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Beç kaldllar, galiba •• 
lstanbul, 28 (Tel) - Paristen bildi

, rildij(ine göre Habeş çeteleri Cibuti • 
1 Addis-Abeba demiryolunu kesmiye 

muvaffak olmuşlardır. Münakalat dur
muştur. Çetenin tenkili için tedbirler 
alınmıştır. 

'=-~~~~~-:---:-:-:=-::---:-:----::---;;-;-;-~~ 
Devam müddeti Türkiye ıçinfHarıc .ç.n 

Seneuk . . . • . . . 130? I· 250? 
Allı avlık . . . . . . 70(} 1-110'1- l 

TELEFON : 2S~7 
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Yeni A'lJır matbaasında basılmıştır • 
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Kamutayda rz=-===-~ısv AN ALEBE SIRA Y1If ETTı ... N. Menemencioğl 

Mebusluğa namzed 
gösterilecek 

. -.. 
Ulusuınuzun ıstırabı 

ifade edilmiştir 
Halepteki karışıklık kanlı bir ayaklanma şeklini, 

aldı. Arab ve Ermeni mahallitındaki 
sokakharbı saat erce de ametti.Yüzlerce ölü var 

lstanbul, 28 (Hususi) - Su· sokak harbı saatlerce devam 
riveden gelen haberler Tarab- etmiştir. Vaziyet hala emniyet 
lusşamdaki karışıklık ların Ha- verici değildir. Dükkanlar ve 

Kamutayıu evvelki günkü 
toplanbsında, değerli Dış Ba
kanımız Tevfik Rüştü Arasın 
Antakya ve havalisinin mukad
derah üıerinde yapılan siyasi 
teşebbüsleri iz.ah eylemesi, çok 
hassas bulunduğumuz bu mev
zu etrafındaki ıstıraplarımızın 

ifadesine fırsat verd ı . 
1921 senesindenberi Fransa 

ile aramızda müzakere ve mü
nakaşa mevzuu olan bu yurd 
parçasının bala istiklalini elde 
edememiş bulunması Türk 
ulusu için bir iç ağrtsıdır. Her 
şeyden önce ifade etmeğe 
mecburuz ki Antakya ve ha· 
valisi Türktür. Son Suriye in
tihabatı bunu bir kere daha 
tebarüz ettirmiştir. Bura halkı
nın gösterdiği tecelJüd ve te
sanüd mandater hükümete 
şimdiye kadar ihmal edilen bir 
vazifeyi sarahatle hatırlatmıştır. 

lebe de sirayet ett iğ ini b;ldi- mağazalar kapanmış, halk en· 
N riyor. Halepte araplarla Fran- dişeli saatlar geçirmiştir. Yeni 
~ !lız mandasının devamını isti- hadiselerin ve karışıklıkların 

yen ermeniler ara'iındak i çar- zuhurundan endişe edilmek- N 
~~~ N 

pışmalar çok kanfı olmuştur. HATA y KÖYLERiNDE 
Yüzlerce kişi ölmüş ve yara- Istan~ul 28 (Hususi) _ Ha-
lanmıştır. Halep sokaklarında taydan gelen haberler millet-
başgösteren bu kanlı arbede- taşlanmız aleyhindeki tazyik Numan 1tıeıumc11aogıu 
Jer saatlarca sürmüş, zabıta çenberinin gevşemediğini gös· Istanbul, 28 (Hususi) - Ha 
güçlükle vaziyete bakim ola- termektedir. Sancağın köylerin- riciye vekaleti umumi kati 
biJmişdir. de sakin Türk balkma karşı bi Numan Menemencioğlunu 

Karışıklıkların Şama da si- tazyık şiddetle devam ediyor. münhal mebusluklardan birin 
rayet edeceği söyleniyor. Bütün suçları balkın istiklal namzed gösterileceği mebus 

SOKAK HARBi Şamıtaki /ıddıselae bıı bakış arzusuna hürmetten ibaret olan fotihabından sonra da hariciye 
lstanbul 28 (Hususi) - Ada- J alınan haberlere göre Halep· ı ayaklanma şeklinde olmuştur. J birçok Türk muhtarlar hapse ve~aleti siy~si ~üşa~irliğine 

nadan bildiriliyor : Huduttan teki karışıklık adeia kanlı bir Arap ve ermeni mahallelerinde atılmışlardır. tayın olunacagı soylenıyor. 
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1921 senesinde yurdun kur
tuluş savaşını yaparken Franıta 
ile bir anlaşma imzaladık. Bu 
müzakereler sırasında Fransa, 
Türk olan Antakya'nın istiklali 
için vaad ve taahbüdlerde bu
lundu. Biz o tarihdenberi veri· 
len sözlerin yerine getirilme
sinden başka birşey istemedik. 
Hernedense Fransa sözünü ye
tne getirmekte gecikti. Ümid 
J; intizar ediyorduk kj, Suri-

Romanya hariciye nazırı 
Pek yakında Ankar~ .. Atina, Paris ve 
Londrayı ziyaret edeceğini söyledi 

) ' 
:Varşovada yapılan temasların barış bakımından 

büyük bir kıymeti olduğu ileri sürülüyor 

Türk ilminin bir zaferi 

Haşerat enstitüsünde 5 
yeni haşere bulundu 

Birtish müseumde Türk adlı haşerele 
Son yıllar içinde sistematik 

bir şekilde çalışarak cidden 
kıymetli mesleki neticeler elde 
eden Boroavadaki emraz ve r .. "pin mukadderatı kat'i şek- · 

~u 
1 
'1ırken Fransa Antakya'ya 

Koo::iadlerini hatırlayacak, bu· 
tirik j;.tiklalini derpiş eyliye• 

t Narşova, 28 (Ö.R) - Ro- Rumen hariciye nazırı şunu da 
tasrih etmiştir ki, Leh hariciye 
nazariyle bütün beynelmilel 
vaziyeti, en nazik meselelerden 
bile kaçınmayarak, tedkik et
mişlerdir. iki müttefik ve dost 
devlet arasında bu tedkikler 
tam bir söz açıklığıyla devam 
etmektedir. 

haşerat enstütüsünün yeni bir 
muvaffakıyetini haber aldık. il
mi esaslara istinad edilerek 
garbi Ani\dolu mahsül mınta
kalarında yapılan son tetkikler 
esnasında 50 kadar yeni haşe· 
re meydana çıkarılmıstır. 

lere in~ .. .. ~ 
tığını ,_sef boyle olmadı. Ha• 

B ·)dahalemizi İcab ettire• 
U ' cereyana sürüklendt. 

Sofyave ehemmiyetli dava• 
lvanof llostluğuna inandığımız 
beri f,et farafından dostluğa 
gösterr bir çerçeve dahilinde 
idralrda edilmemesine hayret 
dardiğimizi söylersek hakika· 
rn ta kendisini ifade etmiş 

oluruz. Zira Türk milleti Fran• 
sanın dostluğuna değer ver.c 
mekte ve Fransız milletine karşı 
derin bir sempati beslemekte· 
dir. Şüphe yoktur ki bu dost
luk ve sempatinin mukabil te• 
zahürlerini de görmek ister. 

manya hariciye nazırı Anto
nesconun Lehistanı ziyareti 
ehemmiyeti kimsenin gözünden 
kaçmıyacak bir hadise olarak 
tefsir ediliyor. Antonesco mat
buat mümessillerini, Bekle yap
tığı mülakattan sonra kabul 
ederek şu beyanatta bulun
muştur. 

- "Lehistan ve Romanya 
arasında ki ittifak, iki devletten 
hiç birinin diğerlerile olan bağ· 
Jarına mani olmadığından, bir 
kat daha kuvvetlenmiştir.,, 

Bu cumle Bek ve Antonesco 
arasında görüşmelerin ne kadar 
şümullü olduğunu gösterir. Ankaradan iki göninüş 

Antonesco yakında Anka
raya, sonra da Atinaya gide· 
ceğini ve bu seyahatleri mü· 
teakib Paris ve Londrayı ziya
ret edeceğini söylemiş ve Le
histanla Romanya arasındaki 
ittifakın, dünyanın bu kısmında 
en esaslı bir sulh unsuru ol-

- Sontl 3 üncü sav/ada -

Enstitü direktörlüğü, bütün 
araştırmalarına rağmen bu ha
şerelere ait malumatı, beynel
milel enstitüler tarafından hazır 
lanan eserlerde bulamayınca, 
bunların tedkikini ve neticenin 
bildirilmesini Londradaki (Bri
tısh Musseum'ün) haşerat ens
titüsü direktorlüğünden rica 
etmişdir. 

-Sonu 4 üncü sahi/ede- Pamuk yaprak baktetisi 
............................................................................................................................................................................................................................. 

Donanmamız Faler limanında 
tarihi ve ananevi dostluklar 

bu kabil hadiselerde kendisini 
göstermezse bunların ne değeri 
olabilir? 

Bir numaralı düşmanları 
Yavuzun selirr1 toplarına .. . . 
Averof mukabele etti Avusturya şansolyesı Habısburgları Biz istila arzusu besleyen 

ana vatana toprak kazandır
mak iddiasında bulunan bir 
millet değiliz. Dileğimiz konul
muş beynE:lmilel prensiplere ~ 

uygun olarak halkı Türk olan 
toprakların istiklalini ve bu 
topraklarda yaşayan kardeşle
rimizin emniyetini teminden 
ibarettir • Davamız tamamen 
hakka ve adalete uygundur. 
Bundan dolayıdır ki hassasiye
timize rağmen soğukkanlılığı 
elden bırakmıyoruz.Emrivakiler 
Yolunu tutmıyoruz. Çünkü ba
rışa karşı besled;ğimiz sonsuz 
sevgi ve bağlılık duyguları bu-
na manidir. Hakkından emin 
olanlara bas olan soğukkanlı· 
lık ve ruhi asaletle davamızı 
lıaUe uğraşıyoruz.Bunda da bir 
çok meselelerimizde olduğu gi· ı 

- Sonu. 2 nci say/ada -
~ak.k.ı C>cak.o&-1u. 

Dost millet tezahürat 
Istanbul 28 (Hususi) - Ati

nadan bildiriliyor : Falerde dost 
Yulian donanmasını ziyarete 
giden filomuz coşkun bir se· 
vinçle karşılandı. Atina halkı 
Türk gemicilerini tam bir sa· 
mımiyet içinde ağırlamak için 
büyük hazırlıklar yapmıştır. 

Falerden itibaren Atin.aya ka· 
dar her yer Türk· Yunan bay· 
raklariyle süslenmiştir. 

MUHTEŞEM TEZA.HÜRAT 
Atina, 28 (Hususi) - Türk 

donanması Yunan kara sularına 
girerken Yunan hava ve deniz 
kuvvetleri tarafından karşılandı. 
Bugün Falere varan Türk filo
suna yapılan tezahlirat iki mil· 
Jetin dostluk tarihinde unutul-

Zafer t01pidosu 
maz bir hatıra şeklinde yaşa

yacak kadar muhteşem olmuş· 
tur. Gemilerimiz Faler limanına 
girerken sahili dolduran halkın 
şuurlu bir sevgiyle Türk filo
sunu alkışlaması çok heyecanlı 
idi. Gazeteler Türk - Yunan 
dostluğuna ve gemicilerimize 
aid hararetli yazılarla doludur. 

- Sonu 3 ütıcü sayfada -

saltanata iade edileceğini söylüyor 
Viyana, 28 (Ö R) - Daily 

Telegraph muhabirini kabul 
eden şansölye Şuşnig, Habs
burglar saltanatının iadesinin 
bir zaman meselesi olduğunu 
leyid ederek demiştir ki: 

- Avusturya, en kanşık 
Avrupa mesele~rinin halline 
doğru gidildiği şu günlerde 
iç mese!eleri ikinci safa bı
rakmayı tercih etmiştir. An· 
cak Avrupa meselelerinin halli 
esnasında behemehal Avustur
yanın da istiklali mevzuu 
babsolması lazımdır. Biz gerek 
komünizmi, gerek Nasyonal 
Sosyalizmi istiklalimizin belli 
başlı düşmanları olarak tanı• 
yor uz. 

. :::- Sonu OçlJndl salıifnll - Avusluıya Vımlıur uisi Miklas ve Ş@sölyesi Şuşmır bir eezinlide 
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111:1!!aydaj 
Ulusumuzun ıstırabı 

ifade edilmiştir 
- Ba.ştata/ı bmRCi sahi/ede

bi muvaffak olacağımız da ıftp
heM yoldv. 

Antakya Ye laavalni meselesi 
niha,et Millet!er cemiyeti kon
aeyine g&tilrülmüıtlr. Burada 
daYamızın bak ve adalet H· 
bumlanna uygun bir &ilmiyede 
mlHalea eclileceğiae İllamJ0111L 
Çlnktl dlf aiyasamızı alikadar 
eden bitin meıelelerd e luıri-
cipnüziıl ptenliii dikkat.., 
itİDaJI Aatakyaaua muk&d
detabaa tayin llllRMlllda da 
fazlaaile Kiiıterecepi muhak
kak ıayıyoraz. 

Ulasamazan, 81,ak Millet 
Mechiaia ıstırabı ona llumge-
lea direktifi yenaİf bal-ayor. 
B .. ill•etea barqa bl'fl aeY· 
gİIİ b&t8n cihan deYletleriain 
takdirini kuanllllf bir milletin, 
mesnedi bak Y-e adalet olan 
uı...ı bir daYaSIDln bqka çer• 
çeYelerden mlttalea edilebile
cejiae ihtimal •enaiyoraz. Yal
mz fimdi iateclij'imiz, da•amaz 
Milletler cemiyeti kenaeyinia 
kararına iktiran ediaceye ka· 
dar bu toprakJar llzerinde hl
km bulanan Fransız otoritele
riaiD brdewlerimizia emniyeti
ni temin eylemesidir. 

Eğer Fransa ile aramızda 
meYcud dostluk meflıumu boı 
bir a6zden ibaret dejibe F ran• 
uzlar bu istediğimizi kendileri 
için bir vazife bileceklerdir. 
~ak.kı C>cak..oAıu 

' Evlenme 
Şehrimizin maruf tüccar· 

lanndan, tanınmlf simaların
dan kiğatçı Nafiz Mustafa 
Belen ·in kızı Berin Belea ile 
kilttlpbaaeci Celil Balkaoh
nıa nikih merasimi dla saat 
on birde belediye evlenme 
dahaincle parlak meruimle 
icra lula-tır. 

Jleruimde 1aeriki tarafın 
,-km dc..tlan hazır Mhla
muşlardır. Bu mes'ud hadi· 
ıeyi katlal•mak lzere dtbı 
akpm da lzmirpaJa saloa
lanada mlkellef bir Rftre 
Yerİlaaif ye pce geç YBlde 
kadar ejleailmiıtir. 

Genç eyliJeri tebrik eder, 
aaadetleriaia sonmz olma· 
... dileriz. 

Asım Tunçay 
Bir a1claaberi Ankara ye 

1.taabalcla bahmmakta olu 
C••lııari1et mlcldeiuma•Ui 
A.., Taaça1 dlm Yatma Yapa
rile ......... daamlft8r. Ama 
Ta.çay npanla birçok nvat 
tarafmclaa bqaluaufbr. -Bir tayin 

Barnon nahiye midilrl Şefik 
Dikili ka1makam Yekillipe 
byin edilmiıtir. 

lneboıu faciası 
IMbolu faciasıaa aid claYU18 

müak....-e puUteli .... 
ajlr ceza mahkemesinde devam 
edilr.cek ve bu c•ecle, IH
boJu, Kastamonu, Cide, A.tal• 
ya Ye Jlam..1a 1azalan talimat• 
name cevaplan onnacak, ı.
tikbal vapvanun 8iivarisi ile 
lçlacl kaptaaı golclikleri tak· 
dlrde şabadetlerine m&racaat 
edilecektir. 

Elhamra 

2 

Italya 
Takas muamele

leri durdu 
ltalya ile bnkllmetimiz ara· 

11nda yeni bir ticaret anlat
ması müzakerelerinin baıladı
ğını telgraf haberlerimiz ara· 
sanda bildirmipJc. Ôğreadiği
mize g&re, biikümetimiz, yeni 
anlapnalannda yürfimiyea ve 
inkişaf eseri ga>stermiyen an• 
laıma ıekillerinden uzak kal-
111Aktadır. BiUilD aa'-pnalarıa 
klering esasana bağlanma11 
için faaliyet sarfedilDPektedir. 

Türkofisten şehrimiz ticaret 
odasaaa gelen bir telgrafta 
ltalya ile yapalaa husaat takas 
muamelelerinin fimdilik dar• 
durulma• bildirilmiştir. 

••••••••• 
Fenike 

Portakallan nefistir 
Türkiye hudutlan dahilinde 

portakal, limon ve mandarjn 
yetiştiren mıntakalar arasında 

tabiatia liitf&ne nail olması iti
barile müstesna nefasette mab· 
süt yetiştiren Fenik ede bu se
ne eski senelere nisoetle daha 
iri Ye her dilrll hastahktan iri 
portakaJ, limon ve mandarin 
vardır. Bu aeneki mahsül mık· 
darı tal.minen 6 milyon aded 
kadardır. ·-Vali Güleç 

Vali Fazlı Gü•eç wiliretimize 
aicl bau itler etraf.ada alilka
clar veklletlerle temas etmek 
here yana Ankaraya gide
cektir. ....... 

Sahibsiz çocuk 
Kar111akamn Sojukkuyu 

TramYay caddainde hat mü
fetlifi Y apna kapm 6nüae 
tahmia• 10 gla enel dot
IDUf bir im çocupn terk 
edildiji g6riilmüftür. Çocuk, 
JUY8Ja ,teaJim edilmİf tİı' • 

Kemerdeki cinayet 
Kemerde bakkal lbaaaı bı· 

çakla aJclürmekten ıuçla Ke
rimin, bir mlddetteaberi Ağır 
ceza mahkemesinde dnam 
eden muhakemesi neticelea· 
mek lzereclir. Din bu davanın 
son dmutma11 yapılmıı Ye mi· 
dafaa •ekili tarafından tahriri 
Mr mldafa.-e Yerilerek 
okanmaıtar. Mldafaa1a tire, 
lll4ilede fidcletli bit' talarilda 
me•cud balanduia zikredil
mekte Ye aucJa baklanda eı
babı muhaffifei kanuniyenin 
aaiala alea•aR iateamektedir. 
Ba daYamn karan hafta orta
.. da teflaia edilecektU. 

Sineması 
BUSUN 

Ze•kli ve ejleace& Fr•uzca nefis bir filim 

ÇAPKIN GENÇ 
Yar•taalar : Ea meelıar Ye ea aeYiml iki Frauaz artiati 

DANIELLE DARRIEUX ye HENRY GARAT 
Aynca : Paruı•t d&ap haberleri ve 

KAZAK RAPSODiSi 
Tabii renkli iki kı••"k aefia prla Ye mlzik filmi 

SEANSLAR : 3 - 5 - 7 Aqamlan tuı 9 da 
baflar. 
Cumartesi ve pazar 1 de batlar. 

• -

Vergi nispeti hakkında 
Sanayiciler bir toplanh yaphlar 

Vergi işleri gözden geçirildi 
Muamele ve istihlak vergilerinin iptidai maddeler 

üzerinden alınması muvafık görülüyor 
Buı aaayi mllesseaelerinin 

muamele •e istihlak vergileri
nin me•addı iptidaiye ilzerin
den alanmasını istemiş olma
lanm nazan itibare alan ikh
sad Yeklleti her iki •ergi me
't'adda iptidaiye &zerinden alan· 
dıjı takdirde vergi nispetleri
Dİll ne olmua icabedeceğini 
ehemmiyetle tedkike başla
mıtbr. 

1 

vergileri alelitlak mevad ipti· 
daiyeden ahnmaladır. 

2 - Ham yerli, ham yabancı 
iptidai maddeler kullanahrsa 
muamele vergisi yalnız yaban
cılardan gümrük resmine zam 
l'luretiyle alanmak daha kolay· 

• dır. 
3 - Mensucatçılar, yerli ip

tidai maddelerden vergımo 

tahsili gilçtilr. Yalnız yabancı 
maddelerden ahnusa yerli mad
delere rağbet artacaktır. Bu 
hususta hazırlanan uzun bir ra· 
por vekilete gönderilmiıtir. 

._ re,nn..._, ... 
• 2 

1 iki bayan --Bir mahkemeden çıkttlar 
bir dllerlne glrdller 
Adliyeye sık ıık uj'rayan 

iki bayan var. Asliyeceza mah· 
kemeıindeki gizli bil' davanın 
muhakemesini mtıteakib, birin
ci sulbcezaya bu mahkemedeki 
dövlilme davasınm muhake-
mesini mlteakib de, ikinci 
salhcezada laakaret daYasınm 

muhakemesiae giriyorlar. 
Bir kıskançlık yüz&nden ara· 

larının açJclığl anlafllao btl 
bayanlar, dün de yeni bir ha· 
clise çakarcWar. 

Birinci sulhceza mahkeme· 
sinde dövülme daYasıam mu• 
bakemesinden çıkan Naciye, 
mahkeme koridorunda basmma 
karşı hakarette bulunmu1-. 
Derhal meşbud cirüm yapıla-
rak, evrakıyle birlikte, n6betçi 
aulbceza bur.uruna çıkanlmııbr. 

Bu davanın meşbud cürüm· 
ler kanununa tevfikan muha
kemesi görülmüıtür. Hakim, 
asliye ve birinci ıulbeeza mab· 
kemelerinden bazı istilimlarda 
bulunduktan sonra Naciyenin 
iki gün hapsine karar vermiştir. 

•••••••••••• 
Alır cezada 

Berber Hüseyni öldürmekten 
suçlu marangoz Salibin dün 
ağır cezadaki duruşmasına 
devam edilmiştir. 

lktisad velıcileti bu cümleden 
olarak şehrimizdeki alikadar
lara g6nderdiği bir emirde ma
mala herinden alınan muamele i 

1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ye istibllk Yergilerinin me't'adı 
iptidaiye &zerinden abndığl 
takdirde rleYletin vergi varida
tiadaa hiç bir kaybı mucib 
olmaması g&zönü11de tutularak 
bu vaziyete göre vergi teıeb
bbftsferinin ne olması icab ede
ceğinin tedkik ve tespitini 
istemiştir. 

Mamül6nden alınan muamele 
ve iatibJAk 't'ergilerinin ibtidal 
madde üzerinden ahndığı tak
dirde bugtmkii varidata eksık
lik vermemek şartiJe bu me
vaddı ibtidaiyeden yüzde kaç 
vergi ahnması iktiza ettiğinin 
heeabt ~in lzmirdeki l;ltüa 
sanayi müeıaeıeleri sahih- ve 
mümessilerinin buzurde bir 

Maliye Vekili Fuat Ağıall 
toplanh yapıldı ve bu mevzu 
ilzerinde incelemeler yapıldı. 

Bu toplanbda noktainazarJar 
sanayi bırantlarında kullanılan 
mevad iptidaiye için müşterek 
bir vergi niıbeti tespitine imkan 
olmadığı ve hersanayi ıubesinin 
muamele ve istihlak vergileri 
noktai nazarından ayrı ayrı 

muameleye tabi tutulmaJarı 
icabedCıL"eğİ merkezinde top-
lanmıı ~Junmaktad1r, ve dilek
ler şu ;Doktalar ilzerinde te-
merkni .ebnittir: 

1 r*-- muamele ve iatiblik 

"Arsen Lupen . Celal 

Polisin elinden cıva 
gibi kayan adam 

Şimdi adaletin huzurundadır. Mabkem~ 
hayli ilerlemiş dava tevazzuh etmiştir 
Dila adliyede otuz kadar 

~e .. ı •• bir o kadar da aiv•I 
memurun koridorda dolafbklara 
nazara çarpıyordu. Mesele be· 
men ulqdda.. Jandarma n 
bir de gardiyanın nezareti al· 
buda, yam • bir tek adamın 

·mabkemere getirildiği ve ba 
adamm da "Anen Lupen,. Ce
lil oldutu gtSiilltınce, koridor· 
da toplanan polislerin, Celilin 
mabakemeainde f8hİd oldakları 
Ye suçlu de muvacehe yapıla· 
caldan meydana çıkta •• 

Celil; lzmirin en Jllks e.vle· 
rindea bqlayarak, muhtelif ma
hallerde aeksen kadar eve gir· 
miı. ~kaut ve her girdiği eYİ 
halla~ pamağana, kal&in bir 
balta ile ea kapah unchkları 

iskambil Uj1dana çnirmif, cu· 
v.u..ta değil, vagODlarJa 91ya 
tatımıf, nukut. bono, aJbn gibi 
yükte hafif, kıymette ltabah 
olanlan cebille indinait elbasal 
c:Bretklraae lumzhldarile ken· 
cliaiai tamttumqtır. 

Oç defa zabıtamn elille ge
çen bu civa gibi adam; son 
zamanda çaldığı altıa bilezik· 
leri K11JUmcaJar çartı11ada u
tMk• yakalanmlf ve çeYİr· 
ditf bir maneYra ile yine po• 
lialeria elinden yakayı kurtar· 
-., Karpyakaya geçerek ka
naile bir sazinoda keyfederken 
ele geçirilmif, yine kaçmıı. bu 
defa Kemalpqada bir daha 
bcmmnak prtile tutalaat va 

hapse bkalmııhr •• 
itte Celil, hayabnı kııaca 

yazdığımız bayle bir Celildir •. 
Geçenlerde ikinci aaliye ceza 

mabkemeainde duruımaa ya
pddajı aırada, tllrlil tilrlü ta-
ftrlar takınarak dil uzatmq; 
blkim mGdafaa hukukunu mu-
hafaza etmek nzere kanunun 
bebşettiği salihiyetioe binaen 
hir avukat ta1in etmiı. Fakat 
Celil bunları da reddederek 
Kayri tabii naiyetler ibdasma 
çalıflrken, aleyhinde phadette 
bulunan ne kadar phid varsa 
klffeıi1le yllzleıtirilmeıiai iste 
mitti. Mahkeme de bu suretle 
karar vererek, bütiln şahitleri 
mahkemeye celbetmiştir .• 

Dtln gelen tah ellerin bepıi 
birer birer çağanlcla. EvYelki 
ifadeleri okutturularak auçlu
nan yliz&ne karı• tekrarlandı

nldı.. Suçludan ne diyeceii so
rulduiu zaman, çenesini açta .. 
Saatlerce aayledi. Neticede : 

- Bu yapılan zabıt varaka
larınm bepıi düzmedir. Şahid
ler 1alancıdar.. Etyalar da be
nimdir. lkrarlanm da dayata 
mliltenittir •• Dedi.. 

Bazi şahidlerin gelmedikleri 
anla•ldı.. Gelmiyenlerin zorla 
getirilmelerine ve bazılar1na da 
talimatname yazdmaaına karar 
yerilerek mabakeme baıka bir 
giae buakılcla. 

. c. ~ 

BEYNELMiLEL MAÇLAR 
Bugün dünyamn en meşhur 

takımlan arasında Pariste ve 
Londrada maçlar yapılacaktır. 
Prag takımı Pariı tak•mıyle 

Pariste karşılaşacaktır. PraK 
takımı Çekoslovakyanın Sparta 
ve Slavya takımlarının en kuv· 
vetli oyuDcularmdan teıekkil 
edecektir. Takımda Slwa•ya 
kaleciai ( Plançika ) ile müdafi 

1 olarak SpartAh ( Burger ) 
ı (Ciroki)ile muavin olarak Spar· 
\ 'talı (Kostalek), Slavyala(Pruça) 
: ve ( Truhlar ) dan, muhacim 
1 .batb da tamamen SlaYyama 
J muhacim hattmdan müteıekkil 

1 
bulanacakbr • 

Ba maça Çekoslo•akyamn 
futbol mabafilinde büyük ebem· 
miyet Yeriliyor. Zira Çekoslo
•ak muhteliti ilkkia-aa on 
üç&ncii pazar gün il Ceaoya' ela 
ltalyan taklmıyle karıılatacak· 
hr. Prag futbol mabafili bu 
taklmın Pariate çok güzel bir 
oyun jli•t~receğine kanidir. 
ÇekosloYak oyuncuları Vala
rekin riyaseti alhnda dilnldl 
cumartesi günü Parise gelmiı· 
lerdir. 

LONDRADA INGILIZ • 
MACAR MAÇI 

Bagln Londraam en bliyük 
saha11nda yaptlacak olan lngi-
liz - Macar takımlarının maçı 
Londra futbol mebafilini here
caola işgal etmektedir. Zira 
laıiliz takmamın sol açığ'ı olan 
Ba•tin ile merkez muavin 
Westwood Fransadaki son 
maçlarında yaralanmıt olduk· 
larıadan bu maça ittirik ede
miyecekleri zannediliyor. Bu 
iki seçD1e oyuncunua yerini ta
tacak olan oyuncular beallz 
aynJmamlftır. Maamafih Weat• 
wood'un oyanyacağı da a6yle
niyor. Baıtioe gelince ayağıoan 
•tık kemiği oynamıştır. Sekiz 
gllnden evvel maçlara girmesi 
imkioıızdır. En muhtemel nam
zed Cbarlton takımından Ro
binson ise de kendi takımın· 
dan abnacak olan böyle bir 
oyuncunun ilk defa olarak 
miUi takıma aokulma11 pek 
tedbirli bir hareket sayılmı
Jor. Gazeteler seçmeleri yapaL 
iclareeileria kitil metodlarını 
takbih ••ektaclider. 

Titülesko eNareng~ b ta ·z as .. 
hğınclan tif ayap olmuf ., li 

·tur ırıı.ı • 
'Şemiz Kotdazor sahillf' • 'd L:.O 

k l k n. 'ad .:nn e .,.._ 
aya ı uzen e mar f d .tel 

adamının kansı ile 
1 

b. eliLte 
1 b

. . ır .. 
a ınmı• ıon ar resmın. ._ t ... gvs e• 
riyor. TitDleıko eıki ne,, .Dl. 

~·· kazanmııhr. 

FRANSIZ - ALMA~ 
KARŞILAŞMASI 

Pek yakında beynelmilel bir 
kıymeti haiz olarak yapılacak 
maçlardan biri de Berlin oliın
pik stadında Fıan .. z • Al .. a 
milli takımlannın kar,.ıa..-u 

olacaktır. Alman1a-ltalya maçı 
o kadar blyllk bir mnaffalu
yet kazanmıştır ki &nGmftzdeki 
1937 Martında Fransa-Almanya 
arasında yapılacak maçın da 
aynı muvaffakıyeti fazlaaiyle te-
min edeceii kanaltı vardar.Bu 
maçta en az 120000 aeyirciain 
bu!uaacaia muhakkak a.,.Jıyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 5 Saadet reçele•I : 

· Muhakemeli irade 
Her adam kendi saadeti-

nin yapıcıscdar. 
( R~g11ıer) 

Kim•e sizin saadetinizi ya· 
pamaz ve kimse bozaınaı. 

1
: 

• Onun yapıcıa da muhafıza U 
bizzat sizsiniz. 1 

( Oeoı ge Sand ) J 
Bir insam mukadeera~ s 

sevkedebilen şey yalnız ~ ! 
E hakeme ile idare edi!eo MI • 
: iradedir. 
• --• 
=·~··· .. ················ .. ··• 



Belgrad'da 
Ticaret ateşeliği 

kuruldu 
Ankara, 28 (Yeni Asır) -

Hükümetimiz Belgradda bir 
ticaret atcşeliği tesisine karar 
vermiştir. Belgraddan alınan 

maliimate göre Yugoslavya -
Türkiye ticaretinin inkişafı için 
iki hükümet, karşılıklı olarak 
tedbirler alacaktır. 

Yetim maaşları 
IstanbuJ, 28 (Hususi) - Ey

tam ve eramil ve mütekaid
lerin altı aylık yoklamaları 

bitmek üzeredir. Üç ayhklarm 
altı kanunuevelden itibaren 
ödenmesine başlanacaktır. 

Madrid' deki ltalyan 
elçiliği 

lstanbul, 28 (Hususi) - Ge
len malumata nazaran Madrid
leki hüküm et kıttah, Madrid' -
deki ltalyan elçilik binasını 
yağma etmişlerdir. 

Konsey 
Londradatoplanacak 

Cenevre 28 (A.A)- Royter 
ajansının hususi muhabiri bil
diriyor : 

lspanyol hükümeti tarafından 
istenilen Milletler cemiyeti kon
seyi toplantısmm gelecek per
şembe günü Londrada yapıl
ması muhtemeldir. 

Heryo şerefine 
ziyafet 

Paris 28 ( Ö.R } - Harici
ye nazm lvan Delbos, Yugos
lavyanın Paris sefirini kabul 
ederek bir müddet görüş-

müştür. Yugoslav sefiri, Fran
sız parlamento reisi Heryo şe
refine bir ziyafet vermiştir. 

~merikadaki akisler 
Nevyork, 28 (Ö.R) - Nev

york Herald Tribüne,, gazetesi 
bütün dunyanın Almanya ve 
Japonya tarafından büyük kom 
şulanna karşı yapılan anlaşma 

dolayısiyle endişede olduğunu 
Komünist aleyhdarı sefere iş
tirak için yapılan bütün davet
lere lngilterenin kulak kabart
tığım yazıyor. 

Bulgar kabinesi 
Sofya, 28 ( Ö.R ) - Köse 

lvanof kabinesinin bir yıldan-
beri fasılasız olarak faaliyet 
göstermesi ve yı]dönümünü 

idrak etmesi gazete'er tarafın
dan hararetli neşriyat yapıl· 

masana vesile olmuştur. Hükü
metçi gazeteler, Köse Ivanofun 
iç ve dış meselelerde göster
diği ~iyaseti takdir ediyorlar. 

Zağrepte 
komünist şebeke~• 

yakalandı 

Belgrad, 28 (Ô.R) - Zağrep 
polisi geniş mikyasta bir ko-
münist şebekesi meydana çı
karmış ve yirmi kişi tevkif 
edilmiştir. Kemünistlerin ika
metgahlarında silah ve mühim-
mat da elde edilmiştir. 

Hırvatistanm Bravitsa kasa
basında da komünist şebekesi 
meydana çıkarıldığı bildiriliyor. 
Bu ikinci şebeke hakkında 
fazla malumat alınamamıştır. 

fENI ASlft 

Resmi şikiyet .. enevreye vardı 
lspa yanın alebi paktı on birinci addesine uy
makta ise de arzusu kolayca yerine getirilemiyecek 

Paris, 28 (Ö.R) - Almanya 
ve Italyanın asilere yardım 

ederek ispanya dahili harbine 
müdahale ettikleri ittihamiyle 
ispanyanın milletler cemiyetine 
yaptığı müracaat beynelmilel 
mehafilde derin bir tesir yap
mıştır. Bu suretle bu nazik 
meseleye milletler cemiyeti 
karıştırılmış oluyor. ispanyanın 
talebi paktın on birinci mad
desine dayanmakta ve vaziyeti 
tedkik için kooseyin içtimaını 
istemektedir. Bu müracaatın ne 
netice vereceği soruşturulmak
tadır. 11 nci madde Mılletler 

cemiyeti azası olan her devle
te " beynelmilel münasebetleri 
bozacak, sulhu devletler ara
sında iyi anlaşmayı tehdit ede
cek mahiyette vaziyetler üzeri
ne ,, MiJletler cemiyeti asamb
le veya konseyinin " doı:ıtane 
olarak ,, diklrntini çekmek hak 
kını vermektedir. 

İNGILIZ MEHAFILINDE 
Londra 28 (Ö.R) - lngiliz 

mehafili Valensiya hükümeti 
tarafından Milletler cemiyetine 
yapılan müracaatın süratle ne
ticelenmesinden şüphe etmek
tedirler. lngiltere kendi hesa
bına konseyin içtimaına muha
lefet etmiyccektir. Şimdilik 
mevcud olan intiba budur. 
Edenle ekisperler arasında ta-

- kip edilecek usul ve Milletler 
cemiyeti konseyi içtimaa çağı
rıldığı takdirde lngiliz delegas
yonunun takınacağı tavıuhare
ket hakkında fıkir teati edil
miştir. 

Paris, 28 (A.A) - ispanya
nın müracaatı karşısında Fran
sanın vaziyeti Londra iie te
ması muhafaza etruek istika
metindedir. Fransız mahafili 

Bununla beraber lngi tere talebi iyi karşılıyor. 
...................................................................................................................... 

J Akdenizde beliren vahim ibti- Bu sebeple yaptığı müraca- l mahiyet muhafaza etmektedir. 
laf tehdidi konseyce tedkik atta tam hakkı vardır. Fakat Gerçi beynelmilel bir ihtilaf 

1 edilecek ve sulhu korumak için ehemmiyet verilen biricik nokta haline girmek tehlükesi olduğu 
t Jazım tedbirler düşünülecektir. şudur: ispanyanın iddiası, 11 ci da gizlenmiyor. Fakat konseyi 

ispanyanın talebinin Paris ve maddede tasrih edilen harp bu mesele ile meşgul etmek 
L.on~rada nasıl karşıla':1~ığını tehdidini hakikaten tazammün esasen mevcud olan ihti-
bıımıyen Cenevre mehafıh tef- ~ .. . . y 

sirlerinde pek ihtiyatlıdırlar. eder mi? Esasen ispanyanın l~f te~luk~sını agırlaşhrmak ve 
Fa kat koncıeyin gelecek celse- müracaatı da davanın Lahey'e bıle bıle bır Avrupa harbuıa 
s:nin birinci derecede bir ehem- çevrilmemesi ıçın mahirane kapı açmış olur. Esasen Lond-
miyeti olacaği umumiyetle ka- bir lisanla yazılmıştır. lspanyol rada teşelckül etmiş bir komi-
bul edilmektedir. hariciye nazırı meseleye hukuki te vardır. Milletler cemiyeti 

1 
ÜÇ NAZlR BULUŞMASI . safhada dokunmaktan çekin- bir teşekkülün salahiyetine te-

Cenevrede logillere, Fransa mekte ve böylece müzakerenin cavüz etmek itiyadında değil-

' 

ve Rusya hariciye nazırlara siyasi sahada kalmasını istedi- dir. Sadece bu komitenin ade-
. buluşacaklardır. Vaziyetin ve- .ğini göstermektedir. Fakat Mil- mi müdahale taahhüd!erinin 
hameli bu dt!vletlerle sulha letler cemiyeti hiçbir memleke- tatbikini fili bir hale sokacak 

· bağlı diger devletler arasında tedbirleri acele almasını te-
geniş bir istişareyi zaruri kıl- tfn dahili meselesine karışma- menni edeceği tahmin edilebilir. 

1 

maktadır. hu sebeple ispanya- mak ve hükümraniyetini boza- YALNIZ BAŞINA GALEBE 
·nm müracah üç devlet hariciye cak bir karar vermemek pren- Parics, 28(Ö:R) - "DePeche 
, nazırlarına hususi bir diploma· si bin dedir. de T oulou~e., ispanyanın mü-
tik konferansı yapmak imka- CENEVRENIN racaah münasebetiyle şu ma-
nını verecektir. MÜDAHALESi liimah veriyor: 

RESMi ŞiKAYET GELDi Pari~, 28 (Ö.R) -
11
Temps,, . Artık muhakkaktır ki Fran-

Pnris,28(Ö.R) -"Pe!it Dau- gazetesi lspanyol müracaatının ko harp Han ettiği ispanya 
pbinois,, gazetesin!n Cenevre 11 inci maddenin metn ve ru- Cumhuriyetini yalnız başına 
muhabiri bi'diriyor: ispanyanın huna göre bertaraf edilmesi- mağlıip edemiyecektir. Şu hal-
şikayeti resmi olarak Sosyete- nin güç olduğunu teslim edi- de şimdiye kadar kendisine 
ye gelmiştir, Bu müracaatın yor. Bununla beraber umu- gizlice yardım eden yabancı 
muteber ıolduğu inkiir edilmi- mi kanaata göre Milletler devletlerin açıkça yardım etme-
yor. Valensiyaya nekledilmiş Cemiyeti böyle dahili bir leri meselesi vardır. Bu da kana 
olan Madrid hükümeti MiJletler m~seJeye müdahale edemez. bulanan ispanya karşısında en· 
cemiyetinde temsil edilen ni- ispanya dahili harbı da "emri dişeli Avrupa için vahim bir 

1 
zami lspanyol hükümetidir. · ahire değin,, hala dahili bir mesele çıkarmaktadır. 
········································~··························································································· 

ISon hafta içinde biri ölü olmak Romanya 
Üzere 70 kaçakçı yakalandı hariciye nazırı 

· Ankara, 28 (A.A) - Geçen bir hafta içinde gümrük muha
- faza örgfıtü biri ölü 70 kaçakçı, 1180 kilo gümrük kaçağı, 34 
· kilo lnhis;ır ~açağı, 859 kilo 350 gram esrar, 38 gram eroin, 
189 defter sigara kağıdı, 2 silah ile 32 kaçakçı hayvanı ele 
geçirmişdir. 

Afgan Dışbakanı Ankarada 
Ankara, 28 (A.A) - Avrupada yaptığı bir seyahatten dön· 

mekte olan Afganistan HariciyeVeziri Feyz Muhammed han bu
gün şehrimize gelmiştir. 

Afgau Hariciye Vezirinin bu ziyareti tamamen hususidir. 

- Baştara/ı 1 inci sahi/ede -

Muhabirin "Faşizm hakkın· 

da ne düşünüyorsunuz?,, Sua

aline Şuşnig şu karşılığı ver
miştir: 

- Evvela Nasyonal Sosya-

bu mese:ede de, iki memıeke- Bir numaralı 
tin müşterek cephesinin ken-

Şüphe,i bir haber 

Hzm'le Faşizmi karıştırmamak 

lazımdır. Biri ne kadar yıkıcı 

ise öteki o kadar yapıcıdır. 

Fakat biz Faşizm hakkmda 
kendi rejimimiz bakımından 

dini göstereceği kanaatinde· düşmanları 
dirler. 

- Baştara/ı 1 ıncı sav/ada -
CENEVREDE duğunu iJave ederek demiş-

Paris, 28 (Ö.R) - 11 Intransi- tir ki: 
geant,, gazetesinin Cenevre - Bu ittifakımıza tam kıy-
muhabiri bildiriyor: ispanyanın metini vermekle kimseyi kuş· 
talebi Cenevrede büyük bir kulandırmış olamayız. Zira sul-
tesir yapmıştır. MiJletler cemi- hu takviye etmek ve temin ey-
yeti lrnnseyi esasen 7 veya 8 lcmek ayni zamanda diğer 
Jlkkanunda fevkalade olarak mil!etlere de faydası olan bir 
toplanacaktı. Şimdi bu celsede iştir. Romanya ve Lehistan 
ispanya işi ve lspanyol bükü· arasındaki dostluk münasebet-

leri her iki memlekete de kıy-
metinin 1 lnci madcieye dayanan metli tuttukları dostluklara de-
müracaatı da tedkik edilecek- vam imkanını verecektir. Zira 
tir. Konseyin faaliyetini sadece bu dostluklar da ayni suretle 
ademi müdahale nazariyesini emniyet ve sulh zımanıdırlar. 
parlak bir şekilde teyide inhi- · Antonesco dün Mareşal Ridz 
sar ettirmenin çok güç olacağı Smigliye en büyük Rumen as-

keri nişanını vermiştir. Rumen 
düşünülmektedir. ispanyanın hariciye nazırı pazar günü 
müracaatı Almanyayı bilfiil asi-
lerle iştirake hazırlanmakla 

Paris, 28 (A.A) - Cebelüt
tarıktan gelen bir habere göre 
asi kuvvetlere mensub on bom
bardıman tayyaresi ve üç harp 
gemsinin bugün Carthagene 
limanına karşı yaptıkları taar
ruz neticesinde hükümete aid 
l ç harp gemisinin batırılması 

ve tersanenin mühim bir şekil
de tahrip edilmesi ile netice
lenmişdir. 

Cephane deposunun infilak 
eltiğl söylenmektedir. Taarru
zun başlangıcında limanda de
mirli bulunan ve kaçmaya baş
lıyan dört gemi izi tayyarefor 
tarafından takibedilmektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(bugün) Bükreşe har'!ket ede
cektir. 

bir tehlüke görmiyoruz. Yarı 

asker\ ve milis teşekkülleri 

ortadan kalktıktan sonra böyle 
bir şey düşünemeyiz. 

Bir numaralı düşmanımız ko

münizm' dir. Dışarıdan ge

len komüniznı propaganrla

ları karşısında mukavemetle 

duracağız. Avusturya halkıntn 

kültürel durumu ve medeni 

dünya karşısındaki vazifesi,bizi 

böyle bir nizam içinde yaşata

maz. Bu pek bedihidir. KomÜ· 
nizm, medeniyeti yakın bir zih-

niyetin ifadesidir. Nasyanal 

Sosyalizme gelince iki numa
ralı düşmanımızdır. 

• . "';"·::~.:-:.; . . -..·. ~· ·-

"'lsafana ·a 

'Almanyad 
ilmi ve edebi 

Tenkitler hükümetce 
menedildi 

Berlin, 2g (Ô.R) - Almanya 
hükümeti gazete ve mecmua
larda yapılmakta olan bil'umum 
edebi ve ilmi tenkitleri menet· 
miştir. Mtinekkitler, yalnız eser
ıerin muhteviyatı ve kıymetleri 
hakkında malumat vermekle 
iktifa edeceklerdir. Münekkit· 
lerin yaptıkları tenkitler, mü
nevver okuyucularm şuur ve 
kanaatlerine bir tecavüz sayıl
dığı için tenkit hakkı, yalnız 
okuyucuya bırakılmaktadır. 

Donanmamız 
F aler limanında 

- BaştaıaJı .~ inci sahifede -
Faler, 28 (A.Aj - Anadolu 

Ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 
Donanmamız başta Yawz 

ve dümen suyunda ve prova 
hattında filotiJla olduğu halde 
busabah saat 8.30 da Faler 
limanına gelmiş ve dost ve müt
tefik Yunan topraklarını yirmi 
bir top atışı ile selamlamıştır. 
Limanda dört distroyor ile 
Averof buna ayni sayı top atışı 
ile mukabe etmiş ve sonra 17 
topla Amiralımızı seliimlamış
dır. Yavuz da buna 17 topla 
mukabele etmişdir. 

Donanmamız dost donanma
nın yakininde demirlemişdir. 

Denizaltı filomuz bugün öğ
leden sonra bize iltihak ede
cekdir. 

Berberler 
Bugün kapalıdır 

Şehrimiz berberleri de bu
günden itibaren pazar tatiJinde 
dükkanlarını kapıyacaklar ve 
çalışmıyacaklardır. Bu müna-
sebetle berberler bugün şenlik 
yapacaklar ve toplu bir halde 
Cumhuriyet meydanına gelerek 
Atatürkün heykeline çelenk 
koyacaklar ve hitabelerda bu
lunacaklardır. 

Bir kadın · 
Diğer bir kadını 

hakaretten mahkOm oldu 
Belediye doktoru bay Sü

reyyaoın eşi Nevistere ha
karet etmekle suçlu bu· 
lunan Şevki ve Eminenin dün 
cürmü meşhud kanununa tev
fılcan niibetçi sulhceza mahke-
m r sincle nıu~akemesi yapılmış
tır. Karar tebliğ edilmek 
üzere idi ki Suçlulardan Emi
neye derhal bir fenalık gelerek 
yere yıkıldı.. Emine koridora 
çıkarıldı.. Derhal bir imdadı 
sıhhi otomobili cel bedildi.. Bu 
sırada suçlu kadının da bay
ğmhğı ge;miş bulunuyordu .. 
Tekrar mahkeme salonuna a lm
dı. Kararın tefhimine devam 
edilerek; Eminenin üç gün hap
sine ve bir Jira para cezası 
alınmasına, sabıkası olmama
sma mebni hükmün teciline, 
Şevkinin beraetine karar ve
rildi .. 

Bu karardan sonra korıdorda 
yine bir kıyamet koptu. Fakat 
bunun cürmü meşhudu yapıl
madı. 

itham ediyor. Bu 

TAYYARE SiNEMASI 
BULUNMAZ BiR FiLiM 

DOYULMAZ BiR ZEVK: 
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Bu Hafta iki Beklenen Filim Birden 

TÜRKÇE 

ALİBABA ese 
1- BERLIN OLIMPIYADLARI 2000 metre ve bütün tafsilat. Milletler 

yapılan birincilik müsabakaları 
arasında 

Dünyaca tanman meşhur Kırk haramiler hikayesinin en 
canlı bir romanıdır. 2-BAR AROL ( Venedik Şarkzsı) 

Ve İzmirde ilk defa 
Alman - Fransız casus teşkilatının bütün şiddetile çarpışması Güstav temsil edilen salıcser filim 

.» Frohlich ve Lida Baarova tarafından 

GİZLİ VESİKA AYRICA: PARAMUNT JURNAL (Dünya Havadisleri) 

Heılsi hugiin LALE sinemasında Hergün 2 - 5 - 8 cumartesi ve pazar günleri 12 de başlar Bu haftanın seans saatları 
.. mııı .... r:mmıı:ı:ım ........ llB:llll .... IBlm!Z:al~Oi~·~·~·ıs:m:ms::+!llm .. mii:ıtlll .. ~5llliil ...... 

!'!: 



@ . , 
/,J 

YAZU:AOı 
Edebi tedklkler: 
••••••••••••••••••••••••••• 

Şirazlı ~ elinin hayatı 
•• 
Olmez şairiı 700 üncü 
yıldönümü münasebetile 
"Sadi o büyük şarkımızın ruhu kemali,, 

~azan.; "Yak"U.p .rı-Jecef 
Jran hillıümdi 6/mez şair Sadii 

Şüazinuı vedivü.7.üncü. vlldönümünü 
tes'üie kaıar veımıştir, /randa bıı 
büyük adamın hatırasını bir ke1re 
daha yaşatmak içın lıazırlıklar 

baştamışt11. /(ut/ulama tanhi pek 
yakında iMn tdileeeklir. Dost ve 
/cardq ıranı okllllarunıza tanıt
mak için arasıra güzel yazılar 

yazan muatıım Yakup Necef 
Şuazlı Sadi içm hazuladığı bir 
etüdü de gazetemize !!Önder mıştu. 
Okıırlarımızın bu. etüdü alakayla 
okııvacakıanna eminız : 
Sadi. .• işte lran edebiyatının 

JÖnmiyecek olan parlak yıldız
larmdan biri ... 

Gülistan... işte Şirazm sol· 
mıyacak gülü ... q rrülzare Sadi 
gibi bülbül gerek. Busitan 
ruhları okşıyan bir kokudur. 
Hüseyin Danış Sadi için : 

Sadi yegane şairi hakküyı b~
verm 

Akif te onun için : 
Sadi o büyük ~arkıaıızın ruhu 

kemali 
dir. Der .•• 

Sadinın Şt1azdr.ki 

Sadiyi baştanbaşa tahlil için 
aütuolar dolusu birkaç makale 
yazmalı veya bir broşur çıkar
malıdır. Ne birincisine Yeni 
Asırın sahifeleri ne de ikinci
sine bütçem müsaittir. Sadiyi 
etüd etmek istiyenler onun 
ı6zlerini iyice okuyup anlama
lıdırlar. Zaten kendisi de böyle 
der : 

Benim gülistanımdan bir yap· 
rak kopar. 

Onun asıl ismi Şeyh Musli
hiddindir. Şirazda o vakitler 
hüküm süren Fars atabeylerin
den Abubekir Saadebni Zengi
nin saltanab zamaoında yaşa

dığı için ona izafeten kendisine 
Sadi demiştir. Hicretin yedinci 
ve miladın onüçüncü asrında 
yetişmiştir. Yüz yıl kadar ya
şamış, Şarkl baştanbaşa dolaş
mış, Haçlıların seferlerinde ta
nmmıyarak çamurcu!ukta istih
dam olunmuştur. 

Zannedersem muallim Feyzi 
der ki : 

Şa:rliğe etme oğJum ikdam 
Çok :pir olur hemişe nagim 

Zavallı Sadi de aşağılarda 
görüleceği vecbile nagim oldu. 

Sadl Şuazi 
duşt gibi peygamberler, Sirus 
gibi fondatörler ve Pehlevi 
gibi realizatör şefler yetiştiren 

Iran; Hayam, Firdevsi, Attar, 
Nizami gibi sayısız birinci aı· 

mf şairler yetiştirmiştir. Hatta 
adları üstünde: Her biri Iranın 
bir köşesinde yetişmiştir. Me
sela: Tosta Firdevsi, Nişabur-

kabuuun kapısı 

da Hayam, Şirazda Sadi, He· 
medande Kelim, Asfabanda 
Kemal vesaire gibi.. Evet ye· 
tişmiş erdir ama bütün dünya
ca maruf olan bu şairler aca• 
ba bir daha yetişebilecekler 

midir? 
Abdüllabak Hamid'den sor

muşlar: Bir daha yeni bir Ta
rık yazabilir misln? 

Cevaben demiş ki: ikinci bir 
Tarık çıkar mı ki? .• 

Gülüstan edebiyattaki sehli 
mümtenie bir misaldir. Son za
manlarda Sadiye ve Gülüstana 
nazire olarak bir lranlı bir eser 
yazmış. Kendisine denilmiş ki: 

Evet eyi, hoş ve güzel amma 
ne sen Sadisin oe de eserin 
Gülüstandır. 

lranm büyük şiirlerinden her 
biri edebiyatın ayrı bir vadi
sinde temayüz etmişlerdir. Me
sela: Firdevsi Hamasiyalta, Ha· 
yam Rübaileriyle felsefe vadi
sinde, hafız lyrigue bir şiir ol
duğu gibi Sadi de hikemiyatta 
meşhurdur. Bir lran şiiri der ki: 
Sadi şiirin üç peygamberinden 
biridir. 

Firdevsi milli taassub saika
siyle: 

Arab çölde çekirge yer 
lsf ahanm köpeii buz:u su 

içer, der 
Hayam Allah'a karşı: 

Ben bir fenalak yapsam sen 
bana fenalıkla mukabele ede
ceksin. O halde seninle benim 
aramda ne fark var? der. 

Hafız softalara hitaben: 
Sana ne, sen bana ne karı

fıyursun? 
Benim günahımı sana yaz.mı• 

yacaklar ya. 
Dediği gibi ... 

1 
1 

Örfi ve Hafız gibi Şirazın dahi 
evlatlarından biri olan Sadinin 
Şakspir, Göte vesaire gibi 
cihanşümul bir kıymet ve ebem· 
miyetı vardır. Rusyada bir 
Tolstoy. Fransada bir Korney, 
ispanyada bir Servantes, ltal
yada bir Duıte, Arabistanda 
bir Anter, Yunanda bir Ho
mer nasıl bir daha zor çıkarsa 
şiir ve füsun diya11 olan velüc\ 
topraklarında Ebamüslim gibi 
kumandanlar, Büzürkmehr gi
bi vezirler, Mani g!bi ressam
ler, Rü•tem gibi pehlivanlar, 
Zeryab sribi mftzi•venler. Zer- Sadi de: insandan mal deiil , 

fENI ASiı 

Heyecanlı bir nişan 
Amerika Reisicumhurunun oğlu 

siyasi rakiblerinden 
kıziyle evleniyor 

Ruzvelt'in 
birinin 

Franklın Razve/t junior ve nışarılıSJ mis du Pont de Nemouıs 
Amerikada herkesin aj!-zında 

dolaşan bir nişanlanma haberi 
reisicumhur Ruzveltin oğlu Ruz 
velt Junior'un Du Pont de Ne
mours adlı meşhur teslibat fir
masımn direktörlerinden Ö jen 
Düponun kızı Ethel Du Pont 
ile nişamdır, 

Asıl şayam dikkat olan nok
ta Öjen Do Pont'un Reisicum
hur Ruzveltin en nüfozlu siyasi 
hasımlara arasında yer almış• 
bulunmasıdır. Öyle ki Ruzvelt 
basımlarından bahsederken Du 
Pont De Nemours ailesini iyma 
ederek: "Benim cumhur reisi 
olmamı istemiyenler harpta 
menfaatı olan insanlardır." De
mişti. 

Halbuki intihabat arifesinde, 
mücadelenin en hararetli bir 
anında Franklie Ruzvelt yahut 
Amerikalıların söyledikleri gibi 
Ruzvelt Junior Öjen Du Pon• 
tun kızı Ethel Do Pont ile se-
vişmiş ve evlenmeğe karar 
vermiş bulunuyorlardı. Yine 
ayni derecede hayretle öğre
nilmişti ki aralarmdal<i fıkir 

ayrıhğma rağmen Ruz.velt -
Montagu (bugünkü cumhur re• 
isi) ve Pont-Capulet (Öjen du 
Pont) bu modern Romeo· Jı.ıli
yette'in evlenmelerini tasvib 
etmişlerdir. 

Franklin Roosevelt Junior, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
amal sorarlar. 

iyi isimli adam ölmez. 
Fena bir demirden iyi kılınç 

yapılamıyacağı gibi fıtreten 
necib olmıyan bir kimse ter• 
biye ile adam olmaz, der. 
Sadi de her şiir gibi yaşadığı 
devrin tesiri altanda kalmıştır. 

Meseli Kanuni devrinde bir 
baki zuhur ederek: 
Aldın. lıezarı butkedevi mesdd eyledin 
Nakus yerlennde okuttun ezanları 
Şımşır gıbı ıuvuzemine taraf taraf 
Saldın demir kuşaklı cılıan pelı/ıvanları 

Demişti. 

LaJe devrinde bir nedim ye
tişir. Nasıl ki Vaterlo ile Bo
napart devrinin tesiri altında 

kalan Viktor Hügo Napolyona 
hitaben: 
Sirc!demain c'est Sainte-Helene 
Demain c' est Waterloo 
Demain c'est le tombeau l 

Demiştir. 

Mehmetcikler dünyada eşi 

pek az !Cörülmüş bir kahraman
lıkla Çanakkale topraklan 
oğuruna toprağa dilşmeselerdi 
Akif: 
Ev ba topraltlar için toprağa düşmüş 

asker 
Demiyecekti. 
Bayrağın hürriyeti ve milletin 

istiklali uğruna Anadolada bir 
kıyamet koptuğu sıra!arda yine 
o Akif: 
Hak/udu lzür yaşamış bavrağınun 

lılirrivd 

/lakkıdır hakka tapan mılleflmin 

istık/41 

Demiştir. 
işte onlar gibi Sadi de bu

lunduğu muhitin, yaşadığı dev
rin ve yetiıdiği zamanın 
tahh tesirinde bulunmuıtur. 

-Devanı edealı -

bu sevimli aşk hikayesini biz
zat şöylece anlatıyor. Üç sene 
oluyor ..• Bana dün gibi geliyor •• 
O günkü gökyüzünün ren
gını bulmak için gözlerimi 
kapamalıyım. Mavimtrak bir gü
müşilik içinde bir güvercin 
göğsü kadar yumuşak birşey •• 
Küçük dalgalar köpüklü saç
lariyle açıklardan gelerek ayak
larıma çarpıyorlardı. Gökyü
zünde, denizde ne çok sıcak, 
ne de çok soğuk olan havada 
hala onu hatarlamaklığımı İcab 

ettirecek bir fevkaladelık yok
tu. Eğer •• Evet eğer bir enfes 
genç kız bu işe karışmamış ol
saydı ••• 

Hikayeyi size kısaca anlata
yım: 

Birkaç arkadaşla birlikte 
Miami'de idim. Week-end biraz 
sıkıntılı geçiyordu. Doğrusu 

plaj heyecandan mahrumdu. 
Canım s>lalmağa başlamıştı. Bir 
aralık arkadaşlardan biri : 

- Bir yüzme yarışı yapalım 
dedi. 

Fikirde bir orijinalite yoktu. 
Fakat o kadar işsizdik ki müt
tefikan bu teklifi kabul ettik. 
Arkadaşlar plajda tek tük bu
lunan kadm erkek benyörleri 
de bu yarışa iştirake davet 
ettiler. Y anş yüz yardalıkh • 
Ben birinci geleceğime emin
dim. Yarışa başladıktan sonra 
bütün hızımla yiizüyordum. Son 
dakikada başında gök rengin
de bir kasketi bulunan genç 
bir kızm benden ileride oldu
ğunu gördüm. Başta o gel
mişti. Yarışı kazanan genç 
kız kasketini çtkarınca en• 
fes sarışm saçları güzel çeh
resine dağıldı. O zaman ben 
karşımda tasavvur edebileceğim 
en enfes genç kızı bulmuştum. 
Yorgunluktan yanakları penbe
leşmişti. Açık mavi büyük göz
leri sevinçle parlıyordu. Saç
lanndan ve omuzlarından dö
küJen su damlaları sanki vü
cudunu inci daoelerindeo ya
pılmış bir şalla örtmüşlerdi. 

Kendisini tebrik için yaklaş
bğımda tebeHüm ediyordu. 
Ben de tebessüm ediyordum. 
Ve ansızın gökyüzünde biç bir 
değişiklik olmadan buğiln ha .. 
yabmda yaşadığım en güzel 
günlerden biri oldu. 

bu anlattığım vak'adan beri 
fiç yıl geçmiştir. O zamandan 
beri Ethel ve ben nişanlı bu
lunuyoruz. Önümüzdeki Hazi
randa da evleneceğiz. Bu içimi 
heyecanla dolduran bir romanı
br. Ethel'in nurlu güzelliği kar
şısında bili hayal mı görüyo
rum diye kendi kendime sor
duğum olur. 

Hayır Ethel pek yakında ka
nm olacak ... Harvar üniversite
aindeki bütün talebeler daha 
çok zamandan beri nişanımızı 
tahmin etmekte idiler. Üniver
sitede Etbelle m6nasebetlerimis 
ba hasuata ı&phe bırakm•masb. 
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Tanzimat devrinin belli başlı 
simalarından Ali paşa lstan· 
bulda Mısır çarşısı esnafından 
Ali Rıza efendinin oğlu idi, 
Kalem efendiliğine genç yaşın
da ahlan Ali paşanın asıl adı 
" Mebmed Emin " dir. Kalem 
arkadaşları, onun boyunun kı
sahğma kinaye olsun diye 
" Ali " adını takmışlar ve bu 
ad ölümüne kadar sürmüs, 
gitmiştir. 

Ali paşa, zamanmın kudretli 
bir inşadcısı bulunuyordu. Al
man başvekili meşhur Bis· 
markla, Fransız imparatoru 
Ali paşaya (büyük diplomat] 
diye bir sıfat vermişlerdi. Ali 
paşa divan kalemine mülazim 
olarak gelip giderken, o zaman
lar oturduğu hocapaşa semtin
de, ihtiyarlarla, ihtiyarların 

(Efendi] tabakasına mahsus {?) 
kahvelerden birisine alışmış, 

birgün, bu kahvede ihtiyar 
efendiler, devlet işlerinden, si
yasiyatlan ve içtimaı bahis
lerden dem vurup laklak eder-
lerken Ali paşa dayanamamış, 
söze karsşıp, o da bahis üze
rinde bir mütalaa yürütmüş ... 
ihtiyar efendilerden birisi; he
nüz çocuk denecek derececde 
bulunan o günlerin "Mehmet 
Emin" ine dönüp: 

- Mehmet Emin efendi sen
demi topal eşekle kervana ka· 
rsştm, de bakalım, devlet sizinle 
iyi iş görür •• 

Diye alay etmiş.. Ali paşa
nm izzeti nefsine dokunan bu 
istihza, senelerce gönlünde yer 
etmiş olacak ki, nice zaman 
sonra divanı hümayun tercü
manbğına tayin olununca, ilk 
işi mabalJes"ndeki bu ihtiyarı 
bulup, elini öperek, kemali va
kar ve azametle ve nice sonra 
o istihzaya şöyle mukabele et-

-
eşekle kervana karışbk. 

• • • 
Ali paşa bu gurur ve a 

izzeti nefsine rağmen, ada 
akıllı da sıkı!gan bir zat 
Ne garib tezad ... Hariciye 
zırı olduğu ssralarda Küç 
Langada kasap başı Şakir ağ 
nın evinde icarla oturuyorm 
birgün kasap başı Şakir ağa~ 
eski abbablarından birisi Şa 
ağayı ziyaret edeyim diye 
paşamn oturduğu eve uğli 

yıp kapıya gelenlere: 
- Efendi burada mı? Di 

sormuş. 

- Burada buyurun! Karşı 
malara ile bu adamcağızı y 

karı almışlar... Şakir ağa 

selamlığında küçük boylu, za 
bir zat gören Şakir ağa 
ahbabı: 

- Selamüaleykim, diye IJ 
selam saUadıktan sonra: 

- Siz de ağayı bekliyors 
nuz sanırım, ağa haremde gı 
liba.. Zatıaliniıi tanımadım, 1 
fen isminizi bağışlar mısınız 

Diye Ali paşa ile nbbablı 
yolu açmak isteyince, Ali pa 
utanmış, ses çıkarmamış, gel 
misafir hayretle : 

- Molla f ne sıkıhyors 
adam sen de, insan ne kad 
ne olsa kendisini bildirir, b 
bu kadar zor bir şey mi? Ba 
ben eskiden Haleb kadılJ 

yapmış, büyük mevlevilerde 
ve en güzide ulemadan fal 
efendiyim, deyince. 

Ali paşa el uğuşturarak : 
- Bendeniz de min ga 

haddin hariciye nazm Ali efe 
diyim. 

Demiş.. Zavallı misafirin ye 
rinden kalkıp, Ali paşanın e 
lerine ayaklanna k!?panması 
vak'a nüvisler bir hayli a 
latırlar. 

miş: Nakleden 
- Himmetinizle biz de topal TOKDiL 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1.,ürk ilminin bir zaferi 

Haşerat enstitüsünde S 
yeni haşere bulundu 

- Baş ta1a/ı 1 inci sahi/ede -
British müsseum laboratvarla

rında uzun bir tahlil ve ted
kikten geçirilen bu haşerelere 
şimdiye kadar dünyanın hiçbir 
yerinde rastlanmadığı ve hatta 
ad bile konulmamış olduğu 
anlaşılmışbr. Bu kıymetli ne-
tice üzerine, Burnovadaki ha· 
şerat enstitüsünün teklifi Uz.e
rine Türkçe ad'Jar konulmuş 
ve haşereler dün iade edimiş
tir. 

British musseum laboratuvar
lan tarafından haşereler üze· 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gazete muhabirleri bir çıi yı· 
ğmı halinde etrafımı aldılar. 
Beni suallerinden yapılmıı av
lanışlarla sardılar. 

- Nişanlınızı nasıl tanıdınız? 
- Ne kadar zamandanberi 

tam~yorsunuz? 
- Atalarınız ne diyorlar? 
- Müstakbel zevceniz siya-

setten boşlamr mı? 
- Evlendikten sonra ne ya

pacaksınız? 

- Çocukları sever misiniz? 
- Nişanlınız sporu dansa ve 

Ananası salkıma tercih eder 
mi? 

- lzdivaçdan sonra balaya 
seyahatinizi nereye yapacak
sınız? 

Çok şükür ki bu ıuallerin 
cevaplannı &nceden hazırlat
mıı baluaayordam. 

Botnova haşnai enstitüsü binJJS' 
rine iluk edilen ve bütün dOD 
yaya yayalacağı bildirilen ad 
arasında çok şayanı diklı• 
olanlan da vardır. Meseli M" 
nemen bağlarında bulunan Y 
bir haıerenin adı "Megamek. 
Şevketi olarak tesmiye ~dil 
miştir.Turhal civarmda yetışe 
pancarlarda rastlanan haşere 
nin adı (Turhalus) olmuştur. 

Haşerat enstitüsü direktOf 
lüğünü elde edilen bu mu"~ 
fakıyetten dolayı tebrik edetl 

Not - Şunu da haber ~
relimki (Britısh Musseuın) li S 
ratuvarlan beyne!mil.eldid'lt:11İ• 
laboratuvarlarca taıdik e 1 bel 
yen haıerat keşifleri mute 
deiiJdir. 
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Fransız başvekili BI m iyor ki 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fransa, Sovyetler birliği müstesna Avrupanı 
e kudretli askeri kuvvetine mali tir 

'' Fransa sulhu müdafaaya kat'iyyen azmetmiştir ,9 .. ······································································································································~ Paris 28 ( O.R) - t<ış Ve- \ 
ledromundn iui!er tarafından 
yapdan muazzam bir toplantı
da başvekil Blum kabinesinin 
umumi siyasetini anJatrmşttr. 
Blumun girişi enternasyonnl 
şarkısiyle ve " Yaşa Blum ,. 
seslerile selamlanmış ve sükü
net avdet ettikten sonra baş
vekil şu beyanatta bulun
muştur: 

Böyle bir toplantıyı ilk defo 
olarak yapmıyoruz, son defa 
da değil .. Halk cephesi hükü-

metinin reisi oJarak burada 
tabii yerim vardır. Halkan ta 
kalbinden doğmuş bir hareketin 
mümessil ve tcrcurnanı olarak 

buradayım. Bu hükümeti ·radi
kallerin işbirliği ve Komünist
lerin de müzahereti demeye
ceğim, iştirakiyle teşekkül et-

miştir. Ayni zamanda umumi 
mesai konfederasyonuna ve in
san hakları cemiyetine dayan
maktadır Bu hükümet ya o!
duğu gibi kalacak, ynbnt mev-

cudiyeti nihayet bulacakbr. 
Mevcudiyetinin hikmeti kal-

madığı ıçın • Bu lıükümeti 
parlamento dışından de

virmekten daha güç birşey 

yoktur. Fakat parlamento it;in· 

den devrilmesi daha kolay bir 
hükümet de tasasavvur edile
mez. Yaşamak için hükümet 
içinde, ya etrafında toplanmış 

o1an partilerin müzaheretine 
muhtaçhr. Bunlardan hir takı· 
mm ayrılması bültümeti malıve
der. Eğer hükümet halk cephesi 
programını kafi derecede tesir 
veya sür'atle tatbik etmiyor 
hissi varsa bunu açık söyle
melidir. Size temin ederim ki 
biz böyle bir lisanı çok çabuk 
anlayacağız. O vakit kabine
nin diişmesınden vahim bir va
ziyet hasıl olabilir. Fakat bli
kümet bu .şarta sadık kalmak 
niyetindedir. Şimdi kendi ara
mızda açıkça görüşebiliriz. 
"Yaşa Blum,, sesleri duydum. 
Bu tcrN ııni şahsımdan ziyade 
bükün 1. e itimadı gösterdiği 
için mcmcun o!dum. Ayni za· 
manda uBlum, fiiliyat!,, sesleri 
İşittim. Şimd.ye kadar filiyattan 

geri kaldığımı zannetmiyorum. 
işte bugünlerde yine geniş bir 
faaliyet devrindeyiz. Meclis 
ruiJli 15fabat kanununu bitirme
den gazeteleri varidat kaynak-

Jannı bildirmeğe mecbur eden 
ve iftira alkışlarını mahkeme-

ye gönderen matbuat kanunu· 
nu verdik. Bu akşam da iş 

ihtilaffarmın mecburi hakemlik 
usu!ile halli l1:anununu veri-
yoruz. 

Patronlar ve işçilerin mümes-

silleri arasında müzakerenin 

patronlar tarafmdan birdenbire 
nasıl kesildiğini batarlathktan 
sonra başvekil demişdir ki: 

- Gündeliklerin yeniden ta- ' 
yini emirnamesi sabah çıktı. 
mecburi hakemlik emirnamesi 
de akşam çıkacak. işte Blumun 
faaliycti.(Yeoideo enternasyonal 
şarkısı söylenmiş ve sükunet 
avdet edince Blum devam 
etmiştir:) 

Hepsi bu değil, işçi sımfmın 

teşki!atı hakkında yeni kanun
lar hazırlıyoruz. Bu hareket an-

Yazan : Tok Dil Tefrika No: 48 

- Doğru değif; bizim bil
memiz şöyle dursun, cihan bile 
senin ne kadar nkçeye sahib 
olduğunu biliyor. 

C~ncioin yioe hasislik damarı 
kabı.rmış, kendini hiddete sev· 
ketmişti. Atıldı, vezirin karşı
sına dikilı b: 

- Bre adam l ben malımı 
verib de çoluk çocuk aç mı 

lialmah idim. işte istediğiniz 
kadarı olmazsa bile bir vafir 
mikdar akçe giSnderiyorum. 
Yetmedi mi hırsınız, bırakın 
bukadarmı kafi görüp, beni 
halas edin ... 

- Hoca ! Bukadar değil 
istenilen. 

- Bukadar değilse bende 

de okadar akçe yok, anladın 
mı? Anladın mı sakalla domuz. 
Sen bugün vezirsen yarın de
ğilsin, daha dün defterdarlık· 
tan azledilmiı bir adamsın, 
baoa nasıl söz: söylemeğe, tek
lif yapmağa kıyam edersin ... 

Cinci hoca ağzaoa ge!en 
küfürleri savururken, Sofu 
Mehmet paşa, el ç1rparak, oda 
uşağını çağırmış: 

- Çağırın ağayı. birkaç ne· 
fer de beraber gelsin! 

Diye derhal emir vermişti. 

fakat Cinci hoca, Sofu Meh· 
med paıanın üstilne yürüyüb. 
birdenbire boğazına atllmışb. 
Sofu Mehmed paşayı gırtlağın
dan sıkıb: 

Avrupa mdulanndan bu göıüJZüş 
cak s'zin müzaheretinizle mu• 
vaffak olabiJir. Böyle bir mu· 
harebcyi, sosyal buhran içinde 
hergün bir grev, fabrika işgali 
tehdidi altında kazanamayız! 

Yine şu sesleri duydum : is
panyaya tayyareler! Şunu söy· 

lemek isterim : Bu saatta hiç 
bir millet ademi müdahale pak

tım feshetmemiştir.(Gürültüfer) 
bütün devletler, ümid ettiğim 
gibi muvaffak olursa, Avrupa 
sulhu için en müsssir bir te· 

minat teşkil edecek olan bi-
tarafhğı kontrol sistemini hazır• 
lamaj!a çalışıyorlar. Bu saatte 
beynelmilel vaziyet öyledir ki 
hiçbir zaman bu derece vahim 
olmamıştır. işte bu vaziyet için· 
de size bildirmek istediğim 

budur. 
Ecnebi memleketlerde ve 

hatta Frnnsada şöyle bir fikir 
çıkarıldı ki Fransa zayıf olduğu 
için sulha çahşıyor. Bunu var 
kuvvetimle protesto ederim. 
Fransa, başındaki idare ne 
olursa olsun, bu saatte hala 

- Hıkt Hık! diye boğarken 
Yeniçeriler içeri girdi, koşarak 
cinci hocayı yakaladılar, veziri 
kurtardılar. Eliyle boğazını sı
vazlıyan Vezir: 

- Bağlayan bu edepsizi ... 
Kahyasınm yanına hapsedin, 
haber salın! Kara Aliye, çabuk 
bütün aletlerini alsın gelsin! 

Diye emir verdi, iki elleri 
arkasına bağlanan cinci boca 
bu emri, emri alanlarla bir din
lerken nihayet ne olacağını an .. 
Jamış! Aklı suya ermişti. Cinci 
şimdi hangi cinden imdad is
terse beyhude olacağını bilerek 
vezir Sofu Mehmed paşaya 
döniib: 

- Paşa haırctleril Ben bir 
deli divane adamım, dünya ba
şıma zından kesildi, ettiğim 
kusur ihtiyanmla olmuş değil
dir. beni affedin, diye yalvar· 
mağa baılarken Sofu Mehmed 
paıa bağırdı: 

- Daha bili söyletiyorau· 
nuz bu nabnkinl Alın götOrfin 
kihvasımn yanına! 

- Sovyet?er birliği müstesna • 
Avrupanın en kudretli askeri 
kuvvetine maliktir. Deniz kuv-
vet eri son senelerde miltemadi· 
yen artmıştır.Hava ordusu blltün 
tenkidlere rağmen, Avrupanın 
hiçbir hava ordusundan aşağı 
kalmaz. Fransa askeri bakım· 
dan olduğu kadar, siyasi ve 
diplomatik bakımdan da kuv
vetlidir. 

Gev,emiş veya kırılmış olan 
ittifak bağlarıoı yeniden aık
laşhrdık. Avrupada teCAvüıe 
hasım kuvvetleri birleştiriyoruz. 
Fransa sulhu mlidafaaya kat'
iyyen azmetmiştir. Fransanın 
iç mücadelelerile zaif dü§tüğü 
zannedilmemelidir. Halk ceb· 
hesi milli birliğe daha 
fazla Luvvet vermiştir. Çünkü 
işçiler daha fazla hak kazan· 
dıklan vatanlanna daha çok 
bağlıdırlar. Fransa hllrriyet ve 
istiklilini müdafaa için her an 
kendi kendini bulmağa hazu .. 
dır. Bunu daima tekrar ediniz. 

Blum çok heyecanla tezahür
lerle Veledrond~n a yrıfmıştır. 

Vezir sözünü tamamlamadan 
cinci hocayı adeta sürükliyerek 
çıkardılar. 

. . . . . . . . 
Cinci hoca kihyası bacı Nu

rullahı da hapi~te görünce: 
- Senin burada olduğunu 

demin beni bağlarlarken duy
dum, Allah ikimizi bu mel'un
ların elinden ve şerrinden kur
tarsın! dedi, kendisini içeriye 
bırakıb oda kapısını Ozerlerine 
örterek kilitli.ven muhafızlar 

gittikten sonra, iki tarafına ba
kmarak, şeytani bir bakışla 
kahyasına iki elleri arlcasında 
bağlı soku!du: 

- Sakın! dedi. Yerlerini ha
ber vermiyesio? 

Hacl Nurullah serbestti.. 
- Ne münasebet hocam! 

Bu kadar da itimatsızlık caiz 
mi, bunca senelerdir ıizin kih
yamıım, daha beni tecrübe et
mediniz mi? 

- Ne bileyim, işe can kay
gısa girince mesele değişir! 

- Asla! Canımı verir. haber 

Leh- Rumen it ifakı 

ya Ha. az 
Varşovayı ziyaı·eti 

-·-·-· ittifak bağlarını kuvvetlendirdi 

Pololl11a Cunı 1ıur relsl M'sackı, Marı•şat Smıı:tuYt Maırşauık asasını ~rtıY 
Paris 28 ( Ö.R ) - Lehistan "Republik" gazetesi de diy 

ve Romanya arasında, Romen ki: Varşovnda görüşen Rume 
hariciye nazm Antooesconun hariciye n zm Antonesko 
Varşova seyahati m!jnnsebelile Leh hariciye nazm Bek me 
ittifak bağlarınm yen\leştiril- leketlerinin ne f şizm, ne k 
mesini ve kuvvetlendirilmesini münizm lehinde vaziyet nlma 
söı mevzuu yapan " Journal " istemediklerini bildirmişlerdi 
diyor ki : iki tarafın gazeteleri d 

"Şimdiki şartlar içinde müş- Bükreş ve Varşovanın K 
terek tehlükeleri gözönünde münızm ve Faşizm arnsmd 
bulunduran iki ~ü\tümet dost- bitaraf ka!nn devletlerden m .. 
Juklarmı daha zıyade sıklaştır- kk b b' bl k t ı ·ı· 

w re e ır o • eş #ı me ç 
mmongnaja meyletmbekdted~r~er: Al- hştaklarmı yazıyorlar. Fakat b 

- pon mun e esının ımza-

s . J k d' · ·· t Al gurup zaten mevcuddur. Lo 
ıy e en ım gos eren mnn . . 
dınamfaminin son raddeyi bul- dra ve. ~nrıs arasındakı blok 
ması Lehistan üzerinde tesir tur. lngıhz ve Fransız domok 
husule getirmiş olmnktao geri rasileri ne komünizmi, ne f 
kalamaz. Bu tehlükeden kur· şizmi isterler. Mistik cereya 
tulmak için Küçük antant ile lnrının tehlükelerinden korkar 
Lehistan arasında kuvvetli bir lar ve hiçbir " din " harbin 
iş birliğine lüzum vardır." sürüklenmek istemezler." 

Valiler toplantısında 

Umumi müfettişlerin ha 
zır bulunacağı söyleniyo 

Ankara. 28 (Hususi) - Pek yakanda burada toplanacak ola 

valiler kongresinde umumi müfettişler de davetli olarak bazı 
bulunacaklardar. lstanbul valisi Muhiddin Üstündağ bugünlerd 
Ankaraya gelecektir. 

Ankara, 28 ( Hususi ) - lstanbul Hukuku birinci ve ikin 
sınıf talebelerinin dört senelik kararın kendilerine teşmil edil 
memesi için kanuni şekilde }·apbkları müracaata verilen cevapt 
vekaletin bu smıfJarm da dört senelik tedrisattan muaf tutulma 
Iarı için bir formül aradığı cevabı verilmiştir. 

Muhiddin Üstündağ-Hüseyin Cahi 
davası lzmitte görülecek 

lstanbul 28 (Hususi) - Taninci Hüseyin Cahid Yalçının vali 
miz Muhiddin Üstündağ ııleylıine açtığı dava evrakının tedkik 
bitti. lstanbul müddeiumumiliği davanın lstanbulda görülmesin 
kanuni imkan olmadığı cihetle evrakı lzmit müddeiumumiliğin 
gönderdi. Dava lzmitte $?'Örülecektir. 

vermem, çözeyim mi ellerini! 
- Hayır! Hayır! Zaten ipler 

şimdilik incitmiyor, bir de çö
züb kendimizi şüpheye vermi
yelim, belki tecziye için böy)e 
yapıyorlar, dursun varsın. . . . . . . . . . 

Cinci hoca kahya.siyle bera
ber hapısta iken, Sadrıazamın 
adamlara cincinin evine üşüş· 
mUşler, feryadü figana bakma
dan cinci hocanın evinde ne 
kadar para varsa soymuşlar. 
soğana çevirmişlerdi. Gidenler 
iki yü1 k~se kuruş, denklerle 
tefarik, Altınla dolu birkaç kü
çük sandık, elli kadar samur 
kürk ganimetler!e geri dön
müşlerdi. 

Cinci hoca inad cdib para 
vermeyince, inadı kendi aley-
hine çevrildiği için, hocanın 
evinden alınan bu kadar para 
Sofu Mehmed paşanın gözüne 
az geldi. 

Müftüyü yanana çağıran Sofu 
Mehmed paşa, onunla görüştü. 

- Müftü! bu adamın parası 
bu kadar deiil! 

Milftü - Tabii, bu kada 
değil. şuna müderrislik sata
yım, buna mansıplar vereyim 
diye mce nice nice keseler 
sandıldar doldurdu. Bu hain 
kala kala üç sandık altına mı 
kaldı, dedi. 

- Ne yapayım buna? 
- Kolayı vart 
- Hemen söyle ki edelim1 

diyen Sofu Mehmed pa,aya 
müftü: 

- Kara Aliyi çağır .. dedi. 
- Çağırdım, onu ö!dürte-

ceğim .. 
- işte onu yapma! diyen 

müftü, Sofu paşanm yanapa so· 
kuldu, etrafına bir göı atıb 
sol eliyle Sofu Mebmed paşanın 
sağ kolunu tutub eğilerek hsıl 
ftsıl birşeyler söyledi, Sofu 
Mebmed paşa, bir hayli din· 
leyib: 

- Sahil Sabi! Öyle olsun! 
diye ~öıün sonunu tamamladı. 

Cinci hoca, gecenin çöküb do 
- Sıma var -
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Holivud'da kadın rekabeti 
Yıldızların uykularını kaçıran bir 

güzelleştirmiştir. karar Holivudu 
Çok kazanırlar. 
çekildiKleri gün 

•• Fakat san~attan 
metelikleri yoktur 

daha inşa etmesini emretmiş
tir. Cravford bu hususta hiç 
geri kalır mı, o da mimarını 
çağırarak villasını kısa bir za· 
manda müm!iün olduğu kadar 
yükseltmesini rica etmiş ve liu 
suretle on beş gün zarfında, 
iki villa da yirmişer kath 
bjrer apartıman halini al· 

Bir yıldızın son moda 
yeşil şapkası 

Oinger Rogers siyall 
ktepten son moda 

elbisesi ile 

Myrna Loy seten gantlan ~1e son 
moda kadife e/bfı;esile 

Sao'atkirJar içinde şüphesiz 
en fazla para kazananlar sine· 

ma yıldızlarıdır. Fakat hiç para 
tutmıyan da yine onlardır. Her 
sinema yıldızının kazancı ne 

kadar çok olursa olsun 
hafta sonunda mutlaka ce
bi bomboştur. Kazançları nis
betinde, sarfedilecek yerle-

rin de haddi hesabı aşması 
onları hafta sonunda, kapıcı 

veya süprüntücü rolüne çıkan 
beşinci smıf artistlerle müsavi 
yapar. 

En az kazanan yıldızların 

haftalıkları 20 bin dolar ve 
en fazla kaıanan yıldızların 

haftalığı da hazan 60 bin 
dol arı tutar.. Mesela Claudet 
Colbert ( iki bayrak altında ) 
filmini on beş günde çevirmiş 

, ve evvelce yapılan konturata 
göre tam 150 bin dolar almıs· 

Holivüd'un en zengin 
_ artisti Şarli Şaplin'dir 

-·~ 
· ,;~ tar. Demek ki genç 
f~ artist bu filmi çevi

~~. rirken bizim para· 

mızla günde on bir 

bin ve saatte ise 

460 dolar kazanmış 
oluyor. 

Yıldızlar para-

vardır ki meşhur oldukları za
man binlerce ve hatta milyon· 
larca pata kazandıkları halde 
sinemadan çekilirken ceblerin
de ancak karınlarını doyuracak 
kadar bir paraları kalmıştır. 
Bugün sinema yıldızları içinde 
en fa7.la kazanan ve HoHyvoo
dun en ı.engini olan artist 
Clıarlie Chaplindir. 

Holivudurz gözleri en güzel aıtisti Loretfa Young 
Kadınlar arasındaki rekabet 

mıştır. Onları seven akıllı 
dostlarından biri bakmış ki, bu 
inad devam ederse iki yıldız 
mutlaka Eyfel ku!esioin pabu
cunu dama atacak muazzam 
birer apartımao yaptıracaklar.Bu 
kadın inadının herhalde önüne 
geçmek lazım.. Fakat zavallı 
bir türlü sözünü tuUuramıyaca· 
ğını anlayınca soluğu doğru 

Hoflyvud belediye reisinin dai· 
resinde almış ve vaziyetin 
vebametini anlatmıştır. Bunun 
üzerine belediye reisinin (yirmi 
kattan fazla kimse bina yaptı
ramaz) diye çıkardığı yalancı 
bir kararla genç yıldızlar inad
larındao kat'i surette vazgeç• 
mek mecburiyetinde kalmışlar 
ve uzun müddet gözlerine uy• 

ve kıskançlık çok meşhurdur. 
Ho'lyvuddaki kadın yıldızlar 
bu hususla daima en öndedir. 
Falrnt yıldızların bu rekabeti 
onlara pek babalıya oturmakta 
ve bazan da pek gülünç neti
celer doğurmaktadır. Mesela 
Greta Garbo 937 model yeni 
bir otomobil mi sabo almıştır, 
ertesi gün diğer bütün yıldız
ların kapısı önünde ayni oto
mobilden birer tane bulmamak 
kabil değildir. Jean Hariov on 
dolarlık bir çorap kullanayorsa 
Ginger Rogersin ayağındaki 
çoraplar mutlaka onbir dolar
lıktır. 

Bu delice rekabet yüzünden 
geçenlerde Holivud'da çok 
garib bir vak'a olmuştur: 

Plıy/lis Bıooks son moda A..op ı•e Joan Cravford ile Ginger 
terıar kürkü ile Rogers bundan birkaç ay evel 

)arının mühim bir kısmını fan· 
yanyana birer villa satın altaziye sarfederler. 

Mesela her yıldızın mutla- mışlardı. Cravford'un villası iki 
ka 300 takımdan fazla elbise- katlı ve Rogers'in ise bir katlı 
si, yüz çift pabucu, iki üç oto- idi Birbirlerile iyi geçinirlerken 
mobili olduğu gibi, hergüo ge- kat meselesi hiçbirinin akJma 
len binlerce perestiş mektup- bile gelmemişti. Fakat birgün 
larile meşgul ol..ıcak birkaç hu- nasılsa darıldılar. Bunun üze· 
susi katipieri de vardır. Şöh- rine çok inadçı bir kız olan 
retler ine halel gelmemesi 
için nereye gitseler bol bol Rogers kendi kendine: 
bahşış dağıtırlar. Mesela pa- - Onun villası neden iki 
buçlarım bile boyatsalar, on katlı olsun da benimki olma-
kuruş boyatma parasından sın, diye düşünmüş ve bir gece 
maada mutlaka bir dolar da içerisinde villasına bir kat 
bahşiş vermekten çekinmezler. daha ilave ettirmiştir. inatçı· 

Hiç eksik olmıyan, hususi 
çay ve balo alemleri de para- lıkta arkadaşından geri kalmı-
larının büyük bir yekununu yan Crawford da ayni şekilde 
siler süpürür. Öyle artistler FJir yıldızm so11 moda beraz şapkası villasına yeni bir kat ilave et• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Renkli filimler 
~ 

Son zamanlarda ·büyük 
rağbet kazanmıştır -..... -. .. 

Son zamanlarda Amerikada 
renkli filimfer fr:la rağbet gör
meğe başlamıştır. Bu ciheti na-
::..'-~ dikkate alan filim kum
panyaları bundan sonra çevri· 
lecek filmlerde renge fazla 
ehemmiyet vermek mecburi
yetinde kalmışlardır. 

1937 seııesinde çevrilen bü
tün filimJer kam ilen (T ekniku 
lör) olacaktır. 

Sesli sinema çıktığı vakit bir 
çok meşhur yıldızların papucu 
dama atılmış ve birçok ikinci 
s•nıf artistler birdenbire par
lamıştı. 

Renkli filimler de bu hususta 
büyük bir rol oymyacaktır. 
Çünkü bazı yıldızların fiziyono
misi renkli fiJimlere uygun 
deiildir. Gelecek yıldan_ sonra 

l sevdiğimiz yıldızların çoğunu 
artık beyaz perdede görmek 
nesib o'mıyacak. 

YURDUNDAN KOVULAN 
ADAM 

Fredric March (iki yüzlü 
adam) filminde büyük bir ka' i
liyet gösterere!.: iki şahsiyet bir
den yaratmıştı. Büyük sanatkar 
simdi(yurdundan kovulan adam) 
isminde yeni bir filim daha 
çevirmekle mcşguldur. Bu film 
Fredric Marclı aynı zamanda 
üç ayrı şahsiyetin rolünü bir
den ifa ederek en büyük san'a· 
tını göstermiş oluyor. Holivud· 
da çıl:an sinema mecmuaları 
( yurdundan koğulan adam ) 
hakkında uzun yazılar yazmakta 
ve Fredric March'ı yüksek 
Hyhndao dolayı tebrik et· 

..... mektedirler. Yeni yıldızlardan Sa11a f/enie Londtada 

Meş!ıur sinema yıldızlaımaan Madelein Ozerny 
tirmek mecburiyetinde kalmış- ku girmemişdir. iyi ki, beledi-
hr. Bu vaziyet karşısında büs- ye reisinin kararı üzerine vil· 
bütün küplere binen Rogers lalarmı enine genişletmek inadı 
mimarına derhal birkaç kat akıllarına gelmedi bari. 

~ 

BBISTOL 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LÜTFiDiR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
lcendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar mfitbiş ucuzdur. 

... J~~~ 
lzmir Cumhuriyet Müddeiumumi-

liğinden: . 
Adliye dairesi için açık eksiltme suretile 48 ton ~emı.kok 

kömürü satın alınacağından beher tonunun Muhammen fıyatı 23 
liradır. isteklilerin % 7 ,5 pey parasile birlikte 11-12-936 Cuma 
günü saat 15 de Mtıddeiumumilikteki komisyonu mahsusay• 
mliracaatları. 26-29-2-5 1343 (2251) 
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Şaşkınlıktan doğan sözler, 
o kadar ustalıkla söylenmişti 
ki artık Katerin bile bu vazi· 
yete inanmıştı ve demişti ki: 

- Alis size kendisinden bah
settiğim çocuk benim oğlum
dur Fakat ölen kraldan de
ğildir. Bu ha taya ne dersiniz? 

- Madaml Yüksek şahsiye
tinizin benim gibi aciz bir ca
riyeye böyle müdhiş bir sırrı 
nasıl ifşa ettiğinize hayret edi
yorum. 

- De.mek ki hatanın pek 
dehşetli olduğuna hükümedi
yorsunuz?.. Evet hakkın ız var 
kızım. Birgün büyük Katerinin 
fahişelikle kirli bulunduğu an
laşılır ve bu çocuk asalet hak~ 
kında validesini isterse benim 
için vaziyet çok tehlükeli ola
cağı aşikardır. Demek istiyor
sunuz değil mi? 

Hafiye kız korku içinde hay
kırdı: 

- Aman 1 Madam öyle bir 
fikri nasıl düşünebilirim. Benim 
için küstahlıktır. 

Katerin birdenbire ayağa 

kalktı. Karşısındakinin hisleri· 
ni daha iyi söylettirmek yolu
nu bulmak için Alisin elinden 
tuttu, Şaşkın, şaşkın söylen
meğe başladı : 

- Evet 1 • • Alis bu adam 
mevcuttur. Mariyakı niçin kor
kunç bir düşman olarak tanı
dığımı, ve sıkı, sıkı göz hapsı 
altında tuttuğumu ve seni onun 
takibine memur ettiğimi anla
ladınız mı? Şimdi de onu niçin 
saraya çağırttığımı öğrene

ceksin. 

dığı noktalar nedir? 
- Eğer Mariyak bir şey 

bilmiş olsaydı onu benden hiç 
bir suretle gizlemezdi. Mutlaka 
onu bana söyledrdi. 

-Alisin cevabı o kadar kat'i 
idi ki, kraliçe "yoksa aldandım 
mı,. sözlerini dudaklarından 
dökerken kızın elini bıraktı, 
ağır, ağır yerine geçip otur· 
du. Katerin çok kurnaz bir 
kadın olduğundan derhal da-
lenip, toplandı. Ve hücum pla
nına başka bir istikamet verdi: 

- Evet kont Mariyaka karşı 
kalbimde büyük bir kin bes
liyordum. Teminatınıı: üzerine 
bu kinden eser kalmııdı. Sakın 
onu, senin için affettiğimi ak
lına getirme. Ben Mariyakı 
hakikaten severim. Fakat sev
gim müdbiş bir cürmü affe
decek kadar da değildir. Onu 
affetmekliğimin biricik sebebi 
vardır. o da, benim için çok 
korkunç olan bir sırrı kal
bine gömmesi ve hiç bir 
kimseye bir şey söyleme
miş olmasıdır. Buna ilaveten 
bana emniyet veren ikinci bir 
nokta da sizin konut Paris'ten 
uzaklaştırmak iktidarında olu
şunuzdur. Bu suretle sırrın or· 
taya çıkması tehlükesi tama· 
men kalkacaktır. · 

Kız Kraliçenin sözlerine ta
mamen inanmış bir vaziyete 
düşerek şu kanaati hasıl et
mişti: 

" Kraliçe oğlunun sağ oldu
ğunu biliyor. Dt:oda'nın da 
bundan baberi olduğunu sanı

yor. Kontun Paristen uzaklaş· 
tırmak vazifesini de bana ve· 
riyor. Bu da pek sade bir iş. 
Lakin oğlunun bizzat. Deoda 
olduğunu bilmiş olsa vaziyet 
ne olacak? ,, 

- Bitmedi-, "' Hususi muallim 

Alis tir, tir titre yordu. Zavallı 
ku:cağız kendisini felakete sü
rükleyen hadiseleri; ve belalı
sınm da takip etmesi dakika
lannın yaklaştığını seziyordu. 
Katerin ise bu titremeleri gö
zünden kaçırmıyor, titremelere 
dikkat ediyor. Alisin kafasında 
aakb, karanlık noktaları mey-
dana çıkarmak için sebehler ilk ve orta okul talebele-

rine hususi dersler vermek-
arıyordu. Muhakkak olan cihet tedir. lstiyenlerin bergün sa-
şu idi ki Mariyak ile Alisin at 16. 18 e kadar Yeni Asır 
hayatı büyük bir tehlüke altına idarehanesine müracaatları. 
girmış!i. Kraliçe her kelimeyi 1 - 13 H 3 
büyük bir zorlukla ağzından , __________ mcul# 

döküyormuş gibi ilave etti: Bir kavganın sonu 
- Alis:.. işlediğim hatanın Değirmenderenin Gümüldere 

yaşayan delili olan adamı Ma- köyünden Ali Osman ile Sü-
riyak iyi tanıyor. leyman oğlu Osman arasında 

çıkan kavgada Ali Osman bi-
Alis bağırdı: çakla Osmanı yaralayarak dört 
- Bu olamaz. dişini kırmış ve Ali Osman da 
- Nereden b ·liyorsun?Yoksa sol bileğinden yaralanmıştır. 

başka bir bildiğin mi var? Her ikisi de memleket hasta-
- Hayır madam. Hiç birşey nesine kaldırılmışlardır. 

bilmiyorum. Bakınız hayatım Yaman kadın 
ve dinim üzerine yemin ederim 
ki Marivak bir şey bilmiyor. 

- Bu kat'i sözlerin dayan-

Dolmada Yusuf kızı Gülsüm 
sarhoş o!ub rezalet çıkardığın
dan yakalanmıştır. 

~'f ilft:I;];J 
TAR\1-)TE iLK TURK K.O.Oltt l<UMANOANININ 

Ci H ./ E FERİ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

No: 9 Yazan: ADNAN BILGET 
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Semi-Han, kendisini seh1mlıyan akıncılara döndU: 
Hayır, dedi. Atı, silahı ve e~ll olmıyanlar gelmasin 

- Hayır hakanım, dedi. 
Henüz elim silah tutuyor. 
Akıncılarımdan ayrılmıyacağım. 

Onlardan ayrılmak, yuvamdan 
ayrılmaktan daha better bir 
a<ıdır. Ben bunu yapamıya
cağım. 

Tam yirmi iki yıl zaferden 
zafe•e koşan ve kılıcıoıo ucuyla 
Türk ulurnna cihan haritasında 
geniş bir hudut çizen Mohan 
Han, lam zafer meyvalarını 

toplıyacağı sırada hayata göz· 
lerini yummuştu. Bu haber 
Türk hakan1ığının hükmettiği 
ülkede şayi olunca akıncılar 
derhal bir araya toplanarak 

saf halinde hakanın otağına 

gitmişler ve büyük ölü önünde 
silahlarını aşağıya indirerek 
son hörmet vazifesini tamam
lamışlarc!ı. O gün, Gök Türk 
hakanlığının hükümran olduğu 
yerlerde borular çalıyordu. 

Semi - Han, bu feci ve bek
len mi yen ölüm haberini herkes
ten bir gün sonra öğrenmişti. 
Avdan dönüyordu.Saatlerce atı 
üıerinde yol yürümüş ve av
lanmıştı. Semi - Han bakanın 
ölüm haberini alır almaz hiç 
kimseye görünmeden derhal 
çadırına girmiş ve bir daha 
ltimseye 2örünmemiıti. Y alm:ı: 

futbol ve güreş mü
sabakaları yapılacak 

Müsabakalar arasında şampiyonluk kaza- I 
nanlara Ankaradan gelen şild'Ier verilecek 

A/sancak 

Aylardanberidir esaslı su
rette tamir edilmekle olan Al
sancak stadyumunun açılış tö
reni bugün yapılacaktır. 

Stadyumun açılmasile bir 
durgunluk devresi geçiren şeh
rimizin spor hayatı da canla
nacaktır. Bu itibarla bugünkü 
spor faaliyetleri şehrimizin spor 
cereyanına bir başlamadır. 

Açılış töreninin mümkün ol
duğu kadar parlak olması için 
için spor mıntakası günlerden• 
beri. meşgul olmakta idi. 

Stadyum cidden değişmiş 
ve bilhassa saha kısmı futbol 
oynanabilecek bir durum almış
tır. Stadyuma hoparlör tesisa
tı da konmuş olduğu için ya
pılacak spor numaraları ve 
neticeleri stadyumun bertara
fını dolduracak binlerce halk 
tarafından gayet kolay ve iyi 
dinlenecektir. 

Spor mıntakası hafta içiııde 
dört bin kadar kart dağıtarak 
halkımızı !ıu törene davet et
miştir. Törende süel muzika 
da bu!unacaktır. 

Evvela saat 13,10 da atle
tizm numaralan yapılacak ve 
bu~u güreşler takib edecektir. 
Bu arada saat 13 te Cum· 
huriyet meydanından hare
ket etmiş olan ve Kemalpa
şa kazasına giden bisikletçi
lerimiz de koşularını sahada 
b;tirecekler ve geçmiş seneler• 
de şampiyon çıkan takımları
mıza Ankaradan gelen Şildleri 
de verilecektir. 

En son da bmirin iki seçme 
muhteliti arasında bir futbol 
maçı yapılacaktır. Bu maçta 
temayüz eden oyuncular bay
ram günlerinde şehrimizde bu
lunacak olan (Çek) profesyo
nellerine kaşı çıkacak takımda 

kalmağa ve kendisini diole
miye ihtiyacı vardı. Çok mü
teessir olduğu vaziyetinden an
laşılabilirdi. 

Akıncılar, genç ve hisli ku • 
mandanlarının bu hareketinden 
alınmışlardı. 

Semi-Han neden çadınoa 

kapanmıştı. Neden akıncılann 
önüne geçerek, her zaman ol
duğu gibi boru sesleri arasın· 
da hakanın otağını ziyaret 
etmemişti. Hatta akıncılar ara
sında bazıları, bunu sormaya 
cesaret edecek kadar ileri bile 
gittiler. 

Semi-Han bu sırada çadınn
da gözyaşlan dökmekte idi. 
Tanrıya Mohan Han için yal
varıyor ve mütemadiyen ağlı
yordu. Esasen yağmur da ince 
ince çiselemiye başlamıştı. 

Hiçbir şeyin farkında olmı
yan ve yalnız kendi kendisini 
dinliyen Semi - Han çadırı 
önünde bir takım gürültüler 
işitiyordu. Önceleri, uzaktan 
sıelen sesler yavq yavq ya• 

stadvumfl 

yer alacaklardır. 
MUHTELtTLER iÇiN 

ÇAGIRILAN OYUNCULAR 
Altaydan: Ali, Basri, Hakkı, 

Saim: Şükrü; 
Altınordudan : Sait, Adil, 

Cemil, Hüseyin: 
Göztepeden; Hakkı, Fuad, 

Me.lımet, Halit, Mahmut; 
lzmirspordan: Fikret, Zihni, 

Fethi, Nurullah, lsmail, Reşad, 
Namık, Adnan, 

K. S. K. dan : Ç. Mehmet, 
Melih, Asım 

Orta hakemi: Sabri 
Yan hakemleri: Ahmet, Mus

tafa. 
• • • 

Bugün sabah saat onda 
Halkevi salonunda lzmirspor, 
Göztepe ve Egespor kulübleri 
azaları tarafından bir toplantı 
yapılacaktır. 

Bu toplantı bu üç kulübün 
son gün erde dedikodusu ya• 

· pılan birleşmeleri içindir. Or
tada dönen söz 'ere bakılırsa bu 
birleşmeyi istiyeo ve islemiyen
ler arasında çok heyecanlı mü
nakaşalar olacaktır. lzmirin 
milli kümeye vereceği iki ta
kımdan birini garanti etmek 
ve lzmir namına çok kuvvetli 
İ>ir takım çıkarmak düşünce

siyle- hareket eden bu kulüp
lerimizin herhangi bir isim 
ve forma düşüncesi gibi 
nisbi ve izafi denilebilecek 
tali derecede mevzuat üzerinde 
durmıyarak birleşmeleri te
menniye şayandır. 

Göçmen evleri 
Sıhhat vekaleti vilayete ver

diği bir emirde ilkbaharda inşa 
edilecek olan göçmen evleri 
için şimdiden hazırlıklar yapıl
masını istemiştir. 

kın!aşıyor, ta çadırın dibine 
kadar geliyordu. 

Semi - Han gizlice, çadırın 
postekileri arasından dışanya 
bakınca hayretler içinde kalmış
tı. Bütün akıncılar ovayı doldur• 
muşlardı. Atlariyle, eşyala:iyle 
adeta harp hali vaziyetini al
mışlardı. Bu vaziyeti bütün 
açıklığiyle müşahede etmekle 
beraber yine hakikatı anlıya
mıyan Semi-Han, derhal arka
sına birşeyler atarak çadırın 
kapısında göründü. Kırk bin 
akıncı, bir anda silahlarını yu· 
karıya kaldırarak selıim vaziyeti 
aldılar. 

Halbuki, akıncıları Semi - Ha· 
nın çadırına kadar sürükliyeo 
his tamamen başka idi. Onlar, 
Semi - Hanın hakana ihanet 
ettiğini, hiç degilse çadırında 
neş' eli göreceklerini sanıyorlar
dı. Semi - Han çadırın kapı
sında gözyaşlan içinde görü
nünce bütün başlar bir anda 
sağa çevrilmiş ve ovada derin 
bir sükut hakim olmıya baş-

:tanne .., 

En Parfak 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 

) ~. Umum deposu : Sulu han cıvarıoda 28 - 9 Hüsnü Öz 
Ödemişli. 

:, , Devlet Demiryollcırından: 
Aşağıdaki Gayri menkuller 9 - 12 - 936 Çarşamba günü saat 

15 de lzmir Alsaocak 8 inci işletm~ komisyonunda açık artırma 
suretile üçer sene için ayrı ayrı kiraya veriiecektir. isteklilerin 
gayri menkuller hizasında yazılan mıkdarda muvakkat teminat 
vermeleri ve işe g irmiye manii kanuni• bir halleri olmadığına 

dair beyannameler ve aranı lan vesikalarla muayyen vakıtta ko· 
misyona müracaat etmeleri lazımdır. 

Şartnameler Alsancak Komisyonundan parasız alınır. 
1 - Alsancak Şehidler Yadigar sokağında Uray Havagazı 

fabrikası civannda 20 kapı ve 45 A harita No. lu depo mu• 
bammen lira bedeli 450 lira Muvak~at temitat 3375 kuruştur. 

2 - lzmir Birinci kordonda Çelikel sokağında 88/90 kapı ve 
38 harita No. lı depo muhammen kira bedeli 120 lira muvakkat 
teminat 900 kururştur. 

29-3 1352 (2280) 

Devlet Demiryolları 
nıe komisyonundan: 

1 inci işlet-

15,000 Kilo yakımlık zeytinyağı 7200 lira tahmin bedeli üze· 
rinden 17 - 12 - 936 Perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada 
Gar binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonu tarafından ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe girmek istiyenlerin 540 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği ves i kaları ve 2490 sayılı kanunun 4 ncil 
maddesi mucibince bu işe girmeye manii kanuni bulunmadığına 
dair beyanname ve ehliyet vesikalari!e teklif mektuplarını muh
tevi zarfların eksiltme günü bizzat veya teahhütlü mektupla ko· 
misyon reisliğine göndermeleri lazımdır. Bu işe aid şartnameler 
komisyondan parasız olarak verilmektedir. 

29-3 -8- 14 1334 

işi erme 
( 2281 ) 

D. D. Yolları 1. 
misyonundan: 

ko-

Haydarpaşada dalga kıranın takviyesi için lüzumu o'an ve 
Dil iskelesi civarında 54+600 kilometrede bulunan taşların oca· 
ğından lağımla çıkarılarak kaldırmak suretile M3 8500 blok ve 
blokların ihzarı esnasında hasıl olacak taşlardan M3 4000 ba· 
!astın ihzar ve hat kenarında idarece gösterilec~k yere nakli ve 
vagonlara kolaylıkla tahmil edilebilecek tarzda ve ölçülmesi ka
bil hendesi şekillerde idare memurunun vereceği ta limat daire
sinde kordon halinde depo edilmesi ve vagon!ara tahmil ve tes
limi 22335 lira tahmin bedeli üzerinden 14 - 12 - 36 pazartesi 
günü saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci iş• 
!etme komisyonu tarafından kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1675 112 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle ve ayrıca ehliyet ve· 
sikalarını muhtevi teklif mektuplarını eksiltme günü saat 14 de 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve genel şartname ile mukavele projesi 
Haydarpaşada idare veznesinden 56 kuruş bedel mukabilinde 
veriloıektedir. 26-30-3-8 

ilan 
Müddeiumumi otomobilleri 

için açık eksiltme suretiyle 255 
teneke dökme benzin sabo alı
nacaktır. Beher tenekesinin 
Muhammen fiatı 391 kurustur. 

lamıştır. 

Semi-Han, gözlerini çerçeve
liyen yaşlara rağmen derhal 
askeri teftişe başlamış ve her 
akıncı alayının önünden ge
çerken, alay sancağının saygı 
yükselişine ayni şekilde cevap 
vermiştir. Genç kız bu sırada 
akıncı alaylarından birinin önün
de durakladı. Akıncı beyini 
selamladıktan sonra sert ve 
hakimane sesiyle sordu: 

Ne oluyor?. 
- Hakan öldü .. 
- Biliyoruz, bunda hiçbir 

fevkaladelik yok .. 
- Akıncılar buyrultunuıu 

telakkiye geldik, han'ım. 
- istemi han buraı\a mı? 
- Hakanın çadırındadır. 
- Yeni hakan hakkında 

duygunuz var mı? 
- Hakan'ın oğlunu namzet 

gösteriyorlar .. 
Semi·Han, kızıl bir hiddet 

bulutu içinde yanan gözlerini 
akıncıların üzerine çevirdi. Ve 
ovalarda akisler bırakan se-

lsteklileFİD yüzde yedi buçuk 

pey parasiyle birlikte 11112/936 

cuma günü saat onbeşle Müd
deiumumilikteki komisyonu 
mahsusa müracaatları. 

26 - 29 - 25 ( 2250 ) 1344 

siyle bağırdı : 
- Hayır, dedi. Hakan'ın va

siyeti var.. Hakanlığa Topa -
Han getirilecektir. Eğer haka· 
nın vasiyeti yerine getirilmezse .. 
- Ben aranızda yokum akın· 

cılar.. Silah ku lanmasını bil· 
miyen, ata hinmiyen ve evinde 
kendisini bekliyen bir eşi bu· 
lunmıyan insan hakan olamaz. 

Akıncılar hep birden cevab 
verdiler : 

- Biz de seninleyiz. Semi
Han .. Senin adın arkasında at 
koşturacak, silah sürüyeceğiz. 

- Hayır, Gök Türk hakan·· 
lığı adı için .. 

Ve akıncılar, ayni saygı sü· 
kütu içinde Semi-Hanın çadı
rından ayrıldılar. 

- Bıtmedi -
,'IZTLZ?'~L:XZ:m~LTJ'. 

c Çiçekçi Macar 
MITER F. MAGGIAR 

Fleurisle 

i 
Alsa11cak Mesudive caddesi No. 70 

TELEF-ON 3367 
:t wı 2P"i""~J ;ı ~ 
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SAATiN_DE_ HAST ~!. Yüksek müh~ndis me~tebi arttırma J 

~~-.-.... ... ve eksiltme keimisyonundan: · 
GÜNÜN 24 

....... ır....-co 1 - Mcfdeb makine !aburaıuvar( jçin lü:zrımu o~an Turbo-. 
Elektrik grubu k

0

apalı ~art Üsulile ~ksiltmeye kolıulmuşt!-Jr. 1 r 

Baş ağrılarına karşı 

GRiPiN 
kaşelerini kullanınız ! 

Gripin : Bütün ağrı, sın ve 
sancıları keser. 

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

Grlpln : Nezle, grip ve ro-
matizmaya karşı 

çok müessirdir. 
GRiPiN kaşe!erinin lÔ h:nclilc yeni amLa l:ıjlarını terc"h ediniz 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

DOKTOR 
En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 
Umumi deposu: lngiliz Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, haz!msızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her ye ekte b ·r 0 ki 
• • • 
çınız 

~ ' 

Izmir P. T. T. başn1üdürlüğünden: 
lzmir - Manisa arasında da telefon konuşması başlamıştır. Bu 

arada yapılacak üç dakikalık adi bir mükaleme 25 kuruştur. 
Konuşm<ılar şimdilik saat 8,30 dan 9 a ve 16,30 dan 17 ye ka· 

ti ardır. 29-2 1382 (2279) 

2 - Eksillır.e 21-12-93ö pazartesi günü saat onbeşte Gümüş 
suyunda mektcb binası içindeki komisyonda yapılncaktır. 

3 - Muhammen bedeli 19500 ve ilk teminatı 1463 liradır. 
1 

4 - lstiycn!cr ~artr.amesini. JT'd:teb idaresine müıacaatle ; ; 
parasiz alabilirler. . ,; 

5 - Teklif mektuoıan ikincı rr addede yaıılı &aatten nir saat 
evvel"ne kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mektubların n ihayet iltinci mad· 
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu 
iJe iyice kapatılmış bulutJması şarttır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 1-15-30-15 966 (2103) 

I LAN 
Izmir Bayındırlık direktörlüğünden 

2521 lira 28 kuruş lreşif bedeJli Burnova Ziraat okulu hangar 
çatısanın yapl51 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
Bu işin eksiltmesi 12 birind kanun 936 cumartesi günü saat on 
ikide Bayındırlık dairesindel<İ komisyonu mahsusunda yapılaca
ğından isteklilerin 2490 sayalı yasaya göre bazulıyacakları temi
nat ve ehliyet vesikalarile birlikte yukarıda yazılı gün ve saatta 
komisyona gelmeleri 

Proje ve keşiflerini görmek ve fazla bil~i edinmek istiyen-
lerin Bayındırlık direktörlüğüne başvurmaları. 1325 (2282) 

~o. 

Or. Mitat Baran 
()pcratör 

Muayenehanesini Gazi Bul
varında Basmahane istasyo
nuna giderken Yeni Asır 

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

Tele(on : 4G070 

3 - 26 (2166) 

Diş abibi 
Muayenehanesini 2 inci 

ı-.; HcyJer So. Hamam karsısın
N da 37 No. ya nakletmiştir. 

Telefon: 3774 
~ (1924) ~ 
'/7.7J77.7.Z7.7-7.i'/X//;'/.YZ.7Y7//XZJ 

ıwww -- Srii!riS+f46+PMG ••' 

Dr.BAYTAR 

Rauf Tolunay 

:ı 

Bol bir ayd11zltk elde ctnıelr -için Osranı anzpullc>rini !nll:--
la111n1z: Çijte ispirallı olan· .. . 
1ar yiiz(Je yır1111ye kadar 

. :daha . çok rıy'd111lık neşre:::ı 
derler. Eski anıpu lleri atınız 

- -
1 
ı;e Osn1111 (Gl] k11 llan11Hz. Af e"J 

, sefa: ftllı':fağını=da yenze!/ 

~~~~!'! pişirirken .. 65 ( D Lnı) li~ ~i r; 
a 111 pul ku lhi nabi l i rsİ niz.\ 

OARAM•C!JJ 
an1pulleri ucuz aydınlık lenıin ederler: 

Beygir, Kedi, Köpek iç has
talıklara tedav:cisi 

Karataş Tramvay caddesi 
karakol yakınında No. 248-1 

13-13 (2118) Tarafından mevsiın dolayısile yeni çıkardığı kunıaşlar: 
~"'wş:ç• ap *M5WSH!2 f M*•H 

Yazı makineleri için toz lut

mıyan, ve makineleri daima te

miz tutan en e!verişli yag 
" UNİC ,, markalı makine ya
ğıdır. 

Y eganc deposu Gazi Bulva-

rında Küçük Kardıçalı handa 7 

numarada yazı ve hesab ma
kineleri tamirhanesi sahibi 
KALOMENi'de bulunur. 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

.................. SATIŞ YERLERi •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
C7X/7././L7.Z//" 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••• •••••• 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
• UZ7:/L.X//./7.LJ .. :::::::::::::::::: 

• ••••••••••••••••• 

Birinci J(ordonda 186 Numarada 

ŞARK HALI T. A • 
1 nmc~~:mm1ırm:m~mas~·,, 
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N V. 
W. F. il. Van Der 

Zee & Co. 

~"' ASfR :Sahife 

Olivier Ve Şii. f 
LIMİTET 

Doktor F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 24-11-936 

glinü gelip yükünU boşaltbk· 
tan sonra Burgas, Varna ve 

DEUTCHE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 

Vapur Acentası 
İRİNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

Kemal Şati 
K.Csstence için yük tahmil edip 
a7ni gün hareket edecektir. 

ULYSSES vapuru 30-11-936 
günü beklenmekte olup 5-12-
9'6 gününe kadar Rotlerdam 
Amsterdam ve Hamburg liman• 
lan için yük alacakbr. 

SVFNSKA ORIENT Lines 
NORDLAND motörü 22-11-

936 günü gelerek tahliyeden 
sonra Rotlerdam, Hamburg ve 
Stokholm limanlarına yük ala
cakhr. 

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

SAVONMAA motörü 28-Jl-
936 j?Ünü limanımıza gelerek 
3-12-936 g.ününe kadar Anvers 
ve Finlandiya için yük ala
caktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
Kumpanyası 

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

Servici Maritim Rumen 
Kumpanyası 

SUÇEAVA vapuru 16-12-36 
günü gelerek Malta, Marsilva ve 
A lger limanlarına yükliyecektir:. 

Dnba F nzla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navfunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki d"'ğişikliklerden 
acenta rnesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 
rzzz.7J.ZZ717..ZZZZ7.ZZZZ7..LZZJ ' 

BOCHUM vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor. 15 son teş
rine kadar Rotterdam, Ham
burg ve Bremen limanlarına 
yük a!acaktar. 

AKKA vapuru 11 ikinci teş· 
rinde beklenilmekte ve 15 
ikinci teşrine kadar Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limanla
rına yük alacaktır. 

GALILEA vapuru 20 son 
teşrinde bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkaracaktır. 

ISERLOHN vapuru 23 ikinci 
teşrinde beklenilmekte ve 28 
ikinci teşrine kadar Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limaofa
rma yük atacaktır. 

American E.xport Lines 
EXHIBITOR vapuru 14 son 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXPRFSS vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için vülc alacaktır. 

EXELLO vapuru 5 ilk ka
nunda bekleniyor. Nevyork için 
yük ala<'akbr. 

EXMOUTH vapuru 14 ilk 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXAMELIA vapuru 26 ilk 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXCAMBION transatlantik 

vapuru 20 son teşrinde Pire 
limanından Boston ve i'levyork 
için hareket edecektir. 

EXOCHODRA vapuru 4 ilk 
kanunda Pireden Bostnn ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

•ı CKI t• 

Den Norske Middelhavslinje 
SARDIN IA m,,törii 16 son 

teşrinde bekleniyor. Dieppe ve 
Norveç Jimanlarma yük ala
caktır. 
~ 

Armement H.Schuldt-Hamburg 
MARITZA vapuru 20 son 

teşrinde bekleniyor. Rotterdam 
Hamburg ve Bremen !imanları 
için yük alacaktır. ..... -Sinir He~imi r

1 
N DOKTOR ~ j ~i:Uti~:YD~n~~i:~~o:~ı,~~t~:; 

• 1 Budapest ABDÜLKADiR BUDAPEŞTE motörü 29 son 

TAŞTAN 1 
teşrinde limammıza ~elerek 
Danub (Tuna) limanları için 

.. MERKEZ hastanesi 1 yük alaca!~"® ,., 
asabiye mütahassısı johoston Varren Line Ltd 

Liverpool 
Hergün ikiden sonra hasta- JESMORE vapuru 15 son 
lanna kabule başlamıştır. teşrinde bekleniyor. Anvers ve 

Muayenehane: ikinci Beyler Liverpoo! Jimanlarından yük 
sokağı, şerbetçinin karşısın- yük boşalbp Burga:ı, Varna, 
da No. 81 Telefon: 3315 Köstence, Sulina, Galatz ve 

2-26 (2196) Braila !imanları için yük ala· 
072Z7J.7..72ZZ.2'7,;QQ"~...&O""..L!llıxz; caktar. 

'J 
1 Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

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

1 

1 

.. 9llllll ......... _ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 25 2 ci 
teşrinde bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Vıyana 
ve Linz için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakkmda biç bir taahhüde gi
rişilmez. 

1 
N. V. W. F. Hanri Van Der 

Telefon 2946 Zee & Co. 
8-26 (2101) ~I Birinci Kordon Telefon No. 

.~:==::::!=:=:=::=~r~~20:0~7~-~200::_8 __ __,_ _____ ;;;;;;al 

lzmir Defterdarlığından: 
bmir körfezinde hudutları malum olan Ragıp namı diğer 

Sığlar dalyanı ile dalyan hudutları dahilindeki küç~k Gediz 
ar.mağında balık avlamak hakkı 3 seneliği 2400 lira muhammen 
bedel üzerinden 25-11-936 tanhindeo itibaren 3 ıene müddetle 
açık arttırmaya çıkarılmışhr. 

Şartnamesi isteyene bedelsiz verilir. Açık arttırması 10-12-36 
Perşembe günü saat lS de defterdarlıkta yapılacaktır. Muvakkat 
teminat yüzde 7.5 dur. 

Hükümetçe tayin edilecek bankalaran teminat mektupları ve 
devletin muayyen tahvil ve bonoları teminat olarak kabul olu-
nacaktır. 27-29-1-3 (1350) 

lzmir vilayeti defterdarl!ğından: 

• 

H JI 10 
kullanınız! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ciğerler için bava ne ise dış-

ler için de RADYOLIN odur. 
Hasta ciğerler kadar sağlam 
ciğerlere de hava lazım oldu
ğu gibi, bakımsız dişler kadar 
temiz ve beyaz dişlere de 
RADYOLf N lazımdır. Hava 
kan1, RADYOLiN ağzı temiz- il 
ler. Havasız kalan en sağlam E/ 
vücud nasıl zehirlenirse, RAD- :ı ., 
YOLiN ile fırçalanmJyan te- il 
miz ve beyaz dişler de öylece S ı 
sararmağa ve çürümeğe 51 

THURSO vapuru 20 ikinci 
teşrinde Londra, Hull ve An
versten yük çıkaracak ve ayni 

zamanda Liverpol ve Glasgov 
için yük alacaktır. 

POLO vapuru 3 birinci ka
nunda Londra, Hull ve An-

versten gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda Londra ve 

Hull için yük alacaktır. 

DRAGO vapuru 10 birinci 

kanunda Liverpool ve Svanse

adan gelip yük çıkaracaktır. 
GENERAL STIM 

PHlLOMEL vapuru 18 ikinci 
teşrinde gelip Londra için yük 
alacakhr. 

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

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane: ikinci Be 

ler sokağı 65. Tel. 3~56 
Evi: Köprü tapur iskel 

Berat apartımanı No. 6 
Ev, Telefon No. 254 

Paris fakültesinden diplom 

oı, tablplerl 

J\'J uza il er Eroğu 
K~ınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sab 

saat dokuzdan başlıyar 

Beyler - Numan aade S. 
numrah muayenehanelerin 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O 

kadar memleket hastanesind 

mahı umdurlar. .: ' 

~re~ ~o~e~ ~~-·~~---~ı~~~cz~a~c~ı~~~e~~~a~l~~~i~~~-il~~~~~ 
Revdor Ferit, Leylak Blan AKT AŞIN 

4 ayrı ayrı koku bankası 

ve s. Ferit eczacı ba~ının son Bahar çiçegw i 
yaphğı şaheserler. 

ku~.:~~ı, litif hakiki çiçek ko- KOLONYASI 
Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

S. Ferit 
• 

1 
ECZANES; 

Hükümet sırası 

TURAN Fabrikaları mamulabdtr. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlannı, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanmız. Her yerde satdmaktadır. Yalnız toptan sa
tıtlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

lzmir P. T. T. Başmüdürlüğünden: 

Merkezi Kemeraltı caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

Lüyük Hilal 
Eczanesi 

lzmirden götürülecek en şık en 
ince ve en makbul hediyeniz 

Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası ı ' 

olacaktır. lımirde Hilal eczane s 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk. 
alemini şaşırtmış bufunmaktadırı 
Hilaleczanesini, eczacı Kema 
Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirliJere sorunuz. 

Yakın ve benzer isimlere 
aldanmamanız için 

şişeler Üzerinde Kemal 
Kamil adını görmelisiniz. 

Bu sene iblamur 
azdır kışlak ihtiya
cınızı şimdiden te
min ediniz. SALEB 
ADAÇA YI, PA
PATYA'mn yenisi 
geldi. 

ARTi kumaş bo
yalarını, firmamızı 
taşıyan çeşitlerimizi 

Karııyakada ( Bin
bir Çeşit) magaza
sında da bulabilir-
smız. 

Karpit, çivit, al
koJ, çiçek, saç, sa
bun, tahta boyalar•, 
traı bJçakları, diş 
macunları, krem, 
podra V.s. 

Telefon 3882 

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

.. . . -. 

.BALIKYAGl 
Norveçya baJıkyağ!arınm en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süziilmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK Sahibinin vergi borcundan dolayı haczedilen lkiçeşmelik cad

desindt" kain 467 ve 469 sayıh dükkan ile ev tarihi ilandan iti
baren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Müzayede 
prtJarıoı öğrenmek ve almak istiyenlerin defterdarlık tahsilat 

50 tane potrel direkle buna muktazi takoz ve sairenin 3· 12-
936 T. de ve saat 15 de ihalesi icra kılınmak üzere 19-11-936 
T. de münakasaya konulmuştur. Muhammen bedel 1627 lira 55 
kuruştur. 

.. . .. . . Büyük Salebçioğlu ham karşısında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

kalemine müracaatları. 25-29-3-8 (1321) Şartnamesi görülmek üzere Başmüdürlükte müteşekkil komis-
i yona müracaatları 22-24-28-30 1289 (2236} 
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Madridin 20 günlük 
---------..:::=--------~ .. -------------------

muhasarasından sonra 

silerin a yaları suya düştü 
-------~--------~--~~~~~~~~~~1111-~~~~~~~~~~~~-~--------~----~ 

Şimdi ricatlarını korumağa bile muktedir değildirler 
Salmanka 28 (A.A) - Bu 
' gece neşrolunan bir te~liğde 

ezcümle şöyle denilmektedir: 
Fena havalar Madrid cephe

sindeki askeri harekata mani 
olmuştur. Hükümet milislerinin 
Haca etrafındaki taarruzları 
püskürtülmüştür. Düşmanın As
turiesdeki taarruzları akim kal
mıştır. Nilislerin bu iki cephe
deki zayiatları çok ağırdır. 

ASiLER SÜKÜNET VARDIR 
DiYORLAR 

Seville 28 (A.A) - General 
De Llano dün Madrid cephe

sinde sükun hüküm sürmüş 
olduğunu bildirmiştir. 

General diyor ki : 
Havanın fenalığı dolayısiyle 

müstakbel hareketin ne olaca
ğını şimdiden kestirmek müm
kün değildir. Madridin etrafın-

Madıid ettaıında askerler bu siperlfrde çarpışıvo11ar 

claki siperlerin bir kısmı kanal Madrid, 28 (A.A)- 22 gün- ibaret olan tabyelerinin suya 
haline getirilmiştir. Kıtaatımız lük muhasaradan sonra asi lerin düşmüş olduğu söylenebilir. 
düşmanı tarassut etmekte ve her ne bahasına olarsa olsun Halihazırda teşkilatlarını ik-
bütün cephede teşkilat larını Madrid cebhesini yarmak için mal etmiş olan hükümet kuv-
tanzim ile iktifa etmektedırler. kama şeklınde ilerlemekten veleri mühim malzemeye malik 

Siikllnet zamanlarında da böyle grama/on ve kitara çaltyorlar 

bulunmaktadır. Fazla olarak 
Madrid cebhesinde harbe işti· 
rak etmiş olan asi kuvvetleri 
kafi mikdarda ve hattı ricat
larını himaye edebilecek kabi-

liyette değildirler. Bu vaziyet 
hükümetin bir kuvvetinin Aran
juazden hareket ederek Ta
laveraya yürümesi imkanını 
bahşetmiştir. 
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ispanya bir nota ile M. C. Konseyinin derhal toplanmasını istedi 

Nota diyor ki: Alma ya ve Italya karadan ve havadan 
başka denizde de asilerle birlikte hazırlanıyorlar .. 

Paris 28 ( Ô.R ) - ispanya 
sefareti Valensiya hükümeti 
tarafından Milletler cemiyeti 
genel sekreterliğine gönderdi
ği bir telgrafın aşağıdaki met
nini tebliğ ediyor : 

Ademi müdahale anlaşmasını 
imza eden devletlere gönder
diği bir notada, Milletler ce
miyeti sekreterliğine tebliğ et
tiği bir mektup<a ve ayni za
manda mümessilinin asamble 
önünde söylediği nutukta is
panya hükümeti Almanya ve 
ltalyanıı:ı ispanya dahili bar· 

binde asiler lehine müsellah mü
dahalesini ilan etmişti. Haddi

zatinde bu müdahale beynelmilel 
kanunun en açık şekilde ihlali 
idi. Şimdi asiler reisinin bu iki 
devlet Führerlerinin iradesile 
hükümet haline konularak tas

dikile bu müdahale son haddi
ne çıkarılmıştır ve bu ispanya 
Cumhuriyetine karşı manevi 
bir taarruz teşkil etmektete
dir. Hükümetin kontrolu altın
daki limanlar vasıtasiJe serbest 
ticareti cebren mennetmek is
tediklerini söyleyen asilerin 
beyanatı beynelmilel müşki
lat çıkarmak istidadında bir 
unsur gibi dikkate çarp
mak tadır. esasE'rı daha is-

• 
yanın başlangıcında general 
Franko bu müşkülatı çıkarmak 
niyetinde olduğunu bild i rmişti. 

Asilerin Almanya ve ltalya ta
rafından tasdiki ve bu devlet
lerin, bilhassa ikisinden birisi
nin lspanyol hükümetine gelen 
mevsuk haberlere göre şimdiye 
kadar kara ve havada asilerle 
iı berı<berliği yaptığı gibi bun
dan sonra da denizde iı bera• 

r --

Beynelmilel vaziyet çok büyük tehlükeler taşımaktadır 
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halden fazla atiyi alakadar 
eder, şu olabilir: 

ltalyanın belki de Franko ile 
bir anlaşmanın neticesi olarak 
Balear adalarının bir veya bir 
kaçına sahih olmak niyetinde ol· 
duğu hakkında muhtelif taraflar 
şüphe beslemektedirler. Son 
aylar içinde ve muhtelif vesi
lelerle ltalyan hükümeti Balear 
adalarına karşı hiçbir niyet 
beslemediği hususunda lngiliz 
hükümetine tam teminat ver-
miştir. 

Madrıd sularında dolaşan Almıınları11 Amital Sc/ıecr zırlılısı 
Birkaç gün evvel lngiliz mat• 

buatı muhabiriyle görüşen ita!· 
yan hükümetinin şefi bu temi
natı geniş ve şayanı memnuni· 
yet bir şekilde tekrar etmiştir. 
Bunun tam ve resmi bir temi
nat olarak telakki edilmesi la
zımdır. 

berliğine hazırlanması, bütün 
bu hadiseler - aynı dakikada 
ortaya çıkmalariyle-lspanya hü
kümetinin nazarında beynelmilel 
münasebetleri bozacak, sulhu 
ve milletler arasında iyi anlaş
mayı tehdid edecek mahiyette 
bir vaziyet teşkil etmektedir. 
Bu sebeble ispanya hükümeti, 
sulhun yüksek menfaati namına 
ve paktın 11 inci maddesine 
uygun olarak ekselansınızdan 

Milletler cemiyeti konseyinin 
yukarıda gösteriicn vaziyeti 
tedkik etmek üzere en kısa 
b r müddet zarfında içtima 
edebilmesi iç'.n lazımgelen ted
birlerin alınmasını rica eder. 
İmza: 

Julio Alvares del Vayo 
ispanya hariciye nazırı 

NOTA ETRAFINDA 
TEFSiRLER 

Paris, 27 (Ö.R) - ispanya 
nizami hükümetinin memleke
tin dahili ihtilafına ltalya ve 
Almanyanın müdahalesi sebe
bile bunu beynelmilel sulhu 
tehdid eden bir hadise gibi 
göstererek Milletler Cemiyeti 
konseyinin fevkalade toplan-

ması için teşebbüste bulun· 
ması gazetelerce ehemmi
yetle telakki edilmiştir. Bu 
teşebbüs Cenevrede son 
üç gün içindeki hadiselerin 
ve bilhassa Alman siyasetinin 
gittikçe daha sarih olarak 
asiler lehindeki inkişafının bir 

neticesi sayılmaktadır. ispanya 
cumhuriyetçileri Almanyanın 

deniz harbı sahasında Franco 
ile doğrudan doğruya işbirliği 
yapması ihtimalinden endişe 

etmektedirler. 
Paktın 11 inci ır.addesine göre 

bu teşebLüs karşısıııda Alman

yaya müzakerede hazır bulunma
sı için bir davet yapılması lazım

gelmektedir. C@nevreden bildi
rild i ğine R'Öre Almanya bu da
vete cevabını Roma ile istişa

reden sonra verecek, fakat her 
halde Millet'.er cemiyeti ~.onse
yinin bu husustaki müzakere
sine iştiraki reddedecektir. ls
panyol notasiyle istihdaf edilen 
devletlerin, yani Almanya ve 
ltalyanın bu işte müşterek bir 
hareket ihtiyar edecekleri mu• 
hak kaktır. 

AVAM KAMARASINDA 
GÖRÜŞÜLEN MESELELER 

Londra, 28 ( A.A ) - işçi 
saylavlarından Lord Suel is
panya hakkında yapılan müza
kereye önayak olmuştur. Hü
kümet namına cavab veren 
Lord Plymouth, hükümetin 
ademi müdahale siyasasını de
vam ettireceğini kat'i olarak 
bildirmiş ve demiştir ki: 

ispanyada çarpışan iki ta
raftan birine denizde harp 
hukuku vermekliiimiz için 
hiçbir sebeb mevcud de
ğildir. Bu gibi hukukun tanın
ması büyük Britanyada ve ec
nebi memleket!erde yanlış tef
sirlere mahal verebiir. 

General Frankoyu tanıma
makla beraber kendi kontrolü 
altında bulunan lspanyol top
raklarındaki lngiliz menfaatla
rını korumak için onun'a res
mi olmıyan bir temas muhafaza 
etmekteyiz. 

lngiliz hükümeti ademi mü
dahale anlaşmasını imza eden 
bazı devletlerin bu anlaşmaya 
muhalif hareketlerde bulundu
gunu pekiyi bilmektedir. Fakat 

ispanya flariciı•t nazırı Dtlvayo 
bu hareketleri isbat etmek çok 
müşkül bir işdir. 

Mayorka adasını mevzuu 
bahseden Lord Plymouth de· 
miştir ki: 

Hakikaten bir ltalyan adası 
o'muş olan bu adada pek çok 
ltalyan bulunduğu umumiyetle 
malümdur. Bunun hakkında 

söylenebilecek söz ki bu da 

Londra 28 (A.A) - Royter 
ajansının haber verdiğine göro 
lngiliz mehafili Milletler cemi
yeti konseyinin ispanya vaziye
tini görüşmek üzere derhal top
lanmasına taraftar bulunma
maktadırlar. Böyle bir toplan
tının hiçbir müsbet netice elde 
edemiyeceği batta bilakis vazi· 
yeti dahli fazla vahimleştirebi
leceği kanaatinde bulunmakta
dır. 

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

Londra radyosu, 
Türk vapurunun 

Karadenizde bir 
battığını bildirdi 

Londra, 28 (0.R) - Buraya gelen haberlere göre Karadeniz
deki fırtınan . o tahribatı çok büyüktür. Henüz 50 kadar balıkçı 
gemisinin akibetlerinden haber alınmamıştır. Bir Türk vapuru da 
batmıştır. 

Yeni Asır - Londra radyosunun verdiği haber'de bir yanlış
lık olması muhtemeldir, Karadenizdu batmış bir Türk vapuru 
yoktur. Bu heber, Seddilbahirde karaya oturan Garon adlı 
Fransız vapurundan i'alat olsa gerektir. 
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