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ı lspanyol gençleri 
TayyareclHk öğrenme e gidiyor 

A 7/NA, 27 (A.A) - Yt1na11 gazete/eli 152 
Jsparırol dclıkanlısının tayyareci/ık talısi!i ıruı 

Odesara gitmek ıize1c Purdm grrmiş o/duk-
_!amu ııazmaktadır. ___ l 

YENf ASIR Matbaasında basılmıştır. 
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Sekiz iştirak edeceği 

~an vr la ı altı d st devle
, urmay başkanları ta ip -~decek 
Flariciye vekilimiz Dört Balkan kurmay başkcinı . 

r:~k-;ııi~":ıin ~eıam ve Otuz kadar ecnebi müşahit ordumu-
vgııerını Bagdattan 

sonr~ .. T~~rana ZUn kudretin·i yakından görecek 
1'·· goturduler 

, \Jtkiye c" h . t' . ~ f" İstanbul, 28 (Telgraf) - Öğrcnilcli-
'ti.ıy t' k um urıye ının cogra ı y. .. k h T . k d d e ı endi · h C ) h gıne gore a raman i.ır or usu, on 
~kl sıne cm arpı em 1 y st ta ın· d"f d ti . ı bir d 1 t 1 ak · a tı agu os r ınc tesa u e en pa-

nı L, eve om vazıye- . .. .. d 't'b 1 k b" "ft "<Ul§eyle kt d' T"' k' h zartesı gumın en ı ı aren yapı aca u-
~Yd rne e ır. ur ıye er .. d 
l en evve) C l b. d l . yuk manevralara hazırlanmakta ır. As-
ç Ve dı arp ı ır ev ettır •.• k • 1 k' f k . . k d d § pol't•k h~1-· I crı manevra ara se ız ır a ıştıra e e-
\Jrıi:n ı ı asına l:lKım o an kt' 

h "" ce C l ce ır. 
'1\Jtıu . arp ılaşmak davasıdır... T" k d k • h d k' k d 
L. ·· n ıçind" k" ba dak' zak _ ur or usunun as erı sa a a ·ı u -
~ L.. l? l tı 1 U ' ya t' . "st k l b l l . UUt\in k l .1 .. bet re ını go erece o an u manevra ara 
cr1n· . ornşu arı ı e munase - b" d 1 1 . . . · ha· 1 Pliriiıa.. d l k ha -ı ecne ı ev et erı ataşemılıterlerı de 
""~18.tnış, j··ukz d' 0

1
st u •• Ag arına davet edilmişlerdir. Balkan devletleri 

"4 ılı:hl ur ıp omasısı vrupa- b" "k kr, h b' . 1 . d d h"l Icl 1)• endire b. k .. h. uyu er «9'1 ar ıye reıs erı e a ı 
l'l) Ctde, bilhn ır ~o mu dım :ese- bulunduğu halde altı devletin büyük 
\' c~UubaJıis assald e~cvhe e: t r?1!i erkfını harbiye reisleri memleketimize 
~k§erefli bir r l ugu ~ 11 el aa gelerek manevraları takip edecekler
k\J~tan tutrnuQto oyn:~ad. dyo udnu dir. Manevralardaki ecnebt müşabitle-
lı! • k Y ur.. .,.ım ı e o- . ~ . . 
l: d ı ornı:ıuJ 1 t l rin otuzu geçeceğı tatımın edilmekte-
~t eo}'k ;ıı arımız a mev-cu o an . 
~ · -ııı duy 1 d k dir. 
iti \JnasebetJcrinı ~~ c::•~a ~y7m.a Btiyük t'rkanı harbiye reisimiz Ma 

1 

' 
'tlt§af ettirmek ızM·İ 8

1 
z~a <: ın: re:.c;nl Çakmak Peyki Şevketle Çan.ak- Geçen manevralara i§tiTak eden askeri eTkan 

"'-l_ll8iplerine ' 1 Jet er emıyetı kaleye gltm~ ve merasbnle karşılan- mıştır~ Müstahkem mevki kumandanı, 1 şerefine ziyafet ke§ide etmlştir. 
v~n do" d uygun anlaşmalarla, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,,. ••••••••••••••••••••••••• 

~~:~ ~i:m':1kf h:i;~~k:;:s~ Suriye fevka ade kom·seri şerefine 
Bu nı aramaktayız.. ' 

l}ıet s~rctle yine cihan sulhuna hiz- 'C"ı J b k ·ı · . t r _J 
ı-ı~1~diğinde §Üphe yoktur. r ı OT yaa 1Q QŞVe l lmlZ QTQTlnaan 

~u~ijıc;ye Vekilimiz bay Tevfik 

i ~etle !ak kralı s. M. Birinci Gazi ·z . r t k . A t . 
leYapt~I Ve Irak devlet ndamları verı en zıyaTe co samımı gec, 
80tıra r:h çok samimi temaslardan -..;'-.-------------·--
}· '3ağdad rana geçtiler. M • .,/ ,.[ "k .§ T., k • F 
~~ ~iirk -~~a ne~~edilen res?1~ teb- enem~ncıog u mu q attan sonra .1 ur ıye - ransa 

trııyer . k munasebetlerının sa- ,. b [ • • • ·ı ' ., • · • 
t~trıiv, 1~1 

.. bütün vuzuhuyle ifade munase et erının ıyı ıgıne ışaret 
~1 •• Boruı:ırn l · · 'hd f led" • * trf\lksek d'~ .. e erın !st~ n ey ı: lstnnbul, 28 (Telgraf) - Başvekil "l'. ~~--- , 1~ , 
~ Cl.tının .~§uncelerı cıhan umumı Jsmet İnönü, pazar günü şehrimize gelen 1 m 
l"t ~ide b~~~~cri Önüne koymuştur. Suriye fevkalade komiseri kont de Mar- 'fii ii 

bil<\ ku L~Yuk devletlerin ihtırasla- t }' k b l t • ··ı·k t mimi bir 1 ~ 
.lı~ün Lta.Jan olan doğu milletlerinin e 1 ~ u .. c mış, mu a a ~ . 

l'ııı . uarıı:ıse J'k ba ''Ik l hava ıçerısınde cereyan etmıştır. 
1,, e c) Y ver ı te tı u e e-
~ jçi~ek olrnaları, tam bir istik- Verilen malumata göre, Hatay hnk-
~lı~e uluslarının yükselmesine kında verilen kararlar Türkiye ~e Frnn
~diıı atı cidd ·· ·· · • b" sa tarafından tam teşriki mesnı yoluy
t1ıt ~ir. Artık Şaenrkotvunç cvcrıcı kır le tatbik edilecektir. Suriye Başvekili 'le ·· .rıflk· a ma era yo -
~barı~ i 1~ olan şuurlu bir politika ve Kont De Martcl bu sabnh şehrimiz-

dıien Çınde yurdlann imarı, kay- den ayrılı:uşlar, hararetle uğurlanmışlar
l'ııedeni !sırlann yıllara sığdırılması dır .. 

Irak ale~e ayak uydurulmasıdı/ Paris, 28 ( ö .R) - Fransız mahafili 
t~.ı ~arrnı:letinin samimi duygula- Suriye fevknlfıde komiseri B. De Mart~l 
l}ı.1~i~in Ba~sat v~ren ~ariciye ve- ile Numan Menemencioğlu ve ismet Jn~
~ flır .. Ba ~dad . zıyaretı sona er- nü arasındaki müzakerelere büyük bır 
h ·tan rn·ıyı . evfık Rüştü Aras §İm- ehemmiyet vermekte ve yakın Şarkta 
~ ı ctıne T·· k 1 . tı1ı "e se . ur u usunun se- son zamanlarda ortaya çıkan mühım me-
•'- ;>or, ş Vgılerini ula1:1hnn1• hulu- . . · · A · -1- altnm ....ı· ı ~ .. U dakikad :ı.- :ı.- - Sonu üçüncü. sayfada - Bct§Vekılımmn tuı.au.u. 1§ w<(Ze bir fotografı 
ti . l Urk• a lran toprakların- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... • 
t;ı~1~ ifacı 

1
Y.eye karşı beslenen sev- B • t d d .., • 

l~İ.itatı~ıdolan geniş ve hararetli enzın sa ışın an ogan vazıyet 
Jı ~ğu llıuh evarn eylemekte bu-

t\ ~ı trıill . akkaktır. B • t ı • fi • d •• dl• 
:~:.~~~F~knı:b~::, ~~·h.~: enzın acen e erı şe erı un a ıyece 
Ve:ttlerindırk · ı milletin inkılap ha- serbest bırakılm'lşlardır bid.1 

"e t~ ı benzerlik çok kuv- .k r· anıen birbirinin ayni gi-

lct,~~nbulda • 
ti;- ~t\ ilk Sultanlar Türk mil-
~; f.'lı b uyanı h k . . 
•rt(!h ofüna ~ a ş :•re etını, meşru-
ll<l t l'l"ıet Al· Ş ugraşırken, lranda 

1' ~tturuy 1 
d ah lra n Meclisini to-r . tırk ar u .• 

l.ıtk t tih ' d 

Benzin satışını belediye· yapmaktadır 
- J, Belediyenin tayin ettiği fiatle 
J: 1 benzin satmıyan benzin acenta ve 

rrczz77ZL7XT/Y..Y.:ZZZZZZ:ZZZZT..L7.zz7..7~-7.ZJrzz:LZ7.JZ7..ZZZ.ZZ:ZZ~ 

iki asi Aşiret efradı 

Teslim olmak üzere 24 
saat mühlet istediler 

··-. -·-
Rizayı mukavemete genç Meğer 

karısı teşvik ediyormuş .. 
İstanbul, 28 (Telgraf) - Tunceli ınıntakasında şakiler son günlerini y n

şıyorlar. Asilere elebaşılık eden Seyyit Riza perişan bir haldedir-1!iukavc-~ 
met etmesi için genç karısı kendisini tahrik etmiştir. 

öğrenildiğine göre Kirmil ve Kordonlular, teslim olmak üzere yfrmi dört 
saat mühlet istemişlerdir. Keşif kollarımız Seyyit Hizanın izi üzerindcdlı 

Haydaran aşiretiyle Abbnslardnn otuz altı kişi teslim olmuştur. Yakal. 
bir Ermeni de mevkuflar arasındadır. 
'7..T_LZZ7..7..ZZZZZJCZT..LZ7..Z:ZZZZZZZ:Z:Z...zzzzzzzz7-ZTLZZZZ.7..zz; 

Yüzbin Nümay·şçi ön ··nde 

B. Hitler Münihte mühi 
bir nutuk söyledi 

Kollektif anlaşmaların en 
bile yürüyememiştir 

ufağn 

. -~ --
Bay Jlit!er, geçen ha fta kabul ettiği Çin heyetiyle bir arada 

Vurlemburg, 28 (A.A) - Hitlcr bu- teminini istihdaf eylediğini ve b unun 
rada yliz bin nilınayişçinin öni.inde lıU- beynelmilel teşriki mesaiden Almnn
yUk bir nutuk söylemiştir. Bitler, ev- yanın çekildiği demek olmadığını s<Sy

velA Almanyanın ekonomi siyasetinden }emiştir. 
bahsederek bu siyasetin Almnnyanın Mütc;akıben Almansanın herkesle 
harf~ knrşı· tam e~onomik istiklalinin • - Sonu dördüncii. sahifede -

Filistin komisyonuna göre 

Biri Arap, diğeri Yahudi 
iki devlet kurulma ı .. 
Kudus dini 
beynelmilel 

bir merkez olarak 
bir hale sokulacak 

d\ı, s'.Yeye ha ın e Sever muahedesi ,, 'f E:dvar Yet hakkı bırakmıyor
h.ırdu tanın tuk r~y .- ~~z~nof anlaş-

müdürlerinin- adliyeye tevdi olun
duklarını yazmıştık.. Sokoni mü-
dürü bay Drek, ikinci müdürü bay udusten bir g0r11m ş 
Rüg, Stua Romano müdürü hay Londra, 28 (Ö.R) - Salahiyettar kay- Arapların ithalfıt ve ihracat ticareti ba-

'}' . ·· sıının ı ıstıhdaf eyli-
.._ \Jtk• 
·•ıı 1Ye'j 
toıd:e onun ~hıl Atatürk kurtar
~ın "f urk rn; asının aydınlattığı 
bt~iik~abul 1 .leti aklın ve havsa
~ ~ 1nk1Ja et1rnıyeceği bir hızla 
it 'ı'ah° P ar ' 'a t • ı ~Cıi ın!ah h " ra ~ı. ıse randa 
d t:işr lran t azt'etlerının yüksek 

....., 
1 t'trıiş 'Ve 0Praklarının çehresini 
~ONu ll{ orada nurlu bir id'l

ı.ı !~~l SAHlFEDE -
•Uo\1\.1(( OCAKOOLU Dün belediye satı§ merkezinden benzin satın alan §Oförlcr 

Volker, Neft Sendika t Alsancak sa- naklardan alınan haberlcı·e göre Filis- kınımdan Yahudilere tabi kalınamalan 
tış şubesi m emuru bay Ahmet, Şel tinde Araplarla Yahudiler arasında çı- için Ha~ fa ve Yafa lımanlarına dogrn 
acentası bay Manusso, Bay Remo kan karışıklıklardan sonrn vaziyeti tet- koridorlar tt>sis edilecektir. Diger taraf
Alyoti ve Şel müfettişlerinden bay kik etmek tizere oraya gönderilmis olan tan sevkülceH ehemmi~ctıni haiz olan 
Saki cumartesi günü akşamı gece Lord Peal riyasetindeki tahkikat ko- Musul petrol boru hattının vardığı li
yarısı Alsancak karakolunda ika- misyonu Filistinin ikiye ayrılmasını tek- ınan olan H. ~fa doğrudan doğruya İn
m etgaha ra pten ve pazar gü nü lü etmiştir. Gün geçtikçe nrtan ırk giliz kontrolu altına konulacak ve Ku
sabah ispatı vücut etmeleri zıddiyetinin öniinc geçmek üzere ko- düs dini bir merkez olarak beynelmilel 
şartiyle serbest bırakılmışlardı .Dün misyon Fılistindc biri Arap, diğeri Yn- hale sokulacaktır. İngilizler Fılistiniıı 
sabah hepsi Alsa ncak karakolunda hudi olmak üzere iki devlet tesisine tı- Yahudilere verilecek kısmının doğru
ispatı vücut ettiler •• Ve akşama ka- rnftardır. Akdeniz sahili Yahudilere, iç dan doğruya İngiliz ınüstc>mlekesi şek· 

- SONU 1KINC1 SAH1FEDE - memleket Arnplara bırakılacaktır. - LUTFEN ÇEVtRtNlZ-

' 
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Hariciye vekilimiı; 

Yol inşaatı 
Müteahhit Bay Yahya 
Granite ihale edilmiştir 

!inde idaresini, Araplarla da ebedi bir 
1 'tifak muahedesi akdini istihdaf ediyoı·. 
Temmuz iptidasında neşredilecek bu 
ı roje için İngiltere Milletler Cemiyeti
nin muvafakatini istihsal etmek arzu
Eundadır. 

Arapların ve Y ahudiforin birçok iti
razları bekleniyorsa da İngilizler 

pliıı üzerinde ıSTar edeceklerdir. 

1 

2 

TELEFON: 3151 j TAYYARE SiNEMASI 

-
-

. 
matinalarından itibaren Bu günkü 

FRA~SIZCA SöZLü 2 BüYüK FiLM BiRDEN 
COŞKUNLAR 

ŞARKILI 

BARI HENRY GARAT tarafından 

- DANSLI - EGLENCELI NEFiS OPERE.T 

temsil edilmiş 

öLOÜRDÜM KARiMi BEN Seyircilerini büyük heyecanlar içinde bırakacak 

aile yuvası kuracaklara ibret teşkil edecek büyük aile faciası 
3- l'JllKI 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANS SAATLERi 

Coşkunlar Barı : 3 - 6,10 - 9,10 da. Karımı ben öldür
düm : 4,45 - 7,55 de. Paıar günleri 1,30 da ilave seansı. 

FIATLAR 
DUHULiYE : 20 

TALEBE: 10 KURUŞTUR 

Ankara 
Ekspresi 11 saat 

gecikti 
k• dl 

Pazar gecesi saat se 1de' 
şehrimize gelmesi icap e t' 

Ankara ekspresi ancak pııı~~ 
tesi sabahı yedi buçukta ll'bol 
miştir. Buna sebep htııll f( 
ekspresinin kazaya uğra1118 

dır. ıı 
Cumartesi akşamı Istaob:( 

gitmek üzere Ankaradan ı:İ' 
reket eden ekspres Polatlı ti' 
varında yağan yai(murlarıo ( 
siriyle yolların bozulması il~ 
rine yolda kalmıştır. Yolun vl 
kısmı boı.ulduğu için tren yo Jll 
deYam edememiş,ıabaha 1'• 
tamir işleri tamamlanmıştır• ,ı 

lstanbul ekspresi 11. ~~ 
teahhürle lstanbula gitti~• !:r 
Ankara ekspresi de gecı1' 
tir. 

Polls lmtlhııınıar• . v 
Polis komiserler.inin terfi ~İ 

hanlarının hef temmuzda; JI 
ması İçin teh;imizdeki al ' 
lara bir emir gelmittir. 

Çana kkalede t 
Y . ..h. serle 
enı ve mu ım e 

bulundu ~ 
Çanaltt-.ale (Hususi muha~.1~ den) Amerikah isarı atika 11l11 ~ 

anı John Coaaon Truva harabe~ 
de hafriyat yap:ırken çok ."1Y~~ 

· eaerlere rastladığı için keyfıY.~ · , 
tür bakanhğına bildiriJınesi. 11 ~ 

!
müzeler umum müdürü Azı$ 
mize gclmi4tir. ,,!,, 

Aziz hafriyat mıntaka•ıJJdıı ~ 
1 ıanan yeni eaerler üzerinde ~e J/I 
1 ~~ ;.~parak alqam ı.taobU -Jt 
muş ur. ~il"'. i B. Aziz tetkikatını bir r•J"'"
tür bakanlıima biJdirecektit• 
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KÖŞEI\f DEN N 
7~..z 

t~ ı<7~;~=-~ğ;;;;JJ.Z~ 
İıııan agrısının sinsi ve devam1ı azabı 

ı ne kadar d"" d •• 
•hını Lmyasın an vaz geçmr, 

n tadını z k" • • tih ~ • ev ıru, ı~ asını unut-
le bta, ıu son günlerde bazı gnzeteler-

' azı ın 
tirlerirı ccrnuaiarda bir takım muh<>.r· 
ır..ı_ Y<l2ıları da İnsana Türkçeyi olcu
-·- tevk" · l'iiıJ: •nı unutturmağa ba§ladı. 
'1eın k ~de rnuknhilleri olan en hcrcı 
)"1:1.rnake •ıneleri bile ecnebi ifadelerile 
Yltc:l~anki büyüle bir hünermiş gibi 
l:ıilnı Yazıları içinden çıkılmaz bir 

~e Veya hul d "" d"" .. lar Bu macayn on uruyor . 
l(İınde ne. Babil kulesi hnlidir yarabbi! 
bı~d n ırndad istiyelim ki okudukları

an Çoklarını bize anlatsınlar. 

t.loııan .•. *** Yltıj ltaru. ın hırısı karnından hastalanml§, 
ı_,, ar ainsına tutulmuı. Ah ve of

- llında anası : 

_ ~ren ainyor oğlum? Dedikçe : 

OiJ11nUn lnırn, batnım ! demiş. Yobaz 
~bı k lllerarnını bir türlü anlayamıyan 
ko"'t~ 0fınu! oğlunun arkada~ı olan bir 

Ya ıorrnu • 
- A. f. 

' ~ 'ftıan oğlum hastalandı! Soruyo
~ 0ruın batnırn ağrıyor diyor, 
Od~ bunun batnı neresi? 
- D ha.ta Yobazın bir e§İ olduğu için: 

1'tai ~Ut! denüı bulalım bakalım ne
-

8 
Yor, Ve aığa çekmeğe bqlamq: 

li.ııı lı~tana, Yahtunu, batınen, batın! 
delılİf. duın, oğlunun maıdarı ağrıyor, 

a 

'e 

y areler 
ıi hoı11bardın1an· 

]; rda bulundu 
Madrid, .28 (A.A) - Dokuz 

asi tayyaresi saat 18 e doğru 

hükümet merkezinin üstünden 
uçarak Casa De Campo ve 
Prado mıntakalarına doğru 

gitmişlerdir. Bir az sonra bu 
mmtakalarda şiddetli infilaklar 

işitilmiş ve cepheye yakın bu· 
lunan bükümet mer1<.ezinin bi· 
nalan infıJakların şiddetinden 
sarsılmıştır. 

Çt~k J(adınları 

asker olacak 
Prag, 28 (Hususi) - Bugün 

parlamentoda Çek kadınlarının 
askerlik hizmetine kabulü bak· 

kındaki kanun layihası görü

şülmüş, milli. müdafaa 
nazıra bir nutuk söylemiştir. 

Moskova - Aınerika 
Tayyareciler hararetle 

karşı landı 

................................. , 
ÇEŞME PLAJLARINDA 

LAS 
l<onı ~o Haziran 937 pazar gUnU açlldı 

\>~ Yem~~ sabah kahvaltısı, öğle yemeği. akşam yemeği, 
01duğu b k.:ıhveleri, yatak, sıcak banyo. ıouk banyo dahil 

alde 35 k ONa o uruştur. 
~ÇS. GÜNDEN FAZLA KALAN AiLELER 

iN AYRICA TENZiLAT YAPILIR. 

• 

YENIASIR ..... Sahife 3 
• 

os nu se ebi 
ı hat eki ' tifonun şe rin s ve a

ğım tesisatının fenni olmamasından 
ileri geldiğini söylemiştir 

İstanbul, 28 (Yeni Asır muhabirin· fena bir oyun çıkarmışlar, buna muka

den) - Galatasaray - Fenerbahçe ta- bil E'cnerliler en güzel oyunlarını gös

kımlan pazar günU Fener stadında kar- termişlerdir. Neticede Fencrbahçe bire 
şılaşmışlardır. . 

karşı iki ile galip gelmiştir. GalatasaOyun çok heyecanlı olmuş ve Fene-
rin galibiyeti altında devam etmiştir. raylılar bir gollerini oyun sonlarına 
Bugünkü maçta, Galatasaraylılar çok doğru atmışlardır. 

Romanyanın eski H. Nazırı 

Söylediği bir iıutkunda 
Fransayı muaheze ediyor 

Faris, 28 (A.A) _ Bir müddettir 
Fransadn bulunmakta olan eski Ro· 
manya hariciye nazırı Titülcsko Bor
deuax'da söylediği bir nutukta Fran
sayı bu memleketlere karşı faal bir si
yaset takip etmemekle muaheze ederek 
demiştir ki: 

- Bu gayri faal siyaset dolayısiylc 
Fransa merkezi ve şarki Avı·upadnki 

mevküni kaybetmektedir. İngilterenin 

Fransayn olan yardım taahhüdü Fran

sanın bir istilaya uğradığı takdirde 

fiili olabileceği kaydi bu taahhüdün kıy
metini düşürmez. Bu taahhüt metni bel

ki de daha fazlasını ihtiva etmektedir. 

Bunu göz önünde tutarak ona göre ha

reket edilmelidir. 

Şimal kutbuna iştirak edenlere 
kahraman unvanı, mükafatlar verildi 

Moskova, 28 (A.A) - Merkezi icra 
komitesi şimal kutbu seferine iştirak 

etmiş olan Şmit, Spirina, Clıcvclet, Pa
panie, Alexicv, Mazoruok, Golvoinc, 
Baboukchine, Vodopianov, Moloko\•oa 
kahraman Unvanını ve Lenin nişanını 

\'crmeği kararlaştırmıştır. Bunlar ayrı
ca 25 bineı· ruble miiktUat alacaklardır. 

Sefere iştirak eden diğer 16 kişi on 
beş bin ırnble ve Lenin nişanını, 13 ki
şi de on bin ruble ve Kızılyıldız ni§anı
nı alacaklardır. 

tarafından 
• • 

geçtı 

--··· .... ·--
F rankoculara 

Yardım eden milyoner 
Cebe üttarık, 27 (A.A) -

Royter Ajansı muhabirinden: 

Frankistlerin harekabna ma· 
len yardım etmiş olduğu söy· 
Jenilen lspanyol milyoneri Yuao 

March'ın yakanda Cebelüttanka 
geleceği söylenmektedir. Mu· 
maileyh ltalyaya gitmek üzere 
Rex adındaki ltalyan vapuruna 
binecektir. 

B. March'ın B Mussolini 
nezdinde hususi bir vazife 
ifasına memur olduğu söyJen
mektedir. 

Romı:ı, 28 {Ö.R) --- Fransa mali-ı Paris, 28 (Ö.R) --- «Keen Mary» 
ye ~azırı B. Bonn~t Şerburga muva- ~apuruyle Amerikadan .gelen ~a
salatında şu be) anatta bulunmuş- lıye nazırı B. Bonnet Parıse gelınce 
tur : hemen başvekalet konğına gide-

Y anlış ve uydurma haberlere k }" · 
1
- ı~L hakk d • ,.. re ma ı vaz.ıye m ıs anı ın a 

karşı umumı efkarı teyakkuza da- o__ k"l B Cl t ·1 ·· ·· 
cd · H""k"" b ak ~ve ı . ıau emps ı e goru . vet erım.. u umet u şam . w 

1• · t h kk d ·· ak d müştür .. Bugün ôgleden sonra top· ma ı vazıye a ın a muz ere e . . . 
b l kt M ht k . l k lanan kabıne meclısı yarın parla· u unaca ır. u e ır ere arsı 

takibatta bulunmağa ve suüstirnaİ- mentoya tt;vd.i edilmek üzere ha· 
leri ezmeğe hazırım .. Zaten bu ni- z~rlanan. p~oıenın an~ hatlarını tet
yeti beslediğim için maliye nezareti- kık etmıştır .• Bu proJe mebusan ve 
ni kabul ettim .. F ransanın maliyesi ayan meclisleriyle mutabık olarak 
de ordu ve donanması kadar kuvvet- yapılacak mali ıslahatı ihtiva etmek-
li olmalıdır.. tedir .. 

Nahas lrak'a gidiyor 

ile Irak arasında 
paşa 

Iran 
bir itilaf imzalanacka 
Bağdad, 28 {A.A) --- Türkiye ile 

1 
tran ile Irak arasında bir i~ilafn~~e 

Irak arasında yapılan rnuzakereler- ı imzalanması muhtemeldır.. Dıger 
den sonra Irak hükümeti büyük bir taraftan Irak hükürneti Irakta inşa 
diplomasi faaliyetine· girmiştir.Irak işleri yaptırmak için Mısırlı müta· 
ile lr~n arasındaki ~ünase~tlerin hassıslara müracaat etmiştir. Ve Irak 
heyetı mecmuasını tayın ve tarıf ede- . . .. 

k b . "t"IA f k l l proı'esı" ıle Mısır arasındakı dostluk muna· ce ır ı ı a ve mu ave e er . . .. .. .. 
akdetmek üzere Tahrana gidecek sebetlerının Nahas paşanın onumuz. 
heyet tayin olunmuştur .• Bu heye- deki Hk teşrin ayında yapacağı bit 
tin İrandaki ikametinden bilistifa- ziyaret ile takviye edilmesi ihtimal 
de Şark misakının akdinden evvel dahilindedir. 



LL1 i Oı AN SA l : 14 i ... -... : V. KEMAL 
Bir saat kadar devam eden münnka- feri R:.ımca söyl ycrek geliyordu. Co

şa bitmiş, biz de akşamın alaca karan- mal Turan rok iyi bildiği bu dille ncfe
lığında Fircnk mahallesinden dônüyor-

1 
rin küfretti ini anlıyordu. Fakat o s~ 

rluk. işte Ce ıal Turan azizim: Y o::ın- sini çıb:ırınıyor mütemadiyen süt dıyc 
lılar birer birer fikir müesseselerini buğırıyordu. Nefr rin küfürleri, Cem u 
yıkmak için açık, gizli bin bir türlü en- Turanın mütemadiyen bağırması i.tze
tirikalarla uğraşıyorlar. Sultani mek- rine çadırda genç bir Yunan kızı yarı 
tcbinin fi.. ... ir ve milliyet kaynağı oldu- dekolte dışarıya fırladL 
ğunu biliyorlar. Bu ilim mücssescsıni j Cemal beklemcd:ği bu man~ra kar
yılannk lc;tiyorlar. Biz de nihayete ka- şısında titredi. Tırkı bir köylü gibi Uıze 
dnr herşeye rağmen sebat edeceğiz.(B) süt, kaymaklı süt diyerek kıza yaklaşı-

1zmirimizin ıstırabını dökerken söy- yordu. Nefer yumruklarını sıkarak ve 
liycmcdlın. lnönünde İsmetimiz Yu- Cemale göstererek l~endisine doğru i-ı 
nanlılan ezmiş. Dünkü Yunnn iüıvesi lcrlerkcn, kız, esen dur Pctro, bu Ti.irk 
yalanmış. Yaygaraları akşam kesildi.

1 
ne istiyor l akalım? dedi. 

. ıamıcı .ye ı •• c1eıep geu. ıı..z Y1!n ·' L••• antarmı zıyaretmde lıalk biiyük :J,r 
aUii;a p,füıterıııi§ ve gemicilerimiz hiisnü kabule mazhar olmtı§lardır. Foto
gı·afıa denizcilerimizi Yunan meçhul asker ab:dcsine çelenk koymak üzere 

a-..;. 
:Manisada bağcılar kooperatifinin h .. yeti umumiye topiantısı yaparak-~' 

yetini yeni kanuna uydurduğunu yazrmşttk. Bu fotograf, l\fanısa bag () 
kooperatifinin toplantısında çekilmiştir. Manisa valisi B. Lütfü Kırdar 

aid~ken oörüyorsunu.z. toplantıya i.rtiYak etmi«tir. ,.-" .... .. .. ~ ... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Süt dökmü. kediye döndüler. Beni her Petro - Matmazel Diyana, bu Türk 
vakıt hükümet önünde şerbetçi Kadri- sUt satıyor. Ben her gün sabahları sü
nin dükkanında bulursunuz. Takip edi- dünüzü getiriyorum. Kaba herif müte
liyorum. buralara gelmek tehlikelidir. madiyen bağırıyor. 
Geceleri uzak yerlere gitmek doğru de- - Dur bakalım Petro, südüne bir 
ğil. Gizlice insanı ka~bediyorlar. Bu bakalım. Eğer taze ise yine alırl7~ Tatlı 
ndamcağızlarda el çabukluğu mnrif et- yaptırırız. Bu akşam babam da gelebi
tir. Daha burada milli vazifelerim var lirse ne iyi olur. Misafirleri de varmış. 
Ben de Anadoluya geçeceğim. Saat c- Diyana, mevzun endamiyle Cemal 
peyce ilerledi. (12) yi 20 geçiyor. lmaın Turana yaklaştı. Cemal Turan Yunan 
ediyorum, büyük Türk ayak Uzerindo- güzelliğinin bu şaheseri karşısında ağ
dir. Gözlerim ufukların . arkasındaki zından Rumca bir kelime kaçırmamak 
ufukları arıyor. Ve onun büyük mane- hcyccaniyle titredi. Boynunu bilktil. 
viyetini buluyor. Milletimin istikbali- Tam bir köylü halini alarak: 
nin bir kıyam azım ve kudreti içinde ni- - Matmazel, dedi. Çok güzel südüm 
kişnf ve tecelli edeceğine eminim. var. Yeni sağdım. 

Türkün Kemali gönllimüzdcdir.tman Göz1erir..i kaldırdı, iki baygın yeşil 
en muazzam bir kudrettir. 1man ediyo- göz benliğini sardı. Sendelememek için 
rum ki; bUyUk Kemalimizin ayaklan hemen yere çömeldi. Elindeki güğilmi.i 
nltmda bu kara toprak bir zelzele deh- Matmazele uzattı: 
şet ve llaşyetiyle titriyccektir. Tarihi- - Çok güzel süd matmazel diye ke-

Amerika 

min şanlı Kemalinin gözlerinin önünde keledi. y AZAN : OWEN LA TflMORE 
bir kıyam, azım ve kudret içinde, Tür- Diyana eğilerek süde baktı. Petroya Amerika coğrafya enstitüsü 
kUn yüreği bir yanar dağ_ lnönünde ls- içeriden bir fincan getir emrini verdi 
metin gönlünde yakıcı, parçalayıcı bir Yalnız kalan Matmazel Rumca sordu: ..... ~!"!:·; ...................... . 
yıldırım oldu. - Hiç Rumca bilmez misiniz? Azasından bulunduğum Amerika mil-

Muhakkak kurtulacağız. Hüriyet ve Cemal Turan bön bön Rum dilberi- li coğrafya enstitüsünün teklifine cevet~ 
istikbal güneşi yakında doğacaktır. nin yUzüne bakıyor. Başiyle ben Rum- cevabını verdiğim gün, ne kadar müşkül *** ca bilmez Matmazel divordu. bir işi taahhüt ettiğimin farkındaydım. 

ödemiş, Yunan işgalinin çok acı işgal Matmazel kendi kendine nunldandı: Mevzuun çekiciliği. muhitin orjinalliği 
facialariyle inliyor. Komite, efe, Kema- - Aman yarabbi, ne güzel sihirli iki bana bu sahada yep yeni çalı~ma imk&.n
list diye her giin bir genç, bir Türk hap- siynh göz, bir köylü• genci, ne kadar da ları hazırlıyordu. 
se, işkenceye, ölüme götürüyordu. mnhzun bakışı var. Elleri de munta- Tam yedı sene Türkistanda geçirdi-

Cemal Turruı, ödemişin vaziyetini zam. Mütenasip, demir gibi bir Türk ğim göeebe hayatının bana kazandırdığı 
nnladıktan sonra izinin takip edildiğini genci; nh Rumca bilse de konuşabilsem. bilginin ihmal edilemiyecek bir şey oldu
hissederek Birgiye geçti. Cemal Turan; bUtün bu sözler kar- ğunun da farkındaydım. Garbi Çinden 

Oradn ilk işi Salih Vecdi beyin baba şısında kalbindeki fırtınayı bastırmak başlıyarnk Mogol'stan, Çin Türkistanı
ve nnnsiyle görüşmek oldu. Kahraman için ne yapacağını şaşırmıştı. Çömeldi- m dol11ştım. Asyanın kalbinde yaptığım 
yavrularının sıhhat hoberleriı;ü alan ild ği yerden ayağa kalktı: tarih ve coğrafya araştmno.lan, medeni
yürek taştı.. Sevinç göz yaşları döktü- - SilôilmOn rengi vücudun kadar yetin ilk kurucularını yetiştiren memle
ler. Cemal Turan Aydınoğullarının me-ı beyaz Matmazel? Gözlerin ~·eşil denizi ketlerde bana geniş çalışma imkanları hcı· 
zarlarını ziyaret etti. İmam {Birgivi)nin andırıyor. Allahım, beni sen koru. Bu 7.ırladı. 

türbesinde bu büyük Türk yiğidinin yeşil denizde boğulmaktan. Türkistan ~eynhatine çıkarken itiraf 
mnneviyetiylc konuştu. Bozdağında sul- Hemen milli vazifesini düşUndü .. 1r- eder:m ki, gideceğim yerler hakkındnki 
tan Fatihin dimiindeki medresesinde kıldi. Tabii halini aldı. Pctro geldi. Süt bilgim çok azdı. Mc;hur seyyah Mnrko 
misafir kaldL Ulu çam ormanlarını aktarıldı. Polo'nun daha ziyade efsaneye benziyen 
arasında topladığı malClınatı yazdı. On- Matmazel, Rumca ve işaretle her gün macerasını okumuştum. 
ları emin adnmlarla lzmire İtalyan pos- südü siz getiriniz diye Cemal Turnna Asıl şayanı dikkat olan nokta bu bakir 
tnhancsi vasıtnsiyle Ankaraya yollddı. derdini nnlatmağa çalışıyor, yeşil göz- ülkelerde Hün, Türk, Mongol ve Total'-

Tatlı bir yaz sabahı .. -Tebdili kıyafet ]eriyle Cemalin siyah gözlerini arıyor- lar tarafından tesis edilen medcniyctle
etmiş oldu.fu halde- dağları aşarak Göl- du. Cemal Turan başını salliyarak ar- rin izerlerinden başka Yunan ve Roma 
clik köyüne iniyordu. Sabahın penbe kasına bakmadan köyün yolunu tuttu. medeniyetleri izcrlerine de t~cıadüf edi
nüvazi5lc.>ri içinde bu dağların y~il te- Ruhundaki yeşil fırtınayı dindinnek tim olmuştur. 
pcleri arasında uzanan Gölcük'ün bu- için, bu kızla her gUn temas ederek Seyahatime nereden b~lamalıyım). 
rada mav! gök, yeşil göl ile dudak .du- kıymetli ve ehemmiyetli haberler ala- Bu, cidden ehemmiyetli bir noktadır. 
dağa ... Mini, mini dalgalar sahillerini bil!rim di~ rek sevinçle başınt kaldırdı. Ve bizler, ilim adıımları öyle tahmin ede-
ynlıyor. Mütemadiyen iniş, tıpkı hayat Fakat kendi kendini aldatıyordu. riz ki, coğrafya kitnplarına geçen başlıca 
gibi. Cemal Turan yine H<ısan olmU§tU. • ·· · ·• •·· • · ·• .. · · · yollar seyahatlerimizde bizo yardımcı 
KöylU elbisesiyle .hayal ve ruh ijlemi- Gece, bulunduğu evin kırık dökük olurlar. Hakikatte, bu gibi esrarlı ve bi-
nin bu en güzel tablosunu gönlüyle taraçasına çıktı. Yeşil gözlü, sarı bukle, lin.miyen ülkelerde Y"llar çok başkadır 
emerek düşünceli, mütemadiyen ini- bukle saçlı beyaz bir kadın hayali.. Bu Kweihwatingede tanqhğ•m bir tacir bana 
yordu. hayal, gönlünün senelerdenberi bekle- takip edeceğim yol hakkında e~yce yar-

Köyde, Ahmet dayıyı aradı. Buldu. diği, özlediği muhayyel aşkın hakikate dıın etti. Ve bana iki yol cösterdi : 
Poslu Mestan efe tarafından yazılan bürünmüş mabudesi!... A) Merkezi Asyadan başlıyarak Sensi 
mektubu verdi. Ahmet dayı: cHoş gel- Yüreğinde gençliğinin bütün harap ve Kansu yoluyle Çin Türkistanmdan ge-
din kı.," ... ım Allah -.: ardımcın olsun olmus um·· itleıi, kadın ruhunun bı·li-

...... • .l · => • çerek Mongolistnnn irişen yol ... 
Tann misfirimsin. Ynlnız Yunanlılara nemiyen derın sırları arasında seneler- B) c::· 1• ç· d b 1 _L • ç· 

. . . . 'Jı'ımn ı ın en aş ıyar~ yme ın 
hrşı soıi sığırtmaç olarak alacağım. ce sızlamış ınanevıyetını düşündü. Ve-

d r t h d Türkistanmı aşmak curetiyle Mogolistaa-
Asll lşini .istediğin :ır·erde yaparsın. Ara- fasız ku ın c ıy e erşey. en usanmış, da nihavctlcnen nna yol. .• 
sıra da gösterış olarak benim sığırtmaç- ı~renmiş ~~ hassas knlbınin acılarını · ÇöL YOLU 
la dağlan gezersin. Hava alırsın. Herif- . mdL On kusur sene evvel knlbini, ha-

Ben çöl yolunu tercih ettim . . 
Çin Türkiıtaruna giderken mahadun 

halö göçebe halinde yaşıyan bu namu,lu 
ve mert insanlan öğrenmekti. Çin Tür
kistanında bir tüccann tavsiyesile bir de 

ler kndm, çocuk. çoluklariyle yaylaya yatını, istikbalini eline bıraktığı maşu
gelmişler. Gördüğün şu çadırlar hep kasının hatu-alarını nefretle, hüsranla 

onların.. Ödemişteki cenerallann ço- andı. GUğsünde sakladığı •Siyah def
cukları da burada. Epeyce asker de var Lcrinı> adındaki küçük hatıra defterini 
Köyümüzü soyup soğana çevirdiler. Bo- $ıkardı. Kör bir lambanın ışığında m.a-

rehbcr temin ettim. Çok namwkar, kağaza top ta ycrlcşfüdilcr. Hata mili~ Linin kırık, dökük şu tehassürlcrini o-
naat sahibi bir insandL Yol dan biç te kuvvetlerin baskınından korkuyorlar. kuyordu: [*] 

Cemal 'l'uran yeci vazifesine başla- 28 Ağustos 1920 Cuma: Akşam. ürkmiyordu. Bana seyahatim esnasında 

mıştı. Sabahleyin sütler sa1rılınca çadır- Şarkın sevdalı ufuklarında yıldızla-
bir çok ta yardımları dokundu. 

ı:; Cnyet saf görünen. hakikatte cahil ol· 
lardnn unan neferleri ellerinde kap- ı-ına bezenen lıu lahuti göileri yarabbi zm _ 
lariyle gelip sütlerini alıyorlar. Cemal ne kadar scvjyorum. Bu gözler ruhuma cehennemi bir azap ile mevcudiyetimi 
Turan süt sağmasını da öğrendi. mafevkalhayfil lahuri sevdalar serpi- kemiriyor. Evveli kaydı ne kadar tatlı 

Koyurunrla dağları dolaşıyor. Boğa- yor, ben o manidar nurlu gözlerin ha- bir ıstırap!.. 
za yakhışarak cebinde sakladığı küçük rimi tabnkkümünde ebediyen esir, mah- Yazacak hiç halim de yok .. 
dürbinle bir kayanın arkasına gizleni- kum olmak isterim. Bu gözlerle ilk mü- 14 Kdnunııevvcl Pazar gece yatak 
yor. Uzaktan tetkikatını yapıyor. Ak- fıkatım ne kadar garip olmuştu. llk gö- odam saat 1,20 
şanı Ahmet da~·ının evine dönünce oda- rUş bir deniz gibi beni içine almıştı. Dimağım gecenin karanlığına dayan
sına çekilerek gördüklerini yazıyordu. Hindin sırlı gözlerini kitaplarda oku- dı. Her tarafta boğucu bir kimsesizlik 
Böyle l irçok günler geçmişti. nuş, bu sevda saçan gözleri sevmiş, var. ölgün nazarlarım, yıldızlarla beze-

Bir gün, dayıdan izin alarak süt kn- Jzlcmiştim. Seneler geçmi,.c;ti. Ellerim nen semanın sessizliğinde titriyor. Her 
hını elıne aldı. Çadırlara yaklaştı, süt aşkın yakıcı cilveleriyle, yorgun, hu- şey ağır bir zulmetin, hicran, husran 
diye bağırdı. Büyük muazuım odalara malı b~cıımı taşır, hayali aşkımın buh- kabusları altında ölüm terleri dökü
ayrılmı beyaz bir çadırdan mandolin ram ile çırpınır, inlerdim. Nihayet ben yor. Gözlerimi kapadım. Yıldızlar sön
sesi geliyordu. Durdu. Dinledi, çılgın 'fıhurl gözlerime kavuşmuştum. Gece dü. Ay da yok. Yalnız ben ve ah senin 
Rumca bir serenadın nağmeleri kalbin- mahmur, schhar iki göz maneviyetime zalim hayalin, lahuri göı.Ierin gönlilınU 
de fırtınalar yarattı. Genç gönlündeki hareli çiçekler hediye etmişti. Oh ya- doldurdu. 
isyanı bastıramndı. Gayri llıtiyari süt rabbim nrt.ık ne kadar bahtiyanm_ 
diyerek. inledi. Kendi öz yurdunun bu 8 Teşrinisani 1920 Cumartesi öğleden 

- Bitmedi -

cennet parçasında ancak Türkün nağ- 'Wnra saat 5 · [*] Bıı tehassüsler kendisinden al~ 
melerini dinlemek istiyordu. Yunan ne- Her gün ruhumda biriken buhran, narak aynen buraya geçirilmiftir. 

coğrafy Enstitüsünün tetkikleri 

··rkis 
A A 

a g raya top anb' 
hazırlandı da bir ihtili 

" dJ' 
Cin 

t 
Türkistanında yaşıyan Türk- Çin İşgali altında bulunan Kô~arl• 

iki gehiri İşgal niyetinde İmİ!!· • • f 
içtimada konuşulanlar bana tu~ 

di. Hepzıi de, yaşlarına rağmen tJ 
· · d 'd··· a· b. l . b 1 ı,Hatı_ Ji tıpın .e ı ıo ır ır enne ag ı ehbl''_ 

ler bir halk llareketini basarmak 
t 

icin verdikleri kararı kuvveden fiile idi. Ne konuştuklarını ancak r ~ 
asıtasiyle anlıyordum. Rehberin'~ ~ 

bir zrunan içinde bana hitap ecieC~ 
dar iyi lngilizce konuşmıya baf ' 
Bu halk ihtilAlini hazırlıyanlaJ1tl"I 
atlı ile zorlu bir savaşa giri~e "le 
bir haf ti\ sonm Kaşgarı iııgal cdeee 

' 
cıkarmıslardı. Bir halta sonra bu 
t , 

şehri otuz bin atlıyle işgal ettiler 
.. öğrendim. d ,-e 

Bu nasıl olurdu. Gizli toplantı ııjıı' 
len kararlann değişmesi ihtimali yo ~· 
Filvnki bu toplantı gecesi ,c.ilen }ııt,t 
yerine getirdiler. Bir hafta sonrıı. 
şam vaktı atlılar şehri işgallerine ' 
diler ve Çinli vnliyi hapsettiler. e ~ 

Bu uyanışın muvaffak o]m 1111 ıı 
dar temenni ediyordum. Bunl rt., 

lcri hiç te fencı değildi. Mevcut olaP 
teplerde yeni nesil haz.ırlnın~ ı 1 

yorlo.rdı. Bunların başnrdıkl:ırı ·~· e5' 
da Japon tesiriyle idi. Belki de c 
- 1 ]ardı. bu yabancı memleketten a ıyor ;, 

şardıklnrı işin başkaları taraf~~~~eıı 
mnr edilmemesini ne kadar )'ur 
menni ediyordum. ıı.J'I f 

NE YAPACAK!> Jl 

Çm Tiirkisuımnda halkın meydana getirdiği mu1ıtazam askeri kuvvetler 

Bu genç ihtilal unsurları k:nd~ 
lerini idare için her yoksulluga ·Jeti~ 
ler. Memleketin zenginleri veıgt ~· 
çınır insanlar değildi.. Vergi "/C f 
mektepler açılmasına razı idile~· tııl 
bazı nufuzlu ihtiyarlar, gençler• Jıı. 
lan yoldan ecri çevirmek istiY0fJ•P , 

asııup hakikatte bunları yolfarı!l 

masına rağmen çok zeki olan bu adam 
özbe öz Türkistanlı bir Türktü. Bana, 
şimdiye kadar tanımadığım eski bir k'lV· 
mm ve bütün bir milletin efsanevi kah
ramanlığını getirmişti. Olgun bir insan· 
dı. Hiç yalcın söylemiyordu. Gayet sng
lam ve bozulmaz bir karakter sahiLi ol· 
duğu için kendisinden istifade ~tmesini 
biliyordum. Günlerce ve gecelerce d~
vam eden yolculuğumuz esnasında bıına 
sadıkane hizmet f'!tti. 

Türk karakterini bunun şahsında t.tm· 
yordum. Kendi i cahil olmasına rağmen 
Çin Türkistanı hakkında çok e-ıizel emel
leri vardı. Her şeyden önce milliye~per· 
vCT bir insandı. Yurdunun nsırlardaobcri 
esaret nlt:nda inlemcsinden şikayet et
tiğini söylerdi. Benim oralarda bulun
<luğum sırada Çin Türkleri büyük bil' ışi 
başarmak üzere çalışıyorlardı. Bir halk 
cümhuriyeti kurarak Çinin boyunduruğu 
altından kurtulmak istiyorlardı. İçlerinde 
kıymetli ve bilhassa enerji sahibi insanla
rın bulunuşu kendilerine muvaffakıyet· 
leri hakkında ümitler veriyordu. 

O, bir siyasi kadar, bir inkılapçı kadar 
memleketlerinde neler yapılması icap et
tiğini biliyordu. Her işin milli birlikle 
halledileceğine emindi. Baıılıınnda bir 
şefleri yoktu. Mevcut olan şefler din ve 
milliyet taassubu içinde vazife görmek 
mecburiyetinde kalıyordu. 

Bunlar çok dindar adamlardı. Y npa
cakları iııi bu taassup daima geri bırakı
yt>rdu. Knznnçlan yerinde idi. Fazlaca 
hayvanatı vardı. Ziraat işleri, kendilerini 
do)'llracak vaziyette idi. Bununla bera
ber arazinin hususiyeti yalnız bu mert ve 
iyi insnnların burada yerleşmelerini te
min etmişti. Öyle tahmin olunur ki baş
kalan burada tutunamazdı .. 

Memleketlerinin her yeri, mevsiminde 
yeşil bir cenneti andınyordu. Suları gü
zeldi. lc;ilecck vaziyette idi. Gayet sade 
yemek yiyorlardL Hepsi de iyi aH&h kul
landlkları için müııküliit çekmeden avla
nıyorlardı. 

hepsi de binici idiler. Mert ve silahşör 
nda.mlardı. içlerinde münevver olanları 
fnzln olmamakla beraber kendilerine ko
lnylıkln rehber bulunurdu. Rehberim de 
bir K:'ışgarlı olduğu için orada daha ko
laylıkln halkla temas imkanını buldum. 
Benim znrnrlı bir mahluk olmadığımı an
lnyınca büyük itimat gösterdiler. Hntta, 
bir gece yaptıkları mühim bir toplantıda 
da bulundum. 

GtZU TOPLANTI 

koyacnk mıydı> de 
ihtilal. elbetteki esir ülkeler lı,V 

vnffak olmaıc. için tabii şartları ii'' 
mnlıdır. Bu gençler neden jht rıİt ~ 
kandıramıyorlardı. Çin idaresi. gclııı 
ülkesini idare edemediği hnlde ~ıı 

Bu gizli Lir toplantı idi. Umari ismin- ne yo.pacakb. Akıllı bir idare ı. 
de yirmi üç yaşlarında bir delikanlı top- istiyen milletleri serbest bunkorş 

1

d 
lantılarına rıyaset ediyordu. Sonradan tnkil idnreye sahip kılmak dah" 
öğrendim ki bu milli bir kahramanmış. olınnz mıydı) 

Unihte m .. hi~ 
nutuk söyled~ ,• 

• -Ba§tarafı 1 inci Sahifede- 1 bir gaflet gösterdiğimiz takd~1' 
iyi münasebat idame eylemeği ve her- ı olabileceği neticesini istimzaç. oıt" 
kesle sulh içinde yaşamağa azmetmiş ı Londrada şuna kanant gc:~ ~ 
olduğunu kat'i bir lisanla beyan eyle- Bu sefer yaptığımız tccrubt o 
miş ve demiştir ki: asla unutmıyacağımız bir dcr5~ 

- Fnr..at bir takım beynelmilel vait Bundan böyle bu gibi ahvale f1 ~ 
ve teminatın ciddiyeti hususunda bikah- zin ist.iklfilini, hürriyetin~ .,.c \!; 
kın şüphe ,e:tmektey.iz. Bu cümleden bizzat kendimiz koruyacağız. tieıi-.,.; 
olarak Doyçlandın tayyareler tarafın- yetimizi bizzat kendi ı~u\'·ve eli l'f' 
dan bombardımanından sonra nlakadar temin eyliycceğiz. Bugün }<ctl ""\ 

memleketler mcnafiinin kollcktif ted- mizi himaye edecek derecede ç 1'1 \ 

birler sayesinde muhafaza edileceği bulunuyoruz. Bu hadiseJcrdell ıctı< 
ümidiyle ve temennisiyle halisane l>ir ğımız netice daima meri Jaıl3~1'JP' 
tarzda ademi müdahale komitesine av- ne parlamentoda söylenen ıı~ b li-
det ettik. devlet adamlarının hitabcJcfl ıJ;ıfl 

Leipzik kruvazörline karşı yapıfon fikrimizden döndüremez. aıı;~cıı 
taarruzlardan sonra beynelmilel tesa- le hiçbir kimse kollektif n~cld ıı ' 
nüdün sulhun muhafazası tedbirlerine karşı suiniyet beslediğimizi ·~11 !> 
yol açmasmı bekledik. Konlrola işli- yemez. Eğer 12 Haziran tar• ctıi 1 

rak eden bütün devletlerin milşterek tif anlaşma iyi nct~eel~r ':~ ! \ >' 
bir nilmayişini istedik. Ta ki Vnlens bu rolda dnha ilerı gıtrn~lifÔ' 
mnkamatı bir devlete karşı değil, fakat olup olmıyacağı düşüniilebı ıııı 
bütün devletlere karşı geldiklerini nn- demki kollektif anlnşınala~~ iit11~ 
lasınlnr. O kadar mutedil olan bu tek- ufağı bile kollektiflerin . Y~9r 
Jüi bile kabul ettirmek mümkUn olma- göstermiştir. Biz bunu bır .. Ut1 lı~ 
dı. Fakat biz Almanlar bundan Alman- telakki ediyoruz. Ta ld gıı;. 11~. 

KAŞGA.RDA yanın mukadderatını bu gibi müessese çok daha vahim bir mesel 
Kaşgirda lC$8düf ettiğim insanların •·eya anlaşmalar eline terketmek gibi kilde inkisarı hayale uğrafll 



____ YENi ASIR ___ _ 
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Sendika ve sosyalist enternasyonali 

Faşistlere zecri tedb.rler 
alınmasını istiyecek 

Ademi müdahale komitesi Moskova, 28 (A.A) --- Dimitrof 
Thoreze bir teigraf çekerek &ndika 
ve Sosyalist ent~rnasyonllerinin ge
lecek toplantısında lspanyol cümhu
riyetçilerine yardım edilmesi hak
kında yapılan üç teklifi!l müzakere 
edilmesini istemiştir. 

hillerine konulmuş olan ablokanm 
kaldırılması ve ispanyanın meşru 
hiikümetiıı:n bütün beynelmilel 
haklarının tanınması için Sovyetler 
biriiğini müşterek tedbirler alınma
sını istediğini bildireceklerdir. 

Bu teklifler şunlardır : 
Salı günkü toplantıya büyük ehemmiyet veriliyor 

Almanya yine müstemlekele.rden bahsediyor 1 - Üç enternasyonal müştereken 
faşist olmıyan memleketlerin hü
kümet ve parlamentolarına müraca

deg., ildir at ederek ispanyada ~u~unan ltalya~ 

2 -- Üç enternasyonal Milletler 
cemi}·etinden faşist mütearrızlara 
karşı zecri tedbirler alınmasını isti
yecel:tir. 

3 --- Bütün memleketlerde ışçı 
sınıfları da bu taleplerin tatbik edil
mesi için ellerinden geleni yapacak
lardır. 

Göbeis, bir nutkunda: Artık Almanya 1918 -1933 Almanyası 
bunların delilleridir, dedi 

ve Alman kuvvetlerının derhal geıı 
çekilmesi, ispanya cümhuriyeti sa-

sesleri 

Berlin, 28 (A.A) - Beynelmilel ti
caret odasının dokuzuncu kongresi bu 
sabah Hitlerin bütün Alınaıı nazırlarıy
le sefirler heyetinin huzurunda açıl-
mıştır. 

Kongrenin fahri reisi ve Alınan oda
sının reisi Forvein kongreyi açarken 
insanlığın menfaati namına istibsala
tın çoğaltılması lilzınıgeldiğini söylemiş
tir. 

Göring, Nasyonal Sosyalizmin muvaf
fakıyetlerinden bahsederek Alman 
milletinin sulh arzusunu tebarüz ettir

miştir. 
Hatip kızıl lspanyarun son t.ahrikillı 

karşısında Almanyanın ittihaz etliği 
hattı hareketin bu arzunun bir ifadesi 
olduğunu kaydettikten sonra şunları 
illlve etmiştir: 

- Almanya silfilısızlandığı zaman 
dilnya kendisini taklit etmemiş olduğu 

için bugün milthiş surette silahlanmak
tadır. Alman milletinin iktısadi sr hada 
yaşaması ve refaha ermesi için mem
leketin mübrem ihtiyaçları tatmin edil
medikçe Reich hükilmeti milsteınleke 
meselesine nazarı dikkati celbetmekt.en 
vazgeçmiyecektir. 

Dr. Şahı bundan sonra A!ınanya
nın Yaşaması için bir saha bulunması 
ve harp malzemesi meselesinin halle
dilmesi ID.zımgeldiğini anlabnıştır. 

Ademi müdahale 
Komitesi içtima ediyor 
Londra, 28 (A.A) - Fransa ve İn-

giltere hükUınetleri tarafından hazırla
nın kontrol p!Anı Fon Ribbentropun 
Alman p!D.nını Londraya getirebilmesi
ni teıninen tali ademi mUdahsle komi
tesinin salı günkü içtimaında takdim· 
edilecektir. 

Ziraat bankası 

Bitlerin beyanatı ve Londra 

ispanyanın nasyonalist 
olmasını neden istiyorlar 

Asiler 
Bazı mevzileri 

ter kettiler 

B. Blum 
Sosyalist kongresine 
bir takrir verecek 

yeni idare Madrid, 28 (A.A) - Jaraıns mmtaka- Paris, 28 (A.A) - Blum ile B. Pol 
smda: Cümhuriyetçilerin kuvvetleri , Faure 10 Temmuzda Marsilyada top-

meclisi S ec ildi asileri Pingarro önünden geçen demir- !anacak olan sosyalist kongresine bir 
t yolunun ötesine ricat etmeğe icbar er• 'takrir tevdi etmeğe karar vermişlerdir, 

Ankara, 28 (A.A) - Türkiye mişlerdir. Asiler tarafından cümhurı- 1 Bu takrirde ezcümle şöyle denilmek· 
Cümhuriyeti Ziraat Bankasının yeni yetçilerin Perales De Tajem mevzileri-! tedir: 
k":n~_?.la teşekk~l f'dı:_n id_arc meclisi ne karşı yapılan ve büyük bir muka-I Cümhuriyet kanunu esasisinin v<>
reıslıgıne B. Sabıt Sagıroglunun ve vemete maruz kalan ilk taarruzdan son- yahut bu kanun ahkamının fena SU• 

umum müdürlüğüne B. Kemal Zaim 1 ra ınuhacimler cünıhuriyetçilerin muka-1 rette tefsirinin milletin reifunı ile te
Sunelin tayinleri iradeyi milliyeye bil taarruzu karşısında ricata mecbur 

1 
zahür eden iradesinin yerine getirilm<>

iktiran etmiş ve idare meclisi aza- 1 olmuşlardır. Ayni zamanda hükürnetçi- sine marn olmasını veya bu iradeyi tan
lıklarına da B. Or. Cevdet Savran ve 1 ıer toprağın bütün arazilerinden isti- 1 rif etmesini kabul etmeğe artık imkfuı 
B.lhsan Abidin Akıncı ve B. Kemal fade ederek bir taarruz icra etmişler' yoktur. 
Gürol ve B. Zeki Güçlü ile B. Sait ve asilerin mevzilerine 100 metre ka-1 Kongre, 14 Temmuz 1935 de. Y"."'in 
Kıymaz seçilmişlerdir. dar yaklaşarak bütün gün tüfenk ate- elmiş olan bütUn fırkalardan ihti!Ma 

Y d 
şine tutuşmulşardır. Gün doğarken asi- 1 vazıyet ederek bunun bir daha tekerrüı 

u g o s lav ya a !erin kuvvetleri demlryolunu milda!a.:ı: etmesine ~ olab~ecek teşrii ve ka
eden mevzileri terketrnek mecburiye- nunl her türlil tedbırler almasını talep 

Belgrad, 21 (Hususi) - Kral 

naibi prens Pol dün Nişe 
giderek Niş mi a kahramanları 
namına bu şehrin kurtuluş gü

nünde dikilen abidenin açım 
törenini yapmıştır. Törende 

başvekil ve harbiye nazırı da 
bulunmuştur. 

tinde kalmışlardır. 1 eder. 
Estramadure cephesinde: Tagenin Meseleyi AyA.n meclisi ortaya almış· 

cenup mıntakasında asiler cumhuriyet· tır. Binaenaleyh mesele mevcuttur. 
çilerin SieıTa De Calarcon ve Sierra Romanya a.ralı V•rŞOV'da 
De Argallanes'deki mevzilerine şiddel-ı Paris, 28 (Ö.R) - Varşovada bu-
le taarruz etmişlerdir. . lunan Romanya Kralı Karo! Poz-

Cilmhuriyetçilerin bataryaları asi- nanda fahri kumandan tayin edildiği 
!eri dağılrnı§ ve bu suretle taarruzları bir Leh alayının bayrağına nişan 
akim kalmıştır. takmıştır. 

den_ kurtulamıyacağını ve edilen nasl-ı - Onu ılü~ündüm, birçok hediyeler Diye affetmiş, Sadrazam Murat ağa- sanı da Anadolu içine bu bedeli topla· 
hnt.ın doğru olduğunu anladı. Fakat getirdim. ya da böylece emir verilerek boynu mak için tam sa!Ahlyetle gönderdiler. 
kendisini isyana sevkeden, sarayın kat- - Ne gibi? yaı-alının ctöhmeti affolurunuş•tur. Tek- Boyacı Hasan Anadoluya geçince, Ça-
line ferman vermesi o!duj;'llilU da dü- - Altın, cevher, akçe! rar serdarlığını alan boynu yaralı Meh- nakkale ile Bursa arasındaki kaza ve 

'!!'za~ : Tok Dil Yefrlka No: es 

şündü. Şu halde ne yapmalı idi Her - Yeter! sayma gerisini! idamlık bir I met paşanın affedildiği beyhude sürük- köylerde sarkıntılığa başladı. Sarayın 
halde saraya şikAyet vardı. DUşünür- paşasın ama bunları verdikten sonra !enen Köprülü Mehmet (paşa) ile Ka- bu insafsızca emrini zorla, zorbalıkhı 
ken onun da çaresini ~ulıın .. boynu ya- f ~ın muhakkaktır. Hadi sen yürü var: tırcıoğluna da haber verilip, mansıpla- yerine getinnek istlyen boyacı Hasan 
ralı Mehmet paşa ertesı gunu !st.anbula ıbır arzuhalle Valide sultana ışı· • anlat! rına dönmeleri emrolundu. 

1 1 bu binde beş yüz bedeli vermiyenlen 

•e~'. l<eı-im şeytanl bir gülü,şle cevap 

d.:- Sen be . bilm "'!!Ü nı ezsin paşa! Havadan 
kıııtı' ,lı:ıııktıık ÜStilnde giderim ama, ya-

l<"· ,u ellik. 
O(lrü\"" • 

-. l<eı u Meı:met gülerek ilave etti: 
4Iıııı., be~ dcgil, kurnazlık! hadi ba
Çılc! nilll arslan keliın, şimdi yola 

..... ır 
ı. k aylıay Paşaın' 
'"•lb . 

d~•\ıııı u u koynuna koyan kel Keı ·~. 
ltaki~dırdan çıktı. 

fıtıa. n ~en kel Kerim ne kendi tara
~taf ın: .• .~Ynu yaralı Mehmet paşa 
lıJtı'll"ı gıltıgı.nı ve geldiğini, şaklaban
honıu arasında bildirmeden sokulup 
ııı Yaralı M hm 'f Yapın e et paşaya ne yap-

n.,Yn ış mektubu gizlice vermişti 
"••dik~ Yaralı Mehmet paşa mektubu 
lılıı lı:eı :; sonra tekrar gaiplere karı

c..erlmi:n ne olduğunu dü,şünme-

gitme~e karar verdi ve n~ kadar a_ t.ın. ~~raberinde de saydığın hediyeleri Bu akıbetten memnun olan Köprülü 
0 

kadar zulüm ediyordu ki, bu tara! 
cevahir ve kıymetli şeylerı varsa bırik-ıgonder. Mehmet paşa, Katırcıog"lu ile sarmaşıp halkı korkudaı. Meta nereye kaçacak-

cBenim sultanım Mehmet paşam! tlr~iği keselerle beraber topla~ı~ Köp- Boynu yaralı Mehmet paşa ağaların öpilşerek ayrıldı.Biri bir tarafa, biri bir !arını şaşırmışlardı. 
Biz Katırcıoğlu Şah Mehmet paşa ile rülü Mehmet paşanın kel Kerımıne: ,Yanından ayrılınca hemen bir arzuhal tarafa adamlarını çektiler, gittiler, Ka-

G. ı hah h 1 1 Diri diri ateşe atmak, bacaklarını, 
padişah tarafından üzerinize memuruz. - ıt se fun söyle! Paşa amızın azır adı, arzuhalinde: tırcıoğlu doğruca Benehrine gideceği 

· 1 · ı 1 B kollarını balta ile kırmak, gözlerini oy· Sizin dahi leşker cemettiğiniz mesmu- eırur erıni yerine getireceğimı • eni padişaha celfill oldu deyil yan- yerde, dolambaçlı bir yol tercih edip, 
umuz oldu. Padişahın kılıncı uzundur, Cevabını verdi. O gece rahatça yattı, 1 lış anlatmışlar, ben bu haberi işittiğim biraz fazlaca içeriye dalarak ilk duydu- mak, derilerini soyup gilneşe bırakmalı 
isyan edenlerin akıbeti neye müncer uyudu. Tanyeri ağarırken kalkıp, uyan-, gibi geldim, katlederseniz boynum kıl- ğu haberin merakiyle dağlara atını sür- daha akla hayale gelmez feci işkence-
oluyor malı1munuzdur, bu vartadan ne- ınış, adamlarına şu emri vermişti: dan incedir• mart.avalını savıırduktan dıl. !eri bu zavallı Anadolu halkına reva 
cat isterseniz bu pederinizin nasihati - Beni yarına kadar burada bekle-,sonra aşağı gelip yukarı tutarak, yal-ı *** görmekten asili kılı kıpırdamıyordu. 
ile amil olasız. Hemen bir gece alelkafi- yin! varıp, bin dil dökerek affını istemiş,, Hazinenin masrafı irada uyınıyordu. Vicdanı azap duymıyordu. Türlü işken· 
le cemiyetiniz arasından firar edip, bir Bulunduğu •Günyüzü• yerinden atı- beraberinde de hediyelerini göndermiş- 1 Yarı yarıya masraf fazla idi. eder içinde para vermiyenleri ya öldil· 
kaç atlO. ile !stanbula can atup Valide na atladi. İstanbul yolunu tuttu. 1 ti. Arzuhal, hediyeler Valide sultanın 1 Bir giln Kösem sultanın emriyle kub- rüyor, yahut bütiln varını yoğunu alıp 
sultan hazretlerine dahil düşüp [•] cc- Ak,;am Ustüne <loğru tstanbula giren eline girdiği sırada AzV. küçük Valide,· bealtına toplanan vezirler Sadrazam dünyada onları yurtsuz, yuvasız bırak
raimden istiğfar edesiz, in,<aallahil tea!S boynu yaralı Mehmet paşa, doğruca Muslih (ağa) büyük Valide tarafların- Murat ağanın riyasetinde meseleyi ko- tıklan sonra o yaralı ve alil haliyle sa· 
karini affolmanızda şüphe yoktur. Fik- Yen.içeri ağalarından Mus!ihitlin ve dan tesir yaparak boynu yaralıya şc- nuştular. Müttefikan: 
ri sahih ile tefekkür edesiz, ınaksudum onun ~·anında Aziz (efendi) yi buldu, 

1 
faat ettiler. Hayli para tutan bu hedi-! - Bunun çaresi timar erbabına bin

size hayırhahlıktır. Siz alemsiniz ama ikisi de foraftarları ağalardı: !yeler Valide sultanın yüzünü güldür-' de beş yüz akçe bedd salmak ile ka-
bu veçhe üzere hareketinizi pederane - Ben de<li! Valide sultana çıkıp müş, şefaatlerini mülayimane karşıla- bildir. 
talep ederiz, i115. selamet üzere olası- kendimi affetlirmeğe geldim. mış ve: 1 Diye karar verdiler. Esasen Kösem 
ruz .. • Aziz bu fikri tasvip etti: - Bir defa için affolunsun! Tekrar sultanın telkininden başka birşey olnu-

Boynu yaralı Mehmet paşa bu mek- - Hoş eyledin, iyi söyledin ama, . görüldilğün takdirde boynunu muhak-' yan bu zalimane karar üzerine Nasuh 
tubu birkaç defa okuyup, dilşündü. Valide sultan seni kuru kuruya afiede-jksk unutsun! Varsın yine mans.ıbına (paşa) zade ömer (ağa) yı Erzurum 

· · ~ · '>ramanın elin- ceğe benzemiyor. (,itsin! l tarafına ve kapıcıbasılardan boyacı Ha· 

lıveriyordu. 

Bunu etraf duymağa başlayınca, köy· 
lcrind n kaçışmağa başladılar. 

Fakat Osmanlı imparatorluğunun bu 
zalim, vah~! hunhar hayvanı, erkekleri 
kaçmış, köylere, kazalara girince erkek
lerin kaçtıklarını öğrenince büsbütiln 
küplere bindi. 

-BlTMEDJ-



-
Çelik ciğerli adam 

20,000 kilometrelik bir 
seyahatten sonra 

memleketine döndü 
Amerikalı bir milyarderin oğlu olan Fredrik Snite 
Çinde felce uğradığı için 14 aydanberi üstüvanevi 

bir tulumba vasıtasiyle nefes almaktadır 

F ret/erik Snite çelik ciğeri içinde 
ŞIKAGO, 23 Haziran en nazik noktası şu idi : Henüz 

«Çelik ciğerli adam» adı verilen trenin elektrik cereyaniyle İrtibat 
delikanlı Şikagolu bir milyarderin halinde olan makinayı trenden ayı
oğludur.. 26 yaşındadır ve asıl adı rarak kamyonun bataryalarına bron
Frederik B. Snitedir.. Eğer Ame- şc etmek ve bu esnada meşum, te
rikanvari tabirlerden zevk duyu- vakkufa sebep olmamak lazımdır .. 
hırsa bu delikanlının dünyanın en Bu kıymetli ınakinanın en küçük 
lıaata adamı olduğu söylenebilir. arızası, en hafif aksaması bir ada
• Elektrilde i§liyen madeni bir ne- mm hayatına malolacaktı .. Birbirine 
vi tulumbanın mucizesiyle yaşamak- bağlanarak F rederik B. Snite'in ci
tadır .• içine daklınlmış olduğu bu ğerleri yerine geçen bu çarhlar mü
makina onun hesabına nefes almak- temadiyen apcsyalistler tarafından 
tadır.Bu gencin uzviyeti çoktan beri nezaret altında tutulmaktadır .. Her 
Amerika .umumi efkarı~ı alakadar şey yolunda cereyan ettiğinden alay 
etıne.ktcc:'~· ~u sebep)~ Çı?.den gelen motosikletli polislerin nezareti al
«Çelık cıgerlı adamı» ılk once San tında harekete geçmiş ve garı has
Fransiskoda: sonra Şikagoda bekli- taneden ayıran yirmi kilometreyi 
yen gazetecıler pek çoktu. • k · · N'h l'k 

BiR NEFES ALMA MAKINASI arızasız atetmıştır.. ı ayet çe ı 
F ederik B. Snite bir devrialem ciğerli adam, kendine mahsus ola
ahati yapıyordu .. Pekinde bu- rak icabına göre hazırlanan bir oda-

İu~duğu sırada birden bire bir ço- ya nakledilmiştir. Bütün bu mua
cuk felci buhranı onu yerlere ser- meleler esnasında tebessümden hiç 
di.. Hastalık gittikçe ilerliyor ve Fre- fariğ olmamıştır. Şikagoya tekrar 
~erik B. Snite zaifliyordu.. Eğer, kavuşmuştu.! •. 
mucizeli bir tesadüfle Pekin «Uni- 2S MOT AHASSIS MOTE-
9n Memoral» kollejinde aun"i ci- MADIYEN iŞ BAŞINDA 
terler mevcut olmasaydı ölüm mu- Babası şu beyanatta bulunmuş-
hakkaktı .• Bütün Çinde ve hatta tur : «Oğlum seyahate iyi taham
lıütün Aayada buna benzer bir ci- mül etmiştir. On dört ay devam 
haz daha yoktur. Şikagolu milyo- eden Çin yemeklerini tegaddiden 
nerın oğlu bahtsızlığa kendisine sonra biricik arzusu biraz Ameri
yardım edebilecek biricik noktada kan yemeklerine kavuşmaktı .. » 
düşmek bahtını kazanmıştı. Genç Sniteyi kurtarıcı çelik çen-

300 kilo ağırlığında büyük bir deresinden kurtarmak için yakında 
madeni üstüvane tasavvur ediniz .•. bir ameliyata teşebbüs edileceği 
Bu bir nevi kazandır. Üzerinde ma- söyleniyor.. Her halde hakikat şu
nometreler, musluklar, ölçü alet- dur ki seyahati esnasında normal 
!eri vardır.Bizzat Yeisin muhayyele- olarak kurtulmak imkanı olmıyan 
einden doğmuş gibi inanılmıyacak bir felce tutulan genç devrialem 
bir alet .• Felcin hareketsizliğe mah- seyyahı on dört aydan beri ciğer va
kum ettiği ve çok yakın bir ölüme zifesini gören hakiki bir kazan için
namzet kıldığı genç Amerikalı bu- de yaşıyarak Şikagoya gelmeğe 
nun içine yerleştirildi .. Makina ona muvaffak olmuştur. Yirmi bin ki
ciğer vazifesi görüyordu .. Ciğeri<!- lometrelik böyle bir seyahat fasıla
rinin bron§lanna hava aulıyan ve 11z olarak müstesna tedbirlere, hu
inaanın teneffüsündeki seyir ile susi elektrik tesisatına, tehlikeli na
tekrar havayı ciğerlerden tardeden killere lüzum göstermiştir. Buna 
bu elektrikli nefes tulumbası olma- muvaffak olmak için doktor, mü
aııydı F rederik B. Snite beş dakika hendis, hasta bakıcı, makinist, elek
yaşıyamazdı.. trikçi vesaire yirmi beş mütahasaıs 

Halbuki on dört ay yaşadı •. On ihtiyaç ha11l olmuştur. Masrafı bir 
dört ay bu aklın almıyacağı kadar milyon frank ... 

garip çelik mahpes içinde, borular- ------------
la bağlanmış bir halde geçirdi.. En 
küçük bir harekete ve hatta bizzat 
gıda almağa bile iktidarı yoktu. Bü
tün vücudu gerçekten bir makina 
imiş gibi canlı olarak yalnız başı 
kalıyordu .. 

TEHLiKELi BiR SEYAHAT 
Son zamanlarda elektrik bronşlu 

adam bin bir ihtiyatla Şanghaya 
nakledilmiş ve orada Şikagoya gön
derilmek üzere bir vapura bindi
rilmişti .. Memleketini bir daha gör
mek istiyordu. 

Cumartesi gunu Amerika top
rağına çıktı .. Sonra tren doğduğu 
memlekete doğru kendisini naklet
ti .• Bugün Şikagoya vasıl olmuştur. 
Her birinin yüzünde cerrahlara 
mahsus beyaz bir maske olan peh
livan gibi beş taşıyıcı «Yaşatma ma
kinasını» omuzladılar .. B. Snite ba
banın nezareti altında bu kıymetli 
hamule sureti mahsusada hastane 
arabası haline sokulan bir kamyo
na yükletildi. Bu nakil ameliyesinin 

Belgrad 
ataşemiJterimiz 

Belgrad 28 (Hususi) - Baı· 
ka bir vazifeye tayin edilen 

Türkiyenin Belgrat ataşemili· 
teri bay Sezai bu akıam Bel
grattan ayrılmışbr. 

Hangi vaziyette? 
Matbuat salAh görüyor 

Roma, 28 (A.A) - Taşra 
matbuatı beynelmilel vaziyette 

hafif bir salah eseri kaydet· 

mekte fakat bu husustaki tah
minlerini ademi müdahale 

komitesinin gelecek içtimaına 
tehir etmektedir. 

Matbuata göre vaziyetin 

alacağı şekil bilhassa Ingilte· 
renin tarzı hareketine bağlıdır. 

YEN SIR 

Hayatta muvaffak 
olmak için 

mücehhez misiniz? 

Herkesin az çok gizli ve az 
çok heyecanlı arzusu hayatta 
muvaffak olnıaktır. Hudutsuz 
bir ihtiras beslemiyen bir 
insanın hile vasati seviyenin 
' üstüne çıkınak istemesi 

normaldir 

Bütün mesele şudur: Acaba bir i5i idareye ınuktedir mısıruz. kumanda ve size hoş görünmek arzusu olınaksı-
mevkıinc az çok ehli~•etiniz var mı, nihayet gerek maddi, ı;erek manevi ha- zın söylenmiştir, Pek kötli bir nasihat 
ıomclan muvaffak olmak ve BiR ŞAHSiYET olmak için mücehhez misiniz? da değil zaten. 
Vazıyet ve şartlara göre değişen bazı unsurlar bir kenara bırakılırsa, her- b) Neticeniz 35 ve daha yukarı ise; 

kes bilir kı bir işi idare edenin sahip olınağa mecbur olduğu başlıcJ Parlak bir vaziyet sizi bekliyor. Fil-
ıneziyetler şunlardır: Enerji (azim), otorite (nüfuz), basiret, sü'"ti karac, hakika mükemmd bir idareci için la-
bitaraflık, cüret ve saire· zım olan meziyetlere ma1iksiniz. Ten-

Aş:ıgıcla bu meziyetlerle alakadar yirmi sual g~steriyoruz kitlerinız Ji'ıtif bir şekılde ~·apılmakta-
Cevap vererek kendinize not verinız. dır, emirlerinizi, sebatkar kalmak'~ be-
Cevabını~ thayır> sa tıot: O raber, öJsülü bir şive ile veriyorsunuz. 
Cevabınız «evet> se not: 3 Keza teşebbüs ve karar kabiliyetiniz de 
Eğer kararsızsanız ve kendi içinizi iyice göreıniyor5anız daha çok hayır vardır, fakat münhasıran şahsınıza cın-

veya e,ret cevabına yaklaştığınıza göre 1 veya 2 not veriniz. niyet etınezsiniz; etrafınızdaki kimseler 
Bitirince notları ccmediniz, size tavsiyelerde bulunabilirler. Zira 
Notlarınızııı yekllnu kendi karakterinizi ve etrafınızdakiler Uz;rinde nü- bitaraflıkla bunları tetkike ve lüzum 

fuzun.ızun derecesini tayin için ne hüküm verebileceğinizi göster ecektir. varsa kabule muktedirsiniz. Yeni bir 
1 - Yapışkan bir satıcıya chayır• \arını ölçmekten evvel itina ile mahzur- iş tertip ettiğiniz zaman, leh ve aleyhi 

cevabını kolayca verebilir misiniz? !arını tetkik eder misiniz? (bilhassa aleyhi) itina ile göz önünde 
2 - Takdir etmediğiniz bir projeyi 15 - Tehlikeli bir işe girişen bir ra- tutarsınız. ölçülü cüret, diplomatlık, 

size açan bir mafevkinize bütün düşün- klbinizl, bu işte muvaffakıyetsizliği si- hatırnilvazlık, açık sözlülük, vade sa-
celerinizi açıkça söyliyebilir mishıiz? ı.e faydalı olsa bile, basiretle davet et- dak.at başlıca nıeziyetleriniz dir. 

3 - Bir müesseseye yeni girdiğiniz mek iktidarında mısmız? Öyle sanıyoruz ki bu koltuk kabar-
~an, derhal bütün çarhlarını tanı- l6 _ Mesullyetinizi istilzam etse ve tıcı bir tasvirdir. Bir nokta yalnız tees-
mağa çalışır mısınız? sizin mevkünitl az çok düşürecek bile stirilmUzü mucip oluyor. BUtün •ual-

4 - Müşkülat karşısında yoksa m~ş- olsa, nazik bir vaziyeti dilzeltmek ve !erimize samimiyetle cevap verdiğinize 
k(lk bir hal çaresi bulmak zahmetınl halletmek iktidarında mısınız? emin misiniz? Eminseniz, mağrur olma-
zaınana bırakacak yerde mUşkü!Atın 17 _ ArkadB§larınızın kararsızlığı yınız ve cParlak istikbale namzet, her-
Uzerine atılır mısın12.? kesin beklediği seçkin şahsiyet> oldu-

deva.ız bir illelse, bir eğlence Alemini 
5 - Sizin muvaffak olmadığınız bir ğunuzu sağda solda tekrara kalkışma-

işte muvaffak olan bir meslekdB§ınm silratle tertip etmeğe veya eğlenceler yınız . 
samimiyetle tebrik etmek sizin için ko- göstermeğe muktediı' misiniz? c) Neticeniz 35 i doldurmıyorsa; 
!ay mıdır? 18 - Siyasi bir toplantının havası si- Ya kendinize itimadınız yoktur, ya 

6 - Yeni bir !§in neticesine kadar :ı.i sakin ve ltıkayt bırakır mı? şahsınızı hakiki değerinizin dununda 
daimi bir şevk ve emniyet muhafaza l!l - Takdir ettiğiniz bir dostu, yan- görüyorsunuz, yahut ta çok şahsi, ta
edebilir misiniz? Iış bir yola girmiş olursa, alenen hak- rafgir ve hodbin bir kimsesiniz. (Bu 

7 - Bir suvarede en gözde şahsiyet- sız çıkarabilir misiniz? son noktaya tabii ihtimal vermeyiz.) 
!eri tanımağa ve onlarak mukarenete 20 - Eserleriniz ve tasavvurlarınız Eğer bir satıcı satmak istediği şeyle 
çalışır mısınız? hakkında en hararetli tenkitleri bile canınızı sılayorsa, düpe düz reddediniz. 

9 - Gsmlarınızı ve kaygılarınızı ne- somurtkanlık göstermeden dinleyebi- O kızmıyacaktır, hatır kırmamak onun 
şeli bir tavır altında gizliyebillr misiniz? llr misiniz? işidir. Tenkitlerinize gelince, diğerlerin-

10 - Münhasıran istikbal için mal- a) Neticeniz 50 veya daha yukarı ise; kiler kadar doğru, iyidirler. Bunları ne
z.eme haz.ırlamak kaygısiyle bir ilini, Otoriteniz muhakkaktır, fakat belki den ifade etmekten kaçındığınızı göre
veya bir lisanı , yahut bir sanatı öğren- elastikiyetiniz yoktur. Başkalarına pro- miyoruz. Zeki bir amir reyinde isabet 
meğe kalkışmak iktidarında mısınız? jeleri veya işleri hakkında düşündük- olan aklı selim sahiplerini sever. Yok-

11 - Hakkınızda bir haksızlık ya- Jerinitl söyleyiş tarzınızda hazan •izi sa itaat makinelerini değil. 
pıldığı zaman: dstifa ederim• demiş- tanunıyanları gücendiren bir sertlik Belki de sizin noksanınız sivrilmek 
seniz bunu derhal yapmış mısınız? vardır. Meçhulat size korku vermez, hevesini taşımamanızdır? Öyle bile ol-

12 - Aranılan hedef lrlşilmez gibi fakat şevkiniz taşkınlık derecesindedir. sa, hazan -yalnız saygı kazanmak için 
göründüğü zaman: cYine çabalamalı!• Bu da, itina ile, d~ünmekte menfaati- bile olsa- kendini göstermesini bilınek 
der misiniz? nlz olan yerde sizi Ani bir kararla hare- lazımdır. Keza, belki yalnız şansa iti-

13 - !yi giden bir işi, bB§langıcı ka- ket ettirir. Bununla beraber, fikri me- kadınız vardır? Bu bir hatadır. Şansın 
rarsız, fakat istikbali daha faydalı J!Ö- zlyetlerlniz enerjiniz derecesinde ise, muvafiakıyette hiç şüphesiz bir hissesi 
rUnen bir iş için derhal terketmeğe muit- parlak bir istikbale ruunzetsiniz. vardır. Fakat rehavetkAr, faaliyetsiz 
tedir misiniz? Daha mutedil ve daha diplomat olu- kimselerin önünden o durmadan geçer. 

14 - Size bir proje teklif edildiği nuz: Size verilecek faydalı naslhatlar Söz anlayana, selam! 
zaman, ne kadar mühim de olsa, fayda- bunlardır. Bu da menfaatiniz namına Yann Yvon 

..... P~p~i~ ... öii~i:Y~~;~· ... bi~ ... ~·;k~i'~~-i' .......... 8~1i~·; .. ~~i'i~·h't·~ .. .. 
Bir merasim mUnasebe-

Ita 1 AI fı•Jo} tlvle asteğmen ya ve man arı .:asbedllmlştlr 
Sofya, 28 (A.A) - Harbiye mekte-

SAU 29 HAZlRAN 1937 

Kübik 
ne hatlarımız 

Tabiatın birçok mahrumiyet• 

!erine ve ağır şa rtlarına uymı• 

yan nebatlar esas şekillerini 
değiştirerek bu ağır şartlara 

mukavemet ederler ve kübik· 

leşirl er. 
Y urdumuzun çoğrafya ve 

iklim vaziyetlerinin çeşitliği ül
J;em•zde çok zengin nebatlar 
hayvanlar kolleksiyonunun te· 

şekkülüne sebep olmuştur.Gü
zel ülkemiz kadar bu derece 

çeşit l i nebat ve hayvanları yer 
yer sine~inde toplıyan ülkeler 
Acunda pek az bulunur. So· 

ğuk ve mutedil, sıcak iklimle· 
rin canlı ları muh telif bö lgeleri· 

mize dağılmış bulunmaktadır• 

lar. Cenubu garbi Anadoluda 

yaptığımız bir tetkik gezisinde 
Bodrumda sıcak iklim bitki
lerinden Agave, Kokten, Opun· 

-, 

Kübik nebattan bır nümune 
tia, Yucca'ların pek muhtelif 

çeıitlerine rastladık. Uray bah· 
çesinin bir köşesinde daima 
keçilerin teaalliıtuna terkedil· 

miı kahve ağacı da gördük. 
Burada kanunen himayesi il· 
zımgelen bir çok tıbbt nebat• 
!ar da vardır. Bilhasaa inıan 
kökü (Mandraıtora) Bodrumun 
meehur hapishanesinin avlu· 
ıunda, sokaklarda, dıvar dip• 
!erinde çok rastladık. Mandra• 

gora'nın kökü Türkçe isminden 

anlaşılacağı gibi bir insana 

benzer. Orada ıefimiz Nihat 
lyriboz bu nebatın meyve ve 

yapraklarından toplıyarak hal· 

ka bu nebalın muhafazasını, 
himayesini rica ederek nebat 

hakkında araştırmalarda bu· 
lundu. Nebat kökünün karek· 

teristik şeklini bilmiyen 80 - 90 
yaşındaki ihtiyarların bu ne• 

batı meyvesinin haiz olduğu 

bbbi vasfa (Gork yatıran, koç 
taşağı) gibi en uygun adlarla 

tanıdıklarını gördük. Yukardaki 

resim ka kten çeşitlerinden en 
mühimlerinden birisidir. Boyu 

3 metredir, Bodrum uray bah· 

çesinin yegane hakimi gibidir. 
Bu kadar büyük kaktenlere 

dünyanın en sıcak iklimlerinde 
bile az tesadüf edilir. 

Burna va 
CEMAL AKSOY 

-----------------------ltalyan 
Vapur acentesi ıoo bin 

Ura istiyor ispanya sahillerini 
abluka etmemişler 

binin yeni talebesi merasimle yemin et

miştir. Merasimde kral ile ailesi efradı, 
hilkümet erkanı, Sofya garnizonu ku
mandanı hazır bulunmuştur. 

Roma, 28 (ö.R) - Çanakkalede blı 
müsademe neticesinde bir İtalyan va· 
purunu batıran cMacellan• İspanyol 

Bu münasebetle harbiye nazırı Ge- vapuru İstanbula dönmüştür. Vapur 
k uk f kr J b' k ikinci kaptanı tarafından idare ediliyor-

Roma, 27 (A.A) _ Popolo d'Ital!a'daj!spanyaya geçme .~ere Civlta • Vtt.- neral L o a ın ır mesajini o u- du. Birinci kaptan isticvap için Çanak-
çıkan n Mussolinlye atfedilen bir ma- ch!a'da tahşlt edildiği hakkında Ame- muştur. Kral, Veliaht Prens Simenonu 

kalede tutulmuştur. İtalyan vapurunun 
kalede H<:Umle fliyle denilmektedir: rlka menbamdan verilen haberler de altıncı piyade, üçüncü topçu ve üçün- mensup olduğu kumpanya İspanyol vn-

Berlln ile Romanın kontrol sistemin- yalandır. cU süvari alayına asteğmen nasbetmiş- purunun kumpanyasından 100 bin lira 
den harp gemilerini çekmek hususun- Muharrir makalesini §U sözlerle biti- tir. tazminat i>:tiyecektir. 

da verdikleri makul karardan sonra rlyor: •ı-•••••••••••••••••••-,••••••• 
hakiki bir icat yarışı bB§ladı. !tal 811 Baskların son multavemetleri de .,.-- _1 
ve Alman filolarının İspanya sah~e- kırıldığı zaman Franko btitlin kuvvetle- Bı·rı·ncı· 
rlni abloka ebnelerlnden bahsediliyor rin1 merkez cephesine •evkedebilecek 
ki, bu yalandır. Cadikse 15000 İtalyan ve bu sayede silratle muzaffer olacak-=.eri çıkarıldığı ve 50.000 İtalyanın tır. SINJF SAA TTJR 
in giHz kralı 

memleket 
larını 

eski muhariplerin diğer 
muhariplerile temas
temenni ediyor 

Londrn, 28 (A.A) - Kral Hayde park- da ediyorlardı. 

ta 80.000 eski muharibin geçit resınln-1 Kral söylediği kısa bir hitabede eski 
de hazır bulunmuştur. Mareşal ve Lord muhariplerin diğer memleketlerle sık 
Milne ile İngiliz lejyonerleri kumandanı 1 sılt ziyaret ve fikir teatilerinde bulun
General Maurica geçit resmine kwnan- malarını 1emenni eylemiştk. 

T. C. 
Devlet Demiryolları 

idai'esinin kullandığı saat 
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-43-

~.dö Montpansiye burada şakrakf - Zanncdc~m kard şime hakim 
~ ""lE<lha snlıverdi büyük l.alı:>lilık d :,J kayıtsızlığıdır.Gi-

İr ~ ağır ~uru~ or. <Pek mahirane ~ göz.~:rin~~~-, nkıttı~'. 7aşhı: kru .... ı 
G{iı cket> diye söyleniyordu. ıçm degıl kuçu. ;;antozun bırdcıüure 

"züne el Dilşes delicesine neşe içinde kaybolmasındandır. 
_ devanı etti: - Dzmek onu seviyor? 
~Bu hakikaten aclınınlollı bir ko- - Bu da soz mü?_ Onu bulabilmek 

· İ:ı' olacak_ Bakalım bilebilecek mi- için Parisi altüst etmeğ~ yemin c.t.ı. 
?:··· Vaiovanın saçlarını kim kırpa- Favst..uın yüzünde so;,ruk bir tcbcs
~ Ben Madam ..• Ben. .• l\!akası- süm göründü. Hnyll derin bir düş~-

l3u !adını hile... ccye daldı. Sonra sözün mecrasını d;'.!-
.ı estıada Mari boynunda asılı du-

1 
ğiştircrck sordu: 

~ tın makası çıkarıp gösterdi · - Demek Hanri dö Valovayı yaka-
~ hakiki düşüncelerini hiç bellif lıyacağından emin misiniz? 

_ ~ SOrdu: j - Evet, evvelce size söylemiştim sa-
ha• tnek krala bu kadar kızgınsı- nırım. 

_ · ·•• .. - O halde birederiniz kralı esir et-

d ~ tnı? ••• Hangi kral Yoksa meğe çalışacak? 
eşim •.• 

~' lianriye mi demek lstiyorsu-1 - Evet çalışıyor. 
~Ü· Evet ötekine kızgınım. o bana 1 - Çocuğum! sana Katcrin dö Midi

s~ay hnlkmm içinde nyakkap-! çinin biraderin izle yaptığı konuşmayı 
:.r~ hır.run ökçcsinl diğerinden da- bütün tafoilatiylc bilil•orum dersem, ne 

1gll'a ek Yaptırmaklığım lüzumunu f ders niz? 
z: ' bağıra söylemedi mi? ... Sefil!.. - Sizin daha birçok şeylerden haber 

·· ~n kızgınlığımdan hüngür, hün- aldığınızı bildiğim için hiç şaşmam. 
~ Minyonlarm kahkaha.. - Eğer size krruın anasının müthiş 

.IA kulağımda çınlıyor. Allahı se- bir tilki olduğunu ve kardeşinize çok 
_: 0 kadar topallıyor muyum? mükemmel bir oyun oynadığını söyler-- nJ~ güz.elim topallamıyorsunuz. sem.·· 
l)~cs il .. ıni ya!... - ~asıl olur. ~-nd~n~? .. :. .. .. 

do Montpansiycnin söyleme- - Sızc Hanrı do Gızın, uçuncu Han-
ilih .. ~E!Çtiği, fakat Favstanın kat'iyetle jrinin ölilrnünü bcklemeğe razı olduğu-
~~- -1 il .. ""'~Y vnrdı ki, o da güzel Düşe- nu soy ersem ... 
"at ~?cu lianıi hakkında bir heves, - O halde Madam! biraderim Sen 
he U: nr.zuya malik olduğu idi. o Lig'e ve kendi ailesine karşı namussuz
li V~ı saldamamış.Ne çare ki üçün- luk yapıyor demektir. Hiyanctliktir. 
ttş~1 tanıfıodmı şiddetle ~ddolun- - Bu hiyanetlik değil siy~i bir mu-
~a ameledir. lyi bir asker, mükemmel bir 
_: dedi ki: kahraman olan bira.derin~ b~ <!8 dip-
la k <ışıldı, Banri dö Valovayı en I lomatlık satmak ıstemış, bilmıyerek 
e~ <!dere sokacak siz olacaksınız ... ı elini ayağılll bnğlanuştır. Hiç olmaz.sa 
U? ' fyi haberler dedikleriniz bu bir sene üçüncü Hanri ale} hine en kü-
-\ı · ' 1 çük bir hareket yapamıyacaktır .. 
ldu~ ayır ~dam. Anamın Pariste j - O halde Madam intikam alaııiıya-
- ~.dan h~iniz var nu? .• • i cağım? . 
- t~çs d.ö Samor patjşte 'ha!... j - : ok! eğer. isterseniz ve beni diQ-
ta{ l Onu ~in besabuuza bizim lerscnız, bana ınanırsmu.z... . 
· : Çt?ktim. ı?-nam Rom~dan geliyor. ı - Size olan inancım ©ımızdur.Kim-

• ı.ı Y ev~di.Si or<\cla 'si~ti göl"Jllil§ siniz? Bilmiyorum? Tijkip. ettiğiniz 
'ye : ttst /:nrCl!,naUann kenClisini papa mal:.sat nedir? Onu d:ı. ar.aştır.rnıyorum. 

il nrnaına mduğd t> düzenl:ia:z. ihti- Fakat s.iz b~im hakiki kı:aliçemsiniz. 
t SÖtuor,.,n Ş' di red" · B ten H ' d'" - J!:ı -'t'" ...... .., , ı 

1 
ım em ınız: en za ~ o 

· · So4ra .. 1 Valovap öldürmeğe azmetı:nlş bulunu-
l"lAAı ~ ktmdİ He&ı- yol':UUl,. , 1 

hre~klY<ı~ ffl lçajt ol<fp~ kanaat· -.- Mnri, ~çn ailenizin· Wl .met;i.ıı, en 
Jtanaa eri <lönm~tür~ Kençli.~nin ~ •Hnh bir fördsin. Ancak .senin sayen .. 

ollkl tin n ı:esaret alarak mahut de Valovalar sönecek, Qiz ailesi Fran~ 
~ ttlQ~~8.an bah.Settlıil~ Kardinalların .sız tahtınn geçecektir. üç kard~şinden 
~iti ?ıJı Ve en ış 'bilehıcrinin bu adamı biri ol~ Mııyen fikir snhi~i qlını~acak 
illa ~l teis seçtik1erini sö ledim. kadar şı_şmnn .. O cruıın,,ı yaglıca hır ba

\>aya kUfsası da bizim Hanri d: Valo- şn feda edebilir Div ri olan kardinat~ 
htıı ;aPhğıınızı ynpjlçak. Anam , bu iki fikri birleştirerek bi.r netice çıknr

e\: a.pa fikrini ve bizim hesabımıza munıcak kadar aotnl biı: nsk~ bozun
~a ti k:tbuı etti. tusu, üçüncüsü olan Dük'c gclinc;e: Aşk 
- ,,Sc~n~ gözlerinde sevinç belirdi: il altlını almL']- Bir sefil çingeneye karşı 
b l' g. U klZl.in. llakilCaten iyi bir duyduğu sevgi ona herşcyi unuttur.nuş. 
"llıor g~~dilliz, dedi. Eğer' Düşes dö Ne söz dinliyor, ne de elinden bir ış 

b Yuk htız~n ile birlik olursa yakında 1 eliyor. Ananız ise çok mutaassıp bir 
lır. ctdıselerc şahit olacağız demek-ı kadın. Hele koc.nsınm ölümünden sonra 

- a - Bitmedi -
ilrd n~ hu ··~ 1 ~ 
iis ~ etnıek i .1;1~ sd me57 ede • bize &B --:rY'b-• d k . 

1 gorlll •) . .cın once eıı şu ycnı pa- a ya (} 1 r a -
......, O e t ıst'yor. • ı 

ılil ~ SOyfo ' • • • • ı 
.:Celttit. l tnız, a~usu yerme ge- b o aran) yor 

o~~ . 
a'h l:ıenı ~n?-tna kitn tanıtacak? Nazilli Basma fabrikasında 
t ht.ıı ~ın. bu lianıfl kolay .. Fakat! çalışmak üzere gayet seri 
c.-~İll ~na haberlerin olduğunu yazan bayan bir daktilo ah· 

......, J; , ' unlar nedir.' 
lı •a. Öyle ; .. ~ hikr. • . nacaktır. 
:fa~ı'll}l ......,. ayeme yemden L' b'I I 'h d'I" l'i n ,_ · l<ardesim kral . 

1 
ısan ı en er tercı e ı ır. 

:.ı..:1<-n ır ' ın anasıy e T ı· l 1 f ' 1 
C'tıdısi . Sonra tek111r qtcle döndü. a ıp o an arın re erans a-
~hııtı ~; kc:ıdar nçşeli gördük kiı 0 rile birlikte SÜMER BL\NK 
t. ~' ~~ olup•bitüğine hülonct- YERLi MALLAR Pazarı di-, 
~ıq_ ait- ~unu tekrar Gizin ;konağına rektörlüğüne müracaatları. 
k_bir Süko.ec~ evvelki vakayü de bil- (J 192) 
. -'<ll'ts·- netle anlattı 
ll ~~ ~ k . . 

tı.. ltıırde..c ~ı ını öldürmüş olduğu 
""tı.i ··ı_ 'll•tnın si~~1 . 

ltfld <-.,nu~ bul •uc n yntışmıştı.Lu-
' ~ • unduğundan çôk mem-

O}..l :.tdeş} , 
\lllgunu 

1
•
1n hu kadar büyük kalp-

....._ :t'~ hılıniyordu 
r1 tat bu . m. 
l.I~ l'olt değil~ dö Gizin ondan Jıa. 

b, .... d dı Mad,,.... v -ter· d .. 
\1 - d l"rf un•"• ;.~ 1n O 

<?ti~ nıın odasına birdenbire 
. tı h:ı- §aşı.rdını. v - -d . d l 
ıç .... ,St'ı inin ... ~ eşmı e ıe-

11tı ll~'nı sapını yakaladı. Dlişes 
lltfl' UÇınacL"n diz "°kı·· B' d 

tııd.a s nef :r- u. ıra e-
....._ lldı: ese soluyordu. Katerin 

l..~"a bit., Yııı old .. 
t>· ~. u. Benim çılgınlığım 
~" ın 

tı dı gı.iliirns d·~· 
' '-tıl a f e 4;ini görünce he-
tı kard . 1r~adım. Ymııb~ındak.i 

lJ't h~ı- 11llin b 11 
tl\ ilti ~ tını din a".'ırmalnrını, Ka-

~t Sürdü ledim. Bu görlişme 
.. buıuu. ~Sonra yavaş yavaş 
~ti I<atdeşiın tekrar odaya gi-

tni sÖyJ ~rısını Lorenc sür-
"' ı. edı. Mesele de bö" l 4!"-~ y ece 

~~etle ilave etti· • \lsıa hu · 
Ytik kalpliliğin bir ör-

j Hem satılık h'eııl ı 
' kiralık 

D.:.rağnçta tramvay caddesinde 
108 numaralı kargir ild katlı ve de
rununda elektrik tesisat~, kum
panya suyu ve telefon tesisatı, ayrı
ca burgu suyunu havi zemin taşla d~ 
senmiş iki yazıhane ve lağım ve he
lası mevcut müceddet bir depo hem 
satılık ve hem kiralıktır. Yeni li
man teşkilatı Şehitlere nakledilecc
ğinden istikbali parlak olan işbu 

depo müsait şeraitle verilecektir. 
Talip olanlar depoyu Darağacında 
ispirto depo memuru B. Tevfik va
c;ıt:ısiyle görebilirler. Pa7.arlık ve şe
rait için de Arap fırını Mekke yoku-
1\J 24 numdrada B. Avniye müra
caat edebilirler. Alsancakta eski 
karakol merkezi arkasında 135 met-
re arsa inşaat malzemesiyle birlikte 
satılıktır. Taliplerin yine Mekke yo
kuşunda 24 numArnda B. Avniye 
mliracaatlerf. 

h.3 1 ·- 10 -

Tire Sulh Hukuk Mahkeme
sinden: 

VatJ·: Tire Kökçen 1 öyüu
den Hasan \t1zı Hat ce 

Kasır: Köl.çen l.övün en 
Ümmiihan<lan do~ma Mnctafa 
kızı 8 yaşında Emine 13 ya
şında Şehriban 

Tire Su'h Hukuk Mahkeme
since 6 • 4 • 937 tarih ve 70 
11umar2h i amile kasır arın kü
çük olmalara huebiyle en ya
km akrabalarından bü}'ük ana
ları Hasan kızı Haticenın vasi 
tayin edıldiğinden a akadar!•
rm itiraza varsa müddeti kanu
niyesi içinde merde müracaat
ları ilan olunu. 

'>126 (1189\ 

c: ...... 

-Güveler, çok pahalıya mal olur. o ları =' 
ve yumurt:aıarını f:LİT tile öldürünüz / ~ 

FLiT, bOtOn haşarat öldürOcO mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 

..... 
c 

i"lfl.!l~-.. 11 sabit olmuştur Flit'in formOIO hiçbir vakit taklit edil r----~~ 
~~~I memlştir. FLiT, kendisinden beklenen iki sartı mOkem- !!!!~ 

-...,, 
C'1 
r"; ı,; melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat hasaratı 

kafiyyen öldürür. Şüpheli mayiler! reddediniz. Hakiki 
ve yeg~ne Flit aldığınıza emin olmak için; siyah ku
şaklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. 

Yarıklara ve köşeler:e bıraz FLİT TOZU 
serpiniz. Haşarat derhal telef olar. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
G.No. Yeri 
23 Aydın Hisar mahallesi ada 144 
99 " Ramazanpaşa mah. Mimar Sinan aokak 

ada 93 Parsel 9 

No su 
Taj 2 

71 

Nevi 
Ev 
Dükkan 

163 Aydın Köprülü mab. Çankaya sokak ada 428 parsel 12 43 Ev 
190 " Güzelhisar mab. Turan Park sok. nda 235 parsel 9 7 ,. 
191 ,, Veys:paşa M.Hükümet caddesi ada 46 parsel 5 5-8 Dükkan 
197 " Ramazanpaşa mah. Hükiimet bulvar Yoğurt, yağ 43,44 " 

8 
o 

o.. 

Depozitosu T.L. 
130 
120 

140 
150 
120 
300 

pazarı. Ada 35 parsel 1 
200 Aydın köprülü mab. lnönü caddesi. Ada 426 parsel 11 43 Ev 240 

lıahab yukarıda yazıta gayri menkullerin bedelleri peşin veya faizli taksitle öd~nmek iizcre pa
zarhkla sa taşlan 3-7-937 Cumartesi günil saat onda ihaleleri yapılmak üzere artırmaya konulmuş· 
tur. 

lstelcli olanlaran yevmi mezkurda hiıalarmda gcs erilen depozitoyu Milli Aydın Bankasın yatıra-
rak Aydan avukatımız Bay Süleyman Eraydın yazıhanesine müracaatları ilan olunur. 

18-29 1969 (1096) 

~~;_:._~~~-·~-,~EL~,~~~A~T~aR 

1 

BULUJO'l~YAN EV 'KASASI 

DLlt1'YAJf IAXKAYA. BEı."1.E1. 

Mikrop hır9' .. da1' Baha korltutudllir~ 
Paranızı kasada aakladıiınız clt.~ 

.rlyec:eklarlnlzl d& 

lkl defa az lflemeldet 
aynı randömaoı veren 

t5 SENE CiARMtTf W•Elne aotuk hava dolaplari' 

18 Ay Ver~sıye ~auş 
SAHiBiNiN SESi 

ARTHUR VETTER 

anın yıkamok artık ~,,. k~lfel denlld!,., 
zrra gayri kablll kıyas olan PERLO
OENT dlf mncunu bu k11!fell ortadan 

IZMIR - Saman iskelesi ( Bü1ük Kardiçala Han ) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

MUuLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
bldırmıtıtır. . 

PERLODENT çok ı~H loldulfu gibi, 
OOlutiunuıu da HrJnletlr. ~ 

1 
~e.-.- .. ... 

~~--~~:raf.o~·1f m~ ~ ... ~ .• 
~ "~u.w ~ f,/t:t4r~ "'-4c N.;Jw:..~ 

TURAN Fabriltalan maµıulahdır. Aynı zamand Turan 
tuvalet sabnnlarım, tı:aş sabunu ve kremi ile ~tlıellik krem· 
Jerini kullanımı. Her ,-erde satılmaktadır. Yalnız toptan ıa· 
tışlar i~in lımirde G ı:i Bulvarında 25 numaraCla umum acen· 
tefik Nef'i Akyazılı ve J~ C. Hemaiyc milracaat ediniz. 

: Posta Kut. 224 Telefon E45& 

1 162 ( 1181.) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DOKTOR 
Esat Hatip oğlu 
Dahiliye mütahassısi 1 

iki senedenberi dahiliye mü· 

tabassıslı~ını ifa etmekte oldu· 

ğum Alsancaktaki Sent Antu• 
van hastanesinden bazı sebep· 

lerle ayrıldım. BundRn böyle 

hastalarım• Pazardan ınasd 
her gün sabahtan akşama ka· 

dar ikinci Beyler sokağmdaki 
81 numarala muayenehanemde 

kabul edeceğim. Hastanede te

davilerine lüzum görfilenleri de 
Alsancakta Güzelyerde "Dok
tor Sadık Ahmet Sıhhat evin· 

de,, Hastane ücretiyle tedavi 
edeceiimi uyıa halka ilin 
ederim. Telefoaı 3315 

AÇILDI 
? 
• 

Dünyanın en meşhur 

Çeşme Plajları 
Hayat, istirahat. eğlence, 

tabldot ve alakart nefis ye· 
mekler ve içkiler. 

Fiatlerde her senr.ye nis
betle yi' zde kırk tenzilat. 

Her gün sa~Hıh ve alişam 
yeni konforlu otobiiıtlerden 
ishfade edılir. 1-3 n 158) 

Bir bayan 
aranıyor 

Ticarethanede çahşmış ve 
muhabere yapmağa muktedir 
bir daktilo Bayan aranıyor. Li
san bilen tercih edilecektir. 
ldarebanemize mlracaat olan
ma11 

Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Hacı Mahmut 
mahallesinde Bıri nci beyler sokağında kain 12 eski ve 10 yeni 
sayıla hane tahsili emval kanunu yasasına göre haczedilerek 
tarihi Handan itibaren 21 gün müddetle miız.aycdeye çıkaralmışhr. 

Bu kerre yenid~n takdir edilen kıymet üzerinden almak pey 
sürmek ve satış şartlarını öğrenmek istiyenlerin Defterdarlık 
Tahsilat kalemine müracaatları •. 

22-29-6 2017 (2017) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcun<Jan ötürü tahsil Crl)val kanununa göre 

haciz edilen Mirali maballe~inde Kara Kapı sokağında kain 50 
sayılı ev tarihi ilandan itibaren 21 gün müddeUe sah!ığa çıka
rıl&ığıodan yeniden takdir ~dilen kıymet ilıerinaen a!mak, pey 
sürmek ve satış şartlarını öğrenmek istiyen!erin Defterdarlık 
tahsi.it kalemine gelmeleri. 29-6-13 (1187) 2131 

14 W*f'.'lfd&+ Mi$&' iM .m 

lzmir Vilayeti Defterdarhğından: 
Sahibnin v~rgi borcundan ötUrü tabsiJi emval yasasına göre 

haczedilen Hact Mahmut mahallesinde Numan sokağında ı~fıin 
eski 16 yeni 26 say1!1 hane tarihi ilandan itibaren 21 gün nn..d· 
detle satı!ığa çıkauldığından yeniden takdir olunan kıymet üze
rinden almak pey sürmek ve satış şartlannı öğrenmek istiycn
lerin Defterdarlık tah-:.iıat kalemine gelmeleri. 

29-6-13 (1186) 2130 
----=-----------------;;;;;;;m;----;;.;;;;;;;;;;;;;;.;:;-.;m;;p:::;;;;;;;;;;:;;;::;:;;;;;;;;;::;;;;;;;;--..;;a 

lzmir Vilayeti Defterdarhğından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için tahsili emval ) a· 

sasına göre haczedilen Gaziler mahallesinde Kemer caddesin le 
82 sayılı dükkan taı;bi i!andan itibaren 21 gün müddetle sa ı
hğa çıkarı'mı tır. Yeniden takdir edilen kıymet üzerinden almak 
pey sürmek ve satış şartJarrnt öğtenmek istiyPnlcrin Defterdu-
Jık tahsilat kalemine müracaat'arı. 29- 6-13 (ll85) 2129 

~ 

lzmir V·ilayet; Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için esnaf şeyh ma

hallesinde hastane caddesin de kiin 1 No. lu hane tahsili emval 
kanununa tevfikan haczedilerek tarihi ilandan itibaren 21 gün 
müddetle satılığa çıkarılmı~hr. Yeniden takdir olunan kıymd 
fizerioden almak ve sataı ıartlar.nı öğrenmek iıtiyenlerin 
Defterdarlık Tabsillt kalemine müracaatları. 

29-~13 2132 '1188\ 



Sahife .B 

~ .... ~ ... ııı:m~--~----- ., Kulak, Boğaz, Burun hasta· 

hklan miitahassısı 

Doktor Operator 

Sami Ku a~çı 
.Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad· 
desi 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 

1ZM1R BELEDlYF.StNDEN : 

Beher metro murabba iki 

yüz kuruştan altı yüz seksen 

sekiz lira bedeli mubammenle 

63 sayıla adanın üç yüz kırk 

dört metro murabbaındaki 40 
sayılı arsanın satışı baş ka
tiplikteki şartname veçhile 2 • 
7 • 937 cuma günü saat 16 da 
açık arttırma ile ihale edile· 

cektir. iştirak için elli bir lira 

altmış kuruşluk muvakkat t~· 

minat makbuzu ile söylenen 

gün ve saatte encümene ge
linir. 
1098 (1968) 18 - 22 - 25 . 29 

1 - Üç yüz kırk lira bedeli 
keşifli lsmetpaşa mahallesinde 
birinci Sakarya sokağında ya
pılacak lağım işi 13 - 7 - 937 
sah günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

Keşif ve şartnamesini ~örmek 
üzere baş mühendisliğe, iştirak 

için de yirmi be~ liralık mu· 
vaklrnt leminat makbuzu ile 

söylenen gün ve saatta encü
mene gelinir. 

2 - Sekiz yüz elli lira be
deli keşifli Kahramanlarda 88/ 
91 sayılı adalar arasında mev· 
cut yirmi metre genişliğindeki 

caddenin adi döşeme ile tef
rişi işi 13 - 7 937 sah günü 
saat 16 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Keşif ve şart

namesini görmek üıere başmü
hendisliğe, iştirak için de alt
mış üç lira yetmiş beş kuruş

luk muvakkat teminat makbu
zu ile söylenen gün ve saatta 
encümene gelinir. 

25-29-2-6 2069 (1155) 
Bayındırlık sahasında Lozan 

meydanının eski döşemesi sö
külerek belediyece verilecek 
parke taşlarile esaslı bir suret
te tamir ve tadili işi 13 - 7 - 937 
salı günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
işin bedeli keşfi bin dokuz yüz 
otuz dört lira altmış beş ku
ruştur. Keşif ve şartnamesini 

görmek üzere baş mühendisli
ğe iştirak için de yüz kırk beş 
liralık muvakkat teminat mak-

buzu veya Banka teminat mek
tubile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

29-2-6-9 (1190) 2149 

SATJLIK 
HURDA (demir, maden, saç, 

bakır, pirinç) ve demir, bakır, 
pirinç, borular ve saire. 

lı:nirde Karşıyaka • Bayraklı 

şosesi üzerinde kain Bayraklı 

tersanesi namile maruf mahal

de bu'unan hurda demir, saç, 

bakır, pirinç, maden ton hesa
bile, gemi pusula ve fenerleri, 

demir, bakır, pir;nç borular, 
makaralar ve kerikolar vesaire 

3 temmuz 937 tarihine tesadüf 
eden cumartesi günü saat on 

birde açık arttırma suretile sa

tılacaktır. Alıcıların yüzde on 

teminat vermeleri lfızımdır. 

Fazla izahat almak istiyenler 

Gazi Bulvarında Demirelli ha
nındaki yazıhanesinde avukat 
Salim'e müracaat edebilirler. 

Alıcıların tayin edi'en gün ve 
saatte mahalJinde bulunacak 

heyete müracaatleri ilan olu-
nur. (1194 2120 

YE~IASIR 

Emlak ve Eytam Bankasından ~ 
Esa! No. ,.yeri 

352-353 ÜS1Daniye ... caddesi 
350 Kızlar ağası hanı 

583 Karataş Islabane caddesi 
1123 Üçüncü sultaniye M. Hacı Ali sokak 
390 Alsancak Mesudiye M. Zade sokak 
728 11 Bir;nci Kordon 

1130 Karşıya <a A 1aybey Mithat paşa sokak 
306 Yolbt:destanı Servili han 
313 " Bidayet ., 

11 27 Bahribaba parkı karşıs ında 
1117 Karşıyaka Alaybey 

C.No: 
103-2 Büyük tuhafiyeciler 

52-3 ikinci Süleymaniye Nezaket sokak 
211 Karşıyaka Bahariye Mektep sokak 

55-1,55-4 ikinci kordon 
1 Gaziler Mah. Kemer sokak 

72-1 Kestelli Mah. Kestelli sokak 
20 Küçük tuhafiyeciler 
73-1 Karşıyaka Alaybey Günaydın sokak 
79· 7 Yeni tuhafiyeciler 
11 Küçük ,, 
205 Dara~aç Mukaddes Mezarsokak 

221-1 Reşadiye Nuri bey sokak 
77 Karşıyaka Reşadiye 
56-7 Birinci kordon 
55-5 ikinci " 

56-6 Birinci kordon 
56-10 ikinci 

" 251 
244 
248 
249 
250 

lzmir Selatinoğlu Mah. Müezzin zade S. 
Göztepe Şakirbey sokak 
Karşıyaka Bahariye Mah. Yemişçipaşa S. 
Fatih rnahaJlesinde 
Şabanzade mahallesinde 

MANiSA 

No.su Nev'i 
53 dül<kan 
55-12 Oda 
111 Ev 
531 " 
13 " 488-332 

" 137 
" 55-10 dükkan 

83-11 Mağaza 
84-86 dükkan 
13-17 Ev 

106 Mağaza 
2 Ev 
8 ti 

66 d ükkan 
49 Ev 

101 il 

20 dükkan 
23 Ev 
18-51 dük kin 
6 

" 40 E" 
8 

" 21 
il 

9-1 dükkan 
55.3 

" 9 dükkan 
53 

" 50 ev 
11,13,15 

il 

15 
" 57 
" 15 
" 

Depozitosu T.L. 
21,00 

1,80 
6,30 
7,20 

32,40 
94,50 
9,-
9,75 

18,00 
14,40 
18,-

5,40 
10,80 
24,30 

105,-
14.40 
23,40 

3,60 
13,50 
6,30 
3,60 

14,40 
21,60 
31,50 
19,80 
30,-
52,50 
45 

4 
100 

16 
12 
30 

121·1 
109 
169 
127-1 
134-2 
145 
121 

Saray Mab. Üzümpa1.arı sokak 13 dükkan 15 
Sultaniye M. Hatuniye sokak ev 24,30 
Karşıyaka Mah. Karakulak sokak 11 25,20 
Sıı ray mahallesi Çayferab sokak 11 18,00 
Camiikebir mahallesinde ., 16,20 
Alııybey Malı. Hendekkahve sokak 11 9,-
Saray Mab. Üzüll'pazarı sokak 23 dükkan 12,00 

AY D 1 N 
163 Köprülü mah. Inönü caddesi ev 156,00 

99 Keçeciler Hurşidiye Ma. Şükran sokak 22 dükkan 66.-
lzahah yukarıda yazı ' ı gayrimenkullerin kiraları 5.7.1937 Pazartesi günü ihalesi yapılmak 

üzere artırmaya konulmuştur. istekli olanların hizalarında yazılı Depozitoyu Veınemize yatırarak 
artırmaya girmeleri ilan olunur. 

23-29 (1131) 

Emlak ve Eytam Bankas•ndan: 
C.N. Yeri No.su Nev'i 

PEŞ l N Eski Yeni 
170 Kokaryah Nur:bey çıkmazı 16 taj Ev 
170-1 ,, ,, ikinci Şeref sokak 16-9 " " 
218 Cedit mahallesi Bülbül sok 6 6 it 

226·3 Selimiye mah. Tramvay caddesi 138/1 9 176 ., 
227 Akdeniz mah. Reşitpaşa ve Güçlü S. 75 6,611 ·2,t iki mağaza 

1 
3 
4 
5 
7 
9 

11 
16 

F AIZLI T AKSlTLE 
Gaziler mah. Kemer sokak 
Küçük Tuhafiyeciler çarşısı ada 13 

" .. " " 
lkinci Sü!eymaniye mah. Hakkıbey S. 
Küçük Tuhafiyeciler çarşısı ada 13 
lldnci Süleymaniye Ruhi baba S. 
Küçük Tuhafiyeciler çarşısı 
Memduhiye mah. Kireçli kaya sokak 
ada 1553 parsel 17 

17 Memduhiye mah. Kireçli kaya sokak 
ada 1553 parsel 18 

18 Memtluhiye mab. Kireçli kaya sokak 
ada 1553 parsel 19 

37-4,5 45-45-1 Ev ve mağaza 
46 DUkkin 
4S 11 

46 taj Ev 
Bila No. DükkAn 
2,4 3,5 taj 1,3,5 Ev 

6 11 44 Mağaza 
,. 6 Ev 

" 8 " 
,, 10 " 

20 Hasanhoca mah. Küçük Tuhafiyeciler çarşısı " 20 Dükkan 
ada 987 parsel 29 

24 ikinci Süleymaniye m. Kamilpaıa sokak 11 138 E\f 

2030 

Depozitosu 
T.L. 
400 
140 
400 

1600 
600 

200 
40 

100 
1125 

50 
150 

60 
100 

100 

100 

50 

50 
ada 155 parsel 5 
ikinci Süleymaniye m. Nezaket sokak 412,2,2/1 ,. 11 

-- . - ~ ... 
25 
36 
39 
40 
41 
47 
48 
49 
50 
51 

Büyük Tuhafiyeciler ada 985 parsel 4 " 21 Dükkin 
Reşadiye mah. Tramvay caddesi 987 Ev 
Üçüncü Karataş Halil Rifatpaşa cad. 233,235 11 

ikinci Süleymaniye Hüseyinefendi S. 12 ,, 
Balık pazara Mahmudiye caddesi ada 8 105 Mağaza 
Balık pazarı Mahmudiye caddesi ada 986 parsel 10 67 Dükkan 
Balıkpazarı Mahmudiye caddesi ada 986 parsel 11 68 11 

Hamidiye mah. Tire kapısı sokak 40,42 Ev 
Eşrefpaşa caddesi Nezaket sokak. Taj 2, 723,725 Ev ve dükkin 
ada 21 parsel 7 727 729 731 

• • • 
52 Eşrefpaşa caddesınde NezaketS. ada 21 parsel 8 4 taj ,, 
53 Mahmudiye mahallesi 61 Dükkan 
63 Ahmetağa mah.Yemiş çarşısı ada 223 parsel 5 25,24-23,24 mağaza 
72-1 Kestelli mah. Başdurak S. ada 192 parsel 31 Taj 10 Ev 
79 Mahmudiye mahallesi 51 mağaza 
82 11 " eski Balık paıarı 

" 85 Adeniz m. Büyük Tuhafiyeciler çarşısı 4,4/l Es. ,, 
ada 982 parsel 2 E 

86 Ahmet a~a mab. Yemiş çarşısı 5 3 

8~ 
92 
95 

ada 233 parsel 2 
Kadiriye mah. Aşureci sokak. 
Dördüncü Sultaniye m.Hacı Mev)üt S. 
Hasanboca m. Büyük Tuhafiyeciler çarşısı 
ada 980 parsel 11 

96 Reşadiye Tramay caddesi 
102 Akdeniz m. Büyük Tuhafiyeciler çar,ısı 

ada 983 parsel 9. 
103 Adeoiz m. Büyük Tuhafiyeciler çarşısı 

ada 980 parsel 14 

5 
140 
111 

985 
22,22/1 

106,160-1 

" 
Ev 

" mağaıa 

Ev 
mağaza 

" 

- "'""""' .. 

.. 

200 
125 

1.100 
320 
60 

250 
160 
200 
160 
400 

360 
40 

300 
275 

60 
260 
600 

400 

30 
100 
600 

900 
125 

250 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin veya faizli dört takıltle &denmek 
Uzere taksitle satışlara 16· 7-937 Cuma günü saat onda yapılmak kaydiyJe artırmaya konulmuştur. 

istek i olanların hizalarında yazılı depozito akçesini Veznemize yatırarak arbrmaya -'rmeleri •e 
a 1 • ~ • • • •• 

Bir Gripin a lmadan evvel 

Istırabın ve ağrınm en 
şiddetlisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir· 
menin çaresi bir kaşe 

GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbr~kleri kalbi 
yormaz. 

SALI 29 HAZtRAN 1937 

. . . J 
5 dakika Sonra .... 

Aldıktan beş dakika sonr! ··-·-·······-· ..... -·····················. ··•········· 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 

BEYOGLUNDA 

Bristol Otel' 
• •••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tnrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli id•" 
re.ile blitün Eğe halkına ken· 
diılni sevdirmiştir. 

Otellerinde .misafir .kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bU" 
lorlar. 

Birçok h uı uıiyetlerine ilavetell 
fiatfar mDthiş ucuzdur. 

Mıl.i Emlak MüdürlliğUnden: 
Sabş . ~ 
No. Lıra 

845 1 inci Kordon 630-1 eski No. lu Ev kapalı zarfla 12000 
nakden 8 sene taksitte ödenmek üzere 

846 Glizelyab 3 kuyular mkvkiinde şarkan Bahçe yolu 24250 
garben pideci Ali ve Ragıppaşa tarlaları Şimalen 
Urla Cd. Cenuben Firari Dimitriden kalma bah-
çe ile çevrili Tapu kaydaoa nazaran fazlası Ha-
zineye ait olmak üzere 22047 metre M. Bahç;, 
kapalı zarfla nakden ve 8 sene taksitte ödenmek 
üzere 

847 Karantina eski Cerrah Mehmet - Azmi So. 17 t700 
No. lu Ev açık artırma ile nakden ve 8 sene 
taksitte ödenmek üzere 

848 Burnova Mersinlisinde ıulu Hancı mevkiinde 750 
15214 metre harap ve Debbağhane ve çayır 
halinde Tarla ıayian nısıf hissesi peşin ve 2 inci 
tertip tasfiye vesikasiyle ödenmek üzere l71 SO 

849 Karşıyaka Soğukkuyu Menemen caddesinde Ada 
185 parsel 4 de 5 No. lu 1715 metre M. arsa 
peıin ve nakitle ödenmek üzere 

4
79 SO 

850 Reşadiye Tramvay Cd. 824 kapu 1168 Taj 
numarala 479,50 metre Arsa ,,W 

Yukarıda yazıla emlakin mülkiyetleri hizalarında yaııh ~e .. 7' 
!erile ve 15 gün müddetle satışa çıkarılmıştır. lhale~i 1 elı .. 
937 Pazartesi günü Saat 15 dedir. Kapalı zarf tevdi e~~diif"' 
Jerin yevmi mezkurde saat 14 de kadar Milli Emlak .ıitO 
lüğüne vermeleri. Ve Muhammen kıymetin yüzde 7,5 DeP

0 

akçesinin Malsandığına yatırmaları. 

lzmir Vilayeti Defterdarlığınd~e'. 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için tahsil e11Jva de9' 

nunuoa tevfikan haczedilen Ahmet ağa mahallesinde yol ~e g011 
teninde kain 28 sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren 2 

müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. .1' .. ,oı .. 
Bu kerre yeniden takdir edilen kıymet üzerinden pey su tsb' 

almak ve satış şartlarını öğrenmek isti}·enlerin Defterdarh~8 
silat kalemine müracaatları. 29- 6-13 (1184) 21 

lzmir Vilayeti Defterdarlığında~! 
Sahibinin vergi borcundan ötürü tahsili emval kanununa 8~5rJJ 

haciz edilen Mes'udiye mahalJeai birinci kordonda kai1' 
34 tıbi'' 

taj sayılı bina tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle saır0•"' 
çıkarılmıştır. Yeniden takdir edilen kıymet üzer)nde~ adırblı 
pey sürmek ve satış şartlarını öğrenmek istiyenlerin Defler 
Tahsilat kalemine gelmeleri. 
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ratelli Sperco N. V. F 1 R S A T Olivier Ve ·Şü. Diş nıacunlarının incis! 
Vapu A l \~7 • F. 1 f. Van İ)er Torbala istasyonuna cıvar, LıMITET 

ru en ası z & c önünden tren hattı geçen her 
Rov ALE NEERLANDAis ee "0

• · h t- ı·· · ' b h Vapur acent sı K DElITSCHE LEV ANTE UNtE • yerı er ur u zıraa a ve a • 
JlJNo UMPANYASI HAMBURG çe haline ifrağa elverişli işlen· BıRCNCI. KORDON REES 

va 10 h miş, bir kıt'ada 419 döniim 
~· PUru azinuıa doğru ARKADIA vapuru 12 haz.iranda bek- mıktarındaki Beyliktarla nami· BINASI TEL. 2443 
'l il •Yor. Yükünü tahliyeden son lenilmektedir. Anvrs, Rotterdnm, Ham- le maruf arazi acele sah!ıktır. 

Urıaı, Varna ve Ko"'stenceye yu"'k burg ve Bremcn için yük kabul eder. Lllerman Lines Ltd. Taliplerin Güıeliımir hanında 
• CHlOS vapuru haziran nihayetinde avukat Mustafa Enver Pekdin- OPORTO vapuru on temmuzda 

SVtNgKA OR!ENT LINtEN bekle~.ilmek~edir. l!amburc Ye Bremen- çe müracaatları. 2-10 Liverpool ve Svanseadan gelip yük 
KUMPANY AS~lJN den yuk gclirecektır. 1 *-" AA , çıkaracaktır. 
~ v L__!_ AMERICAN EXPORT LtNE.S DJŞ TABiBi POLO vapuru on temmuzda 

ge~p ~~!::'.._ apuru 1 mıziran 937 de The Export Stenmship corporation 
lilrnb ~u Anvers, Rottenlam, Pireden nktnrmnlı seri seferler I ' " Londra, HuU ve AnverGten gelip 
~ .~r~ ve Skandinavya limanlan EXETER , .npuru ıs hnz.irnnda Pire· · ım 1 yük çıkaracak ve ayni zamanda 
~liYecektir. den h~rcketle, Bo~ton n Nevyorka gi· Londra ve Hull için yük alacaktır. 

J • NE vapuru 14 haziranda bek decc~tır. . ı THE GENERAL STEAM NAVl-
:'ül'or. Rotte d H b Gd LXCAMBlON vapuru 2 temmuzda GA TtON LID. 
tııa \re SL d"r am, am urg, y- Pireden hareket edrek Boston ve Nev-ı Avrupaya tetkik seyaha-

.. ıgın ına ı· ı · · k A- ADJUT ANT vapuru haziran so-
>'ıık •J,. __ 1 _ vya ıman an ıçın york için yolcu ve yük kabul eder. tine çı mıştır. gustostan İti· d li Lo d .. ~ nun a ge p n ro için yük alacak-

SERVt · EXOCHORDA vapuru 16 temmuz- baren hastalar nı kabule baş- tır .. 

KU
S MARlTIM RUMEN da Pireden hareket ederek Boston \'e Jıyacaktır. 

"'B MPANY ASiNiN Nevyork için yolcu ve ylik kabul eder. NOT : Vürut tarihleri, va-
<'\l. A. Birinci s~yler Numan Za· 
~ 

937
,.....t J.U_LtA vapuru 16 ha~i- SeyahDt müddeti : de sokak No. 4 purların isimleri ve navlun üc· 

M.ı.-"' arıh d ~ beki · Pirt' - Boston 16 gün 53 1-lS retlerinin değişikliklerinden me· ' M . ıne ogru enıyor. Pire - Nevyorlc 18 gün T elefoo: 34 
c-. le .. arıılya ve Cenova için yol· AMERlCAN EXPORT LtNE..5 suliyet kabul edilmez. 

~d~ kabul eder. The Export Steamship corpora ion of 
'-d.ı.. ll:ı hareket tarihleriyle navlun- Nevyork 
~ de"• 'LI 

>'et~ gil1&.ıiklerden ncenta mes-.ıli- EXtRIA vapuru 24 haziranda lima-
~ etınez. rumızda beklenilmektedir. Nevyorlc için 

d fada taf..:lAt • · ıL· . •- yük kabul eder. Olld r g• a IÇID s;UlCI s;Of• • 
• •hın ·ı Service Maritime Roumaın Bucarest 

~Fit\~ ve Tahliye binası arka- DURUSTOR \npuru 27 haziranda 

' ~ Ll SPERCO vapur acen· beklenilmektedir. Köstence. ~ulina, Kn
~. rtaıaracaat edilmesi rica olu- las, için yük kabul eder. Kalastan ak. 

l'Eı..c.ı:- tınma şartiyle umum Tuna limnnları için 
ON : 4142/4221 /266.3 yük kabul eder. 

11"'11111111 
... •a• Jobnston VaJTCD Lineı - LiTerpool D • H • • • A VtEMORE vapuru 2 7 haziranda 
iŞ ekımJ beklenilmektedir. l..ivrpool ve An-

l L~uııa~ Nacı· ~~~~;;:Eı~~=7~::·!·ı=İ~:;·~ ftUQ soc. Ro,.ıe uonııroı.. Danuı.. 
Maritime 

ıı IIORT AÇSU 
loka~talarını Birinci Beyler 
tdtr 36 numarada kabul 

~~~ah 9. 12 
bg eden sonra 3 30 • 6 
"and ü. . ' ev ıçın telefon ediniz 

TELEFON 2946 

DUNA vapuru 1 O temmuza doğru 
beklenilmektedir. Belgrad, Novizad. Bu· 
dape,te, Bmtislava, Linz ve Viyana için 
yük kabul eder .. 

Den Norake Midelhavılinje Oslo 
BOSPHORUS vapuru 22 haziranda 

beklenil:nektedir. Pire, Sicilya, Diyep, 
ve Narveç.İn umum limanları için yük 
kabul eder. 

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

.. .. • .. 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 
• Sıhhat eczanesı 

.. • • • • 

Başdurak Büyük Salepçioğiu hanı 
Karş1sında 

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

1( 
' •tada b ~ İQ • avada yaşayan 
t b •anla h . o ll ra astalık mık· 
t llşılıy ''tat an ne kadar ha-
h. "arsa · "rab yumurtaları le !\ er he . . . h "k•ta Psını ımha eden; 
h Gt61c ".e lstanbul gibi 
'Piah Şehırlerdeki hastane, 

'-ı1 tktep•~e, fabrika, kışla ve •t •trde d" ~ k " il te . ıger mar a-
ıttt~ t<:ıha k . k Ci•rıe ·ıa n abul edılen 

1 ~lı flitt~ ç .. WHIZ " mar-
'JI ır O .. l lk •tı: • 'Jına amba-

•
.ftıtuıa, .~ .. ~. 1, 4 litrelik 
ı ' ıırınd . 

d alll~ " en çeşmela ve 
,.... (20) ı· 

~ "'it " . ıtrelik hususi 
ı.•linde ;•ilerde ve döküm 

" ••tılı erakende ve top
(\' t. 

ktı liız) .. 
ı, ••'!tin· Yuzde yüz imha 

tda ı haizd· H 
ltt" il koru ır. aıtahk- li -; M ' n l N E. NI· \ . ( 
• 1 ta}ı nınak ve gece- ~ t TfMlZ 

11ıtde (t!~ uyumak. . • ..ıuAt1AJlAı- DEPO.l'UDUR 
~, ... "'liız ıçın evı-
tt~ 86Rlarn t ~ bulundurunuz fiatler her keseye uygundur. Yerli 

tQ •enedUıuınbaların envaı vardır. Son posta naftalin geldi. 
en daha ucuzdur Telefon : 3882 

Ş• S. Ferit Eczacı başı 

t·~~· ıF A · ECZANESi 
ı gözlük 

Sıhhi korsa 

Tuvalet çeşitleri 
l' Tıbbi müstahzarlar 

trltı 
•ıhhı . Otlar. A . Dereceler 
~~ d . 1htiYaırJ rnerıkan. Duş lastikleri. Hulasa 

aı..... :a- arın h · b "Qa lb epsı er yerrlen çok ucuz \1 cvcuttur. 

eholid su 
1znıir 

tasfiye cıhazlarJnın 
mümessilidir. 

Gençlere müjde 

Eyi ve elverişli Moto•iklet iıtiyen "TRIUMPH,. marka11nı ter· 
cih eder. 

Sağlam, lükı, kimilen Krome bir Bisiklet ararsanız "ELFA . " ma~ kası alınız. 

T ediyat hususunda kolaylık 
Genel Acentesi ve sattı mahalli Bilyük Kardiçeli Han No. 42 

S.KALOMENI 

Izmirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 

Eczacı Kemal Kamil Aktaşın 

"Nasırol Kemal,, 
NASIR iLACI VARDIR 
Hilal Eczanesi vardır 

NEKADAR DOGRU ? .•.. 

Diş ve baı ağrdarı 
grip, nezle, romatiz· 
ma, kadınların san-

cılarına karşı derhal 
bir kaşe SEF ALİN 
alarak tecrübe edi· 

Eczanelerden 1 lik 
ve 12 lik ambalaj:a
rını arayınız. 

lzmir satış yeri 

Türk 
ECZA DEPOSU 

ve 

Krom 
ECZA DEPOSU 

10·13-29 (1033) 

• 

Onu kultanan:ara dışferinin temizlenmesi beyaz anıp pRrlama.~ 
ve kat'iyyen çürümemesi gibi bütün hayat sürecek bir muafiye 
verir. 

Günde iki defa kullanın z. 

Daima Radyolin 

, T. H. K. Aydın şubesi 
başkanlığından : 

Piyangoya konan Motosiklet 582 numaraya çıkmıshr. Bu numa• 
rayı Söke köy kitibi Behçet Incekarama aldığı ve biletini kayb· 
ettiği bildirilmektedir. 

582 numarala bileti başk!' birisi bimilse bir ay içinde Şubeye 
müracaatla ibraz etmesi ve Motosikleti alması lazımdır. 

Bu müdddet geçtikten sonra Moto~iklet yukarı da adı geçene 
verilecek ve başka müracaatJer kabul edilmiyecektir. 

(2086) 26-29-2 t 160 

Dima sabit daima tabii 

..,,,. 
juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK ecıaneıi laboratuarlannda hazırlanan Ju· 
vantin saç boyalan muzır ve ıehirli maddelerden tamamen Ari 
olup saçlara tabii renklerini bah,eder. 

Juvnntin IBÇ boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
ftıerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi· 
fen renk yıkanmak, terlemek batta denize girmek suretiyle do 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtnyat mağazalarında arayınız. 

En Parl; k . 

Kudreti 

Daimon Elektrik pilleri dünyada tanmmış pillerdir. Daimon 
pili !kullanan biç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu ban civarında 28 - 9 Hüsnü Öz 
Ôdemiıli. 



Sahife 10 YENIASIR ·--

Amerikalı Bull Kumar arasında yapılan m üaabakaya ait üç enatantene .• F otograllar Mülayimin ne derece muvallak olduğunu göstermektedir. lki pehlivan güreşlerden eıJ&JeL 

Güreş müsabakaları büyük zevkle takip edildi 
Mülayim pehlivanla 

merika boğası diskalfiye edildi 
Kuvvetli hasmının ·karşısında daha faik bir güre~ 
yapan Müliyim Amerikalıyı hallaç pamuğuna çevirdi 
Bull Komarr hakemin işaretlerine kulak asm~dığı gibi ekseriya hiyle yoluna kaçarak nizamsız işler yaptı 

Elli sekiz yaşında bir adam olan eski dünya şampiyonu Zibisko kendisindeıı 
yirmi iki yaş küçük olan Mollaf nın karşısında cidden zevkli bir güreş çıkardı 

Bizde güreş sporunun seçkin bir 
seyirci kitlesi var .• Güreş seyircile
rinin zevki, er meydanında üstünliik 
göstereni alkışlamaktır. Güreşe kar
şı gösterilen bu tertemiz alaka, pn
zar günü olduğu gibi bazen suiisti
mal edilmiştir .. Pazar günü stadda 
toplanan bir ço~ seyirciler, Amerika
lı Bull Komarrın karşısına Tekirdağ
lının çıkarılacağını sanıyorlardı .... 
~ünkü daha evvelden, Tekirdağlı
nın lzmirde maç yapmak üzere ha
reket ettiği ilan edilmişti .• Tekirdağlı 
Hüseyinin güreşmiyeceğini ogre
nenler stadyum kapısında itirazda 
hulıınmuslardır. 

sini ezecektir.. meydanına davet ediyo'rum, dedi. D) Tek parmak kırmak_.. . Hakem düdük çalarak kendisine ih- Amerikalının sırtı yere gelecek~ ? 
Güreş başladı .• Zibisko ayakta- Er meydanı.. Fakat karşıdakınm Hakem bu güreşin aşması ol- tarda bulunuyor : . HAKEM NE OJYO ~ 

d.ır.. iki güreşçi şimdi ayakta .güre- kuvveti belli değil ••. Bunu? la .. bera- d~ğu için~ seyirciler kendisine cm- -: Eğer düd~k. sesine itaat etmez- H~k.e~ ?aY Cemal, d~n f ~· 
şıyorlar. Sabık dünya şampıyonu her, Komanı Amerıkadakı gureşle- nıyetle baglanıyorlar .• Yan hakem- senız oyun hancı kalırsınız.. kendısını zıyaret eden hır ınu 
kısa kollariyle Molla Mehmedin rinden tanıyan Mülayim pehlivan bu liğini mil1i güreşçilerimizden Bay Amerikalıya, hakemin ihtarı ter- rimize şunları 8öylemiştir : cf ~ıı' 
uzun kolları arasında oyun yapma- davete derhal koştu.. Nuri yapıyor.. ceme ediliyor.. --- Amerikalı hay Komarr. ı!etİ' 
ğa çalışıyor. Onunkisi mağlup et- -- Ben onu tanmm, kuvvetini de iki güreşçi, saat altıyı yedi dakika Oyun devamdadır. Amerikalı lifiye edilmiştir. Diskalifiye edı~tıııı' 
me arzusundan sonra, elli 8ekiz ya- bilirim.. Amerikada iken heni yen- geçe tutuşuyorlar .• Şimdi ayakta gü- mütemadiyen ringin yanında güre- ne sebep hakem düdüğüne 1J1\\r 
şmda bir sporcunun oyun göster- mişti .• Amma, o zaman 8erbcst gü- reşiyorlar .. Binlerce göz kendileri~ tiyor .• Neden mi, oyundan kaçmak etmemesidir. BÜ "lartlar altında 
mesi gibi bir şey ... Cidden çevik reşin acemisi idim, diyordu. ni nefe8 all'J!adan takip ediyor .. Ame- kolay da ondan •• Zoru görünce elini essif bir hadise olabilirdi... ijrt' 
ve mahir hareketlerle ihtiyarlık, Jki pehlivanın Bursada yaptıkları rikalının güreş tarzına bakanlar, veya ayağını ringin dışına çıkarıyor Ancak serbest Amerıkan g ~ 
gençliği ezmeğe çalışıyor. müsabaka malum ••. Rink parçalandı. kendilerini bir Kov Boyun karşısın- ve oyun duruyor.. şinde, dün seyrettiğiniz oyunlar 1ıor 

Şimdi iki güreşçi yerdedirler .••• Komarr yaralanınca Mülayim galip da zannediyorlar. Göğüs çok ge· Amerikalı timdi Mülayimin oyu- dır .. Bizim halkımız bunlarda~~tr 
Molla Zibiskoyu fena halde sıkış- sayıldı.. niş, göğüsten aşağısı daha zaif ... De- nuna. uymak mecburiyetinde .. Yani }anmıyor .. Biz güreşi mertçe 
brdı .. Halkın, seyredenlerin haleti "8raları tedavi edilen Amerikalı nizde yanmış vücuduyle Amerikalı ayakta güreşiyorlar .. Mülayim ayak- lan bir spor olarak tanıyoru~··? 
ruhiyelerini gözden geçirelim lzmirc gelince iddiasını tekrarladı .•• çok heybetli görünüyor. ta daha güzel.. Kuvvetli ve uzun -- Hangisi daha kuvvetlı 

Tekrar güreşmek istedi. Mijlayim llk on dakika. iki güreşçi için ~ ""~~--~~ 
bu teklifi tekrar kabul etti .. İşte pa· deneme dakikalarıdır •. Bununla he- ;4i~ . . . ·~~ . 
ı:ar günkü müsabaka bu idi.. raber sert hamleler, tekmeler devam ' · \k"':~JftE 

Halkımız merak içinde .. Acaba edip gidiyor.. ~ · . ·'.\,, · ti ~: 
yenilecek mi diye endişe edenler var. Seyirciler bu işten memnun de
Komarrın yanına gidiyoruz .• Maç- ğil.. Tekmeli güreş halkı memnun 
tan evvel bir şey söylemek isteyip etmiyor .. Bir aralık Mülayimi yerde, 
istemediğini soruyoruz •. Bize şu ce- fena vaziyette görüyoruz.. Yerde 

ı>:; 

~; ·~ w tı»\11~6~~ < 
~<I: ~ f \ 

, ~,; ,, 
LJ..'"-'~ . ..:. ........ - .... ! ~ r - ~~- _ · ıi:!k 

Halız pehlıvanları teşci ediyor. 
Şüphe edilemez ki bu itirazları Hiç kimse Zibiskonun yenilme

Mülayim pehlivanın şahsiyle ala- sini istemiyor •. 
kadar değildir .. Seyirciler, aldatıldık- Sanki. böyle bir mağlubiyet ihti-
ları için hassasiyet göstermişlerdir. yarlığın hezimeti sayılacak .. 

ZJBISKO - MEHMET Zibisko yeniliyor. Molla kendisini 
Yerli güreşçiler arasında ilk te- fena halde sıkıştırıyor.. Sıkıştırdı 

maslar yapıldıktan eonra bir za- amma, neden neticeyi bir an evvel 
man1ar dünya şampiyonluğunu ka- almağa çalışmıyor .. Neden sırtını ye
~nan meşhur Stanley Zibisko, Mol- re getirecek son hareketi de yapmı
Ja Mehmedin karşısında yerini al- yor .• Halk merakta ••. 
mıştı.. Hayret ... Zibisko, hu en müşkül 

Molla Mehmet otuz altı yaşında, vaziyetten, on altı yaşındaki bir ço
birinci sınıf Türk güreşçileri arasın- cuk çevikliğiyle kurtuldu ve iki tak
da yer alır.. la attıktan sonra ayakta, dim dik 

Zibisko elli sekiz yaşında, dünya- kaldı .. 
nın birinci sınıf güreşçi1eri arasında Halk Zibiskoyu alkışlıyor .• 
hoş olan mevkiini doldurmaktadır. Güreşin son dakikaları .• Zibisko 

Arada yirmi iki yaş farkı var. Bu fena halde yoruldu .. Nefes nefese 
yirmi iki senelik ayrılığı üstat gü- güreşiyor .• Gençliğinde iken birçok 
reşçi yüksek bilgisi ve tekniğiyle delikanlıları yenen kollar bu defa 
do!d1;1racaktır. çaresizlik içinde hucalıyqr •• Fakat, 

Ikı pehlivan ve bilhassa Stanley halk bu güreş nevinden memnundur. 
Zibisko, halkın alkışları arasında sa- Onun her hareketini alkışlıyorlar. 
hada göründüler. Orta hakemliği Güreş neticelendi •. Halk merakta. 
vazifesini deruhte eden Galatasaray- Seyirciler ~rasından bir ses yüksel
lı bay Cemal Zibiskoyu halka tak- di : 
dim etti : --- Beraber değil mi ? 

-- Stanley Zibisko hukuk me- Hakem heyeti konuştu, müzake-

·~.,,, .. · 

zunudur .. 58 yaşındadır •• Uzun se- reler uzun sürmedi ve netice ho Amerikalı Bull Komarr·m muhtelij pozları 
neler yeni dünyada Türkün adını parlörle, bizzat orta hakemi tarafın- vahı veriyor : 
ayuka çıkaran maruf Türk nehli- dan ilan edildi : - Oyundan sonra neticeyi hep 
vanları Kurtdereli, Adalı, Kızılcıklı --- Berabere.. beraber öğrenecek ve neşeleneceğiz. 
ile güreşmiştir. Zibisko, güreş alanının kıymetli Epeyce mağrurane bir cevap ... 

Seyirciler, şimdi yüz otuz kilo elemanı,, hasmının müsamahasını Ayni suali Türk pehlivanına tek-
olan Zibiskoyu alkışlıyor.. anlamıştı .• Daha doğrusu ihtiyarlığı- rarlıyoruz : 

Hakem Zibiskonun yanına gide- na hürmet ettiğini biliyordu.. Onu -- Albhın izniyle kendisini yen-
rek konusuyor. Hakemi tekrar ho- takdir makamında alnından öptü. meğe çalışacağım.. I 
parlörde dinliyoruz : Bu hareket te uzun uzun alkışlandı. TUTUŞLAR 

-- Zibisko ihtiyar bir sporcu ol- KOMARR - MOLA YlM Orta hakemi hoparlör başında 
duğu için güre in yirmi dakika de- Komarr, Amerikan boğası adı konuşuyor : 
vam etmesini istedi. Güreş bu müd- verilen Amerikalı pehlivanın adıdır. -- iki pehlivan Amerikan serbest 
det içinde bitecektir. Bu pehlivan için epeyce yıldızlı rek- güreşi yapacaklardır. Bu güre~te 

Her keste bir alaka : lamlar yapılıyor.. Filvaki kendisi memnu olan hareketler şunlardır.: 
- Mağlup olncak mı? Türkiyeye gelince, lstanbulda ga- A) Göze parmak sokmak .. 
- Kolayca yenecek mi? zete idarelerini ayrı ayn dolaştı.. B) Gırtlak sıkmak. 
-- Molla genç olduğu için kendi- - Bütün Türk hlivanlannı er C Al ti 

iken Amerikalının ayak oyunları da
ha üstün ... Mülayim, kendisinden 
ümit edilmiyen zinde bir hareket
le alttan kurtularak Ameri1'alıyı al
tına alıyor ve fena halde ezmeğe baş
lıyor .. 

Amerikalı acı acı hağınyor.. Bu 
homurdanmalar kısa sürerek bir pro
fesyonel hilesiyle ayağını ringten dı
şarı çıkarıyor. Bu suretle kurtulu
yor •. 

Mülayim bugün şuurla, düsü
nerek oynıyor .• Maksadı Amerikalı
yı ezerek, faik olan sufluyle kendisi
ni yenmek .. Fena fikir değil .. Fakat 
Amerikalı huysuzlanmağa başladı. 

.._~_..,,,_....,_.....,..,"'".~--.. iflliff 
Mülayim Amerikalıyı ringe ıavurunca Amerikalı kırılan 1 

. _ altında bu şekilde kalm11tı vet1idi11 

kollariyle Amerıkalıyı ha1laç pamu- --- Amerikalı çok kuV ş1ct" 
ğuna çeviriyor .• Amerikalının bir amma bizim güreşçilerimizin aY~~şb 
gaflet dakikası .• Mülayim fırsattan müvazeneleri faiktir.. A11r~b;lit·' 
istifade ederek Amerikalıyı yakala- Türk güreşçilerine mağlup~:~ 
dığı gibi ringe fırlatıyor •. Ring, hu DJCER GOR~Jc ~, 
müthiş tazyikten parçalanıyor.. Bu temaslardan önce .!0 b&~şl91 

NiZAMSIZ iŞLER Jivanları arasında da ınusa 
Amerikalı akıllı uslu kazanamı- yapılmıştır. fi ile 

yacağım ve hatta tuşla mağlup olaca- tik güreş Karşıyakalı Yas yşs6 
ğını anlayınca güreş nizamlarına uy- Manyaslı Şükrü arasında .ol~ll· sıı~f 
mıyan hareketler yapıyor. Bu ha- üstün bir güreşle altı dakıkn a 
reketler o kadar umumi bir şekil geldi.. hJ1\el~ 
alıyor ki hakem düdük çalıyor, ih- ikinci güreş Dinarlı M~ Jsf11'~ 
tarda bulunuyor •. Bir taraftan da Dinarlı Mehmedin kardeşı ~.,e~ 
seyirciler güreşçileri ikaz ecliyorlar. arasında yapıldı. Birbirind~n ~8 "11 

Hakem, nizamsız hareketler ne- iki pehlivan da otuz dakıkİ,etııbt~ 
ticesinde müessif bir hadisenin önü- netice alamadıklarından 
ne geçmek için kararını ilan ediyor : kaldılar.. J(arfl'~ 

-- Amerikalı diskalifiye edil- Bundan sonra yap~~af. gtl~~ 
miştir... heyli Hayati ve Filiz 1:-~t u Jl~ıtP11 Mülayim bu auretle hükmen ga- heyecanlı oldu.. Rakıbıne hli~~fl 
lip geliyor .. Ancak bu netice halkı çok kuvvetli olan gendç pe filiı' 
tatmin etmiş 8ayılamaz .• Güreş da- Hayati beş buçuk dakika 8 

ha on beş dakika devam etseydi, sırtını yere getirdi. 

. 
'fti' . . . . de btr .., r.f 

lstaul,ul - Atina otonıobıl miisabakasını Bayan Azıze ısmın . 'f>r· J~ 
kadını ka::anmıştır. Fotograf ta Bn. Azizeyi, Atincı ticaret cıtaşemı.;; 

.. .. orstıflUZ. 


