları çok yakmdan biliyor
Jar. Akıbeti ne luıdnr acı olsa 
da, hakikat için, şerefiniz için, 
daima cesur konuşmak için 
cihana gelen Türk soyundan 
olduğunuzu elbette ki batır• 
!arsınız. 

Sizleri buraya toplamaktan 
maksadım, kalbimi dağlayan bir 
hidisenio doğrusunu öğren-

mektir. içinizde, pek yakın sa
atlerce büyük bir günah işli
yen bir mert insan olduğunu 
sanıyorum. Eğer o, şimdi bu
raya çıkar da cürmünü ortaya 
dökerse, Türk akıncılarının şe-
refi namına onu tebrik ede
ceğim. 

Yok eğer meydana çıkmazsa. 
Akıncılardan biri saflar ara

sından ayrılarak Semi-Han'a 
yakJaşh ve kılıcını uzatarak 
konuştu: 

- Ben'im, dedi. Cürmü iş
liyen benim. 

Türk akıncılan arasında ve 
tarihte ilk askeri idam, Semi-
Han zamanında, bu suretle bir 

KRAL IZDIV AÇTAN 
VAZGEÇMEZSE 

Londra 8 ( A.A ) - Avam 
kamarası koridorlarında bil
hassa kralın tahtından feraga
ti tarihinden bahsedilmekte ve 
kralın Madam Simpson ile ev
lenmekten vazgeçtiği takdirde 
bu hafta nihayetinde feragat 
edeceği beyan olunmaktadır. 

Sarayın bazı mahafilinde kra
lın henüz feragatnameyi imza 
etroemiş olduğu teyit olun
maktadır. 

KRAL MADAM SIMPSON 
iLE GÖRÜŞECEK 

Parlamento mahafili kralın 
nihai bir karar vermeden ev
vel Cannesde Madam Simpson 
ile görüşebileceğini beyan et· 
mektedirler. 

Bu mahafil kralın kendi tay
yaresinin Fort Belvederdeki 
hususi tayyare meydanında 
havalanmağa amade bulundu
ğunu söylüyorlar. 

PRENSES ELISABET 
Bazı muhafazakar mebuslar 

tahta Dük Dö Y ork'un kızı 
prenses Elisabetin çıkmasına 
ve bir niyabet meclisi teşkil 
edilmesine taraftar bulunmak
tadırlar. Bu mebuslar bu for
mülün halk tarafından iyi kar
şılanacağını söylemektedirler. 

Maamafih ka'i surette hiçbir 

kadın kumandanın emrjyle ye
rine getirilmişti . 

* • • 
T opo Han bu suretle ilhak 

siyasetinde, sırf Semi-Han'ın 
y~ksek askeri dirayeti saye· 
sinde muvaffak olurken şımar· 
dı. Yaşça ihtiyar sayılmazdı. 
Hayatında behemehal bir Çinli 
prensesle evlenerek Çin'in 
kara kızlarından birini kendi
sine odalık yapmak istiyordu. 
Acemi delikanlı bu suretle, 
Çin milletine en büyük haka· 
reli yapacağını sanıyordu. 

T opo han, çok geçmeden 
Çeo imparatoruna haber saldı. 

- Onlar sarayda tufeyli va
ziyette, boşu boşuna oturmak
tan bıktılar. içlerinden birini 
ve en güzelini bana versin. 

Haberin şekli berbattı. Çeo 
İmparatoru fena halde hiddet
lendi. 

- Bu ne biçim kız isteyiş .. 
Her işin bir yolu vardır. Ben 
sarayımdaki prenseslerden biç 

şeye karar verilmemiştir. Ve 
feragat takdirinde kralın vazi· 
yeti ne olacağını tayin maksa
diyle kabine ile Cournouailles 
dukalığı müddeiumumisi ara
sında müzakereler cereyan et
mektedir. 

Parlamentodaki amele fırkası 
grubunun kanunuesasi meselesi 
hakkında müzakeratta bulun· 
mak üzere bugün toplanacağı 
beyan olunmaktadır. 
GAZETELERiN TEFSiRLERi 

Londra, 8 (A.A) - Baldvi
nin Avam kamarasındaki mu• 
vaffakıyeti ve Madam Simpso
nun beyanatı buhranın istiha
lesini gösteren ve bugünkü ga
zete mütalaalarına mevzu teş
kil eden iki bariz hadisedir. 

Daily Telgraf diyor ki: 
Parlamento dün nazırların 

hattı hareketini tesvip etmekte 
olduğunu göstermiştir. Filhakika 
başvekilin beyanatının pek 
ziyade hararetle karşılanma
siyle Churcillin sözlerinin son 
derece hoşnutsuzlukla dinlen
mesi arasındaki tezat şayam 
dikkattir. 

MORNING POSTUN 
TEŞViKi 

Moroing Post ayni mütalaayı 
serdetmekle ve krala evlenme 
pro1esını terketmeğe teşvik 
eylemektedir. Hatta bu gazete 
diyor ki 

" Hatta büyük bir aşk bile 
kendisini vicdan azabından kur
tarmağa kafi gelir mi? ,, 

MADAM SIMPSON 
VAZGEÇiYOR 

Lord Rothermere ve Lord 
Beaverbrookun gazeteleri na
zarı dikkati Cannes'de yapıl· 
mış olan beyanat üzerine celb
etmeğe çalışmaktadır. 

Daily Ekspres diyor ki: 
Cannes telgrafı ancak şu 

manayı ifade eder: 
Madam Simpson vazgeçiyor. 
Daily Mittor Madam Simpso· 

nun kralı terketmeğe hazır 
olduğunu yazmaktadır. 

iKi KARDEŞ BiRLiKTE 
YEMEK YEDiLER 

Londra, 8 (A.A) - Dük Dö 
York'un dün akşam kral ile 
birlikte yemek yemiş olduğu 
haber verilmektedir. Dük'ün 
otomobili Fort Belvederden 
saat 1 de ayrılmıştır. 

Bu sırada Baldvin başveka
let dairesinde Cormuilles du· 

birini, biç kimseye odahk ve
remem .. 

Ancak, her halde Topo hanla 
eyi geçinmek lazımdı. Çeo im
paratoru bu işi gönül rızasiyle 
halletmek arzusunu izah etti. 
İşi önce kraliçeye açtı. Sonra 
bütün prensesleri bir araya 
tophyarak konuştu: 

- T opo han bize lütfettiler. 
Sarayımıza karşa alakaları var· 
dır. Yakında evleneceklerdir. 
Her halde bir Çin prensesiyle 
evlenmesini istedik, kabul et· 
tiler. Şimdi hanginiz onunla ev
lenmek istersiniz. 

Sarayın on dört prensesinin 
kalbi ayni anda heyecanla 
çarpmıya başladı. Hepsi de 
Topo hanın hayalini gözleri· 
nin önlerine getirdiler. Doğ· 

rusu mert bir delikanlı idi. 
Simsiyah gözleri, Çin geceleri 
kadar füsunlu ve hulyalı idi. 
Geniş omuzları ve adeleli kol
ları herhalde iyi birşeye ben
ziyordu. 

Nihayet uzun konu~malar· 
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Atin ada radyo istasyonu 
•• 
Onümüz eki mayısta 
çalışmağa başlıy caktır -·-·-· Komşumuz Yunanistan da ı bileceği tahmin ediliyor. 
yakında bir radyo yayım istas- Bu istasyonun dalga uzunlu: 
yonuna malik olacaktır. Bu ğu 499,2 metre olacak, yana 
memleketle aramızdaki dostluk, orta dalgalar arasında bulu-
kliltür ve san'at sahalarındaki nacaktır. 
yakınlık, fazla olarak memle- Yunan servisleri şimdiden 
ketimizde Yunancayı bilen va- neşriyat proS?ramını bazırla-
tandaşların çokluğu yapılacak makla meşguld~rler. Zira b.u 
olan Yunan radyo istasyonuna pek basit bir iş değildir. Mu-
bizi bilhassa alakalandıran se- zik eserlerinin, konferanslarını 
beplerdir. Memnuniyetle haber tiyatro eserlerinin, radyo ör"' 
ald1~1mıza göre Yunan hükü- kestrasının hazırlanması ve y~-
meti, nihayet Telefunken Al· pılacak eserlerin tecrübelerinıı> 
man şirketiyle bu istasyonun yapılması lazımdır. Bu mak"' 
inşası için bir mukavele imza satla 20 kişilik bir komite teŞ' 
etmiştir. Şirket, makinelerin kil edilmiştir. Bu komite de 
yerleştirileceği bina hazır ol- kilisenin bir mümessili, Yunan 
doktan sonra üç ay müddet san'at ve müzik aleminin d~rt 
zarfında istasyonu işler halin· mümessili, radyo - elektrik şır"' 
de teslim etmeği taahhüt et- ketinin müdürü, muharrirler ce"' 
miştir. inşaat süratle ilerlerse miyetinin reisi ve radyo işile 
binanın şubat sonlarına doğru alakadar nezaretlerin mümeS"' 
bitirilmiş olacağı ve şu halde silleri olacaktır. Radyo istaS" 
mayıs ayında Yunan radyo yonuna ait bütün işler bu ko' 
istasyonunun neşriyata başlıya• miteye bırakılacaktır. ••' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kalığı müddeiumumisi Monkton noktai nazarı olduğu merkc" 
ile bu dukahğın defterdarı Sir zindedir. 
Edvard Peacovski kabul et· Beyanatta, "Böyle bir hare" 
miştir. ket meseleyi hallettiği takdir .. 

SIY AH GÖ"ALEKLILER de,, cümlesinin manalı olduğd 
Londa, 8 (A.A) - Dün si- kaydedilmektedir. 

yah gömleklilerden müteşekkil Salahiyettar kimseler beya" 
ba:ıı grub)ar Buckingham sa- nabn Madam Simpson tarafın" 
rayı yakınında toplanmışlar ise dan tamamen kendi fikir ,,e 
de zabıta tarafından dağıtılmış· arzusu dairesinde yapıldığın• 
lardır. ve şimdiki vaziyete ancak kra" 

BEKLENMIYEN BEYANAT Jın nihayet verebileceğini ,,e 
Londra, 8 ( A.A ) - Kralla ehemmiyeti ne olursa olsuıı 

temasta bulunan şahsiyetler, başka taraftan yapılacak bet 
Madam Simpson'un Kandaki türlü beyanatın ancak mahdut 
beyanatından, Royterin telgra- bir tesiri olabileceğini söylll• 
fından sonra haberdar olmuş- yorlar. 
lardır. Saray mahfillerinde bu LUVICI KÖŞKÜNDE 
beyanata kat'iyyen intizar edil- Kan, 8 (A.A) - Mada[ll 
memekte idi. Simpsooun kralın kat'i karar~ 

Mevcut kanaat beyanatın malum oluncaya kadar Luvicl 
buhrana nihayet vermediği ve köşkünde kalacağı muhakkal< 
bunun Madam Simpson'un şahsi addedilmektedir._ ~ 

dan sonra karar verildi. Çin 
varlığını gerek zekası ve ge· 
rek güzelliğiyle temsil edecek 
birini buldular. Bu, bizzat im
paratorun öz kızıydı. Prenses 
Thsien-Kin Tokyo hakanına 
kraliçe olacakh. 
Düğün hazırlığı derhal ya

pıldı. Topo han, birçok hedi
yelerle birlikte bir elçisini Çi
ne göndererek prensesin gön
derilınesini istedi. Ve Prenses 
tam bir haftalık bir yolculuk
tan sonra Topo hanın otağına 
geldi. 

Prenses c;dden güzel bir mah
lul~tu. ilkin sahte bir samimi
yetle T opo hana yaklaşmışken 
sonra '.arı onu ciddi bir aşkla 
sevmiye başlamıştı. T opo hana 
gelince onun aşkı büsbütün 
başka nevidendi. Prensesin fü
sunlu bakışları ve yakıcı göz· 
leri kalbini yerinden oynatıyor-
du. Prensesi o kadar seviyor· 
du ki, iki buçuk sene içinde 
tam üç çocuğu olmuştu. 

Çinli prenses gök Türk ha· 

kanını teshir ettikten sonra 
hakanın idare işlerine burnund 
sokmıya ve nihayet Çine karŞ~ 
muslihane bir siyaset takibin• 
icbar etmeye başlamıştı. Göl< 
Türk hakanı prensesi o kadat 
derin bir aşkla seviyordu kj, 
onun sözünden çıkamıyordu. 

Akıncılar bu vaziyetten ıniiŞ" 
teki idiler. Akıncı kumandaP" 
lan, bu vaziyeti Semi-Hal1 
yolnyle gök Türk hakanın• 
iblağa karar vermişlerdi. Seıı>İ" 
Han, böyle güç bir işi oınuı" 
larına almak istemiyor, fakat 
ısrar karşısında buna mecburi" 
yet hissediyordu. 

Nihayet bir sabah, berabe" 
rinde iki akıncı beyi bulundl.1" 
ğu halde Gök Türk hakanın• 
otağında ziyaretetti. Akıncı"' G .... 
ların arzularını iblağ etti. ~ 
rüşmelerin tam hararetli ~·; 
yerinde Çinli prenses otng _ 
giriyordu. Semi-Han, bu raha~, 
sız ediliş karşısında ayağa ka 
karak müsaade istedi. 

- Somı Va,.-""' 


